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Eessõna 
 

Idee Egiptuse kokaraamatust sai alguse millalgi 2011. algul ühest arvustusest raamatule 

„Egiptimaa“, kus üks äsja raamatu läbi lugenud arvustaja leidis, et ilmuda võiks 

raamatutele ka järg ja seda hoopis kokaraamatu näol. Mõte hakkas omasoodu edasi 
elama. Tasapisi said populaarsemad retseptid paberile, mis muidugi kõik läbikatsetamist 

nõudsid, sest ega egiptlased tee süüa mööteriistu kasutades, ja nii minagi, olles Egitpuse 

köögi põhitõed selgeks saanud oma abikaasa tädi Leila askeldamist köögis jälgides.  

Kuid kokaraamat ei ole tänapäeval ammugi enam pelgalt toiduretseptide talletaja vaid 
sama oluliseks teksti kõrval on muutunud ka fotod nendest roogadest, mida ise raamatu 

abiga järgi proovida saab. Olen alati arvanud, et kõik õige juhtub õigel ajal ja tuleb ise 

sinu ellu ilma, et seda taga peaks ajama – just sel moel saab tulemus kõige parem. Nii 

läks ka minu puhul, kui minu retseptide juurde pakkus pilte teha blogija Gaili. Esialgu küll 
väikeses mahus, kuid mida aeg edasi, seda selgemaks meile mõlemile sai, et ühe 

käekirjaga tehtud raamat on siiski kunstiteos omaette. Ning loomulikult on see ainuke 

võimalus kindlaks teha, et kõiki raamatus leiduvaid retsepte on võimalik valmistada ka 

koduses Eestis.  
Kui kõikide tollaste retseptide juurde olid ka pildid valmis, asusime kirjastuste juures 

maad kuulama ja jällegi hoopis ühte teist teed pidi jõudsime kirjastuse Pegasus ukse 

taha. Nemad olid aga nõus meid sisse laskma üksnes koos Marokoga ja nii lisandus meie 

meeskonda Reelika, kes tunneb Maroko kööki läbi ja lõhki, kuna on just marokolasega 
abielus ning ka samateemalise toidublogi kirjutaja. Asusime teksti ümber tegema, 

Maroko retseptidega täiendama ja Gaili jällegi küpsetama-pildistama. Kuid nüüd võib 

tõdeda, et see oli kirjastuse poolt ainuõige samm – raamat sai tunduvalt põnevam ja 

kirevam, võiks öelda, et eksootilisemgi. On ju Maroko köök oma kuskussi ja tadžiinide 
lembusega vahemerelisest Egiptuse köögist niivõrd erinev! 

Kõik Egiptuse retseptid, mis algses käsikirjas sees olid, enam uude, juba 

laiemahaardelisse teksti ära ei mahtunud. Retseptide välja jätmine oli keeruline, sest 

kõik on omamoodi olulised road minu pere toidulaual. Määravaks sai lõpuks algupära ja 
laiem populaarsus Egiptuses ‒ välja jäid valdavalt need retseptid, mis küll Egiptuses 

populaarsed, kuid algupäraselt pärit mujalt. Aga ka need, mis tundusid lihtsamad ja 

vähem põnevad.  

Kuid kaunid pildid nendele retseptidele olid juba olemas ja milleks neid siis kuhugi 
arvutikausta tolmnema jätta, kui neid on võimalik ka teistega jagada. Nii sündis käesolev 

väike retseptikogumik lõplikust raamatust välja jäänud Egiptuse toitudest ja jookidest. 

Soovi korral võib selle väljaprindituna kokaraamatu vahele torgata või lihtsalt endale 

meelepäraseid retsepte proovida. 
Kõik need veelgi paremad ja huvitavamad Egiptuse retseptid, nüüd juba koos Maroko 

omadega, leiad ilmunud kokaraamatust „Araabia köögi radadel Egiptuses ja Marokos“. 

Toredat katsetamist ja erakordseid maitseelamusi! 

 
Nele Siplane 
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Toidud ja joogid 
 

Retseptivihik sisaldab valiku retsepte kergetest einetest jookideni. 

Bisaara on üks omapärane roog, mis välimuselt sarnaneb kikerhernepüreega ja maitselt 

oakotletikestega, kuid populaarsuselt on jäänud ilmselt tuntumate roogade varju. Väga 
populaarne samuti Marokos, kus see on küll vedelam püreesupp ja tuntud 

tänavatoiduna. 

Khiaar tähendab „kurk“ ja mikhal tähendab „marineeritud“ ehk siis marineeritud kurgid. 

Prohvet Mohamed soovitas äädikas marineeritud köögivilju süüa, kuna need toimivad 
organismi puhastajana ja isutõstjana. Algselt marineeriti köögivilju, et säilitada neid 

sorte, mida aastaringselt saadaval ei ole. Marineeritud köögiviljade söömine toidu 

kõrvale on aga nii Egiptuses kui mitmel pool mujal tänapäeval väga populaarne 

aastaringselt. Lisaks kurkidele marineeritakse Egiptuses porgandit, sibulat, oliive, laimi, 
peeti, redist, baklažaane, lillkapsast jms. 

