
Mulgi toidu küsitluse kokkuvõte 
 
Kokkuvõte on koostatud seisuga 10.09.2018. aasta. Küsitlus viidi läbi 2018. aastal, ajavahemikus veebruar – 
september. Kokku vastas küsitlusele 220 mulgi toidu huvilist. Küsitlus oli osaliselt lahtiste vastustega ja osaliselt 
valikvastustega. Küsimustikus oli kokku 14. Küsitlusele vastasid ka inimesed väljaspoolt Mulgimaad, neid oli 64,5%. 
Mulgimaal elavate vastajate osakaal oli 35,5%. Küsitlusele vastanutest olid 10,5% mehed ja 89,5% naised. 
Vastanutest 73,6% olid töötavad inimesed, 10,9% olid pensionäärid ja 10% vastanutest olid kodused inimesed ning 
5,5% õpilased ja tudengid.  Peamiselt olid küsimustele vastanute leibkonnad kahe- või kolme liikmelised, kokku 
58,6% vastanutest, neli ja enam pereliiget oli 26,3% ja 16,8% vastanutest elas üksi.  

 
Joonis 1. Mulgi toidu küsitlusele vastnute leibkondade suurus 

 
Mulgi toidu söömise küsimusele vastati 102 korral (46,4% vastanuist), et nad söövad mulgi toite harvem, kui kord 
kuus. 87 küsitlusele vastanuist (39,5%) söövad aga mulgi toite kord kuus ja vähemalt kord nädalas söövad mulgi 
toitu 27 küsitlusele vastanud inimest, ehk 12,3% ning 1,8% vastanuist ehk neli inimest söövad mulgi toite iga päev. 
 
220 vastajast 168 (76,4%) valmistab mulgi putru kodus pigem ise, kui ostab poest. Kõigist vastanuist 46,8% 
valmistab mulgi putru harvem, kui kord kuus. Vastanuist 25,9% valmistab kord kuus ise kodus mulgi putru, 3,6% 
kord nädalas ja 23,6% ei valmista üldse kodus ise mulgi putru (Joonis 2). 

 
Joonis 2. Kodus mulgi pudru valmistajate hulk. 
 



Mulgi kapsaid valmistab kodus toiduks kokku 159 vastajat ehk 72,3% vastajat, neist ainult 20 inimest ostavad mulgi 
kapsa poest, teised hautavad või keedavad mulgi kapsa kodus ise valmis. Kes aga mulgi kapsast ise kodus hautas 
või keetis, need ostsid peamiselt hapukapsa poest, et valmistada mulgi kapsast. Kõigist vastajatest 34 inimest 
hapendavad mulgi kapsa valmistamisel hapukapsa ise kodus. Vastanuist 47,3% valmistab mulgi kapsaid harvem, 
kui kord kuus. Vastanuist 24,1% valmistab kord kuus ise kodus mulgi kapsast, 0,9% kord nädalas ja 27,7% ei 
valmista üldse kodus ise mulgi kapsast (Joonis 3). 

 
 
Joonis 3. Kodus mulgi kapsaste valmistajate hulk. 

 
Mulgi korpi aga valmistavad ise kodus 220 vastajast vaid 30,9% ehk siis 68 inimest. Mis on võrreldes mulgi kapsa 
ja mulgi pudruga tunduvalt vähem. Neid vastajaid, kes teeksid mulgi korpi ise kodus vähemalt kord nädalas, ei 
olnud ühtegi. Peamiselt teevad küsitlusele vastanud mulgi korpi kas harvem, kui kord kuus või kord kuus.  
 
Sarnaselt mulgi korbile on ka mulgi kama valmistajate arv tunduvalt väiksem mulgi pudru ja mulgi kapsa 
valmistamisega võrreldes. Ise valmistavad kodus mulgi kama 46,4% vastanuist, neist 7,7% teeb ka ise koduskama 
jahu. Enamus aga teeb küll toiduks kama aga ostab kamajahu poest. Kogu vastajaskonnast 29,1% valmistavad 
mulgi kama harvem kui kord kuus, 13,2% valmistab kord kuus ja kord nädalas valmistab mulgi kama kodus toiduks 
vaid 4,1%. 
 
Küsitlutele vastanutest oskas vaid 35 vastajat e. 16% lisaks mulgi pudrule, mulgi kapsale, mulgi korbile ja mulgi 
kamale nimetada veel mulgi toite. Kõige enam nimetati, lisak tuntud mulgi toitudele, mulgi toitudena odrakaraskit, 
kokku 9 korral, sülti 4 korral ja verivorsti 2 korral. Järgnevaid toite nimetati mulgi toitudena vaid ühel korral:  
 

o Ahjukartul 
o Ahjus hautatud kruubipuder 
o Hapukapsasupp 
o Herne tangu puder 
o Hernesupp 
o Kaerakile (vanaema ütles kiisel)  
o Kartuli-kaalikatamp 
o Kartulitort 
o Keedukartul koorega ja kiluvõileb 
o Kiusu kook 
o Kõrvitsa-mannasupp 



o Käkke 
o Kõpsetatud leib ja sepik 
o Küpsetatud mannapuder 
o Mulgi pirukad 
o Mustikasupp 
o Paksud supid 
o Soolapekk 
o Tangupuder 
o Värskekapsasupp 

 
Peamiselt olid mulgi toitude retseptid ja mulgi toitude valmistamise tava saadud vanavanematelt. 
Vanavanematena nimetati peamiselt vanaema ja vastajad nimetasid 36 korral vanavanemaid, kellelt on saadud 
mulgi toitude valmistamise tava, õpetus ja retseptid. Internetti nimetati 34 korral, mis jäi vaid kahe nimetamise 
jagu mulgi vanavanematele alla, järgnesid ema, vanemate ja kokkaraamatute mainimine, kust on küsitlustele 
vastanute mulgi toitude retseptid ja õpetused pärit. Mitmel korral nimetati ka oma tunde järgi mulgi toitude 
valmistamist, et nii nagu meeles oli, kuidas lapsepõlves kodus valmistati. Väga tähtsal kohal mulgi retseptide ja 
mulgi toidu valmistamisel olid ka sugulased, vanatädid ja naabrinaised.  
  
Lisaks tuntud mulgi toitudele (mulgi puder, mulgi kapsas, mulgi korp, mulgi kama) ei osanud 84% vastanutest  
ühtegi muud mulgi toitu nimetada.  Oli ka neid vastajaid, kes märkisid eraldi ära, et nad arvasid, et nimetatud 
mulgi toidud ongi ainsad mulgi toidud. Üks vastajatest, kes oli pärit Mulgimaalt tõi ka eraldi välja, et temateada 
ongi mulgi puder ja mulgi kapsas vaid ainsad mulgi toidud ja mulgi kamast kuulis ta üldse esimest korda. Samuti 
märgib üks vastajatest, et ta ei tea, mis on mulgi kama ja et nad küll ostavad poest kama ja söövad seda pidevalt 
ning ei pea seda mulgi toiduks, vaid Eesti toiduks.  
 
Lisak esitas üks mulgi toidu küsitlusele vastaja küsimuse:  
“Mis on mulgi toidud lisaks mulgi pudrule ja mulgi kapsale? Mis vahe on kamal ja mulgi kamal?“ 
 
 
Mulgi toidu küsitlus on jooksvalt avatud ja küsimustele saab vastata pidevalt vastata. Teie vastuseid mulgi toidu 
küsitlusele oodates! Mulgi toidu küsitlus. 
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