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Lühimatkale minnes on soovitav eelnevalt kodus suua tubli hommikueine. Matkal värskes 
õhus viibides tunned peatselt söögiisu ja janu. Seepärast soovitav ka lühimatkale seljakott 
kaasa võtta. Pista sinna paar head võileiba, jooki ja puuvilja. Paaripäevasel ja pikemal 
matkal valmistavad matkajad ise süüa. Nii on ka huvitavam ja odavam.  
Aktiivselt liikuv matkaja kulutab palju energiat. Kuna energia taastatakse toiduga, tuleb 
suurt tähelepanu pöörata matkajate toitlustamisele, toiduainete õigele valikule, toitumisele 
ja menüüle. 
Toidu energia soovitused matkajale: 
Naised 
11-14 a. 2550 kcal/päevas 
15-18 a. 2750 kcal/päevas 
19-20 a. 2300 kcal/päevas 
Mehed 
11-14 a. 2950 kcal/päevas 
15-18 a. 3550 kcal/päevas 
19-30 a. 3050 kcal/päevas 
 
Sellest valku: 
Lapsed 7-10 a. 15% päevasest toiduenergiast. 
Mehed ja naised 11-30 a. 14% päevasest toiduenergiast. 
Sellest rasva: Rasvad võiksid toidus katta 30-32% toiduenergiast. 
Süsivesikud on organismi põhiliseks energiaallikaks. Toiduenergiat peaksid nad katma 52-
60%. 
Vitamiine vajab inimene väga väikestes kogustes. Terve ja segatoitu tarbiv inimene ei vaja 
täiendavaid vitamiinipreparaate. 
Pikematel matkadel peaks matkagrupp igetoitu valmistama. Üheskoos pannakse paika 
menüü ja muretsetakse selleks vajalik varustus. Kahe- ja kolmepäevamatkadel võib 
kasutada valmistoite (purgi- ja pakisupid, mulgikapsad, makaronid, konservid, viinerid 
jm.). Tuleks ainult jälgida, et menüü oleks võimalikult mitmekesine. Põhjalikumat 
ettevalmistamist vajab toitlustamine pikematel sportlikel matkadel, eriti siis, kui 
toiduainete tagavara ei ole võimalik igapäev täiendada. 
Matkadel süüakse kolm korda päevas sooja toitu.  
HOMMIKUEINE  peaks olema maitsev ja kiiresti valmistatav, näiteks puder, võileivad ja 
kohv/tee. 
LÕUNA  saab kiiresti valmistada pakkisuppidest ja purgis olevatest toitudest. 
ÕHTUSÖÖGI  valmistamiseks on harilikult rohkem aega siis võib kartuleid tuhas 
küpsetada, liha või vorsti varda otsas grillida. Pikemale matkale võetakse tavaliselt kaasa 
konserve. Igal võimalikul juhul aga hangitakse värskeid toiduaineid. Erinevatel inimestel 
kulub põhiainevahetuseks erinev hulk energiat. 
Suusamatkadel valmistatakse sooja toitu kaks korda päevas. Lühikese talvepäevade valget 
aega kasutatakse võimalikult palju liikumiseks ning seetõttu piirdutakse 1õuna ajal kuuma 
tee ja võileibadega. Talvematkadel on rasvatarvidus suurem, seetõttu tuleb kaasa võtta 
rasvarikkamaid toiduaineid. 
Toiduaineid valides jäetakse kõrvale kergesti riknevad ained, kaasa võetakse konserve, 
kontsentraate, kuivaineid. Seejuures peavad toiduained olema kõrge kalorsusega, 
võimalikult väikese kaaluga ning tagama mitmekülgse menüü. Kaasavõetavate toiduainete 
koguse väljaarvutamisel aluseks näitlik päevakalkulatsioon või järgitakse mõne varasema 
grupi toidu-korraldust. 
Alljärgnevalt on esitatud ühe matkaja põhiliste toiduainete keskmine päevakalkulatsioon 
(arvestuses on silmas peetud vanemate klasside õpilasi, nooremate puhul tuleb koguseid 
vähendada). _Neid aluseks võttes saab välja arvutada kaasavõetavate toiduainete 



orienteeruvad kogused. (Kui üks matkaja tarbib päevas 130 g suhkrut siis kulub 15-
liikmelisele matkagrupile seitsmepäevaseks matkaks 15x7xI30=13650 g, s.o. ligikaudu 13 
kg suhkrut.) 
 
