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Kuidas sobitada seda menüüd enda vajadustele ja eesmärkidele

Selle menüü päevane kaloraaž on ligikaudu 1500 kcal päevas. Iga söök on umbes 500 kcal. Selline kalorihulk sobib 
kehakaalu langetamiseks kesmisele naisele. Kui tead või tunned et vajad rohkem kaloried, suurenda kogusi vastavalt 
vajadusele. Näiteks üks banaan sisaldab umbes 100 kcal, üks avocaado umbes 250-300 kcal. Võib lisada ka vahepalasid, 
kuigi see võib nõrgendada seedimist ja tekkitada probleeme hammastega.

Selleks et teada saada palju kaloreid sa peaksid kehakaaluu alandamiseks päevas tarbima, võid kasutada cronometer.com 
lehekülge. Samas, kui sinu keharasv kasvab tarbides soovitud kalorihulga, siis ma soovitaks sujuvalt liikuda tagasi 
madalama kalorihulga poole või siis suurendada kergelt enda füüsilist aktiivsust.

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 vähem, siis katsu teha seda ainult lühikest aega et vältida ainevahe-
tuse aeglustamist.

Ma väga soovitan kontrollida enda keha rasva-, vee- ja lihasmassi professionaali juures enne selle plaani või muu dieedi 
alustamist.  Kodused aparaadid on väga ebatäpsed ja ei tasu ennast ära.

Palju odavam ja lihstam variant on mõõta vöökohta, mis tavaliselt näitab just rasvakogust kehas. Samas, vööümermõõdu 
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 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 professionaalse 
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.

Kui sa tõelpoolest 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.

Nagu näed, täpset kalorikogust on võimalk leida ainult läbi katsetamist ja enda kogemust. Aga selle tulemused - trimmis 
keha ja nooruslik energia on seda väärt!



Harjutused rasva põletamiseks

Suhteliselt suurt rolli mängib rasva ja kalorite põletamises inimese lihasmass. Mida suurem lihasmass, seda kiirem on ainevahetus ja seda 
sihvakam ja parem inimene näeb välja... Teatud piirideni, loomulikult. Kuid naised ega mehed ei pea kartma et nende lihasmass kasvab 
koledalt suureks, sest seda saavutavad kulturistid väga intensiivsete harjutustega ja igasugu abivahenditega, sealhulgas keemiliste ja 
hormonaalsetega. 

Tegelikkult naturaalne lihasmassi kasvatamine on suhteliselt aeglane protsess. Selleks et saada märgatavaid tulemusi tuleb pingutada 
päris kõvasti. Lihtsad jõuharjutused aga kasvatavad lihaseid piisavalt et anda naisele või mehele kiiremat ainevahetust ja trimmimat 
väljanägemist. Aga kindlasti ei tee nad inimest liiga suureks, eriti naisi, sest nendel on palju vähem lihaskasvu soodustavaid hormoone 
kui meestel.

Väga head harjutused rasvapõletuseks ja lihaste tugevdamiseks on kükkid ja kättekõverdused. Plank on ideaalne harjutus trimmi kõhu 
saavutamiseks. Lisan igaks juhuks ka selle kirjeldust:
* Tule põrandale ja toeta ennast kõverdatud või sirutatud kätele ja varvastele. Vajaduse korral võib toetada ka põlvedele, mis teeb 
harjutust palju lihtsamaks. Põlvede valulikuse korral võib kasutada patja.
*Hoia kõht sees ja selg sirge. Ära lase kõhul rippuda, ega tuharatel üles tõusta. Hinga sügavalt ja sujuvalt. Kui teed harjutust esimest 
korda, ära hoia seda rohkem kui 30 sekundit, muidu võid saada järgmisele päeval korraliku lihasevalu.

