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 5 Toortoit, tervis ja kehakaal

Toortoit, tervis ja kehakaal 
Toortoit on tegelikult lihtsalt toit, nii nagu ta oli meile 
looduse poolt kingitud. Kui olla natuke täpsem ja 
teaduslikum, siis see on toit mida meie oleme arenenud 
sööma. Miljoneid aastaid on meie kehad arenenud niiviisi, 
et saaksime maksimaalselt kasutada toite mida meie 
eelkäiad on eelistanud - enamasti puuvilju ja rohkelt 
rohelisi lehti, kuid samas ka mõni teisi taimeid ja 
juurikaid.  

Jah, inimesed on hiljem adapteerinud sööma kõike läbi 
kuumutamise ja muude tehnikate kasutamist. Kuid kõik 
see oli vajalik ellujäämiseks puudujäägi situatsioonis. 
Samas on inimesed söönud sellist ellujäämise toitu nii 
pikalt et unustasid kuidas süüa otse loodusest. Seepärast 
kui me soovime saavutada maksimaalset tervist läbi 
toortoitumise, peame me teha kindlaks et saame kõike 
vajalikke toitained. Vere ja juuste analüüs on meile selles 
suureks abiks. Ja kui me avastame et mõnest ainest on 
puudu, on väga oluline seda vastavate toortoitudega, 
supertoitudega või toidulisanditega kätte saada. 

Tänapäeval ellujäämise probleemi enam pole, vähemalt 
mitte Euroopas. Pigem on meil vaja panna rohkem 
tähelepanu tervisele ja see tähendab muude asjade seas 
ka meie söömisharjumuste optimeerimist. Ja kõige 
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optimaalsem söök on meie jaoks ikka see mida oleme 
arenenud sööma miljoneid aastaid, mitte see mis meile 
lubas ellu jääda kui optimaalne söök polnud kättesaadav.  

Kas Eestis oleks võimalik olla toortoidul ilma imporditud 
puuvilju? Võib olla mitte nii kergesti. Meie eelkäijad tulid 
Eestisse ellujäämise perioodil peale lahkumist 
“paradiisist”. Nüüd on meil võimalus luua “Eedeni aed” 
siin samas ja nautida jälle tugevat tervist ja oleku 
kergust, mitte ainult ellujäämist.  

Puuviljade importimine pole meie ainuke võimalus. 
Troopilisi puuvilju kasvatatakse loodussõbralikes 
kasvuhoonetes nüüd isegi Kanadas, et siis miks mitte ka 
Eestis. Minu ema kasvatab suvel arbuuse klaasist 
kasvuhoones ilma lisasoojenduseta. Sel suvel pani ta 
kasvama ka melonit, loodetavasti saab ka see valmis. 
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Kui kuulame enda keha ja sööme toitu mis on meie jaoks 
optimaalne, siis anname enda organismile võimalust 
ennast tervendada ja tasakaalustada. Tervis ja sisemine  
tasakaal mõjutab positiivselt ka kehakaalu. Kui inimene 
on liiga kõhn, siis tasakaalustatud ja kaloririkkas toortoit 
aitab kehakaalu taastada. Samas, kui toortoitu süüakse 
ühekülgselt, ebapiisavalt ja hoitakse mõnest dogmast 
kinni, siis kaal võib hoopis liialt langeda.  

Kui inimesel on üleliigset keharasva, siis tasakaalustatud 
toortoitumine aitab seda alandada. Kuid jällegi, kui 
süüakse liiga palju rasvaseid toite, ja eriti just rasvast ja 
magusaid puuvilju koos, siis liigne kaal eriti kergesti 
langeda ei taha. 

Üks suuremaid põhjusi kehakaalu probleemidele on stress 
ja psühholoogilised probleemid. Kui meie eelkäijad olid 
stressis, neil oli üldiselt ainult kaks tõsist põhjust - kas 
röövloomad või talv (nälg ja külmad ilmad). Need 
kogemused on miljonite aastate jooksul arenenud kaheks 
erinevaks automaatseks reaktsiooniks inimkehas. Kas 
keha saab valmis jooksmiseks ja hakkab rasva põletama 
et muuta kergemaks ja energilisemaks röövlooma ohu 
puhul või vastupidi - kehaline aktiivsus aeglustub, 
näljatunne suureneb ja keha hakkab koguma rasva nälja 
ja külmaohu puhul. 
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Meil kõigil on need kaks programmi ikka veel täiel jõul 
töötamas. Kuigi stressi põhjused on tänapäeval hoopis 
teistsugused, kuid meie alateadvus aktiveerib ikka 
peamiselt kahte programmi - kas jooksmine röövlooma 
eest, või energia säästmine nälja ja külmade ilmade 
puhul. Seepärast, kui soovid kehakaalu alandada või 
suurendada on ülioluline õppida reageerima stressi 
situatsioonidele teistmoodi. Samuti on oluline 
minimaliseerida füüsilist stressi, nagu une, päikese, 
puhkuse ja füüsilise aktiivsuse puudujääk. Samuti on 
oluline hoida enda tuju rõõmsa ja positiivsena. 
Meditatsioon, looduses olemine, enda süda kuulamine ja 
head suhted on kehakaalu normaliseerimiseks üliolulised.  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Sinu isikliku toitumisstiili loomine 
Kui toortoitumine on Sinu jaoks täiesti uus kogemus, 
siis proovi esialgu jälgida seda menüüd nii nagu ta on. Kui 
kohe tunned et ei suuda süüa kaks puuviljasööki järjest, 
vaheta lõunat õhtusöögi vastu. Kui õhtusöögiks vajad jälle 
midagi tõhusamat, valmista värsket salatit või näiteks 
sušit ja söö selle koos toorleivakeste, avokaadoga või 
aktiveeritud pähklitega. Retsepte leiad siin raamatus 
põhiretseptide ja retseptide koostamise osades. 

Vahepaladeks sobivad puuviljad peale puuviljasööki ja 
vähemalt tund aega enne rasvasemat sööki. Või siis 
aktiveeritud pähklid, toorleivakesed või avokaado peale 
rasvasemat sööki. Idee on selles et puuviljad ei satuks 
makku samal ajal kui rasvad, sest see tekitab gaase ja 
kandiidaga seotud probleeme. Rasvad istuvad maos 
ligikaudu 3-5 tundi. Oota kuni magu on peale rasvast 
sööki täiest tühi enne puuvilja söömist. Ebamugavuse 
tunne kõhus ei tähenda et magu on tühi, see pigem 
tähendab et sul on gaasid, kõhukinnisus või põletik. Tühi 
kõht on kerge, soe ja rõõmsalt valmis uueks söögiks. 
Parim oleks kui saaksid hakkata ilma vahepaladetta. 

Kui mõni koostisosa Sulle ei meeldi, ei sobi, või pole 
kättesaadav, vaheta seda teise sarnase toitaine vastu. 
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Vaata mahla, smuuti ja salati retseptide koostamise 
peatükke et leida mis toiduained omavahel sobivad. 

Kui tead kindlalt et eelistad teatud toortoite teatud 
söökideks ja see annab sulle suurepäraseid tulemusi ja 
enesetunnet, siis loomulikult jälgi neid harjumusi ja 
asenda siin menüüs pakutud toite enda lemmikutega.  

Samas, kui sööd ainult puuvilju ja väga vähe rohelist ja 
rasvaseid toite, siis oled toitainete puudujäägi ohus. 
Kontrolli enda mineraale ja vitamiine juuste ja vere 
testidega. 

Kui tunned ennast ebamugavalt süües puuvilju kaks korda 
päevas, nagu siin menüüs pakutud, siis võid valmistada 
mõnda salatit või näiteks sušit ka kaks korda päevas. 
Selleks et valmistada ise enda salatit, vaata salati 
retsepti koostamise peatükki. Teisi soolaseid retsepte 
leiad põhiretseptide osas. 

Kui Sul pole aega lõuna valmistamiseks, võid juua 
värsket pastöriseerimata mahla poest või Boost 
mahlabaarist ja süüa näiteks mõned banaanid koos 
lehtsalatiga või ilma. Soolase toidu isu puhul võib kaasa 
võta purki pakitud salatit, mida saab eelnevalt kodus 
valmistada. Võid haarata ka mõned toorleivakesed, kas 
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poest või kodust kui valmistad neid nädalavahetusel. 
Leivakeste peale võib panna avokaadot, tomatit ja kurki.  

Kui olen reisil siis tihti söön lihtsalt avokaadot ja tomatit 
nii nagu nad on. Kui nende kvaliteet on hea - see on 
taevalik söök! 

Üks kõik millist toortoitumisstiili sa ei valiks, ma soojalt 
soovitan süüa piisavalt rohelist. See on ülioluline, sest 
meie kaasaegsed puuviljad on kahjuks väga 
mineraalivaesed võrreldes eelmiste sajanditega.  

Rohelist võib süüa niisama lehti närides kui Sulle see 
meeldib. Üks hea viis on mähkida banaani lehtsalati lehe 
sisse. Aga kõige kergem ja efektiivsem minu kogemuse 
järgi on juua tumerohelist smuutit või mahla, mida saab 
kergesti valmistada ka kannmikseris ja siis lasta läbi 
sõela. 

NB! Väga oluline on kontrollida enda vitamiinide ja 
mineraalide sisaldust veres ja juustes enne 
toortoitumisega alustades. Kui mõne toitaine sisaldus 
organismis on ebapiisav, pööra suuremat tähelepanu 
toortoitudele mis sisaldavad neid vitamiine ja mineraale 
millest tunned puudust.  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Miks toortoidul on nii kerge 
saleneda? 

Toortoit on tulvil vitamiine, mineraale, vett ja 
kiudaineid. Toortoidus ka piisavalt kaloreid, kuid üldiselt 
mitte nii kõrges kontsentratsioonis kui kuumatöödeldud 
toidus. Kuna oleme lapsepõlvest harjunud  sööma 
kontsentreeritud toitu, siis alustades toortoiduga sööme 
me väiksemaid koguseid kui tegelikult vaja oleks. Kuna 
toortoidu kontsentratsioon kalorite suhtes on üldiselt 
väiksem, siis enamus inimesi automaatselt tarbib vähem 
kaloreid. Seepärast on tavaline reaktsioon toortoidule 
üleminekul - kõhnumine. Ja samal ajal saab toortoitumise 
algaja rohkem vajalikke vitamiine ja muid toitaineid, 
tema keha on täis energiat ja seega suureneb ka kehaline 
aktiivsus.  

Tavaliselt tasakaalustub uue toortoituja kehakaal paari 
kuu jooksul. Aga seda ainult sel juhul kui toitumine ja 
üldine elustiil on tasakaalustatud. Kui Sinul on muret liiga 
kõrge või liiga madala kehakaaluga, loe vastavat peatükki 
allpool ja kui ikka tunned muret, kirjuta mulle Facebooki 
sõnumit facebook.com/happyrawreny  
Ma ei saa lubada et vastan kiiresti, aga millalgi ikka 
vastan, teen enda parima! 

http://facebook.com/happyrawreny
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Mida teha kui tunned ennast 
toortoidul ikka veel pontšikuna? 

Kui soovid langetada kehakaalu, esialgu tee endale 
selgeks millest täpselt sa soovid lahti lasta ja kas see on 
Sinu tervisele hea? Ilmselt pole Sinul soovi kaotada 
lihaseid või teisi olulisi kudesid. Samuti on oluline hoida 
alles glükogeeniga seotud eluandvat vett mida on väga 
palju meie lihastes ja siseorganites. “Liigne” vesi võib 
leiduda meie rasvkudedes ja jääb sinna kas põletiku, 
liigse soola või muude toksiinide pärast.  

Seepärast ma väga soovitan kontrollida enda keharasva, 
vee- ja lihasmassi professionaali juures enne selle plaani 
või muu dieedi alustamist. Kohti leiad siin: https://
www.organismidiagnostika.ee/kehaanaluus-kus-saab-
teha/ Kodused aparaadid on väga ebatäpsed ja üldiselt ei 
tasu ennast ära. 

Palju odavam ja lihtsam variant on mõõta vöökohta, mis 
tavaliselt näitab just rasvakogust kehas. Samas, 
vööümbermõõdu suurendamine võib tähendada ka 
veepeetust või kõhukinnisust. 

Veel üks päris hea variant on kasutada rasvavoldi mõõtjat 
- “Body fat tester calipers”. See on väga odav ja seda on 
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lihtne soetada Amazon.co.uk või Ebay.co.uk kaudu, aga 
võib olla leiab ka kulturismi keskustes Eestis. 

Kui sa paned tähele kaalu suurendamist, näiteks teise 
nädala jooksul, siis mõõda enda keharasva. Kas profes- 
sionaalse rasvaprotsenti kaaluga, vöö ümbermõõtu või 
rasvavoldimõõtmise abil. Tihtipeale on kaalu tõusu 
põhjuseks hoopis glükogeeni ja vee koguse suurendamine 
lihastes. Mis on tegelikult väga positiivne märk. 

Loomulikult on hea ja soovituslik lahti lasta liigsest 
keharasvast. Kuid teatud hulk rasva on hea tervise jaoks 
ülioluline, eriti just naisterahvale. Kui naise rasvaprotsent 
läheb liiga madalaks (alla 15-20%), võib kaotada ta 
menstruatsiooni, on oht et juuksed hakkavad välja 
langema, luud muutuvad nõrgemaks, hakkab arenema 
depressioon jne. Meeste jaoks on liiga madal 
rasvaprotsent alla 7%. Tervislik rasvaprotsent 20-40 
aastase naise jaoks on 21-33 protsendi, 20-40 aastase 
mehe joaks - 8-19%. 

Selleks et teada saada palju kaloreid sa peaksid 
rasvaprotsendi alandamiseks päevas tarbima, võid 
kasutada cronometer.com lehekülge. Kui sa juba sööd 
soovitud kalorikogust aga kehakaal ei alandu, siis on 
soovituslik pigem suurendada kehalist aktiivsust kui 
vähendada toidu kaloraaži. Kui otsustad ikkagi süüa 



 15 Toortoit, tervis ja kehakaal
vähem, siis katsu teha seda ainult lühikest aega et 
vältida ainevahetuse aeglustamist. Nagu näed, täpset 
kalorikogust on võimalk leida ainult läbi katsetamist ja 
enda kogemust. Aga selle tulemused - trimmis keha ja 
nooruslik energia on seda väärt! 

