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Avasõna

SUVETUNNE
hea

kui

mõelda,

on

saabumas suvi:

et

malt

jälle on

naudingute ja kokkusaamiste
aeg! Suveootused on alati

e-poodi,

ei ole veel loodud

ilma

džungel

päikest kui ka

–

vist isegi rohkem vihma

Aga tähelepanuväärne on
suvest siiani meeles

on.

suvitajate seltskond kooris

jookide kuningas

Suvine

ga leiad

see, mis sellest

saad

hoo-

Ja

kaheteistpealine

on

kokteil,

tee rummide

põneva

maailma, kust

vist

–

mingit kahtlust

suvine maius

loomulikult jäätis, küsi laste käest!

Pane loovus tööle

ja valmista

ise

põnevaid

rõivad ja jooksis sooja vihma kätte hullama.

maitsekooslusi või proovi järele Hooajas

Ja kui laste käest

pakutud retsepte. Kõik,

siis

suvepuhkusest kõige

siis ühine

et mis

hiljem küsisime,
oli,

arvamus

et

rohkem meelde

iga ilmaga ja igas olukorras

jäi,

tusi kontsertide ja näituste kohta, mida nauti-

nagu ise soovid!
Selle

suve

puuviljade

mis viiksid justkui
mere

arendus-ja

troopilised mustrid,

jalutuskäigule

paita pead ja ananassid

suvel ühestki neist

läbi suvise Eesti vihma. Päikese

on

kogu

see

kanna neid kas või

et

päevitunud jumet

on

muuseumidest

Ikka ja jälle

on

uut avastamist

piirkondades,

ka

Kaubamaja

mida leidub nüüd

kõikides Kaubamaja maailmades ja kus valik pidevalt uueneb.

siis sel

põllu peal,

ei tule. Moemustrites

puudust

haldusdirektor

Eesti Disaini

ei kasva

vallatu eksootiline elu täiesti olemas, nii

Kaubamaja vaateakendel,

üle linna või kas või lennates Itaaliasse.

Kariibi

äärde. Olgugi, et meil ei jaluta veepiiril flamingod, pal-

milehed ei

da

Liina Männama

meeleolu loovad mahlakad

värvid ja

vajad,

Suvi on ka parim aeg elamuste kogumiseks.
Hooaja kaante vahelt leiad huvitavaid soovi-

luua

täpselt nii,

–

mida selleks

leiad Toidumaailma külastades.

hoo-

just see äge

vihmasuplus. Seega suvetunnet saab

mi-

inspiratsiooni uute maitsesegude juurde.

pole

on

seljast

ruttu

köögis

tekigrillpan-

täiesti vabalt

kvaliteetse

uue

da saab valmistada mitmel moel. Hooaja abi-

nagu Eestis ikka.

Oli üks suvise

ilm ja kogu meie

vihmaga

niga.

vihma ja pigem

ning maitseelamusi teritab ja

grillilõhna saab

tada koduses

tellida. Mul tuleb meelde üks suvi,

ette

kus oli nii

on

Kodune linna-

saab suvise hoo sisse meeleolu loova-

meeldivat

kust saaks ilusat

kreemipurgid

parimad appi tõttajad.

test mustritest

või õnneks

kõrged ja kahjuks

millised

ilurubriigist,

selleks

puhkuse,

Tartu

Kaubamaja Lastemaailm

väljapanekuga ning

lapsi uuenenud

põnevaid õue-ja toamänge,

maksimaalselt rõõmu tunda.

et suvest

võimalik

aga üllatab taas

ootab avastama

Tee koostööd

ilmaga

ja 100 endale ise

meeldejääv

suvi!

tervislikult saavutada isegi ilma rannapuhkuseta. Uuri lähe-

ЧУВСТВО ЛЕТА
ак

приятно думать,

K

ствий

и

скоро вновь наступит

лучше

но к сожалению,

такой

тен

нается одно лето, когда
хотя дождливых

было

к счастью, еще не

или

интернет-магазин,

заказать

были

и

все-таки

неудивительно. Однако

теплые

больше,

можно

и

и

я

до сих пор помню

вся наша отдыхающая ком-

себя одежду

струи дождя. И когда позднее

и

выбежала

мы

спраши-

создавать
как вы

в

любую

сами того

я к

погоду и

тому,
в

что

чувство

пальмовые ветки не

растут ананасы,

хоть

этим летом

упомянутого

отбавляй,

и вы

вы

выше.

гладят

нас

не

«Красота»

можно

куда-то

и

на

голове,

вы можете

новых

почувствуете недостатка

ни

экзотики

Прекрасный

загар без вреда для

не отдыхая на пляже. В

подробнее

прочитать

о

том,

рубрике

какие

кремы

ума

запах

не

гриля

новой
–

напитков.

И,

вполне

качествен-

коктейль, ре-

счесть!

Журнал Hooaeg

мир рома и обязательно вдохновит

в

вкусных

на создание

конечно, нет никаких сомнений

том, что главным лакомством лета является мороженое

–

в

можете

спросить у детей! Используйте все свои творческие способности
и создавайте собственные вкусовые сочетания, или же попробуйте

рецепты, предложенные журналом

–

найдете

в

Продуктовом

новинки

теперь

Hooaeg. Все,

отделе

лучшее время для того, чтобы

в

Hooaeg вас

зонах

ждет

будет

и

даже

Kaubamaja,

в

о

концертах

Италии. И снова

ассортимент

в них

Детский отдел тартуского Kaubamaja

маленьких гостей

дизайн,

готов

обновленной выкладкой товаров

и

–

с

ними

ваши малыши

–

постоянно

удивлять

предлагает

познакомиться с интересными играми как для дома, так

улицы

и вы-

Kaubamaja, в
вас будут ждать

витринах

отведенных под эстонский
и

по-

набираться впечатлений.

увидеть

в

что может

Kaubamaja.

информация

они есть во всех отделах,

пополняется.

в поле не

можете носить все это великолепие даже

получить, и

HOOAEG / SUVI 2017

нас по

В модных вещах этой

эстонскую дождливую погоду.

здоровья

10

переносят

краски

с

с помощью

цептов приготовления которого просто

ставках, о том, что можно

И неважно, что по нашим пляжам не разгуливают

фламинго,

в

словно

фруктовые

создающим настроение узорам,

сводящий

домашней кухне

музеях по всему городу

тропические узоры, которые

в чем из

именно так,

хотите!

Это летнее настроение создают сочные

Карибы.

–

и

ной гриль-сковороды. Король летних напитков

На страницах

лета можно

любой ситуации

можно создать на

Лето

отдыха, то они как один отвечали, что, конечно, веселье под
проливным дождем. Это

гастрономические эмоции

требоваться,

всего запомнилось из летнего

помогут. Местные городские джунгли будут

этом

в

по-летнему благодаря

перенесет вас

дождливые,

что, впрочем, для Эсто-

важно то, что

больше

им

котором

солнечные дни,

пания из двенадцати человек скинула с

резвиться под

изобре-

хорошую погоду. Мне вспоми-

из этого лета. Шел летний ливень,

вали у детей, что

в

всего

выглядеть

Мы всегда ждем от лета многого,

встреч!

было бы

нии

что

лето, пора отпусков, всевозможных удоволь-

и

для

смогут получить максимум

радости от лета.

Будьте

на

одной

незабываемое

волне с

лето

погодой

и

создавайте

сами!

свое

Лийна
директор

по

развитию

и

Мяннама
управлению
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NEW FRAGRANCES FOR HER

| FOR

HIM

Uudised

UDU

Pop-up

jäätisebaar
Koos

suure

algusega

suve

avab

Tallinna Kaubamaja Kodumaailmas
uksed vahva pop-up Udu

mis

omasuguste

on

Nimelt
mene

on

Udu

seas

jäätisebaar,
ainulaadne.

jäätisebaar Eesti

esi-

lämmastikjäätisebaar. Jäätise

valmistamisel kasutatakse naturaalset

toorainet ning külm ja udupehme
maius valmib otse klientide silme all

vaatemängulise udupilve
jäätisebaari

leiad Tallinna

Kodumaailma köögist

ning jäätisebaari

E–R

Kaubamaja

9.05–4.06

uksed

16–19 ja L–P

kell

Udu

sees.

on

kell

avatud

13–17.

BIG GREEN EGG

NÜÜD KAUBAMAJAS
Suvi ja grillimine on
justkui sünonüümid.
on

suvisteks

sest sel

eestlaste
Ka

jaoks

Kaubamaja

grillipidudeks valmis,

hooajal

on

Kodumaailma

ennast sisse seadnud maailmakuul-

sad grillid Big Green Egg.
kava välimuse

Silmator-

ja värvusega grillid

valmistatud uut tüüpi, NASA
töötatud keraamikast. Tänu

kvaliteedilistele
tele ei

Big

mõjuta

Green

on

HELITEHNIKA

välja-

kõrge-

isolatsiooniomadus-

väline

temperatuur

Meestemaailmas

Egg’i sisetemperatuuri

ning küpsetuskuumust

saab regu-

leerida ühekraadise täpsusega

TIPPTASE

vahe-

Kes meist ei

unistaks,

disain ja materjalid tagavad Big

Casti multiruumlahendus

Green

sees, mis omakorda kindlustab

panna samal ajal kõlama kõik oma lemmikmuusikapalad elutoas, vannitoas ja miks mitte ka väljas

ühtlase

verandal, seda parimatest kõlaritest. Alates

õhuvoolu

küpsemise ning

grilli

söe üliefek-

tiivse põlemise. Kõik Big Green

heliseadmeid?

