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TERE TULEMAST!
Kui sa seda loed, siis oled juba astunud esimese sammu 
maailma muutmise teel. Kõlab pööraselt? Sest nii ongi. 
Taimetoitlaseks hakates päästad sa loendamatu hulga 
loomi ja samuti on see üks parimaid viise, kuidas keskkonda 
säästa. Lisaks võid avastada, et oled ühtäkki parema vormi ja 
välimusega kui iial varem.

Vaata ringi. Taimetoitlasi on sinu ümber igal pool – nende 
hulgas on nii näitlejaid, muusikuid, poliitikuid; sinu sõpru 
ja tuttavaid. Ajad muutuvad ning meilegi on antud vägi 
luua, mõtestada ja defineerida parem tulevik. On aeg 
enesekindlalt teostada oma väärtuseid, mille hulka kuulub 
ka headus, õiglus ja kaastunne kõikide elusolendite vastu. 
On aeg tunda rahulolu oma käitumisest, elulaadist ja 
toitumisest.

Kuid parim uudis on veel mainimata: see on meeletult lihtne. 
Hoia seda juhendit julgesti käeulatuses, sellega üheskoos 
oled juba teele asunud uue, säravama ja värskema mina 
poole.

Niisiis, ära kõhkle, jää mõistlikuks, südamlikuks ja 
avameelseks ning saa osa tulevikust.

Oled kohal.

Edu ja õnne soovivad,

Sinu sõbrad Loomade Nimel

oma harjumused.  
Kasutades selles juhendis
leiduvaid lihtsaid nippe
oled juba poolel teel uue
imelise toitumise suunas.

oma keha.  Sa oled see,
mida sööd. Tervislik taimne
toitumine on tihtipeale
parim viis oma keha, hinge
ja vaimu kosutamiseks.

maitsed. Valmistu 
erakordseks seikluseks täis 
paeluvaid uusi maitseid 
ja toite.

Taasleiuta Taasta Taasavasta

täiuslikkus. Taimne 
toitumine ei eelda, et 
oled täiuslik. Koos saame 
maailma parandada iga 
inimese parimate võimete 
kohaselt.

Taasmõtesta

1 2 3 4

PAAR SÕNA SISSEJUHATUSEKS
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Olukord on järgmine: Looma elu tänapäeva tööstus-
farmil pole kaunis. Unusta ära piltilusad talumaastikud
lasteraamatutest. Tegelikult pole loomaaretus juba 
aastakümneid selline.

Tänapäeva suurfarmides kulgeb iga aasta üle 
kaheksa miljardi looma elutee aknateta hoonetes, 
kõledates väikeboksides ja räpastes traatpuurides.
Suurele enamusule tehakse valuvaigistuseta vigastusi, 
keelatakse loomaarsti abi ja määratakse lõpuks ka 
tapmisele. Kahjuks on loomadele tagatud puudulik 
või olematu seaduslik kaitse. Ühesõnaga - nende 
elu on piin, mida sa ei sooviks ka oma suurimale 
vaenlasele. Täpsemat infot loomade elutingimustest 
toiduainetööstuses võid leida meie koduleheküljelt:

www.loomadenimel.ee/loomad/ 

OLED SEE, MIDA SÖÖD KAS MAHELIHA 
PARANDAB LOOMA 
ELUOLU? 

LILI LUGU

Vaevalt. Väga väike protsent loomadest kasvab küll 
mahetaludel natuke paremates tingimustes, kuid paljud 
eraldatakse varakult oma peredest; neile tehakse 
valurohkeid protseduure valuvaigistuseta ja nad surevad 
alati samamoodi: veriselt, vägivaldselt ja täiesti asjatult.

Aga vabalt peetavate kanade munad?

Tööstusfarmide õudustega võrreldes on peaaegu ükskõik 
mis parem, kuid kahjuks ei ole vabapidamine tingimata 
julmusevaba. Tegelikult elavad puurita ning vabapidamisel 
kanad tihtipeale ülerahvastatud kuurides, nokad 
kõrvetatakse neil otsast niikuinii ja kõik surmatakse niipea 
kui nende munatootlikkus kahaneb. Muidugi ei tuleks 
unustada isaseid. Nagu tööstusfarmidelgi peetakse neid 
väärtusetuteks ja nad tapetakse varsti pärast koorumist.

Lili lugu on üsnagi uskumatu. Praegu sisustab ta oma aega 
tolmus kümmeldes, õrrel ja puudel istudes ning kanalas 
sõbrannadega jutustades. Kuid tema elu polnud alati selline. 
Lili leiti surnud lindude kuhjast ühel munatootmisfarmil. Ta oli 
vaevu elus kui noor päästja tema sealt avastas. 

Ligikaudu 250 miljonit Liliga samaväärset kana sünnib 
vangistuses iga aasta tänapäeva suurfarmidel, kus neile 
keelatakse kõik, mida nad loomuomaselt teeksid. Kanu 
hoitakse kõledates traatpuurides, kus igale linnule on eluks 
ajaks ette nähtud vähem kui A4 jagu ruumi. Nad ei saa tiibu 
sirutada, kõndida ega vabalt toituda.

