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SISSEJUHATUS 

Praktikal olin OÜ-s Metsakohvik, mis asub Võru vallas Meegomäel, Lõuna-Eesti 

Haigla hoones. Praktika sooritamise aeg oli 05.11.-02.12.2015. 

Praktika üldeesmärkideks seadsin:   

 arendada praktilisi tööoskusi pagari abina ja 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. 

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 

OÜ Metsakohvik alustas tegevust 2004. aasta kevadel Lõuna-Eesti Haigla 

tütarettevõttena. Kohviku põhitegevusala on ravitoitlustuse korraldamine. Samuti 

tegeldakse klientide toitlustamisega oma kahes kohvikus - Lõuna-Eesti Haigla C 

korpuse esimesel korrusel, Võru vallas Meegomäel ning alates 26. maist 2011 ka Võru 

linnas, aadressil Jüri 22 asuvas "Võru kohvikus". 

Kohviku menüüsse kuuluvad lihtsad kodused Eesti toidud, mis on valmistatud ainult 

eestimaisest toorainest. Pakutakse vaheldusrikast menüüd koos erinevate toorsalatitega. 

Väikesel kondiitritsehhil on samuti oluline osa kohviku tegevuses ja ka maine 

kujundamisel – valmivad maitsvad saiakesed, küpsised, koogid ja tordid, mille järgi 

paljud Metsakohvikut tunnevadki. Iga tööpäeva hommikul täituvad ettevõtte oma 

kohvikud värskete ja ahjusoojade saiakestega ja muude kondiitritoodetega. Aga on ka 

teisi müügikohti, kes hea meelega Metsakohviku kondiitritooteid turustavad, ning 

loomulikult saab soovitud tooteid tellida. Kondiitritoodangu valmistamisel kasutatakse 

võimalikult naturaalseid tooraineid ja toodang ei sisalda säilitusaineid. Sortimendiga 

saab tutvuda kodulehel ning tellimusi võetakse vastu oma kohvikutes. 

Kondiitritoodete sortiment on väikese tsehhi kohta aukartustäratavalt suur ja 

mitmekesine. Et seda oleks raske isegi refereerida, piirdun siinkohal viitega: 

http://www.leh.ee/index.php/21-meie-juures/67-ou-metsakohvik-tutvustus. 

Ettevõttes on 33 töötajat. Kondiitritsehhis töötab neli pagar-kondiitrit. Üks tegeleb 

põhiliselt pärmitainast (nii tavalisest kui kihistatud) valmistatud küpsetistega, teine viini 

tainast (pärmi-lehttainast) küpsetistega, kaks on spetsialiseerunud kondiitritoodetele. 

Samas valdavad nad kõik üksteise töövaldkonda ning oskavad üksteist asendada. 

Töötajate seisukohalt võib muuhulgas positiivsena ära märkida, et töötajatel on 

võimalik süüa hommiku- ja lõunasööki. Hommikusöögivalikus on puder, ka salatid, 

leib/sepik, erinevad võileivakatted jmt; kohv. Lõunaks saab olenevalt päevast suppi või 

praadi, ka magustoitu. 
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2. TOOTE TEHNOLOOGIA 

2.1 Pärmitainast porgandipirukas 

Kirjeldatavaks tooteks valisin pärmitainast porgandipiruka. Esiteks seetõttu, et pirukate 

valmistamine kujunes mu praktika üheks olulisemaks tegevuseks. Ja teiseks – 

porganditäidis on üks mu enda lemmiktäidiseid.  

2.2  Koostis 

Tavapärane pärmitaina koostis: 

nisujahu 

pärm 

rasvaine (margariin, toiduõli) 

muna 

sool 

suhkur 

vesi  

Täidis: 

porgand 

muna 

Viimistlemine: 

margariin 

2.3 Valmistamine 

 Taina valmistamine  

Koostisained segatakse tainasegajaga. 

 Täidise valmistamine 

Porgandid puhastatakse, riivitakse, hautatakse pehmeks. 
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Munad keedetakse, kooritakse, riivitakse. 

Koostisosad segatakse kokku, maitsestatakse. 

