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SISSEJUHATUS 

Rahvuslike tähtpäevadega seonduvate küpsetiste valimisel langes minu valik 

tuhkapäeva kasuks – eelkõige seetõttu, et selle päeva iseloomulikeks toitudeks on olnud 

odrajahust küpsetised. See andis võimaluse pöörata tähelepanu karaskile kui ühele 

lihtsale ja mõnusale küpsetisele, mis traditsiooniliselt on eestlaste toidulauale kuulunud. 
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1. TUHKAPÄEV: AJALUGU JA TAVAD 

Tuhkapäev ehk tuhapäev on vastlapäevale järgnev kolmapäev. 

Selle rahvakalendri tähtpäeva kirjelduse leiab Eesti rahvakalendri tähtpäevade 

andmebaasist Berta (http://www.folklore.ee/Berta/tahtpaev-tuhkapaev.php) ning 

lühidalt ka Wikipediast (https://et.wikipedia.org/wiki/Tuhkap%C3%A4ev). 

Tuhkapäevaga algab suur paast, mis kestab kuni lihavõtte- ehk ülestõusmispühadeni. 

Juba 7. sajandi lõpul on tähistatud tuhkapäeva tuha pähe riputamisega, millest lähtub 

päeva nimetus ja rida kombeid, mis väljendavad puhastamist ja kõige kurja eemale 

tõrjumist. Eeskätt on viidud tuhka põllule ja aeda, mõnikord on sel päeval kogutud 

tuhka hoitud istutamisajaks või kasutatud lehelise keetmiseks. Oluline oli tubade 

puhastamine ja nn laiskuse või nn tuhkapussi väljapeksmine. 

Keelatud oli juuste kammimine, sest vastasel juhul need muutuvad tuhkjaks, katkevad, 

lähevad sassi ja on inetud; või lähevad halliks, kõõm tuleb pähe jne. 

Kaua ei tohtinud üleval olla ega tule valgel töötada, sest muidu vaatab laisknaine su ära. 

Laisknaine liikus ringi Läänemaal ja Muhus. Seevastu ärgata tuli varakult, sest muidu 

sai sinust aastaks tuhakott (tuhamunn). Seega on enamik käitumisreegleid risti 

vastupidised vastlapäeva kommetele. 

Naised ei tohtinud esimesena külla minna ja üldse ei olnud külaskäigud tavaks, sest 

sellest kardeti loomakahju, haigusi ja majapidamisriistade riknemist. Seetõttu on 

külalistele visatud tuhka järele või riputatud seda nende jälgedesse. 

Härgi ei tohtinud ikkesse ega hobuseid rakkesse panna – tekib kõõm ja naha kestendus. 

Samal põhjusel ei tohi lambaid niita. Vanades 19. sajandi kommetes oli oluline koht 

tuha sõelumisel ja pesu pesemisel – tuhka saab palju, pesu aga on aasta jooksul 

erakordselt valge ja puhas, seda on kerge pesta. Mõnel pool, eeskätt rannikualal, on 

käidud saunas "liha maha vihtlemas" – oli ju algamas suur paast. 

Eestis on kohati säilinud komme teha inimkuju ehk nn tuhkapoiss või tuhatüdruk – 

poisiks või tüdrukuks riietatud nukk. Söega joonistatud silmade ja suuga pea oli riidest 

või kaalikast, kuhu olid silmad ja suu sisse lõigatud. Tuhapoiss viidi salaja teise pere 

ukse taha, akna alla või visati üle läve tuppa. Tuhapoiss tuli võimalikult kiiresti edasi 

https://et.wikipedia.org/wiki/Vastlap%C3%A4ev
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järgmisse perre viia. Tähtis oli see enne päikeseloojangut oma perest eemale toimetada. 

Kelle ukse taha kuju lõpuks jääb, see pere on kogu aasta pilkealune laiskuse ja lohakuse 

pärast või koguni kannatabki laiskuse käes. 

Kiriklikult sümboliseeris tuhkapäev kahetsust. Algselt puistati katoliku kirikus 

palmipuudepühal põletatud palmide või nende asenduspuu tuhka pähe 

patukahetsejatele, kes paljajalu ja vastavas rüüs ilmusid kirikuuksele. Hiljem, kuna 

patukahetsejate hulk üha kasvas, hakati tuhka riputama üksnes oma koguduse 

liikmetele. Algselt ei kuulunud tuhkapäev ja sellele järgnenud päevad suure paastu 

hulka, kuid umbes aastal 700 pikendati paastu, et saada selle pikkuseks 40 päeva ehk 

Kristuse paastu pikkus. Algselt pühapäeviti ei paastutud. 
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2. TOIDUD 

Kõiki selle päeva toite kutsutakse tuhatoitudeks, ehkki valmistamisviis on tavapärane. 

Valmistati tuhakakk, tuhapull, tuhavatsk ehk -leib - tegelikult üsna harilik leib; tehti 

karaskit ja saiakesi. Tavalisim oli odrakaraski ja odrakuklite küpsetamine. Mulgimaal ja 

mujalgi on küpsetatud lihaga kakke ja karaskit. Mõnel pool hoiti üks küpsetatud 

kakkudest karjalaskmispäevaks ja jagati siis loomadele. 

Tuhakoogid ehk lihtsalt pannkoogid olid tuhkapäeva tüüpilisemaid roogasid. 