Juba tibueas kõrvetatakse neil kuuma teraga nokad otsast. 
Antud protseduur on erakordselt valuline, mistõttu paljud 
kanad surevad nälga, sest toituda on nende jaoks liiga valus.
Isastele ei anta isegi elu võimalust. Nad tapetakse peatselt 
pärast koorumist kuna mune nad ei anna. Osad jahvatatakse 
elusalt, teised tapetakse aga gaasi või lämmatamise teel.

MÕTTEID LOOMADEST
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VõtA KERGELt
Ülekaalulisus pole vaid välimuse küsimus, seda 
on tänapäeval seostatud selliste Eestis juhtivate 
surmapõhjustega nagu diabeet, südamehaigused ja 
insult. Teaduslikud tulemused näitavad ühtlasi, et 
taimetoitlaste hulgas on vähem ülekaalulisust.

USA Terviseinstituudi andmetel on taimetoitlastel 
lihasööjatest keskmiselt 20% väiksem 
kehamassiindeks. See tähendab, et mõnes eagrupis 
on lihasööjad taimetoitlastest ligi 14 kg raskemad.

Olen vegan alates 2007. aastast.
Põhiliseks motivaatoriks said 
seejuures videod ja pildid 
põllumajandusloomade pida-
mistingimustest. Emotsiona-
alsele reaktsioonile lisandusid 
teemasse süvenedes loogilised 
argumendid, mis veensid mind, 
et loomade ekspulateerimine ei 
ole eetilisest seisukohast kuidagi 
õigustatav.

Üleminek taimsele toitumise-
le oli üllatavalt valutu ja minu 

menüü ei ole sugugi kitsenenud, vaid vastupidi, muutunud oluliselt 
mitmekesisemaks. Erinevaid köögi, puu-, tera. ja kaunvilju, pähkle-
id, seemneid, seeni ja nende saaduseid on kümneid kordi enam kui 
neid toite, mida ma enam ei söö. Veidi raskendatud on küll väljas 
söömine, kuid midagi olen endale seni igas restoranis leidnud.

Alustavale veganile soovitan võtta B12-vitamiini ja tutvuda oluli-
semate tervisliku vegan toitumise põhimõtetega. Pea meeles, et 
sa ei pea ennast oma valiku pärast kellegi ees õigustama, ning ära 
heitu, kui saad aegamööda teada kui ulatuslikult loomseid tooteid 
tegelikult kasutatakse – sajaprotsendiline veganlus ei pruugi olla 
võimalik, aga ka väikesed sammud loevad!

HELENA LUGU
TÕLk

ARdo LUGU
LAULjA jA kiTARRiST

Minu teekond veganluseni on olnud 
valutu ja lihtne, aga võttis samas 
ikka natuke aega, et see elustiil 
enda jaoks päris paika loksutada. 
MItmeid kordi olen elu jooksul 
loobunud tänu keerukustele, aga 
elu ei peagi ju lihtne olema. Seega, 
nagu ka paljudel teistel, ei käinud 
see mul üleöö. Kõik algas tasapisi 
oma harjumuste muutmisest, mis 
viis lõpuks veganluseni välja.

Tänaseks võin öelda, et see on üks 
parimaid asju, mis mu elus juhtu-

nud on. Esiteks olen enda vastu üdini aus. Olen terve elu loomi ar-
mastanud ja see pole mitte kuidagi loogiline, kui sa samas oma tarbi-
misharjumustega toetad vägivalda ja väärkohtlemist. Teiseks tunnen 
end palju paremini, mul on palju rohkem energiat ja mu toidulaud on 
kordi põnevam ja maitsvam, kui kunagi varem.

 Kuna olen regulaarne jõusaali külastaja olnud päris kaua, siis mul oli 
võrdlusmoment täiesti olemas. Vanad nahast jalanõud kannan kõik 
ribadeks, aga loomseid produkte enam juurde ei osta. Kõik alternatii-
vid on saadaval, tuleb lihtsalt silmaringi avardada.”

Pole kahtluski, et tervis on rikkus. Peamised surmapõhjustajad 
Eestis pole mitte õnnetused, liiklus või narkootikumid, vaid 
veresoonkonna haigused — armutud tapjad, kes on otseselt 
seostatavad meie toidusedeliga. Niisiis võid järgnevaid lehekülgi 
sirvides arvestada sellega, et neist küsimustest sõltub ka sinu elu 
ja tervis.

TERViS oN RikkUS
ELA TERVELT
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tAANDA DIABEEtSüDAMEtERVIS
II tüüpi diabeet pole naljaasi. See võib tingida südamehaigusi, 
infarkti, neerupuudulikkust ja amputatsioone põhjustavaid tervi-
seprobleeme.

Mis aitab ennetada II tüübi diabeeti? Terve, taimetoidul põhi-
nev toitumine. Ühe hiljutise uuringus, mis jälgis diabeedi määra 
inimeste hulgas, kes loomsed toitu ei tarbi, avastati, et taime-
toitlastel on 62% madalam diabeeti haigestumise risk võrreldes 
lihasööjatega.

Me kõik tahaksime keskkonda säästa. Aga kuidas? Kas 
vastus võiks olla lausa silmaga nähtav - kolma korda 
päevas? Taimetoitlus aitab meil takistada kliimamuutust, 
vihmametsade hävitamist ja reostust, samas säästes vett ja 
muid hinnalisi loodusvarasid. Kusjuures, loomakasvatus toidu 
eesmärgil toodab rohkem kasvuhoonegaase kui kõik autod, 
lennukid ja muud liiklusvahendid kokku!

