
Lapinlahti vana vaimuhaigla koridoris lookleb pikk järjekord. 
Haigla tegevus on 2008. aasta viimastest päevadest lõpeta-
tud ja tänapäeval asutavad ruume peamiselt kunstnikud. 
Kuid sabas seisev rahvas kõigest piilub maalide ja näitusi 

propageerivate plakatite poole – nad on kohal pigem toidukunsti 
pärast. Kui kell saab pool kaksteist, kuulutatakse restorani Loop 
lõuna söök alanuks. Selle märgiks lüüakse uksed lahti ja rahvamass 
voolab sisse kahest saalist koosnevasse, ilusa merevaatega söögi-
kohta. Varsti on selle 42 tooli pea viimaseni hõivatud. 

Restorani hankejuht Johanna Kohvakka muigab rahul-
olevalt ja ütleb, et ukse taga vonkleb saba iga päev.

“Ruoholahti büroohoonetest kõnnib siia viie, südalinnast 
viieteistkümne minutiga,” selgitab ta. 

“Alguses ikka mõtlesime, kuidas meisse ja meie sõnumisse 

“Kuna viiendik põhjanaabri-
te� elab Helsingi piirkon-
nas, tekib seal koguseliselt 
ka kõige rohkem ülejääki.”

Päästame toitu!
Soome esimene toidutööstuse ülejääke  

kasutav restoran avas uksed Helsingi kesk-
linnas juuni alguses. Ülejäägirestoran Loop 

kinnitas turul kohe kanda: vanad haiglaruumid  
täituvad lõunatajatega igal argipäeval.

Tekst: Terhi Pääskylä-Malmström   Fotod: Emmi Kähkönen

suhtutakse, aga inimeste positiivsus, avatus ja teadlikkus on meid 
üllatanud. Meid on väga hästi vastu võetud.”

Rootsi laud on kaetud köögivilja, salati, leiva ja seemnetega, üle 
kassaleti ulatatakse taldrikuid lihapallide ja idamaise köögivilja-
wok’iga. Toidulaudades istuvad kõrvuti kontoritöötajad, hipsterid, 
noored emad-isad lastega ning üks ärajoodud häälte, kuid igati 
soliidse olekuga paar. Mõne kliendi ees aurab kauss kuuma supiga 
ning õhk täitub rõõmsa suminaga. Selle seest on võimalik kuulda 
nii nädalalõpuplaane kui ka toitu ülistavaid kiidusõnu. 

Vabaõhuüritusest restoranini
Läinud aasta kevadel korraldas Johanna Kohvakka ülejäägile 
ja selle kasutamisele keskenduvat toiduüritust Narinkka turul 

Johanna 
Kohvakka.
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Ülejäägi- 
restorani 

Loop  
menüüvalik
 Waste du Jour’ 
lõunasöök
Salati-bu�et, supp, 
praetaldrik (liha- või 
taimetoit), kohv või tee 
ja magustoit. Hind 
9.20, lapsed 5.–

 Soup du Jour
Päevasupp, salati-buf-
fet, kohv, tee ja magus-
toit. Hind 6.50

 Brunch 
Bu�et’-laud, supp, soe 
brunch’i-taldrik (liha- 
või taimetoit), kohv või 
tee ja magustoit. Hind 
20.–, lapsed 1 euro elu-
aasta kohta

 Fine dining’u 
õhtusöök
Neljakäiguline õhtu-
söök. Hind 38.–

Helsingi südames. Toidukauba üleandmise käigus 
rääkisid poodnikud talle vajadusest ülejäägi kogumise 
parema organiseerituse järele. 

Mõeldud-tehtud.
Ühest kevadisest vabaõhuüritusest võrsus välja ligi 

750 inimest hõlmanud ühisrahastushanke ja Euroopa 
Sotsiaafondi toetatud From Waste to Taste’i nimeline 
hanketegevus. Selle raames korraldati kõigepealt 
pop-up-restorane ja maanduti lõpuks Lapinlahti vanas 
haiglas, kus rendileping on vähemalt pooleteiseks aas-
taks kindel. 

“Soomes visatakse aastas ära 335–460 miljonit 
kilogrammi söögikõlblikku toitu. Tegemist pole mitte 
mingil juhul halvaks läinud toiduga, vaid seal on 
näiteks kastidesse pakendatud perfektseid virsikuid, 
millest ühele on sõrmega vajutatud, ning paari ärakui-
vanud marjakesega viinamarjakotikesi. On kõveraid 
kurke ja katki läinud porgandeid ning leiba-saia, millel 
on “parim enne” lähenemas ja värsked pagaritooted 
peale pressimas,” kirjeldab Johanna. “Mul on sellest 
kahju, aga teisalt saan ma poepidajatest aru. Kui letis 
pole värske ja veatu kraam, hääletavad kliendid oma 
jalgadega ja hakkavad teistesse poodidesse suunduma.” 

