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Supimaailm on otsatu! 
Mõnus kausike suppi on alati omal kohal. Talvel, kui väljas paugub pakane, või 
sügisel, kui õues sajab vihma ja käib tuulemöll, pole midagi mõnusamat, kui 
tõmmata end kamina ees suure pleedi sisse kerra ja nautida kausikest soojen
davat suppi. Kevadsuvisel ajal on mõnus piknikul või terrassil päikeseloojangut 
nautides pista klaasikese veini juurde pintslisse üks värskendav ja jahutav 
supike, nagu näiteks gazpacho.

Mõelda vaid! Erinevatel puljongitel põhinevad supid, paksud, lausa hautise 
moodi supid, pikalt haudunud supid, kiired supid – neid on nii palju. Lisaks 
veel sametise tekstuuriga püreesupid, selge puljongiga supid, maalähedased 
ehk külluslikud supid. Ja muidugi ei puudu ka luksuslikud supid.

Kõikide suppide „ema” on kindlasti kodus valmistatud võrratult maitse
rohke puljong. Oluline eelis puljongikuubikute ja fondide ning ka juba valmis
suppide ees on see, et omavalmistatud puljong on ääretult maitserikas ja 
sisaldab täpselt seda, mida oled ise oma käega sinna sisse pannud: ei suhkrut, 
palmirasva ega muid kahtlase väärtusega aineid. Ja mis veel oluline, soola 
täpselt nii palju, kui vaja. 

Esmapilgul tundub puljongikeetmine üks väga suur ettevõtmine, aga ette
valmistused võtavad aega vaid minuteid ja ülejäänu teeb ära juba pliit. Tõsi on 
see, et oodata tuleb tunnikest paar, ja kel aega rohkem, võib lasta puljongil ka 
kuni 12 tundi vaikselt pliidil valmida. Uskuge mind, mida kauem puljong keeb, 
seda parem see saab!

Aeganõudva ja energiamahuka pingutuse tulemusena ei pea puljongit 
keetma vaid üheks supikorraks, sest puljongeid saab edukalt külmutada. 
Samuti võib neid julgelt kasutada vee asemel teraviljade keetmisel, kastmete 
valmistamisel ja köögiviljade aurutamisel või piimakoore asemel kartulipudru 
tegemisel jne. Tuleb vaid lasta oma ideedel lennata! Puljongite keetmisest kirju
tatakse juba 17. sajandil. Samas on supi ajalugu palju vanem kui kirjasõna. 
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Supp ühendab maailma
Maailma toidulaud on sama mitmekesine kui issanda loomaaed. Meie 
maamunal on piirkondi, mis on kaugel meredest ja ookeanidest ja kus pole 
mereande. Otsides leiab ka piirkondi, kus ei sööda leiba või siis hoopis 
liha. Aga vesi on vähem või rohkem kättesaadav igal pool ja seda tarbitakse 
kõikjal. Seetõttu on supist kujunenud universaalne söök, mida on valmistatud 
üle maakera igas paigas. Polegi tähtis, mis vette keema on pandud – see on 
tõepoolest igal pool erinev –, kuid suppide valmistamisviis on ikka ja alati 
olnud üks ja seesama. 
     Supp on üks maailma kohanemisvõimelisemaid toite. Seda võib valmistada 
ükskõik millest söödavast ja vahel ka mitte nii söödavast, mis muutub sööda
vaks keetmise käigus. Suppi saab maitsestada täpselt nii, kuidas hetkel on isu. 
      Supp on ilmselt sama vana kui toiduvalmistamine. Arvatakse, et supi 
ajalugu ulatub uskumatult kaugele, suisa viie millenniumi taha, kui inimesed 
hakkasid tegelema lisaks jahindusele ja korilusele ka põllumajandusega.

