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J UHENDAJ A SI RJ E KERE ME 

SISSEJ UHATUS 

Eri nevad maasti kud l oovad eri nevat  vai mul aadi j a maail mavaadet  ni ng ka traditsi oone.  Aut or  on 

mi t megi  vane maealise ini mese käest  kuul nud,  et  mereäärsete i ni mest e maail m on avara m j a 

tuulise m.  Seda nii  ava merel  kui  ka l agedat el  ranni kualadel,  mi da kat ab vai d ki dur  t ai mesti k.  See 

avarus  on randl astesse tallet unud kaugelt  rohkem kui  paari  põl ve j ooksul  j a kuj undanud nende 

el uvaate, suhtl usstiili ja huu mori teistsuguseks kui muul rahval.  

Noodapüük või  hül geküttide ret k on ol nud meeskonnat öö,  mi s  eel dab üksteise usal da mi st,  sa mas 

ka või met  koos  t egutseda.  Sa mad oskused,  mi da õpet ab pi kk i ni mesi  ühendav j a pr oovile panev 

mer eret k,  on vaj alikud ka noodapüügis  j a hül gekütti mi ses.  Saarte või  lääne mai ne huu mor  pole 

seet õtt u ai nult nali nalja pärast, vai d selles on ka teise i ni mese ole muse järel eproovi mi se nõks sees.  

 



Aut or  valis ant ud uuri mi st öö t ee ma j ust  sellepärast,  et  huvit us  i se t äpse malt  t eada saa ma,  mi da 

rannarahvas  kal ast  j a kal a val mi sta mi sest  pidas,  sa muti  sooviti  ühe peret al u ettevõt mi sed 

uuri ngul oosse jäädvust ada.  

Selles  t öös  uuris aut or  kala t ähtsust  rannarahva pärandköögis  j a soovis  l ei da vast used j ärgmi st el e 

küsi must ele: 

 mi lli ne on Ti he metsa talu l oomi sl ugu;  

 mi llised on Ti he met sa talu kal aroogade val mist a mise põhit õed;  

 mi llisei d kal u, millal ja kui das rannarahvas ( Ti hemet sa tal us) kõi ge rohkem t arvitab.  

Töö praktiline välj und oli  ühelt  poolt  soov välja sel gitada,  millisel  moel  saadakse kõi ge pare mad 

suitsukalad ni ng milliseid t eadmi si  see nõuab,  t eisalt  Ti he met sa t al u t egevuse j a t oi met uste 

fi kseeri mi ne t öö tee mast läht uvalt. 

Uuri mi st öö käi gus  vestles  aut or  palj u o ma  vane mat e ni ng vanavane mat e,  sa muti  t eiste sugul ast e 

ni ng kül ael ani kega.  Töös  ongi  ena mj aolt  kasut atud suusõnalisi  andmei d,  mi ll e põhj al  on käesol ev 

uuri mus val mi nud.  

Töö on j aot at ud kol meks  osaks.  Esi meses  osas  ant akse ül evaade sellest,  kui das  kal at oit ude 

val mi sta mi ne Ti he met sa tal us  al gas.  Teises  osas  keskendut akse kal at oit ude hooaj alisuse uuri misel e, 

kol mandas j uba konkreetselt Ti he met sa tal u kal asuitsut a mi se meet oditele. 

1. KUI DAS SAI ALGUSE SUI TSUKALA VALMI STAMI NE TI HEMETSA TALUS  

Ti he met sa t al u ( vaat a j oonis  1)  on ehitat ud 1969.  aast al.  Perepea Ar vo Käesel  oli  kal ur,  hilje m 

tegutses  mehaani kuna ning hoolitses  viljapuude j a põõsast e eest.  Vanaperenai ne Ai ma  Käesel  t öötas 

Nasva püünistet ööst uses  püüniste ehitajana.  Pensi oni põl ve al gaastatel  õppis  Ti he met sa t alu 

perenai ne Ai ma  gii di ks. Suhel des  t eiste gii di dega,  t ekkis  mõt e t ut vust ada Saare maa kül alistel e 

Nasva kal uri küla ni ng sa mas  ka sealsei d t oi dutraditsi oone.  Nii  hakati gi  rühmadel e kal uri kül a elu 

tut vust a ma, näi dati kal avõr kude val mist a mi st ni ng pakuti ei neks suitsukala.  

