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Eesti Maitselaegas on valminud Europa Teadusnõukogu alustava teadlase grandi (ERC-StG)
raames. Erinevatest riikidest pärit teadlased uurisid minu juhtimise all taimekasutust endise
Nõukogude Liidu territooriumil ja sellega piirnevatel aladel. Mõistmaks, kuidas muutuvad
nii teadmised kui praktika, millal taimest või isetegemisest saab vaid mälestus ja kuidas on
võimalik nii olulisi oskusi säilitada, kuidas see toimus ajal, mil „rahvaste sulatusahi“ töötas
täiel võimsusel, ja mis juhtus siis, kui olime jälle vabad ise oma saatuse üle otsustama.
Nõukogude aega võib iseloomustada kui isetegemise kõrgaega, sest toit tuli kasvatada ise
ja ravimite nappus ei lasknud rahvameditsiinil välja surra, nagu see juhtus Soomes. Samal
ajal toimus järjekindel teadmiste ühtlustamine, mille tulemusel kasutavad sisuliselt samu
ravimtaimi nii eestlased kui ukrainlased.
Taimed on inimkonna ellujäämise võti. Nad on meie toit, aga ka meie toidu toit. Nad toodavad
meile hapnikku ja ravivad meid. Nende kasutamisega seotud teadmised on kogunenud
aastatuhandete jooksul, antud edasi põlvest põlve; hiljem, kirjakeele tekkides, raamatute
kaudu. Siiski on selle kasutuse juures palju kehastatud teadmisi ehk praktikat, kätesse
salvestatud oskust, mida ei ole võimalik kirja teel edasi anda, vaid peab ise katsetama, läbi
elama. Samamoodi on ka erinevate toiduainete kasvatamise ja valmistamise oskustega. Kui
need teadmised kaduma lähevad, on inimkonnal vaja uuesti alustada. Uurisimegi väikerahvaste
(erinegu nad enamikust keele või kommete poolest) kogukondade taimekasutust, sest
väikerahvad ja nende teadmised on eriti tundlikud igasuguste ühtlustamispüüete suhtes. Iga
rahvakild kannab oma, piirkonnale iseloomulikku teadmist, mis tuleneb nii rahva omapärast
kui ka kohaliku looduse iseärasustest. Eesti on rikas nii erinevate keelemurrete kui ka
looduslike olude poolest ja võime uhked olla oma looduskultuuri mitmekesisuse üle, see on
meie kõige kallim vara. Mida mitmekülgsemad on teadmised ja oskused, seda suurem on
tõenäosus kiiresti muutuvas maailmas hakkama saada.
Seepärast ongi oluline sellest rikkusest kasvanud toidu kirjeldust säilitada vähemalt
kirjasõnas. Seda püüabki teie käes olev raamat teha, minnes kaugemale taimedest, kaasates
neid söövaid loomi ja esitades ka juba valmis tooteid. Tooteid, mis on omapärased, Eestile
iseloomulikud ja vähemalt ühe põlvkonna jagu (30 aastat) siin valmistatud. Tugevamini ja
paremini kirjasõnast hoiab oskused tallel nende pidev rakendamine. Iga inimene saab anda
selleks oma panuse, märgates piirkondlikke traditsioone hoidvaid väiketootjaid, eelistades
nende tooteid ja aidates neil kasvada ja areneda, täiustades veel enam kohalikke maitseid
ja oskusi ning innustades noori.
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E ESTI M A ITS ELAEGAS
Raivo Kalle
Eesti Maitselaeka koostaja ja toimetaja

Alati hakkavad kõik, ka suured asjad, liikuma esimesest sammust. Ark of Taste nimekirja
oli 2020. aasta seisuga nomineeritud Eestist kaks toodet: Saaremaa kaeraküpsised ja
kuivatatud lestad. Loomulikult ei pretendeeri ka nüüd kogumikku koondatud loend lõplikule
tõele ja kindlasti muutub ajapikku. Ark of Taste kriteeriumite järgi loetakse pärandiks toodet,
mis on elavas käibes olnud vähemalt ühe inimpõlve ehk 30 aastat. Seega võivad tänased
uudistooted olla 30 aasta pärast juba uue Eesti Maitselaeka sees. Traditsioonis püsimise
eeldus on aga, et kohalikud elanikud selle maitse omaks võtavad, sest ilma toodet
müümata/tootmata ei saaks olla järjepidevust. Maitselaeka kõik peatükid on kirjutanud või
üle lugenud antud teema asjatundja, toimetaja on peatükke täiendanud oma välitööde
andmetega, otsinud juurde teavet arhiivi- ja kirjalikest allikatest ning vaadanud läbi hetkel
internetis teemasse puutuva teabe. Samuti on peatükke kommenteerinud ja vajadusel
täpsustanud Anu Kannike.
MILLEKS ON TARVIS EESTI MAITSELAEGAST
Eestis on toidutoodete märgisüsteem juba piisavalt kirju ja kindlasti tekib nii mõnelgi
kohe küsimus, milleks on meile vaja juurde üht järjekordset võõrapärast. Meil on juba
väiketootjatele oma märgisüsteem – Saaremaal „Saaremaa ehtne toode“; Kagu-Eestis „Uma
mekk“; Põhja-Eestis „Paepealsed maitsed“ jne. Suurtootjate ja üleriigilisteks märkideks on
„Lipumärk“, „Pääsuke“, „Ristikleht“, „Eestis kasvatatud“. Meil on ka juba ökomärgistused
toodetel, mis näitavad, et toote tegemisel on hoolitud loodusest.
Kuid kust ma saaksin ühe märgistusega teada, et on hoolitud nii loodusest kui
kultuuripärandist, et oma ostuvalikutega saaksin neid tootjaid toetada? Üheks garantiiks
ongi see, kui tootja on liitunud „Slow Food“ liikumisega ja/või kuulub kohapealsesse
nn presiidiasse, mis Eesti mõistes vastab tootjaid/kasvatajaid ühendava seltsi
mõistele. Presiidia moodustamiseks on vaja koonduda vähemalt viiel tootjal. Presiidiate
eesmärk on hoida kvaliteetset ja kadumisohus toidutootmist, kaitsta piirkonnale
iseloomulikke pärandmaastikke, pärandkooslusi, taastada traditsioonilisi toiduga
seotud tootmismeetodeid, kaitsta kohalikke tõuge ja taimesorte. Meil juba on Kihnu
Maalambakasvatajate Selts, MTÜ Eesti Vutt, Eesti Maakarja Kasvatajate Selts. Nende
seltside põhikirjaliseks eesmärgiks ongi tegelda tõuaretusega, kuid kust saaks täna osta
vaid meie oma maaveise piima või sellest tehtud juustu ja loomaliha või maalamba liha,
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et kasvatajaid selle tegevusega toetada? Meil on ka Pärandkoosluste Kaitse Ühing, kuid
kust ma saan osta pärandkooslustel kasvanud heinast toituvate lammaste-veiste liha, et
neid kooslusi selle tegevusega hoida? Meil on põlissortidega tegelev MTÜ Maadjas, kuid
kust ma saan osta põliskartuli, -kaalika, -herne või -õuna sorte söögiks, et selle tegevusega
tootjat toetada? Sellega tegelevadki üle maailma 608 presiidiat 78 riigist, kuhu kuulub
kümneid tuhandeid tootjaid. See on koostöö ja ühiselt suurema eesmärgi poole liikumine.
Paakspuumee purgil olev presiidia märk annaks tunnistust, et mesi on korjatud Saaremaale
ja Muhumaale iseloomulikest kooslustest. Ostes Helbi põlduba, millel presiidia märk,
toetad selle Võrumaal olulise rahvasordi kasvatust. Presiida märk hapukurgipurgil annab
tunnistust, et kurk on kasvanud ja hapendatud Peipsi-äärses piirkonnas, järgides sealseid
kombeid ja tavasid. Presiidia märki kandva vinnutatud Peipsi tindi karp kuuluks tootjale, kes
on tindikala püüdnud loodusressursse säästvalt ja kala on kuivatatud kohalike elanike poolt
traditsioonilisel viisil, jne.
Mis veel võiks tootjaid aidata? Euroopas on juba varem välja töötatud üle-euroopalik
kohaliku toidu märgisüsteem, mis tagab nähtava konkurentsieelise Euroopa turul. ELis
on kolm märki – „Kaitstud päritolunimetus“, „Kaitstud geograafiline tähis“ ja „Garanteeritud
traditsiooniline toode“, mis sisuliselt katavad kõikide Eesti märkide tähendusvälju. Selle
asemel, et konkureerida riigisiseselt, peaksime mõtlema suuremale Euroopa turule.
Kui suunata kohalike märkide väljatöötamise ja administreerimise raha väiketootja
nõustamisele ja aitamisele, saaksid nad kõik EL tunnustavad märgid ja oleksid
konkurentsivõimelised ka välisturul. Korduvalt olen kuulnud, et EL märgi taotlemine on
keeruline, kuid lugedes EL väljaannetes avaldatud eri riikides juba märgi saanud toodete
kirjeldusi, siis tuleb tõdeda, et seal pole midagi ületamatut. Miks siis ei leia Väike verev
kartuli kotil, tangumaki ja kaerakama pakil, suitsusaunalihal, mustasõstraveinil jne selliseid
märke? Itaalias on tavalises poes riiulitel kümneid kohalikke tooteid, millel vaid Euroopa
Liidu märk. Nii õuna-, apelsini-, küüslaugu-, lehtsiguri-, sibula-, peasalati-, tomati-, kartuli-,
makaroni-, viinamarja-, toiduõli-, äädika-, õlle-, singi-, juustu-, koogi-, maiustuse-, salaami-,
keeduvorsti-, piima- jne pakenditel on üks neist kolmest märgist. On poode, kus müügil
vaid neid märke kandvad juustud. Lihtne märk ütleb rohkem kui tuhat sõna. Meil võib olla
tootel kas või kõik kolm märki – „Uma Mekk“, „Pääsuke“ ja „Lipumärk“ –, kuid see ei kõneta
väljast tulnut.
Vaid Eesti viina pudelitel on meil seni see EL märk. Lätlastel aga on märgistatud nii silmud
kui sõir – samad tooted, mida ka meil toodetakse. Need on meil hoopis (jälle) kohalikku
Vaimse kultuuripärandi nimekirja (VKN) lisatud. Et veelgi segadust juurde tekitada, on
silmude tekst kaheks jagatud: „Silmude püük Narva-Jõesuus“ ja „Silmutoitude tegemine
Narva-Jõesuus“. Kusjuures kummaski tekstis puudub teave, et tegu on Euroopa Liidus
kaitsealuse loomaga ja me peame temasse seetõttu hoolivamalt suhtuma. Et liikide kaitse
kohta infot saada, peab vaatama hoopis looduskaitsealuste liikide lehte. VKN-i uurides
märkab jällegi killustatust: piirkonnad püüavad võistelda üksteisega ja leida midagigi
omapärast. Koduõllest rääkides on seal kolm piirkonda: Kihnu, Hiiumaa ja Võrumaa.
Kõige kuulsamat ja elavama traditsiooniga piirkonda Saaremaad/Muhumaad sealt aga
ei leia. VKN-s on ka „Kurkide kasvatamine Kasepääl“, kuid puudub teave selle kohta,

mida siis kurkidega tehakse, kuidas säilitatakse – need on ju põhjused, miks üldse kurke
kasvatatakse, neid ei kasvatata ju lihtsalt kasvatamise pärast? Lugedes „Kama valmistamist
ja söömist Mulgimaal“, pole sõnagi sellest, kas piirkonnas on ka mõnd väiketootjat, kellelt
seda toodet osta, kui sinnakanti satud. Kama toodavad nüüd rohkem Virumaa väiketootjad
ja märgistavad selle „Paepealsed maitsed“ märgiga. Paradoksaalselt ei haaku tootjate
nimekiri traditsioonide hoidjate nimekirjaga.
KUIDAS TÄITUS JA KES TÄITSID EESTI MAITSELAEGAST?
VKNi on küll kantud hulgaliselt toiduga seotud eripalgelisi teemasid, mida pole siinkohal
siiski kirjeldatud. Nt „Kartulivorsti tegu Valgu ja Nurtu kandis“, kuid erinevus Muhumaa
tanguvorstidest (mida VKNis pole) on see, et Muhumaal on käibel murdenimi „tangumakk“
ja seepärast sai nüüd valikusse võetud viimane. Mõningaid töödeldud toodete
mustandpeatükke luges ja kommenteeris Sirje Pajumägi.
Kõiki põlis- ja maasorte, mis täna Eestis registreeritud, pole samuti Maitselaekas. Sortide
hulgas tehti valik arvukate kaastööliste abiga. Samuti pole kõiki kaitsealuseid loomi-kalulinde-taimi-seeni välja toodud. Kaitsealuste liikide ja muude püügipiirangute kohta on
peatükkides andmed 2020. aasta novembrikuu seisuga. Kuna looduskaitsealuste liikide
püüdmise ja küttimise tingimused võivad muutuda, siis saab kõige täpsemaid andmeid
Riigi Teatajast.
Saaremaal on Eesti seni ainus ametlik Slow Food’i rakuke, millest on kogumiku tegemisele
tänuväärselt kaasa aidanud Tiina Mai, kellel on hindamatud teadmised meie merekalade
väärindamisest. Samuti Saaremaal, Kuressaares, hoiab pagariäri juhatav Janar Vaima ikka
au sees oskust käsitsi valmistada just neid koduseid kaeraküpsiseid, mida siis ka kohalikud
temalt osta saavad. Hea mesi, mida ostjad ostaks ja kiidaks, saab alguse õigest korjemaa
valikust. Kuidas mesila ümbruse liigirikkus mee kvaliteeti mõjutab, aitasid selgitada Aivar
Raudmets ja Taavi Väli Saaremaalt.
Üks omapärasemaid toidupiirkondi on ka Kagu-Eesti, kus suitsusaunaliha parimaid tundjaid
Eda Veeroja jagas kogemusi, kuidas värskest lihast saab maitsev hõrgutis. Setomaa
koduõlle ja handsa tegemisi kommenteeris Ahto Raudoja. Eestis ainsana kaerakama
tootev Airi Hallik-Konnula rääkis, kui suur töö on tegelikult selle lihtsa toote saamise taga.
Omapärase toote, sõira tegemise ajaloo on uurida võtnud Ester Bardone, kes seda toodet
kirjeldada aitas. Seto Kuningriigi päeval hinnatud koduveini meister Väino Linnus rääkis, kui
keeruline, aga samas põnev on teha mustasõstraveini.
Muhumaa toidukultuurist jagasid kogemusi pärimuse kandja Eljen Vanaselja tangumakkide
tegemisest ja Meelis Mereäär kohaliku linnaseõlle eripäradest. Peipsi-äärse toidukultuuri
hoidmise on oma õlule võtnud Ülle Jukk, kes Peipsi sibula kasvatusest kirjutada aitas, aga
ka kanepi ning Mulgi korpide kohta materjali andis. Põlist toidutaime kanepit ohustavad
täna selle väga ranged kasvatamistingimused. Mulgi korpide kirjutist kommenteeris
mulgitoitude asjatundja Ly Laanemets. Maria Mettas aga rääkis huvitava loo, kuidas
peretraditsioonidest sai alguse tänane eksklusiivne tedremaranaviina tootmine, mis aitas

9

e e s t i

m a i t s e l a e g a s

10

vastava peatüki kirjutamisel. Samuti jagas Põltsamaal talu pidav Toomas Tõnts, kes ise oma
põlluviljast sigu kasvatab ning hiljem lihakarnis käsitsi valmistatud lihatooteid müüb, lahkelt
oma kogemusi traditsioonilisest lihasoolamisest.
Kuid lisaks vaimsete ja praktiliste oskuste olulisusele on vaja rõhku panna ka looduslikule
mitmekesisusele ja selle hoidmisele. Loomad ja taimed, kellest meie põlvkond veel toite
teeb, võivad kaduda. Nii ongi kliimasoojenemise, keskkonnatingimuste halvenemise kui ka
ületarbimise tõttu väheneva arvukusega rääbis, Peipsi siig, angerjas, Peipsi tint, merisiig ja
lõhelised. Ohus on jõevähk nii uue haiguse vähikatku, võõrliikide kui elupaikade kadumise
tõttu. Kalade ja veeloomade käekäigu kohta andis täpsustavaid andmeid Arvo Tuvikene.
Metsaulukitest on valikusse võetud karu, kes elab oma levila lõunapiiril ja sellepärast on
tema arvukus mitmete tingimuste koosmõjul kogu aeg suuresti kõikunud. Sama on juhtunud
ka metsseaga, kes on jälle oma leviku põhjapiiril ja olnud sajandeid tagasi meil tavaline,
kuid siis täielikult kadunud ja jälle tagasi tulnud. Ka sajandeid rannarahvale tööd ja leiba
andnud hallhülge käekäik oli meil vahepeal nii ohus, et tema küttimine keelati. Tänaseks
on siiski ülimalt piiratud arvul ja rangetel tingimustel küttimine jälle lubatud just vaimse
kultuuripärandi ja traditsiooni elushoidmise tõttu. Nii et looduskaitse ja kultuurikaitse käivad
käsikäes ja on teineteisest läbi põimunud. Varem talupoja toidulaual väga olulist nurmkana
on aga täna nii väheseks jäänud, et jahimeestel polegi praktiliselt enam võimalust seda
lindu küttida. Jahti ja liha hilisemat töötlemist kommenteerisid Jaanika Torp ja Evald Lilles.
Loomulikult lähevad laekasse põlistõud, kelle eelnevad põlvkonnad on meile pärandanud,
kuid tänaseks on nende arvukus nii madal, et ilma lisahoole ja toetuseta võivad nad üldse
hääbuda. Kui vaatate otsa meie maalambale või maaveisele, siis näete, kui kodune ja
omane on tema välimus ja hoiak. Nad on meie kliima ja loodustingimustega kohanenutena
tunduvalt vastupidavamad kui uued tõud. Maaveisest jagas kogemusi Käde Kalamees ja
Kihnu maalambast Anneli Ärmpalu-Idvand.
Tänaseks pea hävinud tumeda maamesilase käsi aga nii hästi ei käinud ja tema aretusega
ei tegeldud, nii et ta ongi nüüd pea välja surnud. Vanemate mesinikega rääkides meenutas
nüüd igaüks erinevalt selle putuka iseloomu ja omadusi. Siiski pole nii mõnigi väikemesinik
toonud oma mesilasse uusi tõugusid ja meie maamesilase tunnused löövad ka täna veel
mesilastes välja. Tumemesilasesse kiindunud Eha Metsallik pani köitvalt kirja kümneid
lehekülgi sellest haruldusest (mis kõik paraku siia ei mahtunud).
Või see meie ainus kodumaine linnutõug Eesti vutt. Ostes lihtsalt karbi mune poest, ei
mõtlegi, et selle taga oli pikk aretustöö ja meie lähiminevikus oli neid linde järel nii vähe, et
kõik see võis kaduda. Vuttide peatükki kommenteeris Tooma Vutitalu perepoeg.
Põlisõuna, -kirssi või -ploomi süües saame teada seda maitset, mida tundsid rohkem
kui sajand tagasi meie esivanemadki. Üks ongi maitse, mis on hoidnud neid nii kaua
sortimendis, teine nende hea kohanemine meie kliimaga. Siiski uute sortide kasvatamisega
tõrjutakse vanad sordid kiiresti kõrvale ja ilma lisatähelepanuta neid varsti enam polekski.
Kel huvi puuviljade põlissorte oma aeda istutada, saab rohkem teavet nii Kersti Kahu kui

Toivo Univeri käest, kes seda ka siin kogumikus lahkelt kirjeldasid. Eesti vanimal sordil
‘Sangaste talirukkil’ hoiavad aga silma peal Vahur Kukk ja kasvataja Kadri Kopso, kelle abiga
see peatükk valmis.
Neid rahvasorte, mida kasvatajad ise on läbi valikute aretanud, on meil üsna vähe.
Seekord on valikusse võetud Helbi külas Võrumaal Väino Lõhmuse kasvatatud ja aretatud
põldoasort, millest toitude tegemise õpetusi ta ka nüüd jagas. Rahvaaretatud kartulisorte
kogus omal ajal säilitamise eesmärgil Katrin Kotkas. Siiski, et nelja geenipangas hoiul olevat
kartuli säilitussorti saaks uuesti laiemalt kasvatama hakata, kulub enne kolm või rohkem
aastat, millele lisandub ka kasvatajate nõustamine sordi eripäradest. Sellest kõigest kirjutas
Terje Tähtjärv, kellest oli abi ka Eesti ainsa peakapsasordi peatüki kirjutamisel.
Põlissordid ei sobi intensiivpõllumajandusse ja seepärast saab neid endale toidutegemiseks
osta vaid entusiastidest väikeaednikelt. Sellise tänuväärse köögiviljakasvatamisega
tegeleb täna Tiia Morfin Valgamaal, kes jäädvustab nii meie vaimset kultuurilugu, kogudes
mälestusi sortidest, kui ka käegakatsutavat kultuurilugu, kasvatades oma aias säilitus- ja
põlissorte ning neid ka igapäevaselt oma toidulaual kasutades. Ainuüksi kaalika rahvasorte
on tal kasvamas viis, millest ta ühte ka siin kogumikus tutvustab. Ja loomulikult on ka
‘Vanaema herne’ ja kartuli ‘Väike verev’ peatükid tema tehtud.
Olen teinud koos Renata Sõukandiga üle-eestilisi küsitlusi looduslike liikide kasutamisest.
Samuti oleme käinud üle kümne aasta järjest nii Saaremaal, Kagu-Eestis kui ka Peipsi ääres
küsitlemas mitmeid sadu Eestimaa inimesi, kelle teadmisi on Maitselaeka koostamisel
kasutatud. Just seda Eesti “maa soola”, kes on veel ise kariloomi pidanud ja liha töödelnud
ning piima hapendanud, põldu harinud ja aedvilju säilitanud, kalu püüdnud ja neid
töödelnud, niidult teetaimi ja looduslikke toidutaimi korjanud, metsas marjul-seenel käinud
ja neist sööke teinud. Nii olengi täiendanud nende juttude põhjal hapukurgi, hapendatud
seente, kuivatatud puravike ja kääritatud kasemahla peatükke. Peipsi ääres sai ka süüa
tooteid, mida kuskil mujal ei tehta, nagu lutsumaksakonserv, ja vanausuliste maiust ehk
keedetud suhkrut. Väga sageli kordus loost loosse, et enam ei korjata kadakalt marju ja
sarapuult pähkleid, seepärast sai needki liigid siia kogumikku valitud. Meie looduslikud
laugud on seotud vaid rannikualaga, mis on kohati liigse korjamise surve alla sattunud.
Kuigi seireandmete tulemusena võivad nii harilik köömen, harilik mustikas, harilik pune olla
laialdase levikuga looduslikud liigid, on inimesed siiski märganud nende kadumist oma
lähimast ümbrusest. Seega peame juba nüüd, kui nad on veel tavalised, neile tähelepanu
pöörama nii liigina kui kasutuse väärtustamisega.

11
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GASTRONOOMIATEADUSTE
ÜLIKOOL ITAALIAS,
POLLENZOS

G

astronoomiateaduste [University of Gastronomic Sciences] ülikooli Itaalias
asutas 2004. aastal rahvusvaheline mittetulundusühing Slow Food koostöös
Piemonte ja Emilia-Romagna maakondadega. Õiguslikult on tegu valitsuse
poolt akrediteeritud, kasumit mittetaotleva eraülikooliga. Ülikooli eesmärk
on olla rahvusvaheline teadus- ja hariduskeskus neile, kes tegelevad jätkusuutliku
põllumajandusega, bioloogilise mitmekesisuse kaitsmisega ning loovad harmoonilist
suhet toidukultuuri, kokakunsti ja põllumajandusteaduste vahel.
Ülikooli eesmärk on aidata globaalsel tasandil kaasa selliste toidutootmisviiside
väljaarendamisele ja tugevdamisele, mis:
• täiustavad kõigi Maal elavate liikide nii vaimset kui füüsilist heaolu ja tervislikku
seisundit
• hoiavad aus ja kaitsevad bioloogilist, kultuurilist, keelelist ja usulist mitmekesisust
• täiustavad toiduainete tootmise, töötlemise, turustamise ja tarbimise tingimusi
• kindlustavad nii keskkonna kui ka sotsiaalset jätkusuutlikkust ning täielikku
sõltumatust toiduainetega varustamisel
• edendavad eetilist, sotsiaalset ja poliitilist vastutust igal tasandil.
Pollenzo ülikooli visioonis on sõnastatud, et gastronoomiateaduse õppes kasutatakse
mitmekülgset, süsteemset ja kaasavat teadmiste mudelit. See on üles ehitatud suhetele
ja koosarengule ning osaluse ja väärtuse võrdsusele. Gastronoomiateadus pole mitte
ainult tegelemine kõhutäitmisega, vaid see on ka soov ja nauding, kombineerides
samal ajal tehnilisi võimeid, oskusteavet, leiutamist ja loovat kujutlusvõimet. Seega on
gastronoomiateadustes teadmised korraga nii teadus kui ka kultuur.
Ülikooli programmide eripära meelitab ligi kümnete erinevate riikide üliõpilasi,
kes on huvitatud algupärasest haridusprojektist, mis ühendab õpingud ja praktika,
raamatutarkused ja elukogemused, teaduse, juhtimise, meisterlikkuse ja traditsioonilised
teadmised. Neid programme täiendavad õppereiside kogemused, mille eesmärk on
pakkuda otsest kontakti põllumajandus- ja toiduainetööstuse tootjate ja ettevõtetega.
Samuti saadakse kogemused erinevatest piirkondadest ja nende kultuuritraditsioonidest
kogu maailmas. Tänaseks on UNISGis õppinud või õpib üle 3000 üliõpilase.
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Ülikooli toetab üle 130 põllumajandus- ja toiduainesektori ettevõtte, samuti teised
teadustegevust toetavad ja ülikooli elus aktiivselt osalevad institutsioonid, kes on
koondunud ülikooli sõprade ja partnerite klubisse.
Ülikooli metoodiline ja didaktiline lähenemine annab üliõpilastele tervikliku ülevaate
praegustest ja varasematest toidutootmise viisidest ning võimaldab neil õppida välja
töötama toidutootmise viise ja alternatiivseid stsenaariume tulevikuks. Ülikool õpetab
gastronoome, uusi spetsialiste, kellel on teadmisi ja kogemusi paljudes toiduga seotud
valdkondades. Lõpetajad, kes lähevad tööle nii toidutootmisesse, logistikasse, turundusse,
tegutsevad kõik uute meetodite väljatöötamise nimel, et luua planeedile jätkusuutlikum
tulevik.
Ülikooli programmid annavad toidust tervikliku ülevaate nii kultuurilisest, sotsiaalsest,
majanduslikust, ökoloogilisest, kommunikatsiooni kui turunduse seisukohast. Praegu
pakub ülikool bakalaureusekraadi, kraadiõpet toidu-uuenduse ja juhtimise alal,
magistriprogramme ja doktorikraadi.

www.unisg.it/en
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RAHVUSVAHELINE
PROJEKT „ARK OF TASTE“

N

ii nagu Noa võttis oma laevale [inglise keeles Noah’s Ark] tuleviku jaoks loomaliigid,
on selle projekti eesmärk koondada oma pardale tuleviku jaoks maitsed ehk
siis eesti keelde tõlgituna on selle ettevõtmise nimi Maitselaegas. „Ark of Taste“
on rahvusvaheline veebikataloog toiduainetest, mis on osa kultuuridest ja
traditsioonidest üle kogu maailma, mis aga võivad kaduda. Projekt loodi selleks, et teavitada
üldsust selliste toiduainete olemasolust, juhtida tähelepanu nende kadumisele ja kutsuda
üles neid kaitsma. Kaitsmine seisneb teadlikes tarbimisvalikutes, otsides ja ostes neid, et
toetada tootjaid, aga ka jutustades nende lugusid. Samuti kutsub Maitselaegas pöörama
rohkem tähelepanu väljasuremisohus olevate või ohustatud looduslike liikide hoidmisele
ja edendamisele.
Projekti üldine eesmärk ei ole luua seemnepanka, geneetilise materjali kogu või muuseumi
traditsiooniliste teadmiste eksponeerimiseks, vaid taasavastada ja väärtustada neid
ressursse, et toetada kohalikku majandust. Lisaks taime- ja loomaliikidele leiab selles
laekas ka töödeldud toitu, sest koos taimede ja loomade elurikkusega kaovad ka sõir,
suitsusaunaliha, kaerakama ja Mulgi korbid. Nende ja paljude muude toodete valmistamiseks
läheb tarvis nii talumehe, pagari, lihuniku, jäägri kui ka teiste meistrite tarkust, mida ei saa
välja lugeda kirjapandud retseptidest, vaid mida saab õppida esivanematelt või meistritelt,
lähtudes kohapealsetest kommetest ja tavadest.

MILLISED ON MATERJALI MAITSELAEKA NIMEKIRJA VALIMISE
KRITEERIUMID?
1. Nendeks võivad olla nii kasvatatud (kohalikud taimesordid ja loomatõud) kui ka looduslikud
liigid (ainult juhul, kui need on seotud toiduks kogumise, töötlemise või traditsioonilise
kasutamisega) või töödeldud tooted.
2. Nende sensoorne kvaliteet peab olema selline, nagu kohalikes traditsioonides ja
kasutamisviisides kombeks: keemilised või füüsikalised analüüsid ei ole kvaliteedi
hindamiseks piisavad, oluline on ka maitsmine. Seepärast peab tundma selle piirkonna,
kust toiduaine pärit, loodus- ja kultuuriolusid. Selleks tuleb uurida lisaks toidu päritolule
ka kohalikke arvamusi, hoiakuid ja tavasid. Lõppkokkuvõttes on oluline arvestada selle
kogukonna maitsega, kust toiduaine pärineb: Euroopa toiduaineid võib olla Aafrika
degustaatori jaoks keeruline mõista ja hinnata, nii nagu Aasia toiduainet võib olla
eurooplasel keeruline lahti mõtestada ja hinnata.

3. Toiduaine peab olema seotud territooriumi ning kogukonna mälu, identiteedi ja
traditsiooniliste kohalike teadmistega: see peab olema tihedalt seotud mitte ainult
konkreetse territooriumi kliima ja keskkonnaga, vaid sobima ka kultuurilisse, ajaloolisesse
ja tänapäeva konteksti.
4. Tooteid toodetakse piiratud koguses: see on toidu, mitte toidutootjate kataloog. Seetõttu ei
pea olema teada täpne arv tootjaid ja/või toodetud kogus. Kuid on oluline kindlaks teha
vähemalt suurusjärk, et mõista, kas meil on tegemist käsitsi või tööstuslikult toodetud
toiduga. Tootjate/kasvatajate ühingu moodustamiseks on vajalik siiski minimaalse arvu
tootjate olemasolu.
5. Toiduaine peab olema väljasuremise ohus, olgu see siis reaalne (st otsene) või potentsiaalne
(st kohalikud, sotsiaalsed ja keskkonnaolud on sellised, et järgmistel aastatel on võimalik
prognoosida koguse või tootjate arvu vähenemist).
KUIDAS SAAB TOIDUAINET NOMINEERIDA?
Igaüks saab nomineerida, olemata seejuures ekspert, eriliste oskustega või Slow Foodiga
liitunud. Toiduainet saavad nomineerida kohalikud elanikud, aga ka teisest kogukonnast
või hoopis teisest riigist pärit inimesed. Toote saate nomineerida, täites lihtsa vormi, mis
on saadaval koordineeriva sihtasutuse „Slow Food Foundation for Biodiversity“ kodulehel.
Kandideerimisvormi hindab riiklik/piirkondlik komisjon riikides, kus need olemas on.
Sihtasutuse kodulehel on loetletud riigid, kus selline komisjon tegutseb, koos vajalike
kontaktandmetega, et nende kohalike töörühmadega saaks ühendust võtta.
Need kaks tasandit – kohaliku tasandi töörühm ja katuseorganisatsioon „Slow Food
Foundation for Biodiversity“ enda eksperdid – kontrollivad, kas nomineeritav vastab „Ark
of Taste“ nimekirja lisamise jaoks kehtestatud kriteeriumidele. Lisaks kaasab sihtasutus
otsustesse erinevate riikide nõustajaid. Kui saadetud andmed osutuvad puudulikeks,
küsitakse nomineerijalt täiendavat teavet. Pärast heakskiitu on järgmiseks sammuks
koostada lühikirjeldus ja lisada see veebikataloogi. Nimekiri uueneb jooksvalt, käesoleva
kogumiku käsikirja valmimisel oli „Ark of Taste“ kataloogi sisestatud 5405 kirjet 150 riigist.

Link „Ark of Taste“:
hiips://www.fondazioneslowfood.com/en/what-we-do/the-ark-of-taste/
Oma kandidaate saab esitada siin:
hiips://www.fondazioneslowfood.com/et/what-we-do/the-ark-of-taste/nominationfrom-around-the-world/nominate-a-product/
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ÜL EM A A IL MNE
LI I KU M INE S LOW FOOD

S

low Food on ülemaailmne rohujuuretasandi organisatsioon, mis asutati 1989. aastal,
et hoida ära kohalike toidukultuuride ja -traditsioonide kadumist ning võidelda
kiirtoidukultuuri tõusuga. Slow Food on kasvanud ülemaailmseks liikumiseks, mis
hõlmab miljoneid inimesi enam kui 160 riigis ja töötab selle nimel, et tagada
kõigile juurdepääs heale, puhtale ja õiglasele toidule. Slow Food on katusorganisatsioon,
mis vastutab kogu liikumise suunamise eest ja juhib selle tegevust. Slow Food koosneb
enam kui 1600 kohalikust sümpoosionist [convivium] ja 2400 toidukogukonnast ning jõuab
igal aastal miljonite inimesteni.

Slow Food reklaamib toitu, mis on hea, puhas ja kõigi jaoks aus. Hea, sest lisaks maitsele
on see ka tervislik; puhas, kuna seda toodetakse vähese keskkonnamõjuga ja silmas
pidades loomade heaolu; õiglane, sest see austab nende tööd, kes seda toodavad,
töötlevad ja levitavad. Slow Food töötab bioloogilise mitmekesisuse kaitsmise ning
säästva ja keskkonnasõbraliku toidu tootmise ja tarbimise süsteemi edendamise nimel,
sensoorse hariduse ja vastutustundliku tarbimise levitamiseks, kvaliteetsete toitude
tootjate ühendamise nimel teiste samasuguste tootjatega (teadlike tarbijatega) ürituste ja
algatuste kaudu.
Slow Food on pühendunud traditsiooniliste, jätkusuutlike ja kvaliteetsete toitude
kaitsmisele, samuti kultiveeritud ja looduslike sortide bioloogilise mitmekesisuse ning
viljelus- ja tootmismeetodite kaitsele. Neid kõiki ohustavad töödeldud toidu levimus,
tööstuslik põllumajandus ja maailmaturu reeglid.
Sihtasutus „Slow Food Foundation for Biodiversity“ loodi 2003. aastal, et kaitsta toidu
bioloogilist mitmekesisust ja gastronoomilisi traditsioone üle maailma. See edendab
säästvat põllumajandusmudelit, mis austab keskkonda, kultuurilist identiteeti ja loomade
heaolu ning toetab iga kogukonna õigust otsustada, mida istutada, toota ja süüa. Slow Food
on muutunud selliseks, nagu ta praegu on, tuginedes toodete kaitsmisele. Sihtasutuse
tegevus keskendub peamiselt Globaalse Lõuna riikidele, kus bioloogilise mitmekesisuse
kaitsmine ei tähenda mitte ainult elukvaliteedi parandamist, vaid ka kohalike kogukondade
ellujäämise tagamist. See rahastab ja koordineerib rahvusvaheliste projektide rühma, mis
on keskendunud põllumajanduse bioloogilise mitmekesisuse kaitsmisele: „Ark of Taste”,
“10,000 Gardens in Africa”, “Presidia and Narrative Labels”, “Slow Food Chefs’ Alliance”
ja “Earth Markets”.

www.slowfood.com
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Tallin

Tarfu

ÜLE-EESTI
LÄANE-EESTI
KAGU-EESTI
PEIPSIÄÄRNE JA IDA-EESTI

kaardi aluseks on eesti kihelkondade kontuur

1 . p e at Ü k k
Ü le

eesti

Nr

1 AED-ÕUNAPUU
(‘LIIVI KULDRENETT’)
Malus domestica Borkh.
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kategooria
kasutuspiirkond

Üle Eesti

viljad, pähklid ja nende hoidised

hooajalisus

Vili valmib septembris ja
säilib detsembrini.

sensoorne hinnang

ta i m n e s a a d u s j a
selle töötlemine
viljad

Viljaliha on kollakasvalge, tihe, mahlane
ja väga meeldiva magusa maitsega.

värskelt, keedetult,
küpsetatult
säilitamise
viisid
värskelt, kuivatatult,
mahlana, moosina,
kompotina

Õ

unapuu on keskmise tugevusega ja moodustab kasvades üsna korrapärase
ümmarguse võra. Võrsed on punakaspruunid, kooretäpid valkjad, pikad ja
kitsad. Lehed on ümar-elliptilised, servad peenehambulised. Õun on keskmise
suurusega (80 g), kujult ümmargune, külgedel on märgata kitsamaid ja laiemaid
kante. Õunakoor läikiv ja kollane, päikesepoolne külg tihti kaetud punaga. Õunavars on
peenike ja pruun, keskmise pikkusega ja paljudel viljadel otsast jämenev, asetseb keskmise
sügavusega varreõõnsuses.

to i d u k s k a s u ta m i n e

a j a l o o l i n e , k u lt u u r i l i n e
ja majanduslik tÄhtsus
Prantsuse tüüpi reinette (pr keeles “väike kuninganna”) õunasordid on meil ühed vanemad.
Neid õunu hakati meile Euroopast tooma juba 18. sajandil ja hiljem hakati kasvatama
Saksamaa Goldreinette istikuid. Nende kasvatamine jäi siiski tagasihoidlikuks ja alles 19.
sajandil said nad laiemalt tuntuks. Näiteks Tartu puukoolid paljundasid 19. saj lõpus juba
vähemalt kümmet erinevat kuldreneti tüüpi sorti. Pomoloog J. Spuhl-Rotalia arvamuse
kohaselt on ‘Liivi’ sordi tekkelugu tundmatu. Botaanik J. Klinge märgib, et ‘Tarto kuldrenett’
on üks parimaid ja Riia linna ülemaednik ja aiaarhitekt G. Kuphaldt toob ära õunasordi
‘Liivimaa kollane renett’ märkusega „pärineb Liivimaa põhjaosast“. ‘Liivi kuldrenett’ võeti
Eestis paljundamiseks soovitatud õunasortide hulka 1904. a ja ta on püsinud seal tänaseni.
Sort on populaarne ka Lätis Vidzemes zelta renete nime all. Sort on olnud aluseks ka
sordiaretuses mitmetele uutele sortidele. ‘Liivi kuldreneti’ talvekindlus on keskpärane, öiste
ja päevaste õhutemperatuuride kevadtalviste järskude kõikumiste tagajärjel kahjustuvad
puude tüved sageli, kuid paranevad hästi. Ennetamiseks võib tüvesid lubjata või katta
plastmassist tüvekaitsmetega. Puu hakkab vara vilja kandma, täisviljakandeeas (10–12 a)
on sort meil üks suuresaagilisemaid. Sort kuulub õitsemisajalt keskmiste hulka, paremad
viljastajad on sordid ‘Antonovka’, ‘Sügisjoonik’ ja ‘Valge klaarõun’. Kärntõve suhtes hästi
vastupidav.

o h u s tat u s
Sort on kasvukoha suhtes nõudlik, kehvematel muldadel jääb õunte kvaliteet madalaks.
Märgadel muldadel haigestub viljapuu üsna sageli seenvähki. Kuigi sorti paljundavad kõik
Eesti puukoolid ja ta on eestlaste hulgas üks eelistatumaid sügisõunu, ohustab ka teda
uute sortide pealetulek ja importsortide rohkus kaubanduses.

nomineerija:

Toivo Univer

e e s t i
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Hea sügisene köögi- ja lauaõun. Õunte koostises on kuivainet keskmiselt 14%, suhkruid
9% ja C-vitamiini 11 m%. Sobib ka mahlaõunaks, mahla väljatulek on 66% toorainest.
Maitseomadustelt on ‘Liivi kuldreneti’ puhas mahl rahuldava maitsega, koos teiste sortidega
hea. Kuna üldhappesus on umbes 0,65%, siis veini puhtast mahlast ei saa, käärimisel muutub
see äädikaks. Veini tegemiseks peab panema hulka hapumat marjamahla (nt jõhvikamahla).
Pehme viljaliha tõttu on ka sobiv keeta moosi ja konserveerida kompotina, mis jääb ilusa
üldvälimusega ja on hea maitsega. Viiludeks lõigatud ja õhurikkas ruumis ära kuivatades
saab algsest kogusest 15% kuivatatud õuna. Nad on rahuldava välimusega ja sisaldavad ligi
10% C-vitamiini ning alla 60% suhkruid.

