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Sissejuhatus

Valisin oma loovtööks rootsikeelse raamatu tõlkimise eesti keelde õpetaja soovitusel. Rootsi keel
on mul teiseks koduseks keeleks, sest mu isa on rootslane. Samuti tegelevad mu mõlemad
vanemad tõlkimisega. Minu jaoks oli huvitav proovida, kuidas tõlkimine käib. Otsustasin tõlkida
ühe väikese kokaraamatu, kuna see tundus huvitav ja mulle meeldib ka ise süüa teha.
Raamat „Aasta jagu toidunaudingut“ („Ett år med matglädje!“) on koostatud Lääne-Rootsis
ajavahemikus 1987-1988 kohalikus raadios kõlanud raadiosaadete põhjal. Ne

nde saadetega taheti propageerida kohalikku toitu, tervislikku toitumist ja anda häid mõtteid
igapäevaste söögikordade planeerimiseks. Retseptid on esitatud aastaaegade kaupa, lähtudes
hooajalistest toorainetest. Enamus kasutatavatest toiduainetest on niisugused, mida kasutatakse
Eestiski. Seetõttu sobivad raamatus toodud toiduretseptid hästi ka Eesti kööki.
Alguses tahtsin kasutada tõlkimiseks tõlkeabiprogrammi. Selle abil luuakse tõlkemälu nii, et üks
kord tõlgitud lause jääb programmi mällu ning kui järgmine kord tuleb samasugune või sarnane
lause, siis annab programm selle lause ette. Kuna retseptides esineb korduvat teksti, siis oleks
mul sellest programmist palju abi olnud. Kuid see oleks eeldanud, et tõlgitav tekst on olemas
failina, mul aga oli see raamatuna, mille skännimine ja teksti tuvastamine oleks olnud liiga
keeruline. Sellepärast kasutasin lihtsalt tavalist tekstitöötlusprogrammi MS Word 2010.
Tõlkimise juures kasutasin rootsi- eesti sõnaraamatut ja erinevaid interneti veebilehti.
Tänan mulle osutatud abi eest oma juhendajaid.
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Raamatu kaanepilt
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SÜGIS
36. nädal – Seeneaeg
Kasuta võimalust ja korja ise lisandid pidupäevase prae ja argipäevase pajatoidu juurde ning liigu
sellele lisaks tervislikult! Mine seenele, aga ära korja seeni, mille söödavuses sa ei ole sada
protsenti kindel. Korja seened sobivasse korvi, eemalda suurem praht juba metsas ja mine koju
toitvat seenepirukat või oivalist seeneahjusaia nautima.

Seenepirukas 4-5 inimesele
Pirukatainas:

Täidis:

2 ½ dl nisujahu

1 liiter puhastatud seeni

½ dl sepikujahu

1 porrulauk

125 g võid

2 spl võid

2 spl vett

¾ tl soola
pipart
3 muna
2 dl piima

Haki või jahuga tainaks. Lisa vett ja sõtku. Lase tainal külmkapis vähemalt ½ tundi seista.
Sel ajal prae seened võiga. Lisa viilutatud porru. Maitsesta. Rulli tainas lahti ja laota see
pirukavormi. Sälgi tainasse väiksed augud. Küpseta 10 min 225 kraadi juures.
Klopi kokku muna ja keema lastud piim. Võta pirukapõhi ahjust välja ja laota sellele seened ning
porru. Kalla peale munasegu.
Küpseta 200 kraadi juures ca 20 min kuni munasegu on hüübinud ja saanud natuke värvi.
Serveeri koos värske salatiga. Näiteks peeneks viilutatud kapsa, jämedalt riivitud porgandite ja
hakitud peterselliga. Garneeri pihlakatega.
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Maitsekas seenevõisai 4 tk
200 g šampinjone või erinevaid seeni väikeste tükkidena
1 väike peeneks hakitud sibul (või porrulauk)
1 väike õun, kuubikuteks lõigatud
½ spl võid
½ dl Creme Fraiche’i koort
Soola, valget pipart, ½ tl karrit
1 küüslauguküüs (pressitud)
4 viilu saia

Prae seened, sibul ja õun pannil võiga.
Lisa Creme Fraiche ja maitseained. Jaga seenesegu röstitud saiaviilude peale.
Serveeri kohe salati ja tomatiga.
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37. nädal – Kohtume aiamaal
Mõtle, kui palju head on võtta aiamaalt, alates esimesest murulaugust kevadel kuni talveks
varutud juurviljade ja kapsasortideni. Kui sul ei ole võimalust ise aiavilja kasvatada, leiad
fantastilise valiku poodide köögiviljalettidelt. Köögi- ja juurviljad sisaldavad väärtuslikke
toitaineid, annavad toidule värvi ja muudavad selle isuäratavaks.
Ühe küllusliku talupojasupiga võid korraga kätte saada kogu taldrikumudeli toitained.

Talupojasupp 4-5 portsjonit
300 g värsket sealiha
1 sibul
2 porgandit
4 kartulit
1 pastinaak (või aedjuurt, brokolit, herneid)
1 väike paprika
1 spl võid
2 tl karrit
6 dl puljongit
5 dl piima
1-2 tl sojakastet
1 munakollane
½ dl vahukoort
soola
Lõika liha õhukesteks ribadeks. Koori ja puhasta juur- ja aedviljad. Haki sibul, viiluta porgand,
pastinaak ja paprika. Viiluta kartulid.
Pruunista liha potis toidurasvaga. Puista üle karriga. Lisa sibul ja lase veidi aega pruunistuda. Lisa
puljong ja lõigatud aedviljad. Lase haududa madalas soojuses umbes 15 min. Kalla peale piim ja
sojakaste. Kuumuta keemiseni ja maitsesta soolaga. Soovi korral võid suppi paksendada vahustatud
munakollase ja vahukoorega. Serveeri kääru musta leivaga. Lõpeta toidukord õunakoogi või
karusmarjapirukaga.
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Juurviljapannkoogid
1 keskmine porgand
1/2 pastinaaki
1 tükk juursellerit
natuke peeneks hakitud porrulauku või sibulat
soola
2 muna
3 spl maisitärklist
3 dl piima
Riivi juurviljad. Klopi tainas kokku. Lisa riivitud juurviljad. Rösti aeglaselt pannil väheses
toidurasvas.
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38. nädal - Toite hakklihast
Kokku segatud hakklihast saab teha lihapalle, pihve, pikkpoissi, kotlette või rulaade. Võimalusi
on tohutult! Prae ja külmuta, võta ainult välja ja soojenda. Värskelt läbi masina aetud sea-, seguvõi veisehakkliha on kõige parem külmutada lapikus pakendis. Sellest saab kiiresti valmistada
ühepajatoitu, pajarooga ja kastmeid igapäevalõunaks.
Üht ja sama valmis segu võib kasutada täidisena pannkookides, lasanjes, pirukates jne. Proovi
ise!
Prantsuse hakkliha
400 g seguhakkliha
3/4 dl kaerahelbeid
1 1/2 dl vett
1 tl soola
pipart
1 purk konservtomateid (terveid)
2 viilu saia (prantsuse)
1 purustatud küüslauguküüs
1 dl hakitud peterselli
1 spl sojakastet
Sega kokku kaerahelbed ja vesi, et helbed saaksid natuke aega paisuda. Sega hakklihaga ja
maitsesta soola ja pipraga. Pane hakkliha kahe kitsa ribana võiga määritud ahjuvormi. Kalla
vedelik tomatitelt ära (jäta see alles hakklihakastme jaoks). Pane tomatid hakkliharibade vahele.
Pudista sai ja sega see toidurasva, küüslaugu ja peterselliga. Laota see tomatitele. Pintselda
hakkliha sojakastmega.
Küpseta ahjus 200 kraadi juures 20-30 min, kuni hakkliha on läbi küpsenud ja õige värvi saanud.
Serveeri koos keedetud kartulite ja värske salatiga. Magustoiduks sobib värske puuvili või
puuviljakompott.
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Baassegu külmutamiseks

1 kg veisehakkliha või lahjat seguhakkliha
2-3 sibulat
2 tl võid või margariini
1-2 tl soola
pipart
4 spl tomatipüreed
Koori ja haki sibul. Prae hakkliha pannitäite kaupa toidurasvaga. Lisa sibul ja lase sellel natuke
aega küpseda. Maitsesta ja lisa tomatipüree. Lase segul jahtuda ja paki portsjoniteks (säilivus
sügavkülmas 3-4 kuud).