Pakendi peal ilutsev “parim enne” pole siiski abso-
luutne tõde, vaid kõigest tootja arvamus sellest, millal 
toit hakkab oma parimaid omadusi kaotama. 

“Isegi oma viimast kasutuspäeva ületanud, kergesti 
roiskuvaid tooteid on tihti võimalik veel järgmisel 
päeval turvaliselt kasutada, kui neid üle 70 kraadini 

kuumutada,” teab Johanna.
Niisiis stardivad vana haigla hoovist iga argipäeva 

hommikul Food-Rescue-auto ja -elektrijalgratas, mis 
sõidavad koostöövõrgustikuga ühinenud poodidesse 
toitu tarbetu äraviskamise käest päästma.

“Muidugi õnnestub meil päästa vaid väike osa 
Helsingi piirkonna ülejäägist, aga ka see osa on tähtis. 
Kuna me ei jõua sellestki kõike oma restoranis ära 
kasutada, suuname päästetud toidust umbes 90 prot-
senti heategevusse.”

Brunch’idest peente õhtusöökideni
Lisaks argipäevasele lõunasöögile pakutakse Loopis 
nädalavahetustel sama menukaks osutunud brunch’i. 
Selle sügise jooksul keeratakse hoog sisse ka spetsiaal-
sete eri-brunch’idega: tulemas on näiteks telekokkade 
valmistatud hõrgutisi, itaaliapäraseid maitseelamusi 
ning veganlikke brunch’e. 

Erinevad toidurežiimid on restoranis ka muidu 
hästi käpas. Taimetoitu on alati saadaval ja ka teiste 
erisoovide täitmine on kokkade auasjaks – peamine, 
et neist eelnevalt teada antakse. “Kõiki tooraineid pole 
ülejäägina alati saadaval. Näiteks gluteenivaba jahu ja 
laktoosivaba piima peame tihti ka sisse ostma. Samuti 
ostame nisujahu, õli ja teisi kõige tavapärasemaid toor-
aineid, mida köögis hulgaliselt kulub,” räägib Johanna.

Kuigi lõunasöögil ja brunch’il kaetakse Rootsi laud 
looka, on see siiski täidetud ainult salati ja leiva-saiaga. 

“Sooja toitu pakutakse meil alati taldrikul, sest nii 
saab klient nautida koka käsitööd ka visuaalselt. Pea-
legi peab Rootsi laud olema ahvatlev ka kõige viimaste 
klientide jaoks. See toodab jälle ülejääki, mida me soo-
vime ju vältida.”

Hiljuti on Loopis alustatud ka neljakäiguliste �ne 
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Retsept: Kati Jaakonen / Hellapoliisi ja Dansukker

Tädi Hanna küpsised
Ideaalne võimalus kasutada ära oma kuupäeva ületanud koor. Veidi 

hapuks  läinud koore puhul kasuta küpsetuspulbri asemel 1 tl söögisoodat.

80 tk    

200 g võid, 2 dl suhkrut, 1,5 dl 35% koort või täispiima, 3 dl kartuli-
tärklist, 5 dl nisujahu, 2 tl küpsetuspulbrit, 1 tl kardemoni, 1 tl vanill-

suhkrut, soovi korral kaneeli-suhkrusegu

dining’u stiilis õhtusöökidega. Esimene neist peeti maha 
septembri alguses toimunud äravisatavale toidule tähe-
lepanu pööranud ülejäägifestivalil, ja pärast alkoholi-
müügiloa saamist tuleb õhtusööke kindlasti hulgaliselt 
juurde. 

“Taotlus on sees. Head, kvaliteetsed joogid kuuluvad 
olulise osana õhtusööginaudingu juurde,” kinnitab 
Johanna. “Alkoholi osas on meil plaanis kasutada 
mahetooteid ning võimalikult lähedal valmistatud kva-
liteetveine. Ülejäägiga siiski tegemist pole.”

Palgatöötajad kvaliteedi tagatiseks
Kuna viiendik põhjanaabritest elab Helsingi piirkon-
nas, tekib seal koguseliselt ka kõige rohkem ülejääki. 
Võimalusi selle kogumiseks ja edasitoimetamiseks on 
olemas, aga tavaliselt töötab toiduabi vabatahtlikkuse 
alusel. See tähendab, et pahatihti napib ressursse iga-
päevaseks tegevuseks.

