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Eluks vajalikud toitained

Et keha korralikult toimiks ja suudaks haigusi ära hoida, peab toit sisaldama 
vitamiine ja mineraalaineid. Toitained toimivad koos ja ühe liiga suur kogus 
võib kogu tasakaalu rikkuda. Heas mitut vitamiini ja mineraalainet sisaldavas 
toidulisandis on toitained õiges koguses ja õiges vahekorras.

VITAMIINID

Vitamiinid jagunevad kahte rühma vastavalt 
sellele, kas nad lahustuvad vees või rasvas. 
Rasvlahustuvad A-, D-, E- ja K-vitamiin 
võivad kehas säilida kuid või isegi aastaid. 
Vesilahustuvad B-rühma vitamiinid ja 
C-vitamiin viiakse aga hõlpsalt uriiniga 
välja, seepärast peab keha neid regulaarselt 
juurde saama. B-rühma vitamiinid toimivad 
sünergiliselt, see tähendab, et need 
mõjuvad paremini siis, kui võtta kõiki koos, 
mitte ükshaaval. Iga vitamiini vaegus tekitab 
lõpuks just sellega seotud haiguse, näiteks 
skorbuudi või pellagra.

MINERAALAINED

Ka mineraalained jagunevad kahte 
rühma: makroelemendid (kaltsium, 
magneesium, kaalium, naatrium ja fosfor), 
mida nimetatakse nii sellepärast, et keha 
vajab neid suhteliselt suures koguses, ja 
mikroelemendid (vask, kroom ja tsink), mida 
vajatakse väiksemas koguses. Sarnaselt 
vitamiinidega võib ka iga mineraalaine 
vaegus põhjustada mingi haiguse ja liiga 
suures koguses tarbimisel võivad need olla 
kahjulikud.



K-VITAMIIN 

Vere hüübimiseks hädavajalikku 

K-vitamiini selles raamatus eraldi 

ei tutvustata, sest seda tohib 

toidulisandina kasutada ainult arsti 

järelevalve all. K-vitamiini valmistatakse 

soolestikus ja seda leidub paljudes 

toiduainetes. Selle vitamiini vaegus 

on üsna haruldane (kuid kõigile 

vastsündinutele antakse K-vitamiini, 

et parandada vere hüübimist). Suured 

K-vitamiini doosid võivad põhjustada 

maksakahjustusi, kollatõbe ja vere 

punaliblede lagunemist.

TEISED OLULISED TOITAINED

Peale vitamiinide ja mineraalainete on 
veel hulk aineid, mis on hea tervise jaoks 
äärmiselt olulised. Sellesse rühma kuuluvad 
asendamatud rasvhapped, aminohapped 
ja koensüüm Q10. Aminohapped kui kõigi 
valkude ehituskivid on eluks hädavajalikud. 
Kuigi paljusid rasvhappeid peetakse 
ebatervislikuks, on olemas ka sellised, mis 
on kehas toimuvate protsesside jaoks väga 
vajalikud ja mis hoiavad ära „halbade“ 
rasvade mõju kehale, aidates vähendada 
südamehaiguste riski ja kolesterooli 
ladestumist. Koensüüm Q10 on aine, 
mis toetab ensüüme (keemilisi protsesse 
kiirendavaid valke).

MUUD TOIDULISANDID

Lisaks eelmainitutele on veel terve hulk 
toidulisandeid, mis ei ole hädavajalikud 
toitained, kuid millel on tervisele väga 
kasulikke omadusi. Mõnest tuntuimast on 
juttu lehekülgedel 102–103.

Eluks vajalikud toitained



A-vitamiin mõjutab nägemist, 

seepärast nimetatakse seda 

sageli ka nägemise vitamiiniks.

ÜLESANDED

Beetakaroteen on võimas antioksüdant, mis 
neutraliseerib vabu radikaale – molekule, 
mis kahjustavad rakke, kiirendavad 
vananemisprotsesse ja võivad põhjustada 
terve hulga raskete haiguste arenemist. 
A-vitamiin on vajalik tugevate hammaste 
ja luude kasvuks ning hoiab naha tervena. 
Silmas osaleb A-vitamiin nägemispurpuri 
(rodopsiini) moodustumisel, see pigment 
võimaldab näha hämaras.
 A-vitamiin on tuntud immuunsüsteemi 
võimendaja, mis aitab kehal nakkustega 
võidelda. Tal on tähtis roll ka haavade 
paranemisel.

VAEGUSE SÜMPTOMID

•  kanapimedus (halb nägemine hämaras)
•  kõõm
•  kuiv ketendav nahk
•  sagedased külmetushaigused või nakkused
•  suuhaavandid

RAVIOMADUSED

Akne, kortsud ja psoriaas. Paljud näo-
kreemid sisaldavad A-vitamiini, seda 
kasutatakse ka raske akne ravimites. Anti-
oksüdant A-vitamiin neutraliseerib vabu 
radikaale – neil kollageeni (naha elastsusele 
olulist ainet) hävitavatel ainetel on oma osa 
põletikuliste haiguste, näiteks psoriaasi juures.

Viirusnakkused. Kuna A-vitamiin 
tugevdab immuunsüsteemi ja parandab 
vastupanuvõimet, aitab see kurguvalu ja 
mitmete viirusnakkuste korral ning lühendab 
selliste haiguste kestust.

