
LÕIMING: bioloogia, geograafia, ühiskonnaõpetus, eesti keel 

Tööjuhis 7.-12. klassi õpilastele: 
„Nälg, toidu raiskamine ja ülesöömine“
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ÜRO on seadnud 2030. aastaks eesmärkideks :
Kaotada nälg ja tagada aastaringselt ohutu, toitev ja piisav toit kõikidele 
inimestele, eelkõige vaestele, imikutele ja ebasoodsas olukorras olevatele 
inimestele.
Kaotada alatoitumus.
Kahekordistada põllumajanduse tootlikkust.
Tagada säästvad toidutootmissüsteemid. Kasutada paindlikke põllumajandus-
tootmise tavasid, mis aitavad säilitada ökosüsteeme ja aitavad kohaneda 
kliimamuutustega
Säilitada seemnete, põllukultuuride, põllumajandus- ja koduloomade ning 
nende metsikute sugulasliikide geneetiline mitmekesisus. Toetada geneetilis-
test varudest ja nendega seotud traditsioonilistest teadmistest tuleneva kasu 
õiglast ja võrdset jagamist vastavalt rahvusvahelistele kokkulepetele
Tagada toidukaupade ja nendest valmistatud toodete turgude nõuetekohane 
toimimine. Soodustada õigeaegset juurdepääsu turuteabele, sealhulgas toidu-
varusid käsitlevale teabele ja vältida toidu hindade äärmuslikku kõikumist.

Nälga või alatoitlust kannatab maailmas 800 miljonit inimest, kuigi toitu toodetakse piisavalt 
kõigi jaoks.
Euroopa Liidus läheb igal aastal hinnanguliselt raisku 88 miljonit tonni toitu. Ühe inimese kohta 
teeb see 173 kilo. Eestis raisatakse toitu 50000 tonni aastas.

«Eesti raisatud toidu süsiniku jalajäljest rääkides tekitab 50 000 tonni toidukadu aastas ligi 100 
000 tonni süsihappegaasi. Seda numbrit võib võrrelda 27 000 auto tekitatud süsihappegaasiga 
aastas. Võrdluseks veel, et sama palju süsinikdioksiidi tekitab umbes 30 000 perekonda oma 
elektritarbimisega. Ühes keskmises Eesti peres läheb aastas toitu raisku ligi 50 kilo, ehk umbes 
120–200 eurot aastas. Eesti peale kokku teeb see ligi 63 miljonit eurot aastas, mida raisatud 
toiduna ära visatakse».
https://tarbija24.postimees.ee/4087281/eestis-raisatakse-50-000-tonni-toitu-aastas
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Võrreldes 2014. aasta tasemega tuleb Euroopa Liidul 2030. aastaks vähendada toidu raiska-
mist poole võrra, seisab 16. mail 2017 täiskogul kinnituse saanud raportis. Aastaks 2025 peaks 
raiskamine vähenema 30 protsendi võrra.
Kurioosne lugu: 2 miljardit inimest on kehvasti toidetud, 2 miljardit on ülekaalulised. Kokku on 
meid hinnanguliselt 7,7 miljardit.
Kuidas edasi minna? Mida peaks tegema ÜRO, Euroopa Parlament, Riigikogu ja igaüks meist?

Maailma põllumajanduse ja toiduorganisatsioon FAO on ilmutanud järjekordse prognoosi, 
kus vahepealsed olulised sihtaastad on 2035 ja 2050. Käsitletakse väga erinevaid põllumajan-
dustootmisega seotud teemasid toiduvajadusest kuni migratsioonini.

Toidu vajadus algab sööjate hulgast ja elujärjest. Seepärast käsitletakse FAO raportis põhjali-
kult rahvastiku- ja majandusarengu prognoosi. Rahvastikuprognoos aastaks 2100 mahub 
vahemikku 7 kuni 17 miljardit. Aastaks 2050 aga üsna kindlalt 9-10 miljardit. Regiooniti on 
muidugi suured erinevused. Kui praegu on Aafrikas 1 miljardi elaniku ümber, siis sajandi 
lõpuks oodatakse selle arvu neljakordistumist ehk sajandi lõpul peaks 30-40% maailma 
rahvastikust elama Aafrikas.
See on tõsine väljakutse Euroopale.

Toitu toodetakse tegelikult juba praegu piisavalt kõigi jaoks, ainult et kõike ei saa süüa ja seda 
erinevatel põhjustel. Kaod tekivad saagi koristusel, koristatud saagi hoidmisel, töötlemisel-
pakendamisel, jaotussüsteemis . Euroopas ja Põhja-Ameerikas aga visatakse vähemalt küm-
nendik juba valmis toodetud toidust lihtsalt minema, olgu liiga suure portsjoni ahnitsemise 
tõttu või ei jõuta ostetud või müügiks võetud toitu säilivusaja jooksul süüa/realiseerida.            

https://www.postimees.ee/547732/galerii-hispaanias-peeti-iga-aastast-tomatisoda

 Mida me teha saame?
Ehk alustaks Sinust, minust ja meie peredest. 

