
Kitcheree (mungoad ja riis köögiviljadega), 4 inimesele 

 
 

 
 
 
4 – ½ klaasi (1,25 l) vett 
- ½ klaasi (250 ml) mungube 
- 2 dessertlusikatäit ghee (40ml oliivõli selle asemel) 
- ½ (250 ml) basmati riisi 
- ¼ (125 ml) ingverijuurt (peeneks hakitud) 
- 1 sibul, hakitud 
- 3 küünt küüslauku (peeneks hakitud) 
- 3 tassi (või natuke rohkem) hakitud juurvilju 
- ¾ tl. kurkumi 
- ¼ tl.  purustatud punast tšillipipart 
- ¼ tl. musta pipart 
- ½ tl. koriandrit 
- ½ tl.  garam masalat* (India vürtside segu) 
- ½ tl.  vürtsköömenit 
- ¼ tl.  kardemoni seemneid ( 2 kauna) 
 
Leota oad ja riis 15 min. Pane oad potti ja keeda kuni oad  hakkavad lõhkema. Lisa riis ja 
keeda 15 min, liiguta vahetevahel. Siis lisa juurviljad (oad ja riisi võib keeta eraldi ning hiljem 
kokku segada). Keemise edenedes segu pakseneb. 
Kuumuta ghee pannil. Lisa sibul, ingver, küüslauk ja prae nad klaasjaks. Lisa vürtsid ja 
keeda veel 5 min, pidevalt segades. Lisa veidi vett kui vaja. Lisa see kõik riisile ja ubadele. 
Lõplik paksus meenutab paksu suppi. Lisa  veidi soola või  sojakastet maitseks. 
Serveeri rohelise salatiga. 



Garam Masala ei ole kindel vürtsisegu, pigem on variatsioone samapalju kui india toite 
valmistavaid kokkasid. Garam masala koostisesse võib kuuluda 12 vürtsi, sealhulgas must 
pipar, nelk, coriander, vürtsköömen, kardemon, kuivatatud tšillikaunad, apteegitill, 
muskaadiõied ja muskaatpähkel. 
 
 
 
Kitcheree on joogidel on üks eriline tervendav “lemmiktoit”. Kui sa satud mõnele workshopile, 
joogafestivalile või niisama mõne joogi juurde lõunasöögile, siis võid peaaegu täiesti kindel 
olla, et sulle pakutakse ka kitchereed - maitsvat mungoa-riisirooga. 
 
* Kitcheree hoiab kõhu kaua täis ja teeb seestpoolt pai. 
 
* Puhastab seedesüsteemi ja viib kehast välja kogunenud šlakid, mürgid ja jääkained. 
 
* Annab elujõudu ja vastupidavust. 
 
* Tasakaalustab kõiki kolme doshat (Ayurveda meditsiini kohaselt on inimene terve siis kui 
kolm organismi põhivedelikku ehk doshat: Vata, Pitta ja Kapha on tasakaalus). 
 
* Annab organismile kõik vajalikud toitained ja on samas väga kergesti seeditav (ideaalne 
paastutoit). 
 
* Sisaldab palju aminohappeid, väga proteiinirikas (ideaalne neile, kes tahavad liha oma 
toidusedelist välja lükata). 
 
* Kosutav ja raviv igasuguste kõhuhädade ja muude viiruste korral. 
Stimuleerib kõiki 5 maitsemeelt: soolast, magusat, haput, kibedat, umamit ja vähendab 
seeläbi ootamatute isude tekkimist. 
  
* Süütab seedesüsteemi (Ayurveda kohaselt on meie tervis otseses seoses seedesüsteemi 
tugevusega ehk kui suure tulega toit ära põletatakse. Leeki vähendavad halvad ja 
suurendavad head toidukombinatsioonid). 
  
* Kitchereed soovitatakse kundalini joogas ka organismi suurpuhastuskuurina: söö 40 päeva 
järjest ainult kitchereed maitsestamata jogurtiga ja joo vett ning yogi teed. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ghee (puhastatud, selitatud või) 
 
 
Ghee on ka üks joogide supertoiduaineid: ideaalne proteiini ja kasuliku rasva kombo. Seda 
kasutatakse tihti lausa ravi- ja profülaktilisel otstarbel. Gheel on alles kõik või tervendavad 
omadused miinus küllastunud rasva- ja piimajäägid (see ongi see valge vaht, mille sa ära 
koorid). Ghee toetab seedesüsteemi, parandab mälu, sisaldab antioksüdante ja tugevdab 
immuunsüsteemi, hoiab liigesed liikuvana ja muudab keha painduvamaks. Ghee aitab mehe 
organismil toota tervet seemnevedelikku ja vältida potentsiga seotud probleeme. Ghee on 
kergesti imenduv ning ei tekita üle- ega alakaalulisust.  

Kuumuta või keskmise suurusega raskes potis keskmiselt madalal kuumusel. 
Kui või mullitab ja mulksub, koori vaht. Kui see hakkab valmis saama, hakkavad tahked osad 
kogunema poti põhja. Kui see on valmis (selleks kulub umbes 15-20 minutit), muutub ollus 
selgeks ja väga vaikseks. Võta see kiiresti tulelt, enne kui kõrbema läheb ja mis võib juhtuda 
väga kiiresti (kui nii juhtub, siis hakkab ollus kiiresti tossama ning muutub kuldse asemel 
pruuniks). Jahuta pisut. 
Ghee on valminuna selge kuldne vedelik. Vala ghee läbi metallkurna (või marli või jahusõela) 
klaas- või plastanumasse , et sade põhjast ja pealispinnalt sisse ei pääseks. Gheed ei pea 
hoidma külmikus, säilib mitu nädalat ja tal on väga madal koresterooli tase. Säilita 
toatemperatuuril. Hoia õhukindlas konteineris, et vältida oksüdeerumist. Ghee värv ja maitse 
sõltub piima kvaliteedist võis ning küpsetamise ajast. Mida pikemalt küpsetada seda 
karamellisem ta tuleb. Ghee avab kõikide ürtide aroomid. 
 