3. maist on Tallinna

Kaubamaja Meestemaailma
ja

garanteerivad erakordselt nauditava

maaletooja Digisoundi OÜ

pop up

maitseelamuse. Ja muide

teieni huvitava

–

grillid ei ole mõeldud vaid
sõpradele.

need

liha-

Neis saab oivaliselt

valmistada ka näiteks grissini’sid,

pitsat,

vanaema

rabarberikooki

palju muudki põnevat. Big
Egg’i grille

saab uudistada

osta Tallinna

ning

ka

ja

ala, mis toob
tehnikamaail-

ma. Terve

maikuu jooksul ning juunikuu esimeses

pooles

võimalik tutvuda erinevate

on

digitaalsete

helilahenduste ja muusikaseadmetega, mis
maldavad sinu kodust luua

vajadustest ja

või-

stiilist

Green

lähtuva juhtmevaba

multiruum-helisüsteemi.

ja

Maikuu reedeti

2. ja 9.juunil kella 16–19
ja. 10.juunil kella 12–16 on

ja Tartu Kaubamajast

e-poest.

Pioneeri ametliku

ja võimalusterohke

ning

ja laupäeviti ning

3.

kohal ka

oma ala asjatundja, kes jagab nõu ja
soovitusi, kuidas saaksid muuta iga päeva

omaette kontserdiks.

HOOAEG / SUVI 2017

Uus Yamaha Music-

loonud võimaluse

3. korrusel avatud Yamaha

on

valmistatud USA-s

on

ja

Egg’i grillid

12

äpi abil saaks juhtida

kõiki

Egg’i pideva

koduseid

et ühe

mikus 70 °C kuni 350 °C. Eriline

uudised

L’OCCITANE’iga

Aita

ennetada laste
pimedaks jäämist
oled märganud mitmetel L’Occitane pakenditel

Võib-olla
te

punktkirja?

See ei ole sinna sattunud

kult. L’Occitane eesotsas
nud

südameasjaks

oma

des. Alates 2000. aastast

on

mitte

silmahaiguste

pimeda-

juhusli-

asutaja Olivier Baussaniga

oma

võidelda

miljoni inimese, muuhulgas

hoopiski

on

võt-

vastu arengumaa-

eri projektide toel saanud abi üle 2

on

lennutatud sadu silmaarste otse

Aafrika küladesse, et teha kohapeal lihtsamaid silmaoperatsioone
lastele ja eakatele. Arengumaades kannatavad tuhanded lapsed
silmahaiguste all, mis on tänapäevases meditsiinis ennetatavad ja
täielikult

väljaravitavad. A-vitamiini puudus ja

bakteriaalsed

in-

fektsioonid võivad aga kahjuks tihti viia ka pimedaks jäämisele.
Koostöös

UNICEF-iga

ellu kutsutud

data vähemalt 400 000 last Aasias,
nias. See

piirkond,

on

kus

projekt

probleemi

lam ja tüsistuste oht kõige

suurem.

loodab sel aastal ai-

Lõuna-Ameerikas ja Okeaateadlikkus

Oma osa

on

kõige

projekti

mada-

õnnestumi-

sele saavad anda nüüd ka Eesti L’Occitane’i fännid, ostes väikese,
2 eurot maksva
daks

jäämise

heategevusseebi, mille tulu läheb täielikult

ennetamise heaks. L’Occitane’i eesmärk

2020. aastaks 10

miljoni abivajajani. Aitäh Teile juba

on

pime-

jõuda

ette!

Lastekaitsepäev „Mina
ka“ Tartu Kaubamajas
Lastekaitsepäeval
ja

1.

juunil

saab kella 10–15 nii Tartu

Kaubamaja

kui ka väljas nautida hulka tasuta tegevusi kooliõpilastele. I

sees

II korruse aatriumis toimub Eesti

Teadusagentuuri korraldatav

teadusmaailm koos teadusteemaliste õpitubade, õpilastööde
tuste

ja

teadusteatrite

platsini peetavates õpitubades leiab iga
tava

näi-

etendustega. Tartu Kaubamajast raekoja

tegevuse. Õpitubadesse

saab

noor oma

registreerida

huvidele

vas-

alates 2. maist

veebiaadressil https://lastekaitsepaev.wordpress.com. Rohkem
infot aadressil

helene.schotter@raad.tartu.ee. Lisaks

on

lastekait-

sepäeval kõigil soovijatel võimalik ka kaasa lüüa Subway Eesti
kõige pikema võileivarekordi püstitamisel,
takse tervelt

vijad

osa

Subway
keskuse

222-meetrine sub,

saavad. Võileivarekord
ees

mil valmis meisterda-

mille maitsetest hiljem kõik

püstitatakse

Tartu

soo-

Kaubamaja

umbes kell 14, vihmase ilma korral toimub üritus

111 korruse aatriumis. Tule

kogu

perega

osa

saama

tege-

vusterohkest lastekaitsepäevast Tartu Kaubamajas!
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uudised

Inspireeriv
I.L.U. suvi
Ilugurmaanid, rõõmustage!
Emadepäeva eel jõuab I.L.U.
ilulettidele otse Londonist

ja põnev ilumärk Pixi, mis

uus

loo-

dud tänapäeva kiirustavale
naisele, kes soovib vaid paari
saavutada täiusliku,

tootega
särava

ja loomuliku jumestuse.

Maailmas südameid võitnud

Pixi

on

emale

kindlasti ilus kingitus

ja

iseendale! Avastamist

ja põnevaid
I.L.U.

ilu-uudiseid jagub

veelgi: Tallinna
poodidest leiad luksuliku CHI
suvesse

Täiesti

juuksehoolduse, koolilõpupidude ajaks saabub

müügile Lilylolo

pop-up’ina

KIA PICANTO

mineraalkos-

meetika ning täieneb Eylure’i

te valik. Tartus on I.L.U.
nakeskuse

pood

saabub mais 2017

kulmutoode-

kunstripsmete ja

uus

Lõu-

saanud värs-

Täiesti uus, nooruslik

ja energiline,

kolmanda

põlvkonna

ke ilme ja leiad meid alates

Kia Picanto saabub müügile mais 2017. Kia Picanto

maikuust keskuses

A-segmendi

uues asu-

kohas. Kõigi I.L.U. uudistega
hoiad end kursis, kui

meid Facebookis ja
mis. Säravat

suurima

on

pagasiruumiga, julge välisdisainiga ja

tänapäevase salongiga linnaauto, mis rõhutab kvaliteeti,
uusimat

jälgid

Instagra-

tehnoloogiat ja mitmekülgsust. Tagurduskaamera

koos dünaamiliste suunistega tagab parkides

kindlustun-

de, äkkpidurdussüsteem toetab turvalisust, roolisoojen-

ja inspiratsiooni-

rohket I.L.U. suve!

dus lisab mugavust. Keskkonsoolil paiknevad valikulised

juhtmevaba nutitelefoni laadija ja USB-pesa

kindlustavad

nutiseadmete laadimise lihtsuse ka sõidu ajal. Tule
ma

tutvu-

ja proovisõidule lähimasse Kia salongi! www.kia.ee

Tartu Linna

Päev 2017:

Ooperisümbioos 2
Tartu Linna
enam

29.

juunist

mas

Päev ei mahu

ühe päeva sisse ära
on

ooperi-ja

Tartus

–

kujune-

klassikalise

muusika minifestival, mis al-

gab juba Linna
ja

libiseb ka

va! 29.

Päeva eelõhtul

järgmisesse päe-

juunil lähevad

klassikaline muusika

Opel Insignia Grand
Sport esitleb uut mõõdet
Opel Insignia

Grand

Sport

esitleb uut mõõdet, mis

sist, kergusest ja sportlikkusest.

Uue

on

segu

põlvkonna Insignia

on

elegantlihtsalt

uustulnukas ei paista silma mitte ainult oma elegantselt sportliku kerekuju ja erakordse aerodünaamika, vaid ka roh-

vastupandamatu:
kete

olles

uuenduste poolest. Uus Insignia on nobedam ja
ning kujutab endast suurepärast hinna ja kvaliteedi suhet,

tehnoloogiliste

avaram

tugev

konkurent

isegi premium-brändide

uuri järele Viking Motorsist!

14
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mudelitele. Tule

ooper,

ja

oope-

risolistid suvises Tartus jälle
linna

peale.

näitlejad,

Seekord võtavad nad kaasa armastatud Eesti

et üheskoos

ooperit sümbioosida ehk erinevaid

žanreid kokku pannes nende

piire hägustada,

kuulamisko-

gemust ehmatada ja elamusi vallandada. Tartut otsitakse

ja leitakse linna päeval hästi kokkusätitud kontsertidel ja
ülesastumistel, sisukates rännakutes, hoolega läbikomponeeritud

(inim)kooslustes,

ning kindlasti ka

uutes

seni märkamata nurgatagustes
ja vanades linna päeva traditsioo-

nides, õhtusest raekoja platsi galakontserdist rääkimata.
Kaastegevad Tartu linnakirjanik, lodi, eksperdid, virtuoosid, sõnameistrid, maestrod, tõukerattad jpt. tartulinnapaev.ee,

facebook.com/tartulinnapaev

w.senai-comt
ULTIMATE
Siidi ja Sakura kohtumine

Siidi kestev niisutav

Sakura samaaegne
ULTIMATE

–

ülim liit, mis

päästab

Siidiga

jõud.

