WORLD RECIPES

Introduction
This project was born as a result of the intercultural snack that every year takes place at the
Silla Adult’s School to welcome the new school year. This meeting brings together not only
students of the school, but people of different nationalities from all over the village who
share with the rest a bit of their culture through the gastronomy of their country.
As teachers of Valencian and Spanish for immigrants we realized the benefits that we could
obtain with the creation of an original and innovative educational material that took as a
starting point the creation of our students, in this case, the recipes that were cooked for the
international snack.
Thus, the purpose is to enrich subjects such as mathematics, natural, social or different
languages. We can, for example, discover where the different countries of foreigners living
in our town are located geographically and discover curiosities about their culture and, of
course, their gastronomy. We can also work the fractions by analyzing the KOOSTISAINED
and the VALMISTAMINE of recipes, or we can learn to develop an instructive text.
Apart from all these didactic resources, the clear socializing function of a material like this is
also evident. And not just for the result that you now have in your hands, but rather for the
process that has been carried out for its elaboration, which has overthrown prejudices over
the people who come to our countries looking for a better future, demonstrating that all
cultures are much richer when, living in peace and harmony, they are able to learn from each
other.
Bon Appetit!
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Kartulisalat

neljale
PÄRITOLU:

RETSEPTI TÜÜP
• Eelroog
• Salat

KOOSTISAINED

SAKSAMAA

V A L M I S TA M I N E

50’

1 kg kartulit

Keeda värsked kartulid.

1 keskmine sibul

Koori kuumad kartulid ja lõika need

RETSEPTI TÜÜP

1,5 tl soola

viiludeks.

0,5 tl värskelt jahvatatud pipart

Sega kõik teised ained marinaadiks ja

• Vegetaarne, vegan, gluteenivaba,
laktoosivaba

200 ml kuuma köögiviljapuljongit

lisa need salatile.

1-2 spl sinepit (keskmiselt teravat)
2 spl õli

NIPID
• Võimalusel vali tihkemad kartulid.
Kartulisordist sõltub marinaadi kogus.
Võid salatisse lisada ka kurki. Salat maitseb
kõige paremini soojalt.

2-3 spl äädikat
Veidi murulauku
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Oasalat suitsusingiga

neljale
PÄRITOLU:

RETSEPTI TÜÜP
• Eelroog, salat

RETSEPTI TÜÜP
• Gluteenivaba

NIPID
• Võid kasutada erinevaid oasorte.
• Ära unusta ube loputada.
• Maitse on parem, kui lased salatil paar
tundi enne serveerimist külmkapis seista.

KOOSTISAINED

V A L M I S TA M I N E

EESTI

20’

Salat

Loputa oad voolava vee all.

300 g suitsusinki

Haki sink.

600 g punaseid konservube

Viiluta sibul peeneks.

150 g punast sibulat

Sega kõik kokku.

hakitud peterselli

Sega majonees ja hapukoor, mait-

Kaste

sesta pipra ja soolaga, lisa salatile,

100 g majoneesi

sega läbi.

150 g hapukoort
soola
piipart
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Çoban Salatasi
(Türgi karjusesalat)

neljale
PÄRITOLU: TÜRGI

RETSEPTI TÜÜP
• Salat

RETSEPTI TÜÜP
• Taimetoit

NIPID
• Kõige paremini maitseb külmalt.

KOOSTISAINED

V A L M I S TA M I N E

15’

Tomat

Sega kõik aedviljad suures kausis

Kurk

kokku.

Roheline pipar

Valmista kaste väikeses kausis, vala

Sibul

aedviljadele ja sega läbi.

Petersell

Jäta salat 10-15 minutiks maitsestuma.

Oliivõli
Oliivid
Sidrun
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Baguette

neljale
PÄRITOLU: PRANTSUSE

RETSEPTI TÜÜP
• Leib

Pane tainas jahusele lauale, sõtku läbi
ja jaga kolmeks võrdseks osaks.
Aseta saiad jahusele küpsetusplaadile
ja jäta rätiku alla umbes 15 minutiks
kerkima.
Kuumuta ahi 220 kraadini.
Määri saiad vähese veega ja tee noaga
nende pinnale viis 0,5 cm sügavusega
sisselõiget. Küpseta baguette ahju
keskosas umbes 45 minutit, kuni nad
on kuldpruunid.

KOOSTISAINED
500 g nisujahu

RETSEPTI TÜÜP

21 g pärmi

• Lihavaba

1 näputäis suhkrut

200 ml vett
1 tl soola

NIPID
• Baguette võib serveerida viiludena või
kasutada hot-dogis.

Veidi nisujahu

V A L M I S TA M I N E

135’

Puista jahu suurde kaussi, tee kuhja
väike õõnsus ja puista sinna pärm ning
suhkur. Sega see jahu ja veega eelkäärimiseks (juuretis).
Kata kauss puhta rätikuga ja lase sellel
seista soojas kohas (temperatuuril umbes 22 kraadi) 15 minutit. Sega juuretis
ülejäänud jahuga ja sõtku seni, kuni
tainas hakkab mullitama. Kata tainas uuesti rätikuga ja jäta veel tunniks kerkima,
kuni selle maht on kahekordistunud.
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Rukkileib

neljale
PÄRITOLU:

RETSEPTI TÜÜP
• Leib

KOOSTISAINED
15 - 200 g leivajuuretist
2 l vett
2 kg täisterajahu

RETSEPTI TÜÜP
• Vegetaarne, laktoosivaba

100 g linnasejahu
4 tl meresoola
120 g suhkrut
200 g maltoosat

NIPID
Võid taignasse lisada kuivatatud
marju, pähkleid, seemneid jt. Jõulude
ajal võib leivataignasse panna
piparkoogimaitseainet.

50 g võid

V A L M I S TA M I N E

EESTI

150’

Sega juuretis 40kraadise sooja veega, lisa
700–800 g täisterajahu. Lase segul rätiku
all käärida toatemperatuuril 8-12 tundi.
Lisa käärinud tainasse 1-1,1 kg täisterajahu ja sega korralikult läbi. Eralda tainast
umbes 200 g uueks juuretiseks ja säilita
karbis külmkapis (umbes 1 nädal). Lisa
tainasse sool, suhkur, maltoosa ja linnasejahu, sega hästi.
Määri leivavormid võiga ning täida seguga
2/3 vormidest. Silu leivad märja käega
pealt siledaks ja lase 2,5–3 tundi ahjus
kerkida 40 kraadi juures.
Kuumuta ahju temperatuur 220 kraadini
ja küpseta leibasid 35 minutit. Alanda
temperatuuri 200 kraadini ja küpseta veel
30 minutit. Võta leivad ahjust ja tõsta
vormidest välja.Niisuta leibade pealispinda
veega, kata pätsid rätikuga ja lase jahtuda.
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Täisterakuklid

20 tk
PÄRITOLU:

RETSEPTI TÜÜP:
• Leib

RETSEPTI TÜÜP
• Vegetaarne, vegan, laktoosivaba

KOOSTISAINED

EESTI

V A L M I S TA M I N E

150’

250 g nisujahu

Murenda pärm kaussi ja lahusta umbes 50

250 g täisterajahu

ml soojas vees. Lisa õli.

30 g pärmi

Sega kuivained omavahel, lisa õli ja pärmi-

9 g soola

segu. Sõtku kätega tainas ühtlaseks. Lase

45 g suhkrut

rätiku all kerkida 40 kraadi juures, kuni

80 g õli

selle maht kahekordistub. Sõtku tainas

3,5 dl sooja vett

siledaks läikivaks palliks. Vormi tainast rull
ja jaga see 20 tükiks.
Veereta tükid ümmarguseks, tõsta küpsetuspaberiga kaetud ahjuplaadile. Lase
kerkida 20-30 minutit.
Küpseta 200 kraadi juures umbes 15
minutit.
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Andaluusia
Gazpacho

neljale
PÄRITOLU:

RETSEPTI TÜÜP
• Külm supp

KOOSTISAINED

HISPAANIA - ANDALUUSIA

V A L M I S TA M I N E

15’

500 g küpseid tomateid

Koorige tomatid ja asetage blende-

Pool rohelist paprikat

risse. Lisage kooritud ja hakitud kurk,

1 küüslauguküüs

pipar, küüslauk ja vees leotatud leib.

Pool pikka kurki

Blenderdage mõni sekund ning lisage

NIPID

1 dl oliiviõli

sool, äädikas ja õli.

4 spl veiniäädikat

Segage kõik blenderis ja laske segul

• Tomatid peavad olema küpsed, et gazpachol oleks rohkem värvi.
• Kui küüslaugu maitse teile ei meeldi,
jätke see lisamata.
• Gazpacho tekstuur meenutab suppi,
mitte kreemi.
• Soovi korral võite lisada rohkem purustatud köögivilju (paprikat või porgandeid).
• Kui tahate teha leivata gazpachot
(vähem kaloreid), kasutage toidu paksendamiseks suvikõrvitsat, vastasel juhul on
see liiga vedel.

1 viil valget leiba

jahtuda tund aega.

Peensoola

Serveerige gazpachot eraldi tassides,

RETSEPTI TÜÜP
• Vegan

millele on lisatud leib, kurgi-, sibula-,
tomati- ja kõvaks keedetud muna
viilud
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Külm peedisupp

neljale
PÄRITOLU: LEEDU RAHVUSKÖÖK

RETSEPTI TÜÜP

KOOSTISAINED

V A L M I S TA M I N E

180’

• Eelroog
• Supp

140 g keedetud peeti

Keeda kartulid, peedid ja munad,

RETSEPTI TÜÜP

1 l jogurtit

jahuta täielikult maha.

120 g keedetud kartulit

Lõika peedid, kartulid ja kurk kuubi-

2 kõvaks keedetud muna

kuteks, pane kaussi.

120 g marineeritud kurki

Lisa kaussi hakitud muna ja hakitud

35 g rohelist sibulat

värsked ürdid.

värsket tilli, peterselli, soola, pipart

Vala peale jogurt ja maitsesta.

• Vegetaarne, gluteenivaba

NIPID
• Maitsesta jogurt enne köögiviljadele
valamist.
• Lase supil enne serveerimist jahedas
seista.
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Kanaklimbisupp

neljale
PÄRITOLU: EESTI

RETSEPTI TÜÜP:
• Eelroog
• Supp

RETSEPTI TÜÜP
• Laktoosivaba, lihavaba

KOOSTISAINED

V A L M I S TA M I N E

90’

1 l kanapuljongit

Kanapuljong:

150 g kana

Keeda kanast puljong, maitsesta soola,

150 g kartulit

pipra, ürtide ja loorberilehega. Võta kana

100 g porgandit

puljongist välja, jahuta maha ja haki väi-

100 sibulat

kesteks tükkideks.

