LIHAVÕTTEPÜHA

Üks populaarseimaid pühi, lihavõtted, on peaaegu käes! Valmista pidulik
õhkkond kevad- ja lihavõttepühade tähistamiseks ning loo endale ja oma
lähedastele unustamatuid mälestusi.
Siin on ideid, kuidas oma kodu kaunistada, kuidas värvida mune looduslike
värvidega, kuidas teha kingitusi lastele ja mida valmistada lihavõttepühade
toidu ülejääkidest.

1. KODUKAUNISTUSED
Loo pidulik õhkkond lihtsate ja jätkusuutlike kodukaunistustega. Kutsu oma pere ja
sõbrad endaga kaasa, et leida kappidest, sahtlitest ja loodusest vajalikke materjale.
Materjalide leidmine ja kaunistuste tegemine ei muuda sinu kodu mitte ainult
puhtamaks ja lõbusamaks, vaid tugevdab ka sidet sinu pere ja sõprade vahel.

VÄLISUKSE PÄRG
Pärgade
asetamine
välisustele
on
jõulude,
aastavahetuse
ja
lihavõttepühade traditsioon. Kui sul ei ole
plaanis sõpru külla kustuda, saad seda
siiski pildistada ja oma sõpradega
sotsiaalmeedias jagada. Lihtsalt ära
unusta lõpptulemust ka meiega jagada!

Sa läheb vaja:
•
•
•
•
•

Oksi
Värskeid lilleoksi

Kingituste pakkepaela

Värskeid lilli
Rohelust

Protsess:
•
•
•

Esmalt tee perimeeter hästi painduvatest ja
mitte murduvatest okstest.
Lisa rohelust ja lilli.
Lõpuks tee riputusaas, millega pärg uksele
riputada.

SISUKSE PÄRG
Sul läheb vaja:
• Pappi/kartongi
• Kääre
• Pliiatsit
• Liimi
• Kingituste pakkepaela
• Pakke- või värvipaberi jääke

Protsess:
•
•
•
•
•
•
•

Kõigepealt joonista papile pärg: väline läbimõõt 20 cm, sisene läbimõõt 14 cm
(see tähendab, et pärja laius on 3 cm), seejärel lõika see välja.
Joonista papile mõned lihavõttekujundid (munad, jänesed).
Seejärel lõika välja ja joonista uuesti vähemalt 12 kujundit.
Paki ja liimi kõik lihavõttekujundid värvi- või pakkepaberisse.
Seejärel liimi mähitud kujundid pärjale.
Lõpuks tee selle riputamiseks pael.
Tee dekoratiivpaelast aas ja riputa pärg.

LIHAVÕTTEPÜHADE SISEKUJUNDUS
Sul läheb vaja:
•
•
•
•
•

Oksi
Vaasi
Pappi/kartongi
Värvilist paberit
Pliiatsit

•
•
•
•

Kääre
Liimi
Niiti
Õmblusnõela
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Protsess:
•
•
•
•

Aseta oksad kaunilt vaasi.
Vala vaasi vesi.
Joonista papile pühademunad ja lõika need välja. Seejärel joonista munad
uuesti värvilisele paberile ja lõika välja. Liimi papi ühele küljele üks värvilisest
paberist muna ja teisele poole teine värvilisest paberist muna.
Tee munade otsa nõelaga auk ja tõmba nöör sellest läbi. Riputa munad
okstele.

Nipp: kui sul pole värvilist paberit, võid kasutada ja värvida ka valget paberit.

LIHAVÕTTEPÜHADE KAUNISTUSED
SEINTELE VÕI AKENDELE
Lihavõttepühade ajal on tore, kui ka
sein on ehitud. Kui sa ei soovi seinale
kaunistusi liimida, siis saad kaunistada
hoopis aknaid.

Sul läheb vaja:
•
•
•
•
•
•
•

Valget paberit
Pliiatsit
Värvilisi
pliiatseid
Vildikaid
Kääre
Nööri
Teipi

Protsess:
•
•
•
•

Joonista pliiatsiga jäneste ja pühademunade piirjooned.
Lõika välja joonistatud figuurid ja kaunista need värviliste
pliiatsite ja vildikatega.
Kui soovid kaunistust akendele panna, kinnita
joonistuspoolele volditud kleeplint ja kleebi see klaasile.
Kui soovid oma kodus seinale nöörile kaunistust, võid
kasutada puiduklambreid, nende puudumisel võid kasutada
ka kleeplinti.

LOODUSLIKU VÄRVIGA LIHAVÕTTEMUNA
Ära kasuta poest ostetud kunstlikke
toiduvärve, vaid värvi lihavõttemune
asjadega, mis sul köögis juba olemas
on.

Kas teadsid, et saad
kuumaõhu fritüüris
mune keeta?
Seadista
temperatuur 100 °C
ja küpseta umbes
20–22 minutit, kuigi
täpne aeg sõltub
sinu kuumaõhu
fritüürist.
Vaata lähemalt
www.delimano.ee
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VÄRV

KOOSTISOSAD

PROTSESS**

Punane

Maasikad
või kirsid

Pane ½ tassi puuvilju 700 ml vette, lisa 1 tl äädikat ja
kuumuta keemiseni. Tõsta pott pliidilt, aseta munad
vähemalt 2 tunniks vette.