Variatsioone
(Jaota eelmises retseptis toodud toiduainete segu kolmeks osaks ning proovi ka järgmisi
võimalusi )
1. Maitsesta hakklihasegu hakitud selleriga ja sega keedetud makaronidega = Tšiili
makaronihautis.
2. Sega hakklihasegu purustatud tomatitega (umbes 1 dl). Pane hakkliha ahjuvormi. Kata see hea
kartulipudruga. Pintselda munaga või puista peale riivitud juustu ja gratineeri.
3. Sega baassegu ühe hakitud porrulauguga, 4 hakitud tomati ja 500 g peeneks viilutatud kapsaga.
Maitsesta soola, pipra, küüslaugu ja puljongikuubikuga, võid lisada ka oreganot, siis saad "odava
hautise hakkliha ja kapsaga" 4 inimesele.
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39. nädal -Lae energiat hea hommikusöögiga
... siis jõuad rohkem ja tunned ennast paremini. See käib nii noorte kui ka vanemate kohta. Kui
tunned, et sa ei jõua hommikusööki teha või süüa kohe hommikul, tee mõned topeltvõileivad juba
õhtul külmkappi valmis. Võib-olla saad neid süüa tööl kohvipausi ajal.

Helbete segu (müsli)
6 dl rukkihelbeid
6 dl kaerahelbeid
1/2 dl purustatud linaseemneid või nisukliisid
kibuvitsapulbrit
(1 dl rosinaid)
(hakitud pähkleid)
Serveeri maitsestamata jogurti või hapupiima ning puuviljadega, nt viilutatud banaani või
marjamoosiga.

Kaerapuder õunaga 3-4 portsjonit
2 dl kaerahelbeid
4 dl vett
1/2 tl soola
1 õun
Sega kaerahelbed, vesi ja sool kokku. Lase keeda umbes 3 min. Sega vahepeal. Riivi õun ja sega
see valmis pudru sisse.
Serveeri piima ja võileivaga.
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Täidised topeltvõileivale
Hea külmkappi valmis teha. Säilib külmkapis u nädala. Juurde sobivad täisterakuklid või
leivaviilud.

1.Soome munavõi

3 keedetud muna, hakitud
50 g võid
200g kodujuustu
hakitud tilli, piprasegu
(soovi korral soola)

Sega hästi kokku, kuni tekib määritav segu (nt elektrimikseriga).
2. Pasteedivõie

100 g maksapasteeti
1/2 dl vahukoort
1/2 Bostoni kurgisalatit.

Valmistamine nagu eelmisel.

3. Suutäis soolast

200 g kodujuustu või kohupiima
2 spl sinepit
100 g lihaviile või suitsusinki.

Lõika liha ribadeks ja sega ülejäänud koostisosadega.
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Hommikusaiake 12 tk ("Hommikusöögi raamatust")
3 dl hapupiima või piima
50 g pärmi
1 tl soola
4 dl nisujahu
3 dl helbesegu (või 1 1/2 dl kaerahelbeid ja 1 1/2 dl rukkihelbeid)

Tee tainas õhtul valmis, vormi saiakesed ja lase külmkapis üle öö kerkida. Küpseta saiakesed
hommikul.
Õhtul: Kalla hapupiim kaussi. Pudista sisse pärm . Sega. Lisa sool, või, helbesegu ja jahu. Sõtku
tainaks. Rulli tainas paraja pikkuseni, kujunda lapikuks pätsiks ja lõika see 12 tükiks. Pane need
võiga määritud plaadile. Pane plaat külmkappi. Lase kerkida umbes 12 tundi.
Hommikul: Lülita ahi 250 kraadi peale. Võta saiakesed külmkapist ja pane ahju. Lase küpseda
umbes 15-20 min.
PS. Tainas võib kerkida ka toatemperatuuril, 1/2 tundi kausis ja 1/2 tundi plaadil. Küpseta kohe.
Siis kasuta leiget tainavedelikku.
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40. nädal - Lambahooaeg
Lambaliha on delikatess, mis on alatitähelepanu äratanud, kuid me ei söö isegi 1 kilo lambaliha
ühe inimese kohta aastas. Ometi on seda kerge valmistada, see on tervislik, hinda väärt ja
maitsev! Osta korraga terve lammas või pool ja valmista road sügavkülma valmis. Sellest saab
palju häid pajaroogi ja praade. Sobilikud maitseained on küüslauk, salvei, rosmariin ja petersell,
rääkimata piparmündikastmest. Nämma!

Lambapraad 10-12 portsjonit
1 terve lambakints (2- 2 1/2 kg)
2 tl soola
3 küüslauguküünt
(või 1 tl rosmariini või salveid)
värskelt jahvatatud musta pipart

Lülita ahi 175 kraadi peale. Hõõru liha poolitatud küüslauguküünega ja topi ülejäänu liha vahele.
Hõõru samamoodi soola ja maitseainetega. Pane lihatermomeeter kõige paksemasse kohta nii, et
terve varras oleks korralikult liha sees, aga mitte vastu konti.
Pane lihatükk ahjukindlasse kaussi või ahjupannile. Küpseta ahju alumises osas soovitud
sisetemperatuurini. Umbes 2 h. 70 kraadi = natuke roosakas liha, 75 kraadi =läbiküpsenud. Lase
prael seista lõikelaua peal alumiiniumfooliumiga kaetult umbes 15 min.
Kasuta küpsetusvedelikku kastme jaoks. Serveeri keedetud või küpsetatud kartulitega, keedetud
aedviljade, želee ja kõrvitsasalatiga. Kartuli ahjuvorm ja roheline salat sobivad ka hästi lisandiks.
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Inglise piparmündikaste
5 vart värsket piparmünti (või 1 1/2 spl kuivatatud)
1 1/2 dl vett
1 spl mett
2 spl veiniäädikat
soola, pipart

Lase piparmündil pehmeks keeda ja haki korralikult. Sega ülejäänud koostisosadega.

Hakklihaga täidetud lambarullid 6 portsjonit
2 lamba kõhutükki (1 - 1 1/2 kg)
soola, musta pipart ja võid
Täidis: 300 g lambahakkliha
1 väike sibul, peeneks hakitult
1 tl soola
pipart
1 muna
1 spl nisujahu
1 dl koore ja piima segu
1 tl sinepiseemneid (või1/2 dl hakitud peterselli)

Variatsioon: Täidis sobib ka lihapasteedi tegemiseks. Küpseta seda ahjus 200 kraadi juures
umbes 45 min.
Lõika lambaliha kondivabaks. Puista peale soola ja pipart. Sega kokku täidise koostisosad. Määri
segu lamba kõhutükile ja rulli kokku. Seo kokku puuvillase nööriga. Pruunista rulle ahjupotis
pliidi peal. Lisa puljong ja hauta liha, kuni see on pehme, umbes 1 h (või prae ahjus 175 kraadi
juures). Võta nöör ära ja lõika rullid viiludeks. Serveeri kartulipudru või keedetud kartulite ja
aedviljadega.
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Lammas savipotis (või keraamilises pajas)
600 g lamba abatüki liha
1 sibul
2 porgandit
1 paprika
1 pastinaak
1 1/2 tl soola
pipart
(1/2 tl rosmariini või mõnda teist ürti)

Pane savipott umbes 10 min vette likku. Puhasta liha ja lõika väiksemateks tükkideks. Puhasta ja
tükelda aedviljad. Lao koostisained kihiti patta. Maitsesta. Pane kaas peale. Pane pada külma
ahju. Lülita ahi 250 kraadi peale. Pajaroog on valmis umbes 1 h pärast.
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41. nädal - Puuviljaaeg - õunaaeg
Muidugi on parim hammustada värsket õuna, mis on just puult korjatud, aga kasutusvõimalusi
söögitegemiseks on palju. Kodumaistel õuntel on hea aroom ja neid on palju erinevaid sorte,
erinevate valmimisaegadega. Et neid on vähem pritsitud ja neis on palju C-vitamiini ja
kiudaineid, teeb asja kindlasti paremaks. Proovi sealiha õuntega. Õunad aitavad muuta
rasvarikast toitu (nt praetud sealiha sibulakastmega) natuke vähem kaloreid ja rohkem kiudaineid
sisaldavaks.

Sealiha õunaga 4 portsjonit
400 g soolapeekoni viile
3-4 õuna
3-4 sibulat
peterselli

Lase pann kuumaks. Prae peekoniviile omas rasvas umbes 2 min mõlemalt poolt, kuni need on
krõbedad. Pane taldrikule ja hoia soojas. Võta õunasüda välja ja lõika õun viiludeks. Koori ja
viiluta sibul. Prae õuna-ja sibulaviile ettevaatlikult väheses rasvas, kuni need on pehmed. Pane
õuna- ja sibulaviilud peekoni kõrvale. Puista peale hakitud peterselli. Serveeri pressitud
keedukartuli ja riivitud porganditega.

21

Vananaistesuve salat 4 portsjonit
1/2 jääsalati pead
1 väike lillkapsapea
2 õuna
1/2 punast paprikat
200 g juustu
1 dl peeneks viilutatud porrulauku
Salatikaste
1 tl prantsuse sinepit
1 spl veiniäädikat, 2 spl õli
1 spl vett, soola
musta pipart

Pane kokku salatikastme koostisained ja sega korralikult. Tükelda salat. Lõika lillkapsas
väikesteks tükkideks. Tükelda õunad, paprika ja juust. Viiluta porrulauk peeneks. Sega kõik
kokku ja vala salatikaste peale.

