10 põhjust miks kehakaal ei lange
1.Sööd vähe
Toitained mängivad üliolulist rolli aju ja kogu keha funktsioonides. Me vajame toitaineid
iga päev ja saame neid toiduga. Kui toiduvalikud ei ole õiged või koguseliselt sööd vähe,
siis saab organism ka vähem toitaineid. Toitainete puudus vähendab immuunsust, mis
omakorda suurendab riski haigestumiseks.
Kui piirad kaalulangetamise eesmärgil söödava toidu kogust, siis arvab keha, et oled läinud
näljarežiimile ning aeglustab ainevahetust. Ning niipea, kui hakkad sööma oma vajaduste
järgi, tulevad kilod bumerangina tagasi. Kui muudad söödava toidu kvaliteeti ning jätad
kaloraaži muutmata, hakkab kaal langema. Tuleb süüa toite, mis ei tõsta järsult ja kiiresti
veresuhkru taset. Võid juua tomatimahla, süüa täistera rukkileiba, maasikaid, maapähkleid,
suhkruvaba müslit jt suuremates kogustes. Vähem datleid, saia, kartulit, valget riisi,
maisihelbeid jt, sest nad omavad veresuhkru tõusule kiiremat toimet.
2.Arvestad ainult kaloreid
Siiani on levinud teadmine, et madalakaloraažilised toidud mõjuvad hästi meie
kehakaalule. Nüüd, kui on teada omega-3 asendamatute rasvhapete kasulikkus, siis on
selge, et ei ole tark menüüst kõiki rasvu elimineerida. Ei saa võrrelda asendamatutest
rasvadest saadavaid kaloreid küllastunud loomsetest rasvadest saadud kaloritega. Nendel ei
ole ühesugune toime meie tervisele. Oluline on kalorite arvestuse juures toidu valik ja toidu
kvaliteet.
3.Vähendad süsivesikuterikka toidu kogust
Süsivesikud on meie peamiseks energiaallikaks ja seetõttu äärmiselt olulised. Kui kurdad
väsimust, liigset magusaisu, kehakaalutõusu, siis vaata üle süsivesikute taakaal ja
toiduvalikud oma menüüs. Valida tuleb täisteratooteid, puuvilju, marju, mis sisaldavad
lisaks süsivesikutele rikkalikult vitamiine, mineraalaineid, kiudaineid ja antioksüdante.
Seega on oluline mitte vähendada süsivesikute kogust vaid teha õiged valikud.
4.Tarbid palju suhkrut
Kuigi suhkur on ka süsivesik, ei ole see võrreldav täisteraviljatoodetest saadavate
süsivesikutega. Kui sa ei lisa toitudesse/jookidesse suhkrut, siis on see hea, kuid mitte
piisav selleks, et ära hoida negatiivset mõju tervisele, kehakaalule. Ebatervislikuks peetakse
just toiduainetele lisatud suhkruid (maiustused, koogid, küpsised, karastusjoogid jm.), mitte
töötlemata toiduainetes sisalduvaid suhkruid (nt. puuviljades, piimas). Kiiresti imenduv
suhkur tõstab veresuhkru ja insuliini taset veres, soodustab diabeedi, vähi ja
südamehaiguste arengut.
Valge suhkru asemel kasuta toorsuhkrut, mett ja teisi tervislikumaid suhkruid.
Loodustoodete poodidest võid osta ka steviat, agaavisiirupit, palmisuhkrut, indiaanisuhkrut.
Ära tarbi kunstlikke magustajaid (nt.aspartaam, sahhariin jt).
Söö vähem suhkrurikkaid snäkke (šokolaadid, kommid, küpsised jne.)
Asenda karastus- ja mahlajoogid kvaliteetse vee või toormahlaga (pooleks veega).
Küpsetistest eelista karaskit, täisterajahust tooteid, puuviljade-marjade või
kohupiimatäidisega tooteid.
Vähenda suhkru kogust, mida lisad kohvile ja teele või loobu üldse rafineeritud suhkru
kasutamisest.
Asenda moos ja magustoidud puuviljalõikude või marjadega.
Loe alati pakendite märgistust, et valida toite, mis sisaldavad vähem lisatud suhkruid.
Vähenda suhkru kogust retseptides, ära kasuta puuviljakonserve siirupis.
Vali tavalised täisterahommikuhelbed kiirhelveste, suhkru-, šokolaadi- ja meekattega
hommikuhelveste asemele.
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5.Tarbid valgest jahust tooteid ja valget riisi.
Süsivesikud erinevad oma GK(glükeemiline koormus) poolest. Mida vähem on teravilja
töödeldud, seda madalama GK-ga on see toode. Mida rohkem kiudaineid toiduaine
sisaldab, seda madalam on tema GK.
Soovitav on valida täisteraleib valge saia asemel, pruun täistera riis valge riisi asemel.
Valgest jahust ja rafineeritud suhkrust tooted on kõrge glükeemilise koormusega ja tõstavad
kiiresti veresuhkru taset ning insuliini sekretsiooni, nad koormavad liigselt veresuhkru
kontrollimehhanisme kehas.
Kaalu langetamisel on kõige olulisemaks faktoriks veresuhkru tasakaalustamine.Valides
päeva jooksul madala GK-ga toiduaineid, tasakaalustad oma veresuhkru taseme. Inimesed,
kes tasakaalustavad oma veresuhkru, mitte ainult ei langeta kaalu, vaid ka säilitavad selle
languse, nende tervis paraneb, väheneb insuliiniresistentsus, kõrge veresuhkru tase langeb,
sageli normaliseerub ka vererõhk.