Rohelisema maailma ehitamine pole kunagi olnud lihtsam ja 
seda just taimetoitluse tõttu.

HALJAStA OMA DIEEt

Pea iga kolmanda eestlase surmapõhjus on vereringeelundite ha-
igused. Taimetoitlaseks hakkamine on mõjuv viis südamehaiguste 
ennetamiseks. Kusjuures võib taimetoitlus ühe hiljutise briti uurin-
gu kohaselt vähendada südamehaiguste tekkeriski 32% võrra! Lo-
omsed toidud kipuvad sisaldama palju kolesterooli ja küllastunud 
rasvu, mis põhjustavad arterite lupjumist. Taimsed toidud sisalda-
vad aga vähe küllastunud rasvu ja kolesterooli mitte üldsegi. Üm-
margune null. Lisaks on kõige võimsamad kolesterooli vähendavad 
toitained küllastamata rasvad, lahustuvad kiud ja fütokemikaalid, 
mis pärinevad kõik peaaegu eranditult taimsetest toitudest.

Toidueesmärgiline loomakasvatus, 
sealhulgas karjamaad ja sööda 
tootmine, hõlmab praeguseks 30% 
meie planeedi maismaast.

Lihast, piimatoodetest ja 
munast vaba toitumine 
vähendab süsihappegaasi 
emissioone 50% rohkem 
kui hübriidauto.

68% Eestis kasvatatavast teraviljast läheb 
loomasöödaks. Püüa ette kujutada, kui mitu 
inimest sellest toituda võiksid.

Sojavalguga võrreldes kulub ühe kilo loomse valgu 
tootmiseks 12 korda rohkem maapinda, 13 korda rohkem 
fossiilkütust ja 15 korda rohkem vett. 

Ligikaudu 80% 
Amazonases raadatud 
vihmametsadest on 
praegu tarvitusel 
karjamaana.

30%

68%

50% 
80%

1 kg soja

TERVIS JA DIEET

1 kg liha
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RASVAD

Kaunviljad
ja sojatooted
≥ 3 portsjonit

Seemned
ja pähklid

1-2 portsjonit

Köögiviljad
≥ 4 portsjonit

Teraviljad ja 
tärkliserikkad 

köögiviljad 
 ≥ 5 portsjonit

Puuviljad
≥ 2 portsjonit

Miks nad head on? Puuviljad on suurepärased hüdreerijad ja imehead kiudaine allikad, mis kergendab seedimist ja aitab 
ennetada südamehaigusi. Puuviljad sisaldavad ka rikkalikult kaaliumi, mis aitab tagada korraliku elunditalitluse ja on hea 
antioksüdantide allikas.

Päevane annus: vähemalt kaks portsjonit päevas.

Parimad allikad: õunad, apelsinid, mustikad, murakad, 
banaanid

Kui palju on portsjon? 1 värske, keskmiselt suur puuvili,  150g 
hakitud puuvilju

Hea teada: hommikune puuviljasmuuti või -salat on 
suurepärane viis oma päevase puuviljaannuse saamiseks.
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Miks nad head on? Juurviljad on üks tervislikumaid toiduliike maailmas. Nad sisaldavad beetakaroteeni, millest keha toodab 
A-vitamiini. A-vitamiin aitab tagada hea nägemise ja immuunsüsteemi toimimise. Juurviljades leidub ka C-vitamiini, millest saab 
kollageeni - valk, mis tugevdab luid, liigeseid ja nahka. Ühtlasi sisaldavad nad hulganisti vähki ennetavaid fütokemikaale. 

Päevane annus: vähemalt neli portsjonit päevas.

Parimad allikad: kale, brokkoli, spinat, rooma salat, 
paprika, kapsas

Kui palju on portsjon? 75g keedetud juurvilju, 150g tooreid 
juurivlju, 25 cl juurviljamahla

Hea teada: köögiviljade vikerkaarjas mitmekesisus tuleneb 
tuhandetest tervislikest fütoühenditest. Proovi kõiki värve!
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Miks nad head on? Pähklid ja seemned sisaldavad valke, rauda ja ka tsinki, mis tagab terve immuunsüsteemi. Omega-3 
rasvhapped, mida leidub kreeka pähklites ja linaseemnetes, aitavad tagada terve ajutalitluse.

Päevane annus: üks või kaks portsjonit päevas

Parimad allikad: kõrvitsaseemned, maapähklivõi, 
tahini, linaseemned, kreeka pähklid, mandlid

Kui palju on portsjon? 40g pähkleid, 2 spl seemneid, 1 spl 
pähkli- või seemnevõid

Hea teada: pane veidi tahinit oma salatisse, et lisada kreemjat 
tekstuuri, või söö lõuna paiku peotäie mandleid suupisteks.
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Parima päevaannuse tervislikke 
rasvu annavad pähklid, seemned, 
pähklivõid ja avokaado, lisaks omega-3 
rasvhappeid sisaldav toit: linaseemned , 
kanepiseemned ja kreeka pähklid.
Teisi rasvaseid taimetoite, näiteks 
taimepõhist majoneesi, margariini ja õli, 
tuleks tarbida minimaalses koguses — 1-2 
portsjonit päevas.

