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Põhjaka ei ole restoran, 
vaid elustiil

Tekst: ENE KAASIK  /  Fotod: LAURI LAAN
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Põhjaka on elustiil, see on midagi rohkemat kui lihtsalt restoran. Kui mujal 

räägitakse hooajalisusest, siis Põhjakal on hooajad: talvel tuiskab ja vara-

kevadel uputab, suvel on kärbsed ja sääsed ning sügisel langevad lehed. 

Põhjaka pole ainult söögikoht, vaid majapidamine, kus peetakse loomi ja 

haritakse maad – siin elatakse samas rütmis aastaaegade ja loodusega. Kus-

kile ei kiirustata, kõike tehakse rahulikus maaelu-tempos, oma edusamme 

suure kella külge ei riputata, vägisi laua taga ajusid ei rünnata ja suuri plaane 

ei tehta. Kui aga tuleb mõni idee, mis tundub mõistlik olevat, siis võetakse 

kätte ja tehakse see ära. 

Läksime Põhjakale külla juunikuus. Kahe vihma- ja külmaperioodi vahel oli 

hetkeline paus. taevas siras päike ja varjus oli ikka kõvasti üle kahekümne 

kraadi sooja. Kui mõisa õuele jõudsime, käis seal kibe rabarberimahla-te-

gu. ott juhatas vägesid, abilised lõikasid madalama metsaga võrreldavalt 

rabarberipõllult uusi mahlaseid varsi, nööril kiikus vaikses tuules pesu, kanad 

kaagutasid oma aias ja taamal aedikus sonkisid notsud poris ning nautisid 

kaunist rannailma. „oodake, kui ma neile sinna veel värsket vett juurde la-

sen, kus siis alles läheb pidu lahti,“ lubas aednik rein.

sellist emotsiooni me Põhjakale otsima tulimegi. Pildistama notsusid ja aja-

ma juttu kolme peremehega – kolme kokaga, kes seitse aastat tagasi otsus-

tasid linnast maale kolida, Põhjakale elu sisse puhuda ja seal sööki pakkuma 

hakata. me oleme restoranis, mis eelmisel aastal troonis parimate restorani-

de edetabelis kolmandal kohal. 

LinnaPoisTEsT MaaKaTEKs 

tuttavaks saadi schlössle grupis töötades, õigemini otiga tutvuti seal. märt 

ja joel olid juba enne sõbrad – nende naised õppisid koos. mida enamat os-

kaks üks noor kokk veel tahta, kui tõnis siiguri käe all töötada, seetõttu on 

üpris raske ette kujutada, kuidas tekkis kolmel noorel tallinna mehel – märt 

ja ott veel suisa päristallinlased – mõte jätta maha terendav karjäär pealinna 

paremates restoranides ning minna maale restorani tegema. „tagantjärele 

on see idee täitsa häguseks läinud juba. mingi loll noor entusiasm tuli peale 

ja sealt pinnalt see otsus ka sündis,“ tunnistab ott. Kahetsust nii kardinaalse 

elumuutuse pärast ei tunne samas keegi, küll aga tunnistavad kõik kolm 

üksmeelselt, et ega nad ikka väga hästi ei kujutanud ette, et „nii palju peab 

hullu panema“.

Kui nüüd kõik päris täpselt ära rääkida, siis Põhjaka lugu sai alguse sellest 

hetkest, kui joelile pakuti Vodja kooli, mis on Põhjakast 6 km läbi metsa, ko-

kakohta. joel oli aga paar päeva tagasi saanud hea töökoha kodukokana ja 

nii ta pakkus Vodja kooli hoopis märdile, kellel oli just tütar saskia sündinud. 

„Helistasin Habele (märdi hüüdnimi – toim) ja Habel kohe hetkega mõte, et 

läheb linnast minema. maale...,“ pajatab joel. mis sest, et märdil oli tol het-

kel plaan romani juurde Ö-sse minna. „Helistasingi siis romanile ja ütlesin, 

et ma lähen hoopis maale,“ räägib märt. Paari nädala pärast oligi ta juba 

Vodjal, pealinnas kõik sillad põletatud. 

joel jutustab edasi: „ja siis mingil hilistalvisel ajal tuleb märt viltidega maalt 

linna ja helistab mulle: „Kuule, räägiks juttu natuke. tead, ma käisin kolasin 

seal Põhjaka mõisas ja mõtlesin, et teeks äkki mingi toidukoha sinna.“ ja kui 

joelgi oli Põhjakat oma silmaga näinud, siis oli otsus tehtud: „no teeme, aga 

võtame oti kampa, tema oskab süüa ka teha!“

 

märt tunnistab, et ta ei ole jah selline üksinda-töötaja-tüüp. mõnda aega ju 

võib ka üksi rabeleda, aga millalgi läheb igavaks. „Lastele oli koolis ju tore 

süüa teha, omamoodi hariv, aga midagi oli ikka nagu puudu. ja kui mulle 

see maja silma jäi, siis tekkiski mõte, et äkki just see ongi võimalus maal ela-

da ja lisaks veel nii, et ka gastronoomilises mõttes huvitav oleks.“  

mõeldud-tehtud. ott saadi kampa ja kolm sõpra asusid Põhjakasse restorani 

tegema. Põhjaka-idee oli sündinud.