Järgneks Eesti eeskuju kogu maailmale. 
Utoopiline aga võimalik!

Mõtlemapanevad faktid!
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soovitame vaadata:
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Vaata allpool toodud toidupüramiidi ja kirjuta üles oma nädalane 
toidukordade sisu.
Püüa üles märkida peres äravisatava toidu hulk.

https://www.imelineajalugu.ee/uudised/2017/05/09/kui-vana-on-toidupuramiid

koosta koos pinginaabriga 3 mõttekaarti. 

Millised on maailma näljahäda põhjused (looduslikud, majanduslikud, poliitilised, 
religioossed, jne.)?

Mida saab teha selleks, et näljahäda maailmas LEEVENDADA järgmise 50 aasta 
jooksul?

Mida saad teha sina ja su perekond, et tekiks Eesti eeskuju kogu maailmale?

https://tervis.postimees.ee/2833683/mihkel-zilmer-lopetage-soomise-parast-tomblemine
Selle artikli olulisemad lõigud leiad käesoleva töölehe lõpust.

Palun lähtu just sellest artiklist, mitte äärmuslikest arusaamadest millestki organismi jaoks 
hädavajalikust loobuda.
Soovitame nõu küsida vanaemade ja vanavanaemade käest, kuidas ja millest toituda, 
mida varuda.
Kindlasti tuleb mõtteviisi kujundamisel kasuks Pamela Marani raamat „EESTI VANAEMADE 
LOOD JA SALATARKUSED“.
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… Kui sööte korra valesti, ei jäta see mingisugust jälge. Kaua ja lõpmatult valesti 
toitudes tuleb see aga tõesti oma tervise hinnaga kinni maksta. Inimorganismil on 
võime pidada anormaalsele toitumisele vastu kuni poolteist aastat, seejärel hakka-
vad toimuma väikesed muutused. Seetõttu ei tasu veel pärast paarikuist dieedil 
olemist hõigata, et organism saab ilma vajalike toitaineteta hakkama …

Toitumise põhiprotsessid on kõigil ühesugused. Söömine peaks andma meile 
aineid, mis meie ainevahetust toetavad, ning ainevahetus on elu alus. Tervislikke 
dieete, muide, ei ole olemas. Inimene on segatoiduline – mida see tähendab? 
Taimetoiduline tähendab, et süüakse vaid taimset toitu, ent kui taimse toidu sööja 
lisab kasvõi ühe loomse toiduaine, on juba tegu segatoidulisega. Küll väga ebater-
vislikult toituva, kuid siiski segatoidulisega.

Reegel ütleb, et päevas tuleks taimset kraami süüa ¾ osa, ¼ osa võiks olla loomset 
kraami. 
Taimsest osast saame süsivesikuid, kuid ka loomne osa on vajalik. Igaüks võib süüa, 
kuidas tahab, kuid kui sööte mitmekesiselt, pakute oma organismile rohkem. Ei ole 
mõtet ennast toitumises petta ning jätta oma organismi mitmekesise toiduta. Ekst-
reemsused on kahjulikud kõigile, kolm-neli aastat vaid loomset või taimset süües 
võib aga hakata kimbutama kehvveresus.

Professor selgitab, et vajame ja saame toiduainetest erinevaid toitaineid. Vajalike 
toitainete loetelu on tegelikult väike: 20 aminohapet, 20 rasvhapet, umbes 20 
vitamiini, 25–27 makro-mikromineraali, vett, süsivesikuid, sahharoos, tärklis. 
Inimorganism ei vaja palju: vajab süsivesikuid, valke, lipiide, vett, vitamiine, makro-
mikromineraale. Tähele tasub panna, et meie organismis on 60 protsenti vett. 
Lisaks on meie elu alus veresuhkur ning eriti just hommikuti tuleks energia saami-
seks süüa tärkliserikkaid toite.

Samuti ei saa me ilma kiudaineteta, mida vajame päevas 25–30 g, ning mida pakub 
ohtralt taimne kraam: oder, nisu, rukis. Paraku on nüüdisaegne toit kiudainetevae-
ne ning taimset kraami tuleks süüa kindlasti rohkem, kui teeme seda praegu.

Mis puudutab rasvast toitu, siis toidurasvad peavad andma päevas 25–30 protsenti 
vajalikust rasvakogusest. Rasvavaba toidu söömine tekitab probleeme ning kui 
inimene sööks kasvõi üksnes kolm nädalat rasvavaba toitu, siis tema veresoonte 
olukord halveneb. Ei ole nii, et rasvavaba või rasvavaene on mõistlik. Kalast saadav 
oomega-3-rasvhapete söömine vähendab südameprobleemide teket.

Mihkel Zilmer: lõpetage söömise pärast tõmblemine