Loorberilehti

Klimbid:

Musta pipart

Klopi munad lahti, lisa puljong ja sega. Lisa

Hakitud ürte (petersell, till, sibul)

jahu ja vajadusel veidi soola. Lase seista
umbes 20 minutit, et jahu paisuks.
Puhasta ja tükelda köögiviljad. Prae sibul

Klimbid:

ja porgand õliga (see annab supile ilusa

1 muna

värvi). Pane puljongisse hakitud kartulid

1 dl nisujahu

ja köögiviljad, keeda köögiviljad pehmeks.

2 spl puljong

Lisa hakitud kana ja maitsesta ürtidega.

Soola

Vormi kahe teelusika klimbitainast väikesed pallid ja aseta supi sisse. Klimbid on
valmis, kui nad pinnale kerkivad.
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Lebeniye
Çorbası

neljale
PÄRITOLU:

RETSEPTI TÜÜP:

TÜRGI KAGUOSA

KOOSTISAINED

V A L M I S TA M I N E

Supp:

Keeda suurel pannil vett, lihapuljongit,

• Supp

45’

1 tass konserveeritud kikerherneid või

nisu- või riisiterasid ja keedetud kikerher-

herneid

neid mõne minuti jooksul kuni nisu /riis

0,5 tassi täisteranisu, sooja veega

pehmeneb. Vahepeal sega kausis munakol-

üleöö leotatud (võid kasutada lühikese-

lased jogurti ja jahuga. Lisa munadele pool

teralist riisi)

tassi kuuma puljongit ja sega hästi, vala

350 g paksu jogurtit

segu puljongisse ja sega taas, et vältida

1,5 spl jahu

klimpide tekkimist. Alanda kuumust.

2 munakollast

Kuumuta väikesel pannil 2 spl võid, pruu-

1 l vett

nista selles väikesed pallikesed ning lisa

250 ml lihapuljongit
2 tl soola
Segage ja sõtku koostisosad, vooli
kuulikesed ja veereta jahus.
Serveerimiseks:
150 g võid, 100 ml oliiviõli, kuivatatud
piparmünti

need supile. Jätka kuumutamist, maitsesta
soolaga. Lülita pliit välja. Enne serveerimist
sulata 150 g võid, lisa 100 ml oliiviõli ja
kuivatatud piparmünti, kuumuta veidi ja
lisa supile.
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Küpsetatud vasikakoot

neljale
PÄRITOLU:

RETSEPTI TÜÜP:
• Pearoog
• Lihatoit

KOOSTISAINED
1 vasikakoot

RETSEPTI TÜÜP

2 keskmist sibulat

• Laktoosivaba, sealihavaba

3 keskmist porgandit

NIPID
• Ära eemalda praelt rasva – see aitab lihal jääda
õrnaks ja mahlaseks. Serveeri basmati riisi või
baguettiga.

1 porrulauk
1 petersellijuur
1-2 sellerivart
1 punane paprika
4 küüslauguküünt
2 keskmist tomatit
2 spl jahu
2 värsket rosmariinivart
2 värsket tüümianivart
2 spl oliiviõli
15 g võid
100 ml valget veini
Soola
Värskelt jahvatatud pipart

V A L M I S TA M I N E

SAKSAMAA

160’

Koori ja tükelda sibulad, porrulauk, porgandid, petersellijuur ja paprika. Koori ja tükelda tomat. Hõõru
koot soola ja pipraga sisse (võid koodi tükeldada
8-10 cm paksusteks tükkideks) ja paneeri kergelt
jahus.
Kuumuta malmist sügavas röstimispannis õli ja
pruunista sellel eraldi liha ning köögiviljad. Pane
koot ja aedviljad ahjuvormi, lisa tomatid, tükeldatud
küüslauk, maitsetaimed ja valge vein.
Kuumuta ahi 180 kraadini. Küpseta praadi sel
temperatuuril kaanega kaetult umbes 45 minutit.
Vähenda kuumust 160 kraadini ja küpseta veel 60
minutit, seejärel 120 kraadi juures veel 60 minutit.
Lülita ahi välja ja lase prael ahjus olla veel umbes 30
minutit.
Püreestatud köögiviljadest saad valmistada paksu
kastet. Liha võib hiljem aeglasel tulel taas üles
soojendada.
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Röstitud seapraad

neljale
PÄRITOLU:

RETSEPTI TÜÜP:
• Pearoog
• Lihatoit

KOOSTISAINED

SAKSAMAA/BAVAARIA

V A L M I S TA M I N E

160’

1 kg seakaela

Hõõru liha maitseainetega sisse ja lase

RETSEPTI TÜÜP

1 sibul

üleöö seista. Pane maitsestatud sealiha

1 küüslauguküüs

ahjupannile ja lisa tükeldatud köögivil-

• Laktoosivaba

1 porgand

jad. Küpseta ahjus 30 minutit umbes

1/2 porrulauku

220 kraadi juures ja lisa 350 ml vett.

50 g sellerit

Küpseta veel 2 tundi 200 kraadi juures,

Peterselli

kuni liha on kuldpruun. Vahepeal pööra

Soola

praad ümber ja lisa vajadusel vett (ära

Veidi pipart

lase lihal kuivada!).

NIPID
• Praad maitseb kõige paremini siis, kui
lased seda pärast ahjust väljavõtmist 10
minutit seista. Siis võid prae lahti lõigata.

Köömneid
Jahvatatud või värsked majoraani
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Ühepajatoit sealihaga

neljale
PÄRITOLU:

RETSEPTI TÜÜP
• Pearoog
• Pasta-riis-kartul

RETSEPTI TÜÜP
• Gluteenivaba, laktoosivaba

KOOSTISAINED

V A L M I S TA M I N E

EESTI

90’

1 l puljongit

Pruunista liha sibula ja õliga, haki

200g sealiha

köögiviljad. Lase puljong potis kee-

250 g kartulit

ma ning vala sinna sealiha ja sibul.

150 g kapsast

Lisa porgandid ja keeda 10 minutit,

200 g porgandit

seejärel kapsas ja keeda veel 10

50 g rohelisi herneid

minutit. Lõpuks lisa ülejäänud koos-

50 g sibulat

tisained ja keeda pehmeks.

Soola
Musta pipart
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Madrileeni
hautis

neljale
PÄRITOLU: HISPAANIA - MADRIID

RETSEPTI TÜÜP

KOOSTISAINED

• Pearoog

500 g kikerherneid

RETSEPTI TÜÜP

600 g vorsti või vasikaliha

• Normaalne

250 g kanaliha (reie või rinna-

NIPID

filee)

• Kikerhernid leota toatemperatuuril
sooja veega.
• Madrileeni hautist serveeritakse kolmes kausis: ühes on liha kikerhernestega,
teises puljong ja kolmandas köögiviljad.
• Hea oliiviõliga piserdamine annab lihale, köögiviljale ja kikerhernele täiusliku
maitse.
• Kui sulle ei maitse kapsas, võid selle
mõne muu rohelise komponendiga
asendada.
• Kui hautise puljong on liiga vürtsikas,
võid seda kuuma veega lahjendada.

Värsket peekonit

300 g vasikafileed

Verivorsti (soovi korral)
1 keskmine kapsas
1-2 porrulauku
3-4 porgandit
3-4 kartulit
Ribi, vasikakonte, soolaliha
Soola ja oliiviõli
3 küüslauguküünt
Nuudlid

V A L M I S TA M I N E

120’

Pane kikerhernesid eelmisel õhtul sooja veega ja vähese
soolaga likku. Järgmisel päeval nõruta kikerherned.
Pane kiirkeetjasse pestud ja tükeldatud porrulauk, kikerherned ning kogu lihakraam. Vala peale vesi nii, et kõik
koostisained on kaetud. Sule pott ja kuumuta täisvõimsusel, kuni toit hakkab keema. Alanda soojust keskmise
temperatuurini ja keeda tund aega.
Koori porgandid ja kartulid.
Võta kiirkeetja tulelt, oota, kuni saad selle avada ja lisa
porgandid. Sulge pott ja kuumuta veel umbes 5 minutit.
Tükelda kapsas, pane vee ja vähese soolaga potti ning
hauta keskmisel kuumusel tund aega. Kurna vesi pealt
ära.
Vala pannile oliiviõli ja pruunista selles küüslauguküüned. Lisa pannile kapsas ja küpsetada madalal kuumusel
15 minutit. Maitsesta soolaga.
Võta kiirkeetja tulelt, lisa kartul ning keeda kogu toitu
veel 12 minutit.
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Kotletid röstitud
juurviljadega

neljale
PÄRITOLU:

RETSEPTI TÜÜP:

KOOSTISAINED

• Pearoog
• Liha

Kotletid:

NIPID

maliha)

• Vormi kotlette märgade kätega, et
hakkliha käte külge ei kleepuks.

80 g piima

400 g hakklihasegu (sealiha + loo80 g saia
1 sibul
2 küüslauguküünt
1 muna
musta pipart, soola, toiduõli.
Röstitud köögiviljad:
150 g porgandit
150 g punast sibulat
150 g suvikõrvitsat
200 g kartulit
150 g paprikat
Soola, maitsetaimi, toiduõli

EESTI

V A L M I S TA M I N E

60’

Kotletid:
Leota saia piimas. Koori sibul ja küüslauk,
haki peeneks. Sega kausis kokku leotatud sai, sibul, küüslauk, hakkliha ja muna.
Lisa maitse järgi soola ja pipart.
Sega käega korralikult, kuni kõik
koostisosad on segunenud. Võta paras
kogus lihasegu ja vormi käte vahel
pallikeseks. Kuumuta praepannil õli
ja prae kotletid keskmisel kuumusel
mõlemalt poolt kuldpruuniks.
Koori ja tükelda köögiviljad, lisa õli ja
vürtsid, sega hästi läbi. Rösti ahjus, kuni
köögiviljad on valmis.
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Mulgi puder
krõbeda peekoniga

neljale
PÄRITOLU:

RETSEPTI TÜÜP
• Pearoog, pasta/riis/kartul

KOOSTISAINED
600 g kartuleid

RETSEPTI TÜÜP

80 g odrakruupe

• Laktoosivaba

Soola, pipart

200 g peekonit

LÕUNA - EESTI

V A L M I S TA M I N E

45’

Pese odrakruubid ja leota vees paar tundi.
Koori ja tükelda kartulid.
Keeda oder poolpehmeks. Lisa kartulid
ja keeda umbes 15 minutit või kuni kõik
on pehme. Tambi või püreesta segu

NIPID

pudruks, vahusta puulusikaga siledaks ja

• Kruubid keevad kiiremini pehmeks kui
leotad neid üleöö külmas vees.