 Taina töötlemine 

Tainas võetakse jahuga ülepuistatud lauale ja tükeldatakse portsjoniteks (44-46g). 

Taignakud kukeldatakse, kuklid jäetakse mõneks ajaks kerkima. Kerkinud kuklid 

vajutatakse ümarakujuliseks. Keskele asetatakse täidis. Vormitakse pirukas: üks serv 

tõstetakse üle täidise teise serva vastu, surutakse kergelt kinni, rullitakse 

kokkupuuteserva kergelt vastu lauda, samal ajal pealt õrna survega pirukat kujundades, 

et saavutada soovitud kuju ja samas täidis ühtlasemaks jaotada. Pirukad laotakse 

ahjuplaadile, kokkupuuteservaga allapoole. Kahvliga torgatakse peale kolm augurida 

(see on porgandipirukate märgistamisviis). Pannakse kerkekappi kerkima. 

 Küpsetamine 

Kerkinud pirukad pannakse eelkuumutatud ahju, küpsetatakse. 

 Viimistlemine 

Ahjust võetud pirukad pintseldatakse üle sulatatud margariiniga, lastakse jahtuda.  
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2.4 Kogemus, tähelepanekud 

Praktikaettevõttes – nagu igas tootmisettevõttes – valmistatakse korraga palju erinevaid 

tooteid ja oluline märksõna on ka kiirus. Seepärast ei ole võimalik väga täpselt 

kirjeldada ühe konkreetse toote valmistamist, sest selle valmistamine käib paralleelselt 

teiste toodetega. Tainas valmistatakse ühiselt mitmete toodete jaoks. Ka toodete 

täitmine ja vormimine käib paralleelselt ning samale ahjuplaadile pannakse koos 

erinevad tooted. Ettevõttes on oma „märgisüsteem“ väliselt sarnaste, aga erineva 

täidisega toodete (pirukate) eristamiseks. Näiteks kapsapirukatele torgatakse kahvliga 

palju auguridasid, porgandipirukatele tehakse kolm augurida.  

Paralleeltootmisest tingituna ei saa täpselt määratleda ka konkreetse toote kerkimis- ega 

küpsemisaega. Kerkinud kukleid hakatakse pirukateks vormima niipea, kui selleks tekib 

aeg. Pirukad-saiakesed pannakse järjest kerkekappi, kuid otseselt ei jälgita, kaua nad 

seal on. Kerkekapi (mis ei ole väga suur) täitumisel võetakse varemasetatud plaadid 

välja ja pannakse kas ahju võid dogisse, kui ahju pole kohe võimalik panna. Ahi on 

seadistatud ühe temperatuuri peale ja seda kasutavad paralleelselt kõik pagarid-

kondiitrid. Ei kasutata taimerit, vaid jooksvalt jälgitakse, millised plaaditäied on 

valminud, ja võetakse need välja – seda ei pruugi teha sama inimene, kes need sisse 

pani. Niisiis ei käi need protseduurid kella järgi. Märksõnad on kogemus, intuitsioon ja 

meeskonnatöö. 
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3. TOOTMISHÜGIEEN 

Nagu igas toitlustusettevõttes, oli ka minu praktikaettevõttes toiduhügieeni reeglitest 

kinnipidamine elementaarne. Mõned sellealased tähelepanekud. 

 Riietusruum asub tootmisruumidest täiesti eraldi. Välisjalanõud tuleb ära võtta 

juba riietusruumi eesruumis. Riietusruumi juures asuvad WC ja duširuum, on ka 

kraanikauss. 

 Loomulikult kantakse tööriietust ja -jalanõusid. 

 Tootmisruumis on olemas kätepesu- ja desinfitseerimisvahendid, paberkäterätid.  

 Nõude pesemiseks on kaks kõrvuti sügavat kraanikaussi ühise kraaniga. Seal on 

olemas ka käsidušš. Nõusid pestakse käsitsi, mikrokiudlappe kasutades, 

vajadusel kasutatakse nõudepesuvahendit. Nõusid pestakse pidevalt vastavalt 

vajadusele. 

 Eraldi on veel teine kraan väiksema kraanikausiga. 

