Kolesteroolitaseme langetamine toitumise abil
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Kolesteroolitaset saab langetada toitumist muutes. Uuringuid on tehtud üksikute
toiduainetega ja saadud häid tulemusi - kolesteroolitaset on aidanud parandada
kalarasv, aga ka tomatid, soja, kaer, erinevad kapsaperekonna taimed, Kreeka pähklid,
küüslauk, ja oliiviõli ning kakao.1-9 Erinevate toiduainete tervendava mõju üle võib
vaielda ja tavaliselt jäädaksegi vaidlema, sest iga üksiku toiduaine toime sõltub ju
alati üldisest taustmenüüst. Kui ebatervislikku menüüd rikastada üheainsa tervisliku
toiduainega, võib ka see südame-veresoonkonnale hästi mõjuda, kuid kogu menüüd
muutes saame tunduvalt paremad tulemused.
Kolesteroolitaseme langetamiseks on põhitoitainetest kõige olulisem tasakaalustada
süsivesikud ja rasvad. Nii suhkru/kiiresti imenduvate süsivesikute kui küllastunud
rasvade liigtarbimist seostatakse kõrgenenud kolesteroolitasemega.10,11
Alustage toitumise muutmist suhkru ja rafineeritud jahude piiramisega.
Kolesteroolitaseme langetamisel on kõige tähtsam toidu kiudainetesisaldus.
Kaunviljades, puu- ja juurviljades leiduvad lahustuvad kiudained on
kolesteroolitaseme langetamisel väga efektiivsed.6 Mida suurem on nende kiudainete
viskoossus ehk geeli moodustamise võime, seda tõhusam on kolesteroolitaset
langetav mõju. Kiudained langetavad kolesteroolitaset seda sooles sidudes. Mida
paremini ja sagedamini kõht läbi käib, seda parem.
Menüüst jätke täiesti välja:
- valge suhkur
- valge nisujahu
- suhkrurikkad maiustused – kommid, küpsised, saiakesed, koogid
- fruktoos suhkru asendajana, sest selle liig mõjutab samuti kolesteroolitaset12
Menüüs vähendage oluliselt:
- tärklise ja tärkliserikaste toiduainete osakaalu, nt kartuli ja leiva tarbimist
(mitte üle 2 keskmise kartulimugula ja 3 leivaviilu päevas)
- jahutoodete sh makaronide tarbimist (asendage nt täisterariisi või kinoaga)
Menüüsse lisage järgmiseid toiduaineid või suurendage nende kasutamist:
- kiudainerikas täisteravili, nt kaer ja kaerakliid
- kiudainerikas köögi- ja puuvili – köögivilja peaks olema rohkelt kõikides
põhitoidukordades, puuvilja aga vahepalades
- kaunviljad, nt aedoad ja läätsed
- idandid ja võrsed – neid saab kasvatada kerge vaevaga ning nad on väga
toitainerikkad (vt ka Toitumisteraapia nr.1)
- küüslauk, sibul ja maitseürdid (till, petersell, basiilik, pune jt), lisage peotäis
maitsetaimede segu igale põhitoidukorrale – need on väga suure mineraalideja fütotoiainetesisaldusega
- hapendatud tooted, milles on head bakterid (võiks tarbida üks kord päevas) –
jogurt, keefir, hapukapsas, hapendatud kurk või seened jmt.
Maiustused valmistage kodus ise madalama suhkrusisaldusega puuviljadest ja
pähklitest-seemnetest, võite kasutada ka kolesteroolitasemele hästi mõjuvat
toorkakaod.
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Vaadake üle toidurasvad. Teine kõige olulisem toiduainegrupp kolesteroolitaseme
normaliseerimisel on rasvad, need tuleb menüüs tasakaalustada. Mida see tähendab?
Suurenda menüüs:
- rasvase kala tarbimist – kala peaks olema menüüs 3 korda nädalas
- muude mereandide tarbimist – kalaallergia korral kala asendajana, siis võivad
sobida ka kalavalguvabad kalaõlilisandid
- pähklite, eriti Kreeka pähklite tarbimist, mis on ainukesed oomega-3
rasvhappeid sisaldavad pähklid
- seemnete, eriti oomega-3 rikaste tšiia-, lina-, kanepi- ja Siberi
seedermänniseemnete tarbimist. Seemned on olulised ka kõrge
kiudainesisalduse pärast - seetõttu on head ka teised seemned, mis ei ole
oomega-3 rikkad (nt päevalille-, kõrvitsa- ja seesamiseemned)
- häid rasvhappeid sisaldavate õlide tarbimist, kasutades iga päev näiteks
salatites monoküllastumata rasvhapeterikast extra virgin oliiviõli, mandli- või
seesamiseemneõli
- oliiviõlile võib alati lisada näiteks oomega-3 rikast kanepi-, tudra-, soja- või
rapsiõli
Vähenda menüüs:
- küllastunud rasvade tarbimist, piirates loomsete toiduainete hulka – päevas
pole vaja rohkem kui ühte piimatoodet ja ühte liha- või või munatoodet
- oomega-6 rikaste õlide (nt päevalille-, värvohaka-, maisi-, viinamarjaseemnekõrvitsaseemne-, amarantiõli) tarbimist, need sobivad vaid lisana oomega-3
rikastele õlidele, et tagada oomega 3 ja oomega 6 õige vahekord.
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