Kollane

Kurkum

Lisa 700 ml veele 5 spl kurkumit, 1 sl äädikat ja 1 spl soola
ning kuumuta keemiseni. Tõsta pott pliidilt, aseta munad
vähemalt 2 tunniks vette.

Oranž

Tšillipulber

Lisa 3 spl tšillit, 1 sl äädikat 700 ml veele ja kuumuta
keemiseni. Tõsta pott pliidilt, aseta munad vähemalt 2
tunniks vette.

Sinine

Mustikad

Lisa ½ tassi mustikaid 700 ml veele, lisa 1 tl äädikat ja
kuumuta keemiseni. Tõsta pott pliidilt, aseta munad
vähemalt 2 tunniks vette.

Lilla

Tükelda terve punane kapsas, aseta suurde potti, lisa nii
palju vett, et kapsas oleks kaetud ja kuumuta siis
keemiseni. Keera kuumus madalale temperatuurile ja hauta
Punane kapsas umbes tund aega. Lase segul jahtuda, kuni see on soe,
seejärel tühjenda vedelik läbi sõela, et kapsas eemaldada.
Lisa äädikas. Aseta munad kapsavette ja lase seista, kuni
need saavutavad soovitud värvi.

Punane
kapsas +1 spl
Türkiissinine söögisoodat

Roheline

Tükelda terve kapsas, aseta suurde potti, lisa 1 sl äädikat, 1
sl soola ja 1 sl söögisoodat, kata veega ja lase keema.
Keeda 1 tund. Lase segul jahtuda, kuni see on soe, seejärel
tühjenda vedelik läbi sõela, et kapsas eemaldada. Lisa
äädikas. Aseta munad kapsavette ja lase seista vähemalt 2
tundi.

Punane kapsas Lisa 1 sl kurkumit ülalmainitud viisil keedetud kapsale, sega
+ kurkum
korralikult läbi ja aseta munad kapsavette vähemalt 1t.

*Kasuta alati juba keedetud mune
Nipp: kui munad on kuivanud, määri neid veidi päevalilleõliga kena sära saavutamiseks.

2. KODUSED KINGITUSED LASTELE
Kaasa oma lapsi ka lihavõttepüha pidustustega. Võta aega ühiseks meisterdamiseks või
üllata neid toreda kingitusega, mis on tehtud suure armastusega.

VÄRVIPLIIATSITE TOPS
Väikese loovuse abil saad purgist
värvipliiatsite jaoks topsi teha. Sellel
kingitusel on ka sinu jaoks väike boonus
– värvipliiatsid ei vedele enam kodus
laiali.

MÄLUMÄNG
Mälumängu saab valmistada papist.
Joonista
kaartidele
lihavõttepüha
motiividega paarid, värvi need ja lõika
välja.
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JALATSIKOTT
Sul läheb vaja:
•
•
•
•
•
•

Õmblusmasinat
Kääre
Kangast (suurus oleneb jalatsikoti suurusest,
kuid kui kasutad tavalist mõõtu, on sul vaja
(jalatsikoti kohta) ühte tükki: 45 x 35 cm
1 m kahekordselt volditud laia paela, linti,
õmblusteipi või muud lipsu
Niiti
Triikrauda ja triikimislauda

Protsess:
•
•
•
•
•
•

Voldi kangas pooleks nii, et parem/prinditud külg jääks sissepoole ning mõõda ja
lõika 45 x 35 cm suurune ristkülik.
Mõõda ühelt küljelt ja märgi umbes 3,8 cm ülaosast. See on ava, kust lips välja
tuleb.
Alusta lipsu märkimisest. Õmble ümber jalatsikoti pikkuse, jättes ülemise osa (üks
lühematest külgedest) lahti. Kasuta õmblusjala serva, mis tähendab, et kanga serv
on pressjala servas.
Ülaosas, kus hakkab olema lips, murra üle kanga serva peenike äär ja seejärel voldi
see uuesti kokku. Õmble see kinni.
Korda neljandat sammu lipsupiirkonna teise poole jaoks.
Voldi riiet koti ülaosast umbes 2 cm, seejärel triigi volt. Korda seda veel üks kord, et
sul oleks kena ääris, mille serv on kokku volditud ja pole nähtav.

•
•
•

Aseta õmblusteip või -lint koti ülaosas oleva allääre volti.
Alusta ühelt küljelt, kust lips välja tuleb, ja õmble volditud osa alla lipsuga kanali
sees, kuni jõuad koti teise otsa, kust lipsu teine pool välja tuleb. Kasuta õmblusjala
serva, mis tähendab, et kanga serv asub pressjala servas.
Pööra jalatsikott ümber.

LIHAVÕTTEJÄNES
Igas vanuses lapsed armastavad
pehmeid mänguasju. Tee ise oma
lihavõttejänes.