Eelkuumuta ahi 210 kraadini,

kreemjaks. Maitsesta.
pane peekon fooliumiga kaetud
küpsetusplaadile, küpseta 15-20 minutit
ja serveeri koos pudruga.
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Çiğ
Köfte

neljale
PÄRITOLU:

RETSEPTI TÜÜP:
• Eelroog

KOOSTISAINED
3-4 suurt sibulat
veerand tassi sidrunimahla
1 kg lahjat veisehakkliha
750 g punast paprikapastat või
tomati- ja piprapasta segu
2 tomatit
5-6 küüslauguküünt
veerand tassi rapsiõli
2 tassi peent bulgurit
2-3 spl soola
Pipart, köömneid

V A L M I S TA M I N E

TÜRGI

80’

Tükelda sibulad, pane koos bulguriga suurde kaussi.
Sõtku segu käte vahel, et maitsed ühtlustuksid (umbes
10 minutit). Lisa pipra- või pipra- ja tomatipasta, sool,
pipar ja köömned. Sõtku veel 10 minutit. Lisa hakkliha
ja sõtku segu umbes 45 minutit, kuni bulgur on piisavalt pehme. Kasta käed aeg-ajalt külma vette.
Purusta köögikombainis tomatid ja küüslauk, lisa
segusse. Lisa sidrunimahl ja rapsiõli. Sõtku paar minutit
ja vormi pähklisuurused pallikesed. Serveeri sidrunilõikude ja salatilehtedega.
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Adana
Kebap

neljale
PÄRITOLU:

TÜRGI KAGUOSA

RETSEPTI TÜÜP

KOOSTISAINED

V A L M I S TA M I N E

• Pearoog

1 kg lambahakkliha
1 kg loomahakkliha
4 tl oliiviõli, pita määrimiseks
4 tl soolast võid, kuubikutena
1 punane paprika, hakitud
1 keskmine kollane sibul, hakitud
3 küüslauguküünt, hakitud
1 tass jogurtit
2 keskmist punast sibulat, viilutatud
1 tl sidrunimahla
8 tükki pita leiba või naani
2 tl punast pipart
2 tl jahvatatud korianderit
2 tl köömneid
2 tl musta pipart
2 tl soola
1-2 2 teelusikatäit sumakki - seda
võib leida Lähis-Ida poest, aga võib ka
panemata jätta.

Sega suures kausis lamba- ja vasikaliha. Lisa

RETSEPTI TÜÜP
• Sealihavaba

NIPID
• Kann auch mit Reis serviert werden

60’

paprikad, sibulad, vürtsid ja sega hästi. Kata
kinni ja pane külmkappi vähemalt mõneks
tunniks.
Sega sidrunimahl, sumak ja punane sibul
väikeses kausis ning aseta külmkappi.
Vormi hakklihast piklikud ja lamedad kebabid.
Küpseta kuumal grillil pruuniks.
Serveeri kebabi pita leivaga, jogurtikastmega
ja viilutatud punase sibula seguga.
Kebabi sobib serveerida ka riisiga.
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Karpkala

neljale
PÄRITOLU:

RETSEPTI TÜÜP
• Pearoog
• Kala

RETSEPTI TÜÜP
• Laktoosivaba, sealihavaba

NIPID
• Karpkala sobib kokku ahjukartulite või
kartulipudruga.

KOOSTISAINED
1 karpkala (puhastatud, ilma peata)
1 pakk rosinaid
1, 5 - 2 pakki võid
Maitse järgi soola ja pipart

V A L M I S TA M I N E

POOLA

90’

Puhasta kala, eemalda soomused, pea,
uimed ja saba, pese. Lõika kala tükkideks.
Pane ahjuvormi rosinad, peale kalasteigid,
maitsesta need soola ja pipraga ning kata
võitükkidega. Küpseta kala 180 kraadi
juures 50 minutit.
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Lõhe sidruni ja meega

neljale
PÄRITOLU:

RETSEPTI TÜÜP

KOOSTISAINED

V A L M I S TA M I N E

EESTI

35’

• Pearoog
• Kala

800 g nahaga lõhefileed

Aseta kala ahjuplaadile, nahk all-

RETSEPTI TÜÜP

2 spl mett

pool. Maitsesta soola ja pipraga.

2 spl sinepit

Sega sinep ja mesi, kata kala

• Gluteenivaba, laktoosivaba, lihavaba

Soola

seguga.

Jahvatatud musta pipart

Viiluta sidrun ja lao viilud kalale.

Sidrun

Küpseta kala 200 kraadi juures
ahju keskosas umbes 10-15
minutit.
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Salat suitsuheigi,
riisi ja majoneesiga

neljale
PÄRITOLU:

RETSEPTI TÜÜP
• Eelroog
• Salat

RETSEPTI TÜÜP
• Gluteenivaba, lihavaba.

KOOSTISAINED

EESTI

V A L M I S TA M I N E

40’

450 g suitsuheiki

Puhasta kala luudest, tükelda

120 g riisi

ja pane kaussi. Lisa keedetud ja

2 muna

jahutatud riis, kõvaks keedetud

80 g sibulat
100 g majoneesi
2 tk sidrunimahla
Soola
Pipart
Ürte

ja tükeldatud munad.
Haki peeneks sibul ja lisa
salatile. Sega kõik koostisosad
omavahel.
Kastmeks sega kokku sidrunimahl ja majonees, sool, pipar ja
ürdid, lisa salatile.
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Galiitsia
kaheksajalg

neljale
PÄRITOLU:

RETSEPTI TÜÜP
• Eelroog

RETSEPTI TÜÜP
• Gluteenivaba, lihavaba

KOOSTISAINED

suurusest. (1,8–2kilose kaheksajala valmistamiseks kulub 30–35 minutit).

1 kaheksajalg (2-3kilone)

Samal ajal koori, pese ja lõika pooleks kartulid.

1 kg Galiitsia kartuleid
magusat ja/või vürtsikat paprikapulbrit
extra virgin oliivõli

leemes seista ja tõsta potist välja. Samasse
Lõika kaheksajala haarmed kääridega 1 cm

NIPID
neks enne keetmist. Hea on seda varem

Kui kaheksajalg on valmis, lase sel paar minutit
vette viska kartulid ja keeda need pehmeks.

vesi, jämesool

• On väga oluline, et kaheksajalg pehme-

HISPAANIA - GALIITSIA

paksusteks tükkideks ja pea väikesteks tükki-

V A L M I S TA M I N E

deks.
60’

Serveeri koos kartulitega puidust vaagnal, lisa
soola, paprikapulbrit ja neitsioliiviõli.

sügavkülmutada. Võta kaheksajalg päev

Puhasta kaheksajalad külmas vees.

enne söögitegemist sügavkülmast välja ja

Pane suure potiga vesi keema (ära

pane suures kausis külmkappi sulama.

soola vel lisa).

• Kui sa ei soovi, et kartulid muutuksid

Kui vesi keeb, pane potti kaheksajalg.

roosaks, keeda neid teises potis.

Hoia seda peast ja “hirmuta” kõigepealt: kasta kolm korda keevasse
vette. Nii jääb kaheksajalg jäik ja nahk
ei kuku keetmise ajal maha.
Keeda kaheksajalga keskmisel kuumusel 35-40 minutit sõltuvalt selle
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Jallof riis

neljale
PÄRITOLU:

RETSEPTI TÜÜP
• Eelroog.

KOOSTISAINED

NIGEERIA

V A L M I S TA M I N E

45’

4 tassi riisi

Sega kokku hakitud ingver, küüslauk,

RETSEPTI TÜÜP

6 tl oliiviõli

paprika, purustatud tomatid ja sibulad.

2 spl tomatipüreed

Kuumuta õli suurel pannil ja prae sibul

• Sealihavaba

1 punane sibul

õrnalt kuldpruuniks. Lisa tomatipasta ja

3 keskmist sibulat

NIPID
• Arvatakse, et see retsept pärineb Senegalist ja Gambiast, kuid peamiselt on see
levinud kogu piirkonnas, eriti Nigeerias ja
Ghanas elava Wolofi rahvusgrupi liikmete
hulgas.

3 purki purustatud tomateid
2 küüslauguküünt
1 tükk ingverit
4 paprikat
1 loorberileht
soola maitse järgi
1 kanapuljongikuubik

keeda 3-4 minutit.
Lisa tomati-sibulasegu ning keeda veel 7
minutit. Lisa loorberileht ja kanapuljong,
keeda 3 minutit. Pese riis, lisa potti ja sega
kergelt läbi.
Lisa segusse lisaks kaks tassi vett ja
veidi soola, sega läbi ja keeda, kuni vesi
aurustub.
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Riisiroog
anšoovistega

neljale
PÄRITOLU: TÜRKEI - REGION SCHWARZES MEER

RETSEPTI TÜÜP:
• Pearoog

KOOSTISAINED

teisel pannil selles seedermänniseemneid

Anšoovised

kaane all umbes 10 minutit aeg-ajalt segades

3 tl soola

kuni seemned tumedamaks muutuvad.

NIPID

1 suur sibul

Pese ja nõruta riis, lisa pannile koos sibulaga,

Pool kimpu peterselli

sega. Lisa vesi, ülejäänud sool ja sõstrad,

• See on tuntud Musta mere piirkonna
roog, mida pakutakse lõuna- või õhtusöögiks koos köögiviljasalatiga. Mõnes
piirkonnas valmistatakse seda spetsiaalses
vaskpannis praetuna.

3/4 tassi oliiviõli

sega ja keeda 15-20 minutit algul keskmisel,
siis madalal kuumusel, kuni kogu vesi on

2 spl seedermänniseemneid

imendunud.

2 tassi riisi

Lisa riisile peenestatud petersell, pipar ja

4 tassi kuuma vett

suhkur. Määri teflonist või kuumakindlast

2 supilusikatäit sõstraid

klaasist küpsetusplaat õliga, aseta anšoovis

Pool tl pipart

vormi põhjale ja külgedele nii, et kala

1 tl suhkrut

V A L M I S TA M I N E

seljapool on vastu vormi. Vala riisisegu kala
45’

Puhasta kala, pese, eemalda luud,
lisa sool ja sega läbi. Jäta kauss
kaladega 15 minutiks soolduma.
Pese petersell ja eralda lehed. Koori
sibul, pese, tükelda peeneks ja viska
potti.
Lisa supilusikatäis õli ja kuumuta

peale ja kata järelejäänud anšoovisega,
seekord seljad ülespoole. Küpseta
eelkuumutatud ahjus umbes pool tundi ja
kummuta serveerimisalusele.
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Valencia Paella

neljale
PÄRITOLU:

RETSEPTI TÜÜP
• Riisitoit

RETSEPTI TÜÜP
• Sealihavaba

NIPID
• Liha praadides sega seda korralikult, et
tükid pannil ühtlaselt valmiksid.
• Rosmariiniga maitsestamise võid ära
jätta, kui see sulle ei maitse.