EnnE rEsTorani aVaMisT oLi VaJa MaJa Korda TEha

oma kompsude ning entusiasmiga Põhjakale kohale jõudes ei saanud märt, 

joel ja ott kohe rahvale süüa tegema hakata. Hoone seisukord oli häärberi 

mõistest ikka kaugel: akende asemel haigutasid seintes augud, põrandaks 

oli muld. tuul ja vihm olid terves majas oma töö teinud ja selle, mida loodus 

polnud hävitada jõudnud, olid „abistavad“ inimkäed laiali tassinud. isegi 

trepikäsipuu pulgad oli keegi „ajaviiteks“ lihtsalt puruks peksnud. 

tahe maal restorani pidama hakata oli aga võimas ja noor entusiasm kihu-

tas omalt poolt takka – maja tuli korda saada. Põhimõtteliselt tehti kõik ise 

ja sõbrad aitasid talgukorras kaasa. Keerulisemad tööd, nagu ventilatsioon 

ja kanalisatsioon, telliti oma ala proffidelt. must ja lihtsam töö, näiteks ko-

ristamine ja põrandad, on ise tehtud. elekter pandi majja koos elektrikuga. 

sEL suVEL sai PõhJaKa 4-aasTasEKs, aGa hETKEsT, 
Kui MärT METsaLLiK, JoEL KanniMäE Ja oTT ToMiK LinnaToLMu 

JaLGELT PühKisid, on Möödunud Juba aasTaT sEiTsE Ja rohKEMGi. 

EGa nad iLMsELT isE Ka Ei osanud VäGa häsTi arVaTa, 
ET EnnE PõLLE ETTE siduMisT Ja PLiidi Taha asTuMisT ooTab EEs 

KoLM aasTaT EhiTus- Ja TaasTaMisTöid. TuLdi ToiME, 
rasKE aEG ELaTi üLE Ja unisTus oMa rEsToranisT sai rEaaLsusEKs. 

ET PõhJaKa nii häsTi KäiMa LäKs, on TEGiJaTELE EndiLEGi PosiTiiVnE üLLaTus.
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see olla nii põhjalik mees olnud, et kui ta oleks kõik ise teinud, oleks selleks 

vähemalt kaks kuud kulunud… „seda aega meil aga polnud ja nii me siis 

olimegi kolmekesi tema jooksupoisid. roomasime mööda pööningut ja ve-

dasime kaableid, tema ühendas neid ja tegi keerulisemaid asju,“ räägib ott.

„Hästi pedantne mees oli. Küll me siis saime kuulda seda elektrijuttu 

rikkevooludest ja rikkevoolu kaitsetest,“ meenutab joel naerdes. „seda juttu 

tal oli jah,“ lisab ka ott, „kui midagi küsida oli vaja, siis kuulasid vastuse ära ja 

jooksid ruttu teise maja otsa, sest muidu oleks pooleks tunniks kinni jäänud.“

„Kopamees oli samasugune…,“ naerab joel, „ jube hea professionaal, aga 

ei julgenud midagi küsima minna, sest nii, kui ta selle akna lahti keeras, 

teadsid juba ette, et kõigepealt tuleb mingi kolm anekdooti ja juba vaatadki, 

et jälle on pool tundi läinud.“ Poisid olla vahepeal isegi mõelnud, et tõmbaks 

tal koormarihmaga selle kabiini kinni…

rohkem kui nalja ja naeru oli siiski ränka tööd ja magamata öid. ja rahamuresid – 

millestki oli ju vaja ära elada. Kordamööda käidi Vodja koolis lastele süüa tegemas, 

aga eks põhiliselt sai need aastad ennast catering’idest ära elatatud. nädala sees 

aeti Põhjaka-asju pluss töötati kooliköögis, reedene õhtu hakkas tavapäraselt 

pihta mingi peo ettevalmistustega ja laupäeval sõideti koos kraamiga kuhugi teise 

eestimaa otsa sünnipäeva või pulma tegema. esmaspäeval jälle koolis ja Põhjakal. 

Poisid tulid ots otsaga kokku ja vedasid kuidagi välja. „Vastu pidada aitas ka unistus 

sügaval peasopis, et võib-olla kunagi ehk on ka mingi koht, kus me igapäevaselt 

süüa teeme,“ meenutab märt.

selline rügamine kestis kolm aastat ja neli kuud. ainult ühe aastaga panid 

poisid oma arvestustes puusse – nad ise arvasid, et aastal 2009 teeb Põhjaka 

uksed lahti. 

