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Eesti mahepõllumajanduse arengukavas aastateks 2014-2020 on välja toodud eesmärk, et 

2020. aastaks tarbiksid 30% Eesti lasteasutustest mahetoitu. Suurimaks takistusteks 

peetakse aga mahetoidu maksumust, sest kogemusi toidukulude maksumuse muutuste 

kohta mahetoidule üleminekul on vähe. Bakalaureusetöö eesmärgiks oli välja selgitada, 

kui palju muutuks toidukulude maksumus päevas lapse kohta valitud lasteaedades, kui 

põhitoiduained asendatakse mahedalt toodetud toiduainetega. Töö teoreetilises osas 

käsitleti tervisliku toitumise olemust, toitumiskäitumist ja seda mõjutavaid tegureid ning 

mahetoidu olulisust ja selle väärtustamist Eestis. Töö empiirilises osas on kasutatud 

andmete kogumiseks ankeetküsitlust ning telefoniintervjuusid. Ankeetküsitlused viidi läbi 

lasteaiatöötajatega ning telefoniintervjuud mahetoiduainete pakkujatega ning AS 

Kaupmees & KO’ga.  

Tehtud kalkulatsioonide tulemusel selgus, et töös vaatluse all olnud põhitoiduainete 

asendamine mahetoiduainetega muudaks toidukulud päevas lapse kohta 8-12% kallimaks. 

Seega ei kujunenud toidukulude maksumuse muutus nii kõrgeks, kui olid lasteaiatöötajate 

arvamused. Toidukulude kallinemine oleks autori arvates kindlasti suurem, kui vaatluse 

all oleks olnud rohkem toiduaineid. Autori ettepanek on alustada mahetoidu pakkumist 

lasteaedades teatud toiduainete või toiduainetegruppide asendamisega, nagu tehti antud 

töös, sest siis ei oleks toidukulude päevane muutus märkimisväärselt suurem.   
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SISSEJUHATUS 

 

Nii Eestis, Euroopas, kui kogu maailmas on tervislike eluviiside juurutamine ning 

propageerimine muutunud üha populaarsemaks. Inimesed hindavad rohkem tervislikku 

toitu. Kuigi tervisliku toitumise mõiste on varieeruv ning seda võib defineerida mitmeti, 

siis kõige üldisemalt leiab tähendust, et tervislik toitumine on tasakaalustatud, mis 

tähendab seda, et põhitoitained (valgud, rasvad, süsivesikud, vitamiinid, mineraalained) on 

optimaalses vahekorras.  

Mitmetest uuringutest on leitud (Kepner 2003: 24), et mahedalt kasvatatud toiduained on 

tervislikumad kui tavapõllumajanduses kasvatatud toiduained, sest mahetoiduainete 

kasvatamisel pole kasutatud sünteetilisi väetiseid ega taimekaitsevahendeid. Just 

taimekaitsevahendeid seostatakse erinevate haiguste ja tervisehäirete tekkega. Samuti 

sisaldavad maheköögi-ja puuviljad rohkem tervist toetavaid ühendeid (Matt jt 2011: 5), 

nagu näiteks C-vitamiini, rauda, fosforit ning magneesiumi. Ka tarbijad teadvustavad 

endale üha enam, et mahetoit on tervislikum. Uuringute põhjal selgub (Maheturg 2013: 

73), et inimesed eelistavad mahetoitu just selle tervislikkuse tõttu.  

Eesti mahepõllumajanduse arengukavas aastateks 2014-2020 on välja toodud eesmärk, kus 

2020. aastaks tarbiksid 30% Eesti lasteasutustest mahetoitu. Inimestel on arvamus, et 

mahetoidule üleminek muudaks toidukulud lasteaedades oluliselt kallimaks, sest kogemusi 

toidukulude maksumuse muutuste kohta on vähe.   

Bakalaureusetöö eesmärgiks on välja selgitada, kui palju muutuks toidukulude maksumus 

päevas lapse kohta valitud lasteaedades, kui põhitoiduained asendatakse mahedalt toodetud 

toiduainetega.   

Töö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgnevad uurimisülesanded: 

1) Ülevaate andmine tervislikust toitumisest ning seda mõjutavatest teguritest; 

2) Ülevaate andmine mahetoidu kasulikkusest ning selle väärtustamisest Eestis; 

3) Põhitoiduainete tarbimise koguste väljaselgitamine lasteaedades; 

4) Töös kasutatavate tavatoiduainete ning mahetoiduainete hindade väljaselgitamine; 
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5) Toidukulude päevamaksumuse muutuse kalkulatsioon põhitoiduainete asendamisel 

mahetoiduainetega. 

Uurimistöö koosneb kahest osast: teoreetilisest ning empiirilisest. Teoreetilises osas 

antakse ülevaade kirjandusallikate alusel tervisliku toitumise olemusest ning 

toitumiskäitumist mõjutavatest teguritest. Samuti on kirjeldatud mahetoidu olemust, selle 

olulisust ning väärtustamist. Teoreetilises osas käsitletakse ka koolieelsete lasteasutuste 

toitlustamise nõudeid. 

Bakalaureusetöö empiirilises osas kalkuleeritakse toidukulude päevamaksumuse muutus 

lapse kohta, kui põhitoiduainete osas minnakse üle mahetoidule. Analüüsitakse ka 

lasteaiatöötajate hoiakuid ja arvamusi mahetoidu suhtes.  

Töös kasutatud andmed on kogutud ankeetküsitluste ja telefoniintervjuudega. Saadud 

andmed ning arvandmed on töödeldud MS Excel’i abil.  

Bakalaureusetöö on kasulik lasteaedadele, kes sooviksid hakata mahetoitu pakkuma, sest 

tööst selgub, milliseks kujuneksid toidukulud, kui hakatakse osaliselt mahetoitu kasutama. 

Tööst selguvad ka mahetoitu pakkuvate lasteaedade kogemused. Teiselt poolt võib 

üleminek mahetoidule suurendada mahetootjate kindlust oma toodete turu stabiilsusele.  

Töö autor avaldab tänu Mai Toomingale informatsiooni jagamise ning abi eest.  
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1. TERVISEKÄITUMINE JA MAHETOIDU 

VÄÄRTUSTAMINE 

 

1.1. Tervisliku toitumise olemus 

 

Arusaamad õigest toitumisest ning tervisest on aegade jooksul suuresti muutunud. 

Tänapäeval on tervisekontseptsioone palju ning väga erinevaid, alates haigustele suunatud 

vaatenurgast kuni filosoofiliste lähenemisteni, mis toonitavad positiivset tervist ja heaolu, 

elukvaliteeti ning eneseaktualiseerimist (Inimene... 2010: 38). Autorid Maiste, Matsin ning 

Utso (1999: 9) defineerivad tervist kui kehalise ning psüühilise potentsiaali võimalikult 

täielikuma tarvitamise, saavutamaks oma igapäevaseid eesmärke. Tervist mõjutavad 

mitmed erinevad faktorid, nagu näiteks elutingimused, ümbritsev keskkond, kultuur, 

toitumisharjumused, kehaline liikumine ning paljud teised tegurid (Inimene... 2010: 39).  

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) väidab, et inimese tervis sõltub 50% inimesest 

endast, 20% ulatuses ökoloogiast, 20% geneetikast ning 10% meditsiinist. Seega sõltub 

suurem osa inimesest endast: kehalisest aktiivsusest, toitumisest, puhkamisest ning 

suitsetamisest ja alkoholitarvitamisest. Toitumine on nüüdisajal meie tervise üks 

tähtsamaid komponente, väga paljud teadlased on uurinud tervisliku toitumise olemust 

ning kõige enam mõistetakse tervisliku toitumise all tasakaalustatud toitumist. (Levin 

2015: 7-44) 

Tervislik toit mõjutab nii inimese vaimset kui füüsilist tervist. Tasakaalustatud ning 

mitmekesine toitumine tagab inimese kasvamise ja arenemise ning kaitseb organismi 

väliste ja sisemiste kahjutoovate mõjurite eest. (Terviseedendus... 2003: 67) 

Mõiste „tasakaalustatud toit“ on samuti lai, kuid samal ajal ka konkreetne. Tasakaalus toit 

sisaldab optimaalses koguses põhitoitaineid (Luigela 2007: 10). Oluline on mõista, mis on 

toiduaine ning mis toitaine. Autor Galina Vuks (2003: 8) nimetab toiduaineks saadust, 

mida kasutatakse toiduks või joogiks ning mis on loomulikul ehk töötlemata kujul. 

Toiduained jagatakse peamiselt kaheksasse gruppi ning soovitatavalt peaksid päevasest 

toidu üldkogusest moodustama 25% piimatooted, 19% köögiviljad, 16% kartul, 15% 
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teraviljatooted,  puuviljad 11%, liha- kala- muna 9%, suhkur ja maiustused 3% ning 

lisatavad toidurasvad 2% (Luigela 2007: 11).  

Toitained on aga toiduainete koostisosad, mis toidavad organismi, nende funktsiooniks on 

organismi energiakulu katmine, normaalse ainevahetuse ja rakkude kasvamise ning 

arenemise tagamine (Vuks 2003: 8). Toitained jaotatakse vastavalt nende vajaduse järgi: 

makrotoitaineid (valgud, süsivesikud, rasvad ning vesi) vajab organism päevas grammides 

ning mikrotoitaineid (vitamiinid, mineraalained) milli- või makrogrammides (Eesti 

toitumis- ja... 2006: 20).  

Energiat vajab inimene põhiainevahetuseks, kehaliseks ja vaimseks tööks ning toitainete 

omastamiseks (Tervise... 1988: 196). Energiavajadus sõltub inimese soost, vanusest, 

kehamassist, kliimast, ainevahetuse eripärast ja kehalisest koormusest ning energiat saab 

inimene toidust, seda väljendatakse kilodžaulides (kJ) ja kilokalorites (kcal), kusjuures 1 

kcal on 4,2 kJ (Eesti toitumis- ja... 2006: 20). 

Vastavalt kehalise töö osatähtsusele ning raskusele on täiskasvanud inimese päevane 

energiavajadus kõikuv, jäädes 40-53 kcal juurde kehamassi 1 kg kohta. Naiste 

energiavajadus on umbes 15% madalam kui meestel. Lapsed vajavad energiat eelkõige 

arenemiseks ja kasvamiseks, seetõttu on ka nende energiavajadus kõige suurem, näiteks 

kuni 5-aastasel lapsel 80-100 kcal kehamassi 1 kg kohta. (Tervise... 1988: 196) 

Kui energiatarvet on suhteliselt kerge rahuldada, siis hoopis keerulisem on kindlustada 

toitumise kvaliteet, mille põhinäitajateks on toidu toitaineline koostis ning nende õige 

vahekord (Sealsamas: 197).   

Põhitoitained valgud, on organismi ehituses ja tegevuses kesksel kohal, nendega on seotud 

kõik elulised protsessid, mis organismis toimuvad. Valgud on tähtsad koostisosad 

ensüümides, ilma milleta ei toimu ühtegi ainevahetusprotsessi. Samuti transpordivad 

valgud hapnikku ning kaitsevad organismi teda kahjustavate välismõjude eest. Inimese 

organism lammutab ööpäevas kehavalke umbes 1 g kehakaalu kg kohta ning sama palju ka 

sünteesitakse valke, et säiliks tasakaal. Toiduvalkudest saab organism valkude 

uuenemiseks vajalikke aminohappeid. Kui organism ei saa piisavas koguses valke, siis 

elutegevuseks vajalike aminohapete saamiseks hakkab ta lammutama enda koevalke, mis 

võib oluliselt kahjustada elundeid. (Maser jt 2009: 11)  
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Päevasest toidu ja joogiga saadavast energiast peaksid valgud moodustama 12-15%. 

Inimese valgu norm sõltub aga suuresti sellest, millise eluviisiga ta on. Tavanorm on 

umbes 1-1,7 g kehakaalu kilogrammi kohta, inimesel, kes teeb füüsilist tööd, võib see 

vajadus (Levin 2015: 25-26) olla isegi kuni 2,5 g kehakilo kohta. Lapsed vanuses 2-3 

eluaastat vajavad päevas umbes 13 g valku, 4-8 aastased aga 19 g (Holford, Colson 2013: 

55). 

Esimene sümptom valkude defitsiidist on organismi kaitsevõime langus. Organism on 

kergemini alluv erinevatele haigustele, eriti aga külmetustele ning nakkustele. Valkude 

liigne tarbimine ei ole samuti hea, see koormab seedenäärmeid ja neerusid ning suurendab 

energiakulu toidu omastamisel. Valkude koguse arvestamisel on oluline arvestada ka 

nende kvaliteeti, st bioloogilist väärtust. Bioloogiliselt täisväärtuslikke valke saab 

organism loomsetest toiduainetest (liha, muna, kala, piim). Madalama bioloogilise 

väärtusega on aga taimsed valgud (mittetäisväärtuslikud). Mitteväärtuslikud on nad 

seetõttu, kuna neis leidub vähem vajalikke aminohappeid. Seetõttu peaks täiskasvanu 

toiduratsioonis 50-60% olema kaetud loomsete valkudega ning lastel 60-80%. (Tervise... 

1988: 200-201) 

Rasvade põhiliseks ülesandeks on organismile tarviliku toiduenergia andmine. Samuti 

võtavad nad osa kasvuprotsesside ning muu elutegevuse korraldamisest. Toidurasvad 

koosnevad kolme tüüpi rasvhapetest, milleks on  küllastunud rasvhapped, 

monoküllastumata rasvhapped ning polüküllastumata rasvhapped. Küllastunud 

rasvhappeid leiab eelkõige loomsetest rasvadest ning mono- ja polüküllastumata 

rasvhappeid sisaldavad taimsed rasvad. Monoküllastumata rasvhapete peamisteks 

allikateks on oliivi-, rapsi- ning pähkliõlid ning seetõttu on need kõige kasulikumad 

taimeõlid. Polüküllastumata rasvhappeid leidub eelkõige päevalille-, maisi-, sojaoa- ning 

linaseemneõlis. (Eesti toitumis- ja... 2006: 27) 

Täiskasvanu optimaalne rasva vajadus on 1-1,5 g kehamassi 1 kg kohta ehk umbes 75-105 

g päevas. Rasvad peaksid kujundama toidu ja joogiga saadavast päevasest energiast 25-

35%. Taimsete rasvade hulk võiks moodustada umbes 20-30% rasvade üldhulgast, seega 

tuleks eelistada (Tervise... 1988: 202) taimeõlisid loomsetele rasvadele. Kuni 

kolmeaastaste laste toidurasvavajadus on 30-35% energiast (Eesti toitumis- ja... 2006: 61). 
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Rasvade üleliigne tarbimine mõjub organismile halvasti, soodustades haigestumist 

südame-ja veresoontehaigustesse ning soolevähki (Tervise... 1988: 202). Samuti ei ole 

kasulik ka rasvade alatarbimine, selle tõttu võib pidurduda kogu organismi areng ning 

vastupanuvõime väliskeskkonnamõjudele langeb (Eesti toitumis- ja... 2006: 27). 

Kõige olulisemaks energiaallikaks organismile on süsivesikud ning neid leidub peamiselt 

taimsetes toiduainetes (Tervise... 1988: 203). Süsivesikud on tarvilikud rasvade sünteesis, 

kaitsevad seedetrakti ja hingamisteid ning kuuluvad rakustruktuuride, kõhre ja luude 

koostisesse (Luigela 2007: 15).  

Süsivesikud esinevad toidus monosahhariididena ehk suhkrutena (glükoos, fruktoos), 

oligosahhariididena (laktoos, sahharoos, maltoos) ning polüsahhariididena (tärklis, 

kiudained). Glükoosi ning fruktoosi leidub mees, marjades ning puuviljades. Sahharoos on 

nn. valge suhkur ehk rafineeritud suhkur, laktoos on piimasuhkur ning maltoos on 

linnasesuhkur. Laste ööpäevasest toiduenergiast ei tohiks valge suhkur ehk sahharoos anda 

rohkem kui 10%. Esmane toidu süsivesik on aga tärklis, mida leidub kõige enam 

teraviljade teristes ning kartulimugulates. Mittetärklilised polüsahhariidid on aga kiudained 

ning need jagunevad vees lahustuvateks (köögiviljad, puuviljad, marjad) ning 

lahustumatuteks (rukkileib, täisterasai, tangud). Oluline on, et toit sisaldaks mõlemat liiki 

kiudaineid. Soovitatav päevane kiudainete kogus grammides on võrdväärne lapse vanusega 

aastates + 5. Näiteks 5-aastasel on soovitatav kiudainete kogus päevas 10 g. (Maser jt 

2009: 11-12) 

Optimaalne süsivesikute hulk peaks moodustama umbes 50-60% inimese ööpäevasest 

energiast (Levin 2015: 24). Tarbimine alla selle koguse võib viia tõsiste 

ainevahetushäireteni, samuti ei tuleks süsivesikutega, eriti aga suhkruga liialdada, sest see 

on peamiseks kehamassi suurenemise ja rasvumise põhjuseks (Tervise... 1988: 205). 4-6- 

aastatel poistel soovitatakse ööpäevas süsivesikuid tarbida 230 g ja tüdrukutel 200 g 

(Maser jt 2009: 12).  

