
Selgitused Sotsiaalministri 15.01.08. määruse nr.8 "Tervisekaitsenõuded 
toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis" kohta sagedamini 

esitatud küsimustele 
 
 

1. Määruse §.5 p.15 on määratletud joogid, mida ei tohiks lastele pakkuda:" 
Veepõhised maitsestatud joogid sh. energia- ja spordijoogid, mis sisaldavad 
toiduvärve....jne. Kas alates 01.09.08 võib mahlakontsentraadist valmistatud  jooke 
pakkuda?  

Peab täpsustama, et mõiste „mahlakontsentraat“ ei ole päris korrektne, sest Vabariigi 
Valitsuse 19. detsembri 2003. a määruse nr 324 „Toidu märgistusele esitatavad nõuded ja 
märgistamise ning muul viisil teabe edastamise kord 1” § 5 lg1 näeb ette, et kui toidul on 
õigusaktiga kehtestatud nimetus, siis tuleb kasutada seda nimetust. 
Vabariigi Valitsuse 27. veebruari 2004. a määruse nr 55 „Mahlatoodete koostis- ja 
kvaliteedinõuded ning märgistamise erinõuded1“  § 3 lg 1 on määratletud mõiste 
kontsentreeritud mahl, mis on  saadud üht või mitut liiki mahlast füüsikalise töötlemisviisiga 
vee eraldamise teel. Sotsiaalministri  15.01.08. määrus nr.8 "Tervisekaitsenõuded 
toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis" ei keela mahlatooteid, mis vastavad 
Vabariigi Valitsuse 27. veebruari 2004. a määrusele nr 55. Lasteasutuste sööklates on 
piirangud vaid veepõhistel jookidel, sh mahlajoogid, siirupid ja värskendavad joogid, 
spordijoogid ja energiajoogid, milles on loetletud lisaained. 
 

2. Uues määruses on kirjas, et toidu hindamisel ei lähtuta valkude, rasvade ja 
süsivesikute grammilistest soovitustest, vaid põhitoitainete osatähtsusest energiast. 
Mida see tähendab? 

See tähendab seda, et eesti toitumissoovitustes on tasakaalustatud toiduvaliku puhul soovitav, 
et valgud annaksid päevasest toiduenergiast 10–15%, rasvad 27,5–32,5% (eelkooliealistel 30–
35%) ja süsivesikud 55–60%.  
 
Oluline on arvestada rasva koostist. Loomset rasva võib toiduga saadavatest rasvadest olla 
ainult kuni 1/3. Rasvadest 2/3 peavad moodustama taimsed rasvad ja kalast  saadavad rasvad 
(küllastumata rasvhapped). Loomses rasvas on ülekaalus küllastunud rasvhapped. Taimsed 
rasvad on tavaliselt vedelad ning sisaldavad mono- ja polüküllastumata rasvhappeid. Kala 
sisaldab polüküllastumata rasvhappeid. 
 
Toitaine osatähtsus energias väljendatakse tähisega „%E”. 1 g rasvu annab 9 kilokalorit 
(kcal), 1 g valke 4 kcal ja 1 g süsivesikuid samuti 4 kcal.  
 
Saamaks teada, kas koostatud menüüs põhitoitainete soovitused energiast vastavad 
soovitavale, teostatakse järgmine arvutuskäik 
Rasvade kogus grammides korrutatakse 9ga, valkude ja süsivesikute kogus grammides 
korrutatakse 4ga. Niimoodi saadakse teada, kui palju vastav toitaine annab energiat. Edasi 
leitakse saadud energiakoguse osatähtsus kogu energiast. 
 
Näide: Koguenergia 800kcal, valke 30g, rasvu 27g, süsivesikuid 110 g 
Energia:  

• valkudest 29x4kcal=117kcal,  
• rasvadest 27x9kcal=243kcal, 
• süsivesikutest 110x4kcal=440kcal  



Ja osatähtsused energiast tulevad järgmised: 
• valgud 117/800x100=14,6%E 
• rasvad 243/800x100=30,4%E 
• süsivesikud 440/800x100=55%E 
ehk tarbimine vastab soovitavale. 