Nr

2 AED-ÕUNAPUU
(‘PAIDE TALIÕUN’)
Malus domestica Borkh.
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kategooria
kasvatuspiirkond

Väikesearvuliselt
üle Eesti

viljad, pähklid ja nende hoidised

hooajalisus

Vili saavutab koristusküpsuse vara, juba septembri
esimesel dekaadil, tarbimisküpsuse novembris ja
säilib heades hoiutingimustes kevadeni.
sensoorne hinnang

ta i m n e s a a d u s j a
selle töötlemine
viljad

Viljaliha on valge, peeneteraline,
meeldiva veinihapu maitsega.

värskelt, küpsetatult

säilitamise
viisid
värskelt

Õ

unapuu on võrdlemisi jõulise kasvuga ja moodustab ümmarguse, tiheda võra.
Võrsed on punakaspruunid, kaetud nõrgalt hallide karvadega. Võrsetäpid on
valkjad, piklikud, kitsad, asetsevad hõredalt. Lehed on keskmise suurusega,
piklik-elliptilised, läikivrohelised, täkiliste servadega. Õun on väheldane,
kuni keskmise suurusega (50–80 g), ebasümmeetriline, lameümmargune, lamedate
vähemärgatavate kantidega. Õuna koor on rohekaskollane, kaetud suures ulatuses
joonelise punaga. Koorealused täpid on heledad, vaevalt märgatavad. Õuna vars on kaunis
pikk, puine ja paljudel õuntel omapäraselt viltu. Varreõõnsus on madal ja lai.

to i d u k s k a s u ta m i n e

a j a l o o l i n e , k u lt u u r i l i n e
ja majanduslik tÄhtsus
Sordi algkodu on Paide linn, Pikk 49, kus enne II maailmasõda kasvas u 80-aastane emapuu,
mis kahjuks sõja ajal hävis. Kirjasõnas kirjeldatakse sorti esmakordselt 1899. a ja märgitakse,
et temaga ei suuda ükski teine meil kasvatatavatest talisortidest maitseheaduse ja
säilivuse kestuse poolest võistelda. Puukoolides hakati ‘Paide taliõuna’ kasvatama 1910.
a, Eestis paljundamiseks soovitatud õunapuusortide nimistusse võeti 1934. a ja ta püsis
seal kuni 1986. a. Sorti on kasvatatud ka Lätis Paides ziemas nime all. Puu on keskmise
talvekindlusega, kuid heades kasvukohtades on leida üle 80-aastaseid isendeid.
Vilja hakkab kandma 4.-5. a pärast aeda istutamist. Täiskandeeas puud on rahuldava
saagikusega. Sordil puudub teravalt perioodiline viljakandvus. Kasvab hästi ja on küllalt
viljakas liivsavimuldadel, kergematel liivmuldadel on viljakus madal. Puu on vastuvõtlik
seenvähile ja lehestik kärntõvele. Õitsemisajalt kuulub keskmise õitsemisajaga sortide
hulka. Sort on isesteriilne, paremad viljastajad sordid on ‘Liivi sibulõun’, ‘Antonovka’ ja
‘Tartu roosõun’. Vilja omadustelt kuulub väärtuslike tali-lauaõunte hulka, mis on olnudki
eelduseks tema põlissordiks kujunemisel.

o h u s tat u s
‘Paide taliõuna’ hakati paljundama eelmise sajandi algul. Arvatavalt haiguste tõttu muutus
vähesaagikaks ja nüüd on puukoolides toimunud paljundamise järsk kahanemine. See on
tinginud ‘Paide taliõuna’ lisamisest kohalike ohustatud sortide nimekirja ja tema kasvatajad
saavad 2015. a-st taotleda rahalist toetust.

nomineerija:

Toivo Univer

e e s t i
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‘Paide taliõun’ on hea maitsega lauaõun talvel. Õunte koostises on kuivaineid keskmiselt
15%, suhkruid 9,4% ja C-vitamiini 14 m%. Õuntest mahla pressides on mahla väljatulek küllaltki hea – 67%. Mahl on maitselt tubli hinde “4” vääriline. Üldhappesus on mahlal u 1%, mis
teeb temast ka hea veiniõuna. Kuna viljaliha on pehme, saab õuntest ka ilusa välimusega ja
hea maitsega kompotti, mida purkides hoiustada. Suhkrusiirupis ja suletud purkides õunte
toiteväärtus, värvus ega maitse ei muutu, seepärast loetakse seda parimaks ja tervislikumaks säilitusviisiks üldse. Kompoti tegemine on varasematel aegadel olnud rohkem tavaks
ja vahepeal hääbunud, kuid seda on nüüd uuesti tegema hakatud. Endistel aegadel oli aga
väga levinud ka õunte kuivatamine ja ‘Paide taliõun’ sobib selleks väga hästi: lõpptoote
väljatulek on 15%, nad säilitavad kena välimuse ja suure C-vitamiini (14 m%) ning loodusliku
suhkru (48%) sisalduse.

Nr

3 AED-ÕUNAPUU
(‘SUISLEPP’)

Malus domestica Borkh.

e e s t i
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kategooria
kasvatuspiirkond

Väikesearvuliselt
üle Eesti.

viljad, pähklid ja nende hoidised

hooajalisus

Suveõun, saaki saab juba augusti lõpus
ja võib säilitada novembrini.

sensoorne hinnang

ta i m n e s a a d u s j a
selle töötlemine
viljad

Viljaliha on peeneteraline, mahlakas,
magushapu ja väga meeldiva aroomiga.

kuivatatult,
mahlana, kompotina
säilitamise
viisid
värskelt, keedetult,
küpsetatult

Õ

unapuu võra on ümmargune, väga tugevate okstega. Võrsed on jämedad,
punakaspruunid. Lehed on suured, ümmargused või laimunajad, läikivad,
saagjastäkilise servaga. Õun on keskmise suurusega (75–85 g), kujult
ümarkooniline ja seda läbivad viis madalamat kanti. Õunakoor on õhuke, veidi
rasvane ning hakkab hõõrumisel hästi läikima. Põhivärvus on kollakasvalge, päikese poolt
kaetud roosakaspunaste joonte ja laikudega. Eriti tüüpiliseks tuleb ‘Suislepa’ juures pidada
punaste laikude esinemist vilja pinnal, mis tihti annab viljale kirju värvuse. Koorealused
täpid on rohelised ja selgesti märgatavad. Päikeserikkal kohal kasvanud viljad on väga

värviküllased, kuid varjuliste kohtade viljad jäävad ilma kattevärvuseta. Õunavars on
erineva pikkusega ja sort on üldse suure varieeruvusega, õunte välimus ja maitse oleneb
nii hooldusest kui mulla viljakusest.

a j a l o o l i n e , k u lt u u r i l i n e
ja majanduslik tÄhtsus
Õunad on meil tähtsaimad puuviljad – ahjuõunad, õunakoogid on ikka katnud meie
pidulaudu. ‘Suislepa’ sorti loetakse üheks vanimaks Eesti sordiks, mida kasvatati kindlalt
juba 18. saj, emapuu kasvas Viljandimaal Suislepa mõisa aias. Kui sorti 1868. a vene keeles
kirjeldati, hakati teda kogu tolleaegses tsaaririigis laialdaselt kasvatama. ‘Suislepp’ on
osutunud ka heaks lähtevanemaks sordiaretusel ja uusi sorte on nüüd kümneid. ‘Suislepp’
võeti Eestis kasvatamiseks soovitatud õunasortide nimestikku 1896. a ja ta on püsinud seal
tänaseni. Puu on võrdlemisi jõulise kasvuga, talvekindel. Viljakandvus algab üsna varakult,
juba 3. aastal pärast aeda istutamist. Täiskandeeas kuulub madalamasaagiliste sortide
hulka. Õitsemisajalt liigitub keskmise õitsemisajaga sortide hulka. Sort on isesteriilne,
parimad viljastajad on meie oludes ‘Valge klaarõun’, ‘Sügisjoonik’, ‘Antonovka’ ja ‘Liivi
sibulõun’. Kuna viljaliha on õrn, vajavad õunad transportimisel hoolikat pakkimist. 1970. a
pandi Suislepa mõisas endisesse puuviljaaeda, kohta, kus kohalike mälestuste järgi kasvas
sordi ‘Suislepp’ emapuu, mälestuskivi.

o h u s tat u s
Puuduseks on vastuvõtlikkus viljapuu tüvevähile ja õunte kärntõvele. ‘Suislepa’ sordi
paljundamine puukoolides on tänaseks vähenenud, suurtootjad teda enam ei kasvata ja
sorti on nüüd peamiselt leida vaid koduaedades.

nomineerija:

Toivo Univer

e e s t i

Suurepärane suveõun, mis võib säilida mõned kuud. ‘Suislepp’ on hinnatud dessertõun,
kasutatakse valdavalt värskelt. Õunte koostises on kuivainet keskmiselt 14,5%, suhkruid
9,5% ja C-vitamiini 15 m%. Sobib ka mahlaõunaks, mahla väljatulek toorainest on 68%.
Mahla maitse on kõrgema sordi vääriline. Mahlast saab kääritada ka veini, sest mahla
üldhappesus on sobiv, keskmiselt 0,77%. Sobib hästi kuivatamiseks: kuivatatud õunu saab
algsest kogusest 16%. Nad jäävad välimuselt hea ja rahuldava vahele ning sisaldavad ligi
10 m% C-vitamiini ja alla 60% suhkruid. Kuigi kompott on ilusa välimuse ja hea maitsega,
kaotab õun tegemisel märkimisväärselt C-vitamiini ega sobi seega hästi kompotiks.
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Nr

4 AED-ÕUNAPUU
(‘TALLINNA PIRNÕUN’)
Malus domestica Borkh.
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kategooria
kasvatuspiirkond

Väikesearvuliselt
üle Eesti

viljad, pähklid ja nende hoidised

hooajalisus

Vili valmib augustikuus ja säilib.

sensoorne hinnang

ta i m n e s a a d u s j a
selle töötlemine
viljad

Viljaliha on rohekasvalge, sulavmagusa
pirnimaitse ja meeldiva aroomiga.

värskelt

säilitamise
viisid
värskelt

Õ

unapuu on tugeva püstise kasvuga, oksi on tihedalt ja seetõttu vajab järjekindlat
harvendamist, et valgus pääseks ka võra sisse. Võrsed on punakaspruunid,
märgatavate täppide ja hõredate udekarvadega. Lehed peentäkilise servaga,
tumerohelised, piklikmunajad, paksud ja sügavalt kurrulised. Õun on keskmise
suurusega (60–90 g). Õuna koor on sile, rohekas kuni valkjaskollane, milles on tihti näha
üksikuid tumepunaseid jooni. Õuna vars on lühike ja otsast jämenev, asub sügavas
varreõõnsuses, mis on kaetud sordile omase roostetaolise kihiga.

to i d u k s k a s u ta m i n e

a j a l o o l i n e , k u lt u u r i l i n e
ja majanduslik tÄhtsus
‘Tallinna pirnõuna’ loetakse meil üheks vanimaks õunasordiks. Esmakordselt annab
pomoloog J. Christie selle nime all pomoloogilise kirjelduse 1794. a, kuid sorti kasvatati
Eestis juba tunduvalt varem. Peaaegu kõigis varasemates sordinimedes on läbi aegade
olnud kas Tallinn või Reval, mis näitab, et sort on pärit sealt. Rahva seas on ta tuntud olnud
lihtsalt pirnõunana (päärõun), mis on tulnud tema väga magusast maitsest. Sort on olnud
meil kasvatamiseks soovitatud õunasortide nimestikus 1896.–1966. a, kuid Lätis paljundati
teda veel hiljemgi, kuni 1978. a, Rēveles Bumbierābele nime all. Lisaks on teda kasvatatud
ka Leedus ja Venemaal. ‘Tallinna pirnõuna’ on kasutatud sordiaretuses. Tugevakasvulistel
alustel hakkab hilja vilja kandma ja kannab tagasihoidlikult, kuid kääbusalustele poogituna
on ta hoopis viljakam. Õitsemisajalt kuulub ta keskmiste sortide hulka. Sort on isesteriilne,
parimad viljastajad on ‘Liivi sibulõun’, ‘Paide taliõun’, ‘Tartu roosõun’ ja ‘Valge klaarõun’.
Kärntõvekahjustus on õuntel keskmine. Hea talvekindlusega.

o h u s tat u s
Turukonkurentsis uute sortidega on ‘Tallinna pirnõun’ välja tõrjutud enamike puukoolide
paljundusest ja sellega seoses on toimunud kasvatuse järsk vähenemine. See on tinginud
‘Tallinna pirnõuna’ lisamise kohalike ohustatud sortide nimekirja ja tema kasvatajad saavad
2015. a-st taotleda rahalist toetust. Kuna sort vajab pidevat hooldust okste lõikamise näol,
muutuvad selle tegemata jätmisel õunad väiksemaks ning ka välimus ja maitse muutuvad.
Puuduseks on ka see, et märgadel, külmadel muldadel haigestub sort kergesti viljapuutüvevähki.

nomineerija:

Toivo Univer

e e s t i
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Kuulub maitsvate suviõunte hulka ja säilib paar nädalat. Tallinna pirnõuna kasutatakse
peamiselt hea dessertõunana värskelt söömiseks. Ülevalminud õunad muutuvad tihti
jahuseks ja klaasjalt läbipaistvaks. Õunad sisaldavad keskmiselt 15% kuivainet, 9,4%
suhkruid ja 17 m% C-vitamiini. Töötlemiseks Tallinna pirnõun hästi ei sobi. Kõigepealt
väheneb selle käigus märgatavalt C-vitamiini sisaldus ja ka lõppsaadusi pole hinnatud
headeks. Näiteks kuigi õunte kuivatamisel on lõppväljatulek 16%, on kuivatatud õunatükid
vaevalt rahuldava välimusega. Ka pole ta hea mahlaõun – mahla väljatulek on pressimisel
vaid 55% ja see on vaevu keskpärase maitsega, kuid segus teiste sortidega hea. Kuna
õunas on keskmiselt 0,44% õunhapet, ei ole ka puhtast sordist veinitegemine ilma teise
hapu mahla (nt jõhvikamahla) lisamiseta võimalik, sest muutub äädikaks. Mõningal määral
sobib ka kompoti tegemiseks, kuna säilitab hea välimuse ja üle keskmise maitse.

Nr

5 EESTI VUTT
Coturnix coturnix

e e s t i
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kategooria
kasvatuspiirkond

Vähesel määral kasvatatakse
üle kogu Eesti, eriti
Jõgeva- ja Tartumaal.

tõud ja
loomakasvatus

k a s vata m i s e v i i s

Kasvatatakse siseruumides puurides, haudumine toimub haudejaamas.
Toidetakse lindudele mõeldud teraviljajahude ja -helvestega.

loomne saadus ja selle töötlemine

E

loomne

toiduvalmistamise

säilitamise

saadus

viisid

viisid

liha, muna

keetmine, küpsetamine

suitsutamine

esti vutt on ümara kehaga, lühikese saba ja kaelaga. Sulestiku põhivärvus on
ookerpruun tumepruunide vöötidega. Kukkede kaal kõigub 170 g ümber. Nende
kurgualune ja põsed on pruunid, pugu ümbrus ookerpruun ning pea peal on
kolm kollakasvalget triipu. Hoosuled on tumepruunid, heledate vöötidega. Kanad
on suuremad – nende kaal kõigub 195 g ümber, nokaalune ja põsed on aga helehallid ning
pugu hallikaspruunide tumedate tähnidega. Erinevus on ka noka ja jalgade värvis. Eesti
vutid hakkavad munema juba poolteise kuu vanuselt. Parimate lindude aastatoodang on
üle 300 muna, mis teeb vutist kõige produktiivsema põllumajanduslinnu tõu. Keskmiselt
kaaluvad tõul täna munad üle 12 g ja värvus on nagu looduslikel liigikaaslastelgi valgehelepruun tumepruunide laikude ja täppidega.

to i d u k s k a s u ta m i n e

a j a l o o l i n e , k u lt u u r i l i n e
ja majanduslik tÄhtsus
Kuigi on teada, et vuttide kasvatamisega hakati Eestis tegelema juba 1960. aastatel, siis
tõuaretus sai alguse 1970ndatel. Nii söötmise, pidamise kui aretuse eestvedajaks kujunes
Jõgeva-Tartu maakondade piiril asuv Kaiavere farm. Lihatõugu vutte hakati ristama
munatõugu vuttidega. Pika aretustöö tulemusena kinnitati 1988. a uus tõug eesti vutt,
mis oli esimene muna-lihatõugu vutt maailmas ja ainus kodulinnu tõug, kes on Eestis
aretatud. Haudemune on müüdud ka väljapoole Eestit, eelkõige Venemaale. 1980ndatel
oli kasvatamine väga tasuv ja Kaiavere vutifarmist kujunes üks Euroopa suuremaid oma
45 000 linnuga.

o h u s tat u s
NSVL lagunemisele järgnenud ostujõu langus ning Venemaaga seatud tollipiirangud andsid
vutikasvatusele suure tagasilöögi ja Kaiavere vutifarm lõpetas tegevuse. Eesti vutikasvatus
jõudis järgneva kolme aastaga madalseisu ja aastatepikkuse tööga loodud uut linnutõugu
ähvardas väljasuremine. Genofond säilis 1996. a vaid Rene Treieri väikefarmis Äksis. Alates
2001. a on hakatud eesti vuti aretust ja säilimist riiklikult toetama ning 2011. a-st on ta
meil ohustatud tõugude nimekirjas. Seoses toetusega on järjest rohkem väikekasvatajaid
hakanud aretusfarmidest endale linde tooma ja nende kasvatusega tegelema.

nomineerija:

Raivo Kalle

e e s t i
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Vuti munadel on avastatud üldist organismi toonust tõstev omadus. Ühele kanamunale
vastab kaalult 5 vutimuna, kuid nendes on 5x rohkem fosforit, üle 7x rohkem rauda, 6x
enam B1-vitamiini ning 15x enam B2-vitamiini. Ka on need kõrge proteiinisisaldusega
(13,1%), lisaks 11,2% rasva ja 1,1% mineraalaineid. Neist saab praadida omletti. Söömiseks
keedetakse mune alla 2 minuti ja neid saab lisada salatitesse, suppidesse või muu toidu
kõrvale. Keedumuna või sees purustades saadakse võileivakatet munavõid. 5 minutit
keetes saab kõva muna, mida saab kooritult edasi töödelda, nt uudistoodetena suitsutades
või marineerides. Lihaks toodetavad vutid saavutavad oma normaalsuuruse juba vähem
kui kahe kuuga. Vuti liha on suurte dieetiliste omadustega ja sobib töödelda toiduks nagu
kanalihagi. Toodetakse ka suitsutatud rümpa, mille kaal on kuni 150 g ja mida süüakse
külmroana, aga saab lisada ka toitudesse. Uudistooted on konservitud vutiliha ja lihasnäkid.

Nr

6 HAPENDATUD
KASEMAHL
(HAPUMAHL)

e e s t i
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kategooria
muud nimed

tootmispiirkond

mahlaõlu, mahlataar, mahlakali

Üle Eesti

kääritatud ja
destilleeritud joogid

valmistusmeetod

koostisosad

Aru- (Betula pendula)
ja sookase

(B. pubescens) mahl
Rukkileib
Rosinad
Meekärg
Kadakaoks

Värvuselt

on hapnenud, lisanditeta mahl hägune, veidi valkjas-

hallikas ja hapuka maitsega.

Käärimise kiirendamiseks on lisatud
-jahu või -leiba. Maitseks on
lisatud nii mustasõstraoksi, kadakaoksi, köömneid ja hilisemal ajal
sidruneid ning rosinaid. Pandi ka meekärje tükke. Enne joomist
seisis kas kinnises või avatud anumas aprillist juuni keskpaigani.
Hea janukustutajana joodi seda eriti suvel heinaajal. Kui õlleteol
asendati vesi kasemahlaga, saadi mahlaõlu. Kinnisel käärimisel
suhkrut lisades saadi ka veini.
mahla sisse ka kõrvetatud rukkiteri,

Mustasõstraoks

K

asemahlaks nimetatakse juurte jõul maapinnast imetud vett, mida ülespoole
surudes puusse varutud mineraalsete ja orgaaniliste ühenditega rikastatakse.
Kasemahl on läbipaistev, ilma kõrvalise lõhna ja maitseta. Tema tihedus on
pea sama mis veelgi. Erinevate suhkrute ja hapete tasakaalu mõjul on tunda
vaid kerget magushaput maitset. Mida külmemad on ilmad, seda magusam tundub
mahl. Mahla lastakse joosta vähemalt 10-liitristesse nõudesse, mida peab kord päevas

tühjendama. Enne joomist kurnatakse mahl putukatest ja varisest. Juba 1980ndatel hakkas
levima elastsete voolikute kasutamine tilade asemel ja täna on selline mahlavõtmine
valdav. Varem hapendati mahla puust leiva-õlle-taari nõudes, hiljem kasutati juba kinniseid
plastik- ja metallnõusid või klaaspudeleid.

Kasemahla laskmisest (Kagu-Eestis nimetus tikkama) ja joomisest on ohtralt andmeid nii
trükitud kui ka käsikirjalistes allikates. Kääritatud jooki on nimetatud hapumahl, mahlataar,
mahlakali. Puud, millelt mahla lastakse, kutsutakse mahlapuuks, mahlakaseks ja
aprillikuud mahlakuuks. Mahl hakkab jooksma, kui ööpäevane keskmine õhutemperatuur
on 4–6ºC. Mida külmemad on ilmad, seda aeglasemalt mahl jookseb ja vastupidi. Mahla
kättesaamiseks tuleb tüvesse teha ava – alla 3 cm läbimõõduga ja kuni 10 cm sügavune
puuritud auk. Sinna kinnitatakse kas puidust või metallist tila. Olenevalt kase liigist, vanusest,
kevadistest ilmadest ja puu asukohast võib mahla jooksmine kesta 20–40 päeva ja anda
sel ajal 70–280 l. Laskmine lõpetatakse, kui mahl muutub häguseks, valkjas-hallikaks ja
maitse ebameeldivaks. Siis suletakse puusse tehtud ava puupunniga. Uskumuse kohaselt
pidi esimese kasemahlaga silmi pesema, et silmad terved oleks. Laialdaselt on tuntud
värske mahla joomine tervise tugevdamiseks. Väga harva on mahla säilitatud siirupina:
mahla aurutatakse mitu tundi ja uudistootena tehakse seda nüüd ka tööstuslikult.

o h u s tat u s
Kasemahla laskmine hakkas hääbuma juba 1930ndatel seoses õlle ja karastusjookide
laiema levikuga. Hapumahl on suvise hooaja joogina oma tähtsuse kaotanud. Säilitamisel
on hapendamine asendunud nüüd mahla sügavkülmutamisega plastikpudelites.
Kasemahla hapendamisega on tegeldud vaid kodudes, müügiks pole seda varem tehtud.
Väiketootjad on küll hakanud hapendatud mahla nüüd pudelisse villima ja müüma, kuid
see on oma kalliduse tõttu siiski nišitoode ja alles otsib oma turgu. Mõjutab ka intensiivne
metsamajandamine, kus metsa kõrvalkasutusele tähelepanu ei pöörata.

nomineerija:

Raivo Kalle
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a j a l o o l i n e , k u lt u u r i l i n e
ja majanduslik tÄhtsus
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Nr

7 HAPU KIRSIPUU
(‘NÕMME LIIVAKIRSS’)
Prunus cerasus L.
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kategooria
kasvatuspiirkond

Väikesearvuliselt
üle Eesti

viljad, pähklid ja nende hoidised

hooajalisus

Sort on hilisepoolne, viljad valmivad
juuli lõpus.

sensoorne hinnang

ta i m n e s a a d u s j a
selle töötlemine
viljad

Viljaliha on roosakaskollane, pehme,
magushapu, veidi mõrkjas.

värskelt, keedetult

säilitamise
viisid
värskelt, nalivkana,
keedisena

K

irsipuu on ümariku võraga, rippuvate okstega, noorelt tugeva, hiljem keskmise
kasvuga. Leht tumeroheline, läikiv, veidi renjas, ovaalne ja terava tipuga. Kannab
vilju peamiselt eelmise aasta võrsetel ja üksikutel neosokstel. Kirss on väike,
laiümar kuni laimunajas, helepunane. Kirsside õitsemise ajal aprillis-mais on
puud ilusad vähemalt nädala. Sort on isetolmleja.

to i d u k s k a s u ta m i n e

a j a l o o l i n e , k u lt u u r i l i n e
ja majanduslik tÄhtsus
Kirsipuu on pärit kontinentaalsest Euraasiast ja teda hakati meil kasvatama juba 18. saj.
‘Nõmme liivakirsi’ algne päritolu on teadmata, arvatakse, et ta toodi sisse Saksamaalt, kus
juba 18. saj lõpus levis sort nimega Küchenkirsche. Siiski on nüüd valdavaks saanud pomoloog
Kalju Kase arvamus, et tegu on ikka meie oma maasordiga. Kuna ta levis alguses vaid
Tallinnas, Nõmme liivaste muldadega aedades, saigi sordi nimeks ‘Nõmme liivakirss’. Seega
on tegu meie ainsa tänaseni säilinud kohaliku kirsi maasordiga. 1951.–1957. a arvati ta Eestis
riikliku sortimendi perspektiivsortide rühma ja teda soovitatakse tänaseni koduaedades
kasvatada, tootmisaedades ta tähtsust ei oma. Kõige tähtsam omadus on, et sort on
teistele sortidele heaks tolmeldajaks. Kuna enamik magusa kirsipuu (P. avium) sorte ei ole
iseviljuvad, siis peabki saagi saamiseks aeda istutama ka Nõmme kirsipuu. Kuna sort on hea
külmakindlusega, siis sobivad juurevõsud hästi pookealuseks ka magusatele kirsipuudele.
Mullastiku suhtes vähenõudlik, kasvab ja kannab vilja ka kehvematel muldadel. Haiguste
suhtes keskmise vastupidavusega. Hiljem on teda soovitatud kasvatada kui teiste sortide
tolmeldajat.

o h u s tat u s
Hapukirsisortide hulgas on täna ülekaalus Lääne-Euroopa sordid ja ‘Nõmme liivakirsi’
kasvatamine ei ole enam majanduslikult tasuv ega perspektiivikas. Peamised puudused on
väike vili, värvusetu mahl ja puu kõrge kasv. Hapukirssidest eelistatakse nüüd tumedaviljalisi
ja madalamakasvulisi sorte. Ka on sordi õiepungad ebapiisava talvekindlusega ning puu on
vastuvõtlik lehevarisemistõvele. Nende puuduste tõttu ei ole teda viimastel aastakümnetel
kasutatud enam puukoolides sordiaretuses ega ka pookealusena. Puid kasvab veel vaid
vanemates ja kollektsioonaedades. Et sort säiliks, on kasvatajatel alates 2015. a võimalik
taotleda kohaliku sordi kasvatamise toetust.

nomineerija:

Kersti Kahu
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‘Nõmme liivakirsi’ viljad sisaldavad 12,5% mahla kuivainet, 7,2% suhkruid, 1,69% happeid
ja 14 m% C-vitamiini. Lisaks sisaldavad kirsid suuremal või vähemal määral ka flavonoide,
parkaineid, kumariini derivaate. Hapu kirsipuu viljad on antotsüaanide poolest ühed
rikkamad. Kirsse on väga hea süüa värskelt, kuid neist saab ka maitsvat mahla, ehkki
miinuseks on, et see on värvitu, mille tõttu ei sobi marjad ka kompotiks. Mahlast on varem
ka veini tehtud. Sobib moosikeetmiseks. Kodus on tehtud ka likööri, milleks pannakse
kivideta kirsid purki, kallatakse viina peale, lisatakse suhkrut ning lastakse paar nädalat
seista. Joomiseks kurnatakse pudelisse. Kirsilehti on pandud hapukurgipurkidesse maitseks
ja kasutatud arooniasiirupi tegemiseks. Lapsed on näksinud ka kirsivaiku. Kirsilehtedega
okstest ja õitest on tehtud ka teed.

Nr

8 HAPUKURGID
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kategooria
tootmispiirkond

Köögiviljad ja
köögiviljahoidised
koostisosad

Harilik kurk
Jäme sool
MustasõstraTammeKirsi- jm lehed
Tillivarred
Küüslauk
Mädarõigas

V

Üle Eesti, kuid eelkõige
Peipsi-äärne piirkond
ja Kagu-Eesti
valmistusmeetod

Hapendamiseks sobivad lühikesed, kuni 15 cm pikkused hilised avamaasordid.
Korjatakse 2–3x nädalas ja pannakse kohe hapnema või kogutakse mitme
päeva kurgid korraga sissetegemiseks, hoiustades neid vahepeal jahedas.
Kurgid, sõstralehed, mädarõikajuur või -lehed jne pestakse hoolikalt
külma veega. Seejärel laotatakse kurgid email-, klaas- või plastiknõusse
kihiti maitsetaimedega. Peale kallatakse soolvesi (1 liitri kohta 2–3 spl
soola). Hapnemise ajal peab nõu olema toasoojas ja peal kerge vajutus. Et
käärimisel tekkiv vaht ei hakkaks üle ääre valguma, ei laota nõu servani täis.
Kui protsess on käivitunud, viiakse nõu jahedasse hoiuruumi ja pannakse
raskuseks peale maakivi. Soolvesi peab katma kurke üleni. Hallituse tekkimisel
eemaldatakse see lusikaga ja pestakse nõu servi linase rätiga. Nõust
võetakse kurke järjest, kihtide kaupa. Purkides hapendatud kurkide puhul
puhastatakse purgi kael ja suletakse õhukindlalt; kurgid saab neis tillivarte
või kadakaoksaga soolvette suruda. Sel juhul võivad kurgid purkides saada
erinevate maitsetega kui koos hapnemisel.

edelik paistab purgis algul hägune-valkjas, kuid settib hiljem selgemaks.
Erinevalt soolakurkidest, mis tehakse kange soolveega ja mis on pehmed, on
hapukurgid kõvad ja krõmpsuvad ning hapuka maitse ja lõhnaga. Tammelehed
arvatakse tegevat kurgid krõmpsuvaks, kuid need võivad kurgid ka tumedaks
muuta. Kuigi juba mädarõigas annab kurkidele teravat maitset, võib veelgi vürtsisemaid
kurke tahtes lisada soolvette tšillipipra kauna. Klaaspurke hoiustatakse jahedas keldris, kus
need võivad säilida vähemalt paar aastat. Hapukurgid on tervislikud, sisaldavad kasulikke
probiootikume ja on kalorivaesed. Sobivad kartulisalatisse, võileivakatteks, külmroana prae
kõrvale ja pidulauale suupisteks.

a j a l o o l i n e , k u lt u u r i l i n e
ja majanduslik tÄhtsus

o h u s tat u s
Kurkide hapendamise pika protsessi on asendanud nüüd kiirem moodus marineerimine.
Suhkrulisandiga marinaadides tunduvad kurgid magusamad ja see on peamine põhjus,
miks eelistab noorem põlvkond marineeritud kurke. Hapendab vanem põlvkond, kes on
hapu maitsega harjunud. Tänase kurgisortide rohkuse juures peab jälgima, et kasvatatakse
hapendamiseks sobivaid sorte.

nomineerija:

Raivo Kalle
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Kurk on meil üks laiema kasutusega ja tuntum köögivili. Euroopasse levis selle kasvatamine
islamivallutustega juba 9. saj. Meie aladele jõudis venelaste vahendusel 16. saj keskel.
Kasvatajateks olid siiski järgnevatel sajanditel mõisad või Venemaalt tulnud aednikud
eeslinnades. Alles 19. saj eestikeelsed kokaraamatud ja sajandi lõpus ka aianduse raamatud
õpetasid kurki kasvatama ja sisse tegema. Nimi laenati algul vene keelest (огурец), hiljem
saksa keelest (Gurke). Kõige tähtsamaks kurgikasvatuse piirkonnaks kujunes meil Peipsi
järvistu äärne piirkond, kus on sobivaimad mullad. Nii värske kui hapukurgi müügist
saadi seal oluline sissetulek ja piirkonna hapukurgid on hinnas ka täna. Nõukogude ajal
hakkasid levima slaavi toidukultuuri mõjul ka hapukurgitoidud, nagu seljanka, rassolnik,
asuu jt. Hapendatud kurke tehti veel 1980ndatel 30–40 l või suurematesse puutünnidesse.
Setomaal pandi need keldrite puudumisel hoiule kas tiiki või mõnesse muusse veekogusse
vee alla, kus oli ühtlane temperatuur. Vajadusel raiuti talvel jäässe auk ja võeti tünn välja.

Nr

9 JÕEVÄHK
(VÄÄRISVÄHK)
Astacus astacus
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kategooria
muud nimed

püügipiirkond

laiasõraline vähk

Siseveekogud üle Eesti –
jõed, järved, ojad

kala, mereannid
ja kalatooted

püügihooaeg

Vähipüük on lubatud nüüd
1. augustist 31. augustini

vaid

ja ainult piiratud arvust

veekogudest.

Hiiumaal on
vähipüük täiesti keelatud.

püügimeetodid

Vähke

on püütud enamasti öösel väikeste tõstevõrkude

ehk nattade ja lõkspüüniste ehk mõrdadega.

Nendesse

pannakse söödaks kas toores kala, seamaks või neer.

loomne saadus ja selle töötlemine

J

loomne

toiduvalmistamise

säilitamise

saadus

viisid

viisid

liha

keetmine

värskelt

õevähk elutseb ainult magevees, eelistab kõvapõhjalisi, hapniku- ja lubjarikkaid
veekogusid. Vähk on kõigesööja, sööb kõikvõimalikke väikseid veeloomi ja ka
veetaimede osi. Suuremaks kasvamine saab toimuda vaid kõva kesta vahetumisel.
Suguküpseks saavad 3–4 a ja püügisuuruseni (11 cm) kulub minimaalselt 4–5 a. Ta on
meie ainuke toiduks tarvitatav veeselgrootu, keda püütakse harrastuspüügina loodusest
ja süüakse. Kutseline vähipüük toimub kasvandustes. Leviku vähenedes on hakatud teda
nüüd Eesti veekogudesse taasasustama. Vesiviljelusega tegelevad ettevõtted kasvatavad
teda täna müügiks basseinides ja tiikides.

to i d u k s k a s u ta m i n e

a j a l o o l i n e , k u lt u u r i l i n e
ja majanduslik tÄhtsus
Eesti veekogude vähirikkusest endisel ajal on rohkelt teateid nii kirjalikes allikates kui veel
ka vanemate inimeste mälestustes sellest, kuidas nad jõgedest kätega vähke püüdsid.
Neid püüti ilma piiranguteta lausa kausside ja kottide viisi. Ka pidid talupojad kohustuslikult
püüdma sadu vähke mõisa jaoks. Lisaks eliidile sõi neid ka maarahvas, eriti suviste
heinatööde ja õitsilkäimise ajal looduses olles. Võib öelda, et vähisöök oli suveromantika
osa. 19. saj lõpust hakkas vähkide arvukus ülepüügi ja Eestisse jõudnud vähikatku leviku
tõttu vähenema. Kuid veel Eesti Wabariigi ajal eksporditi eriti Võrumaal püütud vähke
ka Euroopasse. Pärast II maailmasõda hakkas vähkide arvukus maaparanduse tõttu
vähenema, sest sellega kahjustati nende elupaiku. Viimasel kümnendil on hakatud Eestis
Rootsi eeskujul korraldama augustis pidulikke vähisööminguid ja -festivale.

o h u s tat u s
Jõevähki ohustab reostus, rööv- ja ülepüük, elupaikade kadumine ja uued haigused. Eesti
naaberriikides on ta väga suure võõrliikide surve all (kitsasõraline, ogapõskne ja signaalvähk)
nende agressiivsema elulaadi ja immuunsuse tõttu vähikatkule. Eestis on keelatud elusaid
võõrvähke sisse tuua ja veekogudesse lasta. Jõevähk kuulub EL kaitset vajavate liikide
nimekirja. Püügilube antakse ühele inimesele kuni 3 päevaks ja 1–5 püügivahendile ning
püüda tohib kuni 100 vähki ööpäevas. Püügivahendid tuleb pärast püüki desinfitseerida.
Väiksemaid kui 11 cm pikkuseid vähke on keelatud püüda, need lastakse tagasi vette, kuid
elusate vähkide laskmine teistesse looduslikesse veekogudesse on keelatud, nagu on ka
palja käega püüdmine.

nomineerijad:

Anu Kannike, Raivo Kalle
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Vähid elavad pärast väljapüüdmist mitu päeva. Vähke võib hoida näiteks ämbris või mõnes
suuremas potis, kuhu püütud vähid ära mahuvad. Kindlasti tuleb panna peale kaas, sest
nad võivad nõust välja ronida. Nende vahele pannakse kõrvenõgeseid. Toiduks kasutakse
vaid elusaid vähke, nüüd ka sügavkülmutatuid. Kõigepealt aetakse vesi keema, sinna
pannakse soola, suhkrut, tilli ja teisi maitseaineid, siis pannakse sisse vähid. Kui muidu on
vähi värvus tume pärlmutter, siis pärast keetmist muutub ta punaseks. Keedetud vähid
pannakse koos keeduveega külma. Mida kauem nad keeduleemes seisavad (kuid mitte
üle 12 tunni), seda paremaks muutuvad. Sõrgades ja lakas olevat pehmet liha süüakse
külmroana ja põhitoidu kõrvale. Lihast valmistatakse ka vähisuppi ja võideid.

