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SISSEJUHATUS 

Praktikal olin kohvikus Armastus, mis kuulub OÜ-le Eva Boutique ja asub Tartus, 

Rüütli tn 5. Praktika sooritamise aeg oli 13.03.-29.03.2016. 

Praktika üldeesmärkideks seadsin:   

 arendada praktilisi tööoskusi pagarina; 

 mõista tööturvalisuse ja tööohutuse tähtsust töökohal; 

 töötada nii juhendaja käe all kui ka iseseisvalt; 

 arendada isikuomadusi ja kutseoskusi; 

 näha, kuidas praktikaettevõttes töö on planeeritud ja korraldatud.  

Võtmepunktidena defineerisin enda jaoks: 

 saada praktiline kogemus reaalselt ettevõttes pagaritöö tegemisest;  

 näha pagaritoodete valmistamise tehnoloogia rakendamist „päriselus“. 

Ettevõttes oli kavandatud sooritada praktilisi töid:  

 ettevalmistustööd;  

 ettevõtte spetsiifikast lähtuva  pagaritoodete sortimendi valmistamine; 

 ettevõtte sortimenti arvestades võimalusel kondiitritoodete valmistamine. 

Minu õppe-eesmärgid praktikal olid: 

arendada edasi ja rakendada reaalses töökeskkonnas seni koolis omandatud pagaritöö 

alaseid oskusi, sh: 

 ettevalmistustööd;  

 taina valmistamine; 

 töövõtete kinnistamine ja täiustamine; 

 seadmete käsitlemise praktiseerimine; 

 konkreetse ettevõtte nüansside lisamine seniõpitule. 
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1. ETTEVÕTTE LÜHITUTVUSTUS 

Kohvik Armastus on asutatud Eva Boutique omaniku poolt mõned aastad tagasi, kui 

avanes võimalus rentida vabaks jäänud, toitlustuseks mõeldud ruumid Tartu südalinnas. 

Kohvik on avatud iga päev varahommikuni ning seal pakutakse mõnusat 

istumisvõimalust nii sooja toitu ihkavale möödakäijale kui kerget einet või ka ainult 

kohvi-kooki-saiakesi nautivale jalgupuhkajale. Toit ja koogid-küpsetised valmivad 

kohapeal väikeses köögis.   

Kohviku menüüsse kuuluvad eelroad/salatid, supid, praed, pirukad jt küpsetised, 

erinevad kondiitritooted. Köögis toimetab graafiku alusel korraga üks inimene, kes 

valmistab vastavalt külastajate tellimustele toidud ning tööpäeva jooksul ka küpsetised 

ja kondiitritooted. Köök töötab olenevalt päevast kl 8-22 (tavaliselt alustatakse kl 9-10). 

Iga päev (sh nädalavahetustel) pakutakse kella 18-ni soodsa hinnaga päevapraadi. 

Kohvikusaalis on tööl klienditeenindaja. 

Tavaliselt valmistatakse hommikul pärmitaigen kuni 5 plaaditäie jaoks ja sellest 

vormitakse-küpsetatakse erinevad pirukad, väikesaiad ja rullid. Eelmisel päeval või 

samal hommikul vaadatakse letist, mida oleks vaja juurde küpsetada, ja vastavalt sellele 

otsustatakse, kui palju ja millise täidisega küpsetisi teha. Igapäevases valikus on liha-, 

vorsti-, porgandi-, hapukapsa-peekoni-, lõhepirukad, kaneeli-, vaniljekreemi-rosina-, 

vaniljekreemi-šokolaadi rullid. Enamus pirukatäidiseid valmistatakse korraga suurem 

kogus, mis sügavkülmutatakse päevaportsjonitena ja sulatatakse vastavalt vajadusele. 

Päeva jooksul tehakse ka kookide põhjad (enamasti küpsiste baasil) ning valmistatakse 

neist vastavalt retseptidele koogid, lähtudes taas sellest, milline on müügileti hetkeseis. 

