
KINGITUSED KÖÖGIST
Edith Soosaar

MINIRAAMAT

TRÜHVLID, KÜPSISED, PESTOD, KREEMID...

See siin on miniversioon raamatust „Kingitused köögist“ ja siin on 
vaid mõned näited. 

Omatehtud kingitused on isikupärased ning tihti kvaliteetsemad ja 
odavamad kui poest ostetud. Suuremate pühade ajal annavad need 
võimaluse meeles pidada kõiki armsaid inimesi. 

Jõulud, kevadpühad, emadepäev, katsikud, soolaleivapidu, sünni
päevad – midagi sobivat leiad sellest raamatust igaks sündmuseks. 
Siin on retsepte nii soolase kui ka magusasõpradele, samuti on raa
matus terve peatükk pühendatud omatehtud kosmeetikale, mis samuti 
imehästi kingituseks sobib. 
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Maiused

Valmistusaeg 30 + 30 minutit
G, V

200 g suhkrut
4 spl kakaopulbrit 
100 ml vahukoort (või kookospiima)
0,5 tl soola
2 tl vanilliekstrakti
2 spl võid (või õli)
100 g India pähkleid (soovi korral)

Fudge on Ameerikas väga tuntud pehme komm, 
mis sarnaneb tekstuurilt võibolla enim plaadiiiri
sega. Vali selline vorm, et fudge paksus jääks 2–3 cm. 
Vormiks sobivad nii plastikkarbid kui ka ahjuvor
mid. 

Määri vorm õliga või vooderda küpsetuspaberiga. 
Pane suhkur, kakao, vahukoor ja sool paksu põh
jaga potti ning kuumuta keemiseni. Vähenda 
temperatuuri ja keeda madalal kuumusel aegajalt 
segades 10 minutit. Kui keemise käigus muutu
vad suured mullid väiksemaks, on see märgiks, et 
segu on õige temperatuuriga. 
Selleks, et määrata, kas segu on valmis, lase me
talllusikaga üks tilk segu kukkuda jäävette. Kui 

tekib vetruv kuulike, on segu valmis. Eemalda 
segu pliidilt ning sega juurde vanilliekstrakt ja 
või. Lase segul natuke jahtuda, selleks võid poti 
panna kraanikaussi külma vette. NB! Vaata, et 
potti ei satuks vett. 
Alusta vahustamist enne, kui mass muutub jah
tudes liiga kõvaks. Vahusta, kuni segu on enam
vähem jahtunud. Sega juurde terved või jämedalt 
tükeldatud India pähklid. Vala segu vormi ja lase 
jahtuda (30 minutit toatemperatuuril). Lõika te
rava noaga ruutudeks. 

Säilitamine
Säilib külmkapis õhukindlalt suletud karbis kolm 
nädalat.

Šokolaadi fudge 
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Lisandid 

Valmistusaeg 10 minutit
Väljatulek 200 ml
G

2 munakollast
1 tl Dijoni sinepit
1 sl sidrunimahla
150 ml õli 
musta pipart, meresoola, suhkrut

Võta paar tundi enne valmistamist koostisosad 
külmkapist välja, sest kõik komponendid peavad 
olema toasoojad. 
Sega kokku kõik koostisosad peale õli. Kasuta ma
heda maitsega õli, näiteks viinamarjaseemneõli, 
päevalilleõli vms. Lisa õli algul tilkhaaval ja sega 
iga lisamise järel ühtlaseks. Kui segu hakkab pak
senema, võid õli lisada peene joana pidevalt mik
serdades. Ära üle sega, sest õli ja vesi võivad eraldu
da. Kui nii juhtub, võta uus munakollane ning klopi 
sellele vähehaaval juurde eraldunud majonees. 
Majoneesi saab teha nii mikseri, saumikseri, 

köögikombaini kui ka vispliga. Maitsesta pärast 
kokkusegamist, siis saad kõige paremini maitset 
kontrollida. 
Majoneesi paksust saad reguleerida õliga. Mida 
rohkem õli, seda paksema majoneesi saad.
Majoneesi saad vedeldada, kui lisad sooja vett, 
jogurtit või koort. Lisa seda teelusikatäie kaupa 
ning sega ühtlaseks, kuni saavutad soovitud kon
sistentsi.

Säilitamine 
Säilib külmkapis kuni nädal aega. 