Tomati ja sibulaga küpsetatud omlett shakshuuka on traditsiooniline Egiptuse omlett, 

mis küpsetatakse pannil pliidil. Sarnaseid omlette valmistatakse ka Tuneesias ja Marokos 

ja mõnedel andmetel on see omlett just nendest riikidest pärit. Egiptlased pruunistavad 
enne munade pannile lisamist kergelt sibula ja tomati ja kui alumine pool on hüübinud, 

keeravad tervelt omleti ringi. 

Kurgi-jogurti salat meenutab kreeklaste tzatzikit, mis on pehme ja värskendava 

maitsega ja sobib seega ideaalselt vürtsiste roogade kõrvale neid tasakaalustama. Meie 
peres süüakse alati riisi-kanahautise kabsa kõrvale, kuid see värskendava maitsega salat 

sobib hästi ka muude liharoogade juurde. Salati muudab omapäraseks 

piparmündipulber, mis elavdab salati maitset.  

Makarone omistatakse tavaliselt itaallastele, kuid vanim makaron on leitud hoopis 
Hiinast. Tomatikastmes makaronid on ilmselt Egiptuse versioon itaallaste pasta 

pomodorost, mida itaallased valmistavad peenikeste spagettidega. Egiptuses 

kasutatakse tavaliselt väikeseid ümmargusi ja lühikesi makarone, mis kastetakse 

värsketest tomatitest keedetud kastmesse ehk salsasse. See on hea vaheldus riisile ja 
köögiviljakastmele praekana kõrvale.  

Basmatiriis ei ole Egiptuses igapäevasel toidulaual väga populaarne, kuna Egiptuses 

seda ei kasvatata ja on seega tunduvalt kallim kohalikust tavalisest riisist. Samas 

rikkamates peredes ja neis, kes töötanud või töötavad Emiraatides või Saudi Araabias, 
kus basmati on igapäevane, armastatakse aeg-ajalt vahelduseks süüa ka basmatit. Eriti 

hästi sobib grillroogade kõrvale. 

Riisiga keedetud krevetid on populaarsed eriti mereäärsetes piirkondades, kuid 

vaheldusena tavalisele riisile ka mujal. 
Praekala on kõige tavalisem viis kala küpsetamiseks. Egiptuses kasutatakse praekalana 

enamasti tilaapiat, mida nimetatakse bulti. See on lameda kujuga valge lihaga 

soomuseline mageveekala, kuid selle võib asendada mis tahes muu sarnase kalaga. 

Kana on kõige tavalisem põhiroog Egiptlase toidulaual, mida serveeritakse tihti valge 
koheva riisi ja tomatikastmes keedetud köögiviljadega. 
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Kartulivorm küpsetatakse tavaliselt savist potis. Maroko tuntud haudepott taadžin või 

taagin, mille laiale alumisele osale käib peale ka koonusekujuline ülemine osa, on 

Egiptuses lihtsalt glasuuritud ümmargune savikauss, milles valmistatakse erinevaid 

kastmeid koos lihaga, kana- ja liha-kartulivormi, aga ka ahjukana. Kana-kartulivormi 

kõrvale serveeritakse alati ka riisi, sest kartul on siin kõigest köögivili. 

Praetud keedetud liha on kõige tavalisem liha serveerimise viis. Egiptuses kipub olema 

kuiv ja nõuab pikaajalist eelnevat keetmist, et muutuks pehmeks. Keetmisel tekkinud 

puljong kasutatakse ära köögiviljakastme valmistamiseks. 

Egiptuse köögis küpsetatakse lihakuubikuid ka mitte üksnes neid vardas grillides, vaid ka 

potis koos tomatitega hautades ja siis nimetatakse rooga kebab halla. Halla tähendabki 

araabia keeles „pott“. Lihaga koos võib potti pista ka tükeldatud kartulit. Meenutab veidi 

eestlastele armsaks saanud guljašši. 
Kergelt magusa maitsega piklikud kuklid, mis enne söömist lahti lõigatakse, on tüüpiline 

pehme pärmisai Egiptuses. Suuri röstimiseks mõeldud saiapätse müüakse ka, kuid need 

ei ole väga populaarsed. Kuklite vahele pannakse juustu, meega segatud paksu rõõska 

koort, küpsetatud maksa või kanaribasid, mille tulemusel saadakse sahuerma. 
Pitsa ei ole muidugi traditsiooniline Egiptuse rahvustoit, aga nagu see Itaalia roog on 

levinud üle kogu maailma, on pitsa ka Egiptuses kiirtoiduna väga populaarne. Ka kodus 

on endal võimalik väga maitsvat õhukese ja krõbeda põhjaga pitsat valmistada. Katteks 

piisab tomatikastmest ja mozzarella juustustust. Loomulikult võib pitsakattena kasutada 
endale sobivaid katteaineid, näiteks krevette või mida iganes, järgides itaallaste reeglit, 

et vähem on rohkem. 