 



Jooni s 1. Ti he metsa tal u õuevaates ( Aut ori erakogu 2010) 

Al guses  kostitati  kül alisi  õues.  Peagi  aga al ustati  senise ai daruumi  j a puukuuri  ü mberehita mi st 

söögit oaks.  Pärast  söögitoa val mi mi st  ehitati  ka köök.  Nii moodi  sai gi  alguse pereettevõt e Nasva 

Söögit uba, kus pakut akse kohali kest kal adest val mistat ud roogasi d.  

1. 1. ABI LI SED J A ALGUSAASTAD 

Esi al gu t egutses  t öö autori  vanae ma  Ai ma  Käesel  üksi,  see oli  väga t öömahukas  j a väsitas.  Kuna 

töökoor mus  j ärjest  kasvas,  siis  oli  vaj a j uurde võtta abilisi.  Üsna pea liitus vanae ma  Ai maga 

naabri nai ne Val ve.  Nad oli d mõl e mad pensi onärid,  aga kahekesi  suutsi d nad hästi  t oi me t ulla ( vaata 

joonist 2). 

 

Jooni s  2.  Ti he met sa t al u vanaperenai ne Ai ma  ( vasakult  neljas)  ni ng abili ne al gaastatel  Val ve Li nd 

(vasakult esi mene) ( Erakogu 1996) 

Suureks  abi ks  oli  ka Ti he met sa t al u pere mees  Ar vo Käesel.  Ar vo (aut ori  vanaisa)  puhast as  j a pesi 

kal ad,  mi da vanae ma  suitsut as.  Sa muti  kandis  vanaisa hoolt  selle eest,  et  ol eks  ol e mas 

suitsut a mi seks  vaj ali kud lepapuud.  Mi ks  suitsut ami seks  on kasut at ud j ust l epapuud,  seda sai  aut or 

teada vanae ma Ai ma käest. 

Lepp on l eht puu j a põl emi sel  annab mõõduka kuu muse j a suitsu,  t ul e museks  on suitsukal ade 

kul dne värvus  j a hõr k maitse.  Sa muti  sobi b ka õunapuu.  Piirkonniti  kasutat akse ka t eisi  pui d.  

Saare maal  kasvab palj u leppa j a seda kasut at akse ka suitsut a mi sel.  Leppa tul eb varuda t al vel.  Puud 

lõhut akse j a aset atakse riita.  Rii das  peavad puud kui va ma vähe malt  ühe tal ve.  Kui v l epahal g on 

suitsut a mi seks igati sobiv. Ahj ut äie suitsukala valmi st a mi seks kul ub umbes kaks sül etäit lepahal ge.  



Al gusaast atel  ei  ol nu kül astajai d väga palj u ja kol mekesi  suutsi d nad hästi  t oi me t ull a.  

Äritegevuse edenedes  ol i  aga i ni mesi  j uurde vaja.  Kol mt eist  aastat  t agasi  ühi nes  ettevõtl usega ka 

aut ori ema Tii na Mai (vaat a j oonis 3). 

 

Jooni s  3.  Ti he metsa t alu noor perenai ne Tii na (pil dil  keskel),  moosekant  Õi e j a  vana perenai ne 

Ai ma, suvi 2011 ( Erakogu 2010) 

Sa muti  aitasi d kaasa Tiina suure mad poj ad j a elukaasl ane.  Nüüdseks  on kül astajai d nii  palj u,  et 

tegevust  j ät kub kõi gile.  Ti he met sa t al u on hästit oi mi v perefir ma,  kuhu on kaasat ud kõi k 

perelii kmed.  

1. 2. AJ A J OOKSUL KOGUNENUD TARKUSETERAD FI RMA HEA TOI MI MI SE KOHTA 

Et  kogu t egevus  hästi  sujuks  j a l aabuks,  on vaj alik hea meeskonnat öö.  Ei  t ohi  olla meel epaha ega 

o mavahelisi  t ülisi d.  Samuti  on vaj ali k,  et  perelii kmed oskaksi d kõi ki t öi d,  et  vaj adusel  saaks 

ükst eist  asendada.  Pereettevõt e on väga t öömahukas  j a nõuab suurt  pühendu mi st.  Vast avalt  o ma 

suutli kkusel e j a oskust ele saavad t öös  osal eda nii  vane mad kui  ka l apsed.  Ka  aut or  i se püüab 

tal ut öödes  kaasa l üüa.  Järgnevalt  on püüt ud välja t uua pr obl ee mi d ning raskused,  mi da t al u 

tegevuses on esi nenud.  

