7 VIISI, KUIDAS SINU
PRAEGUNE TOITUMISVIIS
SIND TAPAB
JA MIDA SA SAAD SELLE VASTU TEHA

Riikliku Rahvatervise Instituudi andmetel kannatab 4,6%
ehk ligikaudu 62 miljonit inimest vähemalt ühe toitumisega
seotud haiguse all. Paljud neist haigustest, sealhulgas südameveresoonkonnahaigused, vähid ja diabeet, on ennetatavad ja
isegi pöörduvad, kui oma toitumist ennetavalt muudetakse.

Selle artikli eesmärk on rääkida sulle tõtt ja kutsuda sind
ennast proovile panema. Tõde on see, et kontrollitavad
tegurid nagu toit, mida sa sööd, ja elustiilivalikud,
mida sa teed, võivad sind hoopis tappa. Proovile
panna saad ennast aga sellega, et võtad oma tervise
eest vastutuse, hakates tegema tervislikke valikuid.

SIIN ON 7 VIISI, KUIDAS SINU PRAEGUNE 		
·
TOITUMISVIIS JA ELUSTIIL
VÕIVAD SIND TAPPA.
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1. LIIGA PALJU SUHKRUT
2018. aastal tarbisid ainuüksi eurooplased üle 17 miljoni tonni suhkrut. Suhkur
soodustab ülekaalulisust, kõrget vererõhku, südame-veresoonkonnahaigusi,
diabeeti ja kroonilist põletikku. Üle 74% pakendatud toidust sisaldab lisatud
suhkrut ja isegi kui sa väldid magustoite, tarbid sa tõenäoliselt ikkagi rohkem
suhkrut kui vaja. Suhkur esineb tavaliselt kõrge fruktoosisisaldusega maisisiirupina,
agaavinektarina, roosuhkruna, maltodekstriinina, vahtrasiirupina ja sukroosina,
ent need on vaid mõned 56-st erinevast tänapäeval turustatavast suhkruvormist.

2. LIIGA PALJU KALOREID

1

Restoranide

portsjonid

on

sageli

koostatud

ülesöömist

soodustavalt,

sest restoranid püüavad rahuldada meie isu ja suurendada einest saadavat
näilist rahuldust. See põhjustab sageli ka kodus süüa tehes ülesöömist, sest
me kipume jäljendama restoranides nähtud portsjonite suurust. Tänapäeval
söövad inimesed päevas peaaegu 500 kilokalorit rohkem kui 70-ndatel, seega
pole ka ime, et ülekaalulisus on praegu palju levinum kui kunagi varem.
Ainuüksi Ameerika Ühendriikides ulatuvad ülekaalulisusega seotud ravikulud
sadadesse miljarditesse, arvestamata sealjuures elukvaliteedi languse hinda
ja

suurenenud

riski

haigestuda

paljudesse

ennetatavatesse

haigustesse.

3. TÖÖDELDUD TOIT
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Tervise Kontrolli keskuste uuringu kohaselt saavad tänapäeva inimesed
ülitöödeldud toidust ligi kolm viiest tarbitavast kilokalorist ning see oli suurem
kui kõigi teiste kategooriate puhul. Uurijad käsitlesid ülitöödeldud toiduna
toite, mille valmistamisel kasutatakse kunstlikke lõhna- ja maitseaineid,
värvaineid,

magusaineid,

stabilisaatoreid

ja

muid

lisaaineid,

millega

parandatakse toidu maitset või varjatakse nende soovimatuid omadusi.
Töödeldud toit sisaldab harva piisavas koguses kasulikke toitaineid, mida
keha vajab. Mida rohkem me sööme, seda halvem on meie toidu kvaliteet.
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4. TÖÖDELDUD LIHA
Töödeldud liha on liha, mida säilitatakse termotöötlemise, soolamise,
suitsetamise, kuivatamise või konserveerimise abil. See sisaldab keemilisi
ühendeid, mida värskes lihas ei leidu ja mis võivad kahjustada sinu tervist.
Pikka aega suures koguses töödeldud liha söömist on seostatud paljude
krooniliste haiguste suurenenud tekkeriskiga, sealhulgas kõrge vererõhk,
südamehaigus, krooniline obstruktiivne kopsuhaigus ning soole- ja maovähid.