Kui sa tõepoolest suurendad enda keharasva kogust süües 
sulle soovitud kalorikogust, siis vähenda kaloreid kuni 
kehakaal stabiliseerub ja siis hakka jälle vaikselt lisama 
100 kilokalorit nädalas. Võib lisada ka väiksemat kogust, 
näiteks 50 kilokalorit nädalas. Kui sa sööd vähem kaloreid 
kui soovitatud aga tunned ennast suurepäraselt ilma 
igasugu stimulantideta, ilma kehakaalu tõusu või liigset 
langust, ja ilma vajalikke toitainete puudust siis võid 
sellise söömisega ilmselt jätkata. 

Kehakaal võib toortoidul järsult tõusta kui oled olnud 
madala süsivesikutesisaldusega dieedil. Puuviljad 
sisaldavad palju süsivesikuid ja tõstavad vee- ja 
glükogeeni sisaldust Sinu musklites. Selline kaalutõus on 
tegelikult väga soovituslik ja annab Sulle energiat 
treenimiseks ja rasvapõletamiseks.  

Mis juhtub kui sööd märgatava koguse lina- või chia 
seemneid? Nad tõmbavad enda peale palju vett ja sa 
tunned janu, mida võib ära eksida näljaga. Nii kaua kui 
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paisunud seemned on soolestikus, võib Sinu kaal olla 
märgatavalt kõrgem kui tavaliselt.  

Kaalu samuti mõjutavad mittepiisav magamine, hiline 
magamaminek, erinevad terviseprobleemid, harjupärane 
halb tuju, armastuse puudujääk, igav töö, elueesmärki 
puudus, jne. 

Mida iganes Sa ei otsustaks, alusta enesearmastusega. 
Oled imeline ja ilus inimolend juba praegu. Kui pead seda 
meeles, muutud aina ilusamaks ja tervemaks!  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Kuidas vältida liigset kõhnumist 
toortoidul? 

Kui oled harjunud väga kontsentreerunud 
kuumatöödeldud toiduga ja oled sellel hoidnud enda 
kaalu normis, siis ilmselt sööd suhteliselt väikesi 
toidukogusi. Enamus toortoitu sisaldab kaloreid palju 
väiksemas kontsentratsioonis. Kui soovid vältida liigset 
kehakaalu langust, siis on Sul vaja tasapisi harjuda 
suuremate toidu kogustega. Esialgu võib süüa ka rohkem 
kontsentreeritumaid toortoite, nagu kuivatatud 
puuviljad, toorleivakesed, toorvegan juust, aktiveeritud 
pähklid, jne. Kuid optimaalse tervise jaoks on värske 
toortoit ikka parim.  

Kui paned tähele et kaotad kehakaalu on oluline teha 
selgeks kas kaotad muskleid, rasva või soolast tingitud 
veepeetust. Mõõda enda keha kompositsiooni et näha kas 
sinu rasvaprotsent ja lihasmass on normis ja kuidas see 
muutub toortoitumisel. Tervislik rasvaprotsent 20-40 
aastase naise jaoks on 21-33 protsendi, 20-40 aastase 
mehe joaks - 8-19%. 

Kui oled liiga kõhn ka kuumatöödeldud toidul, siis võib 
põhjuseks olla ka stress. Kui meie eelkäijad olid stressis, 
neil oli üldiselt ainult kaks tõsist põhjust - kas röövloom 
või nälg ja külmad ilmad. Need kogemused on miljonite 
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aastate jooksul arenenud kaheks erinevaks automaatseks 
reaktsiooniks inimkehas. Kas keha saab valmis 
jooksmiseks ja hakkab rasva põletama et muuta 
kergemaks ja energilisemaks tiigri ohu puhul või vastupidi 
- kehaline aktiivsus aeglustub, näljatunne suureneb ja 
keha hakkab koguma rasva nälja ja külmaohu puhul. 

Õpi reageerima stressi situatsioonile rahulikumalt. Alati 
püüa näha positiivset külge ja hakka mediteerima.  

Kui soovid kasvatada lihasmassi, siis arvesta sellega et 
mitte mingi kogus proteiinipulbrit, suhkrut, rasva võib 
supertoite ei suuda kasvatada Sinu lihaseid ilma trennita. 
Selleks et lihas kasvaks on vaja sellele anda  
suuremat koormust kui see millega on see lihas harjunud. 
Kükid ja hüpped jalgadele, kättekõverdused kätele jne. 
Kui sulle meeldib käia spordiklubis - lase käia ja tööta 
mõned korrad ka treeneriga. Kui sulle ei meeldi 
spordisaalid, treeni kodus videotega, nagu “Insanity”. Või 
otsi videosid YouTubis. Kõik mis Sinul on tegelikult vaja on 
tahtmine ja Sinu enda keha.  

Palju edu ja jõudu Sulle! 
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Puhas toortoit või pisut 
“huligaansust” ka? Allaliikuv 

spiraal. 
Kui toortoidu menüü on tasakaalust väljas siis täielik 
toortoitumine võib osutuda suureks väljakutseks. Mõnele 
inimesele sobib aeglane toortoidule üleminek paremini. 
Mõni teine leiab rohkem edu kiires või isegi koheses 
üleminekus täielikule toortoitumisele.  

Mõned toortoitujad söövad rõõmsasti 5-10% 
kuumatöödeldud toitu aastaid. Paljud aga satuvad 
allaliikuvasse spiraali. Üks väike leiva amps nädalas viib 
paari võileivani päevas, üks komm viib terve karbini, üks 
kohvi lonks võib tuua tagasi kofeiinist sõltuvuse jne. See 
oleneb inimesest, aga üldiselt on algajatel toortoitujatel 
väga raske ära öelda kuumatöödeldud toitudest kuna 
oleme sellega lapsepõlvest alates harjunud ja kuna seda 
leiab igal pool.  

Toortoiduga pole asjad nii kerged. Küpseid puuvilju on 
suhteliselt raske leida, pastöriseerimata mahlad on palju 
kallimad, valmis toortoite pole igal pool osta nagu 
valmistoite. Seepärast vajab toortoitumine palju 
tahtejõudu, ettevalmistust ja sihikindlust.  
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Ma isiklikult leian et puhas toortoitumine on mulle palju 
kergem. Kuna otsus on võetud, pole minu jaoks 
kuumatöödeldud toit enam toidukategoorias ja ainuke 
variant on pusida ja valmistada ette, et toortoit oleks 
alati kättesaadav.  

Vaatle enda käitumist ja harjumusi toidu ümber. Kui leiad 
ennast kuumatöödeldud või isegi rämpstoiduga võitlemas, 
anna endale neli nädalat täieliku vabadust kõigest 
kuumatöödeldud toidust. Iga kord kui käsi liigub mõni 
vana lemmiku poole, tuleta endale meelde et saad seda 
süüa ühe kuu pärast.  

Kui üks kuu on aga möödas, siis mõtle väga hoolikalt enne 
kui proovid vana toitu uuesti, sest inimese alateadvusele 
meeldib kordumine, kuna see tundub ohutu. Peale palju 
aastaid toortoidul on minu alateadvus sellega nii 
harjunud et ma töödeldud toidust ei mõtlegi ja 
absoluutselt ei igatse. 

Kui aga leiad et Sinu jaoks vähese kuumatöödeldud toidu 
lisamine teeb asja hoopis kergemaks, ei mõjuta Sinu 
tervist negatiivselt ja ei vii Sind allaliikuvale spiraalile 
suuremate kuumatöödeldud toidu koguste poole, siis võid 
ilmselt samamoodi ka jätkata.  
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Kuidas pääseda hundinäljast?  
Kui tunned ennast toortoidul kogu aeg või aeg ajalt 
näljasena võib see tähendada mitmeid erinevaid asju.  

Kalorite puudujääk. Kuna toortoit on üldiselt vähem 
kontsentreeritud, siis saamaks piisavalt kaloreid läheb 
vaja suuremaid toidu koguseid. Kui varem oled söönud 
hommikusöögiks paar võileiva, siis toortoidul paarist 
banaanist ei piisa. Et saada sama kalorikogust vajad 
pigem 6-8 banaani, olenevalt sellest kui paksud ja 
rasvased olud Sinu võileivad.  

Kuid isegi kui saad piisavalt kaloreid võid ikka tunda 
naljakat ebamugavuse tunnet. See võib tähendada seda 
et olid harjunud raskema tundega kõhus peale võileibu. 
Kui mikserdad banaane roheliste taimedega, seeduvad 
nad natuke aeglasemalt ja annavad täiskõhutunnet 
pikemaks ajaks. Kuigi isegi roheline smuuti annab palju 
kergemat tunnet kui töödeldud toit. Proovi nautida seda 
uut tunned või vähemalt kannata üle esimest paar päeva. 
Keha harjub sellega kiiresti ära ja Sina avastad enda jaoks 
uue kerguse ja energiat.  

Kui esialgu tunned et ei suuda enda söögiisu rahuldada 
puuviljade ja rohelisega, see võib tähendada et Sinu 
puuviljad on ebaküpsed ja ei sisalda piisavalt suhkrut. 



 22 Toortoit, tervis ja kehakaal
Oota kuni puuviljad küpsevad ja proovi osta nii küpseid ka 
kvaliteetseid puuvilju kui võimalik. 

Kui Sa ei saa täiskõhutunnet isegi küpsete ja magusate 
puuviljadega võid proovida süüa rohkem salateid koos 
rasvasemate kastetega, pähklitega ja toorveivakestega. 
Selline kontsentreeritum toortoit annab töödeldud 
toiduga palju sarnasemat tunnet. 

Veel üks suur põhjus näljatunne tekkimiseks toortoidul on 
emotsionaalne rahutus mis tuleneb harjupärase käitumise 
murdmisest. Tuleta endale meelde et see on vaid ajutine 
nähtus ja mida teadlikum Sina sellest oled seda kiiremini 
see tunne kaob. 

Kui soovid alandada kehakaalu ja üritad süüa vähem 
kaloreid, proovi süüa rohkem kergemat ja mahlasemat 
tüüpi puu- ja köögivilju. Saad vabalt suurendada kurkide, 
jääsalati jms kogust, kuna kõik see on väga madala 
kalorsusega söök. Alati saad rahustada söögiisu ka 
rohelise mahlaga. 
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Toorkoogid, pähklid, gaasid ja 
vistrikud 

Enamus toorkooke on tehtud rasva ja magusate 
puuviljade segust, näiteks pähklitest ja datlitest või 
avokaadost ja banaanidest. 

Ma soojalt soovitan vältida sellist kombinatsiooni sest 
rasv hoiab puuvilju kõhus pikemalt kui vaja ja need 
hakkavad käärima, tekitades gaase, kandiidat, vistrikke 
ja muid terviseprobleeme.  

Selle asemel pakun siin raamatus mitmeid rasvata 
puuvilja kookide retsepte. Kooke võib valmistada ka 
pähklitest või avokaadost, aga siis soovitan magustada 
neid kas steevia, kookosenektari, jakoonisiirupi või 
jakoonipulbriga.  

Samal põhjusel soovitan hoida puuvilju rasvaga salatitest 
eemal. Oota kuni kõht on peale salatit tühi, siis võid süüa 
jälle puuvilju. Peale puuviljade söömist oota vähemalt 
tund aega enne kui sööd midagi rasvast. 



 24 Toortoit, tervis ja kehakaal

 Toorest virsikust imekooki ei saa 
Üks kõik kui hea retsept ei oleks, kui banaanid või 
virsikud on ebaküpsed, heat smuutit välja ei tule.  
Lase ebaküpsel puuviljal köögis küpseda kuni see muutub 
suhteliselt pehmeks ja magusaks. Kui mõned puuviljad ei 
taha hästi küpseda siis äärmisel juhul võib nendest 
pressida mahla. 

Küpsed banaanid on täpilised, neid mida mõned poed ära 
viskavad või müüvad allahindlusega. Kui banaane hoitakse 
plastikus või valel temperatuuril, siis nad riknevad enne 
küpsemist. Küps banaan on pehme ja magus.  

Enamus puuviljadest on küpses olekus pehmed, magusad 
ja aromaatsed. Usalda enda instinkte ja ära pelga 
puuvilja katsumist ja nuusutamist poes. Katsu puuvilja 
ettevaatlikult et sõrm läbi ei läheks. Pole vaja muretseda 
et sa pressid puuvilja lamedaks, sest kui see juhtub on 
puuvili kindlasti valmis ja saad seda ise osta. Vahest on 
puuviljad halvaks läinud ja sõrm läheb kogemata läbi, siis 
aseta seda teistest puuviljadest eraldi. See pole sinu süü, 
puuvili oli lihtsalt juba halvaks läinud.  

Kui oled ostnud pehmet ja küpset puuvilja, ole sellega 
ettevaatlik. Parim variant oleks panna seda kastidesse või 
karpidesse ja viia koju autoga. Võib olla saad kujundada 
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spetsiaalset ratastega ostukotti kastidega või siis 
kasutada rattale käivaid korve. Lase enda ettekujutusel 
lennata ja see tasub ennast täiega ära! 

Mõnikord leidub üliküpseid imelise kvaliteediga puuvilju 
nagu see virsik pildil, mis on seestpoolt lausa punane. Kui 
leiad sellist puuvilja ja kui see on tõesti küps ja magus, 
osta nii palju kui suudad. Selline kraam on kullaväärt. 
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Pähklite ja seemnete kvaliteet poodides tihtipeale jätab 
soovida. Kui ostad pähkleid või seemneid uuest firmast, 
osta väiksemat kogust, proovi kas pole halvaks läinud ja 
siis katsu neid idandada. Kui see õnnestub on tegu 
toorpähklite või toorseemnetega. Pähklite idandamine 
võib võtta paar nädalat aega, seepärast on neid mõtlikum 
idandada mullas ja kasta nii, et muld oleks alati niiske, 
kuid mitte liiga märg. 

Kui kasutad retseptides kohviveskis peenestatud 
seemneid või pähkleid, katsu mitte hoida seda pulbrit 
kauem kui paar nädalat ja ainult külmkapis sulatud 
purgis. Parim on peenestada seemneid kohe enne 
söömist, sest muidu nad oksüüdeeruvad ja moodustavad 
vabu radikaale. 