 On kaks suurt roostevabast terasest töölauda (eelkõige kondiitritöödeks) ja kaks 

suurt puidust töölauda (eelkõige pagaritöödeks). Laudu puhastatakse jooksvalt 

kratsiga, vajadusel lapiga. Põhjalikult pestakse igapäevaselt tööpäeva lõpus, 

kasutades vett ja puhastusvahendit. 

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

samuti kraanikausid. 

 Põrandat puhastatakse jooksvalt vastavalt vajadusele (pühitakse ära 

mahakukkunud jäägid jmt). Üks kord päevas põrand pestakse.  

 Ahju, kerkekappi, külmkappe jmt puhastatakse regulaarselt vastavalt vajadusele. 

 Enda järelt koristamine ja sellega arvestamine, et ka teistel 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 

Olen kirjeldanud porgandipirukate valmistamist. Selle töö käigus kasutatakse mitmeid 

seadmeid ja töövahendeid. 

Kuklite vormimine toimub käsitsi, tainast rullitakse vana hea tainarulliga (pirukate 

puhul pole seda küll vaja). Lisaks kaalule (tooraine ja taignakute kaalumiseks) ja 

kratsile (taina tükeldamiseks, laua puhastamiseks) kasutatakse protsessis ka suuremaid 

elektrilisi seadmeid.  

 Taina segamine toimub vastava seadmega. 

Praktikaettevõttes on kasutusel kolm erinevas suuruses segamisseadet/universaalajamit. 

Kõige suurem neist on igapäevaselt kasutusel pärmitaina valmistamisel. Selle marki ei 

õnnestunud tuvastada. Ilmselt on tegemist vanemat tüüpi mudeliga. Segamisnõu ei ole 

eemaldatav, mis teeb puhastamise ebamugavaks. Kui pritsmekaitse on fikseeritud, saab 

seadme tööle panna ja töötamiskiirust reguleerida küljel asuvate nuppude abil. 

 

Keskmise suurusega universaalajam pärineb firmalt Fama Industries. Selle segamisnõu 

on eemaldatav. Olemas on tainakonks, laba ja vispel. Praktika näitab, et mahub ära 

maksimaalselt 8kg jahust valmistatav tainas. Fikseerimiseks, töölepanekuks ja kiiruse 

reguleerimiseks on kangid ja nupud. Kuna see on väiksem ja kergemini puhastatav, 

kasutatakse seda nii erinevate tainaste kui ka muude segude segamiseks, samuti 

vahustamiseks.  
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Väiksemate koguste segamiseks (kreemid jmt) ning vahustamiseks on olemas firma 

Kitchen Aid universaalajami lauamudel. Sellel on samuti olemas tainakonks, laba ja 

vispel. 

   

Fama Industries                                         Kitchen Aid 

 Kerkekapiks on väiksem mudel, firmalt Metos. 
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 Ahi on vanem mudel, Metos LU-KO mini. Ahjukamber, uks ja välisvooder 

roostevabast terasest, pöörlev siinistik. Aurusüsteemi siin ei kasutata, sest see 

ummistub kergelt.  

  

 Täidisetooraine tükeldamiseks kasutatakse juurviljatükeldajat Metos R-250. 

Seade on hügieeniline ja kergesti puhastatav: selle sööteseade ja tõukur on 

eemaldatavad, neid võib pesta neutraalse nõudepesuvahendiga. Sööteseade 

mahutab 4 liitrit ja sellesse mahuvad ka suuremad toiduained. Sellega saab 

viilutada, riivida, lõigata ribadeks ja kuubikuteks nii juurvilju, köögivilju kui 

puuvilju. 

 



12 

 

5. PRAKTIKAANALÜÜS 

5.1 Ettevõttepraktikaks seatud eesmärkide täitmine 

Eesmärgid, mis nii kooli kui mu enda poolt 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. Võtsin omaks nende töörütmi, tundsin 

huvi – nii küsides kui jälgides – kuidas tavapäraselt tegutsetakse. Inimesed olid 

sõbralikud ja abivalmid nii kondiitritsehhis kui ettevõtte teistes üksustes, millega 

põgusalt kokku puutusin.  