 
Põhitoitainete osatähtsust energias vaadatakse kahe nädala keskmisena, kuid ka päeviti ei tohi 
nende kõikumine olla väga suur. Üksikutel päevadel võib olla kõikumine 
valkudel 12,5±5,0%E, rasvadel 30,0±5,0 %E ning süsivesikutel 57,5±5,0%E. 
Ühe konkreetse toidu kohta neid rakendada ei ole võimalik. 
Näide, kuidas muutuvad toitainete osatähtsused energiast, kuigi nö soovitavad põhitoitainete 
koguselised tarbimised vastavad soovitavale ja samuti ka energia tarbimine jääb soovitava 
piiridesse: 
Määruse põhjal on III põhikooliastme soovitav energia koolilõuna 780±60kcal, valgud 10-
15%, rasvad 27,5-32,5%, süsivesikud 55-60% ehk valgud 19,5-29,3g, rasvad 23,8-28,2g, 
süsivesikud 107,2-117g. 
Näiteks kui koolilõuna sisaldab 29,3 g valke, 28,2 rasvu ja 107,2g süsivesikuid, annab see 
kokku 29,3x4+28,2x9+107,2x4= 800,6 kcal ehk energia vastab soovitusele. Kuid kui hinnata 
põhitoitainete osakaalu selle koolilõuna portsjoni koguenergias, siis moodustavad valgud 
14,7%, rasvad 31,7% ja süsivesikud vaid 53,6% ehk viimased siis alla soovitava. 
 

3. Miks on oluline tehnoloogiline juhend? 
Tehnoloogiline juhend sisaldab koka jaoks vajalikku infot retsepti (bruto-neto, väljatulek) ja 
protsessi kirjelduse kohta. Kui üks kokk lahkub töölt, saavad tema järeltulijad kasutada sama 
retsepti. Tehnoloogiline juhend võimaldab leida hinda ja arvutada roa toitainelist koostist. 
Samuti saab arvutada vajalikke brutokoguseid st võtta laost vajalikul hulgal tooraineid. Roas 
sisalduvate toiduainete kajastamine annab vajalikku infot ka haiguspuhuste eridieetide osas 
(näit. allergiat tekitavad toiduained vms). Soovitav on koostada tehnoloogiline juhend 1000 g 
roa väljatuleku kohta, mitte portsjoni kohta.  
 

4. Miks tehnoloogiline juhend peaks olema tehtud eelistatult 1000g väljatuleku kohta? 
See lihtsustab oluliselt arvutuskäiku ning seega ka toitlustaja tööd. Näide: lasteaias on 4 
lasteaiagruppi (20 last sõimerühmas, 50 last nooremas lasteaiarühmas, 50 last keskmises ja 40 
last vanemas lasteaiarühmas). Kumb variant on lihtsam? 
A) teha igale roale 4 tehnoloogilist kaarti (nt 120g, 150g, 180g, 200g suppi) ja arvutada 
vastavalt mitu portsjonit iga kogusega suppi valmistada või  
B) teha 1 tehnoloogiline kaart 1000g kohta. Leida vajalik valmistatav kogus kokku – näiteks: 
20*120+50*150+50*180+40*200=26900g ja pärast jagada vastavalt laste kogu arvule ja 
portsjoni suurusele rühmadesse välja. 
 

5. Miks ei ole soovitav pakkuda viinereid, keeduvorsti ja sardelle ning neist 
valmistatud kastmeid rohkem kui üks kord kuus? 

