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Daily koolilõuna on
maitsev ja tervislik
Baltic Restaurants on suurim toitlustusettevõte Baltimaades , pakkudes
igapäevaselt lõunat 46 000 inimesele
ja seda rohkem kui 170 lõuna- ja
personalirestoranis, koolisööklas ja
lasteaias ning ka peoteeninduse
kaudu.
Daily kaubamärgi all tegutsev Baltic
Restaurants Estonia on koolitoitlustusega tegelenud juba alates 2000.
aastast ning pakub täna toitu 45
üldhariduskoolis ning 18 lasteaias üle
Eesti, valmistades igapäevaselt einet
enam kui 23 500 lapsele.
Daily koolilõuna valmistamisel algab kõik kvaliteetsest
toorainest - meie menüüst puuduvad sulﬁdeeritud
kartulid, poolfabrikaattooted ning viineri- ja vorstitoodetest valmistatud toidud. Kooliroogades ei kasuta
me ka maitsetugevdajaid sisaldavaid maitseaineid,
valmistoidu pulbreid ega ka vedeleid kontsentraate.
Tervisliku ja maitseküllase tulemuse tagavad kogenud
koolikokad, kes keedavad puljongid lihast ja värsketest
köögiviljadest.
Lõunasöögi kaaslaseks ei saa lapsed kunagi magustatud ega gaseeritud jooke, samuti ei paku me
magustoiduks maiustusi, vaid usinate koolikokkade
valmistatud magusroogasid.
Koolilõuna menüüde valmistamisel lähtume eelkõige
tervisliku toiduvaliku peamistest põhimõtetest, hooajalisusest ja värskusest ning eelistame Eestimaist
toorainet. Samuti järgime PRIA koolipuuvilja ja -piima
programme, Tervise Arengu Instituudi soovitusi, seatud
norme ja määruseid ning arvestame laste eelistustega.
Mida lapsed siis eelistavad? Selle selgitame välja igaaastase rahulolu-uuringu käigus. Mullusest enam kui
3000 õpilase seas läbi viidud küsitlusest selgus, et
õpilastele meeldivad makaronid, riis, kartulipuder ja
tatar. Üllatuslikult edestas tervislik kala lemmiktoitude
järjestuses nii populaarset kana, kodust pikkpoissi kui
šnitslit.
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Usume, et olulist rolli mängib siin laste suurenenud
teadlikkus selle toidu kasulikkusest. Samuti on meie
usinad kokad püüdnud laste soovidega arvestada ja
valmistavad rohkem ahjukala ja muid naturaalseid
kalapraade.
Sel aastal toimub küsitlus novembris, millest palume
kõikidel võimalusel osa võtta, et saaksime jätkuvalt
laste soovidele vastu tulla ja veelgi maitsvamaid
koolilõunaid pakkuda.
Mõnusat kooliaastat soovides
Aaro Lode, tegevdirektor

Baltic Restaurants Estonia AS on pälvinud 2017. aastal
järgmised tunnustused.
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Naudi igat päeva
5 põhjust, miks lapsi varases eas
toiduvalmistamisesse kaasata
Saue Gümnaasiumi koolikoka Nelli Naisoni sõnul
muutuvad laste toidueelistused küll vanuse ja
tujudega, kuid vundamendi õigeteks valikuteks
laovad siiski kodu ja kool.
Selleks korraldab Daily igal kooliaastal projekti
„Kokkame koos“, mille käigus õpetavad koolikokad
Daily teenindavates koolides 4.-6. klassi õpilasi
maitsvaid toite valmistama. „Toiduvalmistamine on
mänguline protsess, mis kasvatab isetegemise huvi.
Meie sooviks on lastele näidata, kuidas valmib toit
koolisööklates, millised on meie tervisliku koolilõuna
põhimõtted ning ühtlasi õpilastele ka õpetada, kuidas
valmistada üks lihtne, maitsev ja tervislik eine.
Kokkamisest saavad osa võtta kõik huvilised ja lisainfot
ürituse kohta tasub julgelt küsida koolisööklast,“
julgustas koolikokk ja tõi välja 5 põhjust, miks lapsi ka
kodudes rohkem toiduvalmistamisesse kaasata.
Koduse toidu valmistamine arendab maitsemeeli
Mida varem puutuvad lapsed kokku toiduvalmistamisega, seda kindlamalt areneb lapse maitsemeel
ning värske ja terviklik toit saab tähtsa osa menüüs.
Täisväärtusliku toiduga harjunud lapse puhul on
väiksem risk, et ta hakkab ülemäära sageli kiirtoitu
eelistama.