Õunasalat mädarõikaga
ca 300 g küüslaukkapsast
2-3 õuna
poole sidruni mahl
1 dl hapukoort
ca 2 spl riivitud mädarõigast

Riivi kapsas jämeda riiviga. Tükelda õunad ja tilguta peale sidrunimahla. Sega kapsas, õunad ja
hapukoor. Maitsesta mädarõika ja soovi korral soolaga. Salat on hea suitsulihaga või -kalaga.
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Kardemonikook õuntega
4 õuna
2 muna
1 1/2 dl suhkrut
2 3/4 dl jahu
2 tl küpsetuspulbrit
1/2 spl purustatud kardemoni
50 g võid
1/2 dl vett

Lülita ahi 175 kraadi peale. Koori ja lõika õunad sektoriteks. Vahusta muna ja suhkur. Purusta
kardemon uhmris peeneks. Sega jahu, küpsetuspulber ja kardemon. Sulata või. Sega jahu munaja suhkrusegusse. Lisa või ja vesi ning sega ühtlaseks tainaks. Kalla tainas määritud ja riivsaiaga
üle puistatud küpsetusvormi. Pane õunatükid tainasse ja küpseta ahju alumises osas umbes 45
min.
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42. nädal – Maitsev kartul
Kartul on toitaineterikas, odav, vaheldusrikas toit, aga eelkõige meie põhitoidus ja toidusedeli
alustala. Oktoobris ei ole kartul enam värske kartul ja saab toidukartuliks, mis on jagatud
kvaliteedi järgi erinevatesse klassidesse. Vali kõrgem kvaliteet, et saada parimat. Vali ka õige
sort, vastavalt sellele, millist sööki sa tahad teha.
Osad sordid (nt. Anti, Printsess) - sobivad paremini praadimiseks, teised (nt. Ando, Ants) pudru
ja tavalise keetmise jaoks, kolmandad (nt. Printsess) salati ja neljandad ahjuvormi jaoks.

Kuldkonksu kartulid 4 portsjonit
1 liiter kooritud kartuleid
1 tl soola
1 tl köömneid
1 peotäis murulauku
2 dl koore ja piima segu

Lülita ahi 225 kraadi peale. Viiluta kartulid õhukeseks. Pane üks kiht kartuleid võiga määritud
vormi. Maitsesta soola, köömnete ja hakitud murulauguga. Jätka kartulite ja maitseainete
kihtidesse ladumist. Vala peale koore ja piima segu. Küpseta ahjus, kuni kartul on pehme.

Toorelt mooritud kartul 4 portsjonit
10 kartulit
3-4 dl piima
soola, pipart
maitserohelist

Koori kartulid. Lõika need kuubikuteks. Keeda 3 dl piima ja lisa kartulikuubikud. Hauta, kuni
kartulid on pehmed. Sega vahepeal, et hautis ei läheks kõrbema. Lisa vajadusel piima, soola ja
maitsesta. Puista peale maitseroheline. Sobib hästi serveerida suitsukala või -lihaga.
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Ahjus küpsetatud kartulipoolikud 4 portsjonit
10 kartulit
1 spl võid või õli
soola
köömneid või rosmariini

Puhasta koorega kartulid korralikult. Lõika need pooleks ja pane ahjukindlasse vormi. Pintselda
lõikepinnale sulatatud võid või õli. Maitsesta kergelt soola ja köömnete või rosmariiniga. Küpseta
ahjus 225 kraadi juures umbes 30 min.

Alströmi kook
150 g võid
150 g nisujahu
150 g keedetud kartulit
Täidis:
2 dl õunamoosi
1 1/2 dl vahukoort

Riivi või pressi kartulid. Haki pirukataignaks kokku jahu, või ja kartulid. Jaga tainas nejaks osaks
ja rulli need ümmargusteks koogipõhjadeks, mis pannakse kahele küpsetuspaberiga kaetud
plaadile.Sälguta põhjad kahvliga . Küpseta 225 kraadi juures umbes 10 min. Lase põhjadel
jahtuda. Pane õunamoos põhjade vahele ja kata kook vahukoorega!
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43. nädal - Õhtusöök
Me kõik vajame kolme põhjalikumat toidukorda päevas – hommiku-, lõuna- ja õhtusööki. Paljud
söövad oma põhisöögikorra tänapäeval kodust väljas, s.t koolis või tööl. Üks täiendav õhtueine
on kindlasti vajalik. Selle valmistamine ei tohi võtta kaua aega, samas peab see olema
toitaineterikas, maitsev ja jätma täiskõhu tunde. Siin on mõned nõuanded:

Tomatisupp sooja juustuvõileivaga 4 inimesele
1 sibul
1 õun
1 spl margariini
1 spl nisujahu
3/4 l vett
1 purk purustatud tomateid
1 puljongikuubik
soolt, pipart, küüslauku, tüümiani

Haki sibul. Lõika õunad kuubikuteks. Pruunista sibul ja õunakuubikud supipotis margariiniga.
Lisa jahu. Lahjenda vee ja tomatitega. Maitsesta puljongikuubikuga. Keeda, kuni sibul on pehme.
Maitsesta soola ja maitseainetega.
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Toitev võileib 4 inimesele
4 pitsapõhja
4 salatilehte
4 viilu suitsuliha
1 purk toorjuustu mädarõikaga
1 portsjon munaputru
4 paprikarõngast

Määri pitsapõhjale võid. Pane peale salatilehed. Pane iga võileiva peale grupiti üks viil suitsuliha,
lusikatäis munaputru ja mädarõika -toorjuustu. Garneeri punase paprikaga.

Toitev soe võileib 4 tk
4 viilu saia
1 pakk sügavkülmutatud spinatilehti
4 pošeeritud muna
2 dl juustukastet
Rösti 4 viilu saia. Lase spinatilehtedel sulada ja laota need saiaviiludele. Pošeeri munad selliselt,
et keeda sügavamas haudepannis 1/2 l vett ja lase munad ettevaatlikult keevasse vette aeglaselt
tahkenema. Pane muna spinati peale. Tee üks hea juustukaste ja vala see muna peale. Gratineeri
ahjus 250 kraadi juures, kuni saiad on pealt ilusat värvi. Serveeri salatiga.

27

45. nädal - Parima õhtuvõileiva võistlus
1987. aasta sügisel korraldati võistlus sellise hea õhtueine väljaselgitamiseks, mis põhineks
soojal või külmal võileival. Uusi ideid heade, toitvate ja kergesti valmistatavate mõistliku
maksumusega võileibade tegemiseks premeeriti erinevate auhindadega. Proovi mõnda
võidutöödest.

"Salativõileib" 8 tk
1 dl hakitud porrulauku
1 dl juustukuubikuid
2 hakitud tomatit
1 suur hakitud õun
1 tl estragoni
soola, valget pipart
2 klopitud munavalget
3 spl lahjat majoneesi
8 viilu täisterasaia

Kõik koostisosad segatakse ja jagatakse saiaviilude peale. Saiu gratineeritakse 225 kraadi juures
umbes 8 min, kuni need on ilusat värvi.
Inga-Britt Hellström Örslösalt
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Soojad juustu- ja singivõileivad 6 tk
30 g riivitud juustu
100 g peeneks hakitud õhukest peekonit või suitsusinki
2 spl koort
1 munakollane
natuke sinepit
6 vormisaiaviilu

Määri saiaviiludele või. Pane peale teistest koostisosadest tehtud segu. Küpseta ahjus 250 kraadi
juures umbes 10 min.
Karin Jonsson Dönstorpist, Varast

Võileivarull
Määri lavaši tüüpi leivale võid. Pane peale üks salatileht. Viiluta munalõikajaga üks külm
keedukartul ja pane leiva keskele. Haki üks keedumuna, 1/2 heeringafileed ja maitse järgi sibulat
ning sega kokku 2 spl Creme Fraiche koore või vahukoorega. Määri segu kartuliviiludele. Rulli
kokku, serveeri õlle või teega.
Ewa Lundkvist, Förstadsgatan 9 Tidaholm

Vahvlivõileib 1 tk
2 valget vormisaiaviilu, võid
1 viil sinki
natuke sinepit
1 viil juustu

Määri saiaviilud võiga. Pane ühele viilule sink ja määri sellele sinepit, teisele viilule aseta juust.
Pane viilud kokku. Rösti kuumas vahvlimasinas või võileivagrillis. Hästi sobivad juurde
viilutatud banaanid.
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Talv
48. nädal - Skaraburger
Meil ei ole maakonnas ühtegi konkreetset kohalikku rooga, mida uhkusega esile tuua, aga
tanguvorsti tunneb ja tunnustab igaüks, kes siinkandis sündinud. Igal perekonnal on oma variant
ja õige konsistentsi tunneb vorstimeister ära tainast. Tangude ja hakkliha vahekord vorstis võib
samuti olla erinev, olenevalt maitsest. Maitsestamine sibula ja vürtspipraga on aga kohustuslik.
Üks tanguvorsti moodsamaid variante on "Skaraburger“. See on välja kujunenud traditsioonist
pärast soolikate otsasaamist ülejäänud vorstitainas pannil lamedateks pihvideks praadida. Nende
tangupihvide maitsmine oli seatapu juures ikka üheks kõrghetkeks.
Kui lisame juurde täisterasaia, peeneks lõigatud salati ja viilutatud soolakurgi, saame

Skaraburger
1/2 - 3/4 dl odratangu
vett
400 g seahakkliha
1 tl soola
vürtspipart
1 tavaline või punane sibul

Pane odratangud üheks ööks vette. Sega pärast juurde seahakkliha ja peeneks hakitud sibul.
Maitsesta soola ja vürtspipraga ja vormi pihvideks. Prae pannil vähese võiga.
Pane pihv hamburgerisaia vahele, mis soovitavalt võiks olla oma küpsetatud, täisterajahust.

