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NR 71

NOVEMBER 2016

Sa loed Tabasalu Lasteaed Tibutare uudistelehte

TEATED:
1.dets heategevuslik advendilaat ja kohvik kell
16.30-18.45
5. dets II advendihommik kell 9.00- 9.15 saalis
(korraldavad Piilud).
8. dets Kiisud ja Piilud Eesti vabaõhumuuseumi
jõuluprogrammil „Kiri Jõuluvanale“ väljasõit kell
10:15. Programm algab kell 11.00-12.00.
8.dets kell 18:00 – 19:00 Fa Stuudio jõulukontsert
saalis.
9.dets kell 11.00 Piilud kohtuvad lastekirjanik Gerli
Pajuga
Tabasalu
Raamatukogus
raamatu
„Kassiparadiis“ esitlusel.
12. dets III advendi tähistamine kell 15.50-16.15
õues (korraldavad Kiisud). Õhtuoode õues
küünlavalguses.
12.dets kell 17.30 hoolekogu koosolek.
13.dets kell 16:30 – 17:30 Tibude rühma jõulupidu
saalis (jõuluvana Uno)
17:30 Piilude rühma
jõulupidu saalis ((jõuluvana Uno).
14.dets kell 9.15 sõidavad Mikid Tallinna
Mänguasjamuuseumi (10.00-11.00).
14.dets kell 17:00 Nakside ja Muumide jõulupidu
saalis (jõuluvana Karl).
15.dets kell 13.30-14.30 Piilude rühma esinduse
(8 last) esinemine PPA aktusel Murastes;
kell 17:00 Sipsikute rühma jõulupidu saalis
(jõuluvana Julius).
19. dets kell 9.00 IV advendihommik saalis (Birgit
ja Reeli).
19.dets
kell 16:30 Krõllide rühma jõulupidu
saalis (jõuluvana Uno).
19.dets kell 17:30 Mikide rühma jõulupidu saalis
(jõuluvana Uno).
20.dets kell 10:30 koduste laste jõulupidu
Tibutare saalis; esinevad Kiisude rühma lapsed.
20.dets kell 17:00 Kiisude rühma jõulupidu saalis
(jõuluvana Uno).
21.dets algusega 18.45 Tibutare personali
kokkusaamine saalis (aastalõpu üritus juhtkonnalt).

Novembrikuu Kuldmunast saab lugeda:


















Kutse Tibutare Advendilaadale, lk 2.
Õnnitleme detsembrikuu
sünnipäevalapsi; lk 3.
Head teed direktor Lea Treiberg; lk 3-4
Rõõm lumest; lk 4.
Tulest targem; lk 5-6.
Tibutare – 46!; lk 6-8.
Kiisude rühma isadepäev; lk 9-10.
Nakside hommik isadega; lk 10-11.
Sipsikute isad näitlemas; lk 12-13.
Muumide ja Piilude isadepäev: tagasiside
ühelt isalt; lk 13-14.
Tibude ja Mikide isadepäev; lk 15-16.
Krõllide isadepäev rühmas; lk 16.
KIK projekt „Loomad erinevad
elukeskkonnad“; lk 17-18.
Mikide ja Tibude rühma Nukuteatri
ühiskülastus; lk 18-19.
Piilud külastamas Vikerkaare lasteaeda;
lk 19-21.
Teatrielamus Estonia pööningul; lk 2122.
Rubriik: Lasteaia köök soovitab; lk 22.
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ÕNNITLEME DETSEMRIKUU SÜNNIPÄEVALAPSI:
2.detsember - MARI KARIK (majahoidja)
2.detsember IRENA BORMANN-ESKOR
Tibutare Advendilaat
2016.pdf

10.detsember - AILI TAMM (Kiisude rühma õpetaja-abi)
18.detsember - ÕIE LUIGAS (kokk)

26.detsember - VAIMA VALNER (Krõllide rühma õpetaja-abi)
31.detsember- KAIE KAUP (Kiisude rühma õpetaja)

NOVEMBRI ALGUL OLIME KURVALT SUNNITUD HÜVASTI JÄTMA MEIE
KAUAAEGSE JA ARMASTATUD DIREKTORI LEA TREIBERGIGA.
Kuna Lea lemmiklilleks on moon, siis personalipoolne kingitus Leale sai
kunstnikult tellitud just moonide motiiviga. Kunstiõpetaja Ave poolt oli lisaks
veel kujundatud kõiki rühmi meenutav kaart- küpsustunnistus lasteaia
lõpetamisel.
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Kallis Lea
Kui oled valinud uue suuna, siis astu
julgelt edasi ja võta kaasa meie
parimad soovid!
Tibutare pere