Soovitan aktiveerida kõike pähkleid ja seemneid mida 
planeerid tarbida kuivalt kuu ajal (jahvatamiseks, 
krõbistamiseks, salatisse lisamiseks, jms). See tähendab 
24 leotamist vees või soolvees ja läbinisti kuivatamist. 
Hoia aktiveeritud pähkleid ja seemneid külmkapis suletud 
purkides või paberkotides.  

Kontrolli tomatite ja kõrvitsate küpsust ja samuti 
suvikõrvitsate ja kurkide värskust enne nende kasutamist. 
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Ideaalis oleks hea kui veenduksid iga koostisosa 
kvaliteedis ja maitses enne sööki tegemist. Piisava 
kogemusega tuleb see kergelt ja automaatselt. 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Lamava kivi alla vesi ei voola 
Üks kõik kui tervislikku toortoitu Sina ei sööks, kui Sa ei 
saa piisavalt liikumist ei saa ka korraliku tervist. Meie 
keha suurimal puhastuskanalil - lümfisüüsteemil pole 
olemas südant mis lümfi ringi lükkaks. Meil on vaja lümfi 
ringi lükata sügava hingamise ja liikumisega. Kui istume 
terve päev arvuti või teleka ees, meie peamine 
puhastuskanal ummistub ja terve keha kannatab 
jääkainete kinnipidamisest.  

Kui alustad või jätkad toortoitumist et saada ja jääda 
tervemaks, siis liikumine aitab Sinul puhastada organismi 
ja seega tervendada kõik siseorganid ja isegi parandada 
naha välimust. 

Kui soovid kaalu langetada, on liikumine hädavajalik 
mitte ainult kalorite põletamiseks, vaid ka hea meelolu 
hoidmiseks ja rasvas peitujate toksiinide väljaviimiseks. 

Kui soovid kaalus juurde võtta siis liikumine on ülioluline 
ka Sulle, sest ilma selleta kaotad lihasmassi ja ummistad 
siseorganeid nii, et nad ei suuda toitaineid korralikult 
omastada. Liikumine on oluline ka stressi taandumiseks 
mis aitab sul närve rahustada ja lõpetada “tiigri eest 
ärajooksmist”. 
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Maitsvate ja kõhtutäitvate 
retseptide koostamine või 

kohendamine 
Maitsva toortoiduroa valmistamine pole värskete ja 
küpsete koostisosadeta võimalik. Seepärast on 
kvaliteetsete puuviljade, köögiviljade ja muude 
koostisosade leidmine toortoidutegemise kõige olulisem 
osa. Samuti on tihti vaja puuviljadel lasta kodus küpseda,  
kuna enamus puuvilju on poodides ebaküpsed.  

Kuni toortoit on juba enne selle valmistamist söögiks 
valmis, siis vähemagi kahtluse puhul on seda hea proovida 
ja veenduda et maitse on hea.  

Paljud toortoitujad naudivad vilju nii nagu nad on, ilma 
tükeldamist, mikserdamist ja kokku segamist. See on 
suurepärane toitumisviis, kuigi sel puhul on vaja kindlaks 
teha et saad piisavalt kaloreid, rohelisi taimeid, rasvu ja 
kõike vajalikke toitaineid.   

Järgmistes peatükkides näitan kuidas koostada või 
kohendada põhilisi toortoiduroogasid.  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Smuutiretsepti koostamine 
Smuuti tegemisel on üks olulisemaid aspekte - 
toiduainete õige kombineerimine. Kõige olulisem printsiip 
on mitte süüa rasvaseid toitaineid, nagu avokaado, 
seemned, pähklid, oliivid, kookospähklid ja õlid koos 
magusate puuviljadega.  

Kui soovid vältida gaase, vistrikke, tujukust, väsimust ja 
palju muid kandiidaga seotud probleeme ja haigusi, siis 
tee kindlaks et saad sellest printsiibist täielikult aru. 
Ainult siis on Sinul piisavalt motivatsiooni ja jõudu et 
vältida sõltuvust ja rasvavoldikesi tekkitavat rasva-suhkru 
kombinatsioone. 

Teine printsiip on seotud banaanitärklise ja happeliste 
puuviljadega. Selline kombinatsioon võib vabalt tekitada 
ebamugavust ja ei seedu hästi.  

Kui Sa ei pane tähele ebameeldivat tunnet näiteks 
banaani-apelsini smuuti söömise ajal, siis vaatle enda 
“nälja” signaale paar tundi peale seda sööki. Kui pöörad 
rohkem tähelepanu sellele “näljatunnele” võid avastada 
et see on hoopis ebamugavus Sinu kõhus. Järgmisel 
leheküljel on tabel kus tõin mõned näited mis aitavad 
puuvilju paremini kombineerida. 
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Sobib 
banaanidega

Ei sobi 
banaanidega

Roheline ja 
maitsetaimed

Marjad ja 
supertoidud
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 Arbuuse ja meloneid soovitatakse süüa eraldi, kuid ma 
olen avastanud ja teistelt õppinud päris häid ja kergesti 
seeditavaid kombinatsioone. Näiteks arbuus sobib mõnele 
inimesele hästi apelsiniga. Üks minu lemmikutest on 
meloni-banaani-ingveri smuuti. Ühesõnaga katseta ise ja 
siis näed kindlalt mis töötab Sinu keha jaoks. 

Ma samuti ei soovitaks kasutada smuutides juurvilju. 
Nende kiudained on palju raskemad seedimisele. Kui on 
aga suur tahtmine neid lisada, siis võib juurvilju algul 
pressida mahlaks ja alles siis lisada seda mahla smuutile. 
Kuna kiudaineid seal enam pole, siis seedimisprobleeme 
ka ei teki.  

Teine oluline aspekt on puuviljade küpsus ja rohelise 
värskus. Alati on hea mõte proovida ühe väikse ampsu 
igast koostisosast, eriti kui Sa pole nende kvaliteedist 
kindel. 

Kui smuuti on liiga magus võib veresuhkur minna liiga 
kõrgeks ja siis kukkuda liiga madalale. See efekti on palju 
väiksem kui teed trenni. Et veresuhkur oluks stabiilsem, 
soovitan lisada smuutidele rohelisi taimi või näiteks 
jaanikaunapulbrit.  

Samuti lisavad rohelised taimed smuutidesse 
hädavajalikke mineraalaineid.  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Mahlaretsepti koostamine 
Kuna mahla tegemisel eemaldame enamuse kiudaineid, 
siis toidu kombineerimine on vähem oluline. Ainuke asi 
mida oleks siiski hea jälgida on rasva ja magusate 
puuviljade eraldi hoidmine.  
 
Vali 1-3 mahlast puuvilja ja/või 1-3 köögivilja, 1-3 tüüpi 
rohelist ja soovi korral 1-2 maitsetaime. Pildil on vaid 
mõned näited. Mida lihtsam on sinu retsept, seda selgem 
ja puhtam on maitse. 1 kuni 6 koostisosa on optimaalne. 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Salatiretsepti koostamine 
Salati valmistamiseks vali 2 kuni 8 põhikoostist. Sellele 
lisaks võib kasutada erinevaid maitsetaimed ja vürtse, 
aga samuti mitte liiga palju erinevaid.  Mida lihtsam on 
salat, seda kergem on selle seedimine ja seda selgem ja 
nauditavam on selle maitse.  

Kui valmistad salatit ilma rasvallikat, proovi lisada 
hapukaid koostisosi, nagu tomat või sidrun. Rasvata salati 
seedimine võib tihti olla raskem kui rasvaga. A, D ja E 
vitamiine on võimalik omastada ainult koos rasvaga. 
Samas, kui salat on valmistatud kergetest köögiviljadest, 
nagu kurk, tomat ja jääsalat, on selle seedimine kerge ka 
ilma rasvata. 

Mahlased köögiviljad võiksid moodustada salati 
põhiosa. All on toodud vaid mõned näited. Vali 1-4 tüüpi. 

Kui soovid et salat oleks natuke tõhusam, proovi lisada 
1-2 tüüpi tärkliserikkaid juurvilju või kõrvitsaid. 
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Kõrvitsatele soovitan alati lisada midagi hapukat, nagu 
sidrun või tomat, et vältida oksüdeerimist. Juurvilju on 
kergem seedida koos rasvasemate koostisosadega, nagu 
avokaado. 

Kapsalised sisaldavad palju kasulikke ja tervendavaid 
aineid. Samas on nende seedimine suhteliselt 
energiakulukas. Kapsast on kergem süüa ja seedida koos 
rasvaallikatdga, nagu avokaado, pähklid, seemned, jms. 
Hapendamine kergendab kapsaste seedimist, kuid 
igaühele ei sobi. Kui Sinu kõht reageerib sellele hästi, siis 
võid vabalt kasutada ka hapukapsast. 
Soovi korral lisa enda salatisse 1-2 tüüpi kapsalisi. 

Rasvasemad koostisosad on salati põhiline kaloriallikas. 

Rasv seedub aeglaselt ja seega täidab kõhu pikkemaks 
ajaks. Samuti aitavad rasvasemad koostisosad omastada 
rasvas lahustavaid vitamiine A, D ja E. Kuna avokaado, ja 
enamus pähkleid-seemneid sisaldab liiga palju Omega 6, 
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siis soojalt soovitan tasakaalustada neid Omega 3 rikkate 
lina-, chia- ja kanepiseemnetega. Vali 1-2 tüüpi 
rasvaalikaid, kasuta ainult ühte tüüpi pähkleid või 
seemneid, siis on kehal neid kergem seedida.  

Et teha salatit huvitavamaks on hea lisada 
maitsetaimeid ja vürtse. Kõige parem on neid kasutada 
värskena, siis saad maksimumi tervendavaid omadusi 
kätte. Vali 1-5 tüüpi. Kui panna liiga palju erinevaid 
vürste, nende maitse muutub liiga segaseks. Samas 

mõned tervendavad vürtsid tugevdavad üks teise mõju. 
Näiteks kurkumijuur ja must pipar. Punane pipar aitab 
transportida teiste taimede tervendavaid komponente 
sügavasse siseorganitesse ja keha kudedesse. 

Kui tunned et ei saa veel hakkama ilma soolata, võid 
lisada väikest kogust meresoola või muud töötlemata 
soola. Sool aitab seedimist ja rahuldab isusid, kuid samas 
hoiab organismis vett, kurnab neerusid ja ladestub 
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liigestes. Minu arusaama järgi antud ajal on üks näputäis 
soola salatis peaks olema OK, kuna keha saab seda ilusti 
ära kasutada. Suuremad kogused võivad aga tekitada 
probleeme. Mida paremat kvaliteeti on köögiviljad, seda 
kergem on süüa ilma soolata või vähema soolaga. Veel üks 
trikk on süüa köögivilju tervetena või lõigata neid 
salatisse suuremate tükkidena. 

Kui salat pole Sinu jaoks piisavalt kõhtutäitev, võid lisada 
sellele näiteks toorleivakesi, toorvegan juustu või 
aktiveeritud pähkleid. Leivakeste ja juustu retseptid on 
järgmises osas. Pähklite või seemnete aktiveerimiseks 
leota neid vees või soolvees 24 tundi ja siis kuivata kas 
kuivatis või päikese käes. Võib kuivatada ka radiaatoril 
või isegi aknalaual.  

Salatile võib lisada ka kuivatatud või marineeritud 
seemneid, idusid, klorellat, spiruliinat, macat, ja muid 
supertoite. Mida iganes toortoite mida süda lustib, välja 
arvatud magusaid puuvilju. 

Külmpressitud õli pole ideaalne toiduaine, kuid ülemineku 
perioodil või toiduainete puudujäägi olukorras on minu 
arvates selle kasutamine õigustatud. Nõrga seedimise 
puhul on mõnede inimeste jaoks salatis oleva õli 
seedimine palju kergem kui seemnete ja pähklite 
seedimine. 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Põhiretseptid 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Valmista mahla 5 minutiga, 
kaasarvatud pesemine ;) 

Kui kavatsed järgida seda menüüd, võid valmistada mahla 
kas mahlapressi või blenderiga. Korralik aeglane 
mahlapress võib säilitada rohkem vitamiine, kuid 
blenderdamine võtab palju vähem aega ja ei vaja kallist 
mahlapressi. Vali, mis sobib kõige paremini Sinu jaoks.  
Kui pole aega või tahtmist mahla valmistada, selle asemel 
võib puuvilja ja rohelist ka niisama süüa.  

Sul läheb vaja:  
* ükskõik mis blenderit kaanega, või isegi köögikombaini, 

või isegi väikest köögikombaini, mis on tavalise 
käsiblenderi osa  

* pähklipiima kotti või sõela 
* kauss, kuhu mahuks sinu pähklipiima kott või sõel 
* üks kõik millised värsked rohelised, mahlased puuviljad 

või köögiviljad 
* natukene vett, olenevalt sellest, kui mahlaseid puu- või 

köögivilju kasutad  

Mahla valmistamine blenderiga:  
* Lõika mahlaseid puu- või köögivilju blenderisse 
* Lisa rohelist ja kui soovid, kuivemaid komponente 

peale 
* Vajadusel lisa vett 
* Blenderda korralikult 
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* Vala segu kas pähklipiima kotti või sõela, hoides see 

kausi kohal  
* Pressi mahla kas käte või suure lusikaga 
* Mahl on valmis, vala see klaasi või joo otse kausist  
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Puuviljakookide valmistamine 
Viiluta üks kõik mis puuvilju. Mikserda pehmeid datleid 
nuimikseroga, kas omaette või lisades natuke marju või 
teisi puuvilju. Kui kasutad teisi kuivatatud puuvilju, leota 
neid eelnevalt vees vähemalt pool tundi. Kreemile võib 
lisada ka supertoidu pulbreid nagu näiteks jaanikauna. 

Aseta puuvilja viilud taldrikule. Pane datlikreemi või muu 
kuivatatud puuvilja kreemi värske puuvilja viiludele. 
Korda kuni saab valmis. Kaunista marjade või 



 42 Põhiretseptid
puuviljatükkidega. Suurema koogi valmistamiseks on 
kergem kasutada banaaniviilusid. 

Selle suurema koogi kreem on tehtud banaanidest ja 
suurest jaanikaunapulbri kogusest. Sellele on hea lisada 
ingverit, kaneeli või vaniljet. 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Ülilihtne idude kasvatamine 

1. Aseta seemneid, läätseid, herneid või mungube 
klaaspurki. Täida ainult 1/8 kuni 1/4 purki, kuna idud 
paisuvad 4-8 korda. 