Ammustel keerulistel aegadel, kui toiduainetega oli kitsas, pandi pott 
veega keema ja lisati see kraam, mis oli parasjagu käepärast. Tegu polnud 
pelgalt odava võimalusega perekond ära toita, vaid tulemus oli ka maitsev ja, 
mis kõige peamine, toitis ära terve kogukonna. Hiljem, kui hakkasid tekkima 
klassid, muutsid kõigile kättesaadavad lihtsad koostisained supi valmistamise 
võimalikuks korraga nii rikastele kui ka vaestele. Küsimus polnudki ainult 
varanduslikus seisus, sest kergesti seeditav supp sobis nii tervisest pakatavatele 
kui ka mitte nii tervetele inimestele. 

Samas arenesid eri kultuurides välja oma supid. Eeskätt oli see tingitud 
toorainest, mida ühes või teises piirkonnas oli käepäraselt saada, kuid 
vaatamata eri koostisainete hilisemale levikule üle maailma, on needsamad 
tra ditsioonid kandunud ka tänasesse päeva, ja neid saad sa, kallis lugeja, siin 
raamatus kenasti eristada ka retseptide pealkirjade ja sisu põhjal. 
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PULJONGID



KANAPULJONG

*
VEISEPULJONG

*
KÖÖGIVILJAPULJONG

*
KALAPULJONG
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KANAPULJONG
Kanapuljongi valmistamiseks sobib nii terve kana kui ka erinevad 
koivalõiked, tiivad ja kaelad ning siseelundid, välja arvatud maks. 

Kui õnnestub hankida kanajalgu, siis neist saab ääretult hea puljongi. 
Samuti sobib puljongi keetmiseks küpsetatud ahjukanast 

järele jäänud karkass. 
Linnulihapuljongi valmistamiseks sobivad ka teised tiivulised,  

nagu hani, kalkun või part. Retsept on nende kõigi puhul sama!

1 kg kana
1 porgand
1 sellerivars
1 sibul
paar küüslauguküünt
mõned tüümianioksakesed
mõned petersellioksad
1 loorberileht
peotäis musta terapipart
soola (maitsestamiseks)

Tõsta kana potti, vala peale nii palju 
vett, et kana oleks korralikult kaetud, 
ja aja aeglaselt keema. Samal ajal lõika 
porgand ja seller väiksemateks tük-
kideks ning poolita sibul. Ära sibulat 
koori, sest koored annavad puljongile 
ilusa värvuse! Kui puljongi pinnale 
tekib vaht, siis eemalda see. 

Seejärel, kui keetmisel enam vahtu ei 
teki, lisa porgand, seller, sibul, küüs-
lauk, maitsetaimed ja pipraterad. Kata 
pott kaanega ja lase puljongil vähemalt 
4 tundi vaikselt podiseda. Kurna val-
minud leem, maitsesta kergelt soolaga, 
lase jahtuda ja koori pinnalt rasv.

......................................
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SUPID



KUUMA PÄEVA BAKLAŽAANISUPP

*
ROHELINE JOGURTISUPP

*
JÄINE KURGISUPP

*
MAASIKANE KÖÖGIVILJASUPP

*
PÄIKESESUPP

*
JAHE VÄRSKENDUS

*
SUVINE AVOKAADOSUPP

*
ROOSA KEEFIR

*
PETISUPP KANAGA

*
KÜLM KIKERHERNESUPP





kahele             40 minutit röstimiseks + 5 minutit valmistamiseks + 
60 minutit külmkapis jahutamiseks

..........................................

KUUMA PÄEVA 
BAKLAŽAANISUPP

300 g baklažaani
2 väiksemat sibulat
150 g tomatit
4–5 küüslauguküünt
100 g paprikat
300 ml maitsestamata jogurtit
külmpressitud oliiviõli
värskelt jahvatatud musta 

pipart
soola
maitserohelist, serveerimiseks

Kuumuta ahi maksimumkuumusel. 
Lao köögiviljad ahjurestile, nirista 
peale oliiviõli ja küpseta ahjus, keera-
tes köögivilju aeg-ajalt, kuni need on 
pehmed ja koored söestunud. Tõsta 
köögiviljad kaussi, kata kauss toidu-
kilega ja jäta veidikeseks seisma. 