õidepuhkemine.
valla naha täieliku

hooldatud nahk

potentsiaali.

uudised

Partnerkaardi sünnipäevasoodustusi
saad jagada kogu perega
Partnerkaardi Minu Pere grupp annab igale grupi
liikmele võimaluse saada

päevasoodustustest
kide

oma

Partnerkaardi

osa

mitte ainult

peregruppi

liidetud

iseenda,

Teavita kindlasti täiskasvanud pereliiget

sünni-

peregrupi loomisest ja palu tal

vaid kõi-

pereliikmete

iseteenindusse sisse

sünni-

kuulumine

logides

peregruppi

oma

kinnitada.

päeval. Selleks liida lähedased Minu Pere gruppi
Kaubamaja või Selveri infoletis või Partnerkaardi

PANE TÄHELE:

iseteeninduses www.partnerkaart.ee.

Peregrupi moodustamiseks pead
olema vähemalt 21-aastane

10% SOODUSTUST SAAB KOGU PERE

KÕIKIDE

SÜNNIPÄEVA

PERELIIKMETE

sul
AJAL:

Partnerkaart.

ABC Kinga kauplustes

vaid ühes peregrupis.
Lisatud liikme

kauplustes

L’Occitane’i

täiskasvanud

Köögi toodetelt,

Selveri Pagarite toodetelt, tortidelt, kookidelt,

kringlitelt, stritslitelt ja jookidelt (v.a Selveri
internetilehe

sünnipäeva-

soodustusi hakkavad

kauplustes

Selveris kõikidelt Selveri

Köögi

ja

olema kehtiv

Korraga saab iga liige olla

Kaubamajas

I.L.U

peab

saama

Partnerkaart
kehtiva

ning

liikmed

Kontrolli ka üle, kas sinu ja sinu pereliikmete

tellimused).

Soodustused kehtivad sünnipäeval

grupi

pärast kinnitamist.

sellele

eelneval ja järgneval viiel päeval kõigile grupi

kaardi saad
Selveri

liikmetele.

kehtib,

sest soodustust saavad ainult

Partnerkaardiga pereliikmed. Aegunud
ringi

vahetada

Kaubamaja

või

infoletis.

Loe lähemalt peregrupi moodustamise kohta

ja

liida

oma

pere

www.partnerkaart.ee.

MINU PERE GRUPI MOODUSTAMISEKS
ON KAKS

VÕIMALUST:

Mine Kaubamaja või Selveri infoletti ja

ütle,

et soovid luua

küsib sinult

peregrupi. Teenindaja

peregruppi

perekonnanime ning
Lihtsam

ja

liidetavate

ees-ja

isikukoodi.

kiirem võimalus

on

grupp moodustada

Partnerkaardi iseteeninduses. Seal saad

peregruppi liidetavate
ning
TEE

isikukoodi ise

ees-ja perekonnanime

mugavalt

sisestada.

NII:

Logi sisse Partnerkaardi iseteenindusse
www.partnerkaart.ee.
Sisesta Minu Pere lehel

perekonnanimi ning
liita kuni seitse

viis

liiget

7–21-aastast

pereliikmete ees-ja

isikukood. Ühte

gruppi

ehk kaks täiskasvanut

saad

ning

last.

MUUUV Seiklusmaale
lõbutsema!
MUUUV Viimsi Seiklusmaa
Jooksmist
maa

ja

lustimist

on

loodud lastele

all kui ka õhus. Lapsi ootavad batuudid,

loontünn,

liu-

vanuses

jätkub kõigile lapsemeelsetele

ja pugemistoru,

s–lo

nii

maa

ronimisrajad,

9D-elamuskino,

sünni-ja mängupäevade,

peal,

poro-

ronimisvõrk ning

palju muud ringijooksmiseks ja hullamiseks. MUUUV sobib
ge laste

aastat.

eelkõi-

aga ka firmaürituste korraldami-

seks. Peo tarbeks ootavad külalisi viis erivärvilist MUUUVi värvides maja, kuhu ürituste seltskonnad kenasti koonduda saavad.
Peomajad mahutavad 20 sünnipäevakülalist ühiselt ümber laua ja

pakuvad üritusel olemise
muuuv.ee

16
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aega ka vanematele. Vaata lähemalt

või helista 605 1100.
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keha

eelmist kirju-

tist Hooajas (Kevad

poole

elevil

austajad,

millest juttu tegin,

see,

on

nende elu! Just sellised

dega piruette.

Justkui oleks minu

teha. Muidu

vale

puhul

aju

selja peal

sõrme-

muidugi tuleb lõpuks
ja mingid asjad

vihastab

ära

ja hakkab

kehale suisa käkki keerama. Ahistama

mingite pseudoprobleemidega.

te-

Siis

gemist mingi erilise töömesilasega,

hakkad muretsema. Imelikku muusi-

kes ööd

kat kuulama. Nina otsa tuleb vinn. See

ja päevad rabab ringi, käed
jalad operatiivselt laiali nagu Šveitsi
da,

et mis imemehe

pilti

siin

ma

aju illusiooni,

en-

tervjuud,

kui

foni käima

energia võtan,

teen?!

Tundub,

väikese

aju väljamõeldis. Aju

mu

Tema usub

on

on

jumalasse.

laiskus

on

esile. Eriti

ajakirjanike

Lasen kehal ka rääkida.

aega

See

on

täitsa nagu

see mass

on

võtma.

lihtsalt ei allu

suurem

vahepeal

sellele füürerile, kes kogu aeg pööningul

Kes aina õiendab

sind tegutsema. Sa

ja kamandab

et inimesele

lillkapsas! Usun,

laiselda. Ka ürginimene oleks

ennast

juba eos

ainult laisalt

meeldib
suure

kivi

päikesepaistes rullinud ja näksinud mammutikoiba. Kui

oleks

see

siis veel

võimalus antud. Kui aju poleks sekkunud. Aju oli

päris pisike.

Ennast

polnud ollagi,

kamandama. Jube diiva. Otsi

omale

välguga

vastu

koobas,

pead lüüa,

et

aga

juba kukkus

muretse süüa… Lase

Koksa mingi naine uimaseks, lohista karvupidi

Näägutab

nagu väike

koopasse ja

baretiga vanatädi pesunööride juures,

suunatud, kui kajakas

on

äsja pestud kom-

bineele lille trükkinud. Ja aju hakkab lällama alati just siis,
kui

päike paistab ja keha tahaks tšillida. Kui oled pehmetel
patjadel või soojal liival. Aju ülesanne on kogu aeg sinu
checklist’i ridu

juurde

tekitada.

Süümepiinakraane kriginal

lahti keerata. Et ikka surmani tegevust oleks. „Hauas

puhata küll!“
semas.

olen kuulnud

Jube. Aju

on su

tipptegijaid

täielikult

püsti,

ennast

ikka

peaks

ma

pole

enam

võtan endale

oma

jõletu hunnik.

teha. Hakkab nende kokku

Tekivad

mõtet minu

kohustusi. Ei ütle

Sellepeale

palju

joru ajama.

tudeng ja blaa blaa blaa. Siis ajan
igasugu töid ja

ajul tekib

on

eluga midagi asjalikku ette

oma

horisontaali. Maskeerub

ennast

millelegi

ei.

kohkub keha ära. Viskab

diivanipadjaks.

kuhjatud asjade

Ei taha

midagi

valmimisi aga edasi

lükkama. Siis ühel päeval hakkab aju jälle karjuma ja kujuteldava
kalendri lehtede vahelt lahvatavad
alarm! (saksakeelse

Keha

hääldusega,

hüppab püsti ja kukub

paanika

alarm!

välja leegid. Kostab:

allveelaeva

ruupori häälega).

rahmeldama. Tekib

ja käivituvad tuumareaktorid. Selle

loominguline

paanika

abil saavad

äkki kõik tööd valmis. Ilma selle häireta minu reaktorid tegelikult
ei iitsata ka. Sihi mind kasvõi
Rod Stewarti

pildiga.

Suts

suure

toikaga. Või

hirmuta trikoos

ja valmis.

oma

linna

käpa

jõuab

peal bravuurit-

alla saanud.

ma

ei ole

näinud,

iga vaba hetke

et

täitmine

mingi

töö nühkimisega sellest erilise juveeli teeks. Igal

asjal
Kui

on oma

Auguste

tuure

täie
on
sa

valmimise aeg.

Öelgu aju

Rodin oleks kolkinud

liiga kaua,

mis tahab.

oma

skulp-

oleks nendest saanud hea koti-

killustikku, mida hea talvel Pariisi tänavatele puistata. Keha

selles mõttes paras pätt. Ja aju
närvidele käib

vahepeal

see

aju.

on

igavene esteet, aktivist. Täit-

Ma pean talle nagu

kogu

aeg

andma, et ja-jaa, näed, mu käed liiguvad, ma praegu teen
igast asju. Õnneks on ajul ka omad nõrgad kohad ja ta jääb

aru

mõnikord seda jama uskuma. Nüüd, kus suvi
tinistan
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et

kohe

see

et

saaks tulesädeme kätte.

meisterda aga järglasi. Klassikaline aju ürgiba. Tee, tee, tee.

rusikas taevasse

siis

palju,

liiga palju

et

Aju toksib väikse haamriga rütmiliselt seda

Neid saab

mingi

oluliselt

siis hakkab

ja liiga mõnus,

süümepiinad,

minu meelest elus absoluutselt

filosoofia. Keha

kui aju ja

on

tunne,

00, kõikvõimas laiskus!

jõud.

laisklen

aega. Ja kui

ena-

aju üleliia uskuge.

omaette

peal

duell. Egotrippimine.

mul

minu

üldse

edasiviiv

tüütu väike

natu-

lihtsalt

ongi aju ja

see

jääb ajule mulje,

ma

peas. Sa

kärgib.

lõputu

kui

võlgu

hüperaktiivne ja trügib

oma

Lora. Tee

Käesurumine.

laisk inimene. See

kuvand töönarkomaanist

Ärge

töötamine viib

Ajule peab vahepeal

järele andma. Aga

keha

ikka

olen

selgituse. Tegelikult

masti selline

mõtet kuulata

et seda kõike

et olen nüüd

hoopis kohutavalt

ees.

ke

vajutab ja esimesena
ma

liigne

et

näe vaeva, siis tuleb ka ahastus.

ja

Fakt.

ajakirjanikuneiu dikto-

õhinal uurib, et kuskohast
selle

tööd

on

in-

igat

enne

Lõpuks vaja ikkagi

pole

mingi helgema resultaadini.