1. 3. PROBLEE MI D J A RASKUSED 

Värske kal aga t egutsevas ettevõttes  t ul eb olla väga kiire j a operatii vne.  Kiirust  on t arvis  seet õtt u,  et 

kal a ei  säili,  seda eriti  sooj al  suvel.  Värske kal a t ul eb r utt u puhast ada j a val mi s  suitsut ada.  Kal a 

säili mi seks on vaj alik jää, puhast at ud kal u saab säilitada jäävees.  

Vahel  t ekitab pr obl ee me ka  il m.  Tuulise il maga ei  saa kal uri d merel e j a siis  pol e ka kal a,  mi da 

suitsut ada.  Ar vest ada t uleb sellega,  et  kal apüük on hooaj ali ne t egevus. Seet õtt u saab t egutseda 

kevadest sügiseni. Tal vel mei e ettevõt e puhkab.  

Mõni kord t eeb ol ukorra keeruliseks  klienti de t eadmat us.  Ini mesed ei  saa aru,  mi ks  on l est ad 

väi kesed.  Tegeli kult  on nad harj unud poes  nägema  hul ga suure mai d kalu,  need aga on i mpor ditud 



kal ad.  Saare maa l est  on u mbes  peopesa suurune või  vei di  suure m.  Teadmat u i ni mene t ahaks 

praepannisuur ust lesta. Saarlane ise sööbki väi kest, aga paksu lesta – see on magusa m.  

Varase mat el  aast atel  oli  kodut oot mi ne seadusandluses  väga piirat ud.  Viimast el  aast at el  on aga 

palj ugi muut unud ja kodut oot mi ne on muut unud lihtsa maks. Looda me, et see nii ka jääb.  

2. KALAROOGADE HOOAJ ALI SUS JA NENDE VAL MI STAMI NE TI HE METSA TALUS 

Aut or  soovis  t eada saada,  kui das  j a millal  mi ngit  kal a süüakse ni ng mi da kõi ge r ohke m t al uköögis 

val mi stati  (val mi st atakse).  Selles  küsi muses  oli  väga suureks  abi ks  aut ori vanae ma  Ai ma  Käesel, 

kes  rääkis  kal at oit udest  huvitavai d l ugusi d,  sa muti  andsi d o ma  sel git usi  ja j agasi d arva musi  aut ori 

kodut al u naabri d.  Sel gus, et  i gal  aast aaj al  on t eat avad kal at oi dud,  mi da valmi st atakse j a süüakse j ust 

sellel  aast aajal.  On sellisei d kal aroogasi d,  mille muut used on t oi munud koos  aj aga,  kui d on ka nei d, 

mi s  on muut umat una kestnud põl vest  põl ve.  Järgnevalt  t oob aut or  välja põhilised kal at oi dud,  mi da 

süüakse Nasva kal uri külas ni ng ka Ti he met sa tal us. 

2. 1. TI HEMETSA KEVADROAD 

Kevad al gab säi naga,  mi da püüt akse võr kudega varakevadel  j ää alt. Sa muti  saab säi nast  ka 

jõe mõr dadest.  Säi nast  saab kui vat ada j a suitsut ada.  Ka  kiisk on kevade püügi kal a  ( vaat a j oonis  4). 

Aut ori  vanaisa Ar vo Käesel  val mi st as  i gal  kevadel  maitsvat  kiisa ahj urooga.  Naabri naise Ur ve 

sõnade j ärgi  on kiisaroog ka t änapäeva kal uri pere üks  varakevade l e mmi ktoite.  Kiisad puhast atakse 

ni ng aset atakse pannile või  ahj upotti.  Kiisavor mi  hoitakse paraj alt  kuu mas ahj us  3–4 t undi.  Val mi b 

kiisavor m,  millel  on kalarood nii  peh meks  muutunud,  et  nei d pol e t undagi.  ( Ur ve Li pp,  kal uri 

abi kaasa) 

 

Jooni s 4. Jää alt püüt ud kiisakala ( Aut ori erakogu 2009) 

Mai kuus  on suur  kevadräi me hooaeg.  Räi me  saab suitsut ada,  keet a,  mari neeri da j a kui vat ada. 