Nr

10 KADAKAS
(KATTAI)

Juniperus communis L.
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kategooria
muud nimed

kasutuspiirkond

kadaja

Üle Eesti, kuid Lääne-, Põhjaja Kagu-Eestis rohkem, sest

vürtsid, looduslikud
ürdid ja maitseained

seal leidub enam kadakat

hooajalisus

Marikäbisid korjatakse septembris-oktoobris,
haljaid oksi aastaringselt.

sensoorne hinnang

ta i m n e s a a d u s j a
selle töötlemine
marikäbid,
oksad

Marikäbid on omapärase magusvaiguse
maitsega. Sisaldavad suhkruid, eeterlikke
õlisid, tanniine, vaike, mineraalaineid.

keetmine, maitsestamine

säilitamise
viisid
kuivatatult

K

adaka puid ja -põõsaid võib leida eelkõige Loode-, Põhja-Eesti ja saarte liivikute
ja paepealsete looduslikel rohumaadel, kus nad tihti moodustavad kadastikke.
Kasvab kuni 12 m kõrgeks. Tähtsaim saadus on marikäbid (marjad), mille
seemnesoomused on kokku kasvanud ja lihakad. Kuna kadakas on kahekojaline,
siis marju kannab vaid emaspõõsas. Pärast tolmlemist mais või juuni algul moodustuvad
sügiseks rohelised käbid. Järgmise aasta suve lõpuks muutuvad marjad sinakasmustaks
ning on kaetud pealt vahakirmega. Marjade läbimõõt on keskmiselt 0,5 cm. Mõnel aastal on
neid rikkalikumalt kui teisel. Küpsenud marju korjatakse põõsast raputades, nii et marjad
kukuvad allalaotatud linale, või kinnastatud kätega okstelt marju kasti rabades. Seejärel
marjad sõelutakse ja säilitatakse kuivatatult.

to i d u k s k a s u ta m i n e

a j a l o o l i n e , k u lt u u r i l i n e
ja majanduslik tÄhtsus
Kadakat on meil peetud ja peetakse paiguti siiani pühaks puuks. Rahvameditsiinis
on marju söödud nii tervise tugevdamiseks, nakkushaiguste ennetamiseks, põie- ja
neeruhaiguste, maksahaiguste, kõhuprobleemide jne korral. Ka on kasutatud nende
haiguste raviks kadakamarjaviina. Siiski on kõige levinumaks ravimiks olnud marjatee, mida
on joodud lisaks eespool nimetatud haigustele ka „üheksa haiguse vastu“. Kadakavihta
on kasutatud läbi aegade saunas liigeste ja seljavalu raviks. Kadakaoksasuitsu on tehtud
tubades nakkushaiguste korral, kärbeste tõrjeks kui ka matustele järgnenud surnulõhna
eemaldamiseks. Teave kadaka istutamise kohta hoovipuuna on vastukäiv: mõnes
piirkonnas seda soovitatakse, teises jälle mitte. Kadakapuidust tehakse kööki tarbeasju,
nt võinugasid ja pannialuseid. Kadakaoksasiirup ja kadakasuitsu juust on uudsed tooted.

o h u s tat u s
Kagu-Eesti toidukultuuris on kadaka kasutamine oluliselt vähenenud: vanemad inimesed
mäletavad veel, et marju purustades ja vees hapendades tehti lapsepõlves taari/kalja, ise
nad seda hiljem teinud ei ole. Ka on seal kadumas kadakaokste kasutamine maitseainena
kasemahlas ja õlleteos. Põhjuseks on piirkonna põliste männimetsade lageraiete ja liivikute
kinnikasvamise tõttu muutunud loodusolud, nii et kadakat on nüüd vähem. Kui varem ostsid
apteegid marju kokku, siis nüüd enam mitte, mis vähendas eriti Saaremaal oluliselt huvi
marjade korjamise vastu. Poodides on nüüd müügil imporditud odavad kadakamarjad, mis
vähendab eriti linnainimese vajadust loodusest marju korjata või kallimaid kodumaiseid osta.

nomineerija:

Raivo Kalle
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Kadakamarjad parandavad seedimist, mistõttu on neid lisatud rasvasele praelihale ja
soolapekile selle soolamisel. Kadakamarju kasutatakse ka tugevamaitselistes veise- ja
ulukiliha marinaadides, mida soovitasid juba 20. saj alguse kokaraamatud. Marjadega on
maitsestatud ka viina ja tehtud joogiteed. Purustatud kadakamarjadest on neid soolaga
segades saadud maitsesoola. Saaremaal on marju lisatud maitseks kasemahlale ja
leivale. Kadakaoksi on kasutatud liha ja kala suitsutamiseks ning õlletegijad pannud neid
tõrrepõhja, millest siis virre läbi lastakse. Kagu-Eestis pandi oksi kasemahla ja taari sisse
ning tehti marjadest kalja.

Nr

11 KANARBIKUMESI
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kategooria
tootmispiirkond

Üle Eesti kanarbiku
(Calluna vulgaris (L.) Hull)
leiukohtades

mesi

mesilaste hoidmine ja meevõtmise tehnoloogia

Kanarbikumee
st

tarude

korjepaika.
tarud,

kogumine eeldab rändmesindust,

viimist

kanarbiku

Rändmesinduseks

mistõttu

viimasel

ajal

lamavtarudele korpustarusid.
kanarbikumett
lihtsam

ning

tarudest

mesi

ja

perede

kulgeks
enne

õitsemise
sobivad

Et

määral taruvaiku, mis kõik muudab mee värvuse
tumedamaks.
vähemalt

Meekärgi peab eelnevalt soojendama
30°C temperatuuriga ruumis. Kärjed

eelistatakse

lõigatakse raamidest välja ja pannakse tugevast

saada puhast

kangast või nailonist koti sisse ning asetatakse

transport

kadudeta,

välja.

ajal

kerged

oleks

võetakse

Kanarbikumett

on

mehaanilise pressi alla.
säilitusnõudesse.
tigupressi.

Sel

Teise

Hiljem

kurnatakse mesi

moodusena kasutatakse

juhul tuleb kärg raamist välja

väga tiheda konsistentsi tõttu kärgedest raske

lõigates asetada see tigupressi kolusse.

välja vurritada ja seetõttu on parem meetod

pressib aeglaselt pöörlev tigukruvi kärjetükid

mesi

kärgedest

välja

pressida.

Pressimisel

satub mee sisse ka suira, õietolmu ning vähesel

Ü

Seal

kokku ning eraldab mee.

ldiselt peaks monofloorseks nimetatavas mees olema ühe taime õietolmu
vähemalt 45% kogu õietolmu hulgast. Samas võib taimsest allikast pärit
nektari õietolmusisaldus olla erinev. Mitmete teaduslike uuringute põhjal võib
kanarbikumett nimetada monofloorseks, kui ta sisaldab vastavat õietolmu
vähemalt 30%. Võrreldes teiste metega on kanarbikumesi oma välimuselt ja struktuurilt
hoopis teistsugune: punakaspruun, tugeva mõrkja maitsega, vänge spetsiifilise lõhnaga

ning tekstuurilt paks ja sültjas, ei kristalliseeru. Kanarbikumett loetakse meil looduslikest
meeliikidest üheks tervislikumaks, sest see sisaldab antioksüdante ja palju vitamiine. Suure
mineraalainete (eriti raua) sisalduse tõttu ei ole soovitatav jätta seda mett mesilastele
talvesöödaks, kuna see jätab nende pärasoolde liiga suure hulga seedejääke.

Eesti kliimavöötmes kestab mesilaste produktiivkorjeperiood, mil taru kaal suureneb
ööpäevas u 1 kg võrra ja mee hulk tarus hakkab moodustama varusid, suvel vaid u 1,5 kuud:
juuni teisest poolest kuni juuli lõpuni. Kevadel ja augustis-septembris õitsevatelt taimedelt
saadav mesi kulub enamasti mesilaspere enda arenguks (nimetatakse elatuskorjeks).
Erandiks on augustis-septembris õitsev kanarbik. Ta hakkab nektarit eritama suhteliselt
madala (15ºC) temperatuuri juures ja isegi vahelduvate vihmade korral. Sellega on ta sügisel
üks suurema meetoodanguga looduslik liik, millelt võib soodsates tingimustes saada kuni
200 kg/ha. Ta on igihaljas puitunud varrega mitmeaastane 10–60 cm kõrgune puhmastaim.
Väikesed lillakasroosad valge varjundiga õied on pikkades tipmistes ühekülgsetes
õisikutes. Kanarbik on valguslembene ja tahab happelist mulda. Teda leidub nii rabades ja
rabametsades kui ka hõredates nõmme- ja palumetsades, kus ta võib kasvada lausaliselt.

o h u s tat u s
Kanarbikku nagu kõiki metsataimi häirib kõige rohkem intensiivne metsamajandus, eriti
lageraie, mille tagajärjel kooslus pealekasvava võsa tõttu muutub. Kuna tegemist on
valguslembese taimega, on ka nõmme- ja palumetsades tekkiv tihe kuuse alusrinne
kanarbikule hukatuslik. Kanarbikumee kogumine ja käitlemine vajab eritehnikat (nt tarude
transpordil ja kärgedest mee pressimisel) ning selle võtmisega tegelevad vaid vähesed
mesinikud. Suure käsitöö tõttu on see üks kallimaid meeliike Eestis.

nomineerijad:

Taavi Väli, Aivar Raudmets
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ja majanduslik tÄhtsus
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Nr

12 KANEP
Cannabis sativa L.
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kategooria
kasvatuspiirkond

teraviljad ja jahud

Peamiselt Lõuna-Eesti

/ õli
hooajalisus

külv

koristus

Külvatakse aprillis-mais,
kui muld on juba 10°C.
sensoorne hinnang

Saak koristatakse kombainiga
u 120 päeva pärast külvi.
ta i m n e s a a d u s j a
selle töötlemine
seemned

Maitse meenutab pähklit.

küpsetatult, värskelt
säilitamise
viisid
kuivatatult, jahvatatult,
õlina

H

arilik kanep on kõrgekasvuline (1,5–2,5 m) taim, lehed vastakult sõrmjad,
liitlehel on 5–9 lehekest. Meil külvatakse nüüd peamiselt Soome sorti Finola.
Kasvab hästi mitmesugustel muldadel, kuid ei sobi savised märjad mullad,
parimad on liivakad mullad, mida leidub Lõuna-Eestis. Seemned tuleb kiiresti
kuivatada temperatuuril kuni 35ºC. Pärast kuivatamist seemned puhastatakse, minimaalne
puhtus peab olema 97%. Seemned on kõrge valgusisaldusega, samuti rikkad väärtuslike
oomegarasvhapete, aminohapete, kiudainete, antioksüdantide ja mineraalide poolest.

to i d u k s k a s u ta m i n e

a j a l o o l i n e , k u lt u u r i l i n e
ja majanduslik tÄhtsus
Kanep on meil üks vanimaid kultuurtaimi, kuid tema kasvatamine hakkas vähenema juba
19. saj lõpul. Kanepist tehti vastupidavaid köisi. Kanepiseemned on traditsiooniline LõunaEesti toit. Varem korjati pähikud taimelt käsitsi lõigates ja viidi need sauna kuivama. Seejärel
rapsiti kuivad seemned välja. Kanepiseemneid lisati jahuputrudesse. Kanepipiima aga saadi
kanepiseemnete uhmerdamisest ja kurnamisest saadud vedelikku veega lahjendades.
Tänapäeval mäletavad Lõuna-Eesti vanemad inimesed veel, kuidas ema kodus
kanepipiimast toite tegi. See oli peamiselt kevadine toit ja eelkõige urbepäevaks. Eraldi
tehti veel pannil või pajas röstitud ja peeneks tambitud õlisest massist kanepitempi (jurssi,
ruustli). Sinna lisati veel teraviljajahu ja praetud sibulaid ning seda kasutati võileivamäärdena
või keedukartuli kõrvale kastmena. Teada on ka, et tehti kanepitäidisega rukkileivapirukaid.

o h u s tat u s
Vahepeal on olnud kasvatuses rohkem kui 50-aastane paus, traditsioonis on katkestus.
Kuigi kanepikasvatus on meil pärast tema legaliseerimist 2000. aastate alguses teinud
suure hüppe, läheb siiski enamik kanepiseemneid tehniliseks õlitoormeks ja vaid väike
osa jõuab toiduks. Kanepikasvatus on täna üks rangemini reguleeritud toidutaimede
kasvatusi. Lisaks sellele, et on ette antud kindel, Euroopa Liidu sordilehel kinnitatud sort,
toimub kasvatuse ajal ka riiklik järelvalve. Kui taimede õitsemise ajal võetud proovides on
narkootilise aine THC sisaldus üle 0,2%, siis seda seemet inimtoiduks müüa ei tohi. Kanepi
sordiaretus on täna endiselt keelatud ja seepärast ei saa tootja meil aretada vaid meie
piirkonnale iseloomulikku sorti.

nomineerijad:

Ülle Jukk, Raivo Kalle

e e s t i
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Kasutatakse nii koorimata kui kooritud seemneid. Seemneid lisatakse leibadesse ja kookidesse,
kus nad annavad süües erilise krõmpsuva maitse. Ka lisatakse terveid seemneid müslidesse
ja smuutidesse. Kanepijahu aga segatakse rukkijahuga ja küpsetatakse siis leiba. Kuna
kanepiseemned sisaldavad kuni 35% õli, mis sisaldab suures koguses inimesele tervislikke
rasvhappeid, on teiseks oluliseks tootegrupiks seemnete külmpressitud õli. Õli sobib nii
praadimiseks kui ka värskete köögiviljasalatite maitsestamiseks. Kuna kanepil on avastatud
rahustav toime, siis on hakatud müüma ka kuivatatud kanepilehti joogitee tegemiseks.

Nr

13 KARU

(PRUUNKARU)
Ursus arctos arctos

e e s t i
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kategooria
muud nimed

Mesikäpp, Ott
töödeldud liha ja
lihatooted

küttimispiirkond

Kütitakse Mandri-Eestis
karu tekitatud kahjustuste
piirkonnas kahjustuste
vältimise eesmärgil.

jahihooaeg

Peetakse hiilimis- ja varitsusjahti 1. augustist 31. oktoobrini ja
küttida tohib vaid jahitulirelvast lastud kuuliga.

loomne saadus ja selle töötlemine

K

loomne

toiduvalmistamise

säilitamise

saadus

viisid

viisid

liha

keetmine, küpsetamine

konserv

aru karvastik varieerub pruunikaskollasest mustjaspruunini. Nad on meie
metsade suurimad kiskjad, kelle kaal jääb enamasti 90–200 kg vahele,
suurim kütitud loom on olnud 400 kg. Emaskarud on isaskarudest kuni poole
väiksemad. Omnivooridena söövad nii sipelgamune, raipeid kui erinevaid
metsamarju. Harva murrab ka elusloomi. Sööb ja rüüstab viljapõlde (eriti kaer) ja mesilates
mesitarusid. Kehakaal kõigub suuresti. Enne taliuinakut võib kaaluda kuni 50 kg rohkem kui
kevadel ärgates. Rahva uskumuse kohaselt läheb karu pessa mardipäeval ja vahetab külge
tõnisepäeval ning tuleb pesast maarjapäeval. Emaskarul on üle aasta keskmiselt 2 poega
(harva kuni 5). Saaduseks on väga omapärase maitsega liha.

to i d u k s k a s u ta m i n e

a j a l o o l i n e , k u lt u u r i l i n e
ja majanduslik tÄhtsus
Karust on rohkesti rahvapärimusi ning teda on pandud perekonna- ja külanimedeks.
Karu on Eestis oma leviku lõunapiiril, mistõttu on arvukus olnud väga kõikuv. Lindpriide
röövloomadena kütiti neid meil 19. saj nii massiliselt, et 20. saj alguseks oli järele jäänud vaid
üksikuid loomi. Isegi 1920. aastatel anti veel välja jahilube allesjäänud paarikümnele isendile.
Pärast II maailmasõda hakati karude kaitse ja looduses seiramisega rohkem tegelema ning
arvukus hakkas tõusma. Karu on ka hinnatud trofeeloom, kellel mõõdetakse kolju suurust
ja nahka. Karurasvast tehakse raviseepi ja salvi, mis aitab liigeste- ja nahaprobleemide
korral. Karuliha oli varem vaid eliidi toidulauale kuulunud luksusroog, sest talurahval oli
suurulukite küttimine alates 17. saj täiesti keelatud. Kallimates restoranides võib nüüd
saada karupraadi ja üksikutest poodidest osta ka värsket karuliha.

o h u s tat u s
Seoses küttimise reguleerimisega on tema arvukus Eestis tõusnud nüüd ligi 1000 isendini.
Karu on Euroopa Liidus kaitsealune liik ja seepärast hüvitatakse karu tekitatud kahjud
põldudele, kariloomadele ja mesilasperedele. Eestis võib karu küttida vaid tingimusel,
et asurkond ei halvene, kuid poegadega emakaru ei luba küttida ei seadus ega ka
jahimeeste eetika. Karu talvituskoha ümbruses on majandustegevus pesa avastamisest
talvel kuni 15. aprillini keelatud. Rahvusvaheliselt on keelatud karusapiga kauplemine.

nomineerija:

Raivo Kalle

e e s t i
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Lastud loomal lastakse kiiresti välja veri ja eemaldatakse sisikond. Kõhuõõnt ei pesta, vaid
puhastatakse kuiva rätiga. Enne kui jahimees ise liha töötlema hakkab, peab volitatud
spetsialist tegema trihhinelloosi proovi. Kui (rasvavaba) rümp edasi müüakse, teeb selle proovi
ostja, kindlasti peavad siis keha küljes olema nii pea kui vahelihas. Lastud uluk viiakse kiiresti
(alla 12 tunni) esmase töötlemise siseruumi, kus toimub nahastamine, pea eemaldamine
ja liha esmane töötlemine. Enne küpsetamist hoitakse liha päev-paar marinaadis, maitse
järgi võib lisada ka kadakamarju. Looma vanusest, lihatükist ja küpsetamise temperatuurist
sõltub hautise või ahjuprae tegemiseks kuluv aeg. Nii jahimehed ise kui ka väiketööstused
teevad ka hakklihast lihakonserve (segus kodusea lihaga).

Nr

14 KARTUL
(‘ENDLA’)

Solanum tuberosum L.

e e s t i
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kategooria
muud nimed

kasvatuspiirkond

harilik kartul, kardohkas, tuhlis

Teadmata päritoluga
rahvaaretis

köögiviljad ja
köögiviljahoidised

hooajalisus
külvata

koristus

Mugulad pannakse maha
mais, kui mulla temperatuur
on vähemalt 10°C.
sensoorne hinnang

Keskvarajane kuni keskvalmiv
(võtta saab 85–110 päeva peale
mulda panekut).
ta i m n e s a a d u s j a
selle töötlemine
mugulad

Eriliselt hea kreemise maitsega.
Täisküpsusel, pärast koristust ja
kuuajalist seismist, tuleb alles esile
õige sordimaitse.

keetmine, küpsetamine

säilitamise
viisid
värskelt

P

uhmas on kõrge ja püstine, varre sõlmevahedel võib esineda sinilillaks värvumist.
Saagikus on hea, kuid võib väheneda halva ilmastiku ja lehemädaniku tõttu.
Kartulipesa alt võib saada 10−15 mugulat, pooled suured kuni väga suured (10–15
cm pikad). Mugulad on siledad, madalate kuni keskmiste (olenevalt mullastikust)
silmadega, kujult piklikud või pikad, koor tumeroosa kuni punane ning õhuke ja sile.
Mugulate sisu on tumekollane ning nende säilivus keskmine, puhkeperiood on lühike. Õied
punavioletsed. Eelistab viljakat liivasemat või tavalist aiamulda, raskematel savimaadel jääb
saak (eriti mugulate arv) väiksemaks. Väetamiseks kasutada sõnnikut või komposti.

to i d u k s k a s u ta m i n e

a j a l o o l i n e , k u lt u u r i l i n e
ja majanduslik tÄhtsus
Sordiaretaja J. Aamisepp alustas kartulikollektsiooni loomisega Eestis 1907. a kodutalus
7 sordiga, 1926. a tuvastas juba 50 erineva kartulisordi olemasolu. Antud sort toodi Eesti
Maaviljeluse Instituuti kohaliku elaniku poolt 1986. a ja olevat esialgu kasvanud Läänemaal
Endla nimelise naise aias. Pärast viirustest tervendamist tehti sordikatsed. Selleks et
saaks kasvatada neid vanu või erilisi kartulisorte, peab neile kasvatama seemnemugulaid.
Seemnepartiide kasvatamine on aga rangelt seadustega reglementeeritud ja seepärast
peab soovitud sordid võtma kõigepealt Sordilehte säilitussortidena, alles siis saab
hakata neile seemet kasvatama. Säilitussortide seemnepartiid on ainult tarbekartuli
kasvatamiseks, neist edasi seemet kasvatada ei saa. Kartulisortidele sordiehtsa ja terve
seemne saamine algab katseklaasitaimedest, mis istutatakse kilerullidesse, paljundatakse
ja kasvatatakse hiljem kasvuhoones edasi. Nii saadakse esimene mugulpõlvkond.
Järgmisel aastal pannakse see põllule ja saadakse teine mugulpõlvkond, mis on mõeldud
edasipaljundamiseks-kasvatamiseks. Vanad sordid haigestuvad kiiresti ja nende seemet
on mõistlik vahetada iga paari aasta järel.

o h u s tat u s
Aastast 2011 on ‘Endla’ säilitussortide nimekirjas ja tema seemne kasvatusega tegeleb nüüd
ainult Eesti Taimekasvatuse Instituut, kust saab lisaks veel osta säilitussorte ‘Jõgeva kollane’,
‘Ando’ ja ‘Väike verev’. Sort ei sobi intensiivpõllumajandusse mugulate ebakorrapärase kuju
ja väga õhukese koore tõttu. Seega jääb ta tulevikus nagu ka praegu ainult hobiaednike
kasvatada ja säilitada. ‘Endla’ on vastuvõtlik mosaiigiviirustele ja niiskematel aastatel rikub
saaki kiire lehemädaniku levik. Ohtu sellele sordile kujutavad veel väike tuntus ja umbusk
tundmatu sordi vastu.

nomineerija:

Terje Tähtjärv
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Võib süüa nii toorelt kui praadida. Koorega keetes võib koor rebeneda ja sisu välja tulla.
Kooritult keetes muutub pealt jahuseks ja võib liiga kaua keetes laguneda. Keedukartulit
on hea süüa kuumalt võiga, siis on tema kreemine tekstuur eriti tajutav. Kuna mugulad on
dekoratiivselt pikad ja veidi kõverad, sobib hästi eksklusiivseks ahjukartuliks (nii koorega
kui kooritult) ja kas üksinda või koos teiste köögiviljadega omapäraseks lauakaunistuseks.
Sobib kartulipudruks ja püreeks kas iseseisvalt või koos teiste köögiviljadega.

Nr

15 KÖÖMNED
(KÜÜMNED)
Carum carvi L.
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kategooria
kasutuspiirkond

Üle Eesti

vürtsid, looduslikud
ürdid ja maitseained

hooajalisus

Esimesed seemned on täisvalminud
augusti alguseks.

sensoorne hinnang

ta i m n e s a a d u s j a
selle töötlemine
seemned

Seemned pruunid, umbes 5 mm pikad,
muljudes on tunda head vürtsist aroomi.
Maitse veidi mõrkjas, sisaldavad
eeterlikke õlisid.

keetmine, maitsestamine

säilitamise
viisid
kuivatatult

H

arilikku köömnet leidub Eestis eelkõige inimmõjuga kooslustes – teede äärtes,
aedades, hoonete ümbruses, kuivadel rohumaadel. Kõrgus 30–70 cm. Vars
ülemises osas harkjalt harunev. Sulglehekesed meenutavad aedtilli lehti.
Õied valged, asetsevad liitsarikas. Õitseb maist juulini. Koristatakse, kui üle
poole seemnetest on pruunid ja esimesed hakkavad pudenema. Varred lõigatakse või
tõmmatakse maast koos juurtega välja ja viiakse sooja ruumi, sauna või tuppa ahju peale
järelküpsema. Kui varred on kuivanud ja seemned pudenevad kergesti, pannakse seemned
lina peale või riidest kotti ja taotakse neid nt puunuiaga. Seejärel seemned sõelutakse ja
pannakse kuiva kohta hoiule.

to i d u k s k a s u ta m i n e

a j a l o o l i n e , k u lt u u r i l i n e
ja majanduslik tÄhtsus
Köömen on olnud meil läbi sajandite üks enim kasutatud looduslik vürts. Teda pidi 19. saj
talumees ka mõisarendi tasumiseks korjama. Maarahvas on ka omakorjatud seemneid
turgudel müünud, teenides endale lisaraha. Siiski olid loodusest korjatud seemned
kallid ja kodumaisest seemnest oli alati puudus. Alles nõukogude ajal hakati kolhoosides
köömneid kasvatama, kuid viljakombainiga oli tülikas koristada. Köömneleotisega puhastati
endisel ajal puust õlle- ja piimanõusid. Köömne seemnetega varsi on kasutatud nii taari,
hapukurkide kui ka kasemahla maitsestamiseks. Köömnearetusega pole Eestis tegeldud
ja kohapealseid sorte pole. Praegu on neid vähesel määral aedades ürdipeenardel ja
ravimtaimeaedades. Rahvameditsiinis on kasutatud teed kõikvõimalike kõhuprobleemide
ja ka külmetushaiguste ajal. Harvem on joodud pits köömneviina ravi eesmärgil.

o h u s tat u s
Meile harjumuspärased köömnekorjekohad, nagu poollooduslikud alad ja põlluvahesiilud,
on kadumas. Varem levisid köömneseemned eriti heinateoga ühest kohast teise mööda
teeääri, kuid heinateo hääbumine, maanteservade intensiivne niitmine ja keemiline
umbrohutõrje pärsivad oluliselt köömne levikut. Ka sõid metssead vahepealse suure
arvukuse tõttu massiliselt köömnejuuri. Harjumus loodusest seemneid korjata on kadumas,
köömned ostetakse nüüd poest või apteegist, kus on müügil valdavalt imporditud kaup.
Suure vürtside valiku tõttu poes on inimesed hakanud kasutama varem köömnetega
maitsestatud traditsioonilistes toitudes ja toidutoodetes nüüd uuemaid vürtse.

nomineerija:

Raivo Kalle

e e s t i
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Köömneseemneid on pandud meil kõikvõimalikesse jahutoodetesse – leibadesse,
saiadesse, pirukatesse. Tuntuim jahutoode on peenleib, mida tehti varem tema kallima
jahu tõttu vaid tähtpävadeks. Köömnetega maitsestati piimatooteid nagu kohupiim ja
sõir. Seemneid on lisatud ka suppidesse, praadidesse, salatitesse, putrudesse, tanguja lihavorstidesse maitseks ja punapeedihoidisesse. Köömen on oluline hapukapsa
maitselisand, köömnevarsi pandi hapukurgipurkidesse, kasemahla ja taari sisse. Kõige
levinum kasutus on olnud köömneseemnetee. Parema maitse saamiseks on vaja seemneid
natuke aega keeta ja Saaremaal neid röstiti veel eelnevalt panni peal. Saaremaal pakutakse
köömneteed traditsioonilise toidu – pannileiva – kõrvale. Köömneviin on tuntud kõikjal
Põhjamaades ja meilgi teevad väiketootjad seda nüüd müügiks.

Nr

16 METSSIGA
(KUTU)
Sus scrofa
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kategooria
küttimispiirkond

Üle Eesti
töödeldud liha ja
lihatooted

jahihooaeg

Põhiline on täna ajujaht, mida peetakse oktoobrist
veebruari lõpuni (eriti kui maa on lumikattega). Sel
ajal on lubatud jaht ka põrsastega emistele.

loomne saadus ja selle töötlemine

loomne

toiduvalmistamise

säilitamise

saadus

viisid

viisid

liha

keetmine, küpsetamine

suitsutamine, konserv,
vorst

M

etssea karvastiku harjased on hallikas- või pruunikasmustad, talvel
tumedamad, suvel heledamad. Alusvill harjaste all värvi ei muuda. Kuldid on
emistest tunduvalt suuremad, nende kaal on keskmiselt 100–150 kg, emistel
samas aga 80–100 kg. Kuldi eritunnusteks on suured kihvad ja rindkeret
ümbritsev sidekoeline kaitsekilp. Toidu otsimisel songivad kärsaga maad, kasutades
seejuures väga head haistmismeelt. Omnivooridena söövad nad taimede maa-aluseid
osi, tõuke, pisiimetajaid ja raipeid. Põldudel söövad teravilja, kartulit, hernest ja maisi. Välja
arvatud poegadega emised, võib metssigu küttida aasta ringi hiilimis- ja varitsusjahiga.

Viimast peetakse enamasti augustis söödaplatsi või põllu ääres. Hiilimisjaht on huvitavam,
kuid raskeim jahiviis, vajab looma head tundmist. Kuigi jahimeeste eetika kohaselt emiseid
kui karja juhte ei kütita, siis katku ohjamise tõttu peab ka seda tegema. Küttida tohib vaid
jahitulirelvast lastud kuuliga. Saaduseks on liha, mis sisaldab rasva/pekki, mis annab lihale
mahlasuse ja maitse.
51

a j a l o o l i n e , k u lt u u r i l i n e
ja majanduslik tÄhtsus
Metssiga on Eestis oma leviku põhjapiiril, mistõttu on tema arvukus olnud väga kõikuv.
Soojema kliima ajajärgul, enne 17. saj, oli ta tavaline, kuid kliima jahenedes kadus nii
huntide arvukuse kui jahi tõttu. Üksikuid sigu hakkas meie aladele tulema taas 20. saj algul
ja sajandi keskel arvukus suurenes, nii et metssigu lubati taas küttida. Uuele levikule aitas
tugevasti kaasa loomade lisatoitmine jahimeeste poolt ja introdutseerimine (nt Saaremaale).
1980. aastateks muutus liik Saaremaal üliarvukaks, tekitades olulist kahju nii põllu- kui
aiapidajatele. Samuti kahjustas metssiga orhideesid ja köömneid, süües ära nende juured.
Seapõrna on hobiilmaennustajad kasutanud talveilma ennustamiseks. Kihvad on hinnatud
trofee ja nahk seinakaunistus. Ristamisel koduseaga on järglastel hea kvaliteediga liha.

o h u s tat u s
2014. a avastati Eestis esimest korda sigade aafrika katk, mis suurendas loomulikku
suremust. Katku leviku tõkestamiseks leevendatud jahipiirangutest tingitud jahisurve tõttu
hoitakse asurkond miinimumi lähedal. Arvukuse madalseis võib tulevikus hakata mõjutama
jahimeeste jahitraditsioone ja seab piirid liha kasutusele.

nomineerija:

Raivo Kalle

ü l e

Tapetud loomal lastakse kiiresti välja veri ja eemaldatakse sisikond. Kõhuõõnt ei pesta,
vaid puhastatakse kuiva rätiga. Enne kui jahimees ise liha töötlema hakkab, peab volitatud
spetsialist tegema trihhinelloosi ja katku proovi. Kui rümp edasi müüakse, teeb selle
proovi ostja, ja kindlasti peavad siis keha küljes olema nii pea kui vahelihas. Lastud uluk
viiakse kiiresti (alla 12 tunni) esmase töötlemise siseruumi, kus toimub nahastamine, pea
eemaldamine ja liha esmane töötlemine. Liha pannakse soola ja musta pipraga enne toitude
tegemist 1–2 päevaks marinaadi laagerduma, maitse järgi võib lisada ka kadakamarju. Saab
nii ahju- kui praelihatoite. Noorlooma lihast saab ka hakkliha ja sellest toite. Jahimehed
teevad ka hakklihast konserve ja sinki ning väiketööstustes nii konserve kui suitsuvorsti
(segus kodusea lihaga).

e e s t i
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Nr

17 MUSTIKAS
(MUSTIKAD)

Vaccinium myrtillus L.
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kategooria
kasutuspiirkond

Üle Eesti

viljad, pähklid ja
puuvilja-marjahoidised

hooajalisus

Marju ja ürti saab korjama hakata
juulikuust.

sensoorne hinnang

ta i m n e s a a d u s j a
selle töötlemine
marjad, ürt

Sinakasmustad marjad on hea maitsega,
sisaldavad väärtuslikke vitamiine,
antioksüdante ja mineraale; lehed on
parkainerikkad.

värskelt, küpsetatult,
keedetult
säilitamise
viisid
keedetult, kuivatatult

M

ustikas on meil tavaline mitmeaastane taim, kasvab laane- ja palumetsades,
kus on okaspuude okastest tingituna happeline pinnas. Niiskuslembene
ja seepärast leitav ka rabametsades. Kõrgus 15–40 cm. Õied punakad või
rohekad. Õitseb maist juulini. Valminud marjad pudenevad kergesti varre
küljest ja on küllaltki õrnad, nad võivad nii korjamise käigus kui ka seismisel puruneda.
Korjatud marjad ei seisa pikalt ja hakkavad juba mõne päeva pärast hallitama ja käärima.
Joogiteeks korjatakse varsi koos lehtedega, siiski pudenevad lehed kuivanud ürdilt
küllaltki kiiresti.

to i d u k s k a s u ta m i n e

a j a l o o l i n e , k u lt u u r i l i n e
ja majanduslik tÄhtsus
Kuigi mustikas on levinud üle Eesti, on metsamarjade korjamisega tegeldud varem
rohkem Ida- ja Kagu-Eestis. Lääne-Eestis ja Saaremaal pole mustikakorjamine nii levinud
olnud. Et marjad korjamise ajal katki ei läheks, on neid korjatud varem männilaastudest ja
nüüd plastikust korvidesse. Suhkru ja klaaspurkide puuduse ajal keedeti marjadest ilma
suhkruta nn sahvti, pandi joogipudelitesse ja suleti õhukindlalt korgiga. Nõukogude ajal
hakati tegema ohtra suhkruga pakse moose. Peamiselt leivaahjus kuivatatud mustikaid
kasutati varem kõikvõimalike kõhuhaiguste, eelkõige kõhulahtisuse korral. Hilisemal ajal
on nende hädadega antud mustikamoosi või tehtud moosist kisselli ja morssi. Kuuma
moosivett on joodud ka palaviku ajal. Alates 1980ndatest on hakatud mustikaid teadlikult
sööma nägemise parandamiseks. Mustikavartest ja -lehtedest tee kasutamine veresuhkru
alandamiseks on tekkinud kirjanduse mõjul. Mustikas on olnud ka oluline värvitaim.

o h u s tat u s
Varju eelistava taimena kaob mustikas otsese päikesevalguse käes, mistõttu ohustab teda
intensiivne metsamajandus, sh lageraied. Pärast raiet võtab aega paarkümmend aastat
või rohkem, et mustikale sobiv keskkond taastuks. Marjakühvliga korjamisel kahjustatakse
põõsaid ja järgnevatel aastatel saagikus selles piirkonnas langeb. Rebaste ja kährikute
rohkuse tõttu on Terviseamet hakanud nüüd hoiatama nende loomadega levinud parasiitide
eest. Soovitatakse metsas pesemata marju mitte süüa, muidu võib nakatuda ehhinokokoosi.
Seda soovitust ka järgitakse ja metsas marju süüa kardetakse. Oluliselt on vähenenud
metsamarjade üldine korjamine ja asendunud kultuurmustikate – kännas- ja ahtalehise
mustika – kasvatamisega koduaedades.
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Marjad on sesoonse toiduna suvisel ajal just värskelt ühed hinnatumad. Levinuim
magustoit on katkipressitud marjad, mida süüakse suhkru ja piimaga. Seoses koka- ja
marjaraamatute levimisega 20. saj alguses hakati ka mustikat mitmekülgsemalt kasutama.
Pidupäevatoiduks kujunes mustikasupp kas klimpidega või ilma, mis sai eriti populaarseks
saarlaste hulgas. Kisselli tehti kas värsketest marjadest või siis moosist ja joodi kas
toidu kõrvale või lisati putrudele ja kohupiimale. Seoses mahlaaurutajate tulekuga on
hakatud tegema ka mustikamahla ja seda pudelites säilitama. Alates 1990. aastatest on
hakatud järjest rohkem panema värskeid marju plastkarpidega sügavkülma ja kasutama
kõikvõimalike kookide kaunistamisel ja jogurtite maitsestamisel. Nii värskest kui kuivatatud
ürdist tehakse joogiteed.

