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1997. aastal oli Maailma Tervishoiuorganisatsioon (WHO) sunnitud kuulutama
rasvumise globaalseks epideemiaks [1].
Murettekitav on asjaolu, et ka ülekaaluliste laste hulk kasvab mitmetes riikides
pidevalt [2, 3]. Viimase rahvusvahelise
kooliõpilaste uuringu (HBSC 2010)
põhjal on Eestis 17% 11-15-aastastest
poistest ja 11% samas vanuses tüdrukutest ülekaalulised või rasvunud. 2006.
aasta uuringus olid need tulemused
vastavalt 12% ja 7%, mis näitab selgelt
tõusutrendi [4].
Liigne kehakaal pole ainult väljanägemise probleem - sellega kaasnevad ka
mitmed tõsised tervisehäired. Kui vanasti
oli II tüübi diabeet täiskasvanute haigus,
siis nüüd tabab see üha enam ka lapsi.
Umbes üks kolmandik rasvunud lastest
kannatab kõrgvererõhktõve käes, mis
suurendab isheemilise südamehaiguse
riski täiskasvanueas [5, 6]. Liigne kehakaal
toob tihti kaasa pilgete alla sattumise,
rasvunud lastel on suurem oht olla üle-

kaaluline ka täiskasvanuna [7].
Olukorda aitab parandada tõhus
ennetustöö ning tervislike harjumuste
kujundamine juba koolieas. Järgnevalt
toome välja olulisemad tegurid, mida
laste ülekaalulisuse ennetamisel silmas
pidada.

Karastusjookide asemel vali
puhas vesi
Tänapäeval on üks põhilistest laste
ülekaalulisuse riskiteguritest magusate
karastusjookide liigne tarbimine [8]. Üks
klaasitäis karastusjooki võib sisaldada
kuni 11 teelusikatäit suhkrut ja anda
sama palju energiat kui näiteks 400
grammi köögivilja. Organismile vajalikke
vitamiine ja mineraalaineid silmas pidades puudub aga limonaadidel toiteväärtus ning lisaks kõrgele suhkrusisaldusele
kasutatakse neis ka ohtralt säilitus- ja
värvaineid. Magustatud karastusjook
tõstab järsult veresuhkru taset, mis paneb suure koormuse pankreasele. Kiirele
tõusule järgneb kiire langus, mis tekitab
väsimust ja energiapuudust. Keha annab
signaali, et taas on vaja süüa, ja tekib
magusaisu, et veresuhkru taset taas

kiiresti tõsta. Kujuneb magusatarbimise
nõiaring. Parimaks janukustutajaks on
seetõttu puhas vesi!

5 portsjonit puu- ja köögivilja
Toitumissoovitustes on pandud suurt
rõhku puu- ja köögiviljade tarbimisele.
Tõenäoliselt on paljud kuulnud või kokku puutunud kampaaniaga “5 portsjonit
päevas”. Puu- ja köögiviljade tarbimine
mängib olulist rolli ka kehakaalu hoidmisel. Võrreldes paljude muude toiduainetega on puu- ja köögiviljade ruumala
võrreldes energiasisaldusega suurem.
Teisisõnu on nad kõrge kiudainete- ja
veesisaldusega, kuid madala energiatihedusega (kcal/g). See omadus kiirendab küllastustunde tekkimist ja võib
mängida olulist rolli energiatarbimise
reguleerimisel [9]. Lisaks tagavad värsked
toiduained kasvavale organismile vajalikud vitamiinid ning mineraalained.

Söö regulaarselt
Teaduslikud uuringud on näidanud
hommikusöögi olulisust. Lapsed, kes
söövad peaaegu igal hommikul, on reeglina saledamad ning parema keskendu-
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misvõimega kui need, kes hommikust ei
söö [10]. Hommikusöögi seost normaalse
kehakaaluga seletab asjaolu, et see aitab
toidust saadava energia päeva peale
ühtlasemalt ära jagada ning vältida ülesöömist harvade toidukordade ajal [11].
Hommikusöök peab andma olulise
osa päevasest süsivesikutekogusest,
see aitab täita öö jooksul tühjenenud
maksa glükogeenivarusid. Väga hea
süsivesikute allikas on hommikupuder
või kvaliteetne täisteramüsli. Müslit ei
tohiks segamini ajada hommikusöögihelvestega (näiteks Nestlé ja Kelloggs`i
tooted), millele on lisatud suurtes kogustes suhkrut. Täisteratooted sisaldavad
tavalise suhkru asemel liitsüsivesikuid ja
kiudaineid ning on seetõttu madalama
glükeemilise koormusega. Need aitavad
veresuhkrut tasakaalustada ning ka
täiskõhutunne püsib kauem.
Lisaks süsivesikutele peab hommikusöök
andma ka teatud koguse kvaliteetset
toiduvalku. See pikendab küllastustunnet, hoiab isud kontrolli all ning aitab
ebatervislikke näksimisi või rasva- ja
suhkrurikaste toitute tarbimist vältida [12].
Kõrgekvaliteedilist toiduvalku saab hommikusöögile lisada näiteks piimatoodete,
muna, kala või linnuliha näol.
Süüa tuleks regulaarselt viis korda
päevas, kolm põhitoidukorda ning kaks
vahepala. Sagedasem söömine tasakaalustab veresuhkru taset ning kiirendab
ainevahetust.

Tee tarku otsuseid
Ebatervislikud toitumisharjumused
kalduvad täiskasvanuikka kaasa tulema.
Seetõttu on oluline harjuda täisväärtusliku toitumisega juba võimalikult vara, see
aitab vältida krooniliste haiguste teket ja
kehakaal kontrolli all hoida [13].
Lapsi tuleks juba varases eas õpetada
hindama toidulauale pandavate toiduainete tervislikkust ning vitamiinirikkust.
Nagu juba öeldud, on oluline tarbida
rohkesti puu- ja köögivilju, et tagada kasvavale organismile vajalikud vitamiinid
ja mineraalained. Kui vähegi võimalik,
tuleks välismaisele tootele eelistada
omas aias kasvatatud või kodumaist
toodangut. Mida värskemana ja vähem
töödelduna toit lauale jõuab, seda
paremini on säilinud selle toiteväärtus.
Kõrge rasva-, soola- ja suhkrusisaldusega
snäkid tuleks tasapisi tervislike vahepalade vastu välja vahetada.

Toitumisharjumused
Oluline riskifaktor ülekaalu tekkimises on

ka söömine televiisori ees [14]. Teaduslikud uuringud on näidanud, et rohkem
kui 2 tundi televiisori vaatamist päevas
suurendab ülekaalulisuse tekkimise tõenäosust 25% [15]. Põhjuseks ei ole mitte
üksnes füüsilise aktiivsuse vähenemine,
vaid ka toiduga saadava energiahulga
kasv [16]. Selle fenomeni taga on tõenäoliselt mehaanilise söömise harjumus
televiisori eest, aga ka reklaamide mõju
toiduvalikule [17, 18]. Televiisorit vaadates
eelistatakse enamasti tarbida mitte puuja köögivilju, vaid näiteks pitsat, rasva- ja
suhkrurikkaid snäkke ning karastusjooke
[19]
. Lisaks on leitud, et 70% toidureklaamidest lastesaadete ja -filmide vahel
reklaamivad tooteid, mis on kõrge rasvaja/või suhkrusisaldusega [20]. Televiisori
ees söömine tuleb asendada söögikordadega, mis leiavad aset laua taga ja
pere seltsis.

krooniliste-haiguste-osakond/hbsc.
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