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POENIMEKIRI

ESMASPÄEV

NÄDALAMENÜÜ PLANEERIJA

MIKS PEAKS LEIB IGA PERE POENIMEKIRJAS OLEMA?
1. Leib on kõikide maailma
toidukultuuride alus

2. Leib on tulvil headest toitainetest
Koos teiste teraviljatoodetega moodustab leib

Lavašš, ciabatta, rukkileib – leib on tõepoolest üks

toidupüramiidi esimese astme, andes meile vajalikku

vanimaid ning läbi aegade olulisemaid roogasid. Mõnes

energiat. Leib sisaldab rikkalikult kasulikke kiudaineid,

maailma keeles ja kultuuris on leib koguni nii oluline,

valke, mineraale ning B-rühma vitamiine.

et see on saanud toitu tähistava sõna sünonüümiks.

3. Leib on universaalne

4. Igaühele leidub oma leib

Erinevalt levinud arvamusest on leib nii palju enamat

Tänapäeval on riiulid lausa lookas erinevatest

kui pelgalt võileivamaterjal. Salatid, praeleib,

leivatoodetest. Nii on kõigil võimalik leida nende

paneering lihale, paks leivasupp või magusad

hulgast oma lemmik: alates tervislikest

küpsetised – nutikal kodukokal on kümneid viise,

seemneleibadest kuni krõmpsuvate leivasnäkkideni,

kuidas leiba oma köögis oskuslikult kasutada.

mis toovad naeratuse näole ka pere noorimatel.

KUIDAS LEIBA-SAIA KAUEM VÄRSKENA HOIDA?
1. Kätehügieen

2. Pindade puhastamine

Mustad käed ei kanna mitte ainult tervisele

Selleks, et juba valmistatud toitude jäägid ei

ohtlikke viiruseid, vaid potentsiaalselt ka

aitaks kaasa hallituse ja selle eoste

hallitusseene patogeene. Kui pesed käsi,

levimisele, tuleb regulaarselt puhastada ka

hoiad oma tervist ning tagad ka koduköögis

köögipindasid ja lõikelauda.

leiva-saia värskuse.

3. Köök ei tohi olla niiske

4. Õige hoiustamine

Kõik toiduvalmistamiseks kasutatavad

Parim retsept leiva värskuse tagamiseks on

pinnad peaksid olema kuivad. Tee kindlaks, et

hoida seda suletud pakendis eraldi

köögis oleks hea ventilatsioonisüsteem, et

leivakastis või muus kinnises kapis-sahtlis.

niiskus ei leviks või tekita pagaritoodetele

Nii võid olla kindel, et pakki ei pääse ühtegi

eraldi kuiv keskkond – näiteks suletud

bakterit või mikroobi, mis võiks põhjustada

leivakapp.

hallitust. Pakend kaitseb leiva- ja saiatooteid
temperatuuri ja niiskuse mõjude eest.
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LEIB ON PALJU ENAMAT KUI VÕILEIVAMATERJAL
VÄRSKE, JUST POELETILT KODUKÖÖKI MAANDUNUD LEIB
ON LÕUEND SINU KULINAARSELE LOOMINGULE!
Sellest võid teha näiteks rikkaliku hommikusöögi koos

Näiteks leiad siit vahemerepärase oasupi, leivasalati ning

kasuliku avokaado, muna ja salatirohelisega.

mitmed magusad road, kus saiaviilud on asendamatuks

Lõunasöögiks sünnib näiteks topeltvõileib kalkuniliha ja

koostisosaks.

hummusega ning õhtusöögiks kergem amps kodujuustu,
„Parim enne“ kuupäeva ületanud leiva- või saiaviilud ei

soolalõhe ja tilliga.

pruugi võileivamaterjalina olla just parim valik, kuid neid
Siia nädalamenüüsse oleme aga kokku kogunud

saab hõlpsalt kasutada teiste maitsvate toitude

retseptid, mille abil leiba muul moel ära kasutada, sest

valmistamiseks!

seisma jäänud leivaviilud ei ole toidujäätmed, vaid
võimalus avastada uusi retsepte!

