
Mida kaalulangust soovivad 
naised oma toidus kõige 
 agaramalt  jälgivad? Eks ikka rasvu 
ja  süsi vesikuid. Aga valgud? Need 
 unustatakse sageli ära, kuigi just 
 valkudest sõltub paljuski keha hea tervis.
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TANTSUTRENN TEEB HEA TUJU: Maris 
Veski armastab Ladina-Ameerika rütmide saatel 
trennis tantsida, kuid tarbides senisest enam 
valke, jaksaks ta seda veel hoogsamalt teha.

Kes kui palju valke peaks 
tarbima?
Teadusajakiri International Society 
of Sports Nutrition soovitab füüsi
liselt aktiivsetel inimestel tarbida 
1,4–2 grammi valku kehakilogrammi 
kohta päevas. Sealjuures võiksid 
vastupidavussportlased tarbida 
vähem, kuid sportmängude harras
tajad rohkem valke. Jõualade har
rastajatele on kohased soovitatud 
vahemiku ülemise piiri kogused.

Neile, kes trenni ei tee ja füü
silist tööd ei raba, on mõne allika 
hinnangul vaja umbes 0,8 grammi 
valke kilogrammi kohta, et ei tekiks 
valguvaegust. Toitumisnõustaja 
Risto Uuki hinnangul on see siiski 
pigem minimaalne valgukogus ja 
tegelik tarbimine võiks jääda ikka 
1–1,4 grammi juurde.

Need arvud ei tähenda, et kõik 
inimesed peaksid nüüd ilmtingimata 
teadma grammi täpsusega oma 
menüü valgukoguseid. «Piisab, kui 
teada ligikaudset vahemikku või 
omada ettekujutust, kui palju ja mil
liseid valke peaks iga päev sööma,» 
teeb Risto asja lihtsamaks.

Kuidas tunda ära 
valguvaegust?
Kui inimese tavapärasel toidulaual on liha, kala, 
piimatooted, munad, teraviljad ja muu valgurikkam 
kraam, pole valguvaegust mingil juhul vaja karta. 
Näiteks mittetreenivale 70kilogrammisele inime
sele piisab, kui ta sööb päevas 100 g kaerahelbeid, 
200 g piima või jogurtit, 150 g kanafileed, 1 muna 
ja 50 g mandleid. See annab päevaseks valgu
koguseks kokku 78 g.

Kui aga tõesti peaks juhtuma, et organism jääb 
tõsisesse valguvaegusesse, võib see anda märku 
juuste väljalangemise või nende haprusega, lihas
massi taseme vähenemise, tugeva energialanguse, 
sagedase haigeks jäämise, küünte ja luude hõre
nemise, naha kuivuse ja kõige muuga, sest valgud 
mõjutavad praktiliselt kõike.

Hoopis teine lugu on Risto selgitust mööda aga 
valkude mitteoptimaalse kogusega, ehk kui valke 
tarbitakse, kuid alla organismile vajaliku normi. Sel 
juhul võib inimene tunda kiiret väsimist pingutuse 
korral, üleüldist energiapuudust, kerget rahutust, 
soovi iga natukese aja tagant midagi näksida, 
sportlike tulemuste langust ja muud ebameeldivat.

Kõige olulisem, millele ta soovitab tähelepanu 
pöörata, on saada päeva jooksul kokku vastavalt 
oma kehakaalule, rasvavabale massile ja füüsilise 
aktiivsuse tüübile piisav kogus valku. See, millal ja 
kuidas seda süüa, pole kuigi tähtis.

Millised toiduained sisaldavad 
100 grammi kohta enim valke?
Muna 12 g (143 kcal)
Piim 3,5% 3,3 g (63 kcal)
Kodujuust 14 g (105 kcal)
Naturaalne jogurt 2,5% 3,3 g (52 kcal)
Kanafilee 23 g (96 kcal)
Sealiha (vähese rasvaga) 24 g (382 kcal)
Väherasvane tailiha 23 g (108 kcal)
Lõhe 19 g (195 kcal)
Heeringafilee 17 g (158 kcal)
Hõbeheik 21 g (92 kcal)
Keedetud oad 9 g (123 kcal)
Toored herned 4 g (32 kcal)
Kaerahelbed 14 g (374 kcal)
Tatar 13 g (350 kcal)
Pruun riis 7 g (337 kcal)
Täisterapasta 13 g (320 kcal)
Mandlid 21 g (627 kcal)
Maapähkel 26 g (535 kcal)
Linaseemned 29 g (323 kcal)
Päevalilleseemned 20 g (630 kcal)
Arcticu valgujook 8 g (70 kcal)

