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Süüa ja juua … 

• Söögita saab vastu pidada 

• Joogita ei kuidagi! Mida siis tervisesportlane 
jooks? Aga tavaliikumisel? 



Kuidas, millal ja 
mida juua? 

• Vesi on loputuseks, keelepesuks! 

• 7 klaasi vett või muud midagi 
joodavat! 

• Vesi pole loputuseks, kui suu on täis! 

• Piima, mahla, kalja – mitte limonaadi! 

• Coca cola – SUUREPÄRANE 
VÄSIMUSE VASTU, kuid 2 l jooki 
sisaldab kofeiini sama palju, kui 6 
tassi kanget musta kohvi! 



Piim – uus spordijook? 

• J. of the Int. Soc. of Sports and Nutr, 2008, 
5:15 
– Piim on kasulik rekreatsiooni tsüklis, pärast 

vastupidavustreeningut, parandades lihasvalgu 
biosünteesi 

– Piima tarvitamine vähemalt 12 nädala jooksul 
pärast aktiivset treeningut parandas lihaste 
seisukorda 

– Piim oli uuringute põhjal isegi pisut parem 
spordijoogist rehüdratatsiooni joogina 



Mida veel juua? 

• Spordijoogid 

• Energiajoogid 

Millest nende erisus, millal, mida ja kellele? 

 

I keep six honest serving men (they taught me 
all I know). Their names are WHAT and WHY 
and WHEN and HOW and WHERE and WHO 

• Rudyard Kipling 

 



Karastusjoogid 

• Värvilised joogid - toiduvärvid 

• 8-12% suhkrut 

• 1.5 l limonaadi sisaldab: 180 
g suhkrut, s o 

 

– 60 väikest lusikatäit 
suhkrut!!!!! 



Pett terviseks 

• Iirimaal küüslauguga pett on universaalne ravim 

külmetushaiguste vastu 

• Petti enne hapendamist täiendatakse lõssiga, 

sisaldab elusaid piimhappebaktereid, hea kaaliumi- 

ja magneesiumiallikas (Ca ja P sisaldus sama, mis 

piimas), samuti letsitiinirikas 

• Keefir pärsib IgE (allergeenispetsiifilise antikeha 

toimet) – katsed hiirtel (kuni kolm korda) – IgE 

aktiveerib ka histamiini vabastamist (neid tootvate 

rakkude aktiivsust) 

• Siin tuleb jutuks ka kama – eestlaste jook! 



Valikud 

• Krõpsu või kartulit 

• Kommi või köögivilja 

• Küpsist või kana 

• Hamburgeri või suppi 

• Kala või kalapulki 

• Viinerit või vorsti 

• Võid või margariini 

• Leiba, saia või sepikut? 



 Toidule lisaks maitsetaimed 

•  basiilik – 5 g 
•  6% vit A 

•  2% vit C 

•  1% Ca, Fe 

•  petersell – 1 spl – 3.75 g 
•  80% vit K 

•  8% vit C 

•  6% vit A 

•  foolhape, Fe 

•  paprika – 100 g 
•  290% vit C 

•  104% vit A 

•  12% püridoksaali 

•  6% vit K 

•  4% vit E 



Piparmünt lisaks 

• J. of the Int. Soc. of 
Sports Nutrition, 
2013, 10:15 

• 0.05 ml piparmündi 
eeterlikku õli 500 ml 
veega: 

– Soorituse paranemine 

– Gaasianalüüsi tulemused 

– Vererõhk ja 

– Hingamise sagedus 



Trendikas toitumine  

 

 

• Võta aega söögiks 
• Kuula ka teisi 

• Loe ka ise 

• Kui meeldib, siis kasuta 



Trendikas toitumine 

 

 

• ka toitumises kümme 
käsku, neist esimene 
kõlaks: 

   “Söö mõnuga!!!” 



