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K a s u t a j a l e
Kõik peatükid on jagatud ülevaatli -
keks osadeks, mis juhivad lugejat 
toi du ainete  ostmisest nende säilita mi-
seni, pea tükkide sama laadne üles ehi-
tus aitab leida kiiresti vajaliku info.

Soovitused toiduainete säilitamiseks.

Pildil on esile tõstetud mõni põnev 
ajalooline või looduslooline fakt.

Paeluvad ülevaated toiduainete 
päritolust, liikidest ja sortidest, 
põnevad faktid ja asjalik info.

Soovitused, mida toiduainete 
ostmisel silmas pidada.

Alajaotise nimetus lehe serval aitab 
leida vajaliku peatüki ka raamatut 
kiiruga lehitsedes.

Juhised toiduainete ettevalmistami-
seks enne lõplikku töötlemist ja teave 
lisandite kasutamisest.

Fotod ja lühijuhised 
aitavad illust reerida keerukamaid 

toiduval mis tamis võtteid.

Meie entsüklopeedia ei ole 
kokaraamat, kuid oleme huvilistele 
lisanud 90 maitsva toidu retseptid.

Rubriigi sümbol aitab 
vajaliku kiiresti leida.

Erinevad toiduainete 
kasutamise võimalused.

Värvilised illustratsioonid on 
täpsed ja visuaalselt nauditavad.

Nõuanded toitude valmistamiseks.

Toitainete sisaldus 
on esitatud tabelina.

K a s u t a j a l e
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5Sparglit serveeritakse kõige sagedamini keedetult või aurutatult. Soojalt 
pakkudes soovitatakse lisada võid või Hollandi kastet. Külmalt servee-

rituna süüakse sparglit majoneesi, vinegrett- või sinepikastmega. Püreestatud 
sparglist valmistatakse püreesuppi, veluteed või sufleed. Tervelt või tükeldatuna 
serveeritakse sparglit omlettide, linnuliha, muna-peekonipirukate (pr. k quiche), 
salatite või pastatoodete juurde. Sparglit ka praetakse või vokitakse.

Spargel on söödav 
noor võrse, “küünis” 

(pr. k griffe), mis 
kasvab maa-aluse 
juure küljes. Maa-

alune juurikas võib 
kasvatada spargleid 

15–20 aastat järjest.

valged sparglid.

H
arilik aspar on Vahemere-äärse piirkonna idaosast pärit köögivili. Viiteid 
spargli metsikute liikide esinemisest on leitud Lõuna- ja Põhja-Aafrikast 
ning arheoloogide väitel kasvatati seda ka Vana-Egiptuses.

Sparglit on inimene osanud tarvitada juba üle 2000 aasta, esialgu küll 
vaid taime raviomadusi kõrgelt hinnates. Keskajal unustati sparglikasvatus 
Euroopas sootuks, küll aga viljelesid taime araablased. Tänu Louis XIV-le läks 
spargel Euroopas 17. sajandil taas moodi ning sellest ajast on aretatud mitmeid 
sorte, mida tänapäeval kasvatatakse eelkõige Euroopas, USA-s, Mehhikos ja 
Taiwanil. Eesti aedu ehib spargel peamiselt ilutaimena, kuigi ka meie kliimas saaks 
seda edukalt köögiviljana kasvatada. 

Taime söödav osa on tema noor võsu ehk “küünis”, mis sirgub maa-aluse juure 
küljes. Maa-alune risoom suudab spargleid kasvatada 15–20 aastat järjest. Sparglisaak 
korjatakse kevadel, kui “küünis” on noor, pehme ja lihav, 15–20 cm pikkuse varre ja 
kompaktse tipuga. Täiskasvanud aspar pole enam söödav, tema vars muutub puiseks 
ning taim hakkab kasvatama õrnrohelisi kaharaid, pisut sõnajalga meenutavaid mit-
tesöödavad lehti. Kuigi aspart kasvatatakse maailma erinevais piirkondades, on tema 
peamine tarbimishooaeg märtsist juuni lõpuni.

Tuntakse 300 sorti sparglit, neist ainult 20 on söödavad. Söögikõlblikud sparglid jaota-
takse kolme rühma.
• Rohelised sparglid on kõige levinumad ning korjamiseks parimad umbes 15 cm 
pikkuselt.
• Valgeid spargleid kasvatatakse üleni mullaga kaetult, pimedas, et taimed valguse mõjul roheliseks ei 
muutuks, ja korjatakse ära kohe pärast võrsumist. Valged sparglid on teistest sparglitest pehmemad, ent üsna nõrga 
maitsega. Nende kasvatamine nõuab rohkem tööd ja vaeva, mis väljendub ka valge spargli kõrgemas hinnas. 
• Lilla spargel on väga heade maitseomadustega, seda korjatakse, kui taim on kasvanud mõne sentimeetri 
pikkuseks.