2. Täida purki filtreeritud või allikaveega, katta kangaga 
või paberrätikuga ja lase seista üleöö või kuni idud on 
maksimaalselt paisunud. 

3. Vala vett ära ja loputa idud paar korda päevas. 
4. Kui idud on valmis, aseta neid külmkappi, purk 

kaetud ikka veel kanga või paberiga. Kui paned 
idudele kaant peale võivad nad hakkata halvaks 
minema.  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Suši kokku panemine 
Toorvegansuši on ülimaitsev ja tervislik suupiste, mis on 
piisavalt huvitav ja pidulik pala isegi kõige uhkema 
pidulaua kaunistamiseks ja rikastamiseks. Meie kasutame 
ainult kuumtöötlemata norilehti, mis on saadaval 
internetipoodides. Tallinna ökopoodides on siiamaani 
olnud saadaval ainult kuumtöödeldud norilehed, mida 
keha omastab palju halvemini ja mis sisaldavad tervisele 
kahjulikke aineid, mis on sinna tekkinud röstimise käigus. 
Samas, kui sa ei soovi olla täistoortoidul ega taha tellida 
norilehti internetist, võid kasutada ka poes leiduvaid 
norilehti. Röstitud norilehed on roheka värvusega, ehtsad 
kuumtöötlemata norilehed aga lillakaspruuni tooni, nagu 
looduses leiduv vetikas ise. Sušit teha pole eriti 
keeruline, aga see vajab harjutamist. Kui katsetad sušide 
tegemist paar korda, siis hakkabki asi juba kuju võtma. 
Siin näitame põhilist suši tegemise viisi. 

Mikserda täidist alati ilma veeta. Kõige parem on seda 
teha nuimikseriga. Kindlasti proovi enne suši tegemist 
kastme maitset. Kui vaja, lisa üht või teist komponenti, 
et maitset tasakaalustada. Lõika keskele minevad 
köögiviljad pikkadeks ribadeks. Tomati puhul kasuta 
enamasti kooreosa, sest seemneosa on liiga vedel. Aseta 
norileht lõikelauale. Pane põhiline osa köögiviljasegu 
nori alumisele poolele lõikejoontega risti. Aseta keskele 
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minevad köögiviljaribad alumise kihi keskele nii, et 
rullimisel ümbritseks põhiline sušisegu keskel olevaid 
ribasid täielikult. Nüüd anna oma parim, et keerata sušit 
piisavalt tihedalt, nii et köögivilja ribad jääksid ilusti suši 
keskele. Lase noril natuke liguneda ja lõika tükkideks. 
Kui nori jääb liiga kuiv, pritsi seda kergelt veega. Ära 
muretse, kui roog kohe välja ei tule, sest maitse jääb 
ikka hea ja isegi kõver ning lagunev suši sobib söömiseks 
väga hästi.  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Toorvegani keefiri või joogurti 
retsept 

1. Aseta seemned või pähklid klaasist purki ja vala veega 
üle, nii et kõik oleks veega kaetud. Lisa natuke soola. 
Jäta purki natuke ruumi, et seemned saaksid paisuda.  
2. Jäta seemned või pähklid minimaalselt 4 tunniks ja 
maksimaalselt 1 päevaks likku.  
3. Vala vana vesi ära ja asenda uuega. Seesamiseemneid 
on vaja loputada eriti hoolikalt.  
4. Blenderda seemned või pähklid koos rohke veega ja 
töötlemata meresoola või Himaalaja soolaga (iga tassi 
kohta pool teelusikat). Kui sa ei soovi kasutada soola, 
selle võib ka 
ära jätta, kuid siis on riski et keefir hakkab hallitama. 
Selle vastu aitab spetsiaalse probiootilise kultuuri 
lisamine.  
5. Peale korraliku blenderdamist lase segu läbi 
pähklipiima kotti. Jääke võib soovi korral kasutada 
erinevates retseptides, nagu toorleivakesed, toorkoogid, 
toorküpsised, lisada salatitesse, panna komposti või anda 
koerale.  
NB! Kui soovid valmistada keefiri asemel jogurtit, võid 
jätta selle sammu ära.  
6. Aseta pähkli- või seemnepiima või jogurtit tagasi 
klaaspurki või klaaspudelisse, jätta pisut ruumi 
paisumiseks.  
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7. Jäta pimedasse ja sooja kohta, kontrolli maitset iga 
päev, kuni tekib meeldiv hapukas maitse.  
8. Kui keefir või joogurt on valmis, hoia seda külmkapis. 
Nii peaks ta säilima umbes nädala.  



 48 Põhiretseptid

Toorvegani juustu retsept 

1. Aseta seemned või pähklid klaasist purki ja vala 
veega üle, nii et kõik oleks veega kaetud. Lisa natuke 
soola. Jäta purki natuke ruumi, et seemned saaksid 
paisuda. 
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2. Jäta seemned minimaalselt 4 tunniks ja 

maksimaalselt 1 päevaks likku. 
3. Vala vana vesi ära ja asenda uuega. Seesamiseemneid 

on vaja loputada eriti hoolikalt. 
4. Blenderda seemned või pähklid koos töötlemata 

meresoola või Himaalaja soolaga (iga tassi kohta pool 
teelusikat). 

5. Blenderda, kuni saavutad eelepärase konsistentsi. Kui 
segu muutub liiga paksuks, lisa veel vett. 

6. Aseta seemned tagasi klaaspurki, jäta purki 
veerandijagu ruumi paisumiseks. Lõika üks 
küüslauguküüs pooleks ja pane juustu peale - see 
hoiab halvad bakterid eemal. 

7. Jäta seemned pimedasse ja sooja kohta. Sega paar 
korda päevas, muidu võib halvaks minna. 

8. Kui juust on valmis, hoia seda külmkapis. Nii peaks ta 
säilima umbes nädala. 

Kui soovid valmistada kõva juustu viile, määri pehme 
juust kuivati alustele umbes 1-2 cm paksusega. Kuivata 
4-5 tundi, keera ja kuivata kuni saab valmis. 
 
Kui soovid valmistada juustukere, pane pehme juust marli 
sisse, pressi vedelikku välja ja kuivata kuivatis mõned 
päevad. Alternatiivselt või juustu kuivatada külmkappis. 
See võtab umbes nädal aega.  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Hapukapsa või kimchi retsept  

Sul läheb vaja:  
* 1-2 kapsapead, valget või punast 
* 1-2 supilusikatäit töötlemata meresoola (Himaalaja on 

samuti OK) 
* Soovi korral võib valmistada ka kimchid, lisades teisi 

koostisosasid, nagu riivitut porgandit, peeti, tükeldatut 
küüslauku, sibulat, teravat pipart, tüümjanit, 
peterselli, köömneid või isegi spinatit 

* Perpendikulaarse teraga koorija, riivija või lihtsat nuga 
* Eriti suur kauss kuhu riivida kapsast 
* Mitu väikest või üks suur klaaspurk 
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Retsept: 
9. Lõika kapsas pooleks ja hakka riivima ühest otsast 

koorija või riivijaga.  
10. Või siis lihtsalt lõika noaga peeneks. 

Kõige parem oleks kasutada keraamilist nuga või 
riivijat. 

11. Kui sul on vähe aega, saad tükeldada kapsast ka 
köögikombainis.  

12. Soovi korral lisa ka teisi komponente kimchi jaoks. 
Jätka kas pehme või krõmpsuva variandiga: 

* Pehme hapukapsa tegemine:  
* Kui kõik kapsas on tükeldatud, lisa sellele soola ja 

hakka seda puhaste kätega kokku suruma kuni 
kapsamahl hakkab eralduma.  

* Siis pane kapsast klaaspurki niiviisi, et üks neljandik 
ruumist jääks paisumiseks.  

* Suru kapsast kätega mahla kuni kõik kapsas on kaetud 
soolase kapsamahlaga.  

* Kui sa ei suutnud saada piisavalt mahla, võid lisada 
natuke soolast vett, et kõik kapsas oleks  
üleni kaetud.  

*  Pane kaas tihedalt peale. Varasemalt õpitust tean, et 
peab olema riie, et õhku läbi tuleks...  
Aga just hiljuti sain teada, et see on vale, et mida 
vähem hapnikku satub purki, seda parem.  
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* Jäta purk sooja kohta. Sega ja proovi iga päev. Mida 

soojem ruum, seda kiiremini saab valmis. * Tee 
kindlaks, et kapsas oleks alati soolase mahlaga kaetud. 

* Kui hapukapsas on valmis, pane selle külmkappi. Ta 
peaks säilima umbes 2 nädalat.  

* Krõmpsuva hapukapsa tegemine: 
* Aseta tükeldatud kapsas klaaspurki. 
* Valmisa piisavalt kapsa mahla, et katta kogu kapsas. 

Võib kasutada ka tugevalt soolatud vett. 
* Lisa kapsamahlale piisavalt soola, et ta oleks soolane 

nagu puljong. 
* Kata kogu tükeldatud kapsas soolase mahla või 

soolaveega, pane kaas peale ja edasi käitu  
samamoodi nagu pehme hapukapsaga. 
-------------------------------- 
Kui sul on olemas spetsiaalne bakterikultuur, võid lisada 
ka selle. Siis on kindlam, et saad just neid õigeid 
baktereid. Aga kui teha kõike õigesti, siis tegelikult 
pole seda vaja.  
Kui sul on veel küsimusi, küsi julgelt kirjutades mulle 
Facebooki sõnumi. 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 Šokolaad
Ole šokolaadi tarbimisega ettevaatlik, eriti õhtul, sest 
isegi tooršokolaad on ergutava toimega ja üle pika aja 
koormab üle Sinu kilpäärmeid. 

Magustajatena soovitan kasutada naturaalseid 
magustajaid, mis ei tõsta veresuhkrut (näiteks stevia 
tilgad “Sweet Drops” firmalt “Sweet Leaf”, 
jakoonipulber, toor jakoonisiirup voi toor kookoseõie 
nektar). Kui magustaja on vedel, tuleb seda 
tasakaalustada mõne pulbriga.  

Saamaks mitteergutavat šokolaadi, võib selle valmistada 
ilma kakaota, kasutades kakao asemel 
supertoidupulbreid (nagu näiteks jaanikaun, acai, jakoon, 
kurkum, mustköömneid, kookosepuru jne). 

Sulata toorkakao- või kookosõli, asetades seda väiksesse 
kaussi, mis pane omakorda suuremasse 
sooja veega täidetud kaussi ning kata kogu kupatus kaane 
ja rätikuga. Sulatamiseks võib kasutada ka 
kuivatit. 
Lisa toorkakao- ja/või jaanikaunapulbrit ning magustajat 
(steviat ja/või jakoonisiirupit).Võib lisada ka teisi 
pulbreid, nagu näiteks maca, jakoon, acai, punast pipart, 
kurkumit jne. 



 54 Põhiretseptid
Segu peab olema kreemja hapukooresarnase 
konsistentsiga. Mida paksem on segu, seda pehmem tuleb 
šokolaad. Vala segu silikoonvormi ja aseta külmkappi 
umbes pooleks tunniks või külmkambri 5 minutiks. 
Valmis :)  
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Toorvegan lavašš 
Seda lavašši võid soovi korral süüa iga köögiviljatoidu 
juurde aga mitte puuviljadega, sest selline kombinatsioon 
tekitab seede- ja veresuhkruprobleeme. 

1 väike kõrvits  
1 suur tomat  
2 porgandit  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2 klaasi kohviveskis jahvatatud kuldseid linaseemneid  
Teelusikatäis meresoola 
2 teelusikatäit kurkumipulbrit või värsket kurkumit  
Natuke punast teravat pipart  
Väike tükk värsket ingverit  
2 küüslauguküünt  
Teelusikatäis köömneid  
Suur peotäis värsket punet  
Vajadusel natuke vett, et saavutada paksu kleepuvat 
konsistentsi  

Mikserda kõrvitsat tomati, porgandite ja kõikide 
vürtsidega, väljaarvatud pune.  
 

Pane jahvatatud linaseemned suurde kaussi, lisa 
blenderdatud kõrvits ja tükeldatut pune.Vajadusel lisa 
natuke vett.  
 

Sega korralikult ja määri paksu kihina (umbes 1 cm) 
kuivati paberite peale.  
Kuivata üleöö, keera ja kuivata kuni on valmis.   

Lavašši pehmendamiseks võib seda pritsida veega ja veidi 
kuivatis soojendada. 

Täida püreestatud avokaado ja lemmikute köögiviljadega. 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Ülimaitsvad krõmpsuvad 
toorleivakesed minu emalt 

Leota üleöö: 
250 g linaseemneid 
250 g päevalilleseemneid 

Mikserda leotatud linaseemneid koos vedelikuga 
käsimikseriga.  
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Peenelt tükelda: 
400 g lillkapsast 
300 g porgandit 
1200 g sibulat (jah, üle kilo) 
peterselli 
2 spl psüllumit 

Jahvata kohviveskis: 
150 g kuldseid linaseemneid  

Mikserda: 
3 keskmist tomatit 
3 sellerivart 
2 teelusikat meresoola 

Sega kõik kokku ja aseta kuivatisse 1 cm paksu kihina. 
Kuivata kuni annab keerata ja siis kuni valmimiseni. 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Kuidas kasutada ja kohendada 
seda menüüd? 

Seda menüüd saab jälgida nii nagu ta on, või valida sööke 
vastavalt enda võimaluste ja eelistustele. Kui soovid, võid 
näiteks süüa lõunasööki hommikusöögiks, valmistada 
lõunasöögiks salatit ja õhtusöögiks võid valmistada hoopis 
mahla. Söökide vahel soovitan juua piisavalt vett või 
keetmata, alla 75 kraadil valmistatud taimeteed.  

Kui soovid, võid hommikusöögiks alati süüa arbuusi ja 
lõunasöögiks näiteks rohelist (magusate puuviljadeta) 
mahla koos toorleivakestega. Misiganes toortoitumisstiili 
sa ei valiks, tee kindlaks et sööd piisavalt värsket ja 
tasakaalustad puuvilju, rohelist, köögivilju ja rasvu 
(avokaadot, seemneid, jms).  