Kui makrotoitained on inimesele eluliselt vajalikud, siis mitte vähem olulised on 

mikrotoitaineid. Vitamiinid on makrotoitained, ilma milleta pole organismi normaalne 

elutegevus võimalik. Nad mõjutavad oluliselt ainevahetusprotsesse ning tõstavad 

organismi kaitsevõimet. Lapsed vajavad vitamiine eelkõige normaalseks elutegevuseks 

ning arenemiseks. Vitamiine on erinevaid ning neid leidub erinevates toiduainetes. Näiteks 
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saab vitamiini A porgandist, paprikast ning juustust, vitamiini D rasvasest kalast ning 

munakollasest, vitamiini E seemnetest, rukkileivast ning taimsetest õlidest, vitamiini B1 

kaerahelvestest, kanast ning maisist, vitamiini B2 pärmist, maksast ning jogurtist, vitamiini 

C saab aga marjadest ning puu-ja köögiviljadest. (Sealsamas: 12-14)  

Vitamiinide tarbimisvajadus sõltub soost ning vanusest, nende päevased 

tarbimissoovitused on toodud lisas 1 (Eesti toitumis- ja... 2006 ref Maser jt 2009: 13). 

Autor Levin (2015: 32-35) toob välja mõned olulisemad vitamiinid, milleks on A-vitamiin: 

vähi-ja nakkusvastane ning nägemise vitamiin, D-vitamiin: luude vitamiin, E-vitamiin: 

elujõu vitamiin, C-vitamiin: igakülgselt kasulik vitamiin, B1-vitamiin: aju vitamiin; B3-

vitamiin: südame vitamiin.  

Mineraalained kujundavad umbes 4-5% kehamassist. Inimese organismis on üle 70 

erisuguse keemilise elemendi. Neist tähtsamad on kaltsium (piim ja piimatooted, kala, 

rohelised köögiviljad), fosfor (piimatooted, seemned ja idud, juust), kaalium (köögiviljad, 

kartul, tatar), magneesium (seemned, piim, muna), raud (maks, täisteratooted, veretooted), 

tsink (maks, pähklid, liha), vask (punane liha, kaunviljad, täisteratooted), jood (kala, juust) 

ning seleen (muna, kala, täisteratooted). Mineraalainete tarbimise vajadus oleneb samuti 

inimese vanusest ja soost, nende tarbimissoovituste tabel on toodud lisas 2. Mineraalainete 

ja mikroelementidega liialdamine võib viia organismi tegevuse häireteni. (Maser jt 2009: 

14-16)  

Autorid Holford ja Colson (2013: 68) toovad välja olulisemad mineraalained ning nende 

olulisuse põhjused. Üheks nendest on kaltsium, mis on oluline selleks, et inimese luud ning 

hambad oleksid terved, samuti aitab rahustada närvi- ja lihasrakke. Kaltsiumipuudus võib 

põhjustada aga lihaskrampe, närvilisust või unetust. Teiseks oluliseks mikroelemendis on 

raud. Rauda on vaja selleks, et toidust energiat kätte saada. Rauapuuduse korral on 

organism väsinud, vaevleb energiapuuduses, on loid ning võib esineda aneemiat. Laste 

jaoks on aga üheks tähtsaimaks mineraalaineks tsink. Seda on vaja kasvamiseks, energia 

tootmiseks ning immuunsussüsteemi toimimiseks. Lastel võib kergesti puudus tekkida ka 

magneesiumist. Magneesiumit vajatakse samuti luude ning hammaste ülesehitamiseks ning 

energia tootmiseks. Lapsed, kellel esineb magneesiumipuudus, võivad olla rahutu unega, 

närvilised, hüperaktiivsed või kannatada kõhukinnisuse või peavalude all. Seleen aitab 

organismil võidelda viiruste vastu.  
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Toit, mida inimene päeva jooksul tarbib, peab andma talle vanusest, soost ning 

ööpäevasest energiakulust lähtuvalt vastava toiduenergia hulga. Oluline on ka see, et toit 

sisaldaks tasakaalustatud vahekorras makro-ja mikrotoitaineid. Laste toitainevajadus 

kehamassi (kg) kohta on täiskasvanute omast silmnähtavalt suurem.  

 

 

1.2. Toitumiskäitumine ja seda mõjutavad tegurid 

 

Toitumiskäitumine on organiseeritud läbi inimese toitumisharjumuste ning selle 

kujundamises osalevad sotsiaalne ja kultuuriline keskkond, päritolu, traditsioonid, 

personaalsed (vanus, sugu) ning isikulised (arusaamad, temperament) omadused (Vuks 

2003: 9). Autor Worsley’i (2002: 582) hinnangul hõlmab toitumiskäitumine tegevusi alates 

toidu mälumisest kuni toidu ostmiseni ning selle ettevalmistamiseni.  

Toitumisharjumused muutuvad elu jooksul ning nende teket mõjutavad (Vuks 2003: 34-

35) sotsiokultuurilised tegurid (kultuuriline keskkond, elamise geograafiline asend, heaolu 

tase regioonis, lapsevanemate toitumisharjumused, meedia) ning individuaalsed tegurid 

(vanus, sugu, ainevahetuse iseärasused, sotsiaalne ja majanduslik staatus).  

Toitumisharjumused formeeruvad juba lapseeas, mistõttu on lapse toitumise jälgimine 

väga oluline (Maser jt 2009: 6). Autor Rani (2014: 53-60) väidab, et just perekonnas 

kujunevad indiviidide väärtushinnangud ning hoiakud toodete ning toiduainete suhtes.   

Hoiak on omandatud ning suhteliselt püsiv valmidus reageerida teatud objektide suhtes 

soosival või mittesoosival viisil ning hoiakud väljendavad inimeste hinnanguid, mõtteid ja 

tundeid erinevate asjade suhtes. Hoiakud võivad tekkida isiklikest kogemustest või 

arvamusliidrite eeskujul. (Kuusik jt 2010: 99) 

Lapsed tarbivad neid toiduaineid, mida pere on harjunud ostma ning eelistama, ehk 

perekonna toitumisharjumused määravad lapse toiduvaliku (Maser jt 2009: 6-24). Inimese 

toiduvalikul saavad otsustavaks ka toidu hind, selle tarbimise mugavus, usaldusväärsus, 

toidu kvaliteet ja toiteväärtus, kohalikud traditsioonid, toote säilivus, tarbija vanus ja sugu 

ning mitmed muud tegurid (Vuks 2003: 39-40).  
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Tihti lähtutakse ostmisel ka oma teadmistest ja uskumustest konkreetse nähtuse kohta, mis 

on saadud varasematest kogemustest või lihtsalt kuskilt kuuldud, seetõttu võivad teadmised 

ja arvamused olla nii tõesed kui valed ning negatiivsed ja positiivsed (Kuusik jt 2010: 

100). Ka autor Worsley (2002: 580-581) peab oluliseks toiduvaliku faktoriks inimese 

teadmisi toitainetest ning toitumisest. Tavaliselt omavad inimesed rohkem teadmisi 

asjadest millest nad huvitatud on, sest huvi ja teadlikkus on omavahel seotud. Inimesed, 

kellel on toitumise kohta rohkem teadmisi, lähtuvad tihti toidu valikul järgmistest 

näitajatest: energia sisaldus toidus, rasvade roll, vitamiinide ja mineraalainete sisaldus või 

kuidas teatud toiduained valmistatud on. Ka autor Ogden (Steptoe jt 1995 ref Ogden 2010: 

32) rõhutab toidu valikul toidu ostmise ja valmistamise mugavust, toidu tundmist ning 

teadlikkust, toidu kvaliteeti ja päritolu ning tervislikkust. TNS Emori poolt läbiviidud 

uuringust „Eesti elanike ostueelistused 2014“ (Eesti elanike... 2014: 11) selgus, et Eesti 

tarbijate toiduvaliku määravad kõige enam selle värskus, maitse ja kvaliteet, seejärel 

toiduaine hind ning toidu tervislikkus.  

Väga oluline on toidu tundmine ning teadmine selle kasulikkusest, sest just paljud 

haigused saavad alguse valest toitumisest lapseeas. Seetõttu on väga oluline inimeste huvi 

suurendamine tervisliku toitumise vastu. 

Pere toitumisharjumused ja toidu valik määravad suures osas lapse tervise tulevikus, kuid 

tervisliku toitumise mõtteviisi saavad vanemate kõrval arendada ka pedagoogid (Maser jt 

2009: 6).  

Kuna lasteaed on lapse esimene koduväline keskkond, siis on lasteaed samuti lapse tervise 

eest vastutav lüli. Just esimesel 3-5 eluaastal laotakse vundament lapse tervisele ja 

edasisele arengule, seega võib öelda, et lasteaed on vastutav tulevaste põlvkondade 

tervisliku seisundi eest. Kodu ja lasteaia mõjutatavuse ulatus muutub koos lapse vanusega. 

3-aastast last mõjutab 82% kodu, 5% lasteaed ning 13% meedia ja paikkond, 6-aastast last 

aga 52% kodu, 29% lasteaed ning meedia ja paikkond 19%. (Terviseedendus... 2003: 41) 

Lapse toitumine vajab pidevat suunamist. Teadmised, mida lapsed omandavad kodust, 

lasteaiast või koolist, peaksid aitama neil mõista tervisliku ehk tasakaalustatud toitumise 

vajalikkust.  

Vanemad võivad küll püüda suunata oma lapsi tervislikult toituma, kuid tihti tehakse seda 

valesti ning tagajärjed võivad olla vastupidised soovitule. Sageli kasutatakse (Birch jt 1982 
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ref Birch 1999: 53) niiöelda preemia meetodit, mis tähendab näiteks seda, et lapsel 

lubatakse vaadata televiisorit juhul, kui süüakse ära teatud kogus köögivilju. Tagajärg võib 

olla, et need toiduained muutuvad lapsele hoopis vastumeelseks. 

Väga tähtis lapse suunamisel ja kasvatamisel on see, et perekond ja lasteaed oleksid kui 

partnerid. Kuna lapse toitlustamisest võtavad osa nii lasteaed kui kodu, siis on mõlema roll 

oluline. Lapsi ei saa sundida sööma tervislikku ning ealisi vajadusi arvestavat toitu, kui 

seda kodus ei ole harjutud tegema, toimuma peab vastastikune koostöö. Erinevad 

rahuloluküsitlused ning koosolekud aitavad parandada lastevanemate ning lasteasutuste 

koostööd.  

Laste enda toidueelistuse määrab peamiselt see, kas toit on neile tuntud ning toidu maitse. 

Just alla nelja-aastaste laste puhul on oluline, et nad teaksid, mis toiduga on tegemist. 

Lastele on tähtis toidu välimus, seetõttu peaks uusi toite lastele tutvustama ettevaatlikult 

ning väikestes kogustes. (Maser jt 2009: 24)  

Uue toidu juurutamine võib võtta aega (Pelchat, Pliner 1995 ref Cooke, Wardle 2005: 741), 

kuid mida vanemaks lapsed saavad, seda rohkem on nad vastuvõtlikumad ka uutele 

toitudele. 

Kuna inimese toitumisharjumused kujunevad juba lapseeas, siis on lapse hoiakute ja 

harjumuste kujunemisel kõige suurem roll perel ning lasteaial. Lapsed tarbivad neid 

toiduaineid, mida pere on harjunud ostma ning eelistama. Samuti on ka lasteaiaga, lapsed 

tarbivad neid sööke, mida lasteaed eelistab. Seega on perel ning lasteaial lapse tulevase 

tervise osas kanda suur roll.  

 

 

1.3. Mahetoidu olemus ja selle väärtustamine  

 

1.3.1. Mahetoidu olulisus 

 

Mahe- ehk ökoloogiline põllumajandus on tootmisviis, mis lähtub keskkonna säästmisest 

ja loodusliku tasakaalu säilitamisest. Mahepõllumajandus põhineb tasakaalustatud 

aineringlusel ning kohalike taastuvate ressursside efektiivsel kasutamisel. 

(Mahepõllumajandus)  
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Mahepõllumajanduslikule tootmisele ja töötlemisele on kehtestatud kindlad reeglid, sh nii 

taime- kui loomakasvatusele. Mahetaimekasvatuses ei ole lubatud kasutada 

taimekaitsevahendeid (pestitsiide) ega sünteetilisi mineraalväetisi, mullaviljakus 

säilitatakse külvikorra ning kohalike orgaaniliste väetistega (kompost, sõnnik). 

Taimekahjustajate levikut piiratakse erinevate mehaaniliste võtetega, kõige enam eri 

kultuuride kasvatamisega külvikorras ning kahjustajate looduslike vaenlaste 

soodustamisega. Maheloomakasvatus on kooskõlas taimekasvatusega, sest loomade sööt 

tuleb üldjuhul oma tootmisest ning loomadelt saadav sõnnik läheb põllule väetiseks. 

Maheloomakasvatuses on eelkõige tähtis loomade heaolu: neile peab olema võimaldatud 

õuesviibimine ning mahesööda tarbimine, samuti peavad nad saama rahuldada kõiki oma 

loomuomaseid vajadusi. Keelatud on kasutada loomade kiiret kasvu ning maksimaalset 

toodangut suurendavaid preparaate (kasvuregulaatorid) ning haiguste ennetamiseks 

kasutatavaid antibiootikume. Eesmärgiks ei ole loomade kiire juurdekasv ega maksimaalne 

toodang, vaid toodangu kvaliteet ning loomade pikaajalisus. (Matt jt 2011: 3-4) 

Eelkõige on mahepõllumajanduse roll (Principles of...) toota kvaliteetset ning 

täisväärtuslikku toitu, mis aitaks säilitada ning parandada inimeste tervist ja heaolu. 

Mahetöötlemisel on oluline, et toit säilitatakse võimalikult naturaalsena. Tavatoidu 

töötlemisel kasutatakse hulgaliselt lisaaineid, kuid mahetöötlemisel on lubatud kasutada 

vaid piiratud arv loodusliku päritoluga lisaaineid. Mahetoidus on keelatud lisaained nagu 

sünteetilised värvained, suhkruasendajad ning maitse-ja lõhnatugevdajad. (Matt jt 2011: 4-

10)  

Toidu välimuse parandamiseks ning isuäratavamaks muutmiseks lisatakase toitudesse 

sageli just sünteetilisi värvaineid. Mitmed uuringud (Curran 2010) on tõestanud, et need 

võivad tekitada aga hüperaktiivsust, kasvajaid ning allergiat.  

Oluline on ka see, et geneetiliselt muundatud organisme (GMO) ja nendest või nende abil 

valmistatud tooteid ei kasutata mahepõllumajanduses (Matt jt 2011: 4-10). Geneetiliselt 

muundatud organism on selline organism, kelle pärilikkusetegureid on muudetud 

kunstlikul teel nii, et ühe organismi geenid on kantud üle teisele organismile, taimede 

muundamise eesmärk on suurendada nende vastupanuvõimet taimehaigustele ning 

täiustada nende toiteväärtust (Frequently... 2014). Teadlased (Whitman 2000: 7) usuvad, et 
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geneetiliselt muundatud taimed ei ohusta oluliselt inimeste tervist, kuid võivad paljudel 

juhtudel tekitada allergiaid. 

Viimaste aastakümnete jooksul on maailmas tehtud mitmeid uuringuid hindamaks 

mahetoidu kasulikkust. Uuritud on näiteks taimekaitsevahendite ehk pestitsiidide sisaldust 

toidus. Washingtoni ülikoolis tehti 2003. aastal uuring (Kepner 2003: 24), kus osales 18 

mahetoitu ning 21 tavatoitu tarbivat last. Lastelt koguti 24-tunni jooksul uriiniproove ning 

nende laste vanematel oli kohustus pidada kolm päeva enne proovide võtmist 

toidupäevikut. Uuringust selgus, et lastel, kes tarbisid mahetoitu, oli pestitsiidide tase 

kehas kuus korda madalam, kui neil lastel, kes tarbisid tavatoitu. Just taimekaitsevahendite 

ehk pestitsiidide jääkide mõju inimesele seostatakse mitmete kasvatajate ning 

haigushäirete tekkega (Matt jt 2011: 9). 

