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KAS TEAD?
Milline lumememm on kõige väiksem? 
– Vasakpoolne. / Mitu senti kukkus poi-
sil maha? – Kuus. / Kes neist loomadest 
elab külmal maal? – Pingviin. Just selliseid 
küsimusi „loeb“ praegu mu kõrval enda-
le ette üks nelja ja poole aastane vahvast 
lehvikuna avanevast raamatukesest. Me 
oleme küsimustele juba enne koos vastu-
seid otsinud ning need on kerged meel-
de jääma, küsimused siis, vastuseid tu-
leb ikka uuesti leida. Küsimuste-vastuste 
vorm ja enese proovile panemine meeldib 
lastele, eriti kui ülesanded on erineva ras-
kusastmega ning jätavad ruumi nii nupu-
tamisele kui ka mõnusale tundele enda 
teadmiste ja tarkuse üle. Üks lemmikuid 
ülesannete seas on piltidelt erinevuste 
leidmine – see on tõeliselt hea tähele-
panuharjutus. Raamatuke on mugavalt väi-
ke käes hoidmiseks ning kokku köidetud 
lehed ei lähe kaotsi. Seega sobib hästi pike-
male auto- või bussisõidule aja veetmiseks.
Veidi vanematele lastele mõeldud lehvikus 
on juba raskemaid küsimusi looduse, 
matemaatika, kirjanduse, ajaloo, maatea-
duse ja spordi kohta. Üks mis kindel – 
millalgi jõuab enamik lapsi vanusesse, 
kus neile meeldib sellist mälumängu ikka 
ja jälle mängida. Väsinud lapsevanemale 
ja õpetajale on see aga tritseeratopside ja 

MIKSID PANNIL JA POTIS
Kodus kokkajad võib jagada kaheks. Ühed 
lähevad kindla peale välja: teevad seda, 
mida alati ja nii, nagu alati. Retseptid on 
neil tuhandeid kordi järele proovitud ja pä-
rit emalt, vanaemalt või tädi Leidalt. Tei-
sed tahavad kogu aeg midagi uut ja põne-
vat katsetada, kammivad selleks internetti, 
sirvivad eksootilisi kokaraamatuid või nä-
dalalehtede gurmeelisasid. 

Aga mis neil kahel ühist on?
Muidugi see, et kumbki ei pääse kee-

miast ega füüsikast, mis teeb kokkamise 
tulemuse üleüldse söödavaks või muudab 
selle hõrguks naudinguks. 

Dr Stuart Farrimondi raamat „Gastro-
noomia. Praktilised küsimused. Teadusli-
kud vastused” pole tavaline kokaraamat. 
Retseptide asemel antakse siin pigem val-
mistamisõpetus: hulgaliselt näpunäiteid, 
kuidas erinevate toiduainetega ümber 
käia, et saavutada parim tulemus. Alati on 
inimesi, kes ei rahuldu teadmisega, et asjad 
on nii, nagu need on, vaid tahavad teada, 
MIKS. Just nendele miksidele aitabki raa-
mat vastuseid leida.

Selgub, et köögis toimetamisel pole vaja 
mitte üksnes keemiat ja füüsikat, vaid 
kasu on ka bioloogia ja füsioloogia tund-
misest. Süsteemselt vaadatakse läbi kõik 
toiduainete liigid ja nende valmistamis-
viisid. Isegi köögitarvete materjal on olu-
line. Kas valida alumiinium-, vask-, teras- 
või klaasnõu? Erineva toidu valmistamisel 
ja õige tulemuse saamisel tuleb arvestada 
materjali soojusjuhtivust ja maksimum-
temperatuuri.

Pikemalt tehakse juttu kogu kokandu-
se alusest – Maillardi reaktsioonist. Just 
see keemiline reaktsioon, mis algab kuu-
mutamisel 140 kraadi juures, annab küp-
setatud roogadele nende krõbeda kooriku 
ning vabastab isuäratavad maitsed ja lõh-
nad. Aminohapped ühinevad suhkrumo-
lekulidega uuteks aineteks. Pruunistumisel 

tekkivad erilised maitsed ja 
aroom sõltuvad iga toidu 
ainulaadsest valkude ja sü-
sivesikute kooslusest. Aga 
ettevaatust – kui tempera-
tuur tõuseb 180 kraadini, 
algab pürolüüs, mis võib 
muuta teie toidu mustaks 
söekänkraks.

Kujutlegem nüüd see-
suguse kokaraamatu loo-
mingulist kasutamist 
teadusteatris, kus kokan-
dusküsimustele vastuseid 
ja tõestusi otsitakse.

