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SISSEJUHATUS  

Circle K Eesti AS (eelnevalt Statoil Fuel & Retail AS) on Eesti turul tuntud 

mootorikütuste ning esmatarbekaupade jaemüüja aastast 1991. Ettevõte kuulub 

Kanada päritolu rahvusvahelisse kontserni Alimentation Couche-Tard, kelle 

kaubamärgi Circle K all tegutseb Põhja-Ameerikas, Euroopas ja Aasias üle 15 000 

mugavuspoe ja teenindusjaama. Eestis asub 58 täisteenindus- ja 18 automaatjaama 

ning üks mugavuspood.1 

Circle K tootejuhi Perbi Võsumägi sõnul on toidu ja kohvi müügi osakaal on 

teenindusjaamades aasta aastalt tõusnud. Loeb teenindusjaamade mugav asukoht ja 

võimalus kiirelt ning mugavalt osta kohvi ja sööki tee peale tarbimiseks kaasa. Kui 

inimestel on kiire ja nad teevad kiireid valikuid- kas see saab olla ka tervislik ja kuidas? 

Antud töös keskendun Circle K mugavuspoodides müüdavatele toitudele, mis 

valmistatakse kohapeal või on valmistatud eelnevalt Circle K tellimusel ja müüakse 

külmletis. Töö eesmärk on grupeerida pakutav tootevalik vastavalt toitainete 

sisaldusele põhitoidukorraks ja vahepaladeks; lisada soovitused toitude 

kombineerimiseks lähtuvalt keskmise inimese päevase energiavajaduse seisukohalt; 

anda uusi ideid tootevaliku mitmekesistamiseks (sh liha- ja piimavabad tooted) ja anda 

soovitusi, kuidas lihtsustada inimestel kiires olukorras siiski tervislike valikute tegemist 

tasakaalustatud toitumise põhimõttest lähtuvalt. 

Töö on valminud koostöös Circle K Eesti AS –ga.  

 

 

 

 

  

                                                           
1 www.circlek.ee (04.09.2017) 
 

http://www.circlek.ee/
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CIRCLE K TOOTEVALIK JA TOITEVÄÄRTUSED 

Teenindusjaamade tootevaliku puhul on osutunud määravaks, et tooteid oleks 

maitsvad, et neid oleks mugav kaasa haarata ja oleks tarbijale nii põhitoidukorra kui 

vahepala eest. Circle K pakub sügavkülmutatud toorainest kohapeal valmistatud 

burgereid ja hotdoge ning eritellimusel toodetud külmtoite alates salatitest ja 

võileibadest kuni supini välja. Saiakeste ja pirukate valik on sügavkülmutatud 

pooltootest samuti kohapeal valmis küpsetatud. 

Järgnevalt käsitlen tootevalikut ja toon välja makrotoitained tootegruppide lõikes2. 

Arvutused on tehtud ühe tooteühiku kohta. Tabeli päises kasutatud lühendid: 

süsivesikud (SV), valgud (V), rasvad (R) ja küllastunud rasvhapped (RH). 

 

Tabel 1. Burgerid 

Burgerid kcal/tk SV/g V/g R/g Sh küllastunud RH 

Juustuburger veisepihviga 732,33 53,04 30,97 42,97 4,935 

Kanaburger 657,17 55,86 32,93 33,17 5,205 

Muna-peekoni burger 859,72 54,05 39,81 52,64 7,035 

Topeltburger 909,25 55,94 36,35 58,95 9,275 

Grillburger 989,47 57,42 40,88 65,04 5,655 

Lihavaba burger 523,84 53,33 19,82 25,03 4,935 

Retro burger 1092,67 59,61 40,79 75,9 7,035 

Ööburger 873,66 54,07 39,56 54,22 4,935 

 

Kõik burgerid pannakse kokku kliendi tellimusel ja sisaldavad lisaks saiale ka grillpihvi 

ja erinevaid lisandeid. Tooraine (sai ja pihv) on sügavkülmutatud poolfabrikaadi kujul 

ja küpsetatakse valmis kohapeal. Lähtuvalt tabelist, võib burgeri energiaväärtus olla 

523 kcal-st kuni 1092 kcal-ni. Enamus liha sisaldavaid burgereid on suure kaloraaziga, 

täites peaaegu näiteks keskmise kontoritöötajast naisterahva päevase rasvavajaduse 

normi – 56-78g (vt Tabel 7 lk 8).  

  

                                                           
2 Toodete energiasisaldus on arvutatud vastavalt tootespetsifikatsioonidele (september 2017) 
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Tabel 2. Hotdogid  

Hotdog (*frankfurteriga) kcal/tk SV/g V/g R/g Sh küllastunud RH 

avatud hotdog 422,3 41,96 13,56 22,16 4,82 

tortilla hotdog 607,15 66,27 16,20 30,45 7,552 

french hotdog rullgrill 354,9 39,02 13,73 16,76 4,38 

french hotdog plaatgrill 384,9 39,88 13,76 19,66 4,55 

kaheraudne 701,85 65,76 24,53 37,8 8,92 

kaheraudne veiseliha vorstidega 826,72 65,93 35,21 45,88 15,586 

 

Hotdogid sisaldavad saia, vorsti ja erinevaid kastmeid. Vorsti grillimise viise on samuti 

kaks- kas plaatgrillil või rullgrillil. Kuna klient saab valida ise hotdogis sisalduva vorsti, 

on energiaväärtused arvutatud Frankfurter vorsti alusel.  Alljärgnevalt erinevate 

vorstide energiasisaldus. Plaatgrillil valmistatavad vorstid on naturaalsooles ja grilli 

spetsiifikast lähtudes küpsenult krõbedama kestaga. Hotdogi energiaväärtus on 

keskmiselt 400 kcal ringis, väljaarvatud tortilla hotdog  ja 2 vorsti sisaldav kaheraudne. 

Tortilla hotdogi kaloraazi viib teistest suuremaks 95 grammine tortillaleht, millesse 

vorst ja salat pannakse ning mis moodustab poole lõpptoote kaloraazist.  

Tabel 3. Erinevad hotdogi vorstid 

tootenimetus/kaal/tootja Kcal/tk SV/g V/g R/g sh küllastunud RH 

Chorizo vorst 70g (Atria) 168,00 3,50 7,70 14,70 7,00 

Frankfurter 70g (RR) 173,60 2,10 7,70 15,40 4,20 

Kabanoss 75g (Sibylla) 225,00 3,00 9,75 19,50 9,75 

BBQ vorst 81g (Saaremaa LT) 245,11 3,24 12,07 20,41 8,99 

Kolme sibula vorst (RR) 85g 252,45 3,32 12,58 20,91 7,82 

Saarema LT Chilli HD 81g 189,46 2,67 13,12 14,01 6,08 

Saaremaa LT juustu HD 81g 197,32 2,11 13,77 14,82 6,72 

Saaremaa LT Veiseliha HD 81g 236,03 2,19 13,04 19,44 7,53 

 

Olenevalt vorstist võib lõpptoote kaloraaz erineda ühe vorstiga hotdogi puhul 84 kcal 

ja 6,07g rasva osas. 