Praktikajuhendaja Sirje Ostra on pikaajalise kogemusega pagar-kondiiter. 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 kondiitritsehhi töötajate poolt, kelle kõigiga mingitel 

hetkedel koos töötasin.  

Loomulikult püüdsin ka ise olla uudishimulik ja samas teha nii, et minu tegevusest 

oleks neile reaalselt kasu ja abi. Usun, et positiivne kogemus oli vastastikune. 
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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 (täidisematerjali koorimine, hakkimine jmt) 

 Pärmitaina tükeldamine 

 Kukeldamine 

 Pirukate vormimine, täitmine erinevate täidistega 

 Erinevate pärmitainast väikesaiade vormimine, täitmine vastavalt ettenähtud 

tehnoloogiale (kreemisaiad, võiroosid, moosisaiad, kaneelirullid jmt) 

 Pirukate ja väikesaiade viimistlemine – munaga, margariiniga, kaneelirullide 

katmine pumatiga, sh pumati ettevalmistamine 

 Erinevate viini tainast toodete vormimine 

 Viini tainast pitsasaiade vormimine, täidise ja juustuga katmine  

 Kohupiimataskute täitmine 

 Rummikookide vormimine ja viimistlemine 

 Erinevate küpsiste vormimine (pritsküpsised – „Kevadlilled“, „Valeri“ küpsised; 

lõigatavad küpsised – soolapulgad) 

 Muretainakorvikeste vormimine vormi 

 Rasvaküpsetiste – kohupiimapallikeste – vormimine ja küpsetamine 

 Beseetainast kaunistuste pritsimise harjutamine 

 Martsipani värvimine, rullimine, sellest kujundite väljalõikamine 
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 Suhkru karamellistamine 

 Piparkookide valmistamine, kaunistamine 

 Tutvumine biskviittaina ja beseetaina valmistamisega 

 Küpsiste ja piparkookide pakendamine 

 Jne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5.5 Omandatud oskused ja uued teadmised 

Toon siin väikese loetelu põnevamatest ja meeldejäävamatest kogemustest. 

Kuna mu otsene juhendaja tegeles igapäevaselt pärmitainatoodete valmistamisega, siis  

teda abistades sain just nende toodete osas kõige suurema praktika. Kukeldamine, 

pirukate vormimine, erinevate täidistega täitmine, samuti erinevate väikesaiade 

vormimine ja täitmine olidki kõige igapäevasemad tegevused.  

Juhendaja väikeseks eripäraks oli ehk see, et ta ei kasutanud päris iga toote kaalumiseks 

kaalu. Osalt ehk seetõttu, et kaalu asukoht polnud nii mugav ja kasutamine oli teise 
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töötajaga paralleelselt. Samas tuli töötada ka väga kiirelt ning kaalumine oleks tempot 

aeglustanud. Seega sain imetleda tema oskust toote suurust ja täidise kogust visuaalselt 

hinnata. Loomulikult oli tal selleks ka aastakümnetepikkune kogemus. Muidugi ei 

toimetanud ta päris umbes – pirukate jaoks kaalus ta kümne piruka kaaluga taignakud, 

mille siis silma järgi kümneks tükeldas. Temal käis see hetkega. Minu jaoks aga 

kujuneski üheks suuremaks väljakutseks neist taignakutest kümme enam-vähem 

ühesuurust kuklit kukeldada. Muidugi kulus minul sarnase suurusega tükkide 

„väljamõõtmiseks“ oluliselt rohkem aega. Aga lõppkokkuvõttes oli see hea kogemus – 

õppisin nii tainatükkide suurust visuaalselt hindama kui ka kahe käega kukeldades peo 

all kuklite (eri) suurust tunnetama. 

Juhendaja asus tainast tükeldama ja kukleid vormima kohe, kui tainas segajast välja oli 

võetud. See tähendab, et kukeldada tuli värsket tainast, mis kippus nii käte kui laua 

külge kleepuma rohkem, kui ma harjunud olin. Eriti andis värskus tunda mõnikord, kui 

tainas oli saanud veidi pehmem. Juhendajal sellist probleemi polnud, seega sai viga olla 

ikkagi minus. Aga taas saan öelda, et tegemist oli pigem hea kogemusega, kuna õppisin 

hakkkama saama ka natuke keerulisemates oludes. 