Lisandid: sinep ja viilutatud soolakurk, soovitavalt veel mingit head aedvilja, näiteks salatit,
hakitud kapsast või riivitud porgandit, peeneks lõigatud porrulauku.
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Tanguvorst
1 kg odratangu
1 l vett
3 kg seahakkliha ja sealiha
3 sibulat
2-3 spl soola
1-2 tl vürtspipart
10 m soolikaid

Pane tangud üheks ööks vette. Sega need seahakklihaga ja hakitud sibulaga. Lisa sool ja
maitsesta. Prae väike tükk maitsmiseks.
Täida soolikad, neid liigselt täis toppimata. Seo otsad kokku.
Pane vorstid kihiti jämeda soolaga üheks ööks kaussi. Loputa sool maha, paki külmakindlasse
kilekotti ja pane sügavkülma. Püsib umbes 3 kuud.
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49. nädal - Jõulusai
Piparkookide ja safranisaiakeste lõhn kuulub advendiaja rõõmude juurde. Jõulusaia ja rõngassaia
küpsetamiseks vürtsitame tavalist saiatainast pomerantsi, aniisi ja apteegitilliga. Võib-olla on sul
kodus suur ahi, kus saad saia küpsetada suurema laari ning teha seda kasvõi kogu päeva. Siis on
saia lõhna juba õues tunda. Ja õige jõululõhn on kindlasti jõuluettevalmistuste juures tähtis
element. Küpseta siis juba natuke rohkem, et oleks midagi ka jõulukingi sisse panna. Üks värskelt
küpsetatud punase lindiga kaunistatud jõulupärg või purk Västgöta kringlikesi on alati teretulnud
kingitus.

Pika saia pärg
10 g pärmi (värsket)
3 dl vett
1 tl soola
1 dl grahamjahu
7 dl nisujahu

Pudista pärm kaussi. Kalla vesi peale (külmalt). Sega seni, kuni pärm lahustub. Lisa sool,
grahamjahu ja nisujahu. Töötle tainas hästi läbi. Puista taina peale jahu ja laota kausile rätik. Lase
tainal kerkida toatemperatuuril 4 tundi (või külmkapis 8-10 tundi).
Töötle tainas ühtlaseks. Rulli õhukeseks, pikaks koogiks, keera see rulli ja kujunda pärjaks. Pane
pärg võiga määritud plaadile. Lase sellel rätiku all umbes 2 tundi kerkida. Tee saia pealispinnale
žiletiteraga väikesed vaod. Pane sai 275- kraadisesse ahju ja küpseta 10 min. Pintselda saia pealt
veega ja lülita ahi välja. Küpseta saia järelkuumuse käes umbes 20 min. Lase saial rätikuga kinni
katmata jahtuda.
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Venna talu sai (Rukkinäkileib)
25 g pärmi
5 dl vett
1 tl soola
1/2 spl purustatud apteegitilli
1/2 spl purustatud aniisi
1 l rukkijahu
2 dl nisujahu

Puista pärm kaussi. Kalla leige vesi peale. Lisa sool, maitseained ja pool rukkijahust. Töötle
tainas hästi läbi. Lisa vähehaaval ülejäänud jahu. Puista tainale natuke jahu ja lase kerkida poole
suuremaks. Pane tainas küpsetuslauale. Sõtku, kuni tainas tundub paras ja kergesti töödeldav.
Jaga tainas 20 tükiks. Vormi neist kuklid, millel võid lasta natuke aega küpsetuslaual kerkida.
Siis rulli need õhukesteks, ümarateks kookideks. Sälguta need kahvliga ja pane võiga määritud
plaadi peale. Tee iga koogi keskele auk. Lase kerkida 10 min. Küpseta 225- kraadises ahjus
umbes 5 min.

Västgöta kringlid
2 dl koort (soovitavalt hapukoort)
1 1/2 dl margariini või võid
30 g pärmi
nisujahu, taina jaoks parasjagu
pärlsuhkrut kaunistamiseks

Sega pehme või ja koor kokku. Lahusta pärm vähese vedeliku sees. Sega juurde nisujahu ja sõtku
ühtlaseks tainaks. Vormi tainas väikese sõrme paksuseks rulliks. Jaga see umbes 10 cm
pikkusteks tükkideks. Vormi rõngad. Kasta neid pärlsuhkru sisse. Küpseta 225- kraadises ahjus.
Alkoholivaba glögi mustsõstramahlaga ja salat sobivad ka hästi jõululauale.
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Mustasõstraglögi
5 dl vett
1 pakk glögimaitseainet
2 dl pruuni suhkrut
1 l mustsõstrateed
2 dl lahjendamata mustsõstramahla

Sega vesi, pruun suhkur ja glögimaitseained kokku. Kuumuta madalal temperatuuril 30 min. Lase
seista ja jahtuda. Vala saadud siirup läbi sõela. Keeda mustsõstratee. Sega see maitsestatud
siirupiga ja lisa mustsõstramahl, soojenda ja serveeri rosinate ja mandlitega.

Punane salat
4 inimesele
1 l peeneks viilutatud punast kapsast
2 peeneks hakitud õuna
1/2 dl mandlilaaste või hakitud pähkleid
1 dl riivitud laagerdunud juustu
Salatikaste:
1/2 spl veiniäädikat
1/2 spl sinepit
1/2 spl suhkurt
1/2 dl õli

Sega kõik koostisosad salatiks. Klopi kokku äädikas, sinep ja suhkur. Tilguta vähehaaval juurde
õli, klopi hoogsalt. Vala kaste salatile ja serveeri külmalt.
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51. nädal - Kala jõuluroogades
Eeskätt seostame jõuludega muidugi libekala (tuhavees leotamise järel kuivatatud kala – Rootsi
jõuluroog). Kui sul on mikrolaineahi, siis proovi valmistada seda seal.
Meie kodukandis Vänerni ja Vätterni järvede vahel on olulisel kohal ka järvekalad. Luts on üks
selline talvekala, millest paljudele meeldib jõulu ja uusaasta vahel maitsvat hautist teha.
Ahjus küpsetatud havifileed võib külalistele tavalise jõulusöögi vahelduseks kindlasti pakkuda.

Libekala mikrolaineahjus
1 kg libekala
2 tl soola
1/2 tl purustatud vürtspipart

Hoia kala paar tundi või soovitavalt üle öö rohkes vees. Pane see avarasse kaanega
küpsetusvormi, mida võib kasutada mikrolaineahjus. Hoia kala mikrolaineahjus kõrgeima
võimsuse juures 8 min. Pööra küpsetusvormi ringi ja jätka mikrolaineahju madala võimsuse peal
6-8 min. Lase kalal enne serveerimist 5 min seista. Serveeri valge kastmega või maitsesta
sinepiga, lisandiks rohelised herned või oad ja värskelt keedetud karulid.