Kuvand tööloomast

valdav. Veendun selles

kättemaks.

tööle hakata. Aga

dast nüüd maalin, omal diivan

parim sõber.

aju

on

pahanda-

armeenoal. Sain ka naiselt
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No

kark alla tõmmata

et nüüd olen

peale,

et keegi teeb

Tahaks,

ohjeldamatult.

koogikesi. Öösel.

Eriti

et

nende

jätnud inimestele endast küll
mulje.

tahaks

– tööd ja rabelungi

nädalavahetused
täis. Tuli hirm

mitmed

täpselt

on

teist

Tahaks selitada. Süüa

2017) pöördusid
minu

räägib hoopis

juttu. Tahaks külitada.

ma oma

aju täiesti ära. See

on

kindel.

on

ukse

ees,

INTENSIIVNE ÖÖPÄEVANE NIISUTUS.
TUGEV KAITSE.

DAYWEAR SPF 15
Püsi

noor.

Ülitugevate

Proovi kohe.

kaitsvate omadustega

niisutav kreem annab nahale 24 tundi
kestva niisutava tõuke. Patenditud

superantioksüdantide kompleksiga
DayWeari näokreem kaitseb nahka
kõikvõimalike

Proovige

kahjustuste

ka Estée Lauderi

eest.

uut

kreemi

DayWear Matte.

NÜÜD
UUS
HIND
ALATES 29,90 €

Inc.

Lauder
Estée
7

201
©

Persoon

SUPLUS
Eesti
Suvi

on

suves

mõnus ja suveootus võtab võimust juba siis, kui

kevadki pole hoogu sisse saanud. Ehkki tihti peale ei pruugi
see

D-vitamiini

täita meie

rannapäevi, siis
oma
see

on

või

vajadusi

pakkuda palavaid

üks kuni mitu põhjust, miks peaksime

Eesti suve armastama just sellisel kujul, nagu
on.

Tegelikult isegi ülistama.

igas

maailmanurgas

jaoks midagi
Uurisime

erilist

ve

vastuste

oma

hulgast

Eestimaa

Tekst: Hanna Loodmaa

mis neid Eesti

Fotod: Höije Nuuter,
Krish Makhija, VIDA PRESS

su-

juures võlub ning kuhu võiks

sammud seada.
leiad

vi teha värskendav

kellegi

nauditavat.

neljalt karismaatiliselt

välismaalaselt,

sel suvel

on

ja

Loodame,

et nende

sinagi inspiratsiooni ja soo-

suvesuplus mõnes päikselises

paigas.

Lisa Kawasaki
RAHVUSOOPER ESTONIA FLÖÖDIMÄNGIJA

lemmikkoht Eestis

2.Minu

on

Tallinna

nalinn. Lihtsalt sellepärast, et

EHIME, JAAPAN

see on

va-

ilus

ja armas! Ma olen seal palju jalutanud ja

1.

Eesti

Ma
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juures on kõige

parem asi

on

kaua

valge.

õues jalutada ja flööti harjutada
pole siin liiga palav. Jaapanis on

saan

ajapiiranguta.

20

suve

loomulikult see, et õhtul

Ka

suvel nagu saunas, ellu

on peaaegu

da… Eesti suvi

mõnus!

on

väga

võimatu

jää-

see

meeldib mulle aina rohkem. Mis

vanalinn

ei ole

liiga

3.Kõige

kõige

Ma ei saa aru, miks

(inglise keeles
on

stoune

kõige

parem,

minu aed.

lahedam eestikeelne sõna

„kivi kotti”.

head õnne! See

Nagu

suur.

on

„kivikott”

bag) tähendab

huvitavam sõna!

persoon

Adelaida
Pardo
VISUAALNE JUTUVESTJA,

BOGOTA, COLOMBIA

juures

suve

I.Eesti
on

kõige

parem

asi see, et Eesti

suvi

on

täis majesteetlikku

loodusnähtust, mida
pole

siiani

hinnanud:

kunagi

nii

ma

palju

Pärast

valgust.

nii mitut kuud pimedust

Põhja-

tungib päevavalgus
maadesse,
pimeda

saates sügava

öö mõneks

ajaks

ära

ja pak-

kudes meile võimalust elada 24 tundi

Stewart Johnson

maa,

puud lähevad rohelisemaks, õhk

Liidu militaarrajatisi, hüljatud maju ja

päikesetõusud

I.Eesti

suve

juures

asi see, et suvi

on

on

kõige

mesed

parem

igal aastal. Tavali-

selt. Mõnikord suundume talvest

otse talvesse. Kui suvi aga Eestisse
on

see

lausa

uskumatu,

hämmastavalt ilus

tore. Maakohtade lõhnad

jõed

–

see

on

2.Minu
on mu

taks kindlasti

lemmikkoht,

külastada

aga

on

veidi

ja

mis teie lemmikkoht siin

3.Kõige
on

kuna-

midagi sellist

tõlgituna

nagu

„sünnipäeva-

kõlaks umbes

Minu eestikeelne lemmiksõna

poolest „kibuvits”. Miks? Selle
nu

ja

3.Kõige

2.Minu

lemmikkoht Eestis
saar.

See

avastama-

ta. Ma tean nii vähe

keelseid

tavana.

–

lahedam eestikeelne

sõna on mul veel

iseenesestmõiste-

Aegna

labürindi keset metsa

kõik selle keset merd.

sõnu,

et

mulle

meeldivad need kõik

eesti-

tõepoolest

väga!

on suu-

repärane koht, kus kogeda
usu

või ei,

eksoo-

tilist mõistatust nimega Eesti. Ühe-

James Werts
LAULJA, DETROIT, MICHIGAN, USA

Enamik inimesi ütleks,

nädalalõpupeopärastlõunaväsimus”, mis inglise keele

energiat.

on.

et nende lemmikuks eestikeelseks

sõnaks

täis

muistsetele eestlaste kunagi püha

paganliku

häm-

lahedam eestikeelne sõna

„kibuvits“.

ja

Vabariigi ja Nõukogude

seda ei tee, ei

mastavalt maalt lahkuma ja te ei saaks

on

asju

korraga kogu seda,

soovi-

elamisluba. Siis peaksite sellelt

gi teada,

võtma

on

et see

ma

nii elavad

Eesti

politseijaoskonda.

Kui te olete välismaalane
saa te

ja

ja vaated, järved ja

lemmikkoht Eestis

ini-

pikemad ning

Suveõhtul Eestis terrassil kohvi lonk-

peaks

piinarikast ootamist väärt.

teistsugune. Ma ei ütleks,

on

on

sates mõtled sa kindlasti, et sa ei

ilmub,

sa

keskaegseid surnuaedu, Tsaari-Vene-

päevas. Kõik kasutavad seda ära:

läheb soojemaks, päikeseloojangud ja

KOOMIK, WISCONSIN, USA

leiad

päevase jalutuskäigu jooksul

on

„pikk

sõna“.

aga tõe-

vastus on

mi-

teine eestikeelne lemmiksõna: „ei tea”.

I.Eesti

suve

juures

kõige

on

parem asi see, et eestlased
nimetavad seda suveks.

Eestlastel tekib suvemeeleolu

aprilli keskel, kui ilm
kraadi ja õues

on

suve

Teine suurepärane
on see,

kan-

külma talve.

asi Eesti

et ma saan

jätkuvalt kanda

tulema,

Ma mõistan seda

peale pikka, pimedat ja

res

juba

vähemalt +l2

natuke päikest.

Eestlased sunnivad
des kevadrõivaid.

on

oma

suve

juu-

juuni alguses

kergeid

talve-

rõivaid.

2.Minu

lemmikkoht Eestis

mõisad. Tegelikult

on

on

mul

siin palju lemmikkohti, aga

ma

soovitaksin külastada võimalikult

palju

mõisaid. Ma olen käinud

des Eesti mõisates.
käib kaasas

oma

palju-

Kõigi nendega

ajalugu. Taagepera

lahedam eestikeelne

3.Kõige
sõna
les

on

Outkasti laul

„ei jää“ (inglise

„Hey Ya“. (Heyyy ya,

jää). Ja „tuhat“,

mis

inglise

keeles

mõis, Sangaste mõis, Vihterpalu mõis,

thousand. Esimesel hetkel kõlab

Laitse loss, Alatskivi mõis. Kõik

inglise keeles hääldades

külastamist väärt.

on

mütsi"

kee-

ice). See kõlab nagu

no

(inglise

nagu

Ei
on

see

„kaks

keeles two hat).
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KUS? MIS?

Ideid suvekalendrisse
Suvine üritustemeri

kergem oleks,

on

külluslik. Et selles supeldes veidi

toome sinuni mõned

parimad palad.

Pane kalendrisse kirja!