Igapäevaselt kasutati mitmeid erinevaid pirukatäidiseid (liha-, vorsti-, singi-, porgandi-, 

kapsatäidised). Nende koospüsimisvõime oli erinev. Liha- ja porganditäidist enam-

vähem kompaktselt pirukale saada oli oluliselt lihtsam kui vorsti- või kapsatäidist. Ja 

muidugi ka pärast pirukat täidise ümber kokku keerata nii, et täidis kenasti sinna sisse 

jääks. Usun, et harjutamise tulemusena sain lõpuks päris arvestatava kiirusega hakkama 

nii doseerimise kui kokkukeeramisega.  

Kreemi- ja moositäidiseid doseerides sain hea kogemuse tülledega töötamisel ja 

omandasin täidise pritsimise võtted. 

Sain selgeks mitmete klassikaliste väikesaiade vormimise võtted (moskva/kreemisai, 

võiroos, sotšnik jne). Samuti harjutasin erinevate viini tainast toodet vormimist.  

Kaneelirulle vormiti seal natuke teistmoodi kui koolis olime teinud. Lauale rullitud, 

margariini ja kaneeliga kaetud ning „kokkulapitud“ tainast lõigati ribad, mis siis käte 

vahel kokku rulliti. Koolis keerasime taina rulli ja lõikasime sellest ribad. Tulemus on ju 

põhimõtteliselt sama. Õppisin muuhulgas, et sarnase tulemuse võib saada erinevaid 

meetodeid kasutades.  
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Kaneelirullide juures meeldis mulle, et pumatiga ei koonerdatud – rullid tuli korralikult 

ja põhjalikult pumatisse kasta. Aga sain ka kogemuse, kui oluline on pumati õige 

temperatuur. Liiga soe pumat jääb hiljem tuhmiks. Samas jahtub see segu kiiresti ja 

hakkab hanguma, nii et rulle sellega töödelda läheb keeruliseks. Seega tuleb toimetada 

kiiresti, et jõuda rullid õige temperatuuri juures ära töödelda.  

Sain päris palju harjutada, kuidas saab kohupiimakreem tuule/kohupiimataskute sisse 

(õiges kaalus, seejuures – see protseduur käis kaaludes ja sõltumata sellest, kui suur oli 

tasku välja tulnud, pidi vastav kogus täidist sinna ära mahtuma). 

Pritsimistehnika harjutamine erinevate materjalidega ja eri eesmärkidel oligi muude 

oskuste kõrval üheks olulisemaks kogemuseks. Seda sai rakendada täidiste panemisel, 

pritsküpsiste tegemisel, kreemikaunistuste harjutamisel ja piparkookide kaunistamisel. 

Kuna varasem kogemus oli mul peaaegu olematu, sai seda lünka nüüd tublisti täidetud – 

nii tehnika osas kui selle osas, milliseid materjale ja mis otstarbel saab sellisel kujul 

kasutada. 

Aeg-ajalt sain valida, millist saiakest/pirukat endale tahan. Mõtlesin välja oma special 

„unistuste piruka“: viini tainast kapsa-porgandipirukas. Olen lehttainatooteid alati 

armastanud ja nüüd oli see tooraine käeulatuses. Täidise osas ei suutnud otsustada, kas 

tahan pigem porgandi- või pigem kapsapirukat. Samas kumbki üksi polnudki nii 

ahvatlev, kippus igavaks jääma. Kuna mõlemad täidised olid olemas, tundus parim 

variant natuke nii üht kui teist sisse panna.  Ühel päeval sain selleks ka tubli tüki viini 

tainast ja tegin idee teoks. Tulemus oli suurepärane – tõesti ideaalne pirukas . Ja sama 

maitsev ka järgmisel päeval. 

Kokkuvõttes: nägin paljude seni poest tuntud pagari- ja kondiitritoodete sünnilugu ja 

„siseelu“, sain teada, millest need koosnevad ja kuidas „tekivad“, ja väga paljud neist 

„tekkisid“ minu kaasabil.  