Võrreldud on mahepõllumajanduses ning tavapõllumajanduses kasvatatud toiduainete 

toitainetesisaldust ning valdavast osast uurimistulemusest ilmneb, et maheköögi- ja 

puuviljades on rohkem tervist toetavaid ühendeid, nagu näiteks C-vitamiini ja polüfenoole, 

mis kaitsevad organismi infektsioonide eest, aitavad ära hoida vähi ning südame-, 

veresoonkonnahaiguste teket ning on olulised immuunsussüsteemi tugevdajad. 

Maheköögi- ja puuviljades on ka suurem mineraalainete sisaldus (raud, fosfor, 

magneesium). (Sealsamas: 5)  

2001. aastal Ameerikas läbiviidud (Worthington 2001 ref Dauncey 2002) uuringust selgus, 

et mahepõllumajanduskultuurid sisaldavad 27% rohkem C- vitamiini, 29% rohkem rauda 

ning 14% enam fosforit, kui tavapõllumajanduses kasvatatud saadused.   

Nagu on maheköögi-ja puuviljades rohkem kasulikke ühendeid, on ka mahepiimas rohkem 

tervist tugevdavaid ühendeid. Mahepiimas leidub tavapiimaga võrreldes rohkem oomega 

3-rasvhappeid, konjugeeritud linoolhapet ning E-vitamiini. Konjugeeritud linoolhappel on 

vähkiennetav, põletikuvastane ning immuunsussüteemi tugevdav toime, aidates ära hoida 

diabeeti, luude hõrenemist ning südame-ja veresoonkonnahaigusi. (Mahetoit - hea 

loodusele... 2012)  

Autorid Holford ja Colson (2013: 37) märgivad, et oomega 3-rasvhapped aitavad püsida 

organismil tervena ning vähendavad ohtu allergiale, astmale ning külmetusele, seda tänu 

põletikuvastastele ning immuunsussüsteemi tugevdavatele omadustele.  
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Mahetoidul on mitmeid inimese tervisele kasulikke omadusi. Peale selle, et mahetoidus 

pole lisaaineid, mis võivad põhjustada mitmeid tervisehäired, on märkimisväärne ka see, et 

loomsed saadused (liha, piim) on pärit loomadelt, kes saavad vabalt liikuda ning süüa 

puhast sööta. Samuti hoiab mahepõllumajandus puhtamana meie elukeskkonna.  

 

 

1.3.2. Mahetoidu väärtustamine Eestis 

 

Mahepõllumajanduse osa kogu maailma põllumajandusest üha kasvab ning mahetoit 

võidab tarbijate hulgas aina suuremat poolehoidu. Tänu tarbijate huvile on mahetootmine 

Euroopas jõudsalt arenenud.  

Eesti tarbijad on hakanud mahetoitu üha enam hindama. 2014. aastal TNS Emori poolt 

läbiviidud uuringust (Maheturg 2013: 73) selgus, et kord nädalas või sagedamini ostis 

mahetoitu 10% elanikest, võrreldes 2013. aastaga on see protsent pisut tõusnud. Kuigi 

iganädalaselt või sagedamini mahetoidu ostjate arv on kasvanud, siis mahetoidu ostjate 

osakaal 2013. aastaga võrreldes on 4% langenud. Samale uuringule vastajad tõid välja, et 

tarbivad mahetoitu, kuna see on tervislik, kodumaine, maitsev ning toodetud 

keskkonnasõbralikult. Inimesed, kes mahetoitu ei tarbinud, nimetasid selle peamiseks 

põhjuseks, et kasvatavad toiduaineid ise. Mitteostmist mõjutasid lisaks ka mahetoodete 

kõrgem hind, tavatoodete ja mahetoodete erinevuse mittetunnetamine,  mahetoodete väike 

valik ning teadmatus, kust mahetoitu osta.  

Autorid Naur ja Hõbemägi (2010: 17) nimetavad mahetoidule ülemineku peamisteks 

takistusteks selle hinda ning kättesaadavust. Mahetoodete kallim hind tuleneb mitmetest 

asjaoludes, peamised määravad tegurid on madalam toodanguhulk tootmisühiku (ha, loom) 

kohta ning suuremad kaod. Pakendamine ja säilitamine on samuti oluliselt kulukamad, sest 

kõik odavamad sünteetilist päritolu vahendid ja meetodid on keelatud.  

Pea kolmandik Eesti elanikest on nõus maksma mahetoodete eest kuni 10% kõrgemat 

hinda, 11-20% kõrgemat hinda on valmis maksma 12% elanikest ning üle 20% kõrgemat 

mahetoote hinda aktsepteerib 2% elanikest (Maheturg 2013: 73).  

Mahetoiduainete tarbimist soovib suurendada ka Eesti riik, selleks on seatud eesmärk 

(Eesti mahepõllumajanduse... 2014: 19-23), et 2020. aastaks tarbiksid 30% Eesti 
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lasteasutustest mahetoitu. Eesmärki aitavad saavutada lasteasutuste ja lastevanemate huvi 

ja teadlikkus mahetoidu kasutamiseks ja pakkumiseks. Et soodustada mahetoidu tarbimist 

lasteaedades ning koolides, on lasteasutustele suunatud mitmeid tegevusi ja projekte, nagu 

näiteks Tallinna lasteasutuste personalile korraldatud koolitused ja töötoad aastatel 2011-

2013, Mahetoorainest toitude valmistamise võistlused lastele aastatel 2012 ja 2013, 

lasteaia-ja koolilaste külastused mahetaludesse, lasteasutuste toitlustajatel suunatud 

võistlus „Parim mahetoit lasteaias“ aastal 2012, erinevad loengud mahepõllumajandusest 

ning mahetoorainest toitude valmistamiseks koolides ning lasteaedades aastatel 2012 ja 

2013, mahetoitude retseptidest koosnev trükis koolidele ja lasteaedadele aastal 2012 ning 

mitmed teised kokkadele, lastevanematele ja lastele korraldatud töötoad. Samas aruandes 

on toodud, et mahetoidu tarbimist aitaksid suurendada lisaks nõustamistele, koolitustele 

ning juhendamaterjalide koostamisele ka lasteasutuste lisarahastamine.  

Inimesed hindavad mahetoitu üha enam, teadvustatakse selle kasulikkust tervisele, 

keskkonnasõbralikku tootmisviisi ning maitset. Siiski on veel mitmeid faktoreid, mis 

takistavad mahetoidu laiemat tarbimist - maksumus ning kättesaadavus.  

Siiski on Eestis juba mitmed lasteaiad läinud osaliselt üle mahetoidule, näiteks Kelmiküla 

lasteaed Tallinas, Tartu lastehoid Meie Mängurühm ning Kuressaare Pargi lasteaed. 

Kelmiküla lasteaias on mahetoorainetest kasutusel moosid, jahutooted ning hooajalised 

köögiviljad. Kuressaare Pargi lasteaias tarbitakse mahedalt jahusid, makarone, seemneid, 

kõrvitsat, helbeid ning Meie Mängurühmas Tartus on menüüst 80% mahetooted. 

Lasteaedades korraldatakse mahetoidu tutvustamiseks mitmeid üritusi ja koolitusi ning 

tehakse koostööd lastevanematega. (Mahetoit lasteasutustes... 2014: 22-25) 

Lapsed eelistavad lasteaias süüa üldjuhul seda, mida pere on harjunud sööma ja tarbima, 

seega on koostöö lastevanematega väga oluline. Kui lastevanematel huvi tervisliku 

mahetoidu vastu puudub, siis on väga raske mahetoidu tarbimist juurutada. Erinevate 

ürituste ja koolituste korraldamine aitab tutvustada nii vanematele kui lastele mahetoitu ja 

selle eeliseid. Lastele on suureks eeskujuks ka lasteaiatöötajad. Tulenevalt sellest on tähtis, 

et töötajad sööksid sama toitu mida lapsed. Oluline on ka riigipoolne toetus erinevate 

koolituste ja nõustamiste näol, seda nii lastevanematele kui lasteaedade personalile.  
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1.4. Koolieelsete lasteasutuste toitlustamine 

 

Eesti Vabariigi Riigikogu poolt välja antud Koolieelse lasteasutuse seaduses (Koolieelse 

lasteasutuse seadus 1999) on koolieelne lasteasutus sätestatud koolieast noorematele lastele 

hoidu ning alushariduse omandamist võimaldav õppeasutus. Lasteasutus soodustab lapse 

kasvamist ja arenemist ning arvestab tema individuaalsust. Lasteasutus jaguneb vastavalt 

vajadusele ja võimalustele rühmadeks: sõimerühm (kuni kolmeaastased lapsed), 

lasteaiarühm (kuni seitsmeaastased lapsed) ning erilasteaiarühm (kuni seitsmeaastased 

erivajadustega lapsed).  

Koolieelse lasteasutuse seaduses (Sealsamas) on toodud, et lasteasutuste toidukulu 

päevamaksumus võib olla erinev, sest selle suuruse määrab hoolekogu ning kinnitab 

juhataja. Muud kulud, nagu näiteks personali töötasu, majandamiskulu katab valla- või 

linnaeelarve ning valla- või linnavolikogu otsusel osaliselt ka lapsevanem.  

Koolieelsetele lasteasutustele ning koolidele on kehtestatud ühtsed toitlustamise nõuded. 

Sotsiaalministeerium on välja andnud määruse Tervisekaitsenõuded toitlustamisele 

koolieelses lasteasutuses ja koolis (Rahvatervise seadus 2008, § 8 lg 2), kus on märgitud, et 

koolieelsetes lasteasutustes toitlustatakse lapsi kindlaksmääratud kellaaegadel ja menüü 

alusel ning lastele peab olema tagatud soe toit kolm korda päevas (hommikusöök, 

lõunasöök ning õhtusöök). Antud seaduse kohaselt peab lasteasutuses pakutav toit katma 

85-90% vastava vanuse ööpäevasest energia- ja toitainete vajadusest.  

Soovituslikud toiduenergia ning toitainete kogused lastele vanuse järgi on toodud lisas 3, 

kus näidatud normid on keskmised. Lasteaedades pakutava toidu mineraalainete ning 

vitamiinide tase peab olema kooskõlas välja toodud tasemetega, arvestades roogade 

varieeruvust kahenädalase perioodina. Hommikusöök peab katma lasteasutuses pakutavast 

toidust 30-35%, lõunasöök 40-45% ja õhtusöök 20-25%. Lubatud on hommikusöögi 

energiavajadust vähendada 20-25%-le ning seejuures peab õhtusöök moodustama 30-35% 

toiduenergiavajadusest. Samuti soovitatakse koolieelikutele pakkuda päevas 2-3 vahepala. 

Head vahepalad lastele on puu-ja köögiviljad, leib, pähklid või piimatooted (kohupiim, 

jogurt). (Maser jt 2009: 24-26) 

Rahvatervise seaduse alusel (Rahvatervise seadus 2008, § 8 lg 2) tuleb toitlustajatel 

koostada lasteaedade igapäevane menüü vähemalt kümneks päevaks ning menüüde 
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koostamisel peavad toitlustajad samuti aluseks võtma toiduenergia- ja toitainetevajaduse 

vastavalt vanuserühmale. Seadusest tulenevalt on oluline jälgida, et valguvajadusest oleks 

1/3 kaetud loomsete valkudega, kuid mitte ainult piima ja piimavalkudega.   

Mõningates lasteasutustes pole võimalik (Menüüd... 2008: 25) lapsi toita vanuserühmade 

järgi, seetõttu tuleb võtta aluseks toitlustavate vanuserühmade kaalutud keskmise 

energiasoovitused.  

Välja on töötatud soovitatavad toiduainete kogused päevas lapse jaoks (Lisa 4). Oluline on 

täheldada seda, et portsjonite ning koguste jaotus võib varieeruda nädala lõikes. Üks 

portsjon tähendab nt 30-50 g leiba, 80 g kartulipüreed, 100 g köögivilju, 30 g nahaga 

kanaliha, 30 g kalapulki, 30 g vorsti, viinereid võ hakkliha, 50 g küpsetatud liha, 100 g 

kohupiima, 2 dl piima, petti või keefiri, 80 g hapukoort ning 20 g juustu. (Maser jt 2009: 

17-22)  

Tihti asendavad lasteaiad toiduaineid vastavalt oma eelistustele ning mõningaid 

toiduaineid ei tarbita seetõttu üldse. Võimalik on asendada omavahel erinevaid köögivilju, 

puuvilju, piimatooteid, jahutooteid, lihatooteid jne. Tähtis on, et toitainetevajadus saaks 

kaetud.  

Laste toitlustamisel peab arvestama paljude kriteeriumitega. Tähtis on see, et toit oleks 

võimalikult värsketest toiduainetest ning töötlemata. Road valmistatakse põhiliselt 

aurutades, hautades või keetes, keelatud on pakkuda lastele rohkes rasvas valmistatud toitu. 

Igapäevaselt peab lastele pakkuma leiba ning köögiviljasid. Vähemalt kolmel korral 

nädalas peavad laste menüüs olema värsked puuviljad, vähemalt kaks korda nädalas 

teraviljatoit ning liha- või linnulihatoit, kalast valmistatud toitu peab pakkuma vähemalt 

kord nädalas. Joogiks mõeldud vesi peab lastele olema kättesaadav ning nähtavas kohas 

igal ajal. Kui joogiks pakutakse piima, siis võib see olla ainult pastöriseeritud ning 

pastöriseerimata piima võib kasutada üksnes kuumtöödelduna. (Rahvatervise seadus 2008, 

§ 8 lg 2) 

Pastöriseerimine tähendab piima kuumtöötlemist sellistel temperatuuridel, mis 

minimeeriksid piimas leiduvate bakterite korral nende potentsiaalset ohtu tarbijate 

tervisele, säilitades samal ajal võimalikult palju piima keemilisi ja füüsikalisi omadusi 

(What is pasteurisation?).  
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Köögi-ja puuviljadel on lasteasutustes oluline tähtsus. Puuviljad, köögiviljad ja marjad 

sisaldavad palju kiudaineid, vitamiine ja mineraalaineid ning on seetõttu laste kasvamisel 

ja arenemisel tähtsal kohal, samuti aitavad nad ennetada vähki, astmat, bronhiiti ning 

rasvumist (Nordic... 2012: 21). Selleks, et parandada noorte inimeste tervist, on Euroopa 

Liit välja töötanud aastast 2007 tasuta Koolipuuvilja-ja köögivilja programmi (School 

Fruit... 2015). 

Aastast 2009 hakkas ka Eesti antud programmi rakendama ning selle raames on koolidel 

ning lasteaedadel võimalik taotleda toetust puu-ja köögivilja ostmiseks. Toetust köögi-ja 

puuvilja pakkumiseks võib taotleda kuni kuus korda aastas. Igale programmiga liitunud 

lasteasutuses käivale lapsele ning haridusasutuse 1.-5. klassi õpilasele on ette nähtud 

vähemalt üks kogus puu-või köögivilja nädalas kehtestatud toetuse määra ulatuses. Ühe 

koguse all mõeldakse ühte tomatit, naerist porgandit, õuna, pirni või 80-100 grammi 

kapsast, kaunvilju, kõrvitsat, paprikat, ploome ja ka värskeid ning külmutatud marju. 

Maailma Terviseoganisatsioon soovitab tarbida vähemalt 5-6 kogust puu- ja köögivilja 

päevas. Programmi eesmärgiks on eelkõige edendada laste tervislikku toitumist. 

(Koolipuuvilja ja... 2015) 

Lastele on esmaseks valguallikaks piim, lisaks valgule saadakse piimast ja piimatoodetest 

ka fosforit, kaltsiumi, kaaliumi, magneesiumi, A-vitamiini ning B-ja D vitamiini (Maser jt 

2009: 22). Seega on piim lapse kasvamisel ja arenemisel väga tähtis, soodustades luude 

tugevnemist ning kasvamist (Michaelson jt 2009: 380-382). Selleks, et suurendada laste 

seas tervislike piimatoodete tarbimist, on EL alates 1977. aastast välja töötanud Koolipiima 

programmi (European School... 2015).  

Euroopa Liidu liikmesriigina jagatakse koolipiimatoetust ka Eestis ning selle peamiseks 

eesmärgiks (Koolipiimatoetus 2016) on lasteaialaste ning kooliõpilaste seas piima ja 

piimatoodete tarbimise suurendamine. Toetust saavad taotleda nii haridusasutused 

(lasteaiad, algkoolid, gümnaasiumid), kui haridusasutusi esindavad juriidilised isikud 

(toitlustajad) ning ka piimatoodete pakkujad (piimatööstused). Toetatavaks võimalikuks 

koguseks on 0,25 liitrit piima või piimatoodet ühe õpilase kohta päevas. Oluline on 

märkida seda, et koolipiimatoetust ei maksta piima ja piimatoodete eest, mis on mõeldud 

toidu valmistamiseks.  
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Puu-ja köögivilja programmiga ning Koolipiima programmiga liitumine on koolidele ning 

lasteaedadele väga kasulik eelkõige seetõttu, et annavad lasteaedadele võimaluse pakkuda 

tervislikke toiduaineid soodsalt. Antud programmid aitavad edendada laste seas tervislikku 

toitumist ning soodustavad laste kasvamist ja arenemist.   

