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Suvised grillipeod aias on tavalised, sügisel pakime aga aiamööbli kokku ja elu koondub taas tuppa. 
Aeda jääb vaid vaikelu, kui mitte arvestada lumerookimist. Tavaliselt ongi see kõik.

Aiapidu talvel?
Miks ka mitte!

Lõkke ümber olles sai 
end karges õhus 
meeldivalt soojendada.

Koerad valvavad peo kõige pisemaid, sest 
nende käest pudeneb söögipalukesi kõige 
kergemini. 
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Aga miks mitte pidada aiapidu-grillipidu ka talvel!? Peoruumi on aias ju palju! 
Paari viimase aasta lumeuputusele mõeldes on eeldus olemas, et peol vajami-
neva mööbli ja sisustuse saab ehitada lumest. Ei mingit muret, et kellelegi ei ja-
gu toole või lauaruumi. Lisaks on selline sisustus uus ja erakordne. Ka koris-

tamisega pole muret – kevadel sulab mööbel lihtsalt ära. Aia valgustamiseks pimedal ajal 
saab ehitada lumelaternaid ja teha lõket. 

Lumine käsitöö
Lumest mööbli ehitamine võtab küll veidi aega, kuid annab hea doosi värsket õhku ja pu-
nased põsed. Lisaks ei ole enam muret, kuhu panna rookimisest üle jäänud lumi – kõik lä-
heb ehitusmaterjaliks. Ka on lumeehitused lastele meeltmööda ning tavalise lumemem-
me veeretamise asemel saab peo-eelsel ehitustööl ja kavandamisel end lausa arhitektina 
tunda.

Kogu mööbli ja sisustuse saab 
ehitada lumest.
Vaibad ja nahad 
Mullusel talvel ei olnud ehitamine väga keeruline – vaja oli vaid paksu lume sisse käigu-
rajad kaevata ja ülejäänud lumi sealt lauaks ja toolideks vormida. Õhtu hakul enne krõbe-
damat külma tuleb lumemööbli pinnale veidi vett piserdada, et öösel külmaga kõik tuge-
vamaks ja püsivamaks muutuks. Neile kohtadele, kuhu nõud asetatakse, on hea väike va-
hekiht alla panna – meil läksid käiku kõik matkamatid, kaltsuvaibad ja laudlinad. Vastasel 
juhul sulatanuks soojad teetassid ja pirukakausid end lauast läbi. Ka istumise alla on hea 
kaltsuvaibad ja lambanahad sättida.

Veri käima
Talvepeol küll pikalt istuda ei maksa, sest külm trügib naha vahele. Sooja annavad ja tege-
vuses hoiavad igasugu liikumismängud ja võistlused. Muidugi on oluline külalistele eelne-
valt teada anda, et pidu toimub õues, siis teavad kõik aastaajale sobivalt riietuda.

Värskes õhus maitseb toit alati hästi. Mugav on pakkuda selliseid palasid, mida kohe 
käest süüa saab. Hästi sobib külmal ajal loomulikult kõik kuum ja aurav. Parim valik on 
kuum tee termoses ja värskelt grillitud kuumad palad. Hästi maitsevad ka soojad suupis-
ted ja pirukad. 

Kui ettevalmistused tehtud, jääb üle vaid pöidlad pihku pista ja loota, et ilmataat vinger-
pussi ei mängi ning üllatusliku sulailma ja vihmaga peosaali ära ei sulata. 
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Mööbel, peosaali seinad 
ja kaunistused oli vaja 
ehitada. Ehitusmaterjal 
oli õnneks kohapeal 
olemas.

Peolaud sai pikk ja lookas, täis külaliste kingiks küpsetatud 
pirukate ja suupistetega.

Teerada, mida juba pi-
kalt lumest puhtaks 
roogitud ja lumevalli-
dega ääristatud, sobis 
hästi keeglimängimise 
renniks. 