Püsivalikus on erinevad toorjuustukoogid, brownied, napoleonikook, rummipallid jne. 

Aega leitakse ka moorapeade ja tuuletaskute valmistamiseks. 

Töötajate seisukohalt saab positiivsena märkida, et töötajatel on lubatud ka ise päeva 

jooksul süüa vastavalt oma valikule.  
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2. TOOTE TEHNOLOOGIA 

2.1 Kaneelirullid 

Kirjeldatavaks tooteks valisin pärmitainast kaneelirullid. Nendest said mu seekordse 

praktika vorminduslemmikud – juhendaja ideest tingituna püüdsin leida võtteid, kuidas 

neid võimalikult ilusaks ja seejuures natuke omapäraseks kujundada.  

2.2  Koostis 

Tavapärane pärmitaina koostis: 

nisujahu 

pärm 

margariin 

muna 

sool 

suhkur 

vesi  

Täidis: 

margariin 

kaneel 

suhkur 

Viimistlemine: 

tuhksuhkur (pärast ahjust välja võtmist) 

2.3 Valmistamine 

 Taina valmistamine  

Koostisained segatakse tainasegajaga. 

 Taina töötlemine 
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Tainatükk võetakse jahuga ülepuistatud lauale ja rullitakse ristkülikukujuliseks. Tehakse 

üsna pikk, kitsas ja õhuke riba, arvestusega, et laiusest oleks paras lõigata vajalik arv 

rulle (tavaliselt 12) ja keerdude arv tuleks suurem. Tainale määritakse pehme margariin 

ning raputatakse kaneel ja suhkur, mille kiht veel käega siludes ühtlustatakse. 

Keeratakse üsna lõdvalt/pehmelt rulli. Rullist lõigatakse tükid, kaalutakse, ühtlustatakse 

tükkide kaal (70-75g). Lahtine ots keeratakse alla, tükid paigutatakse plaadile. Ilusama 

kuju saavutamiseks saab tükke veidi järelvormida. Pannakse kerkekappi kerkima. 

 Küpsetamine 

Kerkinud rullid pannakse eelkuumutatud ahju, küpsetatakse. Kasutusel on ahju 

standardrežiim 210o C, 10 min. Auru saamiseks kasutatakse veevanni ahjus. 

 Viimistlemine 

Ahjust võetud kaneelirullidele puistatakse sulamiskindlat tuhksuhkrut, lastakse jahtuda.  
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2.4 Kogemus, tähelepanekud 

Praktikaettevõttes – nagu igas tootmisettevõttes – valmistatakse korraga, paralleelselt 

erinevaid tooteid. Tainas valmistatakse ühiselt mitmete toodete jaoks. Ka toodete 

täitmine ja vormimine käib paralleelselt ning samale ahjuplaadile pannakse koos 

erinevad tooted. Erineva täidisega tooted (pirukad) vormitakse erineva kujuga, et ka 

klienditeenindajal oleks lihtne neid eristada. Paralleeltootmisest tingituna ei saa täpselt 

määratleda konkreetse toote kerkimis- ega küpsemisaega. Kukleid hakatakse pirukateks 

vormima niipea, kui selleks tekib aeg. Pirukad-saiakesed pannakse järjest kerkekappi, 

kuid otseselt ei jälgita, kaua nad seal on. Välise vaatlusega otsustatakse, et kerge on 

ahjupanekuks sobiv. Ahi on seadistatud ühe temperatuuri peale, vajadusel muudetakse 

ühekordselt seadistust. Küpsetusahi asub kohvikuruumis. Aja möödumisest teavitab 

taimer ja klienditeenindaja kas võtab plaadid ise välja või teavitab aja möödumisest 

pagarit. Üldjuhul pannakse ahjuplaadid esialgu teenindusleti köögipoolsele otsale – 

kliente need ei sega, samas mõjuvad ahjusoojad küpsetised kutsuvalt, lõhnast 

rääkimata…  

Vajadusel toimetab nii köögis kui kohvikusaalis ka omanik ise, samuti korraldab ta 

kaupade tellimise. Retseptid on tema koostatud/kohandatud. Silma jäi, et 

tootevalmistamise juhendid on kirjeldatud sellise põhjalikkusega, et nende järgi on ka 

väiksema kogemusega tegijal võimalik edukalt korralik toode saavutada. 
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3. TOOTMISHÜGIEEN 

