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Igal toidul on lugu

Ilmselt ei mõtle me just sageli toidust muudes kategooriates, kui et see on 
eluks vajalik kütus, mis meid käimas hoiab. Muidugi mõista on meil kõigil oma 
meelissöögikohad: restoranid, pubid, ja eks tihti kaasneb nendega ka mõni hea 
mälestus, mis suu endiselt naerule veab. 

Olles aga sõna otseses mõttes poole oma elust veetnud köögis, seda maailma 
eri paigus, ning valmistanud roogasid multikultuursetes köögimeeskondades, 
olen alati püüdnud meelde jätta just nimelt neid lugusid, mis üht või teist toitu 
saadavad. Toit on tihti aastasadade kogemus, läbielamised ja teekond, mis on 
talletatud toorainesse. Retseptid võivad käia käest kätte, aga see, milliseid 
lugusid need ühele või teisele loovad, on alati isiklik. 

Ülikooliühika ühisköögis esimesed isevalmistatud makaronid hakklihaga võivad 
küll tõsiusklike gurmaane panna silmi pööritama, aga ma olen enam kui kindel, 
et on inimesi, kellel ongi oma „makaronilugu” vesta. Või lapsepõlvemaitsed – eks 
mulgi ole kuhjaga roogasid, mida valmistades ikka ja jälle püüan meenutada ühe 
või teise toidu saamislugu, neid tundeid ja seiku, mis sellega seostuvad.

Selles pisut ebaharilikus ja tervitatud retseptikogumikus on saanud kokku 12+2 
isiklikku ja päriselulist lugu toidust. 
Põnevat lugemist ja katsetamist! 

Mine tea, ehk võtan isegi siit mõne retsepti proovida, et sellest saaks mõni 
minu enda köögilugu.

Peeter Pihel  
Peakokk   
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Hoolivate väärtuste tegevuskava

„Kultuur purki!” oli hoolivate väärtuste tegevuskava sündmus. Hoolivate väärtuste tegevuskava kohta leiab infot: 
www.noored.ee/vaartuskampaania/
Hoolivate väärtuste tegevuskava on No Hate Speech kampaania häälekandja Eestis ja levitaja noortevaldkonnas. 
Tegevuskava käivitus 2016. aasta sügisel, seda viib läbi Sihtasutus Archimedese noorteagentuur ning rahastab 
haridus- ja teadusministeerium. 
Tegevuskava eesmärk on juhtida tähelepanu positiivsetele väärtustele, nagu mitmekesisus, avatus, austus, hoolivus 
ja sõbralikkus ja aidata noorsootöö kaudu kaasa nende väärtuste mõistmisele ja süvenemisele Eesti noorte seas ja 
ühiskonnas.

Euroopa vabatahtlikust teenistusest

Euroopa vabatahtlik teenistus on hea võimalus mitmekesistada elu. Noor saab seeläbi kogeda vabatahtlikuna tööta-
mist mõnes Euroopa riigis just temale huvipakkuvas valdkonnas ja tutvuda selle riigi keele, inimeste ja kultuuriga. 
Kõik see toob palju avastusi ning eneseleidmisi. 
Organisatsioonidele pakub Euroopa vabatahtlik teenistus võimalust toetada Eesti noori välismaale vabatahtlikuks mi-
nekul või kaasata oma igapäevatöösse välisriigist tulevaid vabatahtlikke. Nii panustatakse noorte igakülgsesse aren-
gusse ning tuuakse oma organisatsiooni uusi ideid, energiat ja töömeetodeid. Euroopa vabatahtliku teenistuse projek-
te rahastab SA Archimedese noorteagentuur Erasmus+ programmist.

Numbreid

100 000 vabatahtlikku
20 tegutsemisaastat
Vanus 17–30 aastat
Erinevad tööd ja ülesanded ehk töö eri organisatsioonide juures või suured vabatahtlikud projektid
Kokku 5000 organisatsiooni, kus oma panus anda.
Programm tasub vabatahtlike transpordi, elamise kulud ja annab ka taskuraha.
97% vabatahtlikest on hakanud peale vabatahtlikuks olemist parmini rääkima võõrkeelt.
97% on õppinud paremini suhtlema eri kultuuridest inimestega.
Programm panustab kohaliku kogukonna arengusse, aitab ellu viia suuri ideid ja teha koostööd. 

http://www.noored.ee/vaartuskampaania/
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Hea lugeja,

Kokaraamat, mida käes hoiad, pole tavapärane retseptikogu, vaid kätkeb endas isiklikke 
lugusid Euroopa eri nurkadest. Lood on Euroopa vabatahtliku teenistuse (EVT) 
vabatahtlikest, kes Eesti erinevate organisatsioonide töösse lühemalt või pikemalt 
panustasid ning kes külastasid 2016. aasta novembris 20 noortekeskust ja kooli üle 
Eesti. Üheskoos kohalike noortega valmistati kultuuridevahelise kokkamise töötubades 
„Kultuur purki!” välisvabatahtlike päritolumaadele iseloomulikke roogi. 

EVT vabatahtlikud panid paika menüü ja noortekeskused kutsusid kohalikud noored, 
kes kokkamises osalesid. Idee oli ühiselt süüa valmistades õppida tundma teiste maade 
kultuuri. Nii ongi käesolev raamat omamoodi kokkuvõte, kus kohtuvad retseptid 
ja lood. Retseptid on mugandatud ning osale on lisatud ka taimetoidupõhised 
versioonid. Raamat hõlmab maitsvaid palasid Gruusia, Türgi, Filipiini, Horvaadi, Ungari, Armeenia, Vene, 
Ukraina, Inglise, Itaalia, Hispaania, Leedu ja Saksa köögist.

„Kultuur purki!” oli osa Eesti Avatud Noortekeskuste üheduse korraldatud ja Eesti Noorsootöö Keskuse toetatud 
Noorsootöö nädala programmist, mille eesmärk oli juhtida tähelepanu noorsootöö mitmekesisusele, väärtusele 
ja ühiskondlikule mõjule. Sarnasest ideest on kantud ka see väike söögilugude raamat, kus sõna saavad EVT 
vabatahtlikud, jagades oma kogemusi ja kultuuri toidu kaudu.   

Olles isegi Euroopa eri paigus palju ringi reisinud, meenutan tihti käidud kohti selle inimeste ja kogetud maitsete 
kaudu. Nii ei ole seni minu meeltest kustunud näiteks Istanbuli vürtsituru magusa maitsed ning ikka-jälle taban 
end seda kultuurikogemust meenutamast ning kohe tulevad meelde ka inimesed keda kohtasin ja nendelt kuuldud 
lood. 

Reet Kost
Sihtasutus Archimedese noorteagentuuri juhataja 

„Kultuur purki!” toimus Kuusalu, Kristiine, Kesklinna, Põltsamaa, Iisaku, Imavere, Väätsa, Räpina, Sipa/
Märjamaa, Kuressaare, Rannu, Alatskivi, Tõrva, Karula, Valga, Puka, Taheva ja Vastseliina noortekeskustes 
ning Valga põhikoolis ja Valga gümnaasiumis. Sama kontseptsiooniga ürituse korraldas ka Konstantin Pätsi 
Vabaõhukool.
“Kultuur purki!” kuulub Noorsootöö nädala programmi, mida korraldas Eesti Avatud Noortekeskuste ühendus 
ja toetas Eesti Noorsootöö Keskus. Tegemist oli SA Archimedese Noorteagentuuri väärtusarenduse tegevuskava 
sündmusega, mida rahastab haridus- ja teadusministeerium.



Sisukord:
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14 - A.  Bortoletto – Itaalia

34 - J. Valiakhmetova  – Venemaa

44 - L.  Jonaitis – Leedu

96 - J. Seibel – Saksamaa

6 - A.B. Rodriguez – Hispaania 

58 - N.  Petrina – Horvaatia

20 - G. Marullo – Itaalia

84 - Z. Bánhalmi – Ungari

39 - J.  Luchkova – Ukraina

74 - T.  Atalan – Türgi

50 - N. Burtchuladze –  Gruusia

66 - S. Hovhannisyan – Armeenia

90 - J. Hope  – Filipiinid

28 - I. Nikulina  – Venemaa
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Kristiine keskuse lugu - 13

Kuressaare lugu - 27

Kuusalu  lugu - 38

Rannu lugu - 43

Räpina lugu - 49

Vastseliina lugu - 65

Valga lugu - 73

Iisaku lugu - 82

Alatskivi lugu - 83

Väätsa lugu - 95



Angela Bonache Rodriguez 

Hispaanlanna Angela Rodriguez on Eestis õnnelik.  
Ta tahaks siin pikemalt peatuda. Angelal on taskus inseneripaberid,  

kuid ta sooviks teha loomingulist tööd, näiteks õpetada emakeelt. 
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23-aastane Angela on pärit 
Põhja-Hispaaniast Astuuriast. 
Ta on tehnikaspetsialist, lõpe-
tanud oma kodulinnas Gijónis 
asuva inseneride kooli Escuela 
Politécnica de Ingenieria de Gijón 
(EPI) ja praktiseerinud maailma 
juhtivas taastuvenergia ettevõttes 
EDP Renováveis. Ta tunneb taas-
tuvenergia ja tuule farmide töö 
peensusi. Ometi pole voldid   -vatid-
amprid tema kirg, Angela on kut-
sumuselt õpetaja.

Angela tegutseb Euroopa vaba-
tahtliku teenistuse projekti 
raames Tallinnas Kristiine 
Noorte keskuses noorsootööta-
jana, kuid soovib pärast projekti 
jääda Eestisse. „Tahaksin siin 
pikemalt peatuda. Tallinn on väike 
väga kena linnake ja siin toimub 
kogu aeg midagi. Nii põnev on vaa-
data, kuidas see linn üha suure-
maks kasvab. Heas mõttes,” arut-
leb hispaanlanna.

Angela unistab tööst ja uutest väl-
jakutsetest Eestis, kas oma erialal 
või mõnes muus vald konnas. Ta 
püüab uusi kogemusi. „Mind on 
alati huvitanud hispaania keele 
õpetamine mõnes välis riigis,” 
tõdeb ta. Ta näeb selles ametis 
tohutult võimalusi ja eelkõige 
loomingulisust. See viimane on 
Angelale kõige tähtsam, A ja O.

Angela tuli Eestisse, sest on oma 
Kristiine Noortekeskuse projek-
tist vaimustuses, lisaks soovis ta 
kogeda hoopis teistsugust elukesk-
konda kui pakub Hispaania. 

„Mulle meeldib see väike riik väga, 
Eesti metsad on imelised. Nautisin 
talvel lund. Meil Põhja-Hispaanias 
pole kunagi nii palju lund,” loet-
leb Angela Eesti võlusid. „Paljude 
arvates on eestlased külmad, kuid 
mina olen kohanud väga palju 
toredaid Eesti inimesi.”

Angela on looduseinimene ega pea 
end eriliseks kokkajaks. Aeg-ajalt 
tabab aga tedagi kulinaarne hasart 
ning erinevate roogade ja maitse-
tega katsetamine. Ta naudib mee-
leldi just kodus valmistatud sööki 
ning eelistab taimetoitlasena juur-
vilju ja muud tervislikku. 

Ja kui Angelat tabab vastu-
pandamatu magusaisu, haarab ta 
šokolaadi järele.

Aga nagu iga hispaanlane, on ka 
Angela meister valmistama kahte 
kõige kuulsamat ja maitsvamat 
Hispaania rooga – omletti tortilla 
de patatas ja magustoitu torrijas. 

„Tortilla de patatas on tuntud 
roog igas Hispaania peres. Seda 
võetakse kaasa randa või pik-
nikule või nauditakse kodus. 
Torrijas on samuti populaarne, 
kuid enamasti kevadpühade 
aegu. Mulle maitsevad mõlemad 
ja neid on lihtne valmistada,”  
julgustab Angela.

"Olen  
iga kell  

valmis tegema kuulsaid 
hispaania roogi"
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Enamik hispaania perekondi ostab saia iga päev. Pikka saia 
kutsutakse Hispaanias barraseks või pistolaseks.



z
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 See maius on traditsiooniline paastuaja roog. Tänapäeval on see 
populaarne hommikueine. Usutakse, et roog mõeldi välja selleks, et 

ära kasutada kuivanud saia. 



Torrijas  
Hispaania leivapuding

4–6 viilu kuivanud saia 
150 ml piima
1 muna
taimeõli praadimiseks
vanilliekstrakti 
suhkrut
kaneeli
mett

Löö kausis lahti muna, lisa piim ja vanilliekstrakt ning sega. Vala 
pannile piisavalt õli, et põhi oleks kaetud. Kasta kuivanud saiaviilud 
muna-piima segusse, lase piimal saia imenduda. Enne pannile panekut 
lase liigsel piimal ära tilkuda. Prae mõlemalt poolt 2–3 minutit või kuni 
sai on kuldpruun. Aseta sai taldrikule, raputa peale kaneeli, suhkrut ja 
mett. Kaunistuseks lisa marju.

4 portsjonit
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4 portsjonit

 Vegan Torrijas
Sega kausis mandlipiim ja kikerhernejahu ning tee nagu tavalises 
torrijase retseptis.

4–6 viilu kuivanud  
muna- ja piimavaba saia 

150 ml mandlipiima
1 spl kikerhernejahu
taimeõli praadimiseks
vanilliekstrakti 
suhkrut
kaneeli
agaavisiirupit
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Tortilla de patatas  
ehk Hispaania kartuli-munakook

6 kartulit 
5 muna 
2 sibulat  
250 ml oliiviõli
meresoola
musta pipart

Tükelda kartulid (viiluta või lõika kuubikuteks). Kuumuta pannil õli, 
seejärel lisa kartulid ja sibul, samuti sool ja ülejäänud oliiviõli. Kartuleid 
ja sibulat mitte praadida, pigem hauta need pehmeks. Võid lisada ube, 
peekonit, sellerit.

Samal ajal kui kartulid ja sibul pannil hauduvad, löö lahti munad. 
Maitsesta soola ja pipraga. Kui kartulid on pehmed, kurna need liigsest 
õlist ja lisa munasegusse, jäta seisma u 15 minutiks. Kartulid võid 
kahvliga katki teha, et segu oleks ühtlasem. 

Seejärel kuumuta pannil taas õli ja vala peale muna-kartulisegu. Mõne 
hetke pärast pööra see ümber (ettevaatust – muna võib olla veel mitte 
täielikult hüübinud). Säti puulusikaga omleti ääred ümmarguseks. 
Küpseta veel 4–5 minutit.

Kartuli–munakoogi kõrvale võid pakkuda värsket salatit.

4 portsjonit



4-6 portsjonit
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Vegan Tortilla De Patatas 
Koori kartulid, sibul, suvikõrvits ja lõika väikesteks tükkideks. Pane 
pannile pisut oliiviõli ja prae sibulad, lisa kartulid ja küpseta, kuni 
need on pehmed. Sega kausis kokku kikerhernejahu, vesi või sojapiim, 
äädikas ja sool. Haki ja püreesta kannmikseris tomat. Sega kartulid ja 
tomat kikerhernejahu segusse. Aja pann taas kuumaks, lisa õli ja kalla 
segu pannile küpsema. Küpseta omlett pannil kaane all valmis. Selleks 
kulub 5–7 minutit. 