Räi mest  saab t eha ka maitsvai d räi mer ulle ( vaata j oonis  5).  Jääräi m on heeri ngasuurune j a eriti 

ra mmus  räi m,  kes  saabub mei e rannavet esse kude ma.  Ti he met sa peres ar mast as  vanaisa Ar vo 

räi mest val mi stada nn kääne. Vane ma Ai ma käest sai aut or teada kääni de val mi sta mi se õpet use.  



Kääni de val mi sta mi ne Ti he metsa ko mbel.  Suured j a ra mmusad räi med puhast atakse j a 

küpset at akse süt el.  Selleks  kasut at akse kääniresti ( meenut ab grilli mi sresti).  Resti  vahel e seat akse 

räi med j a küpset atakse puuplii di  küttekol des  süt el.  Küpset at ud räi med pannakse sool vette,  kuhu on 

lisat ud ka si bul arõngad või  r ohelist  si bul at.  Soolvees  hoitakse u mbes  10 mi nutit,  siis ongi  kal a 

söögi ks val mis. ( Ai ma Käesel) 

 

Jooni s 5. Räi mer ulli d (Toi dut are 2012) 

Kõi ge popul aarse m kevadi ne kal a on kui vat atud särg.  Puhast a mat a särjed aset atakse u mbes 

kol meks  ööpäevaks  soola j a seej ärel  kui vat atakse r äästa all.  Kal a kui va mi ne võt ab sõlt uvalt  il mast 

1, 5–2 nädalat aega. Särg on kui vat at ult maitsev ja hea.  

Kui  aut ori  onu Märt  Käesel  veel  poisi ke oli,  siis  käis  t a koos  naabri poistega ho mmi kul  vara 

särjel  ni ng müüs  püüt ud kraa mi  vene ohvitseri del e,  kes  pi dasi d kui vat atud särjest  väga l ugu.  Ka 

tänapäeval  kui vat avad Nasva i ni mesed kevaditi  hul galiselt  särgi.  Särg on rannarahval e nagu 

kevadekuul ut aja. 

2. 2. TI HEMETSA SUVEROAD 

Suve saabudes  t oi mub veel  räi mepüük j a hakatakse püüd ma  t uul ehaugi.  Tuul ehaugi  j agub kuni  

jaani päevani.  Tuul ehaugi  saab suitsut ada,  kui vat ada j a mari neeri da.  Ini mestele meel di b t uul ehaug 

suitsut at ult väga, kuna selle rohelised rood paistavad söömi sel hästi sil ma.  

 



Jooni s 6. Tuul ehaugi d Tihe met sa tal u suitsuahj us ( Aut ori erakogu 2011) 

Esi mesed püüt ud j a ka ahj u suitse ma  pandud t uulehaugi d on väga suured ja rasvased ( vaat a j oonis 

6),  seda sellepärast,  et  need ei  ol e liialt  kaua mõrras  „di eedil“ ol nud,  nii  mäl etab aut or  o ma  vanaisa 

Ar vo Käeselit rääki nud olevat. 

Suve edenedes  püüavad kal uri d veel  ahvenai d.  Ahven on maitsev kal a supi ks,  ka mei e t al us 

keedet akse ahvenast  maitsvat  kal asuppi,  mi da oskab t eha eriti  hästi aut ori  e ma  Tii na Mai : 

„ Val mi sta mi seks  on kõlbli kud kõi k kal ad.  Tavaliselt  ei  keedeta uhhaad ühest  kal alii gist,  vai d 

vähe malt  kahest.  Maitseai net e puhul  kehti b r usikareegel  – mi da rasvasem on kal a,  seda r ohke m 

tuleb lisada maitseai nei d.  Uhhaa on maitsva m,  kui  seda keet a kaanet a keedunõus  j a mõõdukal  või 

tasasel tulel aega mi si. “ (Tii na Mai) 

Suve t eisel  pool el  saab merest  ka angerjai d j a l esta.  “Tänaseks  on angerjast  kuj unenud 

deli kat esskal a,  mi s  on t unt ud nii  o ma  väärt uslike maitseomadust e kui  ka  kõr ge hi nna pool est.” 