TOIDULISANDID

Multivitamiinitabletid sisaldavad tavaliselt 
vähemalt 800 μg A-vitamiini, ohutuks 
peetakse kuni 3000 μg A-vitamiini päevas. 
Kuna A-vitamiin talletub kehas, ei pea seda 
iga päev võtma. Retinool koguneb maksas 
ja on suures koguses toksiline. Maksas 
talletatud A-vitamiini kasutusele võtmiseks 
on vaja tsinki.

42 A-vitamiin

A-vitamiin 
Rasvlahustuva A-vitamiini varusid säilitatakse maksas, toidus leidub seda kahes 
vormis: retinoolina loomsetes toiduainetes ja beetakaroteenina, mille keha ise 
A-vitamiiniks muudab. A-vitamiinil on palju olulisi ülesandeid, see on vajalik 
nahale ja nägemisele, kasvamiseks ja paljunemiseks.



A-vitamiin 43

HOIATUSED

Retinooli vormis A-vitamiin võib põhjustada 
loote arenguhäireid, seepärast ei tohi 
rasedad või rasedust planeerivad naised 
A-vitamiini sisaldavaid toidulisandeid võtta. 
Rasedad peaksid vältima ka kalamaksaõli ja 
maksa, kuna need sisaldavad suures koguses 
retinooli. Liigne beetakaroteen muudab 
naha kollaseks, kuid koguste vähendamisel 
taastub normaalne värvus.

OLULISED 
FAKTID
A-VITAMIIN

Põhiülesanded
•  antioksüdant

•  suurendab immuunsust

•  oluline nägemisele

•  terve nahk

•  viljakus

Allikad 
Retinooli leidub lihas, kalas, munades 

ja piimatoodetes, beetakaroteeni 

eredavärvilistes puu- ja köögiviljades. 

Üks porgand rahuldab inimese päevase 

A-vitamiini vajaduse. 

★★★  maks

★★★  kalamaksaõli

★★★  porgand

★★  bataat (maguskartul)

★  või

★  tomat

Päevane tarbimis- 
soovitus (RDA)  

täiskasvanutele:  
800 μg



B1-vitamiin (tiamiin)
B1-vitamiin on vajalik süsivesikute energiaks muutmisel ning hoiab keha ja 
vaimu heas vormis. Seda leidub paljudes toiduainetes, kuid nagu kõik B-rühma 
vitamiinid lahustub ka tiamiin vees ja viiakse hõlpsalt kehast välja.

44 B1-vitamiin (tiamiin)

VAEGUSE SÜMPTOMID

•  nõrkus ja lihasvalud
•  ärrituvus
•  tuimus ja torkimistunne jalgades
•  veepeetus
•  iiveldus ja kõhuvalu
•  halb keskendumisvõime

RAVIOMADUSED

Psüühika ja emotsioonid. B1-vitamiini 
põhikasutusala on ilmselt meeleoluhäiretega 
tegelemine. Uurimistulemused on näidanud, 
et need inimesed, kes tarbivad rohkesti 
tiamiini, kannatavad väiksema tõenäosusega 
madala enesehinnangu ja depressiooni all. 
Tiamiin aitab ka uneprobleeme leevendada.

Keskendumine ja erksus. B1-vitamiin 
parandab mälu ja mõtlemise kiirust, eriti 
vanematel inimestel.

Alkoholism. B1-vitamiin aitab leevendada 
alkoholist loobumise sümptomeid. Seda on 
vaja ka alkoholi liigtarvitamise tõttu kaotatud 
tiamiini asendamiseks.

Energia suurendaja. B1-vitamiin muudab 
inimese energilisemaks ja võib alandada 
vererõhku, parandades nii üldist tervist.

ÜLESANDED

B1-vitamiin on vajalik toidu energiaks 
muutmisel ning impulsside ülekandmisel 
närvides ja lihastes. Sellel on oluline roll 
punaste vereliblede moodustumisel ja toidu 
seedimisel. 
 Tiamiini nimetatakse vahel ka tuju-
vitamiiniks, sest see on vajalik närvisüsteemi 
korralikuks toimimiseks ning võib suurel 
määral mõjutada meeleolu ja erksust.



OLULISED 
FAKTID
B1-VITAMIIN (TIAMIIN)

Põhiülesanded
•  muudab toidu energiaks

•  toetab aju tööd

•  tekitab hea enesetunde

•  parandab tervist üldiselt

Allikad 
Suurem osa toiduainetest sisaldab 

vähemalt väikeses koguses B1-vitamiini, 

kuid mida enam toitu töödelda – seal-

hulgas ka tükeldada või säilitada –, seda 

enam tiamiini kaotsi läheb. Ka kõrge 

temperatuur lagundab B1-vitamiini, 

näiteks saiaviil kaotab röstimisel umbes 

kolmandiku tiamiinisisaldusest.

 ★★★  täisterad

 ★★★ pruun riis

★★ täisterapasta

★★ sealiha

★★ pärmiekstrakt

★ herned

★ maapähklid

★ kaunviljad

Tiamiini nimetatakse ka tuju-

vitamiiniks, sest see aitab olla 

positiivne ja õnnelik, tänapäeval 

kasutatakse seda laialdaselt 

 depressiooni ja ärevuse raviks. 
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TOIDULISANDID

Multivitamiinitabletid sisaldavad tavaliselt 
1,4 mg B1-vitamiini, mis on keskmisele 
inimesele piisav kogus, et olla terve ja vältida 
vaegust. Need, kellel on vaja loidusest 
vabaneda või meeleolu parandada, võivad 
meditsiinilistel eesmärkidel võtta kuni 50 mg. 
Suurem tiamiinidoos on kõige tõhusam siis, kui 
võtta seda koos teiste B-rühma vitamiinidega.
 B1-vitamiin laguneb alkoholi, kofeiini ja 
stressi toimel kergesti. Rasedad, suitsetajad, 
alkoholi liigtarbijad ja need, kes söövad 
palju süsivesikuid, võivad vajada tiamiini 
lisakogust.