Restoranis Loop on töö jätkusuutlikkus tagatud pal-
gale võetud tööjõuga. “Meie meeskonna tuumik koos-
neb kümmekonnast inimesest, keskmes on viis toitlus-
tusteeninduse professionaali. Anname tööd ka mõnele 
sisserändajale ja pikaajalisele töötule, kes muidu oleksid 
ühiskonnast eemaldumise ohus,” ütleb Johanna.

“Meie tahame pidada kõrge kvaliteediga restorani 
ja pakkuda inimestele üllatusi ülejäägist tehtud toidu 
näol. Seda eesmärki pole võimalik saavutada vabataht-
likkuse alusel. Sellest hoolimata ei taotle me kasumit, 
vaid tegutseme mittetulundusühingu põhimõtete järgi. 

1  Sega toasoe või ja suhkur 
valgeks vahuks. Lisa koor ja 
omavahel segatud kuiv-
ained. Pane külmkappi.

2  Jahtunud tainas rulli pikka-
deks pulkadeks, lõika väi-
kesteks tükkideks ja tee tük-
kidest pisikesed pallid. 
Vajuta keskelt veidi lameda-
maks ja kasta soovi korral 
kaneeli-suhkrusegu sisse.

3  Küpseta 200-kraadises ahjus 
umbes 10 minutit. Pärast 
jahtumist säilita suletud 
purgis toatemperatuuril.

Hea teada
Tänapäeval ei ole hapuks  

läinud koor enam sama kui vanasti, 
mil piima tööstuslikul tootmisel-

pakendamisel kasutati hoopis lee-
bemaid tehnoloogiaid. Veidi vanem 
pakikoor pole tõesti paha, kuid päris 
hapuks läinud koor on roiskunud ja 

mitte hapu, vaid kirbe. Seetõttu 
kasuta retseptis näiteks hapupiima. 
Küll on retsept aga ideaalne maa-

piima ja -koore kasutajaile, kus piim 
on läinud hapnema sellele omasel 

bakterioloogilisel baasil.

Meie soovime piisavalt raha vaid palkade maksmiseks 
ja ülestöötatud süsteemi ülalpidamiseks.”

Euroopas, näiteks Amsterdamis, on ülejäägi-
restoranid tõusvaks trendiks. Ka Soomes on Loopi 
ainulaadne tegevus äratanud hulgaliselt tähelepanu. 
Oodata on, et sarnaseid söögikohti rajatakse varsti ka 
teistesse põhjanaabri linnadesse. “Meie käest on küsi-
tud nõu Turust kuni Rovaniemini välja. Pealinna piir-
konnast väljas tekib ülejääki vähem, aga kuna seda ka 
kogutakse vähem, läheb protsentides rohkem raisku. 
Muidugi aitame me hea meelega iga abivajajat, kes sar-
nase tegevusega alustada soovib,” kinnitab Johanna.

Ununenud oskused
Soomes on osatud toiduülejääki läbi aegade ära kasu-
tada. Meenutame Johannaga korraks lapsepõlvest 
tuttavaid “Tädi Hanna küpsiseid”, mille taina sisse 
kadusid ema käe läbi nii mitmedki purgid hapuks läi-
nud vahukoort.

“Praegusel külluslikkuse ajal on see kõik tasapisi 
ununema hakanud, kuigi iseenesest pole ülejäägi 
tekke kahandamine mitte mingil määral uus ega 
eriline. Aga kuna inimestel on rohkem raha ja poodki 
leidub peaaegu iga nurga taga, on ahvatlused kerged 
tekkima. Samas ei osata enam mõelda sellele, milli-
seid tohutuid tööpanuseid toidu tootmine nõuab või 
millised on selle keskkonnamõjud tervikuna,” mõtisk-
leb Johanna. 

Kuna tänapäeval on ka tööjõukulud suured, pole 
poodides mahti jälgida, milliseid üksikuid tooteid 
võiks väheste iluvigade pärast soodushinnaga maha 
müüa. 

“Osad poed isegi ei taha punaseid sooduskleebiseid 
toodetele liimida, sest see ei sobivat nende stiiliga,” 
toob Johanna näite.

Kuid lootus sureb viimasena ja lõpuks päästetakse 
lisaks toiduülejäägile ka terve maailm. Vähemalt on 
keti esimene lüli Loopi näol juba oma koha leidnud. 

Restorani Loop 
meeskonnast jõud-
sid pildile prakti-
kant Luis Acosta 
(vasakul), kommu-
nikatsioonijuht Sini 
Suomalainen, pagar-
praktikant Ada Kemp-
painen, kokad Mikko 
Tiainen ja Hanna Sar-
kimaa ning hankejuht 
Johanna Kohvakka.
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