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ja toitumine
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Hea tervise aluseks on tasakaalustatud 
toitumine, aktiivne eluviis ja normaalne 
kehakaal. See kehtib meie kõigi kohta.

See voldik annab juhiseid tervisliku 
toitumise kohta sinule, kellel on 
sclerosis multiplex (edaspidi SM). 
Lisaks on võimalik nõu küsida 
asjatundjatelt, näiteks 
toitumisspetsialistilt.
 

Tervisliku eluviisi järgimine 
annab sulle parema 
enesetunde, aitab vältida 
kurnatust ja suurendada 
sinu üldist heaolu.
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Kas ma peaksin oma 
söömisharjumusi muutma?1

Toitumisega ei saa SMi ravida 
ega selle arengut aeglustada, 
aga tervislik toit võib parandada 
enesetunnet ja leevendada 
sümptomeid.

Proovi süüa tasakaalustatult, 
et saada energiavajaduse 
katteks ja vormis püsimiseks 
piisavalt vitamiine, toitaineid ja 
kaloreid. Järgmises alajaotuses 
saad lugeda tasakaalustatud 
toitumise kohta lähemalt.

SM ja toitumine
Kas SMi korral on abi dieedist?1

Toit on keha kütus, mis annab 
meile energiat. Peamised 
soovitused toitumise kohta on 
kõigile samad.

SMga ei pea järgima mingit 
kindlat dieeti, küll aga tasub 
vältida toitumiskavasid, mille 
mõju arstid pole kinnitanud. 

Sa võid leida SMga patsientide 
dieetide kohta väga palju teavet, 
mis käib üle jõu või ajab 
segadusse. Parim lahendus on 
siiski järgida endale sobivat ja 
tasakaalustatud toitumist.

PEA MEELES

Vale toitumine võib 
süvendada SM sümptomeid– 
kurnatust, jäsemete või 
kogu keha nõrkust ja 
seedeprobleeme.

Kas mõni toiduaine võib 
minu SMi sümptomeid esile 
kutsuda? 
Iga inimene on ainulaadne, 
seega parim lahendus on 
tunda iseennast. Pane tähele, 
millised toiduained võivad SM 
sümptomeid vallandada – need 
võivad patsientidel erineda, 
samas ei pruugi sina midagi 
sellist üldse märgata. 

„Pärast SMi diagnoosi muutsin täielikult oma 
mõtteviisi toidust. Nüüd on see osa minu ravist 
ja heaolust. Tervislik, värske ja lisaaineteta toit on 
organismile suurepärane kütus ja see aitab mul toime 
tulla selliste sümptomitega nagu kurnatus või udus aju.”



6   SM ja toitumine SM ja toitumine   7    

Tervislik toitumine      
Millest koosneb tasakaalustatud toidusedel?2

See peaks sisaldama mitmesuguseid toidugruppe. Mõnda neist tuleks 
süüa rohkem, mõnda vähem, olenevalt sellest, milliseid toitaineid 
need sisaldavad. Püüa iga toidugruppi tarvitada nii palju, kui joonisel 
näidatud. Sellist tasakaalu tuleks järgida iga päev.

Puu- ja köögiviljad: 
• sisaldavad palju vitamiine, minaraal- ja kiudaineid; 
• proovi süüa iga päev vähemalt viis portsjonit;
• söö puu- ja köögivilju värskelt, külmutatult, 

konserveeritult, kuivatatult või mahlana.

Tärkliserikkad toiduained (kartulid, leib, riis, 
pastatooted): 
• annavad palju energiat;
• eelista tooteid, milles on vähem rasva ja suhkrut;
• eelista täisteratooteid, sest neis on palju kuidaineid.

Piimatooted (piim, jogurt, juust) ja alternatiivid:
• hea kaltsiumi-, valgu- ja mõne vitamiini allikas;
• eelista tooteid, milles on vähem rasva ja suhkrut;
• piimatoodete asemel sobivad ka soja-ja pähklipiimad.