HOIATUSED

Kuigi tiamiini toksilisust ei ole kunagi 
täheldatud, palu arstilt soovitust tarbitava 
koguse kohta juhul, kui sul on probleeme vere 
või südamega. Liiga suur annus võib takistada 
teiste B-vitamiinide omastamist, seepärast 
tuleks lisadooside võtmist vältida.

Päevane tarbimis- 
soovitus (RDA)  

täiskasvanutele:  
1,4 mg



Biotiin
B-vitamiinide hulka kuuluv biotiin (tuntud ka H-vitamiini ja koensüüm R nime all) 
osaleb koos teiste sama rühma vitamiinidega toidu energiaks muutmisel. Seda 
leidub paljudes levinud toiduainetes ja vaegust esineb harva, välja arvatud neil, 
kes söövad palju toorest munavalget.

56 Biotiin

ÜLESANDED

Biotiinil on tähtis roll tervele nahale, 
juustele ja närvidele oluliste rasvhapete 
sünteesil, aga ka paljude teiste keha 
talitluste juures. Arvatakse, et biotiin takistab 
juuste hallinemist ja hoiab ära enneaegse 
kiilaspäisuse.
 Keha peab biotiini saama iga päev, sest 
see lahustub vees ja väljutatakse uriiniga.

VAEGUSE SÜMPTOMID

•  peanahalööve väikelastel
•  ekseem ja dermatiit
•  enneaegne juuste hallinemine või  
    kiilaspäisus

RAVIOMADUSED

Juuste tervis. Kuigi see väide pole teadus-
likult tõestatud, võib biotiin aidata juuste 
hallinemist või varajast kiilaspäisust vältida.

Kaalujälgimine. Kuna biotiinil on oluline osa 
ainevahetuses, peetakse seda toidulisandiks, 
mis võib aidata kaalu kaotada.

Naha tervis. Ekseemi ja/või dermatiiti 
põdevad inimesed on märganud, et biotiini 
võtmine parandab naha seisukorda. Biotiini 
kasutatakse ka peanahalööbe raviks.

Kandidoos. Arvatakse, et madal biotiinitase 
mõjutab inimese vastupanu pärmseentele 
ning suur biotiiniannus leevendab mõne 
inimese olukorda. 
 Soolestikus elavad biotiini tootvad 
bakterid, kuid antibiootikumid tapavad nad 
ja seepärast on inimene antibiootikumikuuri 
ajal kandidoosi vastu palju kaitsetum.



OLULISED 
FAKTID
BIOTIIN 

Põhiülesanded
•  hea juuste ja naha tervisele

•  leevendab ekseemi ja dermatiiti

•  võib aidata kaalu langetada

Allikad 
Paljud toiduained sisaldavad vähesel 

määral biotiini. Mitmekesise toidu 

söömisel ei tohiks vaegust tekkida. 

Biotiinisisaldust vähendavad alkohol, 

toidu kuumutamine ja rafineerimine, 

antibiootikumid ja toores munavalges 

leiduv valk avidiin, mis takistab biotiini 

imendumist soolestikus.

 ★★★  maapähklid

★★ mandlid

★★ neerud

★★ munakollane

★ kreeka pähklid

★ kanaliha

★ seesami- 

    seemned

Kuiva naha puhul sageli  kasutatav 

biotiin on vajalik rasvade 

 lagundamiseks ja ainevahetuseks.
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TOIDULISANDID

Biotiini päevase soovitusliku koguse, 150 μg, 
saab tasakaalustatud toidust. Pisut rohkem 
biotiini vajavad dermatiidiga väikelapsed 
ja rasedad, aga ka inimesed, kes pikka 
aega antibiootikume võtavad (näiteks 
akne raviks). Biotiini sobiv annus on kuni 
200 μg, soovitatavalt koos teiste B-rühma 
vitamiinidega. Biotiini sisaldavat toidulisandit 
on kõige parem võtta söögi ajal.

HOIATUSED

Biotiin ei ole toksiline ja ka suurte dooside 
võtmisel ei ole kõrvaltoimeid täheldatud.

Päevane tarbimis- 
soovitus (RDA)  

täiskasvanutele:  
150 μg





PUU- JA 
KÖÖGI- 
VILJAD



106 Õun

Õun
Õunu on söödud juba aastatuhandeid. Tänapäeval tuntakse 
maailmas üle 30 000 õunasordi. Üks õun päevas aitab tõepoolest 
vähem arstide uksi kulutada, sest õunad sisaldavad tugevate 
antioksüdantidena tuntud fütokemikaale, mis toetavad südame 
heaolu, hoiavad kuseteede ja silmade tervist ning tugevdavad 
vähivastaseid kaitsemehhanisme. 

