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SISSEJUHATUS
Sinu käes on raamat, mis pakub hulga võimalusi maitsvaks ja kehasõbrali-
kuks toitumiseks. Retseptid on mõeldud inimesele, kes hoolib tervisest ja heast 
välimusest. Fitness on elustiil, mille mängureeglid sead Sina ise. Lühiajalised 
toitumiskavad ilma selge eesmärgita sinna ei kuulu. Mida varem õpid oma toitu 
tundma ja kombineerima, seda kiiremini saad loobuda tähtaegades elamisest.

Trendikad dieedid tulevad ja lähevad. Organismi vajadustele rajatud toitu-
mise põhitõed ei aegu kunagi. Süsivesikud, valgud ja rasvad on treeniva inimese 
toidulaual asendamatud. Need on makrotoitained, mis on kõik võrdselt olulised. 
Kuldne kolmik ehk süsivesikud, valgud ja rasvad ongi selle raamatu peatege-
lased. Fitnessimaailmas kutsutakse põhitoitaineid ja organismi ehitusmaterjali 
makrodeks.

Tänapäeval kohtame makrodel põhinevat toitumist koos fitnessikultuuri 
arenguga – aktiivsed eeskujud inspireerivad inimesi üle maailma enda menüüd 
n-ö pulkadeks lahti võtma ja tegema paremaid toiduvalikuid. Toitumishariduse 
seisukohast on see tänuväärne areng.

Hea enesetunne ja oma keha parim versioon on kõigile kättesaadavad. Eel-
misel aastakümnel keskenduti selle nimel kilokalorite lugemisele, kuid midagi 
jäi puudu. Tänapäeval teame, et sama oluline on jälgida, kuidas jaotuvad kilo-
kalorite sees needsamad makrod: süsivesikud, valgud ja rasvad. Need kolm moo-
dustavad vundamendi, mida tundes ei pea Sa enam kunagi toitumismõistatusi 
lahendama.

Trennisõbrad teavad, et erinevate eesmärkide saavutamiseks tuleb mani-
puleerida kolme muutujaga. Need on treeningu maht, intensiivsus ja sagedus. 
Sama kehtib makrode puhul – pole olemas ideaalset jaotust, on vaid Sinu 
eesmärki toetav lahendus. Kõik raamatus jagatud soovitused tuginevad teadus-
kirjandusele ja riiklikele toitumisjuhistele ning käsitlevad nende variatsioone.

Eesti kohalikule toidulauale kohandatud fitnessiretseptide raamat pakub 
lõputult maitsvaid kombinatsioone just Sinu eesmärkide saavutamiseks. Kõiki-
des retseptides on esile toodud makrode protsentuaalne jagunemine ja kogused 
grammides. Retseptid on koostatud ühele, soovi korral korruta koostisosad 
sööjate arvuga. Mõistagi saad retseptide ja koostisosadega mängida ning palju 
katsetada – me õpetame, kuidas seda teha!

21. sajand on toitumiskäitumises peenhäälestuse, aga ka biohäkkimise 
ajastu. Oleme kogenud – ja lõplikult aru saanud –, et dieedid pole jätku-
suutlikud. Käes on aeg kujundada elustiil, kus kiusatused pole välistatud ja 
keha baasvajadused on rahuldatud. Alustame!
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MIS ON MAKROTOITAINED?
Toit koosneb toitainetest. Süsivesikuid, valke ja rasvu 
nimetatakse makrotoitaineteks ja nende päevast 
vajadust mõõdetakse grammides. Mikrotoitained on 
vitamiinid ja mineraalid, mille annuseid mõõdetakse 
mikrogrammides.

Makrotoitainetel on organismi koostises toitev ja 
ehituslik roll. Makrode täisväärtuslikuks toimimiseks 
on vaja kõigi kolme – süsivesikute, rasvade ja valkude 
– koostööd, olenemata toitumise tüübist ja saadava 
energia hulgast. 

Kui makrotoitaineid saadakse toidust piisavalt,  
ei pea mikrotoitaineid toidulisanditest otsima.

SÜSIVESIKUD
Süsivesikud on keha jaoks kõige kiirem energiaallikas. 
Toidus sisalduvad süsivesikud on erinevate suhkrute, 
tärklise ja kiudainete kombinatsioonid, millest olulisim 
suhkur inimorganismis on glükoos.

Kas teadsid? 