PõhJaKa suVEKohViK Ja ViLJandi foLK

nende kolme aasta sisse mahub veel muudki põnevat. 2007. aasta suvel 

pidasid poisid nädalavahetustel suvekohvikut. reklaami ei tehtud kuskil, 

maantee äärde pandi lihtsalt silt: „toit. Pakume süüa“. Vodja koolist toodi 

oma köögikodinad Põhjakale, pandi asjad üles, pakuti rahvale poole ööni 

süüa, sõideti Vodjale tagasi, pesti asjad ära, siis magati natuke ja järgmisel 

hommikul oldi jälle oma kodinatega Põhjakal. 

„Paljud sõidavad suviti autodega ringi, otsivad vanu mõisaid ja uudistavad 

niisama ringi. tulevad siis Põhjakale, siin lauad kaetud, söögid valmivad. ini-

mesed vaatavad suurte silmadega, et mis toimub,“ meenutab joel. Kuna 

mingeid lubasid neil ei olnud, siis polnud menüüs ka hindasid ega esitatud 

arvet. olid vaid karbikesed, kuhu inimesed said oma südametunnistuse järgi 

raha panna. „mõned olid isegi kurjad, et arvet ei toodud. sellised ratsionaal-

sed inimesed, kelle jaoks peab igal asjal hind olema.“

aasta hiljem pidasid Põhjaka poisid Viljandi folgil rohelise maja kohvikut ja 

toimisid samamoodi. Kohvikupidamine oli heaks vahelduseks ehitustööde-

le ja oli ikka tore tunne, kui 40–50 kohta kogu aeg inimesi täis, neli päeva 

järjest ja hommikust õhtuni. sellest ettevõtmisest tuli ka üks tore pealkiri 

järvamaa ajalehte: „Põhjaka kokad tegid süüa annetuste eest.“ 

 

Huvitav on see, et lõppkokkuvõttes tuli keskmiseks annetuseks seesama ra-

hanumber, mille nad isegi oleksid arvele kirjutanud. nii et lõpuks oldi selle 

ettevõtmisega ikkagi plussis. suvi on ju värske tooraine tippaeg, kõike head 

on nii palju turult saada. joel meenutab naerdes, et kord tuli üks tädi mingi 

suurema seltskonnaga ja tegi omade seas kõvahäälselt reklaami, et „sööge 

nüüd kõhud täis, raha ei pea palju panema, nad nagunii ostavad turult kraa-

mi ja seal on see ju nii odav …“

need kohvikutegemised andsid kindlasti olulise panuse poiste ettevõtmises-

se, sisendasid kindlust ja näitasid ka nende võimekust pliidi taga. Põhjaka 

nimi sai laialdase kõlapinna inimeste hulgas, kelle jaoks toit oli huvitavam 

kui tavapärane kõhutäitmine.

PõhJaKa uKsEd LahTi, rahVas KohaL

Keegi kolmest ei osanud siiski ette aimata, et niipea, kui Põhjaka uksed lahti 

teeb, on rahvas kohal. „Hulluks läks see asi päris kiiresti. Kui me avasime, siis 

esimesed kaks nädalat olid pisut rahulikumad, aga peale seda hakkas tuure 

koguma ja kuskil juuni lõpus oli sihuke hetk, kus me köögis mõtlesime, et ei-

ei, nüüd ütleme kõik broneeringud ära ja paneme uksed kinni – kell kolm ei 

ole enam midagi anda! Lihtsalt ei ole! Kõik on otsas. siis tegimegi kaks-kolm 

tundi vahepeal ettevalmistusi ja õhtul uuesti uksed lahti,“ meenutab ott. 

mäletan minagi, et tol suvel oli kõigi toiduhuviliste suul üksainus küsimus: 

„Kas Põhjakal oled juba käinud?“ Käinute muljed olid positiivsed ja tallinla-

sed said „linnast“ välja meelitatud: nii ehedat, lahedat ja kodust kohta pea-

linnas ei leidunud. Põhjakast kirjutasid kõik blogid ja lehed. Üht järvamaa 

ajakirjanikku häiris küll „poolik remont“, menüü olla „lühike ja kasinavõitu“ 

ning lastele „polevat midagi pakkuda“. selle peale tõstaks küll käed taeva 

poole püsti ja hõikaks kõlaval häälel, et pole vist lapsesõbralikumat kohta, 

kui Põhjaka, kus lauas istudes saab ajaviiteks menüüd värvida ja vahelduseks 

väljas joosta ning suuri kiigekaari teha.  

muinasjutulise edu ja välise idülli taga oli aga ränk töö ning rabamine. tem-

po oli tohutu. alguses töötasid Põhjakal ott, märt ja joel ise, üks abikokk, 

nõudepesija ning kaks teenindajat. menüü oli lihtne ja lühike – oligi mingi 

kolm toitu ainult. töökoormat see aga ei vähendanud. Hilisõhtul-öösel köök 

korda ja vähemalt kord nädalas hommikul varavalges Viljandi turule. „ta-

gantjärele olen ma mõelnud, et kuidas me üldse jõudsime: ise turul käia, 

koristada, õhtuks ettevalmistused teha ja siis veel köögis töötada. täitsa 

ebareaalne tundub,“ meenutab märt. 

