
1

Lihtne & hea
TOIDURETSEPTID SCLEROSIS MULTIPLEX ’ iga PATSIENTIDELE



Biogen Estonia OÜ
Hobujaama 4, 10151 Tallinn
www.sm-haigus.ee
www.biogen.ee

Biogen-185724  11/2022

Fotod: Mikko Mäntyniemi



Lihtne & hea
TOIDURETSEPTID SCLEROSIS MULTIPLEX ’ i PATSIENTIDELE



4



5

Sisukord
Eessõna 7

Hommikusöögid, vahepalad, õhtuooted
Banaani-mustika toorpuder  10
Värske toorpuder 13
Avokaado-meloni smuuti 14
Jõujook 17

Kiiresti valmivad argised road
Toitvad võileivad 20
Maitseküllane lõhesalat 23

Ahjus, pannil ja pajas
Vürtsikas kana-köögivilja vokk 26
Lihtne kana-riisivorm 29
Kiiresti valmiv Itaalia hautis 30
Kõige kiirem hakklihasupp 33
Vürtsikas punane kalasupp 34
Punane läätsesupp ja hapukoorekaste 37



6



7

Hea tervise aluseks on tasakaalustatud toitumine, aktiivne eluviis ja 
normaalne kehakaal. Tervisliku eluviisi järgimine annab sulle parema 

enesetunde, aitab vältida kurnatust ja suurendada sinu üldist heaolu. 

Sclerosis Multiplex’i ravi oluliseks tugisambaks on samuti tervislik toitumine, 
regulaarne ja piisavas koguses söömine aitab paremini energiataset hoida. 
Sellest retseptiraamatust leiad kiiresti ja lihtsalt valmistatavate argiste 
toitude retsepte. 

Mitmed toidud on kergesti seeduvad ning võid retsepte ka endale sobivamaks 
muuta retsepti juurde lisatud nippide abil. Seedeprobleeme aitavad 
leevendada regulaarsed toidukorrad ja piisava koguse kiudainete saamine. 
Nisu ja rukki asemel võiksid eelistada kõhusõbralikumat kaera ning vältida 
suures koguses sibula, kaunviljade ja õunte söömist. 

Enamik retsepte on vähese soolasisaldusega. Sool võib suurendada keha 
põletikulisi reaktsioone, seetõttu tasuks toidus sisalduva soola koguseid 
piirata. Kui tunned, et toidud on magedad, lisa oma portsjonile maitse 
järgi soola. 

Isegi kui isu on halb, püüa süüa vähemalt kolm korda päevas ja vali 
retseptiraamatu retseptide hulgast rohkelt valke või energiat sisaldavaid 
roogasid.

Lisaks on võimalik alati nõu küsida asjatundjatelt, näiteks toitumisspetsialistilt.
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Hommikusöögid, 
vahepalad, 
õhtuooted
Järgnevad retseptid sobivad nii hommikueine, 
vahepalade kui ka õhtueine valmistamiseks. 
Selleks et kokkamine liiga palju aega ei võtaks, 
võid süüa esimese portsjoni hommikusöögina 
ja teise lõunaootena. Menüüd mitmekesisuse 
tagamiseks ära söö iga päeva sama toitu.
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Banaani-mustika toorpuder
2 portsjonit

1 küps banaan
2 dl kaerahelbeid

2 sl vadakuproteiinipulbrit 
2 ½ dl piima või taimset piima (nt soja- või mandlipiima)

1 dl mustikaid (külmutatud)

Koori banaan ja peenesta kahvliga lamedas kausis. 
Lisa ülejäänud koostisosad ja sega. 

Lase paisuda külmikus vähemalt 2–3 tundi, 
veel parem, kui kogu öö.

Kui vajad rohkem energiat, lisa 
banaanile 1–2 sl maapähklivõid, 
mis sisaldab kvaliteetseid rasv-
happeid ja proteiini.

Sportlaste menüüsse kuuluvat 
vadakuproteiinipulbrit saab 
hästivarustatud toidukauplustest 
ning sporditarvete kauplustest. 
Selles retseptis suurendab pulber 
proteiinikogust ligikaudu viis 
grammi ühe portsjoni kohta.

Nipp!

Nipp!
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Kui hommikuti on kiire või 
hommikusöök ei maitse, proovi 
toorputru. Sellise pudru võib 
valmistada juba eelmisel õhtul 
ning jätta külmikusse. 