Ühe matkaja põhiliste toiduainete keskmine päevakalkulatsioon. 

� Leib, sai     300-400g 
� Kruubid makaronitooted (makaronid,   
� sarvekesed, manna, riis, herkula jne.         200g 
� Pakisupid, kuivatatud puuvili           40-50g 
� Lihakonservid     100-130g 
� Suitsuvorst         30-50g 
� Või          30-50g 
� Piim              50-80g 
� Juust             40-60g 
� Suhkur      130-150g 
� Sool             12-13g 
� Tee              3-5g 
� Pakikissell         30-40g 

Toiduained pakitakse hoolikalt. Iga matkaja, kelle hoolde on mingi toiduaine antud, 
vastutab selle eest. Kuivained pakitakse kahekordsesse kotti, kotisuu suletakse hoolikalt ja 
koti peale kirjutatakse toiduaine nimetus. Rasv ja või pannakse plekkpurkidesse. Kergesti 
purunevast pakendist, eriti klaasnõudest, tuleb hoiduda. Et matkatoit oleks mitmekesisem, 
võib rännakul piima, kartuleid ja juurvilja juurde osta. Unustada ei tohi ka metsaande - 
seeni ja marju. Korjata võib aga ainult neid seeni ja marju, mida kindlasti tuntakse ja 
millest osatakse toitu valmistada. Hoiduda tuleb pooltooreste marjade ja puuvilja 
söömisest. Toitu valmistatakse 1õkketulel kas keetes või tuhas küpsetades. 
Suur tähtsus on õigel joogirežiimil. Higistades kaotab keha palju soolasid. Soolade puudus 
tekitab janutunde. Liigne ja korrapäratu joomine aga ei kustuta janu, vaid suurendab 
higistamist, koormab südametegevust, väsitab. Selle vältimiseks tuleb hoida kindlat 
režiimi. Pärast hommikusööki võib janu täis juua. Liikumisel või puhkepeatustel ei jooda, 
vaid loputatakse suud. 
Lõunapeatusesse jõudes ei jooda kohe, vaid loputatakse nägu, käsi, suud, alles siis juuakse 
(200-250g). Õhtul võib janu lõplikult kustutada. Kõige parem on juua teed või sidrunhapet 
ja mahlast valmistatud jooke. Juua ei tohi liiga külma vett, eriti kuuma nahaga; see ei ole 
tervislik. Keetmata võib juua ainult allikavett. 
5 REEGLIT KÜPSETAMIS ÕNNESTUMISEKS 
1 . Kõik peab olema hästi korraldatud. 
2.  Planeeritav söögikord oleks mitmekesine ja sisaldaks lapsele kõike vajalikku. 
3.  Oleks kohane valmistada lastel vastavalt vanusele ja kogemustele. 
4.  Sobiv ümbrus. 
5.  Lisa sellele mingi huvitav toiming, et sellest ei kujuneks liiga rutiinne tegevus. 
RETSEPTE VÄLJAS KÜPSETAMISEKS 
Toit, mis on värskes õhus valmistatud ja söödud, tundub palju paremini maitsvat. 
Alustage kergete retseptidega ja laske just lastel menüü koostada. Aga pea meeles 4 
toidugruppi 
planeerides söögikorda: puuviljad ja juurviljad; liha (ka linnuliha), munad ja pähklid; piim; 
teraviljatooted. 
VÄLJAS KÜPSETAMISE PROGRESS 

� On mitmeid erinevaid toite: küpsetatud ja mitteküpsetatud. Ja toidu valmistamine 
on osa tööst, mida lastele pakkuda matkal olles. Alates esimestest "võileiva" 
lõunatest, kus midagi ei küpsetata, ja edasi juba toitudeni, mis vajavad täielikku 
ettevalmistamist ja küpsetamist. 