Tagab terve luustiku, mis kaitseb ka su 
keha mitmete haiguste vastu, näiteks 
vähk ja autoimmuunhaigus. Keha on 
võimeline D-vitamiini sünteesima piisava 
päikese käes viibimise käigus, kuid 
paljud meist elavad kliimavööndis, kus 
see pole võimalik. Taga endale kindlasti 
piisava annuse rikastatud toitude ning 
toidulisandite abil.

B12-vitamiini leidub loomulikul kujul 
loomses toidus, kuid taimedes seda 
bakterite sünteesitud vitamiini pole - 
seega on oluline tarbida toidulisandeid. 
Ometi on taimsed piimad, mitmed 
helbed, pärmid ja muud toidud rikastatud  
B12-vitamiiniga. Sellegipoolest soovitame 
apteegist osta  B12 toidulisandeid ja 
tarbida neid regulaarselt.

RASVAD
D

VItAMIIN
B-12

VItAMIIN

Miks nad head on? Läätsed ja sojatooted sisaldavad olulises koguses valke – kõikide elusrakkude põhiline koostisosa, mis tagab 
nende kasvamise, hoolduse ja paranemise. Paljudes läätse- ja sojatoitudes leidub ka rikkalikult kaltsiumi, mis on määrav tugeva 
ja terve luustika jaoks, kui ka rauda, mis on oluliseks koostiosaks hemoglobiinis, punastes verelibledes leiduv aine, mis tagab 
hapnikuringe kopsudest kogu kehasse.

Päevane annus:  vähemalt kolm portsjonit päevas.

Parimad allikad: punased oad, tofu, tempeh, läätsed, 
herned

Kui palju on portsjon? 75g keedetud ube, 75g tofut, 75g 
tempeh’d, 25cl rikastatud sojapiima

Hea teada: osta kindlasti kaltsiumiga rikastatud tofut, niiviisi 
sööd lisaks tervislikule valgukogusele ka kaltsiumi.
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Miks nad head on? Teraviljad on suurepärased kiudaine- ja rauaallikad. Nad sisaldavad ka mõnevõrra valke ja rikkalikult 
B-vitamiini, mis tagab terve aineringluse ja närvitalitluse.

Päevane annus: vähemalt viis portsjonit päevas

Parimad allikad: pruun riis, täisterapasta, 
kaerahelbed, magus kartul, jamss

Kui palju on portsjon? 75g keedetud riisi, pastat või kinoat, 1 
magus kartul, 30g hommikuhelbeid, 1 viil täisterasaia

Hea teada: pane veidi kinoat oma salatisse, see lisab toidule 
kogukust ja maitset.
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OtSI REtSEPtE

TOITUMISE  ALUSED

Ei tea, mida täna õhtul süüa teha? Heida pilk allolevatele Eesti veebilehekülgedele - siit leiad retsepti iga olu- ja toidukorra jaoks!

Sandra, TAIMETOIT.EE
Lihtsad, kodused, soodsad ja maitsvad 
retseptid  - selles blogis leiad retseptid, 
mis sobivad igaks toidukorraks. Blogi 

autor on ühtlasi andnud välja mitu kokaraamatut ja tutvu-
stanud korduvalt taimset toitu Eesti avalikkuses. Lisaks leiad 
leheküljelt ka toidu valmistamist ilmestavaid videosid.

Kadri, VEGANMAAILM.COM

Jah, see on vegan! FACEBOOK.COMLiisa-Indra, BANAANISAAR.EE

Veganmaailm on inspireeriv ja 
laiahaardeline taimetoiduretseptide 
laegas, mis on alates 2006. aastast 

täitnud blogi vedaja sõnul kahte eesmärki - anda lugejale 
ning endale ülevaade oma toitumisest ja tutvustada ühtlasi 
taimetoidu retsepte huvilistele.

Siit leiad palju taimetoiduretsepte, ka 
selliseid, mida on tore lastega koos teha. 
Banaanisaarelt leiad ühtlasi blogi autori 

mõtteid ja muljeid taimetoidust välismaal, taimetoitlusest 
üldisemalt ja palju muud.

Kui otsid taimetoiduteemalisi arutelusid, 
mõttevahetust ja kogemusi, siis külasta 
Facebook’is gruppi “Jah, see on vegan!” 

Grupis on üle 6000 liikme ja muljetamine retseptide teemal 
on igapäevane. Grupis on ka eraldi pildialbum, mis on 
pühendatud vegantoodetele.
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Hirss: palju antioksüdante, 
B-vitamiini, rauda ja letitsiini, 
mis reguleerib kolesteroolitaset. 
Hirss parandab luude tervist, 
ka juuste ja küünte seisukorda. 
Toitev, kuid kergesti seeditav ja ei 
tekita puhitust. Maitseb hästi nii 
magusalt kui soolaselt.

Mandlid: täistuubitud vitamiine,
tervislikke rasvu ja kiudaineid. 
Mandlid on ideaalne toitev snäkk. 
Lisa mandleid putrudesse, hakituna 
magustoitudesse või nosi neid 
niisama.

Avokaado: sisaldab tublisti 
tervislikke rasvu,  rohkem 
kaaliumi kui banaanid ning lisaks 
on ta tulvil vitamiine ja mineraale. 
Lisa lõigetena burritodesse, 
tšillise ja võileibadesse.

Kale: see tumeroheline lehttaim 
on pungil vitamiine, kaltsiumi ja 
vähki ennetavaid fütoaineid. Kale 
hoiab nii toorelt kui valmistatult 
sind tugeva ja tervena.