Viinerid ja keeduvorst on küll sageli laste lemmikud, kuid sisaldavad  säilitusainetest nitriteid 
E 249 -250. Uuringud on näidanud, et väikelapsed saavad isegi ühe viineri söömisega nitriteid 
üle Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) poolt lubatud aktsepteeritava päevakoguse (ADI- 
acceptable daily intake) lapse kehamassi kohta. Lisaks sisaldavad viinerid rohkelt loomset 
peitrasva ja küllastunud rasvhappeid, mille kogust ka laste toidus on vajalik piirata, et ära 
hoida tulevikus südame- ja veresoonkonnahaigusi. Viinereid on lihtne valmistada ja lapsed 
söövad viinerid ka kodus, sest vanematel ei ole sageli pärast tööd aega tegelda põhjalike 
küpsetusprotseduuridega.  Lasteasutuses valmistavad toitu aga koolitatud kokad,  kelle töö on 



toidu valmistamine ning kes ametit omandades on saanud teadmised ja oskused kvaliteetseks  
toitlustamiseks.  
 

6. Miks ei tohi pakkuda maksast valmistatud toitu koolieast noorematele lastele 
sagedamini kui kaks korda kuus? 

Maks sisaldab küll olulisi toitaineid, kuid sagedasel tarbimisel saavad lapsed sellest liigses 
koguses vitamiini A. 100 g loomamaksas on 19674 µg-retinoolekvivalendi, maksakastes 7387 
µg-ekv ja maksapasteedis 4560 µg-ekv. Laste päevases toidus ei tohiks olla üle 400-900 µg-
ekv vitamiini A, sest selle vitamiini ületarbimine kahjustab maksa ning on 
reproduktiivtoksiline. WHO soovituste (2001) kohaselt loetakse toksiliseks koguseks 3000 
µg-ekv ööpäevas. Lisaks sisaldab maks raskemetalle (näiteks plii), mis ladestuvad organismis 
ning võivad mõjutada lapse vaimset arengut. Kui ei ole olulist toitainete puudust, siis ei 
soovita WHO pakkuda lastele maksatoite.  
 

7. Kas ja kui sageli tohib pakkuda maksast valmistatud toitu koolilastele? 
Koolilastele ei soovitata maksast valmistatud toite pakkuda üle 2 korra kuus. Kui sellist toitu 
pakutakse, siis tuleb arvestada, et toiduga saadav vitamiin A kogus ei ületaks lubatud 
päevakoguseid. Lisaks kumuleerub maksas sisalduv plii organismis ja kahjustab 
kesknärvisüsteemi, pliid peetakse ka Parkinsoni tõve, närvisüsteemi degeneratsiooni ja IQ 
languse põhjuseks.  
 

8. Miks peab leib olema saadaval iga päev? Kas ka nt Mehhiko nädalal peab leiva 
otseselt menüüsse sisse kirjutama? 

Leib on oluline kiudainete ning B-grupi vitamiinide allikas. Eesti toitumissoovituste kohaselt 
peaks tarbima päevas 3-5 viilu rukkileiba. Kuna koolilõuna peab katma umbes kolmandiku 
päevasest energiavajadusest, siis peaks koolilõuna sisaldama vastavalt ka 1 viilu leiba.  
Menüü kohaselt pakutakse lastele uudseid roogi (nt lasanje vm), mille juurde leiba ei ole 
tavaks süüa, siis ei pea leiba menüü alusel pakkuma. Kuid lastele peaks ka sel juhul leib soovi 
korral kättesaadav olema.   
 

9. Määrus ei sätesta, millise rasvasusega piima ja piimatooteid on soovitav lastele 
pakkuda. Millised on soovitused? 

WHO juhise (2006) kohaselt soovitatakse koolis anda väherasvast piima ja vähese rasva- ning 
soolasisaldusega piimatooteid. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 1234/2007 kohaselt 
loetakse 1,5–1, 8 % rasvasisaldusega piima väherasvaseks. WHO soovitustes ei piirata 
lastesõimedes (2-3.a) pakutava piima rasvasisaldust. Väherasvane piim ja väherasvased ning 
vähese soolasisaldusega piimatooted (piim, keefir, hapupiim, jogurt ja juust) on üldiselt 
eelistatumad, kuna täispiimatooted sisaldavad peale kasulike ainete ka hulgaliselt küllastunud 
rasvhappeid. Oluline on jälgida, et küllastunud rasvhapetega ei kaetaks päevas üle 10%E . 
Näiteks lasteaia vanemas rühmas ei tohiks kogu päeva toiduga (piim, kohupiim, liha, 
lihatooted, või, juust, jogurt, ) saada küllastunud rasvhappeid  üle 19, 6 g.  
 

