
IMEMAITSVATE
ROOGADE 
RETSEPTID

Valmistamiseks ilma elektrita, käepärastest 
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Nipinurk, 
kasulik 
teada

Toidu minimaalne päevane energiasisaldus 
võiks olenevalt kehalisest aktiivsusest olla 
1000–1800 kcal.

Kui elektrivool läheb ära, tasub 
esmajärjekorras tarbida ära piimatooted, sh 
jogurtid ja juustud.

Kui liha on külmas, tasub see võimalusel ära 
marineerida, soolata või hoopis suitsutada. 
Vorstid, liha ja viinerid tuleks läbi praadida, 
siis säilivad need kauem ja neid saab lisada 
näiteks suppidele või kastmetele.

Kui võimalik, võiks sügavkülma paar päeva 
mitte avada, et soe õhk sinna sisse ei 
pääseks. Nii püsib sügavkülmik kauem 
jahedana ja toorained ei rikne nii ruttu.

Sügavkülmutatud marjadest võib valmistada 
keedu- või toormoosi. Keedetud moos 
säilib hästi õhukindlalt suletud purkides. 
Toormoosi tuleb tarbida kohe. Marju 
võib kasutada veel näiteks küpsetistes või 
kissellides, samuti saab neist valmistada 
mahla.

Sügavkülmutatud köögivilju saab edukalt 
kasutada suppides, samuti võib neid 
praadida või keeta.

Sügavkülma kogunenud jääst saab ka vett 
teha, aga see tuleks kindlasti läbi keeta.
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„Kõlblik kuni“ ehk tarvitamise tähtpäeva 
kasutatakse kiiresti riknevatel toitudel, mille 
puhul tuleb kindlasti kinni pidada pakendil 
märgitud säilitamise tingimustest. Pärast 
„kõlblik kuni“ kuupäeva möödumist ei 
tohi toitu enam süüa. Sellised tooted on 
näiteks piim, jogurt ja vorst.

„Parim enne“ ehk minimaalse säilimisaja 
tähtpäeva kasutatakse pikema säilimisajaga 
toitudel. Pärast kuupäeva möödumist võib 
toidu lõhn, maitse ja tekstuur halveneda, 
kuid veel mõnda aega on selle söömine 
ohutu. „Parim enne“ tähtpäeva ületanud 
toitu tohib tarbida. Sellised tooted on 
näiteks makaronid, kaerahelbed ja küpsised.

„Parim enne“ ja „kõlblik kuni“
Kindlasti on oluline tutvuda toodete märgistusega 
ning ennekõike „parim enne“ ja „kõlblik kuni“ 
kuupäevadega.
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Pese käsi enne toidu valmistamist ja korduvalt 
toidu valmistamise ajal.

Pese käsi pärast tualettruumi kasutamist.

Pese ja desinfi tseeri kõik pinnad ja köögiriistad, 
mida kasutad toidu valmistamiseks.

Hoia köök ja toit puhtana putukatest, 
kahjuritest ja koduloomadest.

Hoia toores looma- ja linnuliha ning mereannid 
teistest toiduainetest eraldi.

Tarvita toore toidu töötlemisel eraldi köögiriistu 
(nuge ja lõikelaudasid).

Säilita toitu anumates, et vältida valmistatud 
toidu kontakti toorega.

Küpseta toitu põhjalikult, eriti looma- ja 
linnuliha ning mune ja mereande.

Kuumuta suppe ja ühepajatoite keemiseni, et 
jõuda kindlasti vähemalt temperatuurini 70 °C. 
Looma- ja linnuliha puhul vaata kindlasti, et 
leem oleks läbipaistev, mitte roosakas. Et kindel 
olla, kasuta kraadiklaasi.

Hoia puhtust

Eralda valmistatud toit toorest

Küpseta põhjalikult
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Ära jäta valmistatud toitu toatemperatuurile 
kauemaks kui 2 tundi.