Ka koolitoidus välistavad menüüstandardid igasugused maitsetugevdajad ja erinevate puljongi-, supi- või
kastmekontsentraatide kasutamise.
Ühiskokkamine annab võimaluse arutada toidu
päritolu ja tervislikkuse üle
Lapsega köögis aega veetes on võimalik selgitada
toidu päritolu ja seda, millised on erinevate otsuste
tagajärjed keskkonnale. Mida haritumad on lapsed
toidu osas, seda enam on nad valmis sööma tervislikku
toitu, mis sisaldab kasulikke toitaineid ja vajalikul hulgal
kaloreid.
Lapsed söövad meelsamini enda valmistatud toitu
Lapsi juhib uudishimu. Isegi, kui neile tavaliselt mõni toit
ei meeldi, siis ise valmistades on nad seda tõenäoliselt
valmis siiski proovima. Kaasa lapsed õhtusöögi valmistamisesse, lähene loovalt, serveeri toit kunstipäraselt või
vaimukalt ja isegi, kui taldrik tühjaks ei saa, siis
uudishimust proovib küll iga laps enda kätetööd.
Toiduvalmistamine aitab õpetada eluks vajalikke
oskuseid
Lapsed on uskumatult loovad ja isegi muna katki löömine pannkookide küpsetamiseks ei ole 3-aastasele
probleem. Õpeta lapsele hakkimist, vahustamist,
riivimist, munade katki löömist ja toidu segamist ning
varsti võidki nautida pühapäevaseid pannkooke
voodis. Segamini köök on selle juures väikene
ohverdus!
Toiduvalmistamine pakub kvaliteetaega pere ringis
Paljude perede jaoks mööduvad
õhtud nii, et lapsed mängivad
omaette ja vanemad valmistavad
õhtusööki. Koos toiduvalmistamine
annab võimaluse suhtlemiseks ja
kvaliteetaja veetmiseks. See on kena
traditsioon, mida jätkata ka lapse
suuremaks kasvades.
Projektis „Kokkame koos" osalemiseks võta ühendust Daily koolisöökla
juhatajaga.
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Naudi igat päeva
Sügisvärvid taldrikul ehk miks
eelistada hooajalist toitu
Värvilistest sügisviljadest inspireerituna toimuvad Daily
koolisööklates septembris teemapäevad „Sügisvärvid
taldrikul“, mis tõstavad aukohale hooajalised viljad ja
marjad.
Nelja aastaajaga kliimavöötmes kostitab loodus meid
värskete ja vitamiinidest tulvil marjade ja viljadega piiratud
aja vältel, mistõttu teavad kõik, kui oluline on keha enne
talve tulekut värskest kraamist täis laadida.
„Kuna värske ja tervislik tooraine on üks Daily toiduvalmistamise alustaladest, otsustasime sügismenüüs pakkuda
võimalikult palju värvikirevaid metsa- ja aiasaaduseid, mis
just praegu rikkalike maitsete ja kasulikkusega silma
paistavad,“ selgitas septembrikuu teemapäevade
teemavalikut Daily tootearendusspetsialist, Evelyn
Bauman ning tõi välja 4 põhjust, miks alati just hooajalisi
vilju eelistada.
Hõrk maitse
Värskelt mullast tõmmatud porgand ja kaalikas, puuotsast
potsatanud mahlane õun ja metsa alt korjatud vitamiinidest tulvil jõhvikad ja pohlad on just sügisel kõige maitseküllasemad. Hooajal korjatud viljad on värsked, magusad
ja mahlased, mistõttu maitsevad ka nendest valmistatud
toidud hoopis paremini. Võtke lapsed ja minge metsa!
Õpetage pesamunadele aia- ja metsatarkuseid ning
nosige õhtul ﬁlmi vaadates värskeid marju või õunaviile.
Suurem toiteväärtus
Hooajal sisaldavad erinevad viljad ja marjad suuremates
kogustes vitamiine ja teisi kehale vajalikke aineid, mille
omadused seistes vähenema hakkavad. Näiteks
luuviljalistes leiduv beeta-karoteen kaitseb meid päikese
kahjuliku mõju eest ning erinevad värsked puuviljad
sisaldavad värskena rohkem vitamiine. Erinevad uuringud
on ka näidanud, et võrreldes hooajaväliste viljadega on
värsked viljad lausa kolm korda kõrgema toitainete
sisaldusega. Hommikuseks vitamiiniplahvatuseks lisa
peotäis marju hommikupudrule või naudi õhtusöögiks
ahjus küpsetatud hooajalisi juurvilju värske salatiga.
Põnevaks salatiks sega punapeet ja rohelised herned või
riivi porgand, seller ja õunad ning maitsesta sidrunimahlaga.
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Puhas ja tervislik
Mida enam järgid kodukandi hooaegasid, seda
lähemalt toit sinu lauale jõuab. Kodulähedased
aiasaadused ei pea läbima pikka mere- ega õhuteed
ning on seepärast puhtamad ja tervislikumad.
Muidugi on ka sügis õige aeg, et kodudes talvevarusid
täiendada värske küüslaugu, sibula, erinevate kodumaiste juurviljade ja metsamarjadega, et nautida
võimalikult tervislikku toitu ka siis, kui loodus talveund
magab. Kui soovid lapsi kaasata, siis uuri, milliseid
aiasaaduseid nemad tahaksid talveks hoiustada ning
luba neil seda teha. Talvel on ju mõnus viilutatud
mahlaste porganditega õhtusöögile värskust lisada.
Rahakotisõbralik
Aia- ja marjasaaduste hooajal on ka toidu hinnad
madalamad, sest nende kasvatamiseks ei ole vaja
luua kunstlikke tingimusi, mis tavapäraselt tähendaks
suuremaid kulutusi kasvatamisel ning hiljem
väljenduks ka kõrgemas müügihinnas. Naudi sügisel
õunu, kartuleid, porgandeid, seeni ja teisi hooajalisi
vilju ning pane koos perega loovus tööle, et
valmistada neist vitamiinipommidest erinevaid
põnevaid ja tervislikke roogasid!
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Naudi igat päeva
4 nippi, mille abil õpetad lapse
täisväärtuslikku toitu armastama
Tänapäeva lapsed ei tea päris tihti, kuidas nende toit
kasvab või kust see pärineb ning üllatus on suur, kui
selgub, et õunad ei kasvagi maa all, piima annavad
lehmad ning kartulid polegi päriselt pestud.
„Mida varem lastele toidu päritolu ja valmistamist
õpetada, seda teadlikumalt teevad nad hilisemas eas
toiduvalikuid ning eelistavad suurema tõenäosusega just
täisväärtuslikku toitu,“ sõnas Baltic Restaurants Estonia
müügi- ja turundusjuht Tiiu Endrikson ning jagas lapsevanematele ideid, kuidas ka kodus toidu päritolu lõbusal,
maitsval ja harival moel tutvustada.
Vii laps toidupoodi