35

Hautatud luts 4 portsjonit
1 - 1 1/4 kg lutsu
2 spl margariini või võid
1 1/2 tl soola
1/2 spl värskelt pressitud sidrunimahla
10 vürtspipratera
1 loorberileht
2 spl jahu
2 dl piima
peterselli

Eemalda kalalt nahk, puhasta ja loputa kala. (Soovi korral hoia mari alles ja keeda seda eraldi
soolases vees). Määri madal ja lai pott toidurasvaga. Lõika kala paksudeks viiludeks ja pane need
potti. Puista peale soola ja tilguta peale sidrunimahla. Lisa maitseained. Kuumuta aeglaselt, et
kalast jõuaks rohkem vedelikku välja imbuda. Hauta kala nõrgal kuumusel umbes 10 min. Sega
piim jahuga ja vala kala peale. Raputa potti kergelt ja lase veel 3 min haududa. Maitse.
(Kalamarja võid puruks kloppida ja kastmesse segada või serveerida viilutatult potti lisatuna).
Juurde serveeri värskelt keedetud kartuleid ja riivitud porgandit.
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Ahjus küpsetatud havifilee maitsestatud võiga
2 havifileed (800 g)
1/2 tl soola

Maitsestatud või:

30 g võid
1/2 kalapuljongi kuubikut
1 tl aed-piparrohtu või mesiputke
1 tl estragoni
1 kimp hakitud peterselli

Puista fileele soola. Hõõru võid, kuni see muutub pehmeks ja sega juurde puljongikuubikud ja
maitsetaimed. Määri natuke maitsestatud võid kokku pandud fileede vahele ja ülejäänud või
määri peale. Pane filee ahjukindlasse küpsetusvormi ja küpseta 200 kraadi juures umbes 30 min.
Kasta kala aeg-ajalt võiga. Küpsetusvormi jäänud vedelikust võid vähese veega lahjendatult teha
kastme. Serveeri keedetud, pressitud kartulitega ja kergelt keedetud aedviljaribadega.
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3. nädal – Odav toit/Dieettoit
Pärast pühi võib paljudele olla rahakotti jäänud üsna vähe ning taljele ja puusadele lisandunud nii
mõnigi liigne kilo. Siis on paras aeg hakata lahjemalt ja odavamalt läbi ajama. Tee lihahautist,
liha eelnevalt pruunistamata. Võta ooteks täisterakuivik kergema võileivakattega. Vähem rasva,
vähem suhkrut ja rohkem kiudaineid on nüüd meie loosung.

Lihtne ühepajatoit
400 - 500 g kondita veiseliha (ribid, aba- või rinnatükk)
4-5 sibulat
1 purk terveid tomateid omas mahlas
1 tl paprikapulbrit
1 tl soola
musta pipart
1 tl tüümiani
1 - 2 küüslauguküünt (või 1 tl köömneid)

Lõika liha suurteks kuubikutes (3x3 cm). Koori ja lõika sibulad sektoriteks. Lase sibulad ja
tomatid omas mahlas keema. Lisa sool, paprika, tüümian, küüslauk või köömned. Lisa
pruunistamata lihatükid ja hauta umbes 1 tund. Maitse. Serveeri keedetud kartulite või riisiga
ning salatiga.
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Christina kuivikud
50 g pärmi
5 dl piima
100 g võid
2 spl mett
1 spl kardemoni
1 1/2 tl soola
8 dl grahamjahu
4-5 dl nisujahu

Valmista tainas nagu tavaliselt. Vormi ümarad saiakesed. Lase neil plaadi peal hästi kerkida.
Küpseta 225 kraadi juures. Lõika saiakesed pooleks ja rösti 200- kraadises ahjus. Seejärel lase
saiapooltel 100- kraadises ahjus kuivada, ahjuuks paokil.
Serveeri määrdejuustu või marmelaadiga kohvi või tee juurde.

Ootekuivikute peale sobivaid määrdeid
1. Kodujuust riivitud õunte ja hakitud pähklitega.
2. Haki kuivatatud puuviljad köögikombainis. Sega kontsentreeritud apelsinimahlaga
marmelaadiks.
3. Mustsõstrapüree.
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5. nädal – Meeldejäänud road
Oma söögikultuuri ja traditsioonide hoidmine saab tavaliselt kõige suurem hoo sisse suurematel
pühadel. Toiduelamuste ja oma kogemuste jagamine on kindlasti tähtis. Mõnikord on vahva
saada inspiratsiooni teistest kultuuridest ja nende toite kodus ise järele proovida. Järgnevad
retseptid on väikesest raamatukesest pealkirjaga "Söögimälestusi Ellen Larssoni Ameerikas
veedetud aastatest" s.t 1928 - 1934. Ellen oli pärit Smålandist ja ta abiellus Skarstadist pärit Sam
Larssoniga.

Munatimbaalid tomatikastmes (Eggtimbals in tomatosauce)
6 muna
3 dl piima
pipart + 1 tl soola
klopi kergelt kokku munad, piim ja maitseained, lisa:
1/2 dl hakitud peterselli
2 spl riivitud sibulat
Määri ahjukindel küpsetusvorm võiga, võid kasutada ka mitut ühe portsjoni vormi. Kalla segu
vormi ja küpseta ahjus 200 kraadi juures veevannis, kuni timbaalid tahkestuvad. Kummuta need
taldrikule ja serveeri tomatikastmes.

Tomatikaste
1 spl võid
1 spl riivitud sibulat
2 tl jahu
1 dl vett
2 dl purustatud tomateid (värsked või konserveeritud)
1 tl soola
valget pipart
Kuumuta sibul võis, lisa jahu ja lahjenda veega. Lase segul keeda 2-3 minutit, lisa purustatud
tomatid ja maitsesta. Serveeri muna-, makaroni- ja kalatoitude juurde.
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Ahjus küpsetatud kalkun (Roast turkey)
1 kalkun 4-5 kg
soola
Hõõru kalkun soolaga sisse ja lase üle öö seista.
1 sai (röstsai, röstitud ja katki pudistatud)
2 hakitud sibulat
soola ja pipart
4 õuna tükkideks lõigatuna
1 dl sulatatud võid

Rupskid, süda, maks ja magu lase läbi hakklihamasina. Sega kõik kokku ja täida kalkun. Seo
kalkun pealt kinni. Küpseta kalkunit võiga määritud ahjupannil umbes 3 tundi 200 kraadi juures.
Lisa vett ja kasta kalkunit küpsetamise ajal. Lõika kalkun tükkideks ja serveeri täidisega,
jõhvikaželee, kastme ja kartulitega.
(Ameerikas kasutatakse sageli maguskartuleid (sweetpotato)).

Scones – Muffinid (Baking powder biscuits, biscuits dough for shortcake)
4 dl nisujahu
4 tl küpsetuspulbrit
1 1/2 dl piima
1/2 tl soola
1 spl suhkrut
50 g võid

Sega kuivained kokku. Mudi segu sisse või. Lisa vähehaaval piim. Rulli tainas jahuga kaetud
laual umbes 1 cm paksuseks ja lõika sellest klaasiga välja ümarad koogid.
Küpseta 225 kraadi juures 12-15 min. Serveeri suupisteks või ja juustuga. Poolitatud scones’e
võib täita moosi või värskete marjadega ja kaunistada vahukoorega. Neid serveeritakse nagu
muffineid.
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7.nädal - Talverohelist
Kasuta talveks varutud juur- ja aedvilju ning valmista üks vägev kõhtu täitev ja maitsev
ahjuvorm. Kasuta köögi aknalauda ostetud maitsetaimede või küüslaugu potis kasvatamiseks.
Näiteks võid külvata kress-salatit või lehtsinepit taldrikule niisutatud vati sisse. Teine huvitav
ettevõtmine on idude kasvatamine. Sellest saad turgutada oma toitumist lisavitamiinide, värvide
ja värske maitsega.

Argipäevavorm 4-5 portsjonit
1/2 väikest peakapsast tükkideks lõigatult
2 spl võid
2-3 riivitud porgandeid
1-2 riivitud pastinaaki
2 dl vett + natuke soola (või aedviljapuljongit)
3 viilutatud sibulat

Kuumuta kapsast pannil vähese rasvainega. Pane ahjukindlasse küpsetusvormi. Kuumuta toorelt
riivitud juurviljad praeleemes kergelt läbi. Pane need kapsale peale. Kuumuta sibulaviilud
rasvaines pehmeks. Need pane küpsetusvormi kõige peale.
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Juustukaste
2 spl võid
1 spl grahamjahu
2 spl nisujahu
2 dl piima
2 sl aedviljapuljongit
2 dl riivitud juustu
soola

Sulata või kastme jaoks. Sega sellesse jahu. Lahjenda vedelikuga. Lase kastmel mõni minut
keeda. Lisa juust ja lase sulada. Maitse kastet. Kalla see küpsetusvormis olevatele aedviljadele.
Gratineeri 275 kraadi juures, kuni vorm on ilusat värvi.

Friskuse salat
3 dl riivitud porgandeid
2 dl riivitud pastinaaki
2 dl idusid
Sega koostisained salatiks kokku
Salatikaste:
1 spl äädikat
1 spl õli
1 tl sinepit
näputäis soola
peeneks lõigatud küüslaugupealseid või murulauku
2 spl hapupiima
Sega kokku kastme koostisained. Vala kaste salatile ja lase sellel natuke aega enne serveerimist
seista.
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Küpsetatud maksapasteet ürtidega
300 g veise- või kanamaksa
300 g hakkliha
1 sibul
1 pakk peekonit, 150 g
1 tl soola
valget pipart
1 tl estragoni
1 tl basiilikut (või kasuta värskeid ürte)
2 spl jahu
2 muna
2 dl hapukoort

Koori ja haki sibul peeneks. Lase maks köögikombainis või saumikseriga peeneks. Lõika peekon
väikesteks tükkideks. Sega kõik koostisained kokku. Prae väike tükk maitsmiseks. Kalla segu
võiga määritud piklikusse küpsetusvormi. Küpseta ahjus 200 kraadi juures umbes 1 tund. Lase
pasteedil enne serveerimist jahtuda. Serveeri leiva ja salatiga eelroaks või toekama salatiga
pearoaks.
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9. nädal – Noortepidu
Kevadel korraldati parima noortepeo konkurss, et innustada noori süüa tegema. Konkursile
saadeti palju toredaid ettepanekuid ja mõnedel osalejatel paluti demonstreerida oma võistlustöid
meie juubelinäitusel Skaras. Auhinnaks oli raha planeeritud peo elluviimiseks. Meil on palju
toiduhuvilisi lapsi ja noori!
Kõige populaarsem roog paistis olevat kana mitmesugusel kujul, samuti riisiroad ja pärast seda
pirukad. Siin on mõned road, mida tasub proovida.