Külmuta valmistatud ja riknev toit vajaduse 
korral kohe (soovitavalt alla 5 °C).

Hoia valmistatud toitu kuni serveerimiseni 
kuumana (üle 63 °C).

Ära säilita toitu liiga pikalt, isegi mitte 
külmutatult.

Ära sulata külmutatud toitu toatemperatuuril.

Kasuta puhast vett või töötle seda, et olla kindel 
selle puhtuses.

Vali kasutamiseks ainult värskeid ja tervislikke 
toiduaineid.

Eelista ohutuse eesmärgil töödeldud 
toiduaineid, näiteks pastöriseeritud piim.

Pese puu- ja juurvilju, eriti juhul, kui sööd neid 
toorelt.

Ära tarvita toiduaineid, mis on ületanud 
aegumistähtaja.

Säilita toitu ohutul temperatuuril

Kasuta puhast vett ja värsket toitu
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Kartulist ja 
munast klimbid 
juustu kastmega
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1 kg pudrukartuleid
2 muna

300 g jahu
maitse järgi soola

100 g parmesani juustu

Orienteeruv hind perele on 5 eurot.

Keeda kartulid koorega pehmeks.

Koori ja riivi kartulid kuumalt peene riiviga.

Sega kartulimassi muna ja minimaalne vajalik kogus 
jahu, et segu ühtlaseks muutuks.

Vormi kartulimassist klimbid.

Pane klimbid keevasse vette ja keeda, kuni need 
pinnale tõusevad.

Tõsta klimbid vahukulbi abil pannile ja pruunista.

Kaste

Lisa potti kulbitäis klimpide keeduvett ja parmesan 
ning sega, kuni kaste pakseneb.

Lisa kastmesse klimbid. Voilà! Ongi valmis!

Võimalusel võid lisada roale tomateid, 
päikesekuivatatud tomateid või midagi muud head, 
mida kapist leiad. Kaunista maitserohelisega.
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Kruubipada 
kookospiima, 
marineeritud seente 
ja kõrvetatud 
põdralihakonserviga
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350 g odrakruupe
1 purk koduseid marineeritud seeni

6 dl kanapuljongit (kasuta puljongikuubikut)
2 sibulat
1 spl õli

2 küünt hakitud küüslauku
30 g parmesani juustu

2 põdralihakonservi
kookospiima

Orienteeruv hind perele on 9 eurot.

Keeda kruupe kergelt soolases vees 20 minutit.

Samal ajal haki marineeritud seened, sibul ja küüslauk 
väiksemateks tükkideks.

Keeda kanapuljong.

Kuumuta pann ja lisa põdralihakonservid, sibul ja 
küüslauk. 

Lisa seened ja keedetud kruubid ning hakka järjest lisama 
kanapuljongit. 

Hauta 15–20 minutit, kuni enamik vedelikku on 
imendunud ja kruubid pehmed.

Sega juurde kookospiim, parmesan ja hakitud 
maitseroheline või lisa kuivatatud ürte.

Kuumuta paar minutit, kuni pajaroog on siidine ja 
kreemine.

Ongi söömiseks valmis!

Võimalusel võid lisada roale tomateid, päikesekuivatatud 
tomateid või midagi muud head, mida kapist leiad. 
Kaunista maitserohelisega.
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Külm supp (gazpacho)
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1 l purustatud konservtomateid või 
tomatipüreed

2 hapukurki
1 sibul

1 küüslauguküüs
200 g marineeritud või röstitud paprikat

1 spl veiniäädikat

Orienteeruv hind perele on 7 eurot.

Sega kõik ained omavahel kokku, võimaluse korral 
purusta saumiksriga või vispelda.

Supile võib lisada juurde focaccia saia.

Supile võib peale puistata seemneid või näiteks 
tuunikalakonservi.