Linaseemned: täispakitud omega-3 
rasvhappeid ja antioksüdandirikkaid 
lignaane. Lisa purustatud linaseemneid 
smuutidesse või raputa neid salatitesse.

Läätsed: valgupommid, mis aitavad 
eemaldada kolesterooli kehast ning 
sisaldavad rohkesti kiudaineid ja B1-
vitamiini. Teevad supi rammusaks ja 
sobivad imehästi vegan pikkpoissi.

Oled sa valmis avastama maailma kõige tervislikumaid toite? Need 
taimsed vägilased aitavad sul vormis püsida, paremini end tunda ja 
võivad isegi ennetada vähki.

SUPERTOIDUD
SUPERTOIDUD

Peet: sisaldab hulganisti nitraate, mis võivad parandada 
sportlaste sooritusvõimet. Lisa keedetud peeti värsketele 
suvesalatitele.
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MIS tOIt SEE ON?

Küüslauk: köögivili, mis tagab erakordse tervise.
Sisaldab allitsiini, orgaaniline ühend, mis hoiab ära 
põletikke. Uuringud on ka näidanud, et küüslauk
võib vähendada ohtu haigestuda teatud 
vähitüüpidesse.

Kõrvits: siit leiad kopsaka koguse beetakaroteeni. 
Suur kaaliumisisaldus aitab reguleerida vererõhku 
ja tugevdada immuunsüsteemi, kaitseb südame- ja 
silmahaiguste ning enneaegse vananemise eest. 

Mustikad: siit leiad rikkalikult 
antioksüdante, vitamiine ja mineraale. 
Mustikad võivad aidata parandada 
mälutalitlust. Lisa peotäis mustikaid 
hommikul smuutisse või söö neid 
niisama lõunal suupisteks.

Jaanileivapuu kaunasid on aastasadu kasutatud ravimina ja sisaldavad rohkesti valku, süsivesikuid, 
magneesiumi, rauda, vitamiine ja mineraale. Jaanileivapuu kaunad on magusad ja sobivad hästi kakao või 
šokolaadi asendamiseks.

Tofu on mitmekülgne ja laialdaselt kasutatav liha ja muna aseaine, mida toodetakse soja baasil. Tofu 
sisaldab rohkesti valku ja vähe rasva, mis teeb temast asendamatu osa igast tervest dieedist. Tofut leidub 
igas suuremas Eesti toidukaupluses.

Tempeh koosneb nagu tofugi sojaubadest. Tempeh sobib hästi liha asendusaineks ja mitmekesiseks 
kulinaarseks kasutuseks.

Seitan koosneb nisuvalgust ja omandab pärast valmistamist lihale sarnaneva tekstuuri. Seitan asendab 
hõlpsasti veise- või kanaliha suure valgusisalduse tõttu. Seitanit võid leida toidupoe külmletist või ka ise 
valmistada internetist saadavate retseptide abil.

SUPERTOIDUD

Kuivatatud aprikoosid: juba 
paarist aprikoosist piisab, et tagada  
päevane annus beetakaroteeni, 
mis toodab kehale A-vitamiini. 
Aprikoosid sisaldavad ka hulganisti 
kaaliumi, rauda, magneesiumi 
ja kaltsiumi.  Lisaks on neil 
põletikuvastane mõju ning kõrge 
antioksüdandisisaldus, mis tagab 
nahale hea välimuse.

SUPERTOIDUD
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OSTA 
TAIMETOITU

OSTA TAIMSET

Taimetoitlasena leiad toidupoodi külastades hulganisti tooteid, mis on niisama taskukohased ja 
maitsvad nagu sinu lemmikud loomsed toidud. Võib-olla isegi hõrgumad! Siit leiad valimi Eesti 
suuremates toidupoodides saadavatest taimetoitudest. Pea meeles, et tooteid on avastamiseks 
veelgi. Ole uudishimulik ja leia endale see, mis sinu maitsele kõige paremini sobib!

Jäta lehmapiim vasikatele ja proovi erinevaid taimseid 
piimasid. Eestis võib poest osta ja ka ise valmistada taimset 
piima näiteks sojast, riisist, kaerast, tatrast, kookosest, 
sarapuupähklitest ja mandlitest. Kõige neutraalsem 
maitse on sojapiimal, mis sobib imehästi lehmapiima 
asenduseks mistahes retseptis.

PIIMVORST

Eestimaist sojaviinerit ja suitsuvorsti pakub 
juba pikemat aega Bon Soya. Viinerid sobivad 
hästi niisama söömiseks või hot dog’ides ning 
suitsuvorstu pane võileiva peale. Taimsed viinerid 
maitsevat isegi paremini kui loomsed!

TOFU

Seda Ida- ja Kagu-Aasia köökides laialdaselt 
kasutatavat sojatoodet leiad kindlasti 
suuremates Rimi, Selveri ja Prisma poodides. 
Tofu on maitsev ja mitmekülgne - saad teda 
marineerida, praadida või lisada salatisse toorelt.

KOMMID

Mitmed Kalevi ja Fazeri maiustused on tegelikult valmistatud 
taimsel baasil. Võid ühtlasi avastada, et mõni sinu lemmik 
kummikomm või  pralineekompvek on tegelikult vegan  - loe 
pakendilt täpsema info leidmiseks.