Koolieelsete lasteasutuste toitlustamisel on oluline jälgida toiduenergia- ja toitainete 

vajadust vanuserühmade lõikes. Väljatöötatud nõuete täitmine on lasteaedadele kohustuslik 

ning selle eesmärk on kaitsta ja edendada laste tervist. 
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2. TOIDUKULUDE PÄEVAMAKSUMUSE MUUTUS 

PÕHITOIDUAINETE ASENDAMISEL 

MAHETOIDUAINETEGA 

 

2.1. Materjal ja metoodika 

 

Bakalaureusetöö empiirilises osas on kasutatud andmete kogumiseks ankeetküsitlust ning 

telefoniintervjuud. Ankeedi abil võib andmeid koguda faktide, käitumise ja tegevuse, 

väärtuste, suhtumiste, teadmiste ning ka uskumuste kohta (Hirsjärvi jt 2007: 184). Ankeedi 

koostas töö autor, tuginedes töös käsitletud teemale, varasemalt tehtud uuringutele ning 

eksperthinnangule. Uurimuses osalenud ekpert hindas enne uuringu läbiviimist ankeedi 

sobivust ning aitas teha vajalikke parandusi.  

Töös kasutati mugavusvalimit, mille moodustasid 5 lasteaeda: Avinurme Lasteaed 

Naerulind, Tartu Tõrukese Lasteaed, Jõhvi Lasteaed, Tartu Lasteaed Pääsupesa ning 

Kulina Lasteaed. Ankeedi mahukuse tõttu osutus valim suhteliselt väikeseks. 

Bakalaureusetöö uurimuslik osa viidi läbi 2016. aasta aprillist kuni 2016. aasta maini. 

Lasteaedadega võeti telefoni teel ühendust, selgitati uurimisöö eesmärki ning küsiti 

ankeedi täitmise nõusolekut. Seejärel edastati MS Word’s koostatud ankeet lasteaedadele 

e-maili teel. Eelnevalt selgitati lasteaedadele, et ankeeti on soovitatav täita lasteaia 

direktoril, majandusjuhatajal või peakokal. Täidetud ankeeti oli uuringus osalejatel 

võimalik esitada paberkandjal või e-maili teel.  

Lähtuvalt uurimistöö püstitatud eesmärgist, oli ankeetküsitluse ülesandeks välja selgitada  

põhitoiduainete tarbitavad kogused ning lasteaias käivate laste ja töötajate arv. Oluline oli 

teada saada ka lastevanemate hoiakuid mahetoidu suhtes läbi lasteaia personali 

reflekteerimise, arvamust toidukulude muutuse suhtes ning juba mahetoitu tarbivate 

lasteaedade kogemusi. Põhitoiduaineteks, millele töös keskenduti, valis töö autor leiva, 

saia, sepiku, nisujahu, rukkijahu, helbed, piima, hapukoore, vahukoore, kohupiima, kapsa, 

kaalika, porgandi, kartuli, peedi, sealiha, loomaliha, kanaliha, kala, hakkliha ning munad. 

Toiduainete valikul sai määravaks nende kättesaadavus mahedalt (v.a. kalal) ning see, et 
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oleksid tagatud nii süsivesikud, valgud, rasvad, vitamiinid kui mineraalained. Tegelikult 

tarbitakse lasteaedades ka teisi toiduaineid ning seetõttu ei saa valitud põhitoiduainete osas 

toidunormide täpset täitmist jälgida. Lasteaiad võivad töös kasutatud toiduaineid asendada 

vastavalt eelistustele. Samuti ei peegelda nende põhitoiduainete asendamine mahedate 

vastu kogu päevatoidu maksumuse muutust, vaid just osalist muutust.  

Ankeet koosnes kokku 30 küsimusest (Lisa 5), millest kõik olid suletud küsimused. 

Autorid McMillan ja Weyers (2011: 383-384) toovad välja suletud küsimuste põhiliigid, 

milleks on: kategoorilised tunnused, arvulised küsimused, valikvastustega küsimused, 

mitme vastusega küsimused, järjestamisküsimused ning Likerti skaala küsimused. 

Kategooriliste tunnuste puhul on võimalik valida üks vastusevariant (näiteks sugu; jah / ei / 

ei oska öelda). Arvulised küsimused on küsimused, mis nõuavad numbrilist vastust. 

Valikvastustega küsimustele vastates on võimalik valida vastastikku välistavate variantide 

vahel. Mitme vastusega küsimused sarnanevad valikvastustega küsimustele, kuid lubatud 

on valida mitu vastusevarianti. Järjestamisküsimuste korral pakutakse võimalust vastuseid 

reastada (nt „1“- kõige eelistatuma variandi juurde, „2“ järgmise juurde ja nii edasi kuni 

kõige vähem eelistatuma variandi juurde). Asmestikel ehk skaalal põhinevate küsimustega 

esitatakse väited või vastusevariandid erineva tugevusastmega, millest vastaja valib 

sobivaima (Hirsjärvi jt 2007: 187). 

Küsimused 1-3, 5, 10, 28 ja 30 olid arvulised küsimused laste ja töötajate arvu ning 

toidukulude päevamaksumuse suuruse teadasaamiseks. Küsimused 4, 9, 11, 14, 15, 27 ja 

29 olid kategooriliste tunnuste küsimused, mis näitasid, kas lasteaias pakutakse mahetoitu, 

kas on uuritud lastevanemate rahulolu ning nõusolekut ülemineku suhtes ning kas 

kavatsetakse hakata pakkuma lasteaias mahetoitu. Küsimused 6-8, 13, 16, 17 ja 20 olid 

skaalal põhinevad küsimused, millega uuriti toidukulude päevamaksumuse korraldust, 

hinnanguid, suhtumist ja rahulolu mahetoidu suhtes. Küsimused 18, 19, 22, 24 ja 25 olid 

valikvastustega küsimused, millega taheti teada saada toiduainete varumisviisi ning selle 

põhjust, küsimustiku vastaja arvamust toidukulude päevamaksumuse suurenemise kohta 

ning juba mahetoidule üle läinud lasteaedade kogemusi muutuse kohta. Küsimused 12 ja 

21 olid mitme vastusega küsimused, mis olid suunatud mahetoitu pakkuvatele 

lasteaedadele ning millega uuriti, mis oli mahetoidu pakkumise alustamisel kõige 

keerulisem. 23. küsimus oli järjestamisküsimus, mis oli suunatud mahetoiduaineid 

pakkuvatele lasteaedadele, selgitamaks välja kõige enam kallinenud toiduained 
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mahetoidule üleminekul. Küsimus number 26 oli ankeedi tähtsaim ja mahukam küsimus, 

mille alusel selgitati põhitoiduainete tarbitavad kogused lasteaedades, mis olid aluseks 

kalkulatsioonide tegemiseks. Küsimustiku lõpus oli antud vastajatele võimalus lisada 

omapoolseid täiendavaid kommentaare. 

Saadud arvandmed ning vastused töödeldi MS Excel’i abil. Põhitoiduainete osas 

mahetoidule üleminekul toidukulude maksumuse muutuse kalkulatsioon koostati mitmes 

etapis. Esmalt leiti tegelik lasteaias sööjate arv iga kuu, ehk inimeste arv, kelle eest 

tasutakse toidukulud. Seejärel leiti kui palju tarbitakse toiduaineid keskmiselt ühes kuus 

ning lapse kohta kuus. Et võrrelda põhitoiduainete hindade muutust mahetoidule 

üleminekul, võttis töö autos toiduainete hindade aluseks AS Kaupmees & KO 2016. aasta 

hulgihinnad, mis saadi telefoniintervjuuga. Mahetoiduainete hinnad saadi teada samuti 

telefoniintervjuudega mahetootjatega. Autor võttis vastavate põhitoiduainete tootjatega 

ühendust ning küsis, mis hinnaga oleksid nemad nõus lasteaedadele oma tooteid pakkuma, 

kui soovitakse osta toiduaineid suuremates kogustes. Telefoniintervjuud viidi läbi 

toiduaineid pakkuvate ettevõtetega, seega ei ole teada kõigi intervjueeritavate nimesid. 

Kõik hinnad arvestati ilma käibemaksuta.  

Viimaks kalkuleeriti kasutavate põhitoiduainete koguste ja lasteaias sööjate arvu alusel, kui 

palju muutuksid toidukulud päevas ühe sööja kohta, kui põhitoiduained asendatakse 

mahetoiduainetega. Seega selgitati töö tulemused mineviku näitajate alusel ehk prognoositi 

toidukulude päevamaksumuse muutust põhitoiduainete osas mahetoidule üleminekul. 

Prognoosimine tähendab (Paas 1995: 28) kõige üldisemalt mineviku ekstrapoleerimist 

tulevikku. Toidukulude päevamaksumuse muutuse kalkulatsioon põhineb praegustel laste 

arvul ning toiduainete kogustel, kuid laste arv konkreetsetes lasteaedades võib tulevikus 

muutuda. Samuti võib muutuda toitumiskäitumine ning mahetoidu pakkumise ulatus ja 

mahetoidu väärtustamine. Kuid praegused kalkulatsioonid lähtuvad teadaolevatest 

andmetest, eeldatavaid muutusi ei ole arvestatud.  

Mahetoiduainete pakkujad, kellega telefoniintervjuud läbi viidi, olid: Vändra Ökopagar, 

Koksvere Veski, Lõunapiim OÜ, Pajumäe Piim OÜ, Kaja Keskküla, Hengor OÜ, Karmo 

Jürgenson FIE, Liivimaa Lihaveis MTÜ, Kopra Karjamõis OÜ ning Äntu Mõis OÜ.  
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Kalkulatsioonide ning tulemuse reaalsuse hindamiseks kasutati eksperthinnangut. 

Eksperdiks oli mahepõllumajandusega tegelev ning töögrupi „Mahetoit lasteaedadesse“ 

liige Mai Tooming.  

 

 

2.2. Mahetoidule üleminekuga seotud hoiakud ja arvamused 

 

Küsimustikule vastasid viie lasteaia viis töötajat, kellest kolm olid direktorid, üks 

majandusjuhataja ning üks peakokk. Kõikides valimisse kuulunud lasteaedades peetakse 

eraldi arvestust toidukulude ning päevamaksumuse osas, selgus küsimusele 4 antud 

vastuste põhjal. Toidukulude päevase maksumuse tasuvad samuti valimi kõikides 

lasteaedades 100% lapsevanemad ning antud summa oli küsitluses antud vastuste põhjal 

lapse kohta 1,20-1,50 eurot.   

Vastustest ankeedi küsimusele number 7 selgus, et kõikides valimisse kuulunud 

lasteaedades koosneb toidukulude päevamaksumus 91-100%-liselt üksnes toiduainete 

maksumusest. Seega on antud lasteaedades päevane toiduainete maksumus 1,20-1,50 eurot 

lapse kohta. Üks lasteaed lisas märkusena, et tööjõu-, toiduvalmistamise- ning 

transpordikulud maksab omavalitsus.  

Viiest valimisse kuulunud lasteaiast pakutakse kolmes osaliselt mahetoitu, selgus 

küsimusele 9 antud vastuste põhjal. Vastustest küsimusele 14 ilmnes, et antud lasteaiad 

plaanivad ka edaspidi mahetoitu pakkuda. Valimis olnud kahes lasteiaias, kus mahetoitu ei 

pakuta, ei osanud nende poolt vastanud töötajad öelda, kas tulevikus hakatakse mahetoitu 

pakkuma.  

Laste toitumisharjumuste kujunemisel on oluline roll just lastevanematel, seega on väga 

tähtis lasteaia ning lastevanemate koostöö. Kaks mahetoitu kasutavat lasteaeda on 

lastevanematega koostööd teinud, uurides lastevanemate nõusolekut minna üle 

mahetoidule ning lastevanemate rahulolu mahetoidule ülemineku suhtes. Antud vastustest 

ankeedi küsimusele number 13 selgus, et ühe lasteaia lastevanemate uuringust tuli välja, et 

kuni 20% vastanutest ei osanud öelda, kas ollakse mahetoidule üleminekuga rahul ning 71-

90% vastanutest olid pigem rahul. Teise lasteaia puhul olid 100% lastevanematest 

üleminekuga rahul või pigem rahul.  



27 
 

Lasteaedadel on välja kujunenud kindlad viisid toiduainete varumiseks, selgus vastusest 

küsimusele number 18. Enamike toiduainete puhul on lasteaedadel olemas kas kindel 

tarnija või varutakse toiduaineid hulgilaost. Harvematel juhtudel saadakse toiduaineid ka 

otse talust. Küsimuse 19 vastuste põhjal selgus, et põhjuseid, miks selliseid tarneviise 

kasutatakse, on erinevaid, kuid kõige sagedasemad põhjused on transpordikulude 

vähendamise vajadus ning pikaajalised kokkulepped. Teatud toiduainete puhul märgiti 

vastajate poolt ka hindade kauplemise võimalust, nt köögiviljade puhul.  

Mahetoodete olulisust lasteaedades ning hoiakuid mahetoidu suhtes võib vaadelda 

erinevatest aspektidest lähtudes - tervislik toit, lasteaia maine kujundamine, kohalike 

tootjate toodangu tunnustamine ning keskkonnasõbralikkus. Küsimusele 20 antud vastuste 

alusel peavad mahetoodangut 100% vastanutest oluliseks selle tervislikkuse tõttu. Lasteaia 

maine kujundamist peavad oluliseks 80% vastanutest. Kohalike tootjate toodangu 

tunnustamist peavad oluliseks 40% vastanutest, 40% pigem oluliseks ning 20% ei oska 

öelda. Keskkonnasõbralikkuse aspekti peab oluliseks 20% vastanutest, 40% pigem 

oluliseks ning 40% ei oska öelda.  

Küsimusele 21 antud vastuste põhjal selgus, et mahetoiduga alustamise juures tuuakse 

kõige suurema probleemina välja lastevanematele toidukulude päevamaksumuse 

kallinemise selgitamist, seda nimetas kolmest mahetoitu pakkuvast lasteaiast kolm. 

Keeruliseks pidas üks lasteaed ka kindlate mahetoodangu pakkujate leidmist ning 

lastevanematele mahetoidu eeliste selgitamist. See viitab sellele, et lasteaiatöötajate arvates 

ei ole lapsevanemad kursis mahetoiduainetega ning nende kasulikkusega, puuduvad 

piisavad teadmised. Seega võiks lastevanematele korraldada erinevaid infotunde või üritusi 

mahetoidu tutvustamiseks ning eeliste selgitamiseks.  

Vastustest küsimusele 22 selgus, et ühes lasteaias muutus algselt toidukulude 

päevamaksumus mahetoidule üleminekul koguni üle 41% kõrgemaks, ühes lasteaias 11-

25% kõrgemaks ning ühes lasteaias ei muutunud toidukulude päevamaksumus üldse. 

Vastustes küsimusele 23 toodi välja mahetoidule üleminekul kõige enam kallinenud 

toiduained, milleks olid helbed, kohupiim, leib, nisujahu, rukkijahu ning sealiha.   

Küsimusele 24 antud vastuste alusel arvasid kolm lasteaiatöötajat, et kui minnakse 

põhitoiduainete osas üle mahetoidule, siis võib toidukulude päevamaksumus muutuda 11-

25% kõrgemaks, ühe arvates 26-40% kõrgamaks ning üks arvas, et maksumus suureneb 
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üle 41%. Kaks lasteaiatöötajat arvasid 25. küsimusele antud vastuses, et lastevanemate 

jaoks ei tohiks toidukulude päevamaksumus üldse muutuda, kaks töötajat, et maksumus 

võib lapsevanemate jaoks muutuda ainult 10% kõrgemaks ning üks töötaja arvas, et 

lapsevanemad oleksid nõus ka 11-25%’lise toidukulude päevamaksumuse suurenemisega.  

 

 

2.3. Toidukulude päevamaksumuse muutuse kalkulatsioon 

põhitoiduainete asendamisel mahetoiduainetega 

 

2.3.1. Toiduainete tarbimine sööjate/laste kohta  

 

Ankeetküsitlusest selgus, kui palju tarbivad lasteaiad põhitoiduaineid aastas kokku ning 

kui palju on nende lasteaedade nimekirjas lapsi ja töötajaid. Valimisse kuulunud Jõhvi 

Lasteaia poolt küsimusele 26 esitatud andmeid ei olnud võimalik toidukulude päevase 

maksumuse muutuse leidmisel kasutada, sest vastaja poolt jäeti antud küsimusele osaliselt 

vastamata. Seega jäeti toidukulude päevamaksumuse muutuse kalkulatsioonist Jõhvi 

Lasteaed välja.  