Tabel 4. Wrapid 

Wrapid Kcal/tk SV/g V/g R/g sh küllastunud RH 

kanawrap 540,33 56,21 20,92 25,54 4,78 

kebabiwrap 476,69 61,82 16,56 17,73 3,23 

taimetoidu wrap 340,19 58,9 8,20 7,58 2,81 
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Wrapid on keeratud ümmarguse grillitud tortilla sisse ja sisaldavad lisaks erinevale 

lihale erinevaid aedvilju. Valmistatakse kliendi soovil kohapeal. Ka siin on kasutusel 

tortilla leht kaaluga 95g, mille kaloraaz ainuüksi on juba 300kcal ühe wrapi kohta.3  

 

Tabel 5. Külmtoidud 

Külmtoit  Kcal/tk  SV/g V/g   R/g  sh küllastunud RH 

Kolmekordne võileib 563,5 60,03 21,16 25,99 3,91 

Sünnipäevasalat 522 21,3 13,8 43,5 4,2 

Pasta salat 606 45,6 13,2 42 3,9 

All Day breakfast baguette 561,6 69,6 24 21,6 3,36 

Soolalõhe bagel 562,5 60,98 23,63 25,65 3,15 

Hommikusöögi wrap 730,8 64,4 28,224 40,88 12,096 

Rännumees peekoni ja munaga 450 37 21,4 24 6,2 

Kolme liha meestekas 657,8 52 32,5 36,14 10,14 

Seljanka 343,1 23,03 13,63 23,03 3,76 

Hummus porgandiga 140,8 20 5,44 5,76 0,8 

Köögiviljasalat kinoa ja fetaga 228 26,85 10,5 10,2 3,15 

Kanamunad ja spinat 6,3g 121,5 0,27 10,71 8,64 2,25 

Sushisalat lumekrabiga 177 34,35 7,35 1,8 0,3 

Krevetisalat 424 47,2 18,4 18 2,4 

Lapileib kanaga 352,5 39 14,55 15,45 1,35 

Rukkileib maasuitsusingiga 530,4 42,72 27,36 29,52 5,28 

Panini kana ja topelt juustuga 445,5 59,85 28,58 11,25 3,825 

Wrap vürtsika kanatäidisega 472,5 61,88 28,13 12,6 6,075 

BBQ kana võileib 470,4 49,14 23,94 21 4,41 

BBQ pulled pork  506 51,2 3,4 23,6 5,8 

Lapileib soolalõhega 404,25 39,27 13,2 21,45 2,145 

Võileib singi ja juustuga 447,3 48,3 18,9 21 5,04 

Võileib suitsulõhe ja munaga 516,6 48,3 23,1 25,2 3,57 

Kartuli-peekoni salat 570 29,7 12,6 45,6 6,6 

Serrano bagel 485,55 62,21 24,77 16,19 6,435 

Tuunikala võileib 534,6 44,22 21,12 31,02 4,18 
 

Külmtoitude valik on pandud kokku lähtuvalt mitmekesisusest ning võimalusest teha 

tarbijal teadlikke valikuid tasakaalustatud toitumise põhimõtteid ja päevast 

energiavajadust arvestades. Võileivad toodetakse koostöös Lunden Food’ iga. 

Tootepakenditel on kasutatud GDA märgisüsteemi, et tarbija saaks ülevaate antud 

toidus olevate makrotoitainete kogusest GDA tabeli kujul. 

                                                           
3 Andmed tootespetsifikatsioonist, toodetud Poolas, maaletooja French Gourmand   
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Tabel 6. Saiakesed ja pirukad 

Saiakesed/tootja  Kcal/tk  SV/g V/g   R/g  sh küllastunud RH 

Pizzarull  (Eesti Pagar) 295,20 25,56 8,64 17,64 8,46 

Aprikoosi pall (French Gourmand) 80,75 10,5 1,35 3,5 1,65 

Kohupiimasaiake (Lantmännen) 159,60 12,8 2,44 10,8 4,4 

Maasikasõõrik (Lantmännen) 219,00 27 3,36 10,8 6,6 

Mitmevilja Croissant (Lantmännen) 254,93 24,38 5,7 14,4 8,775 

Moosipall (Panesco) 88,50 10,33 1,63 4,63 2,25 

Mustikamuffin (French Gourmand) 472,80 57,6 3,48 25,2 4,08 

Pekaanisaiake (Lantmännen) 175,95 16,29 2,07 11,21 3,969 

Singi-juustu croissant (Lantmännen) 298,49 29,64 8,36 15,96 7,885 

Sõõrik pähklitäidisega (Lantmännen) 247,08 31,95 3,06 12,07 7,1 

Sõõrik vaarikatäidisega (Lantmännen) 247,08 31,95 3,06 12,07 7,1 

Sokolaadimuffin (French Gourmand) 501,60 57,6 3,96 27,6 5,76 

Viineripirukas (Eesti Pagar) 179,20 17,64 3,22 10,71 6,23 

Või croissant (Lantmännen) 191,04 24,36 4,2 8,34 5,58 

Kohupiimapallike (Eesti Pagar) 62,72 9,27 2,18 2,35 0,504 

Kohupiimastruudel (Eesti Pagar) 362,40 43,32 10,32 16,44 9,6 

Lihapirukas (Eesti Pagar) 274,95 21 6,37 18,46 9,88 

Singi-juustupirukas (Eesti Pagar) 208,80 14,88 3,24 13,5 6,9 

 

Saiakesed küpsetatakse valmis sügavkülmutatud pooltoodetest ahjus kohapeal. Igas 

teenindusjaamas olenevalt päevast küpsetatakse 8-10 erinevat saiakest ülaltoodud tabelist. 

Pallide puhul on tegu minitoodetega kaaluga 25-28g, pirukad ja sõõrikud on kaalus 60-75g 

ning muffinid 120g tükk. 

 

 

TOODETE ANALÜÜS TARBIJATE ENERGIVAJADUSEST 

LÄHTUVALT 

Inimeste energiavajadus on erinev, lähtuvalt nende pikkusest, vanusest, kehakaalust, 

elustiilist ja aktiivsusest. Energiavajadust väljendatakse kilokalorites (kcal). Kui tarbida 

energiat vastavalt läbi arvutuste tulenevale vajadusele, püsib kehakaal muutumatuna; 

kui aga tarbimine püsib suurem kui inimesel vajalik, viib see kehakaalu tõusule. Lisaks 

kaloraazile tuleb arvestada ka makrotoitainete- valgud, rasvad (sh küllastunud 

rasvhapete osakaal), süsivesikud, osakaalu tarbitavas toidus. Järgnevas tabelis on 

toodud mõned näited erinevate inimtüüpide kohta koos minimaalse ja maksimaalse 

toitainete kogustega päeva kohta. 
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Tabel 7. Inimeste keskmine energiavajadus lähtuvalt elustiilist.4, 5 

Eluviis  kcal 
Energiavajadus ja soovituslik 
makrotoitainete kogus päevas    

    SV/g   V/g   R/g   
sh küllastunud 
RH/g kiudained/g 

  min max min max min max max  

30a, N 170/65             

Naine, kontoritöötaja 2000 250 300 50 100 56 78 22 26 

Naine, liikuva 
eluviisiga 2200 275 330 55 110 61 86 24 28,6 

Füüsilist tööd tegev 
naisterahvas 2500 312,5 375 62,5 125 69 97 28 32,5 

30a, M 180/80                 

Mees, istuv töö (sh 
autojuht) 2500 312,5 375 62,5 125 69 97 28 32,5 

Mees, liikuva eluviisiga 2900 362,5 435 72,5 145 81 113 32 37,7 

Füüsilist tööd tegev 
meesterahvas 3300 412,5 495 82,5 165 92 128 37 42,9 

 

Mis juhtuks, kui inimene tarbiks vaid Circle K teenindusjaamades müüdavat toitu? 

Seda juhtub ehk haruharva, kui üldse, et kõik toidukorrad pärinevad Circle K valikust, 

ent kiire elutempo juures võib väga vabalt selliseks inimese menüü ka kujuneda, isegi 

kui ta ostab valmisooteid tavapoest. 

Circle K tootesortiment on toodud LISA 1 täieliku tabeli kujul, sisaldades nii toodete 

toiduenergiat, kui ka tootes sisalduvaid süsivesikuid, valke ja rasvu kui makrotoitaineid.  

Tabelis 7 toodud inimtüüpidest võtsin analüüsiks kontoritöötajast naisterahva ning 

füüsilist tööd tegeva meesterahva ning analüüsin järgnevalt, kuidas nende inimtüüpide 

võimalikud tehtavad valikud Circle K toiduvalikust vastavad päevale energiavajadusele 

ja makrotoitainete kogusele.  

Inimese päevasest energiavajadusest moodustavad keskmiselt lõuna ja õhtusöök 

mõlemad 30%, hommikusöök 20% ja vahepalad 20%6 Nimetatud ratsioonid on toodud 

                                                           
4 Energiavajaduse kalkulaator. tap.nutridata.ee/27 (03.09.2017) 
5 http://toitumine.ee/energia-ja-toitainete-vajadused/pohitoitained (18.09.2017) 

6 http://www.fao.org/3/a-as677o.pdf „Eesti toitumis- ja toidusoovitused“ (05.10.2017) 

http://toitumine.ee/energia-ja-toitainete-vajadused/pohitoitained
http://www.fao.org/3/a-as677o.pdf
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2006.a avaldatud toitumissoovitustes, kuid proportsioonid jäänud samaks ka 

uuemates juhistes. 