XII NOORTE LAULU-JA

JÄÄN“

TANTSUPIDU „MINA

XII noorte laulu-ja tantsupidu „Mina

jään“

tõeline noortepidu, kus esinevad

on

Laulu-

40 000 vabana sündinud noort.

peol

saavad 14 noort

mese

kogemuse

hatades

TALLINNA RAKENDUSKUNSTI

RÕÕMSATE

TRIENNAAL

LASTE FESTIVAL

Suvekuudel

on

käimas 7. Tallinna raken-

duskunsti triennaal. Tänavu
aeg

ja

selle

on

fookuses

val Eesti
mis

Pea-

tajumise subjektiivsus.

näitus „Ajavahe. Time Difference“

on

üle-

Tarbekunsti-ja Disainimuuseu-

(Lai 17, Tallinn)

Mahukas

21.

aprillist

23.

juulini.

satelliitprogramm paljude

isiku-

Pärnus 22.

kavast leiab

ning

kogu

Rasmus Puurilt

pere

mis toimub südasuvises

juulil

2017. Põnev päev

inspireerivaid kohtumisi,
avastamist

muusikat. Festivalilt

on

uute hobide

ning parimat

leiad ideid

ja

pi-

ja
Eesti

perepuh-

Koidust

ja

Hämarikust. See

Tantsupeoks

päev rõõmsate lastega suvekuurordis!

son

Tallinna. www.trtr.ee.

www.lastefestival.ee

Toomla. Kohtumiseni 30.

Ott Lepland

rõõmus

Facebooki

edasi-

imeilusat muusikat

on

tanud Maian Kärmas, kelle

kohvikutes ja avatud stuudiotes üle

Kaubamaja

lugu igi-

kandmisest ja vastutusest selle hoidmisel.

kuse veetmiseks, maitsvat toitu

ka

on

kestvate väärtuste põlvest põlve

ägedat kodumaist disaini. Veeda

ning

Tantsupeol

tantsijad legendi

installatsioonidega rullub lahti galeriides,

pilk

ju-

lisaks armasta-

teistelt.

etendavad tuhanded

ja grupinäituste, performance’ite ning

Hoia

esi-

koore

ees

noortelt heliloojatelt Kadri Voorandilt,
on

kitud täis silmaringi avardavaid tegevusi,

spordialade

laulukaare

oma

tud laulupeolauludele ka uudisteoseid

Rõõmsate Laste festival

pargifestival,

dirigenti

ja

Lenna Kuurmaa.
on Heli

Laulupeo peadirigent

2.

ja tantsupeo pealavastaja

juulini

kirju-

laule esitavad

XII noorte

Jürgen-

on

Margus

juunist kuni

laulu-ja tantsupeol

lehel, kus loosime välja 3 piletit Tallinna

Tallinna

rakenduskunsti triennaalile.

Piletid müügil Piletilevis.

lauluväljakul ja

Kalevi staadionil!

www.laulupidu.ee
ANTONIUSE MOEETENDUS
ERKI

Moepubliku poolt
palavalt oodatud

MOE-SHOW

Antoniuse

Tule ela kaasa
Baltikumi

kunsti tuleviku-

aastal 9.

le 27. mail kell

juunil

Antoniuse õues.

19 ERKI

Antoniuse

show’l, mis

tä-

moeetendus

histab

30

on

ACOUSSION LIVE

teatraalsete

elementidega

läbi

Acoussion Live 2017

põimitud lugu, mis
räägib heast
sest

nitlusega

loomingu

Tervikliku elamuse
ku saavutamiseks

on

aasta

kolman-

dat aastat toimuv akustilise

mait-

ja kvaliteedist,

kohaliku

22

moe-

moeetendus
Tartus toimub sel

usust
konkurentsivõimesse.

ja meeldejääva
on

õhusti-

etendusse kaasatud

pop-up

suu-

muusikafestival.

moe-

oma

juubelit Tartu

kunagisel

ERKI

ja

mnt 1

EKA

platsil,

sünnipaigal!

Kaubamaja vaateakendel,

moetööstuse

Kesk imekaunist loodust astuvad

innovatsiooni konverentsi 28. mail

ootamatutel

ka moelaval

tuntud

improviseeritud

ja (seni)

viljelevad

lavadel üles

vähem tuntud erižanre

artistid. Seekordne festival

on

21.–22. juulini

ning

tutvu

Balti-

raamatuga „ERKI

moe-show 30“. Juubelile kohaselt ootavad publikut üllatused ka ürituse õhtul

rahvus-

muusikuid, lavastajaid, tantsijaid,

kahepäevane ning toimub

valgustuskunstnikud jpt.

Harjumaal Saku vallas Küla Villas.

vaheline žürii.

facebook.com/antoniusemoeetendus/

www.muusikafestival.ee

Info ja piletid: erki.artun.ee/2017
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Lisaks

külasta moe-show retrospektiivnäitust

ning esimest korda

on kohal
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NÄITUS

Muuseumi saalid
täis Eesti kunsti.

Itaallased avastavad EESTI KUNSTI
Märtsi alguses avati Firenzes Museo Novecentos Enn Kunila kollektsioonist pärit
teoste näitus „Visions from the North“.
Tekst: Eero Epner

firenze

on

pealinn

maailma

kunstiajaloo

– väidetavalt

koguni kolmandik

Fotod: erakogu

asub siin

maailma

kunstivaradest. See ei tähenda
ainult kuulsaid

olulisi kunstiteoseid. Kunst
tavaline

osa.

muuseume

Firenzes

On võimatu siseneda

baari, odavasse hotelli
ilma et seal

on

või mõnda

isegi

ja

argielu
väikesesse

poekesse,

eksponeeritaks midagi

kunstiliselt

väärtuslikku.
Firenze süda tuksub
on

ja

tajuda igal

kunstiajaloole ning

sammul. Siiani

on

seda

Eesti kunst

Firenze olnud üksteisele võrdlemisi võõrad.

20.

sajandi alguses

Itaalias

–

elada keset
sa

all

käisid

paljud

neile meeldis

antiiki,

astud hommikul hotellist õue
on

Eesti autorid

neile meeldis avastada seal minevikku,

kiviplaat,

mis

aastaid ning mida

on

on

see

ning

seal olnud

selle aja

tunne, kui
sinu

jalge

juba tuhandeid

jooksul puuduta-

nud kümnete tuhandete jalad. Ants Laikmaa,
Konrad

24

Mägi,

Ado Vabbe
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ja teised

käisid Itaalias

Kultuuriministeeriumi kantsler Paavo
Eesti suursaadik Itaalias Celia
Enn Kunila näituse avamisel.

Nõgene,

Firenze

Kuningas-Saagpakk

linnapea Dario Nardella,
ning kunstikollektsionäär

NÄITUS

Enn Kunila Konrad Mäe
maali taustal.

Enn
Kunila

Museo Novecento Firenzes.
Maailmakuulus ooperilaulja Ain Anger

ettevõtja ja

näituse avamisel laulmas.

kunstikoguja
vaimustusid nii

ning

kunstiajaloost kui

loodusest. Eriti meeldis neile Capri

ka

Eesti kunst

on

meie

visiitkaart välismaal.

saar.

Väike saareke Vahemeres inspireeris Eesti

Olen veendunud, et

kunstnikke sedavõrd, et kui näiteks Ants

eesti kunsti suured

Laikmaa ütles

med eesotsas Konrad

et

jääb

sinna

minnes

Caprile

kõige

päevaks, viibis

ta

rohkem

lõpuks

Capri romantilised ööd,

sõpradele,

pooleteiseks

saarel üle

Mäega

väärivad oluli-

semat kohta Euroopa

aasta.

tume meri, maali-

kunstiajaloos, kui

line loodus ning toona ka mitteturistilik

see

keskkond võlus neid kõiki. Ka Konrad

Eesti maalikunsti

Mägi

viibis

Capril

– tõsi, vaid

kuu aega,

meelde

line

elus. Ilmselt

poolelijäänud asjaajamised Eestis, ning
pidi pahuralt tagasi tulema. Seevastu Capril,

me

oli

aasta

uue

ja Veneetsias

tema viimane

periood.

leidis

üle

Mägi

elutahte

mit-

et Itaalias

ning öeldakse,
ja ühtlasi väga õnnelik

Oma kirjades tunnistab

loome-

Eesti autorite teekonnalt suuresti kõrvale.