hind Ja KVaLiTEET PaiGas

Pikad turule sõidud olid ikka väga kulukad ja kui restoran oli kolm kuud lahti 

olnud ning arvud üle vaadati (komplekslõuna oli 125 krooni), siis selgus, et 

ise ei teeni nagu midagi. „soliidselt enam-vähem nulliga müüsime,“ muigab 

joel tagasi vaadates. ja kui esimene suvi hakkas läbi saama, siis otsustati 

natuke hindu tõsta, et talv kuidagi üle elada. 

euro tulek oli teine „tore“ aeg. „Läksid 1. jaanuaril piima ostma ja kui enne 

müüs talumees 7 krooni liiter, siis nüüd põrutas hinnaks tublisti rohkem,“ 

räägib joel. eks kõik kaupmehed tegid samamoodi: inimesed läksid poodi, 

nägid hindu ja tegid omad järeldused. „raske oli siis. Proovi siis inimesele 

süüa anda sellise hinnaga, et nad ikka käiksid ka,“ räägib joel.

ega Põhjaka hinnad polevat nii väiksed midagi, on joeli arvamus. samas 

hind ja kvaliteet on kohe kindlasti paigas. Kui võtta üks tallinna keskmine 

toidukoht, mis pakub küll sama hinnaga süüa, ja vaadata toorainet, millest 

seda teeb, siis see on ju totaalselt erinev. „meile tuleb tooraine kindlasti kaks 

kuni kaks ja pool korda kallimalt kätte,“ arutleb ta. see-eest on kogu kraam 

värskemast värskem ja ainult kodumaine.
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Põhjaka liha- ja kalavalik, 
juurEtiSEga küPSEtatud lEib ja Sai



köök_TOIT

EEStimainE rohElinE SPargEl 
vinnutatud liha ja PošEEritud munaga
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Põhjakal saab ka ilma elektrita söögid tehtud...
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„meie eesmärk ongi, et inimesed tuleksid meile igapäevaselt sööma, ka 

need, kes lihtsalt mööda sõidavad, ega mõtle, et „oi, sinna me küll ei 

lähe, seda me ei saa endale lubada.“ interjöör on lihtne, toit on lihtne 

ja kõik käivad,“ räägib ott. Võiks ju hindu tõsta kogu aeg, aga seda 

Põhjaka poisid ei taha. seepärast ongi vaja muid asju lisaks teha, et ikka 

ära elada.

PEEnraMaa, KasVuhoonE, Kanad Ja sEad

Põllumaa ja loomad on lisandunud Põhjakale järk-järgult ning loomulikult, 

mitte vägisi ja kindlate plaanide järgi. Kui tekib hea mõte ja leitakse aeg, siis 

tehakse see teoks. „alguses ei jõudnud me midagi muud peale oma kolme 

toidu teha,“ tunnistab ott. oli vaid mingi väike ürdiaed nende samade 

müüride vahel, kus praegu suur suvine õueistumine koha on leidnud. 

tasapisi on lisandunud kõik muu: rabarberipõld, peenrad, kasvuhoone ja 

edasi juba kanad ning sead. 

Põhjaka põllumaal toimetavad ira ja rein, kes olid enne Vodja koolis 

aednikuametis. nemad tegelevad ka loomade-lindudega. sööki viivad aga 

kõik ette – mõnikord kokad, mõnikord teenindajad, täpselt nii, kuidas aega 

ja vajadust on. „eks meil ongi siin selline paras talupidamine. Kanade ja 

sigade eest hoolitsemine kuulub kõigi tööülesannete hulka, sellega peab iga 

tööle tulija arvestama,“ räägib ott. 

PõhiToorainE oTsE TaLuniKELT

Kõike ei jõua aga kaugeltki mitte ise kasvatada. Peeti Põhjakal ei kasva, 

spargel tuleb põhiliselt Kongo talust, värske kartul tuleb Viljandi kandist…

talunikud on hakanud õnneks kaasa mõtlema ja planeerivad juba ise, kui-

das kaup Põhjakale jõuaks: panevad oma kaubaringile või toovad ise kätte. 

esimestel aastatel oli aga tihtilugu nii, et kui helistasid, et tahad kartulit, said 

vastuseks, et „tule ise järele ja võta põllu pealt üles“. Või mingi tädi helistas: 

„mul on õunu, aga ise peate puu otsast alla ka võtma. millal tulete korjama?“ 

tore on ju tegelikult maainimesi aidata, aga kuskil on piir. „mõtle näiteks, mis 

selle kahe kilo sõstarde hind lõppkokkuvõttes tuleb, kui ise kuskile kaugele 

järele pead sõitma,“ räägib ott. märt kinnitab, et viimase paari aastaga on 

läinud see tarne ikka palju mõistlikumaks. inimesed vaatavad, et see, mida 

nad kasvatavad, ka jõuaks kuhugi, ja on aru saadud, et hulgi müües ei saa 

sama hinda küsida, mida sa turul küsiksid. see ei ole lihtsalt reaalne.