Kui ühele päevale satub 

kaks intensiivset treeningut, 

suudab keha omastada kuni 

ühe grammi süsivesikuid 

kehakilogrammi kohta 

minutis. Ehk 60 kg 

kaaluv inimene omastab 

maksimaalselt 60 g 

süsivesikuid tunnis. 

Kestvusspordis kasutatakse 

pikal distantsil süsivesikute 

kiireks imendumiseks 

näiteks energiageele.

kilokalorid

makrotoitained

mikrotoitained

kellaaeg / 
söömise sagedus

toidu-
lisandid

Prioriteetide  püramiid
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Kogu organism (rakud, koed ja organid) kasutab 
pideva energiaallikana glükoosi, olenemata füüsili-
sest pingutusest. Ainuüksi inimese aju vajab päevas 
ligikaudu 130 g süsivesikuid.

Süsivesikuid on tarvis kõikide kehaprotses-
side suunamiseks. Vähe räägitakse faktist, et keha 
kasutab isegi rasvavarusid süsivesikute toel. Ilma 
suhkrute olemasoluta vereringes ei suuda keha end 
rasvade kasutamiseks mobiliseerida.

Erineva füüsilise aktiivsuse ja vormiga inimeste 
puhul käituvad süsivesikud kehas erinevalt. Treeni-
tud inimese insuliinitundlikkus on üldjuhul väga hea, 
mis tähendab seda, et keha reageerib süsivesikutele 
ootuspäraselt, suunates need maksa ja lihastesse, et 
olla valmis uueks pingutuseks. 

Süsivesikute tarbimist ei tohi põhjendamatult 
madalale viia – reguleerida tuleb kogust. Istuva 
eluviisiga väheaktiivse inimese päevane süsivesikute 
vajadus ei ületa 3 g ühe kehakilogrammi kohta.

Sportlased ja aktiivsed harrastajad võivad vajada 
süsivesikuid kuni 6 g ühe kehakilogrammi kohta 
ööpäevas. Väga kõrge intensiivsusega treenijad ja 
kestvussportlased võivad vajada koguni 8–10 g süsi-
vesikuid kehakilogrammi kohta ööpäevas. Vajadused 
on äärmiselt individuaalsed.

Tervise Arengu Instituut soovitab tarbida 50–60% 
päevasest toiduenergiast süsivesikutena. Põhjamaade 
soovituslik vahemik on laiem: 45–60% koguenergiast, 
seega kui Sinu elustiil on valdavalt istuv, võid kulu-
tada süsivesikutele alla poole päevasest kalorihulgast 
ning katta ülejäänu valkude ja rasvadega.

1 g süsivesikuid = 4 kcal / 1 g rasvu = 9 kcal / 1 g valke = 4 kcal / 1 g alkoholi = 7 kcal
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KIUDAINED
Kiudained on süsivesikud, mida keha ei seedi.  
Erinevalt tärklisest, glükoosist ja teistest süsivesiku-
vormidest ei imendu kiudained organismis.

Kiudainete roll on teistsugune: need tagavad kii-
rema täiskõhutunde ja normaalse seedimisprotsessi. 
Lahustumatud süsivesikud töötavad soolestikus kui 
harjakesed, mis hoiavad seedimise töös ega lase toidul 
kõhus seisma jääda.

Kiudainerikka toidu söömine on tervisliku keha-
kaalu seisukohast ülioluline. Kiudainerikkad süsi-
vesikud aeglustavad toitainete imendumist ja 
ennetavad hüppelist veresuhkru tõusu. Piisav hulk 
kiudaineid hoiab normis ka vere kolesteroolitaseme.

Kiudaineid leidub ainult taimses toidus, parimad 
allikad on täisteratooted, puu- ja köögiviljad. Kiudained 
seovad palju vett, täidavad kõhtu ning heaolutunne 
saabub kiiremini ja kestab kauem. Täiskasvanud 
inimene vajab päevas 25–35 g kiudaineid täisväärtusli-
kust toidust.

RASVAD
Rasv on suurepärane energiaallikas, mis suunab 
kehas pea kõiki füsioloogilisi protsesse. Võrreldes süsi-
vesikute ja valkudega sisaldab üks rasvagramm pea 
kaks korda rohkem energiat.

Mõned vitamiinid (A, D, E ja K) on rasvlahustuva 
toimega, mis tähendab, et nende omastamine sõltub 
rasva hulgast toidus ja piisavast nahaalusest rasv-
koest. Rasvavaese dieedi korral on vitamiinide imendu-
mine häiritud ja organism muutub haigustele vastu-
võtlikuks.