Minu kogemuse järgi parim harjutus rasvapõletamiseks on igapäevane pikk jalutuskäik. Kuna jalutus on suhteliselt kerge tegevus on 
seda võimalik rakendada pikkemat aega, põletades kaloreid ilma suurt pingutust ja liigeste ülekoormamist. Kui alustad jalutamisega 
tasapisi ei anna see lihaste valu ega liigset väsimust, seega saab seda harjutust sooritada iga päev. Samuti rahustav jalutus närvisüsteemi, 
mis omakorda vähendab söögiisu. Intensiivne aeroobika, spinning ja muud saransed harjutused annavad vahest hoopis suuremat 
söögiisu. Samas kui harjutus on väga nauditav, siis isegi intensiivne treening aitab toota heaolu hormoone, alandab söögiisu ja peatab 
rasva ladestumist organismis. Nii et kõige parem rasvapõletus trenn on see mida inimene tõeliselt naudib. Näiteks mina naudin väga 
joogat, isegi siis kui harjutused on intensiivsed ja nõuavad pingutust.

Leia harjutust mis meeldib ja sobib just sinule, tee seda igapäevaselt,  piisavalt pikkat aega ja näed tulemusi väga kiiresti!

Kas sinu “söögiisu” on tegelikkult hoopis midagi muud?

# Kui sa tunned ebamugavust, tõmbamistunnet või valu kõhus - eelmine söök ei seedinud hästi ja tekitab käärismist või siis oli liiga kuiv ja 
jäi kõhtu kinni. Joo vett või sooja taimeteed.
# Korinad kõhus ütlevad et söök või gaasid liiguvad läbi seedetrakti ja ei oma mingit pistmist uue söögi vajadusega. Ole tänulik et sinu 
kõht teeb ilusti enda tööd :)
# Sa tunned närvilisust, igavust või muud emotsiooni ja tahad seda söögiga maha suruda. Hinga sügavalt sisse ja leia mingit tegevust 
mis kostaks sinu hinge paremini kui toit.
# Sa tunned kerget ebamugavust suus ja kurgus. Suure tõenäolilusega on tegu januga - joo vett, mahla või sooja taimeteed.



Imeline söögiisu rahustaja
 
Söögiisu ei pruugi tähendada lisakalorite vajadust. Paljud inimesed ajavad söögiisu segamini januga. Veel üheks põhjuseks võib olla 
vajalikke ainete ja eriti just mineraalide puudujääk. Tihti on liigne söögisu seotud närvilisusega või mahasurutud emotsioonidega.

Roheline mahl on suurepärane janukustutaja, mis on samuti täis mineraale ja teisi vajalikke aineid. Klorofüll omab ka kerget rahusta-
vat toimet. Nii et roheline mahl on liigse söögiisu puhul tõeline võluvahend.

Kui kavatsed järgida seda menüüd, võid valmistada mahla kas mahlapressi või kannmikseriga. Korralik aeglane mahlapress võib 
säilitada rohkem vitamiine, kuid mikserdamine võtab palju vähem aega ja ei vaja kallist mahlapressi. Otsusta ise, mis on sinu jaoks 
sobilikum. 

Valmista mahla 5 minutiga, kaasarvatud pesemine ;)

Sul läheb vaja:
* ükskõik mis kannmikserit kaanega, või isegi köögikombaini. (Sellel pildil ma kasutan odavat, kuid tõhust NutriBulletit, kuigi ta pole 
just kõige vastupidavam aparaat.)
* 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 kannmikseriga:
* Lõika mahlaseid puu- või köögivilju kannmikserisse
* Lisa rohelist ja kui soovid, kuivemaid komponente peale
* Vajadusel lisa vett
* Mikserda korralikult
* 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

Juues mineraal- ja vitamiinirikkast mahla saad vajalike aineid kätte kergemini kui isegi smuutist, sest nad lähevad otse vereringesse 
ilma seedetrakti kiudainetega koormata.

Kui otsustad teha mahlapaastu, siis ma soovitan mitte teha seda liiga kaua aega ja võib olla isegi lisada natukene puuvilju. Sest keha 
vabastab mahlapaastu ajal soolestikku palju toksiine, mida on vaja välja viia veeslahustavate kiudainetega. 

Teiselt poolt on liigne kiudainete tarbimine kehale suureks koormaks ja võib tekitada ebamugavusi, suurendades ka söögiisu. Kõige 
parem on leida endale õiget mahla ja kiudainete tasakaalu.