Sul läheb vaja:
•
•
•
•
•

Sokke (mitte lühikesed, vaid tavalised või kõrged)
5 tassi riisi
Nööri
Dekoratiivpaela
Musta või värvilist markerit

Protsess:

• Pane soki sisse riisi (lihtsaks täitmiseks kasuta teibirulli ja venita soki ülemist
osa selleks, et tekitada lehtri).
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•
•
•
•

Täida sokk umbes 2/3 riisiga. Vormi keha ja pea (jättes siiski soki ülemise osa
kõrvade jaoks) ja kinnita nööriga kahest kohast: keha ja pea vahelt ning pea ja
tulevaste kõrvade vahelt.
Vormi kääridega kõrvad – lõika soki ülemine (ülejäänud, täitmata) osa pooleks.
Pane pea alla dekoratiivpael ja tee lipsuke.
Joonista püsimarkeriga näole silmad ja nina.

3. KUIDAS KASUTADA
LIHAVÕTTEMUNE?
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Kuna kõvaks keedetud mune tuleb hoiustada külmkapis
MUNAD ja tarbida kuni 7 päeva jooksul, siis jagame sulle mõned
lihtsad retseptiideed juhuks, kui keegi enam tavalist
keedumuna süüa ei jaksa.

Pikkpoiss keedumunaga

Koostisosad:

•
•
•
•
•

2 kuiva saiaviilu
500 g hakkliha
250 ml piima
1 sibul
1 muna

•
•
•
•
•

3 kooritud kõvaks
keedetud muna
Pipar
2 tl majoraani
Sool
Petersell

Valmistamine:

•
•
•
•
•
•
•
•

Lõika saiaviilud kuubikuteks ja vala üle sooja piimaga.
Prae sibul.
Sega kokku sibul, hakkliha, seejärel üks muna, majoraan, sool,
pipar ja petersell.
Võta saiakuubikud piimast välja, pigista piim välja ja lisa lihale.
Määri küpsetusvorm õliga. Vormi pikkpoiss.
Pista pätsi keskele kõvaks keedetud munad.
Sulge märgade kätega avad, kuni pikkpoiss on ühtlane ja
keedumunad selle sees.
Küpseta 200°C eelkuumutatud ahjus 45 minutit.
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Munasalat

Koostisosad:

•
•
•
•
•
•

4 kõvaks keedetud muna
2 spl majoneesi
1 spl sinepit
1 tl äädikat
Pipar
1 tl jahvatatud punast pipart

Valmistamine:

•
•
•
•

Lõika munad kuubikuteks ja pane kaussi.
Sega majonees, sinep ja äädikas.
Vala segu munadele, lisa sool ja pipar ning sega õrnalt läbi.
Puista peale jahvatatud punast pipart.
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SINK

Kui arvasid, et sinki saab kasutada ainult võileiva
tegemiseks, siis vaata allolevaid retsepte.

Saia pelmeenid singiga

Koostisosad:

•
•
•
•
•

4 viilu saia
2 õhukest singiviilu
200 ml piima
1 muna
4 oksa hakitud peterselli

•
•
•
•
•

1 sibul
Sool
Pipar
1 sl riivsaia
1 spl oliiviõli

Valmistamine:

•
•
•
•
•
•
•
•

Lõika sai väikesteks kuubikuteks.
Aseta sai kaussi ja vala üle sooja piimaga.
Prae sibul kuldpruuniks.
Lisa saiale praetud sibul.
Lõika sink kuubikuteks.
Lisa kõik ülejäänud koostisosad ja sega korralikult läbi.
Niisuta käed veega ja vormi pelmeenid.
Keeda pelmeene soolaga maitsestatud vees umbes 10
minutit.
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Risotto singiga

Koostisosad:

•
•
•
•
•
•

1 sibul
200 g sinki
180 g riisi
1 tl soola
1 spl oliiviõli
600 ml vett

Valmistamine:

•
•
•
•
•

Koori ja tükelda sibul ning prae oliiviõlis.
Lõika sink kuubikuteks.
Lisa riis ja prae pidevalt segades 3 minutit.
Seejärel lisa sink ja sool, vala veega üle ja keeda umbes 20
minutit.
Sega aeg-ajalt.
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KOOK

Kas oled valmistanud liiga palju
traditsioonilisi keekse ja sa ei tea, mida
teha ülejääkidega? Tee sellest veel üks
magustoit.

Tiramisu kook

Koostisosad:

•
•
•
•
•
•
•

250 g keeksi jääke
250 ml keedetud kohvi
250 g mascarponet
120 ml rõõska koort
2 pakki vanillisuhkrut
Sidrunikoor
Peale puistamiseks kakaod

Valmistamine:

•
•
•
•

Lõika keeks kuubikuteks, kasta kohvi sisse ja aseta pool
klaasidesse.
Sega blenderiga mascarpone, rõõsk koor, vanillisuhkur ja
sidrunikoor.
Aseta segu klaasidesse, lisa teine kiht keeksisegu ja teine kiht
kooresegu.
Puista peale kakaod.
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