Võtame näiteks kenas looduslikus pa-
kendis toitainete kogumi – muna. Kui teil 
on klaas vett ja toores muna, siis kuidas 
kindlaks teha, kas muna on värske või mit-
te? Raamatust saate vastuse.

Kas teadsite, et munavalget on kahte 
sorti: vedelam ja tihkem ning neid eraldab 
veel üks membraan munakoore sees? Just 
sel põhjusel ei tohiks mune hoida külmka-
pi ukse küljes hoidikus – ukse avamine ja 
sulgemine klopib erinevad kihid segi. Nii 
vedel kui tihe munavalge ja munarebu kal-
genduvad erineval temperatuuril, seega 
tuleb enda jaoks ideaalse muna valmista-
miseks valida õige meetod. 

Muna kohta saab raamatust teada ka 
seda, miks on hea vahustamiseks mõeldud 
mune eelnevalt toatemperatuuril hoida, 
miks mädamuna haiseb, miks tuleb keedu-
muna jääkülma veega ehmatada ja miks ei 
lähe vahtu munavalge, mille hulka on sat-
tunud tilgake munakollast.

Üleüldise listeeriahirmu taustal on hea 
meelde tuletada, et on olemas ka kasulik-
ke baktereid. Me sööme vabatahtlikult 
(ja mõnuga) Streptococcus thermophilus 
ja Lactobacillus delbrueckii nimelisi bak-
tereid. Need on põhilised jogurtibakterid, 
mis on muidugi puhastatud ja standardi-

seeritud. Ohtlik on hoopis 
mullabakter nimega Bacil-
lus cereus, mis elab niiske 
riisi pinnal. Keetmine hä-
vitab küll bakteri, aga mitte 
selle vastupidavaid eoseid 
– need võivad vabastada 
mürke, mis põhjustavad 
kõhuvalu, oksendamist ja 
kõhulahtisust. Kui bakte-
rid ja mürgid on saavuta-
nud kriitilise hulga, muu-
tub keedetud riis ohtlikuks, 
ehkki selle lõhn ja välimus 

ei muutu. Seetõttu tuleb keeduriis alati kii-
resti maha jahutada ning säilitada tempe-
ratuuril alla 5°C. 

Köögis tuleb tihti tegelda ka seentega, 
ja mitte ainult riisikate või šampinjonide-
ga. Kõigile on tuntud pärmiseen, aga kasu-
tatakse ka hallituseeni. Näiteks penitsilliini 
perekonnast pärit Penicillium roquefort on 
Roqueforti, Stiltoni ja Danish Blue juustu 
maitse ja konsistentsi tekitaja. Paljud prant-
suse juustusordid võlgnevad tänu Penicilli-
um glaucum’ile. Penitsilliiniga on valmista-
tud ka Camembert. 

Põnev teema on popkorn ehk plaksu-
mais. Miks plaksumaisi tera kuumutami-
sel plahvatab?

Plaksumaisi kuumutamine muudab 
maisteras oleva vee auruks. Tugeva koo-
re sees lõksus olev aur ei pääse välja ja kui 
tuum kuumeneb, selle siserõhk tõuseb. 
180 °C juures on rõhk tõusnud üheksa kor-
da kõrgemaks kui õhurõhk, mistõttu tera 
läheb pauguga lõhki. Plaksumais on mai-
sisortide seas eriline. Kõikide maisiterade 
kuivatatud tuum läheb katki, kuid enamus 
toob kuuldavale vaid kerge piuksatuse. 
Plaksumaisiterade äärmiselt tugev koor 
koosneb tihedalt põimunud tselluloosi-
koest, mis annab neile võime plaksuga kat-
ki minna.

Kõik teavad, et juba sibula koorimine 
toob pisarad silma. Aga miks sibul nutma 
ajab?

Sibula viilutamine või hakkimine lõhub 
sibula rakud ja aktiveerib kaitseensüümid. 
Need ensüümid purustavad rakus väävli-
molekulid ja vabastavad pisaratekitaja ehk 
tiopropanaal-S-oksiidi nimelise ärritava 
gaasi. 

Kuidas banaanid aitavad teistel viljadel 
küpseda?

Banaanide küpsedes tekib etüleen, mis 
aitab puuviljarakkudes asuvatel ensüümi-
del tärkliseid suhkruteks muuta, vähendab 
klorofülli tootmist, vabastab lõhnamole-
kulid ja pehmendab raku seinu.

