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HAKKLIHA – 
SUUREPÄRANE 
TOORAINE
Hakitud, kaabitud või tükeldatud kujul on veiseliha ilmselt kasutatud alates 

sellest ajast, kui Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas kodustati tänapäevaste veiste 

eelkäija tarvas ja hakati tema liha toiduks tarvitama. See jääb meist vähemalt 

kümne tuhande aasta kaugusele. Niisiis on hakkliha traditsiooniline, samas 

ka loogiline tooraine, sest veise tükeldamisel jääb ikka üle väiksemaid palasid, 

millega pole midagi peale hakata, lisaks rupskid ja ka rasv. Kui see kõik 

peeneks hakkida, saabki toidu valmistamiseks hea alusmaterjali, millele võib 

lisada teiste loomade (sea või ulukite) liha ning ürte, vürtse ja maitseaineid. 

Segu on lihtne vormida sobiva suuruse ja kujuga tükiks ning valmistada, 

nagu hing ihaldab: praadida, frittida, grillida, aurutada või ka keeta, näiteks 

supi komponendina. Võib ka täita pirukaid või teha meelepäraste lisanditega 

vorsti. Algusest peale imelihtne!

Aga kõikide hakklihatoitude ema on bœuf à la tartar. Selle lugu saab alguse 

kõigi aegade võimsaima valitseja Tšingis-khaani ajastust, 12. sajandi teisest 

poolest. Tema armee koosnes ratsanikest, kel polnud aega mõelda toidu 

küpsetamisele. Samas vajasid nad tegutsemiseks energiat ja valku. Nii 

panid nad enne retkele asumist sadula alla lihalõigu, mis sai ratsutamise 

käigus kõvasti kloppida ning muutus söödavalt pehmeks. Sealt ammutasid 

sõjamehed jõudu, et vallutada kaks kolmandikku tolleaegsetest avastatud 

maadest ja koondada kokku maailma senise ajaloo suurim impeerium.
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Kui Tšingis-khaani järeltulijad jõudsid 1238. aastal Moskvasse, võtsid 

venelased toore liha söömise kombe omaks. Roale pandi nimeks Tartari lõik, 

mis tulenebki Mongoli tatarlastest. Järgnevate aastakümnete ja -sadade 

jooksul on rooga Vene köögis täiendatud hakitud sibula või toore munaga. 

Niisugusel kujul jõudis roog ka eurooplaste lauale. Keskajal oli Euroopas 

juba väga populaarne ka vorstide ja kotlettide valmistamine – enam-vähem 

selliselt, nagu me neid ka tänapäeval teame, maitseme ja sööme.

Hakkliha on suurepärane tooraine, mida saab valmistada ja maitsestada just 

nii, nagu tuju on. Kui tooraine on ise juba suurepärase maitsega, siis piisab 

praadimisel vaid soola ja pipra lisamisest. Hakkliha on ka tervislik, sest 

praadimisel on lihtne eraldunud rasva eemaldada. 

Kuigi eeskätt räägime ja mõtleme lihast, võib hakkida või hakklihamasinast 

läbi lasta ka kala ja isegi taimseid saadusi nagu kaunviljad, peet, suvikõrvits 

jne. 

Hakkliha pakub küllaga inspiratsiooni. Kui sellest peaks puudu tulema, 

leiab siit raamatust rohkesti ideid. 

HEAD HAKKLIHAISU!

Kristina 
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HOMMIKUNE 
PANNIROOG
75 g paprikat
75 g suvikõrvitsat
2 küüslauguküünt
90 g tomatit
1 väike punane sibul
rapsiõli
100 g kalkunihakkliha
4 väikest muna
jogurtit, serveerimiseks
röstitud saia, serveerimiseks

Kahele • Valmistamisaeg: 20 minutit

Haki sibul ja küüslauk peeneks. 

Lõika paprika ja tomat väikesteks 

kuubikuteks. Kuumuta pannil õli 

ning prae sibul ja küüslauk läbi, 

siis lisa paprika. Järgmisena lisa 

hakkliha ja kuumuta läbi. Viimasena 

lisa tomat. Löö peale 4 muna 

ja küpseta 180kraadises ahjus 

5 minutit. Oluline on, et munavalge 

hüübiks, aga munakollane jääks 

mõnus vedel. Serveeri röstitud saia 

ja jogurtiga.

Väga hästi sobib roa juurde 

nii maitsestamata kui ka 

sulle meeldivalt maitsestatud 

jogurt, olgu siis küüslaugu, 

ürtide või tšillikastmega.
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VAHEMERELINE 
OMLETT

Kahele • Valmistamisaeg: 30 minutit

Kui sul on jäänud eelmisest 

päevast keedukartuleid, siis 

need sobivad ka hästi. Sel 

juhul hauta sibulad omapäi 

päris pehmeks ja pruunista 

kartulid eraldi.

Kuumuta pannil õli ja prae hakkliha 

kuldseks, tõsta pannilt. Viiluta sibul 

ja kartulid õhukeselt. Kuumuta 

pannil õli, pruunista kergelt sibulad, 

lisa juurde kartuliviilud. Prae ja 

lisa pannile veidi vett, et kartulid 

saaksid küpseks. Jahuta. Haki ürdid, 

oliivid ja küüslauk. Löö munad 

kaussi lahti, vispelda läbi ja lisa 

ürdid, küüslauk, oliivid ning sibula-

kartulisegu. Vala tagasi pannile, 

murenda peale fetajuustu, küpseta 

5 minutit, kata kaanega ja küpseta 

veel, kuni munad on hüübinud. 

200 g kartuleid
100 g kalkunihakkliha
1 suur sibul
oliiviõli
peotäis rohelisi oliive
2 küüslauguküünt
rosmariinioksake
paar tüümianioksa
kimbuke peterselli
30 g fetajuustu
4 muna
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HAKKLIHA-
MUNAMUFFINID

6 tükki • Valmistamisaeg: 35 minutit

Ideaalsed hommikusöögiks 

või vahepalaks, serveerituna 

värske salatiga.

1 väike sibul
200 g segahakkliha
1 suurem keedetud kartul 

(umbes 100 g)
100 g rohelisi herneid
6 muna
veidike piima
peterselli
soola
musta pipart
ts̆illi- või paprikapulbrit
rapsiõli

Viiluta sibul. Kuumuta pannil 

õli, prae sibul läbi, lisa hakkliha 

ja pruunista. Maitsesta soola ja 

pipraga ning tõsta kaussi. Lõika 

keedukartul kuubikuteks, lisa 

koos hernestega hakklihale. Haki 

petersell ning puista hakklihasegu 

juurde, sega kõik hästi läbi. 

Tõsta segu kuude muffi  nivormi. 

Klopi munad kausis lahti, lisa 

veidi piima ja maitsesta tšilli- 

või paprikapulbriga. Vala muna 

vormidesse segu peale ja küpseta 

eelkuumutatud 180kraadises ahjus 

15–20 minutit.



15


