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ABOUT FRESH MARKET

TOIDUD, MIDA EELISTADA

Terviktoidud, võimalikullt väheste
lisaainetega ja võimalikult vähe töödeldud.
Värske, toores, vokitud või aurutatud toit.
(Vähem loomseid ja rohkem taimseid
toiduaineid).

Madala tärklisesisaldusega aed- ja
lehtköögiviljad (seller, redis, baklazaan,
lillkapsas, brokoli, kapsas, spargel,
kabatšokk, naeris, porgand, tomat, kurk,
porru, lehtsalat, spinat, rukola, sibul jt).

Maitseürdid (küüslauk, till, basiilik,
petersell jt).

Marjad, värsked või külmutatud (jõhvikas,
pohl, tikker, punane sõstar, maasikas,
mustikas, põldmari, murakas, vaarikas,
astelpaju, mustsõstar, füüsal, kirss jne).

Vahepaladeks mõõdukas koguses
vähemagusaid puuvilju (aprikoos, õun,
pirn, ploom, virsik, mandariin, apelsin,
sidrun, greip, kiivi, granaatõun, ananass,
melon, arbuus, avokaado jne).

Täisteraviljad (rukis, nisu, kaer, oder, tatar,
pruun riis, hirss, mais, kinoa, speltanisu,
kamut, amarant jne).

Rukkileib, sai, sepik täistera ja väikese
suhkrusisaldusega (alla 5g/100g kohta).

Kaunviljad (oad, herned, läätsed jne).
Väikeses koguses põlduba

Pähklid, seemned, külmpressitud 
rafineerimata õlid 
ω-3-rasvhapeterikkad: tšiia-, lina-, tudra-,
kanepi-, Siberi seedermänni seemned ja -õlid,
rapsiõli, Kreeka pähklid.
ω-9-rasvhapeterikkad: seesami-, oliivi- ja
mandliõli, mandlid, pähklid ja avokaado. 
Taimsete küllastunud rasvhapete rikkad:
kookosrasv, palmirasv ja või piiratud koguses.

Naturaalselt kääritatud/hapendatud tooted
(õunasiidri- ja riisiäädikas, miso, maitsestamata
jogurt, hapupiim, hapukurk, hapukapsas jt
hapendatud tooted).

Idandid ja võrsed (lutsern, odraoras, nisuoras,
munguba, brokoli jne).

Väikeses koguses mahedalt kasvatatud
liha, muna ja kala (eelistatuim on linnu- ja
metsloomaliha, kala ja vabapidamisel
kanade munad).

Mõõdukas koguses piimatooted
(hapupiim, maitsestamata jogurt, täispiim, 
taluvõi, kodujuust jne. Kitse- ja
lambapiimatooted).

Mõõdukas koguses taimsed joogid (soja-,
mandli-, indiapähklipiim jne. Väikeses
koguses riisipiim).

Väikeses koguses looduslikud suhkrud
(mesi, odralinnased, riisi- ja vahtrasiirup,
melass, agaavinektar, indiaani suhkur,
palmisuhkur, ksülitool, steevia, fruktoos).

Väga väikeses koguses mere-, roosat või
Himaalaja soola

Vesi (kraanivesi, allikavesi või looduslikult
karboniseeritud mineraalvesi).

Mõõdukas koguses taimeteed (nõges,
piparmünt, ingver, rooibos jt).

Mõõdukas koguses roheline tee ja kakao 

Väikeses koguses vetikad (nori, wakame,
dulse, kombu, agar, arame, kelp, klorella,
merepalm, spirulina).
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TOIDUD, MIDA TARBIDA 
ÜLDSE MITTE VÕI HARVA 

Väiksemas koguses tärkliserikkaid
aedvilju (kartul, pastinaak, suhkrumais,
maguskartul).

Väikeses koguses magusamad puuviljad
(banaan, papaia, viinamari, mango) ja
konsentreeritud mahlad. 

Väikeses koguses rafineeritud teraviljad
(valge jahu, pasta, riis, kiirkeeduhelbed
jne). 

Väikeses koguses konserveeritud
rohelised herned suhkruga. 

Väikeses koguses kohvi ja musta teed. 

Väga väikeses koguses kuivatatud
puuviljad (dattel, banaanid, rosinad jne).

Minimaalses koguses poolfabrikaatsed
lihatooted (vorstid, viinerid, töödeldud
liha- ja kalatooted). Eelista suurema
lihasisaldusega ja väiksema
lisaainetesisaldusega tooteid.  

Väldi säilitus-, värv-, pleegitus- ja muid
lisaaineid ja mittelooduslikke toiduained. 
Samuti kõrgtöödeldud, ülekeedetud,
friteeritud, praetud ja mikrolaineahjus
valminud toitu. 

Väldi osaliselt hüdrogeenitud rasvu ehk
transrasvu.

Kasuta praadimiseks rafineeritud õli harva,
eelista kuumutuskindlamaid naturaalseid
õlisid/rasvu (nt. avokaadoõli, mandliõli,
palmirasv, tudraõli jt).

Väldi tugevalt röstitud pähkleid ja seemneid,
soolatud või suhkrustatud pähkleid ja
mandleid. 

Väldi tööstusliku äädikaga valmistatud
toiduaineid ja marineeritud toiduaineid. 

Väldi light- ja magustatud piimatooteid,
rasvavabu tooteid, piima- ja
juustulaadseid mittenaturaalseid
tooteid. 

Väldi rafineeritud suhkrut (valge suhkur)
ja suhkruasendajaid (aspartaam, sahhariin,
sukraloos, atsesulfaam).

Väldi magustatud jooke (gaseeritud vesi,
karastusjoogid, lisatud suhkruga
maitseveed ja mahlajoogid).

Väldi suhkruga keedetud moose,
marmelaade, kompotte.

Väldi kõrge suhkrusisaldusega leiba,
sepikut ja saia (üle 10g/100g kohta).

Väldi alkohoolseid jooke.
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