HISPAANIA - VALENCIA

KOOSTISAINED
400 g riisi

Maitsesta paprikapulbriga, sega veel veidi

1 kg tükeldatud kanaliha

ning lisa vesi.

500 g hakitud küülikuliha

Maitsesta safrani, rosmariini ja soolaga. Kui

200 g rohelisi ube

toit hakkab keema, keeda umbes 5 minutit.

100 g värsket juustu

Alanda soojust ja lase podiseda 20–30

100 g tükeldatud tomatit

minutit.

6 spl oliiviõli

Tõsta kuumust ja lisa pannile riis.

Mõned safranikiud

Traditsiooniliseks viisiks on valada riisi

Veidi punase paprika pulbrit.

ristikujuliselt, et see pannil ühtlaselt jaotuks.

Rosmariini

Maitse ja lisa vajadusel soola.

Soola

V A L M I S TA M I N E

Hoia maksimumkuumust umbes 10 minutit ja
40’

Vala õli kuumale pannile. Kui õli on
kuum, lisa küüliku- ja kanaliha ning prae
lihatükid kuldseks. Lisa köögiviljad ja
kuumuta neid koos lihaga. Lisa tomat,
sega pidevalt.

vähenda seda poole võrra, kui riis on valmis
saamas.
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Orsotto

neljale
PÄRITOLU:

RETSEPTI TÜÜP
• Pearoog: Pasta/riis/kartul

RETSEPTI TÜÜP
• Vegetaarne, vegan, laktoosivaba

KOOSTISAINED

EESTI

V A L M I S TA M I N E

60’

300 g odrakruupe

Leota otra üleöö vees. Keeda

0,8 l puljongit (kana-, kala- või aedvil-

poolpehmeks (umbes 15 minutit) ja

japuljong)

nõruta sõelal.

50 g sibulat

Prae peeneks hakitud sibulat ja

1 küüs küüslauku

küüslauku õlis 3-4 minutit, seejärel

60 g parmesani juustu

lisa oder ja prae veel paar minutit.

2 tl oliivõli

Lisa kolmandik puljongist ja hauta

Ürte

oder pehmeks. Lisa vajadusel puljongit. Lülita kuumus välja. Lisa juust,
sega (jäta veidi juustu pealepuistamiseks).
Maitsesta soola, pipra ja hakitud
ürtidega
Orsotto peab jääma kergelt vedel.
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Quiche
Lorraine

neljale
PÄRITOLU:

RETSEPTI TÜÜP
• Pasta- riis-kartul

RETSEPTI TÜÜP
• Ilma peekonita: vegetaarne, ilma
sealihata

NIPID
• Ilma peekonita saad teha vegetaarse
piruka.

KOOSTISAINED
200 g nisujahu
100 g võid
100 ml vett
1 näputäis soola
1 keskmise suurusega sibul
2 porrulauk
100 g peekonit
3 muna
300 g crème fraiched
15 g võid
1 tl köömneid
pipart
soola
Cayenne’i pipart

PRANTSUSMAA

V A L M I S TA M I N E

50’

Tainas:
sega kokku jahu, või, vesi ja sool, jäta külmkappi
umbes 1 tunniks.
Kate:
Lõika sibul peeneks, porrulauk 0,5 cm
suurusega tükkideks, peekon kuubikuteks.
Pruunista sibulat ja peekonit pannil väheses
võis; lisa peeneks hakitud porrulauk, kuumuta
mõni minut.
Eemalda pann tulelt, lisa crème fraiche ja pipar,
sega läbi ja lase veidi jahtuda.
Suru tainas pirukavormi (26 cm läbimõõduga).
Klopi täidisesegusse munad, maitsesta soola,
pipra ja köömnetega.
Vala täidis põhjale, aseta kaunistuseks peale
porrulaugutükid.
Küpseta pirukat 200 kraadi juures umbes 30
minutit.
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Nuudlid juustuga

neljale
PÄRITOLU: SAKSAMAA/ SWABIA

RETSEPTI TÜÜP
• Pasta-riis-kartul

RETSEPTI TÜÜP
• Vegetaarne

NIPID
• Või kasutada erinevaid juustusorte –
Tilsiter, Bergbaron jt.

KOOSTISAINED

V A L M I S TA M I N E

40’

500 g jahu

Sõtku jahu, munad, muskaatpähkel ja 350

4 muna

ml vett tainaks, jäta 10-15 minutiks seisma.

soola

Aja vesi keema, lisa soola. Rulli tainas

muskaatpähklit

lahti, lõika nuudlilõikuriga nuudlid, pane

350 ml vett

keevasse vette ja lase keema tõusta. Kurna

20 g võid

nuudlid.

150 g riivitud juustu

Sulata suurel pannil või, prae selles

röstitud sibulat

nuudleid, lisa riivitud juust ja sega, kuni

pott vett

juust sulab. Serveeri röstsibulaga.
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Kartulinuudlid
hapukapsaga

neljale
PÄRITOLU:

RETSEPTI TÜÜP
• Pearoog
• Pasta-riis-kartul

KOOSTISAINED

SAKSAMAA

V A L M I S TA M I N E

30’

800 g kartulit

Pese kartulid ja keeda koorega. Jahuta

RETSEPTI TÜÜP

150 g jahu

kartulid, koori ja riivi või purusta. Lisa

soola

jahu, vürtsid ja muna, sega kätega

• Vegetaarne

pipart

tainaks.

muskaatpähklit

Lase suures potis vesi keema, lisa sool.

2 muna

Vormi tainast sõrmekujulised 5–7 cm

2 spl sulatatud võid

pikkused nuudlid. Keeda neid potis

1 klaas hapukapsast

osade kaupa, kuni nuudlid pinnale

pott soolase veega

tõusevad. Nõruta. Kuumuta pannil või

NIPID
• Serveeri toitu hapukoore ja murulauguga.

ja prae selles portsjonitena nuudlid ja
hapukapsas. Serveeri kuumalt.
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Lahmacun

neljale
PÄRITOLU:

TÜRGI KAGUOSA

RETSEPTI TÜÜP:
• Pearoog

RETSEPTI TÜÜP
• Sealihavaba

V A L M I S TA M I N E

180’

Sega suures kausis jahu pärmi ja soolaga. Vala oliiviõli sooja vette ning pane see jahu
sisse tehtud süvendisse. Sega jahu vedelikuga. Kummuta tainas tööpinnale ja sõtku
seda umbes 15 minutit, kuni tainas on pehme ja elastne.

KOOSTISAINED
Tainas: 2 tassi jahu, 1 tl kuivpärmi, 1,5 tl soola

Määri tainakauss oliiviõliga, tõsta tainapall sisse, kata rätikuga ja jäta sooja kohta 30
- 45 minutiks kerkima kuni taina maht on umbes kaks korda suurenenud.
Samal ajal valmista täidis: sega kõik koostisosad suures kausis kokku.

1 tass sooja vett, 1 spl oliiviõli

Kerkinud tainas veereta jahuste kätega kuueks ühtlaseks tükiks ning rulli õhukesteks

Kate: 350 g veisehakkliha, 1 sibul (peenelt

Pane lahmacunid küpsetuspaberile ja küpseta eelsoojendatud ahjus. Servad peavad

hakitud), 3-4 küüslauguküünt (riivitud)
1 tass hakitud petersellilehti, 2 tomatit (peenelt
hakitud), pool paprikat (roheline, peenelt hakitud), 1 spl piprapastat
1 tl tomatipastat, 1 tl paprikapulbrit
1 tl teravat punast pipart, 1 tl soola
pool tl musta pipart, 1 tl köömnepulbrit
Kaunistuseks: sidruniviilud, petersellilehed,
sibula- ja tomativiilud.Tomatenscheiben

ringideks või ovaalideks. Tõsta iga tüki peale ühtlane kiht täidist.
olema pruunikad ja täidis mullitama.
Serveerimisel pigista peale sidrunimahla ja lisa petersellioksi.
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Gözleme

neljale
PÄRITOLU:

RETSEPTI TÜÜP:
• Brot

RETSEPTI TÜÜP
• Ohne Schweinefleisch, vegetarisch

KOOSTISAINED
Tainas:
500 g nisujahu
150 g maitsestamata jogurtit
225 g vett
4 g kuivatatud pärmi (umbes 1 tl)
5 g soola ja oliiviõli sõtkumiseks
Täidis:
1 suur porrulauk, viilutatud ja
oliiviõlis kuumutatud
halloumi juustu (riivitud)
kuivatatud piparmünti peale
puistamiseks
türgi punase pipra pastat (soovi
korral)

T Ü R G I - A N ATO L I A

V A L M I S TA M I N E

60’

Pane jahu, sool ja kuivatatud pärm kaussi. Lisa vesi
ja jogurt, sega suure lusikaga. Kata rätikuga ja lase
10 minutit seista.
Määri õliga oma käed ja tööpind. Kummuta tainas
tööpinnale ja sõtku mõned minutid. Pane tainas
tagasi kaussi ja jäta sinna üheks tunniks.
Võta tainast umbes 100grammised pallid, rulli
need jahusel pinnal õhukeseks ning ovaalseks
ketasteks. Pane täidis ketta ühele poolele, keera
teine pool täidise peale ja suru kinni.
Prae gözlemet kuival pannil mõõdukal kuumusel
mõlemalt poolt, kuni pind hakkab mullitama ja
muutub kohati pähklipruuniks. Serveeri ribadeks
lõigatuna.
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Mantı

neljale
PÄRITOLU:

RETSEPTI TÜÜP:
• Pearoog

RETSEPTI TÜÜP
• Sealihavaba

KOOSTISAINED
Tainas:
4 tassi jahu
1 tl soola
2 muna
Täidis:
250 g veisehakkliha või veise- ja lambaliha
segu
1 sibul, hakitud
2 spl peterselli, hakitud
1 tl soola
0,5 tl musta pipart
0,5 tl kuivatatud piparmünti (soovi korral)
0,5 tl maguspipart või jahvatatud cayenne’i
pipart (soovi korral)
Kaste:
2 - 3 küüslauguküünt
3 tassi jogurtit
2 tl võid
2 tl tomatipastat
1/3 tassi vett

V A L M I S TA M I N E

T Ü R G I - A N ATO O L I A

180’

