Kodundus
Toidupüramiid
Kirjuta lünkadesse õiged sõnad: alumises, aedvilju, tervislikult, õigetes, vähem.
Toiduained jaotatakse nende päritolu järgi rühmadesse. Toidupüramiid näitab, kui palju ja mida
süüa, et toituda ............................. ja tasakaalustatult. Püramiidi ...................... osas on need toidud,
mis peavad moodustama kõige suurema osa meie menüüs ning mida ülespoole, seda .....................
tuleb neid süüa. Ükski toiduaine ei ole halb, kõike tuleb vaid süüa ....................... kogustes.
Toiduks tuleks süüa võimalikult erinevaid toiduaineid. Söö looduslikku värvilist toitu! Viis korda
päevas söö ................................! Selle alla kuuluvad nii puuviljad, mahlad, kui ka toorsalat või
hautatud- vokitud köögivili.
Taldrikureegel (õpik lk 51)
Umbes pool taldrikust täida
värskete ja kuumtöödeldud
…………………………….. .

Veerand taldrikust täida
…………………….., ………..
või .............. .

Kodune ülesanne:
Joonista taldrikule oma lemmik
lõunasöök vastavalt taldrikureeglile.

Veerandile taldrikust peab
mahtuma ............ või ............. .
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Kodune ülesanne:
Uuri, mis peitub QR- koodides
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Esimene korrus: .................................................................................
Kirjuta lünkadesse õiged sõnad: asendada, teraviljapuder, müsli, praetud, kartulina.
See korrus on päevases toidus kõige suuremat portsjonite hulka märkiv toitude grupp.
Sellest grupist umbes pool tuleks tarbida rukkileivana, veerand ................................. ning veerand
teiste teraviljatoodetena nagu ………………………….., riis, makaronid, tatar.
Viimaseid võiks tarbida keedetult kokku umbes 1 klaas päevas.
Rukkileib on meie peamine igapäevatoit. Leiba tuleb süüa iga päev vähemalt 4–7 portsjonit. Kõige
parem on rukki-täisterajahust leib, milles on rohkesti B- rühma vitamiine, mineraalaineid ja
kiudaineid. Leiba võivad …………………. sepik või täisterasai. Peenleib ja sai on niinimetatud
pühapäevatoidud ja nende päevane portsjonite arv ei tohiks olla üle ühe portsjoni.
Kartul on oluline süsivesikute allikas. Lisaks sellele sisaldab kartul B-rühma vitamiine ja olenevalt
kartuli valmistusviisist ka teatud koguses C-vitamiini ning mõningaid mineraalaineid, näiteks
kaaliumi. Vältida tuleb rasvas või õlis …………….….. kartulit ja kartulikrõpse ning kartulile lisatavaid
rasvaseid kastmeid.
Teraviljatooted on kasulikud, sest need on rikkad mineraalainete, kiudainete ja taimsete valkude
sisalduse poolest. Hommikuputru võib valmistada kõikidest teraviljadest (kaera-, riisi-, odra-, hirsi-,
tatra-, manna- või neljaviljapuder). Hommikueineks sobivad samuti ka ………….. ja maisihelbed.
Tatar, riis, makaronid ja teised pastatooted sobivad hästi lisanditena prae kõrvale.
Toiduvalmistamise tunnis saan tikusuupistete valmistamiseks kasutada:
…………………………………………………………………………………………………………………..
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Teine korrus: ...........................................................................................
Kirjuta lünkadesse õiged sõnad: kasulikud, C-vitamiini, piimatooted, parem, õunas, kuivatatud.
Soovitatav on päevas süüa vähemalt kaks puuvilja- ja kolm köögiviljaportsjonit. Mida erinevamad
ja värvilisemad on puu- ja köögiviljad, seda ……………. . Ühe portsjonina päevas läheb arvesse ka
klaas mahla. Üks amps puu- või köögivilju ei ole veel portsjon, aga see on parem kui mitte midagi.
Puu- ja köögiviljad on ……..…………..., sest neis leidub peaaegu kõiki vajalikke mineraalaineid.
Näiteks on südamele kasulikku kaaliumi palju rosinates, banaanides ja ………….. . Kuigi kaltsiumi
peamiseks allikaks on ………….………..., leidub seda päris palju ka hiina kapsas, lehtkapsas ja
spargelkapsas. Magneesiumirikkad on rohelised lehtköögiviljad ja maitsetaimed, nagu lehtsalat ja
petersell ning kuivatatud puuviljad, näiteks ploomid ja aprikoosid. Puu- ja köögiviljad on kõige