Kõige tavalisem kook, mida Egiptuses igapäevaselt tee kõrvale pakutakse, on meie 

mõistes keeks. Küpsetades selle selitatud võiga, jääb maitse hõrk ja kook õhuline, kuid 
sobib kasutada ka tavalist võid. Soovi korral võib lisada veidi laimi- või apelsinimahla või 

nende riivitud koort. 

Prohvet Muhamedi traditsiooni kohaselt on datlid parimad paastu katkestamiseks, nii 

ramadaani ajal kui ka igapäevaselt hommikul ärgates. Segades datlid kuuma piimaga, 
peaks keha kätte saama kõik eluks vajalikud ained.  

 

NB! Retseptides kasutatud 1 tass on 250 ml. Sellesse mahub u 140g jahu ja 200g võid. 
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Alasti põldubadest püree karamelliste 

sibularõngastega 

bisaara رة��� 
KAHELE 

 

Koostisained: 

1 tass leotamata kuivatatud põldube, kestadeta 

ja poolitatud 

1 spl Blli, hakitud 

1 spl koriandrit, hakitud  

1 spl peterselli, hakitud 

1 sibul, sektoriteks lõigatud 

3 küüslauguküünt 

1 tl soola 

3 spl õli 

1 sibul, õhukeselt viilutatud 

 

Serveerimiseks: lapiksaia 

 

Valmistamine: 

 

Pese oad ja jäta üle öö või vähemalt 8 tunniks külma veega likku, kuni oad on hamba all 

kergelt pehmed. Tõsta oad potti, lisa hakitud till, koriandrilehed, petersellilehed, 

sektoriteks lõigatud sibul, terved kooritud küüslauguküüned ja vala peale umbes 4 tassi 

vett. Lase keema tõusta, alanda kuumust ja keeda madalal tulel kaane all umbes 2 tundi, 

koorides keemise ajal pinnale tekkiva vahu ja lisades vajadusel veidi keevat vett. Võta 

pott tulelt ja lase supil maha jahtuda. Vala jahtunud supp köögikombaini ja püreesta. 

Tõsta segu uuesti potiga keskmisele tulele ja keeda veel paar minutit, kuni segu 

pakseneb, maitsesta teelusikatäie soolaga. Pruunista pannil õlis madalal tulel 

sibularõngad neid aeg-ajalt segades, kuni need üleni karamellistuvad ja jäävad ilusad 

pruunid, umbes 10 minuBt. Raputa sibularõngad jahtunud püreele ja serveeri 

lapiksaiaga. 

Soovitus: Kui kestadest puhastatud ube poest ei leia, on kesti lihtne ka endal kodus 

eemaldada. Selleks keeda põldube kolm minutit vees. Kurna vesi ja kohuta oad külma 

veega, hoides neid sõelal jooksva külma veel all paar minutit. Koori kestad ja lõika 

suuremad oad enne leotamist pooleks. Soovi korral võid võtta maitserohelist ka paar 

korda rohkem, et püree jääks rohekas. 
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Marineeritud kurgid küüslauguga 

khiaar mikhallil ر ���ل��� 
PURGITÄIS 

 
Koostisained: 

 

500 g (umbes 8 tk) väiksemaid kurke 

5 küüslauguküünt, kooritud ja poolitatud 

1 ½ spl soola 
1 ¾ tassi veH 

¼ tassi 5% äädikat 

 

Valmistamine:  

 

Pese kurgid ja lõika piklikult neljaks ja siis veel 

pooleks, tõsta koos küüslauguküüntega puhtasse 

liitrisesse purki. Keeda vesi ja sool, lisa sellele 
äädikas, sega läbi ja vala kurkidele nii, et need 

oleksid kaetud. Kata kaanega ja jäta 

toatemperatuurile päevaks seisma. 

Valmis kurki hoia külmikus. Säilib umbes kaks 
nädalat. 

 

Soovitus: 

 
Kodus marineerivad egiptlased köögivilju tihti lihtsalt soolvees äädikat lisamata, kuid 

äädikas pikendab kurkide säilivusaega. Värske soolakurgi valmistamiseks lisa vette 

maitse järgi soola, et vesi jääks tugevalt soolane, ja tõsta sellesse poolitatud ja siis veel 

pooleks või neljaks lõigatud kurgid või väiksemad terved kurgid, lase päev seista ja tarbi 
paari päeva jooksul.  

Samal moel võid valmistada peedi-redise salaBt, võHes 500 g redise kohta 1 peedi ilusa 

roosaka värvuse saavutamiseks, ja porgandi-lillkapsa-tšilli salatit, võttes kõiki köögivilju 

võrdses koguses – puhasta ja tükelda köögivili (tšilli jäta terveks), pane puhtasse purki ja 

vala soolvee või äädika-soolveega üle, lase päev-paar seista. 
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Panniomlett tomati ja sibulaga 

shakshuuka �	و�	� 
KAHELE 

 

 
 

Koostisained: 

2 spl õli 
1 väiksem sibul, hakitud 

1 tomat, väikesteks 

kuubikuteks lõigatud  

4 muna 
¾ tl soola 

¼ tl pipart 

½ tl peterselli või tilli, hakitud 

 
Serveerimiseks: lapiksaia 

 

Valmistamine: 

 

Kuumuta pannil õli ja pruunista sibulat õlis, kuni see on muutunud kuldpruuniks. Lisa 

tomatikuubikud ja prae sibulat ja tomatit mõni minut, kuni tomat on pehmenenud. Vala 

tomatile kausis soola ja pipraga lahti klopitud munad, lase munal paar minutit madalal 

tulel hüübida ja keera suurt taldrikut või teist panni kasutades ümber – sellisel juhul 
pane ka sellele pannile veidi õli. Prae omlett kergelt ka teiselt poolt, kuni muna on 

küpsenud ja omlett tõusnud kohevaks. 