6–7 kartulit
1 väike suvikõrvits
1 tomat
1 sibul
8 spl kikerhernejahu 
5 spl vett või sojapiima
3 spl äädikat
soola
pipart
Cayenne’i pipart
oliiviõli

 ehk kartulikook
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Kokkamine Tallinnas Kristiines
Angela Bonache Rodriguez, 

Javier Sanchez Clavero, Adriana 
Palacios, Raul Fortes Moreno, 
Aisa Fernandez Suarer, Natalia 
Laptieva ja Anna Bortoletto tut-
vustasid Kristiine noortekeskuses 
Hispaania, Itaalia ja Saksa kul-
tuuri ja kööki. Osalejaid ja riike 
oli palju ning nii kestis kultuuri-
vahetus kaks päeva. Esimene päev 
algas noortega plakatite ja kaunis-
tuste valmistamisega. Kokku said 
ettekanded ja koostati menüü. 

Esimene päev oli Hispaania päev 
– tutvuti riigi kultuuri, geograa-
fia ja rahvastikuga. Osalejate näod 

kaunistati Hispaaniast inspiree-
ritud maalingutega. Hispaania 
eri piirkondade toidukultuur on 
väga eripalgeline, varieeruvad nii 
koostisained kui ka valmistusvii-
sid. Menüüs olid Tortilla de patata 
ehk kartuli-munakook ja Torrijas  
ehk praesai. 

Üheskoos Hispaania köögi mait-
seid nautides arutati selle maa 
muusikahelide taustal vabataht-
likkuse ja paljude muude teemade 
üle. Teisel päeval tutvuti Itaalia ja 
Saksa kultuuriga ning valmistati 
nende maade roogi. Seinale sai 
värske menüü. 

Kõigepealt valmis tiramisu, seejä-
rel saksapärane kartulisalat. Päev 
lõppes taas piduliku ühise õhtu-
söögiga, taustaks Itaalia ja Saksa 
muusika. Mõnusalt vesteldes veet-
sid noored lõbusalt aega ja kokates 
koguti teadmisi teistest riikidest. 
Paljudes osalejates tärkas huvi 
rahvusköökide vastu ja vahetati 
retsepte. Nii tekkis rahvusvahe-
line noorterühm, kes kohtuvad 
omavahel ka väljaspool keskust. 
Samuti innustas üheskokkamine 
reisihuvi.
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Anna Bortoletto 

Itaaliast pärit Anna Bortoletto ei nõustuks iial eestlaste pisut eneseiroonilise 
ütlemisega, et söömine on ainus töö, mis toidab. Itaallased oskavad toitu 

nautida ja iga söögikord on pingutust väärt. 
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Itaalia köök on imepärane mait-
sete ja lõhnade maailm. Itaalia 
lõuna on nagu eestlaste  laulupidu, 
rõõmus ja  võimas, mis rullub Põhja- 
Itaaliast lõuna suunas iga päev üle 
maa nagu kõiki kaasahaarav laine 
– põhjaregioonides algab lõunaaeg 
juba poole ühe paiku, lõunas pool 
tunnike hiljem. Ja õhtusöök peab 
Itaalias olema, nii on aastasadu 
olnud, ilma selleta ei saa ning seda 
tuleb nautida üheskoos. 

„Toit on nauding ja rõõm, mitte 
lihtsalt energiaallikas. Iga toi-
dukord peab olema läbimõeldud 
ning ainult võileiva või jäätise söö-
mine seda pole – igaks kõhutäieks 
tuleb vaeva näha,” räägib Anna. 
Tegelikult on itaallaste retseptid 
imeliselt lihtsad ja road saavad 
kiiresti valmis. Roogade koostis-
osad on alati värsked ning süüakse 
ainult seda, mis just sel aastaajal 
valminud on. 

Anna on tüüpiline itaallane: ta 
naudib kokkamist ja teeb sõpra-
dele tihti süüa. Tiramisu on tra-
ditsiooniline Itaalia magustoit 
ja Eestis olles avastas ta, et koos 
lastega on seda väga lõbus teha – 
neile meeldib küpsiste leotamine 
kohvis. Anna on valmistanud 
itaallaste maailmakuulsat magus- 
rooga mitmes Eesti koolis ja noor-
tekeskuses ning kõik on olnud 

sellest vaimustuses – nii tegemi-
sest kui ka maitsest.

„Loomulikult olen ma Eestis igat-
senud Itaalia toitu – no kuulge, 
igaüks teab, et Itaalia toit on fan-
tastiline! Kuid õnneks pole ma 
väga pirtsakas ja Eesti toiduga 
harjumine pole olnud kuigi keeru-
line,” tõdeb Anna ehtitaallasliku 
temperamendiga.

24-aastase Anna kirg on reisi-
mine ja kultuuride avastamine. 
Eelmisel aastal oli ta Iirimaal 
lapsehoidja ning Eestis on ta 
Euroopa vabatahtlik teenistuse 
projektiga olnud juba üheksa kuud. 
Anna töötab Tallinna Kesklinna 
Noortekeskuses, kus organiseerib 
kultuuriüritusi ja annab itaalia 
keele tunde.

Hariduselt on Anna filoloog. Ta 
on õppinud vana-kreeka ja ladina 
keelt, kaitsnud bakalaureuse-
kraadi, kuid ei kavatse esialgu 
õpitud erialal töötada. Ta plaanib 
vabatahtliku teenistuse projekti 
lõppedes hakata magistritasemel 
õppima hoopis itaalia keele õpe-
tamist välismaalastele ning töö-
tada pärast õpinguid välismaal. 
„Loodan, et leian erialase töö, aga 
kui mitte, siis meeldib mulle iga-
sugune töö, mis on seotud multi-
kultuurse keskkonnaga,” räägib ta.

Anna tuli Eestisse vabatahtlikuks, 
sest teda kannustas soov kogeda 
hoopis teistsugust kultuuri, kom-
beid ja keskkonda kui tema kodu-
maal. Ta on õnnelik ja rahul, 
sest Eesti ja Itaalia on nagu öö  
ja päev.

Suurim erinevus eestlaste ja 
itaallaste vahel on see, et eestlased 
elavad suures „oma mullis”, on väga 
introvertsed ning harva ületavad 
isikliku ruumi piiri. Itaallased 
on aga tuntud  „sisse tungijad”, 
kel pole mingeid prob leeme 
füüsilise kontakti ega isiklike  
küsimuste esitamisega. 

Anna kokkamise kogemusest  loe 
1. peatükist LK 13.

"Itaalias on         
söömine              
nagu eestlastel 

laulupidu"

Itaalased armastavad enne õhtusööki jalutada, seda kutsutakse 
passeggiataks. Oluline on sotsiaalne aspekt: et sind nähtaks ja sa näeks teisi.  



16 KULTUUR PURKI



17KULTUUR PURKI

Tiramisu 
maailma üks tuntuim magustoit

350 g Savoiardi ehk  
ladyfingers’i küpsiseid 

5 spl Amaretto mandlilikööri  
(võib asendada mõne muu 
likööri või konjakiga nagu 
näiteks Cointreau, Grand 
Marnier)

400 ml kanget kohvi 
3 suurt munakollast 
1 dl peenikest suhkrut 
500 g mascarpone toorjuustu 
200 ml 35%-list rõõska koort 
1 tl vanillsuhkrut 
kakaopulbrit 

Vahusta munakollased suhkruga paksuks heledaks vahuks. Sega juurde 
toasoe mascarpone ja vanillsuhkruga pehmeks vahustatud rõõsk koor.

Sega immutamiseks mõeldud kuum kohv ja liköör, lase jahtuda.  
Kasta pooled küpsised ükshaaval kohvisegusse ja laota serveerimis- 
alusele üksteise kõrvale. Määri peale pool kreemist. Seejärel laota 
peale ülejäänud küpsised (kasta need esmalt kohvisegusse) ning kata 
ülejäänud kreemiga.

Pane tort 4–8 tunniks jahedasse.

Sõelu valmis tordile kakaopulbrit, kaunista (nt füüsalite, maasikate või 
muude meelepäraste marjadega). Tiramisu on parim, kui see on 6–8 
tundi jahedas maitsestunud.

 Itaalia keeles tähendab tira mi su tõsta mind üles.
Ühe versiooni järgi leiutasid 1970. aastatel Itaalia restorani  
Le Beccherie toonased omanikud Ada ja Aldo Campeol ning 
kondiiter Roberto Linguanotto ühe tänaseks kõige kuulsama Itaalia 

ekspordiartikli – kohvimaitselise tiramisu-nimelise magustoidu.

u

g

10 portsjonit
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Vegan Tiramisu
Kuumuta ahi 180 °C kraadini. Vooderda ahjuplaat küpsetuspaberiga 
ja määri see rasvainega, näiteks kookosõliga. Sõelu suurde kaussi 
kuivained: jahu, sooda, küpsetuspulber ja sool. Teises kausis vispelda 
kokku kookosõli, vahtrasiirup, vesi, vanilliekstrakt ja äädikas. Sega 
kaks kausitäit kokku. Vala segu ahjuplaadile ja raputa pisut plaati, nii 
et õhumullid tainast väljuksid. Küpseta umbes 20 minutit. Kook peaks 
olema pealt kuldne. Võta küpsetis ahjust ja immuta espressoga. Jäta 
pannile jahtuma, kuni valmistad šokolaadikastme ja kreemitäidise. 

Šokolaadikastmeks sega kakaopulber, kookosõli ja vahtrasiirup. Kui 
tahad šokolaadisemat tiramisut, tee topeltkogus kastet.

Täidise valmistamiseks pane väikesesse potti suhkur, agarihelbed ja vesi 
ning kuumuta, kuni suhkur sulab ja valmib siirup. See võtab u 5–6 minutit.

Pane köögikombaini tofu, kookosõli, vahtrasiirup, espresso, vanil-
liekstrakt ja sool ning sega, kuni segu on ühtlane ja siidine. Vala siirup 
tofusegusse. Töötle, kuni mass on kreemjas. Maitse. Kui vaja, lisa suhkrut. 
Seejärel pane segu külmikusse vähemalt 20 minutiks kõvenema. 

Tiramisu võib kokku laduda koogivormi või eraldi klaasidesse. Aseta 
vormi põhja sobivas suuruses tükk kooki. Sellele võid soovi korral lisada 
veel pisut espressot. Kata kook kreemitäisega ja nõrista peale šokolaadi-
kastet. Korda, kuni kooki ja kreemi jagub või nõu täis. Kaunista vegan 
šokolaadi ja kakaopulbriga.

Küpsised:
200 g jahu
1 tl küpsetuspulbrit
1 tl soodat
soola
80 ml kookosõli
170 ml vahtrasiirupit
160 ml vett
vanilliekstrakti
2 spl õunaäädikat
120 ml espressot

Šokolaadikaste:
4 tl kakaopulbrit
3 tl vahtrasiirupit
2 tl kookosõli

Kreemitäidis:
150 g suhkrut
1 tl agarihelbeid
1 tl vett
400 g tofut
60 ml kookosõli
230 ml vahtra- või agaavisiirupit
vanilliekstrakti
2 tl espressot 
soola

10 portsjonit
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"Toit on meie jaoks nauding ja

 rôôm
Mitte ainult energiaallikas. 

Meil on iga toidukord läbimôeldud. "    -A.B.
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Giulia Marullo 

Itaallanna Giulia Marullo kireks on toit ja 
 ta on väga uhke Itaalia toidukultuuri üle. Ta püüab seda eestlastega  
jagada, kuid see pole lihtne, kui inimestele meeldib pitsa ananassiga.
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„Tulen kuumast ja kaunist 
Itaaliast,” teeb Giulia kohe hoogsa 
sissejuhatuse. „Olen lahke ja päi-
keseline ning hea suhtleja. Mulle 
meeldib naerda ja „kätega rääkida” 
– jah, see stereotüüp peab paika, 
kuid itaallaseks olemine on midagi 
palju enamat. 

Olen lojaalne, siiras ja ettevõt-
lik. Kohanen kiiresti uute oludega 
ja saan hakkama kõikide problee-
midega.” Sõbrad peavad Giuliat 
Itaalia köögi superkaitsjaks. 

Giulia peab end toiduarmasta-
jaks, sest toit on tema jaoks kohe 
väga-väga oluline. Nagu iga õige 
itaallane, jätab Giulia kokkamise 
ja toidu nautimise ajaks kõik muu 
tagaplaanile. Itaallanna tunnistab 
uhkusega, et tavaliselt pöörlevad 
kõik tema vestlused toidu ümber. 

Kokkamine võtabki kogu tema 
vaba aja, olgu tegemisel siis värske 
pasta või mõni muu traditsiooni-
line Itaalia roog. „Head toitu tuleb 
alati kellegagi jagada – see on 
võimalus vestelda ja naerda ning 
unustada paariks tunniks töö ja elu 
nautida,” õpetab itaallanna. 

Giulia tuli Eestisse eelmise aasta 
märtsis ja on siin töötanud ühes 
Tallinna lasteaias. „Mulle väga 
meeldis see projekt ja ma kujutan 
ette, et töötan ka tulevikus lastega. 
See töö tegi mind rõõmsaks ja 

õnnelikuks.” Praegu töötab Giulia 
Tallinnas ühes suures logistika-
firmas. „See on midagi uut ja väl-
jakutsuvat, kuid see pole lihtne,” 
möönab ta.

Itaallannal on mitu põhjust, miks 
ta otsustas Eestisse pikemaks 
jääda, kuid nende hulka ei kuulu 
kindlasti ilm. Aga parema meelega 
räägib ta veel kord toidust. „Ma 
olen väga uhke rikka toidukultuuri 
üle, mida Itaalia pakub ning ma 
püüan seda rikkust ja mitmekesi-
sust eestlastega jagada, kuid ega 
see lihtne ei ole, kui inimestele 
meeldib pitsa ananassiga,” tunnis-
tab ta. 

Erinevate rahvuste kööke tutvus-
tav projekt „Kultuur purki!” oli 
Giulia sõnul väga lahe. „Valisin 
üritusele just ebatraditsioonilised 
Itaalia retseptid – baklažaani kot-
letid ning bruschetta paprikaga,” 
sõnas Itaalia toidukultuuri saadik.

" Tavaliselt pöörlevad kôik 
minu jutud ikka toidu   
   ümber"      -G.M.

