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Sissejuhatuseks

Seoses tervisliku toitumise järjest laialdasema teadvustamisega on ka hapendamine üha 
enam päevakorral. Hapendamine on ühelt poolt tervislik, teisalt aga üks säästlikumaid 
hoidistamisviise, mida meie esivanemad on kasutanud juba aastasadu, ja selles mõttes 
tasuks igaühel ka oma vanaemade tarkusi hoolega kõrva taha panna. 

Hapendamisel ehk kääritamisel ehk fermenteerimisel on kuumtöötlemisega võrreldes 
oma kindel eelis: sel moel hoidistades säilivad kõige paremini viljades olevad mineraal-
ained ja vitamiinid ning nende toiteväärtust tõstavad lisaks veel käärimisel tekkivad 
ensüümid. Hapendatud toidud on rikkad kasulike probiootikumide poolest, mistõttu 
aitab nende tarbimine kaasa paremale seedimisele ja tugevdab immuunsüsteemi. Lisaks 
aitavad hapendatud toidud kehast mürke välja viia.

Hapendamine on toiduainete säilitamine viisil, milles mängivad kõige suuremat rolli 
piimhappebakterid. Need bakterid vajavad oma elutegevuseks nii vett, suhkrut, soola kui 
ka õiget temperatuuri. Ainult kõigi nende tingimuste olemasolul saavad bakterid kasvada 
ja areneda ja selle käigus hävitada ka soovimatuid mikroorganisme, mille tegevuse tõttu 
hapendatav toit muidu rikneks.

Kuigi mitmeid aed- ja köögivilju on tõesti võimalik hapendada ainult soola või soolvee 
abil, on piimhappebakterite kõige tähtsam toit hoopis suhkur. Seega on väga oluline teada, 
millal saak on aiamaalt kokku korjatud, sest suhkur hakkab viljades kohe pärast koristust 
lagunema. See annabki eelise neile hoidistajatele, kes kodusel põllulapil ise köögivilju 
kasvatavad, sest turult ostes ei tea ju kunagi, kui värske ostetud kraam tegelikult on. 

Oluline on teada ka seda, et piimhappebakterid arenevad ja kasvavad ainult hap-
nikuvaeses niiskes keskkonnas. Selle tõttu kasutataksegi hapendamiseks soolvett, et 
vajalik protsess saaks toimuda. Ja et hapendatavad köögiviljad kenasti soolvees püsiks, 
tuleks need panna vajutuse alla. Selleks sobivad hästi alustassid või puuklotsid, millele 
on asetatud raskus, näiteks korralikult puhtaks küüritud ümar maakivi, vett täis purk 
vm. Kui purgisuu on nii kitsas, et ühtegi muud vajutist purki panna ei saa, siis väga 
heaks abivahendiks on sulguriga kilekotid. Täida kott veega ja paigutada purgis olevatele 
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viljadele nagu vesipadi. Kui purgil on keeratav kaas, siis ei tohiks seda alguses kõvasti 
kinni keera. Sel põhjusel, et tekkinud gaas purgist välja pääseks.

Selleks et piimhappebakterid saaksid toimetama hakata, läheb vaja soolvett, aga see ei 
tohiks olla liiga soolane. Kõige sobilikum on 1,5–2% soolasisaldusega vesi. Üldine reegel 
ongi kas 10–15 g soola 1 kg köögivilja või 1 sl soola 1 l vee kohta. Hapendamiseks ei või 
kasutada ei peensoola ega jodeeritud soola, sest lisaks muudele bakteritele tapab jood 
ära ka piimhappebakterid. Kõige sobivam on kas tavaline jäme keedusool või meresool. 
Kui kapsa hapendamise puhul raputame näpuotsaga soola vahetult riivitud kapsa kihtide 
vahele ja see sulab seal hiljem ise ära, siis soolvee valmistamisel tuleb soola segada seni, 
kuni see on täielikult lahustunud. 

Vee keetmise vajadus sõltub paljuski vee kvaliteedist. Keedetud vees lahustub sool 
kiiremini ja tagatud on ka parem hügieen, kuid oluline on silmas pidada, et enne köögi-
viljadele peale kallamist tuleb soolvesi jahutada toatemperatuurini.

Hapnemisprotsessi käivitumiseks tuleks purke hoida kõigepealt toatemperatuuril 
(18–20 kraadi). Mida soojem on ruum, seda kiiremini hapnemine toimub. Pikaajaliseks 
säilitamiseks ei pruugi kiiresti hapnenud köögivili enam sobida. Madalamal temperatuuril 
on hapnemisprotsess küll aeglasem, kuid maitse tuleb parem. Liiga külmas ruumis ei 
pruugi hapnemine üldse alatagi. Peale seda, kui soovitud hapnemisaste on käes, tuleks 
purk viia kas jahedasse keldrisse või tõsta külmkappi, kus aktiivne hapnemisprotsess 
aeglustub.