1 Lõigake terava noaga ära sparg-
lite alumine osa. 2 Koorige sparglid suunaga 

ülalt alla.

3 Siduge sparglid kimpudesse. 4 Kokkuseotuna on neid hõlbus 
keeduveest välja tõsta.

E t t e v a l m i s t a m i n e
4Enne keetmist või aurutamist lõigake ära sparglite alumine osa (mida 

saab eraldi näiteks püreesupi valmistamisel kasutada). Spargleid ei pea 
tingimata koorima, piisab, kui võsud külma vee all liivast ja mullast hoolikalt 
puhtaks pesta.

H a r i l i k  a s p a r  e h k  s p a r g e l H a r i l i k  a s p a r  e h k  s p a r g e l
Asparagus officinalis, Asparagaceae

O s t m i n e
1Valige sparglid, mille varred on tugevad, 

kergesti murduvad, kompaktse tipu ja 
erksa värviga ning ilma roostekarva plekkideta. 
Selleks et sparglid ühtlaselt valmiksid, tasub valida 
ühesuurused viljad. Vältige kollakaid peh meks 
muutunud varte ja “õitsema” kippuvate tippudega 
spargleid, mis pole kindlasti enam värsked.

S ä i l i t a m i n e
2Sparglid on väga õrnad. Niiske majapida-

mispaberi sisse mässituna ning augustatud 
kilekotis säilivad sparglid külmikus kõige rohkem 
kolm päeva. Eelnevalt blan eeritud sparglid säilivad 
sügavkülmikus üheksa kuud.

V a l m i s t a m i n e
3Spargleid ei keedeta kaua, muidu muu-

tuvad need liiga pehmeks, halvenevad 
maitse ja välimus ning väheneb toiteväärtus. 
Spargleid võib keeta ka aurus, selleks on vaja spet-
siaalset aurutuspotti. Vees keetes on kõige lihtsam 
viis siduda sparglid kimpudesse. Võimaluse korral 
pange sparglid keema kitsasse kõrgesse potti püs-
tiasendis. Keeva vee tase potis peaks olema selline, 
et varre otsad, mis on õrnemad ja vajavad lühemat 
keetmisaega, ulatuksid veest välja. Valmis sparglid 
on pehmed, kuid veel tugevad. Kui spargleid 
soovitakse süüa külmalt, tuleb neid kohe pärast 
keetmist külma voolava vee all jahutada. Spargleid 
saab küpsetada ka mikrolaineahjus. Keetmisel 
tuleks vältida rauast nõusid, sest sparglites sisalduv 
tanniin reageerib rauaga ja muudab nii sparglite 
kui ka poti värvi.

Spargel on suurepärane foolhappeallikas, sisal-
dab C-vitamiini, kaaliumi, tiamiini, riboflaviini, 
B6-vitamiini, vaske, A-vitamiini, rauda, fosforit ja 
tsinki. Sparglis sisalduva väävli mõjul võib uriin 
pärast spargli söömist olla spetsiifilise lõhnaga. 
Spargel sisaldab asparagiinhapet, mis annab 
sparglile omapärase maitse ja millel on diuree-
tilised omadused. Spargel on tuntud laksatiivsete 
ja toniseerivate omaduste poolest

 toorelt 
Valgud 2,6 g
Rasvad 0,3 g
Süsivesikud 4,2 g
Vesi 92 g
Toiduenergia 24 kcal
 100 g kohta

SERVES 4Sparglid Poola moodi

1 kg värskeid spargleid
2 kõvakskeedetud muna 

kollased
125 g võid

3 spl värske saia 
kuubikuid

3 spl hakitud 
petersellilehti

1. Koorige ja loputage sparglid ning siduge neljaks võrdseks kim-
buks. Lõigake petersell kääridega peeneks.

2. Pange sparglid soolaga maitsestatud keevasse vette. Keetke 
10–15 minutit, kuni noaotsaga proovides on spargel parajalt 
pehme. Nõrutage, eemaldage kimpudelt nöör, asetage spargel 
serveerimisvaagnale ja hoidke soojas.

3. Sparglite keemise ajal hakkige kõvakskeedetud muna kollased 
kahvliga peeneks ja segage juurde hakitud petersell.

4. Sulatage väikses kastrulis või. Pruunistage saiakuubikud võis 
pidevalt segades kuldseks. Tõstke kastrul pliidilt.

5. Valage sparglitele kõigepealt muna-peterselli segu, siis võikaste 
saiakuubikutega ja serveerige kohe.

T o i t e v ä ä r t u s
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rohelised sparglid
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