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Kodukokkade rõõmuks on Rakvere toonud 
poelettidele uued kvaliteetsest hakklihast 
valmistatud toored hakk-kotletid ja hakkliha-
pallid. Koduse hakkliha baasil valmistatud 
toored kotletid ja lihapallid on maitsestatud ning 
vormitud parajateks lihapallideks ja kotlettideks 
ning koheselt valmis keetmiseks, hautamiseks, 
küpsetamiseks või praadimiseks. Mugavalt ja 
kiirelt pliidilt lauale jõudvad lihapallid ja kotletid 
on koduse mekiga, sest maitset annavad sibul, 
pipar ja küüslauk!  Pane pann tulele ja naudi 
Rakvere hakklihapalle ja -kotlette!

Toored kotletid 
ja lihapallid 
teevad elu 
mugavamaks

Kõht täis Eesti moodi!

Lihapallidega tomatikaste 
pennedega 4-le

Küpseta lihapallid pannil 
õlis kuldpruuniks ja tõsta 
kõrvale. Prae samas rasvas 
hakitud sibul ja küüslauk. 
Lisa konservtomatid ja pune, 
hauta madalal kuumusel 
20 minutit. Maitsesta suhkru, 
soola ja pipraga. Sega hulka 
küpsed lihapallid ja kuumuta 
kõike koos 5 minutit. Serveeri 
lihapallikastet värskelt 
keedetud pennedega, 
riivi peale parmesani ning 
kaunista basiilikuga. 

400 g pennesid 
2 pakki tooreid lihapalle 
2 sl õli praadimiseks 

Kaste: 
800 g kooritud konserv-
tomateid omas mahlas 
4 küüslauguküünt 
2 sibulat 
2 tl kuivatatud punet 
1 sl suhkrut 
soola, pipart 
Serveerimiseks parmesani 
ja basiilikulehtiUus!

Proovi
 järele!
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Milline isa on Siim 
Kallas? 
Siim Kallas on 
väga hea isa. Ma 

arvan, et ta on meile õpe-
tanud uudishimu maa-
ilma vastu, mis on meid 
vennaga arendanud. Ma 
arvan, et isana on ta osa-
nud väga hästi hoida seda 
tasakaalu, et annab nõu, 
mitte ei sekku meie otsus-
tesse. Nii juba väikesest 
peale. Oma otsused pidi-
me ikka ise tegema. Isa 
aitas näha otsustamiseks 
vajalikke nüansse.

Milline on Sinu esimene 
mälestus isast? 

Esimest mälestust on 
väga raske tuvastada. Esi-
mesed tugevad mälestu-
sed on mul üldiselt seo-
tud esimese suure reisiga. 

Olin siis kaheaastane ja 
sõitsime Musta mere äär-
de. Mäletan millegipärast 
väga selgelt Punast väl-
jakut ja lennukisõitu. Isa 
roll on alati olnud olukor-
dade lahtiseletamine. Ilm-
selt ka seekord.

Milliseid mänge lapsena 
koos isaga mängisite?

Isaga mängisime 
erinevaid intel-
lektuaal-
seid män-
ge. Autos 
mängisi-
me sõna-
mängu. 
Kodus 
mängisime 
tihti män-
gu, et isa ütles 
riigi ja meie pidi-
me ütlema pealinna. 
Või siis lippude mängu, 
kus me pidime ära arva-
ma, millise riigi lipuga on 
tegemist. Mängisime ka 
tavalisi lauamänge. Lisaks 
käisime nädalavahetuse-

ti kogu perega muuseu-
mites. Isa suutis meile ka 
kõige igavamad kivitükid 
huvitavaks rääkida. Tih-
ti mürasime ka niisama, 
nagu isadega ikka müra-
takse.

Mida oled oma isalt 
õppinud?

Raske eristada, mida 
olen õppinud just 

isalt, sest ema 
on sama täh-

tis ja nad on 
ikka toimi-
nud nagu 
üks üksus. 
Aga vane-
matelt 

olen õppi-
nud lugupi-

damist teiste 
inimeste vas-

tu, pingutamist, töö 
tegemist ja, nagu ennist 
juba ütlesin, soovi roh-
kem teada ja end aren-
dada.

Kas isa on Sulle ka eraelu 

küsimustes nõu andnud?
Mu vanemad pole kuna-
gi minu eraellu sekkunud 
ja on mu valikuid aktsep-
teerinud.

Kas teil on isaga ühiseid 
traditsioone – omad naljad, 
omad tegemised? 

Meil on pigem kogu pere 
traditsioonid kui eraldi.

Milliseid kingitusi on 
isa Sulle tähtpäevadeks 
teinud?

Kingitused, mida olen 
isalt palju saanud ja mida 
alati ootan, on raamatud. 
Lihtsalt ta on nii meeletult 
palju lugenud ja tema kin-
gitud või soovitatud raa-
matud on alati lugemist 
väärt.

Kas teie kodus tähistatakse 
isadepäeva?

Tähistame ikka. Viimastel 
aastatel oleme olnud kah-
juks eri riikides, aga vara-
semalt oli meil ikka pidu-
lik isadepäevalõuna. 

Kaja Kallas: 
isa annab nõu, 
mitte ei sekku

Milline isa on Siim 

Isa suutis 
ka kõige 

igavamad 
kivitükid 

huvitavaks 
rääkida.


