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Viis ülilihtsat võimalust, kuidas   
igaüks saab toitu ja raha säästa 
Kui prügikotid ajavad üle ääre, vaata tähelepa-
nelikult ringi: kuidas oleks sul võimalik toidu-
ga paremini ringi käia, osta mõistlikumalt ja vä-
hem toitu raisata? Lisaks aitab säästlik toiduga 
ümberkäimine sul rahakotirauad koomal hoi-
da!

1.  Pea varude üle arvestust.

Egas ilmaasjata ei heida humoristid nalja meie 
kappides leiduvate 30 aastat vanade konservi-
de või muu toidukraami üle. Sestap vaata ala-
ti enne poodiminekut oma varud üle ja kasuta 
ära, mitte ära osta „igaks juhuks” uusi aseme-
le. Varusid soetades mõtle aga samuti hästi lä-
bi, kui palju ja mida sa tegelikult vajad – kas äk-
ki leidub kapis näiteks kolm aastat seisnud kui-
vatatud herneid, sest plaanisid kunagi ammu 
hernesuppi keeta?  

2.  Osta vaid seda, mida vajad.

Supermarketid on säetud nõnda, et me seal 
võimalikult palju korvi-kärusse laoks. Ent kas 
meil on seda tegelikult ka tarvis? Sellepärast 
tee endale poodlemiseks kindel ostunimekiri, 
soovitavalt planeeri nädalamenüü ja pea sel-
lest kinni.

3. Kasuta jäägid ära.

Puuvilju jääb üle? Kuumuta, lisa veidi suhkrut 

ja moos valmis! Sai jäi söömata? Kuivata ära ja 
jahvata riivsaiaks! Tegelikult on ülejääkide ka-
sutamiseks palju võimalusi, tuleb neid vaid ka-
sutada.

4. Jaga ülejääk või pane sügavkülma.

Valmistasid kogemata liiga palju süüa? Väga 
hea, kutsu sõbrad või lähedased külla ja jaga-
ge – pole midagi mõnusamat kui üks vahva 
koosolemine hea toiduga! Võite ka naabritega 
korraldada mõnusa potlucki, kuhu igaüks oma 
koduselt toidulaualt kraami toob. Või siis lähed 
külla ja viid toitu kellelegi su naabruskonnas, 
kes seda väga vajab. Teine võimalus on üleliig-
ne ports sügavkülma pista ja mõni teine kord 
üles soojendada – hea võtta, kui kõht tühi ja 
toidutegemiseks aega napib. Ära ainult seda lii-
ga kauaks seisma unusta! 

5.  Osta kohalikku kraami.

Eelista kohalikke pakkujaid ja tootjaid – palju-
des kohtades, kas siis turul või suisa kohapeal, 
saad värsket kraami osta otse tootjalt. Nii lä-
heb vähem raisku, sest pika teekonna tõttu po-
le toit hakanud riknema, lisaks saad asju osta 
ka mittevajaliku pakendita. Pluss vana tõde, et 
su kehale parim toit on niisugune, mis on kas-
vatatud võimalikult keemiavabalt umbes 50 ki-
lomeetri kaugusel kodust! 

Toit tänab 
tarka tarbijat
Eesti Korteriühistute Liit alustas koostööd tarbijaorganisatsioonidega 
Lätist, Leedust, Bulgaariast, Horvaatiast ja Rumeeniast, et üheskoos 
aidata vähendada toidu raiskamist kodumajapidamises. Koostööprojekti 
raames jõuavad EKÜLi vahendusel tarbijani valdkonna uudised, 
koolitused, arutelud, trükised ja veel palju muud. Häid nõuandeid jagame 
nii ajakirjas Elamu kui ka meie sotsiaalmeediakanalites ja kodulehel!
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Magustoiduks  
„vaesed rüütlid”
„Vaesed rüütlid” on paljudele kindlasti tuttav ja väga mõnus 
magustoit. Seda on  kerge valmistada ning see soodne roog 
annab võimaluse ka paar päeva seisnud ja natuke tahkemat 
saia kasutada. Blogija KTDecohome’i lahkel loal jagame te-
ma „vaeste rüütlite” retsepti:

Tarvis läheb: 
saia (soovitavalt paksemad ja tahkemad viilud);
kohvikoort (kohvitassitäis (umbes 1 cup) või veidi rohkem, olene-
valt sööjate arvust);
1–2 muna, olenevalt sööjate arvust;
1–2 sl suhkrut, maitse järgi;
näpuotsaga kaneeli ja kardemoni;
praadimiseks võid;
tuhksuhkrut kaunistuseks.

Vala kaussi kohvikoor, suhkur, munad, kaneel ja kardemon 
ning vispelda korralikult läbi. Lõika saiast mõnusalt paksud 
viilud ja kasta segusse, lase viiludel korralikult segu sisse 
imada, seejärel tõsta särisevasse võisse praadima. Prae ker-
gelt mõlemalt poolt kuldpruuniks, tõsta taldrikule ja rapu-
ta üle tuhksuhkruga. Kõrvale paku kodust moosi või värs-
keid marju, aga ka jäätist või vahukoort.

Kohvipaks: kosmeetika-
vahend, kodupuhastaja  
ja taimede kosutaja
Kõige tuttavam ülejääk, millel on hulk erinevaid taas-
kasutusvõimalusi, on kahtlemata kohvipaks. Valmis-
ta sellest näiteks kodune keemiavaba kehakoorija: se-
ga kohvipuru vähese oliivõliga ühtlaseks massiks, 
määri masseerivate liigutustega probleemsetele koh-
tadele ja lase 20 minutit mõjuda, seejärel pese korra-
likult maha. 

Samuti aitab kohvipaks eemaldada randid vaasi-
delt: aseta vaasi paar lusikatäit kohvipaksu, vala peale 
kuuma vett, raputa ja lase vähemalt tund aega seista. 
Pärast pese vaas puhtaks. Ka kõrbenud pannid-potid 
ja grilli peaks kohvipuru aitama puhtaks saada – mää-
ri kohvipaksuga kokku, lase veidi seista ning pese ja 
kuivata.

Ja taimed armastavad kohvipuru! Paljud aiapidajad 
teavad, et fosfori ja kaaliumirikas kohvipaks tõstab pin-
nase happelisust ja annab taimedele väge, seda võib se-
gada mullaga ja nii paari-kolmesentimeetrise kihina tai-
me ümber kobestada. Räägitakse, et iseäranis armasta-
vat kohvipaksu majesteelikud aiakaunitarid roosid!