6.Ei söö hommikusööki
Öö jooksul on süsivesikute varud maksas ammendunud ja hommikusöök on vajalik
veresuhkru normaalse taseme säilitamiseks ja varude taastamiseks. Hommikusöögist
loobumine vähendab kalorihulka ja viib näljatundeni, mistõttu tekib soov näksimiseks või
suurema koguse lõunasöögi söömiseks.
Samas aga proteiini- ja kiudaineterikas hommikusöök peletab nälja pikaks ajaks. Kiudained
ei imendu organismis, nad on toiduks seedetrakti mikroobidele, kellel omakorda on oluline
roll inimese kaitsevõime tagamisel. Kiudaineterikas toit tekitab täiskõhutunde, andmata
liiga palju kaloreid; aitab vältida kõhukinnisust ja mõningaid vähivorme, soodustab
kolesterooli väljutamist organismist ja aeglustab glükoosi ainevahetust vältimaks
veresuhkru taseme liiga kiiret tõusu. Kiudaineterikas toit hoiab ära jämesoole ja seedetrakti
haigusi, südamehaigusi, rasvumist ja diabeeti. Kiudained hoiavad ära ka sooleseina
laiendite, veenilaiendite ja hemorroidide tekke. Kiudained toimivad kui sooletegevuse
normaliseerijad.
Eelista täisteraleiba, täistera hommikuhelbeid ja täisterariisi. Mida rohkem on toiduaines
kiudaineid, seda madalam on tema GK. Kiudaineid leidub ainult taimedes, eriti palju on
neid täisteratoodetes, puu- ja köögiviljades ning kaunviljades.
7.Puuduvad vahepalad
Päevase toidukordade jagamisel on kõige õigem arvestada seedetrakti rütmi ning
näljatunnet. Seedetrakti aktiivne periood kordub iga 3,5-4 tunni tagant ja sellepärast on
soovitav süüa 5-6 korda päevas. Süüa tuleb kolm põhitoidukorda ja 2-3 oodet iga päev.
Seda ka siis, kui soovid kaalu langetada. Oluline on see, et ei oleks näljatunnet.
Täiskõhutunne tekib paremini siis, kui sööd toitu aeglaselt ja korralikult mäludes.
Arutu näksimine võib mõjuda halvasti kehakaalule, kuid arukad snäkid võivad toimida
vastupidi. Kui sööd mitu einet ja snäkki päevas suudad suurema tõenäosusega kontrollida
näljatunnet ja kaalu. Õiged snäkid aitavad hoida veresuhkrutaseme stabiilsena.
Puuvili, marjad, ploomid, kirsid koos 5mandliga või dessertlusikatäie kõrvitsaseemnetega.
Rukkileib kodujuustu, hummuse või maapähklivõiga (ilma suhkruta)
Hummus porgandi, paprika, kurgi, selleri, rukkileiva või kaeraküpsistega (suhkruvaba ja
palmirasvaga)
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8.Jood vähe vett
Täiskasvanu organism sisaldab umbes 60% vett. Keha elutegevuse tagajärjel võib erituda
keskmiselt 3-3,5 liitrit vedelikku päevas. Seega on vaja vett organismile anda iga päev, ka
siis kui me ei tunne janu. Täiskasvanu päevane veetarve normaalolukorras on 32ml iga
kehakaalu kilogrammi kohta. Päevas vajab täiskasvanu (75kg) umbes 2,4liitrit vett, millest
0,3-0,4 liitrit katab organismi ainevahetuse käigus tekkiv vesi ja toit(sh joogid) annab 1,21,6 liitrit vett. Organismi tasakaalustatud veebilanssi aitab reguleerida ja säilitada
janutunne. Janutunne on sarnane näljatundele ja seepärast enne sööki joo vett. Kui
organism vajab vett ja sa asendad selle söögiga, siis võib see kaasa tuua ülekaalu ja aeglase
ainevahetuse.
Veepuudus toob kaasa kõhukinnisuse, janu, peavalu, väsimuse, konsentreerumis raskuse,
infektsioonid, liigeseprobleemid, tõstab neerukivide riski, kuivatab nahka, huuli, suud ja
juukseid. Lihased muutuvad ilma veeta jäigaks, higiga kaotad palju vett.
Vett peab piisavalt tarbima, sest seda on vaja kalorite põletamiseks.Dehüdratsioon
aeglustab metabolismi – seega kaalulangus pidurdub. Kui oled suurendanud kaalu
langetamise eesmärgil kehalist koormust, ära unusta pärast treeningut vedelikuvarusid
taastada. Dieedipidamisel ei tohi kaotada kehamassi vedeliku arvelt. See võib olla tervisele
ohtlik.
9.Kasutad dieeti, kus lubatakse kiiret kaalulangust
Kiirdieedid vabastavad niisugusest kaalust, mis ei ole rasv ning enamus sellest tuleb hiljem
tagasi. See kaalulangus on tingitud peamiselt glükogeeniga seotud vee kaotusest. Niipea,
kui hakkate taas piisavas koguses sööma, et oma energiavajadust rahuldada, taastuvad
glükogeeni varud, ning kaal tuleb tagasi.
10.Puudub regulaarne füüsiline koormus
Toitumisharjumuste muutmise kõrval on oluline roll füüsilise koormuse suurendamisel. Kui
sa treenid rohkem, võid ka süüa rohkem ning endiselt kaalus kaotada. Oluline on seejuures
leida tõeliselt meelepärane treening.
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