Õuntes sisalduv lahustuv kiudaine pektiin aitab alandada vere 
kolesteroolitaset, mis omakorda vähendab südame isheemiatõve 
riski. Pektiin parandab ka seedetrakti talitlust, eemaldades 
organismist selliseid mürgiseid metalle nagu plii ja elavhõbe. Seega 
on õunu hea süüa organismi mürkidest puhastamiseks; iseäranis 
kasulikud on nad siis, kui elate liiklusrohkes linnapiirkonnas. 

Õunad on ideaalne valik madala kalorsusega vahepalaks, sest 
neist jõuab suhkur vereringesse aeglases tempos, mis sobib 
suurepäraselt alanenud energiataseme tõstmiseks.

TOITEVÄÄRTUS (VÄIKESE) 
ÕUNA KOHTA:

• energiat 47 kcal

• valku 0,4 g

• süsivesikuid 12 g

• rasva 0 g

• kiudaineid 2 g

• C-vitamiini 6 mg

• kaaliumi 120 mg

• kaltsiumi 4 mg

SÄILITAMINE JA 
KASUTAMINE

Kui vähegi võimalik, tarbige 
maheõunu, et vältida 
pestitsiidide jääke, ja peske 
ostetud õunu hoolikalt. 
Sööge koos koorega või 
pressige koorimata õunad 
mahlaks, et toiteväärtusest 
midagi kaotsi ei läheks.

KÜPSETATUD ÕUNAD SIDRUNIGA 

1  Eemaldage 4 suure söögiõuna südamik ja uuristage 
õõnsust väikese noaga suuremaks. Tehke umbes kesk-
joonele õuna ümber lõige, et koor küpsedes ei lõhkeks.

2  Lõigake 1 sidrun pikuti veerandikeks. Veeretage sidruni-
veerandikke ¼ tassi heleda pruuni suhkru ja teelusikatäie 
jahvatatud kaneeli segus ning pistke maitseainetega 
kaetud sidrunitükid õuntesse uuristatud õõnsusse.

3  Küpsetage õunu fooliumiga vooderdatud nõus 180 °C 
eelkuumutatud ahjus (gaasiahjus 4. astmel) 45 minutit. 
Serveerige toorjuustu või jogurtiga.

 Neljale
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Aprikoosid
Aprikoosid sisaldavad rikkalikult beetakaroteeni, 
mis pakub teatavat kaitset vähi ja silmaprobleemide, 
näiteks kae vastu, neutraliseerides organismi rakke ja 
kudesid kahjustavaid vabu radikaale. Beetakaroteen 
ja aprikoosides sisalduv teine antioksüdant lükopeen 
aitavad ära hoida arterirasvumust, mis võib põhjustada 
kõrget vererõhku ja südame isheemiatõbe.

Värsketes aprikoosides on rikkalikult C-vitamiini 
ning need aitavad korrastada seedeelundkonna 
tööd, osutudes eriti kasulikuks just kõhukinnisuse 
leevendamisel. Lahustuv kiudaine pektiin aitab langetada 
vere kolesteroolitaset.

Kuivatatud aprikoosides on beetakaroteeni, raua, 
kaaliumi ja magneesiumi kontsentratsioon suurem. 
Raud soodustab hemoglobiini tootmist vererakkudes, 
kaalium aitab hoida normaalset vererõhku ning kaltsiumi 
ja magneesiumi on vaja luude terviseks ja osteoporoosi 
vältimiseks.

TOITEVÄÄRTUS 100 G 
VÄRSKETE (KUIVATATUD) 
APRIKOOSIDE KOHTA:

• energiat 29 (158) kcal

• valku 1 (4 ) g

• süsivesikuid 7 (37) g

• rasva 0 (1) g

• kiudaineid 2 (18) g

• C-vitamiini 5 (1) mg

• kaaliumi 250 (1380) mg

KUIVATATUD 
APRIKOOSIDE VALIMINE

Vältige aprikoose, mille 
säilitamiseks on kasutatud 
vääveldioksiidi, sest see võib 
vallandada astma hoo. Kuna 
kuivatatud puuviljades on 
pestitsiidide jäägid suurema 
kontsentrat siooniga, 
eelistage mahe toodete 
kaubamärke.

TASASEL TULEL KEEDETUD APRIKOOSID 
KAERAJAHUKREEMIGA

1  Kuumutage pannil 2 supilusikatäit heledat pruuni suhkrut, 
½ supilusikatäit jahvatatud ingverit ja 5 supilusikatäit vett, 
kuni suhkur lahustub.

2  Lõigake neljaks ja puhastage kividest 8–12 keskmist 
aprikoosi, pange pannile, katke pann kaanega ja keetke 
tasasel tulel umbes 10 minutit. Laske veidi jahtuda.

3 Vahepeal praadige rasvata umbes 30 sekundit ½ tassi kaera- 
helbeid. Laske veidi jahtuda, seejärel segage helbed 1 tassi 
maitsestamata jogurti, 2 supilusikatäie vahukoore ja 2 supi - 
lusika täie meega. Tõstke segu lusikaga aprikoosidele ja 
serveerige.

 Neljale



108 Spargel

Spargel
Sööge rohkelt sparglit, kui püüate rasestuda või teie rasedus 
on varases staadiumis, sest spargel sisaldab palju foolhapet, 
mis aitab kaitsta veel sündimata last neuraaltoru defektide 
eest.

