
 
 

SPORTLASE TOITUMISE ALUSTALAD JA MENÜÜ 
KOOSTAMINE 

 

Täienduskoolitusasutuse nimetus 
Rahvatervise Akadeemia (Nutrilligent OÜ). 
 

Õppekava nimetus 
Sportlase toitumise alustalad ja menüü koostamine. 
 

Õppekavarühm 
0915 Teraapia ja taastusravi õppekavarühm. 
 

Õppekava koostamise alus 

Toitumisnõustaja, tase 5 kutsestandard, kompetents B.2.5. Toitumisterapeut, tase 6 kutsestandard, 
kompetents B.2.5. 

 
Õppe eesmärk 

Koolituse läbinu teab, millised on toitumise alustalad sportliku soorituse, tervise ja kehakoostise 
parandamise toetamiseks ning oskab koostada sportlasele sobivat menüüd. 

 
Õpiväljundid 

Koolituse lõpetanud õpilane: 
• teab, kuidas hinnata sportlase energiavajadust ja -bilanssi ning toitainete vajadust tulenevalt 

spordialast ja treeningkoormusest; 
• teab, millised on peamised toitainete allikad ja kust leida informatsiooni; 
• teab, kuidas toitainete puudust õige toiduvalikuga ennetada ja korrigeerida; 
• teab, kuidas toitumisega toetada rasvaprotsendi alandamist ja lihasmassi suurendamist; 
• teab, kuidas hinnata toidulisandite vajalikkust toidulaua täiendamiseks ja teha toodete valikuid 

tulenevalt treeningkoormusest; 
• teab, kuidas planeerida toitumist treeningul ja võistlustel; 
• oskab sportlikku sooritust, tervist ja kehakoostise parandamist toetavat menüüd koostada. 

 
Sihtgrupp 

Toitumisnõustajad, toitumisterapeudid, treenerid, sportlased, lapsevanemad. 

 
Õppe alustamise tingimused 

Puuduvad. 
 



Õppe maht ja ülesehitus 

Koolituse kogumaht on auditoorne töö 8 akadeemilist tundi. 

 

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid 

Käsitletavad teemad: 
• Tasakaalustatud toitumise olulisus spordis. 
• Energiavajaduse ja -bilansi hindamine lähtuvalt harrastatava spordiala valikust ja koormuse 

tasemest. 
• Makrotoitainete vajadus sportlastel ja õigete koguste arvestamise põhimõtted. 
• Mikrotoitainete vajadus, peamised allikad ja puuduse ennetamine ning korrigeerimine. 
• Toidulisandite vajalikkus ja valik tulenevalt treeningkoormusest. 
• Vedelikutasakaal ning õige joogi valik. 
• Toitumine rasvaprotsendi alandamiseks ja lihasmassi suurendamiseks. 
• Tõenduspõhise toitumisprogrammi (Nutridata) kasutamine menüü analüüsimiseks ja 

koostamiseks. 
• Täisväärtusliku, mitmekesise ja sportlase vajadustele vastava menüü koostamine. 
• Toitumise põhimõtted treeningul ja võistlustel. 
• Praktiliste näidete arutelu ning koolitusel osalejate jaoks peamiste küsimuste jaoks vastuste 

otsimine. 
 

Peamised õppemeetodid: loengud, arutelud, grupitöö. 
 

Õppekeskkond ja õppevahendid 

Õpe toimub sõltuvalt kursusest Tartus või Tallinnas. Tartus toimub kursus Nutrilligenti ning Tallinnas 
Rahvatervise Akadeemia koolitusruumis. Õppeklassid on varustatud täiskasvanute õppimist toetavate 
ja tänapäevaste koolitusvahendite (pabertahvel, projektor, ekraan) ning vajaliku mööbliga. Lisaks on 
olemas kööginurk kohvipauside tegemiseks. Kursusel on võimalus kasutada toimivat 
internetiühendust.  
Koolitusel osalejad võtavad grupitöö tegemiseks kaasa süle- või tahvelarvuti. 
 

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused 

Õpiväljundite hindamist ei toimu. 
 

Väljastatavad dokumendid 

Koolituse läbinutele väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta. 
  

Koolitaja kvalifikatsioon 

Koolitajad peavad omama kõrgharidust ja töökogemust õpetataval erialal. Koolitajate 
kvalifikatsiooniga on võimalik lähemalt tutvuda http://rahvatervis.ee/koolitajad/. 
 
 
 
 
 
 
Kinnitatud 20. oktoober 2020 
Nutrilligent OÜ juhatuse otsusega 
 



 


