
E. Kurme "Eesti keele õpe kutseõppe õpetajatele" 25.04.2018  

 

TÖÖLEHT 

Eesti toit Pivarootsi Tuulikus https://www.youtube.com/watch?v=u5SDBTeRE20  

Ülesanne 1 

Selgitage allolevate sõnade tähendust. 

Tuulik 

Vanavanemate retsept  

hõõruma kokku; kondiotsad väljas; köömned; kätte saama; siig/siiakala; haug/havi; ahven; 

raputama peale; siiru-viirutatud; purustatud; karameliseeritud; röstitud; kaerahelbed 

 

1.  Sea välisfilee kondiga ehk karbonaad 

2. Soolasiig/siiakala 

3. Lambaliha 

4. Vahukoor jõhvikatega 

 

Ülesanne 2 

Kuulake teksti ja kirjutage paari sõnaga vastus küsimustele? 

 

1. Mida tuleb sea välisfileele kondiga ehk karbonaadile peale panna? 

2. Mida veel lisada? 

3. Mida pakutakse sealiha juurde?  

4. Miks on kala tuulikus vähe?  

5. Mis kala saab?  

6. Kuidas on kala kõige parem säilitada?  

7. Kuidas toimub kala soolamine?  

8. Miks on külmutatud kala halb?  

9. Kuidas valmistatakse lambaliha suvel ja mida pakutakse sügisel?  

10. Mis on lambaliha delikatess?  

11. Mida tahab pakkuda tuuliku perenaine külalistele?  

12. Mida lisatakse magustoidule juurde?  

13. Milliseid lilli kasutatakse kaunistuseks?  
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Ülesanne 2 

Kuulake teksti ja kirjutage paari sõnaga vastus küsimustele? 

14. Mida tuleb sea välisfileele kondiga ehk karbonaadile peale panna? Soola, pipart 

15. Mida veel lisada? kadakamarju 

16. Mida pakutakse sealiha juurde? Hapukapsast mustade ploomidega, ahjukartulit köömnetega 

17. Miks on kala tuulikus vähe? Raske kätte saada 

18. Mis kala saab? Siiga, haugi, ahvenat 

19. Kuidas on kala kõige parem säilitada? Soolata 

20. Kuidas toimub kala soolamine? Raputad soola peale ja paned tünni 

21. Miks on külmutatud kala halb? Nagu konserv 

22. Kuidas valmistatakse lambaliha suvel ja mida pakutakse sügisel? Suvel grillitakse, sügisel 

lambajalg ahjus 

23. Mis on lambaliha delikatess? Suitsutatud 

24. Mida tahab pakkuda tuuliku perenaine külalistele? Siiru-viirutatud vahukoort jõhvikatega 

25. Mida lisatakse magustoidule juurde? Kalamelliseeritud meega röstitud leiba/leivapuru, 

kaerahelbed 

26. Milliseid lilli kasutatakse kaunistuseks? Söödavaid 
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