Rasva vajavad aju-, närvi-, lihaste ja organite 
rakud. Toiduga saadavad rasvhapped muudavad 
rakukestad elastsemaks, mis väljendub otseselt naha, 
küünte ja juuste kaunis välimuses. Ka närviimpulsid 

Kas teadsid? 

Dieediks nimetatakse 

tänapäeval erinevaid 

toitumisviise, mis ei 

ole tingimata seotud 

kaalulangetusega. Dieet 

võib olla meditsiinilise 

suunitlusega, aga ka 

inimese tõekspidamisi 

peegeldav valik.
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Eriti oluline on 

piisavat rasvatarbimist 

jälgida naistel.
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kanduvad rakkude vahel sujuvamalt edasi, kui nende 
teekond on n-ö õlitatud. Tühja kõhuga kaasnev närvili-
sus kinnitab seda.

Rasvarikas koostisosa võimendab toidu lõhna ja 
maitset. Nagu vitamiinid, on ka paljud aroomiained 
rasvlahustuvad ning tulevad esile alles kokkupuutel 
rasvaga. Samal põhjusel levivad frittereid kasutavate 
toidukohtade lõhnad väga kaugele. Olgu öeldud, et 
fritterites kasutatav rasv pole tervise seisukohast parim 
valik. 

Rasvane toit seedub ja vabastab energiat aegla-
semalt, mida tasub arvestada näiteks treeningute 
planeerimisel.

Tervise Arengu Instituut soovitab tarbida 25–35%  
päevasest kalorihulgast rasvadena. Põhjamaade soo-
vitused näevad ette isegi kuni 40%. See tähendab, et 
umbes kolmandik või veidi rohkem toiduga saadavast 
energiast peaks tulema rasvarikkast toidust. Eelistada 
võiks taimseid rasvu, suhtega ligikaudu 60 : 40 loom-
sete ees.

Oluline on tähele panna, et kolmandik energiast 
pole sama, mis kolmandik taldrikust. Et rasvagrammi 
energiahulk on suurem kui süsivesikul ja valgul, moo-

RASVUMINE ON HAIGUS
Rasvumine on keeruline kombinatsioon sotsiaalsetest, psühholoogilistest, geneetilistest, toitumis- ja 

käitumismustritest. Tervise Arengu Instituudi andmetel on iga teine täiskasvanu Eestis ülekaaluline või 

rasvunud, laste seas üks kolmest.

     Energia, mis ei leia füüsilist kasutust, talletatakse rasvkoes, olenemata sellest, millisest toitainest 

see pärineb. Üle tarbida saab ühtviisi nii valke, rasvu kui ka süsivesikuid, aga ka kõiki korraga.

    Rasvumist põhjustab toidust saadav liiga suur energiahulk. Pea võimatu on kirjutada ülekaalu ühe 

konkreetse toitaine arvele.

    Rasvkude ise on väga aktiivne organ. Rasvumise puhul on tegemist kroonilise alaägeda põletikulise 

haigusega, kus rasvkoe toodetud bioaktiivsed ained mõjutavad paljude organite tööd ning võivad 

seeläbi viia haiguste tekke ja süvenemiseni.
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dustab see taldrikul siiski tagasihoidliku või mõõduka 
portsjoni. Rasvagramm on vormilt väike, sisult suur.

Eriti oluline on piisavat rasvatarbimist jälgida 
naistel. Toitumisteaduses käsitletakse rasvade toimet 
tihti otseses seoses hormoonide talitlusega. Keha too-
dab östrogeeni ainult koos piisava rasvakoguse omas-
tamisega toidust, sama kehtib meessugu hormooni 
ehk testosterooni kohta.

VALGUD
Valgud ehk proteiinid toimivad kehas peamiselt 
kudede ehitusmaterjalina. Koelised struktuurid on 
lihased, siseorganid ja luud, aga ka nähtavamal 
asuvad küüned, juuksed ja nahk. Kõik need organid 
koosnevad valkudest ning vajavad säilimiseks ja kas-
vamiseks pidevalt toidust lisa.