5. LIIGA SAGELI VÄLJAS EINESTAMINE
Me kõik väärime aeg-ajalt puhkust, kuid liiga sageli end kiirtoidukohtades
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ja

restoranides

pakutavate

suurte

portsjonitega

premeerimine

toob

esile kõik eelnevalt nimetatud tegurid. Ülitöödeldud liha ja muude
toitude
tõttu

tõttu
on

ning

sageli

kõrge

väljas

suhkrusisalduse

söömine

äärmiselt

ja

hiiglaslike

ebatervislik

portsjonite
elustiilivalik.

6. ALKOHOL JA TUBAKAS
Lisaks ülemäärasest tarbimisest tulenevale ohule, näiteks autoavariid
ja

alkoholimürgistus,

maksahaigusega,

on

alkoholi

vähkidega,

liigtarvitamine

seotud

kroonilise

südame-veresoonkonnahaigusega

ja

fetaalse alkoholisündroomiga. Suitsetamine on seotud kopsuhaigusega,
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vähkidega

ja

südame-veresoonkonnahaigusega.

Lisaks

leitakse

üha

enam tõendeid selle kohta, et need ained võivad olla eriti ohtlikud koos
tarbituna, sest sel juhul tõstavad nad oluliselt teatud vähivormide riski.

–
7. VITAMIINIDE JA MINERAALAINETE
PUUDUS
Tänapäeva toidust puuduvad sageli mikrotoitained, mis on vajalikud
energia tootmiseks, südame-veresoonkonna tervise säilitamiseks, ainevahetuse
soodustamiseks, immuunsuse tugevdamiseks ja põletikuvastuse tekkimiseks.
BioMed Central’i 2017. aasta 14. veebruaril avaldatud väljaandest võib
lugeda, et „Valkude, kiudainete, A-, C-, D- ja E-vitamiinide, tsingi, kaaliumi,
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fosfori, magneesiumi ja kaltsiumi keskmine sisaldus USA toidus vähenes
oluliselt ülitöödeldud toitude energiasisalduse kvantiilide lõikes, samas
kui süsivesikute, lisatud suhkru ja küllastunud rasvade sisaldus suurenes.“
Lihtsalt väljendudes ei tarbi inimesed piisavalt puu- ja juurvilju (5–10
portsjonit päevas), et tagada oma keha optimaalne tervis ja toimimine.

Sinu ülesanne
on võtta vastutus

Ilmselt ei üllata sind suurem osa siin nimetatud
faktidest. Enamik meist teab, et me teeme ebatervislikke
valikuid, kuid me tunneme end abitu ja jõuetuna,
sest tänapäeva elustiili tõttu on ebatervislikud
valikud sageli lihtsaimad valikud. Mida siis teha?
Üks lihtne viis on alustada väikeste muudatustega. Kui sinu eesmärk on
langetada kehakaalu, olla füüsiliselt aktiivsem, süüa tervislikumalt, näha parem
välja või elada paremat elu, on selle saavutamiseks vajalik protsess lihtne. Määra
endale eesmärk ja pühendu sellele 90 päeva.
Kyäni on aidanud miljonitel üle maailma muuta ebatervislik eluviis tervislikuks
ning me oleme sinu jaoks välja töötanud programmi, mis on aidanud paljudel
alustada tervislike eluviisidega. Selle nimi on 90-päevane tervisliku eluviisi
väljakutse ning me kutsume sind selles osalema juba täna!

Alustada on lihtne. Kui oled valmis väljakutset vastu võtma, mine veebisaidile
Kyäni90DayChallenge.com, saada meile oma tervisliku eluviisi eesmärk
ja värske foto praegusest olukorrast. Nii lihtne see ongi! Kui oled
90-päevase väljakutse läbinud, saada meile uus foto ja lühikirjeldus
oma kogemusest ning osaled järgmiste auhindade loosimises:

• 1 peaauhind: 12.000€, ning üks pilet ühele tulevasele Kyäni üritusele ja Kyäni logoga
toodete paketto								
• 5 finalisti: 800€, ning üks pilet ühele tulevasele Kyäni üritusele ja Kyäni logoga toodete
pakett									
• 10 esiletõstetud osalejat: ning üks pilet ühele tulevasele Kyäni üritusele ja Kyäni logoga
toodete pakett
Rohkem teavet 90-päevase tervisliku eluviisi väljakutse kohta saad Kyäni
äripartneritelt. Küsi neilt ka toodete ja tugiteenuste kohta, mille abil on sul lihtsam
oma eesmärki saavutada.

Kujutle, milline võib su elu olla kõigest 90 päeva pärast.
Ära oota! Alusta 90-päevast tervisliku eluviisi väljakutset
juba täna ja võta vastutus oma elu ja tervise eest!