Keedeti tuhapuder ehk jahu-, harvem tangupuder. 

Oma töös keskendun karaskile ja toon internetiavarustest välja mõned retseptid, kus 

koostisained mõnevõrra varieeruvad. 
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3. RETSEPTE 

3.1 Odrajahukarask 

(http://toidutare.ee/peotoidud/vastlad/E3E2/) 

Koostis 

5-7 kl odrajahu 

0,5 l petti või hapupiima 

0,5 tl söögisoodat 

2-3 sl sulavõid 

1 tl soola 

Valmistamine 

Sega sooda jahuga. 

Sega kõik ained ja klopi kõvasti läbi. 

Tainas vala õhukese kihina küpsetuspaberiga kaetud plaadile ja küpseta 200-220ºC 

juures. 

Kommentaaridest jääb kõlama, et tõenäoliselt võiks jahu vähem panna. Proovitud on 

näiteks kogustega 1 liitri keefiri kohta 500 g odrajahu (ca 700 ml), 1 tl soola, 1,5 tl 

soodat ja 150 g sulavõid, lisatud paar peotäit päevalilleseemneid – väidetavalt on saanud 

hea. Küpsetusajaks pakutakse sellel temperatuuril 20 minutit, kui küpsetada madalamal 

temperatuuril (180ºC juures) 30-40 minutit.  

3.2 Kohupiimakarask 

(http://www.ohtuleht.ee/406249/karask-maitsev-ja-tervislik) 

Koostis 

 4 dl odrajahu 

2 dl kefiiri 

100–125 g kohupiima 
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1 muna 

1 tl soola 

1 sl suhkrut 

50 g võid või õli 

1 tl soodat 

Pisut võid ja mannat küpsetusvormi ettevalmistamiseks. 

Valmistamine 

Sega kohupiim muna, kefiir, soola ja suhkruga. Lisa sulatatud või ja soodaga segatud 

jahu. Tõsta tainas võiga määritud vormi ja küpseta kohe 180kraadises ahjus 35–40 

minutit. Karaski küpsust proovi puutikuga. 

3.3 Odrajahukarask 

(https://taavikokkab.wordpress.com/2015/04/06/odrajahukarask/ df) 

Koostis  

6dl odrajahu 

80g eesti võid 

1,5 tl soodat 

500g hapukoort 20% 

soola 

Valmistamine  

Sulata või, sega omavahel odrajahu ja sooda, lisa jahu hulka hapukoor ja sulatatud või. 

Sega tainas korralikult läbi ja maitsesta soolaga. Määri võileiva vormid võiga ja aseta 

tainas vormidesse. Küpseta 200 kraadises ahjus 40 minutit. Karaskit võib süüb nii 

soojalt kui külmalt. 

Retsepti autori kommentaar kodulehelt:  

Lähemal uurimisel selgus, et karaski tegemisel kasutatakse enamasti muna, kohupiima, 

odrajahu, võid, suhkrut. hapupiima. petti, keefiri või tavalist piima. Siit tekkiski idee 

teha karaskist lihtsustatud variant, kasutades vaid odrajahu, soodat, võid ja hapukoort. 
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Tainas jäi küll keskmisest paksem ja natukene veniv, kuid tulemus sai hea. 

Karask jääb pealt mõnusalt krobeline, natukene mureneb ja pudeneb, kuid see-eest 

maitselt on see lihtsalt suurepärane toit. 

 

3.4 Tähelepanekud retseptidest 

Traditsiooniliselt on karaskit küpsetatud odrajahust. Kuna odrajahu kleepvalgusisaldus 

on nisujahuga võrreldes väga väike, lisatakse parema kerke huvides sageli ka mingi osa 

nisujahu. Mulle endale pakuvad huvi rohkem need variandid, kus odrajahu kasutatakse 

koos tatrajahuga ja/või on kombineeritud kaera-, herne-, isegi kama- vmt 

vähemkasutatud jahuga. Maitses annab mängida ka erinevate seemnete ja/või 

pähklitega. Minu kogemus ütleb, et päevalilleseemnetest väiksemaid seemneid jääb 

hamba alla ja saab läbi näritud vähe. Seega ise kasutan seesami-, kanepi-, lina-, õuna- 

jmt seemneid igasugustes küpsetistes jahvatatult, arvestades koguse jahukoguse hulka. 

Kõrvitsaseemned, pähklid, mandlid on hea kas jämedamalt purustada või ka peeneks 

jahvatada. Päevalilleseemneid saab kasutada nii tervelt kui jahvatatult. 

Iseloomulikuks on karaskile veel (hapu)piimatoote kasutamine vedelikuna – see on 

ühtlasi ka üheks taigna kergitajaks. Traditsiooniliselt jooksevad retseptidest läbi keefir, 

pett, hapupiim, aga leiab ka maitsestamata jogurtiga, kohupiimaga, hapukoorega 

retsepte. Isegi kui seda konkreetselt öeldud pole, võib eeldada, et retseptis oleva 

piimatoote võib üsna julgelt asendada endale meeldivama või käepärast oleva teise 

piimatootega. 

Rasvaine (või, õli) ja muna on sageli retseptides, aga saab ka ilma nendeta. Lisandite 

osas võib samuti konkreetsest retseptist sõltumatult lasta fantaasial lennata. Porgand, 

kõrvits, aga ka (praetud) sibul, singikuubikud jne… 
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