Intervjuu kokk Monika Kukega

1. Miks sa töötad koolis ja mis on kokaameti juures meeldivat? Et koolis töötan, on puhas juhus.
Meeldivaks teeb töö see, et on vaheldusrikas, loominguline ja saab teha maitsvaid toite.

2. Kus oled varem töötanud ja mis ametites? Olen olnud Tallinnas Nõmmel ja Pääskülas
toidupoe müüja. 10 aastat tegin tööd Porkuni konservitsehhis ning nüüd peaaegu 30 aastat
Porkuni Koolis.

3. Millises koolis oled õppinud? Esimeses klassis käisin Tallinna 24. Keskkoolis, siis Sindi Koolis,
alates 6.- st klassist õppisin Keila 1. Keskkoolis, mille lõpetasin 1977. aastal. Seejärel läksin
tööle ja töö kõrvalt õppisin selgeks kassapidajaameti. Hiljem õppisin kokaks ja teen seda tööd
seniajani.

4. Kelleks soovisid noorena saada? Arstiks. Aga lapsepõlves tahtsin saada ka ettekandjaks. Kui
ma elasin Tallinnas Koplis, käisime vanaemaga tihti kohvik „Tallinnas“ kohvi joomas ja saiakesi
söömas. Seal oli ettekandjatel nii ilus riietus- must kleit, valge volangiga väike põll ja valge
tanu. Ilmselt see meelitas mind.

5. Kus oled sündinud, kus elanud? Olen sündinud Sindis. Elanud olen Sindis, Tallinnas ja Sauel.
Tamsalus on kodu 1984. aastast.

6. Kui suur on pere? Mina, poeg Kaido ja tütar Maarit. Kaks kassi on ka.
7. Kuidas said endale nime? Mulle räägiti, et minu onu pani mulle selle nime. Ema ja isa ei
suutnud otsustada ning ema venna ettepanekul pandigi Monika.

8. Mida tahaksid muuta elus? Tahaks suurde linna elama minna, pilvelõhkujasse, 20.- ndale
korrusele ja vaatega merele. Meri meeldib mulle väga ja meeldib väga inimeste seas olla. Ma
ei läheks mitte iialgi metsavahi ametikohale ja metsa elama.

9. Lemmikud: toit- kartulipuder ja hakklihakaste; loom- kass; film- „Pikk tee düünides“; raamat„Jane Eyre“, mida olen 4 korda lugenud; auto- suur ja punane; saade- „AK“; värv- punane;
spordiala- laskesuusatamine; mänguasi- nukud; õppeaine- matemaatika; kuu- mai; aastaaegkevad.

10.Millised on hobid? Krimkade lugemine.
11.Milline on unistus? Tahaks Islandile.
12.Mis on sinu meelest inimese parimad ja halvimad omadused? Parimad- kannatlikkus,
kaastunne. Halvim- kadedus.

13.Millised on parimad saavutused? Need jäävad kooliaega… ja emaks- vanaemaks olemine.

14.Mida teeksid miljoniga? Läheksin Islandile.
15.Mida muudaksid enda juures? Teeks end veidi nooremaks, et oleks rohkem energiat ja et
mõistus oleks peas.

16.Millised 3 soovi esitaksid kuldkalale? Saaks miljoni, et minna Islandile ja et saaks suure punase
auto. 😊

17.Viimane meeldejääv kultuurisündmus? Rakvere Teatris käimine.
18.Milline on elu suurim õppetund? Võibolla oleks pidanud kunagi end rohkem maksma
panema…

19.Kas ja millisesse teise riiki asuksid elama, kui oleks võimalus? Islandile 😊
20.Kas sa maagiasse usud? Ei usu.
21.Üks soov kooliperele. Elagem sõbralikult!... ”Davaite žit družno!” nagu ütles ühes multifilmis
üks kass 😊