JUUST

Veggo on Eesti esimene veganpood. Veggo pakub 
muuhulgas laia valikut taimseid vorste, juuste, piime ja 
tofusid. Külasta nende internetikauplust ja telli endale 
mõni põnev toode pakipunkti!

Taimset juustu on Eesti poodides veel vähe, kuid suuremate 
poodide taimetoidu osakonnas on neid siiski. Külasta näiteks 
Viru keskuse Toidumaailma ja Solarise toidupoodi või telli endale 
juustu Veggo netipoest.
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OSTA TAIMSET

HUMMUS

Hummus on tuhandeid aastaid Lähis-Idas kasutusel 
olnud määre, mida valmistatakse kikerhernestest, 
seesamiseemneist ja küüslaugust. Sobib imehästi leivale, 
lavaši vahele ja kastmesse. Eestis on paljudes poodides 
saadaval Hum-Humi hummus  - uuri kodupoest lähemalt.

KOOR

LIHA JÄÄTIS

Toidupoe külmaletis võid leida valmiskujul sojakotlette 
ja -hakkliha, mis petavad nii mõnegi lihaarmastaja ära. 
Lisaks proovi kuivtoodetena saadavaid sojalihasid või 
valmista retsepti abil ise mõned hõrgud kotletid!

Tänapäeval saab taimetoitlane ilma vähimagi vaevata 
ka maiasmokk olla! Eesti kauplustes leiad sagedasti 
Tofu Line’i sojajäätiseid, kuid ka eestimaine La Muu 
pakub mitmeid vegan jäätiseid. Lõpuks pea meeles, et 
klassikaline sorbett on alati  vegan!

mIDagI KõIgIle

Lisaks piimale on Eestis ka taimset koort hõlpsasti võimalik 
osta ja ise valmistada. Leiad selle tavaliselt taimse piima 
kõrvalt toidupoes. Taimne koor on tervislik ja maitsev 
ning sobib loomulikult kastmete, majoneesi ja küpsetiste 
koostisosaks.

Noor või vana, tippsportlane või laiskloom, hästi planeeritud taimne toitumine tagab 

igal juhul sinu keha kütusevajadused.

Rasedatele – taimetoitlus on sobiv igas elueas ja -etapis, 
ka raseduse ajal. Lapseootel olles peaksid arvestama 
loomuliku kaalutõusuga (keskmiselt 10-13 kg kokku) kui ka 
suurenenud toitainevajadusega seoses rasedusega. Taga 
endale lai valik taimset toitu piisavas koguses: oad, läätsed, 
herned, pähklid, pähklivõid, seemned ja lehtviljad valkude 
tarbeks; lina-, kanepi- ja chiaseemneid, kreeka pähkleid 
sojatooteid ja lehtvilju omega-3 rasvade jaoks, mis toetavad 
aju arengut; ja rauarikast toitu (oad, lehtviljad merevetikad, 
läätsed ja tahini) üheskoos C-vitamiini sisaldava toiduga 
(puuviljad, paprika, brokkoli ja kale).

Lastele – üks suurimaid varandusi, mida vanemad 
lapsele pärandada saavad, on mitmekesine ja rikkalik 
taimetoidupõhine toitumine. Julgustage oma lapsi sööma 
laia valikut puu- ja juurvilju, läätsi, teravilju, pähkleid ja

seemneid (ka B12 toidulisandit). Olge ise eeskujuks ja 
pakkuge alati tervislikke ja maitsvaid valikuvõimalusi 
kodus. Suurimaks väljakutseks on toimetulek laiemas 
ühiskonnas - koolis, pidudel, spordiüritustel jms. - 
valmistuge sellisteks olukordadeks kindlasti ette.

Sportlastele – suure hapniku- ja taastumisvajaduse 
tõttu trenni ja võistlemise ajal on antioksüdandi- ja 
fütokeemikaalirikas dieet eeliseks igale sportlasele. 
Piisav kogus kaloreid energiavajaduste tarbeks ja rohkesti 
värvilisi puu- ja köögivilju teeb taimetoitlusest ideaalse 
dieedi sportlastele.
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  Katseta 
erinevate koostis-

osadega:  lisa näiteks 
ananassi, spinatit, 

paprikat või
 veganvorsti. 

Lisa põhjale 
vürtse ja 

tomatikastet.

Ei leia 
poest vegan 

juustu? Pitsa võib 
maitsta hästi ka 

juustuta.

Pitsa – õhtusöök
sõpradega

Kui sööd sagedasti koos teistega väljas või külas võib taimetoitlus tunduda tülikana teisiti toituvate seltskonnas. Tegelikult  valmi-
stab taimetoitlus vaid ebamugavust alguses - ajapikku harjuvad su sõbrad, pere ja kolleegid sinu toidueelistustega ja avastavad 
avameeli uusi maitsvaid toite koos sinuga.

Õhtusöök tuttavatega: Helista võõrustajatele ette ja selgita, et oled taimetoitlane. Paku välja, et võtad ise mõne vegan roa 
kodust kaasa, selleks et nemad ei peaks sinu pärast muretsema. Niiviisi ei tekita sa neile stressi ja samas saavad nemad sinu 
lemmiktoite proovida! Võta ka külakostiks kaasa veganjäätist või -šokolaadi - et teised saaksid avastada, et ka vegan võib 
maiasmokk olla!