Nr

18 NÕMM-LIIVATEE
(LIIVATEE)

Thymus serpyllum L.
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kategooria
muud nimed

kasutuspiirkond

Timmerjaan, Jaanirohi

Peamiselt Lääne-, Põhjaja Kagu-Eesti, sest esineb
seal looduses sagedamini.

vürtsid, looduslikud
ürdid ja maitseained

hooajalisus

Korjatakse õitsemise ajal juuni
lõpul, juulis.

sensoorne hinnang

ta i m n e s a a d u s j a
selle töötlemine
ürt

Ürt aromaatne, sisaldab
eeterlikke õlisid.

keetmine, maitsestamine

säilitamise
viisid
kuivatatult

L

evinud looduslikult Lääne-, Põhja- ja Kagu-Eestis kuivadel liivikutel ja hõredates
nõmmemännikutes ning paestel kasvukohtadel, nagu luited ja rannakarjamaad.
Kasvab tihti suuremate kogumikena. Madal mitmeaastane taim, kõrgus vaid 5–12
cm. Lehed süstjad või lineaalsed, 2–3 mm laiad. Õisik peajas, kompaktne. Õied
erksavärvilised roosakaslillad. Vanarahvas on tähele pannud, et taim õitseb kolm korda:
kevadsuvel, jaanipäeva ajal ja pärast jaanipäeva. Selle eripära tõttu on taimel Kagu-Eestis
mitmeid rahvapäraseid nimesid, mille ees on sõna “kolm” – kolme kõrraline rohi, kolme
kõrraline hain. Ürti kogutakse juuni lõpust juuli lõpuni, mil on kõige rohkem õitsvaid oksi.
Õhurikkas ruumis kuivab üsna kiiresti. Hoiule pannakse kas riidest või paberist kotti või
suletava kaanega anumasse.

to i d u k s k a s u ta m i n e

a j a l o o l i n e , k u lt u u r i l i n e
ja majanduslik tÄhtsus
Nõmm-liivatee on meil olnud maagiline taim, millega arstiti üleloomulikke haigusi
nii inimestel kui loomadel. Kui looma äkiline haigus, nõrkus, isupuudus arvati olevat
tulnud ärakaetamisest, siis anti joogiks kaetuserohtu, rabanduserohtu, imestamisrohtu.
Rahvameditsiinis on nõmm-liivateed joodud köha, külmetuse ja rinnahaiguse korral.
Teateid on ka tee joomisest kõhuhaiguste, närvilisuse ja unetuse puhul ning ka sünnituse
kergendamiseks. Mehisteheintega on suitsutatud seestpoolt mesipuid. 1930. aastatel
seoses suurenenud huvi tõttu talu- ja maamajade juurde ürdi- ja ilupeenarde rajamise
vastu pandi nõmm-liivateed aeda kasvama nii ilu- kui ravimtaimena. Nõmm-liivatee on
ka hea meetaim. Kagu-Eestis looduslikult levinud paljalehise liivatee (T. pulegioides) ja
kultuurliigi aed-liivatee (T. vulgaris) kasutused ja rahvapärased nimed kattuvad nõmmliivatee omadega. Aed-liivatee ehk tüümian on nõmm-liivatee kasutusala nüüd üle võtnud.

o h u s tat u s
Kuni 20. saj keskpaigani väga rikkalike rahvapäraste nimedega taimel on tänapäeval rahva
seas käibel valdavalt vaid ametlik nimi. Taim on hakanud kaduma harjumuspärastest
korjekohtadest. Saaremaal põhjustavad seda rannakarjamaade kinnikasvamine ja liivikute
metsastumine, Kagu-Eestis liivikute võsastumine ja nõmmemetsade raie ning muutumine
(alusrindes leviv kuusk). Kagu-Eestis varem laialt levinud paljalehist liivateed on nüüd leida
vaid üksikutes kohtades. Eestis ei tegelda nõmm- ega paljalehise liivatee sordiaretustega
ja seepärast ostetakse aeda importsorte. Poes müüdavate maitse- ja teetaimede suur
valik on oluliselt vähendanud harjumust koguda looduslikest kooslustest regulaarselt
nõmm-liivateed.
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Nõmm-liivatee on Eesti looduslikest taimedest üks aromaatsemaid. Kõige laiemalt tehakse
joogiteed. Traditsiooniliselt taimi ei keedeta, vaid pannakse äsja keedetud veega kannu
tõmbama. Varem kallati ära juues teekannu uut kuuma vett peale, tänapäeval tehakse
ühekordseks joomiseks. Suvel, kui on saada värskeid taimi, tehakse teed värskest droogist,
talvisel ajal kuivatatud. Viimastel aastakümnetel on hakatud kasutama ka seguteedes.
Maitseainena kasutatakse lihatoitude ja vorstide maitsestamiseks, millest ka rahvapärane
nimi vorstipune. Selleks pudistatakse lehed ja õied rootsude küljest ja kasutatakse seda
peenestatud pudi toitudes või segatakse vorstimassi.

Nr

19 NURMKANA
(PÕLDPÜÜ)
Perdix perdix
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kategooria

töödeldud liha ja
lihatooted

muud nimed

küttimispiirkond

Püü, Oraspill, Kaerapüü,
Tudukana, Kägarpüü

Mandri-Eesti. Saartel on
nurmkana väga haruldane.

jahihooaeg

1. septembrist oktoobri lõpuni.

loomne saadus ja selle töötlemine

N

loomne

toiduvalmistamise

saadus

viisid

liha

küpsetamine

urmkana on meil paikne lind. Värvus on pruunikas varjevärvus, mis on sobiv
maapinnal asuval pesal turvaliseks haudumiseks ja hiljem rohu sees toidu
otsimiseks. Noorlinnud toituvad algul putukatest ja teistest pisiloomakestest,
hiljem ka mitmesugustest rohttaimede seemnetest, marjadest, lehelibledest.
Talviti elavad salkadena ja suviti paaridena. Kuigi linnud inimasulatesse ei tule, kohtab neid
siiski talviti viljakuivatite läheduses, kus nad mahakukkunud teri otsivad. Ka on neile vaja
seedimiseks kivikesi, mida nad talvel teede pealt ja äärtest korjavad. Kehamass on 360–420 g,
tiivapikkus 15–17 cm. Nurmkanale võib pidada otsijahti linnukoeraga ja küttida tohib teda vaid
jahitulirelvaga. Kütitakse maitsva liha pärast.

to i d u k s k a s u ta m i n e

a j a l o o l i n e , k u lt u u r i l i n e
ja majanduslik tÄhtsus
Nurmkana on olnud läbi aegade meie talurahvale oluline jahilind nii endale söögiks kui
ka müügiks. Siiski kuni 1920. aastateni ei tegeldud lindude jahi piiramisega. Neid püüti
peamiselt võrkudest lõksude ja silmustega, kuid lasti ka valimatult haavlitega talvel
kobarasse kogunenud kanade pihta. Alles 1934. a hakati jahti piirama, mida lubati siis vaid
16. septembrist 31. oktoobrini. Ta on üks vähestest metslindudest, kellele jahimehed talviti
tema arvukuse langemise takistamiseks lisasööta annavad, eelkõige teravilja. Nurmkanal
on ökosüsteemis oluline koht, sest ta annab suure panuse põldude kahjurputukate
hävitamisele. Rahvakultuuris tuntakse teda ka endelinnuna, kelle aktiivsuse järgi ennustati
ilma ja saagikust. Tema sulgi on kasutatud patjade täiteks. Jõgevamaal on hakatud
nurmkanu kasvatama nüüd ka linnufarmis põllumajanduslinnuna.

o h u s tat u s
Nurmkana arvukus hakkas vähenema 1960ndatel. Arvukust langetasid nii
taimekaitsemürkide kasutamine põldudel kui ka kiskjate (rebased, hulkuvad kassidkoerad) ning vareste arvukuse suurenemine. Pesitsuspaikade kadumise taga on väikeste
põllulappide kündmine kokku suurteks põllumassiivideks. Selle tõttu kaovad servaalad, kus
ta enamasti pesitseb. Suurtel põldudel nurmkana ei pesitse, sest seal kaotab ta orientiiri.
Linde hukkub ka valede niitmisvõtete tõttu. Kuna nurmkana arvukus on nüüd madal ja pole
jahiks sobivaid asukohti, on ta jahilinnuna tähtsuse praktiliselt kaotanud ja seetõttu kaob ka
linnukoerte väljaõpe ja jahilinnu kasutamine inimese toiduks.
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Nurmkanu kütitakse praegu väga harva. Lastud lind puhastatakse sulgedest, eemaldatakse
pugu ja sisikond ning lastakse vähemalt üks ööpäev jahedas seista. Enne tarvitamist
eemaldatakse varbad, kael ja tiivad ning pestakse hoolega puhtaks. Kui on olnud edukas
jaht, siis võib korraga ka viiest linnust praadi teha. Selleks seotakse neil jalad kinni ja
pannakse, rinnak ülespoole, praepannile küpsema. Maitse saamiseks soovitatakse panna
pekitükk rinnaliha sisse ja kasta vahepeal sulavõiga. Küpsetatakse umbes 45 minutit. Kui
kohe ei sööda, võib lastud lind rippuda jahedas kuni 10 päeva, kuid teda saab ka marineerida,
mille juures ei tohiks maitseainetega liialdada. Marinaadi tegemiseks sobib kuiv valge vein.

Nr

20 PÄHKLIPUU
(SARAPUU)
Corylus avellana L.
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kategooria
kasutuspiirkond

Üle Eesti,
Lääne-Eesti

viljad, pähklid ja
puuvilja-marjahoidised

eriti

hooajalisus

Korjatakse augusti lõpulseptembris.

sensoorne hinnang

ta i m n e s a a d u s j a
selle töötlemine
pähklid

Pähklid paiknevad oksal kuni 5 kaupa
kobaras. Kujult on piklikud või ümarad,
pähklikoor hele kuni tumepruun, väga
kõva. Tuum on iseloomuliku pähkli
maitsega.

värskelt, küpsetatult

säilitamise
viisid
kuivatatult

R

ohkem on sarapikke Lääne- ja Põhja-Eestis. Kasvab sega- ja lehtmetsade
põõsarindes ja kaldavõsas ning viljaka pinnasega raiesmikel. Kõrgus kuni
5 m. Isasõied pikkades urbades. Üks esimesi puuliike, mis aprillis õietolmu
levitama hakkab. Metsanduses on ta olnud läbi aegade väheväärtuslik põõsas,
mida on valgustus- ja harvendusraie käigus välja raiutud. Püsivatel kasvukohtadel nagu
puisniitudel või aruniitudel kasvades võib ta aga olla pikaealisemaid põõsaid Eestis. Kuigi
pähklid saavutavad oma kuju juba juuli lõpus-augustis, kasvab tuum nende sisse alles
paar nädalat enne lõplikku valmimist augusti lõpuks või septembri alguseks. Rikkalikke
pähkliaastaid esineb meil keskmiselt iga nelja aasta tagant.

to i d u k s k a s u ta m i n e

a j a l o o l i n e , k u lt u u r i l i n e
ja majanduslik tÄhtsus
Pähklikestade purustamiseks on poodides küll erikujulisi tange, kuid saartel on tehtud
ka spetsiaalseid puidust pähklipurustajaid. Pähkel on kultuuriliselt väga oluline, temast
on vanarahvas loonud mõistatusi rohkem kui ühestki teisest taimest. Varakevadiste
urbade järgi on ennustatud nii ilma kui ka viljasaaki ning sügisese pähklirikkuse järgi
ennustatakse talve. Pähklite lautadesse toomisega püüti kindlustada lambaõnne. Pähklite
korjamine on olnud varasematel aegadel sotsiaalne tegevus – ühiseid korjamisi kindlal
päeval koos külarahvaga tehti veel kolhoosides. Saaremaal oli pähklikorjamine varem
oluliseks sissetulekuks ja seetõttu hakati seal juba 1920. aastatel põõsaid kultuuristama.
Eriti kaardistati sordiaretuseks sobivaid looduslikke varieteete nõukogude perioodil. Siiski
jäi sarapike rajamine ja aretamine väga tagasihoidlikuks. Rõhku hakati panema hoopis
imporditud sortidele, millel on õhem koor, suurem tuum ja stabiilsem saagikus. On teada,
et Saaremaal lisati 19. saj näljaaegadel leivajahu hulka sarapuu-urbi ja Kihnus tehti urbadest
joogiteed.

o h u s tat u s
Majandusmetsadest raiutakse sarapuupõõsad juba varakult välja, seega püsivaid sarapikke
ei tekigi. Kuigi raiesmikel on võimalik neid enne valgustusraiet korjata, on probleemiks, et
rikkalikke aastaid on umbes iga nelja aasta tagant ja selle ajaga kasvavad teised puud neist
üle. Lisaks ohustab sarapuid pähklimänsak, kes pähklite valmimise ajal tuleb parvena ja sööb
põõsad kiiresti tühjaks. Märgatud on ka, et tänapäeval on rohkem nn ussitanud seemneid,
pähklikärsaka kahjustusi. Suur importpähklite valik poodides on praeguseks kaotanud
vajaduse loodusest korjata. Vaid väga rikkalikel aastatel korjatakse ka nüüd pähkleid
omatarbeks, kuid metspähkleid ei müüda enam turgudel, neid on asendanud kultuursordid.

nomineerija:

Raivo Kalle

e e s t i

59

ü l e

Kui esimesed pähklid on pruunikad ja hakkavad pudenema, on käes korjamise aeg.
Korjatakse koos pähklit ümbritseva rohelise tupega ja tuuakse koju kuivama. Kuivanuna
hakatakse lüdima, eraldatakse tuped ja ussiaukudega seemned. Keskmiselt on seemned
0,5–1 g, sisaldavad mineraalaineid ja suurel hulgal rasvu ning valke, andes palju energiat,
mis teeb pähklid eriti taimetoitlastele liha asemel väärtuslikuks toiduks. Piirkondades, kus
on sarapikke rohkem, on pähklid olnud läbi aegade oluliseks toidukõrvaseks, eriti talvisel
jõuluajal maiusena. Kui pähkleid on rohkem, puistatakse purustatud pähklituumasid ka
kookidele enne ahju panemist.

Nr

21 PUNE

(VORSTIROHI)
Origanum vulgare L.
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kategooria
muud nimed

kasutuspiirkond

Mets-majoraan

Üle Eesti

vürtsid, looduslikud
ürdid ja maitseained

hooajalisus

Korjatakse õitsemise ajal juulisaugustis.

sensoorne hinnang

ta i m n e s a a d u s j a
selle töötlemine
ürt
keetmine, maitsestamine

Ürt aromaatne, sisaldab
eeterlikke õlisid.

säilitamise
viisid
kuivatatult

H

arilikku punet on leida eelkõige looduslikel rohumaadel, teede- ja põlluäärtes
tihti kogumikena, harvem kuivades metsades. Mitmeaastane, kõrgus 25–80 cm.
Vars ülemises osas hargneb. Lehed piklikmunajad, asetsevad varrel vastakuti.
Õiekroon lillakas või roosa. Õied koondunud paljuõielisse kännasjasse õisikusse.
Pune õitseb küll juulist septembrini, kuid ürti kogutakse siiski siis, kui enamik õisi on
avatud – augustis. Traditsiooniliselt lõigatakse vars allpool hargnemist ja seotakse varsipidi
väikestesse kimpudesse. Kimbud pannakse rippuma õhurikkasse ruumi, nii et päike otse
peale ei paista. Kuivab üsna kiiresti. Säilitatakse kas kimpudena või pudistatakse kätega
lehed ja õied rootsu küljest kotti või suletavasse nõusse. Hiljem kasutatakse kuiva õite- ja
lehepuru. Väga harva korjatakse vaid õisi ja lehti, mis laialilaotatult kuivama pannakse.

to i d u k s k a s u ta m i n e

a j a l o o l i n e , k u lt u u r i l i n e
ja majanduslik tÄhtsus
Kasutusele joogiteena viitavad rahvapärased nimed tee, teerohi, olles üks väheseid taimi,
millel on sellisele kasutusele viitavad nimed. Ka teine levinud nimi vorstirohi, vorstipuna viitab
traditsioonilisele kasutusele just erinevate vorstide maitsestamisel. Punet on pandud taari ja
õlle sisse maitse ja ka säilivuse parandamiseks, millest ka rahvapärane nimi taarirohud. Pune
on olnud hinnatud ravimtaim, mille teed on joodud külmetushaiguste, seesmiste haiguste,
peavalu ja ka põiehädade korral. Tee rahustava toime tõttu on talle pandud ka nimed
unerohi, unelill, uneheinad. Teada on, et punega värviti varem lõnga punaseks. Tänapäeval
kasvatatakse punet ürdiaedades. See komme algas alles 20. saj 30. aastatel, kui talumajade
juurde tekkisid ürdiaiad. Samal ajal hakati kasvatama ka külmaõrna üheaastast kultuurliiki
aedmajoraani (O. majorana), millel on punega sarnane kasutus ja rahvapärased nimed.

o h u s tat u s
Peamiselt ohustab punet liigirikkuse oluline vähenemine inimese vahetus ümbruses.
Harjumus korjata maitsetaimi kindlatest kohtadest on suur ja kui need paigad kaovad, ei
minda enam uusi kohti otsima, vaid loobutakse üldse kasutusest. Poodides on nüüd lai
valik imporditud tee- ja maitsetaimi, mis tõrjuvad kohalike looduslike liikide kasutamist
ja korjamist. Hääbunud on kodudes nii verivorsti kui taari tegemine ja pune vajadus
sellega vähenenud. Punet on hakatud aedades kasvatama, kuid poest ostetud (import-)
seemnetest, taimi ei tooda aeda meie oma loodusest.
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Pune on Eesti looduslikest taimedest üks aromaatsemaid. Kõige laiemalt kasutatakse teda
joogitee tegemiseks. Taimi ei keedeta, vaid pannakse tõmbama keedetud veega kannu.
Varem kallati esimese tee lõppedes teekannu uut kuuma vett peale, tänapäeval tehakse
teed ühekordseks joomiseks. Pune on traditsiooniliste jõulutoitude veri- ja tanguvorsti
maitseaine, andes neile iseloomuliku maitse. Maitseainena kasutatakse punet ka kruubija tanguputrudes, liha praadimisel, suppides ja teistes toitudes. Pune kui itaaliapärase
pitsa kohustuslik maitseaine on meil nüüd müügil ka kauplustes spetsiaalsetes pitsa
maitseainesegudes.

Nr

22 SOOLAPEKK
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kategooria
tootmispiirkond

Üle Eesti
töödeldud liha
ja lihatooted

valmistusmeetod

koostisosad

Umbes 12

tundi laagerdunud lihakehast lõigatakse selja- ja küljeosast
tükid.

Peki

Kuna

tükid

või emailitud nõu, samuti toidu säilitamiseks mõeldud plastist nõu.

Kahe

neljakandilised

Kodusea pekk
Jäme sool
Vesi
Maitseained
(küüslauk, loorber,
must pipar,
kadkamarjad)

K

umbes

1–3

kg-sed

risttahukakujulised

soolamine käib kahes etapis: esimeses etapis hõõrutakse lihatükid jämeda
soolaga

(peenike

sool ei sobi!) ja laotakse tihedalt nõusse.

on neljakandilised, sobib paremini neljakandiline roostevabast metallist
päeva jooksul toimub verisoolamine, mille ajal sool tõmbab lihast vere ja
koemahlad, mis võivad liha roiskuma panna.

Teise

etapina laotakse tükid

puhtasse nõusse liha vastu liha ja vahele pannakse küüslaugutükke, samuti
teisi maitseaineid, aga vähem.

Põhisoolamiseks soolatakse liha nii rohke
Sooldumine kestab 2 nädalat. Nõu kaetakse
alla 10°C ruumis võib soolapekk säilida

soolaga, et see vees ära ei sula.
pealt linase riidega.
vähemalt kuu aega.

Jahedas,

una soolapekile on omane, et ta ei ima soola endasse nagu tailiha, siis on
soolapekk soolane ainult pealt ja seest mage, mistõttu saab seda süüa kohe
toorelt, ilma et peaks seda leotama nagu soolatud tailiha. Soolapekk on soolaka
lõhnaga, värvuselt valkjas, olenevalt paksusest võib läbilõikel olla õrn roosakas
toon või kõrgemal väike tailihatriip. Lõigates ei tohi olla liiga kõva ega pehme. Kui tahta
soolapekki suitsutada, sobib selleks vaid külmsuitsutamine, sest kuumsuitsutamisel
hakkab ta sulama. Siiski on naturaalselt suitsutades probleem polütsükliliste aromaatsete
süsivesinike normi täitmisega.

a j a l o o l i n e , k u lt u u r i l i n e
ja majanduslik tÄhtsus

o h u s tat u s
Viimastel aastakümnetel on soolapeki tarbimine üldiselt vähenenud, eelistatakse
tervislikumat toitu. Ka ei nuumata sigu enam paksu peki saamiseks mitu kuud. Alates 1990.
aastatest ongi aretuse suund ristandtõugudele, saamaks nn marmorjat ehk peekoniliha.
Selle pekiosa on õhuke ja tailihakihtidega. Soolamistehnoloogia on sellel lihal teine, ja et
tailiha värv säiliks, lisatakse juurde säilitusaineid (nt nitraate jm). Väikeloomapidamine on
Eestis üldiselt hääbunud rangete hügieeninõuete tõttu seoses sigade Aafrika katku levikuga.

nomineerijad:

Anu Kannike, Raivo Kalle
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Kodusiga on Eestis kasvatatud juba vähemalt kiviaja lõpust peale. Kuna paksu peki
saamiseks kulub tunduvalt rohkem sööta kui tai kasvatamiseks, siis oli pekk varem
väga hinnas. Keskajast on teada, et lisaks soolamisele seda ka suitsutati ahju kohal või
mantelkorstnas. Baltisaksa köögis pikiti pekiga praade ja tehti pekipirukaid. Talurahvas
säilitas pekki soolatult, Põhja- ja Lääne-Eestis jäeti soolamisel pekk tailiha külge, LõunaEestis aga pekk eraldati, peenestati ja segati soolaga ning seda lisati suppidele ja
putrudele. 19. saj lõpul levis laiemalt pekitükkide praadimine pannil – kõrnetega maitsestati
suppe, mulgi- ja kartuliputru ning tehti sousti. Neid tehakse tänaseni. Pekk on kindel
komponent kapsasuppides, aga teda pannakse ka rulaadi ja pasteeti. Väikseid pekitükke
lisatakse lihaleiva- ja pirukatäidistesse. Tooreid soolapeki viile süüakse võileivakattena,
sageli koos sibularõngaste või küüslauguga. Nõukogude aja lõpuni oli seapekk eestlaste
toidulaual olulisel kohal, sest see oli odavaim kodus kasvatatud sea peki säilitamise viis.
Peki saamiseks aretati 1920. aastatel Eesti suur valget tõugu siga, kellele võis kasvada
kümmekonna sentimeetri paksune pekiosa.

Nr

23 TALIRUKIS
(‘SANGASTE’)
Secale cereale L.
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kategooria
kasvatuspiirkond

Väikesearvuliselt
üle Eesti

teraviljad ja jahud

hooajalisus
külv

koristus

Külvatakse augusti
lõpul-septembri algul.
sensoorne hinnang

Koristatakse juulis.

ta i m n e s a a d u s j a
selle töötlemine
seemned

Terad on kollakasrohelised, piklik-laialt
ovaalsed, ühtlase kujuga.

kääritamine, küpsetamine
säilitamise
viisid
kuivatatult, jahvatatult

‘S

angaste’ rukki kõrs on küllaltki pikk (170–200 cm), prismakujulised pead on 11–
14 cm pikad, hõredad ja laiad, üks pea sisaldab umbes 50 tera. Võrseid on 2–3,
lehed tugevad ja laiad ning sageli kaetud vahakihiga. Eelistab parasniiskeid
keskmise lõimisega muldasid, kuid kasvab ka vähem viljakatel ja kõrgema
happesusega muldadel. Eelviljadeks sobivad nii heintaimed kui ka teraviljad. Hea talveja haiguskindlusega, seepärast sobib hästi kasvatada maherukkiks, mil on eelviljaks ristik.
Vihmastel suvedel ja üleväetamisel kipub lamanduma. Maheviljana on saak 1,5–2,2 t/ha.
Võrdluskatsetes Jõgeval on terasaak olnud 2,3–5,7 t/ha.

to i d u k s k a s u ta m i n e

a j a l o o l i n e , k u lt u u r i l i n e
ja majanduslik tÄhtsus
Eesti asub geograafiliselt rukkile kõige soodsamas kliimas ja seda on kasvatatud siin
vähemalt üle tuhande aasta. Rukkileib on muutunud meie kultuuri lahutamatuks osaks.
‘Sangaste’ talirukist loetakse täna pikima ajalooga rukkisordiks, millele pani aluse Sangaste
krahv F. G. M von Berg juba 1875. a. 1920ndatel hakati selle kasvatamisele rohkem rõhku
panema ja 1935. a kasvatati ‘Sangaste’ rukist juba pea poolel rukki külvipinnal. Järgnevatel
aastakümnetel sai meil sellest kõige enam kasvatatav talirukkisort. ‘Sangaste’ sorti on
sordiaretuses kasutatud doonorsordina üle maailma. Eesti maa-arhitektuuris olid pikkadest
rukkiõlgedest katused 19. saj alguseni kõige levinum katusekattematerjal ja õlgi toodi
jõululaupäeval tuppa lastele mängimiseks.

o h u s tat u s
Aastatel 2001–2004 oli ta ohustatud sortide nimekirjas ja 2009. aastast saavad tema
kasvatajad lisatoetust. See tõstis märgatavalt kasvupinda – umbes 100 ha-lt tõusis see
järgnevatel aastatel umbes 600–900 ha-le. Puuduseks on kõrge kasv – lamandub kergesti
ja kombainiga korjates tekivad kaod. Põllumehed on hakanud kasvatama madalamaid ja
tihti importsorte. Huvi rukkikasvatuse vastu on nüüd madal, tema kogupind on kordades
väiksem kui teistel teraviljadel. Eestlaste maitsemeel on viimastel aastakümnetel muutunud:
musta leiva söömine on 26 kg-lt vähenenud 16 kg-le inimese kohta aastas. Selle asemel
valitakse mitmesuguseid alternatiivseid tooteid, nagu mitmevilja- ja täistera- (koorik)leivad,
sepikud (odrast, kaerast), tatraleivad jne.

nomineerijad:

Raivo Kalle, Vahur Kukk
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Tänapäeval teeb piiratud arv väikeveskeid ‘Sangaste’ sordist nii täistera- kui lihtjahu,
rukkihelbeid ja kamajahu. Pagariäridest on võimalik osta kuni 8 erinevat juuretisega
kergitatud toodet, sh klassikalisi musti ja köömnetega leibu. Leib sisaldab olulisi mikroja makroelemente, asendamatuid aminohappeid (lüsiin, treoniin jt) ning arvestatavas
koguses ka B- ja E-vitamiine. Süües päevas 100 g leiba, katab see vähemalt 10–15% nende
vitamiinide päevasest vajadusest. 100 g täisterajahust leiva söömine katab peaaegu inimese
päevase oluliste kiudainete vajaduse. Leiba süüakse nii toidu kõrvale kui vahepalaks või- ja
liha-juustukattega. Jahust küpsetatakse kodudes leiba, kooke, rukkijahuvahtu, vanasti ka
jahukörte. Leivast tehakse leivasuppi. Linnaseid ja selle jahu pannakse küpsetistesse ja
linnaseleiba, millest tehakse kodukalja ja -õlut. Moe Peenviinavabrik teeb piiritust, millest
tehakse Sangaste Rukki Viina ja väga kallist kodumaist viskit.

Nr

24 TUMEMESILANE
Apis mellifera mellifera mellifera
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kategooria
kasvatuspiirkond

putukad

Tänapäeval vaid
väikemesilates, puhast tõugu
esineb väga harva

/ Mesi
loomne saadus

Tumemesilane

on hiline korjaja ja varakevadel

nektarile ka puude lehtedelt ja okastelt kogutud

esimeste ilusate ilmadega kohe korjele ei torma.

lehemett. Kindlasti peab läheduses olema ka puid
(nt kaski), mille pungadest saavad mesilased vaiku
taruvaigu tegemiseks. Tumemesilane kasutab ära

Peakorje,
enamik

mil looduslikelt liikidelt kogutakse

meest,

algab

metsvaarika

õitsemisega

juuni lõpul ja kestab paar nädalat.

Metsast

saadud mesi on tumedam, sest sisaldab lisaks
taimede-puude

(mustikas, türnpuu, paakspuu,
pohlad, põdrakanep, angervaks jt) õitelt saadud

E

ka vihmavaheajad ja seepärast saab temalt mett
ka vihmastel suvedel ja ta sobib hästi ka hilise
kanarbiku meekorjeks.

estis oli kuni II maailmasõjani levinud peamiselt tumemesilane. Tema tunnusteks
on üldine tume värvus, tagakehal kolm kitsast heledamat karvavööd ja nad on
teistest tõugudest suuremad. Tumemesilast peetakse teistest kurjemateks ja
rahutumateks, siiski õige hooldusrütmiga ei ärritu nad liiga palju. Arvatakse, et
aidata võib ka taru nihutamine (nt veesoonelt ära). On täheldatud, et tuues tarru paarumata
teist tõugu mesilasema, on tema järglased/ristandid agressiivsemad kui tumemesilased
ise. Sobivad lamavtarusse, sest neil on komme häiringu korral pesast välja valguda ja
seepärast on ka nende kärjed läbivaatamisel mesilastest hõredad ning haue võib jahtuda.
Positiivne on, et nad on hästi kohanenud meie looduslike tingimustega, on parima
talvitumisega, sülemlemiskained ja neil on väiksem vargustung kui teistel mesilastel.

a j a l o o l i n e , k u lt u u r i l i n e
ja majanduslik tÄhtsus

o h u s tat u s
Kohapealse tumemesilase tõu aretusega pole tegeldud. Alates 1920ndatest on teda
hakatud ristama sissetoodud tõugudega, kes sobivad intensiivseks meetootmiseks
paremini. Selle tõttu sattus tõug juba 21. saj alguseks hävimisohtu. Metsade intensiivne
majandamine, nt hoolduse käigus pajude väljaraiumine, ohustab eriti mesilaste kevadist
korjet. Drastiliselt on vähenenud looduslikud lillerikkad rohumaad. Otseseks ohuks on ka
põllumajanduses kasutatavad pestitsiidid, mis tapavad mesilasi otse või reostavad mett.

nomineerijad:

Eha Metsallik, Raivo Kalle
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Meega kauplemine oli Kagu-Eestis tähtis juba 13. saj. Keskajal lisandus ka vaha müük,
millest tehti küünlaid. See näitab siinsete alade tugevat metsmesindustraditsiooni. Mesi
on ainus kodumaine magusaine, mida koguti alguses seest õõnsatelt puudelt (tarupuud).
Selliseid puid säilis Kagu-Eestis 20. saj alguseni. Algul hakati mesilasi talude juurde tooma
seest õõnsatesse puutüvedesse ehk pakktarudesse. 20. saj alguses töötati välja Tartu taru,
kuhu mahtus 12 täisraami ja sama palju sai panna peale magasiniks. See oli kolmest küljest
soojustatud ja viilkatusega. Hiljem, 1930. aastatel, töötati välja Eesti tüüpi taru, millest sai
hiljem enimlevinud tüüp. See on vaid kahest küljest soojustatud ja kaetud lampkatusega.
Algselt mahutas taru 16 raami (+ pooleraamiline magasin), nõukogude ajal suurendati seda
22–24-raamiliseks (870×428×300 mm) kahe lennuavaga taruks. Kahjuks pole need mõõdud
sobilikud, sest talvitumisel liigub pesasülem instinktiivselt ülespoole, mitte külgedele,
ja nimetatud mõõdud soodustavad toidupuuduse tõttu pesa hukkumist. Mesi on tuntud
külmetushaiguste ravijana ja tervise tugevdajana. Eesti rahvameditsiinis on aga pikaajalised
traditsioonid mesilasmürgi kasutamisel selja- ja liigesevalude leevendamiseks, lastes mesilasel
haiget kohta nõelata, ja taruvaigul põletike, haavade, kurgu- ja maoprobleemide ravimisel.

Nr

25 VALGE PEAKAPSAS
(‘JÕGEVA’)

Brassica oleracea var. capitata f. alba
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kategooria
kasvatuspiirkond

Üle Eesti
köögiviljad ja
köögiviljahoidised

hooajalisus

Keskvalmiv kasvuaeg 130–140 päeva.
Taimede istutamisest avamaale kuni
koristuseni kulub 90–100 päeva.

sensoorne hinnang

ta i m n e s a a d u s j a
selle töötlemine
kapsapea

Hea maitsega, mahlane ja magus.

keedetult, hautatult,
värskelt
säilitamise
viisid
värskelt, hapendatult

K

apsapea on kujult ümar kuni lapikümar, seest tihe, väikese südamikuga, kaal
3–3,5 kg. Pea valkjaskollane, lehed siledad või nõrgalt kortsulised. Külvatakse
10. mai paiku kas paljunduspeenrasse või kassetti. Liiga varase külvi korral võib
pea lõheneda. Peenar või kassetid kaetakse kattelooriga, et tärkavaid taimi
maakirpude eest kaitsta. Taimed istutatakse põllule või peenrasse 10. juuni paiku, sobiv
vahe istikutel on u 50 cm. Sobivad hästi liivsavimullad ja väetiseks sõnnik. Eelnevalt ei
tohi ristõielisi samas kohas kasvatada 3–4 a. Maakirpude vastu sobib vagudele raputada
lehtpuutuhka. Kasvuaegne hooldus seisneb kapsaliblika röövikute korjamises. Kasvu ajal
väetada taimi 2x lämmastikväetisega või mahedalt kasvatades nõgeseleotisega; rohidakõblata 2x. Saagi koristamine septembri lõpus või oktoobri alguses, koristatakse kuiva
ilmaga. Värskelt kaua ei säili.

to i d u k s k a s u ta m i n e

a j a l o o l i n e , k u lt u u r i l i n e
ja majanduslik tÄhtsus
Seoses peakapsa hea külmakindlusega hakati teda üsna pea pärast kultuuriks aretamist
Põhja-Euroopas laialdaselt kasvatama. Nimi on tulnud vene keelest (капуста). Kirjalikud
teated mõisa köögiviljaaias kasvatamisest pärinevad meil juba 16. saj ja kiiresti kujunes meil
kapsast pikaks ajaks kõige olulisem kasvatatav ristõieline. Sajandeid kasvatas maarahvas
aiaga piiratud alal vaid kapsast, seepärast sai kapsaaed hiljem köögiviljaaia sünonüümiks.
Kapsast hakati laialdaselt hapendama, nagu me seda täna tunneme, alles 20. saj algul. Varem
hapendati poolpehmeks hautatud kapsaid soolvees suurtes puutünnides lohukapsana.
Saaremaal tehti seda veel 20. saj keskelgi. Juba enne 1930. aastaid kasvatati siin rohkem kui
150 välismaist kapsasorti. Alles 1952. a aretasid sordiaretajad Valve Jaagus, Martin Liias ja
Rudolf Tamm Eesti seni esimese ja viimase kapsasordi, mis sai nimeks ‘Jõgeva’.

o h u s tat u s
Kuigi ‘Jõgeva’ kapsasordi seemet täna veel müüakse, on jäänud kasvatajateks
vaid väiksemad põllupidajad, suurtootjad kasvatavad vaid importsorte. Sordi
seemnekasvatusega tegeleb vaid Eesti Taimekasvatuse Instituut. Edasimüüjad on kõik
seemnepoed, kes ETKIst seemet tellivad.

nomineerijad:

Raivo Kalle, Terje Tähtjärv
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Tehakse värskelt hakituna toorsalatiks või keedetakse värskekapsasuppi lihaga. Kõige
parem on ta hapendades. Kapsa hapendamisel on kapsa miinimumkogus 12–15 kg.
Arvestama peab, et hapendamisel väheneb kaal umbes 20%, seega peab nõu olema
vähemalt 15–20 l. Sobib kapsariiv, millega saab riivimisel 3–5 mm laiusi ribasid ja mida
pikemad on ribad, seda ilusam on pärast hapukapsas. Iga u 10 cm kapsakihi vahele nõus
pannakse jämedat soola (10 kg kapsale u 150 g) ja maitseaineid – köömneseemneid,
jõhvikat/pohla, porgandilaaste – ning tambitakse kapsanuiaga vesiseks. Peale pannakse
vajutus ja pressplaat, kusjuures vedelik peab plaati katma. Hapneb 3–4 päeva ja viiakse siis
jahedasse hoiuruumi. Hapukapsas on tervislik: sisaldab suurel hulgal C-vitamiini, lisaks Bja K-vitamiine, kiudaineid ja inimesele kasulikke baktereid. Hautatud ja ahjus pruunistatud
hapukapsad on oluline talviste pühade roog. Pekise lihaga hapukapsasupp oli varem ja on
ka tänapäeval üks meelistoite.

e e s t i
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26 EESTI
MAATÕUGU VEIS
Nr

(EESTI MAAKARI )

72
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Bos taurus taurus

kategooria
kasvatuspiirkond

Peamiselt Saare-,
Harju- ja Pärnumaa

tõud ja
loomakasvatus

k a s vata m i s e v i i s

Toituvad vabalt karjamaal, talvel peetakse laudas.

loomne saadus ja selle töötlemine

loomne

toiduvalmistamise

säilitamise

saadus

viisid

viisid

liha, piim

E

esti maakarja välimus on valkjaspunane sarvedeta, keskmine kehamass 483 kg.
Loomad on meie oludes üldjuhul hea tervisega, tugevate jalgadega, pikaealised
ning kerge poegimisega. Iseloomult on nad sõbralikud ja tugeva karjainstinktiga
ning sageli karja juhiks teistele tõugudele. Neile iseloomulikult võtavad
maatõugu veised ohu korral ringkaitsesse ja peletavad ohuallika niimoodi eemale. Kuna
ta on valiv sööda suhtes, esineb tal ka vähem ainevahetushaigusi. Pidamistingimuste osas
on ta vähenõudlik ja neil tuleb ette vähem surnult sünde kui teistel Eestis kasvatatavatel
veisetõugudel.

to i d u k s k a s u ta m i n e

a j a l o o l i n e , k u lt u u r i l i n e
ja majanduslik tÄhtsus
Eesti maatõugu veis on eesti rahva kultuuripärand. Seda veisetõugu peeti eelmistel
sajanditel Eesti- ja Liivimaal levinud aborigeense veise lähimaks otseseks järeltulijaks.
Aborigeenseid veiseid iseloomustas mitmekesine värvus ja väike kasv. Ühe veise kehamass
jäi 200–300 kg vahele. 1930. a oli aastatepikkune aretustöö vilja kandnud ja loomade välimus
muutunud ühtlasemaks, tõule iseloomulikumaks; tunduvalt oli tõusnud ka piimatoodang.
II maailmasõja ja sellele järgnenud kollektiviseerimise tagajärjel aretustöö soikus. Palju
tõuloomi hävis ning tõukarjad jagati maakondade siseselt mitmetesse karjadesse. Vaid
tänu Pärivere sovhoosile, kes võttis tol ajal enda kanda aretustöö, ongi üldse see tõug
tänaseni säilinud.

o h u s tat u s
1968. a oli Eestis järel veel u 1050 maatõugu lehma, mis oli vaid 0,5% kogu Eestis kasvatatud
lehmade arvust. Alates 1989. a lõpust, kui taasasutati Eesti Maakarja Kasvatajate Selts,
on märgatavalt tõhustunud maatõu tõuaretus- ja säilitustöö. 1990. a teisel poolel tabas
maakarja aretajaid veel üks tagasilöök – maatõu farmides ei suudetud täita kõikidele
Eesti piimaveise tõugudele kehtestatud ühesugust piimatoodangu nõuet, mistõttu jäädi
piimalehmatoetusest ilma. 2000. a oli alles veel vaid 443 lehma ja tänapäeval 761. 1993. a
kuulub FAO ohustatud tõugude nimekirja. Suurimaks ohuks täna on väikekasvatajate arvu
kiire vähenemine. Ka puuduvad kaubanduses siiani erilised maakarja piima- ja lihatooted,
mille kaudu ostja saaks oma ostudega maakarja teadlikult toetada.

nomineerijad:

Käde Kalamees, Raivo Kalle
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Aretusega on lehmade piimaand tänaseks oluliselt suurenenud. Esmakordselt ületati
4000 kg aastane toodang lehma kohta 2004. a. Põlula katsefarmis ja Lanksaare talus läbi
viidud katsete tulemusel võib heades ja väga heades söötmis- ning pidamistingimustes
saada isegi 6000–10 000 kg piima aastas. Kuna enamik maatõugu lehmi oli enne 2012. a
karjades, mille suurus oli üks kuni kolm lehma ehk tegu oli oma pere tarbeks peetavate
lehmadega, siis pole suurt piimatoodangut eesmärgiks seatud. Olulisem on hoopis
piima rasva- ja valgusisaldus. Piim on kõrge rasva-, valgu- ja suhkrusisaldusega, sellel
on head laapumisomadused ning seepärast sobib see hästi juustu, kohupiima ja jogurti
valmistamiseks. Maakarja liha töötlemiseks eraldi tapamajasid pole. Lihast tehakse
suitsuvorsti ja müüakse tarbijatele ka värskelt otse.