Sega jahu, munad ja sool tainaks.
Lisa vähehaaval vett, et moodustuks
ühtlane tainas. Rulli see jahusel pinnal
õhukeseks või kasuta tainalehtede
valmistamiseks pastamasinat. Kui
kasutad wonton-ümbriseid, võta need
külmkapist välja ja lase toatemperatuuril pehmeneda.
Riivi sibul peeneks ja pigista vedelik
välja. Pane hakkliha ja vürtsid koos
sibulaga suurde kaussi ja sõtku segu
paar minutit.
Klassikalise „mantı” retseptis kasutatakse soola ja musta pipart, mõnikord peterselli, kuid võid lisada ka teisi vürtse.
Katseta ja leia, mis sulle meeldib.
Lõika terava noa otsa abil tainalehed
või wonton-ümbrised väikesteks ruutudeks, umbes postmarkide suuruseks.
Aseta iga ruudu keskele hernesuurune
kogus täidist.
Voldi ruutude nurgad ümbrikukujuliselt
keskele kokku.
Pane suures potis neli tassi vett 1 tl
soolaga keema. Veiselihapuljongit kasutades kontrolli selle soolasisaldust - võibolla pole vaja soola lisada. Võid soovi
korral lisada puljongile 1 supilusikatäie

tomatipasta ja paprikapastat.
Keeda pelmeene puljongis mõned minutid.
Valmis „mantı” tõuseb tavaliselt pinnale.
Pelmeenid peaksid olema õrnad, kuid siiski
koos püsima.
Jogurtikastmeks purusta küüslauguküüned
ja klopi need jogurtiga kreemjaks. Tomatikastmeks sulata võid väikesel pannil, lisa
tomatipasta, sool ja vesi ning keeda segu
mõned minutid.
Võta valminud pelmeenid puljongist pika
käepidemega sõela abil välja ja aseta need
taldrikutesse. Lisa igasse kaussi mõned
lusikatäied puljongit, küüslaugujogurtit ja
tomatikastet. Soovi korral kaunista piparmündi, pune, sumaki ja pipraga.
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Çiğ
Börek

neljale
PÄRITOLU:

RETSEPTI TÜÜP
• Pirukas

KOOSTISAINED

T Ü R G I - A N ATO L I A

külge ei kleepu. Kata tainas rätikuga ja jäta
5-10 minutiks seisma.

Tainas:

Samal ajal sega kausis hakkliha, tükeldatud

2,5 tassi jahu

sibul, vesi, sool ja must pipar. Vormi tainast

1 tass sooja vett

10 väikest kuuli ja kata niiske rätikuga.

1 tl soola

Võta üks pall, rulli lahti ja pane ühele

1 spl äädikat

poolele täidist, vajuta servad kokku.

õli praadimiseks

Kuumuta suurel pannil õli ja prae borekid

Täidis:

mõlemalt poolt.

250 g lahjat veisehakkliha
1 sibul, peeneks hakitud
0,5 tassi vett
1 tl musta pipart
1 tl soola

V A L M I S TA M I N E

40’

Pane 2 tassi jahu kaussi, lisa sool,
sega. Tee jahu keskele süvend ja
vala sinna äädikas.
Alusta sõtkumist, lisades vähehaaval
vett.
Lisa järelejäänud jahu ja sõtku seni,
kuni saad pehme taina, mis käte
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Potato
Llapingachos

neljale
PÄRITOLU:

RETSEPTI TÜÜP
• Pearoog

KOOSTISAINED
5 - 6 suurt tükeldatud kartulit

RETSEPTI TÜÜP

2 tl õli

• Sealihavaba

2 tk safranit

0,5 tassi hakitud sibulat
1 tass riivjuustu

NIPID
• Llapingachos on Kesk-Andide piirkonna
Ecuadori tüüpiline roog, kuid neid tarbitakse ka Lõuna-Kolumbias. See roog on
oluline osa Ecuadori kultuurist ja tüüpiline
mägipiirkondade toit.

EKVADOR

V A L M I S TA M I N E

60’

Keeda kartulid soolases vees pehmeks.
Kuumuta õlis sibulat ja safranit, kuni
sibul on pehme, umbes 5 minutit.
Tambi kartulid pudruks. Lisa
kartulimassile sibulasegu, sega hoolega
ja lase tund aega toatemperatuuril
seista. Vormi kartulisegust väikesed
pallid, tee iga palli keskel auk ja täida
see juustuga.
Vajuta pallid lapikuks ja aseta need
umbes 30 minutiks külmkappi.
Prae kartulikoogid tasasel tulel
kuldpruuniks.
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Briwat

neljale
PÄRITOLU:

RETSEPTI TÜÜP
• Pearoog

RETSEPTI TÜÜP
• Mitte sealiha

NIPID
• Briwat on Marokost ja Põhja-Aafrikast
pärit kolmnurkne või silindriline friteeritud
koogike või pirukas. Seda valmistatakse
õhukesest durumjahu tainast (waeq).
Briwatil on terve hulk täidiseid. Kõige populaarsemad on mandlitäidisega ja meega
kaetud küpsetised, samuti kanatäidisega
pirukad. Sarnanevad idamaise köögi
kevadrullidega, kuigi on tehtud pehmest
nisujahust.

KOOSTISAINED

MAROKO

V A L M I S TA M I N E

60’

1 kana

Keeda kana koos sibulaga pehmeks,

2 sibulat

eemalda luud.

veidi soola

Keeda potis riisinuudlid ja segada need

oliiviõli

kanaliha, sibula ja vürtsidega. Lase segul

musta pipart

madalal kuumusel podiseda. Lisa munad

ingverit

ja sega ühtlaseks.

kurkumit

Lõika tainas ristkülikuteks, aseta täidis

veidi koriandrit

tainale ja vormi kolmnurkse või silindrilise

peterselli

kujuga.

6 muna

Friteeri õlis kuldpruuniks.

riisinuudlid
filotainas
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Kartuliomlett

neljale
PÄRITOLU:

RETSEPTI TÜÜP
• Pearoog

RETSEPTI TÜÜP
• Hispaania

KOOSTISAINED

Kui kartulid on pehmed, tõsta need pannilt ära ja
nõruta liigne õli. Sega soojad kartulid vähehaaval

800 g kartuleid

munasegusse ja maitsesta soolaga.

175 g sibulat

Eemalda peaaegu kogu õli pannilt, jättes alles

7 suurt muna

ainult nii palju õli, et omlett ei kleepuks panni

Extra virgin oliivõli

külge. Lisa muna, kartul ja sibula segu ning lükka

soola

lusikaga pealt siledaks.
Lase omleti alumine pool pruunistuda ja pööra

NIPID
• Võid lisada veidi pärmi või piima.
• Sibula võid välja jätta.

HISPAANIA

suure potikaane või taldriku abil ümber.

V A L M I S TA M I N E

30’

Pese ja koori kartulid, tükelda
õhukesteks viiludeks või väikesteks
kuubikuteks. Koori sibul, haki peeneks.
Kuumuta pannil oliiviõli ja lisa kartulid
koos sibulaga.
Küpseta kartuleid ja sibulaid tasasel
tulel. Samal ajal klopi suures kausis lahti
munad.

Pruunista omleti teine külg.
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Fataya

neljale
PÄRITOLU:

RETSEPTI TÜÜP
• Pearoog

KOOSTISAINED

SENEGAL

V A L M I S TA M I N E

150’

300 g hakkliha

Sega kausis jahu puljongikuubiku

500 g jahu

ja piimapulbriga. Lisa munad, või ja

1 paprika

pärm. Vala juurde vett ja sega, kuni

2 muna

saad ühtlase taina. Lase seista 2 - 3

0,5 veiseliha-puljongikuubikut

tundi.

1 pakk pärmi

Vala pannile veidi õli, prae selles

1 tl võid

hakkliha. Lisa veidi vett, peterselli,

4 tl piimapulbrit

hakitud paprika ja veidi soola. Hauta

vett

segu 10-15 minutit.

õli

Rulli tainas lauale, lõika sellest kettad
ja vormi pirukad. Küpseta pirukad
kuumas õlis kuldpruuniks.
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Manchegan
Gazpacho

neljale
PÄRITOLU:

RETSEPTI TÜÜP:
• Pearoog

KOOSTISAINED
150 g hapnemata leiba
pool jänest
1 faasan
1 pea küüslauku
1 sibul
1 roheline paprika
1 tomat
ekstra-neitsioliiviõli
veid suitsusoola
pipart
1 loorberileht
2 tüümianioksa
petersell

HISPAANIA - CASTILLA LA MANCHA

V A L M I S TA M I N E

90’

Vala oliiviõli laiale madalale pannile. Puhasta
ja maitsesta faasan ja jönes, pruunista pannil.
Pane liha potti, vala vesi peale. Lisa pipar,
loorber ja küüslauk. Maitsesta, keeda kaane
all 30 minutit. Võta liha välja, puhasta
kontidest. Pane puljong kõrvale.
Lõika sibul ja paprika peeneks ja prae samal
pannile, kus pruunistasid liha. Lisa kooritud
ja tükeldatud tomatid. Maitsesta.
Pane potti kokku köögivili, tükeldatud liha
ja 1 liiter lihapuljongit. Lisa tüümianioksad,
sool, hapnemata leivad ja keeda 10-12
minutit. Valmis toidule puista hakitud
peterselli
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Lihapallid

neljale
PÄRITOLU:

RETSEPTI TÜÜP
• Pearoog

KOOSTISAINED

HISPAANIA

V A L M I S TA M I N E

60’

300 g hakkliha

Vala pannile kaks lusikatäit õli, pruu-

1 muna

nista selles peeneks hakitud sibul, lisa

NIPID

3 spl maisijahu

purustatud küüslauk ja petersell ning

500 ml piima

lõpuks hakkliha.

• Võid lihapalle säilitada külmikus või

riivsaia paneerimiseks

Lisa jahu ja sega, küpseta, kuni mass

sügavkülmikus ning praadida neid hiljem

1 peeneks hakitud sibul

muutub ühtlaseks. Seejärel lisa piim,

kuumas õlis otse sügavkülmast võttes.

2 küüslauguküünt

sool, pipar ja muskaatpähkel. Sõtku

2 spl hakitud värsket peterselli

tainast, kuni see ei kleepu kausi külge.