Mahlased hommikusöögid- nädal 1 - umbes 500 kcal

4 kiivi 2 kurki punt lehtkapsast 3 suurt magusat pirni

Pressi mahlaks Lihtsalt söö

4 mandariini 1/2 hiinakapsast1/2 ananassi

Teisipäev

2 suurt magusat õuna

Esmaspäev

Pressi mahlaks Lihtsalt söö

2 tassi viinamarju 4 sellerivart punt peterselli

Pressi mahlaks Lihtsalt sööKolmapäev

2 apelsini 2 õuna 1 tass spinatit 2 täpilist banaani

Pressi mahlaks Lihtsalt söö

2 tassi külmutatud maasikaid 4 sellerivart2 pirni

Reede

1 magus mango

Neljapäev

Pressi mahlaks Lihtsalt söö

1 tass külm. mustikaid pisut korianderi lehti 2 suurt pirni

Pressi mahlaks Lihtsalt sööLaupäev

2 apelsini 2 mandarini punt lehtkapsast

Pressi mahlaks Lihtsalt sööPühapäev

1/2 ananassi

2 täpilist banaani

1 tass küpseid viinamarju



Magusad lõunasöögid - nädal 1 - umbes 500 kcal

1 tass külm. vaarikaid3 apelsini 1 tass spinatit1 mango

Sega kannmikseris või lõika salatiks Lisa

1 tass mustikaid pisut korianderi lehti2 banaani

Teisipäev

2 magusat pirni

Esmaspäev

Lõika sisse

1 melon 1/2 tassi leotatud goji marju1 tass külm. maasikaid 1 küps banaan

Lõika sisseKolmapäev

2 pirni 2 banaani 1 punt lehtkapsast 1 magus õun

Lõika sisse

2 õuna punt peterselli3 mandariini

Reede

1/2 tassi leotatud goji marju 

Neljapäev

Lisa

1 melon 1 tass spinatit 1/2 tassi leotatud rosinaid

LisaLaupäev

3 apelsini 1 tass külm. maasikaid 4 sellerivart

LisaPühapäev

2 banaani

2 tassi viinamarju

Sega kannmikseris või lõika salatiks

Sega kannmikseris või lõika salatiks

Sega kannmikseris või lõika salatiks

Sega kannmikseris või lõika salatiks

Sega kannmikseris või lõika salatiks

Sega kannmikseris või lõika salatiks



Kõhutäitvad õhtusöögid - nädal 1 - umbes 500 kcal

2 peeti2 kurki 1 tass spinatit2 porgandit

Spiraalista noodliteks või riivi Sega kastmeks kannmikseris 

300 g naerist 200 g kõrvitsat2 suvikõrvitsat
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50 g leotatud mandleid
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pool lillkapsast 2 kurki pisut punet3 porganditKo
lm
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v

pool jääsalatit 1 bataat

3 tomatit 1/4 kapsastpool hiinakapsast
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e

1 avokaado

N
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ja
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2 peeti 4 porgandit
60 g leotatud 