Vaadates LISA 1 toodud arvutusi saab väita, et kontoritöötajast naisterahvale sobivad 

valikust kõik peale kaheraudse hotdogi ja retroburgeri. Vaadates toidu kogust võib ta 

hommikuks tarbida 2 maasikasõõrikut või 1 mustikamuffini või mõne muu külmtoiduleti 

võileiva, lõunaks kanaburgeri (657 kcal) ja õhtuks taimetoiduwrapi kinoasalatiga. 

Tabelis 8 on toodud arvutus nimetatud valikute puhul saadava energiahulga ja 

makrotoitainete osas. 

Tabel 8. Valiktoodete energia ja makrotoitainete sisaldus ning osa päevastest 

vajadusest kontoritöötajast naisterahva puhul (2000 kcal päevas). 

 

 

Kaloraazi poolest on põhitoidukordade proportsioonid paigas, vahepaladeks ja joogiks 

jääb 17% päevasest vajaminevast energiast (337 kcal). Laskudes aga detailidesse 

näeme, et antud valiku puhul tarbitakse rasvu 72,6g päevas, soovituste kohaselt oleks 

vahemik 56-78g; sellest 24,4g küllastunud rasvu päevas; maksimaalne oleks 22g. 

Olgu öeldud, et valikus on antud kategooria kõige energiavaesemad tooted. 

Asendades maasikasõõrikud kanaga lapileiva vastu, on seis küllastunud rasvade osas 

palju parem- 57% ehk 12,5g (rasv kokku 66,4g) ja tarbitud kaloraaž kujuneb kokku 

79% päevanormist.  

Tabel 9. Soovituslik valik tootevalikust lähtuvalt toiduenergia ja makrotoitainete 

sisaldusest. 

 kcal/tk SV/g V/g R/g K-nud RH kcal SV V/g R/g K-nud RH 

Lapileib kanaga 352,50 39,00 14,55 15,45 1,35 18% 13% 15% 20% 6% 

Kanaburger 657,17 55,86 32,93 33,17 5,21 33% 19% 33% 43% 24% 

Kinoasalat 228,00 26,85 10,50 10,20 3,15 11% 9% 11% 13% 14% 

taimetoiduwrap 340,19 58,90 8,20 7,58 2,81 17% 20% 8% 10% 13% 

TOTAL 1577,855 180,604 66,1755 66,404 12,517 79% 60% 66% 85% 57% 

 

 kcal/tk SV/g V/g R/g K-nud R kcal SV V R K-nud RH 

Maasikasõõrik 2tk 438,00 54,00 6,72 21,60 13,20 22% 18% 7% 28% 60% 

Kanaburger 657,17 55,86 32,93 33,17 5,21 33% 19% 33% 43% 24% 

Kinoasalat 228,00 26,85 10,50 10,20 3,15 11% 9% 11% 13% 14% 

Taimetoiduwrap 340,19 58,90 8,20 7,58 2,81 17% 20% 8% 10% 13% 

TOTAL 1663,36 195,60 58,35 72,55 24,37 83% 65% 58% 93% 111% 
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Antud asendusega saab naisterahvas 66,2g valkusid, mis jääb normi piiresse (50-

100g). Süsivesikuid tuleb kokku 180,6g, ülejäänud 69,4-119,4g on soovitav tarbida 

puuviljadena või köögiviljadena vahepaladeks. 

 

Kui võtta aluseks füüsilist tööd tegev meesterahvas ja meeste võimalikud 

toidueelistused, näeme tulemust järgnevas tabelis. 

Tabel 10. Valiktoodete energia ja makrotoitainete sisaldus ning osa päevastest 

vajadusest füüsilist tööd tegeva meesterahva puhul (3300 kcal päevas). 

  kcal/tk SV/g V/g R/g 
K-nud 
RH 

Kcal 
 

SV 
 

V 
 R/g 

K-nud 
RH 

Viineripirukas 3tk 537,6 52,92 9,66 32,13 18,69 16% 11% 6% 25% 51% 

Retroburger 1092,67 59,605 40,785 75,9 7,04 33% 12% 25% 59% 19% 

5 moosipalli 442,50 51,625 8,125 23,13 11,25 13% 10% 5% 18% 31% 

Sünnipäevasalat 522 21,3 13,8 43,5 4,2 16% 4% 8% 34% 11% 

Kolme liha 
meestekas 657,8 52 32,5 36,14 10,14 20% 11% 20% 28% 28% 

TOTAL 3252,57 237,45 104,87 210,8 51,315 99% 48% 64% 164% 140% 

 

Hommikuks 3 viineripirukat (16% päevaenergiast), lõunaks retroburger ja 5 moosipalli 

(kokku 46%) ning õhtuks salat võileivaga (kokku 36%). Kaloraazi poolest on 

põhitoidukordade proportsioonid ja energiahulk peaaegu paigas, kui võtta arvesse, et 

vahepalasid ei tarbita (või jäetakse moosipallid vahepalaks).  

Laskudes aga detailidesse näeme, et antud valiku puhul tarbitakse rasvu 210,8g 

päevas, soovituste kohaselt oleks vahemik 92-128g; sellest 51,3g küllastunud rasvu 

päevas; maksimaalne oleks 36,7g. Seega tarbiks ülaltoodud valiku puhul 

meesterahvas ligi 2x rohkem rasvu kui vajalik oleks.  

Kui nimetatud meesterahvas võtaks hommikuks rännumehe peekoni ja munaga, 

lõunaks juustuburgeri veiseliha pihviga, õhtuks pastasalati ja kebabiwrapi, mahuksid 

tarbitavad rasvad normipiiresse (126,7g) ja küllastunud rasvad oleksid vaid 18,3g mis 

on 50% päeva lubatud maksimumist.  
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Tabel 11. Soovituslik valik tootevalikust lähtuvalt toiduenergia ja makrotoitainete 

sisaldusest. 

  kcal/tk SV/g V/g R/g K-nud RH kcal SV V R K-nud RH 

Rännumees peekoni 
ja munaga 450,00 37,00 21,40 24,00 6,2 14% 7% 13% 19% 17% 

Juustuburger 
veisepihviga 732,33 53,04 30,97 42,97 4,935 22% 11% 19% 33% 13% 

Pasta salat 606,00 45,60 13,20 42,00 3,9 18% 9% 8% 33% 11% 

kebabiwrap 476,69 61,82 16,56 17,73 3,227 14% 12% 10% 14% 9% 

TOTAL 2265,02 197,45 82,13 126,70 18,262 69% 40% 50% 99% 50% 

 

Küll aga jääb sellise valiku puhul puudu toiduenergiast (2265 kcal e 69% vajalikust), 

valkudest (82,5-165g) ja süsivesikutest (197,5g; päeva min. vajadus 412,5g). 

Soovitav on puuduolev energiakogus tarbida vahepaladena või toidukorra juurde 

süsivesikutena milleks on köögiviljad ja puuviljad töötlemata või toormahla kujul. 

Puuviljadest ja marjadest on suurima valgusisaldusega gojimarjad (12g/100g kohta) ja 

kuivatatud aprikoosid (4,8g/100g). 7 Köögiviljadest aga näiteks valged oad (9,7g/100g). 

Kokkuvõttena võib öelda, et tarbija õigete valikute korral on võimalik Circle K 

tootevalikust leida igale toidukorrale sobilik toit arvestades päevast energiavajadust ja 

makrotoitainete kogust. Täiendavalt tuleks juurde tarbida köögi- ja puuvilju. 

Ebateadliku valiku korral on suur oht tarbida rohkem rasvu sh küllastunud rasvhappeid, 

kui päevane norm ette näeb. Teadlikkuse tõstmiseks ja valiku lihtsustamiseks võiks 

olla ka tarbijale teada, kui palju energiat kohapealvalmistatavad toidud sisaldavad 

(loetledes burgerid, wrapid ja hotdogid näiteks kasvavas energiaväärtuse järjekorras 

nn „menüüs“ üles). 

 

PORTSJONIANALÜÜS  

Eelnevas peatükis on toodud analüüs energiahulga ja makrotoitainete osas. 

