
 

Nimi ja kursus ning kuupäev 

Kaalu langetamise nõustamise juhtum 

Kliendi andmed: 

Naine, 55 aastane 

Kaal 94 kg, pikkus 172 cm, (KMI 31,7 7 (rasvunud)) 

Ei esine teadaolevalt toidutalumatust ega allergiat. 

Kliendil esineb kroonilist keskkõrva põletikku, muude tervisehädade üle ei kurda. 

Vett tarbib 2-3 klaasi päevas. 

Kohvi tarbib 3 kruusitäit päevas. 

Füüsiline koormus: 2x nädalas 1 km ujumine, 1x nädalas jõusaal, 7 km käimist.  

Koduloomad: koer ja kass. 

 

Kliendi algkaal oli 105 kg, peaaegu aastaga on kaal langenud 11 kg, sest hakkas tegema trenni 

ja muutis oma toitumist (loobus kartulist ja pastatoodetest ning hakkas tarbima rohkem 

taimset toitu). Kliendi pöördumise põhjuseks on 3 kuud ühes kaalus olemine – ta soovib kaalu 

edasi langetada ning talle tundub, et toitumine on liiga üksluine. Kliendi ootusteks on kaalu 

langemine 70 kilogrammini ning uute huvitavate ideede saamine maitsva toidu 

valmistamiseks. 

 

Kliendi menüü 

Hommikusöök 7.30: Must kohv. 2 mitmeviljaleivakest või ja singiga. 

Lõunasöök 11.00: praetud sealihatükid koos samas hautatud lillkapsa, brokoli ja porgandiga, 

millele on peale raputatud riivjuustu. Lõunasöögi võtab ta iga päev endale töö juurde kaasa. 

Vahepala 15.00 : paar ampsu lõunasöögi ülejäägist. 

Õhtusöök 19.00: Külmutatud juurviljasegu, praetud koos sealihatükkidega. 

Üldiselt üritab magusa tarbimist vältida, aga aeg-ajalt siiski tarbib ja suuremates kogustes. 

Päeva peale joob veel mitu kruusi musta kohvi.  

 

Üldine eesmärk ja nõustamisplaan 

Eesmärk on kaalu langetada kokku veel 15 - 20 kilogrammi. Lühieesmärk on õppida 

igapäevaselt valmistama maitsvaid tervislikke toite, mis aitavad igakuiselt kaalu langetada 1-2 

kilogrammi. 

 



Esimene kohtumine 

Võetud anamnees ning vaadatud üle tema toitumisharjumused. Kliendilt saadud menüü on 

väga üksluine ning esmapilgul tundus, et ta sööb ka väga vähe. Täpset menüüd klient ei 

saatnud. Nõustamiste eesmärgiks oli muuta menüü tervislikumaks, lähtudes tasakaalustatud 

toitumise alustest ja toitumispüramiidist. Kliendi menüü sisaldab rohkelt aedvilju ja liha, aga 

puuduvad puuviljad ja kaunviljad, teravilja on menüüs samuti väga vähe - päeva jooksul kaks 

mitmeviljaleivakest, rasvadest domineerivad küllastatud rasvad, puuduvad asendamatuid 

rasvhappeid sisaldavad seemned ja õlid. Puuduvad kvaliteetse õliga salatid ning praadimiseks 

kasutab rafineeritud õli. Tarbib palju kohvi.  

Klient püüab dieeti pidada, lülitades menüüst välja teravilja, kartuli, jahutooted ja magusa, 

aga kuna toidukogused on väikesed ning kõikide toitainete järgi vajadus ei ole sellise 

menüüga kaetud, tekivad magusaisud, mis sunnivad dieeti rikkuma.  

 

Toitumisnõustamise plaan 

Esimesel kohtumisel vaatasime üle tervisliku toitumise alustalad koos süsivesikute 

tarbimisega ja edaspidi keskendume kaalu langetamiseks põhjalikumalt GK-toitumisele. Plaan 

on kohtuda vähemalt kolmel korral. Teisel korral räägime põhjalikumalt GK arvestamisest ja 

menüü koostamisest ning kolmandal korral saame juba tema toidumuutused üle vaadata ning 

menüüd korrigeerida. 

 

Soovitused 

Lisada menüüsse veel üks vahepala, eelistada vahepaladena puuvilju koos seemnete ja 

pähklitega. 

Hommikusöök asendada kaerahelbe- või mõne muu meelepärase pudruga. 

Praele lisada värskeid salateid ekstra virgin oliiviõli ja seemnetega. 