See pakkus lastele palju
rõõmu mitmeks
nädalaks!
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Tibutare koolieelikud osalesid projektis „Tulest targem“. Meil käisid külas
päästeametnikud Lilleküla Päästekomandost.
Kas tuli on hea või halb? Kuidas küünalt põletada? Mida teha, kui maja
läheb põlema? Miks on suitsuandur vajalik? Kuidas käituda, kui maja juba
põleb? Need olid küsimused, mida tuletõrjuja küsis ja lapsed vastasid.
Siis tuli saali täisvarustuses tuletõrjuja. Tal olid jalas tulekindlad püksid,
rasked kummikud. Seljas jope. Peas kiiver, näo ees mask. Käes
kuumakindlad kindad. Seljas hapnikuballoon. Sellises riietuses meest ei
tohi karta. Tulekahju korral tuleb ta meid päästma. Tal oli kaasas ka
termokaamera. See on vajalik selleks, et suitsu seest inimesi leida.
Tuletõrjujal peab olema valmisolek ühe minutiga. See tähendab, et kõik
need riided peavad olema seljas ühe minutiga. Siis püüdsime ka ise kiiresti
riidesse saada ja läksime õue tuletõrjeauto varustust uurima. Lastele
selgitati, miks need asjad vajalikud on ja mida tehakse . Lapsi üllatas see,
et auto veepaak mahutab kolmtuhat liitrit vett. Saime uudistada ka
tuletõrjeauto kabiini.
Üritus oli tore ja õpetlik. Aitäh!
Piilude õpetaja Lea.

Lapsed
küsimustele
vastamas
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Taas oli kõigil tibutarelastel põhjust tulla üheskoos saali, sest Tibutare lasteaed
tähistas 9. novembril oma 46. sünnipäeva. Kellele juba 46 või alles 46, see jäägu
igaühe enda otsustada. Mina arvan, et kui majas kõlab koguaeg laste naer ja kilked,
siis seni võib öelda sellise vanuse kohta: nii noor! Sünnipäeva peo ettevalmistused
algasid mõned nädalad varem, kui õpetajad panid kokku teatritrupi, jagasid osad ning
tegid etenduse proove. On ju meie majas traditsiooniks saanud, et lasteaia
sünnipäeval esinevad õpetajad lastele etendusega. Lapsed tulid peopäeva hommikul
saali, ootusärevus hinges ja üllatusilme näol. Ei teadnud ju nad, mis neid ees ootab.
Kollane helisev kell andis teatrietenduse algusest märku ning saalis jäi vaikseks. Sel
aastal üllatasid õpetajad lapsi etendusega „Veteema heategu“. Headuse ja sõpruse
sõnum kandus läbi kogu jutustuse. Peategelane vaeslaps oli õnnetu ja kurb, sest tal
ei olnud ühtegi sõpra, kellega mängida. Ühel päeval kohtus ta mere ääres Veteemaga,
kes ta unistuse heast sõbrast täitis, andes talle kaasa mõned soovikivid ja targa ütluse:
„iga heategu saab tasu“. Õige pea koputas vaeslapse koduuksele tore noormees,
kellest sai talle parim sõber kogu eluks. Etenduses said lapsed kaasa mõelda ja
rääkida selliste tarkuseterade üle nagu: „Õige sõber kaalub enam kui kuld“, „Väikesed
allikad teevad suure jõe“, „Kui tahad, et sul sõpru oleks, ole ise sõbralik!“
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Nii nagu sünnipäeva peole kohaselt said lapsed tegelastega kaasa tantsida ja laulda,
mida nad rõõmuga nautisid. Peale etendust laulsime kõik koos „Meie Tibutare“ laulu
ja eriti uhkelt kõlas traditsiooniline „Sünnipäeva laul“. Sünnipäeva peol jagati ka
kingitusi – iga rühm sai kingituseks raamatu „Käed aitavad kõnelda, kus sees palju
õpetlikke harjutusi ja lugusid, mida saab rääkida ka sõrmede ja kätega. Üllatuski ei
jäänud tulemata! Lapsed ootasid üllatust kinnisilmi ning hõike peale „tehke silmad
lahti!“ kostus kogu saalis „OOO!!!“ Kogu maja kingitus oli tõesti suur – küpsetusahi
koos kõigi lisatarvikutega. Nüüd läheb Tibutares alles küpsetamiseks ja kokkamiseks.
On ju advendiaeg tulemas ja kaugel need jõuludki enam.
Südamlik tänu Nakside ja Muumide rühma meeskonnale toreda etenduse eest! Palju
õnne kogu Tibutare lasteaia perele!
Muusikaõpetaja Birgit