"Kui läheb kokkamiseks, 
jääb kôik muu 

tagaplaanile"

Itaalias on ebaviisakas paluda ketšupit, majoneesi või muid 
lisandeid. Ainuke lisa, mida on kohane roale lisada, on oliiviõli. 
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Cotolette di melanzane
ehk baklažaanikotletid

Lõika baklažaan pikuti 4–5 mm paksusteks viiludeks. Klopi kausis lahti 
munad. Viiluta tomatid, sega need oliiviõli, palsamiäädika ja soolaga. 
Marineeri. Kasta baklažaaniviil lahtiklopitud munasse ja siis riivsaia. 
Prae võis või õlis. Kui riivsai on kuldpruun, pane baklažaaniviil köögi-
paberile, et liigne õli saaks ära nõrguda. Serveeri marineeritud tomatite 
ja basiilikuga. 

1 suur baklažaan 
võid või oliiviõli
1 karp kirsstomateid
70 g riivsaia
2 muna
soola
pipart
basiilikut
palsamiäädikat

5 portsjonit

 Cotolette di melanzane retsept pärineb Napoli kandist. Et roog on 
ülilihtne ja Aasiast pärit baklažaanid kasvavad päikeselises Itaalias 

peaaegu aasta läbi, on see eelroana väga populaarne.

i

v

Asenda Cotolette di melanzane retseptis munad 100 ml sojapiimaga, 
kuhu on segatud 1 spl kikerhernejahu.
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5 portsjonit

Bruschetta di peperoni 
Aja suur grillpann kuumaks. Grilli pannil paprikad, pane kergelt söes-
tunud viljad kaussi n-ö tõmbama. Samal ajal hõõru sai küüslaugu ja 
õliga, seejärel aseta viilud pannile. Pööra ümber ja pane mozzarella 
sellele sulama. Koori ja viiluta grillitud paprikad, aseta viilud juustu-
saiale. Kaunista basiilikuga. 

5 suurt saiaviilu
2 mozzarella-palli
1 punane paprika
1 kollane paprika
basiilikut
oliiviõli
küüslauku
soola

 ehk bruschetta'd peperoni'ga
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Bruschetta ajalugu ulatub etruskide aega kaheksa sajandit enne 
Kristuse sündi, kui Itaalias Toscana aladel hakati paar päeva vana 
saia ahjus röstima. Alguses oli tegu lihtsa leivaga, millele enne ahju 
pistmist määriti pisut õli ja lisati soola. Aja jooksul on bruschetta 

katete valik laienenud, kasutatakse juustu, liha ja köögivilju.

s

a

Vegan versioonis kasuta mozzarella asemele endale meelepärast 
veganjuustu.
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Kokkamine Kuressaares
Kuressaares toimunud Itaalia 

ja Vene kultuuri ja köögi tut-
vustamisele oli kaasatud palju 
inimesi – lisaks vabatahtli-
kele Irina Nikulinale ja Giulia 
Marullole panid üritusele õla 
alla ka Kuressaare linnavalitsuse 
noorsoonõunik Marii Kõrgesaar 
ja Salme valla noorsootöötaja 
Mariliis Lazarev. Ürituse edu-
kaks läbiviimiseks moodustati 
suisa korraldustiim, kuhu kuulu-
sid noortekekuse juhataja Arnek 
Grubnik, vabatahtlik David 
Santos ja noored. Kuressaare 
noortekeskuse juures tegutsev 

Noorte Tugila Lii Vanema juhatu-
sel toetas rahaga, mille eest osteti 
noortele kokkadele põlled.

Noortekeskusel sellise ürituse 
korraldamiseks sobivaid ruume 
pole, kuid hädast aitas välja 
Kuressaare Linnateatri kohviku 
omanik Leena Mölder, kes pakkus 
lahkesti võimalust ettevõtmine 
nende ruumides läbi viia.

Üheskoos tegutsesid köögis vaba-
tahtlikud Irina ja Giulia koos 
noortega. Kui toidud valmis, kaeti 
kohvikus lauad ning kõik üritusel  

osalejad said proovida Itaalia ja 
Vene köögi maitseid. 

Huvitav on seegi, et lisaks kauge-
tele maadele said kokku ka lähi-
mad naabrid – Kuressaare linna 
ja Salme valla noored tegid rõõm-
salt koostööd ning on lubanud 
seda jätkata nii köögis kui ka teis-
tes ettevõtmistes.

Ettevõtmist kajastas Saare maa-
konna päevaleht Meie Maa, kus 
ilmus artikkel „Noored tutvusid 
toidu abil eri kultuuridega”.

27KULTUUR PURKI
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Irina Nikulina 

Venemaalt pärit Irina Nikulina on julgustanud Eesti noori tegema 
vabatahtlikku tööd välismaal ning soovib seda teha ka kodumaal.  

Irina unistab kultuuridevahelise suhtluse koolituste korraldamisest. 



29KULTUUR PURKI

Irina kokkas Kuressaare 
noortekeskuses, loe sellest 
kogemusest 3. peatükist LK 27.

25-aastane Irina tuli Eestisse 
Euroopa vabatahtliku teenistuse 
projekti raames ja see on inspi-
reerinud tema karjäärivalikut. Ta 
soovib saada rahvusvaheliseks 
noorte koolitajaks. 

„Mulle meeldiks töötada Euroopa 
vabatahtlike ja koordinaatori-
tega Venemaal. Soovin arendada 
noorte koolitusi Venemaal ja välis-
maal kultuuridevahelise suhtluse 
ja arengu teemadel,” räägib ta oma 
plaanidest.

Ta koordineerib juba praegu rah-
vusvahelisi vabatahtlike projekte 
ning enamasti on need seotud 
Euroopa vabatahtliku teenistuse 
ja Erasmus+ Youth programmiga. 
„Tegelen samuti nende organ-
satsioonide akrediteerimisega, 
kes soovivad töötada EVS-iga 
Venemaal,” täiendab Irina.

„Tulin Eestisse, sest tahtsin 
Euroopa vabatahtliku teenistuse 
projekti raames vaba tahtlikuna 
töötada. Eesti oli minu jaoks kõige 
parem valik. Tundsin ennast kodu-
selt alates esimesest hetkest,” mul-
jetab Irina.

Venelanna on otsad Eestis juba 
kokku tõmmanud, kuid ta plaa-
nib Maarjamaad veel külastada. 
„Töötasin noortega üle terve Eesti, 
enamasti Tallinnas. Organi seerisin 
erinevaid üritusi ja töötube ning 
motiveerisin noori tegema vaba-
tahtlikku tööd välismaal,” lausub 
ta. Irina reisis Eestis palju ning 
ammutas kuhjaga teadmisi siinse 
kultuuri ja riigi kohta.

Hariduselt on Irina inglise-vene ja 
vene-inglise keelesuundade inter-
preet. Ta on energiline ja aktiivne 
ning talle meeldib lugeda, harras-
tada joogat ja veeta aega sõpra-
dega, samuti valmistada sööke ja 
neid nautida. 

„Armastan Itaalia ja Gruusia 
kööki, sest need on ideaalsed kom-
binatsioonid tervislikust ja maits-
vast toidust. Ise teen tavaliselt 
pastat, kana ja salatit, kuid ka teisi 
roogi,” lausub ta.

Irina tutvustab seljanka ja sõrni-
kute retsepti, kuna need iseloo-
mustavad Vene kööki kõige par-
mini ning neid on suhteliselt lihtne 
valmistada. „Sõrnikud on mulle 
pühapäevahommiku võrdkuju 
ning seljanka sümboliseerib head 
ja maitsvat lõunat,” selgitab ta.

Tagasi Venemaal, igatseb Irina 
Eesti maitseid: „Kahju, et meie 
poodides pole kama, see teeb mind 
kurvaks.” 

 "Jään     
 igatsema 

Eesti 
maitseid - 

eriti  
     kama" 

Venemaa üks kohalikke delikatesse on kanajalasupp ehk kholodets.
Moskvas on restoran, kus kõik töötajad on kaksikud.
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 Seljanka kodumaaks peetakse Ukrainat, kust see 17. sajandil mujale 
levima hakkas. Seljanka algupärane ja venekeelne nimetus (соля́нка) 

viitab supi suurele soolasisaldusele.

h

l
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1200 ml liha- või kanapuljongit
1 suur sibul
1 suur porgand
70 g peekonit
100 g choriso’t või suitsuvorsti
160 g suitsukana või  

muud suitsuliha
3 suurt soolakurki 
3 spl tomatipüreed 
1/2 spl paprikapulbrit 
1 suur kartul 
2 spl kappareid (soovi korral)
pool sidrunit
oliive
tilli
peterselli
musta pipart
hapukoort
vett

Seljanka
Vene köögi alustala

Seljankas kasutatakse alati soolakurke, mitte marineeritud kurke. Just 
soolakurgid annavad sellele erilise soolase ja hapuka maitse. Alati on 
supis vähemalt kolme sorti liha. 

*

Lihakogused supis on umbkaudsed, alati võib kombineerida. Prae suures 
potis keskmisel kuumusel erinevad vorstid, lisa lihasegule hakitud sibul 
ja riivitud porgand. Prae, kuid ära lase kõrbeda. Lisa hakitud soola-
kurgid ja lase veel viis minutit küpseda. Lisa tomatipasta, kapparid ja 
paprika. Sega hästi läbi ja lisa puljong.

Koori ja tükelda kartul, lisa see keevasse puljongisse ja lase viis minutit 
keeda. Lisa suitsutatud liha, nagu kanarind, lehmakeel jne. Lase supil 
5–10 minutit vaikselt keeda. Maitse, kui soola on vähe, lisa soolakurgi-
vedelikku või soola. Võta supp tulelt ja lase paar tundi tõmmata. Eriti 
hea on supp järgmisel päeval. 

Serveeri sidruniviilu, hakitud maitserohelise, oliivide ja hapukoorega.

4 portsjonit

Seljanka on üldiselt rohke lihaga supp, kuid veganitele võib olla 
mokkamööda seeneseljanka. Selles roas on liha asendatud seentega, 
sobivad nii värsked kui ka soolaseened: riisikad, šampinjonid. Keeda 
nagu lihaga suppi, kuid arvesta, et seened valmivad kiiremini, seega 
saab supp kiiremini valmis. 



t
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 Pole teada, kes valmistas esimesed sõrnikud, küll aga see, et tegija oli 
slaavi juurtega. Vanasti nimetati Venemaal kohupiima juustuks, seetõttu 
tuleb sõrnikute nimetus venekeelsest sõnast сыр (juust). Algselt oli retsept 
lihtne, kuid aja jooksul on seda täiendatud ja igas peres on välja kujunenud 

oma sõrnikute valmistamise viis. 
Sõrnikuid serveeritakse moosi, mee või traditsioonilisemalt hapukoorega.
Sõrnikud kuuluvad nii Valgevene, Ukraina kui ka Vene köögi roogade hulka.g
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300 g kohupiima
2 muna 
2–3 spl jahu 
2–3 spl mannat 
55 g suhkrut 
3 spl hapukoort 
soola 
taimeõli

Sôrnikud
slaavlaste üks popimaid magusroogi

Sega kohupiim hapukoorega, lisa jahu, manna, sool ja suhkur. Klopi 
lahti munad ja sõtku need hellalt tainasse. Jäta 20 minutiks tõmbama 
kuni manna paisub. Kata pannipõhi õliga ja küpseta sõrnikud mõlemalt 
poolt kuldpruuniks. 

6 portsjonit

Juustu valmistamiseks:
100 g kooritud mandleid
1/2 tassitäit vett koos 2-3 spl 

värske sidrunimahlaga
1/4 tl soola

Segu valmistamiseks:
2 spl vahtrasiirupit
3 spl speltanisujahu

6 portsjonit

 Vegan Sôrnikud
Blenderda kooritud mandlid, vesi ja sool. Vala pehmeks blenderdatud 
segu kaussi, lisa vahtrasiirup ja speltanisujahu ning sega. 

Kuumuta pann ühe teelusikatäie õliga. Vormi niiskete sõrmedega 
sõrnikud ning aseta pannile. Küpseta sõrnikud mõlemalt poolt u 3 min. 
Serveeri seesamipasta või vahtra-/datlisiirupiga.
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Julia Valiakhmetova 

Venemaalt pärit Julia Valiakhmetova  
aitab tähelepanuta jäänud lapsi nende  

igapäevategemistes ja süstib neisse eneseusku. 
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Julia saabus Eestisse üheksa 
kuud tagasi. Ta elab Tallinnas 
ja töötab  Euroopa vabataht-
liku teenistuse projekti raames 
Tallinna Laste Turvakeskuses. 
„Tegelen vanemliku hooleta las-
tega. Mõnikord on see raske, kuid 
ma armastan oma tööd. Usun, 
et tahan seda tööd ka tulevikus 
teha,” mõtiskleb ta. 

Julia abistab lapsi kodutöödes, 
õpetab neid, külastab neid koolis, 
mängib ja jalutab nendega ning 
aitab üritusi organiseerida. „Ma 
püüan lapsi õpetada ja nendega 
rääkida ning aitan neisse enese-
usku sisendada. Kui lapsed tajuvad 
edasiminekut, näiteks koolis, siis 
nad muutuvad enesekindlamaks 
ja tunnevad enda üle uhkust,” sel-
gitab venelanna.

Endast rääkides sõnab Julia, et ta 
on pidevas liikumises. Ta armas-
tab laulda, tantsida, suhelda, las-
tega olla, matkata ja hääletades 
reisida. „Tunnen rõõmu uutest 
inimestest, kohtadest ja muljet-
est oma elus. Minu nõrkus on aga 
hommikuti kaua magada ja maius-
tused,” tunnistab ta. 

Juliale sümpatiseerivad Tallinn 
ja Eesti väga. Ühest küljest on 
Tallinn väike ja õdus, kuid tei-
salt siiski pealinn, kus kogu aeg 

toimub midagi. Juliale meeldi-
vad meri, vanalinn oma suure-
pärase arhitektuuriga, rohelised 
pargid ja pealinna rahvusvaheline 
meelestatus.

„Eestlased pole nii avatud kui 
venelased ning nad ei näita oma 
emotsioone välja, mis võib esma-
pilgul ebasõbraliku mulje jätta. 
Aga kui sa saad nendega tuttavaks, 
on nad väga kenad,” nendib ta.

Julial on Eestist ka ekstreem-
seid kogemusi: ta on matkanud 
ja maganud talvel telgis metsas, 
pärast saunas leilivõtmist jää-
auku hüpanud ning rääkinud eesti 
keelt, mis polnud sugugi lihtne. 
Peale selle on ta korraldanud Vene 
köögi kokandusüritusi, esitlenud 
noortekeskustes oma kodumaad 
ja elanud ühes korteris seitsme eri 
rahvusest noorega.

Venelanna on hea toidu fänn ning 
kõige ahvatlevamad road on val-
mistanud tema ema. Kõige rohkem 
fännab ta Itaalia, Vene ja Ukraina 
kööki. „Loomulikult oskan ma 
süüa teha,” märgib ta. Julia tutvus-
tab Vene heeringasalati retsepti, 
sest see on Venemaal üks popu-
laarsemaid roogi vana-aastaõh-
tul. Julia sõnul peetakse sind pisut 
imelikuks, kui sa ei paku aasta vii-
masel õhtul heeringasalatit.