Sünnipäevad: Võta peole kaasa veganmuffineid, -küpsiseid, -komme või šokolaadi, nautimiseks ja ringi saatmiseks!

Õhtusöögid perega: Valmista peres teada-tuntud roogasid, kuid asenda liha või piimatooted sobivate aseainetega. 
Siis ei tunne ennast keegi välja jäetuna! Proovi valmistada veganpihve, piimavaba kartuliputru, pitsat sojajuustuga, 
veganvorsti, tšillit mustade ubadega ja vegan taco’sid sojahakkmassiga.

Puuvilja-
smuuti – 
hea algus 
päevale

Banaanid 
annavad joogile 

maheda, kreemja 
tekstuuri.

Proovi 
külmutatud marju 
– need maksavad 

vähem ja jahutavad 
su smuutit. 

Soeta endale 
kindlasti hea 
mikser ja lisa 
kogukuseks 

linaseemneid.

KOOSTA  ENDA TOIDUD

Smuuti alustalaks
sobib  soja- , riisi- või 

mandlipiim. Magususeks 
lisa  apelsini-  või 
ananassimahla.

Taimetoitlus seltskonnas
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Proovi lisada 
maapähkleid, 

mandleid või kreeka 
pähkleid. Kasuta oma 

kujutlusvõimet.

Oad lisavad 
kogukust, 

tekstuuri, maitset 
ja valke.

Kirsiks 
tordil sobivad 
granaatõun ja 
seesami- või 
linaseemned.

Proovi lisada 
sellerit, brokkolit 

või rediseid.

Katseta erinevaid 
dressinguid, näiteks 
balsamivinegretti, 

vegan caesarkastet ja 
itaalia dressingut!

Soovid rohkem
valku? Lisa 

tofut, tempeh’t
või seitanit.

Värske salat – 
parema 
tervise nimel

Praetud
köögivilja–
wok

Lisa 
sekka küüs-

lauku ja paprikat, 
brokkolit, spinatit, 

sibulat  või 
vürtse.

Täiendavaks 
maitseks lisa 
tšillipipart või 

rikastatud 
pärmi.

Taskukohane toitumine
Hakka taimetoitlaseks ja pane oma raha maksma. Taimepõhine dieet on lisaks tervislikkusele ka taskukohane!

Püsi toorainete juures: Toorained nagu värsked puu- ja köögiviljad, teraviljad ja oad on eriti taskukohased ja peaksid 
igasugu toitumise aluseks olema. Kuivaineid nagu oad, riis ja pasta saab osta hulgi, mis muudab nad veel odavamaks. 
Pole aega ubade keetmiseks? Osta konserve. Poest vajaliku ülesmärkimine ei aita ainult püsida eelarve raames, vaid 
ka hoiduda impulssostudest kui ostukeskusesse jõuad. Tee endale nimekiri ja püsi selle raamides.

Tutvu talunikega: Turge on olemas kõikjal ja parimaid võimalusi värske ja toidupoest odavama toodangu leidmiseks 
pakuvadki turud. Pea müüjatega nõu ja osta hooajalist kaupa, siis teed parimad ostud.

Väldi ekslusiivtooteid: Püüa osta nii vähe töödeldud toitu, kui võimalik - see saab kergem olema su rahakotile.

KOOSTA  ENDA TOIDUD

ÕIGE OTSUSE ESIMESED SAMMUD



+

150 g spagette
2 sl tomatipastat
500 g purustatud tomateid
1 paprika
1 sibul
1/2 suvikõrvitsat
1/2 varssellerivart
2 küüslauguküünt
värsket tüümiani
soola, pipart, suhkrut, sojakastet
3/4 tassi punaseid läätsi
1 porgand
1/2 varssellerivart
1/2 sibulat
1 küüslauguküüs
1/4 tassi kikerhernejahu
Vahemere ürdisegu
soola-pipart

Keeda läätsed soolaga maitsestatud vees poolpehmeks. Haki 
köögiviljad peeneks ja kuumuta poti põhjas väheses õlis. Sega 
läätsed köögivljade ja kikerhernejahuga. Veereta pallid. Pru-
unista läätsepallid mõlemalt poolt pannil. Seejärel küpseta 
neid 175 kraadini eelkuumutatud ahjus 10-15 minutit. Keeda
ühteaegu pasta soolaga maitsestatud vees.

Tükelda kastmeks juurviljad. Kuumuta pannil väheses õlis, lisa 
tomatipasta, kuumuta segades. Lisa hakitud tüümian. Kalla 
peale purustatud tomat. Hauta kuni köögiviljad on pehmed.

Spagetid tomatikastme ja läätse-
pallidega

1/2 purustatud banaani

1/4 tassi õunamoosi

2 sl kikerhernejahu 

+ 2 sl vett

+

Ilma munata küpsetamine
Munavabad koogid, küpsetised ja muffinid? Ei mingit probleemi. 
Asenda lihtsalt küpsetamisel muna mõne järgneva tootega.

