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EESSÕNA

Tere, mina olen Stina. Selles raamatus tutvustan teile mõningaid taimetoiduretsepte. 
Kui hakkasin ise täistaimsete roogade valmistamisega eksperimenteerima, õppisin 
toidutegemist tõeliselt nautima ja avastasin enda jaoks palju uusi maitseelamusi. 
Olen üha enam veendunud, et kui valmistada toitu teadlikult – alates koostisosade 
valikust, ettevalmistusest kuni serveerimiseni silmailu pakkuva kompositsioonina –, 
me mitte ainult ei täida oma kõhtu, vaid teeme ka hingele pai.

Kuidas tekkis mõte koostada kokaraamat? Aja jooksul kogunes kööki hunnik ret-
septidega täiskritseldatud pabereid, tahtsin need enda jaoks korralikult kirja ning 
kausta panna. Kui läbisin veganlusele spetsialiseerunud toitumisnõustaja koolituse, 
siis tekkis mõte, et neid retsepte võiks ka teistega jagada, ja nii läkski pall veerema. 

Kui mu eesmärk oleks olnud kirja panna igati täiuslik raamat, siis ma istuksin veel 
siiamaani oma paberihunniku otsas. Ja vist jääksingi istuma. Aga mind ajendasid 
soov, tahe ja kirg midagi luua. Luua oma kätega, koduste vahenditega, „toorelt” ja 
ehedalt. Sellesse raamatusse ongi koondatud igapäevased kodused retseptid, mille 
järgi saab valmistada nii hommikusööke kui ka suppe, salateid ja sooje roogi, mis val-
mivad pannil, potis ja ahjus. Ei puudu ka peatükk magustoitudest, mida saab nautida 
gluteeni vabalt ja ilma valge suhkruta. 

Loodan, et leiate siit raamatust nii mõnegi idee, kuidas taimsete toiduainetega oma 
igapäevamenüüd rikastada. 

Ehedaid maitseelamusi teile, kallid lugejad! 
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TOITUMISALASEID 
NÕUANDEID 

Meie, inimesed, olime ja oleme väga kohanemisvõimelised ning paindlikud – inimaja-
loo vältel on inimesed söönud seda, mis on olnud neile kättesaadav. Kui meie väga 
kauged esivanemad varustasid end toiduga selleks, et ellu jääda, siis tänapäeval on 
meil ellujäämise asemel küsimus, kuidas toit saab panustada meie tervisesse. 

Järjest enam toetavad nüüdisaegsed uuringud, et taimne toit kaitseb meie orga-
nismi erinevate krooniliste haiguste eest ning pakub meie kehale mitmeid aineid, mis 
toetavad tervist ning aitavad seda korras hoida. 

Ameerika organisatsiooni Academy of Nutrition and Dietetics kinnitusel on 
hästi läbi mõeldud ja planeeritud taimne toitumine sobilik igas eluetapis. See pole 
mitte ainult sobilik, vaid ka tervislik – katab meie organismi toitainete vajaduse ning 
pakub kaitset ja leevendust mitme haigusseisundi puhul. Taimne toitumine sobib ka 
raseduse ja imetamise ajal. Samamoodi sobib see lastele, vanematele inimestele ja 
sportlastele. Hästi tasakaalustatud taimset toitumist pooldavad lisaks Ameerika toi-
tumisühingule näiteks sellised riigid nagu Kanada (Dietitians of Canada), Austraalia 
(National Health and Medical Research Council) ja Suurbritannia (Nutrition 
Foundation).

Kahtlemata tuleb aga toituda teadlikult ja vajaduse korral pöörduda professio-
naalse toitumisnõustaja poole. Äärmiselt kasulik oleks näiteks nädala jooksul kirju-
tada üles tarbitud toiduained ja nende kaal. Valida tuleks tavapärane nädal, mil käite 
tööl või koolis, mitte aga mõni puhkusenädal. Leidub ka erinevaid mobiiltelefoni 
allalaaditavaid programme, mis annavad täpse ülevaate saadud toitainetest, kui 
sisestate tarbitud toidu nimetused ja kogused. Juhul, kui esineb mõne toitaine vaja-
kajäämist, saate oma menüüd sellele vastavalt korrigeerida. Selline programm pole 
sobilik mitte ainult taimetoitlastele, vaid aeg-ajalt võiksid seda nädala jooksul kasu-
tada kõik. Nii saame oma toitumisest parema ülevaate. 

Kui rääkida erinevatest toitainetest, siis sageli pole nende vaeguse põhjuseks 
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taimetoitlus, vaid see on üleüldine probleem (näiteks võib kellel tahes esineda raua- 
või joodivaegust vmt). 

On siiski mõned toitained, millele tuleb taimse toitumise puhul rohkem tähele-
panu pöörata (näiteks vitamiin B12). Kuna selleteemalisi raamatuid ja uuringuid on 
üksjagu, siis saab igaüks endale meelepäraselt infot neist juurde ammutada. 

VITAMIIN B12
Vitamiini B12 toodavad mikroorganismid. Selle poolväärtusaeg on 1–4 aastat (see 
tähendab, et kui me seda vitamiini enam üldse juurde ei saaks, siis 1–4 aasta pärast 
oleks 50% selle varudest meie organismist kadunud). 

Vitamiin B12 on vajalik vereloomes, DNA sünteesis, lipiidide ainevahetuses, raku-
membraanides, mitokondrite energialoomes ja mitmel pool mujalgi. Teda on vaja 
serotoniini sünteesiks, mis omakorda kontrollib vererõhku, mõjutab tuju, unerütmi 
ja seedekulgla tööd. 