Õpetajad näitlemas

Hetk enne kingi avamist

Mis seal sees küll olla võiks? Nii tore: kingiks oli mobiilne köök, mida kõik rühmad
saavad kasutada lastega toidu valmistamiseks.

Iga rühm sai
sünnipäevaks
sellise imeilusa
ja maitsva tordi
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KIISUDE RÜHMA ISADEPÄEV
11.11.2016 KELLA 15.00-KS oli kutsutud lasteaeda Kiisude rühma laste isad. Selga
tuli panna soojad riided, sest lasteaia õues ootasid meid kaks kaitseliitlast.
Issid koos lastega jagati kahte rühma. Esimeses rühmas näidati kaitseliitlaste
varustust. Põnevust oli nii lastel kui ka issidel. Näidati automaati, sõjaväe riietust,
seljakotti, mis kaalus 60 kg ja kõike võis katsuda ja proovida ning isegi oma lapsest
koos varustusega pilti teha.
Siis tuli vahetus gruppidel. Teises grupis näidati praktiliselt ette kuidas sõdurid õues
süüa teevad. Saime ka kõike maitseda. Üheskoos asusime seljanka suppi sööma, mis
maitses õues kõigile väga hästi. Supitermos söödi tilgatumaks.
Lapsed kinkisid issidele toreda luuletuse ja talvised töökindad, kuhu oli joonistatud oma
käega rõõmsad näod.
Aitäh issid, et te võtsite aja maha ja tulite tööpäeva lõunaks lastega lustima.
Aitäh ka kaitseliitlastele Kainarile ja Mariale.

Kiisud

Rõõmsad kingitused isadele
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NAKSIDE HOMMIK ISADEGA
Naksid kutsusid oma isad 15.novembri hommikuks rühma. Isad/vanaisa kogunesid
koos lastega enne hommikusööki, et tutvuda laste rühma ning erinevate mängudega.
Isad/vanaisa mängisid meelsasti lastega nende lemmikmänge.

Laste silmist ning

kilgetest oli näha, et lapsed olid väga rõõmsad külaliste kohalolekust rühmas.
Oli hommikusöögi aeg ning ka isad/vanaisa said maitsta, mida lapsed lasteaias
hommikusöögiks söövad ning tuletada oma lapsepõlve meelde. Lapsed näitasid isadele,
kui hästi ning tublilt nad söövad. Kui kõigil söödud oli, soovisid lapsed enda meisterdatud
võtmehoidjad isadele/vanaisale kinkida. Lapsed aitasid isadel ka võtmed selle külge
panna ning olid väga õnnelikud, et isa/vanaisa seda võtmehoidjat kasutama hakkas.
Kingitused jagatud, ootas saalis muusikaõpetaja Birgit, et laste ning isade/vanaisaga
laulda ja tantsida. Lapsed õpetasid isadele/vanaisale laule ja tantse, mida nad eelnevalt
on õppinud.

Isad/vanaisa tegid rõõmsalt kaasa ning oli näha, et kõik nautisid

koosviibimist. Lauldud, tantsitud tänasime külla tulnud isasid/vanaisa ning saatsime nad
Hea tujuga tööle.

Isadega putru söömas.
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Isad koos lastega ehitamas
vägevat peidupaika.
Isad/vanaisa lastega laulmas
tantsimas.

Võtmed võtmehoidja otsa.