Raputa üle hakitud peterselli või tilliga. Serveeri lapiksaiaga. 
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Kurgi-jogurti salat mündiga 

salatit zabaadi ط� ز��دي�� 
KAHELE 

 

 

 

Koostisained: 

 

200 g (2 keskmist) kurki, kooritud 

¼ tl kuivatatud, jahvatatud piparmündilehti 
100 g maitsestamata paksemat jogurBt 

¼ tl jahvatatud vürtsköömneid 

½ tl soola 

 
Valmistamine: 

 

Pese ja koori kurgid, lõika väikesteks kuubikuteks 

ja tõsta salatikaussi.  
Sega teises kausis maitsestamata jogurt, 

piparmündipulber, jahvatatud vürtsköömen ja 

sool.  

Vala kaste kurgile ja sega läbi.  
Serveeri kohe liharoa kõrvale. 

 

Soovitus:  

 
Salatile võib raputada ka veidi hakitud tilli või peterselli. 

Soovi korral võib lisada ka veidi küüslaugupulbrit või purustatud küüslauku. 

Suvise kurgi puhul võid kasutada ka koorimata kurke. 

Piparmündipulbri asemel võib kasutada ka purustatud värskeid või kuivatatud 
piparmündilehti. 
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Pasta tomatikastmes 

makaroona bil salsa ������ رو��	� 
NELJALE 

 

 

 

Koostisained: 

 

1 pakk (400 g) väikeseid 

ümmargusi makarone või muid 
makarone  

2 spl õli või selitatud võid 

1 sibul, hakitud 

1 küüslauguküüs, hakitud 
5-6 tomatit, püreestatud 

1-2 spl tomaBpastat, soovi 

korral 

1 tl soola 
 

Valmistamine: 

 

Keeda makaronid pehmeks, pakil näidatud ajast 1-2 minuBt vähem, et makaronid 
jääksid al dente ja kurna vesi. 

Kuumuta poti põhjas õli ja lisa sellele peeneks hakitud sibul ja küüslauk, pruunista 

minut, kuni sibul ja küüslauk on kergelt kuldsed.  

Poolita tomatid, tõsta köögikombaini või kannmikserisse ja püreesta. 
Vala tomatimahl sibulale ja küüslaugule ning maitsesta soolaga, soovi korral lisa 

tomatipastat tugevama värvuse saavutamiseks.  

Keeda tomaBkastet keskmisel tulel suletud kaane all 10 minuBt, kuni see pakseneb. 

Vala tomatikaste makaronidele, sega läbi ja lase kaane all madalal tulel veidi tõmmata. 
Serveeri praeliha või praekana kõrvale. 
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Aromaatne basmatiriis 

ruz basmati ����� أرز 
NELJALE 

 

 

Koostisained: 

 

1 ½ tassi basmaBriisi või 

jasmiiniriisi 

2 spl õli 

2 ¼ tassi veH  

2 tera- või vürtspipart 

2 kardemonikupart 

2 nelgitera 

1 loorberileht soovi korral 

1 tl soola 

 

Valmistamine: 

 

Pese riis hoolikalt jooksva vee all, kuni vesi jääb puhtaks ja jäta 10-30 minuBks veega 

likku. Tõsta pott tulele, vala potti õli ja lase kuumaks minna, vala peale vesi ja lase 

keema tõusta. Lisa keevasse vette kõik maitseained, sool ja kurnatud riis, keeda kaane 

all keskmisel tulel 10 minuBt, kuni vesi on riisi imendunud. Alanda kuumust võimalikult 

madalani ja hauta veel kuni 10 minuBt, kuni riis on pehme. 

Enne serveerimist eemalda maitseained, mis jäävad pinnale, ja tõsta kahvliga läbi. 
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Riis krevettide ja tomatikastmega 

ruz bil gambari أرز ������ري 
NELJALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koostisained: 

 

500 g väikeseid keetmata krevette, kooritud  
1 sibul, hakitud 

1 spl õli 

3-4 tomaBt, püreestatud (1 ½ tassi püreed) 

2 ½ tassi veH  

2 ½ tassi ümarateralist riisi, pestud ja vees 

leotatud 

1 ½ tl soola 

 

Valmistamine: 

 

Kuumuta õlis hakitud sibul ja sool ning pruunista minut. 

Tõsta peale pestud puhastatud krevetid ja pruunista, kuni sibul muutub kuldseks. 