„Heeringasalati valmistamine 
võtab aega, kuid on seda väärt, 
sest see on väga maitsev ja üks 
minu lemmik,” tunnistab Julia. 
Talvel valmistas ta salatit koos 
Kuusalu ja Kolga lastega ning see 
oli kõigi jaoks üks lõbus ettevõt-
mine. Julia osales kokkamisüri-
tustel ka Tallinna, Viljandimaa 
ja Põltsamaa noortekeskustes. 
Koos lastega valmistati teisigi 
Vene rahvusroogasid, näiteks pel-
meene, pliine ja kartulipannkooke 
(драники). „Ma ei tunne siin Vene 
roogadest puudust, sest õnneks 
on Eestis saada kõiki koostisosi, 
et kodumaist sööki valmistada. 
Samuti on siin palju Vene kohvi-
kuid,” räägib Julia.

"Minu  
nôrkus on maiustused"

Venelased armastavad kõike marineerida – kurki, peeti, endiseid juhte. 



"Kôige parem toit, mida olen eales söönud, 
on minu ema valmistatud. Ma armastan 
Itaalia, Vene ja Ukraina rahvusroogasid."      -J.V.
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350 g heeringafileed
1 sibul 
3 kartulit 
3 porgandit 
3 muna 
2 peeti 
400 g majoneesi
puljongit

Vene heeringasalat
Keeda kartulid, porgandid ja peedid puljongis, jahuta ja koori. Keeda 
munad kõvaks ja koori. Haki kõik väikesteks kuubikuteks. Porgandid, 
kartulid ja peedid võid soovi korral jämeda riiviga riivida. Pane heeriga-
kuubikud kausi või taldriku põhja, selle peale hakitud sibulad, kata 
majoneesikihiga. Seejärel kartulid, porgandid, muna ja peet vaheldumisi 
majoneesiga. Kaunista munakollasepuru ja maitserohelisega.

6 portsjonit

 „Selyodka Pod Shuboy” (Селедка под шубой) tähendab  
sõnasõnalt heeringat kasuka all ja see on väga populaarne roog 
vana-aasta õhtul. Roog ongi nime saanud oma välimuse tõttu, 

kuna peedi ja majoneesi kiht katab salati kasukana. Salati loomise 
au kuulub kaupmees Anastas Bogomilovile, kellele kuulus 20. 

sajandi alguses Moskvas mitu söögikohta. Bogomilovi restoranid 
ei jäänud 1917. aasta revolutsioonist puutumata, erimeelsused 

lõppesid sageli tüli ja purunenud taldrikutega. Tülitsejate 
lepitamiseks lõi ta roa, milles on aukohal alati heeringas, mis oli 

hinnatud kala proletariaadi seas.

h

t

Vegan salatiks asenda heeringas baklažaaniga, muna tofuvõiga ja 
majoneesi asemel taimne majonees.



Kokkamine Kuusalus

Kuusalu restoranis Kolck kokka-
sid koos kohalike noortega Gruusia 
vabatahtlik Nana Burtchuladze ja 
Venemaalt tulnud vabatahtlik Julia 
Valiakhmetova. Toidutegemise 
kõrvale räägiti Gruusia ja Vene 
köögist ning  toidukultuurist.

Kohalikel noortel oli hea võimalus 
tutvuda vabatahtlike kodu riikide 
kultuuriga, sealhulgas muusikaga. 
Sai kogeda, kui erinevad võivad 
olla riikide traditsioonid. 

38 KULTUUR PURKI



39KULTUUR PURKI

Julya Luchkova 

Julya Luchkova on varem teinud vareenikuid vaid koos ema ja õega,  
kuid Eestis õppis ta selle kiiresti ära ja oskab nüüd suurepäraselt 

 Ukraina üht kuulsamat rooga valmistada.
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„Õde ja mina oleme alati aida-
nud emal vareenikuid teha, aga kui 
ma tulin Eestisse, selgus, et ega ma 
päris hästi neid ikka teha ei oska,” 
tunnistab Julya.

Ukrainlanna otsustas aga käised 
üles käärida ja hakkas koos sõp-
rade abiga vareenikute tegemist 
katsetama. „Minu sõbrad peavad 
vareenikuid fantastilisteks. Olen 
nüüd kindel, et oskan vareenikuid 
ka ise väga hästi teha,” rõõmus-
tab vabatahtlik. Euroopa vaba-
tahtliku teenistuses on ta seda 
Ukraina köögi üht alustala valmis-
tanud seitsmes noortekeskuses ja 
organisatsioonis.

Julya lemmikud on vareenikud 
kodujuustu ja munaga. Kuid siin 
pole ta neid külalistele pakku-
nud, sest eestlastele meeldivad 
vareenikud kartulitega. Soolased 
vareenikud on tavalisemad ja nii 
valis Julya jagamiseks kirssidega 
vareenikute retsepti. „Eestlased 
on üllatunud, et Ukrainas tehakse 
ka magusaid vareenikud,” märgib 
Julya.

Ukrainlanna on suur magusasõ-
ber ja kui juba teha süüa, siis kind-
lasti midagi magusat. „Küpsetan 
palju, mul on siin hea ahi ja pliit. 
Tavaliselt teen kas pannkooke või 
muid kooke.”

Eesti ja Ukraina köögist leiab palju 
sarnaseid toite nagu borš, kiievi 
kotlet, aspikk ja küpsetatud sea-
liha. Kõige suurem erinevus on 
küpsetistes: Ukrainas kasutatakse 
pärmitainast, Eestis lehttainast.

Julya tunnistab, et Eestisse tulek 
ei olnud tema teadlik valik. Talle 
oli esmatähtis Euroopa vabataht-
lik teenistus, mitte riik, kuhu 
minna. „Minu muljed Eestist on 
väga lahedad – inimesed on siin 
rahvusvahelised ja Tallinn on 
väga urbanistlik linn. Eestlased 
on nii kaunid, heledate juuste ja 
siniste silmadega,” on ta rõõmus, 
et Eestisse tuli.

Julya töötab vabatahtlikuna 
Tallinnas Haabersti Noorte-
keskuses ja on pealinnaeluga 
rahul. Ta on pärit Ukraina väike-
linnast, millest Tallinn kaks korda 
suurem kui ukrainlanna kodulinn. 
Eestisse tulek on Julyale eriline, 
sest ta on Euroopas esimest korda. 

Seni on ta reisinud pigem Aasias ja 
mujal maailmas ega ole sattunud 
Euroopa riikidesse. 

Julya on väga mitmekülgne – ta 
töötab vabatahtlikuna, kuid samal 

ajal ka tantsija ja tantsuõpetajana. 
Tal on magistrikraad sotsiaaltöös 
ning tema hobid on kudumine ja 
filmide vaatamine. Kodus on ta 
aga harva, sest talle meeldib rei-
sida. „Mulle meeldivad seiklused, 
kohtumised uute inimestega ning 
uurida võõraid kultuure. Olen 
emotsionaalne ja minu sõbrad kut-
suvad mind hellitavalt päikeseks,” 
teatab Julya. 

Eestis on ta jõudnud palju: külas-
tada 15 linna ja kohanud väga palju 
toredaid inimesi. Eelmised jõulud 
pidas ta Eesti peres. Ta loodab 
külastada Eesti saari ja Tallinna 
Teletorni.

"Ôppisin vareenikuid 
valmistama alles Eestis"

Ukrainas asub maailma kohvikute pealinn Liviv, kus 
on kõige rohkem kohvikuid inimese kohta.
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Vareenikud kirssidega 
250 g jahu 
400 g külmutatud kirsse
2 spl mett
2 muna
soola
40 g suhkrut
120 ml 2,5%-list piima
200 g 4%-list 

vanillikohupiimapastat
50 g võid 

Valmista tainas. Sõelu kaussi jahu, tee keskele süvend ja vala sinna 
lahtiklopitud munad, piim ja 0,5 tl soola. Sega algul kahvliga, seejärel 
sõtku tainas ühtlaseks palliks. Kui tainas on liiga kuiv, tee käed märjaks 
ja sõtku niikaua, kuni see on sile ja läikiv. Kui tainas on liiga märg, lisa 
jahu. Jäta 15 minutiks rätiku alla seisma. 

Rulli tainas peeneks vorstikeseks. Lõika sellest 30 ühesuurust tükki. 
Vajuta üks tükk käega lapikuks ja rulli sellest võimalikult õhuke ketas 
läbimõõduga u 10 cm, vajadusel lõika ketas tassiga ühtlaselt ümaraks. 
Tee nii kõigi tainatükkidega. 

Sulata ja nõruta kirsid, kuna liigne vedelik takistab vareeniku kokkusu-
rumist. Tõsta ketta keskele kolm kirssi ja raputa peale suhkrut. Vajuta 
vareenik korralikult kinni. Keeda vareenikuid soolaga maitsestatud 
vees kaheksa minutit. Tõsta kurnatud vareenikud kaussi, nirista peale 
sulavõi ja mesi. Serveeri koos kohupiimapasta või muu meelepärase 
lisandiga. Vareenikuid saab edukalt ka sügavkülmutada ja valmistada 
hiljem. 

30 tükki

 Vareenikud ehk väikesed keedupirukad kohupiima-, köögivilja-, 
seene-, keedise- vm täidisega on Ukraina rahvusroog. Vareenikud 
hapukoorega on pühadesöök ning vana kombe kohaselt tuleb enne 
nende sööma asumist laulda. Vareenikute söömises peetakse isegi 

maailmameistrivõistlusi.z

S
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30 tükki

Vegan Vareeniku tainas 
Sega 120 grammi jahu soolaga. Lisa keev vesi ja sega veel ning lisa vähe-
haaval jahu, kuni tainas muutub siidiseks ja lööb käte küljest lahti. Tee 
kõike nii nagu vareenikute puhul, kuid serveeri vareenikud ilma kohu-
piima ja võita.  

400 g jahu
1 tl soola
240 ml keevat vett

" Varem kokkasin palju rohkem, aga nüüd valmistan pigem 
lihtsaid toite ja katsetan tihti midagi uut."      -J.L.
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Kokkamine Rannus
Ukraina ja Ungari kultuuri ja 

kööki tutvustati Rannu pere- ja 
noorte keskuses kahel päeval: esi-
mesel päeval räägiti ukrainlas-
test ja nende toitudest, teise päeva 
teema oli madjarite maa.

Ukrainast pärit vabatahtlik Yulia 
Luchkova rääkis endast ja oma 
tegemistest Eestis ja Ukrainas. 

Kui sisukas ja silmaringi laiendav 
tutvumine läbi, hakati valmistama 
justkui tuttavaid pelmeene –, 
aga oh ei! Sarnaseid pätsikesi 
nimetatakse Ukrainas hoopis 
vareenikuteks. Ja üllatuseks 

ei sisalda need mitte soolast 
lihatäidist, vaid hulga magusamat 
suutäit – kirsse! Et Ukraina 
meeleolu täielik oleks, saatis 
seda lahedat kokkamist Ukraina 
muusika. Toiduvalmistamisesse 
oli kaasatud kümme noort, 
kuid vareenikuid jagati kõigile 
keskusesse tulnuile. 

Teisel päeval juhendas noori 
ungarlane Zsolt Banhalmi. Ta tut-
vustas Ungarit, oma hobisid ja 
rääkis sellest, mida ta Eestis teinud 
on ja millisena Eesti talle paistab. 
Zsolt tegeleb trummimänguga. Et 
lastega kiiremini sõpradeks saada, 

näiteas Zsolt videot, kus ta bändis 
trummi mängib. Peale sellise 
mehiste meeste tegevusega tutvu-
mist hakati valmistama tugevat ja 
toitvat rooga – Ungari lihapada. 
Poisid olid koos juhendaja usinasti 
ametis ja maitsvat toitu jagati kõi-
gile keskuses viibinud noortele.

Inglise keeles suhtlemisega saadi 
hästi hakkama ning see ärgitab 
seda keelt veelgi innukamalt 
õppima, samuti leiti, et kokkamine 
on põnev ja et ka teiste riikide road 
on maitsvad. 
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Lukas Jonaitis 

Leedulane Lukas Jonaitis armastab Eesti loodust ja on Oandu-Aegviidu-Ikla 
matkatee 375 kilomeetrist läbi käinud 205 kilomeetrit. 
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„Olen pärit kaunist Leedu lin-
nast Klaipėdast. Eestisse koli-
sin alles hiljuti,” sõnab Lukas. 
Esimesel Eesti-aastal oli Lukas 
Saku noortekeskuses Euroopa 
vabatahtliku teenistuse vabataht-
lik, kuid juba enne projekti lõp-
pemist puges Eesti talle nii hinge, 
et ta otsustaski siia jääda. Lukas 
töötab Keila noortekeskuses noor-
sootöötajana. Lukas on õppinud 
kaks aastat kolledžis logistikat, 
kuid tundis, et see ala pole tema 
jaoks ja nii jäid õpingud pooleli.

„Mulle meeldis Eesti esimesest sil-
mapilgust. Tallinn on nii ilus linn 
ja vanalinn oma korrashoitud lin-
namüüridega vallutas mu südame 
kohe. Ka pole eestlased sugugi nii 
aeglased nagu stereotüüp nende 
kohta räägib,” naerab 24-aastane 
leedulane.

Lukas on Eesti loodusest vai-
mustuses, võrreldes Leeduga 
on see hoopis rikkalikum. Teda 
võluvad Eesti rabad, metsad, 
saared, pankrannikud ning Riigi 
Metsamajandamise Keskuse 
(RMK) telkimisalad, mis on üli-
mugavad. „Olen Eestis päris palju 
reisinud, matkanud RMK Oandu-
Aegviidu-Ikla matkateel 205 kilo-
meetrit, külastanud kõiki suuri-
maid linnu ja rohkem veel,” paja-
tab ta oma seiklustest. 

Ta on külastanud ühe oma lem-
mikbändi Trad.Attack! kontserti ja 
osalenud kultuure ja rahvuskööke 
tutvustavas projektis „Kultuur 
purki!”

Lukas armastab head toitu. Kui ta 
on kokkamise lainel või on midagi 
köögis katsetanud, soovib ta seda 
kohe ka teistega jagada ning pak-
kuda tükikest Leedu kultuurist. 
Lukasele meeldivad lihatoidud, 

pasta ja salat, aga ta on ka suur 
maiasmokk. Leedulane jumaldab 
šokolaadi ning tema lemmikkook 
on tehtud šokolaadist. 

„Kultuur purki!” üritusel valmis-
tas Lukas kartulipannkooke ja 
Laisa Koogi. „Valisin need retsep-
tid, sest neid on lihtne valmistada, 
aga tulemus on imemaitsev. Laisk 
Kook on väga sarnane eestlaste 
Kirjule Koerale, kuid peamine eri-
nevus on, et me ei kasuta selles 
marmelaadi. Seetõttu pole kook 
nii magus ning on rohkem šoko-
laadimaitseline. Nii kartulipann-
koogid kui ka Laisk Kook on minu 
ellu kuulunud juba sellest ajast, 
kui ma veel laps olin,” meenutab 
Lukas. 

