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Kilplaste söögiKombed

KÖÖK –
lusikaga 
putru

SAHVER –
lusikaga võid

KELDER –
piima peale

Siis jälle kööki, 
sahvrisse, keldrisse…
Söö nii palju, kui 
tahad, ikka paksuks 
ei lähe



KilplaNe dieedil



Kilplaste söögiKombed

Mõnikord sõid nad ikka laua 
taga ka, aga toidulaua 
jalgadele panid kindlasti sokid 
või vildid jalga. Miks?

Siis ei jahtu toit nii ruttu 
laua peal ära!



saab rUtem söödUd

Kahvel-lusikas ja nuga-
kahvel-lusikas Nuga-kahvel



Kilplaste Kambaga 
KaaNimise KrUUs



Kilplaste Kambaga KaaNimise 
KrUUsi KasUtamiNe

- Kui kilplased alles targad olid, siis jõid nii, et andsid ühele-
teisele-kolmandale, kui rumalaks hakkasid, siis nii, et pead 
KÕMM kokku
- üks naine ostis oma mehele, et mees tal suur õllesõber, noo 
las joob, aga kui tema arvab, et nüüd küll aitab, siis tõmbab 
kolmandast sangast kruusi ära
- mehed mõtlesid, et kui sealt kangemat kraami juua ja otsa 
saab, siis poodi ei peagi minema. Lihtsalt pead kõmm kokku ja 
jälle hea olla. Ei tea, miks küll tavalised inimesed kannusid 
kokku löövad, ikka päid peab ju kokku lööma!
- väikesed kruusid, mille kohta emmed mõtlesid, et kui väike 
laps joob, hoiab kahest sangast, siis emme saab kolmandast 
sangast aidata
- praagid kruusid, millel pole põhja all ja pealt on hoopis kinni



Veel KrUUse
Kitsa köögi kruus

Kiplaste kreisi kruus



leHm lÜpsab sUUst…



piimatoodetest saab 
maitsVaid  poKteile teHa

Ühel palaval suvel oli
igal pool kogu rohi ära
kuivanud ja lehmadel ei
olnud midagi süüa.

Kuid müüril kasvas
rammus rohi. Kilplased
ei läinud muidugi seda
mitte niitma, vaid 
tõmbasid lehmad müüri 
peale sööma!



Kilplase tUrUKott

Kui süüa hakkad tegema, peab ju poodi või 
turule minema! Siin kilplaste turukott. 
Rumalad kilplased panid ülevalt kauba sisse, 
kõik kukkus alt välja. 



Kilplase tUrUKott

Kuidas targad kilplased tegid?

Üks tark arvas, et panid hoopis 
alt sisse ja võtsid ülevalt välja

Üks veel targem ütles, et see 
on nii hea kott, saab mõlemast 
otsast kaupa sisse panna

Siis on veel arvatud, et vaja 
keskelt kinni õmmelda või otsa 
sõlmesid teha



Kilplase tUrUKott

Aga kui kõik 4 sanga kätte võtta, siis 
muutub päris targaks kotiks, siis on 
peaaegu nagu 3 kotti – lähed Rimisse ostad 
kaupa, Selverist ostad kaupa ja keskele ostad 
Marketist pika vorsti või pika saia. 

Lähed koju, sellega ei pea üldse vaeva 
nägema, et hakkad kotist kaupa välja 
koukima. Lihtsalt lased 2 sanga lahti ja kõik 
voolab ise laua peale. 
Eriti kanamunad tulevad hästi välja!



mUNapildUr

Paned hommikul muna pildurisse ja 
PLÄRTS panni peale





Kilplaste söögiKombed

 Söö nii palju, kui kulub, aga mitte rohkem!

 Kilplas proovi kõike peale dieedi

 Kilplas on kama, mida sa sööd ja pohlad, mida 
sa jood

 Mõned inimesed söövad kahvliga, mis ei 
tähenda tingimata, et neil on määrdunud või 
nõrgad sõrmed. See on lihtsalt kohalik komme 




toidU töötoad
šokolaadihiired Fruktodisain



pÄrast sööKi…

Kilplaste kiiksuga Kemmerg - Ülemised ei pea 
alumistele kaela laskma, aga kui saate 
kellegagi kokkuleppele, on lubatud 

Kiiktool-vetsupott



tUle Kilplasse, 
saad KõHUtÄie sÜÜa ja Naerda!

Veel leiad meid:
www.kilplased.ee
https://www.facebook.com/kilpl
asteteemapark/
https://www.instagram.com/kilpl
aste_teemapark/
www.facebook.com/kilplastekoda

Tel 51914282
E-post: kilplased@gmail.com

või
kilplased@kilplased.ee


