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PEAKOKAD JAGAVAD OMA VAATEID 

KOKANDUSMAASTIKU 

ARENGU/TULEVIKU KOHTA 

 

CORE projekti eesmärk on uurida toitlustuse alase 

hariduse edasist arengut kogu Euroopas. Projekti 

kaasrahastab Euroopa Liidu Erasmus + programm 

ja projektimeeskonda kuuluvad liikmed Soomest, 

Eestist, Hispaaniast ja Iirimaalt. Projekti oluline 

osa on uurida  peakokkadelt üle kogu Euroopa 

nende kogemusi ja nägemust tulevikuoskustest. 

Andmete kogumiseks kasutati mitut meetodit, 

kasutades nii veebiküsitlusi kui ka põhjalikke 

intervjuusid. Käesolev artikkel tutvustab CORE 

põhjalike intervjuude tulemusi. 

CORE uuris põhjalike intervjuude käigus 

peakokkade seisukohti, et saada ülevaade 

praegustest ja tulevastest suundumustest ja 

nõuetest, mis suunavad toitlustuse erialade 

õppekava arengut. Intervjuud olid 

poolstruktureeritud ning seejärel üles filmitud. 

Intervjuu käigus uuriti konkreetseid teemasid, 

sealhulgas kokandustehnikaid, keskkonda, 

karjäärivõimalusi, tehnoloogiat ja sotsiaalmeediat, 

võimaldades samal ajal ka üldiste teemade 

esilekerkimist. 

Kokku intervjueeriti nelja partnerriigi peale 22 

kokka, kes kõik olid üle kesktaseme kokad, 

sealhulgas restoranide peakokk-omanikud, 

restoranide peakokad ja toitlustusjuhid. Allpool on 

kokkuvõte nende vastustest 

 

KOKANDUSTEHNIKAD 

 

Kõik kokad nõustusid, et elementaarsed koka 

käsitööoskused sh noakäsitlusoskused säilivad, 

tõdemusega, et vajalik on vanade traditsioonide 

juurde tagasipöördumine, kuna “mida 

algelisemaks me läheme, seda rohkem maitset me 

toodame”. Hispaania kokad aga usuvad kindlalt, et 

Aeglase Toidu ja 0 Kilomeetri liikumistega kaasas 

käimine on väga oluline. Teine esiletoodud tehnika 

oli aeglaselt madaltemperatuuril küpsetamine mis 

muudab looma- ja linnuliha teisesed jaotustükid 

apetiitsemaks õhtusöökide tarbeks. Esile kerkisid 

ka “patused tehnikad” ja “värske on parim” ning 

nende kahe ühine liit on üpriski oluline.  

 

 

Mait Lohu,  talks to CORE  

 

KESKKOND 

 

Kõik intervjuueritud kokad jagavad kirge värske 

kohapeal toodetud tooraine vastu ning tulevased 

kokad peavad mõistma nende mõju keskkonnale, 

„keskkonnamõju mängib tuleviku kokkades 

tohutut rolli”. Kokad peavad mõistma, kuidas toitu 

töödeldakse ja kuidas jäätmeid minimeerida. 

Oluline on toidu valmistamise kasutada ära kõik 

“toidujäätmed”. Kohalike koostisosade tellimist, 

jätkusuutlikkuse edendamiseks ja looduse 

austamist peeti oluliseks. Kokad tõdesid, et tarbija 

soovib teada saada, kust nende toit pärineb, samuti 

hinnatakse  parimate värskete koostisosade 

kasutamist. Usuti, et tulekul on uued seadused 

kalastusele ülepüügi vähendamiseks  ja piirama 
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hakatakse kemikaalide kasutamist 

põllumajanduses. Iirimaa ühes asukohas teevad 

mitmed kohalikud restoranid koostööd  ja jagavad 

teatud koostisosade tellimusi, et vähendada 

süsiniku jalajälge. Soomes peeti oluliseks 

hooajaliste menüüde olemasolu, rohelist ning 

keskkonnasõbralikku mõtteviisi ning ka korilusest 

saadavate andide kasutamist menüüdes. 