Näiteks

Mägi sõitis

siit küll

rongiga läbi,

peatunud pikemalt. Hiljem, pärast

teist

sõda ei saanud Eesti kunstnikud aga

kuid ei

maailma-

enam

kuhugi reisida ning Firenzes ei toimunud

peale

maatundma-

kuigi nägi
on

kunsti

keskel,

Esimeste

avamispäevade

et Eesti kunst torkab silma

tõsteti Konrad Mäe teoste

Kui Itaalia
stseene

kuni selle

aasta märtsi

alguseni.

selgeks,

on

riigi nappidest

või-

malustest tutvustada
oma

suuri kunstnikke

laiemalt maailmas

ja

värvirikkust,

vanemas

kunstis

on

kunst

on

masõda. Et seda

aga

tugevalt

näha inimesi,

Eesti

looduskeskne. Harva

peategelasteks

on

puud ja jär-

olu-

muuta, tuleb si-

hikindlalt

tegeleda

väga palju

inimrühmad, siis

nist pärast teist maail-

korda

mütoloogiast, religiooniloost või ajaloost,

vanem

–

melus sai

isegi sedavõrd

ka teistsugust maastiku nägemise viisi.

mida alati kannavad

tu

lugeda

külluslikus keskkonnas nagu Firenze. Esile

ilma

kunstiajaloo pealinnas

lapsest

oskavad nad seda

se

poliitilisest situatsioo-

korda Eesti kunsti näituseid. Seetõttu oli
Eesti kunst

neid teoseid esimest korda

seegi märk Firenze publiku

ja hinnata.

eriti

oma-

ruum,

kunstitundlikkusest: olles kasvanud

Mägi ka ise,

et tunneb eneses lõunamaalase verd. Ent Firenze

jäi

on

tulenenud meie väike-

ta

aga ka Roomas

praegu on.

vähesem tuntus

tuli Eestist üks kiri, mis tõi talle

sest siis

ja jätkuvalt
eesti klassi-

kalise maalikunsti tut-

vustamisega nii Eestis
kui ka võõrsil. Kunsti
maailmalinnas
Firenzes Novecento

ved. Metsiku ja ohtliku looduse asemel eelistavad

kunstimuuseumis

ENN KUNILA NÄITUSE

Eesti vanemad autorid otsida

toimuv kaks ja pool

„VISIONS FROM THE NORTH“ AVAMINE

ja

Märtsi

alguses

pärit

teoste näitus

„Visions from the North“. Kuni 21. maini

ekspo-

neeritakse Firenze linnale kuuluvas muuseumis
33 maali 16

autorilt,

eraldi saal

hendatud Konrad Mäe

on

sealjuures pü-

Avamisel osalenud Firenze

linnapea

Dario

jääb

ühe

suurema

kogu põhjal

on

kuulsat Uffizi

ja

galeriid,

imetleda

Botticelli teoseid

jalutuskäigu kaugusel

kommenteerides

Da Vinci ilmselt Eestisse ei

kanda värvi lõuendile

nii,

et

tekib

kolmemõõtme-

Laikmaa, Villem

Kits saabus

Kõigil

Michelangelo,

ning

märgiline etapp

on

sellel

teel, et kirjutada eesti
maalikunst suuremate

tähtedega Euroopa
kunstiajalukku.

kümneminutili-

vaadata ka Konrad Mäe,

Ants

hulgas kunstniku oskust

valminud näitus

eriline võimalus külastada maailma-

Nardella ilmutas Mäe teoste vastu siirast huvi,
muu

kunstikollektsio-

Museo Novecentos avatuks 21. maini.

soovijatel

se

harmooniat

kuud kestev näitus

nääri Enn Kunila

da Vinci

loomingule.

aga

kooskõla.

Põhja-Euroopa

avati sealses Museo Novecentos

Enn Kunila kollektsioonist

ni-

ja teiste teoseid.
jõua, kuid Elmar

Ormissoni

lõpuks Firenzesse

küll.

NÄITUSE INFO:
www.kunilaart.ee
www.museonovecento.it
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Kunst

MEISSEN.
Maailm

portselanis
Mikkeli muuseumi 20 aasta

juubelile pühendatud

näitus „Meissen. Maailm portselanis“ toob Eestisse
valiku Euroopa vanima portselanitehase

suure

hapralt kauneid esemeid.
Tekst: Aleksandra Murre (Kadrioru Kunstimuuseumi direktor)
Fotod: Meisseni portselanivabriku muuseum

kaks

ristuvat sinist mõõka

portselanist eseme valgel
põhjal

on

dimärk,

kindel

sest

kvalitee-

see on

Meisseni

portselanimanufaktuuri

märk, millega tähistatakse ka

praegu

selles

Euroopa vanimas portselanitehases valmivaid esemeid:
lühtreid

portselanis

autorid Johann

kullaks kutsutud

26.05– 08.10.2017

Gottlieb Ehder ja

jm. Valgeks

üritasid avastada

paljud

Euroopa teadlased ja alkeemikud, kuid esiõnnestus

see

1708. aastal Saksi kuur-

Tschirnhausil

ja Johann

Friedrich

Böttgeril.

Sellest ajast alates valmistatakse Dresdeni
tel Meissenis imekaunist ja habrast

algul vaid õukondade tarbeks,
kes hindavad ilu

ja

portselani,

praegu aga

kõigile,

kvaliteeti.

Mikkeli muuseumi 20 aasta

pühen-

portselanis“

valiku Meisseni manufak-

suure

tuuri hapralt kauneid esemeid. Lähtepunktiks
näituse koostamisel
gu, kus Meisseni

on

portselan

Austusavaldusena Eesti
male 20.

sajandi

Johannes Mikkeli

teise

on

kol-

lektsionäärile Johannes Mikkelile
tuuakse muuseumi
tusele

kogujat

valikuna

juubelinäisar-

huvitanud

jad tervikuna või

esindusliku

otse Meisseni

portsela-

nivabriku muuseumist Dresdenis.

pisiskulptuuvalmis„Ahvikapell“,
kuulus 18. sajandi meister Jo-

Näituse avab kuulus
ride sari
tas

Tallinn

muuseum.

Itaalia väikehurt

padja peal (Katariina II
koerake). 1766.

Tête-à-tête teeserviis
sibulamustriga. Meisseni
portselanivabriku muuseum.

a

mudel,

autor Johann Joachim Kändler.

Meisseni portselanivabriku

pulmas

muuseum.

tekitas õukonnas suurt

gantsed ja pilkupüüdvad

on

pahameelt.

mille

ni manufaktuuri teosed

on

Ele-

ka elutruud lindude
Mitmed

Meissekeis-

seotud ka Vene

rinnade Jelizaveta Petrovna ja Katariina 11-ga,
näitusel saab imetleda Peeter I tütre ratsa-

figuuri ja keisrinna koerakese kuju, mille
Katariina II tellis
surma.

Koos

Saksi,

pärast

peegeldavad

aga

ka Vene

osa on

sajandite
osa on

lemmiku

näitusele toodud

õukonnakultuuriga

seotud hinnalised
millest

oma

portselanesemed,

tänu paljude hilisemate

kordustele laiemalt

aga

haruldased,

tuntud,

oma

aja

maitset, väärtusi ja poliitikat.

Elegantsed kujud ja kaunid
nõud tulevad Dresdenist
mitte ainult Mikkeli

seumisse, vaid

muu-

ka Tallinna

Kaubamaja vaateakendele,

hann Joachim Kändler Saksi kuur-

kus neid saab imetleda 13.

vürsti õuekapelli naeruvääristami-

juunini.

seks,

26

ko-

erilisel aukohal.

silmapaistvai-

poole

Meisseni portselanivabriku

Weizenbergi 28,

ja loomade portselankujukesed.
juubelile

datud näitus „Meissen. Maailm
toob Eestisse

lähis-

Johann Joachim Kändler.

Mikkeli muuseumis
A.

vürsti teenistuses töötanud Ehrenfried Walther
von

1736/1741.
aasta mudel,

nõusid, pisiskulptuure,

portselani retsepti
mesena

Vaenukägu
maipõrnikaga

Meissen.
Maailm

kelle kehv esinemine
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'TIME KAUPLUSED

ÜLE

EEST

KOOSTÖÖ

Kleidimood 1968. aastal.

70ndate vaateaknad olid lennukate ideede pärusmaa.

KUNST &

KAUBANDUS,
koostöö missugune!
Eesti Kunsti akadeemia kontakti le
tänavune

juubel.
ja

Kaubamajaga juhtis tähelepanu

See pani ka täpsustama, mis

aastate eest furoori tekitanud

tallinna
aasta

Kaubamaja valmis 1960.

suveks, õppehoone juurde-

ehitis aga mitu aastat
Nii ERKI kui ka

hiljem.

libaülekäigurajale lähemalt seob.

Tekst: Anu Ojavee
Fotod: arhiiv, Margus

Ilma nendeta poleks olnud müügisaalide

Mäe,

Eve Hanson

valt käe-jala juures, nurga taga

asus

nii

paiknes

polikliinik ja akende all lillemüüjate letirivi.
Väljaku teises servas trooniv postimaja avas
te

uksed
ehk

olümpiaregatiks. Viimase „kutsika“

marsa

peale jõudsid kunstitudengid

kärmelt nagu Kevade restorani või üle

sama

tee

Loomeinimeste panus linnaruumi ilmestaja

ning kaupade disainijana on

28
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olnud

märgiline.

silte, plakateid,

kilekotte.

Kunstnike-

pikast nimekirjast leiame

rohkesti kodumaist

nii

maa-

disainerid kui

tööstustoodangut, mida

kujundasid ettevõtetesse tööle
Tule 3.05-15.06
vaatama ERKI näitust

„Retrospektiiv
aastakümnetest“ Tallinna

Kaubamaja vaateakendel
ja 30.05-15.06 ERKI
moeshow'de parimaid
kostüüme Tallinna

Kaubamajja.

pakkimispabereid ega ka

ka tarbekunstnikud. Importkauba kõrval müüdi

muga-

nooruki-

ega suunavaid

lijad, graafikud, sisekujundajad,

ja Teenindusmaja ning piirkonnast
transpordisõlm. Kõik

väljapanekuid
dekoraatorite

Kaubamaja

laiendustööd veel 70ndate alguses, mil avati

sai oluline

moe-show

naabreid lisaks asukohale

kauaaegseid

B-korpuse kruntidel jätkusid

Viru hotell

ERKI

Kaubamaja

Naiste-

vilistlased.

suunatud ERKI

Kaubamaja juubelikogumikus märgib

arhitekt Ike Volkov, et „ettevõte

aegade üks eesti
keskusi

moe

on

olnud läbi

ja maitse olulisemaid

ning suunanäitajaid, vaateaknad

kujundati

aga omaette meistriteosteks“.