Valmista tomatitest püree ja vala see krevettidele ning kuumuta suletud kaane all, kuni 

segu pakseneb, umbes 8 minuBt. 

Lisa vesi ja lase keema tõusta. 

Vala potti krevettidele kaks tassi eelnevalt pestud ja kaks tundi vees leotatud riisi, sega 

läbi. 

Keeda keskmisel tulel umbes 10 minuBt, kuni vedelik on riisi imendunud, alanda 

kuumust madalaima võimalikuni ja hauta veel 10 minuBt, kuni riis on pehme. 

Serveeri köögiviljasalatiga. 
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Laimi- ja küüslaugumaitseline praekala  

samak ma᾿li ��	
 �� 
NELJALE 

 

 

 

Koostisained: 

 

4 (1-1 ½ kg) suurt või 8 

väiksemat tilaapiat (või muud 
valge lihaga kala, nt latikat)  

7 küüslauguküünt 

3 laimi, mahl  

2 tl jahvatatud vürtsköömnet 
3 tl soola 

õli ja jahu praadimiseks 

 

Valmistamine: 

 

Puhasta kala soomustest, lõika kääridega ära uimed, lõika lahti ka kõhu alt ja puhasta 

kala sisemus, jäta pea alles, kuid lõika ära lõpused ja puhasta pea sisemus ja pese külma 

veega kala hoolikalt. 
Tõsta köögikombaini või uhmrisse küüslauk, laimimahl, jahvatatud vürtsköömen, sool ja 

püreesta või tambi, kuni tekib ühtlane segu. Määri seguga kalasid seest ja väljast ning 

jäta kala 3 tunniks toatemperatuurile maitsestuma, soovi korral raputa kala peale vee 

veidi soola ja jahvatatud vürtsköömneid. 
Seejärel tee kala pealt märja käega puhtaks, kuumuta pannil õli, vala jahu laia põhjaga 

kaussi, kasta kalad mõlemad pooled jahusse nii, et mõlemad pooled saaksid hästi jahuga 

kokku, ja prae keskmisel tulel kuumas õlis, mis katab hästi kogu panni, mõlemalt poolt 

umbes 8-10 minuBt, kuni kalad on ilusad kuldsed, tõsta köögipaberile. 

Serveeri praekala sibulariisi, köögiviljasalati ja soovi korral seesamikastmega.  
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Maitseainetega keedetud ja praetud kana 

puljongiga 

farakh maslooʼa ����
 ��اخ  
NELJALE 

 

Koostisained: 

 
1 kana 

jahu ja äädikat pesemiseks 

1 sibul, sektoriteks lõigatud  

1 tl küpsetusõli 
3 loorberilehte 

5 kardemonikupart 

10 terapipart 

1 ½ spl soola 
 

½ tl soola 

¼ tl pipart 

2 spl õli või selitatud võid 
 

Valmistamine: 

 

Pese kana jooksva külma veel all seest ja väljast, seejärel puista kanale peotäis jahu ja 
hõõru kana jahuga seest ja väljast, naha vahelt, loputa kana uuesti külma veega ja lisa 

vette äädikat ning loputa uuesti veega puhtaks. Tõsta paraja suurusega pott tulele ja 

vala poti põhja teelusikatäis õli, tõsta õlisse sibulasektorid ja passeeri neid mõni minut 

õlis, kuni muutuvad kuldseks. Tõsta kana sibulale ja pruunista seda kergelt igast küljest, 
kuni kanast rohkem vedelikku ei eraldu. Vala kana 8 tassi veega üle, et see oleks kergelt 

kaetud, vajadusel lisa rohkem vett. Lisa vette loorberilehed, kardemon, pipraterad ja 

sool ja keeda kana tund aega, koorides pinnale kerkiva vahu ja aeg ajalt kana ringi 

keerates. Tõsta kana eraldi taldrikule ja raputa peale veidi soola ja pipart, lase kanal 
jahtuda ja lõika neljaks. 

Kuumuta pannil veidi õli ja või segu või selitatud võid ja prae kanatükke mõlemalt poolt, 

kuni need on kuldpruunid või tõsta kanatükid ahjupannile, aseta peale võitükid ja tõsta 

ahju grilltule alla ja küpseta paar minutit, kuni kana on pealt kuldpruun. 
Serveeri valge keedetud riisi ja köögiviljakastmega. 

Soovitus: Kana keetmisel tekkiv puljong kasuta ära köögiviljasupi või -kastme 

valmistamisel. Samal moel võib valmistada ka parti või  jänest, mis samuti on Egiptuses 

populaarsed. Pardi võid enne keema panemist täita ka sibulasektorite ja vürtsköömne-
soola seguga. 
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Kana-kartulivorm tomatikastmes 

farakh bil bataatis اخ ������ط��� 
NELJALE 

 

Koostisained: 

4 kanakoiba või terve kana, 

neljaks lõigatud 

jahu ja äädikat kana 
pesemiseks 

1 spl õli 

1 sibul, hakitud 

1 ½ spl soola 
½ tl jahvatatud musta pipart 

2 kartulit, kooritud ja viilutatud  

2-3 tomaBt, püreestatud  

1 spl tomatipastat 

2 spl (selitatud) võid 

 