Nr

27 HALLHÜLJES
(SUUR HALL)
Halichoerus grypus
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kategooria
küttimispiirkond

Piiratud arvul Läänemerel
ja lahtedel.

töödeldud liha ja
lihatooted

jahihooaeg

Peamiselt

traditsioonide elushoidmise tõttu

tohib meil hülgeid

15.

aprillist

31.

2015.

aastast taas küttida

detsembrini,

kaitsealasid piiratud arvul

(1%

väljaspool

suurusest).

Peetakse varitsus- ja hiilimisjahti

ning küttida tohib vaid jahitulirelvast lastud
kuuliga.

asurkonna

loomne saadus ja selle töötlemine

L

loomne

toiduvalmistamise

säilitamise

saadus

viisid

viisid

liha

keetmine, küpsetamine

suitsutamine

äänemeres elava hallhülge isasloom võib kasvada pikemaks kui 2 meetrit
ja kaaluda üle 200 kg, mis teeb temast suurima meie meres elava imetaja.
Emasloomad on väiksemad ja nende karvastik heledam tumedamate laikudega,
isased on vastupidi selja pealt harilikult tumehallikad heledamate laikudega.
Poegivad veebruarist aprillini, pojad on valge karvastikuga. Toituvad peamiselt kaladest
ja vähesel määral ka veeloomadest. Jäävabal ajal koonduvad suurel arvul kindlatesse
lesilatesse, milleks on taimestikuta laiud või rahud. Enamik lesilaid ja poegimisalasid asub
Lääne-Eesti saarte ümber. Hülge liha on väga omapärase maitse ja lõhnaga.

to i d u k s k a s u ta m i n e

a j a l o o l i n e , k u lt u u r i l i n e
ja majanduslik tÄhtsus
Eesti ranniku ja saarte elanikud on tegelnud hülgeküttimisega juba aastatuhandeid. Keskajal
oli hülgeliha söömine laialt levinud, kuid hilisematel sajanditel tarvitasid seda toiduks
peamiselt hülgeküttide kogukonnad, eriti rannarootslased. Kõige hinnalisem on hülgerasv,
mida kasutati immutus- ja määrdeainena, harvem hülgerasva-lampides. Nahkadest on tehtud
kasukaid ja mütse. II maailmasõja eelsetel kümnenditel oli talvine ja kevadine hülgepüük
Kihnu ja Ruhnu meeste peamine elatusallikas. Hülgeid püüti võrkude, odade, hülgeraudade
ehk harpuunide ja püssidega, poegi tapeti nuiadega. Traditsioonilise hülge toidupärandi
taaselustamisega tegeldakse nüüd Kihnus ja Ruhnus, vähem Hiiu- ja Saaremaal.

o h u s tat u s
Hallhülgeid ohustab mere saastatus, kalamõrras ja -võrgus hukkumine, varem ka
üleküttimine, jää puudumine poegimise ajal ja poegade suur suremus esimesel aastal.
Arvukuse drastilise vähenemise tõttu keelati 1980. aastate algul küttimine üldse. Hüljes
liigina ja eraldi tema lesilad on võetud looduskaitse alla. Erinevate piirangute tõttu on
hülgejaht tänapäeval üks raskemaid ja sellega tegelevad nüüd vaid vähesed jäägrid.
Traditsioonilised küttimisoskused on aga kadunud ja uued alles tekivad. Vahepeal on
peale kasvanud põlvkonnad, kellele hülgeliha maitse on võõras ja õpitakse alles uusi
väärindamisvõtteid. Mandriinimene sööb hüljest vaid delikatessina, rannarahva hulgas on
aga tema liha toidulaual endiselt au sees.

nomineerijad:

Anu Kannike, Raivo Kalle

-

e e s t i
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l ä ä n e

Kuigi vana hüljes on suur loom, on enamik temast pekk, mida ei sööda. Liha meenutab
tekstuurilt tumedat loomaliha, kuid maitselt meenutab kala. Lihal on aga iseloomulik hülge
lõhn. Eelnevalt soolvees hoitud liha on nüüd hakatud suitsutama, mille puhul spetsiifiline
maitse väheneb, nii et seda pakutakse nüüd ka mandriinimestele. Veel saab liha säilitada
vinnutatult ja nüüd ka koduste konservidena. Varem ka soolati, tugeva lõhna tõttu hoiti seda
eraldi kapis. Kihnu köögi osa on olnud ajast aega värske hülgeliha (Kihnu keeles karvakala)
keetmine ühes potis koos koorimata kartulitega ning söömine äädikaga, mädarõikaga
või lihtsalt soolveekastmega. Lihast saab ka praeliha toitude kõrvale. Arvestama peab,
et toidutegemisel eritub nn hülgelõhna. Hülgepoegade liha on eriti hinnas oma maitse
poolest, seda söödi varem ka leivaga toorelt.

Nr

28 HARILIK PIRNIPUU
(‘KÄGI BERGAMOTT’)
Pyrus communis L.

e e s t i

m a i t s e l a e g a s
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kategooria
kasvatuspiirkond

Läänemaa, väikesearvuliselt
üle Eesti

viljad, pähklid ja
nende hoidised

hooajalisus

Viljad valmivad septembri algul
ja säilivad lühikest aega

sensoorne hinnang

ta i m n e s a a d u s j a
selle töötlemine
viljad

Viljaliha on võrdlemisi hea, tihe ja
mahlakas, meeldiva pirnimaitsega, magus
ja ilma kivisrakkudeta.

värskelt, keedetult

säilitamise
viisid
värskelt, kompotina

P

irnipuu on tugevakasvuline, võra püramidaalne. Lehed on väikesed, munajad,
läikivad. Pirn on alla keskmise või väikese suurusega (25–45 g), kujult ümar,
varre otsas laberikud, bergamotipuu (Citrus bergamia) vilja sarnane. Pirnid
on põhivärvuselt rohekaskollased, päikesepoolsel küljel võivad olla õrnad
tumepunased triibud. Pirnikoorel on rohkesti rohelisi täpikesi. Pirnivars on keskmise
pikkusega, värvuselt helepruun ja suundub otse vilja sisse.

to i d u k s k a s u ta m i n e

Sordi aretas pirnisortide aretusega tegelev harrastuspomoloog Jüri Kägi (1829–1922) oma
talus Metskülas Läänemaal. Ta teenis elatist põllupidamise ja kalapüügiga ning pidas ka
kohalikus külakoolis õpetajaametit. Tõenäoliselt 19. saj lõpuveerandil sai ta Matsalu mõisa
aiast tundmatult kultuurpirnipuult vilju ja seemneid. Oma aretatud sorte jagas või müüs ta
ka ümbruskonna elanikele. Jüri Kägi aretatud pirnid avastasid Polli sordiaretajad 1948. a
ekspeditsioonil ja panid antud sordile tänapäeval tuntud nime ‘Kägi bergamott’. Bergamotttüüpi pirnisorte on Euroopas kasvatatud juba sajandeid ja ka meil oli 20. saj algul aedades
vähemalt üle 10 eri liigi. Sorti on kasutanud aretustöös pomoloog Aleksander Siimon.
Seemikjärglaskonna hulgas domineerivad bergamoti-tüüpi isendid. ‘Kägi bergamott’ võeti
puukoolides paljundamiseks soovitatud sortide nimistusse 1951. a ja ta püsis seal kuni
1966. a. Puude silmapaistva talvekindluse tõttu võeti ta 1989.–2004. a taas koduaedadesse
soovitatud sortide nimistusse ning alates 2005. a soovitatakse teda kasutada toese
moodustajana õrnematele pirnisortidele. Sort on talvekindel ja hea haiguskindlusega,
hakkab varakult vilja kandma ja on keskpärase saagikusega. Kasvab nii rähksetel kui ka
liivastel muldadel. Tagasihoidliku hooldusega istandustes kipub saaki kandma üle aasta.

o h u s tat u s
‘Kägi bergamotti’ paljundavad puukoolid vähe. Ta kuulub ohustatud sortide nimekirja
ja kasvatajad saavad 2015. a-st taotleda rahalist toetust. 1955. a võeti Jüri Kägi taluaed
Metskülas koos pirnipuudega looduskaitse alla. Koos piiranguvööndiga on selle suuruseks
0,77 ha. Aia rajas ta pärast seda, kui oli 1883. aastal talu päriseks ostnud. 21. saj alguseks oli
säilinud umbes 31 puud, millest kõrgeim oli 12 m ja vanim 110 a.

nomineerija:

Toivo Univer

e e s t i

-

a j a l o o l i n e , k u lt u u r i l i n e
ja majanduslik tÄhtsus
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Pikaajaliste katsete tulemusena on selgunud sordi pirnide keskmised väärtused nii suhkrute (7,8%), õunhapete (0,1 m%) kui C-vitamiini (11 m%) sisaldustes. Kuna pirnid säilivad vaid
mõned päevad, siis suurema koguse puhul saab saagist teha säilituseks kompotti. Kuna
pirnid on väikesed, ei vaja nad ka eelnevat tükeldamist. Kompoti jaoks keedetakse enne
suhkrusiirup, pannakse pirnid sinna sisse ning kuumutatakse, kuni nad on tikuga katsudes
pehmed. Pannakse kuumalt purki, kallatakse siirup peale ja suletakse kohe kaanega.

Nr

29 HARILIK PLOOMIPUU
(‘NOAROOTSI PUNANE’)
Prunus domestica L.

e e s t i

m a i t s e l a e g a s
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kategooria
kasvatuspiirkond

Omajuursena Haapsalu ümbruses
ja alusele poogituna
üle Eesti.

viljad, pähklid ja
nende hoidised

hooajalisus

Viljad valmivad septembri
esimeses pooles.

sensoorne hinnang

ta i m n e s a a d u s j a
selle töötlemine
viljad

Viljad on mahlakad, magushapud,
valminult hea maitsega.

värskelt, keedetult,
küpsetatult
säilitamise
viisid
värskelt, mahlana,
keedisena

P

loomipuu on püstine, kõrge kasvuga, ebakorrapärase võraga. Omajuursena
kasvab peamiselt põõsana ja annab rohkesti juurevõsusid. Lehed äraspidimunajad,
kuni 7 cm pikad, pealt krobelised, rohelised, alt heledad, pearoo ümber valkjad
tihedad udekarvad. Ploom on keskmise suurusega, 20–25 g, kujult ümmargune,
tömpide otstega. Mõnel aastal kannab rohkesti vilju. Viljakest paks, värvuselt punane, milles
esineb tumedaid täppe. Viljaliha valkjaskollane, sulav, luuseeme selles poollahtine. Säilivus
hea, transpordile vastupidav.

to i d u k s k a s u ta m i n e

a j a l o o l i n e , k u lt u u r i l i n e
ja majanduslik tÄhtsus
Ploome hakati meil kasvatama juba 16. saj. V. C. Friebe kirjutab 18. saj, et talupoegade
aedades leiduvat metsikuid punase- ja kollaseviljalisi ploomipuid, mis ilma hooldamata
kasvanud. J. Klinge loetleb 19. saj Baltimaadel juba üle 80 ploomisordi, mille hulgas ka
esmakordselt ‘Liivimaa punane kohalik’, mida paljundati juurevõsunditega, kuid mis
polevat nii hea kui kollane ‘Talupojaploom’. Kuna ka Noarootsi ploom on hea juurelevikuga
ja punane, võis tegu olla esivanemaga. Sordi avastas Noarootsist 1949.–1953. a ja kirjeldas
põhjalikult pomoloog A. Jaama. Sort õitseb rikkalikult mai teises pooles, on isetolmleja.
Tolmeldab oma tolmuga hästi teisi samal ajal õitsevaid ploomisorte, seepärast soovitati
alates 1972. a istutada teda koduaedadesse, kus kasvavad ‘Liivi kollane munaploom’ ja
‘Polli munaploom’. Kasvukoha suhtes on sort vähenõudlik, kasvab Noarootsis mereäärsetel,
kevadel ja sügisel üleujutatavatel liigniisketel liivmuldadel, kus huumusekiht on kõigest
20–25 cm. Paljuneb juurevõsudega, on vastupidav haigustele ja talvekindel nii Saaremaal,
Haapsalu ümbruses kui ka Lõuna-Eestis. Ploome on kujutatud täna ka Noarootsi valla vapil.

o h u s tat u s
‘Noarootsi punase’ ploomi kasvatamine ei ole tänapäeval enam majanduslikult tasuv. Kui
varem kasutati tema vilju hoidiste tegemisel, siis tänapäeval tarbitakse enamikku ploomivilju
värsketena. Eelistatakse pigem sorte, mille viljad on maitsvad ja suured ning luuseeme lahti.
‘Noarootsi punase’ puid kohtab veel vanemates aedades ja kollektsioonaedades. Tülikaks
teeb kasvatamise see, et vanemas eas annab ploom rohkesti juurevõsusid ja tuleb pidevalt
võidelda selle eest, et aed võssa ei kasvaks. Samuti kipuvad viljad puul mädanema minema.
2015. aastast on tema kasvatajatel võimalik taotleda kohaliku sordi kasvatamise toetust.

nomineerija:

Kersti Kahu

-
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‘Noarootsi punase’ ploomi viljad sisaldavad keskmiselt 8,8% suhkruid, 11 m% C-vitamiini ja
14,5% kuivainet mahlas. Kõige mõnusam ja tervislikum on ploome süüa värskelt. Kompotiks
sort ei sobi, sest ploomid muutuvad pudrutaoliseks, samas saab sellest aga väga head
keedist, milleks on vaja eelnevalt seemned eraldada. Sobib ka mahlaks ja mehuks. Alates
1930. aastatest on ajakirjades ploomidest soovitatud väga palju erinevaid retsepte. Üks
lihtsamaid retsepte: 200 g margariini, 2 muna, 250 g jahu, 100–150 g suhkrut, 500–700
g ploome. Teha muretaigen ja panna pannile, kuhu asetada taignale poolikud, kividest
eraldatud ploomid. Raputada peale suhkrut ja küpsetada ahjus.

Nr

30 KAALIKAS
(‘KIHELKONNA’)

Brassica napus L. em. Metzg. subsp. napobrassica (L.) Hanelt

m a i t s e l a e g a s
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kategooria
kasvatuspiirkond

Saaremaa, Valgamaa
köögiviljad
ja nende hoidised

hooajalisus
külv

koristadav

Külmakindel, külvatakse mais varakult
vagudesse, parim idanemistemperatuur
on juba 15–18°C. Võib ka istutada.
sensoorne hinnang

Koristatakse 110–130 päeva pärast
külvi. Eelnevalt ei tohi põllul teisi
ristõielisi kasvatada 3–4 aastat.
ta i m n e s a a d u s j a
selle töötlemine
juurikas

Väga hea, tugeva ürgse kaalikamaitsega. Pealt
lillakas, sisu on kollane. Juurikad on väiksema
suurusega kui teistel sortidel.

värskelt, keedetult,
hautatult
säilitamise
viisid
värskelt

S

ordi eritunnusena tärkavad seemned teiste kaalikasortidega võrreldes hiljem,
umbes 6. päeval. Kaalikas on valguslembene, seepärast peab tõusmeid varakult
harvendama. Vajab algul regulaarset rohimist, sest liigne umbrohtumine vähendab
saaki ja rikub juurika kuju. Kasvuhoones taimi ette kasvatades ja istutades saab
ilusamad juurikad. Sobivad parasniisked mullad, kerged, kuivad; happelisel mullal muutub
maitse kibedaks. Kindlasti peab kohe kevadel hakkama tegema maakirbutõrjet, raputades
vagudele lehtpuutuhka (võib ka pestitsiididega pritsida) ja vajadusel korrata pärast iga
vihma. Suviseks hoolduseks on taime lehtedelt kapsaliblika röövikute tõrje neid korjates
ning hävitades (lömastades). Väetamiseks sobib sügisel maasse kaevatud sõnnik või
kevadel komposti segamine mulda.

to i d u k s k a s u ta m i n e

a j a l o o l i n e , k u lt u u r i l i n e
ja majanduslik tÄhtsus
Kaalikas, Saaremaal leiges, on seal juba sajandeid olnud hinnatud köögivili ja varem seal
(peale kapsa) muud ei kasvatatudki. Selle rahvasordi ajalugu on hästi dokumenteeritud,
sest avastati ja kirjeldati 2017. a. Sordi hoidjateks olid Saaremaal Virita külas Liina Torri ja
tema ema Aino Torri (snd 1935 Lember). Aino sai kaalikasordi oma ema Marie Lemberi
(snd 1903) käest, kes oli Ratla külas kohalik aednik ja seemnekasvataja. Varem, kui keldreid
polnud, hoiti seal kaalikat ka juurviljaaunas. Ussitanud (kaalikakärbse vagla kahjustusega)
juurikaid, mis inimtoiduks ei kõlba, anti ka küülikutele või kanadele. Marie sai seemne aga
ämmalt Ida Lemberilt (snd 1877). Aino, kes oli hiljem kohaliku kolhoosi peaagronoom, jätkas
kaalikakasvatust praeguse ajani. Sordi nimi on pandud Virita küla asukoha järgi (Kihelkonna
khk). Sordiaretust jätkatakse nüüd Valgamaal, köögiviljatalus Vanaema Aed.

o h u s tat u s
Kaalikas on kaheaastane taim. Esimesel aastal kasvanud juurika peab seemnete saamiseks
maha panema järgmise aasta kevadel. Pika aja tõttu seemneid ise enam ei kasvatata,
need ostetakse igal kevadel uued. Kaalikas on risttolmleja ja kui lähiraadiuses (2 km) on
rapsipõld, siis ei saa enam sordile omaste tunnustega seemet.

nomineerija:

Tiia Morfin

-

e e s t i

81

l ä ä n e

Kuna kaalikas säilib hästi üle talve, siis on kõige tervislikum süüa teda koorituna värskelt,
kust saab kõige rohkem C-vitamiini. Lisaks on kaalikal rohkesti B-grupi ja PP-vitamiine,
kiudaineid, karotiine ja mineraalaineid, mis kõik tugevdavad organismi talvisel perioodil.
Riivituna ja punasesõstramahlaga segades saab toitude kõrvale hea toorsalati. Kaalikas
on kindel komponent ühepajatoitudes koos kartuli, sealiha ja porgandiga. Sobib panna ka
koos sibulaga lambalihahautistesse ja süüa siis keedukartuli kõrval. Väheses vees soola ja
võiga hautatud kaalikad on head lihakotlettide ja keedukartuli kõrvale. Ahjus või pliidiraual
küpsetatud kaalikaviilud on mõnusaks vahepalaks. Kaalikat sobib keeta roaks koos põldoa
ja tomatiga.

Nr

31 KALAMARI

e e s t i
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kategooria
tootmispiirkond

Põhja- ja Lääne-Eesti mereranniku ala,
eelkõige Saaremaa

kala, mereannid
ja kalatooted

valmistusmeetod

koostisosad

Läänemere kalad:
valge kalamari merisiiast

(Coregonus lavaretus
lavaretus)
punane kalamari

(Salmo
trutta trutta L.)

mereforellist

lõhest

(Salmo salar L.)
Sool
pipar
sibul

S

Marja

võetakse vaid värskelt püütud uimastatud kalast.

saadakse kalast kas pigistades
ettevaatlikult katki

(vigastamata

(nn

Mari

lüpstes) või lõigatakse kõht

sappi, mis võib maitset anda) ja

võetakse mari, mida ümbritseb kilejas ümbris ehk paunake, välja.

Mari

asetatakse esmalt paraja suurusega sõelale ja siis veega anumasse,
nii et vesi katab kogu sõelal oleva marja.
väiksemad kui marjaterad.
soojapoolne

(u 50⁰C),

Sõela avad peavad olema
Vesi peab olema soe, käega katsudes pigem

kindlasti mitte kuum, see võiks marja ära

keeta, st muuta selle valgeks ja tuhmiks.

Siis

hakatakse kalamarja

vees olevas sõelas kahvli või vispliga segama ja nõrgalt kloppima.

Selle käigus eralduvad
Suuremaid ribalaid saab

marjaterad

neid

ümbritsenud

kiledest.

sõrmedega välja võtta, kuid enamik jääb

vispli külge kinni ja selle saab eemaldada hiljem.
tuleb veel kord külma veega pesta ja nõrutada.

Klopitud marja
Mari pannakse kaussi

ja segatakse juurde soola, mille piisavust hinnatakse maitse järgi

–

kui pista sõrm marja sisse ja siis suhu, peab soola maitse olema

tunda.

Söömiseks kõlblik kalamari valmib paari tunniga.

äilitamiseks lisatakse kalamarjale vähemalt 3% soola, pannakse siis purkidesse
või plastikkarpidesse ning suletakse kindlalt kaanega. Hoiustatakse külmikus
maksimaalselt 4⁰C juures kuni 12 päeva. Soojemas säilivus väheneb. Purgid ja
karbid peavad olema nii suured, et pere jõuaks need ühe-kahe toidukorraga
ära süüa, sest lahtitehtuna säilib mari külmkapis vaid paar päeva. Õigesti tehtud marjad
on säravad, veidike läbipaistvad, värsked ja ilma kõrvalise maitse ning lõhnata. Korralik
kalamari hoiab struktuuri ja püsib vormis ning marjateri on kerge suus katki teha, surudes

neid vaid keelega vastu suulage. Soolatud kalamarja süüakse külmroana, pannes seda
õhukese kihina võiga saiale-leivale või röstsaiale. Siiamarja kohe söömiseks võib soolale
lisaks panna ka umbes 300 g marja kohta ühe väiksema hästi peeneks hakitud sibula ja
musta pipart.

o h u s tat u s
Lõheliste looduslikku arvukust mõjutavad jõgedele rajatud paisud, jõgede reostus,
ülepüük ja kudemisaegne röövpüük. Jõgedest on lõheliste püük kudemise ajal keelatud.
Merisiig koeb meil vaid piiratud kohtades. Tähtsamatel aladel Ruhnu saare ümbruses ja
Pärnu jões on püük kudemise ajal keelatud. Nii lõhelised kui siig on vähenenud arvukuse
tõttu kantud Eesti punasesse raamatusse. Suur osa väljapüütud lõhest, siiast ja forellist
on tänapäeval pärit haudejaamades kasvatatud ja looduslikkesse veekogudesse lastud
maimudest. Meie vetest püütud kalast kodusel viisil valmistatud kalamari ei konkureeri
odava kalakasvandustest pärit ja külmutatud kalamarjaga, mida kauplustes müüakse.
Samuti on saada odavaid želatiini või agariga kunstkalamarja tooteid.

nomineerja:

Tiina Mai

-

Kalamari on sesoonne toit, seda saab toota ja süüa peamiselt kala kudemise perioodil.
Kalamarja söömine on Eestis väga pika traditsiooniga, selle kohta on teateid juba keskajast.
Kuni 19. saj saadigi lõhelisi püüda vaid siis, kui marjadega kalad ujusid merest jõgedesse
sügis-talvisel ajal kudema. 20. saj esimesel poolel hakati võrke panema ka rannikuäärsesse
merre, et püüda kudema rändavaid lõhelisi. Merisiig koeb meres või jõesuudmes oktoobri
keskelt kuni detsembri alguseni.

l ä ä n e

a j a l o o l i n e , k u lt u u r i l i n e
ja majanduslik tÄhtsus
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Nr

32 KARULAUK,
MURULAUK, METSLAUK

Allium ursinum L., A. schoenoprasum L., A. scorodoprasum L.

e e s t i

m a i t s e l a e g a s
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kategooria
muud nimed

Metslauk (porrulauk)
vürtsid, looduslikud
ürdid ja maitseained

kasutuspiirkond

Lääne- ja Põhja-Eesti,
kus on looduslikult leitav,
kultiveeritakse ürdiaedades
üle Eesti.

hooajalisus

Korjatakse kevadel ja suvel.

sensoorne hinnang

Karulauk ja metslauk on õrna
küüslaugumaitsega, murulauk õrnalt
söögisibulamaitseline. Laugud sisaldavad
vitamiine, mineraalaineid ja eeterlikke õlisid.

ta i m n e s a a d u s j a
selle töötlemine
lehed, sibulad
(murulaugul), õievarred,
sigipungad (metslaugul)
värskelt, küpsetatult
säilitamise
viisid
värskelt

L

augud eelistavad lubjarikkaid muldasid. Karulauk eelistab metsi, eriti salumetsi;
murulauk lagedaid looduslikke karja- ja heinamaid; metslauk puisniite, kadastikke,
teede ääri. Kuna tegu on sibultaimedega, siis on nende kasvukohad üsnagi
püsivad. Sibultaimedele omaselt tärkavad lehed juba küllaltki vara, kuid hakkavad
kuivama juba pärast õitsemist juunis.

to i d u k s k a s u ta m i n e

a j a l o o l i n e , k u lt u u r i l i n e
ja majanduslik tÄhtsus
Lauk on tulnud saksakeelse Lauch moonutisest. Karulauk on saadud Bärenlauch ja leemlauk (murulaugu varasem nimi) Suppenkraut tõlkest. Saaremaal ja rannikualal on neid
loodusest ka endale aeda kasvama toodud. 1930. aastatel hakati murulauku varakevaditi
lavades ja kasvuhoonetes ette kasvatama, et saaks seda varakult turule müügiks viia.
Nüüd on (aiandus)poodides imporditud seemnetest ettekasvatatud murulauku pottidena
müügil. Ka karulauku on kohalikud elanikud korjanud loodusest ja viinud linnadesse turule,
saades nii lisasissetulekut. Kihnus on söödud murulauguseemneid ka kõhuusside vastu.
Nii karulaugu kui murulaugu lehti on mehed aga söönud oma potentsi suurendamiseks.
Karulauku on peenestatud ja pandud viina sisse ning tarbitud südame tugevdamiseks.
1990ndatel sai nii karulaugu kui ka murulaugu mitmekülgne kasutus taime- ja
kokaraamatute propageerimisega suure tõuke.

o h u s tat u s
Karulauk on küll looduskaitse all, kuid tema levik on viimastel aastakümnetel tunduvalt
paranenud, sest ta naturaliseerub väljaspool ürdiaeda, nt metsa- ja võsaäärsete
kompostihunnikute läheduses. Harjumatus kohas kasvades võib ta segi minna mürgiste
taimede sügislille ja piibelehega. Looduslikes leiukohtades on nüüd aga probleemiks
ülekorje, eriti näiteks Saaremaal Kuressaare ümbruses ja Virumaal ranniku ääres. Murulauk
on loodusliku kasvukoha suhtes nõudlikum, ta tahab madalat rohustust, mis saadakse kas
karjatamise või niitmisega. Viimaste katkemisel tekkivas kõrges kulustunud rohus, võsas ja
kadastikus ta kaob. Ürdiaiast väljas ta ei naturaliseeru.

nomineerija:

Raivo Kalle

-

e e s t i
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l ä ä n e

Kõikjal, kus laugud on looduslikult leitavad, on neid Eestis läbi aegade ka kasutatud.
Eelkõige värskelt kevadsalatites, roogade ja suppide maitsestamiseks. Kevadel on hakitud
murulauku lisatud võisse, kodujuustule, hapukoorekastmetesse, kaunistatud keedumune
ja võileibu. Ürdipeenardel kasvava murulaugu pideva lõikamisega saadakse värskeid varsi
ja lehti veel ka suve teisel poolelgi. Murulaugu sibulaid on korjatud Saaremaal ja neid on
pandud talvel tanguvorstidesse maitseks. Metslaugu sigipungadega on maitsestatud
võileibu. Seoses sügavkülmikute levimisega kodudes ei piirdu kasutus enam kevad-suvise
perioodiga: karulaugu lehti varutakse ja pannakse pakituna sügavkülma ning kasutatakse
eelkõige pestode tegemisel pea igal ajal.

Nr

33 KIHNU MAALAMMAS
Ovis aries

e e s t i

m a i t s e l a e g a s
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kategooria
kasvatuspiirkond

Kihnu saar, Pärnumaa,
väikesearvuliselt üle Eesti.

tõud ja
loomakasvatus

k a s vata m i s e v i i s

Toituvad

vabalt karjamaal, kus on vajalik

ka varjualune.

Talvel

peetakse laudas.

Kuna

loomad on toitunud läbi aegade looduslikel
ranna- ja metsakarjamaadel, on nende toiduks

olnud väga liigirikas taimestik.

Nagu

teisedki

mere ääres karjatatavad loomad, joovad nad
vajadusel ka merevett.

Sobib

väikestesse, kuni

50-pealistesse talukarjadesse.

loomne saadus ja selle töötlemine

K

loomne

toiduvalmistamise

säilitamise

saadus

viisid

viisid

liha

keetmine, küpsetamine

suitsutamine, soolamine

ihnu maalammas on kasvult väike. Sarved võivad olla nii uttedel kui jääradel.
Jalad on villatud, kaetud madala karvaga, peenikesed. Saba on lühike.
Eritunnused: kaela all, ülemises kolmandikus võivad esineda tilbad – üks või
kaks nisataolist villaga kaetud moodustist. Aborigeense omadusena kahekihiline
villak: alus- ja pealisvillkarvade ning karvavahetuse olemasolu. Villale on omane vähene
villarasu. Loomadel erineb värvus nii kehapiirkonniti (teist värvi laigud, triibud, täpid) kui piki
villasalku. Absoluutselt ühes toonis lambaid leiab vaid valgete hulgas, teist värvi on kõik
mingil määral kirjud, kusjuures ühel lambal võib olla kolme-nelja erinevat põhivärvi villa,
lisaks veel üleminekutoone. Sagedasti esineb halli-mustalaigulisust, valget sabaotsalisust

ja mustadel valget rinnaesist. Suguküpsus saabub uttedel 6-kuuselt, toovad ilmale 1–2,
harvemini 3 talle. Täiskasvanud jäärad kaaluvad keskmiselt 50 kg, utt 40 kg; turjakõrgus
jääradel keskmiselt 59–60 cm ja uttedel 55–57 cm. Aretuseks jäetakse vaid parimate
tunnustega jäärad.
87

a j a l o o l i n e , k u lt u u r i l i n e
ja majanduslik tÄhtsus
Maalammast (tillu kihnu keeles) on Kihnus peetud juba sajandeid ja nad on sealse kultuuri
osa. Nad kuuluvad varem väga arvukasse Põhja-Euroopa lühisabalammaste perekonda.
Mandri-Eestis kadus maalammas eri tõuna juba 1940. aastatel ja asendus mitmesuguste
ristanditega. Hiljem võis Kihnu maalammast aidata säilitada Nõukogude-aegne isoleeritus.
Alates 2000ndatest kasvatatakse teda väikesearvuliselt üle Eesti. Lambavillast on kootud
kõikvõimalikke riideid – kindaid, kampsuneid, sokke jne, samuti kangastelgedel Kihnu
pikitriibulisi seelikuid. Nahast tehakse kasukaid. Lammaste hooldatud rannakarjamaad on
ühed liigirikkamad Euroopas. Täna on paremini säilinud alad kaitse alla võetud ja koosluste
hooldamist toetatakse.

o h u s tat u s
Aastast 2016 on Kihnu maalammas ametlikult kinnitatud tõugude nimekirjas ja 2019. a-st
Eestis ohustatud tõugude nimekirjas. Tänapäeval on järel vaid umbes 800 looma. Tapamajad
ja lihatööstused ei töötle väikesekaalulist maalammast ja hügieeninõuete ranguse tõttu
saab kodus tapetud loomi kasutada vaid omatarbeks. Seega on liha tarbimine väga
piiratud. Lokaalseks ohuks on ka kiskjad.

nomineerijad:

Anneli Ärmpalu-Idvand, Raivo Kalle

l ä ä n e

Liha on iseloomult jämedakiuline ja maitsev, kuid eraldi nuumamisega ei tegelda.
Nuumamisel ei ladestu rasv lihasse, vaid naha alla ja siseelundeisse, mistõttu puudub lihal nn
kasukamaitse, mis on iseloomulik vanadele lihalammastele. Seega võib ka mitmeaastastelt
lammastelt saada heamaitselist liha. Ühelt noorloomalt saab 10–15 kg liha, vanemalt
veidi rohkem. Varem, kui vaid sügisel loomi tapeti, soolati liha peamiselt puutünnidesse
või suitsutati. Nüüd tapetakse kodudes vajadusel aastaringselt ja säilitamiseks liha vaid
suitsutatakse. Selleks sobivad lambal kõik tükid, mida enne keedetakse pool tundi kuni
tund kanges soolvees ja siis suitsutatakse suitsuahjus 4–5 tundi.

e e s t i
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Nr

34 KODUNE LINNASEÕLU

e e s t i
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kategooria
tootmispiirkond

Saaremaa, Muhumaa, Hiiumaa
kääritatud ja
destilleeritud joogid

koostisosad

valmistusmeetod

Linnased
(oder, harva rukis)

Linnaste/magede valmistamiseks leotatakse teri tõrres/toobris
3–4 päeva ja kord päevas vahetatakse vett. Siis idandatakse teri u
10 cm paksuse kihina 20°C õhurikkas ruumis 3–5 päeva. Kindlasti
segatakse korra päevas ja kaetakse riide või õlgedega. Idanditega
terad kuivatatakse kas päikese käes, viljakuivatis, ahjulael või
pliidi kohal kastis. Kindlasti eemaldatakse lõpuks idud. Vahetult
enne õlletegu purustatakse terad jämedaks jahuks (tera u kolmeks
tükiks) ja pannakse tõrde keedetud ja jahutatud u 70°C vette.
Segatakse ja lastakse 2–6 tundi pudruna riide all haududa. Meski

vesi
pärm

valmistamine ja virde kurnamine võib toimuda nii ühes ja samas
humal
kadakaoksad

1 vakast (40 kg)
teradest saab u 100
liitrit õlut.

kui kahes eraldi nõus.

Muhus

on enamasti suur tõrs linnaste

meskimiseks ja hilisemaks kääritamiseks ning sama suur või veidi
kitsam tõrs, põhjaauguga ja selle sulgemise nagaga, meskist virde
kurnamiseks.

Kui

linnased meskivad köimanõus, tehakse rabanõu

põhja rukkiõlgedest ja kadakaokstest soova/põhi.

Tähtsal kohal on

ka alumine side (rukkiõlgedest sõlm), mis on kui viimane peenfilter.

25°C jahutatud
1–2 ööpäeva. Siis pannakse õlu
40–50-liitrisesse nõusse/kehasse ja
hoitakse 15–25°C ruumis 3–5 päeva.
Humala

keeduvesi ja pärm/töömees lisatakse kuni

virdele ja lastakse avatult käärida
kinnisesse roostevabast u

K

odune linnaseõlu on elava pärmiga (filtreerimata ja kuumutamata), seepärast
lühikese säilivusajaga, ilusa vahu ja kollaka värviga. Pruunikamat tahtes lisatakse
nt rukkilinnastest küpsetatud leiba. Omapäraks on kangus (6–8% etanooli), mis
võib õllenõus järelkäärimisega suureneda. Rohkem humalat annab vürtsikama
õlle, suvel pannaksegi säilivuse parandamiseks rohkem humalat. Maitset ja värvi mõjutab

ka linnaste kuivatamise temperatuur, säilivus, värvus. Saaremaa omapäraks on, et õlleks
kasutatava vee keetmisel lisatakse sisse marjadega kadakaoks, mis annab hiljem õllele
omapärast maitset ja punaka tooni.

o h u s tat u s
Vaid üksikud põllumehed hoiavad sortimendis õlleks sobivaid odrasorte ja kuna linnaste
kasvatamine on ka aeganõudev, kasutatakse nüüd importlinnaseid. Talude juurest on
tapuaiad kadunud, sest ka vajaminev humal ostetakse poest. Õllepärmi kodudes enam
ei kasvatata ega säilitata, see ostetakse, kuigi varasem töömees pani õlle suuremalt
vahutama ja õlu oli parem. Ka väikepruulikojad on läinud üle standardsele mehhaniseeritud
tootmisele.

nomineerija:

Raivo Kalle

e e s t i

-

Kodune linnaseõlu on Eestis tuntud kui Saaremaa koduõlu, sest see traditsioon on seal
siiani elus. Jutud selle õlle heast maitsest ja kangusest on laialt levinud. Õllest on seal
loodud luuletusi ja laule. Ohtralt on käibel ka murdelisi sõnu õllenõudest ja õlleteost. Õlu on
saartel tähtpäevade, perekonnasündmuste ja talgute lahutamatu osa. 20. saj algusest on
teada, et paiguti kulus seal kogu kasvatatud oder õlleteoks. Õlleteost järele jäänud paksule
saadi vee lisamisel varem igapäevajooki taari. Omapärased on ka piirkonna kadakapuust
õllekapad. Pea igas talus oli varem tapuaed, kus humalat omatarbeks kasvatati.
Õllevalmimine oli saarte piirkonnas sotsiaalne sündmus, õllelaotust viidi naabritele ja see
lepitas tülisid. Õllenõude puhtus tagab õlle kvaliteedi, mistõttu desinfitseeriti puunõusid
varem kadakakeeduveega. Täna hoiavad õlletraditsiooni üleval talude pruulikojad ja
käsitöömeistritele mõeldud kohalikud konkursid.
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a j a l o o l i n e , k u lt u u r i l i n e
ja majanduslik tÄhtsus

Nr

35 KODUSED SPROTID

e e s t i
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kategooria
tootmispiirkond

Põhja- ja Lääne-Eesti mereranniku
ala, eelkõige Saaremaa

kala, mereannid
ja kalatooted

valmistusmeetod

koostisosad

10 kg kilu
(Sprattus sprattus balticus)
250 g mahutavusega
(15–20 tk,

konservikarpe

olenevalt kalade suurusest
vähem või rohkem)
taimne õli

(hästi sobib rapsiõli)
sool
maitseained

K

Sprotte saab valmistada vaid värsketest vigastamata kaladest.
Enam-vähem ühesuurustel kaladel aetakse vardad silmadest läbi.
Vardad rippuvate kaladega pannakse suitsuahju, mis on eelnevalt
soojaks köetud. Kalade eelkuivatamine toimub avatud uksega ahjus,
kuni nende pealmine pind on katsudes kuiv. Seejärel uks suletakse ja
algab lepapuuga suitsutamine. Selleks kulub tavaliselt 2–2,5 tundi.
Sobiv temperatuur jääb vahemikku 75–85°C. Suitsuahjust välja
võetud kaladelt eraldatakse lõikamisega pead. Kehaosad kogutakse
sobiva suurusega kaussi või vaagnale. Siis järgneb kehade
plekktoosidesse
ladumine.