Tasakaalustatud valiku hindamiseks, tuleb aga vaadata Tabel  9 ja Tabel 11 soovitusi 

portsjonite lõikes. 

1) Kontoritöötajast naisterahval, kelle päevane keskmine energiakulu on 2000 kcal 

oleks soovitav tarbida 3-4 portsjonit (p) leiba (saia) ja 2-4 p teravilja, puuvilju 2-

                                                           
7 http://tka.nutridata.ee/tka/findCompMostLeast.action (20.09.2017) 

http://tka.nutridata.ee/tka/findCompMostLeast.action
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3 p, köögivilja 3-5 p (võib ka rohkem), kuni 2 p piimatooteid, 3 p liha/kala/muna 

ja 6-7 p toidurasvu (millest 1/3 küllastunud (loomsed rasvad ja kookos) ja 2/3 

küllastamata ehk seemneid, pähkleid ja õlisid. Soovikorral võib ka kuni 4 p 

(orienteeruvalt 120 kcal väärtuses) magusat.8 

Tabel 9 toiduvalik sisaldab9: 

• Lapileib kanaga 150g- lapileib 60g, kanafilee37,5g, majonees, paprika, rooma 

salat 

• Kanaburger 320g- sai 85g, kanapihv 90g, juust cheddar 20g, jääsalat 15g, 

tomat 40g, kaste 60g, punane sibul 10g 

• Köögivilja salat kinoa ja fetaga 150g- läätsed, kinoa 37,5g, feta 37,5g, kastet õli 

ja sidrunimahlaga, porgand 12g, uba, suvikõrvits 6g, kikerhernes, paprika, sibul, 

veiniäädikas ja maitseained.  

• Taimetoiduwrap 235g – tortilla 95g, salsa 20g, jääkapsas 50g, tomat 25g, kurk 

15g, paprika 10g sibul 10g, jalopeno 10g. 

 

Tabel 12. Naisterahva toiduvalik Tabel 9 põhjal portsjonite kujul 

NAINE teravili puuvili 
köögivili sh 
kaunviljad piim 

liha/kala 
muna rasv  suhkur 

Lapileib  2,0   0,3   1,6 1,0   

Kanaburger 2,8   0,6 0,8 3,0 4,6 (sh 1,6 k-nud)   

Kinoasalat 0,5   2,0  0,8   6,22 (sh 0,8 k-nud)   

taimetoiduwrap 3,2   1,4         

TOTAL 8,5 0,0 4,3 0,8 4,6 11,82 0,0 

 

Rohelisega toodud väljad viimases reas näitavad normipiiresse mahtuvat portsjonite 

kogust. Rasva veerus roheline on küllastamata ja punasega küllastunud rasv.  

Eelmises peatükis jagatud soovitus tarbida lisaks vahepaladena süsivesikuid 

puuviljade kujul, kehtib ka portsjonite analüüsis. Teravilja kogus tarbitakse küll täis, 

kuid vaid 0,5 p teravilja keedetud kujul, ülejäänud aga valgest jahust toodetena. 

Rasvade ületarbimine tuleb eelkõige  erinevatest lisatavatest majoneesi sisaldavatest 

kastmetest. Lisatava kastme kogust saab aga klient paluda teenindajal vähendada ja 

seeläbi vältida liigse rasva tarbimist. 

                                                           
8 http://toitumine.ee/kuidas-tervislikult-toituda/toidusoovitused/paevane-portsjonite-arv (23.09.2017) 
9 Circle K tootespetsifikatsioonde alusel 

http://toitumine.ee/kuidas-tervislikult-toituda/toidusoovitused/paevane-portsjonite-arv
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2) Füüsilist tööd tegeval meesterahval, kelle päevane keskmine energiakulu on 

3300 kcal oleks soovitav tarbida 5-8 portsjonit (p) leiba (saia) ja 4-7 p teravilja 

ning lisaks 2-3 p tärkliserikast toodet/kartul, puuvilju 3-5 p, köögivilja 8-14 p, 

piimatooteid 3-4 p, 5-6p liha/kala/muna ja 12-13 p toidurasvu (millest 1/3 

küllastunud (loomsed rasvad ja kookos) ja 2/3 küllastamata ehk seemneid, 

pähkleid ja õlisid. Soovikorral võib ka kuni 4 p (orienteeruvalt 120 kcal 

väärtuses) magusat. 10 

 

Tabel 11 toiduvalik sisaldab 11: 

• Rännumees peekoni ja munaga 200g- tume koorikleib 55g, rapsiõliga praetud 

muna 40g, tomat, majonees, peekon 20g, juust, marineeritud kurk. 

• Juustuburger veisepihviga 280g- sai 85g, grillpihv 90g, cheddar juust 20g, 

jääsalat 15g, marineeritud kurk 10g, remulaadkaste 30g (majonees), ketsup 

20g, punane sibul 10g. 

• Pasta salat 300g- pasta 110g, hapukoore kaste, suitsusink, muna, kurk, 

marineeritud kurk, porgand. 

• Kebabiwrap 305g- tortilla 95g, kebabiliha 50g, hotdogi kaste 20g, salsa 20g, 

jääkapsas 50g, tomat 25g, kurk 15g, paprika 10g, punane sibul 10g, jalopeno 

10g. 

 

Tabel 13. Meesterahva toiduvalik Tabel 11 põhjal portsjonite kujul 

MEES teravili puuvili 
köögivili sh 
kaunviljad piim liha/kala/muna rasv  suhkur 

Rännumees peekoni 
ja munaga 1,8   0,4 0,8 3,0 

4,8 (sh 1 
 k-ta)   

Juustuburger 
veisepihviga 2,8   0,3 0,8 3,0 3,1   

Pasta salat 1,6   0,4 1,2 2,0 1,2   

kebabiwrap 3,2   1,4   1,4 1,0   

TOTAL 9,4 0,0 2,5 2,8 9,4 10,1 0,0 

 

                                                           
10 http://toitumine.ee/kuidas-tervislikult-toituda/toidusoovitused/paevane-portsjonite-arv (23.09.2017) 
 
11 Circle K tootespetsifikatsioonde alusel 
 

http://toitumine.ee/kuidas-tervislikult-toituda/toidusoovitused/paevane-portsjonite-arv
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Rohelisega toodud väljad viimases reas näitavad normipiiresse mahtuvat portsjonite 

kogust. Rasva veerus roheline on küllastamata ja punasega küllastunud rasv.  

Eelmises peatükis jagatud soovitus tarbida lisaks vahepaladena süsivesikuid köögi- ja 

puuviljade kujul (või mahlana), kehtib ka portsjonite analüüsis.  

Teravilja kogus jääb alla soovitatava normi ja vaid 1,6 p teravilja keedetud kujul, 

ülejäänud aga valgest jahust toodetena.  

Rasvade kogus jääb alla soovitatava normi, küll aga sisaldab palju küllastunud rasvu. 

Soovitus vähendada burgeri ja kebabi puhul lisatava majoneesikastme hulka ning 

tarbida juurde röstimata pähkleid (umbes 40g), et saada küllastamata rasvhappeid.  

Ületarbimine liha/kala/muna kategoorias tänu hommikusöögiks söödavale peekonit ja 

muna sisaldavale Rännumehe võileivale. Parem valik oleks portsjonite järgi tarbida 

hommikusöögiks aeglaselt imenduvaid süsivesikuid täistera toodete näol, mis ei 

sisaldaks rasvasid (näiteks pudru või marjadega täistera müsli või müslibatooni kujul).  

 

ANALÜÜS GLÜKEEMILISE KOORMUSE SEISUKOHAST 

Võib välja arvestada küll kogused, mida vastavaks toidukorraks tarbida, kuid kas 

sellest piisab vajalikuks energialaenguks kuni järgmise söögikorrani? Siinkohal on 

vajalik jälgida ka tarbitava toidu glükeemilist koormust, et enne järgmist toidukorda ei 

tekkiks energiapuudusest näksimise vajadust ja näljatunnet. 

Glükeemiline koormus (GK) näitab toidu mõju veresuhkrule, arvestades toidus 

sisaldavate süsivesikute imendumise kiirust ja tarbitavat kogust. GK arvutatakse läbi 

toiduaine glükeemilise indeksi.  