joel räägib loo ühest toredast memmest, kellel kasvasid erinevad õunasordid 

aias. „Katsetasin tema õuntega, et kuidas miski küpsetistes toimib. ja siis 

see memm ükskord ütles mulle: „Lapsed vaatasid internetist, et teil on seal 

nii kallid toidud. Ütlesid, et „ema, küsi kindlasti rohkem raha nende õunte 

eest“.“ seletasin siis memmele, kust see hind tuleb – töötajad, töövahendid, 

tooraine. Lisaks tulen värava taha ja korjan need õunad ise ära ka. Ütlesin, et 

ahneks ei tohi minna. „sul on õigus, jah, teeme nii nagu enne,“ oli memm 

päri. mulle ta väga meeldib. räägib, mis õun mis sorti on ja kuidas käitub, 

mis kuhu sobib. milline õun läheb kähku pudruks, millest on hea kisselli ja 

millest kooki teha. Hästi mõnus, sest nii saad ise targemaks. samamoodi on 

kartuliga, hästi palju on meil maal erinevaid sorte – ei ole ainult lauakartul ja 

püreekartul. mõni on keetmiseks hea, samas ahjus läheb küll pehmeks, aga 

kaotab maitse ära. mõni vana sort läheb küll pisut pudruks, aga maitse on 

see-eest väga hea. Kartul ei ole lihtsalt kartul, igal sordil on oma otstarve.“

selliste tarkusteni jõuad ainult silmast-silma vanade eesti maainimestega 

suheldes. Linnarestoranis juba nii lähedale oma tooraine hingele ei jõua.
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PõhjaKal ei räägita hooaegadest, PõhjaKal on hooajad...
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hooaJad Ja TrEndiKad diEEdid

Põhjaka põhimõte on selline, et kui värsket kurki peenralt-kasvuhoonest ei 

saa, siis seda menüüs ei ole. talvel on kurk purgis. Kui paljud restoranid 

räägivad hooajalisusest, siis Põhjaka elab hooaegadega samas rütmis. Kui 

õues on hanged ikka põlvini, siis värsket salatit ära küsi. talvel saad seda, 

mis on suvel purki, pudelisse, salve, kuivama ja soola pandud. „Kui tuleb 

taimetoitlane detsembrikuus ja küsib mingit rohelist salatit, siis on küll natuke 

keeruline. tihtilugu tuleb selgeks teha, miks meil ei ole seda. „tomatit-

kurki ikka on?“ – „ei ole… on, aga marineeritud.“ meil on see miinus jah 

(võibolla ka pluss), et meile meeldib liha. ja enamus õnneks mõistab meid,“ 

räägivad joel ja märt. Kõikidele ju ei olegi võimalik meeldida…

järjest rohkem on neid inimesi, kellel on mingi eridieet. siis peab midagi 

välja mõtlema või adapteerima. Kõige jaburam on see, kui inimene ütleb, 

et ta on „laktoosik“ – välistad põhiroa kastmest igasuguse koorejäägi –  ja 

pärast ta võtab endale magustoiduks napoleoni koogi ette. siis sa ei saa aru, 

kas see on lihtsalt mingi poos, ja sa ei teagi, kas seda üldse uskuda. range 

meditsiiniline probleem on loomulikult teine asi… 

roLLid on PaiGas

Kuigi majas on kolm kokka, kes kõik ka omanikud, siis on rollid kindlalt 

paigas. Õigemini on need ajapikku jaotunud ja paika loksunud. märdi rolliks 

on pigem haldus. maja on suur, kõik vajab silma peal hoidmist. märt maksab 

arveid ja parandab torusid, nagu joel kirjeldab. „jah, kui keegi küsib, et kus 

miski toru katki on, siis mina tean. mul on vabadus nende torude kõrvalt 

ka katsetada rohkem: teha sinke, limpsi ja rabarberijooki. igapäevaselt ma 

enam köögis pole, aga kui vaja, siis ikka,“ räägib märt. nagu jutust selgub, 

on ta halduse kõrvale leidnud endale ka tootearendaja ameti.   

ott tegeleb menüü soolase poolega, joel on rohkem „pagari- ja 

magusanäpp“, nagu ta ise end nimetab. „Küllap mina olen siis meist see 

kõige naiselikum, selles ametis on tundlikku kätt vaja,“ lõmpsib joel muiates. 

nagu elu näitab, teeb ta vahepeal vajadusel soolast sööki ka. alguses jagati 

magusa- ja soolasepoolt nädalate kaupa, aga siis hakkas töö segaseks 

muutuma. sa ei tea, palju ettevalmistusi pead kuumas köögis tegema, ja 

vastupidi. rütmid on teistsugused. märt tunnistab, et temal näiteks polnud 

pagaritöö vastu üldse huvi, nii need rollid kujunesidki.

KoLM oManiKKu, KoLM KoKKa, KoLM arVaMusT

Kui tuleb jutuks omavaheline läbisaamine ja palun üksteist iseloomustada, 

siis tõuseb joel lauast ja ütleb, et ta peab just praegu kööki minema, 

vaatama, kuidas seal asjad on. naerame südamest. tegelikult ollakse sõbrad 

siiani, vaatamata kõigele.