 

KARJÄÄR 

 

Vastanutelt uuriti tulevastele kokkadele vajalike 

oskuste ja karjäärivõimaluste kohta. Hea karjääri 

baasina nähti aega areneda, vaatlemist, teistelt 

õppimist ning selle kõige juures oskus säilitada 

uhkust ja kirge. Kokad peavad omama nägemust, 

milline on hea toit. Kokad olid ühtsel arvamusel, et 

sellel elukutsel on põnev tulevik koos uute 

tehnoloogiatega, töö- ja eraelu tasakaal ning 

eluterve töökeskkond, mis kujundavad tuleviku 

karjääri. Allolev tabel illustreerib olulisi 

iseloomujooni, mida küsitluses osalejad on leidnud 

vajalikena kokandusvaldkonnas töötamiseks.. 

Professionaalse, kooli lõpetanud koka 

profiil 

 

Erialased 

oskused 

 

Teadmised 

 

Suhtlemisoskus 

Töötab 

iseseisvalt. 

Talub pinget. 

Suudab mitut 

ülesannet 

paralleelselt 

täita. 

Paindlik. 

Loovus ja 

kujutlusvõime, 

uudishimu ja 

kirg. 

Terve mõistus. 

Töö- ja eraelu 

tasakaal. 

 

Tunneb 

toidukeemiat. 

Tooraine 

tundmine. 

Tagab  toidu 

kvaliteedi 

nõuete täitmise 

lähtuvalt 

hooajalisusest 

ning toitainete 

alasest infost. 

Teadmine 

kuidas rohkem 

tehnoloogiat 

rakendada. 

Sotsiaalmeedia

kasutamise 

oskused. 

Toidutrendide 

jälgimine. 

 

Vahetu suhtlus 

kliendiga suureneb, 

oluline on 

klienditeeninduse 

kvaliteet ning klienti 

võetakse rohkem 

kuulda. 

Sotsiaalsed oskussed 

ja kohanemisvõime. 

Tiimitöö ja 

multikultuursus/rahv

usvahelisus. 

 

 

TEHNOLOOGIA 

 

Intervjueeritud kokkade arvamused tuleviku 

tehnoloogia imbumisest köökidesse läksid 

üksteisest lahku. Välja kujunes kolm 

konkreetsemat arvamust: arvamus, et masinad ei 

saa köögis kokkade tööd üle võtta, arvamus, et 

masinad on koka tööle ohuks ja kolmas arvamus 

tehnoloogia aktsepteerimiseks “Klassika on 

imeline, aga me peame ajaga kaasas käima”, 

tehnoloogia aeg on juba kohal, robotid täidavad 

ahjusid, ahjusid saab kontrollida ning toidu 

valmimist jälgida ilma ahju ust avamata erinevate 

äppide vahendusel. 

Tehnoloogia areneb jõudsalt ning kokad peavad 

mõistma, kuidas seda kogu köögitoimingutel enda 

kasuks rakendada, alustades IT lahendustest lao 

inventari kontrolliks, tellimuste esitamiseks, kauba 

hankimiseks, tasumiseks jne, lõpetades köögi 

operatsioonide automatiseerimiseks kasutatavate 

programmide kasutamisega, nutikülmikute ja -

ahjude kasutamisega. 3D printimise rakendamist 

nähti kondiitritoodete valmistamisel. 

Enamus kokkasid ei näinud tehnikat/roboteid 

köögitööd üle võtmas järgmise 20 aasta jooksul. 

See-eest nähti seda juhtumas kiirtoitu pakkuvates 

ettevõtetes. Uskumus, et tarbija eelistab midagi 

mis on tehtud inimeste kätega, oli ilmne - “tehnika 

ei asenda kunagi kire, hoolimise, käte, pea ja 

südamega tehtud toitu” ja tõdemus “fine dining 

restoranid pakuvad ka kokale mängulisust ja 

loovust”, kinnitas seda. 

 

SOTSIAALMEEDIA 

 

Kuna sotsiaalmeedia kasutamine on levinud kogu 

ühiskonnas, soovisime, et kokad avaldaksid 
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arvamust, kuidas see tulevikus koka tööd mõjutab. 

Sotsiaalmeediat peeti väga oluliseks, „kuvandiks, 

mida meie ettevõte maailmale pakub”. Siinkohal 

ühe vastanu kommentaar: "Kui soovite olla 

edukas, vajate Instagrami kontot ja pead tundma 

veebiturunduse aluseid". Teised kasutasid seda 

blogina ja retseptidest rääkimiseks, tagasiside ja 

ettepanekute saamiseks, see on kasulik nii trendide 

jälgimisel kui ka uute retseptide otsimisel ja 

katsetamisel. 