seesamiseemneid

La
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v

2 kurki 3 porgandit

Pü
ha

pä
ev

2 suvikõrvitsat

Tükelda

3 tomatit 1 avokaado

1/2 tl köömneid1 avokaado

Sega kastmeks kannmikseris 

Sega kastmeks kannmikseris 

50 g leotatud 
päevalilleseemneid

Spiraalista noodliteks või riivi

Riivi või viiluta

2 nuikapsast

1/2 sidrunit punt peterselli

Tükelda või riivi Sega kastmeks kannmikseris 

Sega kastmeks kannmikseris 

Sega kastmeks kannmikseris 

Sega kastmeks kannmikseris 

1 tomat tüümjanit

pisut 
mädarõikast

basiilikut1 avokaado1 tomat

Spiraalista noodliteks või riivi

1 tass spinatit pisut korianderit

Tükelda või viiluta

Spiraalista noodliteks või riivi

Tükelda

Riivi

1/2 roomasalatit

1/4 punast kapsast



Mahlased hommikusöögid - nädal 2 - umbes 500 kcal

1 melon 2 pirni 1 tass spinatit 2 suurt magusat õuna

Pressi mahlaks Lihtsalt söö

4 kiivit

tükk ingverit

1/2 ananassi

Teisipäev

Esmaspäev

Pressi mahlaks Lihtsalt söö

2 tassi viinamarju

2 porgandit

punt peterselli

2 tassi küpseid viinamarju

Pressi mahlaks Lihtsalt sööKolmapäev

2 täpilist banaani

Pressi mahlaks Lihtsalt söö

2 tassi külm. maasikaid

4 sellerivart

2 tassi viinamarju

Reede

1 magus mango

Neljapäev

Pressi mahlaks Lihtsalt söö

1 tass külm. mustikaid

korianderi lehed

2 suurt pirni

Pressi mahlaks Lihtsalt sööLaupäev

3 apelsini

4 mandarini

Pressi mahlaks Lihtsalt sööPühapäev

2 tassi külm. vaarikaid

2 täpilist banaani

punt lehtkapsast 2 magusat õuna

punt hernevõrseid

pool ananassi 2 kurki



Magusad lõunasöögid - nädal 2 - umbes 500 kcal

5 mandariini 1 magus mango 1 punt lehtkapsast 1 tass viinamarju

Sega kannmikseris või lõika salatiks Lisa

2 banaani

tükk ingverit

2 apelsini

Teisipäev

Esmaspäev

2 õuna

1 tass spinatit

punt hernevõrseid

pool tassi leot. rosinaid

Kolmapäev

pool tassi leot. goji marju

Lõika sisse

2 õuna

väike punt peterselli

pool melonit

Reede

2 kiivit

Neljapäev

Lõika sisse

2 pirni

1 tass külm. vaarikaid

2 banaani

Lõika sisseLaupäev

3 banaani

pool tassi goji marju

Pühapäev

2 tassi külm. vaarikaid

1 tass viinamarju

1 tass külm. mustikaid pool melonit

pisut korianderit

3 pirni pool tassi leot. rosinaid

Sega kannmikseris või lõika salatiks

Sega kannmikseris või lõika salatiks

Sega kannmikseris või lõika salatiks

Sega kannmikseris või lõika salatiks

Sega kannmikseris või lõika salatiks

Sega kannmikseris või lõika salatiks

Lisa

Lisa

Lisa



Kõhutäitvad õhtusöögid - nädal 2 - umbes 500 kcal

Sega kastmeks kannmikseris 
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1 tass spinatit