Liha, kala, munad, tofu:
• sisaldavad palju valku, vitamiine ja mineraalaineid;
• eelista tailiha ning söö vähem punast liha ja töödeldud 

lihatooteid;  
• kaunviljad (oad, herned ja läätsed) on hea valik, sest 

neis on palju kiudaineid ning vähe rasva.

Õli ja rasvad (toiduõli, või, võileivamääre):
• väga energiarikkad, tarbi neid väikeses koguses;
• looduslikud rasvad on tervislikumad kui töödeldud 

rasvad.

Maiuspalad (šokolaad, koogid, karastusjoogid, 
krõpsud):
• sisaldavad palju rasva, soola ja suhkrut;
• ei ole toitumiseks hädavajalikud – neid tuleks süüa 
• vähe ja harva.
• Vesi:
• joo iga päev palju vett, et su keha saaks piisavalt 

vedelikku.
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Millised võimalused on tervislikumaks toitumiseks?3-6

Kõik, kes tahavad tervemad olla, peaksid vältima sellist töödeldud toitu, 
milles on palju küllastunud („ebatervislikku“) rasva ning rafineeritud 
suhkrut, näiteks praetud toite ja pakendatud küpsetisi.

PEA MEELES
Tervislik toidusedel 
sisaldab värskeid puu- ja 
köögivilju, väherasvaseid 
valgurikkaid toiduaineid, 
tervislikke rasvu ja kuidaineid 
(näiteks täisteratooteid) – aga 
ära unusta, et vahel VÕIB ka 
natuke maiustada.

MILLEGA PEAKSID 
ARVESTAMA 
• Tarbi nii palju kaloreid, et 

sul oleks piisavalt energiat, 
kuid kehakaal püsiks 
lubatud piirides.

• Mõni toit, näiteks võileib 
või pajaroog, sisaldab 
mitut toidugruppi.

Eelista tervislikumaid valikuid, mis 
on su kehale paremad:
• Kui võimalik, söö kergesti seeditavat 

ja toitaineterikast toitu: eelista 
salatit friikartulitele ning värsket 
puuviljamahla kofeiini sisaldavatele ja 
karastusjookidele.

• Väljas süües telli grillitud toitu praetud 
roogade asemel ja ära lisa soola. Kui 
sul on ees kiire päev, võta mugavaks 
ning tervislikuks vahepalaks kaasa 
täisteraküpsiseid, puuvilju ja pähkleid.

• Küllastumata rasvad on parem valik 
kui trans- ja küllastunud rasvad. 
Küllastumata rasvu leidub rasvases 
kalas, esimese külmpressi oliiviõlis, 
avokaados, pähklites ja seemnetes. 
Tarbi vähem toiduaineid, mis 
sisaldavad palju trans- või küllastunud 
rasvu, näiteks töödeldud lihatooteid 
ja praetud kiirtoitu.
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Toitumine ja keha

Kuidas hoida tervislikku kehakaalu?7

Normaalse kehakaalu säilitamiseks peab toidu tarbimine olema 
tasakaalus kehalise aktiivsusega.

• Kui oled alakaaluline, proovi järgmist: söö väikseid eineid rohkem 
kui kolm korda päevas, eelista selliseid toitvaid vahepalasid nagu 
jogurtit, pähkleid või puuvilja ning puhka enne toidukordi. 

• Kui sa oled ülekaaluline, püüa oma kehakaalu kontrolli alla 
saamiseks vähendada portsjoneid ja suhkrurikaste toodete 
söömist. Palju suhkrut sisaldavad toidud võivad suurendada 
kehakaalu, mis omakorda süvendab SMst tingitud kurnatust.

Ka korrapärane treening aitab säilitada normaalset kehakaalu. 

Kas on toite, mis vähendavad põletikku?1

SMi korral on vaja pöörata tähelepanu põletikule, sest see mõjutab 
haiguse sümptomeid ja kulgu. Kuigi pole kindlat tõenduspõhisust, et 
toitumisega saaks SMi arengut aeglustada või ägenemisi vältida, võib 
siiski mõni toitaine põletikku vähendada, mõni aga süvendada.