Eelkõige peeti oluliseks sotsiaalmeediat Y-

põlvkonna jaoks, kuna oluline on „pilt raske ja 

tekst kerge” esitusviis. Toidufotograafiat peeti 

kasulikuks äriettevõtte reklaamimisel, kuna 

“vanade reklaamide ajad on juba ammu möödas”. 

 

ERIDIEEDID 

 

Eridieetide kohta oli huvitavaid kommentaare ning 

selgelt mõjutavad klientide erilised nõudmised 

dieedile menüüvalikut kõigis projektis osalenud 

riikides. Dieedi ja allergiate mõistmine menüü 

kujundamisel on ülioluline. Eridieedid on 

muutumas populaarseks ja kuigi traditsiooniliselt 

võis dieet piirduda konkreetsete allergiatega 

(gluteen, laktoositalumatus jne), on nendest 

tänaseks kujunenud elustiili valik olgu selleks siis 

veganlus või uute proteiinirikaste toitude 

tarbimine. Söögi toiteväärtus on tarbijale ühe 

olulisem. Samuti on täheldatud  allergia ulatuse 

suurenemist ja sellest tulenevalt on järjest 

olulisema, et kokad peavad mõistaks toitude 

koostisosi ning nende võimalikku mõju 

inimorganismile. 

Kuna identifitseertiakse järjest rohkem 

toidutalumatusi, pidasid kokad seda väga 

rahuldust pakkuvaks ja samuti väljakutsuvaks 

leida loomingulisi lahendusi klientide nõudmistele 

vastamiseks, „meie ülesanne on hoolitseda 

klientide vajaduste eest”. Toitainete mõistmine, 

magustoitude valmistamine ilma lisatud 

suhkruteta ja koostisosade põhisem 

toiduvalmistamine olid mõned viisid, kuidas kokad 

reageerivad eridieetidele ning allergeenidele ja 

kaloritele, mis muutuvad menüü määravaks osaks. 

TOIDUTRENDID  

 

Intervjuude põhjal selgusid kolm konkreetset 

suundumust, mis mõjutavad restoraniäri 

lähitulevikus: klientide teadlikkus, proteiinirikaste 

toiduainete jätkusuutlikkus ja klientide 

elustiilivalik. 

Kokad tõdesid, et toidutrendid võivad vaid mõne 

kuu vältel muutuda ning kuna inimesed reisivad 

rohkem ja kogevad uusi maitseid, otsivad nad 

menüüdest mitmesuguseid etnilisi väljundeid. 

Kliendid on haritumad ja saavad aru, mis nende 

jaoks hea on, töödeldud toidud kaotatakse ja algab 

taimsete toodete võidukäik. 

 

Raido Roostalu, talks to CORE  

 

Valgud kallinevad, seega tuleb leida odavamad 

alternatiivid ning üheks võimalikuks alternatiiviks 

on trend, kus putukatest saab uus valguallikas. 

Kokad arutlesid, et võimalikud arengud on taimsel 

toorainel põhinevate menüüde esiletõus ning  

põllumajanduses pähklikasvataja ja 

seemnekasvatajate arvu suuremine. 
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Elustiil mõjutab ka toidutrendide tulevikku, sest 

kiirtoidu- ja esmatarbe toidukaupade ning 

iseteeninduse kasv jätkub, kuna inimesed on liiga 

hõivatud, et lihtsalt istuda ja süüa. 

 

TULEVIK 

 

Põhilised toiduvalmistamise tehnikad jäävad köögi 

keskmesse, nii et palju jääb samaks. Tooraine 

kokkuhoid, kohalikud tooted ja suhted kohalike 

varustajatega on olulised kokkadele, kes peavad 

toidukultuuri oluliseks, pakkudes rahvusvahelisi 

roogasid kohaliku toorainega. Lähiaastate 

suurimate väljakutsetena nähakse 

keskkonnategureid, tehnoloogia arenguga 

kohanemist ja eridieetidele vastava toidu 

pakkumist.  

Ja peakokkade endi jaoks on tulevik töö- ja eraelu 

tasakaal ning töötamine rahvusvahelise 

multikultuurilise meeskonnana. 

 
Täiendav info: 
 
Sigrid Tani 

Tartu Vocational Education Centre 

sigrid.tani@khk.ee 
 

Vaata lähemalt CORE projekti kohta kodulehelt & 

facebook 

www.cookingforthefuture.net 

Cooking for the future project 