Kui jagada päeva glükeemiline koormus ära toidukordade vahel- põhitoidukorrad 

suuremad, vahepalad väiksemad, ning hoida söökide vahel 2,5 tunnist aega hoiame 

sellega enda veresuhkrutaseme suhteliselt stabiilse ja ka kõht püsib kauem täis. Kui 

aga tarbida palju kõrge GK väärtusega toiduained ühel toidukorral, kutsub see esile 

veresuhkrutaseme tõusu, millele järgneb ka suur langus (kui on tarbitud kiireid 

süsivesikuid), mis toob uuesti näljatunde ja soovi süüa. Kui mitte arvestada päevast 

energiavajadust, viib see peagi kehakaalu tõusule. Samuti võib põhjustada veresuhkru 

drastiline kõikumine teise tüübi diabeeti haigestumise riski. 
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Kontoritöötajast väheliikuva naisterahva GK võiks olla päeva lõikes 45-55, füüsilist 

tööd tegeval meesterahval aga suurem- 65-75. Kindlasti peaks jälgima ka tasakaalu 

portsjonite osas. 

Toidu GK-d hinnatakse alla 10 madalaks ja üle 20 kõrgeks, mistõttu võiks jääda 

põhitoidukorra GK alla 20. 

Kui võtta analüüsi alla naisterahva tarbimine (Tabel 9) 12 moodustab hommikusöök 20 

GK, lõuna 23 GK, õhtusöök 26 GK. Lisades juurde soovituslikud puuviljad 

vahepaladena, arvestades, et 120g õuna annab 5 GK ja ühe puuvilja portsjoni, saame 

liita päevale 10-15 GK-d. Kokku teeb see 79-84 GK-d, mis kontoritöötajast naisterahva 

kohta on kindlasti palju. 

Meesterahva puhul (Tabel 11) tarbitakse hommikuks 9 GK, lõunaks 24 GK ja õhtuks 

41 GK. Selle põhjal võib eeldada, et hommikusöök jääb suure energiakuluga 

meesterahva kohta liiga kesiseks ja õhtusöök tõstab veresuhkru jällegi liiga kõrgele. 

Eelnevalt antud soovitust tarbida juurde köögi- ja puuvilju tervel või toormahla kujul 

rakendades lisaksin hommikusöögile 240ml õunamahla (või 160ml apelsinimahla) mis 

annab juurde 10 GK ja õhtusöögiks mõeldud toidu tarbiks kahes osas 2,5h vaheajaga, 

lisades mõlemale toidukorrale juurde köögivilju. 

Vaadates kogu Circle K tootevalikut (vt Lisa 1), saab välja tuua, et burgerid annavad 

23-25 GK-d, hotdogid 17 (erandina tortilla hotdog 25 ja kaheraudne 31), kõik wrapid 

21-23. Saiakestest annavad erinevad pallid e minitooted 8 GK, ülejäänutel jääb GK 

aga 13 ja 40 vahele. Loetletud toidud on kõik kõrge GK-ga, mis tekitavad suurt 

veresuhkru kõikumist. Kõrge GK-ga toiduainete tarbimist tuleb koguseliselt piirata ja 

tarbida neid harva. 

Külmtoidu valikust kanamunad, seljanka ja köögiviljasalat kinoa ja fetaga, hummus 

porgandiga, rännumees peekoni ja munaga ning sünnipäevasalat on madala GK-ga, 

teised salatid jäävad 13-20 vahele, võileivad ja bagelid 30-33 GK-d; pannini, baguett 

ja kolmekordne võileib tänu suurele saia sisaldusele isegi 40-42 GK-d. Sai sisaldab 

kiirelt imenduvaid süsivesikuid, mistõttu suurema saiasisaldusega tooted on suurema 

GK-ga ja seetõttu kõigutavad veresuhkrut rohkem kui salatid. Salatites sisalduv pasta 

ja riis on samuti kõrge GK-ga, kuid antud koguses mõjuvad veresuhkrule paremini kui 

saiatooted. Ehk siis siin peab paika tõsiasi, et kiirtoit ongi kiire toit, mis valmib kiirelt, 

                                                           
12 Vt ka Lisa 1 GK väärtusi toitude lõikes 
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süüakse reeglina kiirelt möödaminnes ja annab ka vaid ajutise (kiiresti mööduva) 

täiskõhutunde. 

Osad toidud, mis sisaldavad äädikat, on magneesiumirikkaid, sisaldavad ohtralt 

kiudaineid, valke ja küllastumata rasvhappeid13 pidurdavad süsivesikute imendumise 

kiirust. Seega tasub kõrge GK-ga toidu juurde tarbida marineeritud tooteid (kurk, 

vinegrett salatina), mandleid ja pähkleid kui magneesiumi allikaid ja häid rasvu 

sisaldavaid toiduaineid (pähklid vahepalana puuviljaga). Valkudest tuleks eelistada 

just lahjat linnuliha ning taimseid valguallikaid ja rasva osas küllastumata rasvhappeid 

sisaldavaid toiduaineid nagu pähklid, oliivid, seemned (chia), kala ja avokaado. Ka 

kaneel ja kakaopulber (suhkruta!) omavad veresuhkrut alandavat toimet, mida saab 

tarbida koos puuviljadega.14 

 

 

SOOVITUSED CIRCLE K TOOTEVALIKULE 

 

Praeguses Circle K valmistoidu tootevalik on lai, sisaldades häid valikuid, mis 

sisaldavad köögivilju, kalaga võileivad, ilma lihata wrap ja burger. Küll aga sisaldavad 

paljud tooted ka suures koguses küllastunud rasvu, mispuhul on oht neid üle tarbida, 

kui päevasele toidu mitmekesisusele mitte tähelepanu pöörata. 

Tasakaalustatud toitumise põhimõtete kohaselt toon järgnevalt mõned soovitused15 

Lisa 1 toodud Circle K tootevaliku tervislikemate valikutega mitmekesistamiseks. Ükski 

toit ei ole iseenesest tervislik või ebatervislik, kõik sõltub tarbitavast kogusest ning 

tarbimistihedusest. 

Soovituste puhul tuleb arvestada, et tegu on teenindusjaamade ehk 

mugavuspoodidega, kus on limiteeritud pind toidu valmistamiseks ja ladustamiseks, 

toidu kohapeal valmistamine peab toimuma kiirelt, pakendatud toidu puhul 

säilitamistingimusi külmletis või toatemperatuuril, oluline on realiseerimisaeg, millest 

osa kulub logistikale ning kindlasti söömismugavust ja toidu maitset.  

Senise praktika kohaselt ei ole Circle K tootejuhi Perbi Võsumägi sõnul tervislikematel 

valikutel olnud suurt müügiedu. Näiteks täistera croissanti ostetakse palju vähem kui 

singi-juustu või võicroissanti. Küll aga on viimasel ajal toodud tootevalikusse mitmed 

                                                           
13 http://www.healthline.com/health/foods-lower-blood-sugar#vinegar6 (26.09.2017) 
14 https://www.rodalewellness.com/food/how-lower-blood-sugar/slide/4 (26.09.2017) 
15 Soovituste aluseks põhjamaade tervisepüramiid ja http://toitumine.ee/kuidas-tervislikult-
toituda/soovitused-tervislikuks-toitumiseks (27.09.2017) 

http://www.healthline.com/health/foods-lower-blood-sugar#vinegar6
https://www.rodalewellness.com/food/how-lower-blood-sugar/slide/4
http://toitumine.ee/kuidas-tervislikult-toituda/soovitused-tervislikuks-toitumiseks
http://toitumine.ee/kuidas-tervislikult-toituda/soovitused-tervislikuks-toitumiseks
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tervislikumad valikud nagu hummus porgandiga, kinoa, puuviljatopsid, värske soolatud 

kurk, muna spinatiga.  

Lähtudes toidukorrast saab grupeerida tooted: 

• Hommikusöök 

• Põhitoidukord (lõuna- või õhtusöök) 

• Vahepala 

Hommikusöök võiks sisaldada aeglaselt imenduvaid süsivesikuid, mis annavad 

kehale päeva esimese energialaengu. Siia valikusse võiks kuuluda võileivad ja 

täisteratooted. Olemasoleva võileivavaliku puhul soovitan kasutada täistera tooteid 

saia puhul ja kui võimalik, asendada nisujahust sai osaliselt või täielikult kaerajahust 

tootega. Rännumehe võileiva eeskujul võib komplekteerida ka Rukkipala koorikleivaga 

teisigi võileibu, mille aitavad mahlasemaks muuta erinevad lehtviljad. 

