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SISSEJUHATUS 

Valisin kooli lõputööks praktilise ülesande - koostada tervislik menüü odavatest 

tavapoodidest kättesaadavatest toiduainetest. Antud teema huvitab mind seetõttu, et paljud 

inimesed on väga kindlal arvamusel, et tervislik toitumine on väga kallis. Isiklikult olen 

sellel teemal vaielnud erinevate inimestega ja soovin nii endale kui ka teistele selgitada, 

kui kallis on siis odavaim tervislik toitumine. Samas paljud inimesed sooviksid saada 

nõuandeid, konkreetseid retsepte, kuidas odavalt ja samas tervislikult toituda.  

Töö eesmärk on välja selgitada, kas on võimalik väga piiratud raha juures inimesel 

tervislikult toituda, ostes toiduaineid tavapoest ja mis siis maksab kõige odavamalt 

valmistatud tervislik toit? 
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TERVISLIKU TOITUMISE SOOVITUSED 

Soovitatav on süüa päevas kolm põhitoidukorda ja kaks oodet ehk vahepala ning süüa 

tuleb alati rahulikult, hästi läbi mäludes ja naudinguga. Kõige tervislikum on tarbida 

mahedalt kasvatatud toodangut, eelistada tuleks Eestimaal kasvanud ja kasvatatud toitu. 

Toitumine peaks olema väga mitmekesine ja toiduvalikusse kuuluma erinevad 

toidurühmad – köögiviljad, teraviljad, puuviljad, kala, liha, muna, piimatooted, marjad ja 

kasulikud rasvad. 

Köögi-ja puuvilju soovitatakse koguseliselt kõige rohkem tarbida. Köögivilju ja rohelisi 

lehtvilju peaks tarbima kindlasti 5-7 portsjonit päevas, üks portsjon on umbes 1 klaasitäis 

(umbes 220ml) lehtvilja või pool klaasitäit mittelehtvilja (toorelt või keedetult) või värsket 

köögiviljamahla. Köögiviljad on väga kõrge väärtusega - kindlustades meid peaaegu 

kõikide vajalike toitainetega, on vitamiinide, mineraalainete, süsivesikute ja valkude 

allikaks ning sisaldavad ka vähivastaseid fütoaineid. Köögivilju soovitatakse tarbida kas 

toorelt või töötlemiseks kasutada aurutamist, keget küpstamist või kiiret õlis kuumutamist. 

Konserveeritud aedviljadele eelistada külmutatuid, erandiks on ainult tomat, mis 

konserveeritult sisaldab paremine imenduvat lükopeeni. 

Puuvilju on soovitatav tarbida 3-4 portsjonit päevas, üks portsjon on 1 keskmine puuvili 

või pool klaasitäit tükeldatud puuvilja, 120g 100%-list värskelt pressitud mahla või ¼ 

klaasitäit kuivatatud puuvilja. Konserveeritud puuvilju ei soovitata tarbida. Väga tervislik 

on tarbida ka erinevat värvi marju, eelistatult värskelt või siis külmutatult. 

Täisteraviljast tooteid on vajalik tarbida iga päev, soovitav kogus on 3-5 portsjonit päevas, 

üks portsjon on umbes 1 viil leiba, ½ klaasitäit keedetud täisteravilja või täisteraviljast 

pastatooteid, 1 väike maisitõlvik, 2½ spl täisteraviljajahu. Sellel aastal avaldatud 

Põhjamaade toitumissoovitustes on täisteravilja toodete tarbimist soovitatud veelgi 

suurendada. 



 5 

Kaunvilju on soovitatav tarbida 2-3 portsjonit päevas, üks portsjon on ½ klaasitäit.  

Kaunviljad on head valguallikad ja sisaldavad rikkalikult lahustumatuid kiudaineid, mis on 

olulised kolesteroolitaseme langetamisel ja veresuhkru stabiliseerimisel. Ka konserveeritud 

oad on tervislikud, kuna säilitavad sellisel töötlusel kiudainete- ja flavonoididesisalduse. 

Piimatooteid soovitatakse tarbida kuni 2 portsjonit päevas, üks portsjon on 1 klaas piima, 

jogurtit või kodujuustu või 30g juustu. Piimatoodetest tuleks eelistada hapupiima, 

maitsestamata jogurtit, täispiima, taluvõid ja kodujuustu. Mõõdukalt võib tarbida rasvast 

juustu, hapukoort ja rõõska koort. Vältima peaks magustatud jogurteid, sulatatud juustu ja 

hoolikalt valima võideid ja margariine. 