joogist maitsvat juustu valmistatakse,“ kirjeldas
koolitoitlustaja uut ettevõtmist ning soovitas peredel
julgelt farmidega ühendust võtta, et vahva külastus ka
ise kokku leppida.
Raja oma aed
Aia rajamiseks piisab vaid aknalauast või väikesest
nurgast rõdul. Uuri, millised köögiviljad lapsele
meeldivad, ostke koos seemned, muld ja väikesed
potid ning aia rajamine võibki alata. Taimede eest
hoolitsemine on tore kohustus, kus iga tärkav taim ja
valmiv vili valmistab kuhjaga rõõmu ning õpetab
vastutust ja annab aimu aastaaegadest – millised
marjad ja köögiviljad parajasti kasvavad.
Enda kasvatatud viljad maitsevad muuseas ka kõige
suuremale köögivilja põlgurile imeliselt!
Kaasa laps toiduvalmistamisesse

Kuigi lastega toidupoodi minek võib osutuda parajaks
katsumuseks, siis tegelikult tasub see end kuhjaga ära.
Alustuseks väldi ahvatlevate maiustustega vahekäike ja
tutvusta pesamunale kodumaiseid marju, vilju ja teisi
värskeid toiduaineid. Luba lapsel köögivilju kaaluda või
riiulitelt õigeid tooteid leida. Kui laps tajub poeskäiku
mängulise tegevusena, pakub ta end järgmisel korral
juba vabatahtlikult appi ostlema.

Lapsega köögis aega veetes on võimalik selgitada
toidu päritolu ja seda, millised on erinevate otsuste
tagajärjed keskkonnale. Mida haritumad on lapsed
toidu osas, seda enam on nad valmis sööma midagi
tervislikku.

Külasta farmi
Paljude laste ainus kokkupuude
toiduga on poes, kust see pakendatult meie toidukotti ja sealt
lauale jõuab. Külaskäik farmi on
võimalus lapsele näidata, kuidas
hea Eesti toit tänu töökatele
inimestele meieni jõuab. Et kasvatada lastes armastust täisväärtusliku toidu vastu, alustas
Daily möödunud kevadel farmikülastustega.
„Meie esimene farmikülastus viis
Tartu Herbert Masingu Kooli
õpilased tutvuma 360 Andre
Farmi loomaga. Külastuse käigus
s a i d l a p s e d n ä h a , ku i d a s
kasvavad lehmad, milline on
piima teekond toidulauale ning
kuidas sellest rikkalikust valgest
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