Kui köögiviljad on jahtunud, koori 
need ning eemalda tomatil ja pap-
rikal ka seemned. Seejärel püreesta 
kõik viljad saumikseriga või köögi-
kombainis. Lisa jogurt ning maitsesta 
soola ja pipraga. 

Tõsta supp külmkappi ja lase sel 
tunnike jahtuda. Serveerides puista 
peale hakitud maitserohelist.
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KALA_ 
JA 

MEREANNI_
SUPID



MAGUSHAPU LÕHESUPP

*
SUITSUNE KALASUPP

*
KREVETI-ŠAMPINJONISUPP

*
KOORIKLOOMALEEM

*
KUNINGLIK KALASUPP

*
SINIMEREKARBID KARRILEEMES

*
NAGU MERELAINE

*
LIHTNE JA LÖÖV KALASUPP

*
TOSCANA PÄIKESE ALL

*
HAPUKAPSASUPP VIKERFORELLIGA





MAGUSHAPU 
LÕHESUPP

Juhul kui sa pole tamarindiga sinasõber, siis arvesta, et tegemist on 
üpriski hapu iseloomuga tegelasega. Pigem vähe kui palju!

neljale             45 minutit
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500 g lõhefileed
1 l kalapuljongit
1 väike punane sibul
1–2 Tai tšillipipart
100 g baklažaani
150 g redist
150 g rohelisi ube
1 sl (napp) tamarindipastat
1 sl laimimahla
2 sl kalakastet
2 sl sojakastet
1–2 sl palmisuhkrut
2 sl rapsiõli
värskelt jahvatatud musta pipart
soola
rohelist sibulat, serveerimiseks
Tai basiilikut, serveerimiseks

Koori sibul ja viiluta see poolrõngas-
teks. Haki tšillikaun. Lõika baklažaan 
väikesteks kuubikuteks, redis viilu-
deks ja oakaunad tükkideks. Lõika 
lõhefilee kuubikuteks. 

Kuumuta potis õli ning prae sibul 
ja tšilli läbi. Lisa baklažaan ja rohe-
lised oad ning vala peale puljong. 
Maitsesta laimimahla, kala- ja 
sojakastme, suhkru ning tamarindi-
pastaga. Keeda vaikselt umbes 
5 minutit, kuni oad on veel kergelt 
krõmpsud. Lisa redis ja lõhe ning 
kuumuta veel 3–4 minutit, kuni lõhe 
on küps. 

Puista hakitud maitseroheline supile 
ja serveeri.



VALENUUDLISUPP

*
TOGARASHI

*
TATRASUPP CHORIZO-VORSTIGA

*
MAGUSKARTULI JA VALGE OA SUPP

*
ROHELINE LÄÄTSESUPP

*
NELJA SIBULA SUPP





VALENUUDLISUPP
Togarashi on Jaapani kuulsaim vürtsikas ja maitserohke vürtsisegu, 

mis koosneb seitsmest vürtsist. Selle saad valmistada ka 
kodus omal käel!

kahele             15 minutit
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............................

150–200 g suvikõrvitsat
500 ml köögiviljapuljongit
1,5 tl misopastat
2 tl Sirachat või muud tšillikastet
korralik peotäis 

suhkruhernekaunu
korralik peotäis edamame ube
rohelist sibulat, serveerimiseks
togarashi’t, serveerimiseks  

(soovi korral)

Lõika suvikõrvitsast köögiviljakoorija 
või spiraallõikuriga ribad. Kuumuta 
potis puljong ning lisa misopasta, 
tšillikaste ja oad. Kuumuta paar 
minutit, seejärel lisa hernekaunad 
ja suvikõrvits ning kuumuta veel 
mõned minutid. 

Serveerides puista supile hakitud 
sibulat ja togarashi’t.