Liha, kala ja muna on soovitatav tarbida mitte rohkem kui üks kord päevas, nende 

tarbimist tuleks piirata. Liha süüa paar korda nädalas ja erinevaid kalu soovitatakse süüa 

viis korda nädalas. Lihatoodetest eelistage metsikult kasvanud või looduslikku toitu 

tarbivate, näiteks karjamaal peetavate loomade, lindude ja metsloomade liha.  

Rasva on soovitav tarbida 4-7 portsjonit päevas, üks portsjon küllastamata rasva on näiteks 

1 spl seemneid või 1 tl kvaliteetset õli, 10 mandlit, 2 suurt pekaanipähklit, 6 väiksemat 

kreeka pähklit, 5 väiksemat oliivi. Küllastatud rasvad ei tohi ületada 1/3 päevasest 

rasvakogusest, 1 portsjon küllastatud rasvu on 1 viil peekonit, 1 tl võid, 1-2 spl koort 

olenevalt rasvasisaldusest, 1 tl majoneesi, 1tl salatikastet. 

Tervisliku toitumise juures on ka väga oluline tarbida iga päev puhast vett, seda 

arvestusega 25-35 ml keha kilogrammi kohta ehk keskmiselt 8-12 kl päevas. Kõige 

kasulikum on puhas allikavesi, piiratud koguses soovitatakse tarbida ka naturaalset 

mineraalvett ja taimeteed. 

Tervisliku ja tasakaalustatus menüü puhul peaks päevane saadav toiduenergia jaotus olema 

järgmine: 

o Süsivesikud 50-60%  

o Rasvad 25-30% 

o Valgud 10-15% 
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NÄDALAMENÜÜ 

 

Esmaspäev 

 

HOMMIKUSÖÖK: Kaerahelbepuder 200g (vesi 125ml, 50 ml piima, 60 g 

täisterakaerahelbeid, soola) 1sl (10g) seemnesegu/ kokku 0.15€ 

    

VAHEPALA: 1 õun (keskmine 130g), 10 mandlit / kokku 0.20€ 

 

LÕUNASÖÖK: maksa-porgandi hautis keedetud kartuliga(100g seamaksa, 100 g 

porgandit, 100g sibulat, 1sl rapsiõli, 50 ml piima, soola, pipart/ 

kokku 0,60€ 

 2 keedetud kartulit 150g/ kokku 0,05 € 

värske kapsa-õuna-sibula salat ( 100g kapsast, 1 õuna, ½ 60g sibulat, 

soola, 1sl oliiviõli, paar tilka sidruni mahla)/ kokku 0,15 € 

Lõunasöök kokku 0, 80€ 

 

VAHEPALA: kodujuust rosinatega ( 100g kodujuustu, 2 sl/30g rosinaid)  

 1 pirn (keskmine 140g) 

hind kokku 0,50€ 

     

ÕHTUSÖÖK: köögivilja-riisi-kanasupp 300 ml (kogus kahele 400g köögiviljasegu 

- porgand, lillkapsas, brokoli, roheline aeduba, 2 kanatiiba 150g, 50g 

aurutatud riisi, 1l vett, sool, pipart, kuivatatud petersell, karrit või 

meelepäraseid maitseaineid) hind 0,70€ 

 ½ mitmevilja-röstkukkel 35g, hind 0,08€ 

   Õhtusöök kokku 0,78€ 

   Hind kokku 2.56€ 
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Teisipäev 

 

HOMMIKUSÖÖK:  2 viilu rukkileiba 60g, 5g võid, 6 vürtsikilufileed, 1 keedetud muna/ 

hind 0,30€  

100g toorsalatid( 100g tomati, 30g varssellerit, 50g paprikat, 35g 

punast sibulat, 1sl seemnesegu, 1 tl oliiviõli, soola, pipart, kuivatatud 

basiilikut)hind 0,70€ 

  

VAHEPALA:  1 apelsin (keskmine 200g) ja 10 mandlit, hind 0,30€ 

 

LÕUNASÖÖK 2 keedetud kartulit ja kapsahautis hakklihaga 250g (kogus kahele 

500g kapsast,  200g hakkliha- ise valmistatud taisest sea abalihast, 

100g sibulat, 1sl rapsiõli, soola, pipart) 

 Lõunasöök kokku 0,52€  

 