„eks me kõik teame, mis on kellegi miinused ja plussid. enam pole me ju 

kaheksateist ka... asjad on paika loksunud. ei saaks öelda, et pole olnud 

tuliseid vaidlusi ja kirglikke üksteise peale karjumisi. Üks ütleb rohkem 

välja, teine vähem. Kui kolmekesi ühte asja teed, siis pead aeg-ajalt ka 

diplomaat olema,“ on märt avameelne. ottki tunnistab, et kui kahel on 

mingi „kiskumine“, siis kolmas on diplomaat, aga see pole alati üks ja 

seesama inimene. „erimeelsused tekivad tavaliselt kahe vahel ja kolmas 

üritab klaarida. ta peab lihtsalt võtma selle rolli.“ 

„eks tihti on ka nii, et karjud ära, lähed koju ja siis hakkad mõtlema, et 

samamoodi nagu meie kolm oleme erinevad, on erinevusi ka klientide 

hulgas. Lõppkokkuvõttes ei saa öelda, et see, mida mina arvan, meeldib ka 

kõigile klientidele. joeli toit võib mõnele näiteks rohkem meelt mööda olla. 

ja mõtledki, et las meil siis ollagi mitu arvamust,“ arutleb ott.

„ajaga on tulnud meil kõigil arusaam, et võib-olla siin ongi peidus see miski, 

mis teeb Põhjaka köögist just sellise, nagu ta on. meil ei ole otsest peakokka 

– kõigil kolmel on võimalus ja õigus sõna sekka öelda. me oleme nii kaua 

koos olnud ja väga palju üksteiselt õppinud. igalühel on omad lemmikud, 

mida talle meeldib teha, ja mingi oma nüanss toidutegemise juures. Kõigist 

on peale jäänud tugevused ja kui need kõik kokku saavad, siis see ongi see 

miski, mis Põhjakat ilmestab. Õnneks on meie kolme maitsed suutnud nii 

hästi omavahel seguneda. see on sünergia,“ võtab märt mõtte kokku.

Öeldakse, et ära aja kunagi sõpradega koos äri või kui ajad, siis kaotad 

sõbrad. Põhjaka poiste puhul ei paista see kehtivat. minu küsimusele, 

et „kas vaatamata kõigele sõbrad endiselt“, vastab joel: „ enam ei jää 

muud üle.“

Kõige esimene menüü...
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Pavlova astelpajukreemiga
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„Ise ka alles alustasime sellega ja see on üsna lihtne asi katsetamiseks.“
Kõigepealt võtta üks korralik seakaelakarbonaad. Võiks olla pigem suurem, nii umbes 3-kilone ja korralikult läbi kasvanud tükk.

Liha kohta peaks võtma 3–3,5% soola. Lisaks võib siis oma maitse-eelistusi arvestades võtta musta pipart, kadakamarja, rosmariini.

maitseained segada kaalutud koguse soolaga kokku. Kael tuleb tugevalt saadud seguga kokku hõõruda ja parajasse kilekotti panna. 

samuti kallata kotti ülejäänud soolasegu, mis hõõrumisel lihale ei kinnitunud. 

Kotisuu kinni ja kott külmikusse. Külmikus peaks hoidma liha 7–10 päeva ja iga päev võiks liha kotis veidi keerata-masseerida. 

Kui sooldumisaeg on läbi, tuleb võtta liha kotist ja korralikult puhta veega loputada.

Kuivatada rätiku või köögipaberiga. siduda vorstisidumisvõttega tugevalt kinni. Kõigepealt tuleks liha jätta 24 h mõnda hea õhuliikumisega kohta rippu. 

seejärel tuleb liigutada liha jahedamatesse tingimustesse. oleks vaja leida selline koht, näiteks kelder, kus temperatuur on maksimaalselt 10–15 kraadi ja 

õhuniiskus 70–75%. Veel peaks jälgima, et ruumis oleks tagatud õhu liikumine. seda võib tekitada kasvõi väikese ventilaatoriga. ruum tuleks hoida ka 

kärbsevaba. Kui kõik on õnnestunud, siis peaks liha umbes 1–2 kuu jooksul söömiseks valmis olema. aeg oleneb nii temperatuurist kui ka õhu liikumisest. 

Hea indikaator on liha kaal – valminud liha peaks olema kaotanud umbes 30% algsest kaalust.

Head katsetamist!

märt Pani kirja jutu 

SEakaEla vinnutamiSESt
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LinnaTuLEd TaGasi Ei MEELiTa

Küsimusele, et kas linna tagasi ei kipu, vastab ott: „esialgu mitte. ei tasu 

seda igapäevast tralli ära, mis seal käib. Piisab, kui linnas söömas, teatris 

ning muusikat kuulamas käia. 100 km sõita ei ole liiga pikka maa. maal on 

hea ja rahulik. Kui tahad tralli, siis võid alati ju linna minna.“ „Kodu juurest 

täpselt tund aega...“ täpsustab märt. „sama, mis Viimsist mustamäele,“ 

lõpetab joel lause. 

sellega peab maal elades küll arvestama, et sõitmist on võib-olla rohkem 

kui linnas ja vahemaad on pikemad, aga sõidu aeg on põhimõtteliselt sama. 