Esmalt tuli leida keskmine päevatoidu sööjate arv aastas antud lasteaedades. Arvestada tuli 

sellega, et uuringus osalenud lasteasutustes on eri vanusegruppides lapsed, kelle 

toidutarbimine on erinev. Tuginedes eksperthinnangule, leiti toiduainete koguste 

arvutamise alune inimeste arv järgnevalt: sõimerühmalapsed koefitsiendiga 0,8, 

aiarühmalapsed koefitsiendiga 1,0 ning õpetajad + töötajad samuti koefitsiendiga 1,0. 

Õpetajate ja töötajate koefitsient on aiarühmalastega sama seetõttu, et lasteaiatöötajad 

söövad lasteaias ühe korra päevas. Kui nad sööksid lasteaedades kõik söögikorrad, siis 

peaks nende koefitsient olema suurem. Näidis lasteaedade päevatoitu söövate inimeste 

arvu ning toiduainete koguste arvestamise aluse inimeste arvu kohta on tabelis 1.  
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Tabel 1. Inimeste arv ning toidukoguste arvestamise alune inimeste arv lasteaedades 

  

Avinurme 

Lasteaed 

Tartu 

Pääsupesa 

Tartu 

Tõrukese 

Kulina 

Lasteaed 

Inimeste arv kokku 58 253 112 47 

sh sõimerühmas 13 0 0 20 

aiarühmas 33 198 90 21 

töötajad 12 55 22 6 

Koguste arvestamise alune 

inimeste arv 55 253 112 43 

 

Inimeste arv, mille järgi toidukogused arvestatud on, leiti Avinurme Lasteaia ja Kulina 

Lasteaia puhul järgnevalt: (sõimerühmas käivate laste arv*0,8) + aiarühmas käivate laste 

arv + töötajate arv. Tartu Pääsupesa ning Tartu Tõrukese Lasteaia toidukoguste 

arvestamise alune inimeste arv leiti töötajate arvu ning aiarühmas käivate laste arvu 

liitmisel, kuna nendes lasteaedades sõimerühmad puudusid. 

Uuringust selgus, et valimisse kuulunud lasteaiad on aastas ühel kuul suletud (üldjuhul 

juuli). Erandiks osutus Avinurme Lasteaed, kes on suletud kahel kuul (juuni, juuli). 

Eksperthinnangule tuginedes on keskmiselt laste lasteaiast puudumise ulatus 5% kuus. 

Seega kuna lasteaiad on ühe kuu suletud ning puudutakse samuti erinevatel põhjustel 

(haigestumine, perekondlikud põhjused jne), tuli leida tegelik kohalkäivate laste hulk. 

Leiti, et 1 kuu moodustab umbes 8% kogu sööjate arvust ning seega on keskmine 

puudumine umbes 13%. Tartu Pääsupesa Lasteaias saadi ühes kuus söögiraha maksjate 

arvuks 220 söögiraha maksjat kuus. Ühes kuus söögiraha maksjate arvu alusel arvestati, 

kui palju on aastas keskmiselt söögiraha maksjaid. Tartu Pääsupesa Lasteaia näitel kujunes 

selleks 2 640 sööjat aastas. Kõigi lasteaedade keskmiselt söögiraha maksjate arvud on 

toodud tabelis 2.  

 

Tabel 2. Arvestuslik päevatoidu sööjate (söögiraha maksjate) arv kuus ning aastas kokku 

Päevatoidu sööjad kuus ning aastas 

keskmiselt 

Avinurme 

Lasteaed 

Tartu 

Pääsupesa 

Tartu 

Tõrukese 

Kulina 

Lasteaed 

Ühes kuus keskmine söögiraha 

maksjate (sööjate) arv 43 220 97 37 

Aasta keskmine söögiraha maksjate 

arv 516 2640 1164 444 

 

Järgnevalt vaadeldi toiduainete tarbimist.  Lisas 6 on toodud lasteaiatöötajate poolt esitatud 

andmed tarbitavate põhitoiduainete koguste kohta lasteaedade lõikes aastas. Toiduainete 
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kogused on toodud kilogrammides, väljaarvatud piim, mis on toodud liitrites ning munad, 

mis on arvestatud tükkides.  

Järgnevalt leiti kui palju tarbitakse toiduaineid keskmiselt ühes kuus. Toiduainete 

keskmised tarbimised ühes kuus on toodud lisas 7. Tartu Pääsupesa näitel leiti leiva 

keskmiseks tarbimiseks kuus 109,4 kg. Toiduainete kesmine tarbimine kuus leiti seetõttu, 

sest kuude lõikes on toiduainete tarbimine lasteaedades erinev.  

Seejärel arvestati, kui palju tarbitakse toiduaineid kuus keskmiselt ühe sööja kohta. 

Toiduainete tarbimine lapse/sööja kohta leiti, kui keskmine tarbimine kuus jagati keskmise 

sööjate (söögiraha maksjate) arvuga kuus. Näiteks Tartu Pääsupesa Lasteaia korral leiti 

leiva tarbimine sööja kohta järgnevalt: 109,4 / 220= 0,50 kg/sööja kohta kuus. Toiduainete 

keskmine tarbimine sööja kohta kuus on toodud lisas 8. Kõigi toiduainete ning lasteaedade 

puhul leiti antud näitaja sama loogika alusel. 

Arvestati ka toiduainete tarbimise päevas ühe sööja kohta. Päevased toiduainete kogused 

ühe sööja kohta on toodud lisas 9, kus antud kogused on väljendatud grammides sööja 

kohta, v.a piim ning munad. Käesoleva analüüsi põhjal selgus, et päevased kogused sööja 

kohta on suhteliselt väikesed, kuid võttes arvesse toidusoovitusi, mis ei käi ainult lasteaias 

tarbitavate toidukoguste vaid kogu päeva kohta, siis võivad lasteaiad toiduaineid asendada 

ning kõiki neid toiduaineid ei peagi tarbima igapäevaselt. Mõningaid töös käsitletud 

toiduaineid tarbitakse võib-olla vaid kord nädalas või isegi harvem. Toiduaineid võib 

asendada vastavalt eelistustele. Lasteaedades tarbitakse tegelikult palju rohkem 

toiduaineid, kui antud töös vaatluse alla võetud oli.    

Lisas 9 toodud tabeli põhjal on võimalik hinnata lasteaedade eelistusi toiduainete suhtes. 

Näiteks eelistavad mõned lasteaiad saia asemel sepikut ning vastupidi. Arvestada tasub ka 

taustinfoga, nimelt eelistab üks lasteaed sealiha tarbimist kanalihale, kuna kanaliha 

peetakse antud lasteaias ebatervislikuks selles sisalduvate sünteetiliste jääkainete tõttu. 

Uuringust selgus, et valimisse kuulunud lasteaedades loomaliha ei tarbita, kuna seda 

peetakse liiga kalliks.  

Autori poolt tehtud arvutused toiduainete tarbimise leidmiseks päevas sööja kohta muudeti 

realistlikumaks, sest arvesse võeti ka laste haigestumisi ning puudumisi muudel põhjustel. 

Lasteaiatöötajate poolt esitatud andmed lasteaedade nimekirjas olevate inimeste arvu kohta 
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ei näita tegelikku kohalkäivate ning toidukulude maksjate arvu. Seega leidmaks 

võimalikult täpset toidukulu muutust, arvestati ka puudumisi.  

 

 

2.3.2. Hinnad tava- ning mahetoiduainetel 

 

Selgitamaks toidukulude päevamaksumuse muutust põhitoiduainete osas mahetoidule 

üleminekul, vaadeldi mahe- ning tavatoiduainete hindasid 2016. aastal. Kõikide 

põhitoiduainete hinnad on toodud lisas 10. Selleks, et jõuda töö eesmärgini, arvestati kõigi 

valimisse kuulunud lasteaedade põhitoiduainete toidukulud nii tava- kui mahetoiduainete 

kasutamisel ning leiti nende erinevus. Näiteks leiti leiva aastase tarbimise maksumus 

tavaleiva ning maheleiva kasutamisel. Selleks korrutati esmalt lasteaia aastane leiva 

tarbimise kogus tavaleiva hinnaga ning saadi tavaleiva kasutamise aastane maksumus. 

Järgnevalt korrutati aastane leiva tarbimise kogus maheleiva hinnaga ning saadi maksumus 

maheleiva kasutamisel. Seejärel leiti tava- ning maheleiva tarbimise maksumuse aastane 

erinevus.  

Tavatoiduainete hinnad on saadud AS Kaupmees & KO’st, mahetoiduainete hinnad aga 

otse tootjatelt. Maheleiva, mahesaia ning mahesepiku hinnad on pärit Vändra Ökopagarist. 

Mahejahude ning mahehelveste hinnad saadi Koksvere Veskilt. Mahepiima hind pärineb 

Lõunapiim OÜ’st ning teiste töös vaatluse all olevate mahepiimatoodete hinnad Pajumäe 

Piim OÜ’st. Mahekapsa, mahekaalika, maheporgandi ning mahepeedi hinnad saadi 

tootjalt, kelleks oli Kaja Keskküla ning mahekartuli hind pärineb Hengor OÜ’st. 

Mahesealiha hind saadi tootjalt Karmo Jürgensonilt, maheloomaliha ja mahehakkliha 

hinnad Liivimaa Lihaveis MTÜ’st, mahekanaliha hind Kopra Karjamõis OÜ’st ning 

mahemunade hind Äntu Mõis OÜ’st.  

Toiduainete hinnavahe paremaks võrdluseks jaotati toiduained gruppidesse: jahutooted, 

piimatooted, köögiviljad ning lihatooted + munad. Esialgselt põhitoiduainete valimisse 

kuulunud kala jäeti hinnavõrdlusest välja, sest Eestis mahekala ei pakuta. Jahutoodete 

hinnaerinevuse kohta annab selgema ülevaate joonis 1. Jahutoodete puhul esineb kõige 

suurem hinnavahe mahe- ja tavasepiku puhul, nimelt on mahesepiku hind 3,25 eur/kg ning 

tavasepiku hind 1,47 eur/kg. Seega on mahesepik tavasepikust koguni 121% kallim. 

Väikseimat hinnaerinevust võib märgata aga helveste puhul, mahehelveste hind on 1,58 
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eur/ kg ning tavahelveste hind 1,30 eur/kg, seega on hinnavahe 28 eurosenti kilogrammi 

kohta.    

 

 

Joonis 1. Tava- ning mahejahutoodete hinnaerinevus 2016. aastal (Vändra Ökopagar; 

Koksvere Veski; AS Kaupmees & KO; autori koostatud) 

 

Piimatoodetest on kõige suurema hinnaerinevusega tava- ning mahekohupiim (Joonis 2). 

Kui tavakohupiima hind on 1,08 eur/kg, siis mahekohupiima hind on 2,66 eur/kg, seega on 

mahekohupiim tavakohupiimast oluliselt kallim, hinnavahe on 1,58 eurot kilogrammi 

kohta. Väikseim hinnaerinevus esineb aga mahepiima ning tavapiima vahel, mahepiima 

hind on 0,50 eur/l ning tavapiima hind on 0,38 eur/l. Seega on mahepiima liitrihind 

tavapiima omast 0,12 eurot kõrgem. Mahe- ja tavahapukoore hinnavahe on 52 eurosenti 

kilogrammi kohta ning mahe- ja tavavahukoore hinnavahe on 35 eurosenti kilogrammi 

kohta.  
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Joonis 2. Tava- ning mahepiimatoodete hinnaerinevus 2016. aastal (Lõunapiim OÜ; 

Pajumäe Piim OÜ; AS Kaupmees & KO; autori koostatud) 

 

Köögiviljade grupist võib kõige suuremat hinnavahet märgata tavakapsa ning mahekapsa 

puhul (Joonis 3). Tavakapsa hind on 0,37 eur/kg ning mahekapsa hind 0,80 eur/kg, seega 

on mahekapsas tavakapsast üle poole kallim. Väikseim hinnaerinevus on mahe- ja 

tavaporgandi vahel, nimelt on maheporgandi kilohind tavaporgandi kilohinnast 10 

eurosenti kallim. Vastupidiselt teistele köögiviljadele on mahekaalikas tavakaalikast aga 

hoopis odavam. Tavakaalika hind on 0,62 eur/kg ning mahekaalika hind 0,60 eur/kg. Seega 

on mahekaalikas tavakaalikast 2 eurosendi võrra odavam.  
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Joonis 3. Tava- ning maheköögiviljade hinnaerinevus 2016. aastal (Keskküla; Hengor OÜ; 

AS Kaupmees & KO; autori koostatud) 

 

Lihatoodete hinnad on toodud eurodes kilogrammi kohta ning muna hind eurodes tüki 

kohta. Antud toidugrupis figureerib suurim hinnavahe hakkliha puhul. (Joonis 4) 

Mahehakkliha kilohind on 4 eurot ning tavahakkliha kilohind on 2,61 eurot. Seega on 

mahehakkliha 85% kõrgema hinnaga kui tavahakkliha. Kanaliha puhul esineb kõige 

väikseim hinnaerinevus, kanaliha tavahind on 4,46 eur/kg ning mahekanaliha hind on 4,50 

eur/kg, seega on kilohinna vahe kõigest 4 eurosenti. Üllatuslikult on maheloomaliha 

tavaloomalihast odavam, kui tavaloomaliha hind on 8,44 eur/kg, siis maheloomaliha hind 

on 7 eur/kg. Seega on maheloomaliha tavaloomalihast 1,44 euro võrra kilogrammi kohta 

odavam.  
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Joonis 4. Tava- ning mahelihatoodete ja munade hinnaerinevus 2016. aastal (Jürgenson; 

Kopra Karjamõis OÜ; Liivimaa Lihaveis MTÜ; Äntu Mõis OÜ; AS Kaupmees & KO; 

autori koostatud) 

 

Enamike toiduainete puhul on tavatoiduained siiski odavamad kui mahetoiduained. 

Erandiks osutusid kaalikas ning loomaliha. Kuna töö valimisse kuulunud lasteaiad ei tarbi 

loomaliha selle kalliduse tõttu, siis võib-olla odavama hinnaga maheloomaliha osutuks 

lasteaedade seas populaarsemaks.  

Uuringust selgus, et kõige suurem hinnavahe tava- ning mahetoodete vahel esineb 

jahutoodetel, suurim on see mahe- ning tavasepiku vahel. Väikseimad hinnakõikumised 

mahe- ja tavatoodel on aga köögiviljade grupis, nt porgandi puhul.   

 

 

2.3.3. Toidukulude muutuse kalkulatsioon 

 

Tartu Pääsupesa Lasteaias kujunes tavaleiva tarbimise kuludeks 1 303,25 eurot aastas, 

maheleiva tarbimise kuludeks aga 2 249,61 eurot aastas, seega kui antud lasteaed hakkaks 

tarbima maheleiba, muutuks kalkulatsioonide kohaselt nende leivakulud aastas 946,36 

eurot kallimaks. Kõigi põhitoiduainete korral leiti aastane toidukulude muutus. Seejärel 

selgus, kui palju kallimaks muutuksid kogu aastased toidukulud, kui põhitoiduaineid 

hakatakse mahedalt tarbima. Tartu Pääsupesa Lasteaia puhul muutuksid toidukulud sel 
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juhul 6 355,26 eurot kallimaks (Lisa 11). Toidukulude muutus leiti kõigi lasteaedade puhul 

sama loogika alusel. Avinurme Lasteaia aastane toidukulude summa muutuks 

põhitoiduainete osas mahetoidule üleminekul 1 101,28 eurot kallimaks, Tartu Tõrukese 

Lasteaias 3 021,91 eurot kallimaks ning Kulina Lasteaias 1 189,95 eurot kallimaks.  

Järgnevalt arvestati, kui palju kallimaks muutuks põhitoiduainete osas mahetoidule 

üleminekul toidukulud ühes kuus. Tartu Pääsupesa Lasteaia näitel muutuksid toidukulud 

ühes kuus lasteaia jaoks 577,75 eurot kallimaks. 

Seejärel vaadeldi keskmist sööjate arvu kuus ning arvestati kallinemine sööja kohta ühes 

kuus. Näiteks leiti, et Tartu Pääsupesa Lasteaias oleks kallinemine kuus ühe sööja kohta 

2,63 eurot. 

Järgnevalt kalkuleeriti, kui kui palju kallimaks muutuksid põhitoiduainete toidukulud sööja 

kohta päevas, kui asendada need mahetoiduainetega, ehk kui palju peaksid lapsevanemad 

tasuma päevas lapse toidukulude eest. Arvutuste tulemusel leiti, et Tartu Pääsupesa 

Lasteaias muutuks põhitoiduainete asendamisel mahetoiduainetega toidukulude 

päevamaksumus sööja kohta 0,13 eurot kallimaks, Avinurme Lasteaias 0,12 eurot 

kallimaks, Tartu Tõrukese Lasteaias 0,13 eurot kallimaks ning Kulina Lasteaias 0,14 eurot 

kallimaks (Tabel 3).  