Kuna selles ettevõttes on toiduvalmistamiseks kasutatavad ruumid väga väikesed, on 

toiduhügieeni tagamine paras väljakutse. Mõned sellealased tähelepanekud. 

 Väike köök asub eraldi. Osa pagari- ja kondiitritöödest teostatakse aga ka teises 

ruumis, mis asub WC kõrval ja välisukse lähedal.  

 Riietusruumi ei ole, riideid saab vahetada ja hoida väikses eeskojas.  

 Kantakse tööriietust ja -jalanõusid, aga müts väga populaarne ei ole. 

 On olemas kätepesu- ja desinfitseerimisvahendid, paberkäterätid.  

 Nõude pesemiseks on kaks kõrvuti sügavat kraanikaussi kahe kraaniga. Köögis 

kasutatavaid nõusid pestakse käsitsi, vajadusel kasutatakse nõudepesuvahendit. 

Nõusid pestakse pidevalt vastavalt vajadusele. Kohvikuruumis on ka 

nõudepesumasin, millega klienditeenindaja peseb klientidele toidu 

serveerimiseks kasutatavad nõud. 

 Teises ruumis on samuti olemas kraan väikese kraanikausiga. 

 Köögis on kaheosaline töölaud, millest osa on lamineeritud kattega, osa 

roostevabast terasest. Teises ruumis on sügavkülmkapi pealne roostevabast 

terasest kate kasutuses töölauana. Laudu puhastatakse jooksvalt kratsiga, 

vajadusel lapiga.. 

 Tööpäeva lõpus puhastatakse igapäevaselt ka seadmed (tainasegajad, kaalud), 

samuti kraanikausid. 

 Põrandat puhastatakse jooksvalt vastavalt vajadusele (pühitakse ära 

mahakukkunud jäägid jmt). Üks kord päevas peseb põranda koristaja.  

 Ahju, kerkekappi, külmkappe jmt puhastatakse regulaarselt vastavalt vajadusele. 

 Enda järelt koristamine ja sellega arvestamine, et ka järgmisel graafikujärgsel 

töötajal oleks seadmed, töövahendid, töölauad kasutamiseks puhtad ja valmis, 

on töötajate jaoks elementaarne. Austatakse üksteist ja üksteise tööd. 
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4. SEADMED JA TÖÖVAHENDID 

Pagaritoodete valmistamisel kasutatakse mitmeid tavapäraseid seadmeid ja 

töövahendeid. 

Kuklite vormimine toimub käsitsi, tainast rullitakse tainarulliga. Ka pirukate kuklid 

rullitakse ümmarguseks – erinevalt eelmisest praktikakohast, kus need vajutati käega 

laiali. Tooraine ja taignakute kaalumiseks kasutatakse kaalusid, taina tükeldamiseks, 

laua puhastamiseks kratsi. 

 

 

 

 

 

Suurematest elektrilistest seadmetest on kasutusel seadmed taina segamiseks, täidiste, 

kreemide jne vahustamiseks, samuti ahjud kergitamiseks ja küpsetamiseks.  

 Taina segamine toimub vastava seadmega. 

Praktikaettevõttes on väiksem, piisavalt kaasaegne segamisseade/universaalajam, 

millega saab korraga segada taina maksimaalselt kuni 5 plaaditäie pärmitaina 

valmistamiseks. Segamisnõu on eemaldatav ja kergesti puhastatav. Seade ei käivitu, kui 

segamisnõu pole korralikult fikseeritud. Kiirust saab sujuvalt reguleerida. 
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On olemas ka väiksem lauale paigutatav seade, mida kasutatakse peamiselt 

vahustamiseks.  

