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Sissejuhatus
Oli see vast teekond! Selle raamatu valmimise ehk kõige aeganõudvam
osa oli nostalgiliste nõukaaegsete nõude varumine. Mõne laenasin sõpradelt-tuttavatelt, osa ostsin ja üht-teist leidsin enda kodu kappidest.
Olen hoidnud hea hulga nostalgianõusid alles, justnimelt mõeldes sellise
retseptiraamatu tegemisele. Osad nõud olid lausa 30 aastat kastides
seisnud, pulmaserviisid ja muu selline väärt kraam. Kusjuures kordagi
kasutamata! Tore oli neid lõpuks lahti pakkida ja tolmust puhtaks pesta.
Veelgi enam – paljud leidsid nüüd koha minu nõuderiiulitel ja hakkavad kindlasti mu peolaual tihemini uhkeldama. Juurde ostsin üksjagu
Tarbeklaasi tooteid, nende otsimisest sai lausa hasart. Täna on olukord
selline, et olen võimeline nostalgianõudega katma väga vahvaid laudu,
aga kasutan neid ka igapäevaselt oma koduköögis uute lemmikutena.
Julgen öelda, et tänu sellele raamatule sain nõude kohta palju tarkust
juurde ja see teekond üha jätkub.
Ja toidud ise! Kui maitsvad on need lihtsad road, mida nüüd raamatut tehes pidin sageli lapsepõlvest meelde tuletama. Üks minu lemmik,
einevõileib, tiksus mul terve raamatu tegemise aja mõttes. Kas teha
see raamatusse või mitte? Ei mäletanud seda mu kallis abikaasa ega
ka fotograaf Jaan. Aga viimasel pildistamisel sättisime einevõileiva
siiski pildile ja raamatusse. Mul on hea meel see tõhus, mitmekesine
ja kaunis toit taas meie taldrikutele tuua. Rikkaliku kattega suur einevõileib võiks ehtida igasuguseid peolaudu, kusjuures kate saab olla
vägagi loominguline – ühele kalaga, teisele lihaga, kolmandale taimse
kraamiga. Lemmikuteks on ka tikusuupisted – mõnus ampsata ja kui
kaunid need laual välja näevad!
Esimesed pildid tulid meil Jaaniga päris raskelt, otsisime stiili kauem
kui tavaliselt. Katsime peolaudu kristalli ja klaasiga, samas sättisime
lihtsaid argiroogi emailnõudesse vakstu peale. Mõne pildiga oleme
väga rahul, mõne teeks täna ehk veelgi ägedamalt. Tõepoolest – oli
nuttu ja oli naeru.
Loodetavasti puudutab see raamat sinu nostalgiameelt samavõrd
kui meid, tegijaid, ning tunned äratundmisrõõmu nii mõnegi toidu ja
serveerimisnõu juures.

Lia
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Kuuele kuni
kaheksale
Kasukas
Kasukas ehk peedi ja heeringaga kausisalat on olnud eestlaste peolaual
läbi aegade. Tihti tuleb isu toitva kasukasalati järele just talvisel ajal.
Valmistan seda nii valge mugulsibula kui ka roheliste sibulavartega,
retseptis ongi mõlemad kirjas. Vahel tükeldan koostisained kuubikuteks,
vahel riivin. Kasukat saab teha ka ilma heeringata – taimsena. Vahva, et
iga pere teeb kasukat omamoodi ja alati on see peolaua hitt.
200 g heeringafileed
3 suuremat marineeritud kurki
1 mugulsibul
(või 3 rohelist sibulavart)
500 g keedetud kartulit
400 g keedetud porgandit
300 g keedetud peeti

Kaste:
250 g majoneesi
250 g hapukoort
1 tl sinepit
1 tl suhkrut
soola ja musta pipart
Kaunistuseks:
2–3 keedetud muna

Puhasta ja tükelda heeringad, kurgid ja sibul väikesteks tükkideks. Riivi jämeda
riiviga keedetud peet, kartul ja porgand või tükelda suupärasteks kuubikuteks.
Lao suurde klaaskaussi kihid: heeringas ja sibul, marineeritud kurk, porgand,
kartul ja peet.
Sega kokku kastmeained, maitsesta sinepi, suhkru, soola ja pipraga. Laota
salatile kaste, torka puidust grillvardaga roa sisse tihe augustik, et kaste saaks
paremini imbuda. Kata kauss pealt toidukilega ja tõsta paariks tunniks kuni
järgmise päevani külma maitsestuma. Enne serveerimist kaunista hakitud muna
ja ilusateks rõngasteks lõigatud sibulavartega.