 

Tabel 3. Põhitoiduainete prognoositav kallinemine mahetoidule üleminekul lasteaedade 

lõikes 

Põhitoiduainete kallinemine 

mahetoidule üleminekul 

Avinurme 

Lasteaed 

Tartu 

Pääsupesa 

Tartu 

Tõrukese 

Kulina 

Lasteaed 

Aastas kokku (eur) 1101,28 6355,26 3021,91 1189,95 

Kuus kokku (eur) 110,13 577,75 274,72 108,18 

Kuus sööja kohta (eur/sööja kohta) 2,56 2,63 2,83 2,92 

Päevas sööja kohta (eur/sööja kohta) 0,12 0,13 0,13 0,14 

 

Antud tulemuste põhjal võib järeldada, et kui lasteaiad hakkaksid töös käsitletud 

põhitoiduaineid mahedalt tarbima, muutuks nende toidukulude maksumus päevas lapse 

kohta 0,12-0,14 eurot kallimaks.  

Kui arvestada lasteaedade toidukulude maksumust lapse kohta päevas tavatoiduainete 

kasutamisel, muutuks Avinurme Lasteaias põhitoiduainete asendamisel mahetoiduainetega 
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toidukulude maksumus päevas lapse kohta 8% kallimaks, Tartu Pääsupesa Lasteaias 9% 

kallimaks, Tartu Tõrukese Lasteaias 9% kallimaks ning Kulina Lasteaias 12% kallimaks. 

Seda aga tingimusel, et asendatakse need toiduained, mis töös vaatluse all olid. Kõikide 

lasteaedade puhul on kallinemine erinev, sest lasteaiad tarbivad toiduaineid erinevates 

kogustes, mõned kasutavad rohkem odavamaid toiduaineid ning mõned kallimaid.  

Tööst selgus, et mahetooted on tavatoiduainetest mõõdukalt kallimad, kuid toidukulud 

lapse kohta muutusid kõigest 8-12% kõrgemaks. Tuginedes eksperthinnangule tuleneb see 

asjaolust, et tarbitavad toiduainete kogused lapse kohta on antud lasteaedades väikesed, 

seega tagatakse nendes lasteaedades põhitoitained (valgud, rasvad, süsivesikud, vitamiinid 

ja mineraalained) teiste toiduainetega, mida töös ei käsitletud. Eksperdi sõnul on 8-12% 

toidukulude kallinemine antud juhul tõenäoline.  

 

 

2.3.4. Tulemused ja arutelu 

 

Kalkuleeritud toidukulude maksumus ei kujunenud nii kõrgeks kui olid küsitlusele 

vastanute arvamused. Mahetoidule üle läinud lasteaedade kogemused näitasid, et 

toidukulude päevamaksumus ei kallinenud ühel juhul üldse või kui kallines, siis oli 

kallinemine suurem kui antud töös leiti. 

Oluline on märkida, et töös ei kasutatud kõiki neid toiduaineid, mida lasteaedades 

tarbitakse ning see ei olnudki töö eesmärk. 100%-line mahetoidule üleminek oleks 

lasteaedade jaoks kindlasti oluliselt keerukam ning kulukam. Seega tulekski alustada 

osalise üleminekuga, sest nagu tööst selgus, ei oleks sel juhul toidukulude päevane 

kallinemine oluliselt suurem.  

Autor arvab, et lasteaiad võiksid alustada mahetoidu pakkumist järg-järgult. Alustada võiks 

näiteks nädalas korra mahelõuna- või hommikuga ning liikuda edasi juba nädalas mitme 

korra peale. Samuti võib esialgu asendada ka paar üksikut toiduainet mahetoiduaine vastu. 

Selleks võiks olla näiteks kaalikas, porgand, loomaliha või kanaliha, sest nagu tööst selgus, 

siis nende hinnavahe on väike või on mahetoiduaine isegi odavam. Kui aga üksikud tooted 

on mahetoodeta vastu vahetatud, võib juba mõelda ka toiduainegruppide asendamisele 

mahetoiduainetega, nt köögiviljad või piimatooted.  
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Lasteaiad võiksid mõelda esmalt tavaköögiviljade asendamisele maheköögiviljadega. 

Oluline oleks see aga seetõttu, et maheköögiviljad sisaldavad rohkem tervisele kasulikke 

C-vitamiini ning polüfenooli, need kaitsevad organismi infektsioonide eest ning 

tugevdavad oluliselt immuunsussüsteemi. Sellest tulenevalt võib eeldada, et lapsed oleksid 

vähem haiged ning lasteaiast puudumise määr oleks väiksem. Köögiviljade asendamine 

maheköögiviljadega oleks kasulik ka seetõttu, et nendes on suurem mineraalainete 

sisaldus, nt on neis rohkem rauda, fosforit ning magneesiumi. Kui inimene tarbib vähe 

rauda ning vaevleb rauapuuduse all, siis on ta loid ning väsinud, sageli võib esineda ka 

aneemiat. Samuti on lastele väga oluline mineraalaine magneesium, seda vajatakse luude ja 

hammaste ülesehitamiseks. Kui lapsed saavad vähe magneesiumi, siis võivad nad muutuda 

hüperaktiivseks, närviliseks ning võivad kannatada kõhukinnisuse ja peavalude all. Seega 

on maheköögiviljad lastele väga kasulikud. Autori arvates võiksid maheköögiviljad olla 

lasteaedades lastele iga kell kättesaadavad, nii nagu on joogivesi.  

Samuti on lasteaedades tähtis toiduaine piim, mahepiimas leidub tavapiimaga võrreldes 

rohkem kasulikke ühendeid, mis aitavad tugevdada immuunsuussüsteemi, hoiavad ära 

luude hõrenemise, vähendavad allergiaohtu, aitavad püsida organismil tervena ning 

vähendavad ohtu külmetustele. Nagu ka tööst selgus, ei osutunud mahepiim tavapiimast 

oluliselt kallimaks, hinnavahe oli umbes 13 eurosenti liitri kohta. Seega sobiks esialgseks 

asendatavaks toiduaineks ka piim. Võttes arvesse, et mahepiim vähendab oluliselt ohtu 

külmetushaigustele ning tugevdab immuunsussüsteemi, tähendaks see jällegi seda, et 

lapsed oleksid tervemad ja tugevamad ning lasteaiast puudumine haiguste tõttu oleks 

väiksem.  

Nagu tööst selgus, on lasteaedadel võimalus köögi- ja puuviljade ning piima pakkumiseks 

taotleda toetust. Seega saaksid lapsed ka tervislikke maheköögi- ja puuvilju ning 

mahepiima soodsamalt tarbida ning see vähendaks lapsevanemate toidukulusid.  

Autor arvab, et kui lapsed on rohkem tervemad ja käivad seetõttu rohkem lasteaias, siis 

toiduainete tarbimine lasteaedades samuti suureneb. Järelikult on see väga tähtis ka tootjate 

jaoks, kes saavad oma toodangut müüa suuremas mahus. See tähendaks kohalike 

mahetootjate toetamist ja mahetoidu tunnustamist.  

Kaudseid efekte, mis mahetoidule üleminekuga kaasnevad, on mitmeid. Autor peab kõige 

olulisemaks seda, et lapsed saavad tarbida tervislikumat toitu. Autori arvates võiks 
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mahetoidu tarbimise suurendamist lasteasutustes toetada ka riik. Nagu uuringust selgus, 

siis peamiseks takistuseks mahetoidu kasutuselevõtuks peetakse selle kõrgemat hinda. 

Kuigi toidukulude päevamaksumus osaliselt mahetoidule üleminekul kallineb vähem kui 

arvati, on tegu siiski kallinemisega ning seetõttu oleks väga oluline ka riigipoolne rahaline 

toetus. See oleks justkui investeering tulevikku. Nimelt kujunevad inimese 

toitumisharjumused juba lapseeas ning kui laps harjub sööma lasteaias tervislikku 

mahetoitu, siis tõenäosus, et laps seda eelistama hakkab ning toitumisharjumust enda 

perekonda edasi kannab, on suur. Kuna laste toitumist mõjutab ka selle välimus ning 

teadmine, mis toiduga tegu on, siis võiks autori arvates lastele korraldada ekskursioone 

mahetaludesse. Lapsed näeksid kuidas seal loomi peetakse ning saadusi kasvatatakse. See 

tähendaks seda, et teadlike tarbijate hulk suureneks. Lapsed, kes lasteaias mahetoitu 

tarbivad, liiguvad aga edasi kooli. Seega võiks tulevikuperspektiiv olla mahetoidu 

pakkumine koolides.   

Kuna tööst selgus, et põhitoiduainete asendamine mahetoiduainete vastu muudaks 

päevased toidukulud lapsevanemate jaoks natukene kallimaks, siis on oluline ka koostöö 

lastevanematega. Nimelt on lapsevanemad siiski need, kes lapse toidukulud tasuvad. Seega 

võiks lapsevanemaid rohkem informeerida ning korraldada erinevaid üritusi ning infotunde 

mahetoidu tutvustamiseks ning eeliste selgitamiseks. Kui lapsevanemad teadvustavad 

endale mahetoidu kasulikke omadusi lapse tervisele, siis võib-olla aksepteeriksid nad ka 

pisut kõrgemat toidukulude maksumust.  

100%-line üleminek mahetoidule oleks kindlasti oluliselt kallim kui osaline toiduainete 

asendamine mahetoiduainete vastu. Nagu ka tööst selgus, muutuks töös käsitletud 

toidainete asendamisel mahetoiduainetega toidukulude maksumus päevas kuni 14 eurosenti 

kallimaks. Autor arvab, et antud summat ei saa pidada kalliks, arvestades mahetoidu 

kasulikke omadusi laste tervisele.  
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KOKKUVÕTE 

 

Arusaamad õigest ning tervislikust toitumisest on aegade jooksul suuresti muutunud. 

Toitumist peetakse nüüdisajal inimeste tervise üheks tähtsaimaks komponendiks ning 

tervisliku toitumise all mõistetakse  eelkõige tasakaalustatud toitumist, mis sisaldab 

optimaalses koguses põhitoitaineid (valgud, süsivesikud, rasvad, vitamiinid ning 

mineraalained).   

Inimeste toitumisharjumused on elu jooksul muutuvad ning neid mõjutavad mitmed 

tegurid, nagu näiteks kultuuriline keskkond, meedia, heaolu tase riigis, inimese vanus ja 

sugu ning majanduslik staatus. Toidu valikul saavad määravaks ka toidu hind, tarbimise 

mugavus, toidu kvaliteet, säilivus ning selle tundmine. Kuna toitumisharjumused 

formeeruvad juba lapseeas, siis on nende toitumise jälgimine väga oluline. Lapse 

toitumisharjumuste kujundamisel on kõige suurem roll perekonnal ning lasteaial, sest 

lapsed söövad neid toiduaineid, mida peres ning lasteaias tarbitakse. Seega on perel ning 

lasteaial lapse tulevase tervise osas kanda suur roll.  

Mahetoit on Eestis kui ka kogu maailmas võitmas üha suuremat poolehoidu. Mahetoidul 

on inimese tervisele mitmeid kasulikke omadusi. Nimelt on mahepõllumajanduses keelatud 

kasutada sünteetilisi taimekaitsevahendeid ning erinevaid lisaaineid, mis uuringute põhjal 

võivad inimestele tekitada mitmeid tervisekahjustusi. Samuti sisaldavad maheköögi-ja 

puuviljad rohkem tervist toetavaid ühendeid, nagu näiteks C-vitamiini, rauda, fosforit ning 

magneesiumi. Ka mahepiimas leidub rohkem tervist tugevdavaid ühendeid (oomega 3-

rasvhappeid, E-vitamiini, konjugeeritud linoolhapet).  

Eesti tarbijad väärtustavad mahetoitu ning teadvustavad endale selle kasulikkust. 

Peamiseks mahetoidu tarbimise murekohaks peetakse aga selle kõrgemat hinda ning 

kättesaadavust. Mahetoiduainete tarbimist soovib suurendada ka Eesti riik ning selleks on 

seatud eesmärk, et 2020. aastaks tarbiksid 30% Eesti lasteasutustest mahetoitu.  

Bakalaureusetöö eesmärgiks oli välja selgitada, kui palju muutuks toidukulude maksumus 

päevas lapse kohta valitud lasteaedades, kui põhitoiduained asendatakse 

mahetoiduainetega. Eesmärgi saavutamiseks viidi uuringus läbi ankeetküsitlus 
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lasteaiatöötajate seas ning telefoniintervjuud mahetoiduainete- ning tavatoiduainete 

pakkujatega.  

Uuring koosnes kahest etapist: mahetoidule üleminekuga seotud hoiakute ja arvamuste 

analüüsist ning toidukulude päevamaksumuse muutuse kalkulatsioonist põhitoiduainete 

asendamisel mahetoiduainetega.  

Tööst selgus, et lasteaiatöötajad peavad mahetoitu oluliseks eelkõige selle tervislikkuse 

tõttu, kuid tähtsaks aspektiks peeti ka lasteaia maine kujundamist. See tähendab seda, et 

lasteaiatöötajate arvates muudaks mahetoidu pakkumine nende lasteaia populaarsemaks 

ning parandaks oluliselt nende mainet. Lasteaiad, kes mahetoitu juba pakuvad, nimetasid 

alustamise juures kõige keerulisemaks lastevanematele toidukulude päevamaksumuse 

kallinemise selgitamist, kindlate mahetoodangu pakkujate leidmist ning lastevanematele 

mahetoidu eeliste selgitamist. See viitab sellele, et lasteaiatöötajate arvates ei ole 

lapsevanemad kursis mahetoidu kasulikkusega ning lapsevanemaid peaks rohkem sellest 

teavitama. Kasulikud oleksid erinevad infotunnid või üritused mahetoidu tutvustamiseks 

ning eeliste selgitamiseks.  

Tööst selgusid ka lasteaiatöötajate arvamused selle kohta, kui palju nende arvates 

toidukulude päevamaksumus kallineks, kui minnakse põhitoiduainete osas üle mahetoidule 

ning kui suure kallinemisega oleksid nende arvates lapsevanemad nõus. Kõige enam arvati, 

et toidukulude päevamaksumus muutuks 11-25% kõrgemaks. Lasteaiatöötajad arvasid, et 

lastevanemate jaoks ei tohiks toidukulude maksumus päevas üldse muutuda.  

Tehtud kalkulatsioonide põhjal leiti, et kui lasteaiad hakkaksid töös käsitletud 

põhitoiduaineid mahedalt tarbima, muutuks nende toidukulude maksumus päevas lapse 

kohta 0,12-0,14 eurot ehk 8-12% kallimaks. Seega autori arvates ei muutu osaline 

mahetoidule üleminek lastevanemate jaoks oluliselt kallimaks. Samuti olid 

lasteaiatöötajate arvamused toidukulude muutuse kohta üle hinnatud. 

100%-line mahetoidule üleminek oleks aga oluliselt kulukam. Alustada võiks näiteks 

nädalas korra mahelõuna- või hommikuga. Samuti võiks esialgu asendada ka paar üksikut 

toiduainet mahetoiduaine vastu ning seejärel asendada juba teatud toidugruppe. Nagu tööst 

selgus, siis mõningad toiduained kallinesid väga vähe või ei kallinenud üldse, nt kaalikas, 

porgand, kanaliha. Seega võikski esialgu asendada vähem kallinenud toiduained.  
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Kaudseid efekte, mis mahetoidule üleminekuga kaasnevad, on mitmeid. Näiteks on 

maheköögiviljades ning mahepiimas tavaköögiviljade ning tavapiimaga võrreldes rohkem 

organismile kasulikke ühendeid, mis aitavad ära hoida mitmeid haigusi ning tugevdavad 

immuunsussüsteemi, seega oleks nende pakkumine lasteaias väga oluline. Sellest võib 

järeldada, et lapsed oleksid tervemad ning lasteaiast puudumise määr oleks väiksem. Seega 

oleksid lasteaedades tarbitavate toiduainete kogused samuti suuremad. Autori arvates oleks 

see oluline mahetootjatele, kes saaksid oma toodangut müüa suuremas mahus. Mahetoidule 

üleminek tähendaks seega ka kohalike tootjate toetamist ning nende toodangu 

tunnustamist. 

