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KUI KEERULINE ON TEHA
Piina jagub pikalt, naudingut 
JUHAN MELLIK
juhan.mellik@ohtuleht.ee

Makroonid, mu suussulav 
unelm... Kõlab ju isutavalt? 
Paraku kuulub hõrgu 
maiuse valmistamine nen-
de nähtuste hulka, kus 
nauditav on lõpptulemus, 
aga mitte protsess ise. Vä-
hemalt siis, kui oled kan-
natamatu ja mugav mees.

Munad, või, mandlijahu, sid-
run... Kogu vajalik kraam on laua-
le ritta laotud. Neist koostisosa-
dest peaks sündima suussulav 
maius, mis meeldib lastele ning 
passiks hästi ka vanematele klaa-
sikese kihiseva kõrvale pakkuda. 

„Kõige tähtsam on munaval-
ged õigesti vahustada,“ rõhutab 
sissejuhatuseks minu juhendaja, 
kohviku Kius peakokk Anu Kend-
ra. Mitte liiga vähe, siis jääb segu 
liiga vedel. Kuid mitte ka liiga pal-
ju, et asi tükki ei läheks. Täpselt 
parasjagu teeb numbrikeelde pan-
duna käsimikseriga segades kok-
ku... oma kaheksa minutit. 

Tüütuim osa tööst on 
munavalge vahustamine

Kui teoorias olen juba piisa-
valt tugev, tuleb teha esimene 
samm ehk munavalged muna 
seest korrektselt kätte saada. Löön 
muna krõksti! pooleks. Seejärel 
kallan kollase ühest poolikust tei-
se, sellal kui valge kaussi niriseb. 
Kõlab lihtsalt, ent ometi suudan 
laua niriseva munaseguga ära lä-
bustada. Kendra naeratab leebelt 
ja kannatlikult. „Nõnda!“ näitab 
ta katsejänesele ette ja kauss mu-
navalgega saab täiendust.

Teisel katsel olen juba osa-
vam ja loomulik kadu jääb mi-
nimaalseks. Kätte on jõudnud 
kõige tüütum osa tööst – muna-
valge vahustamine.

Kes küll arvas, et ligi kahe-
meetrisel mehel on madala köö-
gilaua taga mõnus mässata? Ega 
ei ole ikka küll. Kendra jälgib nu-
tikellalt aega – mööda panna ei 
tohi! Minul jõuavad selle ajaga 
valutama hakata nii käsi kui ka 
kukal. Mis profi kokkadel viga, 
neid päästavad sellest lõputuna 
näivast suristamisest ja kaussi 
mööda kolistamisest masinad.

„Juba päris hea,“ kostab Kend-
ra munapläusti lähemalt uuri-
des, „aga teeme kaks minutit 
veel.“ Koka tahtmine sündigu!

Pererahvas on katse ajaks köö-
gist minema kamandatud, kuigi 
võib aimata, et pere noorematel 
liikmetel on toimuva – või pigem 
küll lõpptulemuse vastu – kind-
lasti keskmisest kõrgem huvi.

Äkki lähebki 
kõik nii, kuis peab?

Järgmine samm näeb ette, et 
tuhksuhkur tuleb mandlijahuga 
läbi segada. Mitte lihtsalt sega-
da, vaid samal ajal kaks korda ka 
läbi sõela lasta. See peaks garan-
teerima, et tainasse ei jää suu-
remaid tükke, mis hõrgu makroo-
ni tuksi keeravad. Minutid kulu-
vad, käsi väsib... Õnneks vajub 
kogu kraam üha kiiremini läbi 
sõela kaussi. Poleks uskunudki, 
et mõni asi nii ludinal läheb... 
See annab enesekindlust ja si-

MAKROONID 

Vaja läheb: 4 M suuruses muna, 

360 g tuhksuhkrut, 160 g mandlijahu, 

125 g ekstrapeent suhkrut, toiduvärvi. 

Kreemi jaoks võid, tuhksuhkrut ja värs-

kelt pressitud sidrunimahla.

Valmistamine: Kuumuta pöördõhuga 

ahi 155 kraadini. Eralda munavalged ja 

kollased. Vahusta munavalged, lisa 

toiduvärv ja peene joana peenike suh-

kur. Vahusta veel 8 minutit. Sõelu 

mandlijahu ja tuhksuhkur kaks korda 

läbi peenikese jõhvsõela. Sega jahuse-

gu ja munavalge spaatliga ettevaatli-

kult kokku, tõstes segu alt üles nii, et 

mass jääks kohev ja ühtlane. Pritsi se-

gu küpsetuspaberiga kaetud plaadile 

ja küpseta 155kraadises ahjus 11 mi-

nutit. Valmista kreem ja ühenda kaks 

mandliküpsist kreemiga.