1. Esiteks võib leiba või saia õrnalt veega

2. Teine võimalus on, otse vastupidi,

tupsutada ning seejärel seda ahjus või

aurutada kogu niiskus leivast välja, röstides

mikrolaineahjus kuumutada. Sel viisil

selle pannil mõnusalt krõbedaks. Või tee seda

pehmeneb pagaritoodetes sisalduv tärklis

ahjus, lisades leivale heldelt küüslauku ja

ning need muutuvad hetkega taas värskeks.

oliiviõli – nii saad lihtsa vaevaga maitsvad
snäkid.

3. Kolmanda võimalusena võib
kuivanud leiba kasutada erinevate
vormiroogade ja kookide valmistamiseks, sest
kuivemapoolne leib imab hästi endasse kõik
vedeliku ja sellega koos ka maitseained.
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10 NUTIKAT VIISI, KUIDAS LEIBA KASUTADA JA
SEISNUD SAIALE-LEIVALE UUS ELU ANDA

6 viilu Fazer Rösti 5-vilja

VALMISTAMINE

VAJA LÄHEB

ITAALIAPÄRANE LEIVA- JA OASUPP
täisterahelvestega röstsaia
400 ml kooritud tomateid
omas mahlas

1. Kuumuta kastrulis õli ja prae selles hakitud sibul, porrulauk
ja porgand.
2. Kui köögiviljad on juba veidi pehmemad, lisa tomatikonserv.
Purusta tomatid pannilabidaga ja prae segu edasi.

400 ml keedetud valgeid ube või

Seejärel sega sisse oad, vürtsid, ürdid, lisa puljong ja

võiube

sega. Kata pott kaanega ja lase umbes 20 minutit podiseda.
3. Kuni supp keeb, rösti saiaviilud kas röstris või piserda

2 keskmise suurusega porgandit
1 sibul

neile veidi õli ja rösti need ahjus. Kui köögiviljad on

1/3 porrust

pehmed ja supp valmis, lisa sellele sool, pipar ja hakitud

4 spl oliiviõli

värske petersell.
4. Serveerimisel pane röstsai õrnalt supi peale kaussi, riivi

peotäis värsket peterselli
1 l köögivilja- või kanapuljongit

peale parmesani ning piserda veel umbes supilusikatäis

2 tl paprikamaitseainet

oliiviõli.

pool tl suitsutatud paprikamaitseainet
või teravat pipart
1 tl kuivatatud ürte
näpuotsatäis soola ja pipart

MÄRKMED

tükk parmesani või muud kõva juustu
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8 viilu Fazer Rösti Brioche röstsaia
pool klaasi pruuni suhkrut
2 muna
300 ml kookospiima või -koort

VALMISTAMINE

VAJA LÄHEB

KOOKOSEHÕNGULINE SAIAVORM
1. Kõigepealt rösti saiaviile paar minutit kuumas ahjus,
seejärel rebi need väiksemateks tükkideks ja aseta
ahjuvormi, teravad otsad püsti. Vahusta munad.
2. Pane väikesesse kastrulisse suhkur, sool, kookospiim,

2 spl vanilliekstrakti

vanilliekstrakt ja viski, kuumuta segu madalal kuumusel

1-2 spl võid

pidevalt segades, kuni suhkrukristallid on lahustunud.