( Hillar Li pp) 

Lest  on pea mi ne kal alii k, mi da mei e ettevõttes  suitsut atakse j a i ni mest ele pakut akse nii  müügi ks 

kui  ka kohapeal  söömi seks.  Vanaisa Ar vo ( nüüdseks  4 aast at  manal as)  selet ustest  mäl et ab aut or 

vast ust  küsi musele,  mi ks  l estal  nii  vilt une suu on.  „Lest al  olla vilt une suu karist useks  Jumal a 

osat a mi se eest. “ ( Ar vo Käesel).  Lestasaaki  öel di  olenevat  hoovust est  j a t uule suunast:  kui  merevesi 

alla lasi ja voo põhj ast oli, siis sai lesta. ( Lest eesti rahva usundis 2012) 

Augusti  l õpul  käi vad kaluri d võr guräi mel.  Võr guräi m on eriti  ra mmus  j a hea kal a.  Nei d räi mi 

sool atakse rannakül ades  tal vevaruks.  Sügisel  püütud räi m sool at akse t al veks.  Räi me  või b sool at a ka 

puhast a mat a j a r ohke kuiva sool aga.  Kal ad l apitakse ki hiti  vahel dumi si  sool aga j a peal e aset atakse 

raskuseks ki vi. Raskus on selleks, et kal ad ei i meks endasse tekki vat sool vet t ja ei sool duks ül eliia. 

2. 3. TI HEMETSA SÜGI SROAD 

Hilissügisel  j a t al vel  l eotatakse sool aräi mi  vees  ja saadakse söö mi seks  paraj a soolsusega kal ad.  

Leot at ud räi mi  või b keeta kart ulitega koos  või  küpset ada koos  li haga ahj us.  „Sa muti  on l evi nud nn 

äädi karäi med.  Selleks  aset atakse l eot at ud räi med äädi kavette.  Äädi kavesi  on üsnagi  kange j a si nna 

on lisat ud si bul arõngad.  Sellises  l ahuses  hoitakse räi mi  u mbes  üks  öö j a siis  on nad 

söögi kõl buli kud. “ ( Tii na Mai )  

Järgnevalt  t oob aut or  välja t eadmi sed,  mi da t a sai  teada sprotti de kodus  valmi st a mi sest.  „ Hoi at an 

ette,  see on väga mahukas  j a aeganõudev t öö,  tule mus  aga suurepärane.  Värsked kil ud aet akse 

varrastele,  vahel e j äet akse vahed,  et  suits saaks  ligi.  Kal ad suitsut atakse pool küpseks,  saades  neile 

kul dse värvuse.  Kil udelt  ee mal dat akse pead.  Mei e kasut a me t aaraks  sa masugusei d pl ekkt oose nagu 

ka t ööst uses.  Kil ut oosi  põhj a pane me  t eel usi kaga vei di  sool a,  paar  t era pi part  j a l oorberilehe. 

Seej ärel  l apitaks  t oosi d ki ht  ki hiti  suitsukil usid t äis.  Peal e kallatakse kõr gekvaliteedili ne j a 

puht a maitseli ne t oi duõli.  Kar pi del e pannaks  vast ava aparaadi ga peal e her meetilised kaaned.  Sul et ud 



karpe keedet akse u mbes  1 t und.  Sellisel  kuj ul  valmi st at ud sproti d säili vad mit u kuud. “ ( Tii na Mai) 

Sa muti val mi statakse sügisräi medest ka eespool kirjel dat ud kääne.  

Sept e mbris  j a okt oobris püüt akse võr kudega l õhet,  forelli  j a sii ga.  Nei d kal u sool at akse j a 

süüakse nn äkilistena.  Vanaisa Ar vo l e mmi kr oog sügisel  oli  siiaäkis.  Äki st  val mi statakse värskest 

kal ast.  Kal a puhast atakse,  t ükel dat akse ni ng pannakse sool aga seis ma.  Aut ori  vanaisa ( Ar vo)  sõi 

äkist  j uba mõne t unni  sool dumi se j ärel.  Ena mj aolt  aga l ast akse kal a sool duda üks  öö.  Jahedas  säilib 

äkis  4–5 päeva.  Ammustel  aegadel  sool ati  vääriskal u ka t al veks,  t änapäeval  on l evi num 

sügavkül mas säilitami ne.   