 

 
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 



Yogi tee 
 
Kundalini joogidel on üks kindel tee mida nad alati joovad. See tee on väga hea verele, 
käärsoolele, närvisüsteemile ja luudele 
 
Ühe tassi tee jaoks läheb vaja: 
315 ml vett 
2 lõiku värsket ingverijuurt 
3 nelki (koos vartega) 
4 rohelise kardemoni kauna, purustatud 
4 musta pipra tera 
pool kaneelipulka 
pool tassi piima (125 ml) 
mett maitse kohaselt 
Kuumuta vesi keemiseni ja lisa vürtsid. Kata kinni ja jätka keetmist 10 – 15 min. 
 
Võta tulelt, soovi korral lisa must tee ja lase tõmmata 1 – 2 minutit. 
Lisa piim, kuumuta keemiseni ja võta kohe tulelt. Kurna, maitsesta meega ja serveeri. 
 
 
 

  
 
         
Yogi teed on võimalik osta ka valmiskujul puru – ja/või pakiteena. 
 
Tallinn: www.biomarket.ee 
Haapsalu: www.poodallikas.ee                               
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.biomarket.ee/


 
 
 

Kikerherne karri ehk Amritsari Cholee, 6-8 inimesele 

  

 3 tassi kikerherneid (Chana dal / garbanzo) või tofu kikerhernestele (Tofu cholee) – 3 
tofu pakki, 300 g üks pakk) 

 2 sibulat, viilutatud õhukesteks ribadeks 
 2/3 küüslauku, purustatud 
 3 lusikat ingverit, purustatud 
 1 täis tlk. kurkumit ehk kollajuurt 
 1 täis tlk. värskelt purustatud pipart 
 1 tlk tšillit, kuivatatud või värsket 
 1 tlk soola 
 2 tlk garam masala 
 1 tlk kaneeli 
 4 tomatit, tükeldatud 
 1/3 tasssi värske koriandri lehti 
 Gheed vürtside praadimiseks 
 1-2 tlk tamarindi kontsentraati (võib ka mitte panna) 

  

Leota kikerherned 12h kahekordses külmas vees. Alusta nende kuumutamist uue värske 
veega ja lase keeda 3 tundi kokku. Ole kindel et vett on piisavalt. Kolmandal tunnil alusta 
teiste ainete ettevalmistamisega. 

Kuumuta ghee pannil ca 2spl. Lisa sibul, ingver ja küpseta nad madalal temperatuuril 
kuldseks. Lisa küüslauk, kurkum ja kõik teised spicid. Küpseta paar minutit ning lisa tomatid. 
Küpsta kuni segu on hästi maitsestunud, segunenud ja jätka veel 5-10 minutit. Võta pool 
kogusest kikerherneid ja mikserda püreeks, lisa vett kuni saad ilusa paksu püree. Sega see 
ghees küsetatud spicidega, lisa garam masala, sibul ja tamarindi kontsentraat. (tamarind 
sega eelnevalt väikese koguse kastmega et see seguneks paremini). Sega korralikult ja jäta 
tahenema pooleks tunniks. Mida kauem see taheneb seda maitsvam tuleb. Sega aegajalt, et 
vältida põhja jäämist. Lõplik kontsistents peaks olema paks ja mahlane. 

Kaunista värskete koriandri lehtedega. Serveeri riisiga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Peedi ja porgandi pajaroog (puhastab maksa) 

  

2-3 keskmist peeti 

3-4 suuremat porgandit 

2 kimpu talisibulat 

3 küüslauguküünt 

4 – 6 tl. gheed või oliiviõli 

musta pipart 

sojakastet 

riivitud juustu 

Puhasta peedid ja porgandid , keeda või auruta. Riivi peedid ja porgandid jämeda riiviga. 
Pruunista küüslauk ja talisibul ghees või õlis ning sega see segu riivitud peetide ja 
porganditega. Lisa musta pipart ja sojakastet maitse järgi. Kalla segu ahjuvormi, kata 
riivjuustuga ning küpseta kuni juust on pealt kuldne. 

 

 

Kartuli salat majoramiga, 10-12 inimesele 

 

1 suur punane sibul, peenelt hakitud 

½ tassi õunaäädikat 

1 tl soola, pipart maitse järgi 

½ tassi oliivõli 

 

1350g kartuleid 

2 sl Dijon sinepit 

3 suurt küüslaauguküünt, pressitud 

1 punane paprikas, väiksemateks kuubikuteks lõigatud 

4 varssellerit, väiksemateks kuubikuteks lõigatud 

3 sl kuiv. Majorani 

1 sl tüümiani, hakitud 

 

Aseta sibul sõelale. Aja natuke vett keema ja vala aeglaselt sibulale peale. Nõruta ja aseta 
sibul suurde kaussi. Lisa õunaäädikas, 1 tl soola, pipart maitse järgi ja õli, sega ning pane 
kõrvale. Keeda kartulid koorega 20min, siis koori (kui on vana vana kartul) ja lõika viiludeks. 
Veel soojana lisa need sibulale, koos sinepi ja küüslaauguga. Sega õrnalt. Lisa paprikas, 
varsseller ja ürdid ning sega uuesti. Lisa soola ja pipart maitse järgi. 

Retsept: Marika Blossfeldti kokatund Haapsalu joogafestivalil 2013. 



 

 