Valgud on keha ülesehitava ehk anaboolse 
toimega toitained, mida keha ei kasuta esmajärje-
korras energiatootmiseks. Kui toitainete saamine 
on tasakaalus, toodetakse energiat süsivesikutest ja 
rasvadest, võimaldades valkudel täita funktsioone, 
mida esimesed ei suuda. Toitainevaeguse või liigse 
valgutarbimise puhul on võimalik proteiinidest ener-
giat toota, kuid pikaajaliselt on see ainevahetusele 
koormav.

Kuna ainevahetuses ei ole püsivat valguvaru, 
tuleb seda pidevalt toiduga saada. Valgud lagun-
datakse seedimise käigus aminohapeteks ning kui 
nende juurdevool on väike või ebapiisav, asub keha 
aminohappeid kasutama olemasolevatest lihastest ja 
teistest kudedest. Teisisõnu muutub keha katabool-
seks ehk hakkab iseennast lagundama.

Valguvajaduse rõhutamine täidab tänapäeva 
tervisetööstuses tihti turunduseesmärke. Treenija 
valguvajadus on passiivse inimese omast küll suu-
rem, kuid mõlemad saavad vajaliku koguse tava-
toidust. Valkude kasutamise efektiivsus kehas sõltub 
kõigi kolme makrotoitaine olemasolust ja tasakaalust, 
mitte proteiini eelistamisest.

Nii nagu valkude 

söömine ei tee saledaks, 

ei tee süsivesikute 

ja rasvade söömine 

paksuks. Kehakaalu 

mõjutab energiahulk 

tervikuna, mis on kõikide 

toitainete energia 

summa.
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Hommikusöök pärast pikka und lööb päeva särama. 
Toitev eine ärkamise järel on hea viis kindlustada 
tervislik päev, mida ei kimbuta kummalised isud ja 
ärevad tujukõikumised. Siiski pole hommikusöök 
päeva kõige olulisem toidukord. Tead, miks? Sest 
ükski toidukord ei ole tähtsam kui teine.

Enamikule sobib korralik hommikusöök, mis tekitab 
tunde, et killuke maailma naudingutest on juba 
kogetud. Selle tulemusena ei tundu iga juhuslik toit 
viimase ampsuna maamunal, mis tuleks kiiresti 
urgu vedada. Kuid leidub inimesi, kes ei ole hom-
mikusöögifännid ja see on normaalne. Nende tervis, 
ainevahetus ja rasvapõletuse kiirus ei ole hukule 
määratud.

Hea tervise ja kauni välimuse tagab toitumine, mis 
sobib Sinu elustiiliga. Kuni kalorsus vastab aktiiv-
susele ja tasakaalus makrod toidavad kõiki keha 
vajadusi, pole vahet, mis kell või mitu korda päevas 
Sa sööd. Sinu keha ja elurütm on unikaalsed.

Pakume Sulle laia valikut hommikusööke, millega 
ei saa eksida. Omadega mäel oled ka siis, kui sööd 
neid hoopis lõunaks või õhtuks – Sinu valik!

Mandlimekiga vaesed rüütlid vahtrasiirupis või 
karamellised bataadipannkoogid sobivad hästi 
trenni eelseks või -järgseks toiduks. Suur hulk süsi-
vesikuid ja väiksem kogus rasva toidab keha kiiresti 
ning valgukogus on täpselt paras, ootamaks järgmist 
toidukorda.

Prantsuse quiche ja marjapüree on head valikud 
kontoripäevaks, kui trennivõimalus koidab 
alles hilisemal tunnil. Toekas valk ja mõõdukas 
rasvakogus hoiavad kõhu täis ning süsivesikute 
hulk ei lennuta sind raketina taevasse. Mitte enne, 
kui seda päriselt vajad.

Meie hommikusöögid on koostatud treenijale, 
arvestades võimalikult erinevaid eesmärke. Oma 
lemmikud leiab pikamaajooksja, joogahuviline, 
fi tnessiharrastaja ja golfi mängija. Mis kõige olulisem: 
iga retsept tagab tasakaalustatud eine, mis sisal-
dab kõiki toitaineid piisavalt, et pärjata need tiitliga 
tervislik. 

Naudi terviseks!