2. 4. ERI LI SED RANNARAHVA ( TI HE METSA TALU) TOI DUD 

Ki rj ut ades  ül es  nei d huvi tavai d r oogasi d,  mi da meie t al us  val mist atakse,  sai  aut or  t eada ka sellistest 

(eri nevat est  kal aosadest),  mi da palj ud i ni mesed ki ndl asti  t oi du ni me all ei  t unne ega kunagi  ka 

pr oovi nud ei  ol e,  nii  ot sustati  ka need t oi dud kirja panna.  Süüakse ena mi ke kal ade marj a,  i segi  il ma 

sool ata,  t oorelt.  „ Kal a marja on i kka val mi st at ud ni ng o ma  pere t oi dul audadel  ongi  t a pea mi selt 

värskena,  peene sool a ning pi praga segat ud,  mille sisse on perenai ne oskusli kul  l õi kunud peenei d 

si bul at ükke. “ ( Ai ma Käesel)  „Eriliselt  maitseb sool veega keedet ud ahvena mari  j a pead. “ ( Martin 

Mai ) 

Tei ne huvitav r oog on sool vees  vürtsi dega keedet ud säi napead.  Väga maitsvad on ka 

suitsuahvena pead,  nei d on mõnus  l utsi da.  „Eriti  maitsvad on ahvena  pead kohe peal e suitsuahj ust 

välja võt mi st, mulle meenub, kui das Ar vo Käesel õpet as mulle nende söömist.“ (Sirje Kere me) 

Süüakse ka kal a maksa. „ Kõi ge maitsva maks peeti  praet ud kal a maksa kart ulite kõr val e 

söömi seks.  „ Üheks  maitsva maks  maksaks  on peetud aj ast  aega i kka haugi - ni ng t ursa maksa. “ ( Elli 

Kuusk) 

Huvitav oli  t eada saada,  et  on kasut at ud ka kal arasva,  seda küll  mitte t oidul aual,  aga meditsii ni 

ees mär gil.  „ Kal arasva peeti  i gal  pool  kal uri peredes  heaks  arstirohuks.  Seda t arvitati  köha vast u. 

Kal arasvaga määriti lõhkenud käsi, see oli sal vi ks paiset ele ja põletat ud i hule. “ ( Ai ma Käesel) 

Selli ne on l ühi ke kokkuvõt e kal at oit udest,  mi da val mi statakse Nasva kal urikülas  Ti he met sa t al us 

sõlt uvalt  hooaj ast.  Järgnevas  peat ükis  t oob aut or  välja maitsva suitsukala val mi sta mi se ni pi d,  mi da 

kasut at akse Ti he met sa talus.  

3. HEA JA MAI TSVA SUI TSUKALA VAL MI STAMI NE TI HEMETSA TALUS 

Maitsva suitsukala val mista mi sel  on t ähtis,  et  kal a ol eks  värske.  Ti he metsa t al u ost ab o ma  kal a 

kohali kelt  kal uritelt.  Autori  vane m vend Marti n osal eb ka aktii vselt  suvekuudel  l estapüügi s  ( vaata 

joonist 7). 



 

Jooni s 7. Lestapüük traaliga (aut ori vend vasakult Marti n Mai) ( Aut ori erakogu 2010) 

Kal ad puhast atakse,  pestakse j a sool at akse.  Sool ami seks  kasut at akse sool vett  j a ol enevalt  kal alii gist 

hoitakse nei d sool vees  kü mnest  mi nutist  nelja t unni ni.  Sii nkohal  t oon mõned näit ed kal asool a mi se 

koht a.  Sool vesi  on u mbes  10 % kangusega.  Lest a sool atakse sellises  vees  10 mi nutit  (vaat a j ooni s 

8). 

 

Jooni s 8. Sool veest välja tõstet ud lestad nõrgumas  (Aut ori erakogu 2011) 

Suure mai d räi mi  hoitakse sool vees  aga üks  t und,  t uul ehaugi  kaks  j a pool  t undi.  Kõi ge kaue m 

sool dub angerjas,  ol enevalt  suurusest  4–7 t undi.  Sool a mi sel  t ul eb olla väga t ähel epaneli k,  et  kal ad 

ei ununeks kaue maks soola. Sellisei d apsakai d on aast ate j ooksul i kka j uht unud.  

Eriti  vast ut usri kas  j a keerukas  on angerjate suitsut a mi ne.  Kal ad pannakse varrastele ri ppu ma, 

kuna aga angerjad on pi kad,  siis  ul at uvad sabad peaaegu t ul ekol deni.  Seda pr otsessi  on vaj a pi ngsalt 



jäl gi da j a selle t öö kõr valt  ei  saa mi dagi  muud t eha.  Ahi  t ul eb hoi da üsna madal al  t e mperat uuril 

u mbes 50–60 kraadi j uures. Kogu protsess võtab ol enevalt il mast ja aastaajast aega 4–8 t undi. 

