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Kala on kasulik

Miks on kalarasv kasulik?
Rasvased kalad on väärtuslikud polüküllastumata rasvhapete, sh omega-3 ja omega-6
allikad, mis aitavad alandada vere kolesteroolisisaldust, vältida südame-veresoonkonna
haigusi ja diabeeti. Kalarasv sisaldab ka märkimisväärses koguses A-, D- ja E-vitamiine. Olenevalt kala liigist ja püüdmisajast jääb kalade rasvasisaldus vahemikku 0,1–33%.
Rasvasemad kalad on kilu, makrell, lõhe ja forell, heeringas, skumbria, tuuralised. Räime
rasvasus oleneb püüdmisajast, kevadise räime rasvaprotsent on 5, sügisesel 8. Üsna vähe
on rasva tursalihas, hõbeheigis ja haugis.
Väga hea kalarasva allikas on tursamaks, mille rasvasisaldus on 50%. Lisaks kasulikele rasvadele ja vitamiinidele võib seal aga olla ka saasteaineid, seepärast tuleb tursamaksakonservi ostes vaadata, kust kalad püütud on: üldjuhul on avamerest püütud kalades
saasteainete sisaldus väike.

Kala on väärtuslike valkude ja mineraalide allikas
Kala sisaldab 13–23% ulatuses täisväärtuslikke valke, mis oma kvaliteedilt on võrdne
lihavalkudega, sisaldades kõiki asendamatuid aminohappeid. Organism omastab kalavalku kergesti. Süsivesikuid on kalades vähe, küll aga on kalad rikkad mineraalainete
poolest. Kõige rohkem leidub kalades fosforit ja kaltsiumit, seda eeskätt kalaluudes.
Kaaliumi sisaldus on suurem merekalades, kõik merekalad sisaldavad ka rikkalikult
joodi. Veel on kalades seleeni, naatriumi, magneesiumi, tsinki.
Vitamiinidest sisaldavad kalad kõiki peale C-vitamiini. D-vitamiini on rohkelt
kohas, siias, räimes ja lõhes, A-vitamiini rääbises, E-vitamiini lõhelistes, latikas ja
räimes. B-rühma vitamiine on rohkesti räimes: 100 grammi räime katab inimese
nädalase B12 vajaduse.
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Et kala ei teeks kasu asemel kahju…

Kas kalad võivad olla saastunud?
Läänemeri on kahjuks üpriski saastatud, kõige ohtlikumateks peetakse dioksiine ja
dioksiinisarnased ühendeid, mis lagunevad aeglaselt ning akumuleeruvad toiduahela
kaudu kaladesse ja lõpuks ka inimestesse. Dioksiinisisaldus kalades oleneb kala vanusest
ja elukohast – saaste pole kõikides piirkondades ühesugune. Eesti kalurite peamistes
püügipiirkondades on toksiliste ühendite tase allpool Euroopa Liidus kehtestatud norme ja piirnormini ei jõua räim enne seda, kui ta on kasvanud vähemalt 17 cm pikkuseks,
nii et ainult suuremaid kalu tasuks vältida. Dioksiinid ladestuvad põhiliselt kalade rasvakihis, seetõttu soovitatakse rasvasemaid kalu, nagu meriforell, looduslikult kasvanud
lõhe, angerjas, kilu, jõesilm ja räim, süüa mitte üle kolme korra nädalas ja mitte rohkem
kui 300 grammi nädala kohta. Kasvanduste kalad on enamasti kontrollitud ning nende
dioksiinisisaldus on väike. Väherasvaste ja keskmise rasvasusega kalade ahvena, koha,
haugi ja lesta korral on dioksiinioht minimaalne.
Kaugemate merede kaladest on kahjulikke aineid, eelkõige metüülelavhõbedat, leitud suurtes röövkalades nagu näiteks tuunikala ja mõõkkala, mistõttu ei ole soovitatav
neid süüa sagedamini kui kord nädalas.
Milliseid kalu võib kalaparasiite kartmata
tarvitada toiduks kuumtöötlemata?
Looduslikes tingimustes kasvanud kalad on ohustatud parasiitidest, millest osa võivad
üle kanduda inimesele. Kohalikest kaladest võib selliseid leiduda haugi, ahvena, latika,
kiisa lihas ja marjas. Pärast kuumtöötlemist või sügavkülmutamist on need aga täiesti
ohutud: vastsed hävivad, kui kalu kuumutada vähemalt 60 °C juures või külmutada 24
tundi –20 °C juures. Ettevaatlik tasuks olla madalal temperatuuril suitsutatud kaladega,
samuti ei piisa vastsete hävitamiseks kergest soolamisest ja marineerimisest. Küll aga
hävitab parasiidid tugev soolamine (20–30% soolalahus 10 päeva). Kvaliteetsel värskel
kasvanduse lõhel ja forellil parasiite pole.
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Kuidas säilitada kala värskena?