2-3 spl õli

Lase tainal umbes 30 minutit seista, et

1 näputäis muskaatpähklit (soovi

lihapalle oleks kergem vormida.

korral)

Võta lusikatäis tainast ning vormi palliks

musta pipart

või koroketiks. Paneeri jahus, munas ja

soola

riivsaias ning küpseta.
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Coxinhas

neljale
PÄRITOLU:

RETSEPTI TÜÜP
• Pearoog

KOOSTISAINED
1 kg kanarinda
1 kg nisujahu
750 ml kanapuljongit
250 ml tavalist või kooritud piima
2 sibulat ja natuke peterselli
8 küpset tomatit
200 g kääritatud oliive
2 küüslauguküünt
2 muna ja riivsaia
soola ja õli

BRASIILIA

V A L M I S TA M I N E

60’

Lõika kana rinnafilee väikesteks tükkideks. Pruunista kuumal pannil, lisa vett
ja lae küpseda. Prae oliivid ja petersell.
Sega kõik kokku ja maitsesta.
Taigna valmistamiseks prae hakitud
sibul ja küüslauk. Lisa kuubikuteks
lõigatud tomatid (ilma nahata), sool ja
pipar. Seejärel lisa kanapuljong, piim ja
kui segu hakkab keema, lisa jahu ning
sega aeglaselt, kuni segu pakseneb.
Kui segu on jahtunud, vormi koonusekujulised kroketid, paneeri ning prae
neid kuumas õlis. Kui coxinhas on küpsenud, aseta need majapidamispaberile
nõrguma. Serveeri värske salatiga.
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İçli
Köfte

neljale
PÄRITOLU:

RETSEPTI TÜÜP:
• Eelroog

RETSEPTI TÜÜP
• Sealihavaba

KOOSTISAINED
Välimise kooriku jaoks:
2 tassi nisubulgurit
250 g hakitud veise- või lambaliha
2 spl mannat

TÜRGI - KAGU

V A L M I S TA M I N E

60’

Haki sibul, kuumuta pannil oliiviõli ja
prae selles sibul. Lisa hakkliha, prae
läbi. Lisa jahvatatud pähklid, sool
ja must pipar, sega ja tõsta tulelt

1 spl jahu

maha. Teisel pannil kuumuta madalal

2,5 tassi vett

kuumusel bulgurit, mannat ja vett,

1 tl tomatipastat

kuni kogu vesi on imendunud. Tõsta

1 spl piprapastat

bulgurisegu kandikule, sega juurde

1 muna

teised koostisosad ja sõtku ühtlaseks

soola

tainaks.

Täidis:

Määri käed õliga ja vormi tainast kle-

500 g hakkliha (looma- või lambaliha)

mentiini suurused siledad pallikesed.

2 sibulat
2/3 tassi oliivõli
1 tass pähkleid
soola, pipart

Tee pallikese sisse õõnsus, täida see
lihaseguga ja vormi tainas ümber
täidise. Friteeri pirukad taimses õlis
kuldpruuniks.
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Zeytinyağlı
Yaprak Sarma

neljale
PÄRITOLU:

RETSEPTI TÜÜP:

V A L M I S TA M I N E

120’

• Eelroog

RETSEPTI TÜÜP
• Vegetaarne

KOOSTISAINED

Loputa riis. Kuumuta pannil õli, lisa riis ja

Lahusta keevas vees puljongikuubik ja

prae veidi aega. Lisa tomati- ja piprapasta,

tomatipasta. Vala puljong potti nii, et

sega, kuumuta umbes minut aega.

rullidele asetatud taldrik jääks vee alla.

Lisa petersell, paprikapulber, münt, pipar ja

Pane pott ahju ja lase madalal kuumusel

sool. Kasuta natuke rohkem maitseaineid kui

haududa umbes 45 minutit. Pott peab

tavaliselt, sest osa maitsetest aurustub. Sega

olema küllalt suur, et paisuv riis sinna ära

läbi ja võta pann tulelt, jäta jahtuma.

mahuks.

Võta viinamarjalehed pakist välja ja loputa

45 minuti pärast lülita ahi välja ja jäta

need ükshaaval. Hoia lehti keedetud vees viis

toit kaane all järelvalmima veel vähemalt

minutit, nõruta. Vala suurele pannile veidi õli

pooleks tunniks.

1 pakk viinamarjalehti

ja mõned viinamarjalehed, et toit panni külge

2, 5 tassi valget riisi

ei kleepuks.

2 tl tomatipastat

Laota lehed lõikelauale ja pane valmis

1 tl piprapastat või veel üks lusikatäis

riisipott.

tomatipastat

Võta viinamarjaleht ja pane lõikelauale nii,

1 sidrun, viilutatult

et leherootsud jäävad ülespoole. Eemalda

värsket peterselli

vars. Pane veidi riisi lehe alumisse otsa, aga

paprikapulbrit
kuivatatud münti
pipart ja soola
1 aedviljapuljongikuubik

TÜRGI - AGEAN PIIRKOND

jäta lehe serv vabaks. Voldi alumine ja kaks
külgmist leheserva täidise peale ja rulli leht
tihedalt kinni. Alguses võib see olla keeruline,
aga varsti saad asja selgeks.
Tee samal viisil valmis kõik teised rullid ja lao
need tihedalt üksteise kõrvale pannile. Kui
rullide vahele jääb liiga palju ruumi, võivad
need küpsedes lahti minna. Võid rulle laduda
ka kahe kihina.
Lao rullide peale sidruniviilud ning kata vorm
kummulipööratud taldrikuga – see aitab neil
keetmise ajal koos püsida.
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Berliners

neljale
PÄRITOLU:

RETSEPTI TÜÜP:
• Magustoit

KOOSTISAINED

PORTUGAL

V A L M I S TA M I N E

60’

Tainas:

Sega jahu kuivpärmi ja veega ühtlaseks

100 g jahu

massiks. Kata kauss rätikuga ja lase

3 tl kuivpärmi

kerkida, kuni taina hulk kahekordistub.

100 ml sooja vett

Sega jahu soola ja suhkruga, vajuta

400 g leivajahu

jahukuhja süvend ja vala sinna piim,

1 tl soola

apelsinikoor, vanilje ja munad. Sõtku, kuni

50 g suhkrut

moodustub kleepuv tainas. Vajadusel lisa

150 ml piima
2 muna
1 apelsini koor
0,5 vanillikauna
60 g võid või pehmet margariini
päevalilleõli
Täidis:
kreem või šokolaad, moos, tuhksuhkur

veidi jahu, et tainas oleks vormitav. Kui
tainas on liiga pehme, lisa võid ja sõtku
jahusel pinnal umbes 10 minutit. Kui
tainas on pehme, aga ei kleepu enam, jäta
see kerkima, kuni maht kahekordistub.
Kergelt jahusel pinnal rullige tainast 1
cm paksuseks. Lõigake tainast 5 cm
läbimõõduga ringid ja laske neil seista
umbes 20 minutit .
Kuumuta õli pannil ja friteeri selles
tainakettaid, mis kuumas õlis paisuvad
pallideks. Kui mõlemad pooled
on kuldpruunid, aseta pallikesed
paberkäterätikutele nõrguma.
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Pumpkin Fritters

10 portsjonit
PÄRITOLU:

RETSEPTI TÜÜP
• Magustoit

NIPID
• Süües kasta suhkru või šokolaadi sisse.

KOOSTISAINED
800 g keedetud kõrvitsat
900 g nisujahu
50 g pagaripärmi
0,5 l keeduvett
2 l oliivi- või päevalilleõli
suhkur või kuum šokolaad.

HISPAANIA - VALENCIA)

V A L M I S TA M I N E

180’

Lõika kõrvits tükkideks, keeda vees
pehmeks (umbes 20 -30 minutit).
Kurna läbi sõela ja püreeri, jahuta. Hoia
keeduvesi alles.
Lisa pärm 0,5 liitrisse sooja vette. Sega
suures kausis pool jahu kogusest, pärm
ja vesi ning sõtku käega läbi. Vala juurde kõrvitsapüree, sega. Lisa ülejäänud
jahu järk-järgult, kuni saad paksu taina.
Sõtku seda käsitsi umbes 5 minutit.
Lase tainast rätiku all soojas kohas
30 - 40 minutit kerkida. Pane õli sooja,
vormi tainapallid, vajuta need sõrmedega sõõrikukujuliseks ja küpseta fritüüris
kuldseks. Nõruta rasvaimaval paberil.
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Baklava

neljale
PÄRITOLU:

RETSEPTI TÜÜP
• Kook

RETSEPTI TÜÜP

KOOSTISAINED

Samal ajal kui baklava on ahjus, vala potti
suhkrut, tass vett, teelusikatäis vaniljet

0,5 tassi pähkleid

ja pool tassi mett. Sega, kuni suhkur on

0,5 tassi mandleid

täielikult sulanud ja lase segu keema.

1 tl jahvatatud kaneeli

• Vegetaarbe, vegan, gluteenivaba,
laktoosivaba

1 pakk tainast

NIPID

1 tass vett

• Kata baklava niiske rätikuga, et vältida
kuivamist.

1 tl vaniljet

Vähenda kuumust ja keeda siirupit
aeglasel tulel umbes 20 minutit, kuni see

1 tass magedat võid

pakseneb.
Võta baklava ahjust välja ja vala kuumad

1 tass suhkrut

koogid üle üle siirupiga. Lase seista
vähemalt 2 tundi enne serveerimist.

1 tass mett

V A L M I S TA M I N E

60’

Kuumuta ahi 175 kraadini. Jahvata
pähklid ja mandlid, pane need kaussi ja
lisa kaneel. Sega hästi läbi.
Lao ristkülikukujulisele pannile
tainakihid. Puista kihtide vahele
pähkleid. Pintselda iga kihti sulavõiga.
Lõika baklava soovitud suurusega
rombideks või ruutudeks.
Pane ahju ja küpseta umbes 40 minutit,
kuni tainas on pruunistunud.

ALZEERIA

WORLD RECIPES

49

Perrunillad

28 ühikut
PÄRITOLU: HISPAANIA - EXTREMADURA

RETSEPTI TÜÜP
• Küpsetis

RETSEPTI TÜÜP
• Lihavaba

KOOSTISAINED
25 g võid
500 g jahu
150 g valget suhkrut
1 väikese sidruni koor
2 muna (munakollased taignasse,

NIPID

munavalged pintseldamiseks enne
perrunillade ahju panemist)

• Kasuta 40 g tainast iga perrunilla jaoks,
siis saad ühtlase tulemuse.

1 tl jahvatatud kaneeli
1 näputäis soola
3 või 4 spl suhkrut kaunistamiseks

V A L M I S TA M I N E

45’

Kuumuta ahi 180 kraadini. Pese sidrun ja
riivi kaussi selle kollane kooreosa.
Sulata või mikrolaineahjus. Sega või
suhkruga. Võid kasutada köögikombaini.
Lisa sidrunikoor ja kaks munakollast. Hoia
munavalged alles.
Lisa jahu, sool ja kaneel. Sega käsitsi
ühtlaseks tainaks, mis ei jää sõrmede
külge kinni.
Vormi ühesuurused pallikesed.
Määri ahjuplaat õli või võiga, et
perrunillad ei jääks kinni. Võid kasutada
küpsetuspaberit.
Aseta perrunillad plaadile, jättes nende
vahele kerkimisruumi.
Vahusta munavalged, määri perrunillad
seguga kokku ja puista peale suhkrut see tekitab ilusa magusa kooriku. Küpseta
perrunillasid 180 kraadi juures 15 - 20
minutit.
Kui pallikeste pealmine pool on kuldne, on
need valmis - võta spaatliga ahjuplaadilt
ära ja lase jahtuda.
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Võikoogid

neljale
PÄRITOLU: HISPAANIA -

RETSEPTI TÜÜP
• Magustoit

KOOSTISAINED

VALENCIA

V A L M I S TA M I N E

30’

400 g jahu

Sega kõik koostisosad. Vormi tainast

RETSEPTI TÜÜP

250 g võid

kuulid (kaaluga umbes 65 g) ja vajuta

250 g suhkrut

veidi lamedamaks.