Sparglil on tänu kaaliumi-naatriumi tasakaalule ja amino-
happele asparagiinile diureetiline toime, mistõttu spargli 
söömine on kasulik maksa ja neerude talitlusele ning võib 
aidata leevendada menstruatsiooniaegseid turseid.

Sparglis sisalduvad tugevad antioksüdandid C- ja 
E-vitamiin ning glutatioon aitavad vähendada vähi, südame 
isheemiatõve ja vanusega seotud degeneratiivsete haiguste 
riski. Spargel sisaldab ka mürkidest vabanemist soodustavaid 
glükosinolaate ning rikkalikult K-vitamiini, mis soodustab 
vere hüübimist. Kui kannatate podagra all, siis vältige spargli 
söömist, kuna selles on puriine, mis suurendavad kusihappe 
sisaldust liigestes ja võivad seeläbi teie seisundit halvendada.

.

TOITEVÄÄRTUS 100 G 
KOHTA:

• energiat 25 kcal

• valku 3 g

• süsivesikuid 2 g

• rasva 1 g

• kiudaineid 2 g

• C-vitamiini 12 mg

• foolhapet 175 µg

• kaaliumi 260 mg

• kaltsiumi 27 mg

SÄILITAMINE JA 
KASUTAMINE

Sparglivarred peavad olema 
sirged ja tugevad, tihedalt 
kokku tõmbunud tumeda 
tipuga. Vars peab murduma 
paindumata. Hoidke sparglit 
külmikus ja püüdke see ära 
süüa ostmise päeval, sest 
seistes kaotab spargel lõhna 
ja väheneb vitamiinisisaldus.

KUUM SPARGEL PALSAMIÄÄDIKAKASTMEGA

1  Koorige, puhastage seemnetest ja hakkige peeneks 
2–3 keskmist tomatit ning segage 2 supilusikatäie 
palsamiäädika, 1–2 purustatud küüslauguküüne ja  
5 supilusikatäie oliiviõliga. Jätke seisma.

2  Lõigake 16–20 noort sparglit parajaks, asetage need ühe 
kihina eelkuumutatud pannile ning praadige võrseid 
pidevalt ümber pöörates 5 minutit.

3 Pange sparglid 4 soojendatud taldrikule. Tõstke 
lusikaga peale kaste ning kõige peale ½ tassi röstitud 
seedripähkleid ja ¼ tassi parmesanilaaste. Maitsestage ja 
serveerige kohe.

 Neljale



Spargel 109
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Avokaado
Toitainerikkaid avokaadosid kiputakse nende suure 
rasvasisalduse pärast sageli vältima. Siiski on suurem osa 
sellest rasvast monoküllastumata rasvhapped, mis on 
kergesti seeditavad ja millel ei ole küllastunud rasvhapete 
artereid ummistavat toimet.

Avokaadod sisaldavad ohtralt antioksüdantidest vitamiine 
(A-, C- ja E-vitamiini), mis kaitsevad rakke vabade radikaalide 
põhjustatud kahjustuste eest ja aitavad vältida sellist haigust 
nagu südame isheemiatõbi. Tänu E-vitamiini sisaldusele 
on avokaado hea naha ja vereringe tervise seisukohalt. 
Avokaado söömine mitte üksnes ei varusta meid nende 
antioksüdantidega, mida ta ise sisaldab, vaid parandab ka 
teistest samal ajal söödud puu- ja köögiviljadest saadud 
antioksüdantide imendumist.

Avokaado on hea vereringe regulaatori kaaliumi ja energiat 
andvate B-vitamiinide, eriti stressivastase B5-vitamiini allikas, 
millel on tähtis roll neerupealiste talitluses, et need saaksid 
aidata organismil loomulikul viisil pideva stressiga toime 
tulla.

TOITEVÄÄRTUS 100 G 
VILJALIHA KOHTA:

• energiat 190 kcal

• valku 2 g

• süsivesikuid 2 g

• rasva 20 g

• kiudaineid 3 g

• C-vitamiini 6 mg

• kaaliumi 450 mg

• magneesiumi 25 mg

SÄILITAMINE JA 
KASUTAMINE

Enamasti jõuavad avokaadod 
poodi poolküpsena. Valmi-
nuna hakkavad nad kaotama 
tähtsaid antioksüdante, eriti 
C-vitamiini. Seepärast ärge 
jätke küpseid avokaadosid 
seisma.

AVOKAADOSALSA

1  Koorige, puhastage kividest ja tükeldage väikesteks 
kuubikuteks 2 väikest küpset avokaadot.

2  Hakkige peeneks 8 talisibulat ja segage avokaado-
kuubikute, 2 supilusikatäie sidrunimahla ning 2 supilusika-
täie hakitud värske koriandiga. Maitsestage soola ja 
pipraga ning serveerige. 

 Umbes ½ tassitäit
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Banaan
Tänu banaanide kõrgele kaaliumisisaldusele aitab nende 
regulaarne söömine säilitada tervet südant ja terveid 
luid ning vererõhku kontrolli all hoida. Banaanides on ka 
rohkelt tähtsaid antioksüdante beetakaroteeni (A-vitamiini 
lähteainet) ja C-vitamiini, mis mõlemad tugevdavad 
immuunsüsteemi ning kaitsevad südame isheemiatõve ja 
mõne vähivormi eest.

Banaanides sisalduv B6-vitamiin reguleerib närvisüsteemi ja 
aitab säilitada naha head seisundit, aminohape trüptofaan 
võib aga leevendada menstruatsioonieelseid vaevusi, ärevust 
ja unetust.