VAHEPALA: 1 tass kamajooki (200g keefiri, 1sl/10 g kamajahu, 1sl seemnesegu, 

1 tl rafineerimata Demerara suhkrut), hind kokku 0,20€ 

 1 õun, hind 0,10€ 

 

ÕHTUSÖÖK: hernesupp 300ml (kogus neljale – 200g kuivatatud kollaseid herneid, 

30g odrakruupe, 500g suitsutatud supikonte, 120g sibulat, 150g 

porgandit, 1sl rapsiõli, 2l vett, 1soola, pipart, 2 loorberilehte) ühe 

portsjoni hind 0,27€ 

   1/2 mitmevilja röstkuklit hind 0,08€ Õhtusöök kokku 0,35€ 

Hind kokku 2.45€ 

 

Kolmapäev 

 

HOMMIKUSÖÖK: Kaerahelbepuder rosinatega 250g (vesi 125ml, 50 ml piima, 60g 

kaerahelbeid, 2 sl rosinaid, soola, 1sl seemnesegu,hind kokku 0,25€ 

    

VAHEPALA: 1 pirn, hind 0,12€ 
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LÕUNASÖÖK: kruubipuder sibula ja porgandiga 300g (kogused kahele -  200g 

odrakruupe, 150g  sibulat, 150g porgandit, 1sl rapsiõli, 8dl vett, 

soola, kuivatatud punet või tüümiani) ühe portsjoni hind 0,13€ 

 1 kl keefiri, hind 0,12€ 

punase peedi – küüslaugu salat 100g (100g riivitud punast peeti, 1 

väike küüslauguküüs, 1tl oliiviõli, 1sl päevalilleseemneid, hind 

kokku 0,15€ 

 Lõunasöök kokku 0,40€  

 

VAHEPALA: 2 mandariini, 10 mandlit, hind kokku 0,22€ 

 

ÕHTUSÖÖK: vinegrett-salat 250g ( 50g keedetud kartulit, 70 g keedetud punast 

peeti, 50g keedetud porgandit, 35g hapukurki, 50g sibulat, 100 g 

hapukapsast, 2 sl oliiviõli, soola, veidi sinepit, vajadusel ¼ tl 

suhkrut) hind 0,40€ 

 1 viil rukkileiba, 30g heeringat, 5g võid, 1 keedetud muna/hind 

0,30€ 

 Õhtusöök kokku 0,70€ 

 Hind kokku 1.70€ 

 

 

 

Neljapäev 

 

HOMMIKUSÖÖK: Neljaviljapuder maasika toormoosiga 200g (vesi 125ml, 50 ml 

piima, 60g neljaviljahelbeid, soola, 1sl seemnesegu, 2sl moosi) hind 

0,25€ 

       

VAHEPALA: 1 õun, 10 mandlit/kokku 0.20€ 

 

LÕUNASÖÖK: Praetud räimed kartuli ja salatiga (4 puhastatud räime 120g, soola, 

paneerimiseks rukkijahu, praadimiseks 2sl rapsiõli, 2 keedetud 

kartulit)/ hind 0,40€ 
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porgandisalat 150g ( 100g riivitud porgandit, 1 mandariin, 1 sl 

päevalilleseemneid, 1sl oliiviõli) hind 0,20€ 

Lõunasöök kokku 0,65€  

 

VAHEPALA: 1 viil rukkileiba  ja 2 sl oa-pasteeti (2 sl/40g konserveeritud punaseid 

ube purustada, 1küüslauguküüs, 1sl oliiviõli, veidi sidrunimahla)  

 1 tomat, hind kokku 0,40€ 

 

ÕHTUSÖÖK: hapukapsasupp 300ml (kogus neljale 500g hapukapsast, 3sl kruupe 

40g, 150 g porgandit, 0,5 kg raguukonte, 2 l vett, soola, suhkrut, 1 tl 

köömneid)/ ühe portsjoni hind 0,35€ 

 1 viil rukkileiba, 5g võid/0,08€ 

 Õhtusöök kokku 0,43€ 

   Hind kokku 1.90€ 

 

Reede 

 

HOMMIKUSÖÖK: Odrahelbepuder 200g (vesi 125ml, 50 ml piima, 60g, soola, 1sl 

seemnesegu)hind kokku 0,20€ 

   1 õun/0,10€ 

    

VAHEPALA: 2 mandariini, 10 mandlit hind kokku 0,22€ 

 