Valikus olev kanamuna spinatiga on hommikusöögiks hea valik, kui sinna juurde 

tarbida 2 viilu täisteraleiba, mis annavad vajaliku koguse aeglaseid süsivesikuid. 

Erinevatel saiakestel, pirukatel ja croissantidel on lõunariikides hommikusöögi juures 

oma kindel koht. Siiski võiks valgest nisujahust toodete osakaal arvestades nende 

mõju veresuhkrule, jääda pigem tagasihoidlikuks. Siinkohal võiks olla valikus ka 

suurem täisterakaerahelbe küpsis, kus suhkru asemel on kasutatud magustajana 

kuivatatud puuvilju. 

Hommikusöögiks sobib hästi ka jogurt röstimata täistera müsliga, kuhu kuuluvad ka 

seemned ja väikses koguses kuivatatud puuviljad. 30g müslit annab keskmiselt 10 GK-

d, mis sobib ideaalselt päeva alguseks. 

Põhitoidukorrana saab käsitleda koos nii lõuna- kui õhtusööki. Olemasolevast 

tootevalikust liigituvad siia burgerid, hotdogid, baguetid ja valmispakendatud salatid. 

Põhitoidukorra puhul tuleks arvestada taldrikureeglit, millest poole võiks moodustada 

köögiviljad. 

Arvestades burgerite koostist saab soovitada lisada burgeri vahele topelt kogus 

köögivilju või pakkuda lisaks juurde näiteks minitomateid, porgandi- ja paprikakange 

või marineeritud kurki. Lisaks „kohustuslikule“ burgeri koostisosale – saiale, tasuks 

luua kliendile võimalus saada oma burger hoopis koorikleiva vahel. Näiteks Balti 

Jaama Turu Uulitsa tootevalikus on see täiesti olemas ja teadliku tarbija silmis väga 

teretulnud võimalus! Leib tõstab võrreldes sama koguse saiaga poole vähem 
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veresuhkrut tänu suuremale kiudainesisaldusele ja tagab seetõttu täiskõhutunde 

pikemaks ajaks. Burgerite puhul oleks soovitav vahetada ka 34,9 % rasvasisaldusega 

cheddari juust maasdaam juustu vastu, millel on samuti head sulamisomadused ning 

tugevad maitseomadused ent väiksem- 15 kuni 28% rasvasisaldus. 

Salatitest sobivad põhitoidukorraks kõik valikus olevad salatid. Väiksema 

energiavajadusega inimene võiks eelistada sünnipäevasalatit ja füüsiliselt aktiivne 

inimene võib võtta ka kartuli-peekonisalati. Valikusse võib tuua ka tootena vinegrett-

tüüpi salati, mis sobib heaks täienduseks hotdogile, sisaldades äädikat langetab see 

saiast saadavate süsivesikute imendumise kiirust ja aitab suurendada päevast aed- ja 

köögiviljade tarbimise hulka.  

Külmtoidu osas pakub tasakaalustatud valikut ka uus tervisliku toitumise põhimõtetest 

lähtuv valmistoidu sari Joel Ostrati poolt (http://www.joelostrat.ee/meie-tooted).  

Vahepalade roll on anda energialaengut põhitoidukordade vahepeal.  

Circle K valikus on hummus porgandiga heaks valikuks. Lisaks võiks pakkuda ka 

puuvilja (õun või pirn) mille juurde oleks võimalik võtta väike pakk röstimata pähkleid 

(soovituslik portsjon 10-20g). Tükeldatud puuviljavalik ja pähklid eraldi on 

müügisortimendis juba praegu ka olemas. Tugevama vahepalana võib käsitleda ka 

hommikusöögi juures väljatoodud müslit jogurtiga või värskeid puuviljatükke seemnete 

ja jogurtiga. Jogurti asemel sobib kasutada ka kodujuustu. 

Pärastlõunasel ajal kimbutab meid tihti väsimus. Eriti oluline on hoida meeled ärkvel 

just autoroolis istudes, mis aitab tagada ohutuse liikluses nii endale kui teistele. Kohv 

ja energiajoogid on selles osas petlikud, sisaldades mõlemad kofeiini ning energiajook 

ka suures koguses suhkrut, mis jällegi põhjustab hüppeliselt veresuhkrutaseme tõusu 

ja sellele järgnevat (energia)langust. Vahepaladest sobiksid ka kaerahelbeid 

sisaldavad energiabatoonid, kuid kui on soov vältida lisatud suhkruid, on paremaks 

valikuks looduslikud kiired süsivesikud nagu puuviljad (ka kuivatatud või batooni kujul).  

Vahepaladena annab ideaalse energiasööstu peotäis viinamarju grillitud kanafilee 

tükkidega. Sama toime on ka ananassi ja kana kooslusel. Puuvilja ja kanaliha 

sisaldavad trüptofaani, mis on õnnehormooni serotoniini prekursor16. Ilma lisatud 

suhkruta saab valmistada ka toorbatoone või –palle, mis sisaldavad teravilja, 

                                                           
16 Toitumisteraapia nr5 

http://www.joelostrat.ee/meie-tooted
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pähklivõid, kuivatatud puuvilju ja seemneid. Näiteks on suur valik erinevaid retsepte 

olemas internetis. 17 Vt ka Lisa 2. 

Klientide erivajadused ja soovid 

Järjest enam esineb inimestel ka erisoove ja –vajadusi toidu koostisosade suhtes. 

Nimetatud huvigruppideks on potentsiaalselt: 

• Laktoositalumatusega inimesed 

• Gluteenitalumatusega inimesed 

• Veganid 

Synlabi andmetel esineb Eestis laktoositalumatust 20-30% elanikkonnast.18 

Laktoositalumatusest teadlikkus on inimestes aasta aastalt järjest tõusnud ning 

mitmed toidukohad on toonud välja erimärgistusega tooted, mis ei sisalda lehmapiima 

või selle baasil tehtud tooteid, mis sisaldavad laktoosi.  

Olemasoleva tootevaliku juures saab laktoositalumatusega klient paluda burgeri 

vahele mitte panna juustu ja kastet, hotdogi puhul piirduda ketsupi ja sinepiga. 

Wrappide puhul on taimetoiduwrap laktoosivaba, kana ja kebabiwrappidel tuleb välja 

jätta vastavalt caesari või hotdogi kaste. Külmtoidu puhul on valik veidi väiksem, ent 

siiski olemas- kanamunad spinatiga, hummus porgandiga, seljanka, sushisalat; toidu 

koostisosade info ka pakendil. Kohvi peale võiks olla valikus ka taimne- või 

laktoosivaba piim (näiteks Alpro sojapiim). 

Gluteenitalumatus on päriliku eelsoodumusega haigus, mis avaldub enamasti enne 

2. eluaastat. Eesti Tsöliaakia Seltsi andmetel oli aastal 2013 selleks vanuseks 

diagnoositud haigus 0,3% lastest.19 Arvestades koguelanikkonda võib aga nüüdseks 

hinnata gluteenitalumatust 1%-le.20  

Tsöliaakia korral on valik tavapoes ja söögikohtades oluliselt piiratum. Nimetatud 

probleemiga inimesed on ka ise teadlikumad oma võimaluste ja piirangute kohta ning 

oskavad küsida vajadusel ka täiendavat infot kui seda tootepakendil ei ole.  Circle K 

                                                           
17 https://minimalistbaker.com/mango-energy-bites/ 

https://amyshealthybaking.com/blog/2015/03/30/lemon-poppy-seed-energy-bites/ 

https://www.runtothefinish.com/21-energy-bites-recipes/ 

18 https://minu.synlab.ee/toode/laktoosi-ja-gluteenitalumatuse-pakett/ 
19 http://www.tsoliaakia.ee/index.php?id=14967 
20 https://www.organismidiagnostika.ee/geenitest-tsoliaakiariski-maaramiseks/ 

https://minimalistbaker.com/mango-energy-bites/
https://amyshealthybaking.com/blog/2015/03/30/lemon-poppy-seed-energy-bites/
https://www.runtothefinish.com/21-energy-bites-recipes/
http://www.tsoliaakia.ee/index.php?id=14967
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tootevaliku korral jäävad välja kõik kohapeal valmistatavad tooted. Külmtoidust on 

siiski võimalik valida kanamuna ja spinat, hummus porgandiga ja poe valikust pähklid 

ja puuviljad. Kuna aga gluteenitalumatuse esinemisprotsent on siiski väike, siis 

arvestades tingimusi ja võimalusi, mis on teenindusjaamade sortimendivalikul olulised, 

ei oleks otstarbekas pakkuda valikus gluteenivaba saiaga burgereid või 

gluteenivabasid wrappe, küll aga võiks olla valikus Leader kaubamärgi Bare Bar 21 

toorbatoon, mis on nii laktoosi- kui gluteenivaba, sobib vahepalaks, annab energiat, on 

ilma lisaaineteta ja maitseb ja tavainimestele.  