ainult täiesti värsket kala.
·	Osta
Hoia
kala nii kojuviimisel kui ka toidutegemise ootel külmas.
·	Kui kala
tee seda võimalikult kiiresti.
·	Valmista onkalarookimata,
toiduks
võimalikult
ruttu.
·	Kui poest ostetud kala on vaja mõnda
külmikus hoida, ära pane seda kilekotti,
· vaid kaussi ja raputa peale natuke soola aega
– just nii palju, kui maitsestamiseks vaja. Sool
aeglustab riknemist, kuid muudab kalaliha mõnevõrra kuivemaks.
	Paremini kui külmkapis säilib kala jää peal, kuid tuleb jälgida, et jää sulades saaks vesi
ära voolata ning kalad ei jääks vette hulpima.
	Kalade külmutamisel on hea teada, et mida kiiremini kala külmub, seda vähem lõhuvad jääkristallid kudesid. Kala sügavkülma pannes võiks seda teha väikeste portsjonite kaupa ja kasutada kiirkülmutamise töörežiimi.
	Kala sulatamine toimugu võimalikult aeglaselt: tõsta kala sügavkülmast külmkappi
ja lase seal aeglaselt kuni järgmise

·
·
·
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ROOKIMISEST FILEENI –
KUIDAS KALU TOIDUTEGEMISEKS ETTE VALMISTADA
Hea kalatoidu õnnestumiseks on vaja teada mõningaid põhitõdesid.
	Osta ainult värsket kala.
Hoia kala nii kojuviimisel kui ka toidutegemise ootel külmas.
	Roogi kala võimalikult kiiresti.
	Järgi fileerimisel õigeid võtteid.
	Ära üle küpseta, kalaliha vajab vaid väga lühiajalist kuumutamist.

·
·
·
·
·

MILLINE KALA ON VÄRSKE?

merekala lõhn on kergelt soolakas, värskel mageveekalal spetsiifiline
·	Värske
lõhn puudub. Igasugune tugevam lõhn seab kala värskuse kahtluse alla.
on täiesti selged ja kergelt pungis, mitte sissepoole vajunud.
·	Silmad
	Lõpusekaas
on suletud, selle all olevad lõpused erksalt punased või roosad.
·	Nahk on pingul
ja läikiv. Selja- või küljeossa sõrmega vajutatud lohk ei jää
· püsima, vaid kerkib
kohe täis.
	Soomused
on
liibunud
tihedasti vastu nahka.
·
HOIA KALA KÜLMAS
Värske kala ostmisel ja kojuviimisel on oluline, et kala püsiks jahedana. Ostetud kala toimeta võimalikult kiiresti koju külmkappi – ära lase sel autos ega poekotis soojeneda. Kui
kala on vaja pikemalt transportida (näiteks suvilasse viia), kasuta külmapatareidega kotti
või külmkasti. Jahedust aitab hoida ka kala ümber mässitud märg käterätik. Võimalusel
kasuta jääd, st hoia kala jääs.
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Kalade rookimine
Värsket kala saab koduse külmkapi kõige madalama temperatuuriga osas säilitada ükskaks päeva. Hea oleks kala säilitada klaaskausis või roostevabast terasest kausis. Kilekotis
säilitamisel rikneb kala kiiremini. Et kala ei rikneks, tuleb see võimalikult kiiresti rookida – lõigata ära pea ja puhastada välja sisikond – need on kõige kiiremini riknevad osad.
Üle kahe päeva pole koduses külmkapis soovitatav kala hoida.