Banaanide suur kiudainesisaldus annab neile nõrga 
lahtistava toime, aga küpsed banaanid võivad kõhulahtisust 
leevendada. Aeglaselt vabaneva energia allikana sobivad 
banaanid hästi hommikusöögiks või vahepalaks ning neid on 
kasulik süüa nii enne treeningut, selle ajal kui ka pärast seda. 
Ka kuivatatud banaanid on hea suupiste, mis sisaldab rohkelt 
kiudaineid ja kaaliumi. 

TOITEVÄÄRTUS (KESKMISE 
KOORITUD) BANAANI 
KOHTA:

• energiat 95 kcal

• valku 1,2 g

• süsivesikuid 23 g

• rasva 0,3 g

• kiudaineid 3 g

• C-vitamiini 11 mg

• kaaliumi 400 mg

• magneesiumi 25 mg

SÄILITAMINE JA 
KASUTAMINE

Valige kõvad kollased 
banaanid ja säilitage neid 
toatemperatuuril lahus 
teistest puuviljadest. 
Pruunikasmustad banaanid 
on ideaalne toit rinnapiimast 
võõrutatavatele beebidele.BANAANI-MAAPÄHKLIVÕISMUUTI

1  Koorige 1 küps banaan, viilutage ja hoidke vähemalt  
2 tundi või öö läbi sügavkülmas.

2  Pange külmunud banaan kannmikserisse või köögikombaini 
koos 1¼ tassi 2% (madala rasvasisaldusega) piima ja 1 supi - 
 lusikatäie maheda maapähklivõiga (või 2 supilusikatäie 
seesamiseemnepasta tahiiniga) ning töödelge, kuni segu 
on ühtlane.

3  Valage klaasi ja serveerige kohe.

 Ühele
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Kõrvits ja kabatšokk

Ehkki sarnase maitse ja tekstuuriga, on kõrvits ja kabatšokk 
kõrvitsaliste sugukonna eri liigid. Need sisaldavad mõlemad 
rikkalikult karotenoide, sealhulgas nägemist toetavat luteiini 
ja zeaksantiini, ning beetakrüptoksantiini, mille kohta on 
tõestatud, et see kaitseb kopsu- ja eesnäärmevähi eest ning 
parandab liigeste tervist.

Beetakaroteen on tugev antioksüdant ja põletikuvastaste 
omadustega, seega aitab kõrvitsa ja kabatšoki söömine 
vältida arterite ummistumist, mis võib põhjustada insulti ja 
südameinfarkti. See võib aidata vähendada ka soolevähi riski 
ja leevendada põletikulisi haigusi, nagu reumatoidartriit.

Nii kõrvitsas kui ka kabatšokis on ohtralt kiudaineid, mis 
toetavad seedeelundkonna ladusat tööd, eriti ärritunud 
soole sündroomi all kannatavatel inimestel.

TOITEVÄÄRTUS 100 G 
TOORE KÕRVITSA 
(KABATŠOKI) KOHTA:

• energiat 13 (36) kcal

• valku 1 (1) g

• süsivesikuid 2 (8) g

• rasva 0 (0) g

• kiudaineid 1 (2) g

• karoteeni 4135 (4570) µg

SÄILITAMINE JA 
KASUTAMINE

Lahtilõikamata kabatšokid 
säilivad jahedas kuivas kohas 
mitu kuud. Küpsetage või 
röstige neid toitvate hautiste 
tarvis või tehke püreesuppi. KÜPSETATUD KÕRVITS KREEKA PÄHKLI  

JA RUKOLAPESTOGA

1  Lõigake üks 900 g kõrvits 8 sektoriks ja eemaldage 
seemned. Pintseldage oliiviõliga, maitsestage soola ja 
pipraga ning küpsetage 220 °C eelkuumutatud ahjus 
(gaasiahjus 7. astmel) 20–25 minutit. Poole küpsetamise 
peal pöörake kõrvitsasektorid ümber.

2  Lõigake ja hakkige 2 talisibulat ja purustage 1 suur küüs-
lauguküüs. Töödelge kannmikseris koos ½ tassi röstitud 
Kreeka pähklite ja 2 tassi rukolaga, kuni koostisosad on 
peenelt hakitud. Lisage 3 supilusikatäit Kreeka pähkli õli ja 
3 supilusikatäit oliiviõli ning segage. Maitsestage soola ja 
pipraga.

 Neljale
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Redis
Arvatakse, et rediseid kasvatati Egiptuses juba enne 2000. 
aastat eKr ning sealt levisid need Hiinasse ja Jaapanisse. 
Selle liigi paljudest teisenditest kõige tuntumad on ilmselt 
väikesed punase koore ja valge viljalihaga ümmargused 
juurikad. On aga ka palju teist värvi ja teise kujuga rediseid, 
näiteks pikliku juurega sorte. Koor võib olla nii kollane, 
must kui ka punane, ning on olemas isegi punase viljalihaga 
rediseid.

Redised on suguluses kapsasrohu perekonnaga (kuhu 
kuuluvad kapsas, lehtkapsas ja brokoli) ning sisaldavad 
märkimisväärsel hulgal samu väävliühendeid. Pidurdades 
vähirakkude tootmist, on need glükosinolaadid oluline 
kaitsejõud vähi vastu.