Kasuka võid valmistada ka
väikestesse portsjonkaussidesse.
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Kuuele
Marineeritud
peolaualiha
Hapu ehk marineeritud liha oli vanaemadel üks armastatumaid
peolauaroogi. Eriti on meelde jäänud selle mekk koos kartulisalatiga,
aga liha sobib hästi ka rukkileivale. Marineeritud liha säilib külmas mitu
päeva, nii et kui liha peolauast üle jääb, võib seda hiljemgi nautida.
500 g sea välisfileed
1 dl jahu
3 muna
jahvatatud pipart
soola
õli küpsetamiseks

Marinaad:
0,5 l vett
1–2 porgandit
1 suurem sibul
1 kuhjaga sl suhkrut
1 tl piprateri
1 tl soola
0,5–1 sl 30% äädikat

Lõika liha 1 cm paksusteks viiludeks, vasarda õhukeseks ja lao kihiti taldrikule.
Maitsesta igat kihti jahvatatud pipra ja soolaga. Lase seista 15 minutit
toatemperatuuril. Kasta lihatükid jahusse ja seejärel vähese soolaga lahti
klopitud munasse, küpseta pannil õlis kuldpruuniks. Lao kihiti keraamilisse
kaussi või emailpotti.
Marinaadi tarvis koori ja viiluta porgand(id) ja sibul. Pane koos vee ja
maitseandjatega tulele. Keeda 2–3 minutit, lisa pool äädikakogusest ja maitse –
marinaad ei tohi olla ei magus ega mage. Kui vaja, lisa ka teine pool äädikast ja
täiendavalt soola-suhkrut. Kalla kuum marinaad veel soojale lihale. Lase jahtuda
ja maitsestuda vähemalt 8 tundi. Hoia jahedas sahvris või külmkapis.
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Kuuele kuni
kaheksale
Kodune saiavorm
Saiavorm moosi või marjadega maitseb nagu lapsepõlv. Sai kippus ikka
vahel kuivama, viilud korjati kokku ja nädalavahetusel küpsetati sellest
saiavorm. Toitu minema ei visatud, kõike püüti toiduvalmistamisel
nutikalt ära kasutada.
300 g saia (nt Kirde sai)
50 g sulatatud võid
500 g hapukat punast moosi
(või 300 g külmutatud marju)
4 muna
4 sl suhkrut

2 tl vanillisuhkrut
6 dl piima
serveerimiseks piima, marjakisselli
või vanillijäätist

Lõika sai kuubikuteks. Lao võiga määritud suurema ahjuvormi põhja kiht
saiakuubikuid, nirista peale sulavõid. Laota peale pool moosist või marjadest.
Lao taas kiht saiakuubikuid, määri sulavõiga ja kata moosi või marjadega.
Viimaseks pane saiakuubikute kiht ja määri ülejäänud sulavõiga.
Vispelda munad suhkru ja vanillisuhkruga segamini, vispelda hulka ka
piim. Vala segu saiadele ja lase 20 minutit seista. Küpseta 200-kraadises
ahjus u 20 minutit või kuni muna-piimasegu on hüübinud ja saiavorm
pealt kuldpruun. Serveeri ahjusoojalt või jahtunult koos piima, kisselli või
vanillijäätisega.
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Neljale
Lumepallisupp
Lumepallisupp valmib lihtsalt ja kiirelt ainetest, mis tavaliselt kodus
olemas, ning sobib nii argiõhtuseks magustoiduks kui ka pidulikuma
õhtusöögi lõpetuseks. Nii õhuline ja eriline on see nostalgiline magustoit!
4 muna
1 dl suhkrut
1 l piima
1 tl kartulitärklist
2 tl vanillisuhkrut
Eralda munakollased valgetest. Klopi munavalged 1 sl suhkruga tugevaks
valgeks vahuks. Kuumuta piim keemiseni ja tõsta sinna supilusikaga
munavalgevahu kuhjakesed. Keeda need piimas läbi, vahepeal külge keerates, ja
tõsta vahukulbiga välja. Vahusta munakollased ülejäänud suhkruga, sega hulka
kartulitärklis. Lisa munakollasevaht keevale piimale. Kuumuta pidevalt segades,
kuni vedelik pakseneb, ent ära keeda. Maitsesta vanillisuhkruga ja lase jahtuda.
Jaga supp magustoidutaldrikutesse ning tõsta õrnalt lumepallid peale.
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