• Küpsetis

2 munavalget

Küpseta kooke ahjus 15 minutit 170

veidi õli

kraadi juures.

riivitud sidrunikoort

Kaunista tuhksuhkruga. Söö

kaneeli

jahtunult.

NIPID
• Koogid sobivad tee või kohvi juurde.
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Quesada

neljale
PÄRITOLU:

RETSEPTI TÜÜP
• Sealihavaba

NIPID
• Jahuta enne söömist.

KOOSTISAINED

HISPAANIA

V A L M I S TA M I N E

60’

2 muna

Pane kõik koostisosad kaussi ja sega.

150 g suhkrut

Vala tainas võiga määritud vormi.

l 1 jogurtit

Küpseta kooki 180 kraadi juures 50

450 ml piima

minutit.

80 g võid
1 tl kaneeli
150 g jahu
riivitud sidrunikoort
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Bataadikoogid

neljale
PÄRITOLU:

RETSEPTI TÜÜP
• Magustoit

RETSEPTI TÜÜP
• Pasta

NIPID
• Bataadikoogid on üks tüüpilisemaid jõulumaiustusi Valencias (Hispaania provints).

KOOSTISAINED

HISPAANIA

V A L M I S TA M I N E

60’

2 kg bataati

Hauta bataati pannil ja sega juurde

1 kg suhkrut

klaas vett, kaneel, sidrun ja suhkur.

1 sidrun

Jäta seisma. Taina tegemise jaoks

kaneeli

vala kaussi klaasi õli, veidi aniisiga

1 muna

likööri ning nii palju jahu, et moodus-

jahu

tuks tainas. Sõtku läbi. Rulli tainas
lahti, lõika sellest väikesed ringid,
täida bataadiseguga ning vormi
pirukateks.
Pintselda pirukad lahtiklopitud
munaga üle ja küpseta 200 kraadi
juures ahjus kuldpruuniks.
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Juustukook

12 inimesele
PÄRITOLU:

RETSEPTI TÜÜP:

KOOSTISAINED

V A L M I S TA M I N E

POOLA

110’

• Magustoit
• Magus küpsetis

2,5 tassi paksemat toorjuustu

Kuumuta ahi 200 kraadini.

1/2 tassi võid

Sega kõik kuivad komponendid tainaks, vajuta

RETSEPTI TÜÜP

1 tl vaniljeekstrakti

ühtlaselt ümmarguse metallist koogivormi põhja

1 tl rummiekstrakti

ja servadele ning küpseta 5-10 minutit. Jäta

6 muna

jahtuma ja valmista samal ajal täidis.

• Vegetaarne

NIPID

3/4 tassi suhkrut
1 spl riivitud sidrunikoort

• Kaunista kooki tuhksuhkru ja oma lem-

1 spl maisitärklist

mikpuuviljadega.

1 spl mannat (või jahu)
1/2 tassi rosinaid (soovi korral)
Kreem:
1/4 tassi suhkrut
1/4 tassi pruuni suhkrut
1/4 tassi võid (toatemperatuuril)
3/4 tassi jahu
1/4 tl. küpsetuspulbrit
veidi soola
1/2 tassi peenekshakitud pähkleid

Sega kausis toorjuust, või, rumm ja vanilje.
Vahusta teises kausis munavalged lusikatäie
suhkruga, kuni vaht moodustab teravad tipud.
Kolmandas kausis klopi munakollased tihedaks
vahuks. Sega kõik koostisosad kokku, viimasena
lisa õrnalt segades munavalged, maisitärklis ja
rosinad.
Vala segu eelküpsetatud tainapõhjale ning küpseta 200 kraadi juures tund aega või kuni kook
on kuldpruun.
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Šokolaadi-Võikreemi Kook

12 inimesele
PÄRITOLU:

RETSEPTI TÜÜP

KOOSTISAINED

SAKSAMAA - BAVAARIA

V A L M I S TA M I N E

120’

• Magustoit
• Magus küpsetis

7 muna

Eralda munavalged munakollastest. Vahusta

150 g suhkrut

munakollased 75 grammi suhkruga. Munavalged

RETSEPTI TÜÜP

1 näpuotsatäis soola

vahusta ülejäänud 75 grammi suhkruga tugevaks

150 g jahu

vahuks ning sega munakollastega. Sõelu jahu ja

• Taimetoit

500 ml piima

lisa ettevaatlikult tainasse.

1 pakk vaniljesuhkrut

Pane valmis mitu küpsetusvormi ja küpseta

Kreem:

tainast 6-7 õhukest, 26-sentimeetrise

70 g suhkrut

läbimõõduga kihti (180 kraadi juures 8 minutit).

250 g võid

Jahuta kihid.

50 g kakaod

Keeda vaniljekaste: sega kokku jahu, piim, ja

50 g tumedat šokolaadi

vaniljesuhkur, lase keema ja jahuta.

200 g piimašokolaadi glasuuriks

Vahusta või ja lisa jahtunud vaniljekastmesse.

NIPID
• Kooki võib teha ka biskviittainast.

Sulata veevannis tume šokolaad ja kakao ning
lisa vaniljekreemile.
Pane kook kokku: iga kihi vahele 2-3
teelusikatäit võikreemi. Kata kook pealt
kreemiga ja vala üle veevannis sulatatud
piimašokolaadiga.

WORLD RECIPES

55

Bavaaria
saiakesed

4 inimesele
PÄRITOLU:

RETSEPTI TÜÜP
• Magus küpsetis

KOOSTISAINED

SAKSAMAA - BAVAARIA

V A L M I S TA M I N E

60’

500 g jahu

Sega kõik koostisosad, aseta tainas ras-

RETSEPTI TÜÜP

1 näputäis soola

vaga määritud kaussi ja jäta 30 minutiks

300 ml piima

seisma. Lõika tainast suured ovaalsed

• Vegetaarne

20 g pärmi

tükid ja jätke need sooja kohta jahusele

2 muna

pinnale 15 minutiks kerkima.

NIPID

50 g võid

Kuumuta rasvaine potis. Vormi tainapallid

40 g suhkrut

ja küpseta neid kuumas rasvas/õlis mõle-

• Ajalooliselt vormiti Bavaria pontšikuid

2 kg või ja õli segu või muud

malt poolt kuldpruuniks. Tõsta jahtuma ja

põlve peal, et nad keskelt hästi õhukesed

rasvainet küpsetamiseks

puista üle tuhksuhkruga.

jääksid.

tuhksuhkrut
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Panna
cotta

neljale
PÄRITOLU:

RETSEPTI TÜÜP
• Magustoit

RETSEPTI TÜÜP
•Vegetaarne

KOOSTISAINED

I TA A L I A

V A L M I S TA M I N E

5h’

500 ml vahukoort

Leota želatiinilehed külmas vees

3 tl suhkrut

pehmeks. Lõika vanillikaun pooleks ja

1 vanillikaun

võta sisu välja.

4 želatiinilehte

Lase potis keema vahukoor,lisa suhkur,
vanilliseemned ja vanillikaun. Kuumuta

NIPID
• Võid panna cotta võtta vormidest välja ja
serveerida taldrikul.

umbes 10 minutit, tõsta tulelt maha ja
eemalda vanillikaun.
Pressi vesi želatiinilehtedest välja ja lisa
need kuumale kooresegule. Sega, kuni
želatiin on täielikult lahustunud.
Tõsta panna cotta väikestesse
vormidesse, lase jahtuda vähemalt 4
tundi. Jahutatud panna cottat serveeri
puuviljade või puuviljakastmega.
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Ploomiklimbid

neljale
PÄRITOLU:

RETSEPTI TÜÜP
• Magustoit

KOOSTISAINED

V A L M I S TA M I N E

: AUSTRIA

90’

800 g kartulit

Pese kartulid, keeda pehmeks, jahuta ja

150 g jahu

koori. Riivi või purusta keedukartulid, sega

soola

jahu, vürtside ja munadega ning sõtku kätega

pipart

taignaks. Võta ploomidest kivid välja ja pane

muskaatpähklit

kivi asemele suhkrutükk. Tõsta tainas jahusele

NIPID

2 muna

lauale ja tee käed jahuseks. Võta natuke

500 g ploome (umbes 16 tükki)

tainast ja vormi see ploomi ümber umbes

• Võid klimpe serveerida ka sulavõiga üle

16 tükksuhkru kuubikut

golfipalli suuruseks palliks. Keeda pallikesi

valades.

150 g riivsaia

kergelt soolases vees 5 minutit, nõruta.

80 g võid

Kui klimbid on valmis, sulata suurel pannil või

1-2 spl suhkrut

ja rösti sellel riivsai. Tõsta klimbid pannile ja

Kaneeli ja suhkrut pealeraputamiseks

rösti neid riivsaia-võisegus. Serveeri kaneeli ja

RETSEPTI TÜÜP
• Vegetaarne

suhkru seguga.
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Vaniljeküpsised

neljale
PÄRITOLU:

RETSEPTI TÜÜP
• Magustoit
• Magus küpsetis

KOOSTISAINED

TŠEHHI

V A L M I S TA M I N E

160’

100 g röstitud, purustatud sarapuu-

Sõtku sõelutud jahu, pähklid, suhkur,

RETSEPTI TÜÜP

pähkleid

küpsetuspulber, munakollased ja või

280 g jahu

pehmeks tainaks. Lase tainal tund

• Vegetaarne

70 g suhkrut

aega külmikus seista.

1 näputäis soola

Vajuta vanillikauna sisu kaussi ja

200 g võid

sega suhkruga.

1 näputäis küpsetuspulbrit

Vormi tainast küpsised ja küpseta

2 munakollast

neid 190 kraadi juures 10 minutit,

1 vanillikaun

kuni nad saavad kuldpruuniks. Vee-

100 g suhkrut

reta kuumi küpsiseid suhkrusegus.

NIPID
• Küpsiste purunemise vältimiseks sõtku
tainast hoolega, et kõik komponendid hästi
seguneksid.
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Kringel

neljale
PÄRITOLU:

RETSEPTI TÜÜP
• Magustoit, küpsetis

RETSEPTI TÜÜP
• Vegetaarne

NIPID
• Võid kasutada erinevaid täidiseid nagu
mooniseemned, marjad jt.

KOOSTISAINED

V A L M I S TA M I N E

EESTI

240’

Pärmitainas

Mõõda kõik koostisosad valmis. Sulata või ja lase

250 g jahu

jahtuda. Lahusta pärm soojas piimas.

125 ml piima

Lisa jahule sool ja suhkur, kergelt lahtiklopitud muna.