Hommikusöök
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vegan

PUDER
40 g täisterakaerahelbeid

80 g lahjat kookospiima
2 spl vett

5 g tšiiaseemneid
65 g banaani

5 g maapähklivõid
5 g maapähklivõi pulbrit (PB2*)

0,5 tl riivitud apelsinikoort
vanilliekstrakti, kaneeli, näpuotsatäis 

soola

MUSTIKAMOOS
65 g mustikaid

1/3 tl tšiiaseemneid
1 spl apelsinimahla

0,5 tl riivitud apelsinikoort
0,5 tl vanilliekstrakti

Sega kaerahelbed kookospiima, vee ja 

tšiiaseemnetega, lisa kahvliga purustatud 

banaan, maapähklivõi ja maapähklivõi 

pulber. Lisa apelsinikoor, vanill, kaneel ja 

sool ning sega korralikult läbi. Tõsta segu kas 

purki või kaussi ootele.

      Mustikamoosi jaoks kuumuta mustikaid 

ja tšiiaseemneid apelsinimahlaga, lisa 

apelsinikoor ja vanill, sega läbi ning tõsta 

pudrusegu peale. Lase üle öö külmkapis 

maitsestuda ja taheneda.

Pähkline üleööpuder  

   mustikamoosi ja 

tšiiaseemnetega

 

 

Graafik SV53% R35% V12% 
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368 KCAL • SV48 g • R14 g • V10 g

* PB2 on maapähklivõi pulber, milles on rasvasisaldust 
vähendatud kuni 85% võrra.  Tulemuseks on 
maitsev ja energiavaene alternatiiv traditsioonilisele 
pähklivõile. Võib kasutada pulbri kujul või segada 
veega, saamaks pähklivõilaadne konsistents. 
Pulbrit võib lisada kohupiimale, smuutile, pudrule, 
pannkoogitainale, et anda pähklist mekki.

NIPP 1: Kaal on täpsem kui silmamõõt, 
sest viimane võib olla petlik. 

1 tl maapähklivõid võib kaaluda 
5 g, aga ka 15 g, mis on suur vahe 
kilokalorites: 28 kcal vs. 84 kcal. 

NIPP 2: Toidu kaalumine aitab harjutada silmamõõtu, 
edaspidi tead juba ilma abivahendita õige koguse 

võtta. Kuu-paariga õpid kindlasti ära, kui palju 1 tl 
pähklivõid või muud toorainet ligikaudselt kaalub. 

Lisaks ei pruugi tulemus olla täpne, kui asetad väga 
väikese koguse toiduainet otse kaalule, sest see ei 

loe alati esimesi gramme täpselt – see oleneb kaalu 
tundlikkusest. Näiteks kaaludes seemneid või valades 

neid vähehaaval kaalule, ei saa kaal grammidest 
aru, sest korraga peale sattunud kogus on liiga 

väike. Taarafunktsiooni kasutades on vahe seevastu 
märgatav. Ei usu? Proovi järgi! 

Taarafunktsiooni kasutamine
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45 g täisterakaerahelbeid
15 g kaerakliisid

450 ml vett
80 g toorest porgandit

15 g rosinaid
soola, kaneeli

120 g munavalget* 
(u 4 munavalget)

10 g India pähkli võid**
10 g Kreeka pähkleid

7 g šokolaadi 
(70% kakaosisaldusega)
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Porgandikoogipuder 

šokolaadisilmaga

HEA TEADA 
 Ka 70% šokolaadis võib olla rohkem suhkrut kui mõnes teises sama 

kakaosisaldusega šokolaadis. Vahel võib olla suhkrut isegi 40–50 g 
(100 g kohta). Seega jälgi eri tootjate šokolaadide puhul just 

suhkrusisaldust, isegi kui mõlemad on 70% kakaosisaldusega. Jälgi ka sõna 
„tume” kasutust, alati ei pruugi see tähendada 70% kakaosisaldust, 

vaid enamasti viitab see hoopis 45−50%-le.

 

 

Graafik SV46% R32% V22% 

 

 

SV46%

R32%

V22%

512 KCAL • SV59 g • R18 g • V27 g 

Pane kaerahelbed koos kliidega potti, 

vala peale vesi ja lase keema tõusta. 

Samal ajal riivi porgand peenikese 

riiviga. Kui puder on keema läinud, 

lisa riivitud porgand ja rosinad, 

maitsesta soola ja kaneeliga. Keeda, 

kuni puder pakseneb, seejärel keera 

pliidil kuumus maha ja lisa hoogsalt 

segades peenikese nirena munavalge. 

Serveeri putru India pähkli või, Kreeka 

pähklite ja tumeda šokolaadiga.

* Üks munavalge 

kaalub u 32 g.

** Kui soovid kreemisemat 

pähklivõid, lisa 1–2 tl 

India pähkli piima ja sega 

ühtlaseks.