MÄNGULISED VAATEAKNAD
1985. aastaks oli

maailmas.

ku,

kes süveneva

Kaubamaja palgal
kaubanappuse ajal

13 kunstniknutikaid

KOOSTÖÖ
ERKI
30 aasta

juubeli

moe-showtoimub
27. mail endise ERKI
EKA

ja

asukohal Tartu

maja

mnt 1. Rohkem

infot

erki.artun.ee

HULA kollektsioon Tallinna Kaubamaja vaateakendel.
Foto aastast 1997.

Kaubamaja vaateakendele jõudsid ka 1980. aasta olümiameened.

lahendusi otsisid.

Järeleproovitud nipina kasutati

rütmimängu korduvate

elementide (nt

heliplaa-

did või rätikud) ning vahel ka üsna veidratesse
stseenidesse

paigutatud figuuridega.

Kord mähiti

ajahamba räsitud ja korduvalt üle värvitud Jõuluakna mannid lihtsalt fooliumisse. Selleks
kui

Kaubamajja

nekeenid
kaks.

uus

sisekujundus ja

oli kunstnikke tööle

hangiti,

Ajad polnud

endised ja ühelt

ajaks

uued

man-

jäänud

majandusmu-

delilt teisele üleminek pani proovile nii tootjad
kui ka

tarbijad,

pekavad.

aga ka kunstiülikooli

endised

õp-

Ees ootasid tõsised ümberkorraldused.

UUTE TUULTE PÖÖRISES
1995. aastal

pandi Kaubamajas müüki

moekunstnike

looming.

petati eksperiment,
töö

Kehva

kuid märk jäi maha

jätkus ka edaspidi. Hiljem

Noorteosakonnas esimeste
LA kollektsiooni.
dama

müüdi

5.

tõttu

lõ-

ning kooskorruse

moemagistrantide

HU-

Kaubamajja kutsuti loenguid pi-

õppejõude ja vastupidi

väärtuslikke

noorte

läbimüügi

–

noored said

müügisaalide praktikal

junduskunsti-ja stilistikatudengid,

gupärast fassaadikella
Viru Keskus leidis

EKA ku-

kellele õpeta-

enam

distantsilt ei näe.

ostjate peibutamiseks

sajandile kohasemad võimalused ning
jalakäijad

näpunäiteid oma ala asjatundjatelt.

Tänaseni käivad

EKA moetudengite vaateaknanäitus "Made in Vietnam", 2016.

sõiduteelt

vähendades oluliselt

akende

silmitsejate

21.

suunas

maa-alusesse tunnelisse,
vana Kaubamaja vitriin-

arvu.

Kuigi

asfaldile ilmunud vöötraja

2005.

aastal

oli kiri „See

alguses

takse muuhulgas ka vaateakende kujundamist. Nii

ei ole ülekäik“, jooksid inimesed ummisjalu üle

mõnigi vilistlane on praegu Kaubamajas ametis.
Üheks pilkupüüdvaimaks väljapanekuks

ristmiku

kujunes

EKA

moe-ja fotokunsti

osakonna ning

Kaubamaja

koostöös sündinud sotsiaalkunsti

näitus „Kui

vana on

aasta kevadel

aru

ning

sotsiaalsest

kunstiprojektist

Kaubamaja

vana“. Vaateakendele 2003.

paigutatud fotosuurendused

EKA eelmine rektor käis vaibal

andmas. Viivuks üldsust irriteerinud

on

sai

linnalegend.

pidevas arengus ja muutumises

oleva jaekaubanduse innovaatoriks, kes esitleb

tarbijale muuhulgas kvaliteetset

kodumaist

Euroopa Kunsti-ja Disainikõrgkoolide
Ühenduse CUMULUS aastakonverentsi projekti

galeriis pilke

„Culture and Globalization:

Naisteosakonnas võis aga näha rahvusvahelise

valmisid

the Fashion Industry“
vanuses

A Case

raames

Study of

ning kajastasid eri

ja vajadustega tarbijat

Eesti

rõivatootjate

disaini. 2014. aasta kevadel
Eesti disaini

püüdis

pop-up

B-korpuse

poes

pakutav,

Lindströmi töörõivaste konkursi prototüüpe.
Vaateakendel

on

olnud esil nii EKA nahakunsti

loomingut kandmas. Ettevõtmise käivitajaks

osakonna

oli tollane moeosakonna

moetudengite Vietnami praktika tulem,

ning projektijuhiks
Nüüdseks

juhataja Vilve

Unt

ka

millest

jutustas Hooaja eelmine number. Haridusasutuse

Anne Metsis.

on kunstikants lammutatud ja EKA

Rauaniidi hoone valmimise ootel.

tudengite aksessuaarilooming kui

Kaubamaja

al-

Kes ütleks, kui

vana on

vana?

koostöö Tallinna Kaubamajaga jätkub olenemata
sellest, et

enam

üleaedsed ei olda.
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EESTI

DISAIN

PUHKUS
disaini
keskel
Fotod: Kaubamaja,

puhkust

Juta Kübarspp, tootjad

naudid

kõige

rohkem

siis, kui ümbritsev keskkond
on

mõnus. Selle loomiseks

pole vaja

sõita

kaugele.

Tuleb vaid seada sammud

Kaubamajja
pilk

või avada

Eesti disainerite

e-pood ning

loomingule.

heita

Soovitame

mõne disainielemendi ka koju soetada,
sest usu, seda vaadates

puhkavad silmad,

keha ja vaim.

1 Iris Janvieri kleit 249.99 €* 2Kriss Sooniku bodi 149.99 €*3Norkke pakk 6 noale 49.99 €*4Valhalla puidust kandik Järv 79.99 €*

sWoh, puidust kaanega tumba 199.99 €* 6Anneli Tammiku kõrvarõngad 199.99 € 7Karloova võlukepp 13.99 €* BUpstairs Designi
espressotass Uho 17.99 €* 9Aesti turba näomask 15 ml 4.90 €, Aesti turba näomask argaaniaõliga 12 ml 5.90 €loKadri Kruusi kaarditasku 16.99 €*
11Tekstiil Ruumis, kuumaalus 5.40 €* 12Valhalla padi Indigo Love 52.99 €* 13Breden Kidsi bodi 24.99 €*, Breden Kidsi püksid 19.99 €*
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It’s time for

wishes
come

to

true.

IST PRIZE IN THE CLASSIC CATEGORY

IST

PRIZE IN THE

ler Prix

TISSOT CH EM IN DE S

Chronographe

CHRONOGRAPH CATEGORY

ler Prix

Classique

2ème

Prix

Classique

3ème Prix

Classique

TOU RE LLE S lady automatic .

2015

A V ERY S PEC IA L PI EC E TH AT TA KES IT S

NA M E

2015

2015

2015

FR O M TISS OT ’S H O M E A D DRES S

IN LE LO CLE, TH E CR A D LE

OF TH E

WATC H I N D UST RY I N SWIT ZER LA N D.

IT HA S A POWERM AT I C 8 0 MOV E-

M EN T WIT H U P TO 80 H O U RS O F

POW ER RES ERV E

,

A M OT H

ER-

O F - PEA R L D IA L A N D A

S

EE-T H R O U G H

C AS EBAC K .

BOUTI Q U ES : PAR I S

LO N D O N

NE W YO R K

B EIJ I N G

HO N G KO N G

SI N GAP O R E

NE W D ELH I

D U BAI

M O S COW

ZU RI C H

TIS S O T WAT C H ES. C O M
TI S S OT, IN N OVATO R S BY TRAD ITI O N

Sündmus

Kaubamaja
pastelne
MOEKEVAD

kaubamaja

avas

pastelse

kevadsuvise hooaja tõeliselt

vaatemängulise moeetendusega, mida saatis särtsakas

Laura Prits

Külalisi

juhatas sel

helgelt

ja Ziggy Wild.

värvilisel moeteel
Moeetenduse

võluv Eda-Ines Etti ning kutsututest joonistas
kuldsete

moeillustratsioone

pintslitõmmetega
Õhtu lõpetas õhupallide sadu,

lõpetas
pastelsete õhupallide sadu,
mis publiku rõkkama pani.

Eike Malva.

mis külalised rõõmust rõkkama pani.

Tekst:

Anna Ansmitt
Küttim,

Fotod: Meeli

Ardo Kaljuvee

Kevadele andis tõelise

Võluv Eda-Ines Etti viis külalised moerän akule. Tõelisekspilgupü djaks on kaLil i Jahilo kleit,

hoo sisse Laura Prits
koos
mis sobib Inesele kui valatult.

bändiga Ziggy Wild
ning DJ Andres Uibo.

Kevadhooaja avakõne pidas
Kaubamaja tegevdirektor

Tormilise aplausiga

Erkki Laugus.

võeti vastu
esimest korda

Kaubamaja
moeetendusel
osalenud

laulja
Kaire

Vilgats.

Külalisi ootasid väikesed
Moelavale astus ka Kaubamaja logistikajuht Katre Tiimla.
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kingitused. Mida need küll
endas peita võisid?

Vahetult
moeetenduse

hõljus

enne

algust

lava kohal

tõeline moepilv.

Õhtu lõpuks läks loosi Kariibi mere
Palju õnne Kadri Klaassenile

kruiis.

(keskel), jääme reisimuljeid

Moeblogija Getri
Malval endast
Manona

ja

Mitt (vasakul) lasi illustraator Eike
suurepärase moeillustratsiooni luua.

Krister Paris

Meikar

on

koos nii toredad!

Jana Boberg

sõbrannaga

Naistemaailma laval

värskeid

rõõmustas moepublikut
DJ Paul

moetuuli

Oja.

nautimas.