Majonees 

Ideed 
Küüslaugumajonees. Lisa 1–3 purustatud küüslauguküünt ja 1 tl sidrunimahla.
Oliiviõlimajonees. Asenda kuni veerand põhiretsepti õlikogusest külmpressi oliiviõliga. Ära kasuta rohkem, 
muidu jääb oliiviõli maitse liiga tugevalt domineerima. 
Tillimajonees. Lisa 1 tl sidrunimahla ja 3 spl hakitud värsket tilli.
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Lisandid 

Valmistusaeg 15–30 minutit 
G, V

1. variatsioon: karri mix
Väljatulek 100 ml

100 ml koriandriseemneid
50 ml vürtsköömneid
5–10 kuivatatud tšillit 
3 spl jahvatatud kurkumi
1 tl musta pipra terasid
1 tl apteegitilli seemneid
1 tähtaniis 
1 spl jahvatatud ingverit
2 spl musti sinepiseemneid
1 spl sinepiseemneid
1–2 tl rohelist kardemoni
1 tl lambaläätsi

Karripulber 

2. variatsioon: mahe karripulber
Väljatulek 50 ml

1 1/2 tl koriandriseemneid
1 1/2 tl vürtsköömneid
1 1/2 tl purustatud tšillit 
2 tl kurkumit
1 1/2 spl musta pipart
1/2 tl kardemoni 
1 cm kaneelikoort
1/2 tl nelki
1/4 tl jahvatatud ingverit

Karri baasretsepi moodustavad neli vürtsi: ko
riandriseemned, vürtsköömned, tšilli ja kurkum. 
Nende koguseid saad vastavalt maitsele varieerida. 
Võimalikud lisavürtsid on must ja valge pipar, 
apteegitilli seemned, sinepiseemned, kaneel, 
nelk, asaföötia, muskaat, sidrunhein, kuivatatud 
tsitruse koored, kardemon jne. 

Töö käik (mõlemale karri segule sama)
Rösti kuival pannil keskmisel kuumusel vürtsid, 
mis pole peeneks jahvatatud (seemned), kuni nad 

hakkavad kergelt praksuma ja on muutunud aro
maatseks (u 2 minutit). 
Lisa pulbrid ja kuumuta kergelt läbi (10–30 se
kundit). Tõsta pann tulelt ja lase pisut jahtuda.
Jahvata kohviveskis, minilõikuris või uhmris, kui 
vaja, siis osade kaupa. 
Pärast jahtumist säilita õhukindlalt suletavas purgis. 

Säilitamine 
Parim kasutada kuue kuu jooksul, kuid säilib aastaid.
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Joogid 

Valmistusaeg 10 minutit
Väljatulek u 3 liitrit
G, V

1 liiter Iiri viskit (näiteks Jameson) 
3 x 400 ml purki suhkruga kondenspiima
800 ml vahukoort (35%) 
6 spl šokolaadikastet (vt lk 21)
3 spl espresso kohvi (või 2 tl lahustuva kohvi pulbrit)
2 spl vanilliekstrakti (vt lk 81)
1 spl mandliekstrakti

Iiri kreemi liköör 

Säilitamine
Säilib külmas kuni kuu. Kui teed likööri kingitu
seks, kirjuta sildile kindlasti kuupäev, mis ajaks 
tuleb jook ära tarvitada.

Vala kondenspiim, vahukoor, šokolaadikaste, esp
resso ning vanilli ja mandliekstrakt kaussi või blen
derisse ning klopi vispli või blenderiga ühtlaseks. 
Lisa viski ning sega uuesti ühtlaseks. 
Kalla segu igaks juhuks läbi sõela, et eraldada 
kohvipuru. Vala pudelisse. 

Banaanijäätis Iiri kreemi likööriga
1 kg banaane
100 ml Iiri kreemi likööri

Võta korralikult küpsenud banaanid (väikeste 
pruunide plekkidega sobivad ideaalselt), koori, 
tükelda natuke väiksemaks ja külmuta.
Kui banaanid on korralikult läbi külmunud, purusta 

need köögikombainis, kuni tekib ühtlane kreemi
ne „jäätis“. See võib võtta 10–15minutit. 
Lisa liköör ning sega kombainiga ühtlaseks või 
kalla liköör serveerimisel peale. 
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Kosmeetika