Nipp!
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Värske toorpuder
2 portsjonit

1 ½ dl pohlasid (värskeid või külmutatud) 
1 dl rukki- või kaerahelbeid
½ dl jahvatatud kaerateri
3 dl maitsestamata jogurtit (rasva 0–2%)

Lisaks:
maitse järgi mett või tumedat siirupit

Sega koostisained kokku ja lase vähemalt paar tundi või kogu öö külmikus 
paisuda. Kui armastad magusat, lisa vahetult enne serveerimist veidi mett või 
tumedat siirupit.

Kui isu on halb ja vajad rohkem 
rasva, võid kasutada suurema 
rasvasisaldusega jogurtit (rasva-
sisaldus 4–10%).

See toit on tõeline kiudainepomm! Ühest 
portsjonist saad enam kui 10 grammi 
kiudaineid, see kogus vastab kahe rukki-
leivaviilu kiudainesisaldusele. Eriti kiud- 
ainerohkem on jahvatatud kaeraterad, 
mis on ka kliidest parem kiudaineallikas. 
Kui jahvatatud kaerateri pole saada, võib 
nende asemel kasutada näiteks kamajahu.

Nipp

Nipp!
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Avokaado-meloni smuuti
2 portsjonit

½ avokaadot 
100 g melonit

1 tl laimimahla 
2 dl maitsestamata jogurtit või kohupiimapastat

Eemalda avokaadost ja melonist seemned, koori. 
Tõsta kõik koostisained kannmiksrisse ja püreesta ühtlaseks. Serveeri kohe.

Laimimahla, nagu ka sidrunimahla 
müüakse väikestesse pudelitesse 
pakitult ja säilivusaeg on pikk, 
seetõttu ei pea väikese toiduko-
guse jaoks tervet laimi ostma.

Toidupoodide toidubaaridest 
leiab sageli juba pakitud 
meloni- ja avokaadokuubikuid.

Nipp!

Nipp!
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Jõujook
2 portsjonit

1 väike küps banaan
½ dl mustsõstraid või vaarikaid (külmutatud) 
2 dl vanillijogurtit (rasv 0–2%)
1 dl kohupiima
1 dl rasvatut piima

Tükelda banaan kaussi ja tõsta vähemalt 3ks tunniks sügavkülmikusse. 
Pane banaan ja mustad sõstrad kannmiksrisse ja lase enne ülejäänud 
koostisainete lisamist umbes 10 minutit sulada.

Lisa ülejäänud koostisained, püreesta ja sega, kuni jook on ühtlase konsistentsiga.

Kui kasutad jogurti asemel 
kohupiima, saad topeltkoguse 
proteiini. Võid proovida ka 
veganversiooni, asendades 
kohupiima sojapõhise kohu-
piimataolise tootega ning piima 
sojapiimaga.

Võid kasutada ka toorest 
banaani, kuid külmutatud 
banaan annab joogile meel-
divalt kreemise koostise.

Nipp!

Nipp!
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Kiiresti 
valmivad 
argised road
Vahel on jõud otsakorral ja tunned kurnatust. 
Isu võib olla halb ja toiduvalmistamiseks 
napib energiat. Sellisel juhul tasub eelistada 
kiiresti valmivaid roogasid, mis annavad 
piisavalt energiat ja toitaineid.
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Toitvad võileivad
1–2 portsjonit

Suitsulõhe võileib
2 viilu rukki- või kaeraleiba (100% kaera)

140 g kuumsuitsulõhet 
2–4 kirsstomatit või miniploomtomatit

Kata leivad kuumsuitsulõhe tükkidega. 
               Viiluta peale tomatid või söö tomatid leibade kõrvale.

Tuunikala võileib
2–3 viilu rukki- või kaeraleiba (100 % kaera)

         ½ dl majoneesi 
                 1 purk tuunikala vees või õlis

                  2–3 sl peenestatud rohelist sibulat või murulauku või punast sibulat

Lase tuunikalakonserv õlist või veest kuivaks nõrguda ja kalla kaussi. 
Sega juurde majonees ning peenestatud sibul. Tõsta segu leibadele.

Roheline sibul või murulauk on 
enamasti kergemini seeduv kui 
punane sibul, majonees lisab 
toidule rohkesti pehmeid rasv-
happeid.

Nipp!
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Maitseküllane lõhesalat
2 portsjonit

200–250 g kuumsuitsulõhet
1 pakk (150–200 g) salatisegu
8–10 kirsstomatit
100 g granaatõunaseemneid (külmutatud)
1 sl sidruniga maitsestatud rapsi- või oliiviõli
 
Puhasta salat serveerimisalusele või kahele portsjontaldrikule. 
Tõsta peale tomatid, kalatükid ja granaatõunaseemned. 
Nirista peale õli. Paku lisandiks leiba.