Maitsvaim juustu- ja lihapirukas 8 portsjonit
Pirukatainas:
5 dl jahu
200 g võid
4 spl vett
Täidis:
600 g hakkliha
võid
2 porrulauku
3 spl jahu
1 tl soola
musta pipart
6 dl laagerdunud riivitud juustu
2 dl piima

Haki jahu ja või noaga küpsetuslaual kokku. Lisa vesi. Töötle kiiresti tainaks. Lase tainal umbes
1 tund külmkapis seista. Pruunista hakkliha võiga pannil ning sega see kahvliga hästi pudiks.
Pane hakkliha kaussi. Loputa ja riivi porru. Prae see võiga pannil. Sega kokku hakkliha, porru,
jahu, sool, pipar, juust ja piim.
Laota pirukataigen ahjupanni (30x40 cm) peale. Eelküpseta ahjus 15 min 225 kraadi juures. Pane
peale täidis. Küpseta ahjus umbes 20 min. Serveeri salatiga.
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Panniroog riisiga
2 dl riisi
½ tl soola
4 dl vett
400 g hakkliha
1 porrulauk
1 spl võid
1 tl soola
1 tl karrit
1 purk purustatud ananassi (omas mahlas)
1 banaan
1 dl soolaseid maapähkleid
peterselli

Keeda riisi vees kuni vee kadumiseni. Pruunista hakkliha ja hakitud porru võis. Sega see
keedetud riisi ja ananassiga. Maitsesta soola, karri ja sojaga. Pane taldrikule ja kaunista
banaanilõikude, maapähklite ning peterselliga.
Serveeri salati või riivitud porgandiga.

Puuviljasalat vürtsika siirupiga
2 spl mett
ühe apelsini mahl
1 tükk kaneelikoort
5 nelgitera

Keeda siirup ja lase jahtuda. Vala siirup tükeldatud apelsinidele ja banaanidele, samuti võid
lisada külmutatud marju.
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Kevad
11. nädal – Lihavõttetoit
Muna ja heeringas kuuluvad lihavõtete juurde, siin eelroasalati või kerge lõunana. Kana võiks
olla suuremate killast, et maitset oleks rohkem ja roog toekam. Eelistada võiks kohaliku kasvataja
kana, kes on saanud väljas käia ja kasvada umbes 70 päeva, võrreldes tavalise sügavkülmutatud
kana 40 päevaga. Magustoit on värskendav jäätisetort, mis sobib igale pidulauale.

Muna- ja anšoovisesalat 4 portsjonit
3-4 keedetud külma kartulit
4 keedetud muna
1 väike sibul
1 purk anšoovisefileed (100 g)
tilli

Lõika kartul väikesteks kuubikuteks. Tee 3 keedetud muna kahvliga pudruks. Haki kõik kausis
peeneks. Lase seista paar tundi. Kalla salat vaagnale.
Kaunista ülejäänud munatükkide ja tilliga.
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Siidrikana kreemises kastmes 4 portsjonit
1 kana, tükkideks lõigatult
2 spl jahu
1 tl soola
valget pipart
1 spl võid
1 peeneks hakitud sibul
2 dl siidrit
1 küüs küüslauku
1 tl purustatud roseepipart (või kuivatatud estragoni)
1 spl tšillikastet
1 dl crème fraiche koort
Sega jahu, sool ja pipar kokku. Keera kanatükke saadud segus. Pruunista kanatükid pannil vähese
võiga. Lase sibulal natuke aega madalal soojusel haududa. Lahjenda siidriga, lisa pressitud
küüslauk, roseepipar, tšillikaste. Hauta kaane all 20-30 min. Sega sisse crème fraiche. Maitse.
Serveeri keedetud kartulite või riisiga ja rohelise salatiga.
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Külmutatud sidrunikook 8 inimesele
2 munakollast
1 dl suhkrut
1 tl vanillisuhkrut
2 dl kreemi
Riivitud sidruni koor ja ühe sidruni mahl
2 munavalget
1 ½ dl vahukoort
5 digestive küpsist
Vahusta munakollane suhkruga. Lisa crème fraiche ja sidrun. Klopi munavalge tahkeks vahuks ja
vahusta koor. Kalla vahukoor ettevaatlikult munasegusse, seejärel lisa munavalge. Purusta
küpsised ja pudista pool saadud küpsisepurust küpsetusvormi põhja.
Pane tainas vormi ja puista peale ülejäänud küpsised. Kata kilega ja lase koogil vähemalt 3 tundi
külmuda. Võta kook välja 15 min enne serveerimist. Võib kaunistada kiivilõikude või
püreestatud kiividest või sügavkülmutatud vaarikatest tehtud kastmega.
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13. nädal – Juust toidus
Rootsis süüakse palju juustu, umbes 16 kg inimese kohta aastas. Põhiliselt kasutatakse seda
võileivakattena, aga üha rohkem kasutatakse juustu ka toidus. Juust on meie kõige tähtsam
kaltsiumiallikas. Päevase kaltsiumivajaduse rahuldamiseks piisab 6-7 juustuviilust. Seda võib
võrrelda 1,2 kg brokoli või 3 liitri maasikatega. Eelista pigem madalama rasvasusega juuste, et
hoida toidu rasvasisaldus normi piires. Poes on saada häid madalama rasvasusega laagerdunud
juustusorte. Juust sobib kõikidesse roogadesse – ellrooga, põhirooga, salatisse ja magustoitu.

Rootsi juustušnitsel

4 portsjonit

4 1 cm paksusega juustuviilu
nisujahu
valget pipart
1 muna
1 spl sinepit
1 dl riivsaia
võid praadimiseks

Kasta juustuviile valge pipraga segatud jahu sisse. Seejärel kasta viile sinepiga maitsestatud
klopitud muna sisse. Lõpuks kasta juustuviile riivsaia sisse. Sulata või praepannil. Prae
juustuviilud mõlemalt küljelt kuldkollaseks. Serveeri salatiga hooaja aedviljadest.
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Juustusuflee
1 ½ spl võid või margariini
3 spl jahu
2 ½ dl piima
3 munakollast
2 dl riivjuustu
paprikapulbrit
soola
valget pipart
3 munavalget
2 tl maisitärklist
Kuumuta pannil rasvaine jahuga. Lisa piim, samal ajal segades, ja lase haududa paar minutit.
Tõsta kastrul pliidilt ja lisa munakollased. Lisa juust ja maitsesta, lase jahtuda. Klopi munavalged
kõvaks vahuks ja sega maisitärklisega. Kummuta munavalgesegu ettevaatlikult jahtunud tainasse.
Kalla see korralikult võiga määritud, kõrgesse küpsetusvormi. Küpseta ahjus 175 kraadi juures,
umbes 45 min. Serveeri kohe, soovitavalt kerge rohelise salatiga.

Juustu- ja krevetisalat
200 g juustu
100 g kooritud krevette
2 õuna
1 dm rohelist kurki
Salatikaste:
2 dl koort
1 spl sinepit või tšillikastet
3 spl lõigatud tilli

Lõika juust, õunad ja kurk kuubikuteks. Sega need salatikausis krevettidega.
Sega kokku kastme koostisained ja serveeri kaste eraldi juurde. Sobib pehme saiaga.
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15. nädal – Karbonaad mitut moodi
Karbonaad on kiire ja mugav toit, mida tihti pakutakse soodushinnaga. Karbonaad sobib nii
argipäeva- kui ka pühapäevatoiduks. Kas karbonaad ei ole liiga rasvane toit? Selles on tavaliselt u
2 % rasva ja rasvased osad saab taldrikul välja lõigata. Toidukorra rasvasisaldus oleneb ka sellest,
millist lisandit juurde pakkuda. Serveeri karbonaadi keedetud kartulite ja aedviljadega. Pigem
eelista praeleemest tehtud kastet kui maitsestatud võid.