Lisada menüüsse kaunvilju. 

Praadida võimalikult vähe, kasutades kookosrasva. 

Õhtusöögiks võiks olla aedviljadega supp. 

Mitmeviljaleivake asendada täisterarukkileivaga. 

Kohvi tarbimist vähendada 3lt tassilt ühele tassile päevas. 

Vee tarbimist suurendada vähemalt 1-1,5 liitrini päevas, eriti treeningupäevadel. 

Magusaisu korral mitte jätta toidukordi vahele ja jälgida et igal toidukorral oleks süsivesikuid 

(ehk siis GK vähemalt 5), maiustamiseks eelistada puuvilju. 

 



Teine kohtumine toimus kahe nädala pärast 

Klient on teinud järgmised muudatused oma menüüs (saavutatud tulemused):  

Mõnel hommikul on võileivad asendanud pudruga. 

On hakanud tarbima puuvilju vähemalt kord päevas. 

Kohvi tarbib kolme tassi asemel 1-2 tassi päevas. 

Praeb toitu kookosrasvaga ja ostis koju salatitesse lisamiseks ekstra virgin oliiviõli. 

Klient on hakanud tarbima prae kõrvale värsket salatit, aga kurdab jälle üksluisuse üle. 

On hakanud tarvitama rohelisi ube köögivilja-vokkides. 

Jälgib 5 korda päevas söömise reeglit ning sööb kindlatel kellaaegadel. 

 

Vee joomisega on raskusi ning mitmeviljaleiba ei ole asendanud soovitatud rukkileivaga. 

 

Nõustamisel keskendusime GK toitumisele. Selgitasin, miks on oluline hoida veresuhkrut 

stabiilsena Kliendil on kujunenud harjumus süüa kindlatel kellaaegadel. Analüüsisime 

kliendilt saadud menüüd GK järgi ja vaatasime, milliseid muudatusi peaks menüüs tegema, et 

GK paika saada.  

Kliendil on GK-st raske aru saada. Paremaks mõistmiseks tutvustasin ühte GK-d jälgivat 

menüüd ja seansi lõpus andsin kliendile kaasa GK- alase materjali ning kahe päeva 

näidismenüü.  

 

Järgmisel korral vaatame kliendi menüü uuesti üle ja vajadusel teeme parandusi. Klient tuleb 

tagasi 3-4 nädala pärast. 

 

  

Nõustamistehnikate kasutamise kirjeldus 

 

Kutsusin kliendi endale koju. Istusime elutoas diivanil. Mängis rahulik muusika. Algul lasin 

kliendil ise talle sobivat istekohta valida ja seejärel istusin ise. Kasutasin abistava vahenditena 

toitumispüramiidi. 

Klient oli alguses veidi ebalev. Küsimused tema tavapäraste toitumisharjumuste kohta panid 

teda nihelema, millest järeldasin, et nendele vastamine oli talle ebamugav. Klient hoidis 

sõrmseongus olevaid käsi süles. Andsin kliendi kätte toitumispüramiidi – see aitas kehakeelt 

avada.  



Kliendi suhtumine oli seansi alguses veidi negatiivne ja pessimistlik, sisaldades väljendeid: 

„olen kõike proovinud“, „ma ei oska“,  „mul ei ole selleks aega“. 

Avatud küsimused panid kliendi rääkima pikemalt ja nendest vastustest tuli välja uusi detaile, 

mida ei oleks osanud muidu küsida ja nendele tähelepanu pöörata.  Püüdsin kasutada palju 

avatud küsimusi nagu näiteks: „Milliseid  aedviljatoite sa armastad veel valmistada?“, 

„Missugused hommikusöögi variandid võiksid sinu puhul veel arvesse tulla?“ 

 

Peegeldasin korduvalt tema tundeid: „Sa tunned, et ei tule toime oma menüü muutmisega. Sa 

kardad, et tulemusi ei tule.“ Küsisin täpsustusi ja selgitusi: „Kas sa saaksid täpsustada, milline 

on sinu argipäeva rutiin?“  „Kas sa võiksid selgitada, mida sa pead silmas maiustuste all?“ 

 

Kasutasin mitmel korral ümbersõnastamist: 

Klient: „Päevast päeva söön ainult ühte ja sama toitu, mis mul juba südame pahaks ajab, aga 

ma ei oska endale midagi muud valmistada ja pealegi saavad juurikad kiirelt valmis.“  

Mina: „Sa tunned, et sinu menüü on üksluine ja sul puuduvad ideed, kuidas toidulauda 

mitmekesisemaks muuta?“ 

Klient: „Mina sööks küll kala, aga mul mees ei söö ja seetõttu ma kodus kala ei valmista.“ 

Mina: „Kuna sinu abikaasa kala ei söö, siis sina ka endale kala ei valmista.“ 

 

Mul oli ka võimalus tuua välja vastuolu:  

Klient: „Ma ei tarbi üldse magusat“ „Vahel tuleb magusaisu, siis võin terve tahvli šokolaadi 

ära süüa“.  