2 peeti

2 porgandit

2 kurki

pool lillkapsast

1/4 kapsast

pool hiinakapsast

Tükelda

3 tomatit 1 avokaado

pool jääsalatit

300 g naerist

2 suvikõrvitsat

2 kurki

pisut punet 1/2 tl köömneid

Sega kastmeks kannmikseris 

Sega kastmeks kannmikseris 

1 bataat

60 g leotatud 
seesamiseemneid

50 g leotatud 
päevalilleseemneid

200 g kõrvitsat

Tükelda või riivi

Riivi või viiluta

1 nuikapsas

1/2 sidrunit

punt peterselli

Tükelda või riivi Sega kastmeks kannmikseris 

Sega kastmeks kannmikseris 

Sega kastmeks kannmikseris 

Sega kastmeks kannmikseris 

tüümjanit

basiilikut

Spiraalista või riivi

pisut korianderit

Tükelda või viiluta

Spiraalista noodliteks või riivi

Tükelda

Tükelda

1/2 roomasalatit

1/4 punast kapsast

2 kurki

1 avokaado

1 avokaado

3 tomatit

400 g kõrvitsat 1/2 sidrunit 250 g tooroliive

3 tomatit

3 tomatit 2 nuikapsast

1 bataat 1 tomat1 tomat2 kurki
40 g leotatud 

peekanipähkleid



Reede

Mahlased hommikusöögid - nädal 3 - umbes 500 kcal

2 apelsini 2 peeti 4 sellerivart

Pressi mahlaks Lihtsalt söö

3 kiivit

punt lehtkapsast

1 melon

Teisipäev

Esmaspäev

Pressi mahlaks Lihtsalt söö

5 mandariini

2 kurki

1 tass spinatit

2 magusat õuna

Pressi mahlaks Lihtsalt sööKolmapäev

3 magusat pirni

Pressi mahlaks Lihtsalt söö

2 tassi külm. vaarikaid

tükk ingverit

pool ananassi 2 pirni

Neljapäev

Pressi mahlaks Lihtsalt söö

punt hernevõrseid

punt peterselli

1 magus mango

Pressi mahlaks Lihtsalt sööLaupäev

2 tassi viinamarju

3 õuna

Pressi mahlaks Lihtsalt sööPühapäev

2 porgandit

punt nisuorast

2 täpilist banaani

4 sellerivart

pool ananassi 2 tassi külm. maasikaid 2 tassi viinamarju

2 täpilist banaani



Reede

Magusad lõunasöögid - nädal 3 - umbes 500 kcal

3 banaani punt lehtkapsast 2 sellerivart

Sega kannmikseris või lõika salatiks Lisa

pool tassi leot. rosinaid

2 õuna

3 banaani

Teisipäev

Esmaspäev

Lõika sisse

1 melon

2 mandariini

4 sellerivart

2 kiivit

Lõika sisseKolmapäev

3 magusat pirni

Lisa

tükk ingverit

punt peterselli

3 banaani 1 tass külmut. maasikaid

Neljapäev

Lisa

pool tassi leot. rosinaid

4 spl jaanikaunapulbrit

pool ananassi

Lõika sisseLaupäev

2 apelsini

pool ananassi

Lõika sissePühapäev

2 õuna

punt nisuorast

1 tass külmut. vaarikaid

1 tass spinatit

1 mango 1 tass külm. vaarikaid 3 magusat õuna

pool tassi leotatud goji marju

Sega kannmikseris või lõika salatiks

Sega kannmikseris või lõika salatiks

Sega kannmikseris või lõika salatiks

Sega kannmikseris või lõika salatiks

Sega kannmikseris või lõika salatiks

Sega kannmikseris või lõika salatiks



Kõhutäitvad õhtusöögid - nädal 3 - umbes 500 kcal

Sega kastmeks kannmikseris 
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1 tass spinatit