Ainuke asi mida ma soojalt soovitan on mitte süüa 
magusaid puuvilju kohe peale rasvast sööki (näiteks 
avokaadoga või pähklitega salatit). Sest rasv hoiab 
puuvilju kõhus pikemalt kui vaja ja need hakkavad 
käärima, tekitades gaase, kandiidat, vistrikke ja muid 
probleeme. Oota kuni kõht on peale salatit jälle tühi, siis 
võid süüa jälle puuvilju.  
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Kui soovid lisada sööki mõned tervislikud toortoidu 
lisandid, nagu idud, merevetikad, spiruliina, jne, tunne 
ennast vabalt.  

“Retseptide koostamise” osas lisasin ka Sinu enda 
retseptide koostamise tabeleid mahla, smuuti ja salati 
tegemiseks. Loodan et see aitab Sulle luua uusi ja 
põnevaid retsepte just Sinu enda maitse järgi.  

Soovi korral võid kasutada meresoola või muud 
töötlemata soola, kuid pisut suuremates kogustes see 
tekitab veepidamist organismis, hoides kaalu kõrgena, 
kurnab neerusid ja kogub liigestesse.  

Kui mõni koostisosa Sulle ei sobi, vaheta seda välja samas 
toidukategoorias toiduaine vastu. Näiteks pähkleid ja 
seemneid võib asendada avokaado või oliividega, banaane 
- mango või pirninga, jne.  

Kui soovid et smuutit oleksid kreemjad ja siidsed, katsu 
osta nii võimsat blenderit kui võimalik. Minu teada on 
Vitamix parim, kuid Omniblend on ka tugev ja palju 
odavam. Blendtec mulle isiklikult eriti ei meeldinud. 
Nutribullet teeb väga kreemjat smuutit, kuid läheb katki 
suhteliselt kergesti. Kui sul pole palju raha, siis nuimikser 
teeb tööd ära ja on üldjuhul väga töökindel.  
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Väikesi koguseid kastet on tegelikult kõige mugavam 
mikserdada nuimikseriga, eriti pähklite ja seemnetega. 
Kui siiski pead kasutama kannmikserit ja see ei suuda 
mikserda väikest kogust smuutit või kastet, võid lisada 
vett, või siis lisada koostisosi salatisse viilutatud kujul. 

Kogused ja proportsioonid  
Me kõik vajame väga erinevaid koguseid, seepärast ma 
neid siia menüüsse ei pannud. Proportsioonid olenevad 
samuti inimese eelistustest. Kui oled algaja ja oled 
hirmunud rohelise söömise mõttega, lisa ainult natuke 
rohelist enda smuutisse. Üle aja õpid rohelist nautima ja 
siis lisa neid nii palju kui süda lustib. 

NB! Kui hommiku- või lõunasöögiks pakutud toidust ei 
piisa, võid alati lisada puuviljasöögile üks kõik mis 
puuvilju, köögivilju või rohelist, kuid mitte õli, avokadot, 
seemneid, jms. 
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Ostunimekiri - kuivad ja hästi 
säilivad ained terveks kuuks 

Telli internetist või leia 
tervisepoes: 
toorest jaanikaunapulbrit 
“Sea Spagetti” merevetikat 
“Dulce” vetikaid  
röstimata pruune nori lehti  
roheline nori on röstitud! 
päiksekuivatatud tooroliive 
makadaamia toorpähkleid 
toormandleid 
peekani pähkleid 
odraorase pulbrit 
tooreid kookosehelbeid 
goji marju 
psülliumi 

Ökopoest: 
kaneeli 
vaniljet 
musta pipart 
musti köömneid 
värsket punast pipart  
värsket kurkumit 

värsket ingverit 
lütserni 
kikerherneid 
läätseid 
tatart  
linaseemneid 
päevalilleseemneid 
seesamiseemned  
soovi korral neitsi 
kookoseõli või oliiviõli 

Supermarketis:  
värskeid datleid 

Kuivata ise: 
pirne 
sibulaid 
seeni 

Aktiveeri linaseemneid: 
leota kergelt soolases vees 
24 tundi ja siis korralikult 
kuivata, hoia jahedas ja 
pimedas kuni 4 nädalat  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Nädal 1 - Energiapomm 
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Ostunimekiri - nädal 1 

Esmaspäev 
arbuusi 
melonit 
banaane 
pirne 
mureleid 
ploome 
virsikuid 
jäasalatit  
kurke  
tomateid 
spinatit  
avokaadot 

Metsast: 
naati  
võilillelehti 
hanemaltsa

Teisipäev 
õunu 
peeti 
maasikaid 
pirne 
banaane 
lehtsalatit 
tomateid 
lillkapsast 
redist 
peterselli 
avokaadot 
sellerivart 
tilli

Kolmapäev 
õunu 
peeti 
aplesine 
banaane 
virsikuid 
aprikoose 
vaarikaid 
kurki 
suvikõrvitsat 
bataati 
avokaadot 
kurkumit 
pun. sibulat 

Idanda või 
osta 
idandatud: 
lütserni 

Metsast: 
kõrvenõgest

Neljapäev 
pirne 
maarjaohakat 
bananaane  
mangot 
mustsõstraid 
sellerivarsi 
jääsalatit 
tomatit 
pun. kapsast 
rohel. sibulat 
tomateid 
paprikat 

Idanda: 
kikerherne
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Reede: 
õunu 
peeti 
vaarikaid 
lemmikpuuvilja 
banaane 
pirne 
lehtsalatit  
maasikaid 
ploome 
nektariine 
kurki  
peeti 
spinatit 
avokaadot 
punet 

Idanda: 
kikerherne

Laupäev: 
arbuusi 
banaane 
mangot  
nektariine 
vaarikaid 
bataati 
kurki 
peterselli ja  
soovi korral 
hapukapsast 

Metsast: 
võilillelehti 

Leota või tee 
jogurtit: 
päevalille-
seemnetest 

Pühapäev:  
õunu 
apelsine 
porgandit  
peeti 
eksootilist puuvilja  
õunu  
kurki 
tomatit  
suvikõrvitsat 
paprikat 

Leota või tee 
juustu: 
seesami-
seemnetest
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Hommikutrenn 

Üks parimaid meetodeid liigse keharasva põletamiseks on 
tühja kõhuga trenn. Vara hommik on selleks loomulikult 
ideaalne aeg.  
 
Täna ma kutsun Sind väikesele 20 minutisele 
jalutskäigule. Lihtsalt astu uksest välja, jaluta 10 minutid 
kodust eemale ja siis tule tagasi. Tehtud!  
 
Annan sulle 99,99% garantii et tunned endast peale seda 
palju paremini! Katsu ja veendu ise. 

Meditatsioon 
Jalutuskäigu ajal pane tähelepanu taeva värvile, puude 
rohelisusele, varjudemängule seintel. Ja siis häältele, 
järsku kuuled lindu või tuult ja enda samme. Tunne 
kuidas sinu jalatallad tunnevad maad iga sammuga. Tunne 
soojust enda jagades, puusades, kõhus ja terves kehas. 
Tunne kul hea on olla elus!  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Hommikusöök 

Pressi mahlaks: 
arbuusi 
ingverit 
võilillelehti 

15-30 min. hiljem söö: 
melonit või banaane  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Lõuna 

Mikserda:  
banaane 
hanemaltsa 

Lisa viilutatud: 
pirni 
mureleid 
ploomi 
virsikut  

Lõunale võid lisada samuti 
teisi  puuvilju, köögivilju 
või rohelist, kuid mitte 
rasvaseid aineid nagu õli, 
avokaado, pähkleid, 
seemneid, oliive, jms. 

Kui mõni puuvili ei sobi, 
vaheta selle teise vastu. 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Õhtusöök 

Tükelda salatiks: 
jääsalatit  
kurke  
tomateid 

Mikserda kastmeks:  
värsket spinatit  
avokaadot 
naati  

Kui soovid lisada soola 
salatitesse, vali jodeeri-
mata ja kuumutamata 
mere soola või muud 
töötlemata soola. Soola 
asemel võid kasutada 
sellerivarre pulbrit. Loe 
rohkem soolast “Toortoit, 
tervis ja kehakaal” osas.  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Hommikutrenn 
Kõige olulisem trenni osa kehakaalu normaliseerimiseks 
on puhas nauding.  
 
Kas sulle meeldis eilne jalutuskäik? Proovi kuulata 
jalutuse ajal muusikat või võtta sõpra kaasa. Kui sulle 
meeldib jalutamine, jätka seda igapäevaselt. Jalutada 
võid kas või terve päev, aga alusta vaikselt. Kui pingutad 
alguses üle, võid saada probleeme põlvede ja taldadega.  
 
Aga täna kutsun Sind tantsule! Kas jalutamisele lisaks, või 
asemele. Pane mõnusat muusikat peale ja tantsi nii kaua 
kui süda soovib ja aeg lubab. Oleks hea kui liiguksid täna  
miinimum 25 minutit. 

Meditatsioon 
Istu rahulikult enne hommikusööki söömist ja kujuta ette 
mida põnevat või ilusat saad täna teha. Isegi midagi 
väikest. Siis kui hakkad sööma, tunne kuidas mahl ja 
puuviljad annavad sulle kogu vajalikku energiat et seda 
põnevat asja ette võtta. Tunne tänulikkust looduse ees 
sellise imelise toidu eest. 



 71 Teisipäev 1

Hommikusöök 

Pressi mahlaks: 
õunu 
peeti 
maasikaid 

Lisaks söö: 
magusaid pirne ja 
maasikaid  

Kui sellest söögist ei piisa, 
ole hea, söö juurde üks 
kõik mis puuvilju või 
köögivilju, kuid mitte 
rasvaseid toite, nagu 
avokaado, seemned, jms.  



 72 Teisipäev 1

Lõuna 

Mikserda:  
banaane 
toorest jaanikaunapulbrit 
ingverit 
kaneeli 

Lisa: 
magusaid maasikaid 

Selleks et luua erinevaid 
värvitoone, pane vähem 
või rohkem jaanikauna-
pulbrit. 

Kui suu läheb liialt 
magusaks, söö kurki ja 
sellerivarsi. 



 73 Teisipäev 1

Õhtusöök 

Tükelda salatiks: 
lehtsalatit 
tomateid 
lillkapsast 
redist 
peterselli  

Mikserda kastmeks: 
avokaadot 
sellerivart 
tilli  

 



 74 Kolmapäev 1

Hommikutrenn 

Jalutuskäik või muu lemmik harjutus. Kui võimalik, siis 
jaluta miinimum 30 minutit. Vaata kas saad kõndida pisut 
kiiremini kui tavaliselt. 

Meditatsioon 
Enne söömist pane tähele enda keha positsiooni, hinga 
sügavalt sisse ja välja. Söömise ajal pööra tähelepanu iga 
ampsu maitsele. Kas esimene amps on kõige maitsvam? 
Kas naudid sööki kõige viimase ampsuni? 



 75 Kolmapäev 1

Hommikusöök 

Pressi mahlaks: 
õunu 
peeti 
aplesine 

Lisaks söö: 
õunu või banaane 

Kui pole mahlapressi - 
pressi apelsine 
sidrunipressiga, mikserda 
peediga ja lase läbi sõela  



 76 Kolmapäev 1

Lõuna 

Mikserda: 
banaane 
kõrvenõgest 

 

Lisa tükeldatud: 
virsikuid 
aprikoose 
vaarikaid 



 77 Kolmapäev 1

Õhtusöök 
Riivi salatiks: 
kurki 
suvikõrvitsat 
bataati 

Mikserda kastmeks: 
avokaado 
bataati 
kurkumit 
musta pipart  

Lisa soovi järgi: 
enda lemmikut 
merevetikat või nori lehti 
lütserni idusid  
tükeldatud sibulat 

Vürtse ja vetikaid võib 
soovi korral ka välja jätta 
või ära vahetada. 



 78 Neljapäev 1

Hommikutrenn 

Vaata kas leiad YouTubis või enda kollektsioonist lühikest 
algaja jooga videot. Kui aega on, lisa ka pool tundi 
jalutuskäiku. 

Meditatsioon 
Peale sööki pane tähele kuidas Sinu kõht tunneb. Kas on 
seal kergust ja soojust? Või tunned mingit ebameeldivat 
tunnet? Kui tunne on ebameeldiv, istu rahulikult paar 
minutit ja hinga sügavalt. Kujuta ette et hingad läbi 
kõhtu. Vaata kas tunne muutub paremaks. 



 79 Neljapäev 1

Hommikusöök 
Pressi mahlaks: 
pirne 
maarjaohakat või muud rohelist 

Lisaks söö: 
pirne, bananaane või mangot  



 80 Neljapäev 1

Lõuna 

Mikserda:  
mangot 
pirne 
mustsõstraid 
sellerivarsi 

Lisa: 
tükeldatud pirne 
mustsõstraid  

Mustsõstra asemel võib 
kasutada üks kõik mis teisi 
marju. Külmutatud marju 
sulata üleöö. 

Ära jää näljaseks, söö veel 
juurde muud toortoitu kui 
vajad.  



 81 Neljapäev 1

Õhtusöök 

Tükelda salatiks: 
jääsalatit 
tomatit 
punast kapsast 
rohelist sibulat 
kikerherne idusid 
tooroliive 

 

Peenesta kohviveskis: 
aktiveeritud linaseemneid 
(vaata põhiretseptide osas) 

Mikserda: 
peenestatud linaseemneid 
tomateid 
paprikat  



 82 Reede 1

Hommikutrenn 

Kui võimalik siis jaluta miinimum pool tundi. Pane täna 
jalga trennikingad. Kui sinu tallad on terved ja tugevad, 
siis parimad jalatsid on ilma toetuseta kerged 
jooksutennised. Vaata kas saad teha natukene jooksmist 
1-2 30 sekundis lõiku enda jalutuskäigu ajal.  

Meditatsioon 
Vaata kas saad teha väikesi pause tööpäeva jooksul. Vaata 
aknast välja, hinga sügavalt ja pane tähele kuidas Sinu 
keha ennast tunneb. Võib olla Sul tekib soovi üles tõusta, 
liikuda natuke ringi ja venitada ühe minuti jooksul. Tee 
vähemalt kolm sellist pausi. 



 83 Reede 1

Hommikusöök 
Pressi mahlaks:  
õunu 
peeti 
vaarikaid 

Söögiks:  
õunu või muud puuvilja 



 84 Reede 1

Lõuna 
Mikserda:  
banaane 
pirne 
lehtsalatit  

Tükelda sisse: 
maasikaid 
ploome 
nektariine  



 85 Reede 1

Õhtusöök 

Spiraalista nuudliteks: 
kurki  
peeti 
 
Mikserda kastmeks:  
spinatit 
avokaadot 
punet  

Lisa: 
kikerherne idusid 
tükeldatud punet 

Kui kõht veel tühi, alati 
võid lisada toorleivakesi, 
aktiveeritud pähkleid, 
toorvegan juustu jms.  