Kerstini karbonaad
4 seakarbonaadi
natuke praerasva
½ tl soola
1 spl võid
2 tl sinepit
½ tl purustatud valget pipart
2 spl hakitud peterselli
1 purustatud küüslauguküüs

Lõika karbonaadi rasvaribasse sälgud. Prae lihaviile pruunistunud rasvaines mõlemalt küljelt
umbes 3 min. Lisa soola. Valmista võist, sinepist, piprast, petersellist ja küüslaugust ürdivõi .
Lisa natuke igale lihaviilule. Lase haududa kaane all nõrga soojusel 5 min. Serveeri keedetud
kartulite ja roheliste ubadega.
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Jaapani karbonaad
4 seakarbonaadi
1 spl õli
2 spl sojat
1 hakitud sibul
1 purustatud küüslauguküüs
1 spl veiniäädikat
5 purustatud koriandriseemet
Pane karbonaadid ahjukindlasse küpsetusvormi. Sega kokku muud koostisained ja vala need
karbonaadile. Lase neil paar tundi selles marinaadis seista, neid mõned korrad selle aja jooksul
keerates. Küpseta ahjus 225 kraadi juures umbes ½ tundi.
Serveeri keedetud või pressitud keedukartulite ja salatiga.

Variatsioone tavalisest karbonaadist
4 karbonaadi
1 spl võid või margariini
½ tl soola
Lõika rasvaribasse sälgud. Pruunista rasv pannil. Prae karbonaadiviile 3 min mõlemalt poolt.
Maitsesta soolaga. Lisa ½ dl vett või koort. Lase paar minutit haududa koos soovitud lisandiga:
1. Hakitud brokoli, juust
2. Purustatud ananass, sinep, juust
3. Paprika, juust

53

17. nädal – Magustoidud
Magustoit - kas see üldse sobib nüüdisaegse toitumise juurde? Muidugi, kui valitakse õiget sorti
magustoit. Magustoit peab täiendama põhirooga toitainete, välimuse ja kõhutäite poolest. Parem
lõpetada toidukord magustoiduga kui toidukordade vahel pidevalt näksida. Aga piira magustoidus
rasva ja suhkru sisaldust. Söö värskeid puuvilju. Vaheta nisujahu taina sees grahamjahu vastu.
Kasuta ära, mis sul sügavkülmikus on, enne kui saabub aeg seda uue saagiga täiendada.

Suvine kissell
7 dl mahla (joomisvalmis)
3 spl kartulijtärklist
½ l sügavkülmutatud marju

Pane külmunud marjad kaussi (mis talub temperatuurimuutusi). Sega kastrulis mahl
kartulitärklisega . Lase see keema, pidevalt segades. Kalla kissell külmutatud marjadele. Sega
paar korda, kuni marjad on sulanud.
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Grahampirukas pohladega
150 g võid või margariini
1 ½ dl suhkrut
1 muna
1 ½ dl nisujahu
1 ½ dl grahamjahu
½ tl küpsetuspulbrit
Täidis:
1 ½ dl pohlamoosi
1 ½ dl hapukoort
½ dl suhkrut
1 tl vanillisuhkrut
Sega või ja suhkur kokku. Lisa muna. Sega veel kord ja lisa küpsetuspulbriga segatud jahu. Pane
tainas ahjukindlasse küpsetusvormi selliselt, et ääred ulatuvad veidi kõrgemale. Pane peale õhuke
kiht pohlamoosi. Sega hapukoor suhkruga ja laota moosikihile. Küpseta 200- kraadises ahjus
umbes 30 min.

Nõuanne:
Kalla sügavkülmutatud mustikad taldrikule. Soojenda piim ja vala see marjadele. Marjad sulavad,
piim jahtub ja marjad maitsevad nagu värskelt korjatud mustikaid.
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19. nädal – Kevadine pidusöök
Vali siit välja meelepärased retseptid ja kata Rootsi laud. Vali üks liharoog, üks kalaroog, mõned
salatid, natuke saia ja juustu. Kohv ja tort magustoiduks. Loomulikult saab ka lihtsamalt, kattes
Rootsi laua ühel teemal, nt salatilaud, juustulaud jne. Parim sellise serveerimisviisi juures on see,
et toit võib kogu aeg laual olla, kust igaüks külalistest kostitab end sellega, mis talle kõige
rohkem sobib.

Varasuvine roog 10 inimesele
500 g kuumsuitsusinki
1 dl hapukoort
2 spl majoneesi
1 suur punt tilli
1-2 punti rediseid
5 tomatit
1 värske kurk
5 kõvaks keedetud muna

Haki sink ja sega see kokku hapukoore, majoneesi ja hakitud tilliga. Pane see taldrikule kõige
keskele. Lõika redised viiludeks, kurk kangideks ning tomatid ja munad viiludeks. Lao need
grupiti ümber singi. Serveeri juurde saia/leiba, võid ja juustu.
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Ilusad singirullid 8 tk
8 lõiku keedusinki
1 jupp juursellerit
150 g värsket kurki
1 väike purk ananassiviile
4 kreeka pähklit
3 spl Crème Fraiche koort (või majoneesi)

Koori seller ja viiluta peeneks. Pane lõigud keevasse soolaga maitsestatud vette ja lase paar
minutit keeda. Kalla vesi ära ja lase viiludel jahtuda. Lõika kurk ja ananass väikesteks tükkideks
ja haki pähklid.
Sega kõik kokku ja lisa Crème Fraiche koor või majonees. Laota täidis singilõikude peale. Rulli
kokku ja kaunista salatilehtedega.
Variatsioon:
Kasuta suitsuliha (hamburgeriliha või suitsutatud põdraliha), täidiseks kasuta mädarõikaga
maitsestatud kodujuustu või kohupiima, millele on lisatud õunuatükke (või õunamoosi).

57

Ürditalu praad 10-12 portsjonit
1 ½ kg rostbiifi (veise reietükki)
Ürdimarinaad:
1 l vett
½ dl soola
1 tükeldatud sibul
1 purustatud küüslauguküüs
½ spl purustatud musta pipart
1 kimp värskeid ürdimaitseaineid
või 2 spl kuivatatud ürdimaitseaineid

Pane liha ahjukindlasse vormi. Torka lihatermomeetri ots liha keskele. Pane vorm ahju keskele
(125 kraadi) ja prae, kuni termomeeter näitab liha sisetemperatuuriks 60 kraadi (kui tahad, et liha
jääks seest punakas) või 70 kraadi (seest roosa liha). See võtab aega umbes 2 tundi. Lase vesi
marinaadiks keema, lisa sool, sibul ja ürdid ning lase jahtuda.
Võta liha välja, kui see on valmis, ja pane õige suurusega kaussi. Vala peale marinaad ja lase
lihal 4-5 tundi seista. Siis tõsta liha marinaadist välja, mässi fooliumisse ja hoia külmkapis. Lõika
liha õhukesteks viiludeks. Serveeri salati või kartulivormiga.
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Väiksed kalavormid 12-15 väikest vormi
400 g tursafileed
200 g lõhet
2 muna
3 dl koort või 250 g kohupiima + 1 dl Crème Fraiche koort
2 spl nisujahu
1 ½ tl soola
1 spl sidrunimahla
1 tl roseepipart
1 spl hakitud murulauku

Lõigu tursafilee kuubikuteks ja pane need köögikombaini. Lisa sool, jahu, sidrunimahl ja munad.
Haki kõik köögikombainis peeneks. Lisa vähehaaval vedelikku. Puhasta lõhe nahast ja luudest
ning lõika peeneteks ribadeks. Määri muffinivormid rasvainega. Pane iga vormi põhja mõned
roseepipra terad ja natuke murulauku, seejärel lõheribad ja peale kalahakkliha. Küpseta
veevannis 200- kraadises ahjus 20-25 minutit. Lase jahtuda ja kummuta sisu vormidest
salatilehtedega kaetud vaagnale.
Serveeri ürtide või safraniga maitsestatud hapukoorekastmega.
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Lihapasteet rohelise triibuga

400 g hakkliha
1 sibul
200 g küpsetatud maksapasteeti
1 ½ tl soola
musta pipart
2 spl nisujahu
2 muna
250 g kohupiima
1 dl peeneks hakitud maitserohelist:
murulauku, tilli, peterselli ja estragoni
50 g hakitud spinatit

Koori ja haki sibul peeneks (pruunista see kergelt toidurasvas). Sega kokku hakkliha, pasteet,
sibul, sool, pipar, jahu, munad ja koor või kohupiim. Sega tainas korralikult läbi.
Jaga tainas 2 osaks. Ühele osale lisa spinat ja maitseroheline. Vala pool „puhtast“ tainast võiga
määritud piklikku küpsetusvormi. Kalla peale roheline tainasegu ja kata see ülejäänud „puhta“
tainaga.
Küpseta 200- kraadises ahjus umbes 1 tund. Võta pasteet välja ja lase jahtuda. Kummuta see
ettevaatlikult vormist välja ning lõika ilusateks viiludeks. Serveeri juurde tšillikastmega
maitsestatud hapukoort.
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Tomatisalat 4 portsjonit
4-6 tomatit
1 sibul
1 kimp murulauku
Salatikaste:
3 spl õli
1 spl äädikat
soola, pipart
1 küüslauguküüs (purustatud)

Viiluta tomatid. Lõika sibul õhukesteks viiludeks, haki murulauk. Sega kokku salatikastme
koostisained. Lao tomati- ja sibulaviilud ning murulauk kihtidesse. Kalla peale salatikaste.