2 peeti 2 porgandit

2 kurki

pool lillkapsast

1/4 kapsast

Tükelda

3 tomatit

1 avokaado

pool jääsalatit

2 suvikõrvitsat

50 g leotatud mandleid

2 kurki

pisut punet2 peeti

1/2 tl köömneid

Sega kastmeks kannmikseris 

Sega kastmeks kannmikseris 

Tükelda või riivi

punt peterselli

Tükelda või riivi Sega kastmeks kannmikseris 

Sega kastmeks kannmikseris 

Sega kastmeks kannmikseris 

Sega kastmeks kannmikseris 

tüümjanit

basiilikut

pisut korianderit

Tükelda või viiluta

Spiraalista noodliteks või riivi

Tükelda

Tükelda

1/2 roomasalatit

1/4 punast kapsast

2 kurki

1 avokaado

3 tomatit

400 g kõrvitsat 1/2 sidrunit

50 g tooroliive3 tomatit

2 nuikapsast

1 bataat

2 kurki

40 g leotatud 
peekanipähkleid

3 tomatit

pool jääsalatit

tükk ingverit

2 peeti

Spiraalista noodliteks või riivi Tükelda

1 avokaado

pool hiinakapsast

1 avokaado2 suvikõrvitsat 1/2 sidrunit

2 porgandit

60 g leotatud 
kõrvitsaseemneid



Reede

Mahlased hommikusöögid - nädal 4 - umbes 500 kcal

2 tassi viinamarju 2 õuna punt hernevõrseid

Pressi mahlaks Lihtsalt söö

2 tassi külm. maasikaid 

tükk ingverit

pool ananassi

Teisipäev

Esmaspäev

Pressi mahlaks Lihtsalt söö

1 melon

2 tassi külm. vaarikaid

punt lehtkapsast 

3 magusat õuna

Pressi mahlaks Lihtsalt sööKolmapäev

3 täpilist banaani

Pressi mahlaks Lihtsalt söö

3 porgandit

4 sellerivart

3 apelsini 2 tassi viinamarju

Neljapäev

Pressi mahlaks Lihtsalt söö

2 tassi spinatit

punt peterselli

1 melon

Pressi mahlaks Lihtsalt sööLaupäev

3 suurt peeti

pool ananassi

Pressi mahlaks Lihtsalt sööPühapäev

2 õuna

2 magusat pirni

punt nisuorast

1 granaat 3 mandariini 2 täpilist banaani

1 magus mango

4 sellerivart



Reede

Magusad lõunasöögid - nädal 4 - umbes 500 kcal

4 aplesini 1 tass külm. vaarikaid punt lehtkapsast

2 pirni

punt nisuorast

3 mandariini

Teisipäev

Esmaspäev

2 banaani

2 banaani 

pool tassi leot. gojid

pool melonit

Kolmapäev

pool melonit

2 õuna

4 spl jaanikaunapulbrit

1 mango 1 granaat

Neljapäev

2 pirni

1 tass külm. mustikaid

3 banaani

Laupäev

pool tassi goji marju

1 melon

Pühapäev

tükk ingverit

1 tass viinamarju

punt peterselli

2 õuna 1 tass maasikaid 1 pirn

1 tass leot. rosinaid

1 tass spinatit

Sega kannmikseris või lõika salatiks

Sega kannmikseris või lõika salatiks

Sega kannmikseris või lõika salatiks

Sega kannmikseris või lõika salatiks

Sega kannmikseris või lõika salatiks

Sega kannmikseris või lõika salatiks

Sega kannmikseris või lõika salatiks

Lisa

Lõika sisse

Lõika sisse

Lisa

Lisa

Lõika sisse

Lõika sisse



Kõhutäitvad õhtusöögid - nädal 4 - umbes 500 kcal

Sega kastmeks kannmikseris 

Te
is

ip
äe

v
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m
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pä
ev
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äe

v
Re
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e

N
el

ja
pä

ev
La
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äe

v
Pü

ha
pä

ev

2 kurkipool lillkapsast

1/4 kapsast

Tükelda

3 tomatit

1 avokaado

pool jääsalatit

300 g naerist2 suvikõrvitsat

pisut punet

1/2 tl köömneid

Sega kastmeks kannmikseris 

Sega kastmeks kannmikseris 

Tükelda või riivi

Tükelda Sega kastmeks kannmikseris 

Sega kastmeks kannmikseris 

Sega kastmeks kannmikseris 

Sega kastmeks kannmikseris 

tüümjanit

basiilikut

Spiraalista noodliteks või riivi

Tükelda

Tükelda

1/2 roomasalatit

1/4 punast kapsast2 kurki

1 avokaado

3 tomatit 100 g tooroliive

3 tomatit

1 nuikapsas

1 bataat

2 kurki

2 tomatitpool jääsalatit

tükk ingverit3 peeti

Spiraalista noodliteks või riivi

Tükelda

pool hiinakapsast

1 avokaado

1/2 sidrunit

3 porgandit

40 g leotatud 
makadaamia pähkl.2 tomatit

1 bataat 2 nuikapsast

1 avokaado

1 nuikapsas2 peeti

400 g kõrvitsat

tükk kurkumit

pisut punast 
pippart

50 g leotatud 
päevalilleseemneid

pool jääsalatit

1 nuikapsas



kapsast hiinakapsast

naerist

pisut punet

kõrvitsat, jms

basiilikutkorianderit

punast kapsasttomatit

nuikapsastbataati

Rohelise mahla valmistamine hommikusöögiks

apelsine

peeti

sellerivart

Magusa mahla valmistamiseks vali 1-3 tüüpi puuvilju ja/või marju, sobivad üks kõik mis viljad, v.a. banaanid

Mahla roheliseks tegemiseks võib valida üks kõik mis söödavaid lehti või rohtusid, sh metsikuid - 1-2 tüüpi

kiivisid

lehtkapsast

melonit

mandariine

kurki

spinatit

õunupirne

vaarikaid, jms

ingverit

ananassi

hernevõrseid

peterselli

viinamarju

mangot

porgandit

nisuorast

maasikaid

roomasalatit

kurkumit, jms

jääsalatit, jms

Lisaks või hoopis puuviljade asemel võib valida 1-3 tüüpi köögivilju, siin on vaid mõned näited

Mahlasse võib lisada ka maitsetaimi ja vürtse, mis omavad tervendavaid toimeid, 1-2 tüüpi, väikses koguses