1.	Kõigepealt eemalda soomus

kaladelt, nagu haug, latikas, siig, koha ja ahven, võetakse soomus maha
·	Soomustega
enne kala sisikonna eemaldamist – tervelt kalalt on seda lihtsam teha. Soomus on

·

vaja eemaldada vaid enne praadimist. Keetmisel, suitsutamisel, grillimisel võivad
soomused alles jääda, sest need hoiavad kala head maitset. Ja ka siis, kui on plaanis
kala fileerida, pole vaja soomust eemaldada.

Enne soomuste eemaldamist lõigatakse ära kõik uimed, sest need on väga teravad
ja võivad kätt vigastada. Soomused eemalda kalariiviga või kööginoa seljaosaga,
liikudes sabaotsast peani ilma liigset jõudu tarvitamata. Et soomused mööda kööki
laiali ei lendaks, võid kala panna suurde läbipaistvasse kilekotti.
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2.	Sisikonna eemaldamine

rookimisel arvestatakse, kas lõpptoodang on peaga või ilma peata. Peata
·	Kala
kala rümba puhul on soovitatav enne rookimist eemaldada pea. Selleks on vaja

teha lõpuste tagant kaks lõiget ja viimase kolmanda lõikega eemaldatakse pea.
Oluline on nuga iga lõike eel köögipaberiga puhastada.

eemaldamiseks pööra kala lõikelaual selili, peapool vasakul. Torka
·	Sisikonna
nuga või kalakäärid auku kala sabaosas ja lõika kõhunahk lahti kuni kala kurgu

aluseni. Et sisikonda mitte vigastada, hoia kõhunahk lõikeriista abil kogu aeg
ülestõstetuna ja pingul.

eemalda seda käega tõmmates. Hoidu vigastamast sapipõit, sest sapp on
·	Sisikond
kibe ning võib kalaliha maitse ära rikkuda. Kui see siiski juhtub, tuleb kollakas
pruuniks muutunud liha kohe välja lõigata või proovida paberiga ära puhastada.

soolestiku eemaldamist kõrvalda kala selgroo siseküljelt neerud. Seda saad
·	Pärast
teha olenevalt kala suurusest tee- või supilusikaga, millega kaapides saab vereriba
meenutavad organid hõlpsasti kätte.

eemalda kala pea tagaosas olevad lõpused – selleks tööks sobib väike
·	Viimasena
nuga või käärid. Ole ettevaatlik: luuotsad on teravad ja võivad vigastada kätt!

kala pese voolava jääkülma vee all ja nõruta sõelal või kuivata maja
·	Puhastatud
pidamispaberiga.

lõigatakse suured kalad (näiteks koha, lõhe, siig, karpkala) ena·	Toidutegemisel
masti ristisuunas tükkideks või fileeritakse (koha, lõhe, siig, karpkala). Väikestel
kaladel (räim, kilu, tint) jäetakse selgroog enamasti sisse, fileeritakse vaid eriti
suuri ja rasvaseid talviseid jääräimi.
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räim