5.6 Õnnestumised  ja ebaõnnestumised 

Võin öelda, et minu enda jaoks oli kogu praktika üks suur õnnestumine. Isegi kui kõik 

tooted ei tulnud kohe alguses välja nagu päristegijatel, ei kvalifitseerunud nad üldjuhul 

ka praagiks, vaid jätkasid teed tarbijani. Pirukad, saiakesed, küpsised jne – kõik tulid 

välja „nagu päris“. Võin ka öelda, et nii palju piparkooke pole ma kunagi teinud ja on 
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hea meel, et arvestatav hulk minu kaunistuskäekirjaga lõbusaid tegelasi leiab 

loodetavasti tee kellegi pühadelauale. 

Avastasin, et misiganes kreemja ollusega (võikreem, munavalgemass, glasuur, aga miks 

mitte ka nt kohupiima-, avokaado- jne kreem vmt) on mõnus kaunistuslikul eesmärgil 

pritstehnikas möllata ja selles vallas on edaspidiseks piiramatu mängu- ja arenguruum. 

Väike „võitlus“ värske, pehme, kleepuva pärmitainaga lõppes ka üldiselt siiski minu 

võiduga ja tainatükkidest vormusid kenad kuklid. 

Õnnestumise/ebaõnnestumise kontekstis jäi veidi naljakana meelde kogemus viini 

tainast kohupiimasaiakestega, mis peaaegu võiks ehk ebaõnnestumisekski 

kvalifitseeruda. Nelinurksele tainatükile pandi keskele kohupiimakreem, misjärel tuli 

üks nurk tõsta üle täidise vastasnurga vastu ja kohast, kus täidiseosa lõppes, pealt kokku 

suruda. Konks oli selles, et täidist ei tohtinud tainaservade vahele jääda. Spetsialistil 

käis see lihtsalt ja puhtalt. Minu käes selgus, et tainatükk on liiga väike, täidis liiga 

pehme ja tainas ei ulatu kuidagi üle täidise nii, et täidis sinna vahele ei jääks. Kuna juba 

ebaõnnestunud võtet ei olnud võimalik enam kuidagi parandada, tekkis olukord, kus 

paar saia toodangu mõttes tõepoolest praagiks kujunesid. Muidugi ei visatud neid ära, 

vaid mahutati ikkagi ahjuplaadile – ja pärast ahjust läbikäimist sain lahke pagari 

ettepanekul need endale. Kindlasti ühed mu lemmikud, maitsesid hästi – nii et ei mingit 

ebaõnnestumist lõppkokkuvõttes…  

5.7 Ettepanekud ja arvamused  

Üheks mõnevõrra keeruliseks aspektiks praktika juures oli tööaeg. Pagarite tööpäev 

algas kell kolm (muidugi öösel), töölejõudmiseks oli neil võimalik kasutada taksot, mis 

linnas öise tiiru tegi. Mahtusin minagi peale. Tööpäeva lõpetasid nad kella 11 paiku. 

Kondiitritööle spetsialiseerunutest tuli üks tööle kella 6-ks ja teine 8-ks (vastavalt 

graafikule) ja nende tööpäev lõppes siis vastavalt kl 14 või kl 16.  

Kuna minu huvi oli teha praktika läbi võimalikult väikese päevade arvuga, ühinesin kell 

3 minejatega ja päevad kujundasin umbes 12-tunnisteks, jätkates koos hiljem tulnud 

kondiitritega. See võimaldas mul kaasa teha nii öise/hommikuse toodete kiirtootmise 

protsessi kui jälgida ka hilisemat tortide, küpsiste, plaadikookide jmt valmimist ja 

võimalust mööda nendes kaasa lüüa. Kuna oli piparkoogihooaeg, toimus iga päev pärast 



18 

 

hommikust kiiret ja enne varemtulijate lahkumist suur ühine piparkoogitegu – tehti paar 

portsu tainast, vormiti, küpsetati, kaunistati. 

