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9 | Sissejuhatus

SISSEJUHATUS

Vorstitegu kui selline sai alguse lihunikuameti 
tekkimisest ja levimisest. Loomi hakati regulaar-
selt toiduks tapma ja liha müüma ning lihunikel 
jäi suurel hulgal üle vähem väärtuslikke liha- ja 
sisikonnatükke, mida oli keeruline maha müüa. 
Seega tekkis vajadus leida neile kasutus. Nii 
soolatigi lihajäägid sisse, lisati pekk ja veri ning 
saadud segu topiti soolde või mõnda muusse 
siseelundisse nagu põis või magu. Sedasi toi-
metades sai kogu looma toiduks ära kasutada, 
midagi ei läinud raisku ja sündinud oligi esimene 
kulinaarne toode ehk vorst, mida sai keeta, küp-
setada, kuivatada või vinnutada. 
 Vanasti öeldi, et sa ei taha teada, millest 
vorsti tehakse. Tänapäeval see ütlus enam mui-
dugi ei päde. Siiski on omal käel vorstivalmista-
mise eelis see, et saad ise valida parima tooraine 
ja endale sobivad maitsed. Vorstivalmistamine 
võib olla ka sotsiaalne tegevus – sõpradega koos 
on tore ette võtta suurem vorstitegu ning katse-
tada eri tekstuure ja maitseid. Ja kui põhitõed 
on selged, võib igaüks valmistada oma lemmik-
vorsti. 
 Siin raamatus soovimegi jagada oma tähele-
panekuid ja aja jooksul lihvitud oskusi vorstival-
mistamisel. Igaühest võib saada vorstimeister!
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Lase jahutatud liha läbi hakklihamasina, sega 
juurde maisitärklis ja maitseained. Lisa nii palju 
õlut, et mass jääks tavalisest kotletitainast veidi 
pehmem. Hoia vorstimass kogu protsessi jook-
sul võimalikult külmana. Prae pannil väike 
proovitükk maitse kontrollimiseks, vajadusel 
lisa maitseaineid. 

KADAKAMARJA-SEALIHAVORST

Täida ettevalmistatud seasooled ning keeruta 
10–15 cm vorstijupid (vt lk 28). Pane vorstid 
võitatud ahjuvormi, vala juurde 3–5 dl puljongit 
ja küpseta ahjus 150 ºC juures umbes 1 tund. 

Serveeri vorste kohe või siis soovi korral 
küpseta need ahjus, pannil või grillil kenasti 
krõbedaks. 

700 g sea-abaliha

400 g pekist sealiha  
(ilma kamarata küljetükk)

2 tl maisitärklist

15 g jämedat soola

1 tl purustatud musta pipart

1 sl uhmris peenestatud kadakamarju

0,3 l külma heledat õlut

3–5 dl puljongit, ahjus küpsetamiseks

ettevalmistatud naturaalset seasoolt
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Pane pekk 15 minutiks sügavkülma. Haki see-
ned jämedalt, prae need seejärel võis ja jahuta 
täielikult. Lõika jäneseliha ja kergelt külmutatud 
seapekk kuubikuteks ning sega soola, küüslaugu 
ja riivitud parmesaniga. Jahuta lihasegu külm-
kapis ja aja siis läbi hakklihamasina keskmise 
sõela. Sega sisse külm punane vein ja jahuta-
tud puravikud. Hoia vorstimass kogu protsessi 
jooksul võimalikult külmana. Prae pannil väike 

JÄNESE-PURAVIKUVORST

800 g jäneseliha 

250 g seaseljapekki (ilma kamarata)

300 g värskeid puravikke

1 sl võid

2 peenestatud küüslauguküünt

25 g riivitud parmesani

12 g soola

50 ml külma punast veini

ettevalmistatud naturaalset seasoolt

proovitükk maitse kontrollimiseks, vajadusel 
lisa maitseaineid.

Täida ettevalmistatud seasooled ja keeruta 
sobiva pikkusega vorstijupid. Tõsta vorstid 
ööpäevaks külmkappi tahenema ja maitses-
tuma, võimalusel rippuvas asendis või lahti-
selt restil.

Enne serveerimist küpseta vorstid ahjus, pan-
nil või grillil kenasti krõbedaks. 
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Küpseta õunad ahjus pehmeks, eemalda süda-
mik ja purusta õunad kahvliga. Tõsta õunamass 
külmkappi jahtuma. 

Pane pekk 15 minutiks sügavkülma. Lase 
jahutatud liha ja kergelt külmutatud pekk läbi 
hakklihamasina keskmise või jämeda sõela. Lisa 
maitseained ja jahutatud õunamass ning sega 
korralikult. Viimasena lisa siider ja jätka sega-
mist, kuni mass hakkab kokku kleepuma. Hoia 
vorstimass kogu protsessi jooksul võimalikult 

külmana. Prae pannil väike proovitükk maitse 
kontrollimiseks, vajadusel lisa maitseaineid.

Täida ettevalmistatud seasooled, keeruta 
sobiva pikkusega vorstijupid ja keera rõngad 
(vt lk 28). Tõsta vorstid ööpäevaks külmkappi 
tahenema ja maitsestuma, võimalusel rippu-
vas asendis või lahtiselt restil. Seejärel on need 
valmis pikemaks säilitamiseks sügavkülmas 
või kohe grillimiseks, ahjus küpsetamiseks või 
praadimiseks. 

METSSEA-AHJUÕUNAVORST

700 g metsseakintsuliha

300g seaseljapekki (ilma kamarata)

2 haput õuna

1 tl riivitud sidrunikoort

12 g soola

½ tl purustatud musta pipart

½ tl kuivatatud tüümianit

1 purustatud loorberileht

200 ml külma kuiva siidrit

ettevalmistatud naturaalset seasoolt