Prantsuse šampinjonisalat

1 küüslauguküüs
200 g šampinjone
2 tl veiniäädikat
valget pipart
2 spl õli
peterselli
Hõõru salatikaussi seespoolt pooleks lõigatud küüslauguküünega. Sega veiniäädikas, pipar, sool
ja õli kausis kokku. Loputa šampinjonid ja kuivata majapidamispaberiga. Viiluta šampinjonid
õhukeseks ja sega need kastme sisse. Pane külma, et salat maitsestuks. Raputa peale peeneks
hakitud peterselli.
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Siidribool

4 apelsini
4 sidrunit
3 dl vett
1 dl pruuni suhkrut
2 ½ l õunasiidrit
1 õun
mõni oksake piparmünti või sidrunmelissi
Pese apelsinid ja sidrunid korralikult. Koori kartulikoorijaga ja viiluta koor peeneteks ribadeks.
Pane need kastrulisse. Vala vesi peale, lisa pruun suhkur ja lase 10 min haududa. Pressi mahl
apelsinist ja sidrunist välja. Vala see boolinõusse. Vala jahtunud siirup läbi sõela mahlale juurde.
Lisa siider ja pane sisse jäätükke. Kaunista õunaviilude ja roheliste lehtedega.

Johanna puuviljabool
2 pudelit õunasiidrit
1 purk purustatud ananasse
1 tükk värsket kurki
värskeid või sügavkümutatud marju + jääd

Pohla- ja tsitrusejook
1 ½ dl sidrunimahla
4 dl apelsinimahla
2 dl mett või suhkrut
1 l pohlamahla
1 ½ l jäävett
1 sidrun viiludena

Sega mesi sidrunimahlaga. Vala boolinõusse ning lisa pohlamahl ja jäävesi.
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Rabarberikoogikesed (Rabarberikook)
10 väikest vormi või 1 suur pirukavorm
Tainas:
150 g võid
3 ½ dl jahu
1 spl tuhksuhkrut
1 spl vett
Täidis:
50 g võid
1 dl suhkrut
2 vahustatud muna
100 g mandlimassi
½ sidruni riivitud koor
300 g värsket rabarberit

Haki kokku kõik pirukataina koostisained. Töötle kiiresti kokku tainaks, millel lase külmkapis 1
tund seista.
Sulata või täidise jaoks, sega sisse suhkur ja muna ning lase segul nõrgal soojusel ilma keetmata
pakseneda. Sega juurde mandlimass ja sidrun ning lase kreemil jahtuda.
Lülita ahi 200 kraadi peale. Rulli tainas lahti ja laota see vormi või vormide põhja. Lõika rabarber
väikesteks tükkideks ja sega need kreemi sisse. Täida vormid ja küpseta ahju alumises osas,
väikseid vorme 15–20 min ja suurt pirukavormi umbes 30 min.
Serveeri kergelt vahustatud koore või vaniljekastmega.
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Suvi
21. nädal – Nõuandeid grillimiseks
Grillimine tähendab ootamist. Parajalt kuumade süte ootamist. Kiireks grillimiseks kasuta sütt ja
suurtemate lihatükkide pikemaajaliseks grillimiseks grillbrikette. Pritsi sütele süütevedelikku ja
lase sellel enne süütamist imenduda või kasuta süütepalasid. Vali süte kuumuse järgi sobiv
grillresti kõrgus, et lihal oleks aega küpseda, ilma et see pealt mustaks kõrbeks. Sõpradega grilli
ümber kogunemine annab valgust ja soojust ning ühendab.

Grill-liha 4 portsjonit
Flinta prae nimeline grill-liha on eriliselt lõigatud seakints. See on seakintsust risti lõigatud paks
lihaviil koos kamara ja kondiga. Seda saab grillida õues või ahjus.

1 grill-liha tükk, 3-4 cm paksune
1 spl sulatatud võid
1 spl sojakastet
1 tl soola
½ tl jämedalt jahvatud musta pipart
1 tl ürdimaitseaineid

Pintselda liha võiga segatud sojakastme ja maitseainetega. Grilli liha sütel või ahjus umbes 15
minutit mõlemalt poolt. Lõika liha viltuselt viiludeks.
Serveeri küpsetatud kartulite ja salatiga.
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Johanna salat

1 lillkapsapea
1 purk maisi
1 tükk porrulauku
½ värsket kurki
1 salatipea

Jaga lillkapsas õisikuteks ja keeda neid mõni minut soolases vees. Loputa külma veega. Lase
maisil vedelik ära nõrguda. Viiluta porru, kurk ja salat. Pane kõik ained kaussi.
Serveeri salatikastmega.

Salatikaste

2 dl hapukoort
2 spl tšillikastet
½ dl hakitud maitserohelist
soola
pipart

Sega kõik koostisained kokku.
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Marinaad (lihalõikudele, kanatükkidele jne)
½ dl veiniäädikat (või mustsõstramahla)
½ dl sojakastet
½ dl õli

Lase lihal paar tundi marinaadis seista. Enne grillimist pühi kuivaks.
Maitsestamiseks sobib: küüslauk, salvei, rosmariin, tomatipüree jne.

Küpsemisajad: nt

Antrekoot 1 ½

2-3 min mõlemalt küljelt

Lambalihaviilud

2-2 ½ min mõlemalt küljelt

Searibi

20-25 min mõlemalt küljelt

Vorst 1 ½ cm viil

2 min mõlemalt küljelt

Kartulipooled

umbes 15 min

Kanatükid

20-30 min

Grillvardad

1. variant : keedusingitükid, ananass
2. variant: peekonisse mässitud mustad ploomid, paprikatükid
3. variant : liharullid, šampinjonikübarad.

Lüki ained puutikkude või metallist grillivarda otsa.
Liharullid tehakse õhukestest lihalõikudest, millele määritakse täidis ja keeratakse rulli. Sellest
lõigatakse ristiviilud, mis lükitakse varda otsa. (Neid võib eelnevalt ka õliga pintseldada.)
Täidiseks võib kasutada nt tšillikastet peeneks hakitud marineeritud sibulaga või Bostoni
kurgisalatit sinepiga.
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23. nädal – Suve pajaroad
Suvisel ajal tahame süüa kergemalt ja selleks sobib hästi pajaroog hakkliha ja vorstiga. See
valmib kiiresti ja juurde sobivad loomulikult värsked aedviljad ja kartul. Head isu!

Suvine hakklihakaste

Pruunista 500 g veisehakkliha pannil 2 spl toidurasvas.
Prae teraliseks. Lisa soola ja pipart ning seejärel 3 dl hapukoort.
Kui segu läheb keema, lisa 2 dl hakitud tilli
Selline kaste sobib hästi tilliga keedetud värskete kartulite juurde.

Lilleline keeduvorst 4 portsjonit
400 g suitsutatud keeduvorsti
250 g (sügavkülmutatud) suveaedvilju
3 dl vett
1 ½ spl nisujahu
2 spl rootsi sinepit
1 dl Créme Fraiche koort
1 puljongikuubik (liha- või aedvilja.)
kaunistamiseks hakitud peterselli

Lõika vorst kuubikuteks.
Sega nisujahu vähese veega ning lase see koos ülejäänud vee, sinepi ja koorega kastrulis keema.
Sega korralikult.
Lisa puljongikuubik ja aedviljad. Kuumuta paar minutit, segades. Sega juurde vorstikuubikud ja
kuumuta veel mõni minut.
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Kokkuvõte

Loovtöö tegemisel oli mitu etappi. Kõige olulisemad olid tõlkimine, toimetamine ja tõlke vigade
parandamine ning raamatu kujundamine.
Tõlkimise juures oli kõige raskem see, et paljudele sõnadele oli raske eesti keeles õiget vastet
leida. Raske oli ka mõnedest lausetest aru saada, eriti seal, kus oli jutustav tekst. Retsepte oli
kergem tõlkida.
Siis, kui mul kogu tekst tõlgitud sai, vaatas Katrin Planhof Skott toimetajana tõlke üle ja märkis
ära korduvad vead. Nende järgi tegin vajalikud parandused ja pärast seda silus toimetaja teksti
uuesti.
Ma arvan, et tõlkimise juures õppisin ma üsna palju ka eesti keelt. Ma sain aru, et tõlkimiseks ei
piisa ainult võõrkeele oskamisest, vaid peab väga hästi oskama ka seda keelt, millesse tõlgitakse.
Viimasena kujundasin retseptiraamatu: panin paika lehekülgede piirid, lisasin pilte, tegin
sisukorra.
Loomulikult käis loovtöö juurde ka tööprotsessi kirjeldamine, töö vormistamine ja kaitsmiseks
ettevalmistumine.
Loodan, et need, kes tahavad, leiavad minu tõlgitud retseptiraamatust midagi huvitavat ka oma
söögilauale.
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