Eesti köögis paneb teda kõige 
rohkem imestama tõsiasi, et me 
sööme palju kartulit, kuid ei võta 
mugulatega midagi muud ette, 
kui vaid keedame või küpsetame 
ahjus. Leedus on aga vähemalt viis  
rahvusrooga, mis on valmistatud 
peamiselt vaid kartulitest. 

"Leedus 
on vähemalt 

viis 
rahvusrooga, 
mida tehakse 

vaid 
kartulitest"

Üks Leedu tuntuim roog on Cepelinai, mis sai nime 
Zeppelin õhulaeva sarnase kuju tõttu.
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"Kui olen kokkamise lainel vôi katsetan 
toiduga, siis soovin seda ka teistega 

jagada ning pakkuda tükikest Leedu   
kultuurist. "    -L.I.
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Kartulipannkoogid
Riivi kartulid ja sibul peene riiviga või köögikombaini abil. Pressi 
massist liigne vedelik välja. Klopi lahti munad, lisa soola, pipart ja sega 
munad kurnatud kartuli sibulamassiga. Küpseta pannil õlis, kuni saad 
kenad kuldsed koogid. 

Serveeri hapukoore või klaasi keefiriga. Skanaus!

Vegan retseptis asenda muna jahuga ja kõik muu tee täpselt nii nagu 
tavalises retseptis.

1 kg kartuleid
1 suur sibul
2 muna
soola
pipart
õli

10 portsjonit

 Arvatavalt tegid juudid kartulipannkooke juba 2000 aastat tagasi. Juudi 
kartulikook ehk latke on siiani Hanukkahi auroog, millega tähistatakse 
õli-imet, kui ööpäevaks mõeldud õli kestis kaheksa päeva. Seetõttu 

on nende menüüd õlis küpsetatud road, nagu kartulipannkoogid. 

H

Y
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Laisk kook  
550 g küpsiseid, näiteks „Selga”
200 g võid
400 g kondenspiima
3 spl kakaopulbrit

Sulata või madalal kuumusel. Lisa võile kondenspiim ja sega mass ühtla-
seks. Lisa kakao ja sega taas. Seejärel pane segu kõrvale ja lase sel pisut 
jahtuda. Purusta küpsiseid ja lisa kondenspiima segule. Sega kuni kõik 
küpsised on kondenspiima-kakao seguga kaetud. Pane segu kilekotti või 
toidukilega kaetud leivavormi ja vormi meelepärane vorsti- või pätsiku-
juline kook. Lase sel külmikus vähemalt kolm tundi taheneda. Hea on 
lasta koogil üle öö seista. 

10 portsjonit

10 portsjonit

Vegan Laisk kook
Sulata šokolaad ja sega see kookospiimaga. Purusta küpsised ja sega 
kookospiima šokolaadiseguga. Pane segu kilekotti või toidukilega 
kaetud leivavormi ja vormi meelepärane vorsti- või pätsikujuline kook. 
Lase sel külmikus vähemalt kolm tundi taheneda. Hea on lasta koogil 
üle öö seista.  

500 g vegan küpsiseid
200 g vegan tumedat šokolaadi
400 g kookospiima

 Tinginys ehk laisk mees on koogi nimi, sest seda on väga lihtne 
valmistada. Küpsisetükid jäta täpselt nii suureks, kui soovid. Virk 
teeb väiksema pudi, laisk murrab pooleks. See on juba aastaid väga 

populaarne kook Leedus. r

r
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Kokkamine Räpinas
Ühiselt süüa valmistades õpiti 

tundma teisi kultuure ning toiduga 
seotud tavasid ja maitse eelistusi, 
võtab noorsoo töö spetsialist 
Kadri Jürgenson kokku Räpinas 
toimunud vabatahtliku ja kohalike 
noorte kultuuri- ja köögidessandi 
„Kultuur purki”.

Selgeks sai mõiste „vabatahtlik” ja 
miks noored käivad teistes riikides 
vabatahtlikuks. Noored mõistsid, 
et see on pigem seiklus ning enda 
proovile panemine ja uue kogemine 
kui et kellegi orjaks olemine. 
Noored julgesid vabatahtliku 
leedulase Lukas Jonaitisega 

suhelda inglise keeles, rääkida 
Leedu ja Eesti kultuuridest ning 
valmistati üheskoos maitsvaid 
Leedu roogi.



50 KULTUUR PURKI

Naniko Burtchuladze 

Grusiinlanna Naniko Burtchuladze õpib psühholoogiat ning 
 unistab koolitaja ja inspiratsioonikõneleja karjäärist.  

Kulinaarias on tema soovid tagasihoidlikud.
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Nana kokkas Kuusalu 
noortekeskuses, loe sellest 
kogemusest 5. peatükist LK 38.

23-aastasel Nanal on sel-
jataga ülikooliõpingud, tal on 
bakalaureuse kraad ühiskonna-
teadusetes ja poliitikas ning suvel 
saab temast diplomeeritud psüh-
holoog. Kuid sellega Nana õpihimu 
veel ei rauge: ta plaanib psühho-
loogia erialal õpinguid jätkata. 
Oma tulevases karjääris pole ta 
aga veel päris kindel – tema unis-
tus on töötada inspiratsioonikõ-
neleja ja koolitajana. Aga millal ja 
kus, on alles lahtine.

„Loodan, et minust saab koolitaja 
või nõustaja. Saada inspiratsiooni-
kõnelejaks on rohkem unistus kui 
konkreetne eesmärk. Mind ins-
pireerivad väga TED-kõnelused 
(TED talks) ja ma sooviksin neid 
Gruusias populaarsemaks muuta,” 
sõnab ta. 

Nanat vaimustavad inimesed, kes 
muutuvad paremuse poole. Ta on 
innukas õppija ja oma unistuste 
poole pürgija – üks grusiinlanna 

hobidest on avatud seminaride 
ja loengute kuulamine ning eriti 
meeldib talle rahvusvahelistel 
koolitustel osaleda.

Nana on pärit Tbilisist ja Eestisse 
tuli ta eelmise aasta septembris. 
Ta töötab vabatahtlikuna Tallinna 
Kuristiku Gümnaasiumis augus-
tini ning läheb siis tagasi kodu-
maale. „Eesti ja eestlased on palju 
soojemad, kui ma arvasin,” tun-
nistab ta. 

Nana on Eestis olles pidanud luge-
matul hulgal ettekandeid Gruusia 
kohta ning löönud kaasa kooliga 
seotud projektides ja üritustel. Ta 
on väsimatult tutvustanud eest-
lastele Gruusia kultuuri ja kom-
beid. Teda köidavad iluuisutamine, 
tantsimine, laulmine ja loomad.

Nana ei pea end gurmaaniks ja 
võtab kokkamise ette vaid küla-
liste saabudes. „Ma pigem söön 
valmistoitu, kui ise vaaritan, 

kuigi aeg-ajalt kallitele inimestele 
süüa teha on nauding. Minu kirg 
on kookide küpsetamine,” räägib 
grusiinlanna.

Ta möönab tagasihoidlikult, et 
pole Gruusia rahvusroogade val-
mistamisel esmaklassiline meis-
ter, kuid saab hakkama. „Ma ei 
oska Gruusia pelmeene ehk hin-
kaale ega juustusaia hatšapuri’t 
väga hästi teha, kuid mulle meel-
dib neid süüa, nii nagu igale gru-
siinile,” lausub Nana.

Eestis olles igatseb Nana mõni-
kord Gruusia maitseid – sealset 
juustu ja kodumaal kasvavaid 
juur- ja puuvilju. Samuti alõtša-
kastet kemali’t, mis on oluline 
Gruusia köögi osa, ning tradit-
sioonilisi küpsetisi ja leiba. Tema 
lemmikroad kodumaisest köögist 
on oatäidisega pirukas lobiani ja 
maisileib mtšadi. 

"Pigem eelistan valmistoitu, 
kui et ise vaaritan"

Gruusia keel ei sarnane ühelegi teisele ja neil on oma 33 täheline tähestik. 
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Hatšapuri 
Hapukooretainas:
250 g paksemat hapukoort 

(Gruusias tehakse tainas 
matsoni-jogurtist)

150 g  sulatatud võid
1 muna
350 g nisujahu
0,5 tl söögisoodat
soola

Täidis:
250 g riivitud suluguni juustu 

(võib asendada halloumi, 
brõnsa või sõreda valge kõvema 
juustuga)

1 muna
2 sl hapukoort
2 hakitud küüslauguküünt (soovi 

korral)
soola

Klassikaline hatšapuri koosneb hapukooretainast ja täidisest.
Tainas. Sega hapukoor jahtunud sulavõiga. Klopi juurde muna, lisa 
soola ja soodaga segatud jahu. Sõtku tainas läbi – pead saama üsna 
pehme massi.
Täidis. Riivi jämedalt juust, sega klopitud muna, küüslaugu ja 
hapukoorega.

Adžaruli-hatšapuri
Rulli tainas veidi ovaalseks. Aseta juustutäidis keskele, suru lame-
damaks. Tõsta tainaservad poolenisti üle täidise, nii et otsad teravad 
jääksid. Küpseta 220-kraadises ahjus kuldseks ehk u 20–30 minutit. 
Serveerimiseks suru juustutäidisele sisse kerge süvend, löö sinna üks 
toores muna, peale killuke võid. Serveeri kohe!

Imeruli-hatšapuri
Kui soovid suurt hatšapurit, jaota tainas kaheks võrdse suurusega 
(ümaraks) tükiks ja rulli need õhukesteks ketasteks. Kui soovid väike-
seid hatšapurisid, rulli tainas jahusel laual u 5 mm paksuseks ning lõika 
joogiklaasi või küpsisevormiga u 7 cm läbimõõduga ketasteks.
Pane täidis ühe tainaketta peale ja kata teise kettaga. Määri servad 
munaga ja suru kõvasti kinni. Torka kahvliga pealmisele tainale mõni 
rida auke. Määri pealt munaga ja küpseta 220-kraadises ahjus kuldseks.

Megruli-hatšapuri
Pane osa juustutäidisest kõrvale ja küpseta hatšapuri poolvalmis. Siis 
võta korraks ahjust välja, puista peale juust ning jätka küpsetamist.

1 päts
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Vegan Hatšapuri 
Kuumuta piim ja sulata margariin kas väikeses potis pliidil või kausis 
mikrolaineahjus. Lahusta soojas segus suhkur ja lase käesoojaks 
jahtuda. Lisa pärm ja jahu. Sega tainaks ja lase 30 minutit kerkida. 
Sõtku seejärel tainas ühtlaseks ja lase veel tund kuni poolteist kerkida.
 
Pane juust köögikombaini ja sega, kuni saad ühtlase segu. Lisa ülejäänud 
ained ja sega masinas ühtlaseks massiks. Pane segu külma.

Kalla kerkinud segu jahuga kaetud lauale. Tee üks suur hatšapuri 
või mitu väikest. Selleks vormi tainas kas kaheks suureks palliks või 
mitmeks väiksemaks. Lase pallidel 15 minutit kerkida, seejärel rulli 
need ketasteks. Pane üks ketas küpsetuspaberiga kaetud ja rasvainega 
määritud pannile, pane pool juustusegust taina keskele. Kata juust taina 
servadega, nii et moodustuks pall. Tee sama ülejäänud taina ja juustuse-
guga. Lase veel 45 minutit kerkida. Kui tainaservad alla vajuvad, näpista 
need uuesti palli keskel kokku. Küpseta pätse 190 °C kraadises ahjus 
15 minutit, seejärel alanda kuumust 170 °C ja küpseta veel 20 minutit, 
kuni need on kuldpruunid. Lase enne serveerimist vähemalt 15 minutit 
jahtuda. 

Tainas:
250 ml sojapiima
3 spl sulamargariini
14 g pärmi
soola
küpsetuspulbrit
2 spl suhkrut
400 g jahu
  
Täidis:
400 g erinevat veganjuustu, 

pehme ja kõva pooleks
100 g tofut
1 spl riisijahu
60 ml sojapiima
1 spl jahu
2 spl margariini
1 tl paprikapulbrit
pipart
muskaatpähklit

1 päts
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 Hatša on gruusia keeles juust ja puri jahu.
Jahu on Gruusias au sees igas majapidamises ja üks sellest 

valmistatav roog on hatšapuri. 
Iga perenaine küpsetab hatšapurit pisut erinevalt, kuid alati on 
selles juust ja jahu, üks traditsioonilisemaid lisandeid on muna. 
Hatšapuri variatsioonid on pärit kunagise Gruusia kuningriigi eri 

piirkondadest, Imeretist ja Adjarast.
Hatšapurisid on ümmargusi, kandilisi ja lootsikukujulisi.

B
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Hinkaalid on Gruusia köögi üks kõige olulisem osa. Kust hinkaalid pärit 
on, ei oska keegi täpselt öelda, arvatakse, et komme liha väikestesse 
taignakompsukestesse pakkida on tulnud mongolitelt. Aga grusiinid 
tunnevad hinkaale ammustest aegadest ning peavad neid enda omaks. 
Grusiinid on veendunud, et hinkaalid on pärit mägedest, Gruusia sõjatee 
äärest Kazbegi ja Pasanauri kandist. Grusiinid peavad hinkaale oma köögi 
uhkuseks ja söövad neid rõõmuga. Hinkaale valmistatakse erinevate 
täidistega. Mägedes põhiliselt lambalihaga, aga tihti on täidiseks segu 

looma- ja sealihast.

y

K
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Hinkaalid 
Gruusia köögi kaubamärk

Tainas:
450 ml leiget vett
1 kg nisujahu
1 tl soola
Sega tainas kõvasti läbi. Lase 

sellel seista ja sega iga poole 
tunni tagant veel kolm korda. 

Täidis:
500 g seguhakkliha
1 väikesteks tükkideks hakitud 

sibul
1–2 pressitud küüslauguküünt
1 tl Cayenne’i pipart
1–2 tl jahvatatud musta pipart
1–2 tl soola
0,5–1 tl kuivatatud koriandrit
peotäis hakitud värsket 

koriandrit
peotäis hakitud värsket peterselli
pisut külma vett (et täidis oleks 

vedelapoolne)
Sega kõik läbi.

Puista lauale jahu, võta osa tainast ja rulli õhemaks, umbes 0,5 cm 
paksuseks. Lõika tainast ümmargused 50-grammised kettad. Selleks 
sobib hästi nt kokteilišeikeri kaas või mõni muu 8–9 cm läbimõõduga 
vorm. Seejärel tee kettad jahuga kokku ja rulli laiaks, õhukeseks ja 
ümmarguseks, läbimõõt silma järgi 16–18 cm. 