rikkamad ………….…………. poolest. Päevase vajaliku C-vitamiini koguse saame kätte, kui sööme
paar lõiku paprikat või 2 suurt tomatit või 100 g kaalikat või 1 ½ dl hapukapsasalatit või 100 g
kapsast või ühe väikese apelsini või ½ kiivit või ½ dl musti sõstraid või joome väikese klaasi
apelsinimahla. Kõige enam kiudaineid leidub küll teraviljatoodetes, kuid neid on palju ka
kaunviljades ja ………….………….. puuviljades. Kiudained on vajalikud, sest need aitavad tekitada
täiskõhutunnet ja parandavad ainevahetust, aitavad vältida kõhukinnisust ja soodustavad
kolesterooli väljutamist organismist. Väga suur puu- ja köögiviljade tarbimine ei ole samuti kasulik,
sest siis ei suudeta süüa teisi vajalikke toiduaineid. Süües palju magusaid puuvilju, näiteks banaani
või viinamarju, saadakse liiga palju süsivesikuid, mis muutuvad organismis rasvaks ja nii võib
tekkida ülekaalulisus.
Toiduvalmistamise tunnis saan tikusuupistete valmistamiseks kasutada:
…………………………………………………………………………………………………………………..
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Kolmas korrus: .................................................................................................................................
Kirjuta lünkadesse õiged sõnad: rikastavad, kala, madalama, rauda, kolesterooli, kasulik.
Piimatoodetest võiks eelistada .............................. rasvasisaldusega tooteid. Päevas võiks tarbida
umbes 2 klaasi vedelaid piimatooteid, lisaks jogurtit, kohupiima ning kodujuustu, harvem hapukoort
ja vahukoort. Piim ja piimasaadused on kasulikud, sest need sisaldavad valke, kaltsiumi,
magneesiumi, kaaliumi ning B- vitamiine. Piim sisaldab kasvavale organismile vajalikku Dvitamiini, mis parandab kaltsiumi omastamist. Piimasaaduste valikut ………….……………...
jogurtid, keefir, hapupiim ja pett. Kohupiim sisaldab lisaks väärtuslikele valkudele ka rohkesti
mineraalaineid. Juust on suhteliselt rasvarikas, seetõttu ei ole ……………… seda iga päev suures
koguses süüa. Eelistada tuleks madalama rasvasusega juustusid.
Toidugrupist liha-kana-kala-muna võiks eelistada .............., taist liha ja väherasvaseid lihatooteid.
Vorsti, viinerite ja singi tarbimisega tuleks olla mõõdukas. Liha ja lihatoitude soovitatav päevane
kogus on 2–4 portsjonit. Lihasaadustes on rikkalikult ......................, A- ja B- rühma vitamiine ning
aminohappeid. Lihast võivad loobuda täiskasvanud, mitte kunagi aga lapsed. Maksa soovitatakse
süüa vaid mõni kord kuus, sest see sisaldab palju ………..……………… . Ettevaatlik tuleb olla
vorsti, singi, viinerite, kotlettide ja pasteetide söömisega, sest need on väga rasvarikkad. Valida
tuleks sellist liha, kus ei ole silmaga nähtavat rasva.
Toiduvalmistamise tunnis saan tikusuupistete valmistamiseks kasutada:
…………………………………………………………………………………………………………………..
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Kala on kasulik süüa tema rasvas sisalduvate omega-3 rasvhapete tõttu.
Kalas on ka rohkesti A-, D- ja E- vitamiine.
Rasvasisalduse järgi jagunevad kalad nelja rühma:
● suhteliselt lahjad kalad (rasvasus alla 2%) – tursk, luts, koha, haug;
● keskmise rasvasusega kalad (kuni 5%) – lest, räim, karpkala, tint, latikas;
● rasvased kalad (üle 5%) – rääbis, siig, kilu;
● väga rasvased kalad (üle 15%) –
lõhe, forell, heeringas, sardiin, viidikas, angerjas.
Kolesteroolirikkad on kalamari ja krevetid.
Ühenda õige pilt ja nimi joonega.
Muna soovitatav päevane kogus on pool kuni üks muna.
Munad on kasulikud, sest need sisaldavad valke, vitamiine ja mineraalaineid. Tervetel inimestel ei
teki muna söömisega probleeme. Südamehaigusi põdevad inimesed võiksid piirduda kahe munaga
nädalas, sest munakollane on kolesteroolirikas. Munavalge söömisel ei ole piirangut. Munade
keetmisel on tähtis keemise aeg. Liiga kaua keenud muna muutub inetult siniseks. Organism
omastab poolkõva muna paremini kui kõvaks keedetud muna.
Kirjuta siia munade keetmise aeg (vaata õpikust lk 38):