Ebatervislike rasvade ja suures koguses soola tarbimine on kahjulik 
südamele ja võib võimendada põletikku, mis omakorda võib 
halvendada sinu SMi sümptomeid, näiteks kurnatust, depressiooni 
või valu. Sama kehtib suhkrurikka ja töödeldud toidu kohta.

Puu- ja köögiviljad, looduslikud rasvad ning kiudainerikkad tooted 
sisaldavad aga looduslikke põletikuvastaseid aineid, mis aitavad 
põletikku vähendada. Söö selliseid toiduaineid võimalikult palju.



„Pärast seda, kui hakkasin tervislikumalt toituma, 
olen avastanud armastuse söögitegemise vastu. 
Nüüd naudin uute toitude avastamist ja oma 
lemmikute valmistamist. See turgutab ühtlasi 
mu vaimset tervist.”
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MILLEGA PEAKSID ARVESTAMA  
Peaksid laskma kontrollida, kas su organismis on küllalt 
D-vitamiini. Sul võib olla vaja lisaks SMi ravimitele ka 
toidulisandeid kasutada, eriti talvel.

Kas alkoholi tarvitamine mõjutab SMi?
Kui jood alkoholi, tee seda mõõdukalt. Küsi kindlasti oma arstilt üle, 
ega mõnel sinu ravimil ei esine koostoimet alkoholiga.

Kuidas D-vitamiin SMi mõjutab?7,9,10

D-vitamiin aitab kehal kaltsiumi omastada, luid tugevdada ning omab 
ka head mõju immuunsüsteemile. Veendu, et su keha saab piisavas 
koguses D-vitamiini.

 
Kust D-vitamiini saada?11

Suurem osa vajalikust D-vitamiinist toodab keha päikesevalguse 
toimel. Samas võivad mõne patsiendi SM sümptomid süveneda 
kuumatundlikkuse tõttu, seega tuleks päikesega ettevaatlik olla.

Looduslike D-vitamiini allikate hulka kuuluvad rasvane kala ja 
munakollane. Mõnele toiduainele (näiteks kaerahelvestele) võib olla  
lisatud D-vitamiini. Selliseid tooteid nimetatakse rikastatud toiduks.

Samas võib olla keeruline saada toidust piisavas koguses D-vitamiini. 
Seetõttu võib olla vajalik kasutada toidulisandeid.Kas on toiduaineid, mis parandavad aju tööd?8

SM võib mõjutada su teadvust ning mõtlemist, tekkida võivad näiteks 
keskendumisraskused, udus aju ja mäluaugud.

Mõnda toiduainet on seostatud aju töö parandamisega, tuntud kui 
ajutoit. Kuigi ajutoit ei hoia ära muutusi sinu ajus, sisaldab see palju ajule 
vajalikke toitaineid nagu K-vitamiini ja looduslikke rasvu.

Rohelised lehtköögiviljad, rasvane kala, pähklid ja marjad on parim ajutoit.
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Toiduvalmistamine

Kas on mõnda nippi, kuidas toiduvalmistamist lihtsamaks 
muuta? 4,7

Toidukaupade ostmine ning söögitegemine võivad vajada pikemat 
planeerimist ja võtta rohkem aega. Samas on kõik see lihtsam, kui 
järgid järgmisi soovitusi:

Kas ma saan kuidagi oma kööki ümber korraldada, et 
söögitegemine oleks lihtsam?
Köögi kohandamine on hea mõte. Nii saad muuta toiduvalmistamise 
ohutumaks ja mugavamaks. Siin on mõned kasulikud nipid:

PEA MEELES  
Kui toiduvalmistamine on sulle raske, muuda see 
seltskondlikuks tegevuseks – palu appi sõber või pereliige.