Pane ketta keskele suur lusikatäis lihasegu ja voldi hinkaali servad 
kokku. NB! Vaata, et lihamahl ei voolaks taina servale, sest siis ei hakka 
tainas kokku. Kui tutt on valmis, pigista see nimetissõrmede ja pöial-
dega kokku, murra ülemine ots ära ja viimistle hinkaali saba ilusaks.

Pane hinkaalid ettevaatlikult keevasse soolvette, keeruta potti edasi-ta-
gasi, et hinkaalid põhja kinni ei jääks. Kui hinkaalid pinnale kerkivad, 
keeda veel vähemalt viis minutit. Vahetult enne väljavõtmist vala potti 
klaas külma vett (siis ei kleepu hinkaalid taldrikul kokku).
Serveeri musta pipraga.

25 tükki

Vegan hinkaalide valmistamiseks asenda hakkliha valmis keedetud 
sojahakkmassiga.
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Natalija Petrina 

"Toit ja söömine on Horvaatias väga olulised, me 
pingutame tublisti, et head toitu valmistada."      -N.P.
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„Kui tujukas võib olla Eesti 
ilm! Vot see oli üllatus ja tõeline 
väljakutse,” naerab päikselisest 
Horvaatiast pärit Natalija Petrina. 
Tallinnas veedetud aas taga 
armus ta vana linna kitsastesse 
tänava tesse ja jääb taga igat sema 
imelisi päikese loojanguid.

Natalija on 27-aastane horvaatia 
keele ja kirjanduse õpetaja. Pärit 
on ta kuulsast keskajal rajatud 
kindluslinnast Karlovacist, mis 
asub täpselt Horvaatia riigi süda-
mes ja mis sobib hästi nii põhja kui 
lõunasse viivate avastusretkede 
alguspunktiks. Natalija peab end 
reisisõltlaseks ja toidunautijaks.

„Sõbrad ütlevad, et olen alati 
rõõmsameelne ja näen maailma 
läbi roosade prillide. Arvan, et 
olengi avatud meelega ja aus ning 
alati nõus proovima uusi asju 
ja avastama teiste rahvaste kul-
tuure,” tutvustab Natalija.

Üle kõige naudib Natalija reisimist, 
sõpradega koosolemist ja raama-
tute lugemist. Aga ta tunneb end 
suurepäraselt ka uiskudel – olgu 
jääl või rullidel, ning samavõrd 
meisterlikke poognaid kui jääl 
liueldes veab ta ka tantsupõrandal. 
Aga see pole veel kõik – Natalija on 
ka suurepärane kokk. 

Horvaatlased võtavad toidu-
tegemist tõsiselt ja peavad oliivi-
õli pühaks. „Meil on palju juur- ja 
puuvilju, kuid Eestis süüakse palju 
kartulit,” räägib Natalija.

Toit on Horvaatias väga olulisel 
kohal ning igaks söögikorraks 
valmistutakse pühendumusega. 
Natalija usub, et toit ühendab ini-
mesi, sest söögilaua ümber saa-
dakse kokku, vesteldakse ja vee-
detakse aega. See on elustiil. 

Traditsioonilist Horvaatia mlincit 
kanaga süüakse tavaliselt jõulu-
laupäeva lõunaks, aga ka pühapäe-
viti lõunaroana. „See on üks minu 
lemmiktoite kodumaalt, seda on 
lihtne teha ja maitseb oivaliselt. 
Ema on lapsest saati mulle mlincit 

lõunaks valmistanud ja see mait-
ses mulle alati. Õppisin rooga 
tegema täpsemalt oma ema ret-
septi järgi ja nüüd oskan seda ise 
teha,” kiidab Natalija. 

Köögikunstist rääkides toob ta 
välja veel ühe olulise tähelepa-
neku: „Meil on oliiviõli toitude 
püha koostisosa, nii nagu on koor 
Eestis.”

Horvaatlanna elas Tallinnas 
aasta ning Euroopa vabatahtliku 
teenistuse raames tegeles siin 
paljude ettevõtmistega. Ta 
on õpetanud koolides vabas 
vormis inglise keelt, juhtinud 
inglise keele töötube linnades ja 
linnalähistel laagrites, juhtinud 
Erasmus+ projekte ning töötanud 
lasteaedades. Ja muidugi reisis 
– käis uudistamas ka Eesti 
naaberriike.

Eestlaste kohta ütleb Natalija, et 
võrreldes lõunamaalastega on nad 
rahulikud ja reserveeritud, kuid 
Eesti loodus ja päikeseloojang 
on muljetavaldavalt kaunid. Neid 
igatseb ta taga praegugi, Šveitsis 
elades. 

"Usun, 
et toit 

ühendab 
inimesi"

Maailma suurima trühvli leidis Horvaatiast 1999. aastal Giancarlo 
Zigante koos oma koera Dianaga. Trühvel oli peaaegu jalgpalli suurune 

ja kaalus 1,31 kilo ning leidmise ajal oli selle väärtus 5000 dollarit. 
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Mlinci 
ehk serbohorvaadi nuudlid kanaga

Sega jahu, vesi, munad ja sool. Sõtku sellest kõva tainas, rulli nii õhuke-
seks, kui saad ja lõika sellest parajas suuruses näiteks 10 x 15 sentimeet-
rised plaadid. Küpseta ahjus 180 °C kraadi juures 3–5 minutit mõlemat 
poolt. Mida kauem küpsetada, seda pähklisem maitse. Seda võid teha 
mitu päeva varem.

Serveerimiseks tükelda mlinci ja kalla soolase keeva veega üle. Jäta 4–6 
minutiks seisma, ole ettevaatlik, mlinci läheb kiiresti pehmeks. Kurna, 
lisa pisut hane või mõne muu linnu rasva, serveeri grillitud kana või 
kalkuniga salatipadjal. 

450 g jahu
2 muna
soola
200 ml vett
linnurasva
röstitud kana
salatit

6 portsjonit

Mlinci on küpsetatud tainas – kohati meenutab see pastat, 
teisalt aga rohkem lapikut leiba või isegi küpsist. Sarnaseid 
küpsetisi leiab kogu Lähis-Idast. Selliseid küpsetisi hakati 
tegema praktilisel põhjusel: nimelt polnud veel hiljuti paljudes 
Horvaatia taludes ahje ning kaua säiliv küpsetis oli hea viis 
jahu säilitada. Küpsetati tavaliselt kummuli poti all ja see oli 

töö, mida iga päev ei tehtud. 

X

v

Vegan tainasegu saab teha linaseemne “munaga”  
(segada kokku 1 spl lina seemneid ja 40ml vett)
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Uštipci  
ehk pirukad moosiga

Kuumuta piima ja vee segu käesoojaks. Löö segusse lahti muna. Sega 
kuivained. Ära pane pärmi ja soola teineteisele selga, vaid pane üks 
ühte, teine teise kausiserva. Lisa vedelad koostisosad ja sõtku kõik 
tainaks. Jäta rätiku alla kerkima. Kahe tunni pärast rulli tainas ja lõika 
väikesteks ruutudeks. Kata rätikuga ja lase kümme minutit kerkida. 
Kuumuta potis õli, küpseta tainaruudud mõlemalt poolt kuldpruuniks. 
Serveeri moosi, hapukoore või muu meelepärase lisandiga. 

500 g jahu
7 g kuivpärmi
70 ml vett 
150 ml piima
1 muna
1 tl soola
3 tl suhkrut
sidruni- ja/või apelsinikoort
õli küpsetamiseks

Uštipcist on sadu versioone, need erinevad suuruse, koostise 
ja lisandite poolest. Neid on soolaseid ja magusaid. Kuid kindel 
on, et igal horvaadil on oma vanaema retsept, mida peab 

õigeks. Õige uštipci on pealt krõbe, seest pehme ja õhuline. 

W

R

Vegan pirukate tegemiseks asenda piim taimse piimaga, muna lina-
seemneseguga, hapukoor maitsestamata sojajogurtiga.
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Kokkamine Vastseliinas
Võru maakonna väikesesse 

Vastseliina alevikku tuli kaugelt 
oma maa kultuuri ja toitu tutvus-
tama Horvaatiast pärit Natalija 
Petrina.

Enne kui ühiselt toidu valmis-
tamisesse süveneti, saadi oma-
vahel tuttavaks ja Natalija rääkis 
endast. 

Pikemalt peatuti kultuuri- ja kok-
kamisaktsioonil „Kultuur purki!” 
ja arutleti vaba tahtlike töö üle.

Kui ühine köögis toimetamine 
lõppes ja toidul oli hea maitsta 
lastud, tutvustas Natalija oma 
emakeelt – horvaadi keelt, selle aja-
loost ja omapärast ning oma maa 
kultuurist. Et Horvaatia kultuurist 

paremini osa saada, tantsiti läbi ka 
üks selle maa tants.

Noorte huvi taolisi ettevõtmisi 
korrata ja sellist mõnusat suht-
lemist kogeda on Vastseliina  
noortel suur.



Sofya Hovhannisyan 

Armeenia pealinnast Jerevanist pärit Sofya Hovhannisyan on Eestis 
vabatahtlikuna töötades palju õppinud ning siinse elu-olu nii omaks  

võtnud, et Eestist on saanud tema teine kodumaa. 
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Sofya on optimistlik ja selts-
kondlik. Armeenlanna hindab kõr-
gelt ausust, see on tema jaoks üli-
oluline, ta otsib seda nii endas kui 
ka teistes. 

Sofya on õppinud Jerevanis sotsio-
loogiat ning õpingud on mõjuta-
nud teda vabatahtlikuna töötama 
lastega. „Valisin Eesti oma võõrus-
tajamaaks, sest see tundus põnev 
ja omapärasem kui paljud suured 
ja mõjukad riigid,” põhjendab ta. 
Sofya uskus, et leiab Maarjamaalt 
palju ebatavalist – haruldasi ini-
mesi ja paiku. „Mul oli õigus,” 
kiidab ta.  

Armeenlanna on vabatahtlikuna 
palju reisinud ning tema unis-
tuste töö ongi seotud reisimise 
ja teiste kultuuride avastamisega 
terves maailmas. „Kuigi olen rei-
sinud paljudes maailma paikades, 
olen harjunud siin eestlaste, eesti 
keele ja kultuuriga. Mul on Eestist 
ja eestlastest vaid head muljed. 
Eestis on palju armsaid väikelinnu 
ilusate järvede ja omanäoliste 
majadega, palju kauneid metsi ja 
telkimiskohti,” jagab ta kogemusi. 
Eestlased on suuremeelsed, otse-
kohesed, rahuliku loomu ja kiire 
taibuga.

Sofya täheldab, et Armeenia ja 
Eesti kõige suurem erinevus ei 

seisne inimestes ega geograafias, 
vaid hoopis toidus. „Armeenlased 
söövad tervislikult – juur- ja 
puuvilju, kuid meile meeldib ka 
liha, eriti grill-liha,” selgitas ta. 
Tema arvates meeldivad eestlas-
tele samad asjad, kuid paraku 
pole siinsed juur- ja puuviljad nii 
maitsvad. „Arvan, et ilma pärast,” 
oletab ta.  

„Mulle maitseb Armeenia rahvus-
toit ning mulle meeldib seda ka 
valmistada,” kinnitab Sofya. 

Eestis toimunud Kultuur purki 
kokkamis üritusel valmistas 
armeenlanna kaks kodumaist 

rahvusrooga. „Ma valisin riisiplovi 
seentega, sest see on Armeenias 
väga traditsiooniline toit. Teiseks 
valisin magustoidu baklava, sest 
see näitab ideaalselt meie maitset 
– mida meile meeldib süüa ning 
mis on meie kultuuris tavaline. 
Armeenia traditsioonilistes roo-
gades kasutatakse palju maitseai-
neid ja palju koostisosi ning mõni-
kord on mul Eestis olnud raskusi 
nende leidmisega,” räägib ta.  

„Eestis õpin ma kogu aeg midagi 
uut ja iga kogemus kasvatab 
mind nii, et igaüks neist mängib 
minu elus suurt rolli. Minu pro-
jekt hakkab lõppema ja ma püüan 
harjuda mõttega, et eestlased, 
eesti keel ja Eesti ei ole minu 
jaoks enam igapäevane. Aga võin 
julgelt öelda: Eestist on saanud 
minu teine kodumaa,” rõõmustab 
armeenlanna. 

„Külasta Eestit, ela Eestis ja kokka 
Eestis,” soovitab Sofya.

"Armeenia 
maitseaineid 
on Eestis pisut 
raske leida"

"Armastan Armeenia rahvustoitu. 
Armeenlased söövad tervislikult, peamiselt 
juur- ja puuvilju, kuid meile maitseb 

ka liha - eriti grill-liha."
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Maailma vanim veinikoda asub väidetavalt Armeenia külas Arenis. 



u
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Seeneplov
2 spl võid
6 seent, näiteks šampinjoni
1 küüslauguküüs
1 sibul
500 ml kanapuljongit
180 g valget riisi
soola 
pipart

Sulata pannil või ja küpseta selles tükeldatud seened, hakitud sibul ja 
purustatud küüslauk, kuni vedelik aurustub. Lisa pannile kanapuljong 
ja riis. Sega. Lase kaane all vaiksel tulel 20 minutit haududa, maitsesta 
soola ja pipraga. 

Vegan retseptis asenda kanapuljong köögiviljapuljongiga.

 Puljongis küpsetatud riisi tunti juba tuhandeid aastaid tagasi Indias. 
Plovi varajast versiooni on mainitud serveeritavat juba Aleksander 

Suurele. Sellest ajast peale on retsept arenenud ja võtnud 
tuhandeid vorme. 

u

y

2 portsjonit
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Gata ehk գաթա 
ehk baklava

500 g lehttainast  
(võid selle ka ise teha)

150 g suhkrut
100 g jahu
2 spl võid
½ tl vaniljeekstrakti
1 muna

Gata’st on igal Armeenia külal oma versioon. Klassikaline gata on 
jahu, või ja suhkrutäidisega. Kuid sinna lisatakse ka pähkleid ja 

kuivatatud puuvilju. Mõned peidavad gata’sse mündi ja ütlevad, et 
see, kes oma tükist mündi leiab, on eriti õnnelik. 

Vegan baklavaks kasuta vegan lehttainast ning või asemel taimset 
margariin, muna asenda kikerhernekonservi vedelikuga (sobib hästi 
võõpamiseks küpsetistel).

Kuumuta ahi 180 °C kraadini. Sega kausis toasoe või, jahu ja suhkur. 
Segu peab peos kokku hakkama. Lõika tainas pooleks ja kata ühtlase 
või, jahu ja suhkrusegu kihiga. Tõsta teine pool tainast purukihiga 
kaetud taignale. Voldi see veel kord pooleks ja lõika sobiva suurusega 
ruudud. Tõsta ruudud küpsetuspaberiga kaetud ahjuplaadile. Torgi 
kahvliga ruutudele endale meelepärases mustris augud ja võõpa need 
lahti löödud munaga üle. 