10. Kuidas arvutada vajalikku toidu keskmist kaloraaži, kui korraga toitlustatakse eri 
vanusegruppide õpilasi?  

 
Toitu võib valmistada lähtuvalt kas vanusegruppidele või lasteastutuse rühmadele määruse 
lisas antud toiduenergia (kilokalorites või džaulides) väärtusest lähtuvalt. Määruse lisas on 
antud energiasoovitused mõlemast variandist lähtuvalt. Lasteasutuserühmadena on välja 
toodud järgmised grupid: sõimerühm (1-3.a.), noorem lasteaiarühm (3-5.a), keskmine 
lasteaiarühm (5-6.a), vanem lastaiarühm (6-7.a). Kui kõigile rühmadele valmistatakse sama 



menüü,  on toidu valmistamiseks vajalik omakorda leida kõigi rühmade keskmine päevase 
toiduenergia sisaldus. Selle leidmiseks kasutatakse järgmist arvutuskäiku: (see on avaldatud 
ka Tervisekaitseinspektsiooni kodulehel http://www.tervisekaitse.ee/?mid=1071) 
 
 
Arvutuste näidis: 
  Sõimerühm Noorem rühm Keskmine rühm Vanem rühm 
Toiduenergia 
vajadus, kcal 1100 1395 1640 1855 
Laste arv 30 20 25 35 
  
Päevase toiduenergia kaalutud keskmine soovitus arvutatakse järgmiselt: 
1)      Korrutatakse lasteaia iga vanuserühma energiasoovitus lasteasutuse vastavas rühmas 
söövate laste arvuga ja saadud korrutised liidetakse 
2)      Korrutiste summa jagatakse rühmades olevate laste arvude summaga ja saadakse 
keskmine toiduenergia ühe lapse kohta.  
  
 1100x30+1395x20+1640x25+1855x35 
                                                           =1517 kcal 
                     30+20+25+35 
 
Näites toodud juhul koostatakse menüü selliselt, et keskmine päevase toiduenergiasisaldus on 
1517 kcal. Hommiku, lõuna, õhtusöögi toiduenergiasisaldused on antud määruses %-na 
päevasest energiavajadusest. Toiduportsjonid jagatakse köögist rühmadesse laste arvust ja 
antud rühma toiduportsjoni massist lähtuvalt (saab arvutada http://tai.econet.ee  programmi 
abil). Kui ühes rühmas on erinevas vanuses lapsi, tuleb portsjonit vähendada / suurendada 
kogemusest lähtuvalt ning pakkuda suurematele lastele toidu juurdevõtmise võimalust. 
Lõppeesmärgiks on tagada toiduportsjonid, mis vastavad lapse vanusele ettenähtud toitainete- 
ja toiduenergia sisaldusele.  
 

11. Kas on olemas programmi lasteasutustele, mis aitab köögis õige 
toiduenergiasisaldusega portsud välja arvutada?  

Tervise Arengu Instituudi hallataval www.terviseinfo.ee  kodulehel on toitumisprogramm 
http://tai.econet.ee, mille abil saab sisestada menüüd ning võrrelda antud menüü 
energiasisaldust vastava vanusegrupi või lasteasutuse rühma toiduenergiasoovitusega. 
Menüüs toiduportsjoni kogust muutes saab leida vastava vanusegrupi toiduenergiale vastava 
portsjoni suuruse.  
 