� Mitteküpsetatav lõuna - alustage "võileiva" lõunaga. Seal ei ole mingit 
küpsetamist, ainult planeerimine ja pakkimine, Lisaks juurde veel salat ja 
magustoit. 

� Pajas/potis küpsetamine 
Alustage supi või kakao valmistamisega, sobib hästi "võileiva" 1õunaga. 



� Pulga otsas küpsetamine - siin saab igaüks omale ise küpsetada. Alustada võib 
leiva või vorstikeste küpsetamisega. 

� Fooliumis küpsetamine - foolium on populaarne, küpsetada võib samas ka 
apelsinikoores või paberkotis. Karbis küpsetamine - hea küpsetada biskviitkooke ja 
väikesi pitsasid. 

SALATID JA PÕHITOIDUD 
� Alustage tavalise salatiga: lihtsalt salat (kapsas)ja majonees (hapukoor). 
� Roheline salat: lisa rediseid, porgandeid, kurki ja tomateid. 
� Magus salat: lisa kodujuustu, rosinaid ja pähkleid. Sega ära ja rulli salatilehte. 

TÄIDETUD PUUVILJAD 
Eemalda õunalt või pirnilt südamik ja täida: 
- rosinad, pähklid ja suhkur, 
- sulatatud juust ja pähklid, 
- kodujuust. 
DZUNGLI HOMMIKUSÖÖK 
Kasvatajad või mõned lapsed grupist tõusevad varem üles ja riputavad hommikusöögi puu- 
või põõsaokstele. Toit võiks olla pandud eraldi kotikestesse. Toidukotid ja puuviljad 
riputada erinevate puude okstele. Lapsed korjavad sealt omale hommikusöögi ja saavad 
juurde piima või kakaod, mis ootab neid ühises hommikusöögikohas. 
ÜHEPAJATOIDUD 
1 kg hakkliha                                         Varustus: pann 
4 kartulit                                                                pott 
6 porgandit                                                            nuga 
2 sibulat                                                                 puulusikas 
2 tassi makarone                                                    küpsetusrest 
soolaja pipart 
2 loorberilehte 
½ tassi jahu 
Pruunista hakkliha ja sibul pannil, aja 8 tassi vett keema, lisa makaronid. Pese ja haki 
juurviljad ja lisa makaronidele. Vala pruunistatud hakkliha potti, lisa loorberilehed ja 
maitsesta. Kui porgandid on pehmed, lisa jahu. Keeda veel mõned minutid, eemalda 
loorberilehed ja serveeri kuumalt. 8 portsjonit. 
PULGA OTSAS KÜPSETAMINE 
Selleks kasutage spetsiaalseid vardaid või leidke sobiva pikkuse ja paksusega tooreid oksi. 
Küpsetada tuleb sütel, mitte suurte leekide peal. 
Pulga otsas võib alati küpsetada midagi lihtsat, kui lõkke ääres istuda. 
Kartulit, mis on 1õigatud viiludeks, sibulaid, pihve, paprikat, tomateid, leiba, pärmitainast 
jne.  
KÜPS ÕUN 
1 õun 1 inimesele 
suhkur 
 

Pane õun "saba poolt" varda otsa. Õõnesta 
õun seest ja pane sinna suhkrut ning küpseta 
väikese tule kohal nii, et suhkur jääks õuna 
seni, kuni õun tundub küpsena. 