Küpseta ahjus 25–30 minutit, kuni ruudud on kuldpruunid. 
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Kokkamine Valgas
Valga avatud noortekes-

kuses kokkasid 17 noort koos 
armeenlanna Sofia Miredon 
Hovhannisyaniga. Üheskoos val-
mistati seeneplovi ja magusat 
baklavat. Noored veendusid, et 
Eesti ja Armeenia kultuur on küll 

erinevad, aga toidukultuuris on 
ka palju sarnast. Sofiaga oli noor-
tel lihtne suhelda, sest ta valdab 
lisaks inglise keelele ka vene keelt, 
ning paljude Valga linna noorte 
emakeel ongi vene keel.

Lisaks kultuuri- ja toiduelamuste 
vahetamisele jagati kogemusi elust 
vabatahtlikuna, et noored näeksid 
võimalust ka end teistes riikides 
proovile panna.



Tutku Atalan 

Türklanna Tutku Atalan otsustas enne  
raamatupidajakarjääri proovida välismaal omapäi hakkama  

saada, et jõuda endas selgusele, kas ta ikka on õigel teel.
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24-aastane Tutku on õppinud 
ärikorraldust ja unistab töötada 
raamatupidajana. Enne päristööle 
asumist soovis ta vabatahtlikuna 
Euroopa vabatahtliku teenistuse 
raames Eestisse tulla. „Tahtsin 
kogeda teistsugust kultuuri ja 
keskkonda, kohtuda uute inimes-
tega, reisida, elada omapäi välis-
maal ning koguda kindlust tule-
viku suhtes,” põhjendab ta. 

„Pärast kaheksat kuud võin kind-
lalt öelda, et mul on väga hea meel 
selle otsuse üle. Olen palju muu-
tunud võrreldes projekti algusega 
– tunnen end suhtlemisel palju 
vabamalt,” tunnistab Tutku. 

Eestisse tulles ei usaldanud türk-
lanna oma inglise keele oskust ja 
pelgas võõrastega suhtlemist. Kuid 
ta taipas peagi, et kui ei ürita, siis 
ei hakkagi üht maailma kõige 
enamlevinumat võõrkeelt oskama. 
Samuti on ta õppinud paljude asja-
dega iseseisvalt hakkama saama, 
nagu näiteks majapidamistöödega.

„Esialgu oli pisut raske toime tulla 
perest, sõpradest ja kõigest har-
jumuspärasest eemal. Aga koha-
nesin kiiresti ja õige pea nautisin 
nii projekti kui ka elu Eestis täiel 
rinnal,” räägib ta.  

Eestisse soovis türklanna tulla 
seepärast, et on siin neli aastat 
tagasi käinud. Juba toona võlus 
teda Maarjamaa ilu, väiksus ja 
rahulik rütm. Tallinnas vaimus-
tub ta vanalinnast, mille tänavad 
ja õhustik tekitavad tunde, et oled 
justkui keskaega sattunud. 

Oma projekti viib Tutku ellu pii-
rilinnas Narvas. Ta õpetab las-
tele inglise keelt ning osaleb suvel 
laste- ja noortelaagrites.

Esialgu tundus Narva Tutkule väi-
kese ja kõledana, sest ta ise on 
pärit suurlinnast. Talv oli Narvas 
lõunamaisele piigale paras proo-
vikivi – külm ja mõnikord tundus, 
nagu oleks kogu linn tardunud 
talveunne, mitte midagi ei toimu. 
Türklannale oli esmakordne koge-
mus, kui detsembris läks pimedaks 

juba kella nelja paiku. Kuid nüüd, 
suvel, on elu Narvas jälle tagasi ja 
linn meeldib talle palju rohkem. 
Saab jõe ääres jalutada ja vahel ka 
piknikku pidada. „Olen Narvaga 
harjunud ning usun, et hakkan 
Eestit ja Narvat taga igatsema,” 
märgib Tutku.

Türgi köök on väga rikkalik ja toi-
duvalik tervislik ning sellest rää-
kides lööb Tutku särama. „Jaa, 
erinevate rahvusroogade katseta-
mine on põnev, kuid eelistan val-
mistada Türgi toitu, sest tunnen 
end selles koduselt,” jääb ta oma 
eelistuste juurde. 

Söömine ei ole sel maal lihtsalt 
kõhutäide, vaid kultuuri lahu-
tamatu osa. Et päevane palavus 
kipub Türgis söögiisu võtma, on 
tavaks kaks toekat söögikorda 
päevas – hommikul ja õhtul ning 
traditsiooni kohaselt alustatakse 
õhtusööki supi ja suupistetega.

Tutku üks lemmikuid on läätse-
supp. Türgi köögis on see väga 
populaarne. Lisaks heale maitsele 
on supp tervislik ja kiire valmis-
tada. Üks korralik ja tummine 
läätsesupp sobib hästi ka Eestis 
söömiseks ning annab jõudu 
põhja tuultega võitlemiseks. 

"Türgi köök 
lööb ka kôige 
vagurama sööja 
särama"

75KULTUUR PURKI

Usutakse, et põlluharimine sai alguse just 11 000 aastat 
tagasi Türgi aladel, kus hakati kasvatama nisu ja kaera. Türgi 

on täna maailmas suuruselt kümnes viljakasvataja. 
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Mercimek Corbas/
ehk läätsesupp

Puhasta juurviljad ja lõika väikesteks kuubikuteks. Keeda läätsi vähemalt 
liitris vees. Kui need on peaaegu pehmed, lisa juurikad ja lase supil veel 
20 minutit keeda. Suppi võib süüa kohe või ka püreestatult. Hea külma 
ilma supp. Tegemist on vegan supiga, lihasõbrad võivad seda täiendada 
meelepärase suitsuliha või lihapuljongiga.

250 g punaseid läätsi
1 porgand
1 kartul
soola
vett

6 portsjonit

  Läätsi söödi juba 9000–13 000 aastat tagasi. Juba Aristoteles 
kiitis läätseuppi  ja pidas seda delikatessiks. Sellest roast 
on tuhandeid versioone, lihaga ja lihata. Selles leidub eri 
läätsi, juurvilju jne. Indias annab supile omapärast vürtsi 
sealne maitseainete palett. Lähis-Idas tembitakse seda 

sidrunimahlaga, Egiptuses püreestatakse supp enne 
serveerimist. 
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"Ma naudin väga toidu valmistamist ja mulle 
maitsevad kôik Türgi köögi road." -T.A.
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Karn/yar/k 
ehk täidetud baklažaan

Puhasta baklažaanid ja küpseta neid 220 °C kraadises ahjus 30 minutit. 
Kui kahvel sujuvalt baklažaani läheb, on vili küps. Samal ajal haki sibul 
ja küüslauk. Prae pannil hakkliha koos küüslaugu ja sibulaga. Ära lase 
lihal pannil ära kuivada. Valmis lihasegule lisa hakitud petersell. Ära 
rohkem prae. Võta küpsetatud baklažaanid ja lõika pooleks. Kata pooled 
hakklihaseguga, millele omakorda aseta tomativiilud. Küpseta ahjus 
veel 20 minutit. Pane ahju kindlasti nõu veega, nii on baklažaanid veelgi 
maitsvamad. 

1 baklažaan
100 g hakkliha
1 sibul
1 küüslauguküüs
1 tomat
peterselli

6 portsjonit

Karnıyarık tähendab poolitatud kõhtu. Tegu on populaarse 
Türgi roaga, millel on mitmeid eri täidiseid. 

t

p

79KULTUUR PURKI



Cacık serveeritakse Türgis paljude roogade nagu kebabid ja 
köfte’d juures. Paljud tarvitavad seda sakummina. See võib 

olla vedelam kaste, mis meenutab suppi, või toekam määre. 
Bursas puhutakse kõrrega sinna mulle, et teha vahtu, mis 

muudab kastme õhulisemaks. 
 Z

P
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Vegan Karn/yar/k
Kuumuta ahi 180 °C kraadini. Kuni ahi soojeneb, triibuta baklažaan ehk 
koori see nii, et vili jääks triibuline. Poolita vili, määri rapsiõliga, raputa 
sellele soola ja küpseta ahjus pehmeks. Selleks kulub u 30 minutit. 
Haki sibul ja prae pannil läbipaistvaks. Lisa lihaasendaja, küpseta. 
Haki üks roheline paprika, küüslauk ja petersell. Lisa juurikad segule 
ja küpseta 15 minutit.

Aseta baklažaanid ahjuvormi ja täida pannil valminud seguga. Kaunista 
rohelise paprika ja tomativiiludega. Sega tomatipasta veega ja vala segu 
pannile. Küpseta 30–40 minutit. Serveeri riisi ja salatiga. 

6 baklažaani
1 purk purustatud tomatit
2 rohelist paprikat
1 sibul
60 ml oliiviõli
30 ml rapsiõli
1 pakk lihaasenduskuubikuid, 

näiteks Beyond Meat
peterselli
4 küüslauguküünt
soola
tšillihelbeid
musta pipart
2 spl tomatipastat
1 tomat

6 portsjonit



Cac/k  
ehk tzatziki kaste

Lihtne kaste, mida Türgis alati valmistatakse, et liha maitset pehmen-
dada. Kõige alus on puhas petersell, selleks on hea taim äädikaveega üle 
loputada ja korralikult kuivatada. 

Kastme valmistamiseks haki kurk, küüslauk ja petersell. Seejärel sega 
need Kreeka jogurti hulka. Kui kaste tundub liiga paks, lisa pisut vett. 

Tilgake oliiviõli lisab maitset.

500 g Kreeka jogurtit
1 kurk
1 küüslauguküüs
peterselli

6 portsjonit
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Vegan Cac/k 
Koori ja haki kurk peeneks, võid ka riivida. Sega hapukoor ja sidruni-
mahl, lisa kurk, pool tillist ja õlist ning sool. Sega hästi läbi. Kaunista 
ülejäänud tilli ja õliga. Serveeri külmalt.

230 ml tofu-hapukoort
1 kurk
1 sidruni mahl
soola
tilli
oliiviõli

6 portsjonit
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Kokkamine Iisakus
Türgi kultuuri ja köögi tutvus-

tamine Iisakus algas läätsesupi 
valmis tamisega, mille maitse mee-
nustas kohalikele noortele herne-
suppi. Samuti prooviti, kuidas 
maitsevad kartulit ja praetud 
veisehakkliha külma kastmega 
ning täidetud baklažaanid. Kõik 
road olid väga maitsvad, es algu 
ehk pisut harjumatud. 

Türgist tulnud vabatahtlik Tutku 
Atalan oli väga tore, kuid kahjuks 
olid Iisaku noored kohtumisel 
pisut tagasihoidlikud. Selle põhju-
seks võib olla noorte vähene inglise 
keele oskus. Noored küll mõistsid 
inglise keelt, kuid nappis julgust 
end väljendada. Nii mõnigi kohalik 
noor puutus esimest korda kokku 
välismaalt tulnuga. Kuna osalejaid 
polnud palju, sõbrunesid omavahel 

ka need noored, kes varem üks-
teist ei tundnud. Vaatamata napile 
keeleoskusele, olid noored avatud 
ja väga sõbralikud. Türgi kultuuri 
ja kokandusõhtu oli uus ja huvitav 
kogemus, varem pole Iisakul sel-
list üritust olnud. Uut samalaadset 
üritust oodatakse Iisakul huviga.
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Kokkamine Alatskivil
Alatskivi Noortekeskuses tut-

vustasid Türgi ja Gruusia kul-
tuuri ja kööki Meltem Bulur ja 
Tutku Atalan Türgist ning Nana 
Burtchuladze ja Nika Cherkezia 
Gruusiast. 

34 Alatskivi noort jagati kahte 
rühma: pooled vaatasid-kuula-
sid esitlusi Gruusia ja Türgi kohta 
ning pooled olid köögis abiks toidu 
valmistamisel. Pärast rühmad 
vahetusid. 

Osa noori olid väga uudishimu-
likud ja soovisid eri maitseid 
proovida, osa jäid pigem oma 

harjumuspäraste maitsete juurde 
ning võõristasid uut. Roogades 
kasutati palju erinevaid juustusid 
ja tugevaid vürtse. 

Noored jälgisid suure huviga küla-
liste esitlusi oma maast, kultuu-
rist ja traditsioonidest. Nad mär-
kasid erinevusi ja sarnasusi Eesti, 
Gruusia ja Türgi köögi vahel. 
Suurima erinevusena toodi esile, 
et külaliste road on väga vürtsikad. 

Omamoodi elamuseks kujunes 
see, kuidas osalejad püüdsid hoo-
lega gruusia tähestikku järele 
öelda. Peaaegu igas tähenimes 

kõlas häälik „õ”. Kuigi „õ” on eesti 
keelele omane, polnud Gruusia 
tähtede väljaütlemine kergete 
killast.

Sellised kohtumised annavad 
noortele innustust õppida ing-
lise keelt, et saaks suhelda otse, 
tõlgita. Samuti tekitas õhtu huvi 
teiste maade kultuuri ja traditsioo-
nide vastu. Noored, kes olid varem 
Türgis käinud, arutlesid, milliseid 
toite neile Türgis pakuti ja kas 
maitsed olid sarnased sel korral 
valmistatuga.



Zsolt Bánhalmi 

Ungarlane Zsolt Bánhalm armastab lihtsat kodus valmistatud toitu. Tema 
lemmikud on rammusad supid ja kodumaine lihapada pörkölt.
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Zsoltile maitseb iga söök, olgu 
siis lihtne kodus valmistatud toit, 
Aasia köögi road või taimetoit. 
„Minu lemmikud on rammusad 
supid nagu seljanka, guljašš ja 
borš. Ainuüksi mõte nendest teeb 
näljaseks,” muigab ta.

Rääkides tõelistest lemmikutest 
tunnistab noormees, et selleks on 
traditsiooniline Ungari lihapada 
ehk pörkölt magusa paprikapulb-
riga. Zsolt sööb seda sageli, kuid 
ta jagab rooga hea meelega ka 
teistega – eriti nendega, kes pole 
Ungari köögiga tuttavad. Pörkölti 
on lihtne valmistada ja vastavalt 
maitsele saab sellest eri variat-
sioone teha ning selle kõrvale võib 
valida arvukalt lisaroogasid.

„Ma armastan pörkölti – mitte 
et ma seda iga päev valmistaks, 
kuid kui ma kasutan Ungari pap-
rikat, annan musta pipraga vürtsi 
ja panen sinna palju sibulat nagu 
minu vanaema seda teeb, siis ma 
pean seda pidupäevaks,” tunnis-
tab 29-aastane Zsolt.

Eesti toidud pole Zsolti sõnul nii 
vürtsikad kui Ungari omad ning 
on veidi lihtsakoelisemad. „Eestis 
süüakse palju rohkem kala, kuid 
see on ka arusaadav, sest Eesti 

on mereriik. Aga Eesti ja Ungari 
köögis on ka palju sarnasusi, näi-
teks verivorst värske- või hapu-
kapsa ning kartuli ja süldiga. 
Mulle see maitseb,” kiidab ta.