Valmistusaeg 15 minutit + 24 tundi tahenemiseks

1 osa sidrunhapet
2 osa soodat
10–15 tilka eeterlikku õli (võib kasutada erinevaid)
paar tilka vett
soovi korral 10–20% segu mahust meresoola
soovi korral mõned tilgad toiduvärvi (vt lk 119) 
jahvatatud ürte ja/või vürtse (kaneel, ingver, lavendliõied, kummel, kakaopulber, 
rohelise tee pulber jne)

Sega sidrunhape ja sooda. Seda on kõige lihtsam 
teha peopesade vahel, kuni segu on ühtlane. Seejärel 
sega ükshaaval juurde lisandid, alustades kuivadest. 
Iga lisandi järel sega segu ühtlaseks. Lisa ka mere
sool. Nüüd lisa juurde eeterlikud õlid ja sega segu 
käte vahel kiiresti ühtlaseks. Niisuta segu pihusti
pudeli abil või lisa ettevaatlikult teelusikaga mõni 
tilk vett. 
NB! Niipea, kui soodasidrunhappesegu puutub 
kokku vedelikuga, hakkab segu reageerima. Sega 
ja vormi võimalikult kiiresti, muidu läheb pallist 
„vurts“ välja. Eesmärgiks on saada selline konsis
tents, et pärast peopessa surumist jääb see vorm 
püsima. 
Ära tee korraga valmis liiga suurt hulka segu, see 
võib hakata niiskemates ruumides ka õhuniiskuse 
toimel reageerima.

Vormimine
Kasuta silikoonist muffinivorme või jääkuubiku 
reste. Täida vorm seguga, vajuta segu kokku ning 
eemalda pall vormist. Kui kasutad kahepoolseid 
vannipalli vorme, täida mõlemad pooled kuhjaga 
ilma segu kokku pressimata ning suru pooled oma
vahel kokku (ära keera). Võta ettevaatlikult ära üks 
pool ning koputa vannipall õrnalt oma peopessa. 
Jäta pallid üle öö kuivama. Kuivanud vannipallid 
võid ükshaaval mässida toidukilesse ning paken
dada nägusatesse kinke kottidesse või karpi. 
Muffinivormis tehtud vannipallid võid üksteise 
otsa kuhja laduda ning paelaga kokku siduda (vt 
pilti lk 102). Jääkuubiku vormis tehtud väiksemad 
vannipallid võid panna kaunistatud klaaspurki. 
Kasuta sõltuvalt suurusest 1–2 palli vanni kohta 
ning naudi mõnusalt lõhnavat ja kihisevat vanni.

Vannipallid 
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Minu raamatust „Kingitused köögist“ 
leiad sellised kingiideed:

Maiused 
Black Russian’i trühvlid 
Sidrunikoogi ampsud valge šokolaadi glasuuriga 
Pähklivõi  
Šokolaadisarapuupähkli kreem ehk kodune Nutella 
Lihtne maapähklivõi fudge 
Šokolaadikaste  
Iirisekaste  
Apelsinikreem  
Sidrunikreem  
Valge šokolaadi sidruni kreem  
Tumeda šokolaadi kreem  
Sukaad ehk suhkrustatud tsitrusekoored  
Besee laimiga  
Muffinisegu purgis 
Šokolaadipisara küpsised 
Külmutatud küpsisetainas 

Soolased toidud 
Peedi pesto 
Kõrvitsa pesto  
Hummus ehk kikkerherne pasteet  
Hernepasteet fetaga  
Sibulamoos  
Oliivipasteet  
Läätsesupp purgis  

Lisandid 
Majonees  
Maitsevõid  
Tai rohelise karri pasta  

Punase karri pasta  
Karripulber  
Magushapu kaste  
Ghee ehk selitatud või  
Sushi ingver  
Maitseõli  
Maitseäädikas 
Ekstraktid  
Šokolaadilusikad  

Joogid 
Iiri kreemi liköör  
Jõulune kuum astelpajujook  
Hõõgveini komplekt  
India vürtsitee ehk chai masala  
Kakao kuivsegu purgis  
Itaalia sidruniliköör ehk limoncello 

Kosmeetika 
Vannisoolad  
Vannipallid  
Vannisulad 
Huulebalsamid ja läiked 
Tahke parfüüm 
Deodorant 
Vahustatud jalakreem  

Nõuanded 
Kuidas pesta tsitruseid? 
Mida teha tsitruste koortega? 
Šokolaadi sulatamine 
Tee ise toiduvärvid 
Kuidas pesta ja steriliseerida purke ja pudeleid 
Vahvad kingisildid 
Pakendite ideed 