LÕUNASÖÖK: keedetud kartul 2 tk, heeringa –kodujuustu kaste ( 60g heeringat, 

100g kodujuustu, ¼ punast sibulat, 1 tomat, pipart) hind kokku 

0,50€ 

Kapsa-porgandisalt (100g kapsast, 50g porgandit, 1sl oliiviõli, 1sl 

seemnesegu, soola, paar tilka sidrunimahla) hind 0,15€ 

   Lõunasöök kokku 0,65€ 

 

VAHEPALA: Värske salat punaste ubadega 250g (50g hiina kapsast, 40g punast 

paprikat, 70g tomatit, 30g varsellerit, 35g punast sibulat, 50g 

punaseid konservube, 1sl majoneesi, 1sl maitsestamat jogurtit) hind 

kokku 0,45€ 
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 1 viil rukkileiba, 1 viil juustu, 5g võid/ 0,15€ 

 

ÕHTUSÖÖK: Tatrapuder tomati-oa kastmega 250g ( 70g tatart, 180 ml vett, soola, 

kaste – ½ sibulat, 2 küüslauguküünt, 1 sl oliiviõli, 100 ml purustatud 

tomateid, 3 sl valgeid ube tomatikastmes 60g, pitsamaitseainet või 

basiilikut) hind kokku 0,53€  

punase peedi salat 100g (100g riivitud punast peeti, 1tl oliiviõli, 1sl 

päevalilleseemneid, hind kokku 0,15€ 

   Õhtusöök kokku 0,68€ 

   Hind kokku 2.45€ 

 

Laupäev 

    

HOMMIKUSÖÖK:   2 viilu rukkileiba 60g, 5g võid, 6 vürtsikilufileed, 1 keedetud muna/ 

1 banaan (väiksem 120g) hind 0,15€ 

hind kokku 0,45€  

  

VAHEPALA: 1 pirn, 10 mandlit hind kokku 0,22 

 

LÕUNASÖÖK:  ahjus küpsetatud küüslaugused köögiviljad maitseürtidega 200g 

(kartul, porgand, kaalikas, juursellerit soola, küüslauk, 2 sl oliiviõli, 

kuivatatud maitseürtide segu nt pitsamaitseainet) ühe portsjoni 

hind 0,30€ 

hapukapsa-porgandi salat 100g (hapukapsast, 1 riivitud porgand, 

näpuotsaga köömneid, 1sl oliiviõli) hind 0,20€ 

 Lõunasöök kokku 0,50€ 

 

VAHEPALA: porru-oasalat 150g (50g porrut, ½ õuna, 3 sl punaseid konservube 

60g, 1sl majoneesi, 1 sl maitsestamata jogurtit, tšillimaitseaine) hind 

0,35€   1 viil rukkileiba, 1 viil juustu/ 0,15€  

 

ÕHTUSÖÖK: kanafilee riisiga ja porgandi-kaalikahautisega (kanafileed 100g, 

soola, karrit, praadimiseks 1sl rapsiõli, 100g porgandit, 100g 
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kaalikat, 10g võid, karrit, pipart, soola, 30g aurutatud riisi) hind 

kokku 0,58€    

 Hind kokku 2.25€ 

 

 

Pühapäev 

 

HOMMIKUSÖÖK: Omlett seentega ja värske salatiga (1 muna, ½  sibulat 60g, soola, 

30ml piima 4 šampinjoni 50g, pipart) 1 viil rukkileiba hind kokku 

0,20€ 

 Salat 150g (2 lehte hiinakapsast 50g, 1 tomat, ¼ punast sibulat, ½ 

sellerivart 35g, 1sl oliiviõli, 1sl päevalille seemneid) hind 0,25€ 

 

VAHEPALA: 150g maitsestamata jogurtit, 2sl isevalmistatud mustika-

toormoosiga, 1 sl seemnesegu hind 0,35€ 

 

LÕUNASÖÖK: ühepajatoit lihaga 250g (kogus neljale 400g kapsast, 200g kaalikat, 

200g porgandit, 150g kartulit, 120g sibulat, 500g taisemat sea 

abaliha, 2sl rapsiõli, 50g kuivatatud valgeid aed ube, soola, pipart, 

vett) hind 0,50€ 

 punase peedi – küüslaugu salat 100g ( 100g riivitud peeti, 1sl 

oliiviõli, 1 sl seemnesegu) hind 0,15€ 

   Lõunasöök kokku 0,65€ 

VAHEPALA:  1 apelsin (keskmine 200g) ja 10 mandlit, hind 0,30€ 

 