Taimepõhiste toitumisviiside alla liigituvad täistaimetoitlased ehk veganid ja ka need, 

kes tarbivad ka mune ja/või piimatooteid, kuid välistavad liha (ja kala). Veganite puhul 

räägime inimestest, kes väldivad toidus loomseid produkte- liha, piimatooteid, kala, 

muna ja isegi mett ning zelatiini. Circle K valikus olev lihavaba burger sobib liha 

vältivale sööjale, kuid sisaldades remulaadikastet, juustu ja muna ei sobi veganile. 

Taimetoidu wrap sobib aga kõigile taimsete toitumisviiside järgijatele. Arvestades 

veganite põhimõtteid, saab tarbida poevalikust siiski puuvilju ja pähkleid. Hea, kui 

tootevalikus oleks ka toorsalat, mis lisaks veganitele oleks hea täiendus tavainimesele 

lõuna- või õhtusöögiks valitava burgeri või hotdogi juurde. Samuti sobib veganitele ka 

taimne piim, mida sai soovitatud ka laktoositalumatuse korral. Teenindusjaamades on 

juba praegu olemas ka oma nn terviseriiul, kus enamik tooteid on veganitele sobivad 

(sh toorbatoonid). 

Kommunikatsioon 

Inimeste terviseteadlikkus on aasta aastalt tõusnud ja järjest enam pööratakse 

tähelepanu tervislikumatele valikutele. Ka suuremad toidupoe ketid on hakanud 

kaasama toitumisnõustajaid oma tootevaliku kujundamisel ja toovad välja 

erimärgistusega tooted, mis aitavad tarbijal teadlikumaid valikuid teha. 

Circle K mugavuspoed on tarbijale teada kui kiirtoidu kohad. Terviseteadlikumad 

inimesed eelistavad burgeritele wrappe, loomalihale kanaliha ja nisujahust valgele 

saiale täistera ja leivatooteid. Hetkel sortimendis olevaid wrappe vaadates aga aga 

annab kanaliha wrap tänu poole rohkemale kastmele aga rohkem rasvu ja energiat kui 

näiteks kebabiwrap. Külmvalikus hommikusöögi wrap sisaldab aga kohapeal 

valmistatavates wrappidest veelgi rohkem energiat. Tihtipeale ei ole toiduenergia ka 

ainus kriteerium, mille järgi valikut tuleks teha, vaatama peaks ka rasvade kogust, 

                                                           
21 http://www.leader.fi/eng/brands/barebar/ 
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eelkõige küllastunud rasvade osas, mille tarbimine peaks jääma päevas alla 10% 

koguenergiast.22 Siinkohal oleks jällegi tarbijale abiks erinevate toitude 

energiasisalduse väljatoomine. 

Kui aga on soov muuta inimeste arvamust mugavuspoest kui ainult kiirtoidu kohast 

ning suunata tähelepanu võimalusele teha ka teenindusjaamades tervislikumaid 

valikud, võiks välja tuua läbi erinevate pakkumiste antud toiduvalikus kõige paremad 

valikud makrotoitaineid ja koguenergiat arvesse võttes ning tasakaalustada neid 

kombineerides toodetega, mille tarbimine toodete analüüsi peatükis just vajaka jäi.  

Näiteks võiks arvestades piiratud pinda vähendada saiakeste valikut ja tuua valikusse 

tervislik kaeraküpsis ja müsli jogurtiga ning neid koos hommikukohviga ühte hinna läbi 

kommunikeerida kui saiakestest tervislikumat ja teadlikumat valikut. Vahepalade 

soovitusena keskenduda just toodetele, mis annavad süsivesikuid ja valke (ja/või 

küllastumata rashvappeid). Kommunikeerida vahepalana, et puuvili ja mandlid koos 

on just see, mida keha vajab. Pakkuda põhitoidukorra täienduseks lisaks burgeritele 

ja hot dogidele juurde ka (pakendatud?) aedvilju kas köögivilja kangide või toorsalati 

kujul. Miks mitte pakkuda teatud perioodil alternatiivina võimalust valida burgeris saia 

asemel koorikleiba? 

Võib teha muudatusi ja soovida parimat, kuid kui tehtud muudatustele mitte tähelepanu 

juhtida läbi klientide teavituse kliendilehe ja teenindusjaamades visuaalse reklaami ja 

ahvatleva väljapanekuta, ei pruugi sõnum tarbijani jõuda. Hea oleks kaasata ka 

toitumisnõustaja, mis näitab kliendile, et ollakse huvitatud pakutava toidu 

tervislikkusest tasakaalustatud toitumise põhimõtteid järgides. 

 

 

 

  

                                                           
22 http://toitumine.ee/energia-ja-toitainete-vajadused/pohitoitained/rasvad-sh-rasvhapped-ja-kolesterool 
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KOKKUVÕTE 

 

Töö eesmärgiks oli analüüsida Circle K mugavuspoodides pakutavat toiduvalikut 

toiduenergia ning makrotoitainetest lähtuvalt ning teha selle põhjal soovitusi, tarbijale 

erinevate toidukordade lõikes. 

Analüüsist tulenevalt sai väljatoodud tooted, mis sobivad erineva energiavajadusega 

inimestele põhitoidukorraks ja mis vahepalaks, tuues esile ka tervislikumaid valikuid 

päeva koguenergiat ja makrotoitainete tasakaalu ja vajadust arvestades. Lisatud on ka 

soovitused, mida tuleks juurde tarbida ja mida toiduvalikusse võiks lisada või kuidas 

olemasolevaid tooteid täiendada ja kombineerida.  

Kokkuvõttes saab öelda, et teadliku tarbija puhul sobivad olenevalt energiavajadusest 

tarbimiseks kõik tooted, määrav on  vaid kogus ja tarbimistihedus ning kuidas 

ülejäänud päeva toitumine tasakaalustab toitainete saadavust päeva lõikes. Kui süüa 

ära üks burger ja vältida ülejäänud päevas loomsete ehk küllastunud rasvhapete 

tarbimist, ei oma nn „kiirtoit“ mõju kehakaalule (eeldades, et burger ei ole siiski 

igapäevane valik). Üldine soovitus tarbijale on lisada vähemalt 300-500 g köögivilju 

igasse päeva, eelistada valgele jahule täisteratooteid, vältida silmaga nähtavaid 

suhkruid ja rasvu ning järgida taldrikureeglit. Kui toitumine on vajaduspõhine ja 

tasakaalus, on ka kehakaal püsiv ja meie organism efektiivselt funktsioneeriv ja tänulik 

tehtud valikute eest, saades toidust kätte kõik vajalikud toitained, mineraalained ja 

vitamiinid. 
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LISAD 

 

LISA 1 Circle K täielik tootevalik ja energiasisaldus ning glükeemiline koormus.23 

Burgerid kcal/tk SV/g V/g R/g 
küllastunud 
RH GK 

allikas (ja arvutamise 
alus) 