Räime rookimine ja fileerimine
Suurte kalade rookimisõpetus ei sobi väikestele räimedele. Nende jaoks on oma töö
võtted. Nii nagu räime, käsitsetakse ka rääbist. Kui kala on väga värske, on mugav rookida kääridega, veidi kauem seisnud kalale sobib paremini väike nuga.
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Kalurid puhastavad räimi ilma mingi abivahendita, kasutades vaid käsi. Selleks lükkavad
nad pöidla räime pea ja uimede tagant läbi ning tõmbavad sisikonna välja. Vajadusel
rebivad ka kala pea otsast.
Vähem vilunud rookijale sobivad räime puhastamiseks käärid.
1.	Lõika ära kõhualune osa, nii saad lahti ka kõhupoolsetest uimedest.
2.	Lõika pea otsast.
3. Eemalda kääriotste abil sisikond.
4.	Kui soovid puhast kalafileed, siis painuta kalapooled lahti ja tõmba näppude
abil selgroog välja. Selgroo saab paremini kätte, kui lasta roogitud räimedel veidi
seista – nõnda muutub liha pehmemaks ja luud eemalduvad hõlpsamini.
Kui valmistad räimi toiduks koos selgrooga, pese kalad võimalikult kiiresti suurel sõelal
voolava vee all ja nõruta.
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lest

Lesta rookimine
Lest vajab oma lapiku kuju tõttu pisut teistmoodi lähenemist.
1. Eemalda kääride abil saba ja uimed, sest need võtavad pannil liialt ruumi.
Selleks sobivad ka köögikäärid.
2. Eemalda pea. Selleks lõika kõigepealt läbi lesta kuklaosa ja selgroog.
3.	Kõhupoolt ära lõika tervenisti läbi, vaid kääritera noana kasutades lõika
algul läbi üks kalapool, seejärel teine: selliselt lõigates jääb kõhuõõnes asuv
sapp terveks. Vastasel juhul võib see puruneda ning lihale tuleb juurde kibe
maitse.
4.	Tõmba sisikond välja võimalikult tervelt.
5.	Suuremal kalal võiks eraldada maksa ja marja – need on väga maitsvad.
6. Eemalda selgroo küljest neerud. Seda on kõige parem teha pöidlaküüne
või lusikaga.
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KALADE rookimine suitsutamiseks
Suitsutamiseks mõeldud kalad peaksid jääma võimalikult terveks, siis ei kuiva need
ahjus ära.
1.	Lõika kääridega pärasool läbi.
2.	Tee pea juurde sisselõige ja avarda kääride abil rinnakuosa. Lõika lõpused läbi.
Suuremad ja paksema seljaosaga kalad, nagu latikas ja linask, lõigatakse lõhki
mitte kõhu, vaid selja poolt, eemaldatakse sisikond ja painutatakse „raamatuks“ –
nii jaotub kuumus ja suits ühtlasemalt.
3.	Tõmba sisikond välja.
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Fileerida või mitte?
Soolases vees elavatel kaladel on suured ja tugevad luud, mida on koos selgrooga üsna
lihtne eemaldada. Mageveekaladel on aga pahatihti häirivalt palju peenikesi luid. Kõige
keerulisem on fileerida haugi ja karpkala, millel on keset fileed pikk rida Y-kujulisi luid.
Ka väikeste lestade fileerimine on peaaegu võimatu, fileerimiseks sobivad ainult suured
ja prisked lestad. Algajale fileerijale sobivad harjutamiseks kõige paremini tiheda lihaga
lõhe ja koha.

Keskmiste ja suurte kalade fileerimine
Kõiki keskmise suurusega ja suuri kalu fileeritakse enam-vähem ühtemoodi: kõigepealt
eemaldatakse fileed, seejärel küljeluud ning viimasena nahk.
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lõhe ja forell