Isad/vanaisa lastega laulmas
tantsimas

12

SIPSIKUTE ISAD NÄITLEMAS
Seekord palusime isadel tulla saali, et teha lastele üllatus. Saalis ootas isasid samuti
üllatus, kuna isad hakkasid ette valmistama näidendit „Elas kord üks kutsikas“. Isegi
emad ei teadnud, mis me sel päeval teeme.
Kui isad said teda, et peavad lavastama, ei tulnud nende poolt ühtegi reaktsiooni.
Peaosa täitis Rosanna isa, kes on oma lapsi meie rühma toonud juba 11 aastat.
Kui osad olid jagatud, tegid isad korra proovi. Nüüd tulid lapsed saali etendust
vaatama.
Peale näidendit lapsed laulsid, tantsisid ning mängisid koos isadega.
Lastel oli väga lõbus. Ka isad olid tublid. Aitäh teile.
Sipsikute õpetajad Meelika ja Silvi

Isad näitlemas
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Nüüd on
mängu- tantsulauluaeg!
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MUUMIDE JA PIILUDE ISADEPÄEV: tagasiside ühelt
isalt
Olen alati hinnanud Tibutare lasteaia pedagoogilisi meetodeid, kuid kuskil on ka piir.
See mida tehti isadepäeval, kus isasid ja lapsi hullutas alguses mustkunstnik ja hiljem
tuli emotsioone taltsutada keelt allaviivate kringlite ja tordiga, on siiski veidi enam kui
lasteaialt võiks oodata. Läbi lapse silmade oli kõik ilus, mustkunstnik tegi saalis
hingematvaid trikke, kaasates tulevaste talentidena lapsi ja loomulikult oli ka isade
seas avastamata staare. Kuid miks tehti seda isadepäeval? Kas keegi mõtles, mis
ettekujutuse lapsed saavad tõelisest isast?
Tean nüüd isasid, kes kammivad lemmiklooma poode ja otsivad tuvisid, keda
õhupallist välja tõmmata ja suudaks vajalikul hetkel muutuda küülikuks. Lapsed enam
ei küsi, kuidas moos kommi sisse saab, palju põletavam küsimus on kuidas raha
sidruni sisse saab. Nüüd siis isad harjutavad, et anda välja tõelise isa mõõtu. Kõik on
võimalik, lapsed ise ju nägid. „Tee Sina ka!“ kõlab kodus tihti väikeste muumide hääl.
Kringel peab samuti olema igaõhtuse menüü osa.
Peale mustkunstniku trikke ja meeldivat kõhutäit ootasid tugevama soo esindajaid
rühmas kingitused, mis olid suureks abiks edasise tööelu korraldamisel. Ma ei ole
ammu tööl olles saanud nii palju pilke, kui peale kingituseks saadud paberlipsu
kandes. Personaliosakond oli väga õnnelik, kui täiendasin oma isikuandmeid poja
sõnade alusel kirja pandud iseloomustusega. Mulle tekkis suisa inimlik mõõde!
Isa tiitli auga välja kandmiseks ja mustkunsti algteadmiste omandamiseks, tuleb
isadepäevi korraldada tihedamini kui kord aastas. Alustada võib lihtsamatest
trikkidest, kohe esimesel korral ei pea sidruni seest välja tõmbama 50 eurost, piisab
ka 5 eurosest. Valla parimate tordimeistrite hõrgutisi sööks kasvõi igapäev…. Pealegi
on lastega koos olemine on puhas rõõm.
Aitäh kõikidele emadele ja õpetajatele meeleoluka õhtu korraldamise eest! Uhke on
olla isa! Isegi siis, kus mustkunstis olen kobakäpp.
Kristo Pals
lapsevanem
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TIBUDE JA MIKIDE ISADEPÄEV
Ühel hubasel novembrikuu õhtupoolikul kogunesid Mikid ja Tibud oma isade (ja
emadega) saali. Ürituse korraldajatel oli plaanis midagi toredat ja aktiivset.
Nimelt tuli külla meile võimlemiskoer TREKS koos treeneri Pipiga. Treks on tore ja
sõbralik tegelane, kes tahab oma tervislikke käpajälgi igale poole jätta ja seda tuli ta
ka meie laste ja isadega tegema. Treksil oli kaasas palju huvitavaid mänge ja
tegevusi, mida laste ja isadega üheskoos ette võtta.
Veetsime koos ühe toreda õhtupooliku: võimlesime, tantsisime, voltisime lennukeid
ja mängisime erinevaid mänge. Pärast mänguõhtut suundus iga laps oma
vanemaga rühma, kus igat isa ootas kingitus. Isad on oma lastele väga kallid ning
nende soovid kõige ilusamaks isadepäevaks kandusid edasi läbi ilusate luuletuste.

Kohtumiseni uuel korral!
Elen Mikidest

Meenutused Mikide, Tibude isadepäeva koostegutsemisest Pipi ja Treksiga.