hoiavad keha 
 töökorras

M
aris Veski (31) on tubli trennis-
käija, kes utsitab oma lihased 
tööle kolm-neli korda nädalas. 
Tema lemmikud on tantsulised 
zumba-trennid, kuid võõras pole 
ka jõusaalis rassimine ega jooks-

mine. «Ma ei käi trennides seepärast, et pean, vaid 
et tahan. See on puhtalt mulle kuuluv aeg, kus kes-
kendun treeningule ega mõtle muid mõtteid,» sel-
gitab ta. Trenni on Maris teinud peamiselt selleks, 
et hoida oma keha heas toonuses ning olla parema 
tervise juures. Samas tunnistab ta, et ega väike 
kaalulangus halba teeks, sest viimasel ajal kipub 
kaalunumber üle 70 kilogrammi ronima.

Toitumisele pole noor naine seni erilist rõhku 
pööranud. «Pigem rändab suhu see, mis meel-
dib,» möönab ta. Samuti ei lahka ta kunagi oma 
suutäisi erinevateks toitaineteks. «Alateadvuses 
on ehk teadmine, et liiga rasvane toit pole hea ning 
magusaga ei tohiks liialdada, aga kui palju on mu 
toidukorras süsivesikuid, rasvu või valke, ma küll ei 
tea,» sõnab treenija.

Valke jääb sageli toidus vajaka
Siinkohal tuli Marisele appi toitumisnõustaja ja 
treener Risto Uuk, kelle palvel pani sportlik naine 
nädala jooksul kirja kõik, mida suhu pistis. Pilt 
toitumisnõustajat ei rõõmustanud: süsivesikuid ja 
rasvu oli natuke palju, aga keha ehitusmaterjaliks 
vajalikke valke liiga vähe.

Maris tunnistab, et pole valkude vajalikkusest 
kuigi palju kuulnud. Pigem on ta arvanud nagu 
enamik naisi, et proteiinide pugimine on tähtis nei-
le, kes tahavad lihaseid kasvatada või vajavad mingi 
spordiala harrastamiseks palju jõudu. «Et ka mi-

nusugune harrastajana trenni tegev naine vajaks 
korralikku valguannust, tuleb küll üllatusena,» 
tunnistab ta.

Marise valkude osakaal toidus oli mõnel päeval 
lausa poole väiksem, kui peaks, ehk 40 grammi 
70–90 grammi asemel. Et vajalik kogus kätte 
saada, soovitas toitumisnõustaja kinni pidada 
korralikest toidukordadest, süüa ehtsat ja vähem 
töödeldud toitu, loobuda sagedasest näksimisest 
ning tarbida päeva jooksul teadlikult loomseid ja/
või taimseid valke sisaldavaid toiduaineid, näi-
teks muna, looma- ja linnuliha, kala, kaunvilju, 
pähkleid ja seemneid.

Nõnda toimides tunneks Maris end varsti veel 
paremas vormis olevat ning võimatu pole ka ter-
vislikult langev kaalunumber. On ju vana tõde, et 
korralik toitumine ja füüsiline aktiivsus käsikäes 
annavad paremaid tulemusi.

Nii nagu Maris, alahindavad valke paljud 
naised. Toitumisnõustaja Risto ütleb, et tege-
likult on valgud vee järel teine kõige mahukam 
komponent organismis, moodustades inimkehast 
ligikaudu 20 protsenti. «Iga rakk sisaldab valke. 
See on peamine ehitusmaterjal nahale, luudele 
ja kõigele vahepealsele. Valgud pole küll esmane 
energiaallikas, kuid neid on organismile tugevuse 
andmiseks ja kahjustatud rakkude uuendami-
seks väga vaja,» põhjendab mees ja lisab kohe, 
et tegelikult teevad valgud rohkematki – näiteks 
vähendavad nälga ja aitavad säilitada lihas massi 
kaalulangetuse ajal. «Teisisõnu on valkude 
teadliku tarbimise najal palju lihtsam tervislikult 
saleneda,» toob ta välja seiga, mis peaks panema 
naised valkudesse palju lugupidavamalt suhtuma. 
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