Põhja

ehk

konservikarpidessse

või

klaaspurkidesse

pannakse natuke soola, mõni tera pipart ja pisike

loorberilehetükk.

Kalad laotakse enamasti seljad allapoole ja
250 g toosi mahub selliselt kolm kihti, iga järgnev kiht asetatakse
Kaladega täidetud toosidesse kallatakse toiduõli,
nii et viimane kiht oleks õliga kaetud, ja suletakse kaanetaja
abil õhukindlalt kaanega. Toosid laotakse potti, kallatakse peale
keev vesi, nii et kõik oleksid veega kaetud, ning kaetakse kaanega.
Toiduohutuse tagamiseks tuleb keeta vähemalt 1–1,5 tundi. 20 kg
kilude sprotiks tegemisele kulub väiksema ahju puhul terve tööpäev.
eelmisega risti.

valiteetse toote plekktoos ei tohi olla paisunud. Tootel on meeldivalt magus
õline lõhn, kergelt suitsuse alatooniga. Sprottide värvus on kuldpruun ja kalad
on terved, tugeva lihaga. Mahlakas liha on kergelt selgroo küljes kinni, aga
mitte nii tugevasti, et selgroogu eraldades liha tükkideks pudeneks. Süüakse
külmroana, aga eriti võisaiakattena.

a j a l o o l i n e , k u lt u u r i l i n e
ja majanduslik tÄhtsus

o h u s tat u s
Kilude püüdmisele on seatud täna kvoodid ja keelatud on püüda väiksemaid kui 9 cm kalu.
Koduste sprottide tegemist mõjutab eelkõige värske kala kättesaadavus püügihooajal ja
suur käsitöö maht. Ka pole noorem põlvkond enam huvitatud raskest kaluri ning kalatöösturi
eriala õppest. Poodides on müügil odavad Läti sprotid ja tööstused teevad nüüd sprotte ka
räimest. Suitsutatud tooteid ei peeta enam tervislikuks, mis mõjutab ka müüki.

nomineerijad:

Tiina Mai, Raivo Kalle

-

e e s t i
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l ä ä n e

Kilu on avameres suurtes parvedes elav kala, keda püütakse hilissügisel ja talvel
kalatraalidega. Loomusesse satub ka sarnase välimusega räime. Kõht on mõlemal
hõbedane, kuid kilu sinakasroheline selg on tumedam. Eritunnuseks on kilul kõhualused
kidad, mida on sõrmega katsudes tunda. Kilu on väga vana kalanimi, mis on meie keelest
levinud ka vene keelde (килька) ja ukraina keelde (кі́лька). Kilust on eestlased loonud
ainulaadse toote, vürtsikilu, mida eksporditi juba 19. saj. Saksa keeles on kilu Sprotte, aga
Eestis omistati see nimetus konserveeritud kalale. Sprotte on Eestis tehtud juba üle saja
aasta ja need on meie piirkonnale omased. Sprotte on Eestist eksporditud alates 1920.
aastatest, kuid eelkõige said need kuulsaks Nõukogude Liidu siseturul. Sel ajal oli Eestis
väga palju kalatöötlemisettevõtteid, mis on tänaseks kadunud.

Nr

36 MULGI KORBID
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kategooria
tootmispiirkond

Viljandimaa Mulgimaa osa

koogid, saiakesed ja maiustused
/ leib ja küpsetised

valmistusmeetod

koostisosad
tainas
nisujahu
piim
pärm
muna
suhkur
sool
või

Umbes

10–20 tk,
söögikorraks. Tänapäeval
(0,6–0,8 dl), piimast (0,2–0,5 l),
sulatatud võist (100 g), pärmist (25–35 g) ja lahtiklopitud munast.
Maitsestatakse soola, suhkru ja võimalusel ka kardemoniga.
Lastakse kerkida umbes tund aega. Siis vormitakse kätega
peopesa suuruseid korpe küpsetatakse korraga

milleks

jätkuks

tehakse

tainas

kas

lamedad

perele

üheks-kaheks

nisujahust

pätsikesed

lõigatakse

lahtirullitud

manna

tehakse neile keskele süvend ja täidetakse pealt eelnevalt valmis
segatud täidisega.

kuklid on umbes

Mannatäidise

2x

taignast

rattakujulised vormid.

piim

Kui

või

täidis

suuremaks paisunud,

võib valmis teha juba eelneval

muna

päeval, kohupiimatäidis segatakse vahetult enne kasutamist.

sool

ahju

suhkur
kohupiim

panemist

määritakse

üle

lahtiklopitud

küpsetatakse ahjus küpsetuspaberil
minutit.

munaga,

200–225°C

juures

Enne

seejärel

15–20

hapukoor
köömned

K

orbid on valmis, kui nad on pealt kuldpruunid, ümara kujuga. Enamasti tehakse
korpe pidupäevadeks, kus need on kohe söömiseks, kuid võivad ka säilida veel
järgmise päevani. Arvestama peab, et kohupiimatäidisega kuklid hakkavad
kiiremini kuivama kui mannatäidisega. Mulgi korbid pole niivõrd magustoiduks
kui põhitoidukõrvaseks või süüakse toiduootena. Mannatäidiseks keedetakse mannat

(2 dl) piimas (1 l), kuhu pannakse veel üks-kaks klopitud muna, soola-suhkrut ja u 100 g
sulatatud võid, mis teeb täidise kreemjaks. Täidise võib teha ka eelmise päeva toidust üle
jäänud mannapudrust. Ka kartuliputru ei tehta eraldi, vaid kasutatakse, kui see on eelnevalt
olemas ja järele jäänud.

o h u s tat u s
Mulgi korpide kodudes küpsetamise vajadust vähendab erinevate teiste heade
pagaritoodete kättesaadavus poes. Samuti teevad suured pagaritööstused magusaid
kohupiimakorpe, mis on peletanud mannapudrutäidisega ja soolased Mulgi korbid inimeste
eelistusest. Ohuks on ka kokaraamatutes toodud vaid kindlad retseptid, milles õpetatakse
tegema ainult nisujahust korpe. Rahvatraditsioonipäraste odra- või sepikujahust korpide
tegemine on seetõttu kaduma hakanud, samas võiksid nad oma tervislike omaduste
poolest rohkem tunnustust leida.

nomineerijad:

Ülle Jukk, Raivo Kalle

-

Korp, korbi on vana mulgimurdeline sõna, mis tähendas saia-, sepiku-, karaskikuklist
lõigatud poolmikku, mis oli kaetud manna- või kartulipudruga ning ahjus uuesti kergelt üle
küpsetatud. 20. saj algul segati pudrusse ka munaputru ja soolast köömnetega kohupiima
(Mulgimaal pakspiim), eelkõige kevad-suvisel ajal, kui piima oli rohkem saada. Tänapäeval
õpetatakse valmistama korpe elektriahjudes, kus saab täpselt kuumust jälgida. Leivaahjus
tegemisel aga hakati, et korbid alt ära ei kõrbeks, 20. saj alguses kasutama kase- või
lepapuust korbilaudu, mis olid ahju pikkused ja nii laiad, et peale mahtus kaks rida korpe.
20. saj esimesel poolel levis see sõna ja ka küpsetised Mulgimaalt (Halliste, Helme, Karksi,
Tarvastu ja Paistu khk) üle Eesti ja seepärast hakati neid kutsuma Mulgi korpideks. Korbid
on tänaseni sealse piirkonna pühadekombestiku oluline osa ja neid müüakse ka kohalikel
laatadel ning külapidudel. Samuti on korbid perekondlikel tähtpäevadel, nagu pulmad ja
sünnipäevad, alati laual.

l ä ä n e
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Nr

37 PAAKSPUUMESI
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kategooria
tootmispiirkond

Saaremaa, Muhumaa;
vähem Lääne-Eesti

mesi

mesilaste hoidmine
ja meevõtmise tehnoloogia

Eesti
mesi
(polüfloorne),
erinevatelt

on

valdavalt

mitmeliigiline

mesilaste kogutud nektar pärineb

taimeliikidelt,

nendele omase buketi.

moodustades

Polüfloorse

vaid

mee maitse,

lõhn ja värvus sõltuvad sellest, millise taimeliigi

vaadates aimata selles piirkonnas enam nektarit
andva

taimeliigi.

Täpsemalt

on

mee

päritolu

võimalik määrata aga õietolmu sisalduse analüüsi
põhjal.
ja

Omapärase ja äratuntava nüansi SaareMuhumaa meele annab paakspuu. Paakspuumett

nektar on olnud ülekaalus või millise maitse ja

saab võtma hakata juuni teisel poolel ja selleks

lõhn domineerivud teiste üle.

kasutatakse kõiki samu tööriistu nagu üldisel

piirkonniti väga erinev.

Eesti piires on mesi
Kogenud mesinik võib

korje ajal tarus kärjest mett maitstes ja värvust

P

meevõtmisel
ja meesõela.

–

kärjekahvlit või

-nuga,

meevurri

aakspuu (Frangula alnus Mill.) õitsemise algusega juuni esimestel päevadel on
Saaremaal alanud peameekorje aeg. Aastast olenevalt võib paakspuult saada 50–
150 kg/ha, kuid sageli veelgi rohkem. Saaremaalt korjatud paakspuu- ja temaga
samal ajal õitsevate nektarit andvate taimede mesi on oma maitseomaduste
poolest väga hinnatud ja loetakse üheks parimaks meeks, mida Eestis loodusest korjata
saab. Mesi on punakaspruuni varjundiga, suure fruktoosisisalduse tõttu ei kristalliseeru,
vaid muutub (jahedas) ajapikku viskoossemaks. Kuna mesi on hügroskoopne aine, tuleb
pikemaajalisel säilitamisel seda hoida kindlalt suletuna kuivas ja jahedas, et õhuniiskus
sisse ei pääseks, muidu mesi võib minna käärima.

a j a l o o l i n e , k u lt u u r i l i n e
ja majanduslik tÄhtsus

o h u s tat u s
Nüüdse intensiivmetsanduse ajal raiutakse põlised püsivad puisniidud lagedaks. Sinna
kasvav kiirekasvuline võsa ei sobi paakspuule. Paakspuu asustab küll esimesena
loopealseid, kuid oma madala kasvu tõttu jääb hiljem loometsa varju. Mesilased koguvad
nektarit ka hilisemas hõredas männi-loometsas, kuid metsa tihenedes kuuse ja võsaga
on mesilastel seal keeruline korjata. Paakspuumee kogumine sõltub seega otseselt
pärandkoosluste – pool-avatud maastike – säilimisest. Paakspuu osatähtsus mees on
suurem aladel, kus muud intensiivsed korjeallikad, nt kultuurpõllud, jäävad mesilaste
korjeraadiusest (mahemesinduses 3 km) kaugemale.

nomineerijad:

Taavi Väli, Aivar Raudmets

-

e e s t i
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Eesti metsade taimestik on liigirikas ja sealt saab mesilaspere juba kevadel oma arenguks
olulise toidu ning olulise osa suvisest meekorjest. Mesilased eelistavad tihedale sega- ja
okasmetsale hõredamaid metsi, metsalagendikke ja raiesmikke, kus alustaimestik on liigirikas.
Saarte ja Lääne-Eesti rannikualade üks olulisem peakorjetaim paakspuu on peente okste ja
sileda koorega põõsas või puu. Saaremaal on ta enamasti 1–2 (4) m kõrgune. Õied asuvad
3–6 kaupa lehtede kaenlas, värvuselt rohekasvalged ja kellukja kujuga. Õitseb mais-juunis
ja võib soodsatel tingimustel teist korda õitseda ka augustis-septembris. Nektarit hakkab
eritama 13ºC juures ja lõpetab erituse 30ºC juures. Põhjus, miks paakspuu on Saaremaal
ja Lääne-Eestis oluline meetaim, on tema lubjalembus. Paakspuu on ka pioneerliik, mis
hakkab looduslike heina- ja karjamaade hooldamise lõppedes seal vohama, moodustades
võsastikke ja hõredates loometsades põõsarinde. Saaremaal ja Lääne-Eestis olid sajandeid
tüüpiliseks maastikutüübiks lagedad mereääred ja hõredad metsad, kus karjatati loomi ja
tehti heina. See liigirikas ja vahelduv loodus sobib mesilasele hästi.

38 SAAREMAA
KAERAKÜPSIS

Nr

(KAERAPÄTSIKE)

e e s t i
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kategooria
tootmispiirkond

Saaremaa

teraviljad ja jahud / koogid,
saiakesed ja maiustused

koostisosad

valmistusmeetod

kaerahelbed

Eesti algupärased kodused kaeraküpsised on väga lihtsad. Umbes
250 g kaerahelveste kohta võtta 2 muna, mõni lusikatäis võid ja
suhkrut. Maitse järgi võib panna ka lisandeid, nagu rosinad või
šokolaaditükikesed. Munad klopitakse suhkruga vahule, sulatatakse
või ja lisatakse koos kaerahelvestega munasegule. Segatakse
korralikult. Seejärel tõstetakse segu supilusikaga ahjupannile või
vormitakse peoga väikesed pätsikesed. Et küpsised ei kleepuks panni
külge, on vaja alla panna küpsetuspaber. Küpsetatakse ahjus umbes
180°C juures 15 minutit. Küpsised on valmis siis, kui nad on pealt
kuldselt pruunid.

või

(võib asendada margariiniga)
suhkur
kanamuna
rosinad
šokolaad

K

odused kaeraküpsised on jämeda tekstuuriga, ebakorrapäraste servadega,
üldvälimus ümar, servadest õhemad, keskelt paksemad, meeldiva lõhnaga.
Säilivad kuivas pakendatuna vähemalt kuu. Kaerahelbed on kooritud kaeraterad,
mis on veskis lamedaks pressitud. Nad on kasulike kiudainete rikkad, sisaldavad
inimesele vajalikke vitamiine ja on väga valgurikkad. Kaeras on leitud nüüd ka tervislikke

antioksüdante (aventramiid, beetaglükaan), mis alandavad vererõhku ja veresuhkrut.
Küpsised sobivad nii põhitoidu kõrvale magustoiduks kui vahepalaks, eriti piimaga.
Kaeraküpsiseid tehakse enamasti rohkem pidu- ja puhkepäevadeks kui argipäevaks,
samuti küllaminekul kingituseks.

o h u s tat u s
Traditsioonilisi käsitsi valmistatud kaeraküpsiseid tehakse suuremal hulgal nüüd Saaremaal,
kus need on tuntud Kaerapätsikeste nime all. Võimalusel kasutatakse sealsamas saarel
kasvanud kaerast tehtud helbeid. Aastas tehakse mõnisada kilogrammi küpsiseid, mida
müüakse kohapealsetes kondiitripoodides või valmistatakse soovi korral eritellimusel. Kuna
aga traditsioonilistest koostisosadest küpsiste käsitsi valmistamise kulud on suuremad
ja protsess aeganõudev, on tootmine vähenenud. Paljud tarbijad on paremini tuttavad
tööstuslikult valmistatud küpsistega, kuid need on hoopis teine toode ja nüüd asendamas
traditsioonilisemaid kaeraküpsiseid.

nomineerijad:

Raivo Kalle, Malle Lehari

-

Kaeraküpsiste erinevaid variente on leida kõigis Põhjamaades. Siiski on igas piirkonnas
midagi oma ja teistest erinevat. Ka Eesti piires tehakse täna kodudes kaeraküpsiseid
erinevate retseptide järgi. Nt Võrumaa kokaraamatutes õpetatakse tegema küpsiseid,
milles on ka hapukoor ja kaerajahu ning neid maitsestatakse kardemoniga ja kergitatakse
küpsetuspulbriga. Tänast kaerakasvatust mõjutab teadlik tervislike teraviljade valik, millest
üheks on kaer. Lisaks on aretatud tänaseks rohkelt suurema ja ühtlasema teraga ning
kergesti kooritavaid sorte. Ka on kaerahelvestele leitud mitmekülgseid uusi kasutusviise,
nagu hommikuhelveste koostises, mis on tõstnud vajadust kaera rohkem kasvatama
hakata. Eesti mullad ja kliima on selle suvivilja kasvatamiseks soodsad. Pruunikad
kaerajahust vabrikuküpsised saavutasid nõukogude ajal suure populaarsuse, mis
hakkasid koduseid helvestest tehtud küpsiseid välja tõrjuma. Täna valmistavad nn vabriku
kaeraküpsiseid mitmed suurtootjad, kes rõhuvad oma kampaanias just nn (nõukogudeaegse) lapsepõlve maitsetele.

l ä ä n e
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39 TANGUMAKK
(TANGUVORST)

e e s t i
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kategooria
tootmispiirkond

töödeldud liha ja lihatooted
teraviljad ja jahud

Muhumaa, Saaremaa, Hiiumaa

/

valmistusmeetod

koostisosad

odratang (või

-kruup)

vesi
sealiha
sibul
jäme sool
sea või lamba peensool
lambamagu
maitseained: aedmajoraan/
pune, must pipar, loorber

Saaremaal on kasutatud
ka köömneid, küüslauku,
põldmünti, naistepuna

K

Umbes

kilo

loputatakse

Lisatakse

tangu
ja

pannakse

pannakse

eelnevalt

seejärel

poolpehmeks.

Umbes

paariks

sama

soola ja tang keedetakse u

5

koguse

tunniks
veega

likku,

keema.

minutiga tasasel tulel

pool kilo läbikasvanud sealiha lõigatakse

väiksemateks kuubikuteks ja pannakse pannile.

Praetakse, kuni
1–2 hakitud sibulat ja
Tangupudrul tuleb lasta jahtuda ja lisada sellele siis
praetud liha. Segatakse puulusikaga korralikult läbi. Maitstakse
putru, kas maitseaineid ja soola on parajalt, vajadusel lisatakse.
Puhastatud/soolatud soolikad tuleb enne külma veega loputada.
Soolikas kinnitatakse trehtli otsa ja hakatakse puupulgaga putru
trehtli seest soolikasse toppima. Sooled peavad jääma poolpehmed,
et tangule jääks paisumisruumi. Vorsti otsad seotakse linase
nööriga kinni ja vorst keeratakse umbes 0,5 m pikkuselt rõngasse.
Lõplikuks valmimiseks tuleb neid tasasel tulel umbes 15–20 minutit
keeta. Keeduvette pannakse soola ja maitseaineid. Eelnevalt tehakse
vorstisse nõelaga mõned augud, et vorst keedes liiga pinges ei oleks.
liha hakkab rasva eraldama, siis lisatakse
maitseaineid.

eedetud makid pannakse alguses jahtuma ja siis jahedasse hoiuruumi savivõi emailnõusse seisma. Vorstid võivad seista kuni paar nädalat (jõuludest
kolmekuningapäevani). Vajadusel võetakse nad jõulude või aastavahetuse ajal
enne söögitegemist välja ja praetakse rasvaga pannil või pannakse väga kuuma
(vähemalt 250⁰C) puuküttega või elektriahju seniks, kuni nad on pealt pruunid. Maitselt

Oder on meie vanim teravili ja tanguvorstid on Lääne-Eesti saartel tuntud juba sajandeid.
Kui mujal Eestis hakati 19. saj tanguvorstidesse ka verd panema, siis saartel säilis endiselt
ka vereta vorsti tegemine. Rohkem on hinnatud jämedast soolest vorste, eriti hea olnud
veel lambamaost vorst. Jämedaid tanguvorste tunti üle Eesti kui maugid või maugud, kuid
makk (maki) oli levinud vaid Lääne-Eesti saartel. Maki nakid olid Muhus aga varem nööri
asemel vorsti otste kinnitustikud. Vorstide tegemine oli sotsiaalne sündmus, millest võttis
osa kogu pere ja abiks olid ka sõbrad-tuttavad. Vorste tehti alati jõuluks ja mardipäevaks
ning neid annetati siis ka santidele ja uuel aastal külla tulnud nääripoistele. Tangude
asemel on 20. saj hakatud ka kruupe kasutama.

o h u s tat u s
Makkide kodus valmistamise aeganõudvus on asendunud poodidesse müügile tulnud
standardiseeritud ja vaakumpakendatud tööstuslike tanguvorstidega, milles on kunstlikud
säilitusained ja maitsetugevdajad. Lisaks tehakse tööstuses uudistooteid, nt suitsutatud
tanguvorste. Seega piirkonnale omased maitsed kaovad. Kodust tegemist mõjutab
ka seasoolte kättesaadavus ja looduslike maitsetaimede korjamise vähenemine, mis
asendatakse nüüd poe omadega.

nomineerija:

Raivo Kalle

l ä ä n e

-
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meenutavad makid maitsestatud tanguputru. Mida rasvasem liha, seda paremini tuleb
maitseainete maitse esile. Neid on kerge lõigata. Makid on pidupäevatoit ja neid süüakse
koos teiste traditsiooniliste jõuluroogadega – praekapsas, kartul, sült, pohlamoos jne.
Muhus on aga kohe pärast keetmist soojad makid ka läbi praetud, et nad paremini säiliksid,
ja söödud soovi korral hiljem juba külmi makke. Vorstide tegemine vajab kogemust, sest
nad võivad nii keetmise ajal kui ka praadimisel kergesti puruneda.

Nr

40 VINNUTATUD LESTAD
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kategooria
tootmispiirkond

Põhja- ja Lääne-Eesti, eelkõige
Saaremaa

kala, mereannid
ja kalatooted

valmistusmeetod

koostisosad

Kõige

rammusam ja söödavam on lestakala jaanipäevast kuni

oktoobrini: enne on ta lahja ja pärast muutub vesiseks.
kalast jäävad kuivades järele vaid rood.

Lestade

Lahjast

kuivatamiseks

ilmade poolest parim aeg on juuli teine pool ja august, kui pole
veel hommikuti paksu kastet.

Lest

(Platichthys solemdali sp.
Platichthys flesus
trachurus (Duncker) – viimane
nov. ja

on palju rohkem levinud ja
tõrjub

Läänemeres esimest liiki

aeglaselt välja),

Sool

Kuivatamiseks sobivad vaid värsked,
Tähtis pole mitte
– kuivatuskalad peavad olema paksukesed,
siis on nad ka rasvased. Esmalt lõigatakse värskel kalal pea ära,
puhastatakse sisikonnast ja pestakse seestpoolt hoolikalt. Kuna
kala on kare, siis kasutatakse käte kaitseks kindaid. Kohe, kui kõik
kalad on roogitud, kaetakse nad nii seest kui väljast soolaga ja
laotakse kihiti nõusse, lisades vajadusel soola ka kihtide vahele.
Olenevalt kala paksusest hoitakse neid 4–5 tundi soolas või kanges
soolvees, et sool riknemist soodustava vere ja koemahlad välja
võtaks (nn verisoolamine). Pärast sooldumist pestakse üleliigne
ühtlase suurusega, nii mehe käelaba mõõtu lestad.
suurus, vaid lesta paksus

sool maha ja riputatakse lestad kohe sabapidi hõredalt kuivama
õhurikkasse varjualusesse, pööningule või pesunöörile.
ei tohi otse peale paista, muidu keevad kalad ära.

Päike
Porikärbeste

eemalepeletamiseks võib kalu vahetevahel äädikalahusega pritsida.

Kuivamiseks kulub umbes nädal.

K

uivatatud kala on sitkelt painduv ja säilib umbes kuu aega, siis hakkab rääsuma.
Säilitada saab nüüd ka vaakumkotis sügavkülmas. Söömiseks lõigatakse lestast
peened ribad, mida süüakse musta leivaga värske köögivilja või õlle kõrvale.
Traditsiooniline toit on kuivatatud lest värske keedetud kartuli peal, kus ta aurus
kaane all pehmeneb.

a j a l o o l i n e , k u lt u u r i l i n e
ja majanduslik tÄhtsus

o h u s tat u s
Töönduslikult on keelatud Saarema rannikumeres lesta püüda 15.02–15.05, püügi alammõõt
Liivi lahes 21 ja Põhja-Saaremaal 18 cm. Lesta ohustab võõrliigi ümarmudila agressiivne
levik, kes tõrjub lesta tema elupaikadest ja konkureerib tema toidule. Traditsioonilist
kuivatatud lesta tõrjub aga tema mugavam ja kiirem valmistamisviis – suitsutamine ja
grillimine. Lesta puhastamine ja kuivatamine, eriti suuremates kogustes, on kaasaegsetes
majades ja uusarendustes väga tülikas ning pigem sellest loobutakse.

nomineerija:

Tiina Mai

-

e e s t i
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Lesta püütakse rannikul kalalaevadega võrgu, mõrra või lestanoodaga. Suve lõpul-sügise
algul püütakse ka harrastuspüügil tonkaga (söödaks räim). Kala on lapiku kujuga, tavaliselt
20–30 cm pikk ja 200–400 g raske, silma pool kollakas-liivpruun, põhjapoolne külg valkjas.
Lest on vana balti päritolu kalanimi ja tuntud selle nimega kõikidel rannaaladel. Lesta
säilitamine vinnutades on väga vana komme, mida tunti varem Virumaalt kuni Saaremaani,
kuid Soome lahe ääres kadus see tava juba 20. saj alguses. Spetsiaalsed lestapüügiks
kohandatud võrgud olid kasutusel juba enne 19. saj. Need kooti ise linasest lõngast ja
raskuseks kasutati kive ning pullad tehti kasetohust. Peale II maailmasõda tõrjus kapronist
ja nüüd kunstkiust vabrikuvõrk isetehtud võrgud välja. ”Igal kalal on söömiseks oma aeg,”
ütlevad saarlased, ja kuivatatud lest ongi suvehooaja söök. Suitsulesta tunti Saaremaal
püting(i) lesta nime all. Nasval on korraldama hakatud nüüd ka lestakohvikute päeva.
Tänapäeval kalatööstused kuivatatud lesta ka ekspordivad.

e e s t i
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41 AEDHERNES
(‘VANAEMA HERNES’)

Pisum sativum L. subsp. sativum var. sativum

e e s t i
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kategooria
kasvatuspiirkond

Valgamaa, vähem üle kogu Eesti
köögiviljad ja nende
hoidised / kaunviljad

hooajalisus
külv

Külvatakse mulda esimesel võimalusel,
kui maa juba harimist kannatab, mis on
tavaliselt aprilli lõpus, kuid soodsamatel
aastatel ka juba aprilli esimesel nädalal.
Juuni lõpus saab teha teise külvi, siis
saab teise saagi augustis.
sensoorne hinnang

koristus

Külvamisest kuni söömiskõlblike
kaunadeni kulub umbes 50 päeva.

ta i m n e s a a d u s j a
selle töötlemine
seemned, kaunad

Väga magusad ja erilise vanaaegse herne
maitsega, nn lapsepõlves söödud vanaema aia
herne maitsega.

värskelt, hautatult

säilitamise
viisid
kuivatatult

‘V

anaema herne’ aedherne sort on küllaltki kõrge: 120–150 (kuni 180) cm. Vajab
toestamist, milleks sobib metalltraat või tugevad puukepid. Õied valged, ühevõi kahekaupa õievarrel. Kaunad pikad, rohelised, kaardus. Kaunas tavaliselt
6–8 hernest, harva kuni 10. Seemned ebasümmeetrilised, kortsulised ja
rohelised. 1000 seemne mass on u 340 g. Seemned säilivad idanemisvõimelistena kuni
6 a. Seemned külvatakse peenrasse u 5 cm vahedega ja read peavad olema üksteisest
u 10–15 cm kaugusel. On väga saagikas. Kui korjata kaunu jooksvalt pidevaks söömiseks,
siis õitsemine ei katkegi ja taim kasvatab aina juurde uusi õitega varsi. Andes taimele

piisavalt kasvuruumi ja hoolitsust, võib parematel aastatel saada temalt isegi 50–80 kauna.
Küllaltki haiguskindel, kuid hilisema külvi puhul kimbutab jahukaste. Ka ei tekita kahjurid
talle koduaedades märkimisväärset kahju. Liivasel ja toitainevaesel mullal jääb taim poole
väiksemaks, kuid on sellegipoolest saagikas.
105

a j a l o o l i n e , k u lt u u r i l i n e
ja majanduslik tÄhtsus
Hernestest on meil loodud väga palju mõistatusi ja naljandeid. Magusaid söögiherneid
on kasvatatud üle Eesti vähemalt paarsada aastat ja põliseid hernesorte võidi kasvatada
kümneid erinevaid, nii madalamaid kui kõrgemaid. Arvatakse, et antud sordi ajalugu
ulatub tagasi 1920. aastatesse. Esmakasvatajaks oli Võrumaal endises Lasva vallas Kannu
külas elanud Natalie Kasak (Lauk) (1914–2003). Temalt saadud seemneid hakkas edasi
kasvatama tema tütar; nüüd omakorda tütretütar Tiia Morfin. Mõlemad kutsusid seda
hernest Vanaema herneks ja sellise nimega võetigi see 2019. a säilitussortide nimekirja, mis
lubab sordi seemneid turustada ja paljundusmaterjali toota 10 a jooksul. Köögiviljatalust
Vanaema Aed on võimalik seemet 30 g pakkidena osta.

o h u s tat u s
Kuna tegu on kõrgekasvulise hernega, mis vajab tugevat toestamist, on tema kasvatamine
keeruline ja järjest rohkem eelistatakse madalaid sorte. Seega jääb sordi säilitamine nii
tulevikus nagu ka praegu ainult hobiaednike tööks.

nomineerija:

Tiia Morfin

k a g u

Herneid, kaunu ja võrseid süüakse värskelt. Värsked herned on ka väga head stoovides.
Võetakse üks osa rohelist ‘Vanaema hernest’ ja teine osa porgandit, sobib ‘Aime’ või muu
heamaitseline sort. Esmalt lõigatakse porgandid pooleks ja seejärel sektoriteks. Need
pannakse potti, kaetakse veega ja kuumutatakse u 5 minutit. Siis lisatakse herned ja
kuumutatakse veel paar minutit ning valatakse vesi ära. Seejärel valatakse köögiviljad üle
30% rõõsa koorega, kuid võib olla ka lahjem toidukoor. Lisatakse natuke soola ja seejärel
kuumutatakse vaiksel tulel, kuni herned ja porgandid on ühtlaselt pehmed, mitte pudrud.
Kuivatatud herneid tuleb enne keetmist-hautamist 12 tundi leotada. Ka saab ‘Vanaema
hernest’ väga head, koos teiste köögiviljadega ahjus tehtud ühepajatoitu. Kuna sort pole
pudruhernes, siis ta keedes pudruks ei muutu.

e e s t i

to i d u k s k a s u ta m i n e

Nr

42 HANDSA
(HANSA)

e e s t i

m a i t s e l a e g a s
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kategooria
tootmispiirkond

Kagu-Eesti, eelkõige Setomaa
kääritatud ja
destilleeritud joogid

valmistusmeetod

koostisosad

Umbes 16

kg peenemaks jahvatatud teraviljajahu ja linnasejahu

kohta keedetakse neli pange vett.

Vesi

jahutatakse kuni

60°C

ja

lisatakse patta vaikselt segades jahu, seejärel lastakse riidega
rukki- ja linnasejahu
vesi
pärm
tammelaast

H

kaetult kolm tundi seista.

Siis lisatakse vajadusel külma vett, et
30°C, mille juures saab sisse segada
Kui tahetakse kiiret käärimist, siis
pannakse 5–6 pulka pärmi, kui vaiksemat, siis võib ka vähem panna.
Käärimist jälgitakse kogu järgneva öö, et vaht üle ääre ei läheks.
Meskit hoitakse soojas (20–25°C) ruumis kuni nädal aega. Handsat
destilleeritakse kinnises roostevabas nõus mitte otse tule peal,
vaid kuuma vee (nt saunakatla) auru kohal, mis ei lase meskit üle
kuumeneda. Kui praaga on liiga paks, lisatakse vett ja kuumutatakse
uuesti läbi. Antud kogusest saadakse lahjendamisel 6–7 liitrit üle
40% etanoolisisaldusega jooki.
see vedel puder jahtuks

suhkruga vedeldatud pärmi.

andsat ei lahjendata kunagi 40%-ni, sest siis tuleb talle vee maitse juurde, ta
on alati tunduvalt kangem, kuid mitte kangusega üle 70%. Lahjendamiseks
sobib viimase destilleerimise lõpp. See tehakse kindlaks jooksvalt proovides,
alates hetkest, kui handsa pitsi sisse panduna tikuga süüdates enam
põlema ei lähe. Et õlisid eemaldada ja maitset parandada, destilleeritakse kaks korda
ja filtreeritakse ta lõpuks läbi lehtpuusöe (lepp, kask). Traditsiooniliselt hoitakse handsat

suuremas mitmeliitrises klaaspudelis ja juuakse maitsestamata. Siiski on konjakimaitse ja
pruunika värvuse saamiseks juurde lisatud väikseid tammelaastusid. Kuid sobiva kraadini
tempimiseks kasutatakse ka kaua keedetud tammekoore tõmmist.

o h u s tat u s
Kuigi on olemas spetsiaalsed destilleerimise aparaadid ja handsa kvaliteet on täna väga
kõrge, on suurimaks ohuks koduse handsa ajamise illegaalsus, selle aeganõudvus ja
kallidus, mistõttu see ei konkureeri odavama suhkrupuskariga.

nomineerija:

Raivo Kalle

e e s t i

-

Ansa, (h)ansa, (h)ań(d)sa, hanss, hansu, ants, antsu murdeliste nimedega tunti puskarit varem
Kagu-, Kesk-, Ida- ja Loode-Eestis. Nimi on laenatud vene keelest ханжá, kus ta tähendas
puhastamata kodust viina. Handsa on meil täna teraviljadestillaadi nimeks. Kodustes
tingimustes handsa ajamine on olnud kogu aeg illegaalne, kuid nii omatarbeks kui ka salaja
müügiks on seda kogu aeg tehtud. Handsa ajamine on aeganõudev, sellepärast on seda
ette võetud vaid sünnipäevadeks, pulmadeks ja teisteks perekondlikeks sündmusteks
või kalendritähtpäevadeks. Igapäevaseks joomiseks oli õlu. Handsa ajamise juurde lapsi
ei lubatud. Enamasti aeti seda saunas ja mitmekesi, sest oli vaja nii vaikset püsivat tuld
sättida kui ka jooksmist jälgida. Nõukogude ajal kontrollide kartuses seda enam saunas
ei aetud, vaid metsas kindlates kohtades, kus kogu ümbruskonna mehed käisid koos
handsat ajamas. Handsast on saanud täna Seto kuningriigipäeva lahutamatu osa, kus
seda poolametlikult müüakse ja erinevate meistrite toodangut hinnatakse. Kuid ka teistel
piirkonna väiksematel laatadel või söögikohtades on handsat varjatult müügil. Esimene,
umbes 0,5 liitrit jooksnud vedelik ei läinud joogiks – see sisaldab puskariõlisid. See hoiti
alles ja kasutati ravimiseks, nt määrimiseks liigesevalude puhul.
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k a g u

a j a l o o l i n e , k u lt u u r i l i n e
ja majanduslik tÄhtsus

Nr

43 KAERAKAMA

e e s t i

m a i t s e l a e g a s

108

kategooria
tootmispiirkond

Võrumaa

teraviljad ja jahud / koogid
saiakesed ja maiustused

valmistusmeetod

koostisosad

põhikomponent:
kaer

Kaeraterad

puhastatakse

külma vette likku paisuma.
leotama ei pea.

lisaained:
oder
rukis
nisu
hernes

umbes

10

Pärast

ja

sõelutakse

Mehaaniliselt

ning

pannakse

ööks

kooritud kruupe öö otsa

leotamist keedetakse väheses vees segades

minutit, korjates vahtu ja lisades soola, mis ei lase

hiljem jahul rikneda.

Siis

kaer nõrutatakse ja laotatakse soojaks

köetud pagari(leiva)ahju kuivama.

tule, suletakse uks ja röstitakse.
jahvatatakse

kas

kohviveskis

või

Segatakse seni, kuni auru ei
Väga kõvaks küpsenud terad
suuremad

kogused

kiviveskis

peeneks.