Valmistamine: 

Pese üks terve kana hoolikalt kõigepealt jahuga, loputa, seejärel äädikaga, loputa, lõika 

kana neljaks ja raputa peale 1 supilusikatäis soola ja hõõru häsB kananaha sisse. Vala 

sügavapõhjalise ümmargusse ahjupanni (25 cm) või savist vormi (20 cm) põhja 

supilusikatäis õli, raputa peale hakitud sibul ja 1 tl soola, pipar. Tõsta sibulale viilutatud 

kooritud kartulid, vala peale tass vett, et kartul oleks kergelt kaetud. Määri kanatükid 

kergelt tomatitest püreestatud mahlaga ja tomatipastaga kokku ja tõsta kartulitele. 

Küpseta 200 ºC juures 50-60 minuBt, kuni kana on pehme ja pealt küpsenud, punakas. 

Serveeri valge keedetud riisiga. 
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Maitseainetega keedetud ja praetud liha 

puljongiga 

lahma maslooʼa ����
  ��� 
NELJALE 

 

 

Koostisained: 

 

700-800 g veise- või lambaliha, 

suuremateks kuubikuteks 

lõigatud 
1 sibul, sektoriteks lõigatud 

2 spl õli 

10 tassi vett 

1 ½ spl soola 
10 terapipart 

3 loorberilehte 

5 kardemonikupart 

 
Valmistamine: 

 

Pese liha külma veega hoolikalt ja lõka suuremateks kuubikuteks. 

Pruunista sibulasektoreid kuumas õlis, kuni need muutuvad kuldpruuniks ja tõsta peale 
lihakuubikud ning prae sibulatega, kuni liha on igast küljest pruunistunud. 

Vala peale 10 tassi kuuma veH ja lisa sool, terapipar, loorberilehed ja kardemonikuprad 

ning keeda madalal tulel 1-2 tundi, kuni liha on pehme; kui pinnale kerkib vaht, koori. 

Vajadusel lisa lihale keetmise ajal keevat vett. 
Tõsta lihakuubikud eraldi taldrikule ja kurna lihapuljong läbi sõela eraldi kaussi – puljong 

kasuta ära köögiviljakastme, fatta või mahshi valmistamisel. 

Kuumuta pannil õli või selitatud või ja prae lihakuubikuid igalt poolt ainult kergelt üle. 

Serveeri valge keedetud valge riisi ja köögiviljakastme kõrvale. 
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Potis hautatud liha tomatiga  

kebab halla �� ���ب 
NELJALE 

 

 

 

 

 

 

Koostisained: 

 

700-800 g veise või lambaliha, nt fileed, 

kuubikuteks lõigatud 

1 sibul, kuubikuteks tükeldatud 
2 tomaBt, väiksemat kuubikuteks tükeldatud  

4 tomaBt, püreestatud  

1 kartul, kuubikuteks lõigatud soovi korral 

1 tl soola 

½ tl jahvatatud musta pipart 

½ tl jahvatatud vürtsköömnet 

 

Valmistamine: 

 

Tõsta liha, sibula- ja tomatikuubikud koos potti ja tulele. 

Sega aeg ajalt, kuni segu pakseneb ühtlaseks, umbes 15 minuBt, kuni lihast, sibulast ja 

tomatist väljakeev vedelik on aurustunud. 

Tõsta tomatisektorid köögikombaini või kannmikserisse, püreesta ja vala liha peale potti, 

sega läbi. 

Jäta madalale tulele umbes 50 minuBks hauduma, aeg ajalt segades ja vajadusel lisades 

veidi kuuma vett, kuni lihatükid on pehmed. 

Soovi korral või poole keetmise pealt lisada kooritud ja kuubikuteks tükeldatud kartuli, 

sellisel juhul lisa koos kartuliga potti ka veidi vett. 

Maitsesta soola, pipra ja vürtsköömnega. 

Serveeri tomatikastmes makaronidega või valge riisi kõrvale. 
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Piklikud kuklid pehme koorikuga 

aish fiino � !� "!# 
12  TÜKKI 

 
Koostisained: 

 
1 ½ tassi käesooja veH  

1 spl kuivpärmi (10-12 g pakk) 

1 ½ spl suhkrut  

4 tassi jahu  

1 tl soola  

 ¼ tassi õli  

 

Valmistamine: 

 

Sega soe vesi kuivpärmi ja suhkruga, jäta 10 

minutiks seisma. 

Lisa pärmisegu hulka õli. 

Tõsta jahu kaussi, sega soolaga, vala peale pärmi-

õlisegu ja sõtku kuni taigen on ilus ühtlane ja ei 

jää enam käte külge – vajutades sõrmeotsaga 

kergelt taignale, peab see koht ülesse kerkima. 

Tõsta kergelt õlitatud kaussi või potti ja kata 

niiske puuvillase rätikuga, lase seista tund aega, kuni taigen on kerkinud kahekordseks.  

Võta tainas poBst ja sõtku laual uuesB läbi, vormi tainapall piklikuks ja lõika  12 võrdseks 

osaks. 