12. Kuidas hakatakse teostama järelevalvet määruses toiduenergia ja toitainete 
sisalduse osas?  

Toiduvalmistajad peaksid lähtuma vanuserühmadest (sõimerühm, noorem, keskmine, vanem 
lasteaiarühm) vastavalt määruse lisas 2 esitatule. Toiduvalmistamisel on võimalik kasutada 
kaalutud keskmise toiduenergia väärtust, toidujagamisel aga tuleb arvestada, et portsjonid 
oleksid erinevatele vanuserühmadele eri suurusega. Järelevalve käigus plaanitakse rutiinselt 
kontrollida tehnoloogiliste kaartide alusel toiduenergia ja põhitoitainete sisaldust jagades 
lapsed kahte rühma (sõime- ja aiarühma kaalutud keskmised väärtused). Eraldi nelja 
vanuserühma 10 päeva menüü arvutuste kontrollimist teostatakse valikuliselt sihtuuringute 
raames teatud üksikutes lasteaedades.  
  
 



13. Palun selgitage söögivaheaja pikkuse muutust? 
Uue määruse kohaselt peab söögiaeg koolis olema vähemalt 15 minutit. Praegu kehtiva 
määruse kohaselt peab söögiaeg olema vähemalt 20 minutit. Uus määrus püüab vastu tulla 
koolijuhtide soovile mitte venitada koolipäeva väga pikaks, mis võib juhtuda, kui 
söögivaheaegasid on mitu. WHO soovituste (2006) kohaselt  tuleks lastele söömiseks 
võimaldada vähemalt 20 minutit  pärast seda, kui nad on toiduga lauda jõudnud. 
 

14. Miks ja mis kujul peab lastele pakkuma värskeid puuvilju vähemalt 3 korda 
nädalas?  Miks köögivilju peab pakkuma vähemalt 2 korda nädalas? Milliseid 
eelistatakse, millises koguses? 

Määruse järgi peab pakkuma puuvilja 3 korda ja köögivilja 2 korda nädalas kuumtöötlemata 
kujul. (näiteks: 1x üks porgand, 1x kaalika- /kõrvitsaviil või paprika tükk, 2x üks väike õun 
või ¼ suurt õuna, 1x üks pirn, banaan, 2 ploomi vms.). WHO soovitab süüa erinevaid 
köögivilju ja puuvilju, eelistatavalt värskelt ja kohaliku päritoluga, mitu korda päevas.  
 

15. Miks on piiratud makaronitoodete kasutamine põhitoiduna? Miks on soovitatav 
kasutada täisterajahu / grahamjahu?  

Toiduainete rafineerimine vähendab oluliselt nende vitamiinide ja mineraalainete sisaldust, 
seetõttu on enim soovitavad täisterajahust tooted. Toitumine peab olema mitmekesine, valida 
tuleb toiduaineid nii erinevatest toidugruppidest (teraviljatooted, puu- ja köögiviljad, 
piimatooted, liha-kana-kala-muna, lisatavad toidurasvad) kui varieerida nende kasutamist 
toidugrupi siseselt (teraviljapudrud, riis, makaronid, tatar jne), et saada kätte kõik olulised 
toitained. Täisteranisujahu ehk grahamjahu sisaldab teravilja kooreosa, tuuma kui ka idu ning 
seetõttu on selle vitamiini- ja mineraaltoitainesisaldus suurem kui kõrgema sordi nisujahust 
valmistatud toodetes, kus praktiliselt puuduvad vitamiinid ja samuti ka toidukiud.   
 

16. Kas külmutatud kala/liha/ puu-ja köögiviljad on ka värsked? 
Külmutatud köögivilju võib tinglikult võtta oma toiteväärtuselt võrdseks värskete kevad-
talviste köögiviljadega. Värsked puu- ja köögiviljad on külmutatud toodetest 
vitamiinirikkamad. Külmutatud toidu toiteväärtus oleneb ka külmutamise temperatuurist. 
Kiirkülmutamisel säilivad toitained ja  köögivilja struktuur.   
 

17. Mida tähendab hüdrogeenitud taimerasv ja miks on see keelatud? 
Taimsete rasvade tahkestamist nimetatakse hüdrogeenimiseks ning vastavat saadust 
hüdrogeenitud taimerasvaks. Selle protsessi käigus võivad olenevalt tehnoloogiast tekkida 
kõrvalsaadusena transrasvhapped. Transrasvhapped on oma olemuselt sarnased küllastunud 
rasvhapetele ning neid loetakse nii südame-veresoonkonnahaiguste kui ka vähi üheks 
võimalikuks riskifaktoriks. Seda, kas toode sisaldab hüdrogeenitud taimerasva, saab teada 
toote koostisosade loetelust.  
 