Need on vaid mõned näited põnevatest 
teemadest, millest raamatus räägitakse. 
Lisaks sellele leiab vastused ka järgmistele 
küsimustele:

Miks valmib toit kiirkeedupotis kiire-
mini kui tavalises kastrulis? Kuidas töö-
tab mikrolaineahi? Mis kasu on liha klop-
pimisest? Miks muutub vaakumpakendis 
liha lillakaks? Millisel temperatuuril hüü-
bib kala lihasvalk? Miks muudavad kreve-
tid ja koorikloomad keetmisel värvi? Mil-
lest koosneb piimavalk? Mis on laap ja kus 
seda kasutatakse? Miks mõni juustusort 
sulab, aga teine mitte?

Raamatus lükatakse ümber paljud valear-
vamused ja valed toimimisviisid. Oleks ilmatu 
vahva korraldada Tartu teadusteatri Hullu 
Teadlase stiilis tagurpidi-kokakursused: 
teha kõike meelega valesti ja seda eksperi-
mentaalsel eesmärgil aru saada, miks min-
gil viisil toimides on tulemus just niisugune. 
Nii jääb ehk paremini meelde, mida ei tohiks 
mingil juhul teha ja kuidas on õige. Järgmisel 
korral köögis tegutsema asudes oleme juba 
targemad, ja see ongi ju eesmärk.

ÜLLE KIIVET,
raamatu toimetaja

STAARLOOMAD
Ben Lerwilli raamat „Staar-
loomad. 50 erakordset loo-
ma, kes tegid ajalugu“ jutus-
tab viiskümmend südamlikku 
tõestisündinud lugu suurtest 
ja väikestest loomadest, nii 
tavalistest lemmikutest kui 
ka neist, kellega kohtumine 
on harv juhus või praeguseks 
juba võimatu. Need lood 
on põnevad ja kohati lausa 
uskumatud ning lugude pea-
tegelased lihtsalt imelised. Noor lugeja näeb 
siit pisut teistsugusest vaatenurgast aja-
loosündmusi, saab paremini aru, miks on 
vaja loodust kaitsta, õpib olema osavõtlik 
ning austama ja hoidma kõiki elusolendeid 
meie planeedil.

Ajalugu kajastab vähem või rohkem iga 
selle raamatu lugu. Kõige sagedamini on kir-
jeldatud sõjasündmusi, inimeste ja loomade 
tegevust lahingutes, kannatusi, leidlikkust 
ja vaprust kellegi päästmisel või kaitsmisel, 
aga ka tolleaegset eluolu. Inimestele tule-
vad appi erinevad loomad – karud, koerad, 
tuvi, koguni üks eesel. Ühe loo peategelane 
on koer, kes leiab 9/11 terrorirünnaku järel 
rusude alt viimase ellujäänu. 

Mitu lugu puudutavad keskkonna ja 
looduskaitse teemat ning panevad mõtle-

ankülosauruste võitlusturniiride (mis on 
teadagi üsna häälekad) kõrvale hea võima-
lus rahulikumaks tegevuseks.

TIINA TOMINGAS ,
toimetaja

ma, mida peaks inimene oma 
tegevuses muutma, et mitte 
kahju tekitada. Nii mõneski 
loos tõstetakse üles küsimus 
loomade vangistuses pidami-
se ja teaduskatsetes kasuta-
mise eetilisusest.

Kuna tegemist on päriselt 
toimunud sündmustega, on 
lugudes nii huumorit kui ka 
kurbi hetki. Muheleme, kui 
loeme sõduritele seltsiks olnud 

karu tempudest, meid rõõmustab metsapõ-
lengusse sattunud koaala pääsemine, imes-
tame nutika hobuse, andekate ahvide ja 
rääkiva hülge üle. Kurvastame mõõkvaala 
pärast, kes ei saanud pärast pikka vangistust 
enam vabas looduses hakkama, tunneme 
kaasa väikesele pahaaimamatule koerale, 
kes saadeti kosmosesse ja kes seal hukkus. 
Need lood õpetavad teiste elusolendite pä-
rast rõõmustama ja kurvastama. 

Raamat täidab oma eesmärgi täielikult, 
jutustades meile unustamatutest looma-
dest – päästjatest ja kaitsjatest, seiklejatest 
ja avastajatest ning lahedatest ja vahvatest 
sõpradest. Sarah Walshi tõetruud pildid 
ja ajaloolised fotod toovad sündmused ja 
emotsioonid veelgi lähemale ning suuren-
davad lugemiselamust. 


