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TÖÖLEHT (LUGEMINE) 

Ülesanne 1 

Lugege teksti. Märkige ära olulised sõnad, mis vajavad selgitust. Kirjutage välja 

arvandmed, mis on tekstis välja toodud. 

TOITUMINE 

Toitumise ülesanne organismis on väga lihtne: varustada rakke energia ja nn ehitusmaterjalidega, et 

organism võiks oma programmi täita. Ainevahetuse käigus olemasolev elusaine lammutatakse 

(dissimilatsioon) ja ehitatakse üles uued struktuurid (assimilatsioon). 

 Inimese toiduvajaduse määrab: 

 põhiainevahetuse käive (nooruki organismis 2000 - 3000 kilokalorit päevas) 

 liikumisaktiivsus 

 iga, sugu 

 töö iseloom 

 organismi erinevad seisundid (rasedus, haigus jm.). 

Õige toitumise nurgakivideks on: 

1. Mitmekülgsus 

2. Tasakaalustatus (erinevate toitainete õige suhe) 

3. Mõõdukas (süüa vastavalt kulutamisele) 

4. Nauditavus (süüa rahulikult, meeldivas keskkonnas) 

Peamisteks puudusteks üldlevinud toitumistavades on rafineeritud (ümbertöötatud) toiduainete 

kasutamine ja kaloreid andvate toiduainete liigsöömine (rasvased, magusad toidud, maiustused). 

Järgnevalt toome 10 lühisoovitust Eesti toitumisspetsialistidelt: 

1. Söö mitmekesist toitu ja regulaarselt 

2. Hoolitse asendamatute aminohapete saamise eest 

3. Söö küllaldaselt juur- ja puuvilja ning täisteraprodukte 

4. Vali toit, milles vähem rasva 

5. Söö vähe magusat 

6. Keedusoola olgu mõõdukalt, bioelemendid tasakaalus 

7. Vähenda toidu hulka - aeglusta vananemist 

8. Kui kasutad alkohoolseid jooke, siis mõõdukalt 

9. Tunne moodsat elustiili ja mikrotoitaineid 

10. Tunne taimedes olevaid kasulikke ja kahjulikke aineid 

Toodud soovituste lahtiseletamise võib leida raamatust “Aeglusta oma bioloogilise kella käiku!” 
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Toitumise põhialuste tundmiseks peab teadma dieedi olemust. Dieet ei ole mitte nägimine, nagu seda tihti 

mõistetakse, vaid tasakaalustatud ja ratsionaalne toitumine. 

Toitekäitumise üldmudel Eesti õpilastel. 

Enamik õpilastest sööb vähemalt 3 x päevas ning ainult 2% piirdub kahe söögikorraga. ?pilased ei söö 

kindlatel kellaaegadel, vaid kuidas juhtub. Hommikusöögiga on harjunud enamik õpilastest ning valdavalt 

on selleks võileib või saiake koos kohvi või teega. Soe söök on hommikul 43% -l, 11-14-aastastel ja 17% 

16-18-aastastel. Hommikusöögist loobub või sööb ainult vahetevahel kõige enam vanema kooliea 

tütarlapsi, erinevatel andmetel 18-30%. On oluline, et hommikusöögil oleks oma kindel koht õpilase 

päevamenüüs ning sellega kaetaks ligi 25% päevasest energiavajadusest. Sobilikumad selleks on 

pudrud, muna- ja aedviljatoidud, helbed, jogurt, müsli ja mitmesugused võileivad. Koolisööklat külastab 

75% 11-14-aastastest ja ligi pooled 15-18-aastased. Loobumise põhjuseks märgiti peamiselt toitude 

maitsetust, majanduslikel põhjustel loobunuid oli 4%. 

Õhtusöök on tugevaim 1/3-l 16-18-aastastest õpilastest. Õhtusöök süüakse peamiselt koos kogu perega 

(63%). 

Valdav enamus õpilastest (64% 11-14 aastastest, 79% 15-18 aastastest) sööb toidukordade vahel, 

kusjuures eriti kõrge on see protsent vanemate tütarlaste puhul. Põhiliselt süüakse puuvilju, maiustusi, 

kokke ja saiakesi. Kuigi kasvava ja areneva organismi süsivesikute vajadus on kõrgem kui täiskasvanutel, 

pole nende tarbimine organismile ohutu. Süsivesikute ja rasvade ainevahetusteed on omavahel tihedalt 

seotud ning süsivesikute ülejääk suunatakse koheselt rasvade sünteesiprotsessi, mis põhjustab rasvkoe 

hulga suurenemist ning kehamassi kasvu. Eriti hakkab see tundma andma puberteedijärgse ea tütarlastel 

kuna sel perioodil on oluliselt vähenenud nende liikumisaktiivsus. Vahepaladeks peaks eelistatud olema 

toores puu- ja juurvili, jogurt, mitmesugused marja- ja piimajoogid, kaloritevaesemad küpsised, seega 

vitamiinide ja mineraalaineterikkad toidud, millega saab täiendada põhitoidukordi, kuid samas vältida 

üleliigseid kaloreid. 

Toidumenüü (ratsiooni) uurimisel ilmnes, et vaatamata toitumisspetsialistide soovitustele tarbivad meie 

õpilased piima ja piimatooteid vähem kui vajalik (ligi veerand õpilastest ei joo üldse piima). See on 

kahjulik, kui arvestada seda, et piim ja piimatooted on õpilastele põhiliseks kaltsiumi ja täisvä1 rtusliku 

valgu allikaks. 

Samas näeme, et küllalt palju süüakse liha. Eriti paistavad sellega silma vanema kooliea noorukid, kellest 

81%-l on liha iga päev menüüs. Liha oleks optimaalne tarbida 2-3 korda nädalas, seda lihatoodete 

suhteliselt kõrge kolesterooli ja küllastunud rasvhapete sisalduse tõttu. 

Puu- ja köögivilja söövad enam vanemad õpilased - 59% iga päev, noorematest 44%. On positiivne, et 

üle poolte õpilastest tarbivad aedvilju töötlemata kujul. Enam süüakse puuviljadest õunu, banaane, 

apelsine, köögiviljadest porgandit, kapsast, kurki. 

Maiustuste tarbimisel juhivad kindlalt nooremad õpilased, kellest 1/3 maiustab iga päev ja 1/3 vähemalt 

ülepäeva. Vanuse suurenedes magusa tarbimine õpilaste väitel väheneb. Vanemas vanusegrupis on 

igapäevaseid maiustajaid vaid 11%. 

Antud teema lõpetuseks toome söömise kuldreegli: söö iga päev ristikheinalehe igast rühmast ühte või 

enamat toitu ja sa saad kõik eluks vajaliku. 

Ülesanne 2 

Kirjutage arutlus, milles põhjendate õpilaste toitumisharjumusi ja nende muutumist. 