SAIAKESED 
Pärmitaigen 
moos 
50g jahu 

Taigen panna spiraalselt pulga otsa (voolida 
saiake) ja küpsetada lõkkes. Kui saiake on 
pruunikas, siis võetakse ta pulgalt maha ja 
pannakse moosi sisse ning süüakse kohe

. 
S'MORES 
2 küpsist 1 inimesele 
1 vahtkomm 
tükk šokolaadi 

Tee "võileib", pane šokolaad kahe küpsise 
vahele. Küpseta ettevaatlikult vahtkomm ja 
pane see "võileiva" vahele, suru õrnalt 
kokku. 

TOITE FOOLIUMIS KÜPSETAMISEKS 
Igaüks saab omale ise söögi valmistada. 
Fooliumiga küpsetamisel on igaühel võimalik endale ise toit valmistada: 



hamburgerid, röstleib või -sai, praemuna, pannkoogid, grillitud juustuvõileivad. 
FOOLIUMIS KÜPSETAMINE 
Portsjonid keerata fooliumi (mitte keerata kõiki komponente väga tihedalt kokku). Küpseta 
hõõguvate süte sees või kohal. Kasuta tange, et eemaldada valmis toit sütelt. 
-   hakkliha, õhukesed kartuliviilud, porgand, sibul, 
-   riis, kanaliha, paprika, sibul, porgand, 
-   sink, õhukesed kartuliviilud, puuviljad, 
juurde lisada ketšupit, majoneesi,  salatit. Küpsetamisaeg sõltub sellest, kui kuum on süsi ja 
mida küpsetatakse. Tavaliselt 15-20 minutit. 
ÕUN FOOLIUMIS 
1 õun 1 inimesele 
suhkur 
kaneeli, pähkleid, rosinaid 

Lõika tervest õunast südamik välja ja riputa 
suhkrut sisse, pane õun kinni ja paki 
fooliumisse. Aseta sütesse 10- 1 5 minutiks 
küpsema. Suhkrule võib lisada pähkleid, 
rosinaid või kaneeli. 

BANAANILAEVUKESED 
1 banaan 1 inimesele 
šokolaadi 
1 vahtkomm banaanile 

Lõika banaani sisemisele küljele otsast 
otsani lõhe ning sinna vahele topi šokolaadi 
või vahtkomm. Keera hoolikalt 
fooliumisisse küpseta sütel 20 minutit. 

HAKKLIHAPALLID 
1 suur sibul 1 inimesele 
1 kg hakkliha 
seeni 
maitseaineid 
 

Lõika kooritud sibulad pooleks ning võta 
sisemised kihid välja. Maitsesta hakkliha 
ja täida mõlemad sibulapooled lihaga 
ning pane seejärel sibul uuesti kokku ja 
keera fooliumisse, küpseta sütes 15-20 
minutit. Sibula asemel võib kasutada ka 
tomatit või apelsini. 

HAMBURGER 
Kuklid 
12 kartulit 
12 porgandit 
2 sibulat 
soola, pipart 
pihvid 

Pane kukkel fooliumi peale, aseta sinna 
pihv, tükeldatud kartul ja porgand. Lisa 
sibulat ja maitseaineid. Küpseta 15-20 
minutit. Võimalikud on erinevad 
kombinatsioonid. 

APELSINIKOORES KÜPSETAMINE 
Apelsini süües ürita jätta apelsinikoor alles, milles pärast saad küpsetamist proovida. 
Selleks lõika apelsin pooleks ja söö sisu ära. Täida apelsinikoor toiduga ja kata fooliumiga. 
Küpseta muna apelsinikoores, lisa soola ja pipart. 
Täida apelsinikoor tordipulbrist valmistatud taignaga. 
KARBIS KÜPSETAMINE 
Vooderda karp seest fooliumiga  
KOOK 
1 pakk tordipulbrit 
2 muna 
 
 

Sega pulber vastavaltjuhendile ning lisa 
lahtiklopitud munad. Vala fooliumiga 
kaetud karpi ning küpseta ahjus 45 
minutit. 

PITSA 
Röstsai või pitsapõhi 
ketšup 
pihvid või kotlet 

Pane toiduained kihiti ja küpseta ahjus 
30 minutit. 

juustu 