............. .............. ...............
Leia eelnevast tekstist kolm kolesteroolirikast toiduainet: ..........................................................
Toiduvalmistamise tunnis saan tikusuupistete valmistamiseks kasutada:
…………………………………………………………………………………………………………………..
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Neljas korrus: ...................................................................................................................................
See korrus näitab, et rasvade tarbimisega tuleb olla mõõdukas. Lisatavatest toidurasvadest võiks
suurendada õli kasutamist, vältida aga margariinide, määrdemargariinide ning majoneeside
kasutamist. Päevas on soovitatav süüa 3- 4 teelusikatäit lisatavaid rasvu, pähkleid või seemneid.
Pähklid on suurepärane vahepala vaimse töö tegijaile, sest sisaldavad ajule vajalikke
mineraalaineid: magneesiumi, kaaliumi, samuti kaltsiumi ja E- vitamiini. Ka kustutavad pähklid oma
suure valgusisalduse tõttu väga hästi nälga. Kasulik on raputada purustatud pähkleid toorsalatitele,
müslisse või jogurtitesse.
Kõrvitsaseemned sisaldavad tublisti õli ja on valgu-, raua-, fosfori-, magneesiumi- ja tsingirikkad.
Kõrvitsaseemned on ka suurepärane sooleparasiitide vastane vahend ehk ussirohi.
Kõrvitsaseemnetes leiduvad fütosteroolid alandavad vere kolesteroolisisaldust ning ennetavad
vähkkasvajaid.
Päevalilleseemnetes leidub rohkelt B- grupi vitamiine. Neis sisalduv E- vitamiin võitleb
vananemise vastu, noorendab immuunsüsteemi ja ennetab südamehaigusi. Mineraalainetest on
päevalilleseemned rikkad kaltsiumi, magneesiumi ja seleeni poolest. Päevalilleseemned sisaldavad
umbes 40% õli.
Seesamiseemned on heaks valkude allikaks. Seesamiseemned sisaldavad palju kiudaineid, Bgrupi vitamiine, rauda, magneesiumi, tsinki ja kaltsiumi ning oleiinhapet, millel on põletikuvastased
omadused. Neis on eriti palju aminohappeid, mis aitavad meie organismis toota õnnehormooni :)
Toiduvalmistamise tunnis saan tikusuupistete valmistamiseks kasutada:
…………………………………………………………………………………………………………………..
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Püramiidi tipp: ..................................................................................................................................
Maiustustest ei pea loobuma, kuid päevas võiks piirduda 2–3 portsjoniga.
2 portsjonit on umbes 4 teelusikatäit suhkrut, mett või moosi, 2 küpsist, mõni komm, 1 väike jäätis
või 1 klaas karastusjooki.
Reasta joogid suhkrusisalduse järgi, alustades väiksemast:

............................................................................................................................................................
Magusaisu puhul võiks eelistada tumedat šokolaadi, mett või moosi. Uuringud on näidanud, et
tumeda šokolaadi tarvitamine mõistlikus koguses on kasulik südamele, mesi sisaldab rohkem
vitamiine kui suhkur ning moos sisaldab puuvilju ja marju.
Tervislike maiustuste TOP 10 (õpik lk 87):
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Ebatervislike maiustuste ja snäkkide TOP 5 (õpik lk 87):
..............................................................................................................................................................
Mina armastan süüa ..........................................................................................................................
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Tee endale meelepärane valik toiduainetest toidupüramiidi erinevaid korruseid uurides:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Kodune ülesanne:
Koosta vähemalt kolm erinevat suupistete retsepti lähtudes toidupüramiidist!
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Reeglid kodunduse tunnis:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

.......................................................
.......................................................
.......................................................
........................................................
.......................................................
.......................................................
........................................................

llllllllllllllllllllllllllllllll

Reasta köögis tehtavad tööd õigesse
järjekorda:
Valmistan toidu vastavalt retseptile
Pesen toiduvalmistamise nõud
Pühin põranda
Katan laua
Pesen käed
Hakkan toitu sööma
Võtan kapist vajalikud töövahendid
Pesen sööginõud
Tõstan lauale toiduained
Loen retsepti läbi
Kontrollin toiduainete säilivustähtaegu
Soovin head isu ☺
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Kirjuta lünkadesse õiged sõnad: külmutatud, seemned, säilitusainetega, lõikamiseks, marju.
Toiduainete eeltöötlemine on pesemine ja puhastamine, sulatamine ja mittesöödavate osade
eemaldamine.
Pesemine ja puhastamine:
Mullaseid juurvilju ja kartuleid pestakse enne koorimist harjakesega. Koorimiseks kasutatakse
koorimisnuga. Väga hoolikalt tuleb pesta poes müüdavaid puuvilju, sest neid on pritsitud
…………………………… . Marju pestakse sõelal ja voolava veega.
Sulatamine:
Vahel kasutatakse toidu valmistamiseks ............................... toiduaineid. Mõnda neist, näiteks
pelmeene ja ka aedvilju, pannakse keeduvette ilma sulatamata. Külmutatud tainast, ................. ja
moosi on vaja enne toidu valmistamist sulatada. Sulatamiseks tuleb toiduained aegsasti
sügavkülmikust välja tõsta.
Mittesöödavate osade eemaldamine:
Enne serveerimist või toiduks tarvitamist eemaldatakse näiteks viineritelt kile või vorsti ümbert nahk.
Paprika seest eemaldatakse .......................... .
Toiduainete külmtöötlemine on lõikamine, tükeldamine, riivimine, segamine, vahustamine ja
sõelumine.
Lõikamine:
Toiduainete ……………….. kasutatakse erinevaid nuge. Leivanuga on pikk, saagi meenutav nuga.
Kala lõikamiseks kasutatakse õhukest ja pikka fileerimisnuga. Tomatit on kõige parem lõigata
sakilise noaga.
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Kirjuta lünkadesse õiged sõnad: küüslaugu, lõikelauale, vormi, õhukesi, riivida, lusikad, vispel,
puulusikas, spaatel.
Koorimiseks kasutatakse väikest nuga või koorimisnuga. Juustust saab ................................ viile
tõmmata juustunoaga. Munaviilude lõikamiseks kasutatakse spetsiaalset munalõikurit. Lõigatav
toiduaine asetatakse alati puust või plastmassist ........................... . Eraldi lõikelauad peavad olema
............................., sibula, kala ja kana lõikamiseks.
Tükeldamine:
Toiduainete tükeldamiskujud on viilud, ribad, kangid, kuubikud ja sektorid. Samuti saab toiduaineid
tükeldada ……………. abil.
Riivimine:
Mitmeid toiduaineid on tükeldamise asemel hoopis parem ...................... . Sageli riivitakse näiteks
juustu, porgandit või kaalikat. Väga suure koguse riivimine läheb kiiremini köögikombaini riiviga.
Segamine:
Segamine on paljude toitude valmistamise juures väga tavaline toiming. Selleks on erinevad
töövahendid nagu ........................, ......................., .......................... või .................................... .
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Kirjuta lünkadesse õiged sõnad: ettevaatlik, labasid, jahu, mikseriga, kurnamisel, teesõela.
Vahustamine:
Vahustada saab käsitsi vispliga, aga eriti kiiresti läheb see töö elektrilise ......................... .
Vahustamiseks on parim sügav plastmasskauss. Madalast kausist võib vahustamise ajal midagi
välja pritsida. Ole mikseriga ………….………….. ! Käivita mikser alles siis, kui selle labad on juba
toiduaine sees. Mikseri korpus ei tohi saada märjaks. Seetõttu saab veega pesta vaid mikseri
küljest ära võetud ........................ . Mikserit ennast võib niiske lapiga pühkida.
Sõelumine:
Suurte aukudega sõela on hea kasutada aedvilja pesemisel ning pastatoodete ……………………. .
Metallist või kapronsõela kasutatakse ……….. sõelumisel taignasse. Väiksema sõelaga saab
koogile või magustoidule tuhksuhkrut puistata. Tee valmistamisel või tassi kallamisel kasutatakse
pisikest .......................... .
Aseta tähed õigesse järjekorda, et saaksid erinevad töövahendid, mida toiduainete eel- ja
külmtöötlemisel kasutatakse.
SPELIV- ................ LÕSE- .......... KÕELLAUDI- ................................. ESETEÕL- ..........................
REJAHKA- ............. GAUN- ......... KOGIRINMSOUA- ......................... ASUPUSLUKI- ....................
REMISK- ................ IRIV- ............ TUUGJANUUS- ............................. RÕIUUMLNAK- ...................
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Kodune ülesanne:
Kirjuta iga töövahendi kohale selle õige nimetus!