18. Miks piiratakse majoneesi kasutamist? Mis on väike kogus? 
Majoneeside ja rasvainete baasil valmistatud maitsestatud kastmete puhul kehtib üldjuhul 
reegel – mida vähem rasva, seda rohkem lisaaineid ja mida rohkem rasva, seda vähem 
lisaaineid. Kuna nii rasva kui ka lisaaineid saame oma igapäevase toiduga pigem liiga palju, 
siis selliste toitainete poolest vaese toiduaine kasutamine ei ole õigustatud. Selle asemel tuleks 
kasutada salatite valmistamisel õli, mahla või maitsestamata jogurtit. Toidu kõrvale kastmeks 
ei soovitata majoneesi üldse kasutada. Väike kogus võiks olla kuni 50 grammi, kuid seda 
kindlasti mitte ühel toidukorral korraga. 
 
 



19. Miks on keelatud pakkuda magustoiduks puuvilja- ja müslitahvleid? 
Sellel on mitu põhjust. Esiteks, võivad need sisaldada palju lisaaineid. Teiseks, nad sisaldavad 
reeglina palju lisatud suhkrut ja laste jaoks liigses koguses kiudaineid, mis viivad organismist 
välja kaltsiumi.  
 

20. Koolieelses lasteasutuse on keelatud pakkuda oakohvi. Kas lahustuv kohv on 
lubatud?  

Lahustuv kohv on samuti oakohv. Oakohv ei ole lastele soovitatav närvisüsteemi stimuleeriva 
kofeiinisisalduse tõttu. Eesti toidu- ja toitumissoovituste (2006) kohaselt ei ole soovitav 
kofeiinivaba kohvi joomine, sest üks selle valmistamise käigus kasutatavatest ainetest 
(metüleenkloriid) võib olla vähki tekitava toimega.  
 

21. Mida tähendab: toitainete ja muude füsioloogilise mõjuga ainetega rikastatud toitu 
tuleb vältida. Kas sellega keelatakse funktsionaalsete toitude pakkumine? 

Tasakaalustatud toitumisega on inimese organismil võimalik toidust kätte saada kõik 
vajalikud ained. Seega puudub vajadus tarbida füsioloogilise mõjuga ainetega rikastatud toite. 
Kui saada toiduga piisavalt näit vitamiine ja mineraaltoitaineid ning tarbida neid juurde 
rikastatud toiduga (ja ka veel näiteks toidulisanditega), siis võib tekkida ületarbimiseoht, mis 
omakorda võib põhjustada tervisehäireid. Eriti laste puhul peaks rikastatud toodete, nagu ka 
toidulisandite tarbimine, toimuma läbimõeldult ja eesmärgipäraselt.  
 

22. Miks on keelatud joogid, mis sisaldavad määruses nimetatud toiduvärve? 
Nimetatud toiduvärve kasutatakse veepõhistes maitsestatud jookides. Neid toiduvärve 
kasutatakse vähese mahlasisaldusega (10%)  ja rohke suhkruga jookide värvimiseks. Laste 
jookide ja toidu sisse ei ole vajalik lisada toiduvärve. Kollane toiduvärv tartrasiin E 102 jt 
võivad tekitada lastel allergilisi reaktsioone, rahutust ja unehäireid.   Kuigi lisaainete kogused 
on normeeritud, on uute uuringuandmete saamiseni ettevaatusprintsiibist lähtudes nende 
toiduvärvide kasutamine lasteasutustes lastele pakutavates jookides keelatud.  
 

23. Kas supi valmistamisel tohib kasutada kala/lihakonserve? 
Supi, salati, võileibade vm toidu koostises (nt Chili con Carne) on konservide kasutamine 
lubatud. Konserv ise ei tohi olla põhitoiduks – purgisupp, purgipilaff vm. 
 