Vormi osad laua peal sõrmeotstega venitades ristkülikuteks, seejärel tõsta alumine äär 

veidi üle keskkoha ja pressi käeseljaga peale, seejärel tõsta ülemine äär veidi üle 

keskkoha ja pressi käeseljaga peale, et jääks justkui kolm kihti tainast, seejärel veereta 

peopesa all mööda lauda üles alla, kuni moodustuvad piklikud saiad. 

Tõsta saiad kergelt õlitatud pannile üksteise lähedale, pintselda üle veega, kata niiske 

riidega ning jäta veel 30 minuBks kerkima.  

Kuumuta ahi 230 ºC-ni ja tõsta kuklid eelkuumutatud ahju keskosasse ja küpseta 10 

minutit, kuni need on alt kuldsed, seejärel lülita sisse ahju ülaosas olev küttekeha-

grilltuli keskmisele kuumusele ja küpseta veel 5 minuBt, kui need on pealt ilusad kuldsed 

(tavalises ahjus küpseta umbes 15-20 minuBt, kuni saiad on pealt kuldsed). 

Võta saiad koos panniga ahjust ja pintselda peale veel vett ja kata niiske riidega, lase 

jahtuda. 

Enne serveerimist lõika pikuti pooleks, nii et ühest servast jäävad saiapoolikud kokku, 

jahtunud kukleid hoiusta kilekotis.  
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Kodune pitsa õhukese krõbeda põhjaga 

 pitza ا$%!� 
4 TÜKKI 

Koostisained: 

1 spl kuivpärmi (10-12 g pakk)  

1 spl suhkrut 

1 tass leiget veH 

3 tassi jahu 

1 tl soola 

1 spl piimapulbrit 
2 spl oliivõli 

6 spl oliiviõli 

¼ tl soola 

1 küüslauguküüs, purustatud 
4 tomaBt, püreestatud 

1 spl õli 

1 sibul, püreestatud 

1 ½ tl kuivatatud tüümiani 
½ tl soola 

¼ tl jahvatatud musta pipart 

400  g mozzarella-juustu 

meelepärast katet 
Valmistamine: 

Sega kausis soe vesi pärmi ja suhkruga, kata kaanega ja jäta 10 minuBks seisma. Sega 

teises kausis jahu soola ja piimapulbriga. Lisa pärmisegule 2 spl õli, sega läbi ja lisa 

jahusegule. Sõtku jahusegu kõigepealt kausis, kuni tekib üks suur pall. Tõsta see jahuga 

üle puistatud lauale ja jätka sõtkumist, kuni tekib ühtlane elastne tainas. Määri keskmise 

suurusega kauss kergelt õliga kokku ja tõsta sellesse tainapall, kata pealt niiske õhukese 

puuvillase köögiräBkuga ja jäta 1 tunniks kerkima. Puista laud jahuga kokku ja tõsta 

sellele tainapall ning sõtku veel, tee tainast pikk vorst ja lõika see noaga neljaks ning tee 

tükkidest elastsed pallid neid käte vahel mudides. Tõsta pallid jahusele pinnale ja rulli u 

20 cm diameetriga õhukesed keHad, tõsta iga ketas eraldi küpsetuspaberitükile, millele 

oled puistanud veidi jahu, kata uuesti köögirätikuga, jäta veel 40 minuBks kerkima. 

Valmista maitseõli segades omavahel 6 spl oliivõli, purustatud küüslaugu ja soola. 

Tomatikastme valmistamiseks püreesta eraldi sibul ja tomatid. Tõsta pott tulele, 

kuumuta selles supilusikatäis õli ja pruunista kuumas õlis püreestatud sibulat, vala peale 

tomatitest püree, sega, kata kaanega ja lase umbes 10 minuBt haududa, kuni potis on 

paksema konsistentsiga pasta. Maitsesta pasta soola, pipra ja tüümianiga, jäta jahtuma. 

Kuumuta ahi koos panniga 230-240 °C. Määri pitsapõhi kergelt kokku maitseõliga, kata 

supilusikatäie tomatipastaga, raputa üle mozzarella juustuga ja kata pealt meelepärase 

kaHega ning tõsta ahju kuumale plaadile, jäta 5 minuBks küpsema. Tõsta pannilabidaga 

taldrikule ja määri taignaääred veel maitseõliga kokku. 
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Kohev kollane keeks  

keek �!� 
KAHEKSALE 

 

 

 

 

 

 

Koostisained: 

 

3 tassi jahu 

1 tl küpsetuspulbrit 

3 muna 
1 ½ tassi suhkrut 

noaotsaga vanilliini või ½ tl vanillisuhkrut või ½ tl 

roosiõievett 

1 tass sulatatud või toasooja võid (u 200 g) 
½ tassi piima 

 

Valmistamine: 

 
Sega küpsetuspulber jahuga. 

Vahusta toasoojad munad suhkru ja vanilliga, lisa omavahel segatud sulavõi ja piim ning 

kõige lõpuks õrnalt sõelutud jahu, segades tainast alt üles. 