15
16

KRÕLLIDE ISADEPÄEV RÜHMAS
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Sipsikud Tallinna Loomaaias õppeprogrammil
23. novembril, kolmapäeva hommikul asusime teele Tallinna loomaaia poole. Bussis
kordasime üle loomaaias käitumise reeglid jms. Lapsed olid elevil. Minagi olin elevil
ning veidi ka veidi närvis, sest tegemist oli minu esimese väljasõiduga ning muretsesin
veidi, et kas kõik läheb hästi.
Etteruttavalt võib öelda, et muretsemiseks põhjust ei olnud, sest õppekäik oli edukas.
Lapsed käitusid viisakalt, vahel kippus hääl veidi valjemaks muutuma ja lapselik
uudishimu kiskus grupist eemale loomi uudistama, kuid see on vaid loomulik ja õpetaja
meeldetuletus aitas.

Tutvusime loomaaia erinevate asukatega ning saime nende kohta teada, kus nad
elavad, mida söövad ja muid põnevaid fakte. Lapsed kuulasid meie giidi hoolega ning
rääkisid

kaasa.

Nägime

mägikitsesid,

elevanti,

hiiri,

madusid,

kilpkonni,

paljastuhnureid, jõehobu, ninasarvikut, jääkarusid, kurgesid, konni, liivakasse,
surikaate,

kuningtamariine,

põõsasagaami,

papagoisid,

krokodille,

haisid

ja

šimpanseid.
Pärast pikka jalutuskäiku oli aeg hakata lasteaeda tagasi minema. Lastele väga
meeldis loomaaiaskäik. Küsisin neilt veel bussis, et kuidas reeglitest kinnipidamine
nende arvates läks. Lapsed arvasid, et teinekord peaksid nad vaiksemalt olema ja
rohkem grupiga kokku hoidma. Kokkuvõttes jäime me kõik väga rahule.
Täname Tallinna Loomaaeda põneva ja hariva hommiku eest!
Õpetaja Marion
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8. Novembril sõitsid Mikide ja Tibude rühma lapsed ühiselt, onu Kalevi poolt juhitud
suure bussiga, Nukuteatrisse vaatama nukulavastust “Nublu“. Nukuteater oli peale
remonti taas avatud ja sagimist lahtiriietumisel garderoobis oli palju tänu suurele
hulgale teatrihuvilistele.
Etendus oli vahvalt lahendatud, kus kaks lõbusat tuletõrjujat kaasasid lapsi mängu
ja küsimustele vastama. Kutsikas Nublu leiti tänavalt ja tuletõrjujate heasüdamlikkuse
tõttu sattus koerake nende abiliseks. Vahva koerake leidis ja päästis lapsed põlevast
hoonest ja teises peres jälle õpetas isa, et salaja suitsemisel võivad olla kurjad
tagajärjed. Nublu kohusetundlikkus lõppes aga sellega, et pereisa andis ta koerte
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varjupaika.

Armsaks saanud Nublu päästsid aga tuletõrjujad ja võtsid ta oma

komandosse. Lapsed nägid saalis „mängusuitsu“, kinnistasid hädaabi numbrit ning
teadmist, et tikkudega mängida ei tohi. Etendus lõppes mänguhäirega, mis pisut isegi
ehmatas lapsi aga õpetajate rahustaval juhendamisel saime kiiresti ja kenasti saalist
välja ning selle eest ka kiita tuletõrjujate poolt!
Lapsed olid tublid ja loodame, et nukulavastusest saadud emotsioonidest rääkisid
lapsed ka kodus.
Mikide rühmaõpetaja
Marju Rebane

Kevadel käisid Piilude rühma lastel külas Tallinna "Vikerkaare" lasteaia Minni rühma
lapsed ja õpetajad. Sügisel kutsusid nad meid endile külla, et tutvustada oma
lasteaeda.
Kõigepealt uurisime välja, kus "Vikerkaare" lasteaed Õismäel asub ja millega sinna
kõige parem sõita oleks. Otsustasime kõndida jalgsi Tiskresse ja sealt bussiga
Õismäele. Lastele oli see esimene kord sõita üheskoos liinibussiga ja see tekitas palju
elevust.
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"Vikerkaare" lasteaed oli suur maja paljude ustega. Õnneks leidsime peagi õige. Et
Minnide juurde jõuda, pidime all ukse juures õigele nupule vajutama ja siis saime
sisse. Minnides võtsid meid lahkelt vastu õpetajad Ingrid, Madli ja Gisela.
Kõigepealt oli neil meile üllatus. Me läksime koos Minnidega muusikatundi. Selleks oli
vaja minna mööda pikka koridori, siis ümber nurga mööda teist koridori ja veel
kolmandatki.