Ei saa salata, et selline töörežiim oli väsitav. Mina muidugi võtsin selleks spetsiaalselt 

ühe perioodi oma elust. Aga nemad seal elavadki sellises rütmis…  

Pean tunnistama, et üldmulje, mis mulle kogu sellest tegevusest jäi, oli üsnagi müstiline. 

Ok, tulevad hommikul paar inimest, panevad tainasegajad (tainamaterjal on eelmisel 

päeval valmis kaalutud/pandud) tööle ja ahju sooja ja hakkavad toimetama. Katsun 

mina ka ikka omas tempos asjatada, saada „oma ridadesse“ võimalikult palju kukleid, 

neid laiali vajutada, täidistega täita, vormida, teha üht ja teist ja kolmandat. Samal ajal 

pilguga jälgida vastaslaual viini taina tegija toimetamisi, aga seal kaob kergesti järg ära, 

sest üks toode vaheldub teisega hämmastava kiirusega. Kui vahepeal tekib vabam hetk, 

katsun ka sellesse protsessi lülituda ja teisel lauapoolel mõne viguri kaasa teha. Siis äkki 

hakkab ahjust tulema valmis asju. Korraga on kõik kohad täis erinevaid pirukaid-

saiakesi-kringleid-stritsleid. Kelle kuueks tööle tulija asub pakkima. Mingil kummalisel 

moel teab ta täpselt, kus on mis ja kuhu see läheb. Tootekuhjasid tekib aina juurde. 

Midagi kaetakse (nt pitsatäidisega, juustuga, pumatiga), midagi määritakse (munaga, 

margariiniga), millelegi raputatakse midagi (nt tuhksuhkrut). Täis kandikuid ja kaste 

näib ilmuvat uksest ja aknast. Ja juba viiakse neid ka ära – siiasamma kohvikusse, ja 

tulevad järele inimesed linnakohvikutest… Kõik näivad täpselt teadvat, mida on vaja 

teha, kuigi kuuldavalt ei toimu mingit üksteise juhendamist. Keegi võtab ahjust kellegi 

teise pandud plaadid valminud toodetega, vajadusel asub neid viimistlema. Võib-olla 

paneb enda plaadid asemele. Keegi loendab, pakib. Juba tuleb kella 8-ne ja lülitub 

sujuvalt protsessi. Umbes 8-8.30 paiku on korruse võrra kõrgemal asuva kohviku 

lettriiulid värskeid küpsetisi täis ja ka ettetellitud kringlid-stritslid seal ootamas… 

Samasugune iseenesest valmimise mulje jääb kondiitrite tööst, sest pärast 

öist/varahommikust pirukate-saiakeste virvarri hakkab ilmuma torte, plaadikooke, 

küpsiseid jne. Ehk siis ilmselt aastakümnetepikkune kogemus, intuitsioon, 

meeskonnatöö jätavad kõrvaltvaatajale mulje, nagu toimuksid asjad iseenesest ja 

kuidagi müstiliselt. 

Au neile inimestele. Ja tänud, et sain sellest müstikast osa.  
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KOKKUVÕTE 

Kokkuvõtet alustan sama mõttega, millega eelmise alajaotuse lõpetasin: au neile 

inimestele seal Metsakohvikus ja tänud, et sain osa sellest müstikast, mida nad iga päev 

loovad. Nägin, millest koosnevad ja kuidas tekivad pagari- ja kondiitritooted, mis on 

tuttavad olnud poelettidelt. Sain aidata neil valmida ja seeläbi rohkelt uusi teadmisi ja 

kogemusi. Nägin ja nautisin meeskonnatööd selle parimas mõttes.  

Oli natuke väsitav periood. Osalt seetõttu, et valisin pikad päevad ja sellevõrra lühema 

perioodi. Aga muidugi andis tunda ka pagaritöö üks eripärasid: tööpäeva varane algus. 

Kuna olen öökullitüüpi, lähen tavapäraselt sageli magama kellaajal, mil nüüd juba üles 

pidin tulema… Ning ikka ja jälle tabasin ennast mõttelt, et nende jaoks seal ongi see 

igapäevaelu. 

Niisiis: oli kasulikult, aga seejuures meeldivalt veedetud aeg. 

 

 