Peale rohelist mahla on hea süüa hommikusöögiks ka terveid puuvilju.

külmutatud mustikaid



Magusa lõunasöögi koostamine (kalorsust kontrolli cronometer.com lehel)

viinamarju

Vali 1-3 tüüpi magusat 
puuvilja, koguse vali 

vajaduse järgi

Lisa 1-2 tüüpi rohelisi 
lehti, vürtse või mõnda 

superfood pulbrit

apelsine

õunu

peterselli

banaane spinatit

mango

lehtkapsast

mandariine

melonit

ingverit või muid vürtse

hernevõrseid

külmutatud mustikaid

sellerivarsi

pirne kiivit

pool tassi leot.  
goji marju

külmutatud vaarikaid 
sulata toatemperat.

pool tassi leot. 
rosinaid

datleid vms

granaati

 külmutatud maasikaid

nisuorast või muud 
rohelist, seal hulgas 
söödavat metsikut

jaanikaunapulbrit või 
muud superfood pulbrit

Võib valida ka hapukaid 
puuvilju, kuid banaaniga 

neid süüa ei soovita

Hea on lisada sulatatud 
külmutatud või leotatud 
kuivatatud marju-puuvilj.

papaiat

hurmaad

nektariine või muid 
magusaid või pool-
magusaid puuvilju

füüsalit

ananassi

greibi või muid  
hapukaid puuvilju

 külmutatud murakaid

 külmutatud mureleid



Värske  ja kõhutäitva salati koostamine

1 tass spinatit

2 porgandit

 lillkapsast 1/4 kapsast

Kergesti seeditavad mahlased köögiviljad võiksid moodustada salati põhiosa - vali 1 kuni 3 tüüpi 

3 tomatit

avokaadot

300 g naerist 2 suvikõrvitsat

leotatud mandleid

punet

köömneid

Tükelda või riivi

peterselli

Hea seedimise jaoks on soovitav kasutada ainult ühte tüüpi rasva korraga

tüümjanit

mädarõikast, jms

basiilikut, jmskorianderit rosmariini

Maitsetaimed lisavad omapärasust, parandavad merleolu ja annavad kehale meeldivat lõhna, Võsul  1-2 tüüpi

Vürtsid tugevdavad seedimist, leevendavad põletikke ja eemaldavad halbu baktereid, lisa 1-2 tüüpi

1/2 roomasalatit

1/4 punast kapsast brusseli kapsast

2 kurki

400 g kõrvitsat 1/2 sidrunit

tooroliive

2 nuikapsast

1 bataat

leotatud 
peekanipähkleid

pool jääsalatit

ingverit

2 peeti

Spiraalista noodliteks või riivi Tükelda

pool hiinakapsast

 makadaamia 
pähkleid, jms

kurkumit punast pippartmusta pippart

leotatud 
päevalilleseemneid

Salati valmistamiseks vali 2 kuni 8 koostist. Mida lihtsam on salat, seda kergem on selle seedimine.  Kui 
valmistad salatit ilma rasvallikat, lisa hapukaid koostisosi, nagu tomat või sidrun. Rasvata salati 
seedimine võib tihti olla raskem kui rasvaga. Veerikkad köögiviljad, nagu kurk, tomat ja jääsalat seeduvad
palju kergemini kui juurviljad.



Ma soovin sulle palju edu trimmis ja terve keha saavutamisel. Pea meeles, et sinu füüsiline ja 
mentaalne heaaolu on alati esikohal. Kui sa pingutad kaalulangetamisega üle, ei too see sulle 
rõõmu ega püsivaid tulemusi.

Kui sa tunned et ei suuda süüa ainult toortoitu, siis on parimad valmistatud toidu valikud 
kergelt aurutatud juurviljad, tatar, riis, quinoa või kartul. Soovitav on vältida loomseid valke, 
gluteeni, praetud toite ja eriti keemikaalseid lisaaineid. Siiski soovitan süüa nii suure osa oma 
toidust toorena kui võimalik.

Kui sul tekib küsimusi menüü või toortoitumise kohta, küsi mind julgelt Facebookil. Olen seal 
Reny Kattel (Happy Raw Reny) nime all. 