 Kahest sarnasest Electroluxi ahjust ühte (köögis asuvat) kasutatakse üldjuhul 

kerkekapina, teist, kohvikuruumis asuvat küpsetamiseks.  

 

 

 

 

 

 Köögis on olulised seadmed veel mikrolaineahi ja gaasipliit, mida vastavalt 

vajadusele kasutatakse ka pagari- ja kondiitritoodete valmistamisel. 
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5. PRAKTIKAANALÜÜS 

5.1 Ettevõttepraktikaks seatud eesmärkide täitmine 

Eesmärgid, mis praktikale olid seatud, said täidetud. 

 Olen praktiseerinud pagaritööd – osalenud nii toodete valmistamise eri etappides 

alates ettevalmistamisest kuni viimistlemiseni. Protsessi käigus olen kinnistanud 

ja täiustanud koolis omandatud töövõtteid, aga omandanud ka uusi, samuti 

praktiseerinud tööprotsessis kasutavate seadmete käsitlemist.  

 Olen näinud pagaritoodete valmistamise tehnoloogia rakendamist „päriselus“, 

konkreetses ettevõttes, lisanud konkreetse ettevõtte nüansse seniõpitule. 

 Olen kinnistanud oma arusaama hügieeni- ja tööohutuse nõuete järgimise 

vajalikkusest. 

 Olen saanud kogemuse tootmisest koostöös, meeskonnatöös ja tundnud end 

meeskonnaliikmena. 

5.2 Kohanemine ja praktika juhendamine 

Kohanemine praktikaettevõttes toimus kiiresti. Integreerusin/infiltreerusin kohe, sain 

esimesest hetkest lülituda tööprotsessi. Tundsin huvi – nii küsides kui jälgides – kuidas 

tavapäraselt tegutsetakse. Inimesed olid sõbralikud ja abivalmid, samas oli mul hea 

meel, et sain ka neile abiks olla.  

Praktikajuhendaja Tairi Leis valdab nii pagari- ja kondiitritööd kui on ise vajadusel oma 

köögis kokaks. Tal on välja kujunenud oma töövõtted, -rütm ja -süsteem. Väga kiire ja 

osav oma töös. Asjalik ja sõbralik juhendaja, alati valmis nii ette näitama, selgitama kui 

küsimustele vastama. Sama suhtumist kogesin ka teiste töötajate poolt, kellega koos 

töötasin.  

Püüdsin ka ise olla uudishimulik, katsetada erinevaid asju ja samas teha nii, et minu 

tegevusest oleks neile reaalselt kasu ja abi. Usun, et see nii ka oli. 
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5.3 Tööohutuse alane juhendamine 

Eraldi spetsiaalset tööohutuse alast juhendamist ei toimunud, aga iga seadet kasutades 

selgitati selle kasutamist, sh ohutuse aspekte. Kuna üldised tööohutuse alased teadmised 

on olemas ka koolist ja need on universaalsed, ei tekkinud situatsiooni, kus ohutusega 

oleks olnud probleeme või mingitest teadmistest oleks puudust tundnud. 

5.4 Teostatud tööd ja valmistatud tooted 

 Tooraine kaalumine 

 Tooraine ettevalmistamine  

 Pärmitaina tükeldamine 

 Kukeldamine 

 Pirukate vormimine, täitmine erinevate täidistega, viimistlemine 

 Erinevate pärmitainast rullide vormimine, täitmine vastavalt ettenähtud 

tehnoloogiale (kreemi- ja kaneelirullid jmt) 

 Moorapeade valmistamine alates taina valmistamisest kuni šokolaadivõõbaga 

katmiseni  

 Kohupiimataskute täitmine 

 Rummikookide vormimine ja viimistlemine 

 Vormikookide valmistamine ja kaunistamine 

 Napoleonikoogi põhjade rullimine ja küpsetamine 

 Šokolaadikaunistuste valmistamine 

 Jne  



13 
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5.5 Omandatud oskused ja uued teadmised 

Toon siin väikese loetelu põnevamatest ja meeldejäävamatest kogemustest. 