 86 Laupäev 1

Hommikutrenn 

Pane mängima mõnda mõnusat tantsu muusikat ja tantsi 
vähemalt pool tundi. Või siis mine jalutuskäigule koos 
muusikaga kõrvaklappides. Kui jalutad, siis pane tähele 
kii kiiremini Sa kõndid koos tempoka muusikaga. 

Meditatsioon 
Lõunasöögi ajal pane tähele kuidas Sa istud, hingad ja 
närid. Kas naudid enda sööki? Kas Sinu keha küsib midagi 
muud tervislikku sinna juurde või selle söögi asemel? 



 87 Laupäev 1

Hommikusöök 
 Arbuusi hommik! 

Kui oled 15-30 minutit 
peale arbuusi näljane, söö: 
banaane või mangot. 



 88 Laupäev 1

Lõuna 
Mikserda:  
banaane  
võilillelehti 

Lisa: 
nektariine 
vaarikaid 



 89 Laupäev 1

Õhtusöök 
Tükelda salatiks: 
bataati 
kurki 

Mikserda kastmeks: 
bataati 
leotatud päevalilleseemneid või seemnejogurtit 
kurkumit ja punast pipart 

Lisa: 
terveid seemneid, peterselli ja soovi korral hapukapsast 



 90 Pühapäev 1

Hommikutrenn 

Peale pooletunnist jalutuskäiku koos tee kodus natuke 
jõutrenni. Proovi teha näiteks 20 kükki, 20 
kättekõverdust ja 20 sekundit planki (käed ja varbad 
põrandal, keha sirge). Kui soovid midagi tugevamat, tee 
ise enda trenni või leia videosid YouTubis või mujal 
internetist, näiteks “Insanity” videod on väga tugevad. 

Meditatsioon 
Õhtul enne magamaminekut mõtle kolmest asjast mille 
eest oled täna tänulik. Hinga sügavalt, naerata ja usalda 
et homne päev osutub veelgi paremaks.  



 91 Pühapäev 1

Hommikusöök 

Pressi mahlaks:  
õunu 
apelsine 
porgandit  
peeti 

Söögiks: 
mõni uus või lemmik 
eksootiline puuvili  



 92 Pühapäev 1

Lõuna 

Viiluta: õunu 

Mikserda koogikreemiks:  
pehmeid datleid 
õuna 
kaneeli

Pane kihid kokku ja lisa: 

datleid 

Võib süüa ka taimeteega. 

Kui suu muutub liialt 
magusaks söö lisaks: 
kurki või tomatit  



 93 Pühapäev 1

Õhtusöök 

Riivi: 
suvikõrvitsat 

Mikserda kastmeks: 
seesamijuustu (vaata 
põhiretsepte) 
natuke paprikat 
punast pipart  

Lõika ribadeks: 
paprikat 

Pane sušit kokku (vaata 
põhiretsepte) 



 94 Nädal 2

Nädal 2 - Sügavpuhastus 



 95 Nädal 2

Ostunimekiri - nädal 2 
Esmaspäev: 
mustikaid 
aplesine 
sellerivarsi 
banaane 
melonit 
*ükm. marju 
jääsalatit  
spinatit 
tomateid 
roh. sibulat 
avokaadot 
peeti 

Idanda: 
läätseid 

* ükm. - üks 
kõik mis...

Teisipäev:  
banaane 
pirni 
maasikaid 
kurki  
sellerivarsi 
mangot  
spinatit 
daakonivilja  
valg. ja pun. 
kapsast  
porgandit  
lehtsalatit 
kõrvitsat  
tomatit 

Leota või tee 
jogurtit: 
makadaamia 
pähklitest  

Kolmapäev: 
mangot 
vaarikaid 
melonit 
kurki 
tomatit  
banaane 
spinatit 
mustikaid 
jääsalatit 
tilli

Neljapäev: 
melonit 
bananaane 
pirne 
pirne 
õunu 
leotatud 
makadaamia 
pähkleid 
tomateid 
paprikat 

Tee või osta: 
toorleivakesi 

Metsast: 
tavalist rohtu 
või kasvata 
nisuorast 



 96 Nädal 2

Reede:  
kurki 
mureleid  
mangot 
banaane 
peterselli 
vaarikaid 
kurki 
tomatit 
avokaadot 
basiilikut 

Leota: 
“Sea Spagetti” 
vetikaid 

Metsast: 
võilillelehti 

Idanda: 
tatart 

Laupäev:  
kurki 
mangot 
mureleid 
naati 
banaanid 
vanilje 
ükm. marjad 
goji marju 
marju 
suvikõrvitsat  
tomateid 
värskeid herneid 
linaseemneid 
musti köömnieid 
soovi korral 
kookoseõli 

Metsast: 
kõrvenõgest

Pühapäev: 
apelsine 
võilille 
ploome 
banaane 

õunu 
kurki 
sellerivarsi 
lillkapsast 
peeti 
peterselli 
tomatit 

Metsast: 
võilillelehti 

Leota ja mikserda 
veega või tee 
jogurtit: 
mandlitest



 97 Esmaspäev 2

Hommikutrenn 

Vaata kas saad täna üles tõusta 10 minutit varem. Pane 
jooksutennised jalga ja mine 40 minutile jalutuskäigule 
koos lühikeste jooksuperioodidega. Loomulikult võid teha 
soovi korral ka muud trenni. Kui jooksed, siis hakka 
õppima õiget hingamistehnikat. Proovi sisse hingata läbi 
nina kahe sammu ajal ja siis välja hingata samuti läbi 
nina kahe sammu ajal. 

Meditatsioon 
Hommikul enne sööki hinga sügavat sisse, lõdvesta enda 
keha ja mõtle ühest asjast mida saad täna enda heaks 
paremini teha. Kirjuta see paberile ja pane see paber 
kuskile kus saad seda tihti näha.  



 98 Esmaspäev 2

Hommikusöök 
Pressi mahlaks: 
mustikaid 
aplesine 
sellerivarreid 

Lisaks söö: 
melonit või banaane  



 99 Esmaspäev 2

Lõuna 
Mikserda:  
banaane 
sellerivarsi 
marju 

Lisa: 
viilutatud banaane 
marju 



 100 Esmaspäev 2

Õhtusöök 
Tükelda salatiks: 
jääsalatit  
spinatit 
tomateid 
rohelist sibulat 
läätseidusid 

Mikserda kastmeks:  
avokaadot 
peeti 
 
 
  



 101 Teisipäev 2

Hommikutrenn 

Vähemalt 40 minutit jalutust koos natukese jooksmisega 
või muud trenni. Kui jooksed, siis hakka õppima õiget 
jooksutehnikat. Lase jalatallal naturaalselt maanduda. 
Kiire ja tugeva jooksu ajal peaks kõige suurem 
kokkupõrge olla mitte kannaga vaid päkkaga: https://
youtu.be/hsUfo_jHQ60 

Meditatsioon 
Tule õhtul väikesele ja rahulikule jalutuskäigule. Lase 
enda mõtetel viie minuti jooksul voolata ja siis proovi 
kontsentreeruda 5 minuti jooksul hindamisel ja 
jalataldadel. See on palju põnevam kui esialgu võib 
tunduda. 

https://youtu.be/hsUfo_jHQ60
https://youtu.be/hsUfo_jHQ60


 102 Teisipäev 2

Hommikusöök 
Mikserda:  
külmutatud ja siis ülessulatud banaane 
vaniljet ja kaneeli 

Lisa: 
kuivatatud või värskeid pirniviilu  
maasikaid  

Kui suu saab liialt magusaks, söö kurki ja sellerivarsi 
juurde. 



 103 Teisipäev 2

Lõuna 
Mikserda:  
bananaane 
mangot  
spinatit 

Lisa: 
mangot 
datleid 
daakonivilja  



 104 Teisipäev 2

Õhtusöök 
Riivi salatiks: 
valget ja punast kapsast 
kurki  
porgandit  
lehtsalatit 

Mikserda kastmeks: 
leotatud makadaamia pähkleid  
kõrvitsat  
tomatit 
kurkumit 
musta pipart  



 105 Kolmapäev 2

Hommikutrenn 
40 minutit jalutust-jooksu. Vaata kas saad joosta natuke 
pikemalt. Kõige suurem saladus jooksmisega on algul 
mitte üle pingutada. Jookse aeglaselt ja rahulikult, 
kontsentreeru sügaval hingamisel ja lase jalataldadel 
maanduda naturaalselt.  

Medtatsioon 
Tule voodi 10 minutit varem kui tavaliselt. Lama seljal, 
hinga sügavalt aga samas vanalt ja skaneeri tervet keha 
jalataldadest peani. Lõdvesta ükshaaval igat kehaosa. 



 106 Kolmapäev 2

Hommikusöök 

Mikserda smuutiks: 
mangot 
vaarikaid 

Lisa: 
vaarikaid 
melonit  

Soovi korral söö lisaks: 
kurki ja tomatit  

 



 107 Kolmapäev 2

Lõuna 
Mikserda:  
banaane 
vaniljet 
ingverit 

Lisa: 
tükeldatut spinatit 
mustika-datli “moosi”  

“Moosi” tegemiseks 
mikserda marju pehmete 
või leotatud datlitega.  



 108 Kolmapäev 2

Õhtusöök 
Tükelda salatiks: 
jääsalatit 
spinatit 
tomateid 
tilli 

Lisa kohviveskis 
peenestatud: 
aktiveeritud linaseemneid 

soovi korral oliivi- või 
kookoseõli  

Õli pole optimaalne toit, 
kuid teeb linaseemneid 
palju maitsvamaks. 

Õli asemel võid mikserdada 
seemneid tomati ja 
paprikaga.  



 109 Neljapäev 2

Hommikutrenn 

Kui nõustud, siis täna kutsun Sind kasutada poole Sinu 40 
trenniminutitest jooga harrastamiseks. Proovi leida 
natukene tugevamat tüüpi Vinjasa jooga videot 
algajatele. Nagu näiteks: https://youtu.be/tBsuN6fJNg0 
20 minutit joogat  ja siis 20 minutit kiiret jalutuskäiku. 

Medtatsioon 
Hommikul enne tööga alustamist hinga sügavalt, istu 
mugavalt, tunneta enda keha ja mõtle kolmest asjast 
mille eest sa enda tööd armastad. Kui tunned et tahaksid 
enda töö juures midagi muuta või isegi teha mingit muud 
tööd, kirjuta seda paberile või enda telefoni. Võta seda 
paberit koju kaasa et saaksid homme õhtul sellega 
jätkata. 

https://youtu.be/tBsuN6fJNg0


 110 Neljapäev 2

Hommikusöök 

Meloni hommik! 

Lisaks võid valmistada rohelist mahla või süüa banaane. 



 111 Neljapäev 2

Lõuna 
Mikserda:  
bananaane 
pirne 
tavalist rohtu või nisuorast 

Tükelda sisse: 
pirne 
õunu 



 112 Neljapäev 2

Õhtusöök 

Mikserda seenesupiks: 
leotatud makadaamia 
pähkleid 
tomateid 
paprikat 
kuivatatud seeni 
punast pipart 

 

Lisa: 
terveid pähkleid 
kuivatatud sibulat 
kuivatatud seeni 

Lisaks võib süüa 
toorleivakesi.  



 113 Reede 2

Hommikutrenn 

Tee päeva jooksul vähemalt 40 minutit liikumist. See võib 
olla 40 minutiline jalutus-jooks varahommikul. Või siis 
kaks 20 minutilist trenni päeval ja õhtul. Leia variandi 
mis töötab Sinu joaks kõige paremini. 

Meditatsioon 
Leia paberit millele kirjutasid eile enda soovidest töö 
muutmiseks. Istu rahulikult, hinga sügavalt, tunne enda 
keha ja kujuta ette ennast tehes tööd mis tundub nii 
mõnusana, et Sa teeksid seda ka tasuta. Mis see võiks 
olla? Kas saaksid lisada enda praegusele tööle seda 
tunnet? Kas Sul oleks võimalik üle minna Sinu unistuste 
tööle või alustada ise enda äri? Või järsku saad muuta 
enda praegust tööd niiviisi et see muutub Sinu unistuste 
tööks? Kirjuta samale või uuele paberile ühte sammu 
mida saad homme ette võtta et hakkata liikuma enda 
unistuste töö poole.  



 114 Reede 2

Hommikusöök 
Pressi mahlaks:  
kurki 
mureleid  
võilillelehti  

Söögiks:  
mureleid ja/või mangot  



 115 Reede 2

Lõuna 

Mikserda:  
banaane 
peterselli 

Mikserda moosiks: 
vaarikaid 
pehmeid või leotatud 
datleid  

Lisa: 
tükeldatud banaane 
vaarikaid 



 116 Reede 2

Õhtusöök 
Tükelda salatiks: 
kurki 
leotatud vetikaid “Sea Spagetti” 
idandatud tatart 
tomatit 

Mikserda kastmeks: 
avokaadot 
basiilikut  



 117 Laupäev 2

Hommikutrenn 

Täna kutsun Sind jälle tantsule. Pane YouTubis 
tantsumuusikat mängima ja naudi kas või mõned minutit 
tempokat tantsu, väljanda ennast julgelt, keegi ei vaata. 
Peale seda lõpeta enda 40 minutilist trenni mõnusa 
jalutuskäiguga. Soovi korral võid teha ka kaks lühemat 
liikumissessiooni. 

Meditatsioon 
Tee enda õhtusöögi aega eriti mõnusaks. Võid panna 
peale rahulikku muusikat, panna küünlaid põlema, 
kastuta ilusaid taldrikuid, leia eriti mõnusat kohta 
istumiseks. Hinga sügavalt enne söömist ja naudi igat 
ampsu, närides natuke aeglasemalt kui tavaliselt. 



