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• Koolitoit  on  hariduse üks osa, mis peab  toetama  
inimeseõpetuse, kodunduse ja looduõpetuse tundides 
käsitletavaid toitumisalaseid teemasid.

Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline 
kujundaja

käsitletavaid toitumisalaseid teemasid.

• Koolitoit peab olema kättesaadav kõikidele lastele, see peab 
olema tervislik ja maitsev, ainult nii saab see toetada laste 
hoiakute kujunemist ja maitsemeele arenemist

• Koolitoidu kvaliteet sõltub mitmes mõttes kooli juhtkonna • Koolitoidu kvaliteet sõltub mitmes mõttes kooli juhtkonna 
tegevusest ja sellest, kuidas koolis töötav personal suhtub 
kooli  sööklas või puhvetis pakutavasse.

• Koostöö  ja valmidus leida probleemidele lahendusi on edu võti

Ärge jätke koolikokka oma murega üksi!



• Usaldusväärsed toitumisalased infoallikad ja 
tööriistad tööriistad 

• Seni valminud raamatud ja teavikud

• Koostamisel raamatud ja teavikud

• Toitlustajate koolitused

• Konkursid ja võistlused

• Uuringud ja seire• Uuringud ja seire



Riiklikult tunnustatud toitumis- ja 
toidusoovitused - alus tervisliku 
toitumisega seotud tegevuste läbiviimiseks



Usaldusväärsed toitumisalased infoallikad ja 
töövahendid

• Internetileheküljed:

•www.toitumine.ee

•www.terviseinfo.ee

•www.nutridata.ee

•www.tai.ee•www.tai.ee



Üldelanikkonnale suunatud 
Spetsialistidele suunatud info

Üldelanikkonnale suunatud 
eesti toitumissoovitustele 
põhinev info

Spetsialistidele suunatud info

• Avaldatud publikatsioonid

• Sündmuste kalender

• Tervist toetavate tegevuste 
andmebaas



Internetipõhine toitumisprogramm  kui töö- ja 
õppevahend
www.nutridata.ee/tap 



Seni valminud raamatud ja 
teavikud



Posterid



Toitumise ja liikumise teemat käsitlev 
õpetajaraamat üldhariduskoolidele

• Metoodilise materjali koostamisele eelnes õppekava kaardistus • Metoodilise materjali koostamisele eelnes õppekava kaardistus 
toitumise ja liikumise teemakäsitluse osas erinevates 
ainevaldkondades (Inimeseõpetuse Ühing)

• Õpetajaraamat koosneb nii teoreetilisest osast kui aktiivtöödest, 
kasutamiseks eelkõige inimeseõpetuse, kodunduse, 
loodusõpetuse, bioloogia ja kehalise kasvatuse tundides.

• Hetkel on raamat koostamisel

2013. aastal toimub materjali kujundamine ja avaldamine täies 2013. aastal toimub materjali kujundamine ja avaldamine täies 
mahus elektroonselt ja ka paberkandjal

2014 aastasse on planeeritud koolitused õpetajatele. 



„Tegevuspõhimõtted tervisliku toitumise ja 
füüsilise aktiivsuse edendamiseks koolides" 

• Juhendmaterjal käsitleb toitumise ja liikumise teemat laiemalt 
kui õppekava osakui õppekava osa

• Aitab planeerida tegevusi, mis järjepidevalt toetavad kooli 
sisemisi muutusi loomaks tervislikke valikuid toetav õpi- ja 
töökeskkond nii õpilastele kui personalile

• On suunatud kooli juhtkonnale, tervisenõukogu liikmetele ja 
tervisedendajatele tervisedendajatele 

• Hetkel käib juhendmaterjali kohandamine ja mugandamine 
kasutamiseks Eesti oludes (Inimeseõpetuse Ühing)

Materjal on planeeritud valmima 2012. aasta lõpuks.



Toitlustajate koolitused 

• Koolitused on toimunud alates 2007 aastast ja neil on • Koolitused on toimunud alates 2007 aastast ja neil on 
osalenud üle 700 koka koolidest ja lasteaedadest

• Koolituste eesmärk on pakkuda 

kokkadele inspiratsiooni ja uusi

ideid  menüüde koostamisel

• Toimub praktiline õpe köögis

koos degusteerimisega

• Koolitused on osalistele tasuta



Toitlustajate koolitused 
2011/2012

Teemad:Teemad:

• toitude maitsestamine

• toiduportsjonite koostamine ja serveerimine koolis

• puu- ja köögiviljade kasutamine koolitoidus

• kalatoidud koolimenüüs



• Konkurssi on läbi viidud alates 2006. 
aastast

Konkurss “Parim Koolisöökla”

• Sihtgrupp: Koolitoitlustajad

• Eesmärk:  juhtida koolitoidule 
tähelepanu 

• Tunnustada koolikokkade tööd 

• Tõsta koolitoidu  kvaliteeti

• Tõsta koolitoidu populaarsust õpilatse • Tõsta koolitoidu populaarsust õpilatse 
hulgas



• Loovvõistlus “Söögivahetund” sai alguse 

Loovtööde võistlus “Söögivahetund”

• Loovvõistlus “Söögivahetund” sai alguse 
2007. aastal

• Sihtgrupp: õpilased

• Eesmärk:  juhtida õpilaste

tähelepanu koolitoidule ja koolikokkade 
tööle



Kokad  vajavad inspiratsiooni ja ideid!

• TAI planeerib uue retseptiraamatu koostamist



Kampaaniad annavad hea fooni 
toitumisealasteks tegevusteks koolis   



Uuringud ja seire

• Rahvusvaheline kooliõpilaste tervisekäitumise uuring • Rahvusvaheline kooliõpilaste tervisekäitumise uuring 
(HBSC). 2009/2010 aasta uuringu raport valmib sellel 
aastal

• Koolitoidu tooraine hinnaseire 2008-2012

• Kooli puuviljakava hindamise uuring viidi läbi 2011 

• Koolitoiduuuring 2012

• Ettevalmistamisel on rahvastiku faktilise toitumise • Ettevalmistamisel on rahvastiku faktilise toitumise 
uuring

• Laste faktilise toitumise  pilootuuringu läbiviimine 
2012



Tänan!