Zsolt naudib toiduvalmistamist 
ega salga, et talle meeldib kokata 
ka sõpradele, sest jagamise rõõm 
ja sööjate kiitus on seda väärt. „Ma 
teen sageli just Ungari ja Aasia 
toite nende vürtside ja intensiivse 
maitse tõttu.”

Zsolt töötab vabatahtlikuna Tartus 
Lille Maja noortekeskuses. Muu 
hulgas on üks tema kohustus teis-
melistele köögikunsti saladusi 
avada. 

Ungarlasele meeldib kuulata muu-
sikat ja ka ise musitseerida. Ta 
mängib cajoni trumme. Eestis 
on ta musitseerinud päris sageli, 
rännates koos vabatahtlikega on 
ta andnud kokku 14 kontserti 
Tallinnas, Tartus ja Pihkvas. 

Zsolti tõi Eestisse armastus ja soov 
välismaal elada. Ungaris töötas 
ta kaubandusettevõtte kõnekes-
kuses, kuid võttis end aastaks 
töölt vabaks, ent pärast Euroopa 
Vabatahtlikku teenistuse lõppe-
mist tahaks ta siiski Eestisse jääda 
– tegeleda muusikaprojektidega ja 
olla seotud sotsiaaltööga. Zsolti 
unistus on olla maatüki omanik ja 
seal söögikraami kasvatada. 

"Vanaema 
retsepti järgi 
valmistatud 

Ungari pörkölt 
on kui 

pidupäev"

Zsolt kokkas Rannu 
noortekeskuses, loe sellest 
kogemusest 6. peatükist LK 43.

Ungari on maailma vanima ametliku veinipiirkonna kodu. Kuningas Karoly 
kuulutas selleks Tokaj piirkonna, kus on veini toodetud alates 5. sajandist. 
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Pörkölt 
ehk Ungari lihapada

Seda traditsioonilist Ungari rooga võib valmistada ka veiselihast.

Poolita paprikad, eralda seemned ja tükelda. Viiluta porru ja haki 
küüslauk. Lõika liha kuubikuteks ja pruunista võis. Maitsesta soola, 
pipra ja paprikapulbriga. Lisa porru ja küüslauk ning nii palju veini, 
et liha põhja ei kõrbeks. Pane peale rosmariinioksad, kata kaanega ja 
hauta madalal kuumusel pool tundi. Koori tomatid, eemalda seemned ja 
pane koos viilutatud paprikatega potti. Hauta veel pool tundi. Vajadusel 
lisa valmimise ajal veini.

Serveeri jahvatatud paprikaga maitsestatud praetud kartuliviiludega.

800 g sealiha 
2 paprikat 
1 porrulauk
1 küüslauguküüs 
1,5 sl võid 
soola 
musta pipart 
2 tl jahvatatud paprikat  
6 tomatit 
250 ml valget või punast kuiva 

veini 
2 oksa rosmariini 

6 portsjonit

Pörkölt tähendab ungari keeles küpsetatud ja see on klassikaline 
lihapada paprikaga. Igas Ungari piirkonnas tehakse pada pisut 
erinevalt ja see koos guljašši ja Paprikás’ega on Ungari köögi nn 

püha kolmik. 
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"Mulle meeldib proovida erinevaid 
maitseid. Minu unistus on oma maatükil 

söögikraami kasvatada." -Z.B.
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Gombapörkölt 
ehk Ungari seenepada

Puhasta ja tükelda seened, haki sibul. Aja pann kuumaks ja prae sibul 
klaasjaks. Võta pann tulelt ja lisa paprikapulber. Sega korralikult ja lisa 
seened. Lisa vesi ja puljongikuubik. Aja segu keema ja hauta tasasel 
tulel kaane all 10–15 minutit. Võta pannilt kaas, keera kuumust juurde 
ja keeda, kuni kaste on saavutanud meeldiva konsistentsi. Maitsesta. 
Natuke tšillipastat annab roale teravama meki. 

500 g seeni, näiteks šampinjone, 
austersarvikuid ja shiitake seeni

1 sibul
1,5 spl taimeõli
1 tl paprikapulbrit
500 ml vett
puljongikuubik
soola
pipart
kuivatatud majoraani

4 portsjonit
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Filipiinid on maailma kõige suurem kookospähkli tootja, aastas 
toodetakse umbes 20 miljonit tonni kookospähkleid. 

Jesmar Hope 
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Kana afritada  
Vala õli ahjupotti ja pruunista kana, selleks kulub umbes kolm minutit 
külje kohta. Võta kana potist välja ja pruunista samas potis hakitud 
sibul ja küüslauk. Lisa potti tükeldatud viinerid ja pruunistatud kana. 
Lisa purustatud tomat, kanapuljong ja loorber. Lase vaiksel tulel 30–40 
minutit podiseda. Lisa tükeldatud kartul ja porgand, lase keeda kuni 
juurikad on pehmed. Lisa paprika, pisut hiljem ka herned. Maitsesta 
soola, suhkru ja pipraga. Lase veel kolm minutit podiseda. Serveeri 
riisiga. 

900 g kanaliha
1–2 suurt kartulit
1–2 suurt porgandit
1–2 suurt paprikat
300 g rohelisi herneid
230 g purustatud tomatit
4 küüslauguküünt
4 hot dog’i ehk suurt viinerit
1 keskmine sibul
300 ml kanapuljongit
2 loorberilehte
1 spl suhkrut
4 spl õli
soola
pipart
riisi

6 portsjonit
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Kana afritada on Filipiinidelt pärit roog. Roa valmistamiseks 
kulub vähem kui tund ja enamik valmistamiseks vajaminevaid 

koostisaineid on tõenäoliselt juba kodus olemas. Afritada 
tähendab tomatikastet mingi lihaga.

 m

u
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Vegan Afritada
Vala pannile kookosõli, lisa purustatud küüslauk. Seejärel lisa hakitud 
porgand, paprika ja kartulid. Sega korralikult. Lisa kikerherned, 
puljong, ketšup, purustatud tomatid ja pähklivõi. Sega korralikult. 
Lisa maitseained, sega ja lase roog keema. Keera kuumus maha ja lase 
tunnike küpseda, kuni kõik juurikad on pehmed. Serveeri aurutatud 
jasmiiniriisiga.

2 punast paprikat
4 suurt kartulit
3 porgandit
2 küüslauguküünt
1spl kookosõli
2 spl pähklivõid
1 purk kikerherneid
500 ml juurviljapuljongit
1 purk purustatud tomatit
60 ml ketšupit
1 tl paprikapulbrit
1 tl küüslaugupulbrit
musta pipart
soola
Cayenne’i pulbrit

4 portsjonit



Filipiini jääkommid  
See on lihtne maius, mida võib valmistada koos lastega. Esiteks purusta 
küpsised, tee need piisavalt väikesteks, aga mitte pulbriks. Sega kausis 
kondenspiim ja soe vesi, lisa jahe vesi. Kui vedelik on veel leige, lahusta 
selles Milo või mõni muu meelepärase kakaojoogi pulber. Lisa purustatud 
küpsised. Võta lehter ja vala selgu kitsasse kilekotti. 
Tee kotile sõlm peale. Pane ööseks külmikusse seisma. Segust saab 
umbes seitse 5 x 25 cm suurusesse plastkotti mahtuvat jääkommi, kuid 
lihtsalt saab teha topelt koguse. Proovi ka teiste maitsetega nagu mango, 
kohvi jne. 

150 ml kondenspiima  
400 ml kuuma vett
400 ml jahedat vett
10 tk oreo või doomino küpsist
60 g Milo pulbrit (võid asendada 

kakaopulbriga)
kitsaid plastikkotte
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Kodus tehtud jääkomm on paljude filipliinlaste 
lapsepõlvemaius. Seda on lihtne teha, hea transportida ja see 

on suurepärane jahutus kuumal suvepäeval. 

 g

s
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Filipiini jääkomm  
mangoga

Pane kõik koostisained kannmikserisse ja püreesta. Kui segu on liiga 
paks, lisa pisut mandlipiima, kui liiga vesine, siis banaani või avokaadot. 
Lisa maitse järgi suhkrut. 

Vala segu pikka ja kitsasse, näiteks 5 x 25 cm suurusesse kilekotti. Seo 
peale sõlm ja pane kott külma. Kuue tunni pärast on maius valmis. 

1 banaan
100 ml mustikaid
2 avokaadot
2 mangot
230 ml mandlipiima
400 ml kondenspiima või 

magustatud mandlipiima
suhkrut



Kokkamine Väätsal
Kultuuridevahelise kokkamise 

töötuba „Kultuur purki!” Väätsal 
toimus sealses imekaunis mõisas.

Külalisteks olid juba 11 kuud 
Eestis elanud filipiinlanna Jesmar 
Daffodil Hope koos oma 5-aastase 
tütre Destinyga. 

Pärast põgusat tutvumist filipiin-
lannaga asuti üheskoos kokkama. 
Valmistama hakati Filipiinide 
pajarooga afritada, mille koosti-
sesse kuuluvad meilegi tuttavad 
toiduained nagu liha, riis ja köö-
giviljad. Aga seda, et põhiroa sisse 
lisas Daffodil veel karastusjooki 
Sprite, ei osanud küll keegi ette 
arvata. See on üks versioone sel-
lest roast, kõik kokad nii ei tee.

„Valisin afritada retspeti, sest see 
on traditsiooniline Filipiinide 
toit. Kui olin laps, valmistas seda 
minu ema. Kasutame mõningates 
roogades Sprite’i, nagu ka afrita-
das, see annab maitset. Mõnedes 
versioonides kasutatakse maitse 
andmiseks veini. Mina pole afri-
tada maitsestamiseks veini kunagi 
kasutanud. Ja ega ma pole kunagi 
kodus, Filipiinidel, kuigi sageli 
süüa teinud, sest seda tegi alati 
minu ema. Kokkama hakkasin 
alles siis, kui kohtasin oma abikaa-
sat,” selgitas ta.

Daffodil  oli üllatunud, et meie 
eelistame kasutada kottides olevat 
riisi. Huvitav detail on seegi, et 
filipiinlased ei kalla riisikeeduvett 
kraanikausist alla, vaid kasutavad 
seda vistrike raviks.

Kuna toidu valmistamiseks oli vaja 
palju hakkida ja lõikuda, siis jagus 
tööd köögis kõigile. Et kõht korra-
likult täis saaks, tegid noored ka 
magustoitu, Filipiini komme.

Kui söögilauda istuti, selgus, et 
laual pole ei kahvleid ega nuge, ja 
isegi mitte Hiina köögist tuttavaid 
pulki mitte. Kiiresti sai selgeks, et 
seekordset õhtusööki tuleb süüa 
kätega! Meile võõras ja harjumatu 
tava, filipiinlastele aga igapäevane. 

Daffodilile meeldis väga, et tema 
kultuuri ja maa vastu huvi tunti 
ja et tal avanes võimalus sel-
lest rääkida. Meie noored jäävad 
aga ootama järgmist kultuuri- ja 
köögiõhtut.
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Johanna Seibel  

Johanna kokkas Kristiine 
noortekeskuses, loe sellest 
kogemusest 1. peatükist LK 13.

Saksamaal süüakse iga aasta 800 miljonit currywurst’i, 
mis on vürtsikas kastmes vorst. Berliinis on sellele 

kultuslikule tänavatoidule avatud muuseum.
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Saksa kartulisalat   
Koori kartulid, pane suurde potti ja kata veega. Kuumuta keemiseni, lisa 
1 sl soola. Keeda tasasel tulel kuni kartulid on pehmed (u 10 minutit). 
Samal ajal sega äädikas, suhkur ja ülejäänud sool väikeses potis. 
Kuumuta keskmisel tulel kuni suhkur on lahustunud. 

Nõruta kartulid suurel sõelal ja lõika kuumalt 3 mm viiludeks (soovitatav 
on kasutada kummikindaid, et vältida käte kõrvetamist). 
Nirista peale äädikasegu ja sega õrnalt kuni kõik kartulid on kaetud.

Prae peekon keskmise kuumusega pannil pruuniks ja krõbedaks. 
Eemalda peekon vahukulbiga. Vala liigne rasv pannilt, järelejäänud 
rasvas hauta hakitud sibul klaasjaks (ära pruunista). 

Lisa loomalihapuljong, kuumuta kiiresti keemiseni. Alanda kuumust ja 
keeda tasasel tulel u 20 minutit, kuni pool puljongist on aurustunud. 
Kalla redutseeritud puljong veel soojadele kartuliviiludele, puista peale 
peekonikuubikud ja hakitud peterselli. 

Sega ja serveeri kohe. 

500 g varajast kartulit 
250 ml õunaäädikat 
100 g peekonit (lõika 1 cm 

juppideks) 
umbes veerand valget sibulat 
100 ml veiselihapuljongit 
värsket peterselli 
vett 
soola 
suhkrut 

2 portsjonit
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R

Vegan Saksa kartulisalat 

Koori kartulid ja keeda pehmeks. Kurna, jahuta ja haki suupärasteks 
tükkideks. Sega kausis kõik peale sibula kokku ja vala segu kartuli-
tele. Maitse. Kui vaja, lisa soola, pipart või äädikat. Garneeri rohelise 
sibulaga ja serveeri. 

Saksamaal ja Austrias tuntakse sadu või isegi tuhandeid 
kartulisalati retsepte. Kuid saksapärase kartulisalati nime 
sai roog hoopis USA-s. Nimelt märkasid ameeriklased, et 

Saksa päritolu sisserändajad tegid viilutatud kartulitest sooja 
peekoniga ja kergelt hapuka kastmega salatit. See maitses neile.

L

1 kg kartulit
60 ml punase veini äädikat
3 spl juurviljapuljongit
1 tl teralist sinepit
soola
pipart
rohelist sibulat

2 portsjonit
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Retseptiloend: 
     
         Vegan retseptid: 

    -  Vegan soovitustega   

94     Filipiini jääkomm mangoga

54     Vegan Hatšapuri

92        Vegan afritada

98   Vegan kartulisalat
77       Läätsesupp
48     Vegan Laisk kook

88    Ungari seenepada

33       Vegan Sõrnikud
80   Vegan täidetud baklažaan
18       Vegan Tiramisu
9       Vegan Torrijas
12     Vegan Tortilla de patatas
81           Vegan Cacık

42         Vegan vareeniku taigen

Bruschetta di peperoni   25
Cotolette di melanzane   23
Filipiini jääkomm   93
Gata ehk baklava     71 
Hatšapuri  53
Heeringasalat ehk kasukas    37
Hinkaalid  57
Kana afritada     91
Kartuli pannkookid  47
Kartulisalat    97
Läätsesupp 77
Laisk kook        48
Mlinci   61
Pörklöt  87
Seeneplov  69
Seljanka  31
Sõrnikud  33
Täidetud baklažaanid  79
Tiramisu  17
Torrijas   9
Tortilla de patatas       11
Tzatziki kaste  81
Uštipci   63
Vareenikud  41
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