4 tl viskit või brändit (valikuline)

Lase segul veidi keeda, seejärel sega hulka lahtiklopitud

tuhksuhkrut

munad.

näpuotsatäis soola

3. Vala segu ahjuvormi saiaviilude peale. Sulata või ja nirista
see saiavormi peale.
4. Küpseta vormi ahjus 20-25 minutit.
5. Serveeri saiavormi koos oma lemmiku magusa kastmega,
näiteks kondenspiima või moosiga ning puista üle

MÄRKMED

tuhksuhkruga.
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3 viilu Fazer Rösti Brioche röstsaia

VALMISTAMINE

VAJA LÄHEB

“VAESED RÜÜTLID”
1 muna
1 spl piima
1 spl vahtrasiirupit või

1. Kui röstsai on veel värske ja pehme, rösti seda korraks röstris või
kuival pannil.
2. Vahusta muna ja sega selle hulka kõik ülejäänud koostisosad.
3. Sulata pannil või, leota saiaviilusid mõlemalt poolt munavahus ja
prae neid, kuni röstsai on saanud pruunika jume.

muud magusainet

4. Serveeri soojalt koos vahtrasiirupi ja värskete marjadega,

1 tl vanilliekstrakti

puista peale tuhksuhkrut.

1 tl kaneeli
soola
1 spl võid küpsetamiseks

VALMISTAMINE

„PIRAADI SILM“ –
NOSTALGILINE LAPSEPÕLVEHOMMIKUSÖÖK
Auguga saiaviilu sees küpsetatud praemuna ehk „piraadi silm“ on
ilmselt paljude poolt unustatud ja alahinnatud
hommikusöögiretsept. Miks mitte sellele taas elu sisse puhuda ja
niimoodi nutikalt ära kasutada ka kapis seisvad järelejäänud
leivaviilud! Selleks on vaja sulatada pannil tükike võid ning
praadida saiaviil ühelt poolt. Seejärel lõika klaasiserva või
küpsisevormiga saia keskele auk, pööra saiaviil pannil ümber ning
löö auku muna. Küpseta kaane all, kuni muna on valmis. See
kelmikas hommikusöök toob kindlasti rõõmu ka lastele ning
mõne põneva piparkoogivormiga võib saia sisse lihtsa ringi
asemel hoopis muu kuju lõigata!
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VALMISTAMINE

SALAJANE KOOSTISOSA RIIVSAI
Enda valmistatud krutoonid ja riivsai on iga hea koka salarelv. Kui
paljudele võib riivsai tunduda maitsetu massina, mida harva vaja
läheb, siis tegelikult on selle kasutusvõimalused laiad – seda võib
lisada lihapalli- või kotletitainale, täiendada suppe ja küpsetisi või
anda juustuga koos lisakrõbedust ahjus küpsetatud köögiviljadele.
Riivsaia on imelihtne ja imekiire teha, nii et pole ühtegi vabandust,
miks seda oma köögiarsenali mitte võtta! Riivsaia tegemiseks küpseta
saiaviilud ahjus või rösti röstris, seejärel purusta köögikombainis või
riivi. Kiireks õhtusöögiks võid segada kaalikad riivitud parmesaniga,
puistata üle riivsaiaga ning need ahjus küpsetada.

VALMISTAMINE

KRUTOONID - KRÕBEDAD JA
MAITSEKÜLLASED
Krutoonid (väikesed saiakuubikud) sobivad hästi üksikute pakki alles
jäänud leiva-ja saiaviilude ära kasutamiseks, olgu selleks siis lihtne
saiapäts, rukkileib või mitmeviljasepik. Selleks lõika saiaviilud
väikesteks kuubikuteks, sega vähese õliga ning küpseta ahjus madalal
kuumusel, kuni kuubikud on krõbedad. Seejärel võid krutoone
maitsestada meelepäraste vürtside või ürtidega või lisada neile
riivitud küüslauku, et anda neile eriliselt tugev maitse. Krutoone võid
kasutada kohe pärast küpsetamist või lasta neil jahtuda ja panna
õhukindlasse pakendisse, et saaksid neid veel ka 3-4 päeva hiljem
tarbida. Krutoone võid lisada oma lemmiksalatitele, -suppidele või
-hautistele.
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3 viilu Fazer MUST seemneleiba