Needsamad fütokemikaalid teevad head ka 
seedeelundkonnale ning aitavad leevendada seedehäireid 
ja puhitust. Redised sobivad suurepäraselt immuunsüsteemi 
tugevdamiseks.

Idamaisel redisel daikonil ehk moolil on pikk valge juur, 
millest pressitakse sageli mahla, mis on hea verepuhastaja 
ning isuparandaja.

TOITEVÄÄRTUS 100 G 
KOHTA:

• energiat 12 kcal

• valku 1 g

• süsivesikuid 2 g

• rasva 0 g

• kiudaineid 1 g

• C-vitamiini 17 mg

• kaaliumi 240 mg

• kaltsiumi 19 mg

• magneesiumi 5 mg

SÄILITAMINE JA 
KASUTAMINE

Redised säilivad külmikus 
päeva või kaks. Tavalisi 
rediseid süüakse enamasti 
toorelt. Ka idamaiseid 
rediseid võib toorelt süüa, 
aga neid lisatakse sagedamini 
kiirpraetud toitudele või 
marinaadidele.VÄRSKE RICOTTA ÜRDIÕLI JA REDISTEGA

1  Lõigake 1½ tassi ricotta’t õhukesteks sektoriteks ja 
paigutage need vaagnale. Segage ¼ tassi oliiviõli ja 1 supi-
lusikatäis hakitud ürte (nagu basiilik, murulauk, münt või 
petersell), maitsestage soola ja pipraga ning puistake segu 
ricotta’le.

2  Peske ja lõigake parajaks kimp rediseid ning laduge vaagna 
servale. Serveerige koos koorikleivaga.

 Neljale
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Akne
Akne on peamiselt teismelistel esinev nahahaigus, millele on omased punetus 
ja põletikukolded. Murdeeas toimuvad hormonaalsed muutused suurendavad 
naha rasunäärmete talitlust. Liigse rasuerituse korral poorid ummistuvad, luues 
soodsa keskkonna põletike tekkele. Arvatakse, et suure rasvasisaldusega kiir
toit ja stress muudavad seisundi halvemaks. Õige toitumine ja nahahügieen on 
naha tervise paranemise eeltingimus.

VITAMIINID

A-vitamiin on eluliselt tähtis naha tervisele, 
ergutab immuunsüsteemi põletikega võitlema.

B3-vitamiin alandab põletikke. 
B5-vitamiin (pantoteenhape) ergutab raku

kasvu ja soodustab haavade paranemist.
B6-vitamiin aitab reguleerida suguhormoone. 
C-vitamiin on võimas antioksüdant, mis aitab 

süsteemi puhastada.
E-vitamiin soodustab naha tervenemist ja 

pärsib armkoe moodustumist.

MINERAALAINED

Seleen on antioksüdant, mis on vajalik 
glutatiooni peroksüdaasi tootmiseks – 
peroksüdaas on ensüüm, mis kaitseb 
organismi vabade radikaalide 
põhjustatavate kahjustuste eest. 

Tsink vähendab põletikke ja puhastab keha. 

MUUD TOITAINED/TOIDULISANDID

Oomega-6-rasvhapped; kuningakepiõli 
vähendab nahapõletikke ja tasakaalustab 
hormoone.

Atsidofiilbakterid taastavad soolebakterid, 
mille akneraviks kasutatud antibiootikumid 
on hävitanud.

HEA TOIDUVALIK 

★★★  värsked puu- ja köögiviljad
★★★  austrid
★★  täisteratooted
★★  maapähklid
★  päevalilleseemned
★  munad
★  kanaliha

HALB TOIDUVALIK 

•  Praetud toidud tekitavad vabu radikaale, 
mis süvendavad aknet.
•  Töödeldud toidud sisaldavad tavaliselt 
ohtralt jodeeritud soola, mis ärritab naha-
poore ja võib põhjustada akne ägenemist. 
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Allergiad
Allergia kujuneb välja immuunsüsteemi vastusena mõnele tavaliselt kahjutule ainele, 
nagu oleks see kehale ohtlik. Rakkudest vabaneb histamiini, mis kutsub esile mitme
suguseid reaktsioone, nagu hingeldus, oksendamine ja lööve. Raskematel juhtudel 
võib tekkida anafülaktiline šokk, mis blokib hingamisteed ja põhjustab südametöö 
seiskumise. Tavalisemad allergeenid on erinevad toiduained, õietolm, kemikaalid 
ja stress. Mitmekülgne toitumine aitab vähendada tundlikkust allergeenide suhtes. 

VITAMIINID

A-vitamiin toetab immuunsüsteemi, vähenda
des võimalikke tundlikkusreaktsioone.

B3-vitamiin näib pärssivat histamiini vabane
mist rakkudest ja surub maha põletikke.

B4-vitamiin (koliin) ja B8-vitamiin (inositool) 
alandavad stressitaset.

B5-vitamiin (pantoteenhape) alandab stressi 
ja toimib antihistamiinina. 

B6-vitamiin aitab allergilisi reaktsioone 
kontrolli all hoida. 

B12-vitamiin leevendab hingeldust.
C-vitamiin on looduslik antihistamiin.
D-vitamiin kontrollib kaltsiumi imendumist.
E-vitamiin ergutab immuunsüsteemi talitlust. 

MINERAALAINED

Kaltsium leevendab allergilisi reaktsioone.
Magneesium tugevdab immuunsust. 
Molübdeen leevendab hingeldust.
Seleen on võtmetähtsusega antioksüdant.
Tsink puhastab keha.