Tõsta salat serveerimisalusele või kahele portsjontaldrikule. 
Tõsta peale tomatid, kalatükid ja granaatõunaseemned. 
Nirista peale õli. Paku lisandiks leiba.

Selle salati kastmeks on kasutatud 
sidruniga maitsestatud õli, mis sobib 
hästi ka ahjuköögiviljade maitsesta-
miseks. Soovi korral võid kasutada 
maitsestamata õli ja sidrunimahla.

Nipp!
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Ahjus, pannil 
ja potis
Mitmeid suppe ja ahjuroogasid saab valmis 
portsjonitena karpi pakkides külmutada. 
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Vürtsikas kana-köögivilja vokk
2–3 portsjonit

250 g viilutatud broilerifileed

Broilerimarinaad
1 tl riivitud ingverit või ingveripastat

1 sl magusat tšillikastet (sweet chili sauce)
1 sl rapsi- või oliiviõli

Lisaks
3 porgandit

1 punane sibul
1 paprika

150 g lehtkapsast
1 sl rapsiõli 

1 tl riivitud ingverit või ingveripastat
2–3 sl magusat tšillikastet (sweet chili sauce) 

2 sl sojakastet (madala soolasisaldusega) 
100 g täistera- või riisinuudleid

(värsket koriandrit)

Valmista boilerimarinaad, sega koostisained kausis kokku. 
Tõsta viilutatud broilerifilee marinaadi ja sega. Lase 2–3 tundi külmikus maitsestuda.

Pese ja koori porgandid. Koori punane sibul. Loputa paprika ja eemalda seemned. 
Eemalda lehtkapsaste kõvad leherood. Viiluta porgandid, sibul ja paprika. Peenesta lehtkapsa lehed. 
Kuumuta vokipannil või potis õli ja riivitud ingver. Lisa viilutatud broiler koos marinaadiga ja lase 

peaaegu valmis küpseda. Lisa köögiviljad ja lase veel 5 minutit aeg-ajalt segades küpseda.

Keeda teises anumas nuudlid tootja juhiseid järgides. Nõruta küpsed nuudlid ja lisa 
broileri-köögiviljasegu hulka. Maitsesta sojakastme ja magusa tšillikastmega. 

Viimistle portsjonid soovi korral peenestatud koriandriga.

Broileri asemel võib võtta 
ka paki tofut või meelepärast 
taimse proteiini toodet.

Nipp!
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Kui sa ei taha või ei saa 
köögivilju puhastada, asenda 
need 400 g poest ostetud 
köögiviljakuubikute või 400 g 
meelepäraste sügavkülmu-
tatud köögiviljadega.

Nipp!
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Lihtne kana-riisivorm
4 portsjonit

300 g broilerifilee ribasid (nt meemarinaadis)
2 ½ dl täisterariisi
1 pakk (200 g) herne-maisi-porgandikuubikuid (külmutatud)
1 sibul
4 dl vett
1 Kanapuljongi kuubik
1 ½ dl toidukoort (rasva 10–15%)
1 dl riivjuustu
 

Koori ja peenesta sibul. 
Tõsta ahjuvormi külmutatud köögiviljad ja sibul, 
küpsetamata riis ja toored broilerifilee ribad.

Lase veel keema tõusta ja lisa puljongikuubik. 
Sega, kuni kuubik on lahustunud. Lisa koor ja kalla segu vormi.
Jälgi, et vedelik jaotuks vormis ühtlaselt. Puista pinnale riivjuustu.

Küpseta 200-kraadises ahjus umbes tund. 
Kui pealispind muutub liiga tumedaks, kata vorm fooliumiga.

Peenestatud sibulat leiab ka 
kaupluste sügavkülmaletist. 
Kui sibul tekitab seedehäi-
reid, võid selle ära jätta. 

Nipp!
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Kiiresti valmiv Itaalia hautis
4 portsjonit

400 g veisehakkliha
½ tl soola

¼ tl musta pipart
1 sibul

1 küüslauguküüs
1 purk (390 g) purustatud tomateid

½ dl tomatipüreed
1 lihapuljongikuubik

3 dl vett 200 g täistera spagette tükeldatult
2 pakki (à 200 g) herne-maisi-paprikasegu (külmutatud)

      (1 tl punet)
(1 tl basiilikut)

Pruunista hakkliha potis pidevalt segades. Maitsesta soola ja pipraga. 
Koori ja peenesta sibul. Lisa sibul potti ja lase veidi aega pidevalt segades kuumeneda. 