Pärmitaina puhul oli minu jaoks natuke harjumatu, et tainast hakati vormima kohe, 

mitte ei lastud sellel pärast valmistamist puhata. Võis küll tekkida hetki, kui muude 

tegevuste tõttu ei olnud võimalik järjest pirukaid valmis teha, sest samal ajal tuli ka 

klientidele tellitud toitu valmistada. Sel ajal siis ka tainas kile all puhkas. Aga teadlik 

kergitamine toimus ainult pärast seda, kui kõik ahjueelsed protseduurid tainaga olid 

tehtud. Sain aru, et tegemist on vastavalt välja töötatud retseptiga, kiirtainaga. Kasutati 

kuivpärmi. 

Üheks läbivaks katsetuseks kujunes minu jaoks kaneelirullide „disainimine“. Kuna  

juhendajal oli huvi saada eriti ilusaid ja ehk natuke omapäraseid kaneelirulle ja mul oli 

aega ja võimalust nendega katsetada, saingi selles osas korduvalt „mängida“. Püüdsin 

saavutada veidi roosisarnaseid isendeid, mille ülemine serv oleks veidi õhem ja ehk 

natuke lokkiv ja keskkoht väga üles ei kerkiks. Ega see lihtne ei olnud ja päris ideaalset 

tulemust ei saavutanud, vaatamata erinevatele võtetele. Vormides tulid rullid küll ilusad, 

aga kerkides kuju ikkagi päris selliseks ei jäänud. Kõige ilusamaks kujunesid 

„kaapekakud“, mis väiksematena kuju paremini säilitasid, ja kaasa aitas ka ehk see, et 

need koosnesid mõnikord väiksematest ribadest, mis kujunduse liigendatumaks muutis. 

Aga tegelikult oli tulemus lõpuks ikkagi päris ilus ja tean nüüd, kuidas kunagi ehk oma 

kaneelirulle vormima hakkan. 

Põnev oli moorapeade valmistamine. See koosneb mitmest etapist ja on üsna kapriisne 

protsess. Sain neid ka täiesti iseseisvalt valmistada. Tainas valmistatakse selles 

ettevõttes vastavast pulbrist. Väga oluline on jälgida taina õige konsistentsi saavutamist, 

taina plaadile pritsimine peab olema korrektne, ka küpsetamisel on mitu etappi, omaette 

teema on šokolaadivõõbaga katmine… Võib-olla ei olnud tulemus ideaalne, aga sain ise 

hakkama ja müügiks nad sobisid. Ja pean tunnistama, et olid väga maitsvad.  

Otseselt pagaritoodete sortiment ei ole selles ettevõttes väga suur. Seda põnevam oli 

minu jaoks võimalus natuke tegelda ka kondiitritoodetega. Napoleonikoogi tainas allus 

mulle rullimiseks üllatavalt hästi. Mu lemmikuteks said toorjuustukoogid, sh porgandi-

toorjuustukook. Julgelt lubati mind ka kaunistustega katsetama.  
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Iseseisvust oli üldse piisavalt, usaldus oli suur.  

Kokkuvõttes: sain aidata kaasa paljude toodete valmistamisele, võrrelda seda 

samalaadsete toodete valmistamisega eelmises praktikaettevõttes, kinnistada oma 

oskusi.  

5.6 Õnnestumised  ja ebaõnnestumised 

Olen üldiselt seda meelt, et iga katsetus on õnnestumine - kui just tulemust ära viskama 

ei pea. Mul oli vabadust katsetada. Iga proovimisega sain juurde julgust ja inspiratsiooni 

edasi katsetada, järjest iseseisvamalt tegutseda. Kaneelirullid, moorapead, 

koogikaunistused, natuke keerulisema disainiga porgandipirukad jne – kõik tulid välja 

piisavalt müügikõlbulikud. Nii et ei mingeid ebaõnnestumisi.  