Tööst selgus, et põhitoiduainete asendamine mahetoiduainetega muudaks päevased 

toidukulud lapsevanemate jaoks natukene kallimaks. Seega on väga tähtis koostöö 

lastevanematega, kuna nemad tasuvad siiski lapse toidukulud. Autor arvab, et kasulik oleks 

korraldada lastevanematele erinevaid üritusi ning infotunde mahetoidu tutvustamist. Kui 

lapsevanemad teadvustavad endale mahetoidu kasulikke omadusi lapse tervisele, siis võib-

olla aksepteeriksid nad ka pisut kõrgemat toidukulude maksumust.  

Autori arvates ei saaks töö tulemusena leitud toidukulude muutust pidada suureks, 

arvestades mahetoidu kasulikke omadusi laste tervisele. Nende omaduste tõttu on suurem 

tõenäosus, et inimesed on tulevikus tervemad ning peavad vähem külastama erinevaid 

arste. See on justkui investeering tulevikku.  
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The change of daily food cost in transition to organic food in 

Estonian kindergartens 

SUMMARY 

 

Perceptions of a proper and healthy diet have changed over time.  Nutrition is nowadays 

considered to be one of the most important components of people´s health.  A healthy diet 

usually means a balanced diet of basic nutrients (protein, carbohydrates, fats, vitamins and 

minerals) in optimal proportions.  

People´s eating habits change over the course of life due to many factors – cultural 

background, media, welfare in a country, age, gender and economic status. When choosing 

food, many factors come into play – the price, ease of consumption, the quality, shelf life 

and familiarity. Since eating habits are formed in childhood, it is critical to monitor it. 

Family and kindergarten are pivotal in shaping the eating habits if children because 

children what their family eats and what is served at the kindergarten.  This means that 

both family and kindergarten play a big part in the future health of the child. 

Organic food is becoming more popular in both Estonia and the rest of the world.  Organic 

food has several beneficial effects on the health of people. Synthetic pesticides and 

different additives, that have been proved to be harmful, are banned in organic farming. 

Organic fruits and vegetables also contain higher amounts of beneficial compounds such as 

vitamin C, iron, phosphorus and magnesium. Increased amounts of omega-3 fatty acids, 

vitamin E and conjugated linoleic acid are also found in organic milk, thus providing 

additional health benefits.  

Consumers in Estonia value organic food and acknowledge the health benefits. The main 

issues concerning organic food are the high price and availability. The government of 

Estonia wishes to increase the consumption of organic food and has set a goal that sees 

30% of the institutions involving children, consume organic food by 2020.  

The aim of this bachelor´s thesis was to identify the change in cost of food for a child per 

day in selected kindergartens when switching the main sources of food to organic food. To 

achieve the goal of the study, a questionnaire survey was conducted among the people 
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working at the kindergartens, as well as phone interviews with providers of organic and 

non-organic food.  

The study consisted of two stages. First, the analysis of people´s attitudes and opinions 

when switching the main food sources to organic. Followed by the calculation of the 

difference in cost per day when switching to organic food.   

The research showed that people working at kindergartens value organic food mainly due 

to it being healthy as well as impacting the image of the institution. Meaning people think 

that serving organic food would make their kindergarten more popular and would also 

improve the image of the kindergarten. Kindergartens already serving organic food, 

thought the most difficult parts of switching to organic food were: explaining the 

additional cost to the parents, finding organic food providers and making the advantages of 

organic food clear to the parents. This shows that the kindergarten staff thinks that the 

parents are not aware of the benefits of organic food and that they need to be better 

informed.  

The study also showed what the people working at kindergartens think the increased cost 

due to the switch would be and how much of an increase in cost would be acceptable for 

the parents. The popular opinion was that the increase would be 11-25%, and that the cost 

for the parents should basically not change at all.  

The calculations showed that switching the main food sources to organic would increase 

the daily cost per child by 0,12-0,14 euros or 8-12%. The author believes that a partial 

switch to organic food would not significantly affect the parents. The prognosis of the 

kindergarten staff concerning the increase in cost was also shown to be false.  

However, a complete switch to organic food would be much more expensive. A good way 

to start would be to serve organic food for lunch or breakfast once a week. Also swapping 

a few food products for organic food and then moving on to switching whole food groups 

could be a way to go. The study showed that some of the products would not increase in 

cost or would do so minimally, for example turnips, carrots and chicken. This means 

switching products that increased less in cost first. 

There are indirect benefits that come with switching to organic food. Organic food and 

milk contain more beneficial compounds than non-organic food, which help prevent 



49 
 

diseases and strengthen the immune system, thus making serving such food very important. 

This can lead to the conclusion that the children would be healthier and would not be 

absent as much. This would also mean an increase in the amount of food consumed at 

these kindergartens. The author thinks this would benefit the producers of organic food by 

increasing the amount of product they can sell. This means that switching to organic food 

would also mean supporting local producers of organic food.  

The study showed that switching the main sources of food for organic food would result in 

a slight increase in cost for the parents. This makes cooperating with parents crucial since 

they pay for the food. The author also suggests organising different events and briefings to 

raise the awareness the parents. If the parents are aware of the benefits of organic food to 

children´s health, they might be more open to an increase in cost.  

The author concludes that the increase in cost found in the study cannot be considered too 

high, keeping in mind the various benefits of organic food to children. These benefits 

increase the likelihood that people are healthier and will not need to visit as many doctors 

in the future. It can be seen as an investment for the future 
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Lisa 1. Vitamiinide päevased tarbimissoovitused olenevalt vanusest ja soost (Eesti 

toitumis- ja... 2006 ref Maser jt 2009: 13)  

 

Vanus 

aastates 

Vita-

miin 

A, RE 

Vita-

miin 

D, μg 

Vita-

miin 

E, α-

TE 

Vita-

miin 

B1 , 

mg 

Vita-

miin 

B2, 

mg 

Nia-

tsiin, 

NE 

Vita-

miin 

B6, 

mg 

Folaad

id, μg 

Vita-

miin 

B12, 

µg 

Vita-

miin 

C, mg 

Lapsed 

6-11 

kuud 
300 10 3 0,4 0,5 5 0,4 50 0,5 20 

12-23 

kuud 
300 10 4 0,5 0,6 7 0,5 60 0,6 25 

2-5 350 7,5 5 0,6 0,7 9 0,7 80 0,8 30 

6-9 400 7,5 6 0,9 1,1 12 1 130 1,3 40 

Tüdrukud 

10-13 600 7,5 7 1 1,2 14 1,1 200 2 50 

14-17 700 7,5 8 1,2 1,3 15 1,3 300 2 7,5 

18-30 700 7,5 8 1,1 1,3 15 1,3 400 2 75 

Poisid 

10-13 600 7,5 8 1,2 1,4 16 1,3 200 2 50 

14-17 900 7,5 10 1,5 1,7 20 1,6 300 2 75 

18-30 900 7,5 10 1,5 1,7 20 1,6 300 2 75 
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Lisa 2. Soovitused mineraalainete tarbimise kohta päevas olenevalt vanusest ja soost 

(Maser jt 2009: 16) 

 

Vanus, 

aastates 

Kalt-

sium, 

mg 

Fosfor, 

mg 

Kaa-

lium, 

mg 

Magnee

-sium, 

mg 

Raud, 

mg 

Tsink, 

mg 

Vask, 

mg 

Jood, 

μg 

Seleen, 

µg 

Lapsed 

6-11 

kuud 
540 420 1,1 80 8 5 0,3 50 15 

12-23 

kuud 
600 470 1,4 85 8 5 0,3 70 20 

 2-5 600 470 1,8 120 8 6 0,4 90 25 

 6-9 700 540 2 200 9 7 0,5 120 30 

Tüdrukud ja naised 

10-13 900 700 2,9 280 11 8 0,7 150 40 

14-17 900 700 3,1 280 15 9 0,9 150 40 

18-30 800* 600 3,1 280 15 7 0,9 150 40 

Poisid ja mehed 

10-13 900 700 3,3 280 11 11 0,7 150 40 

14-17 900 700 3,5 350 11 12 0,9 150 50 

18-30 800* 600 3,5 350 9 9 0,9 150 50 

Märkus. *18-20 aastastele noortele on päevane soovitatav kogus 900 mg kaltsiumi ja 700 

mg fosforit. 



53 
 

 Lisa 3. Soovituslikud toiduenergia ja toitainete kogused eelkooliealistele lastele 

vanuse järgi (Maser jt 2009: 26) 

 

  Päevane Lasteaias (87,5%) 

Vanusegrupp sõim aiarühm sõim aiarühm 

Vanus, a 1-2(3) 3-6(7) 1-2(3) 3-6(7) 

Toiduenergia, kJ/kcal 4450/1060 6445/1535 3895/930 5610/1340 

Valgud, g 27–40 39–57 23–35 34–50 

Rasvad, g 35–41 39–55 31–36 41–48 

Süsivesikud, g 139–152 211–230 122–134 185–201 

Valgud, %E 10-15 

Rasvad, %E 30–35 27,5–32,5 30–35 27,5–32,5 

Süsivesikud, %E 52,5–57,5 55–60 50–55 55–60 

Küllastunud rasvhapped, %E 10 

Monoküllastumata rasvhapped, %E 10-15 

Polüküllastumata rasvhapped, %E 5-10 

Kolesterool, mg <300 <265/<300 

Kiudained, g 7 10 6 9 

Vitamiin A, µg-ekv 335 370 295 325 

Vitamiin D, µg 8,3 7,5 7,3 6,6 

Vitamiin E, mg 4,7 5,4 4,1 4,7 

Vitamiin B1 , mg 0,6 0,7 0,5 0,6 

Vitamiin B2 , mg 0,7 0,9 0,6 0,8 

Niatsiin, mg-ekv 8,3 10,2 7,3 8,9 

Vitamiin B6 , mg 0,6 0,8 0,5 0,7 

Vitamiin B12, µg 0,7 1 0,6 0,9 

Folaadid, µg 73 100 64 88 

Vitamiin C, mg 38 42 33 37 

Naatrium, mg <880 <1260 <770 <1100 

Kaalium, mg 1600 1850 1400 1620 

Kaltsium, mg 600 625 525 547 

Magneesium, mg 105 140 92 123 

Fosfor, mg 470 490 411 429 

Raud, mg 8 8,3 7 7,3 

Tsink, mg 5,5 6,3 4,8 5,5 

Vask, µg 350 425 306 372 

Jood, µg 80 100 70 88 

Seleen, µg 23 26 20 23 
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Lisa 4. Toidusoovitused lastele portsjonites ühe keskmise päeva kohta (Eesti toitumis- 

ja... 2006 ref Maser jt 2009: 18) 

 

  
Toidugrupi nimetus 

Päevane portsjonite arv 

3-6 a 7-10 a 11-8 a 

I Teraviljatooted ja kartul:  4-6  8  8-13 

  Sellest:                                                                         
A. rukkileib (kindlasti iga päev)  2-3 4  4-7 

  

  B. kartul, puder, makaronid (pasta)  2-3 4  4-6 

  a. kartul  1-2 2  2-3 

  b. puder, makaronid, helbed  1-2 2  2-3 

II Köögiviljad, sh kaunviljad ja seened 2  3-4  3-5 

III Puuviljad ja marjad 2  2-4  2-4 

IV Liha, kala ja kanamuna  2-3  2-5  2-5 

  Sellest:                                                                        
A. liha ja liha- ning veresaadused  1-2 2 2 

  

  B. kala ja kalasaadused  1-2 2 2 

  C. muna  1/2-1  1/2-1  1/2-1 

V Piimasaadused  2-3  2-4  2-4 

VI Lisatavad toidurasvad, pähklid ja seemned  2-3  3-5  4-5 

VII Suhkur, maiustused ja karastusjoogid  1/2-2  2-4  2-4 

VIII Vesi, ürditee, mineraalvesi 4  6-8  6-8 
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Lisa 5. Ankeetküsitlus lasteaedadele 

 

Tere! 

Olen Eesti Maaülikooli kolmanda kursuse maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise 

eriala üliõpilane ning kirjutan bakalaureusetööd. Töö eesmärgiks on välja selgitada, kui 

palju muutuks toidukulude maksumus päevas lapse kohta valitud lasteaedades, kui 

põhitoiduained asendatakse mahedalt toodetud toiduainetega. Teie vastuseid küsimustele 

kasutan ainult bakalaureusetöös „Toidukulude päevamaksumuse muutus mahetoidule 

üleminekul Eesti lasteaedades“ koostamisel.  

Minu kontaktandmed: 

Nimi: Andra Pukk 

Telefoni nr.: 5297380 

E-mail: pukkandra@gmail.com 

Küsimustele vastates palun teha sobivale variandile ring ümber, tabeli korral märkida rist 

vastavasse kasti. Sobiva variandi mitteleidmisel lisada märkuseid või valida variant „muu“ 

ja seejuures ka täiendada.   

 

Küsimused: 

1. Mitu last käib Teie lasteaia aiarühmades kokku? 

 

.................... last 

 

2. Mitu last käib Teie lasteaia sõimerühmades kokku? 

 

..................... last 

 

3. Mitu töötajat töötab Teie lasteaias igapäevaselt? 

 

................ töötajat 

 

4. Kas Teie lasteaias peetakse eraldi arvestust toidukulude ja päevamaksumuse osas? 

a) Jah 

b) Ei 

mailto:pukkandra@gmail.com
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5. Kui suur on Teie lasteaias toidukulude päevamaksumus aiarühmas ühe lapse kohta? 

 

..... , .....   eurot lapse kohta päevas 

 

6. Kes katab toidukulud Teie lasteaias? 

Tarnija 0% 1-10% 11-25% 26-50% 51-75% 76-99% 100% 

Lapsevanemate osa 
toidukulu 
päevamaksumusest 

       

Valla osalusmäär        

Muu (nt ettevõte)        

Märkused: 

 

7. Kui suure osa toidukulude päevamaksumusest moodustavad järgnevad kulud? 

Kulud 
Kuni 

10% 

11-

26% 

27-

42% 

43-

58% 

59-

74% 

75-

90% 

91-

100% 

Toiduainete 

maksumus 

       

Tööjõukulu 

(kokad) 

       

Muu        

Märkused: 

 

8. Märkige alljärgnevas tabelis, millisel määral valmistatakse soojad söögid ning 

vahepalad Teie lasteaia köögis (st ei tooda teistest köökidest). 

Söögid 
Kuni 20% 

kohapeal 

21-45% 

kohapeal 

46-70% 

kohapeal 

71-99% 

kohapeal 

100% 

kohapeal 

Soojad söögid      

Vahepalad      

Märkused: 

 

9. Kas Teie lasteaias pakutakse mahetoitu? 

a) Jah, 100% 

b) Jah, osaliselt 

c) Ei 
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10. Mis aastal alustasite mahetoidu pakkumisega? 

 

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

 

11. Kui pakute lasteaias mahetoitu, siis kas on uuritud lastevanemate rahulolu 

ülemineku suhtes? 

a) Jah 

b) Ei 

 

12. Kui olete lastevanemate rahulolu mahetoidule üleminekuga seoses uurinud, siis 

kuidas? (Märkige kõik sobivad variandid) 

a) Lastevanemate koosolekul 

b) Paberkandjatel küsitlusega 

c) Internetipõhise küsitlusega 

d) Sedelitega kapiustel 

e) Muu ...............................  

 

13. Milline on olnud lastevanemate rahulolu mahetoidule ülemineku suhtes? 

Vastajate 

osakaal 

Üldse 

mitte rahul 

Pigem 

mitterahul 

Ei oska 

öelda 

Pigem 

rahul 

Täielikult 

rahul 

Kuni 20% 

vastanutest 

     

21-40% 

vastanutest 

     

41-70% 

vastanutest 

     

71-90% 

vastanutest 

     

100% 

vastanutest 

     

 

14. Kas kavatsete aastal 2016-2017 hakata pakkuma mahetoitu oma lasteaias? 

a) Jah 

b) Ei oska öelda 

c) Ei 

 

15. Kas Teie lasteaias on uuritud lastevanemate nõusolekut minna üle mahetoidule? 

a) Jah 

b) Ei 
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16. Kui jah, siis milline oli lastevanemate nõusolek selle osas?  

Vastajate 

osakaal 

Ei nõustu 

üldse 

Pigem 

mittenõus 

Ei oska 

öelda 

Pigem 

nõus 

Täielikult 

nõus 

Kuni 20% 

vastanutest 

     

21-40% 

vastanutest 

     

41-70% 

vastanutest 

     

71-90% 

vastanutest 

     

100% 

vastanutest 

     

 

 

17. Kui pakute lasteaias mahetoitu, siis kui suur on mahetoidu osakaal päevamenüüst 

järgmiste toiduainete osas?  

Toiduaine 0% 
1-

50% 
51-80% 100% 

Leib     

Sai     

Sepik     

Nisujahu     

Rukkijahu     

Helbed     

Piim     

Hapukoor     

Vahukoor     

Kohupiim     

Kapsas     

Kaalikas     

Porgand     

Kartul     

Peet     

Sealiha     

Loomaliha     

Kanaliha     

Kala     

Hakkliha     

Munad     
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18. Kuidas varute vajalikud toiduained? 

