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TEINE ÜLESANNE 
Küsimused 2-7. Lugege artiklit. Artiklist on välja võetud 7 lauset (lüngad 2-7). Valige teksti järel 
esitatud lausete hulgast välja lünka sobiv lause ja kirjutage teksti vastava lünganumbri järele valitud
vastust märkiv täht (A-H). Igasse lünka sobib ainult üks lause. Kaks lauset jääb üle.

Koolides algab puuviljade kampaania

Kuigi tervislik toitumine paraneb, on kasvuruumi eriti noorte seas veel palju.
Sajas Eesti koolis algab täna kampaania, mis ergutab rohkem tarvitama puu- ja köögivilja. (2)....
 Üks portsjon on ligi 80 grammi, nii palju kaalub näiteks üks õun. 

“Kuna oleme oma kesise aedviljasöömisega 35 maailma riigi seas üks viletsamaid, mõnes 
vanusegrupis viimasel või eelviimasel kohal, siis leidsime, et kampaaniaga saaks inimesi rohkem 
sellele mõtlema panna,” ütles tervise arengu instituudi toitumisspetsialist Reet Sink.
(3).... Veidi paremad tulemused olid Ukraina, Läti, Soome ja USA samavanustel noortel. Venemaa 
noored toituvad seevastu palju tervislikumalt kui nende eakaaslased Eestis. (4).... “Eriti tähtis on see
kevadisel vitamiinivaesel perioodil, kui kimbutab kevadväsimus ja parajasti algab arvestuste ja 
eksamite periood,” lausus Sink.

Tema sõnul on Eestis viimastel aastatel tervislik toitumine üldjoontes paranenud.  (5).... 
“Aga samas on Eesti südame-veresoonkonna haiguste ning suremuse poolest Euroopas esirinnas 
ning toitumisel ja haigustel on tihe seos,” märkis Sink. (6).... 

Tervislikuma mõtteviisi juurutamiseks algatab instituut südame- ja veresoonkonna haiguste 
ennetamise programmi raames sajas suuremas koolis kampaania, õpilaste tähelepanu tahetakse 
köita kleepsude, plakatite ja loengutega. (7).... 

Tervislikku toitumist aitab koolides propageerida tuntud korvpallur Rauno Pehka. 
“Tomatit, banaani ja õunu söön palju, juba igal hommikul kaks tomatit,” ütles ta. “Ikka tahab 
inimene midagi näksida ning puuviljad on ju selleks palju sobivamad kui näiteks kartulikrõpsud.”

A Samas on just selles vanuses oluline tarvitada vitamiinirikkaid puu- ja köögivilju.

B Puuviljade ostmiseks raha ei jätku kunagi.

C Kui üldiselt soovitatakse päevas süüa viis puu- või köögivilja, siis eestlane sööb keskmiselt 
veidi üle ühe.

D “Puuviljade jaotamiseks kahjuks siiski raha ei jätkunud,” tõdes Sink.

E  Täiskasvanud võivad puuviljadest ilma jääda, aga seda ei tohi laste suhtes lubada.

F Nii saab sagedase aedviljasöömisega südame-veresoonkonna haiguste riski ligi 20 protsendi 
võrra vähendada.

G 2002. aastal sõi Eestis iga päev köögivilja vaid 35 protsenti elanikest, 2004. aastal 47 
protsenti.

H Näiteks 15-aastaste laste uuringu põhjal jäid eestlased kõige viimaseks.
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