
KAHE  KÕRVITSA  PÜREESUPP 

Paraku on meie kaubanduses veel vähelevinud jahutatud valmissuppide pakkumine. 

Antud metoodikat saaks rakendada ka toitlustusasutuse juures, kus osa päevasest 

supist koheselt jahutatakse ja pakendatakse müügipakendisse. See on käepärane ja 

lihtne meetod värske supi pakkumiseks mitte kohapeal vaid ka kaasavõtmiseks. Hästi 

sobib selline pakkumine näiteks päevkeskustele ja teistele hoolekandeasutustele 

teenuse müügiks välja. 

Kogus Ühik Koostisained Kilo/liitri 
Hind € 

Summa 

3 kg 
harilik kõrvits (puhas 2,2) 

0,60 1,8 

3 kg turban kõrvits (puhas 2,2) 1,00 3,0 
1 kg sibul 1,00 1,00 

0,6 kg õun 0,60 0,36 

6 l aedviljapuljong  0.50 

0,2 kg või 6,00 1,20 
0,04 kg ingver 4,00 0,16 

0,1 l õli 2,00 0,20 

0,06 kg küüslauk 6,00 0.36 

  sool, pipar, cayenne pipar  0,10 

    6,88€ 

Üldkogus – 12L supp, ehk 16x 750ml plasttoidukarpi  

Valmistamisjuhend  

1. Koori ja tükelda kõrvitsad, õunad, sibulad, küüslauk, ingver. Kata kõrvitsa kuubikud ja õunad  

õli ja võiga ja pane ahju 180C juurde kuni õunad ja kõrvitsakuubikud on pehmed, vahepeal 

segades.  

2. Prae sibul madalalal tulel klaasjaks. Lisa pannile küüslauk, ingver ja prae veel mõni minut.   

3. Pane kõik koostisained supipotti ja keeda keskmisel tulel 15 minutit.  Kohe kui supp on veidi 

jahtunud, tee saumikseriga püreeks.  

4. Jahuta supp toatemperatuurile,  jaota müügitaarasse ja pane kohe külmkappi. Klient 

soojendab supi kodus, lisades rõõska koort maitse järgi.  

Säilitustingimused ja aeg –  2-6C, 72 tundi. 

Hinna kalkulatsioon                                                                                                            ühe purgi  omahind 

 Tooraine 6,88 jagada 16 0,43 



Taara Plastkonteiner kaanega 0,10 

Etikett  0,19 

töötasu 2h x 3,00 = 6,00, millele lisandub sots maks 33% 1,98 
kokku 7,98 jagada 16 purgiga 

0,50 

Muud kulud 
 

Elekter – 2€, üldkulu – 2€ 
Kokku 4€ jagada 16 purgiga 

0,25 

  1,47€ 

Liitri hind – 1,96€ 

 

Tehnoloogiline skeem: supp 

Tooraine vastuvõtt 

Tooraine ladustamine ja säilitamine vastavalt pakendi andmetele 
ja tootja poolt kehtestatud nõuetele 

Tooraine eeltöötlemine - pesemine,koorimine, tükeldamine 

Aedviljade röstimine ahjus, 180C juures 

Aedviljade keetmine 

Jahutamine toatemperatuurini, m.ü. 1 tund 

Püreestamine 

Taara täitmine 

Märgistamine 

Säilitamine, transport, müük 2.....6C 


