
 
 

FÜTOTOITAINED – ÜLESANDED ORGANISMIS JA 
LEIDUMINE 

 

Täienduskoolitusasutuse nimetus 
Rahvatervise Akadeemia OÜ. 

 

Õppekava nimetus 
Fütotoitained – ülesanded organismis ja leidumine. 

 

Õppekavarühm 
0915 Teraapia ja taastusravi õppekavarühm. 

 

Õppekava koostamise alus 

Toitumisnõustaja, tase 5 kutsestandard, kompetents B.2.3. Toitumisterapeut, tase 6 kutsestandard, 
kompetents B.2.3. 

 
Õppe eesmärk 

Koolituse läbinu oskab rakendada teadmisi erinevate fütokemikaalide leidumisest toiduainetes ja nende 
ülesannetest organismis isikliku toitumise korraldamises ja toitumisnõustamises. 

 

Õpiväljundid 

Koolituse lõpetanud õppija: 

• orienteerub erinevate fütotoitainete klassides; 
• on kursis fütotoitainete leidumisega toiduainetes ja ülesannetega organismis; 
• mõistab taimse toidu tähtsust fütotoitainete seisukohast; 
• kasutab saadud informatsiooni isikliku toitumise korraldamises ja toitumisnõustamises. 

 

Sihtgrupp 

Toitumisnõustajad, toitumisterapeudid ja tervishoiutöötajad. 

 

Õppe alustamise tingimused 

Puuduvad. 

 

Õppe kogumaht 

Koolituse kogumaht on 26 akadeemilist tundi, sh auditoorne töö 8 akadeemilist tundi. 

 



Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid 

Käsitletavad teemad: 

• Taimsed antioksüdandid, oksüdatiivne stress, vabaradikaaliline reaktsioon 
• Karotenoidid 
• Ubikinoonid 
• Flavonoidid 
• Mitte-flavonoidsed polüfenoolid 
• Glükosinolaadid 
• Orgaanilised- või allüülsulfiidid 
• Fütosteroolid 
• Fütiinhape 
• Saponiinid 

 

Peamised õppemeetodid: loeng, arutelu, grupitöö, interaktiivne mäng, küsitlus, test 

Õppematerjalid: loengumaterjal 

 

Õppekeskkonna kirjeldus 

Õpe toimub Tallinnas Rahvatervise Akadeemia koolitusruumides või veebikeskkonnas Zoom. Õppeklassid 
on varustatud täiskasvanute õppimist toetavate ja tänapäevaste koolitusvahendite (pabertahvel, projektor, 
ekraan) ning vajaliku mööbliga. Lisaks on olemas kööginurk kohvipauside tegemiseks. Koolitusel on 
võimalus kasutada toimivat internetiühendust. Zoomi keskkonnas toimub õpe reaalajas audio ja video 
vahendusel. Õppija hoolitseb selle eest, et kaamera ja mikrofoni olemasolu, toimiv internetiühendus ja ilma 
segavate teguriteta õppekeskkond võimaldavad koolitusel aktiivselt osaleda. 
 

Lõpetamise tingimused 

Lõpetamise tingimuseks on osalemine auditoorsel õppetööl vähemalt 75% ja vastavalt 
hindamiskriteeriumitele sooritatud test ning iseseisvad tööd. 
 

Hindamismeetod  Hindamiskriteerium 
1. Oma toitumise 5-päevase uurimise 
kohta kokkuvõtte esitamine 

1. Kirjeldab enda toitumist puu- ja köögivilja tarbimise 
seisukohast. 

2. Teadmiste test 
 

2. Positiivseks soorituseks vastab õigesti vähemalt 70% 
küsimustest. 

3. Teadusartikli põhjal kirjaliku 
kokkuvõtte esitamine  

3. Analüüsib artikli sisu fütotoitainete leidumise  ja 
organismis oluliste ülesannete seisukohast. 

4. Kirjalik töö "Flavonoidide ja 
polüfenoolide positiivsed tervisemõjud" 

4.1 Koostab flavonoidide ja/või polüfenoolide poolest rikka 
retsepti. 
4.2 Põhjendab flavonoidide ja polüfenoolide positiivset 
mõju tervisele.  

5. Kirjalik töö "Praktilised võtted fütiin-
happe sisalduse vähendamiseks toidus" 

5. Nimetab praktilisi võtteid, mille abil saab vähendada 
fütiinhappe sisaldust toiduainetes. 

 

 

Väljastatavad dokumendid 

Lõpetamise tingimused täitnud õppijale väljastatakse tunnistus.  
  

 

 



Koolitaja kvalifikatsioon 

Koolitaja omab erialast haridust ja töökogemust õpetataval teemal. Koolitaja kvalifikatsiooniga on võimalik 
lähemalt tutvuda http://rahvatervis.ee/koolitajad/. 

 

Kinnitatud 21. märts 2022 
Rahvatervise Akadeemia OÜ juhatuse otsusega 

 

 