„ei oska jah sellelt linnalt midagi väga tahta, et seal peaks elama. Lapsed 

käivad vahepeal vanaemal külas ja trolli ning trammiga sõitmas, see on neile 

elamus. meil on linnavanaema,“ võtab märt jutu kokku.

oMa VorsT Ja sinK

Kui mujalt ikka ei saa sellist vorsti, nagu tahad, siis tuleb ise teha. Põhjaka 

poisid teevadki. märt räägib, et siin tuleb muidugi jälle mängu ajafaktor. 

„sa pead võtma selle aja, et endale kõik selgeks teha. Ühelt poolt oleks ju 

hea, kui leiaks inimese, kellel on vajalikud algteadmised olemas, aga teisalt 

on ise lihtsamgi teha – sul endal ei ole seda „vana taaka“ küljes. Lähened 

asjale hoopis teise nurga alt ja õpid läbi vigade.“ tulemuseks tuleb natuke 

teistsugune toode ka – täpselt selline, nagu ise tahtsid. 

„oleme proovinud lihatööstustesse metssea- ja põdraliha viia, et „tehke 

vorsti“. Küsitakse lahkelt, et mis vorsti soovite, „kas moskva vorsti või vorsti 

Kuldne?“ me tahaks põdravorsti. ja siis nad teevad ikka seda moskva vorsti, 

mis ei maitse üldse nagu põdravorst,“ räägib joel. mõtlema paneb ka see, et 

viid 70 kg liha ja vastu saad 150 kilo vorsti. olgu, 30% läheb pekki juurde, 

aga ikka ei anna nagu massi kokku. 

nii käivadki Põhjakal katsetused ka isetehtud vorsti-singiga. Peenestavad 

ise liha ja panevad soolikasse. Vorstid lähevad keldrisse seisma, võtavad 

hallituse juurde ja laagerduvad õige temperatuuri juures, kuni muutuvad 

kõvemaks – nagu salaami põhimõtteliselt. „sinkidega on samamoodi: 

umbes kaks nädalat on kuivsoolas, siis võtame välja, peseme suurema soola 

maha ja lähevad õige temperatuuri juurde rippuma. ripuvad sõltuvalt tükist 

pool aastat kuni aasta, kuni on valmis. eesti esimene prosciutto,“ räägib ott. 

Vinnutatud sinki on ju aastasadu ise tehtud, lihtsalt eestis veel mitte.

PõhJaKa ViinaKööK Ja asTELPaJunaPs

juba mõni aasta tagasi sai esimene katsetus kolmeliitrisesse purki käima 

pandud. „Välja tuli päris äge naps ja hakkasime klientidelegi pakkuma. 

järgmine kord tegime neli purgitäit. inimestele maitses ja hakati aina rohkem 

küsima. tuligi mõte, et nii käeotsas tehes läheme lolliks – rahvale meeldib ja 

miks me ei võiks siis juba natuke suuremalt teha. ja nii, et see ka legaalne 

oleks ja ametlikult kaasa müüa võiks,“ räägib ott viinaköögi sünniloost. 

Paberimajanduses oli korralik kadalipp, sellega läks ikka oma paar aastat, 

aga siis võeti mäekülas väiksed ruumid rendile, kus Põhjaka poisid ise täitsa 

ametlikult astelpajunapsu teevad. umbes kuus päeva kuus kulub selle peale, 

et omatoodang pudeldada ja sildistada. „eks ta ole selline mikrotööstus, aga 

siiski tööstus. see väike viinatuba või -köök on oluline koht meie jaoks, kus 

saab napsu teha nii, et kõik load ja paberid on olemas – rahuliku südame-

ga,“ räägib märt, kellel lasub põhiline vastutus napsu tootmisel.

minimaalselt kuu aega seisab naps tünnis, siis toimub esimene filtreerimine. 

Filtrid on erinevad: paberist ja riidest. astelpaju on õline ja see tekitab 

parasjagu probleeme. Kui väga palju filtreerida, siis võtad kogu maitse ja 

lõhna ära – eks see üks paras balansseerimine on ja lõppkokkuvõttes jääb 

mingi sade ikkagi põhja. „Kui me filtreerime, siis on ikka uksed-aknad lahti, 

sest kui kaua nende aurude sees olla, tekib selline tunne, et kas julgebki 

autorooli minna,“ jutustab märt. 