MUUD TOITAINED/TOIDULISANDID

Oomega-6-rasvhapped on asendamatute 
rasvhapete rikkalik allikas; need 
rasvhapped võivad ennetada tundlikel 
inimestel allergiate teket.

Bioflavonoidid koos Cvitamiiniga leevenda
vad allergiasümptomeid.

HEA TOIDUVALIK 

★★★   mahemesi (vältige õietolmuallergia 
korral)

★★★  värsked puu- ja köögiviljad
★★  nisuidud
★★  sardiinid (koos luudega lisakaltsiumi   
        saamiseks)
★★  küüslauk ja sibul
★  päevalilleseemned  

HALB TOIDUVALIK 

•  Vältige allergiahoo ajal piima ja piima-
toodete tarbimist, sest need soodustavad 
lima moodustumist hingamisteedes. 
•  Toidud, mis võivad põhjustada allergiat, 
nagu maasikad, koorikloomad, tomatid, 
šokolaad, munad, nisu, piim ja pähklid. 
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Aneemia
Aneemia ehk kehvveresus on hemoglobiinipuudus – hemoglobiin on hapnikku 
transportiv pigment punalibledes. Aneemia sümptomite hulka kuulub väsimus, 
nõrkus, kahvatu jume, õhupuudus füüsilise pingutuse korral ja madal immuunsus 
infektsioonide suhtes. Kõige levinumad aneemia põhjused on rauavaegus 
verekaotuse tõttu, ühekülgne toitumine või organismi suutmatus omastada toidust 
rauda. Aneemia täpsema põhjuse peab arst kindlaks tegema enne ravi määramist, 
mille eesmärk on vähendada rauapuudust ja parandada selle omastatavust.  

VITAMIINID

B1-vitamiini läheb vaja punaliblede 
moodustamiseks.

B6-vitamiin tõstab energiataset.
B9-vitamiin (foolhape) on vajalik tervete 

punaliblede moodustamiseks.
B12-vitamiini läheb vaja punaliblede 

moodustamiseks.
C-vitamiin soodustab raua imendumist. 

MINERAALAINED

Molübdeen on vajalik raua ainevahetuseks. 
Raud on osa punasest pigmendist 

hemoglobiinist, mis annab verele värvuse 
ja aitab rakkudesse hapnikku transportida. 

Vask osaleb hemoglobiini sünteesis.

MUUD TOITAINED/TOIDULISANDID

Koensüüm Q10 suurendab hapniku 
omastatavust rakkudes.

HEA TOIDUVALIK 

★★★  punane liha
★★★  koorikloomad
★★★  kuivatatud puuviljad
★★  munakollane
★★  täisteraleib
★  rohelised lehtköögiviljad 
★  kõrvitsaseemned

HALB TOIDUVALIK 

•  Tee vähendab raua omastatavust. 
•  Fütaatkiudaine (seda leidub kliides ja 
spinatis) seob rauda ja vähendab selle 
omastatavust. 
•  Liigne piimatoodete tarvitamine, sest 
kaltsium võib häirida raua omastatavust. 
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Ateroskleroos
Ateroskleroos ehk arterilubjastus on arterite haigus, mille korral kinnituvad 
rasvaladestused arterite seintele, põhjustades nende ahenemise, tõstes vererõhku 
ja takistades lõppkokkuvõttes vereringet. Südamelihastes tekib hapnikuvaegus, 
mis vallandab füüsilise pingutuse ajal tugeva, rusuva valu rindkeres, mida tuntakse 
rinnaangiinina. Pikaajaline hapnikunälg hävitab südamelihase rakke, põhjustades 
südameinfarkti. Mõistlik toitumine on terve südame ja vereringe võtmeküsimus.     

VITAMIINID

A-vitamiin on võimas antioksüdant, mis 
takistab kolesterooli ladestumist arterites.

B3-vitamiin alandab vererõhku.
B4-vitamiin (koliin) ja B8-vitamiin (inositool) 

aitavad lõhustada rasvu.
B5-vitamiin (pantoteenhape) on vajalik 

stressivastaste hormoonide tootmiseks.
B6-vitamiin aitab alandada homotsüsteiini 

taset; homotsüsteiin on aminohape,  
mis kahjustab artereid. 

B9-vitamiin (foolhape) alandab homo
tsüsteiini taset.

B12-vitamiin aitab moodustada punaliblesid.
C-vitamiin on antioksüdant.
E-vitamiin pärsib trombide teket ja on 

võimas antioksüdant. 

MINERAALAINED

Kroom alandab kolesteroolitaset.
Magneesium laiendab veresooni.
Seleen on antioksüdant.

MUUD TOITAINED/TOIDULISANDID

Oomega-3-rasvhapped, mida leidub 
kalaõlis, vedeldavad verd.

Küüslauk alandab vererõhku.

HEA TOIDUVALIK 

★★★  rasvane kala, nagu sardiin ja makrell 
★★★  värsked puu- ja köögiviljad
★★★  kaer
★★  väärisoliiviõli (extra virgin)
★★  linaseemned

HALB TOIDUVALIK 

•  Täispiimatooted, praetud  
toit ja punane liha, sest  
sisaldavad suures koguses  
ebatervislikke küllastunud  
rasvu.   
•  Soola sisaldavad  
toidud, sest sool  
tõstab vererõhku. 