MILLEGA PEAKSID ARVESTAMA
Keetmine, röstimine ja hautamine on kõik head alternatiivid 
praadimisele, sest nii kulub vähem õli.

muretse vahendid (kannmikser, käepärased köögitarvikud jne), 
mis lühendavad ettevalmistusteks kuluvat aega. Sul võib olla 
kasu ka mikrolaineahjust;

hoia korda ja ladusta kõik vajalik kergesti ligipääsetavas 
kohas, et söögitegemise ajal oleks vähem stressi;

hoia köögis tegutsemise ajal aken lahti või kasuta ventilaatorit, 
et ruum oleks piisavalt jahe, et sul ei hakkaks palav;

kui võimalik, tee süüa istudes. 

kasuta toidukaupade kullerteenust; 

vali lihtsad, tervislikud retseptid, millel on vähe koostisosi;

pane kõik vajalik valmis, enne kui süüa tegema asud;

osta valmislõigatud puu- ja köögivilju ning pakendatud salateid;

sügavkülmuta koostisosad, ülejäägid ja lisaportsjonid. 
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Tervisliku toitumise nipid
Mida soovitada tervislikuks toitumiseks SMiga patsientidele? 5,7

Söö korrapäraselt
• iga toidukord peaks olema tasakaalustatud ja tervislik;
• ära jäta toidukordadele liiga pikka vahet;
• võta kaasa tervislikke vahepalasid, et tagada energia 

terveks päevaks.

Joo palju vett
• püüa juua vähemalt kuus klaasi (või rohkem, olenevalt oma 

sümptomitest) gaseerimata vett iga päev, et su keha saaks 
piisavalt vedelikku.

Varu koju tervislikke toiduaineid 

• eeskätt puu- ja köögivilju, täisteratooteid ning lahjat 
valgurikast toitu;

• kasuta tervislikke, looduslikke rasvu;
• söö vähem ebatervislikku rasva, soola ja töödeldud või 

rafineeritud toiduaineid.

Tee toit ette valmis
• söögitegemisega on vähem muret, kui valmistad 

korraga suurema koguse ja külmutad osa sellest hiljem 
kasutamiseks.  

Väldi dieete
• mitte ükski dieet ei ravi SMi; kõige parem on tervislik, 

tasakaalustatud toitumine;
• järgi toitumisnõuandeid, mida asjatundjad on sulle 

soovitanud.

Hoia D-vitamiini kogus organismis normi piires
• on tähtis tagada, et su keha saaks piisavalt D-vitamiini.
• D-vitamiini saab mõnedest toiduainetest ja seda 

müüakse ka toidulisandite kujul.

Tervisliku kehakaalu säilitamine
• ala- või ülekaalulisus ei ole tervisele hea.
• trenni tegemine ja tervislik toitumine aitavad säilitada 

normaalset kehakaalu.

Kohanda oma kööki
• tee vajalikud muudatused, et toiduvalmistamise ruum 

oleks mugav ja käepärane. 

Kui tarvitad alkoholi, tee seda mõõdukalt
• küsi oma arstilt, kas mõnel sinu ravimitest on koostoime 

alkoholiga.

Püstita endale eesmärgid
• isiklike eesmärkide seadmine ja neist kinnipidamine on 

hea moodus enese motiveerimiseks.
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Veel nõuandeid

Kust leida retsepte kiireteks ja lihtsateks eineteks?
Tervisliku ja toitva söögi valmistamine ei pea kaua aega võtma. 

Sul pole vaja ka palju eri koostisosi kasutada. On palju võimalusi, kuidas 
valmistada maitsvaid ja tasakaalustatud eineid mõnest koostisosast 
lühikese ajaga.

Lihtsaid ja tervislikke retsepte leiad siit:

https://toitumine.ee/trukised/retseptivihikud

Millised asjatundjad mind aidata saavad?
Tervisliku toidu ja toitumise kohta võid nõu saada mitmesugustelt 
asjatundjatelt.

Võid nende kontaktandmed kirjutada selleks siia, et kogu teave oleks 
mugavalt ühes kohas.

SM õde
Annab nõu mistahes küsimuse või mure korral 

 

Arst 

Annab nõu mistahes küsimuse või mure korral

Toitumisspetsialist
Annab nõu toitumise ja tervisliku eluviisi kohta 
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