 118 Laupäev 2

Hommikusöök 
Pressi mahlaks:  
kurki 
kõrvenõgest 

Söögiks:  
mango 
murelid  



 119 Laupäev 2

Lõuna 
Roheline kiht:  
banaanid 
naat 

Valge kiht: 
banaanid 
vanilje 

Roosa kiht: 
banaanid 
marjad 

Lisa: 
goji marju 
marju 



 120 Laupäev 2

Õhtusöök 
Spiraalista nuudliteks: 
suvikõrvitsat 

Lisa:  
tomateid 
värskeid herneid 
aktiveeritud ja jahvatatud linaseemneid 
musti köömneid 
soovi korral kookoseõli (pole tervisele optimaalne, kuid 
võib päästa rämpstoiduisudest ja on palju tervislikum kui 
näiteks kuumutatud toit ja mõnede spetsialistide 
arvamusel isegi aitab Omega3 omastamist) 
Kui ei soovi kasutada õli, võib lisada mikserdatud tomatit 



 121 Pühapäev 2

Hommikutrenn  
Jõutrenn 30 kükki, 30 kättekõverdust ja 30 sekundit 
planki. Jalutus-jooks 40 minutit. Võid alati kasutada seda 
liikumis aega nii nagu süda soovid. 

Meditatsioon 
Anna endale jalatalla massaaži, hinga sügavalt, pööra nii 
palju tähelepanu jalataldadele kui võimalik.  



 122 Pühapäev 2

Hommikusöök 
Pressi mahlaks: 
apelsine 
võilille 

Söögiks: 
küpseid ploome või muud kõige küpsemat puuvilja poes 



 123 Pühapäev 2

Lõuna 

Lõika suurteks paksusteks 
ribadeks: banaane

Mikserda kreemi jaoks:  
datleid  
natuke õuna 
kaneeli  

Võib süüa ka taimeteega. 

Kui suu muutub liialt 
magusaks söö lisaks: 
kurki ja sellerivarsi  



 124 Pühapäev 2

Õhtusöök 

Riivi: 
lillkapsast 

Mikserda: 
mandlijuustu (vaata 
põhiretsepte) 
peeti 
peterselli 

Lõika ribadeks: 
tomatit 

Sega lillkapsast kastmega. 

Pane sušit kokku (vaata 
põhiretsepte) 



 125 Nädal 3

Nädal 3 - Vabaks saamine 



 126 Nädal 3

Ostunimekiri - nädal 3 

Esmaspäev: 
õunu 
mangot 
vaarikaid 
nektariine 
banaane 
mustsõstraid  
lehtsalatit  
tomateid 
herneid  
avokaadot 
punet 

Metsast: 
maltsa

Teisipäev: 
sellerivarsi 
virsikuid 
peterselli 
aprikoose 
mangot 
vaarikaid 
jääsalatit 
kurki 
avokaadot 
sidrunit 
kõrvitsat 
tüümjanit 

Metsast: 
naati

Kolmapäev: 
pirne 
mangot 
banaane 
mustsõstraid 
nuikapsast 
lehtsalatit 
tomatit 
avokaadot 
sellerivarsi 

Metsast: 
hanemaltsa 
rohtu

Neljapäev: 
pirne 
maasikaid 
mangot 
banaane 
spinatit 
ükm. marju 
jääsalatit 
kurki 
avokaadot 

Metsast: 
võilillelehti



 127 Nädal 3

Reede:  
melonit 
banaane 
täpita banaane 
lehtsalatit 
ploome 
maasikaid  
kurki 
peeti 
tomatit 
kookosepähklit 
tüümjanit 

Metsast: 
naati

Laupäev:  
sellerivarsi 
küpset puuvilja 
õunu  
mangot 
peterselli 
jääsalatit 
kurki 
avokaadot 
paprikat 
tomatit 
mungoa idusid 
punast pippart 
soovi korral 
küüslauku 

Leota: 
goji marju 

Valmista: 
toorvegan lavašši 

Pühapäev: 
õunu 
maasikaid 
murelid  
lemmikut puuvilja 
õunu  
lemmikuid marju 
2 õuna 
1 banaan 
2 spl marju 
tükike ingverit 
silikoonvormid 
lillkapsast 
paprikat 
paprikat 
porgandit 
spinatit 

Metsast: 
naati 

Valmista: 
mandlijuustu



 128 Esmaspäev 3

Hommikutrenn 

Pakun Sulle lisada veel 10 minutit Sinu treeningu ajale. Sa 
võid teha 50 minutit jalustuskäiku, jalutust-jooksu või 
rahulikku jooksu. Kui jooksed pikemaid aegu siis soovitan 
käia paar korda jooksugruppis (näiteks Arigatos või muus 
spordikeskuses) ja küsida treeneri käest kas Sinu 
jooksmistehnika vajab parandamist. Kui soovid, võid teha 
kaks lühemat liikumissessiooni ühe pikema ajal. Treening 
ei pea olema väga väsitav, rahulikust jalutuskäigust 
täiesti piisab. 

Meditatsioon 
Täna proovi vaadelda enda suhtlemist enda 
elukaaslastega. Kas tõstat häält? Kas ütled neile midagi 
ebameeldivat? Kas saad olla nendega natuke pehmem ja 
armastavam? Kas saad andestada neile kui nad ei käitu 
päris nii nagu Sina soovid? Proovi vaadata situatsioonile 
nende vaatenurga alt.  



 129 Esmaspäev 3

Hommikusöök 
Mikserda: 
õunu 
mangot 
vaarikaid 

Lisa: 
õunu 
vaarikaid  



 130 Esmaspäev 3

Lõuna 
Mikserda:  
kooritud nektariine 
mangot 
banaani 
maltsa 

Lisa: 
viilutatud nektariine 
mustsõstra moosi (marjad mikserdatud datlitega) 
 



 131 Esmaspäev 3

Õhtusöök 
Tükelda salatiks: 
lehtsalatit  
tomateid 
värskeid herneid 

Mikserda kastmeks:  
herneid  
avokaadot 
punet  



 132 Teisipäev 3

Hommikutrenn 

Teeme joogat! Leia mõnusat hommikujooga videot kas 
jalutuskäigu asemel või lisaks. Katsu täna liikuda 
vähemalt 50 minutit. 

Meditatsioon 
Vaata peeglisse hinga rahulikult, tunne enda keha ja ütle 
endale peas või valju häälega “Ma armastan Sind”.  

Kui naeratad endale rõõmsasti peeglisse vastu - siis on Sul 
enesearmastusega asjad väga hästi. 

Kui tunned veidrust või häbelikust ma soojalt soovitan 
Sulle tõsiselt üle vaadata enda mõtteviise. Kui Sa ennast 
ei armasta, ei suuda Sa päriselt armastada mitte kedagi. 

Kui hakkad nutma, on see hea märk - Sa armastad ennast, 
kuid tavaliselt ei lase endal seda näidata. Anna endale 
rohkem armastust, hoolitse rohkem enda keha ja vaimu 
eest.  



 133 Teisipäev 3

Hommikusöök 
Pressi mahlaks: 
sellerivarsi 
virsikuid 
peterselli 

Lisaks söö: 
virsikuid või muid kõige küpsemad puuvilju saadaval 



 134 Teisipäev 3

Lõuna 
Mikserda:  
kooritud aprikoose 
mangot 
naati 

Lisa: 
viilutatud aprikoose 
vaarikaid 



 135 Teisipäev 3

Õhtusöök 
Tükelda salatiks: 
jääsalatit 
kurki 

Mikserda kastmeks: 
avokaadot 
sidrunimahla 
kõrvitsat 
tüümjanit 



 136 Kolmapäev 3

Hommikutrenn 

Naudi täna enda lemmikut liikumisviisi vähemalt 50 
minutit. Kui lähed jalutama või jooksma, proovi kuulata 
mõnda kasulikku audioraamatut. Näiteks 
enesearmastusest. 

Meditatsioon 
Pane mängima mõnda ilusat muusikat, hinga sügavalt ja 
vabalt, tunneta enda keha ja vaata enda ruumis ringi. Kas 
tunned et energia voolab Sinu ruumis kergelt ja vabalt, 
või komistab ja jääb kinni asjade hunnikus? Kui tunned et 
tahaksid asju paremaks teha, siis mida saaksid muuta 
kohe praegu viie minutiga? Mida võiksid planeerida 
tänaseks õhtuks? Lõpeta koristamist suure tänulikku 
naeratusega. Täna ise ennast et võtsid aega enda 
eluruumi värskendamiseks.  



 137 Kolmapäev 3

Hommikusöök 
Pressi mahlaks: 
pirne 
hanemaltsa 

Söögiks: 
pirne 
mangot  



 138 Kolmapäev 3

Lõuna 

Mikserda:  
banaane 
rohtu või odraorase pulbrit 
ingverit 
vaniljet 

Lisa: 
banaane 
magusaid mustsõstraid 



 139 Kolmapäev 3

Õhtusöök 

Tükelda salatiks: 
nuikapsast 
lehtsalatit 
tomatit 

Mikserda kastmeks: 
avokaadot 
sellerivarsi 



 140 Neljapäev 3

Hommikutrenn 
Vaata kas saad lisada enda tänasele trennile natuke või 
palju vabameelset tantsimist. Proovi kuulata enda 
jalutuskäigul mõnusat muusikat mis paneb Sinu süda 
laulma. 

Meditatsioon 
Istu rahulikkult vähemalt 5 minutit hommikul või õhtul. 
Hinga vabalt, tunneta enda tervet keha, naerata ise 
endale. Nüüd pane tähele enda kõhtu. Kuidas Sinu kõht 
täna ennast tunneb? Kujuta ette et saad hingata otse läbi 
kõhtu. Hinga kõhuga ja kujuta ette kuidas värskendav 
energia voolab spiraalikujuliselt alt soolestiku paremast 
nurgast otse ülesse ja siis keerab ja liigub vasakusse 
ülemisse nurka, siis alla ja välja. Korda seda protsessi 
aeglaselt 5-10 korda. Rahusta enda hingamist ja tunneta 
jälle tervet keha. Täna ise ennast et võtsid aega ennast 
tervemaks hingata. 



 141 Neljapäev 3

Hommikusöök 
Pressi mahlaks: 
pirne 
maasikaid 
võilillelehti 

Lisaks söö: 
maasikaid ja mangot  



 142 Neljapäev 3

Lõuna 
Mikserda:  
banaane 
spinatit 

Lisa: 
banaane  
marju 



 143 Neljapäev 3

Õhtusöök 
Tükelda salatiks: 
jääsalatit 
kurki 
avokaadot 
kuivatatud seeni 
leotatud vetikaid või nori 
lehti 



 144 Reede 3

Hommikutrenn 
Lisa enda jalutuskäigule või jooksule natuke mõnusat 
venitust või joogat. Joogat võid teha kas YouTube või 
mõnda teise videoga. Siin üks hea näide: https://
youtu.be/hD6K8qqceKs 

Meditatsioon 
Täna proovi tähele panna kuidas Sa sööd. Iga söögi korral 
proovi hingata rahulikult, närida pisut aeglasem ja tunda 
söögi maitset. Tunne tänulikkust kõikide inimeste ees kes 
võimaldasid Sul seda sööki lauale saada.  



 145 Reede 3

Hommikusöök 
Pressi mahlaks:  
melonit  
naati 

Söögiks:  
melonit või banaane  



 146 Reede 3

Lõuna 

Mikserda:  
mitte üliküpseid banaane 
(kollaseid mõne täpiga) 
rohkesti lehtsalatit 
paar datlit  
pisut psüllumit 

Vala kaussi, oota kuna 

muutub želeeks, pane 
taldrikule peaallapoole. 
Katseta sellega enne kui 
teed selle kooki külalistele.  

Lisa viilutatud: 
ploome 
maasikaid  



 147 Reede 3

Õhtusöök 

Spiraalista nuudliteks: 
kurki 
 
Mikserda kastmeks:  
peeti 
tomatit 
kookosehelbeid või värsket 
kookosepähklit  

Mikserda valgeks kreemiks: 
kookosehelbeid või värsket 
kookosepähklit 
allikavett või kookosvett 
soovi korral kookoseõli 

Lisa: 
tüümjanit 

 



 148 Laupäev 3

Hommikutrenn 

Vaata kui mitu kükke Sa saad teha ilma enda jalgu üle 
koormata. Ole kindel et ei lükka ennast liiga palju, sest 
valusad jalad ei lase Sul homme jalutust nii palju 
nautida. Jaluta, jookse või tee muid harjutusi vähemalt 
50 minutit päevas.  

Meditatsioon 
Istu rahulikkult ja tunneta enda keha ja hingamist. Proovi 
hingata läbi enda maksa. See on väga suur organ ja asub 
paremal rindkere all.  



 149 Laupäev 3

Hommikusöök 
Pressi mahlaks:  
sellerivarsi 

Söögiks:  
kõige küpsemat puuvilja mida poes, kodus või aias leidub 



 150 Laupäev 3

Lõuna 
Mikserda:  
õunu  
mangot 
peterselli 

Lisa: 
leotatud goji marju 
tükeldatud õunu 



 151 Laupäev 3

Õhtusöök 

Lavašši retsept on 
põhiretseptide osas. 

Määri kahvliga lavaššile: 
avokaadot 

Tükelda täidiseks: 
paprikat 
tomatit 
mungoa idusid 

 

Mikserda kastmeks: 
tomatit 
paprikat 
punast pipart 
natuke avokaadot 
soovi korral küüslauku 



 152 Pühapäev 3

Hommikutrenn 

Vaata kui mitu kättekõverdust sa suudad teha ilma end 
käsi üle koormata. Ole kindel et ei lükka ennast liiga 
palju, sest valusad käed ei lase Sul homme joogat või 
muud trenni nii palju nautida. Jaluta, jookse või tee muid 
harjutusi vähemalt 50 minutit päevas. 

Meditatsioon 
Istu rahulikkult, kuula enda keha ja hingamist. Vaata üle 
enda söömisharjumusi. Kas lased endal minna liiga 
näljaseks ja siis sööd kõike mida silmad näevad? Või 
järsku näksid terve päev ja kunagi ei tunne väiksemadki 
nälga. Kui soovid enda harjumusi parandada, kujuta 
ennast ette tasakaalus, kus sööd kohe kui oled kergelt 
näljaseks saanud, peatud kohe kui kõht saab täis ja 
naudid mõnusat kerget olemist vahepeal. 