Mina: „Sa ei tarbi igapäevaselt magusat, aga aeg-ajalt sööd suuri koguseid maiustusi“ 

 

Olles saanud kliendilt anamneesi, tegin kokkuvõtte: „Sinu menüüd üle vaadates ja sinu juttu 

kuulates võin ma kokkuvõtvalt öelda, et sinu peamine mure on liiga üksluine toiduvalik“. 

„Seni räägitut lühidalt kokku võttes on sinu soov on hakata tervislikumalt toituma nii, et kaal 

ka edaspidi langeks.“ 

 

Iseenda kui nõustaja analüüs 

 

Seansile kriitilise hinnangu andmine: Kipun ise liiga palju lobisema ja „tapan“ klienti 

faktidega. Konkreetselt tema puhul jäi mulle ikkagi tunne, et ta ei anna mulle 100% tõest 

menüüd ja ma ei suutnud seda ka küsimustega välja meelitada. 



 

Mida sellest juhtumist õppisin? Ei suuda veel aru saada, mis hetkest alates annan liiga palju 

informatsiooni. Tundus, et klient väsis kiiresti ega jõudnud enam mingist hetkest kaasa 

mõelda. Siis küsisin üle, missuguste soovitustega on ta nõus, mida ta arvab, et saab 

rakendada.   

Kasutan ka liiga palju ümbersõnastamist – endal tekkis juba papagoi tunne. Kipun kliendi 

lauseid lõpetama, eriti kui klient jääb enese tunnete ja mõtete väljendamisega hätta. 

 

Klient oli alguses kinnine ja pessimistlik, hiljem avanes ja üritas aktiivselt kaasa mõelda. Kui 

infot sai liiga palju, siis muutus klient loiuks ja tasaseks. Minu poolt kasutatud tehnikad 

aitasid teda avada, mida sain aru tema kehakeelest.  

 

Kliendiga suheldes sattusin korduvalt kimbatusse, kas võin sinatada või pean teda teietama. 

Järgmisel korral üritan selles osas seansi alguses kokku leppida. Kui tegu on vanema 

inimesega, siis paratamatult ütlen mõtlematult pigem „Teie“ kui „Sina“. 

 

Kliendile antud näidismenüü: 

 

Hommikusöök 

Kaerahelbepuder (keedetud veega või piima ja veega pooleks), lisada chiaseemneid või 

linaseemneid ning soovi korral marju (mustikad, kirsid, vaarikad). 

Vahepala 

2 mandariini, peotäis pähkleid 

Lõunasöök 

Ahjulõhe aedviljadega 

80g keedetud tatart 

Maitsesta lõhe soola, pipra, sidrunimahlaga. küpseta ahjus 175 kraadi juures umbes 20-25 

minutit. Auruta või keeda väheses vees brokoli, lillkapsas, porgand, rohelised oad, maitsesta.  

Võta kõrvale roheline salat (tomat, kurk, jääsalat, paprika, extra virgin oliiviõli ja balsami- või 

veiniäädika või sidrunimahlaga ning natuke soola).  

Vahepala 

Porgandi ja kurgi kangid hummusega 



Hummuse valmistamiseks püreesta seesamiseemnepastat (1 sl), kikerherneid (pool purki 

konserveeritud herneid) tomati, sibula, küüslaugu ja paprika ning maitsetaimedega. Lisa 

natuke soola, pipart ja sidrunimahla. 

Õhtusöök  

Brokoli – sibula - hakklihavorm 1 viilu täistera rukkileivaga (1 inimesele) 

60g kanahakkliha 

peotäis brokoli õisikuid 

väike valge sibul 

1 paprika 

Prae kergelt hakkliha ja sibul, lisa brokoli õisikud ja paprika. Aseta vormi ja küpseta 10 min. 

 

Kõrvale söö segusalatit: riivitud porgand, värske ja/või hapukurk, salatilehed, porrulauk, 

oliiviõli, sool. 

 


