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NOORE ISIKLIK PROJEKT

ÕPIME TEGUTSEDES

Kevadel, kui paju koor on lahti, on õige aeg teha suveks valmis
vorstikeste ja liha grillimiseks sobivad ilusad ja kaunistatud vardad.
Ole pussnoaga töötades ettevaatlik! Vooli alati suunaga endast
eemale. Kui Sa nuga parajasti ei kasuta, siis hoia see noa tupes.
Vajalikud vahendid:
paraja jämedusega sirged pajuoksad, pussnuga.
Tee nii
Variant A
1. Eemalda oksalt toiduga kokku puutuvatelt kohtadelt koor. Vesta
varda otsad teravaks.
2. Kaunista grillimisvardad, lõigates koore sisse mustreid ja
eemaldades osa kooretükikestest. Võid teha kogu perele nimelised
vardad. Moodusta varda käepidemelt kooretükikesi lõigates sinna
varda omanike nimed. Lõika kuhugi ka varda tegemise aastaarv.
Variant B
Seda on mõtet proovida siis, kui paju koor on kõige rohkem lahti ehk
vahetult enne paju lehtede puhkemist.
1. Eemalda oksalt koor nendest kohtadest, mis toiduga kokku
puutuvad. Vesta varda otsad teravaks.
2. Mõtle välja, kuhu kaunistused tulevad. Arvesta sellega, kust on
mugav vardast kinni hoida – kinnihoidmise kohtadesse ära ruumilisi
kaunistusi tee.
3. Lõika kaunistuste jaoks mõeldud kooreosa kogu ulatuses oksaga
risti läbi. Lõika pikitriibud kaunistatava osa ulatuses nii, et koor jääks
kaunistustest edasi kummaltki poolt vähemalt poole cm ulatuses
terveks. Seejärel koputa pussnoa peaga kaunistuse kohalt koorele, et
ta korralikult lahti tuleks. Võid koort niisutada, et see lõhki ei läheks ja
oleks painduv.
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4. Nihuta narmastatud kooreosa (kaunistus) kahelt poolt kokkupoole
sellisel moel, et pikisuunas lahtilõigatud kooreribakesed kerkiksid
väljapoole.
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Märkmed
1. Kirjuta oma grillivarda elulugu ja sündmused, kus tema ka osaline
oli. Joonista pildid ja soovi korral koosta väike raamat.

2. Millal Sa esimest korda grillisid ja kellega koos seda tegid?

3. Kes olid seltskonnas? Mida küpsetati? Kui palju oli vardal suve
jooksul tööd? Kas ta on alles ka sügiseks?

Vanus:		

Klubi:			

Juhendaja:

OR

TE

ÜH

IN G

Nimi:			

www.eesti4h.ee

O

N

Kasutatud Soome 4H-TOP materjale.
!