Trendikas toitumine 

 
 

• paku  ja naudi silmailu 
värvidest ja mitte 
toiduvärvidest, vaid toidu 
värvidest 

• valmista tervist 
köögiviljadest 
(küüslaugupulber) 

• kasuta sellerit koduses 
köögis, kasuta tomatit, 
kasuta pähkleid 



Trendikas toitumine 

 

• Söö kala … 

 

• Ära pelga rasvast kala 

 

• Kilu ja räime, lõhet ja 
siiga … angersäga??? 



Toit tervisele 

Kala 
–  abiks kaltsiumi imendumisel (vitamiin D   150 

g forellis on kahepäevane norm) 

–  valiku küllus (väherasvased ja rasvased)  

–  kalarasv (2g n-3 RH/100g heeringas) 

–  10 kg aastas 

 



Trendikas toitumine 

 

 

• Vähem soola 
(ravitoime kurgule) 

•  ja rohkem maitset 
(sinep, mädarõigas, 
salvei, leeskputk) 

• Aga koriander, 
tüümian, rosmariin ja 
basiilik? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Liikumisest abi 

 

 

• Liigsest kalorist 

• lihtsalt lahti saab 

Tass puljongit 10 kcal 1 minut sörki

Viil näkileiba 40 kcal 8 minutit keeglit

Keskmine õun 65 kcal 12 minutit muruniitu

Keedumuna 85 kcal 5 minutit hüpitsaga

Klaas coca-colat 90 kcal 23 minutit lauatennist

Klaas õlut 95 kcal 9 minutit sörki

Joogijogurt 95 kcal 20 minutit kõndi

Viil seguleiba 100 kcal 12 minutit ujumist

Klaas valget veini 105 kcal 25 minutit tantsu

Kl.mustsõstramahla 110 kcal 10 minutit jalgpalli

50 g vahukoort 150 kcal 35 minutit sulgpalli

Pudel õlut 235 kcal 50 minutit keeglit

Kreemiga kirsikook 290 kcal 50 minutit kõndi

150 g friikartuleid 330 kcal 30 minutit dzuudot

Kaks frankfurterit 375 kcal 47 minutit tennist

100 g shokolaadi 565 kcal 85 minutit rattasõitu

Pizza 625 kcal 50 minutit sörki

Seakoot kapsa, kartuli ja õllega 850 kcal 85 minutit jalgpalli



Mustikad 

• J. of the Int. Soc. of 
Nutr., 2012, 9:19 

• Effect of New Zealand 
blueberry consumption 
on recovery from 
eccentric exercise-
induced muscle damage 

• Endogeensete 
antioksüdatiivsete 
protsesside 
stimuleerimine aktiivse 
treeningu käigus 
mustikate tarbimisega, 
mis parandab sooritust 
ja vähendab lihaste 
vigastuse riski 



Liha – milleks? 

 

• Valgurikas ... 17-23% valku 

• Rasva sisaldus sõltub liha valikust  

• Süsivesikuid vähe 

 

Päevasoovitus kuni 175 g liha??? 

Päevasoovitus 3 untsi punast liha (ca 85 
g) on riskifaktor! 



Veiseliha 

• Tsink – 1 portsjon veiseliha = 11 portsjonit tuunikala 
• B12 - 1 portsjon veiseliha = 7 portsjonit kana 

rinnafileed 
• Raud - 1 portsjon veiseliha = 3 portsjonit spinatit 
• B2 - 1 portsjon veiseliha = üle kahe portsjoni kana 

rinnafileed 
• B1 - 1 portsjon veiseliha = pea kaks portsjonit kana 

rinnafileed 



Lambaliha 



Toit tervisele 

 

• Magusamaiad 

– magustoit 

– maiustamine 

– mis on maius 



Toit ja tervis! 

• Söö mõnuga! 

• Söö teadlikult! 

• Söö maitsvalt! 

• Liigu terviseks! 

 

 

• Tänan kuulamast! Küsimused? 