Vitamiini B12 on vaja aminohappe homotsüsteiini lagundamiseks. Kui me ei saa 
piisavalt vitamiini B12, siis tõuseb veres homotsüsteiini tase, see aga mõjub kahjuli-
kult	(tekitab	aju	atroofiat,	kognitsioonihäireid,	põhjustab	luude	hõrenemist,	suuren-
dab sünnidefektide riski, võib kahjustada südame-veresoonkonda).

Vitamiini B12 puudus võib põhjustada aneemiat (väsimus, nõrkus, kahvatu nahk, 
punane keel, põletav tunne keelel), närvisüsteemi kahjustusi: paresteesiat sõrme-
del ja varvastel (surin sõrmedes, tuimus varvastes kõndimisel), ebakindlat kõnnakut. 
Samuti võivad esineda nägemis-, mälu- ja psüühikahäired. 

Kuna taimetoit sisaldab palju foolhapet ja foolhape on tihedas seoses vitamii-
niga B12, siis foolhappe kõrge tase organismis võib maskeerida hoopis vitamiini 
B12 puudust. Sellises olukorras võivad aga tekkida pöördumatud neuroloogilised 
kahjustused. 

Taimse toitumise puhul on ainsaks kindlaks vitamiini B12 allikaks toidulisandid 
ning ka vitamiiniga B12 rikastatud erinevad toiduained (taimsed piimad, jogurtid jne). 

Erinevad riigid jagavad erinevaid soovitusi selle kohta, millises koguses tuleks 
vitamiini B12 päevas tarbida. Kõige lihtsam on tarvitada vitamiini B12 kas 10 mikro-
grammi päevas või 1000 mikrogrammi 2 korda nädalas. 

Vitamiini B12 omastamine on individuaalne, seega võiks igal aastal selle vitamiini 
taset organismis kontrollida lasta (vitamiini B12 sisaldus seerumis, homotsüsteiin, 
metüülmaloonhappe, holotranskobalamiin). 
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KÕRVITSASUPP 

VALMISTAMINE: 

1. Pese, koori ja lõika väikesteks tükkideks kõrvits, 
kartul, maguskartul, sibul. Soovi korral haki ka 
ingver.

2. Kuumuta suures potis või või õli, lisa hakitud 
sibul, soovi korral ka ingver, ja kuumuta segades. 
Seejärel lisa teised koostisosad, kuumuta ja sega 
pidevalt paar minutit.

3. Lisa vesi ja puljongikuubikud, maitseained, sega 
ja lase podiseda, kuni kõik köögiviljad on pehmed 
(umbes 20 minutit).

4. Püreesta saumikseriga kõik hoolikalt 
maksimumkiirusel umbes minut aega, 
serveeri koos maheda kõrvitsaseemneõli või 
kõrvitsaseemnetega.

 

Neljale

VAJA LÄHEB: 

• 500–700 g Hokkaido 

kõrvitsa viljaliha (pool 

suurest kõrvitsast või üks 

väiksem kõrvits; kui valid 

suure kõrvitsa, siis võid 

ülejäänud kõrvitsatükid 

sügavkülma panna)

• 1 suurem kartul (150 g)

• 1 keskmine maguskartul 

ehk bataat (200 g)

• 1 keskmine sibul

• soovi korral koorituna 

Kreeka pähkli suurune 

tükk ingverit, peeneks 

hakitult

• 30–40 g taimset võid 

(2–3 sl), võib kasutada ka 

taimset õli

•  u 800–1000 ml vett 

(et köögiviljad oleksid 

kaetud)

• 2 pärmivaba 

köögiviljapuljongi-

kuubikut

• 1 tl paprikamaitseainet, 

natuke kurkumit, 

näpuotsaga valget pipart, 

natuke muskaatpähklit
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JUURVILJAD 
TOFU JA 
KINOAGA 

Seda rooga on hea teha siis, kui eelmisest päevast 
on järele jäänud kinoad ja sügavkülmikus on varuks 
köögivilju. Nii valmib kiirelt lihtne ja tervislik roog.

VALMISTAMINE: 

1. Kuivata tofu köögipaberiga, lõika kuubikuteks. 
Valmista tofu marinaad ja sega kausis koos 
tofukuubikutega. Jäta umbes 30 minutiks seisma.

2. Kui vaja, siis keeda kinoa. Kui kasutad eelmisest 
päevast üle jäänud kinoad, siis mine kohe järgmise 
sammu juurde. 

3. Prae tofut pannil paar minutit (väga hästi saab 
seda teha ka ilma õlita, pane pannile lihtsalt natuke 
vett). Tõsta tofu kõrvale. 

4. Aja pann kuumaks ja prae tugeval kuumusel 
sügavkülmutatud juurviljad 2 sl vees, sega pidevalt. 
Paari minuti pärast keera kuumus keskmise peale 
ja prae juurvilju veel umbes 5 minutit, kuni need 
on valmis. Lisa kinoa ja sega. Lisa ka tofukuubikud. 
Serveeri koos salatilehtede ja maitserohelisega. 

Kahele

VAJA LÄHEB: 

• 150 g kinoad 

• 500 g sügavkülmutatud 

juurvilju

• 400 g tofut

TOFU MARINAADI JAOKS: 

• 2 sl sojakastet

• 1 sl riisiäädikat

• 1 tl küüslaugu- 

maitseainet

• 1 tl sibulamaitseainet

• ½ tl kuivatatud tilli

• 1 tl paprikamaitseainet

• 1 sl oliiviõli

• 1 sl datlisiirupit