 

1 sl äädikat + 1 tl 

küpsetuspulbrit

1 sl purustatud linaseemneid 

+ 3 sl vett

1/4 tassi tükeldatud tofut

1 tass keedetud kikerherneid
2 keskmise suurusega kartulit
1 sibul
3 küüslauguküünt
1 porgand
1/2 tassi seemneid või seemnesegu omal valikul
1/2 sidruni mahl
peotäis värske peterselli lehti
maitseks kuivatatud või värsket punet, majoraani, soola ja 
pipart

Keeda valmis kooritud kartulid, kurna ning tambi puruks. 
Purusta herned köögikombainis või hakkmasinas koos 
peterselli ja küüslauguga. Lisa segule riivitud porgand, hakitud 
sibul, tambitud kartul, seemned, sidrunimahl ja ülejäänud 
maitseained. Sega mass kokku. Vormi massist paraja 
suurusega kotletid.

Prae kotletid mõlemalt poolt pannil kergelt pruuniks. Küpseta 
kotlette 175 kraadini eelkuumutatud ahjus 15-20 minutit.

Eriti krõbedate kotlettide saamiseks võib neid enne ahju 
panemist kergelt frittida.

Kikerherne-seemnekotletid

TOIDUD  JA KOKKAMINE
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Ligikaudu 20 tükki
1 1/2 klaasi jahu
1 klaas vett
1 klaas magustajat
1 tl soola
1 tl vaniljekaunaessensi
1/2 klaasi õli
3/4 klaasi küpsetuskakaod
100 g tumedat šokolaadi
100 g pähkleid (pähkleid võiks röstida eelnevalt)

Kuumuta vesi ja keeda koos neljandiku jahuga kuni segu 
muutub liimjaks. Eemalda tulelt ja lase tervenisti jahtuda.

Sega suhkur, sool, vanilje, küpsetuskakao ja õli ning lisa 
seejärel jahusegu. Sega. 

Lisa ülejäänud jahu kui ka küpsetuspulber. Haki pähklid ja 
tükelda šokolaad ning lisa segule.

Vala segu eelnevalt õlitatud keskmiselt sügavasse panni. 
Küpseta 200 kraadi juures 30 minutit.

Köögivilja-quicheŠokolaadi-brownie’d

na vanalinnas aadressil Rataskaevu 10 ja pakub kõikidele 
külalistele tervenisti täistaimset ja toekat toitu. Astu läbi!

Põhi
1 tass jahu
1/2 tassi täisteranisujahu
1/4 tassi oliiviõli
1/3 tassi vett
1 tl küpsetuspulbrit
1/2 tl soola

Täidis
250 g tofut
1 värviline paprika
2 porgandit
väike jupp suvikõrvitsat
1 tomat
1 sibul
2 küüslauguküünt
2 sl kikerhernejahu
2 sl maitsepärmi
pisut vett
näpuotsatäis punet vmt
soola ja pipart

Sega pirukapõhja koostisained. Lase tainal 5 minutit seista ja 
suru seejärel vormi põhja. Küpseta eelkuumutatud ahjus 175 
kraadi juures 5-8 minutit.

Tükelda köögiviljad kuubikuteks ja kuumuta pannil väheses 
õlis. Purusta tofu saumikseri abil vähese veega paksemaks 
kreemjaks massiks. Sega köögiviljad, tofu, kikerhernejahu ja 
maitseained kokku. Aseta segu eelküpsetatud tainapõhjale. 
Küpseta quiche’i 175 kraadini eelkuumutatud ahjus 15-20 
minutit. Serveeri jahtunult.

TOIDUD  JA KOKKAMINE

“Tähtpäevad taimetoiduga” on Vegan 
Restoran V peakoka ja juhataja uus 
kokaraamat, mille seitsmes peatükis 
leidub 100% taimetoiduretsepte enam 
levinud tähtpäevade tähistamiseks.“ 
Muidugi sobivad kõik retseptid 
ka igapäevaseks nautimiseks,” 
lisab V peakokk Mikk Mägi. 

Vegan kokandus
Ülalolevate retseptide 
koostaja on Mikk Mägi, 
Vegan Restoran V pe-
akokk ja mitme vegan 
kokaraamatu autor. Eesti 
esimene täistaimse menüü-
ga restoran asub Tallin-
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Soovime pühendunult kõiki inspireerida tegudele

Aita meid vabatahtlikuna: www.loomadenimel.ee/kuidasaidata/  
või toeta meie tegevust rahaliselt:

• hakka toetajaks: www.loomadenimel.ee/hakkatoetajaks/

• tee püsiannetus

Loomade Nimel Toetusselts MTÜ

EE291010220206182220

info@loomadenimel.ee

(+372)53880533

Loomade Nimel missioon on kutsuda meie ühiskonnas esile muudatusi, mis parandaksid kõikide loomade elu. Seisame 
loomade kasutamise lõpetamise poolt intensiivkasvatuses, meelelahutuses ja loomkatsetes. Oma missiooni teostame 
erinevate kampaaniate ja ürituste abil.

• Avaldame artikleid, brošüüre ja lendlehti loomakasvatusest.

• Korraldame infolaudu, filmiõhtuid ja muid harivaid üritusi.

• Paljastame süstemaatilist loomadevastast julmust ja ebaõiglust.

• Levitame loomasõbraliku eluviisiga seonduvat infot veebis ja sotsiaalmeedias.

• Korraldame meelavaldusi loomakaitse toetuseks.

• Õpetame valmistama lihtsaid taimseid toite.

• Teeme loomaõiguslastega koostööd rahvusvaheliselt

• Kaasame vabatahtlikke toetajaid.

MEIE TEGEVUS TUGINEB SINU TOETUSELE. 
AITA MEIL PARANDADA LOOMADE ELUTINGIMUSI.
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