Nii

jõudsime

lõpuks

saali.

Seal

ootas

meid

muusikaõpetaja

Tiina. Mängisime koos sõpradega paar laulumängu, millest üks oli tuttav ka meie
lastele. Seejärel algas karaoke, kus laulsime tuntud lastelaule.
Rühma tagasi jõudnud, algas mänguaeg. Katsime ka ühise peolaua puuviljade ja
maiustustega. Lastele maitsesid väga puravikukujulised küpsised. Joogiks oli lastele
morss ja õpetajatele kohv.
Piilude lastel oli uudistamist palju. Kiiresti leiti uued mängusõbrad ja toredad
tegevused. Ka õpetajad said omavahel vestelda, kogemusi jagada, uusi mõtteid
ja ideid saada.
Enne õue minekut jagasime vastastikku kingitusi. Minnid olid meisterdanud meile ilusa
seinapildi, millel Minni ja Piilu. Meie kinkisime linnasõpradele omatehtud raamatu, mille
esikaanel on Minni ja Piilu lõbusas tantsuhoos.
Kingid jagatud läksime õue mängima. Meie lapsi huvitasid kõik need mänguvahendid,
mida meie lasteaias ei ole. Eriti meeldisid ämblikuvõrgu moodi turnimisvahend,
ronimispakud ja auto.
Peagi oligi käes lahkumisaeg. Toreda külaskäigu mälestuseks tegime veel rõõmsatest
lastest grupipildi. Kuna meie Tabasalu bussini oli natuke aega, otsustasime teha
Haaberstisse jalutuskäigu. Lasteaeda tagasi jõudsid väsinud, kuid saadud muljetest
õnnelikud Piilukesed.
Täname vahva päeva eest lahkeid, sõbralikke ja toredaid Minni õpetajaid ning lapsi.
Piilude õpetajad Marika, Lea ja Piret.
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Meie Tibutare koolieelikutel Kiisudel ja Piiludel avanes ühel kolmapäeval võimalus
lõunauni vahele jätta ja minna teatrisse Rahvusooper Estonia kammersaali. Vaatasime
muusikalist lastelavastust "Sipsik ja vana aja asjad" Eno Raua "Sipsiku" ainetel.
Õde-venda Anu ja Mart on suureks sirgunud ja tulevad jõuludeks lapsepõlvekoju.
Pööningult

leiavad

nad

vanu

mänguasju

ja

kingakarbist

Sipsiku.

Sellest

taaskohtumisest saavad alguse seiklused lapsepõlve. Sipsik, kes on rääkiv, mõtlev ja
võrdlemisi isepäiselt tegutsev kaltsunukk, satub koos Anuga kaasahaaravatesse
tegemistesse; koos käiakse katusel, ujumas, lennatakse kuule ja sõidetakse taksos.
Anu ja Mardi rollis olid Külli Teetamm ja Andero Ermel, kes rõõmustasid ja naerutasid
lapsi andeka etlemise ja suurepärase lauluhäälega.
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Kindlasti said tõelise elamuse nii lapsed, nende vanemad kui ka vanavanemad, kes
kohtusid lapsepõlvemälestustega. Teatavasti ilmus raamatu esmatrükk juba kaua
aastaid tagasi 1962. aastal.
õpetaja Joy Kiisudest

Juurviljad
Ahjus

Valmistamine:

Vaja läheb:

Kõik eelpool toodud toiduained keeta õrnalt vee sees potis läbi.

lillkapsa
õisikud;

Seejärel panna ahjuplaadile - soovikorral raputada peale
seeesamiseemneid ja enda maitse järgi maitseaineid.

brokoli
õisikud;

Lasta ahjus 20 min 200 kraadises kuumuses veel küpseda. Juurde võib
serveerida kastme hapukoore või maitsestamata jogurtiga. Lapsed
ütlevad, et mida rohkem brokolit seda parem 

porgandit.
Head isu!

Lehte toimetas: Marion soomre
Kohtumiseni DETSEMBRIS!