 153 Pühapäev 3

Hommikusöök 
Pressi mahlaks: 
õunu 
maasikaid 
naati 

Söögiks: 
maasikad ja murelid või muu lemmik puuvili  



 154 Pühapäev 3

Lõuna 

Viiluta: õunu 

Mikserda marjakihtide 
jaoks:  
1 tass marju  
2 õuna  
10 datlit  
1 spl psülliumi 

Mikserda marjakreemi 
jaoks:  
1 banaan 
2 spl marju, tükike ingverit 

Aseta õunaviilud 
silikoonvormi. Pane õuna-
marja segu peale. Lisa kiht 
õunaviile ja korda, kuni 
silikonivorm on täidetud.  

Lase seista 4-5 tundi 
külmkapis. Võta koogid 
silikoonvormidest välja. 
Pane marjakreemi lusikaga 
koogi peale ja kaunista 
marjadega.  



 155 Pühapäev 3

Õhtusöök 

Riivi: 
lillkapsast 

Mikserda ja lisa lillkapsale: 
mandlijuustu (vaata 
põhiretsepte) 
paprikat 

Lõika ribadeks: 
paprikat 
porgandit 
spinatit 

Pane sušit kokku (vaata 
põhiretsepte)  



 156 Nädal 4

Nädal 4 - Harjumuse loomine 



 157 Nädal 4

Ostunimekiri - nädal 4 

Esmaspäev: 
pirne 
nektariine 
banaane 
mangot 
jääsalatit  
tomateid 
peterselli 
nuikapsast 
peeti 
avokaadot 

Metsast: 
võilillelehti 
rohtu

Teisipäev: 
õunu 
mustsõstraid 
lambasalatit 
maasikaid 
ananassi 
pirne 
lambasalatit 
peeti 
kurki 
suvikõrvitsat 
avokaadot 
tomatit

Kolmapäev: 
aplesine 
uut sordi 
melonit 
banaane 
nektariine 
nuikapsast 
kurki 
tomatit 
avokaadot 
lehtkapsast 
punet 

Metsast: 
võilillelehti 
ja õisi 
rohtu 

Neljapäev: 
ploome 
vaarikaid 
mureleid  
mangot 
banaane 
ükm. rohelist 
astelpaju 
paprikat 
kurki 
tüümjanit 
kaalikat 
avokaadot 
paprikat 
tomatit



 158 Nädal 4

Reede: 
arbuusi 
banaane  
roomasaltit 
virsikuid 
mangot 
mustikaid 
kurki  
suvikõrvitsat 
redist 
avokaadot 
värsket maisi 

Metsast: 
kõrvenõgest 
ristikheina

Laupäev:  
pirne 
mangot  
vaarikaid 
aprikoose 
banaane 
spinatit 
viinamarju või 
mureleid 
lillkapsast 
avokaadot 
peeti 
oreganot

Pühapäev: 
õunu 
aplesine 
melonit või muud 
lemmikut puuvilja 
banaane  
mangot 
2 suvikõrvitsat 
2 tomatit 
2 peeti 
peterselli 

Metsast: 
hanemaltsa 

Valmista juustu: 
peekani pähklitest 



 159 Esmaspäev 4

Hommikutrenn 

Kas leidsid juba liikumisviisi mis toob Sulle suurt 
naudingut? Kui mitte, siis katseta uute spordialadega, 
vaata YouTube videosid, vaata millised klubid on sinu 
kohalikus linnas või vallas olemas. Või siis proovi minna 
jalutama või jooksma koos sõbraga. Kui naudid seda 
rohkem kui üksi jooksmist, saate üks teist toetada. 
Jooksmis- või jalutamissõpra saad leida näiteks Toortoit 
Facebooki grupis. 

Meditatsioon 
Leia mõnusat kohta ja aega et saaksid rahulikult enda 
peal kontsentreeruda. Vaatle enda hingamist ja tunne 
kuidas hapnik täidab Sinu kogu keha. Leia enda neerusid 
selja keskosas ja kujuta ette et saad hingata otse läbi 
neerusid. Kujuta ette soojendavat energiat mis hellitab ja 
viib välja kõik toksiinid väljahingsmise ajal. Ja siis kujuta 
ette värsket jahedat helesinist õhku mis toob neerudesse 
uut energiat ja peseb neid puhtaks. 



 160 Esmaspäev 4

Hommikusöök 
Pressi mahlaks: 
pirne 
nektariini 
võilillelehti 

Söögiks: 
pirnid ja nektariinid  



 161 Esmaspäev 4

Lõuna 
Mikserda:  
banaane 
mangot 
rohtu, nisuorast või odraorase pulbrit 
ingverit ja vaniljet 

Tükelda sisse: 
banaane 
datleid 



 162 Esmaspäev 4

Õhtusöök 

Tükelda salatiks: 
jääsalatit  
tomateid 
peterselli 

Riivi: 
nuikapsast  

Mikserda kastmeks (pildil 
vaevu märgatav):  
peeti 
avokaadot 

Lisa: 
aktiveeritud ja jahvatud 
linaseemneid 



 163 Teisipäev 4

Hommikutrenn 

Täna võid proovida mingid uut trenni, näiteks natuke 
tugevamat tüüpi joogat. Jooga võib olla palju võimsam ja 
ahvatlevam kui paljud inimesed arvavad. Vaata kas see 
sulle sobib. Proovi näiteks tasuta nädala alomoves.com 
saidil.  

Meditatsioon 
Leia paberit kus kirjutasid enda unelmate tööst. Istu 
mõnusas kohas, hinga vabalt, tunneta enda keha ja vaata 
üle milliseid samme Sa oled eelmisel nädalal ette võtnud 
et saavutada enda eesmärke. Pane kirja milliseid 
sammme saaksid ette võtta järgmisel nädalal. Hoia seda 
paberit näiteks töö laual või mujal kus seda näed iga 
päev.  

http://alomoves.com


 164 Teisipäev 4

Hommikusöök 
Mikserda: 
õunu 
datleid 
mustsõstraid 

Lõika õunu pooleks ja eemalda seemeosa. 

Pane õuntesse: 
lambasalatit, marjakreemi ja maasikaid 



 165 Teisipäev 4

Lõuna 
Mikserda:  
ananassi 
pirne 
lambasalatit 

Lisa: 
pirne 
maasikaid  



 166 Teisipäev 4

Õhtusöök 

Tükelda salatiks: 
peeti 
kurki 
suvikõrvitsat 
avokaadot 

Mikserda kastmeks: 
avokaadot 
peeti  
tomatit 
punast pipart  



 167 Kolmapäev 4

Hommikutrenn 
Kuidas läheb Sinu jalutamise või jooksmisega? Kui tunned 
et vajad rohkem inspiratsiooni, võid kasutada enda 
telefoni ja tasuta või tasulisi äppe mis mõõdavad samme, 
kiirust, jne ja aitavad Sul motivatsiooni ja 
jooksuprogrammidega. Otsi enda telefoni äppipoest 
“Running”. 

Meditatsioon 
Istu rahulikkult hinga vabalt, leia ühendust enda kehaga  
ja vaata üle enda toitumist viimase kolme nädala jooksul. 
Kas olid rahul toitudega? Kas igatsesid mingeid 
kuumtöödeldud toite? Proovi mõelda mis toortoiduga 
saaksid asendada toite millest igatsed. Kui ei tea, siis 
kirjuta mulle Facebooki sõnumit.  



 168 Kolmapäev 4

Hommikusöök 
Pressi mahlaks: 
apelsine 
võilillelehti ja õisi 

Söögiks: 
proovi uut sordi melonit, või osta enda lemmikut  



 169 Kolmapäev 4

Lõuna 
Mikserda:  
banaane 
kooritud nektariine 
rohtu või odraorast 

Tükelda sisse: 
nektariine  



 170 Kolmapäev 4

Õhtusöök 
Tükelda salatiks: 
nuikapsast 
kurki 
tomatit 

Mikserda kastmeks: 
avokaadot 
lehtkapsast 
punet  



 171 Neljapäev 4

Hommikutrenn 

Joogahommik! Tee nii palju joogat videotega kui süda 
soovib. Kui jooga Sulle ei meeldi, proovi jõutrenni, 
tantsu, aeroobikat, ujumist, jne. Peaasi et Sul oleks lõbus 
ja mõnus olla! 

Meditatsioon 
Päeva jooksul anna inimestele nii palju kallistusi kui 
võimalik. Ütle neile midagi mille eest oled neile tänulik 
ja siis kallista. Vaatle kui palju rohkem armastust tuleb 
Sinu päeva! Pane tähele kui palju õnnelikum Sa ennast 
tunned. 



 172 Neljapäev 4

Hommikusöök 
Tükelda salatiks: 
ploome 
vaarikaid 
mureleid  

Kui jääd näljaseks: 
mangot, banaane või rohelist mahla  



 173 Neljapäev 4

Lõuna 
Mikserda:  
mangot 
astelpaju 

Lisa: 
mangot 
natuke astelpaju  



 174 Neljapäev 4

Õhtusöök 

Tükelda salatiks: 
paprikat 
kurki 
tüümjanit 

Riivi: 
kaalikat  

Mikserda kastmeks: 
avokaadot 
paprikat 
tomatit 
kaalikat 
punast pipart  



 175 Reede 4

Hommikutrenn 
Kas oled sel kuul teinud ka jõutrenni? Kas kükke, 
kätekõverdusi, planki jms, tugevat joogat või muud 
lihaseid tugevdavat trenni? Kui me ei kasuta lihaseid, 
hakkavad nad ära kaoma. Samas on oluline anda tööd ka 
enda südamele, nagu tempokas jalutus, jooksmine, 
ujumine, aeroobika, jms. 

Leia harjutusi mis treeniks Sinu lihaseid ja samuti 
selliseid mis annaks aeroobset koormust. Mõned 
harjutused teevad mõlemaid asju korraga. 

Meditatsioon 
Tunneta enda keha ja pane tähele enda hingamist pestes 
nõud, järjekorras, tööl, bussis või autos, jne. Proovi teha 
seda vähemalt 3-4 korda päevas ja pane tähele kuidas see 
muudab Sinu tuju ja produktiivsust. 



 176 Reede 4

Hommikusöök 
Arbuusihommik! 
nii palju arbuusi kui mahub 

Kui oled peale arbuusi veel näljane, söö:  
banaane roomasalatilehtedes  



 177 Reede 4

Lõuna 
Mikserda:  
kooritud küpseid virsikuid 
banaane 
mangot 
kõrvenõgest 

Lisa: 
mustikaid  



 178 Reede 4

Õhtusöök 
Riivi või spiraalista: 
kurki  
suvikõrvitsat 
redist 

Mikserda kastmeks:  
avokaadot 
värsket maisi 
natuke ristikheina  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Hommikutrenn 

Proovi midagi uut! Kas oled kunagi käinud tantsutrennil? 
Või järsku unistasid minna tai-chi trenni aga olid häbelik? 
Pea meeles et enamus inimesi mõtleb ainult ise endast ja 
ei pane nii palju tähele mida teised teevad. Tantsu või 
võitluskunstide trennis on uustulijad täiesti normaalne 
nähtus. Ja enamus õpetajaid on uustulijatega väga 
leebed. 

Meditatsioon 
Täna proovi kontsentreeruda enda südamel. Kujuta ette 
väikest päikest enda südames ja pane tähele kuidas see 
kasvab iga higetõmbega. Kasvata seda päikest nii suureks 
et see paitaks ja tervendaja Sinu tervet keha. Saada seda 
päikese energiat ka enda lemmikule inimesele. 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Hommikusöök 
Mikserda:  
pirne 
mangot  
vaarikaid 

Lisa:  
tükeldatud pirne 
vaarikaid 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Lõuna 
Mikserda:  
kooritud aprikoose 
banaane 
spinatit 

Lisa: 
tükeldatud aprikoose 
viinamarju või mureleid 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Õhtusöök 
Riivi: 
lillkapsast 

Püreesta kahvliga ja lisa lillkapsale: 
avokaadot 

Riivi keskmise osa jaoks: 
peeti 

Lisa peedile püreestatud avokaadot ja oreganot. Valmista 
sušit nagu näidatud põhiretseptide osas. 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Hommikutrenn 

Täna pakun Sulle sõpradega kokku saada. Valmistada 
toorvegan suupisteid ja organiseerida suure tantsupidu! 
Oled olnud nii tubli terve kuu, aeg on pidutseda! Kutsu 
uusi või vanu sõpru Toortoit Facebooki grupis.   

Meditatsioon 
Kui oled tantsupeol saada päikselist armastusenergiat nii 
paljudele inimestele kui suudad. Tunne kuidas nende 
päikseline energia voolab ka Sinu poole. Suured soojad 
kallistused teevad asja veelgi võimsamaks! 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Hommikusöök 
Pressi mahlaks: 
õunu 
apelsine 
hanemaltsa 

Lisaks söö: 
melonit või muud lemmikut puuvilja 
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Lõuna 

Mikserda:  
banaane  
mangot 
ingverit 
jaanikaunapulbrit 

 
Lisa tükeldatud: 
datleid  
banaane 
mangot 
musti köömneid  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Õhtusöök 

Viiluta Y-kujulise koorijaga: 
2 suvikõrvitsat 

Viiluta noaga: 
2 tomatit 

Riivi peenelt: 
2 peeti 

Lisa peedile: 
pekaanijuustu, musti 
köömneid, punast pipart 

Aseta suvikõrvitsaviilud 
taldrikule, pane peedisegu 
peale, siis kiht 
tomatilõike. Korda ja lisa 
peterselli.  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Mis nüüd saab 
Kallis sõber! 

Suur tänu Sulle et jalutasid minuga terve kuu aega sellel 
imelisel toortoidu rajal! Kas soovid siia jääda või valid 
mõnda teistsugust rada on Sinu isiklik otsus ja ma pean 
sellest lugu. Kuula ise enda intuitsiooni ja keha. Kontrolli 
uuesti üle enda toitainete sisaldust veres ja juustes. 
Vaata kas saad lisada toortoite mis sisaldavad puuduvaid 
aineid, või siis osta lisaks supertoite või toidulisandeid. 

Pea meeles et toitumine pole ainuke tervise komponent. 
Piisav uni, liikumine, hea tuju, head suhted, kehaline 
hügieen jne on sama olulised kui toitumine.  

Suured tänud et toetasid mind enda annetusega! See 
aitab mul enda tööga jätkata ja loodetavasti anda välja 
rohkem eestikeelseid toorvegan juhendeid, menüüsid ja 
võib olla ka YouTube videosid.  

Suured soojad kallid ja palju armastust Sulle! 
Reny
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