Lisa purustatud tomat ja tomatipüree ning purustatud puljongikuubik ja vesi. 
Kuumuta keemiseni. Tükelda spagetid ja lisa potti. 

Lase keeda umbes 10 minutit või vastavalt spagetipakil antud juhisele.

Lisa külmutatud juurviljad ja soovi korral maitsetaimed. 
Sega ja kuumuta keemiseni. Lase maitsetel enne serveerimist ühtlustuda.

Kui Itaalia hautist jääb üle, 
võib toidu sobiva suurusega 
karpidesse pakituna sügavkülma 
panna ja mõnel teisel päeval 
üle soojendada.

Nipp!
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Soovi korral võid asendada kül-
mutatud köögiviljad 3–4 kartuli 
ning paki toidukaupluse puu- ja 
köögiviljaletis pakutava tükeldatud 
supiköögiviljade seguga. 

Nipp!
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Kõige kiirem hakklihasupp
4 portsjonit 

1 sl rapsiõli
400 g veisehakkliha
1 pakk (750 g) kartuli-köögivilja supisegu VÕI 1 pakk (400 g) 
supikartuleid ja 1 pakk (300 g) meelepäraseid külmutatud köögivilju
1 l vett
1 köögiviljapuljongi kuubik
½ dl peterselli (soola)

Kuumuta potis õli ja pruunista hakkliha pidevalt segades. 
Lisa külmutatud köögiviljad, vesi, puljongikuubik ja soovi korral veidi soola. 
Lase keema tõusta ja keeda 10–15 minutit või kuni köögiviljad on pehmed. 
Maitsesta lõpuks peenestatud peterselliga.

Veisehakkliha võid asendada 
ka broileri- või kalkunihakk- 
lihaga.

Nipp!
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Vürtsikas 
punane kalasupp

4 portsjonit

1 sibul
     1 sl rapsiõli

8 dl vett
1 kalapuljongi kuubik

½ tl musta pipart 
1 purk (370–390 g) tšilliga maitsestatud purustatud tomateid 

2 pakki (à 300 g) meelepärast külmutatud köögiviljade segu 
300 g külmutatud kalakuubikuid, nt lõhe või saia

½ dl tilli (soola)

Koori ja peenesta sibul. Kuumuta potis õli ja kuumuta sibulat segades. 
Lisa vesi, kalapuljongi kuubik ja must pipar. Kuumuta keemiseni. 

Lisa purustatud tomatid ja külmutatud köögiviljad. 
Lase olenevalt köögiviljade suurusest 3–5 minutit keeda. 

Lisa külmutatud kala kuubikud, kata pott kaanega ja lülita pliit välja. 
Lase haududa umbes 5 minutit.

Enne serveerimist lisa supile peenestatud till. Kontrolli maitset ja lisa vajadusel soola.

Selle supi koostisained on pika 
säilivusajaga, mistõttu võib seda 
suppi teha just siis, kui muid 
tooraineid kodus napib.

Nipp!
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Kui läätsed tekitavad seedehäireid, 
valmista toit kergemini seedi-
tavatest konservitud läätsedest. 
Sellisel juhul vähenda vedeliku-
kogust paari detsiliitri võrra.

Nipp!
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Punane läätsesupp ja 
hapukoorekaste
4 portsjonit

2 dl punaseid läätsesid 
1 sibul
1 sl rapsiõli
1 purk (400 g) purustatud tomateid
1 l vett
1 köögiviljapuljongi kuubik
½ tl garam masala maitseainesegu
¼ tl musta pipart  
veidi Cayenne´i pipart

Hapukoorekaste
2 dl väherasvast hapukoort
1 küüslauguküüs
¼ tl purustatud musta pipart
½ tl suhkrut
¼ tl soola

Loputa läätsed voolava vee all ja lase nõrguda. Koori ja peenesta sibul. 
Kuumuta õli potis ja lase sibulal kogu aeg segades kuumeneda. 
Lisa nõrutatud läätsed ja purustatud tomatid. Lisa vesi, puljongikuubik ja maitseained. 
Lase umbes 20 minutit aeg-ajalt segades keeda.

Sega kastme koostisaine kokku. 

Serveeri supp koos hapukoorekastmega.
 

Lihtsa hapukoorekastme valmis-
tamiseks sega ühe purgi hapu-
koore sisse pool paki tzatziki- 
dipipulbrit. Kui hapukoorekastet 
jääb üle, dipi sellesse õhtuooteks 
kangideks lõigatud porgandit või 
kurki.

Nipp!
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