15 g pärmi (kuivpärmi 5g)

Sõtku tainast veidi ja lisa sulavõi. Sõtku, kuni tainas on

5 g soola

ühtlane ja pehme.

25 g suhkrut
1 muna
50 g võid
Täidis
100 g võid
200 g tuhksuhkrut
30-40 g kaneeli

Vormi tainas palliks, pane see võiga määritud kaussi,
kata ja lase 1-2 tundi kerkida (kuni taigna kogus kahekordistub). Rulli tainas lahti ja kata täidisega.
Järgmisena keera tainas rulli ja lõika see pikuti pooleks. Alusta keskelt. Põimi tainaribad palmikuks ja
lase veel 20-25 min kerkida. Pintselda kringel õrnalt
munaga ja küpseta ahju keskosas 20-25 minutit 190200 kraadi juures kuni kringel on kuldpruun.
Lase jahtuda ja kaunista sulatatud šokolaadiga.
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Moonirullid

neljale
PÄRITOLU:

RETSEPTI TÜÜP
• Magus küpsetis

RETSEPTI TÜÜP
• Vegetaarne

KOOSTISAINED

V A L M I S TA M I N E

EESTI

120’

Pärmitainas

Mõõda kuivained kaussi ja sega. Sulata või ja lase

1,2 kg nisujahu

jahtuda. Sulata pärm soojas piimas, lisa kergelt

50 g pärmi

lahtiklopitud muna. Vala jahusegusse piima- ja

0,5 l piima

munasegu. Sõtku veidi ja lisa sulavõi. Sõtku, kuni tainas

10 g soola

on ühtlane ja pehme.

150 g suhkrut
100 g võid
Täidis
150 g võid
150 g suhkrut
50 g mooniseemneid

Vormi tainas palliks, aseta võiga määritud kaussi,
kata rätikuga ja lase kerkida, kuni taigna kogus
kahekordistub. Rulli tainas jahusel laual lahti.
Täidise jaoks vahusta või suhkruga. Lisa mooniseemned
ja sega hästi. Määri täidis tainale, keera tainas rulli.
Lõika rullist 20 viilu. Lao vilud ahjuplaadile, pintselda
muna-vee seguga ja lase kerkida 30–40 minutit.
Küpseta eelkuumutatud 200kraadises ahjus 10–15
minutit, kuni rullid on kuldpruunid.
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Biskviittort vahukoore
ja maasikatega

neljale
PÄRITOLU:

RETSEPTI TÜÜP
• Magustoit (küpsetis)

RETSEPTI TÜÜP
• Vegetaarne

KOOSTISAINED

V A L M I S TA M I N E

EESTI

120’

120 g nisujahu

Vahusta munad suhkru ja soolaga

5 muna

tugevaks vahuks (umbes 20 minutit).

150 g suhkrut

Lisa sõelutud jahu, sega ettevaatlikult,

soola

vala koogivormi ja küpseta 180 kraadi

800 ml vahukoort

juures kuni 20 minutit.

1 tl vaniljesuhkrut

Võta vormist välja ja jahuta täielikult.

600 g värskeid maasikaid

Lõika kook kaheks võrdseks kihiks.

värsket piparmünti

Vahusta vahukoor vaniljesuhkruga
tugevaks vahuks. Kata esimene kiht
poole vahukoore ja maasikatega,
tõsta teine kiht peale, kata ülejäänud
vahukoorega, kaunista maasikate ja
värskete piparmündilehtedega.
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Metsamarja vahukreem

neljale
PÄRITOLU:

RETSEPTI TÜÜP
• Magustoit

RETSEPTI TÜÜP
• Vegetaarne, gluteenivaba

KOOSTISAINED

EESTI

V A L M I S TA M I N E

120’

100 g metsamarju (musti-

Pane marjad ja suhkur kastrulisse. Sega

kaid, vaarikaid, põldmarju)

madalal kuumusel, kuni suhkur on

1 dl suhkrut

lahustunud.

2 munakollast

Kuumuta piim keemiseni. Vahusta

150 ml piima

munakollased ja lisa peene joana

100 ml vahukoort

piimale, samal ajal tugevalt vahustades.

4 želatiinilehte

Kuumuta pidevalt segades, kuni segu
pakseneb. Lisa segule pidevalt segades
marjapüree.
Leota želatiin külmas vees. Pigista
liigne vesi välja ja sega supilusikatäie
keeva veega, et želatiin lahustuks. Vala
želatiin marjapüree hulka. Lase segul
natuke jahtuda.
Vahusta vahukoor ja sega ettevaatlikult
marjapüree hulka.
Hoia külmkapis üleöö või serveerimiseni.
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Güllaç

neljale
PÄRITOLU:

RETSEPTI TÜÜP
• Magustoit

NIPID
• Güllaç lehti saad osta türgi toidupoodidest või tellida veebist.

KOOSTISAINED

TÜRGI - OTTOMANI KÖÖK

V A L M I S TA M I N E

60’

10 güllaç lehte (jahust ja tärklisest

Aja piim keema ja alanda soojust. Lisa

valmistatud taignaplaadid)

suhkur, sega. Aseta güllaç leht laiale

1 l piima

pannile ja vala peale kuum piim (piim

2 tassi suhkrut

peab olema tõesti kuum), Oota, kuni

1/6 tassi vett

piim imendub ja pehmendab lehe,

tass maapähkleid

siis lisa järgmine leht ja piim. Korda
seda veel kolme lehega ja puista üle
pähklitega. Kui kogu piima hulk ei
imendu, pole sellest midagi. Enne
serveerimist lase magustoidul jahtuda
külmkapis. Lõika güllaç ruudukujulisteks tükkideks ja piserda peale roosivett,
kaunista puuviljaviiludega, granaatõuna seemnetega või jahvatatud
pistaatsiapähklitega.
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Jahuhalvaa

neljale
PÄRITOLU:

RETSEPTI TÜÜP
• Dessert

TÜRGI

KOOSTISAINED
kuldpruuniks muutuma ja tekkima

1 tass suhkrut

röstimislõhn. Veendu, et jahu seguneks

0,5 tassi vett

võiga ühtlaselt ja ära pruunista seda

1 tass piima

liiga kiiresti.

170 g võid (või margariini)

Kui jahusegu on valmis, lülita soojus

1,5 tassi jahu
soovi korral 0,25 tl vaniljeekstrakti
(või roosivett või sidrunikoort)
0,25 tassi röstitud seedermänni
seemneid (kaunistamiseks)

V A L M I S TA M I N E

välja. Lisa piima- ja suhkrusegu ja sega
jahuga, kuni segu hakkab mullitama.
Jätka segamist, kuni segu jahtub,
hakkab kokku kleepuma ja palli
moodustama. Halvaa peaks olema

30’

pehme, kuid tugev ja läikiva tekstuuriga.
Kui halvaapall on veel kuum, saab

Vala potti suhkur, piim ja vesi ning

sellele anda soovitud kuju: vormida

lase keema. Sega aeg-ajalt, kuni

lusikaga ovaalseks või vajutada

suhkur on lahustunud, seejärel lülita

madalasse anumasse ning lõigata

kuumus välja. Kui soovid lisada

jahtunult ruutudeks.

vaniljet, roosivett või sidrunikoort,

Rösti seedermänniseemneid pannil

sega see kuuma piimasegu hulka.

ja vajuta need lusikaga halvaa peale

Sulata või madala panni peal. Kui

kaunistuseks.

või hakkab kihisema, lisa kogu jahu
korraga pannil. Sega või jahuga.
Vähenda kuumust ning kuumuta
segu pannil puulusikaga segades
vähemalt 15 minutit väga madalal
kuumusel. Jahu peaks aeglaselt
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Keşkül

neljale
PÄRITOLU:

RETSEPTI TÜÜP
• Dessert

TÜRGI - OTTOMANI KÖÖK

KOOSTISAINED
3 minuti pärast, siis vanill ja koor. Sega

1 l piima

RETSEPTI TÜÜP

1, 5 spl riisijahu

• Lihavaba

3 munakollast

pidevalt. Kui segu pakseneb, tõsta pott
tulelt. Puding on valmis, kui lusikat

1, 5 spl maisitärklist

segusse kastes ei voola puding lusikalt
kohe ära, vaid nõrgub vähehaaval.

100 g koort

Võta puding tulelt ja vala see kannu,

0,5 spl vanillisuhkrut

et selle abil jagada seg väikestesse

1 tassi suhkrut
0,5 tassi mandlit (kooritud ja purustatud)
kaunistamiseks pistaatsiaid, mandleid ja rosinaid

V A L M I S TA M I N E

kaussidesse. Kui segu peal mullitab, on
kõik õigesti tehtud.
Ära liiguta kausse enne, kui keşkül on
täielikult jahtunud.
Kaunista pistataatsiapähklite, tervete

30’

Pane suhkur ja munakollased potti
ja vahusta. Teises kausis sega
umbes 0,4 tassi piima riisijahu ja
maisitärklisega. Pane kõrvale.
Lisa munakollastele ülejäänud piim,
sega ja lase keema, lisa riisijahu ja
tärklise segu ning vahusta.
Lisa kooritud ja purustatud mandlid

mandlite ja rosinatega.
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Su Böreği

neljale
PÄRITOLU:

RETSEPTI TÜÜP
• Küpsetis

RETSEPTI TÜÜP
• Sealihavaba

T Ü R G I - A N ATO O L I A P I I R KO N D

KOOSTISAINED
nagu ümbriku servad. Jäta viies yufka terveks,

Borek
4 yufkat (türgi õhuke lameleib, nagu
lavašš)

Keera selle servad kogu yufka paki alla nii, nagu
teeksid voodit.

400 ml toasooja vett

Lõika borek - nüüd nimetatakse seda nii -

400 ml piima

ristkülikukujulisteks tükkideks. Vala ülejäänud

200 ml oliiviõli

piimasegu boreki peale, kata fooliumiga ja hoia

4 muna

vähemalt pool tundi (või terve päev) külmkapis,

Täidis

et segu imenduks.

400 g valget juustu

Võta foolium vormi pealt ja küpseta ahjus 180

pool kimpu hakitud peterselli

V A L M I S TA M I N E

kasta piimasegusse ja pane pealmiseks kihiks.

kraadi juures 40 minutit, kuni toit on kenasti
90’

Löö munad suurde kaussi ja
vahusta kiiresti. Lisa vesi, piim
ja oliiviõli, vahusta. Õlita suur
serveerimis- või ahjunõu oliiviõliga.
Asetayufka nõu põhjale. Jäta
nurgad vabaks. Määri yufkat
piimaseguga.
Rebi teine yufka pooleks, kasta
tükid piimasegusse ja pane
esimese yufka peale. Korda seda
kolmandaga.
Vala peale juustusegu ja kata
neljanda yufkaga.
Tõsta esimese yufka nurgad üles

pruun. Serveeri soojana.
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