ÕHTUSÖÖK: Sibula-seenepirukas 150g (pirukapõhi: 50g võid, 100g toorest 

riivitud porgandit, 1 dl nisujahu, 1 dl kaerahelbeid, 2 sl 

maitsestamata jogurtit, 0,5tl küpsetuspulbrit, 0,25tl soola, täidis: 

350g sibulat, 400g seeni, 1sl rapsiõli, 1 muna, 1dl piima, 100g 

riivjuustu, pipart, soola) ühe portsjoni hind 0,65€ 

porgandisalat 150g ( 100g riivitud porgandit, 1 mandariin, 1 sl 

päevalilleseemneid, 1sl oliiviõli) hind 0,20€ 

 Õhtusöök kokku 0,85€ 

 Hind kokku 2.60€ 
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KOKKUVÕTE 

 

Minu praktiline tööülesanne ehk menüü - võimalikult odavalt ja tervislikult toituda - näitas 

seda, et reaalselt on see võimalik ka üsna väheste rahaliste võimaluste puhul. Samas pean 

tõdema, et vähese raha juures ei ole võimalik igal ajal just 100% täita kõike tervisliku 

toitumise soovitusi aga põhilisi soovituslikke nõuandeid on võimalik järgida. Eelkõige ei ole 

võimalik osta tavapoest ( ka mitte soodsalt) tavatoodetena mahetoitu ja kvaliteetset liha ja kala 

ning erinevaid marju ja pähkleid/seemneid ega väärtuslikke õlisid. 

Töö ühe osana oli vaja selgitada välja odavaimad tooted, millest valmistada tervislikku toitu ja 

sellest selgus, et paljude toiduainete hind, eelkõige köögi-ja puuvilja, sõltub suuresti aastaajast 

ja sellest lähtuvalt tuleb ka teha ostmise otsuseid. Antud töös väljatoodud hinnad on meie 

tavapoodidest 2013. a detsembrikuu seisuga. Seega ei ole väljatoodud hinnad aastaringselt 

kasutatavad, samas hetkeolukorras annavad hea ülevaate, milline tervislik toiduvalik on 

soodsama hinnaga. Põhilised tervislikud toiduained – täisteraviljatooted ja paljud kodumaised 

köögiviljad, nimelt paljud juurviljad ja kapsas, on ka talvel suhteliselt soodsad, millest on 

võimalik teha väga erinevaid, maitsvaid ja tervislikke toite. 

Arvan, et väikese sissetulekuga inimesel on hea tahtmise ja targa tegutsemise juures võimalik 

väheste kulutustega tervislikult toituda. Tervisliku toidu hinna määravad lõplikult ära väga 

erinevad tegurid. Näiteks kui inimene elab maal ja kasvatab endale ise köögi- ja puuvilja ning 

marjad, lisaks käib metsas seenel ja marjul, võibolla kasvatab ka ise kanu, siis temale tuleb 

tervislik ja täisväärtuslik toit väga odavalt kätte, ainult puhas töö ja rõõm. Teise variandina 

inimene, kes on väga väikese sissetulekuga ja kesise toimetulekuoskusega (ei kasuta erinevaid 

sooduspakkumisi, ei soorita sissoste erinevatest poodides – lähtuvalt hinnaklassis, ei soeta/ei 

ole võimalik köögivilja talvevarusid, jne), siis temale kujuneb paratamatult tervislik toitumine 

hoopis kallimaks. 

 

Kokkuvõtvalt arvan, et hea tahtmise korral on võimalik tervislikult toituda ka väikese 

sissetulekuga inimestele. Hetkel on probleemiks võibolla rohkemgi see, et paljudel inimestel 

puudub oluline arusaam tervisliku toitumise olulisuset või on see liialt ühekülgne, mõjutatud 

meediast tulenevatest kampaaniatest ja aegunud toitumissoovitustest ning inimestel oleks vaja 

lihtsalt rohkem tervisliku toitumise alast teavet koos konkreetsete nõuannetega ja retseptidega. 

 

Kasutatud kirjandus:  

Tervisekooli õppematerjalid ja toitumisnõustajate koduleht www.toitumisnoustajad.ee 

Luigela, A. Tervise kokaraamat Tallinn 2011 

www. toidutare.ee 

 