NB! Hispaania ja Portugali konservtomatites säilib 80% 
vitamiinidest.
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Soolane itaaliapärane 
riisipuder (risoto)
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4 dl risotoriisi
60–100 g võid

1 hakitud sibul
100 g riivitud parmesani

soola ja pipart
0,75 dl kuiva valget veini

1,5 l kana- või köögiviljapuljongit

Orienteeruv hind perele on 8 eurot.

Sulata paksupõhjalises potis pool või kogusest.

Lisa hakitud sibul. Hauta, kuni sibul on pehme, lisa riis ja 
kuumuta 1-2 minutit. 

Lisa vein ja veidi soola, hauta tasasel tulel 10 min, kuni 
vein on riisi sisse imendunud. 

Nüüd lisa kulbitäis keevat puljongit ja keeda tasasel tulel, 
kuni puljong on imendunud. 

Jätka kulbikaupa puljongi lisamist, kuni riis on pehme.

Kui riis on valmis, tõsta pott tulelt, sega juurde ülejäänud 
või ja parmesan.

Maitsesta ja serveeri.

Soovi korral võid risotole juurde lisada näiteks liha, seeni, 
tomatit või pestot või midagi muud, mis endale meeldib.
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Tatrapopkorn
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50 g toortatart või tavalist tatart
50 ml  oliiviõli või tavalist õli

Orienteeruv hind perele on 1 euro.

Kasuta fritüürina keedupotti – kuumuta potis õli 200 
kraadini. 

Lisa tatar. Kui tatar on paisunud ehk terad „popkorniks“ 
lahti löönud, tõsta need vahukulbiga välja. 

Aseta tatraterad majapidamispaberiga kaetud taldrikule 
nõrguma, et eemaldada üleliigne rasv.

Maitsesta soolaga.
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Vürtsikas tomatine 
oapada (minestroone) 
küpsetatud saiaga 
(chapati)
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2 veiselihakonservi (või vürtsisealiha)
40 g keedetud spagette

1 sibul
2 küüslauguküünt

400 g konservube (punased oad)
400 g purustatud konservtomateid

200 g tomatipastat
1 tšillikaun (sobib ka kuivatatud)

200 g marineeritud paprikat
maitse järgi soola, pipart ja 

jahvatatud paprikat

Orienteeruv hind perele on 10 eurot.

Pane kuumale pannile hakitud sibul ja küüslauk, lisa tšilli 
ning pruunista.

Lisa juurde hakitud lihakonserv ning prae läbi.

Lisa tomatipasta ja kuumuta.

Lisa ülejäänud konservid, maitsesta.

Lase tasasel tulel podiseda u 30 minutit, et maitsed 
seguneksid.

Serveeri pajarooga kausis koos küpsetatud saiaga 
(chapati).

Kaunista maitserohelise ja balsamico-kreemiga.

NB! Seda toitu võib süüa ka kuumutamata – selleks vala 
kõik komponendid kokku, sega läbi ja maitsesta oma 
maitse järgi.
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Pannileib (tutskakk)
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Orienteeruv hind perele on 5 eurot.

Pannileib on traditsiooniline Lääne-Saaremaa toit.
Pannileival pole kindlat retsepti. Retsepti võib muuta 
sõltuvalt sellest, mis on kodus olemas. Tavaliselt 
kasutatakse pannileivas ära eelmise päeva toidujäägid.

Põhi võib olla
toores kartul,
supipõhi,
keedetud kartul,
kartulipuder.

Teine põhi võiks olla
soolatud või suitsutatud liha,
sibul,
jahu,
sool,
muna,
konservid.

Riivi toores või keedetud kartul. Kui valmistad leiba 
supijäägist, tambi supp pudrunuiaga pehmeks.

Lisa praetud lihakuubikud ning sibul, jahu ja sool. 

Sega mass läbi ja lisa muna. 

Laota taigen küpsetuspaberiga kaetud või rasvaga 
määritud pannile.

Küpseta pannileiba ahjus 200–220 kraadi juures umbes 1 

tund.
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