alguses mõtlesid Põhjaka poisid, et neil on selline hea jook ja kuna kõike ei 

jõua ju ise teha, siis otsivad kellegi, kellel on olemas seadmed, võimalused ja 

know-how. Käisid siis tegijate juures ja andsid maitsta, aga peagi tundus, et 

kui nad üritasid oma mõtteid teistele selgeks teha, siis kõik ei jõudnud nagu 

kohale. ise läheneti asjadele teistmoodi, fanaatilisemalt. suured tegijad 

tahtsid lihtsalt ja hästi palju korraga teha ning iga tehnoloog vaatas kõigele 

oma mätta otsast, aga nii ei oleks ju välja tulnud see, mida nemad tahtsid. 

tuli alla neelata ja ise ära teha. muuseas, Põhjaka on esimene lubadega 

„pisi-viinaköök“ ja eks esimesel on alati raskem… 

„Kuhu Edasi?“
 
„iga päev läheb midagi natuke edasi,“ vastab märt.„ma isegi ei unista, et 

peaks kuhugi kindlasti välja jõudma,“ jätkab ott. „ma just ükspäev mõtle-

sin, et tallinnas avatakse pea iga päev mõni uus koht ja tempo on nii äge, 

et ei jõua enam järge pidada. Kuidagi ei usu enam, et keegi üldse suudab 

midagi uut välja pakkuda. Kahes Kokas ja noas tahan muidugi kindlasti 

ära käia…“ 

„meie tahame siin lihtsalt hästi süüa teha,“ käib märt oma mõtte välja. „jah, 

pigem üritame siin midagi oma lihtsuses ära teha. uurida, et ehk saame 

ägedamaid tooraineid kuskilt juurde jne. Kardinaalset kontseptsioonimuutust 

– näiteks fine dining’ut tegema hakata – sellist mõtet ei ole küll praegu,“ 

täpsustab ott.

märt lisab, et pigem tegeldakse ümbruse korrastamisega ja kõige 

sellega, mis seal kasvab. Põhjaka mõisa ümber on maad mingi 50–60 ha. 

Pool põldu, pool metsa. Põld on rendil. metsa nime all on ka võsastunud 

vana park, mida on otsast juba puhastada jõutud. muuseas, Põhjakal 

on kunagi olnud ka tiikide süsteem, aga kõigi kuivenduste ja muude 

tegevuste käigus on need täis kasvanud – selle taastamine on juba 20 

aasta projekt. „Kui see juhtub, siis juhtub, aga selle nimel punnitama 

ei hakka.“ 

Keskkond areneb natuke iga päevaga, nagu aeg-ajalt tuleb ka mõni uus 

toode välja. „mingit arenguplaani kui sellist ei ole – kõik areneb iseenesest. 

Kui asjade loomulikus käigus tekib mingi hea mõte, siis tuleb see ka 

tegemisele. niimoodi ei ole, et istume maha ja teeme ajurünnaku. ei. areng 

peab olema orgaaniline. Pigem on nii, et Põhjaka keskkond ise tekitab 

arenguid. teistel restoranidel pole seda võimalust, et teeks aeda suuremaks 

või kasvataks sigu. meil on need võimalused olemas ja see ongi asja võlu,“ 

räägib märt. muuseas, joel õpib olustveres mesindust ja tänase seisuga on 

Põhjakal juba ka kaks mesilasperet olemas. 

„Kas kahekümne aasta pärast on Põhjakal endiselt kolm peakokka?“ 
küsin lõpetuseks. „No loodame,“ on üksmeelne vastus. „Ikka oleks tore, 
kui Põhjaka siis veel olemas oleks. Nii palju vaeva on siia pandud ja läheb 
juurdegi. Põhjakat võiks võtta kui meie väikest jälge siia Järvamaale,“ lõpetab 
Märt ilusa mõttega.Head katsetamist!
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jana ja roman zaštšErinSki Põhjaka PoiStESt:

"Hästi tore on meie meelest see, et nad on kõik nii erinevad. igaüks on 

omas valdkonnas väga tugev – seetõttu nad tegelikult tasakaalustavad ja 

täiendavad üksteist. 

märt, ott ja joel on üksteise, looduse ja Põhjakaga väga heas ühenduses – 

nad kuulavad, mida see koht neile räägib, mida loodus ja loomad neile pa-

kuvad – ning kasutavad siis seda kõike väga ausalt ja puhtalt oma toidus ära. 

eks maal toimetamisel on ju omad eelised – palju ruumi ja palju õhku, oma 

aed. samas on mõned muud asjad väga komplitseeritud, näiteks personali 

ja tarnijate leidmine ning hoidmine. 

meie jaoks on kõige hindamatum poiste töökus, siirus ja ausus. igal juhul on 

nad õigel teel, ajavad õiget asja ning on paljudele eeskujuks. oleme näinud, 

kuidas nad omal ajal nelja külma kiviseina vahel alustasid, aga millise sooja 

hinge nad tänaseks Põhjakasse sisse on puhunud – see kõik on väga suurt 

tunnustust ja kiidusõnu väärt.

meile nad on igal juhul suureks eeskujuks."

/ Jana ja Roman on kohvikute Moon ja Kolm Sibulat omanikud 
ning Põhjaka poiste head sõbrad. / 

Põhjaka seintele koguneb ajalugu...
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