Vala tainas võiga määritud ja jahuga üle puistatud 25-30 cm läbimõõduga ahjuvormi ja 
küpseta 170 ºC juures 30 minuBt, kuni kook on läbi küpsenud ja pealt kuldpruun. 

Lase jahtuda ja lõika piklikeks, umbes 5 cm pikkusteks kangideks. 

Serveeri tee kõrvale. 

 
Soovitus:  

  

Soovi korral võid koogitaignasse pigistada ka ühe-kahe laimi mahla või apelsini mahla või 

serveerida terve koogina puistates peale tuhksuhkrut. 

Soovi korral võid küpsetada kooki ka keeksivormis, võHes pikliku keeksivormi puhul 2/3 

toodud kogustest. 

Kook säilib hästi kinnises kilekotis. 
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Kuum piimajook datlitega  

balah bil laban &����� '�� 
NELJALE 

 

 
 
 

 

 

 

Koostisained: 

 

16 kuivatatud või fermenteeritud datlit 
4 tassi piima 

3 spl suhkrut 

 

Valmistamine: 

 

Poolita datlid, võta välja kivi ja lõika ära 

varrepoolne ots. 

Lase piim keema tõusta ja tõsta datlid piima sisse, 
keeda umbes 5 minutit kuni datlid on pehmed. 

Lisa suhkur ja sega läbi. 

Serveeri kuumalt klaasist tassis koos lusikaga. 
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Araabia köögi radadel Egiptuses ja Marokos 
Hummus, falafelid, 

läätsesupp ja grillitud 

krevetid, sekka sidrunit, 

kaneeli, safranit ja 

apelsiniõievett. Muidugi ka 

kanapirukat, kebabit, 

suussulavaid kooke ja 

idamaiselt roosilisi 

magustoite. Kõik need, ja 

paljud teisedki retseptid on 

Nele ja Reelika välja valinud 

oma Egiptuse ja Maroko 

perekondade varamutest. 

Kokku sai 100 retsepB, mis 

rikastaksid ka eestlaste 

toidulauda.  

Raamatus kohtute 

parimaga traditsioonilisest 

ja vahemerehõngulisest 

Egiptuse köögist ning 

eksootilise mekiga Maroko 

roogadest. Kui Maroko 

köök hiilgab vürtsise, 

magusa ja soolase maitse 

oskusliku kombineerimisega, siis Egiptus võlub pigem selgete, lihtsate ja kergete 

maitsetega. Mõlemad köögid ühinevad magustoidulauas - maiustused ja koogid on 

mesimagusad ning siirupised. 

Kõik Nele ja Reelika poolt kogutud retseptid katsetas oma koduses Tallinna köögis läbi 

Gaili, kes need ükshaaval ka piltidele püüdis.  Seega võib olla kindel, et kogu vajaminev 

kraam on saadaval ka Eestis.  

Toredaid maitserännakuid!  
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Raamatust „Araabia köögi radadel Egiptuses ja Marokos“ leiad kõik need 100 retsepB: 
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Kust leida...   

aniis – Piprapood, Solaris, umami.ee  

apelsiniõievesi – Piprapood  

džuudi lehed – pood mošee juures  

filotainas – kõik suuremad toidupoed   

hibisk – terved õied teepoodides (näiteks Chado vanalinnas)  

kardemon – terved kuprad umami.ee  

kikerherned – kuivatatud ja konservid – Prisma, Stockmann, ökopoed, Piprapood  

konafa – Kaupmehe hulgiladu  

läätsed :   punased – umami.ee   pruunid – kõik suuremad toidupoed, ökopoed  

maisitärklis – suuremad toidupoed, ökopoed  

nisuterad – ökopoed   

okra – koserveeritult Piprapoes, külmutatult mošee juures poes  

roosivesi – Piprapood, Kaubamaja, Stockmann, umami.ee  

seesamipasta – Kaubamaja, Stockmann, Piprapood, ökopoed, Güllüoglu  

selitatud või – Piprapood   

silmoad – Piprapood   

tamarind – Piprapood, umami.ee  

taro - puuviljakeskus.ee/aedvili2.html  

tuvi – Stockmann   

viinamarjalehed – suuremad toidupoed, näiteks Selver  

vutt – Stockmann, Solaris  

vürtsköömned – Piprapood, Stockmann, Solaris 
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Poodide internetiaadressid  

Piprapood http://www.pipar.ee 

Solaris http://www.solaris.ee/shopping/toidukaubad/solaris-toidupood/ 

Umami http://www.umami.ee 

Mošeepood hGp://www.islam.pri.ee/index.php?id=59 

Chado http://www.chado.ee/ 

Prisma http://www.prismamarket.ee/ 

Stockmann http://www.stockmann.ee/portal/ 

Kaupmehe hulgiladu http://www.kaupmees.ee/ 

Ökopoed hGp://www.roheline.ee/content/view/340/108/lang,et/ 

Kaubamaja http://www.kaubamaja.ee/ 

Güllüoglu http://www.gulluoglu.ee/ 

Puuviljakeskus http://www.puuviljakeskus.ee/ 

Selver http://selver.eu/ 