Kanaburger 657,17 55,858 32,925 33,17 5,205 23 sai 

Grillburger 989,47 57,415 40,875 65,04 5,655 23 sai 

Retro burger 1092,67 59,605 40,785 75,9 7,035 23 sai 

Ööburger 873,66 54,073 39,56 54,22 4,935 24 sai, ketsup 

Juustuburger veisepihviga 732,33 53,038 30,965 42,97 4,935 24 sai, ketsup 

Topeltburger 909,25 55,938 36,345 58,95 9,275 24 sai, ketsup 

Lihavaba burger 523,841 53,328 19,816 25,028 4,935 24 sai, salsakaste 

Muna-peekoni burger 859,721 54,048 39,806 52,638 7,035 25 sai, ketsup 

                

Hotdogid 
(*frankfurteriga)               

avatud hotdog 422,3 41,96 13,56 22,16 4,82 17 sai, ketsup 

tortilla hotdog 607,15 66,268 16,2005 30,454 7,552 25 tortilla, salsa, puru 

french hotdog rullgrill 354,9 39,02 13,73 16,76 4,38 17 sai, ketsup 

french hotdog plaatgrill 384,9 39,88 13,76 19,66 4,55 17 sai, ketsup 

kaheraudne 701,85 65,76 24,53 37,8 8,92 31 sai, ketsup 

kaheraudne veiseliha 
vorstidega 826,718 65,934 35,212 45,88 15,586 31 sai, ketsup 

                

Wrapid               

kanawrap 540,33 56,22 20,92 25,54 4,78 21 tortilla 

kebabiwrap 476,69 61,82 16,56 17,73 3,23 23 tortilla, salsa 

taimetoidu wrap 340,19 58,90 8,20 7,58 2,81 23 tortilla, salsa 

                

Saiakesed               

Aprikoosi pall (French 
Gourmand) 80,75 10,5 1,35 3,5 1,65 8 sai (aluseks donut) 

Moosipall (Panesco) 88,50 10,325 1,625 4,625 2,25 8 sai (aluseks donut) 

Kohupiimapallike (Eesti 
Pagar) 62,72 9,268 2,184 2,352 0,504 8 sai (aluseks donut) 

Kohupiimasaiake 
(Lantmännen) 159,60 12,8 2,44 10,8 4,4 13 sai 

Või croissant 
(Lantmännen) 191,04 24,36 4,2 8,34 5,58 15 croissant 

Pekaanisaiake 
(Lantmännen) 175,95 16,29 2,07 11,205 3,969 15 sai 

Maasikasõõrik 
(Lantmännen) 219,00 27 3,36 10,8 6,6 18 donut 

                                                           
.23 GK andmed arvutatud Tervisekool 2017 tabeli ja Atkinson FS, Foster-Powell K, Brand-Miller JC tabeli järgi 
„International TAbles of Glycemic Index and Glyceminc Load Values 2008 
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 kcal/tk SV/g V/g R/g 
küllastunud 
RH GK 

allikas (ja arvutamise 
alus) 

Mitmevilja Croissant 
(Lantmännen) 254,93 24,375 5,7 14,4 8,775 19 croissant 

Singi-juustupirukas (Eesti 
Pagar) 208,80 14,88 3,24 13,5 6,9 20 sai 

Sõõrik pähklitäidisega 
(Lantmännen) 247,08 31,95 3,053 12,07 7,1 21 donut 

Sõõrik vaarikatäidisega 
(Lantmännen) 247,08 31,95 3,053 12,07 7,1 21 donut 

Lihapirukas (Eesti Pagar) 274,95 20,995 6,37 18,46 9,88 22 sai 

Viineripirukas (Eesti Pagar) 179,20 17,64 3,22 10,71 6,23 23 sai 

Singi-juustu croissant 
(Lantmännen) 298,49 29,64 8,36 15,96 7,885 24 croissant 

Mustikamuffin (French 
Gourmand) 472,80 57,6 3,48 25,2 4,08 30 muffin 

Sokolaadimuffin (French 
Gourmand) 501,60 57,6 3,96 27,6 5,76 30 muffin 

Pizzarull  (Eesti Pagar) 295,20 25,56 8,64 17,64 8,46 30 sai 

Kohupiimastruudel (Eesti 
Pagar) 362,40 43,32 10,32 16,44 9,6 40 sai 

                

Külmtoit               

Kanamunad ja spinat 6,3g 121,5 0,27 10,71 8,64 2,25 0   

Seljanka 343,1 23,03 13,63 23,03 3,76 0   

Köögiviljasalat kinoa ja 
fetaga 228 26,85 10,5 10,2 3,15 3 kinoa 

Hummus porgandiga 140,8 20 5,44 5,76 0,8 5 porgand, kikerhernes 

Rännumees peekoni ja 
munaga 450 37 21,4 24 6,2 9 tume koorikleib 

Sünnipäevasalat 522 21,3 13,8 43,5 4,2 10 kartul 

Rukkileib maasuitsusingiga 530,4 42,72 27,36 29,52 5,28 12 leib 

Krevetisalat 424 47,2 18,4 18 2,4 13 pasta 

Sushisalat lumekrabiga 177 34,35 7,35 1,8 0,3 18 riis 

Pasta salat 606 45,6 13,2 42 3,9 18 pasta 

Lapileib kanaga 352,5 39 14,55 15,45 1,35 20 lapileib (sai) 

Lapileib soolalõhega 404,25 39,27 13,2 21,45 2,145 20 lapileib (sai) 

Kartuli-peekoni salat 570 29,7 12,6 45,6 6,6 20 kartul 

Wrap vürtsika 
kanatäidisega 472,5 61,875 28,125 12,6 6,075 22 tortilla 

Hommikusöögi wrap 730,8 64,4 28,224 40,88 12,096 22 tortilla 

Kolme liha meestekas 657,8 52 32,5 36,14 10,14 27 sai 

BBQ pulled pork  506 51,2 3,4 23,6 5,8 30 sai, BBQ kaste 

Võileib singi ja juustuga 447,3 48,3 18,9 21 5,04 30 sai 

BBQ kana võileib 470,4 49,14 23,94 21 4,41 30 sai 

Võileib suitsulõhe ja 
munaga 516,6 48,3 23,1 25,2 3,57 30 sai 

Tuunikala võileib 534,6 44,22 21,12 31,02 4,18 30 sai 

serrano bagel 485,55 62,205 24,765 16,185 6,435 33 sai 
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 kcal/tk SV/g V/g R/g 
küllastunud 
RH GK 

allikas (ja arvutamise 
alus) 

Soolalõhe bagel 562,5 60,975 23,625 25,65 3,15 33 sai 

Panini kana ja topelt 
juustuga 445,5 59,85 28,575 11,25 3,825 40 sai 

All Day breakfast baguette 561,6 69,6 24 21,6 3,36 40 sai 

Kolmekordne võileib 563,5 60,03 21,16 25,99 3,91 42 sai 
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LISA 2 Retseptid ja toiteväärtused 

1. Kanafilee ja ananass 

Grillitud kanafilee 60g ja 150g ananassi annab 158 kcal 17,3g süsivesikuid, 0,4g 

rasva ja 22,1g valke. 

Nimetatud vahepala annab umbes 1 liha portsjoni ja 1,5 p puuvilja 

2. Kanafilee ja viinamarjad   

Grillitud kanafilee 60g ja 150g viinamarju annab 184 kcal. 26,3g süsivesikuid, 

0,7g rasva ja 19,3g valke.  

Juhul kui praadida kanafilee, läheb lisaks 5g oliivõli, mis teeb portsjoni 

väärtuseks 229 kcal (26,3g süsivesikuid, 5,7g rasva ja 19,3g valke 

Selline kooslus annab 1 lihaportsjoni ja 2 p puuvilja  

 

3. Energiapallid kohviga 10tk = 487 kcal kokku  

Koostisained: 

10g võid, 6g kohvipulbrit, 15g kondenspiima, 

70g jahvatatud kaerahelbeid, 40g banaani, 

30g datleid, 3g vanillisuhkrut, 5g kakaopulbrit, 

veeretamiseks kookoshelbeid.  

Sulata või, sega esimesed 3 komponenti, lisa 

ülejäänud ained ja sega saumiksriga ühtlaseks 

massiks.  

Töödeldes köögikombainiga või segades 

lusikaga, on vaja eelnevalt purustada banaan 

ja datlid ühtlaseks massiks. 

 

3 palli annab umbes 150 kcal energiat. 23,8g 

süsivesikuid, 4,32g rasva, 3,4g valke. 