Seejärel sõelutakse jahu tiheda sõelaga ja pannakse
Kõiki lisakomponente (oder jt), mida maitse järgi võib kamale
juurde segada, töödeldakse eelnevalt samuti kui kaeragi (hautades,
röstides), kuid vähemalt kolmandik segust peaks olema kaer.
hoiule.

uba

K

una kaeras puudub küpsetusomaduste puhul oluline kleepvalk, ei saa sellest
küpsetisi teha. Tehakse aga helbeid või kliisid, millest keedetakse putrusid, varem
ka jahust hapendades kaerakilet ehk kiiselt. Kaer on kamana süües inimesele
kergesti omastatav ja tervislik. Kamajahu süüakse praegu kas keefiri, hapupiima
või maitsestamata jogurtiga. Ühe klaasi joogi sisse segatakse kuni kaks teelusikatäit jahu,

natuke suhkrut ja võimalusel värskeid marju või marjamoosi. Sobib maitsestada ka vaid
soolaga. Vedelamat segu juuakse ja paksemat süüakse lusikaga. Sobib nii ooteks kui ka
eraldi magustoiduks.

o h u s tat u s
Kuna nii suurtööstused kui ka valdav osa väiketootjaid on teinud pikka aega tänapäevani
vaid mulgikama, siis on kaerakama turult tõrjutud. Kuigi kama on viimastel kümnenditel
taas populaarsemaks muutunud, on sellega seoses tulnud välja uudistooteid (nt marjaja tatrakamad), mis jällegi kaerakama turgu vähendavad. Kaerakama tehakse täna vaid
piiratud koguses Võrumaal, samas on väga laialt saada mulgikama.

nomineerijad:

Anu Kannike, Raivo Kalle

e e s t i

-

Kaer on väärtuslik söödavili hobustele. Inimtoiduna oli ta varem vähe tähtis, põhjuseks väike
seeme ja tugev kest, mis takistab inimesel seda seedida. Võrreldes teiste teraviljadega on
kaer noor kultuur, mida hakati meil kasvatama 1. aastatuhande teisel poolel. Vanimates, 18. saj
sõnaraamatutes on tõlgitud kamma, kamma jahho kui keedetud kaerast tehtud jahu. Sõna
oli levinud Tartu murde piires. Nimi võis tulla suviviki toesena kasutatud Türgi või Ungari
kaera vanast saksakeelsest nimest kammhafer [pähik meenutab kammi] ja söömiseks
kõlbabki vaid eelneva pika töötlemisega. Kaerakama valmistamisest varasematel aegadel
on teateid veel Leedust, Lätist, Poolast, Põhja-Venemaalt ja Soomest. Ainult kaerast tehti
kama Tartumaa Peipsi-äärsetes külades ja Võrumaa Setomaa poolses osas. 19. saj teisest
poolest hakkas aga Mulgimaalt levima üle Eesti sega- ehk mulgikama, milles kaera ei
pruukinudki enam olla. F. J. Wiedemann 1869. a toobki välja kama vasteks nii kaerajahu
kui röstitud jahu. Valdavateks teraviljadeks said rukis ja oder ning maitseandjaks hernes.
Eriti läks moodi kallim lisand nisu. 19. saj lõpul 20. saj algul oli kama suvisel kiirel heinaajal
üks peamisi kergeid toite. Seda võidi segada lisaks (hapu)piimale ka taari hulka või süüa
pudru ja käkina. 1920. a hakati kamajahu tööstuslikult tootma, kuid kama söömine samal
ajal vähenes. 1930. a lõpust hakati kama propageerima tervisliku rahvustoiduna.
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Nr

44 KARTUL
(‘VÄIKE VEREV’)
Solanum tuberosum L.

e e s t i

m a i t s e l a e g a s

110

kategooria
kasvatuspiirkond

Kagu-Eesti, mujal harva
köögiviljad
ja köögiviljahoidised

hooajalisus
külv

koristus

Seemnekartulid pannakse maha
maikuus esimesel võimalusel.

sensoorne hinnang

Keskvalmiv (kasvupikkus 95–110 päeva),
valmib sügisel septembris. Arvestama
peab, et kõige paremad maitseomadused
tulevad esile siis, kui ta on keldris
säilinud vähemalt detsembrini.
ta i m n e s a a d u s j a
selle töötlemine
mugulad

Mugulad on eriliselt hea, omapärase, tugeva
vanaaegse kartulimaitsega.

keedetult, küpsetatult

säilitamise
viisid
värskelt

K

artuli puhmas on kõrge, püstine ja kompaktne. Saagikus on hea, kuid oleneb
suuresti ilmastikust ja võib jääda ka kesiseks. Kartulipesa alt võib saada 15–40
mugulat, kuid need on enamasti väikesed, millest vaid 3–6 mugulat võib
olla 4–5 cm läbimõõduga. Olenevalt aastast on ka suuremaid. Mugulad on
siledad, sügavate silmaaukudega, kujult ümarad. Värvuselt on koor punakas-violetne ja
on nii tumedamate kui heledamate toonidega isendeid, sisu helekollane. Õitseb vähe,
õied väikesed, sinivioletsed. Eelistab viljakat liivasemat või tavalist aiamulda, raskematel

savimaadel jääb saak kesisemaks. Vihmastel aastatel rikub saaki lehemädaniku kiire levik.
Vajab iga-aastast sõnnikuga väetamist või vaopõhja kõdusõnniku raputamist. Mugulad
säilivad keldris hästi.

a j a l o o l i n e , k u lt u u r i l i n e
ja majanduslik tÄhtsus
Kartulit hakati Eestis kasvatama juba 18. saj, eriti hoogustus see 19. saj teisel poolel ja
20. saj kujunes kartul üheks põhitoiduaineks. Sordi päritolu on teadmata, kuid sarnasest
nimest on teateid juba 1860. a ja ta oli 1949. a-ni ametliku sordina paljunduses. Rahvalikud
nimed viitavad värvile – Viiulid, Vioolad [violetne] ja väiksusele – Väike sinine, Väike punane,
Väike verrev. Teda pole kunagi kasvatatud loomasöödaks, vaid ta on alati olnud hinnaline
toidukartul. Võrumaal on ta eriti olnud jõulude, uue aasta ja perepidude peolaual. Üle
2–3 aasta ei tohi teda ühel põllul kasvatada, siis hakkavad haigused ja kahjurid levima
ja ta kurnab maad. Pannes ‘Väikese vereva’ esimesel aastal söötis maale, on tal suur
traatussikahjustus. Keldreid hakati Võrumaal ehitama juba 19. saj lõpul, kuid paiguti säilitati
kartuleid veel ka 20. saj nõlvade sisse kaevatud koobastes.

o h u s tat u s
Üldine kodune kartulikasvatus ja söömine on vähenenud. Eelistatakse kasvatada uusi,
suuremate mugulate, väiksemate silmaaukudega ja haiguskindlamaid sorte. Ka ei sobi
seda sorti kasvatada intensiivpõllumajanduses: liigne väetamine, mürgitamine, kastmine
suurendab saaki, kuid kartul muutub jahuseks ja maitsetuks. Seega jääb ta tulevikus nagu
ka praegu ainult hobiaednike kasvatada ja säilitada. 2011. a-st kuulub ‘Väike verev’ Eestis
säilitussortide nimekirja.

nomineerija:

Tiia Morfin

e e s t i

-

Maitse on hea, võib süüa ka toorelt. Keedetakse nii koorega kui kooritult, lisatakse jämedat
soola. Keedetult jääb mugul kõva, kuid kui pikemalt keeta, siis saab ka pudruks teha.
Keedukartul sobib hästi lauakartuliks praadide kõrvale, soojalt võiga söömiseks või pannil
praadimiseks. Kuna mugulad on väikesed, siis sobib väga hästi ahjus küpsetamiseks. Erilise
tugeva kartulimaitse tõttu ta kartulisalatisse ei sobi, sest maitse hakkab domineerima.
Sobib aga lambalihasuppidesse: tuleb keeta puljong lambarupskitest (pea, jalad, magu
jt) ja maitseainetest. Siis puhastada kondid keedulihast, tükeldada rupskid ning lisada
kurnatud leemesse koos kruupide, porgandi, sibula ja kartuliga. Garneerida peterselliga.
Kui keeta puljong lamba selja- ja kaelatükist, tuleb keeduliha peenestada ja lisada kurnatud
leemesse värsket kapsast ja kartulikuubikuid. Maitsestada rohelise sibula ja peterselliga.
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Nr

45 LEIVAÕLU
(LEIVAKALI)

e e s t i

m a i t s e l a e g a s

112

kategooria
tootmispiirkond

Kagu-Eesti, eelkõige Võrumaa
ja Setomaa

kääritatud ja
destilleeritud joogid

valmistusmeetod

koostisosad

Kodustes
Õlleleib
(rukkilinnasejahust)
vesi
pärm
suhkur
humal

A

tingimustes pruulitud õlu/kali on sarnased, ent nende

valmistamises

on

mõningaid

erinevusi.

Õlleleib

on

valmistatud

rukkilinnasejahu ja rukkijahu segust, lameda kujuga, hapendamata,
pruuniks ja kõvaks küpsetatud.

1

kg leiba purustatakse ja pannakse

meskimisnõusse ning kallatakse peale iga pätsi kohta
vett.

Kui

10

l kuuma

vesi on jahtunud umbes inimkehatemperatuurile, pannakse

sisse pärm

(kuni 100

g) ja suhkur

(kuni 1

kg)

–

mida kangemat

õlut tahetakse, seda rohkem suhkrut/pärmi lisatakse.
pannakse pärmi

(5–50 g)

ja suhkrut (kuni

0,5

Kalja sisse
Õllevirre

kg) vähem.

lastakse ööpäev läbi lahtiselt soojas ruumis seista ja pannakse

3–4 päevaks jahedamasse ruumi. Kalja kääritatakse
10 tundi. Ankur on roostevabast terasest ja umbes
60–80 l suletav anum.

see siis ankrus
vähem, kuni

rvatakse, et mida kauem lasta õllel laagerdada, seda kangemaks see läheb,
kuid reeglina pole suure kangusega õlle saamine eesmärk. Leivaõlu oma
3–4% etanooli kangusega on mõeldud janu kustutamiseks. Nii õllel kui kaljal
on kõrvetatud leiva kasutamise tõttu iseloomulik tume värvus ja magus maitse.
Setode seas levib uskumus, et humal paneb pea valutama, sellepärast nad seda ei kasvata
ega kasuta. Seega pole jook maitselt ei mõrkjas ega kibe. Vaid Võrumaal on õlles vahel

humalat kasutatud (ämbri õlle kohta võtta u 25 g humalat, keeta 2 liitris vees 5 minutit,
kurnata ja lisada koos suhkruga virdesse) maitse ja säilivuse parandamiseks, muidu säilib
õlu vaid mõned päevad.

o h u s tat u s
Nüüd on igal ajal kättesaadavad standardiseeritud vabrikuõlu ja -kali. Linnaseid ise ei
kasvatata ega küpsetata õlleleiba. Õlleleiba valmistab küll kohalik pagariäri poodidesse,
ent kuna mahud ja käive on väikesed, siis on ohus ka väiketootmine. Linnaseleiva õlle on
tõrjunud välja ka õlle tegemine poes müüdavast maltoosast. Rukkiõlgede (kombainiga
lõigatud viljakõrred ei sobi) ja kadakaokste kasutamine põhjasilla tegemisel on pea
hääbunud.

nomineerija:

Raivo Kalle

e e s t i

-

Leivakali igapäevajoogina ja -õlu kui tähtpäevade jook on Lõuna-Eesti piirkonnas pika
traditsiooniga. Lühikese säilimisaja tõttu ei pruulitud õlut suures koguses. Rohkem tehti
seda vaid suuremateks perekondlikeks tähtpäevadeks ja tänapäeval ka laatadel müügiks.
Veel inimpõlv tagasi küpsetati kodus linnaseleibasid. Linnaste kasvatamiseks leotati odra(kesvä), harvem rukki- (rüä) teri ööpäev puuanumas, siis laotati soojaks köetud sauna lavale
ning kaeti tekiga. Teri kasteti iga päev veega, kuni juured-idud olid kasvanud maksimaalselt
3 cm pikkusteks. Edasi kuivatati see mass kiiresti ahjul või truubil ja kuivadelt linnastelt
eemaldati pihuga hõõrudest juured ja idud. Linnased jahvatati jahuks ja segati rukkijahuga
ning küpsetati lapik õlleleib. Varem meskiti (mess) õlut/kalja puupütis, kus virdel lasti
ööpäev läbi seista ja siis all olevast avast välja. Sette eraldamiseks tehti rukkiõlgedest,
harvem kadakaokstest põhjasild. Õlleankruks oli tihedalt suletud puutünn. Traditsiooniliselt
ei tohtinud setod arvukate kiriklike paastude ajal õlut juua, kuna arvati sellele järgnevat
nn jumala karistus. Linnaseleiva puudumisel kasutati kalja ja õlle valmistamisel röstitud
rukkileiba. Traditsiooni hoiab elavana koduõllekonkurss Seto kuningriigipäeval.
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Nr

46 PÕLDUBA
(‘HELBI’)

Vicia faba L. var. major Harz

e e s t i

m a i t s e l a e g a s

114

kategooria
kasvatuspiirkond

Võrumaa, vähem üle kogu Eesti
köögiviljad ja nende
hoidised / kaunviljad

hooajalisus
külv

Külvatakse küllaltki vara, umbes
20. aprilli paiku. Vajab iga-aastast
viljavaheldust, et haigused ja kahjurid
ei leviks, ning väga umbrohtunud põllule
külvatakse vahekultuuriks ristik.
sensoorne hinnang

koristus

Keskvarase sordina saab
piimküpsuse juuli keskel ja valmib
juba augusti algul.

ta i m n e s a a d u s j a
selle töötlemine
seemned

Seemned on valged, vanaaegse välimuse ja
vanaaegse eriliselt tugeva oamaitsega.

keetmine, hautamine

säilitamise
viisid
kuivatatult

P

õlduba ‘Helbi’ on keskmise kõrgusega (umbes 80 cm, viljakal pinnal ka 1 m) ja
tugeva varrega, ei vaja toestamist. Kõrguskasvu ja saagikust mõjutab piisava
niiskuse olemasolu. Külvatakse parasniiske mulla vagudesse 20–25 cm vahedega.
Eelistab mineraalväetistele sõnnikut, eriti kõdusõnnikut, mida pannakse
eelkultuurile. Kevadine põlluharimine seisneb äestamises umbrohu vähendamiseks,
hiljem umbrohtu suurelt põllult tõrjuda ei saa. Uba kahjustavad mitmesugused haigused.
Ta on tundlik taimekaitsemürkide kasutamise suhtes, talub vaid üliväikeseid koguseid.

Kuivatatakse õhurikkas šahtkuivatis, seejärel sorteeritakse. Kauna pikkus on 14–15 cm ja
kaal 46 g, kaunas on 4–6 uba. Valminud seemne suurus on 3×2 cm ja kaal 5 g. 1000 kuiva
seemne mass on umbes 2 kg.

a j a l o o l i n e , k u lt u u r i l i n e
ja majanduslik tÄhtsus
Uba on meil üks vanemaid kultuurtaimi, olles talurahvale oluliseks toiduks.
Suureseemnelised keeduoad on eriti hinnas õllekõrvase näksina nii kodudes kui kõrtsides.
Traditsioonilise toiduna on uba hinnatud eriti Lõuna-Eestis. Käsitsi korjamisel on levinud
korjamine kuiva ilmaga koos vartega, kui oakaunad on muutunud mustaks. Siis pannakse
oad ja varred vihku kuivama ja kui kaunad avanevad, puistatakse oad välja. Jahvatatud
ube on pandud varem taari ja kama hulka ning kõrvetatud või keedetud ube on antud
lastele kõhulahtisuse ajal. Tänane sordinimi on pandud Helbi küla järgi, kus kohalik Väino
Lõhmus seda seemet kasvatas. Varem ta sordinime ei kasutanud, kutsus lihtsalt uba.
Rahvaselektsioonis oli ta juba enne 1960ndaid. Kuivatatud ube on võimalik osta toiduks
väikepakkidena (0,2–0,5) ja seemneid seemnepoest.

o h u s tat u s
Ohtudeks on eelkõige importsortide eelistamine kasvatamisel ning uued taimehaigused
ja -kahjurid. ‘Helbi’ oa põldudelt on raske umbrohtu tõrjuda ja ube kombainiga koristada
– kaunad asuvad vartel madalal ja sellest tekivad koristuskaod. Alates 2015. a on ‘Helbi’
Eestis säilitussortide nimekirjas ja kantud ka Euroopa Liidu säilitussortide nimekirja.
Seemnetele on seatud standardid, mis ütlevad, et müüa tohib vaid kõige ilusamate
tunnustega seemneid. Tolmeldamiseks vajab mesilasi ja kimalasi, seepärast mõjutab
nende kadumine ümbrusest saaki.

nomineerija:

Väino Lõhmus

e e s t i

-

Välimuselt erinevad ‘Helbi’ seemned teiste oasortide seemnetest kuju ja pehmema
koore poolest. Väheste kiudainete tõttu on teda meeldivam süüa kui teisi sorte. Suure
valgurikkusega, sobides eriti taimetoitlastele liha asendajaks. ‘Helbit’ saab kasutama hakata
juba juuli keskel, kui korjatakse taime küljest rohelised kaunad ja pannakse suurde potti
lühikeseks ajaks keema. Seejärel kallatakse vesi ära, raputatakse soola peale ning lastakse
kuni täieliku jahtumiseni kaane all seista. Süües võetakse oad kaunadest välja. Kuivi ube
leotatakse 12 tundi, vahetades vahepeal vett, sest seisev vesi muutub hapuks. Paisuvad
2–3 korda suuremaks. Keetmise asemel sobib ka ahjus malmpotis pehmekshautamine.
Argipäevadel tehakse ubadest suitsulihaga oasuppi ja jõulude ajal süüakse traditsiooniliselt
prae kõrvale.
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47 SÕIR
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kategooria
tootmispiirkond

Kagu-Eesti,
Võru- ja Setomaa

eelkõige

piim ja piimatooted

valmistusmeetod

koostisosad

üheks pere toidukorraks
võetakse:

1–2 l lehmapiima
0,5–1 kg kohupiima
(lõssist või toorpiimast)
2–4 sl võid
1–3 kanamuna
1–2 tl soola ja vajadusel
2–3 tl köömneid

K

Piim

kuumutatakse, kuid ei lasta keema, ja lisatakse pehmeks tehtud

kohupiim.

Siis kallatakse
Kalgend pannakse
Kuumutatakse alla
keemistemperatuuri kogu aeg segades, kuni tekib ühtlane veniv mass,
siis lisatakse lahtiklopitud muna soolaga. Olenevalt maitsest võib
lisada ka (röstitud) köömneid. Segu kuumutatakse segades veel umbes
5 minutit. Siis pannakse mass linase riide sisse mähituna tugeva
vajutuse alla. Hoitakse jahedas vähemalt 5–6 tundi, kuni kogu vadak
on eraldunud. Pikemaajaliseks säilitamiseks määritakse pealt või ja
soolaga ning kuivatatakse ahjus. Nii säilib sõir ligi paar nädalat,
ilma selleta säilib 2–6oC juures vaid paar päeva.
u

15

koos

Kuumutatakse

kalgendi ja vadaku tekkeni.

minutiks

kurnale,

sulatatud

võiga

kus

vadak

keedunõusse

eraldub.
tagasi.

odusel viisil valmistades on sõir lapik-ümar, kaal on paarisajast grammist oma
pere tarbeks tehtuna kuni paari kiloni suurema sündmuse tarvis. Helekollase
värvusega, kuid värvust võib mõjutada ka kanamuna rebu kollase värvi
intensiivsus. Välispinda katab linase kanga jäljend. Lahtilõigatuna on lõikepind
sile ja helekollane, aga raske vajutuse all seistes võib tekkida ka teralist struktuuri.
Konsistents sõltub piima rasvasisaldusest, sest rasv annab tootele pehmuse. Ilma

lisanditeta on sõir magusa lõhnaga ja kergelt soolaka maitsega. Köömnete lisamine annab
vürtsisema maitse ja lõhna. Süüakse külmroana ja ka viilutatuna võileiva-saia peal, saab ka
küpsetada või praadida.

o h u s tat u s
Väikelehmapidamine on hääbunud, seepärast tehakse kodudes sõira nüüd pastöriseeritud
poepiimast ja poe kohupiimast. Siiski on mitmeid tunde aega nõudva sõira valmistamine
oluliselt vähenenud ja sellega tegelevad nüüd enamasti entusiastid. Sõir on kaotamas oma
tähtsust sesoonse pidupäevatoiduna, sest kohalikud väikemeiereid toodavad seda pika
säilivusega vaakumpakendites ja seda süüakse nüüd ka väljaspool hooaega ja piirkonda.

nomineerijad:

Ester Bardon, Raivo Kalle

e e s t i

-

Sõir on venekeelne laensõna (сыр), mis võib olla nii vanavene või hilisem vene laen. Sõir
(tsõir) sõna oli levinud meil Venemaa ja Lätiga piirnevatel aladel Tartu, Võru ja Mulgi murretes.
Kuid nii Ida-Eestist kui Mulgimaalt on teateid, et sarnast kohupiimajuustu tehti ka varem,
kuid seda sõira nime all ei tuntud. Kuna sõir „Jāņu siers“ on lätlaste rahvustoit jaanipäeval,
siis on see mõjutanud ka meie piirialasid. Varem oli piima rohkem saada kevadsuvisel ajal,
mil tehti kohupiima ja võid, mida säilitati savinõudes soolatuna talviseks ajaks. Sõir aga pole
pika säilivusega, seda tehti vajadusel/võimalusel vaid kohe söömiseks. Ka on sõirategu
pikk protsess, mida ei võetud ette iga päev, vaid pidusöögiks, eriti suvistepühadeks ja
jaanipäevaks. Setod valmistasid seda lisaks ka kiriku- ja surnuaiapühadeks, mil perekalmule
kaetakse laudlina parema toiduga. Kagu-Eestist on teada, et sõira kingiti pruutpaarile ja
tehti sõirast, kuumast õllest ning piimast erilist pulmatoitu sõirapudi (sõira peestüss). Sõir
on kogu aeg olnud kodune toode, vaid lühiajaliselt toodeti seda nõukogude ajal Võru
piimakombinaadis tööstuslikult ka müügiks. Sõir on nüüd Kagu-Eesti toidupärandi osa,
millele tehakse õpitubasid, teemapäevi ja konkursse ning müüakse omatehtuna laatadel
ja kodukohvikutes.
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48 SUITSUSAUNALIHA
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kategooria
tootmispiirkond

Kagu-Eesti, eelkõige Võrumaa
töödeldud liha
ja lihatooted

valmistusmeetod

koostisosad

Liha

peab olema värske ja mahajahutatud.

Rümbast

lõigatakse

külje- ja seljaosast ning kintsudest paraja suurusega tükid,

Tükid laotaks tünni ja
kallatakse peale 10% soolvesi (10 liitri kohta 1 kg soola). Lastakse
kuni 2 nädalat jahedas soolduda. Kui liha on vahepeal maitsmise
ajal liiga soolane, siis vahetatakse vesi nõrgema soolvee vastu.
Suitsusaun tuleb enne liha sissepanemist soojaks kütta ja tuulutada.
Suuremad lihatükid laotakse partele ja väiksemad seotakse
millest suuremad võivad kaaluda kuni

sealiha
sool
lepasuits

S

10

kg.

nööriga kinni ning pannakse lakke talades olevate konksude külge
rippuma.

Kui

4–5 tundi, siis tehakse ahju
70–80oC. Seda kuumust hoitakse ja
hakatakse üksikuid lepahalge alla panema, et suitsu tekitada. Kui
lihast hakkab liiga palju rasva tilkuma, lastakse kuuma ruumist
välja. Vastavalt maitsele on lõpuosas lisatud ahju mõnikord ka
kadakaoksi või õunapuutükke teistsuguse maitse saamiseks. Kokku
võtab suitsutamine aega üle kahe ööpäeva (40 tundi).
liha on tahenenud umbes

uuesti tuli ja köetakse ruum

uitsusaunat välja võetud tükid tuleb lasta maha jahtuda. Õigesti küpsetatud liha
on mahlase ja suitsuse maitsega. Tänaste hügieeninõuete järgi tohib suitsuliha
külmikus säilitada vaid kaks nädalat. Varem säilitati kevadel suitsutatud liha
suveni, seda hoiti aidas konksu otsa rippu või ka viljasalves vilja sees. Suitsuliha
on suurepäraseks võileivakatteks ja külmroaks nii argipäeval kui ka pidupäevadeks. Samuti
saab seda lisada lihasalatitesse. Sobib praadimiseks, eriti koos munaga. Suitsuliha on
kindlasti vajalik herne- ja oasupi sees, andes supile selle õige maitse.

a j a l o o l i n e , k u lt u u r i l i n e
ja majanduslik tÄhtsus

o h u s tat u s
Suitsusaunakultuur kui selline on küll tänapäeval elujõuline, kuid liha suitsutamine saunas
on pea hääbunud. Vaid üksikud suitsutavad kodusaunas, kuid liha ostetakse nüüd turult.
Põhjuseks on oma tarbeks peetavate sigade vähesus seoses karmide sanitaarnõuetega.
Muutunud on ka seatõud. Enam ei peeta Eesti suurt valget siga, kellel kasvab paks pekk,
nüüd on peamine tõug Eesti peekonisead, kelle kasvatamiseks kulub vähem aega ja kes
pole nii pekised. Seoses Euroopa Liidu üleselt kehtivate hügieeninõuetega ei tohi müüa
suitsusealiha, mis on suitsutatud inimeste pesemiseks mõeldud saunas, peab olema eraldi
lihasuitsutamise saun.

nomineerija:

Eda Veeroja

-

e e s t i
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k a g u

Suitsusaunatraditsioon on sajandeid pikk ja püsib traditsioonina tänaseni vaid Kagu-Eestis.
Liha suitsutamine saunades ulatub 19. saj. Suitsutati kevadtalvel, kui sügistalvel tapetud
sea liha võis soolvees seistes soojade ilmadega juba riknema hakata. Suitsutamiseks
kasutati siis lihatünni järele jäänud tükke – jalad, koodid, ribid. Kuigi pea igas peres oli
oma saun, siis liha suitsutamine vajas kogemust ja seepärast viisid kaks-kolm naabrit
tihti suitsutamispäeval oma liha kindla meistri juurde, kelleks võis olla nii mees kui naine.
Suuremaid tükke suitsutati mitu päeva ja pidi jälgima, et ruum poleks liiga kuum, muidu
tilgub kogu rasv lihast välja ja tailiha jääb kuivaks. Pärast lihasuitsutamist saun koristati. Rasv,
mis oli liha küpsedes tilkunud all olevatele pannidele, anti koertele või sigadele söögiks.

e e s t i
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Nr

49 ANGERJAS
(USSKALA)
Anguilla anguilla

e e s t i

m a i t s e l a e g a s

122

kategooria
muud nimed

kala, mereannid
ja kalatooted

püügipiirkond

Asustatakse Võrtsjärve, Vagulasse, Saadjärve,
Kaiavere ja Kuremaa järve. Peipsisse
ja Pihkvasse ujuvad ise Võrtsjärvest.
Rannikumerest püütakse tänapäeval väga vähe.

vingerjas, libekala

püügihooaeg

püügimeetodid

Tohib püüda
maist novembrini

siseveekogudes, eelkõige
Võrtsjärves. Läänemerel
on seatud üleeuroopalised piirangud.

Püütakse

mõrdade ja õngejadadega peamiselt

võrtsjärvest.

loomne saadus ja selle töötlemine

A

loomne

toiduvalmistamise

säilitamise

saadus

viisid

viisid

liha

keetmine, küpsetamine

suitsutamine, marineerimine

ngerjas on maduja kujuga kala, eesosa on ümmargune, tagaosa lapik.
Värvus on muutlik, kuid tavaliselt on selg sinakasmust ja kõht sinakas- või
rohekasvalge. Röövkalana peab jahti peamiselt öösiti põhjaloomadele,
konnadele, mardikatele, sööb ka kalamarja. Alla 8⁰C vees jääb talveunne.
Kuni suguküpsuseni elavad mageveelistes veekogudes ja siirduvad siis tagasi merre ning
sealt kudemispaika Atlandi ookeani Sargasso merre. Isaskalad hakkavad liikuma varem ja
emaskalad hiljem, keskmiselt 6–9 a. Ka on niisakalad väiksemad, kasvades kuni 50 cm,
samas marjakalad võivad meil olla kuni 110 cm. 80 cm kala kaalub u 1 kg. Liha on rasvane
ja maitsev.

to i d u k s k a s u ta m i n e

Angerjas on Eesti toidukultuuris olnud tähtsal kohal juba keskajast alates, olles hinnatud
suupisteks eliidi toidulaual. Angerjat on soolatuna eksporditud nii Lääne-Euroopasse kui
Venemaale. Baltisaksa köögis angerjat keedeti, praeti, marineeriti ja sellest valmistati
tarretist. Talurahvas suhtus angerjasse kuni 19. saj lõpuni eelarvamusega, seda ei söödud
eeskätt sarnasuse tõttu ussiga. 19.–20. saj vahetusel tõusis angerja hind kiiresti ning see
muutus kalliks ja ihaldusväärseks delikatessiks. Angerjas võib elada pärast väljapüüdmist
niiskes ja jahedas üle kahe ööpäeva, seepärast oli ta meil varem oluline elus eksportkala
Euroopasse, eriti 1930. aastatel. Angerja maime (klaasangerjaid) on meie siseveekogudesse
lastud samuti juba 1930ndatel.

o h u s tat u s
Angerja arvukus on langenud meres väga madalale, täna on alles vaid 1–9% 1970ndate
arvukusest. Ta on kantud meil punasesse raamatusse. Alammõõduks on püügil merest 35,
Võrtsjärvest, Peipsi ja Pihkva järvest 55 ning teistest siseveekogudest 50 cm. Kodumaist
kala on meil küll saada kalapoodides, kuid selle hind on kõrge ja seetõttu laiem tarbimine
väike. Angerjakasvatusega tegelevad meil vaid paar tootjat (Pärnumaal ja Viljandimaal).

nomineerija:

Raivo Kalle

e e s t i
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Alustuseks on vaja eemaldada kala pealt lima ja seest veri, sest mõlemad on värskelt
inimesele mürgised, kuid kuumutades mürgisus kaob. Lima eemaldatakse jämeda
soolaga hõõrudes. Veri tuleb välja lasta ja lõpused ära võtta. Angerjal on paks nahk, mis ei
lähe pehmeks ka keetmisel ega küpsetamisel, kuid sobib suitsutamine ja marineerimine.
Eelnevalt hoitakse puhastatud, pestud angerjaid soolvees (1 liiter vett, 300 g soola) 3–4 tundi.
Suitsutatakse lepasuitsuga ahjudes restidel umbes 0,5–1 tundi, valminult on kuldpruuni
läikega. Säilivad külmas pimedas ruumis mõned päevad. Marineerimiseks puhastatud
kalad pestakse ja lõigatakse 3–4 cm tükkideks, mis pannakse kergelt kuivsoolduma või
soola-äädika vette. Kohe söömiseks keedetakse vürtside, äädika ja sibulaga marinaad,
pannakse kalatükid sinna 10 minutiks nõrgal tulel keema ja siis purkidesse. Pikaajaliseks
säilimiseks pannakse toored kalatükid purki, kallatakse marinaad peale ja keedetakse
purke 100⁰C juures 1,5 tundi.

Nr

50 HAPENDATUD SEENED
(HAPATÕT SIINE)

e e s t i

m a i t s e l a e g a s
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kategooria
tootmispiirkond

Peamiselt Idaja Kagu-Eesti

seened

valmistusmeetod

koostisosad

Seened

puhastatakse ja lõigatakse vajadusel väiksemaks.

Mükoloogid

soovitavad kupatamist mittevajavad seened kohe pärast pesemist hapnema
peamiselt riisikad

(lactarius spp.) ja pilvikud
(russula spp.)
jäme sool

(musta) sõstralehed
tillivarred
küüslauk
mädarõigas jt

N

panna ning mõrusid seeni eelnevalt vaid leotada (kuni

Siiski

on enamlevinud, et kõik seened kupatatakse.

3×

vett vahetades).

Keedunõu

suurus ja vee

kogus peab olema valitud arvestusega, et seened ei vaju algul põhja, vaid
jäävad pinnale.

Kupatatakse u 10 minutit (mõrusid seeni kauem), kogudes
samal ajal pealt vahtu. Siis seened kurnatakse ja loputatakse külma veega
ning pannakse õhukese linase riide sisse kerge vajutuse alla nõrguma,
et mürgine keeduvesi välja tuleks. Umbes tunni-paari möödudes, kui enam
vedelikku ei eraldu, laotatakse seened vaheldumisi maitsetaimede ja soolaga
nõusse. Pealmine kiht kaetakse mustasõstralehtedega. Kilo seente kohta
võetakse 1–2 teelusikatäit (max 20 g) soola, liiga soolases keskkonnas
ei teki hapnemisprotsessi. Kindlasti tuleb panna peale raskus, nt maakivi,
mille all on pressplaat. Paari päeva jooksul seened vajuvad, peale tekib
soolvesi. See peab katma seened ja vajutuskaane. Kui soolvett ei jätku,
siis lisatakse 4%-list keedetud ja jahutatud soolvett. Hapnemisel väheneb
seente kibe maitse.

üüd hoitakse hapendatud seeni vähemalt 10-liitrises emailitud või laia suuga
klaasnõus. Hästi sobib ka toidu jaoks mõeldud plastanum. Suurema nõu korral
saab iga seenelkäigu järel uue kihi peale laotada kuni nõu täitumiseni. Täielik
hapendamine võtab aega umbes kuu-poolteist ja nõu peab seisma jahedas
hoiuruumis, näiteks keldris või sahvris. Kindlasti tuleb jälgida, et pealt oleks kaetud
vedelikuga. Hallituse vältimiseks pannakse vajutuse alla linane riie või marli, mis iga kord,
kui seeni võetakse, ära pestakse (või leotatakse äädikas) või asendatakse uuega. Hallituskihi

tekkimisel see eemaldatakse. Hapendatud seened on hapuka maitse ja hapuka lõhnaga.
Mädarõika (lehed, juuretükid) või küüslaugu lisamine parandab säilivust, kuid annab ka
spetsiifilise maitse, mistõttu sageli neid ei lisata. Hapendatud seened on kohe toidu kõrvale
söömiseks, nad ei vaja eelnevat leotamist nagu soolaseened. Salati või kastme tegemisel
seened eelnevalt hakitakse, maitsestamiseks sobib hakitud sibul ja hapukoor.

o h u s tat u s
Häid seenemetsi ohustab lageraie, mille järel kaovad aastateks inimestele harjumuspärased
seenekohad. Kuna hapendatud seened vajavad hoidmiseks jahedat hoiuruumi, siis nii
uutel elamuarendustel kui ka kortermajades selliseid ruume enam pole. Hapendamise on
asendanud nüüd marineerimine, mis ei ole nii tülikas (nt hallituse kogumine jääb ära), ära
jääb ka soolamine ning marineeritud seeni hoiustatakse mugavalt väikestes klaaspurkides.
Sesoonse talvise toiduna on hapendatud seened peaaegu kadunud.

nomineerija:

Raivo Kalle

j a
ü m b r u s
p e i p s i

Hapendamine on meie piirkonnas üks vanimaid toidu säilitamise viise. Hapendatud
seeni tehti varem isegi paarikümneliitrisesse puutünni. Seente korjamine on küll olnud
varem venelaste eeskujul Ida- ja Kagu-Eesti traditsioon, kuid levinud hiljem üle Eesti. Kui
varem andsid seened olulise panuse pere toidulauale, siis tänapäeval on seenelkäimine
kas harjumus või on regulaarsus asendunud puhutiste seenelkäikudega. Omatehtud
hapendatud seened on olnud alati ka perekondlike sündmuste puhul pidulaual ja pakutud
külalistele, ning kui neid on rohkem, siis ka müüdud turul.

i d a

-

a j a l o o l i n e , k u lt u u r i l i n e
ja majanduslik tÄhtsus

e e s t i

125
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51 JÕESILM
(SILM)

Lampetra fluviatilis

m a i t s e l a e g a s
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e e s t i

kategooria

kala, mereannid
ja kalatooted

muud nimed

püügipiirkond

sutikala, üheksasilm,
jõesutt, minoga

Peamiselt Narva jõgi, vähem
teised Soome ja Liivi lahte
suubuvad jõed.

püügihooaeg

püügimeetodid

Peamiselt sügistalvisel
ajal.

Püütakse nii mõrdadega kui ka spetsiaalsete torbikutega:
suurema koonuse sees on väiksem koonus. Väiksema
koonuse tipus on ava, mille kaudu silm sisse ujub ja
jääb kahe koonuse vahele lõksu. Püügiks kasutatakse
kuni 50 torbikut, mis on omavahel pika jadana nööriga
kinnitatud.

loomne saadus ja selle töötlemine

J

loomne

toiduvalmistamise

säilitamise

saadus

viisid

viisid

liha

keetmine

röstitult, marineeritult

õesilm on sõõrsuude klassi kuuluv veeloom, rahvataksonoomias on teda ka kalaks
peetud. Usja kehaehitusega, selg tume, küljed sinakashallid, kõht valkjas, pea
külgedel 7 paari lõpuseavasid. Toitub vaid meres, parasiitse eluviisiga, kinnitub kalade
külge imilehtriga – ümmarguse tugevate sarvhammastega ümbritsetud suulehtriga.
Jõesilmud hakkavad jõgedesse rändama mõnel pool juba kevadel, kuid alles sügisel
kogunevad jõesuudmetes suurtesse parvedesse ja septembris-oktoobris on kõige
intensiivsem ülesvoolu liikumine. Valguskartliku loomana rändab rohkem pimedas ja pilvise
ilmaga. Koevad mais ja pärast kudemist silmud hukkuvad. Meie peamises püügijões, Narva
jões, on loomade pikkus 30–35 cm ja kaal 50–70 g. Püütud silmud võivad elada vähemalt
2–3 ööpäeva. Liha väga maitsev, suure rasvasisaldusega (12–17%).

to i d u k s k a s u ta m i n e

Soomusteta usja välimusega veeloomad olid varem maarahva seas toidulaual põlatud.
Samas on Narva jõest püütud ja puutünnidesse soolatud silmusid eksporditud suurtes
kogustes Euroopasse juba 17. saj. Järgnevatel sajanditel hakati röstitud ja marineeritud
silmusid viima Peterburi. 20. saj algul viidi neid ka Ameerikasse. Kõik see andis piirkonna
kaluritele olulise sissetuleku ja Narva silmud said omaette kaubamärgiks. Piirkonnas
kujunesid välja omad püügitraditsioonid ja -võtted – kasetohust, kuusekoorest,
männilaastust ja nüüd plastist torbikud. Tänapäeval on silmud üks Narva piirkonna
kaubamärke ja toidukultuuri osa, seal korraldatakse silmude söömise päevi ja festivale.

o h u s tat u s
Jõesilmu ohustab jõgede reostumine, jõgedele paisude tegemine ja liigne väljapüük, eriti
röövpüük. See on viinud silmu arvukuse olulise vähenemiseni. Jõesilm kuulub EL kaitset
vajavate liikide nimekirja. Seoses silmu vähesusega on kehtestatud piirangud silmutorbikute
arvule ja püük on üldse keelatud 1. märtsist 30. juunini. Silmude röstimine on koondunud
Narva kandi suurtootjate kätte ja noored ei tahagi seal enam rasket kaluritööd teha.

nomineerija:
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Värsket silmu on saada vaid püügihooajal. Töötlemiseks peab silm olema veel elus. Nad
pannakse suurde nõusse ja segatakse jämeda soolaga, milles nad seisavad vähemalt tunni,
siis segatakse veel kord, et lima looma küljest eralduks. Iga loom pühitakse välja võttes
hoolikalt kuivaks ja sisikond pigistatakse päraku kaudu tühjaks. Suuri koguseid röstitakse
restidel spetsiaalsetes röstimisahjudes. Väiksemaid koguseid röstitakse vänge silmulõhna
pärast kodus õues selleks ehitatud ahjudes või grillil sütel. Rasvase kalana hakkab ruttu
rääsuma ega säili kaua. Röstitud silmudest tehakse suppi, täidetakse pirukaid, süüakse
leivaga või säilitatakse marinaadis – asetatakse sobivate pikkustega silmud püstiselt purki
ning kallatakse peale marinaad. Purke kuumutatakse paarkümmend minutit ja suletakse.
Jahtudes vedelik kallerdub. Tänapäeval süüakse külma suupistena kui delikatessi. Kuna
puuduvad luud, on kogu loom söödav.

52 KODUNE
MUSTASÕSTRAVEIN
Nr

e e s t i

m a i t s e l a e g a s
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kategooria
tootmispiirkond

Ida-Eesti,
vähem üle Eesti

kääritatud
ja destilleeritud joogid

valmistusmeetod

koostisosad

Marjad

peavad

rootsudeta.

olema

Sobivad

küpsed,

riknemata,

pestud

ja

suuremalt

jaolt

paremini varasemad ja hapumad sordid kui hilised

magusad moosimarjad.