Lõhe ja forelli fileerimine
1.	Tõmba uimed noaselja abil kalast eemale, keera nuga ringi ja lõika mõlemad
kõhuuimed korraga ära. Nüüd ei sega uimed küljeluude eemaldamist.
2.	Pane kala lõikelauale, selg enda poole. Lõpuste tagant kinni hoides tee piki
lõpuste äärt kuni selgrooni sisselõige, nii et rinnauimed jäävad pea külge.
3.	Keera noatera suunaga saba poole ja nuga selgroo vastu surudes lõika kalafilee
selgroo küljest pikkade tõmmetega lahti. Väldi saagimisliigutusi ja hoia nuga
paralleelselt kala selgrooga.
4.	Keera kalal teine külg ja eemalda teine fileepool.
5.	Kahvli abil fileed selja poolt kinni hoides eemalda küljeluud ühe sujuva lõikega.
6. Fileed kahvli abil saba poolt kinni hoides ja nuga vastu lauda surudes lõika kalaliha naha küljest lahti.
7.	Lõhe ja forelli eripära võrreldes teiste kaladega on on korrapäraselt paiknevad
ribiluud, mida saab pintsettide või näpitsatega ükshaaval välja noppida – need on
sõrmega tuntavad. Mida värskem kala, seda raskem on neid eemaldada.
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haug

Haugi fileerimine
Haugi fileerimine on sarnane lõhe ja forelli fileerimisega, kuid on ka mõni väike erinevus.
1.	Kui haug on juba roogitud, on kõhualuseid uimi lihtsam kääride kui noaga lõigata.
2. Haugil on palju luid. Praadimiseks ette valmistades ära tükelda haugi ristipidi:
nõnda lähevad luud katki ja luutükke tekib juurde. Luude terveks jätmiseks
lõika pigem kala tükkideks viltuste lõigetega.
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ahven

Ahvena fileerimine
Ahvena fileerimine sarnaneb haugi, forelli ja teiste suuremate kalade fileerimisega.
1. Enne fileerima asumist torka läbi ujupõis – nii on kala lihtsam käsitseda.
2.	Kalal peast kinni hoides torka nuga uimede tagant kalast läbi ja eemalda filee.
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koha

Koha fileerimine
Koha fileeritakse samal moel nagu teisi suuremaid kalu, ainult küljeluid eemaldatakse
natuke teistmoodi.
Koha ribid ulatuvad peaaegu nahani. Selleks et väärtuslikku liha mitte kaotsi lasta, tee esimene sisselõige ribide pealt – nii tulevad ribid nähtavale ja neid on kergem
eemaldada.
Edasi talita nagu teiste kaladega: seljaosast kahvliga kinni hoides eemalda roided.
Erinevalt teistest kaladest tuleb need kahe lihakihi vahelt välja lõigata, kuid eelnev lõige
teeb selle võimalikuks.
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maitsva kalaroa Lihtsad reeglid

keetmisel olgu pliidi kuumus nii madal, et vedelik vaevu liigub. Kalaliha on
·	Kala
õrn ega vaja pikaajalist keetmist või küpsetamist.
tervet kala kui ka fileetükke võib aurutada või keeta suures sõelas, et vältida
· Nii
kalaliha lagunemist.
valmib kala keetmisel 3–5 minutiga – sellest pikemat aega vajavad
·	Keskmiselt
vaid suured kalad, paksud kalafileed või steigid. Keedetud kalaliha on valmis siis,

·

kui liha on muutunud piimjaks või heledaks.

Pärast otsese kuumtöötlemise lõpetamist toimub veel mõningane järelvalmimine,
seepärast on parem, kui praadides ja küpsetades jääb suur kala või paksem filee
tükk keskelt pigem veidi roosaks.

jääb roog mahlane, kui panna kala kuumale pannile, seejärel alan
· Praadimisel
dada temperatuuri ning praadida keskmisel kuumusel mõlemalt poolt pruuniks.
·	Kala paneerimine nisu- või rukkijahus annab mõnusalt krõbepruuni pinna ja
jätab kala seest mahlaseks. Paneerimisel võib kala kõigepealt kasta ka muna sisse
(see aitab vältida kala lagunemist), seejärel veeretada maitseainetega segatud riiv
saias. Räimele sobib hästi riivleib või jahvatatud rukkinäkileib.

·	Suurest kalast saab maitsva roa, kui küpsetada seda ahjus tervena.
kalade valmistamisel on vaja niiskust ja mõnikord ka rasva.
·	Vähemrasvaste
Küpsetamisaeg peaks võrreldes rasvaste kaladega olema lühem.
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