5.7 Ettepanekud ja arvamused  

Erinevalt eelmisest praktikakohast Metsakohvikus, kus tööaeg algas kell 3 öösel, sai 

Armastuses nautida mulle igati sobivat päevast tegutsemist. Tavapäraselt alustas köök 

tööd kell 9-10. Ka asukoht oli mulle soodne. Seegi kord soovisin praktika läbida 

võimalikult lühikese ajaga ja pakkusin töötajatele abi ja head seltskonda kogu köögi 

lahtioleku aja vältel, so üldjuhul 12 tundi. Kuid päevasel ja õhtusel ajal oli see täiesti 

talutav. Sain töötada nii tööl oleva pagar-kondiitriga koos, aidates teha tal parajasti töös 

olevaid asju või tehes neid edasi, kui ta klientidele tellitud toitu valmistas, kui ka teha 

iseseisvalt tooteid teises ruumis.  

Keskkond, millesse sattusin, oli oluliselt erinev eelmisest praktikakohast. Pagari- ja 

kondiitritoodete valmistamise maht oli suhteliselt väike, samas pidi päristöötaja 

igapäevaselt sellega üksi toime tulema ja seda kokatöö kõrvalt. Meeskonnatöö, 

üksteisega arvestamine seisnes eelkõige selles, et järgmise töötaja jaoks oleks vajadusel 

olemas ettevalmistatud tooraine (näiteks järgmise päeva päevaprae jaoks sügavkülmast 

sulama võetud vmt), samuti tegi näiteks üks töötaja oma tööajal koogipõhjad, millele 

täidise valmistas teisel päeval teine töötaja, kes koogi ka viimistles jne. Pidevalt pidi 

liikuma info selle kohta, millisesse etappi keegi millegagi jõudis, mida on vaja jätkata 

jne.   
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Pean tunnistama, et avastasin ennast ootamatult enda jaoks praktika mõttes väga õigest 

kohast. Otseselt pagaritöö osas polnud praktika ehk kõige intensiivsem, kuid kogemus, 

mille sain, osutus märksa mitmekülgsemaks just mulle olulisemates sfäärides, kui 

oleksin eeldada osanud. Lisaks pagaritööle sain katsetada kondiitritoodete tegemist. Ja 

mis peamine: nägin väikeettevõtte funktsioneerimist kogu selle eheduses, sh 

väikeetevõtja dilemmasid valikute tegemisel, et ettevõtet töös hoida, ning probleeme, 

mis töötajatel sellega seoses tekivad, jmt. Kas töötajana on üldse võimalik esitatud 

väljakutsetega toime tulla, tehes paralleelselt koka- ja kondiitritööd? On tingimused 

sellised, et tasub pingutada? Ja teiselt poolt ettevõtja vaade. Kas on võimalik leida 

soovitud multifunktsionaalseid ja usaldusväärseid töötajaid, olla nende jaoks 

atraktiivne, tagada töötingimused? Samas – sul on oma köök ja pagari-kondiitritöökoda, 

kus võid alati kohe teoks teha oma põnevad ideed ja uitmõtted, ükski idee pole vale, iga 

hetk võid olla kunstnik… Nägin selliste ideede teostumist ja mul endalgi oli vabadus 

katsetada.  
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KOKKUVÕTE 

Kokkuvõtteks saan öelda, et tundsin, et juhus on mind toonud õigel ajal õigesse kohta. 

Nägin päriselu ja argipäeva, ettevõtluse piire ja ettevõtja vabadust olla kunstnik. Sain 

„mängida“, tundes toetust ja usaldust. Samas tajusin enda vajalikkust, nägin, et sellest, 

mida teen, on kellelgi abi.  

Niisiis: oli kasulikult, aga seejuures meeldivalt veedetud aeg. Olen selle kogemuse eest 

tänulik. 

 

 