Il mal  on kal asuitsut a mi se j uures  määrav osa.  Ilusa il maga edeneb t öö kiire mi ni,  keer ukas  j a 

aeganõudev on suitsut a mine niisket e ja vi hmaste ilmadega.  

 

 

 

Pärast  sool a mi st  aet akse kal ad varrastele j a pannakse kui va ma.  Kui vat ada saab õhu käes  (j oonis  8), 

sa muti  suitsuahj us  (j oonis 9).  Kui vat a mi sel e j ärgneb suitsut a mi ne.  See pr otsess  kest ab ol enevalt 

kal alii gist  paarist  t unnist  kuni  nelja t unni ni.  Suitsuahj us  peab ol e ma  mõõdukas  t uli,  et  kal ad saaksi d 

maitsvad j a mahl ased.  „ Õi ge suitsukala peab ol e ma  kul dpruuni  ( vaata j oonis  10)  väli musega, 

õr nsool ane ja mahl ane. “ ( Tii na Mai) 

Kal asuitsut a mi ne on kannatli kkust  j a t äpsust  nõudev t öö.  Nei d oskusi ant akse edasi  põl vest 

põl ve.  Aut ori  e ma  Tii na sai  need oskused o ma  emalt  Ai ma  Käeselilt  ni ng t e ma  käest  on nei d oskusi 

õppi nud ka aut ori vennad. Eriti hästi saab suitsut ami sega hakka ma vane m vend Marti n. 

 

Jooni s 10. Ti he metsa si utsuahj us val mi nud kul dsed suitsul estad ( Aut ori erakogu 2011)  

Jooni s  8.  Sool at ud angerjad varrast el 

kui va mas ( Aut ori erakogu 2010) 
 

Jooni s  9.  Räi med ahj us  kui va mas 

( Aut ori erakogu 2011) 
 



KOKKUVÕTE 

Aut or  valis ant ud uuri mi st öö t ee ma sellepärast,  et huvit us  i se t äpse malt  t eada saa ma,  mi da j a kui das 

rannarahvas  kal ast  j a kal a val mi sta mi sest  pidas,  sa muti  sooviti  j äädvust ada ühe peret al u 

ettevõt mi sed uuri ngul oosse.  

Aut or  sai  hea ül evaat e,  kui das  hakati  Ti he met sa tal us  kal at oite val mi sta ma.  Sa muti  saadi  t eada, 

et  kal aroogadel,  mi da kaluri peres  süüakse ni ng ka kül alistele pakut akse,  on o ma  hooaj alisus.  Igal 

aast aajal on oma head retsepti d ni ng nende val mi stami se retsepte jagat akse edasi põl vest põl ve.  

Huvitav oli  t öö see osa,  kus  aut or  sai  t eda põnevai d r oogasi d,  mi da t al uköögis  t ehakse  ( kääni d, 

pahl asilk,  keedusäi napead j a mui dugi  palj u muud).  Sa muti  annab aut or  põhj ali ku ül evaat e hea j a 

maitsva suitsukala val mi sta mi sest. 

Tööd oli  aut oril  põnev t eha.  Sa muti  on uuri musel  kult uurili ne väärt us.  Ühe pai kkonna aj al oo, 

kult uuriloo säilitami ne l äbi  noore i ni mese sil made j a sul e on i gati  hea tegu.  Töö kirj uta mi ne oli 

õpetli k ja huvitav koge mus.  

KAS UTATUD MATERJ AL 

Lest eesti rahva usundis [WWW] htt p:// www. l estafest. ee/est/lest-eesti-rahvausundis/ (12. 01 2012) 

/Internetist 

 

Suusõnalised andmed:  

Ai ma Käesel – (aut ori vanae ma, Ti he metsa tal u perenai ne, söögi maj a asutaj a) 

Hi ll ar Li pp – ( Nasva kaluri kül a harrast uskal ur, ornit ol oog)  

Marti n Mai – (aut ori vend, kal a mees) 

Si rje Kere me – ( Nasva kal uri küla t uris mit al u perenai ne) 

Tii na Mai – (aut ori ema,  Ti he met sa tal u noorperenai ne) 

Urve Li pp- –( Nasva kaluri kül a t uris mit al u perenai ne, abi kaasa harrast uskal ur) 

Pil di materjal: 

Aut ori erakogu 

Tii na Mai erakogu 


