
Traditsiooniline 
Eesti toit

ehk
mida on ajaloost õppida

Ülle Jukk

17.09.2020

Hiiumaal



Traditsiooniline toit:

- Toit oma originaalmoel: moderniseerimata, 
töötlemata, pakendamata,

- Pika ajalooga toit,
- Rafineerimata loomulik toit,
- Lihtne toit, milles põhikomponendid hästi 

aru saada.

Rahva toidu määrab põhiliselt vastava maa 
majanduslik profiil, mis on omakorda tihedas 
seoses geograafilise keskkonnaga, eriti 
mullastikuliste ja klimaatiliste tingimustega.
(Endla Lõoke, Toidust Eesti külas XIX sajandi teisel poolel ja XX 
sajandi alguses. Etnograafiamuuseumi aastaraamat XVI, 1959.)



Muutused:

- 19. saj ärkamisaeg tähendab siinse toidulaua liitumist Euroopa vanemate 
köögisaladuste ja -traditsioonidega, mis viib ka siinse traditsioonilise ja üsnagi 
vähevarieeruva toiduraamistiku lõhkumiseni.

- “Olgem eestlased, aga saagem ka eurooplasteks” – Euroopa tuli Eestisse ka 
toidukultuuri ja kokaraamatute kaudu ning paljud võõrad toidud said omadeks.

- 19. sajandi II pool – taluelamutesse ehitatakse pliidid. 
- 1917-1918 – Liivimaa poolitamine Eestiks ja Lätiks, väga pikalt kestnud kultuuriruumi 

lõhkumine. 
- 20. sajandi I pool – kodumajanduskursused, kokaraamatute laiem levik, tervisliku 

toitumise, sh taimetoitluse propageerimine, karskusliikumine.
- 20. sajandi II pool – me ei tea, et nupsusai on sama mis brioche, ajakiri „Nõukogude 

Naine“, Salme Masso ja Linda Petti.
- 21. sajandi algus – maailm on küll avatud, kuid soust ja kartul pakub alati tuge ☺.

Ajalugu ei saa ette saata ☺. 



Mitte toidukultuur, vaid toitude kultuur

Rääkides toidupärandi vm pärandiliigi uurimisest 
ja piirkondlikest eripäradest, räägime kõige enam 
kihelkondlikust printsiibist, vähem 
haldusjaotusest kuni 
II maailmasõjani, aga mitte kaasaegsest 
haldusjaotusest. Vara veel!

Mingi koha tausta ja pärandi iseloomu määravad:
- loodusolud, 
- muinasaegne jaotus, 
- kihelkondlik jaotus,
- Eesti- ja Liivimaa kubermangu piir,
- keelemurded ja nende piirid,
- (maakondlik jaotus kuni II MS).

Foto: Eesti Entsüklopeedia



Mida on ajaloost õppida

- "Vanarahva söögimajandusest ei ole kirjutada küll kuigi isuäratav", kirjutas 
üks noor ERMi kaastöötaja, kui tuli 1926. aastal oma uurimisretkelt Laeva, 
Uue- ja Vana-Põltsamaa valda.

- 1820 anti Torma mõisast igaühele külimitt kartuli seemet. Kartul kasvas ilus ja 
sügisel sai igaüks vaka. Kartul pandi kirstu ja reie alla seisma, ei julenud ükski 
teda tarvitama hakata. Eks kevadeks oli külm kõik ära rikkunud. Mõis andis 
jälle uue seemne. (Torma, 1921) 

- „Tegin hommikul meie ühisköögis putru hirmkallist "ökomökopoest" ostetud 
7-viljahelvestest. Portugallasest korterinaaber tuli kööki, vaatas potti ja küsis: 
„Kas olete abikaasaga sea võtnud?„“ (Eesti-Saksa pere, Saksamaa, 2020)



Vaimse kultuuripärandi nimistu: toit ja toitumine

Hiiumaalt: koduõlle valmistamine ja joomine; käkisupi keetmine ja söömine; lambajalgade 

kuivatamine ja toiduks kasutamine Hiiumaal.

Kuvatõmmis:
https://rahvakultuur.ee/



Süldipidu

„Eestlastel on rõve komme tähtpäevi 
pidada süldilaua taga: 
kartulisalat, sült, munad 
majoneesiga, täidetud singirullid, 
mingi kuivanud kringlikrõnks kuskilt 
marketist ja liitrite kaupa alkoholi.”

Tsitaat: Eestlased ja süldilaud. Perekool, märts 2018



Kohalik toit vs traditsiooniline toit 21. sajandil – uus söödav identiteet, 
sotsiaalne konstruktsioon, mood või osa tulevasest kultuuripärandist?



Kaerakile, kiisla, kiisel

- „Eestis õige laialt tarvitatav toit, nähtavasti ju 

väga ammusest ajast saadik, sest ka Ida-Soomes on see 
väga lugupeetud rahvuslik roog. Iseäralik on küll, et 
seesama toit ka Põhja-Šotimaal väga tuttav on, kus seda 
õige toitvaks ja tervisekohaseks söögiks peetakse.„ 

(1908, Majapidamise- ja Keedukool: söökide valmistamise õpetus),
- Flammer(a)i Eestis, flammeri Lätis,
- Flummery Suurbritannias, pärit ilmselt 
Walesist, nimi mugandatud kõmri keele 
sõnadest llymru või llumruwd,
- Retsept: 1615, The English Hus-wife, 
London.



Kuidas esitada kaerakilet ja 
hapurokka tänapäeval?



21. sajand – toiduturism, agroturism, „defragmenteeritud toit“, 

traditsioonilise toidu valmistamiseks pole enam sobivat toorainet



Taasavastatud vana - looduslikud toidutaimed

- baltisaksa ja vanas talupojakultuuris olemas,
- 19. sajandi II poolel ja 20. sajandil paljuski ravimtaimede 
tasemel, söödi 3-4 taime,
- 21. sajandil taimemaailma uuesti avastamine – sisemine vajadus? 
mood? Igavus? soov eristuda? ärinišš?



Kihnu saia fenomen

- retsept: "Kihnu kokaraamat", 
2009

- Kihnu sai on Eesti brioche, 
võrdub paljudele hea
kodusaiaga

- Kihnus saanud viimaste
aastate müügihitiks



Kas kõik peab pidevalt muutuma??? 
Iga muutus lisab uusi kihistusi

Maavillane kruubipuder koos seaküljelihast kõrnete ja räimega, 
@Erlis Schönberg



Sellegipoolest tunne oma kandi 

kohalikku toidupärandit!

- Mälestused: enda mälu, perekond ja 
suguvõsa, kohalik kogukond,
- Ajakirjandus, kokaraamatud,
- Muuseumide ja arhiivide fondid 
(dokumendid, fotod jms),
- Teadusartiklid ja trükised,
- Kunsti- ja kirjandusteosed, fotod ja 
filmid,
- Sotsiaalmeedia, blogid.

NB! Kõige põneva juures ei tohi 

unustada allikakriitikat!

Henriette von Wahli kokaraamat, @Tallinna Linnaarhiiv



„Pärand võib pakkuda püsi ja kindlust, kuid tingimata ei pea seda 
tegema, kuid huvitaval kombel saab ta seda teha üksnes ise 
pidevalt muutudes. 
Pärandile omane püsivuse ja muutuvuse 
sulam saavutataksegi pärandi pideva uuesti loomisega”.

Kurmo Konsa. Laulupidu ja verivorst: 21. sajandi vaade kultuuripärandile, 2014


