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Esmamulje: süüa ikkagi saab (ja mitte vähe!)!
Sel nädalal kohtusid 
Naistelehe neli vaprat 
kaalulangetajat esimest 
korda Figuurisõprade 
koosolekul, kus räägi-
ti, mis neid järgmistel 
kuudel ees ootab. «Palju 
saab süüa ja kilod len-
davad tuulde!» võtavad 
naised esimese tunni 
rõõmuhõiskega kokku.

On esmaspäeva õhtu. Meie neli kat-
sejänest saabuvad üksteise järel 
Mustamäel Marienthali keskuses 

asuvasse Figuurisõprade kohtumispaika. 
Liia ja Anneli, kes varem Kaalujälgijatega 
kokku puutunud, jõuavad esimestena ja 
on silmanähtavalt põnevil. Grupi pesamu-
na Heddy on teistest veidi arglikum ja tun-
nistab hiljem, et alguses oli tal ikka suur 
ärevus sees. «Mina pisut kartsin, et need 
grupikohtumised on nagu filmides näh-
tud AA koosolekud, kus istutakse ringis ja 
kõigi osalejate salapatud tulevad ilmsiks,» 
pihib ka Krista. Õnneks midagi sellist 
polnud. Saalis ringi toimetav konsultant 
Kaja Torm vabastas oma avatud ja sooja 
olekuga kõik saabujad igasugustest eel-
arvamustest ja hirmudest kohe. 

Aga enne kui saab teada, kuidas va-
rasematel grupis osalejatel on läinud ja 
mis värk nende Figuurisõpradega üldse 
on, leiab aset olulisim toiming — kaalu-
mine. 

Minu kaal ei valeta kunagi!
«Ei, keegi teine ei tohi lähemale tulla,» 
hüüatab Kaja, kui mina (meie figuuri-
sõprade eksperimenti jälgiv toimetaja 
Epp, kes solidaarselt ka ise figuurisõb-
raks hakkas — toim) kaalule astun. Kaa-
lumine tundub siin olevat lausa püha 
tegevus. Aga kui meie viisik seda tehes 
pigem ohkab, siis vanemad olijad sam-
muvad oma kohtadele rahulolevatena, 
naeratus suul. 

«Kaal valetab!» hüüatab äkki üks 
noor neiu. Seepeale sõnab Kaja pühali-
kul ilmel: «Minu kaal ei valeta kunagi!» 

Hiljem selgub, et tütarlaps ei suutnud 
kuidagi uskuda, et ta juba esimese nä-
dalaga oli kaotanud ligi kolm kilo. «Peab 
eeskuju võtma,» tõdeb Annely ja teised 
noogutavad innukalt kaasa. 

Normaalne kaalulangus on siiski 
keskmiselt kilo nädalas, saab Kaja käest 
hiljem teada. Ka see oleks ju super saa-
vutus! Aga kuidas siis ikkagi see kaalu-
langetamine toimub? 

Kas ees on näljapäevad?
«Tundub, et taas on palju kilosid tuulde 
lennutatud. Kas keegi on ennast nälja-

sena ka tundnud?» küsib Kaja üle saali. 
Vastuseks kostab uskumatu ja ühehääl-
ne: «Ei, vastupidi!» Edasi süvenetakse 
menüüdesse ja Kaja selgitab uutele tu-
lijatele imet, kuidas mõistlikult süües 
kilodest lahti saab. «Teie kaal langeb sa-
japrotsendilise kindlusega, kui täidate 
täpselt juhiseid,» rõhutab ta. 

Valem on lihtne: tuleb süüa teatud 
hulk ühikuid igast toidugrupist ja juua 
liiter kuni poolteist vett päevas. «Pole 
probleemi, meie peres juuaksegi ainult 
vett,» teatab Anneli. Krista tema kõrval 
pööritab veejutu peale veidi silmi. «Ja 

Appiii, kui õudne: Seekord oli tõehetk 
Liia jaoks veel šokeeriv, kuid koju jõudes 
näitas ta pojale ajakirjast enda pilti ja 
ütles: «Varsti on sul ilus emme!»

VõtAb Veidi tõsiseks: Kuigi kõik kuu
lasid koolitajat üsna tõsiste nägudega, 
oli üldine meeleolu ikkagi entusiastlik ja 
rõõmus ning, nagu hiljem selgus, keegi 
õudusunenägusid toidupüramiididest ei 
näinud ega ära ei ehmatanud.

Värskelt figuurisõbrAd: Kaalu
nõustaja Kaja Torm (taga vasakul) 
soovitas Naistelehe kaalulangetajatele 
(ees vasakult Krista, Anneli, Heddy ja 
Liia, taga paremal toimetaja Epp), et nii 
kui nad koju jõuavad, mõõtku esimese 
asjana ära oma piha ümbermõõt. «See 
näitab tihti õigemat tulemust kui kaal,» 
kinnitab Kaja. Fotod: kalev lilleorg
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kõik ampsud tuleb kirja panna oma toi-
dupäevikusse ning see järgmisel korral 
kaasa võtta, et saaksime üheskoos aru-
tada,» paneb Kaja südamele. 

«Oo, nagu koolis! Äkki saab hindeid 
ka?» muheleb Liia endamisi ja lubab usi-
nalt päevikut pidada.

Ood toidupüramiidile
Kaja räägib põhjalikult toidupüramii-
dist, tervisliku menüü koostamisest ja 
ühikutest. «Vaat need ühikud tunduvad 
ikka mingid müstilised tegelased ole-
vat,» vangutab Liia pead ja kõik nõus-

tuvad, et sellesse peab kodus rahulikult 
veel süvenema. 

«Toidukogused tunduvad ikka väga 
suured ... Huvitav, kuidas see kõik on 
võimalik ära süüa?» muretseb Heddy. 
Kaja vastab talle rõõmsalt, et isegi 
maiustusi võib endale vahetevahel luba-
da. «Minul on saiakestega pigem lõpp —
tegin juba eelmisel nädalal sügavkülmas 
lehttaigna arvelt külmutatud juurikatele 
ruumi,» teatab seepeale Anneli, meie 
nelikust kõige innukam küpsetaja. 

Nüüd jäävad naised veidi mõttesse —  
mida siis homme süüa teha? «Esialgu tu-

leb vist päev korraga vaadata,» on meie 
Neli Vaprat ühel meelel. Pereemadel 
lisandub ühikute lugemisele loomingu-
lisem nuputamine — «uued» toidud pea-
vad meeldima ka pere noorematele.

Uus elu algab igaühel ikka isemoodi,  
kuigi pühendumises on Anneli, Liia, 
Krista ja Heddy pärast esimest figuuri-
sõprade kohtumist täpselt ühel pulgal. 
Nädala pärast asume kindlasti juba kao-
tatud kilosid üle lugema! Epp REinMEts
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