Üks nipp hapnemisprotsessi kiirendamiseks on see, kui värskele soolveele lisada paar 
lusikatäit hapnemisvedelikku mõnest eelmisest hapendatud satsist. 

Kõige paremad hapendamisnõud on klaaspurgid, puutünnid, keraamilised või emai-
litud anumad. On oluline, et hapendamisnõu oleks roostevabast materjalist. Lisaks õigele 
materjalile on nõude puhul tähtis ka nende puhtus, et halvad bakterid ja mikroobid ei 
hakkaks pärssima piimhappebakterite tööd. Hapendamisnõusid pestes tuleks tagada, et 
nende külge ei jääks nõudepesuvahendi jääke, aga vähem oluline ei ole ka köögiviljade 
puhastamine mullast ja muust mustusest.

Kui kurgid, aedoad, tikrid, viinamarjad jm väiksemad viljad pannakse tavaliselt 
hapnema tervena, siis kapsast, porgandit, peeti tuleb kas viilutada või riivida ja selleks 
kuluvad marjaks ära mitmed tarvilikud köögiriistad ja abivahendid: riiv, mandoliin 
(köögiviljade viilutaja), köögikombain vms. Lisaks on igas köögis enamasti olemas ka 
erineva suurusega noad ja lõikelauad, mõõdulusikad, pudrunuiad jm.
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Mille poolest siis hapendatud toidud meie söögisedelis nii kasulikud on?
• Hapendatud toidud sisaldavad piimhappebaktereid, mis pikendavad meie eluiga, 

kuna võitlevad soolestikus levivate viiruste ja haigust tekitavate bakteritega;

• hapendatud toidud aitavad parandada meie seedetegevust tänu sellele, et sisaldavad 
erinevaid probiootikume, mis tugevdavad organismi vastupanuvõimet;

• hapendatud toitudes suureneb vitamiinisisaldus;

• hapendatud tooteid soovitatakse tarvitada paralleelselt antibiootikumikuuriga, 
kuna need toetavad ja tasakaalustavad organismi ainevahetusprotsesse;

• hapendatud tooteid soovitatakse tarvitada erinevate mürkide (sh ka alkohol) 
kehast väljutamiseks.

Kõige levinum on kurgi ja kapsa hapendamine. Valge peakapsa kõrval sobivad hapendamiseks 
ka mitmed teised kapsaliigid ja teisendid, näiteks punane peakapsas, lillkapsas, lehtkapsas 
ehk kale, rooskapsas, Hiina kapsas jm. Aga sama hästi sobivad ka erinevad suvikõrvitsad, 
peedid, baklažaanid, magus- ja vürtspaprikad, tomatid, porgandid, kõrvitsad, patissonid, 
küüslaugud (nii terved sibulad kui ka küüned), juursellerid, aedoad jpt.



Aga köögiviljade kõrval saab hapendada ka õunu, paradiisiõunu, ploome, pirne, 
viinamarju, kibuvitsamarju, pihlakaid, tikreid ning metsaandidest ka loomulikult eri-
nevaid seeni.

Kui igapäevaseks tarvitamiseks soovitatakse süüa vähemalt 3–4 sl hapendatud 
köögivilju, siis võiks neid talviseks hooajaks hakkama panna ikka kohe rohkem. Aga 
siinjuures on küsimus muidugi ka selles, kui häid ja jahedaid hoiuruume keegi parasjagu 
kasutada saab.

Kui kapsast on võimalik hapendada vaid vähese soola (või ka köömnete) lisamisega, 
siis paljude teiste saaduste hapendamise puhul mängivad olulist rolli ka lehed, till jm 
maitsetaimed. Näiteks kurkide ja seente hapendamise puhul kuluvad hädasti marjaks ära 
nii mustasõstra-, kirsi- kui ka mädarõikalehed, tillivarred ja -õisikud, küüslauguküüned. 
Aga teiste hapendatud viljade puhul võib maitsetugevdajateks vaja minna veel ka peter-
selli, sellerit, kadakamarju, nelki, vürtsi, koriandrit, tüümiani, tšillit vms.  