25

l koduveini saamiseks tuleb võtta

10–12

kg

15–17 l keedetud ja
kuni 85°C jahutatud veega. Jahtudes u 25°C‑ni, lisatakse ka 0,5 kg suhkrut
ja käärimise soodustamiseks eelkasvatatud veinipärmi. Nädala jooksul
segatakse meskit iga päev, et see korralikult käärima hakkaks. Siis pressitakse
kestad läbi riide ja virre pannakse 30-liitrisesse puhtasse plastist või
klaasist käärimisnõusse ning lisatakse ülejäänud suhkur. Suletakse
õhukindlalt ja pannakse peale käärimistoru. Nõrgema käärimise korral
lisatakse suhkrukogusest algul u 1/3 ja ülejäänu ligi nädalaste vahedega.
Ruum peab olema 19–25°C – liiga jahedas käärib kauem ja kõrgem temperatuur
kui 30°C kahjustab pärmi elutegevust. Kui käärimistorus mulksumine lõpeb
(u 1,5–6 kuu pärast), tuleb vein põhjasademest eraldada. Selleks lastakse
puhas osa sifoontoruga välja kinnisesse laagerdumisnõusse, kuhu õhuosa
enam jääda ei tohiks. Seal seisab vein vähemalt 3 kuud ja siis tuleb puhas osa
sifoontoru abil uuesti eraldada ja lasta seista nõus veel vähemalt 3 kuud,
misjärel villitakse vein pudelitesse.
puunuiaga purustatud marju ja segada need põhjalikult

mustasõstramarjad
vesi
suhkur
veinipärm

M

ustasõstravein on sügavtumepunase värvusega, tugevalt puuviljase lõhna
ja mustasõstramaitsega. Kui tahta dessertveini (14–15%), siis tuleb panna
suhkrut u 8,5 kg, kui lauaveini, mille kangus on kuni 11%, siis u 6 kg. Kindlasti
säilitatakse veini tumedas pudelis küliliasendis, ühtlaselt jahedas (12–13⁰C)
ruumis. Kui jahedat ruumi pole, siis võib enne villimist kuumutada veini korraks 72⁰C-ni, et
pärm pudelis uuesti käima ei hakkaks. Magustatakse suhkrusiirupiga (300 g suhkrut, 1,5 l
vett), lisades nt 2–3 sl 5 liitri veini kohta.

a j a l o o l i n e , k u lt u u r i l i n e
ja majanduslik tÄhtsus

Puhtast mustast sõstrast koduveini tegemise teeb tülikaks pektiinirikaste marjade
eelkääritamine, mis vajab kogemust. Kodustes tingimustes on oht ka veini saastumine
äädikhappebakteriga ja veini muutumine äädikaks. Kuigi koduveinikonkurssidele on
mustasõstraveine esitatud arvukalt, on enamik nomineeritutest seguveinid, mis pakuvad
tegijatele rohkem põnevust. Lisaks on koduveini tegijad hakanud nüüd veiniteol kasutama
maitset ning välimust parandavaid sünteetilisi lisaaineid. Koduveini müümiseks peab
väiketootja registreerima endale aktsiisilao. Põõsaste suurim kahjustaja on sõstra-pahklest.
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Mustasõstraveini tegemise õpetuse toob esmakordselt ära J. Spuhl-Rotalia 19. saj
lõpul, tuues välja ka kaks välismaist sobivat veinisõstrasorti. Maarahvas kasvatas tol ajal
musta sõstart rohkem lehtede saamiseks kurkide hapendamisel, ka oli veini tegemiseks
vajaminev suhkur kallis. Meil on vaid üks maasort, magushapu keskvalmiv ‘Mede must’,
ja esimese aretatud sordi ‘Anneke’ aretas J. Aamisepp alles 1932. a. Tänaseks on meil oma
sorte ligi paarkümmend. 1920ndatel tekkis puuvilja- ja marjaveinide tegemise buum:
avati arvukalt väikseid veinikodasid ja ka kodudes hakati laialdaselt koduveini tegema.
Müügile tuli Saksamaal toodetud veinipärm ja Meleski klaasivabrikus toodeti klaasist eri
mõõtu veinivalmistamisnõusid. Alates uue alkoholiseaduse vastuvõtmisest 2012ndal,
tekkis taas väikeste veinikodade ja oma marjaaedade buum ning turule on tulnud arvukalt
uudistoodetena käsitööveine.

Nr

53 KUIVATATUD
PURAVIKUD
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kategooria
tootmispiirkond

Eelkõige Peipsi äär
ja Kagu-Eesti

seened

valmistusmeetod

koostisosad

Kuivatamise
seened puraviku

(leccinum spp.) ja
kivipuraviku (boletus spp.)
perekondadest
soovi korral jäme sool

P

ettevalmistamiseks

puhastatakse

seened

ja lõigatakse vajadusel ussitanud kohad välja.

metsasodist

Ajalooliselt

on

seeni kuivatatud kahte moodi: suuremad seened on pandud tervelt
koos jala ja kübaraga varda otsa ja spetsiaalsesse ahju või nööri
otsa riputatult tuppa ahju kõrvale.

Teiseks

kuivatamise viisiks oli

lõigata seened viiludeks, segades hulka natuke soola, ja laotada

(leiva)ahju kuivama. Kuivatamine peab toimuma järjest ja
mitte üle 40°C soojuses. Hiljem järelkuivatatakse päikese käes. Kui
kuivatatakse elektrikuivatis, siis pole järelkuivatust vaja.
sooja

uravikud on meie metsade ühed väärtuslikumad toiduseened. Lisaks sellele,
et nad on valgurikkamad kui enamik teisi seeni, sisaldavad nad ka inimesele
vajalikke mineraale ja mikroelemente. Kuigi nad sisaldavad ka märkimisväärselt
süsivesikuid, on need enamikus inimese organismis seedumatud ja toimivad
kiudainetena. Kuivatatud puravikud on katsudes elastsed, murduvad kergesti ja on tugeva
seenele iseloomuliku maitse ja lõhnaga. Kuivatatud seeni hoitakse paberist või riidest kotis
soojas kohas, nt ahju peal, või kinnises klaaspurgis kapis.

a j a l o o l i n e , k u lt u u r i l i n e
ja majanduslik tÄhtsus

o h u s tat u s
Nagu kõiki metsaseeni, ohustab häid seenemetsi lageraie, mille järel kaovad aastateks
sealt seened ja ning inimestele harjumuspärased seenekohad. Samuti on viimastel
aastatel kadunud kuusemetsi juurpessi ja kooreüraski rüüste tõttu. Seenekuivatamise
traditsioon on küladest kadunud põhjusel, et enam pole köökides suuri leivaahjusid ega
hoovides spetsiaalseid seenekuivatusahjusid. Suuri koguseid ei kuivatata enam müügiks,
nendel pole turgu. Kuivatamise on asendanud puravike marineerimine või omas mahlas
praetuna sügavkülmutamine. Kuigi poodides müüakse nüüd kuivatatud seeni, on need oma
kallidusega siiski nišitoode ja supermarketites domineerivad imporditud kuivatatud seened.
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Puravikke (Leccinum spp.) saab hakata korjama juulikuus, hinnatuma kuivatamisseene,
hariliku kivipuraviku (B. edulis) korjamise aeg on aga augustis. Teda leidub kuusikutes ja
kuuse- segametsades sageli, kuid vähearvukalt. Kuivatamiseks ei sobi vanad, ussitanud
ja limased seened. Kindlasti ei korjata kibeda maitsega puravikke. Puravikke saab korjata
pärast vihmasid kuni septembri esimeste öökülmadeni. Baltisaksa toidukultuuris kasutati
kuivatatud seeni lihatoitude kastmete valmistamiseks, kuid kuni 20. saj alguseni kuivatasid
ja sõi neid ainult Ida- ja Kagu-Eesti maarahvas. Puravikud on olnud Peipsi-äärsete venelaste
ja setode üheks tähtsamateks söögiseenteks. Seente kasutamist mõjutas sealkandis
õigeusk, sest paastuajal asendasid seened liha. Veel tänagi on seal käibel ütlus, et
„puravik on kolhoosniku ühe jalaga liha“. Varasemal ajal olid Setomaa taludes spetsiaalsed
kuivatusahjud, kus seeni kuivatati. Kuivatatud seened olid ka heaks teenistuseks, neid viidi
müügiks nii Petseri kui Leningradi turule. Kuivatatud puravikest tehakse eelkõige suppi,
kuhu lisatakse sealiha, kruupe, kartulit, sibulat ja porgandit. Paastuajal tehakse suppi ilma
lihata. Tehakse ka seenepirukaid. Maitsete paremaks esiletoomiseks kuivatatud seeni enne
kasutamist leotatakse. Leotusvett tarvitatakse sageli supileemeks. Kuivadest purustatud
seentest saab valmistada seenesousti.

Nr

54 LUTSUMAKSAKONSERV

e e s t i

m a i t s e l a e g a s

132

kategooria
tootmispiirkond

Peipsi-äärsed külad

kala, mereannid ja
kalatooted

valmistusmeetod

koostisosad

Lutsumaksa

tehakse kohe söömiseks kahte moodi.

Esimene

moodus:

keedetakse vürtsileem, milles on ka porgand ja sibul, sinna lisatakse
lutsu-

(Lota lota) maks
sool

maitseained

M

lutsumaks ning keedetakse
maksa

5

minutit

15–20

soolvees

ja

minutit.
siis

Teine

moodus: keedetakse

praetakse.

Sissetegemiseks

puhastatakse maks kahtlast värvi kohtadest ja parasiidikahjustustest.

Seejärel pannakse maks kihiti 0,25–0,5-liitrisesse klaaspurki.
Vahele puistatakse soola, lisatakse maitseks üks loorberileht ja mõni
Purke kuumutatakse kuumaveepotis 90°C juures umbes
tund aega, suuremaid 1,5 tundi, kuni õli eralduma hakkab. Suletakse
kuumalt kaanega.
tera pipart.

aksa kaalust võivad kuni poole moodustada rasv ja vitamiinid ning seepärast
võib luts olla söömata mitmeid kuid ja elada sel ajal vaid maksa kogunenud
varudest. Kuna luts ja tursk kuuluvad mõlemad tursaliste seltsi, on ka
nende maksad samasuguse maitsega ja neid ka valmistatakse sarnaselt.
Maksakonservi tehakse vaid püügihooajal. Kui muidu on Eesti veekogudes lutsud väikesed,
nt 1 kg on juba suur, siis Peipsis on nad suuremad, kuni 3 kg piires, ja suurim püütud
luts kaalus 5,4 kg. Lutsu maks kaalub kuni kümnendiku kala kaalust ja kõige suurem on
see kudemise ajal. Seega oleneb maksa suurus püügiajast ja kala suurusest. Süüakse
külmroana ja võileivakattena.

a j a l o o l i n e , k u lt u u r i l i n e
ja majanduslik tÄhtsus

o h u s tat u s
Lutsupüük on tänapäeval Peipsi järvistus 10. jaanuarist 10. veebruarini keelatud,
lutsumännaga püük pole üldse lubatud. Alla 40 cm kalu püüda ei tohi. Kuna just kudemise
ajal, mil maks on kõige parem, lutsu püüda ei tohi, on ka lutsumaksa sissetegemine jäänud
kodudes tunduvalt vähemaks. Ka on poodides saada odavaid tursamaksakonserve, mis
raskendab väiketootjatel nende sarnaseid tooteid – lutsumaksakonserve – müüa nende
kalli hinna tõttu.
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Luts on piklik kala, pea poolt ümaram, saba poolt kiiluna lamenev. Pea on lai, alalõual
üks pikem poise ja mõlema ninasõõrme juures lühikesed poised. Värvuselt tumepruun,
välimuselt limane ja painduv. Väga ahne röövkala. Külma vee lembese kalana koeb
detsembrist jaanuarini. Kui veetemperatuur on üle 15ºC, jääb luts suveunne. Kuid kuna
kala hakkab õnge otsa (suvel põhja- ja ujukõnge, talvel tirgu) rohkem tormisel ja vihmasel
ilmal, siis on harrastuspüügil teda raske püüda. Töönduslikult (mõrdade ja mõrrajadadega)
saadakse Peipsist lutsu vaid kaaspüügina teiste kaladega koos ja peamiselt maikuus.
Süüakse ka marja, kuid kalaliha ise on väherasvane ning praadides jääb nahk ikkagi väga
vintskeks. Sobib süldi keetmiseks ja suitsutamiseks. Kala ebameeldiva välimuse tõttu pole
teda meil varem õigeks kalaks peetudki. Lutsu kudemise kohta teadis vanarahvas arvata,
et see algab kolmekuningapäeval. Lutsul on kudemiseks Peipsis kindlad kohad, kus põhjas
on suuremaid kivihunnikuid. Kudemise ajal koonduvad lutsud sinna ja sellistest kohtadest
on neid varem püütud pimedal ajal spetsiaalse lutsumännaga. Jäässe raiutud august
lastakse põhja suurte konksude ja kulinatega püügivahend, mida üles alla liigutades
hakkavad kulinad heli tekitama. Heli meelitab kalad konksude lähedusse, kus nad kinni
jäävad ja siis välja tõmmatakse.

Nr

55 PEIPSI SIBUL
Allium cepa L.
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kategooria
kasvatuspiirkond

Peipsi-äärsed külad
köögiviljad
ja nende hoidised

hooajalisus
külv

Seeme külvatakse aprilli lõpul-mai

koristus

algul ja tippsibulad koristatakse

Saak koristatakse augustis ja

säilitatakse järgmise aasta maini, mil

harvem ka siseruumides.

augusti keskel, seejärel kuivatatakse ja

kuivatatakse lahtistes varjualustes,

nad maha istutatakse.

sensoorne hinnang

ta i m n e s a a d u s j a
selle töötlemine
rohelised varred,
lehed; sibul

Maitselt kibe ja tiheda struktuuriga.
Disahhariidide ülekaal tagab tema hea säilivuse.

küpsetatult, keedetult,
värskelt
säilitamise
viisid
värskelt

“P

eipsi sibulaks” nimetatakse hariliku sibula rahvasorti, mida kasvatatakse
Peipsi-äärsetes külades, kus huumusrikkad liivmullad on just sibulale
igati sobilikud. Ühest tippsibulast kasvab 3–8, u 70 g sibulat. Välimuselt
ümarlapik, kuid esineb ka ümarikke või lapikuid sibulaid. Värvus enamasti
kuldkollasest kuni pruunika toonini, harvem roosakaslilla või helekollane. Seemnest
kasvatamisel kulub saagi saamiseni 3 aastat, väiksemad sibulad pannakse ka 4 aastaks
kasvama. Seemneid kogutakse parimate sorditunnustega taimedelt. Hoiustatakse
võrkkottides või vanikusse punutuna.

to i d u k s k a s u ta m i n e
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Sibulakasvatusel on Peipsi ääres mitme sajandi pikkune traditsioon. Seda on alal hoidnud
eelkõige köögivilja kasvatamisega tegelenud venelased ja setod. Meie kliimasse sobivad
paremini Venemaal väljaaretatud sordid kui pehmema kliima jaoks aretatud Euroopa
sordid, seepärast on ka Peipsi sibula sort toodud algselt Venemaalt. Sibulakasvatusest
kujunes piirkonna elanikele märkimisväärne elatusallikas ja varem pärines kogu Eestis
kasutatav sibul sellest piirkonnast. Tänapäeval on Peipsi sibul sealse piirkonna identiteedi
üks alustalasid, mida turistidele tutvustatakse ja müüakse nii teeäärsetel müügiplatsidel
kui laatadel. Piirkonnale on iseloomulikud kõrgete mullavagudega sibulapeenrad ja
hoiuruumid. Sibul on oluline ka rahvameditsiinis ja tervise tugevdajana.

o h u s tat u s
Omahinna teeb kõrgeks suur käsitsitöö. Kuni 1990. aastateni müüdi sibulat suurtes
kogustes Venemaale, kuid piiri sulgemise tõttu see turg kadus. Puuduseks on pea olematu
sordiaretus – seemnekasvatusega tegelevad tänapäeval vaid üksikud kasvatajad. Korraliku
seemne ja tippsibula puudusel kasvatatakse nüüd kõikvõimalikke poest saadavaid teisi
sorte. Piirkonnast on noorem elanikkond tööpuudusel välja rännanud ja sibulakasvatusega
tegelevad valdavalt eakad.

nomineerijad:
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j a

Sibulal on laias laastus kaks saadust: rohelised lehed ja varred kasvuajal ning sibul. Lehti
kasutatakse hakituna kas lihtsalt segatult hapukoore ja soolaga salatiks või lisatakse
teistest värsketest köögiviljadest (kurk, tomat) tehtud salatitele maitseks. Hakitud lehed on
seto traditsioonilise toidu suulliimi peamisi komponente. Sibul on kindel lisand ka uhhaa
keetmisel. Seal piirkonnas on üks tuntumaid kasutusi sibulapiruka täidisena. Sibulapirukate
tainas kergitatakse pärmiga kohevaks. Seejärel rullitakse taigen laiaks ja lõigatakse sobiva
suurusega tükkideks, kuhu siis täidis peale pannakse. Küpsetatakse ahjus. Pirukaid on nii
väikseid kui ka pätsi mõõtu, täiteks pannakse kas hakitud lehed segamini keedumuna ja
soola-pipraga või poolpehmeks praetud sibul soola-pipraga. Köögiviljana kasutatakse
sibulat nii suppide kui ka praadide lisandina, aga süüakse ka värskelt (nt soolapekiga).

Nr

56 PEIPSI SIIG
(IHES)

Coregonus lavaretus maraenoides

e e s t i

m a i t s e l a e g a s

136

kategooria
muud nimed

kala, mereannid
ja kalatooted

Võrguga jaanuarist
septembris.

Peamiselt Peipsi ja Lämmijärv.
Introdutseeritud mitmesse
väikejärve, kuid looduslikku
järelkasvu neis pole.

ehes, ike, lahnas, salakas

püügihooaeg

veebruarini ja mõrraga

püügipiirkond

püügimeetodid

Peipsi

siiga

tohib

nakke-

kaldast kaugemal kui
mõrraga septembris.

1

ja

raamvõrkudega

püüda

km jaanuarist veebruarini ja

loomne saadus ja selle töötlemine

P

loomne

toiduvalmistamise

säilitamise

saadus

viisid

viisid

liha

keedetult, küpsetatult

soolatult

eipsi siig on hariliku siia (C. lavaretus) mageveeline vorm, kes on välja arenenud
Peipsi järves. Tal on jässakam kehakuju, tema suu on suunatud ettepoole ning
ta on kiirema kasvuga. Soomuse värvus on hõbedane, kudemise ajal tekivad
karedad köbrukesed ehk helmeskate. Toitub zooplanktonist, väiksematest
kaladest ja ka kalamarjast. Suguküpseks saavad isakalad 3–4-aastaselt ja emakalad aasta
vanemana. 10-aastane kala kaalub 1,8–2,1 kg. Rekordkala, kes on välja püütud, oli 63 cm
pikk ja 2,81 kg raske. Kudema hakkab oktoobri lõpus-novembris. Siiakala liha on valge.

to i d u k s k a s u ta m i n e

Siiakala ajaloolist tähtsust näitab see, et tema nime ühiseid vasteid leidub kõigis
läänemeresoome keeltes ning meilt on selle laenanud omakorda venelased, lätlased
ja varasemal ajal ka baltisakslased. Arvatakse, et algselt on nimi tulnud vanaislandi või
vanarootsi keelest. Talvine õngega siiapüük on andnud püügivahendile sikuti (sikuska)
nime ja on oletatud, et ka sikutama tegusõna. Talviseks jääpealseks kalapüügiks olid Peipsil
varem spetsiaalsed kerged hooned, keresed, mis hobustega järvele viidi. Suurematesse
mahtus ööbima kuni 20 meest ja seal elati nädal aega. 1930ndatel püüti siiga ka Võrtsjärvest,
kuid siis ta sealt praktiliselt kadus. Siiakala on ainus kalaliik, kelle elusmarja on Eestist
eksporditud juba 19. saj keskpaigast mitmetesse Euroopa kui ka Aasia riikidesse kui head
töönduskala. Kalurid kasutasid varem eluskalade hoidmiseks enne marja eemaldamist
spetsiaalseid sumpasid. Lisaks on ta ka harrastuskalurite spordikala.

o h u s tat u s
Hilissügisel ja talvel kudeva külmaveekala liigina on tal raske kohaneda kliima
soojenemisega. Liigi, mida varem püüti sadu tonne, arvukus on nüüd viimaste aastakümnete
sooja ja vetikatest õitsva Peipsi tõttu drastiliselt langenud ja kantud punasesse raamatusse.
Kudemise ajal oli piiranguid juba 1930. aastatel, tänased piirangud näevad ette, et täielik
püügikeeld on 1. novembrist 30. novembrini ja keelatud on püüda alla 40 cm kalu.
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Siia liha on hinnatud oma hea maitse poolest. Kõige varasemad allikad annavad aimu, et
Peipsi siiga söödi juba enne 16. saj nii praetult kui ka keedetult. Kuna värske kala säilib
vaid lühikest aega, siis üheks tähtsamaks säilitamisviisiks on olnud nahaga filee soolamine.
Soolamisel peab silmas pidama, et roogitud kala ei tohi veega pesta, vaid seda tuleb näiteks
majapidamispaberiga kuivatada. Kui tahta süüa järgmisel päeval, siis segatakse sool ühe
osa suhkruga. Pikemaks säilitamiseks suhkrut ei lisata ja soola pannakse kuni 10%, kuid liha
muutub tulisoolaseks. Pärast sooldumist lõigatakse ribad, pannakse klaaspurki ja kaetakse
toiduõliga. Soolakala süüakse või ja saiaga. Talurahvas kasutas siiga supis või leemes
hautatult, siiamarja söödi toorelt, keedetult, kuivatatult või praetult. Ka on siiga suitsutatud.
Kalamari on uuemal ajal hinnatud võileivakate. Täna on kokaraamatutes arvukalt erinevaid
retsepte nii ahju- kui grillkalale.

Nr

57 PEIPSI TINT
(TINT)

Osmerus eperlanus morfa spirinchus

e e s t i
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kategooria

kala, mereannid
ja kalatooted

muud nimed

püügipiirkond

tindikala, till, netki

Peipsi järv

püügihooaeg

püügimeetodid

Püütakse spetsiaalsete tindimõrdadega.
apillis-mais

Kevadel,

apillis-mais, tuleb tint kalda lähedale kudema

ja sel lühikesel ajal, mis kestab maksimaalselt nädala,
toimubki

püük.

raskendavad püüki.

Ebasoodsad

ilmastikutingimused

loomne saadus ja selle töötlemine

P

loomne

toiduvalmistamise

säilitamise

saadus

viisid

viisid

liha

keetmine

vinnutatult

eipsi tint on meritindi (O. eperlanus) mageveeline ja kääbuseline vorm. Oma
8 cm pikkusega on ta väiksemaid kalu, keda tööstuslikult püütakse. Pärast
esmakordset kudemist enamik tinte sureb. Värskele tindile on iseloomulik tugev
värske kurgi lõhn. Tint on parvekala, enamiku oma elust on ta avavees, kus toitub
zooplanktonist, väiksematest kaladest ja põhjaloomadest. Saaduseks on läbi aegade olnud
nõrgalt soolatud ja vinnutatud kalad.

to i d u k s k a s u ta m i n e

Juba 19. saj kujunes Peipsi tindist kõige tähtsam töönduslik kala ja ta oli seda 1990ndateni.
Kuna kohal läheb praegu järves hästi, siis sööb ta enamiku tintidest ära – seega on koha ja
tindi arvukus teineteisest sõltuvad ja vastasfaasides. Läbi aegade on selle püügiga rohkem
tegelnud venelased, eestlased kurgilõhnalist kala ei eelistanud. Seetõttu pole selle kala
kohta ka eestikeelset pärimust. Kala nimigi on saadud saksakeelse meritindi nime Stint
(lõhnama) mugandusest. Vene keeles kutsutakse tinti снеток (lõhn), millest on tuletatud
setokeelne nimi netki. Kuivatatud kalu hoiti aitades kuhjas, kuhu oli raputatud natuke soola.
Transportimiseks (nt turule) kasutati suuri pealt kitsaid laastudest korve. Tint oli õigeusklike
oluline paastuaegne toit, seepärast müüdi suuri koguseid vinnutatud kala Venemaale.
Värsket tinti on söödetud Peipsi ääres sigadele ja kuivatatud tinti kanadele. 19. saj lõpupoolel
hakkasid vene ettevõtjad Peipsi ääres tinti kuivatama spetsiaalsetes kiisaahjudes. Ahjudes
pandi kaladele alla peenikest valget liiva või õlgi. II maailmasõja ajal hakati esmakordselt
tegema tindikonserve marinaadis, hiljem tehti konserve praetud kaladest tomatipastaga ja
nüüd ka punases marinaadis.

o h u s tat u s
Lühiealisus, ebasoodsad ilmad, koha ja ahvena rohkus vähendavad Peipsi tindi arvukust.
2000ndatel muutus ta nii haruldaseks, et tema püük Eesti poolel keelati ja ta kanti
punasesse raamatusse. Alates 2018. aastast on lubatud tinti piiratult püüda uuesti ka Eesti
poolel. Siiski on kalurite harjumus tinti püüda ja töödelda juba muutunud. Muutunud on
ka inimeste harjumus seda kala süüa. Kuna suured kalafirmad müüvad külmutatud kala
(nt konservitootjatele), siis kuivatamisega tegelevad väiketootjad ja see teeb toote küllaltki
kalliks. Setomaal on kadunud komme panna tinti suulliimi ja teistesse toitudesse.
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Peipsi tint on rasvasusega umbes 4% ja üle 100 kcal. Kala kasutamist värskena piirab selle
puudus hooajal. Kuna püügiaeg on küllaltki lühike ja väljapüük suur, siis turgudele seda ei
viidagi, vaid külmutatakse. Tint ei vaja puhastamist ja seda süüakse koos sisikonnaga. 1980.
aastatel õpetati tegema värskest kalast nii omletti kui suppi. Tänapäeval soovitatakse tinti
praadida või marineerida, samuti teha ahjuvormi kartulitega. Laatadel pakutakse tavaliselt
värsket kala fritüürituna õlis või õli ja või segus. Kuivatatud tinti süüakse ka niisama näksina.
Setomaal oli kombeks lisada tinti külmsuppidele (suulliim), keedusuppidele (uhhaa,
värskekapsasupp), rukkileivataignast pirukate täiteks (koos tangudega); samuti hautati tinti
koos keedukartuliga.

58 PEIPSIVEERE
PRUUN SUHKUR

Nr

(VANAUSULISTE MAIUS)
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140

kategooria
tootmispiirkond

Peipsi-äärsed külad

koogid, saiakesed ja maiustused

valmistusmeetod

koostisosad

Suhkur
rõõsk koor

(sobib nii 35% kui ka 10%)
või

(80% rasva)

piim

(2,5–3,5%)

valikuliselt:
pähklid
jõhvikad

Keedupott peab olema nii suur, et sellesse mahuks 1 kg suhkrut ja
kuni 0,5 l piima. Esmalt pannakse potti suhkur ja seejärel tassitäis
(250 ml) rõõska koort või pool liitrit piima. Saadud mass segatakse
ühtlaseks ja sellele lisatakse umbes 4 supilusikatäit võid. Seejärel
pannakse pott tulele ja lastakse segul tasasel tulel keema tõusta,
misjärel vähendataks kuumust. Variatsioonina sulatatakse esmalt
suhkur ja alles sulanud pruunistunud suhkrule lisatakse piim ja
või.

Suhkru

põhjakõrbemise vältimiseks tuleb seda kogu keetmise

vältel segada.

Maius

on valmis, kui see hakkab poti külgedele kinni

jääma või ei valgu tilgad taldrikule tilgutades laiali.
valmistamine võtab aega

1–2

Keedusuhkru
1,5

tundi, ent enamasti peab arvestama

tunniga. Valmimise viimasel hetkel võib soovi järgi lisada purustatud
pähkleid, kakaod või jõhvikaid ja segada nad korralikult maiusesse.

kakao

Ä

sja pliidilt võetult on keedetud sulasuhkru värvus potis pruunikas ja meenutab
oma konsistentsilt paksu hapukoort. Kohe kuumalt kallatakse vormidesse.
Vormideks sobivad metallist või keraamilisest materjalist (nt väike taldrik)
nõud, mis eelnevalt suhkru kinnikleepumise vältimiseks seestpoolt võiga
määritakse. Maksimaalselt valatakse massi vormidesse paar sentmeetrit. Sobiva metall-/
keraamilise vormi puudumisel võib kasutada muid anumaid, kuid need peab eelnevalt

seest nt fooliumiga vooderdama. Lastakse jahtuda. Kui suhkur on õigesti keedetud,
tahkub ta umbes poole tunniga ja selle saab kergesti vormi küljest eraldada. Ta meenutab
väga kõva Lehmakese kompvekki. Kui suhkrul on lastud vähe keeda, jääb see venivaks ja
meenutab iiriskommi.

o h u s tat u s
Poodides on lai valik odavat maiust, mistõttu kaob vajadus kodusel viisil maiust teha.
Lisaks valitsevad tänased tervislikud toitumistrendid ja -nõustamised ning uute
terviseprobleemide (diabeet, rasvumine jne) vältimiseks on soovitatud valgest suhkrust
tooteid oma menüüs oluliselt vähendada. Kuigi tänapäeval on keedetud suhkrust
saanud Peipsi-äärne suveniiritoode, mida müüakse turistidele kenasti pakitult laatadel,
turismitaludes ja muuseumides, pole müügil pähklite ja marjalisanditega maiust. Seega
pole tegeldud tootearendusega, et uutele turunõudmistele vastu tulla. Mõjub ka kogu
Peipsi-äärse vanausuliste traditsiooni hääbumine ja sellega koos teejoomine, mille ajal
maiust süüakse.
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Koduseid iiriseid ja kukekomme on tehtud üle Eesti, kuid see eriline keedetud suhkur
on Peipsi-äärsete vanausuliste maius. Seda pakutakse külla tulnud külalistele ja see
on pidupäevadel olulisel kohal. Musta samovaritee joomine on seal piirkonnas omaette
seltskondlik traditsioon, mille käigus istutakse, räägitakse ja juuakse tavaliselt kaks-kolm
tassitäit teed mitme tunni jooksul. Sulatatud suhkur murtakse spetsiaalsete tangidega
väikesteks tükkideks ja seda ei sööda, vaid n-ö sulatatakse suus ning juuakse teed peale.
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Nr

59 RÄÄBIS
(RÄÄBUSK)
Coregonus albula
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kategooria
püügipiirkond

Peipsi järvistu ja Saadjärv

kala, mereannid
ja kalatooted

püügihooaeg

püügimeetodid

Nii
Võrguga juuni
keskpaigast augustini

hobikaluritele kui ka kutselistele kaluritele on ette

antud ranged püügikuupäevad: õngega vaid jaanuarist
alates jää peal ja mõnedel nädalatel suvel, ka mõrdadega
tohib

rääbist

püüda

keskpaigast augustini.

vaid

loetud

nädalatel

juuni

loomne saadus ja selle töötlemine

R

loomne

toiduvalmistamise

säilitamise

saadus

viisid

viisid

liha

keetmine, küpsetamine

suitsutamine

ääbis on lõheline, kes meenutab välimuselt räime (Clupea harengus membras):
selja pealt sinakasroheline või hallikas, ülejäänu hõbedase värvusega. Tal esineb
lõheliste tunnus rasvauim. Toitub planktonist. Kasvab kuni suguküpsuseni kiiresti,
siis kasv aeglustub. Viieaastaselt on 18–20 cm pikk ja kaalub 50–65 grammi.
Saadjärves on Eesti suurimad kalad kuni 22 cm ja 90 g. Koeb novembri keskelt detsembri
keskele ja, nagu rahvatraditsioon ütleb, on kudemise keskpaik mardipäeva paiku. Eelistab
kasvamiseks jahedat ja hapnikurikast vett. Püütakse Peipsist mõrdadega ja Saadjärvel
nakkevõrkudega. Kalaliha on väga hea maitsega ja D-vitamiini-rikas.

to i d u k s k a s u ta m i n e
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Rääbis on levinud kõigis läänemeresoome keeltes, mis näitab kala olulisust kogu
piirkonnas. Ka Võrtsjärvest püüti rääbist hulgaliselt veel 1950. aastatel, hiljem praktiliselt
kadus järvest ja nüüd esineb seal veel vaid üksikuid isendeid. Läbi aegade on ta aga olnud
hinnatud püügikala Peipsi järve äärsetes eesti ja vene külades. Kui varem püüti oluline
kogus järvejäält ja nootadega, siis nüüd on need püügivahendid keelatud. Kaluritele oli
kala heaks teenistuseks kuni 1980ndate lõpuni, mil kala Peipsi järvest peaaegu kadus.
Kuna püük toimus ajalooliselt enne jaanipäeva, siis on kala tuntud ka kesarääbisena, sest
sel ajal külvatakse teravilja. Paiguti on usutud, et kui talvel on puudel palju härmatist,
siis on suvel palju rääbiseid. Nüüd on rääbis erilise tähelepanu all piirkonna turismi
arendamisel ja saanud Peipsi piirkonna sümbolkalaks. Turistidele korraldatakse rääbisele
pühendatud festivale.

o h u s tat u s
Hilissügisel ja talvel kudeva külmaveeliigina on rääbisel raske kohaneda kliima
soojenemisega. Looduslikult ohustab teda järve eutrofeerumine ja soojad talved. Ka on
rääbist ohustanud suur püügisurve ja viimastel aastakümnetel röövkalade, eelkõige koha
rohkus. 2000ndatel oli rääbise püük üldse keelatud. Piiratud on ka alammõõt: alla 12 cm
kalu püüda ei tohi. Oma ohustatuse tõttu on ta kantud Eesti punasesse raamatusse. Peipsi
rääbise mainet ohustab ka Soome rääbise müük Eestis Peipsi rääbise nime all.
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Rääbist on läbi aegade soolatud ja 19. saj ka suitsutatud. Vanemal ajal söödi peamiselt
soolatuna ja kuivatatuna, lisati supile või söödi leivakõrvasena. Värskelt on teda söödud
vaid rannaäärsetes külades, sest rääbis ei talu pikka transporti, liha muutub pehmeks. Täna
õpetavad kokad, et rappimata kalu saab kohe praadida maitsestatud õlis. Kala rapitakse käte
vahel nagu kilu või räimegi. Soolatud kala söömisel peab olema ettevaatlik, sest ta sisaldab
sageli paelussi noorvormi, mis ei hävi ka soolamisel ja nakatab inimest. Seetõttu peab
ka hinnatud kalamarja söömisel ettevaatlik olema. Kõige paremaks peetakse suitsutatud
rääbist. Suitsutatakse lehtpuuga (enamasti lepp) ja väga mitmel viisil: kas riputatuna või
restil, kas rapituna või tervelt. Väikese kalana küpseb ta eelnevalt tahenenuna kinnises
ahjus juba 15–20 minutiga. Väga harva tehakse ka klaaspurki marineeritud rääbiseid.

Nr

60 TEDREMARANAVIIN
(KALGANOVKA)
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kategooria
tootmispiirkond

Peipsi-äärne piirkond
kääritatud
ja destilleeritud joogid

koostisosad

Viin (40%

etanoolisisaldusega),

(Potentilla
L.) risoom

tedremarana
erecta

V

valmistusmeetod

Tedremarana risoom (rahvapäraselt juur) on 1–3 cm jämedune, pealt
tumepruun ja seestpoolt veripunane. Poolekslõigatuna on näha
tähe kujutis, mille moodustavad vaheldumisi heledad ja tumedad
osad. Juured kaevatakse maast pärast õitsemist sügisel septembris
või enne õitsemist varakevadel. Seejärel pestakse hoolikalt puhtaks
või kooritakse pealmine kiht ning lõigatakse väikesteks kuubikuteks.
Kuivatatakse õhurikkas ruumis (nt pööning, varjualune, rõdu)
õhukese kihina lauale laotatuna, kuni kõvastuvad. Säilitatakse riidest
kotis kuni 5 a. Korraga tehakse valmis 200–500 ml viina. Selleks
pannakse kuivatatud tükid (50–100 g) klaaspurki ja kallatakse peale
tavalist poeviina. Lastakse vähemalt kaks nädalat pimedas seista ja
kurnatakse siis sobivatesse pudelitesse.

iina hoitakse kodustes tingimustes 200–500 ml suletud pudelites. Värvus
oleneb sellest, kaua on viinas droogi hoitud. Värvus kõigub helepruunist ilusa
punaseni. Maitselt mahe ja hea. Kõik taimedega punaseks värvitud viinad on
Eestis ajalooliselt olnud rohkem naiste joogid. Neid joodi nii perekondlikel
pidupäevadel kui tähtpäevadel (eriti paastumaarjapäeval 25.03) ning magustatuna viidi ka
kosjaviinana kingiks. Tedremaranaviin ehk „kalganovka“ on ainus alkohoolne jook, mida
tarvitasid Peipsi-äärsed vanausulised. Siiski oli neil kombeks juua “kalganovkat” mitte
puhtalt, vaid üks pits „nastoikat“ ja selle peale pits taimeõli.

a j a l o o l i n e , k u lt u u r i l i n e
ja majanduslik tÄhtsus

o h u s tat u s
Poodides on nüüd saada eri värvi alkohoolseid jooke ja kodus värvitud punane viin
on kaotanud oma kultuurilise tähenduse. Peipsi-äärsetes vene külades on kodus
tedremaranaviina tegemine ja käest kätte müümine veel elujõuline, kuid mitte avalik.
Ohuks on kogu Eesti vanausuliste kogukonna hääbumine, mille kultuuri osa see on.
Uudistootena on poodides nüüd tööstuslik 0,7-liitrine tedremarana joogiviin, mis oma
kalliduse tõttu on pigem eksklusiivne jook.
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Tedremaranat leidub meil üle Eesti mitmesugustel muldadel. Ta eelistab niiskemat, kuid
kasvab ka kuivemas paigas. Otsida tasub nii avatud niitudel kui ka metsaservades või
hõredamates metsades. Õitsema hakkavad esimesed taimed juba juunis ja viimaseid
õitsejaid näeb augustis. Kollasel õiel on enamasti neli kollast kroonlehte. Tedremaran ja selle
nime teisendid olid varem levinud Lõuna-Eestis, Põhja-Eestis tunti taime tedremadarana.
Kuna tedremaran on olnud Kagu-Aasiast pärineva eksootilise vürtsi ja ravimtaime kalgani
(Alpinia officinarum) kohapealne ersats, siis kandus võõrapärane nimi ka maranale. “Kalgan”
levis ja levib tänaseni nimena Eesti idaosas, kuhu ta on tulnud laenuna vene keelest. Kuna
droog sisaldab lisaks värvainetele ka parkaineid, tärklist ja vaiku, on see tinktuur olnud
läbi aegade ka hinnatud universaalne ravim kõikvõimalike hädade korral. Eelkõige on
teda sisse võetud kõhuga seotud probleemide ja südamevaevustega. Pealtmäärimisel
kasutatakse haavade raviks. Väikestes plastikpudelites tinktuuri (piirituse baasil) on ta
müügil ka apteekides. Ravimina kasutatakse ka vesitõmmist. Parkaineterikast risoomi on
kasutatud ka nahaparkimisel ja riidevärvimisel (punase värvainena). Teada on, et Eestis
kasutati tedremarana juurt ka näljahäda ajal toiduna ja II maailmasõja ajal ostsid apteegid
seda suurtes kogustes kokku.
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