24. Kui pakutakse  võileibu keeduvorstiga, kas siis  lõunaks ei tohi  pakkuda 
viinereid/sardelle? 

Viinerid ja keeduvorstid sisaldavad palju peidetud rasvu ning olenevalt tootjast ka lisaaineid 
ja nitraate. Neid pakutakse lastele kodudes niigi liiga palju. Seetõttu võiksid kool ja lasteaed 
olla kohad, kus toit on valmistatud võimalikult naturaalsetest toiduainetest ning neid võiks 
menüüs võimaluse korral vältida või kasutada väga harva, kindlasti mitte mitu korda ühe 
päeva jooksul. 
 

25. Miks on nüüd toiduenergia antud vahemikes? Kas nendesse vahemikke (nt. 
lõunasöök lasteaias 40-45%) peab jääma 10 päeva keskmine toiduenergia sisaldus 
või see % kehtib ka ühe päeva lõuna puhul? 

Need protsendid kehtivad kõikide päevade kohta, seetõttu ongi neile antud kõikumise 
vahemikud. Suurem ja / või pidev kõikumine etteantud piiridest ei ole lubatud, sest lapsed ei 
saa süüa ette või tagantjärele. 
 
 



26. Kas uue määruse järgi  peab koolimenüü koostamisel ja toiduenergia arvutamisel 
võtma arvesse ka koolipiimast saadava toiduenergia? 

See on koolis antav tasuta toit, mis tuleks lisada  koolilõuna toiduenergia arvestusse. Samas 
peab arvestama sellega, et koolipiima võib kasutada üksnes joogiks, mitte toidu 
valmistamiseks. 
 

27. Kas soolakilust tehtud võileib on kalatoode?  
Vürtsikilu on kalatoode, mis sisaldab ligikaudu 5% keedusoola. Soovitav on, et lasteaialastele 
soolakala ei anta ning ka suuremate menüüs ei oleks soola- ja suitsukala nende suure 
soolasisalduse tõttu vajalik pakkuda. Eelistada tuleb värskest kalast tehtud toite. Harvemini 
kui seni on lubatud  kasutada ka kalapulki ja kalakonserve (nt räim tomatis).  
 

28. Liha või linnulihaga toitu pakutakse vähemalt 2 korda nädalas. Kas see tähendab, 
et lastele rohkem ei pea  liha pakkuma? Kui supp sisaldab liha või linnuliha, kas see 
on ka lihaga toit? 

Kui supis on liha ikkagi olemas, siis võib põhimõtteliselt sellise roa tõesti lugeda lihaga 
toiduks. Koolilõuna ei pea iga päev sisaldama liha, vaid mõnel päeval võib pakkuda ka 
taimetoitu. Liha ja kana on vajalikud ennekõike valgu- ja rauaallikana. Kuna meie toidus on 
loomset valku niigi liiga palju, siis tegelikult on oluline pigem see, et menüüga oleks tagatud 
piisav kogus loomsetest allikatest pärit rauda. Taimsetest allikatest (nt teraviljatooted) pärit 
raud imendub palju halvemini ning vajab selleks kindlasti piisavalt vitamiini C. 
 

29. Mis on „rohkes rasvas küpsetatud„? 
Rohkes rasvas küpsetamine tähendab ennekõike friipraadimist ja rasvas küpsetatud pirukate 
valmistamist. Kuid samuti ei ole soovitav tavalisel praadimisel kasutada liiga palju rasva. 
Rasva kuumutamisel üle 180º C temperatuuril  tekivad kantserogeensed ühendid.   
Suitsutatud liha ja kala (sprotid õlis), grillitud liha ja kananahk, kõrgel temperatuuril rohkes 
rasvas küpsetatud toidud ning lahtisel tulel grillitud liha võib sisaldada tugeva toimega 
kantserogeeni benso(a)püreeni, dioksiini ja polütsüklilisi bifenüüle, mida loetakse üheks 
põhjuseks maovähi tekkel.  
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