
Pakkimine
( KÖÖK )

Köök on üks neid kohti, mida on kõige keerulisem pakkida ja seda just sellepärast, et seal 
on palju väikeseid esemeid ja asju, mille üle mõelda, kas peaks pakkima või mitte. Siis 
veel märgistamine ja sorteerimine ning lõpuks võite leida samu asju uuesti. Kuna köök 
sisaldab tavaliselt väga erinevaid esemeid ja asju, siis soovitame pakkimist alustada just 
sealt.

Sorteerige, valige ja lihtsustage
Esiteks vaadake üle, millised esemed tuleb pakendada ja mida saab müüa või ära anda, 
võib olla Teie ei vaja enam osasid asju aga kindlasti on keegi, kes neid vajab, siis ei ole 
halb mõelda heategevusele. Mõned asjad on odavam kolida, kui asendada, teised jälle 
kaaluvad palju, kuid on odavam uued osta. Samuti tuleks tähelepanu pöörata uuele 
kodule kuhu kolite. Näiteks, kui kolite teise riiki, kontrollige voolupinget ja pistikupesade 
kuju, sest võib olla Teie köögitehnika ei sobigi sinna. Tähelepanu tuleks pöörata ka siis, 
kui uus kodu on vanast oluliselt väiksem. Targem on uue kapi või ruumi suurus
ülevaadata enne kolimist, sest nii väldite liigseid kulutusi. Sahver on tavaliselt kõige 
vaieldavam koht - kolida või mitte. Siin kohal soovitame alati kasutada nn. kaalu,- kulu,-
ja kolimise suhet. Väiksed ja kerged toiduained nagu vürtsid jms. maitseained proovige 
kõik ära pakkida. Maitseained on kallid ja kui asuksite neid täielikult asendama kuluks 
palju vaeva ja raha. Avamata müügipakendis pakid nagu supid ja kastmed on kõik 
kolimise kandidaadid. Jälgige kindlasti “parim enne” kuupäevi enne, kui toiduained kaasa 
pakite või need kellelegi ära annate. 

Maht ja kaal
Kui olete mures kaalu ja kolimisauto mahutavuse pärast, siis tuleks kõik konserveeritud 
toidud maha jätta. Proovige eelnevalt pakkida sööki, mis hõlmab kuivaineid ja kergeid 
asju. Toidu, mis jätate maha, kuid mis on värske, võite jagada tuttavatele või annetada nt. 
kohalikule toidupangale. 

Vahetult enne kolimist
Nüüd pakkige alles kergesti riknevad ja külmutatud toidud. Seda juhul, kui te ei koli 
kaugele. Erilist tähelepanu tuleks pöörata nende kolimisele, kui kolite kaugele nt. teise 
riiki. Lisaks sellele, et kergesti riknevat ja külmutatud toitu ei ole eriti otstarbekas teise 
riiki kaasa vedada on osad riigid ka väga ranged toiduainete suhtes üldse, mida saab ja ei 
saa kaasa võtta üle piiri.

Järjestage kõik puhastusvahendid
Jätke maha avatud pudelid ja purgid, mida ei saa enam kindlalt sulgeda. Andke need 
varud ära või kui te ei saa, siis vabanege nendest, visates need selleks ettenähtud kohta.



Valmistage esmatarbe kastid
Need peaksid olema sellised kastid, mille pakid viimasena kokku aga lahti pakkima uues 
kohas hakkad esimeste seas. Need kastid peaksid sisaldama esmavajalike asju, mida 
vajate ajal, kuni pakite lahti ülejäänuid asju. Märgistage kastid "Köök" ja "# 1", mis 
näitab nende asukohta ja lahtipakkimise järjestust. 

Esmatarbe kastidesse soovitame pakkida:

    * Nõudepesuvahend
    * Rätik
    * Nõudepesu käsn
    * Sool
    * Pipar
    * Kohv 
    * Kohvifiltrid 
    * Kohvimasin 
    * Makaronid ja kastmed (või mõni lihtne toit lõuna,- või õhtusöögiks) 
    * Avamata väike purk moosi/sokolaadikreemi
    * Väike raadio 
    * Kruus, kahvel, nuga, lusikas (iga pereliikme kohta)
    * Üldnuga
    * Käärid või nuga (et saaksite hakata avama ülejäänuid kaste) 
    * Väike hädaabi komplekt 
    * Hügieenivahendid

Te ei pruugi veel olla valmis pakkima oma esmatarbe kaste aga see ei tähenda, et te ei 
saaks hakata nende nimekirja koostama. Rusikareegel on, et esmatarbekastides peaksid 
olema asjad ja esemed, millega saad uues kohas esimesed 24 tundi elada. Arvatavasti on 
uues kodus toidupood või mõni kauplus lähedal, kuid igaks juhuks võiks mõned 
toiduained käepärast olla, mida saate kiiresti oma perega valmistada. 
Kui esmatarbe kastid on pakitud, võtke need enda autosse või laske kolimisfirmal need 
viimastena kolimisautosse pealelaadida, et need jõuaksid esimestena uude koju. Pidage 
meeles, et esmatarbe kastid on viimased mida pakite ja esimesed mille avate! 

Nüüd, kui olete köögi pakkimise endale selgeks teinud, võite alustada pakkimist.

Meeldivat ja muretut kolimist!

Kolimisteenistus.ee