VALMISTAMINE

VAJA LÄHEB

RÖSTITUD LEIVA JA KÖÖGIVILJA VORM
3 muna
¾ klaasi piima
pool brokolit
suur peotäis värsket spinatit

1. Prae pannil väheses õlis tükeldatud porru, küüslauk, porgand,
seejärel lisa tükeldatud brokoli ja prae kuni see on pehmem.
2. Lõika leivaviilud väiksemateks tükkideks ja aseta ahjuvormi põhja.
Pane leivatükkide peale praetud köögiviljad.
3. Klopi eraldi kausis lahti munad, lisa piim, riivitud või viilutatud

1 keskmine porgand

juust ja sool. Vala munamass köögiviljade ja leiva peale, puista

kolmandik porrut või väike sibul

kõige peale jahvatatud pipart.
4. Küpseta ahjus 30 minutit ning serveeri soojalt või külmalt koos

5 küüslauguküünt

oma lemmiksalatiga.

soola ja pipart
veidi juustu
oliiviõli

VALMISTAMINE

KUUMAD BRUSCHETTAD JUUSTU JA MOOSIGA
Kui tavaliselt on võileivad kas juustuselt krõbedad ja soojad või just
rohke värske kraamiga kaetud külmad ampsud, siis vahel võib neid
kahte ka segada! Kui sul on kodus purk mõnd maitsvat
juustumoosi või vanaema vaaritatud hõrk keedis, saab soojadest
juustusaiadest teha suupiste, mis võtab lausa gurmeetoone!
Retsept on lihtne: rösti saiaviilud ja määri igale viilule moosi.
Siis pane igale saiale veel hakitud sibulat ja šampinjone,
meelepäraseid ürte ja kõige peale rohkelt riivitud juustu.
Küpseta saiu ahjus kuni juust on sulanud ja kergelt pruuni
tooni saanud, selleks kulub umbes 10-15 minutit.
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5 viilu Fazer Seemneröst röstsaia
4 sl õli praadimiseks
2 muna
300 g värskeid tomateid
mõned väikesed kurgid

VALMISTAMINE

VAJA LÄHEB

TOSKAANAPÄRANE TOMATI-RÖSTSAIASALAT
1. Rebi leivaviilud suurteks tükkideks, puista peale lusikatäis
oliiviõli, küpseta ahjus umbes 10-15 minutit.
2. Tükelda köögiviljad, puista peale paar heldet näputäit soola ja
kuivatatud ürte, lisa oliivid ja värske basiilik.
3. Seejärel piserda köögiviljadele oliiviõli ja äädikat või sidruni-

1/3 punast sibulat

mahla, pressi salatile ka kaks küüslauguküünt ja sega korralikult

peotäis värsket basiilikut

läbi.

peotäis oliive

4. Lisa krõbedaks küpsenud ja jahtunud röstsaiaviilud ja serveeri!

kuivatatud rosmariini
meresoola
2 spl äädikat või sidrunimahla
2 küüslauguküünt

VALMISTAMINE

KRÕBEDAD LEIVASNÄKID JOGURTIKASTMEGA
Kes meist ei oleks söönud küüslauguleibasid! Küll aga võib sellest
rasvasest pubisnäkist teha hoopis koduse ja tervisliku vahepala, kui
küpsetada leivaviilud ahjus vähese õliga krõbedaks ja serveerida
näiteks koos jogurti-ürdikastmega. Kastme tegemine on lihtne: sega
keefiri või maitsestamata jogurti hulka hakitud tilli ja rohelist sibulat,
peeneks hakitud kurki ja veidi jahvatatud köömneid. Kõige peale
piserda oliiviõli ja puista veidi paprikamaitseainet. See kiire vahepala
on suurepärane energiaallikas ja tervislik snäkk, mis tundub nagu
kodune kiirtoit!
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