Hapendatud toitude puhul on oluline meeles pidada ka seda, et maksimaalse ter-
vistava mõju saavutamiseks tuleks neid süüa värskelt ja toorest peast. Võimaluse korral 
tuleks need toidule lisada alles lõppfaasis, kui ülejäänud toit on juba kuumtöödeldud. 
Nii säilivad piimhappebakterid ka valmistoitude sees.
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Hapendatud karulauk 

Kui esimestest karulaugulehtedest on juba üksjagu pestot tehtud, 
taimede lehed on kasvanud suuremaks ning ilmunud on ka esimesed 
õienupud, on see märk, et käes on karulaugu hapendamise aeg.

Hapendamiseks sobivadki kõige paremini just jämedama varre ja 
suurema lehega karulaugud. Varu mahlaka varrega lauke 0,5–1 kg 
jagu ja leia hapendamiseks sobiva suurusega nõu, kuhu lehed tervelt 
ära mahuvad. 

Vala peale soolvesi. Soolvee tegemiseks võta 1 l keedetud ja 
jahutatud vett, millele lisa 2 tl jämedat söögisoola.

Et lehed pinnale ei tõuseks, aseta neile vajutuseks peale mingi 
raskus, näiteks sobiva suuruse ja paksusega puitlipid, mõni alustass 
või taldrik, millele võib omakorda raskuseks panna kas puhtaks 
küüritud maakivi või vett täis purgi.

Jäta soolveega kaetud lehemass mõneks päevaks toasooja seisma. 
Juhul, kui hapnemisvedelikule peaks tekkima vahtu, siis koori see 
ära, aga vahel seda üldse ei tekigi.

Degusteerimise käigus lehtede kogus ilmselt väheneb, aga küllap 
jääb ikka midagi alles ka – selle saad panna väiksematesse suletava 
kaanega purkidesse ja tõsta külmkappi hoiule. Sealt on hapendatud 
lehti talvel hea võtta erinevate lihatoitude juurde ja peenemaks 
hakituna lisada salatitesse.

VAJA LÄHEB:

0,5–1 kg 
karulaugulehti

2 tl jämedat 
söögisoola

sobivas mõõdus 
purk
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Hapendatud punane redis I

Redis on kevadel üks oodatuim köögivili, millega oma toidulauda 
rikastada. 
 Väga levinud on peenelt viilutatud redis võileivakattena, samuti 
värske salatina kas hapukoore, jogurti või kodujuustuga. 
 Kuna redis sisaldab rohkelt C-vitamiini, on teda peetud heaks 
söögiisu tekitajaks, seedimise korrastajaks ning väsimuse peletajaks. 
Aga kuna lühipäevataimena on redist võimalik kasvatada ainult 
varakevadel või hilissuvel, siis on ka saagikoristamise periood üsna 
lühike. Nii tuleb ka selle kultuuri pikemaajaliseks säilitamiseks 
appi hapendamine.

Pese redised mullast hoolikalt puhtaks. Lõika ära varrekohad ja 
juurejupid. Viiluta kas mandoliini abil või noaga risti lõigates meele-
pärase suurusega rõngasteks või pikuti kangideks. 

Redist saab hapendada mitmel viisil. Järgnev on ilma lehtedeta 
ja kiirem variant.

Vala viilutatud redised sobiva suurusega purki ning vala peale 
soolvesi. Soolvee tegemiseks võta 1 l keedetud ja maha jahutatud 
vett, millele lisa 1 sl jämedat söögisoola. Soolvesi on peale valamiseks 
valmis siis, kui sool on täielikult lahustunud.

Kõige lõpuks aseta redistele kokku murtud rabarberileht, vaju-
tuseks peale mingi raskus ning tolmu ja käärimiskärbeste eemale-
hoidmiseks kaas. Kaant ei tohi kindlasti tihkelt kinni keerata, sest 
muidu ei pääse käärimisel tekkinud gaas purgist välja. Hea on iga 
päev vähemalt kord või paar kaas avada ja purk üle vaadata. Lisaks 
gaasi väljapäästmisele saab sel moel jälgida, kas hapnemine on 
kulgenud soovitud tempos.

Toasoojas tuleks purki hoida seni (1–2 nädalat), kuni rediseviilud 
on värvi muutnud, hapnemisprotsess on peatunud, st vedelik enam 
ei mullita ja vahtu ei teki. Kui degusteerimise tulemusena tundub, 
et rediseviilud on just parajalt hapud, siis on õige aeg need väikse-
matesse purkidesse ümber tõsta ja asetada purgid külmkappi või 
mujale jahedasse hoiuruumi, et hapendis paremini säiliks.

VAJA LÄHEB:

1 kg rediseid

1 sl jämedat 
söögisoola

1 väiksem 
rabarberileht 
(katmiseks)

sobivas mõõdus 
suurem purk