Allikas: kohviku Kius peakokk Anu Kendra

GURMAANID 
MARUS: söö 
liha asemel 
banaanikoori! 
Loomaõiguste organisatsioon 

PETA on langenud sotsiaal-

meedias pilgetevalangu alla, 

sest ta reklaamib veganist blo-

gija isevärki retsepti.

Kanadast pärit, kuid nüüd-

sel ajal Euroopas elavast Me-

lissa Copelandist sai netisen-

satsioon, kui ta jagas oma blo-

gis The Stingy Vegan (Kitsi Ve-

gan) retsepti, kus rebitud sea-

liha asemel kasutatakse burge-

ritäidiseks hoopis ribastatud 

banaanikoort.

Melissa seletas, et see idee 

on pärit Venezuelast. Looma-

kaitseorganisatsioon PETA le-

vitas veganist blogija uudset 

retsepti Twitteris, lisades veel 

mooduseid, kuidas banaani-

koort saaks liha aseainena ka-

sutada. 

Gurmaanid aga on PETA 

säutsulõimes pahameelt aval-

danud, vahendab Daily Mail. 

Üks neist võrdleb Melissa liba-

lihavõileiba paelussiga. „Kui ve-

gan olla on nii kihvt, miks nad 

siis alati üritavad lihaasenda-

jaid valmistada,“ pahandab tei-

ne kommentaator. „Jätke minu 

toidu omastamine ja leiutage 

omaenese toidud.“

OHTULEHT.EE

7 
dokumentaal-
filmi linastub 
11.–14. aprillini 
toimuval toidu-

filmide festivalil. 

Kui kõht läheb tühjaks, saab 

olema väärt fi lmielamus. Kui 

kõhus hakkab keerama, saab 

see samuti olema väärt fi lmi-

elamus, lubavad Eesti esimese 

gastronoomilise kino korralda-

jad. Vaata täpsemalt aadressilt 

www.foodfi lmfestival.ee

Kevadel läheb 
isegi šokolaad 
roheliseks 
Täpselt nii juhtus KitKati šoko-

laadiga Eestis. Jaapanis on ro-

helise tee maitsega matcha-

šokolaadi müüdud juba 15 

aastat. Sellele annab rohelise 

värvuse Jaapanist ja Hiinast 

imporditud rohelise tee pulber. 

Jaapanis on müügil 350 

erinevat KitKati šokolaadi, 

neist kümmekond on praegu 

rohelised. KitKati edu Jaapanis 

on seotud sellega, et šokolaa-

di nimi sarnaneb väga jaapani-

keelse väljendiga „Kitto katsu 

to“,  mis tähendab „sul veab 

kindlasti“. Sestap eksamite ajal 

šokolaadi müük ka mitmekor-

distuvat. OHTULEHT.EE
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Pixabay

sendab usku – äkki lähebki kõik 
nii, nagu peab?

Ära hõiska enne õhtut või kui-
das vanarahvas ütleski? Kolman-
dal etapil tuleb jahusegu ja mu-
namass kokku keerata. Siinko-
hal pandagu tähele, et mikserit 
ei tasu enne käima panna, kui 
käpad on korralikult kopsikusse 
pandud! Muidu tabab teie köö-
giseina – rääkimata töölauast – 
raudpoltkindlalt pritsmedušš. 
Pärast nii amatöörlikku viga ta-
hab roppus suust sama hoogsalt 
välja tikkuda, kui munamass kop-
sikust vastu seina lendas. 

Pole parata, silmailu ja söö-
misrõõm nõuavad ohvreid. Sel-
gub, et ka mikserdamiste-mä-
kerdamiste tulemust läbi tordi-
pritsi plaadile saada pole kau-
geltki naljaasi. Seda enam, et tu-
lemus võiks ka enam-vähem esin-
duslik välja näha.

POOLTEIST TUNDI MÄSSAMIST: Selgub, et ka mikserdamiste-mäkerdamiste tulemust läbi tordipritsi 

plaadile saada pole kaugeltki naljaasi. „Ära keeruta niimoodi, pane ot-

sik vastu plaati. Ja siis tõmba nõnda ootamatu rapsuga ära,“ õpetab kohviku Kius peakokk Anu Kendra.

EESMÄRK: Teha kind-

laks, kas keskmine Eesti 

mees tuleb makroonide 

tegemisega toime.

TULEMUS: Kuigi välimus krii-

tikat ei kannatanud, pälvis maitse 

maiasmokkadelt vaid kiidusõnu. Tulevikus 

ma makroonitegu siiski korrata ei plaani – 

elu on juba selletagi piisavalt keeruline.  

EESSS

laks, 

mees

tegemisss

TULEMUSSS

tikat ei kannataaa

maiasmokkadelt vaid kkk

ma m kakroonitit gegu isiiiskkkk
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