  ISE VARUME TARNIJA POOLT 

Toiduaine Poest Hulgilaost Turult Otse talust 
Ise 

kasvatame 
Kindel tarnija 

Tarnija 

võib 

muutuda 

Leib               

Sai               

Sepik               

Nisujahu               

Rukkijahu               

Helbed               

Piim               

Hapukoor               

Vahukoor               

Kohupiim               

Kapsas               

Kaalikas               

Porgand               

Kartul               

Peet               

Sealiha               

Loomaliha               

Kanaliha               

Kala               

Hakkliha               

Munad               

 

 

19. Mis põhjusel kasutate nimetatud toiduainete puhul just sellist tarneviisi? 

Toiduaine 

Transpordikulude 

vähendamise 

tõttu 

Hindade 

kauplemise 

võimalus 

Pikaajalised 

kokkulepped 

Parima 

kvaliteediga 

tooraine 

Leib         

Sai         

Sepik         

Nisujahu         

Rukkijahu         

Helbed         

Piim         

Hapukoor         

Vahukoor         

Kohupiim         

Kapsas         

Kaalikas         
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Toiduaine 

Transpordikulude 

vähendamise 

tõttu 

Hindade 

kauplemise 

võimalus 

Pikaajalised 

kokkulepped 

Parima 

kvaliteediga 

tooraine 

Porgand         

Kartul         

Peet         

Sealiha         

Loomaliha         

Kanaliha         

Kala         

Hakkliha         

Munad         

 

20. Kui oluliseks peate mahetoodete pakkumist lasteasutustes erinevatest aspektidest 

lähtudes? 

Põhjus Oluline 
Pigem 

oluline 

Ei oska 

öelda 

Pigem 

ebaoluline 
Ebaoluline 

Tervislik toit 

 

     

Lasteaia maine 

kujundamine 

 

     

Kohalike tootjate 

toodangu tunnustamine 

 

     

Keskkonnasõbralikkus 

(sh loomade parema 

heaolu tagamine, 

mullaviljakuse 

säilitamine ja muu) 

 

     

Muu .............. 
     

 

 

21. Kui pakute oma lasteaias mahetoitu, siis mis oli mahetoiduga alustamise juures 

kõige keerulisem? (Märkige kõik sobivad variandid) 

a) Toidukulude päevamaksumuse kallinemise selgitamine lastevanematele 

b) Toidukulude päevamaksumuse selgitamine vallale 

c) Kokkade huvi suurendamine 

d) Mahetoitude retseptide hankimine 

e) Kindlate mahetoodangu pakkujate leidmine 

f) Lastele toidu tutvustamine 
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g) Lastevanematele mahetoidu eeliste selgitamine 

h) Kokkade ebakindlus uute toiduainete suhtes 

i) Muu .......................................................................................... 

 

22. Kui pakute oma lasteaias mahetoitu, siis kui palju muutus algselt (esimestel 

üleminukuudel) keskmiselt toidukulude päevamaksumus? (Märkige üks variant) 

a) Maksmus vähenes 

b) Maksumus ei muutunud 

c) Kuni 10% kõrgemaks 

d) 11-25% kõrgemaks 

e) 26-40% kõrgemaks 

f) Üle 41% kõrgemaks 

 

23. Millised põhitoiduained kallinesid mahetoidule üleminekul kõige enam? Palun 

järjestage 5 kõige enam kallinenud toiduainet ning märkige number toiduaine ees 

olevale punktiirile (1- kõige enam kallinenud toiduaine, 2- teisena enim kallinenud, 

3- kolmandana kallinenud, 4- neljandana kallinenud, 5- viiendana kallinenud) 

.... Leib 

.... Sai 

.... Sepik 

.... Nisujahu 

.... Rukkijahu 

.... Helbed 

.... Piim 

.... Hapukoor 

.... Vahukoor 

.... Kohupiim 

.... Kapsas 

.... Kaalikas 

.... Porgand 

.... Kartul 

.... Peet 

.... Sealiha 

.... Loomaliha 
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.... Kanaliha 

.... Kala 

.... Hakkliha 

.... Munad 

 

24. Kui Teie lasteaias kavatsetakse üle minna põhitoiduainete osas mahetoorainele, siis 

kuidas võib Teie hinnangul muutuda toidukulude päevamaksumus? (Märkige üks 

variant) 

a) Toidukulude maksumus ei muutu 

b) Kuni 10% kõrgemaks 

c) 11-25% kõrgemaks 

d) 26-40% kõrgemaks 

e) Üle 41% kõrgemaks 

 

25. Kui suure toidukulude päevamaksumuse kallinemisega Teie arvates oleksid enamus 

lapsevanematest nõus, kui minnakse põhitoiduainete osas üle mahetoidule? 

(Märkige üks variant) 

a) Toidukulude maksumus jääb samaks 

b) Kuni 10% kõrgem 

c) 11-25% kõrgem 

d) 26-40% kõrgem 

e) Üle 41% kõrgem 

f) Ei oska öelda 

 

26. Kui palju varuti Teie lasteaias järgnevaid toiduaineid kuude lõikes kilogrammides 

aastal 2015? 

T
o

id
u

ai
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im

et
u

s 

Ja
an

u
ar

 

V
ee
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ar
 

M
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ts
 

A
p
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M
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Ju
u
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i 
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u
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A
u
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S
ep

te
m

b
er

 

O
k

to
o

b
er

 

N
o
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b
er

 

D
et

se
m

b
er

 

Leib             

Sai             

Sepik             

Nisujahu             

Rukkijahu             
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b
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O
k
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b
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N
o
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b
er

 

D
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m

b
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Helbed             

Piim             

Hapukoor             

Vahukoor             

Kohupiim             

Kapsas             

Kaalikas             

Porgand             

Kartul             

Peet             

Sealiha             

Loomaliha             

Kanaliha             

Kala             

Hakkliha             

Munad             

 

27. Kas Teie lasteaed on liitunud Kooliköögi-ja puuvilja programmiga? 

a) Jah 

b) Ei  

 

28. Kui jah, siis mis aastal liitusite Kooliköögi-ja puuvilja programmiga? 

............... aastal  

 

29. Kas Teie lasteaed on liitunud Koolipiima programmiga? 

a) Jah 

b) Ei 

 

30. Kui jah, siis mis aastal liitusite Koolipiima programmiga? 

.............. aastal 
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Kui on veel midagi lisada või kommenteerida, siis teha seda siin 

 

 

 

 

Küsimuste täpsustamise vajaduse korral vajaksin ka Teie andmeid 

Nimi: 

Ametikoht: 

Töötamise aeg antud ametikohal: 

Telefoni nr.: 

E-mail:  

Lasteaia nimi: 

 

Kas soovite töö valmimise järel ka minu poolt koostatud bakalaureusetöö üldistavaid 

kokkuvõtteid ning järeldusi? 

a) Jah 

b) Ei 

 

 

TÄNAN VASTAMAST! 
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Lisa 6. Lasteaedade põhitoiduainete tarbimine aastas (kg) 

 

Toiduaine 

nimetus 

Avinurme 

Lasteaed 

Tartu 

Pääsupesa 

Tartu 

Tõrukese 

Kulina 

Lasteaed 

Leib 207,0 1203,0 585,0 144,0 

Sai 74,8 244,0 71,1 22,0 

Sepik 31,1 346,0 32,3 88,0 

Nisujahu 80,8 136,0 122,4 84,0 

Rukkijahu 2,0 20,5 20,5 20,0 

Helbed 42,6 250,0 86,6 59,0 

Piim (l) 1039,5 7706,0 2891,0 993,0 

Hapukoor 49,1 236,0 157,9 29,0 

Vahukoor 41,0 187,0 95,4 9,0 

Kohupiim 78,7 650,0 505,0 109,0 

Kapsas 73,8 365,0 237,0 97,0 

Kaalikas 34,1 268,0 93,0 26,0 

Porgand 103,5 619,0 348,8 117,0 

Kartul 776,5 2881,0 1617,4 735,0 

Peet 39,0 220,0 113,2 30,0 

Sealiha 86,3 636,0 265,4 48,0 

Loomaliha 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kanaliha 63,5 286,0 144,7 60,0 

Kala 35,1 222,0 117,2 51,0 

Hakkliha 48,1 281,0 0,0 53,0 

Munad (tk) 1081,0 2470,0 3007,0 2100,0 
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Lisa 7. Lasteaedade põhitoiduainete keskmine tarbimine kuus (kg) 

 

Toiduaine nimetus Avinurme Lasteaed Tartu Pääsupesa Tartu Tõrukese Kulina Lasteaed 

Leib 20,7 109,4 53,2 13,1 

Sai 7,5 22,2 6,5 2,0 

Sepik 3,1 31,5 2,9 8,0 

Nisujahu 8,1 12,4 11,1 7,6 

Rukkijahu 0,2 1,9 1,9 1,8 

Helbed 4,3 22,7 7,9 5,4 

Piim (l) 104,0 700,5 262,8 90,3 

Hapukoor 4,9 21,5 14,4 2,6 

Vahukoor 4,1 17,0 8,7 0,8 

Kohupiim 7,9 59,1 45,9 9,9 

Kapsas 7,4 33,2 21,5 8,8 

Kaalikas 3,4 24,4 8,5 2,4 

Porgand 10,4 56,3 31,7 10,6 

Kartul 77,7 261,9 147,0 66,8 

Peet 3,9 20,0 10,3 2,7 

Sealiha 8,6 57,8 24,1 4,4 

Loomaliha 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kanaliha 6,4 26,0 13,2 5,5 

Kala 3,5 20,2 10,7 4,6 

Hakkliha 4,8 25,5 0,0 4,8 

Munad (tk) 108,1 224,5 273,4 190,9 
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Lisa 8. Lasteaedade põhitoiduainete keskmine tarbimine kuus ühe sööja kohta 

(kg/sööja kohta) 

 

Toiduaine nimetus 
Avinurme 

Lasteaed 

Tartu 

Pääsupesa 

Tartu 

Tõrukese 

Kulina 

Lasteaed 

Ühes kuus keskmine söögiraha maksjate 

(sööjate) arv 
43 220 97 37 

Leib 0,48 0,50 0,55 0,35 

Sai 0,17 0,10 0,07 0,05 

Sepik 0,07 0,14 0,03 0,22 

Nisujahu 0,19 0,06 0,11 0,21 

Rukkijahu 0,00 0,01 0,02 0,05 

Helbed 0,10 0,10 0,08 0,14 

Piim (l) 2,42 3,18 2,71 2,44 

Hapukoor 0,11 0,10 0,15 0,07 

Vahukoor 0,10 0,08 0,09 0,02 

Kohupiim 0,18 0,27 0,47 0,27 

Kapsas 0,17 0,15 0,22 0,24 

Kaalikas 0,08 0,11 0,09 0,06 

Porgand 0,24 0,26 0,33 0,29 

Kartul 1,81 1,19 1,52 1,81 

Peet 0,09 0,09 0,11 0,07 

Sealiha 0,20 0,26 0,25 0,12 

Loomaliha 0,00 0,00 0,00 0,00 

Kanaliha 0,15 0,12 0,14 0,15 

Kala 0,08 0,09 0,11 0,13 

Hakkliha 0,11 0,12 0,00 0,13 

Munad (tk) 2,51 1,02 2,82 5,16 
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Lisa 9. Lasteaedade põhitoiduainete tarbimine päevas ühe sööja kohta (g/sööja kohta) 

 

Toiduaine nimetus Avinurme Lasteaed Tartu Pääsupesa Tartu Tõrukese Kulina Lasteaed 

Leib 22,92 23,67 26,11 16,85 

Sai 8,28 4,80 3,17 2,57 

Sepik 3,44 6,81 1,44 10,30 

Nisujahu 8,95 2,68 5,46 9,83 

Rukkijahu 0,22 0,40 0,91 2,34 

Helbed 4,72 4,92 3,86 6,90 

Piim (l) 0,12 0,15 0,13 0,12 

Hapukoor 5,44 4,64 7,05 3,39 

Vahukoor 4,54 3,68 4,26 1,05 

Kohupiim 8,72 12,79 22,54 12,75 

Kapsas 8,17 7,18 10,58 11,35 

Kaalikas 3,78 5,27 4,15 3,04 

Porgand 11,46 12,18 15,57 13,69 

Kartul 85,99 56,69 72,18 86,00 

Peet 4,32 4,33 5,05 3,51 

Sealiha 9,56 12,51 11,84 5,62 

Loomaliha 0,00 0,00 0,00 0,00 

Kanaliha 7,03 5,63 6,46 7,02 

Kala 3,89 4,37 5,23 5,97 

Hakkliha 5,33 5,53 0,00 6,20 

Munad (tk) 0,12 0,05 0,13 0,25 
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Lisa 10. Põhitoiduainete hinnad aastal 2016 (AS Kaupmees & KO; Vändra 

Ökopagar; Koksvere Veski; Lõunapiim OÜ; Pajumäe Piim OÜ; Keskküla; 

Hengor OÜ; Jürgenson; Liivimaa Lihaveis MTÜ; Kopra Karjamõis OÜ; Äntu 

Mõis OÜ; autori koostatud) 

 

Toiduained 
Tavatoiduainete hinnad 

(eur/kg) 
Mahetoiduainete hinnad (eur/kg) 

Leib  1,08 1,87 

Sai  1,20 2,33 

Sepik  1,47 3,25 

Nisujahu  0,48 0,92 

Rukkijahu 0,56 1,25 

Helbed 1,30 1,58 

Piim (liitrites) 0,38 0,50 

Hapukoor  1,00 1,52 

Vahukoor  2,13 2,48 

Kohupiim 1,08 2,66 

Kapsas  0,37 0,80 

Kaalikas  0,62 0,60 

Porgand  0,30 0,40 

Kartul  0,21 0,35 

Peet  0,18 0,40 

Sealiha  2,16 4,50 

Loomaliha 8,44 7,00 

Kanaliha  4,46 4,50 

Hakkliha  2,61 4,00 

Munad (tk) 0,09 0,19 



70 
 

 

Lisa 11. Tartu Pääsupesa Lasteaia toidukulude muutus põhitoiduainete osas 

mahetoidule üleminekul aastas 

 

Toiduaine 

nimetus 

Tartu 

Pääsupesa 

Tavatoidu kulu 

(eur/aastas) 

Mahetoidu kulu 

(eur/aastas) 

Erinevus 

(eur/aastas) 

Leib 1203 1303,25 2249,61 -946,36 

Sai 244 292,80 568,52 -275,72 

Sepik 346 507,47 1124,5 -617,03 

Nisujahu 136 64,60 125,12 -60,52 

Rukkijahu 20,5 11,45 25,625 -14,18 

Helbed 250 325,00 395 -70,00 

Piim (l) 7706 2889,75 3853 -963,25 

Hapukoor 236 236,00 358,72 -122,72 

Vahukoor 187 398,06 463,76 -65,70 

Kohupiim 650 704,17 1729 -1024,83 

Kapsas 365 133,83 292 -158,17 

Kaalikas 268 165,27 160,8 4,47 

Porgand 619 185,70 247,6 -61,90 

Kartul 2881 600,21 1008,35 -408,14 

Peet 220 40,33 88 -47,67 

Sealiha 636 1984,32 2862 -877,68 

Loomaliha - - - - 

Kanaliha 286 1275,08 1287 -11,92 

Kala 222 - - - 

Hakkliha 281 732,94 1124 -391,06 

Munad (tk) 2470 226,42 469,3 -242,88 

KOKKU   12076,64 18431,91 -6355,26 
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Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja üldsusele kättesaadavaks tegemiseks ning 

juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 

 

 

 

Mina, _________________________________________________________________, 
(autori nimi) 

sünniaeg  _______________, 

 

1. annan Eesti Maaülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud lõputöö  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________, 
(lõputöö pealkiri) 

mille juhendaja(d) on_____________________________________________________, 
(juhendaja(te) nimi) 

1.1. salvestamiseks säilitamise eesmärgil, 

1.2. digiarhiivi DSpace lisamiseks ja  

1.3. veebikeskkonnas üldsusele kättesaadavaks tegemiseks  

kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni;  

2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile; 

3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega 

isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.  

 

 

 

Lõputöö autor   ______________________________  
 (allkiri) 

 

Tartu, ___________________ 
 (kuupäev) 

 

 

Juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 
 

Luban lõputöö kaitsmisele. 

 

 

_______________________________________  _____________________ 
 (juhendaja nimi ja allkiri)  (kuupäev) 

 

 

_______________________________________  _____________________ 
 (juhendaja nimi ja allkiri)  (kuupäev) 

 

 