Mõõtühikud (õpik lk 10)
Et vajalikke toiduaineid õiges koguses osta ja retsepti järgi toitu valmistada, on vaja teada
mõõtühikuid ja nende lühendeid. Mõnes retseptiraamatus on toiduained antud grammides, siis tuleb
neid kaaluda.
1kg- .....................................
1kg=1000g
1g- .....................................
Mõnes raamatus on aga nii, et kõiki toiduaineid tuleb mõõta, selleks kasutatakse lusikaid ja
mõõdunõusid. Mõõdunõu täidetakse täpselt servani ja lusikas ilma kuhjata.
1tl- ...........................(5 ml) 1sl- ................................(15 ml) 1kl- ...............
1ml- ................................... 1dl- ............................................ 1l- ................
1klaas=2dl
pool klaasi=1dl
5klaasi=.......... dl=..........l
Nii nagu ühes meetris on 10 detsimeetrit, on ühes liitris 10 detsiliitrit.
Nii nagu ühes meetris on 1000 millimeetrit, on ühes liitris 1000 milliliitrit.
Katse:
● Kalla klaasi 1 dl vett
● Lisa sinna 1 ml soola
● Võta klaasist 1 sl soolast vett ja kalla see kraanikaussi
● Lisa klaasi 1 tl vett
● Kalla klaasist 0,5 dl vett kraanikaussi
Mitu ml vett jäi klaasi? .................................................................................................................
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Küpsisetort
(4 õpilasele)
Jaga toiduained oma grupi liikmete vahel:
1 pakk tavalisi kandilisi küpsiseid ....................................................................................................
0,5 dl (veerand klaasi) moosi ..........................................................................................................
200 g kohupiimapastat või kohupiimakreemi ..................................................................................
külmutatud või värskeid puuvilju või marju tordi kaunistamiseks .....................................................
Töö käik:
● Valmistan moosivee (1sl moosi+1dl vett) või mõõdan kaussi 1 dl immutusvedelikku
● Kastan 4 küpsist korraks immutusvedeliku sisse ja laotan taldrikule
● Katan küpsised ühtlase kohupiimakihiga (võin panna lisaks marju)
● Teen 3-4 kihti
● Kaunistan marjade, puuviljade ja riivitud šokolaadiga
Laua katmine
Loe õpikust läbi lehekülg 18 ja seejärel joonista, kuidas katad laua erinevatel söögikordadel!

Võileivad ja jook

Kuum jook ja kook
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