Stilist Jana
Hallas Kodumaailmas kevadisi

sisustuselemente
avastamas.

Meigikunstnik Marre
(paremal) on

Naissoo

Signe Kivi Kaubamaja
juhtkonda

tervitamas.

moepeole kaasa võtnud
oma

imearmsa pisipoja.

Indrek Arula vapustab alati
positiivselt

oma

poseerimisoskusega, niika sel korral!

Moekunstnik
Liisi Eesmaa
oli sel õhtul

hoopis

Palju

Kaubamaja moeetenduse stilistiks.

õnne

Liisile emaks
saamise

puhul!
Suur moe- ja disainifän Ma rja-Li s Ilusnautismoepidutäierlinnal.

Moeblogija
Kätriin Kübar
stiilselt mustas.

Kõik pilgud ka Maarja
trendikatele pükstele!

ootama!

MÜÜGIL TALLINNA
JA TARTU KAUBAMAJAS

www.glamuur.ee

TREND

Suvised
moehoovused

aKlinubmjs.

Püüa uue

hooaja moelaineid,

garderoobi troopikat,

värve

tuues oma

ja mustrikeeriseid!

T

ainult

*Tärniga

Foto: Kalle Veesaar

müügil

Stilist: Liis Plato

to de

Modell: Mari-Liis Fridolin

tähisatud

Meik ja soeng: Mammu, Olga

Krõlova

(E.M.A Model Management)

Red Valentino kleit 799.99 €

*

Love Moschino kingad 199.99 €*

Haga päikeseprillid 20.90 €
Evita Peroni juukseklamber 78 €

Red Valentino käekott
699.99 € / 789.99 €*

HOOAEG / SUVI 2017
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Moeseeria

MOETROOPIKA
Fotod: Kalle Veesaar
Stilist: Liis Plato
Meik ja soeng: Mammu,
Olga

Krõlova

Lavastus: Piret Vapajeva

aKlinubmjs.

aärnigmuültT
to de

tähisatud

*T
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Assistendid: Gertrud Rei,
Aale Pihlak, Barbara Ulk
Modellid: Adeline Vaher-Vahter,
Josefine Vaher-Vahter
(E.M.A Model Management)

Adeline:
Calvin Kleini trikoo 89.99 €

United Nude’i kingad

179.99 €*

Quay Australia päikeseprillid 49.99 €*
Max Mara sokid

29.99

€

Liu Jo jakk 215.99 € / 269.99 €*

HOOAEG / SUVI 2017

moeseeria

Josefine:
Montoni kleit 79.95 €*

Montoni püksid 49.95 €*
United Nude’i kingad 229.99 €*
Furla käekott
Triwa

349.99

päikeseprillid

€*

129.99 €*

Hõbedast sõrmus 39.99 €

Hõbedast prossid alates 25.99 €

Adeline:
Tara Jarmoni

pluus

259.99 €*

Tara Jarmoni püksid 259.99 €*

Montoni kaelaehe 15.95 €*

Quay Australia päikeseprillid 49.99 €*
Evita Peroni juukseehe 21 €

See By Chloé kingad
289.99 € /

339.99

€*

KaTublinmjs.

aintäuhsldmügi
to de

ärniga

*T
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rubriik
moeseeria

Josefine:

Adeline:
Sandi pluus 229.99 €*

Michael

Sandi

379.99 €*

Michael Korsi püksid 179.99 €

199.99 €*

Steve Maddeni kingad 99.99 €

pintsak

Sandi püksid

Vagabondi kingad

89.99 €*

Desiguali käekott 69.99 €

Marc Jacobsi rahakott 339.99 €*
Anneli Tammiku
pross

99.99

Hõbedast pross 67.99 €

Kaubmjas.

alin

ainmuültgT
to de

tähistaud

*Tärniga
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Korsi kleit 229.99 €

€

Furla käekott 229.99 €
Chic et Plusi

juukseehe

11.99 €*

moeseeria
TREND

Josefine:
Tara Jarmoni pluus 199.99 €*

By Malene Birgeri kleit 399.99 €*

aKluinbmjs.
T

Katy Perry kingad 159.99 €
Adeline:
Marciano püksid 149.99 €*

Kanela sall 49.99 €

Tommy Hilfigeri kleit
143.99 € / 179.99 €*
Gino Rossi kingad

*Tmärnüagil

ainult

to de

tähisatud

99.99 € / 119.99 €
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rubriik
moeseeria

SUVIST
MOODI
VAATA KA
E-POEST!

aKlinubmjs.
T

ainult

m*Tärünagil

to de

Josefine:
Furla kott 349.99 €

United Nude’i kingad

199.99 €*

By Malene Birgeri vöö 119.99 €*
Komono

päikeseprillid

49.99

Sokolovi sõrmus 29.99 €

tähisatud
Versace Jeansi pükskostüüm
359.99 € / 449.99 €*
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€*

moeseeria
TREND

Adeline:

Josefine:

Montoni pluus (roosa) 39.95 €*

Tara Jarmoni kleit 399.99 €*

L.K. Bennetti seelik 339.99 €*

Lummuse sõrmus 109 €

Pennyblacki topp

Twin-Set’i

79.99 € / 99.99* €

191.99 € / 239.99 €*

aKlinubmjs.

pluus

ainultähsdmüg

T

to de

ärniga

*T
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Trend

Kehtestavad SÄRGlD
Tekst ja stiil:

Hanna Loodmaa

Fotod: Kaubamaja, Vida Press

klassikaline
on

särkpluus

kõike muud kui

igav. Naistemoes

on

meestesärk teinud

võimsat võidukäiku

trendiloojate sulg

on

ja

vürtsitanud seda

triipude, volangide ja värvidega.
Särkkleidi puhul
universaalseima
nes

ga

on

ilmselt tegu ka ühe

rõivaesemega

sellega tenniseturniirile,

madalad

astuda läbi

jalanõud,

– minjal-

sobita

kui aga

plaanid

päikeseloojangupeolt,

siis

siruta käsi kontsakingade järele.

Kaubmajs.

alin

T

müaignult

to de

tähistaud
*Tärniga
42

ITommy Hilfigeri kleit 149.99 €* 4Mosaici kleit 69.99 €*
sVera Monti kleit 169.99 € 7Pennyblacki kleit 129.99 €*
9Angelo Carutti jalatsid 129.99 €loLiu Jo kingad 189.99 €*
11French Connectioni kleit 99.99 €* 12Coccinelle nahkkott 239.99 €*
13Nude of Scandinavia kingad 179.99 €*

HOOAEG / SUVI 2017

*Partner-

kaardiga

2Versace Jeansi kleit 319.99 € / 399.99 €*
3Marc Aureli kleit 109.99 € / 139.99 €
6Patrizia Pepe kleit 191.99 € / 239.99 €*
8 Ivo Nikkolo kleit 109.99 € / 139.99 €

'lt.

Paris

*L’Oreal
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loreal-paris.ee

Lara Stone.

12 UUT MATTI TOONI.
NII

SÕLTUVUST TEKITAV

NII ELEGANTNE, NII PARIIS.
SEST SA OLED

SEDA

VÄÄRT.

MMi
PUHTAD, JULGED
PIGMENDID KÕIGE

F&

RIKKALIKUMAKS
VÄRVIKS*

PARIS
FASHION
V/EEK
a

lorealmakeup
o

LO REAL
,

MAKEUP

DESI G N E

-

R/PARIS

STIILISPIKKER
NAISTELE

SUVES
supeldes
Tekst: Britta Ratas

Fotod: Vida Press

Üks värvilisemaid, lõbusamaid ja
vabamaid moehooaegu

on

ukse

ees. Võta viimast, proovi kõike
ja ära kahetse midagi – mood
on

loodud kõigile!

ROOSADE
embuses
Sel suvel ei

saa

kuidagi mööda

sast, mis tahaks ennast nii

roo-

tütarlapse-

likult ja õrnalt poetada iga naise
deroobi. Kärtsumast

Suvine
FLOORA
Nüüd saab end

lõpuks

lille lüüa! Suured roosi-

õied, tillukesed

lille-

sülemid ja eriti

trendi-

kad

palmilehed

kuulu-

vad moodsasse botaa-

nikaaeda, kust endale

täpselt sobivad

komp-

lekti noppida. Kui siiani

pole

sa

suurem

asi

mustrikandja olnud,
siis nüüd vähemalt

proovi eri versioone

ning avasta,
mustrites

pärane
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et osas

peitub

sala-

salendav võime.

Marni

pastelseni

roosade

spekter just selline,

vanuses

kaunitar endale

kust

oma

gar-

on

igas

leiab.

STIILISPIKKER
NAISTELE

Pucci

Mahlakas

VÄRVIAMPS
Tsitruselised kollased
on

suveks

justkui

des mööda

suve

ja

mahlakad oranžid

loodud.

Kirgastes

tooni-

lennates unustad halli

argipäeva ja talvised külmakraadid, justkui
neid poleks kunagi olnudki. Eriti
valt

ahvatle-

mõjuvad just pikad pikkused ja

maksikleidid, mis terve kanga ulatuses

just

nendesse päikeselistesse toonidesse

võõbatud.

Kuldsed LIIVAD
Kogu selles värvilises moemöllus

on

õnneks olemas ka tasakaalustavad
neutraalsed
nii

toonid,

elegantselt ja

mis

mõjuvad

alati

luksuslikult. Eriti hästi

sobituvad need nahale, mis

juba päikese-

liselt kuldseks päevitunud. Lase kangastel
vabalt voolata ja lennelda, et õrn kergus

pääseks

veel

enam

suviste sandaalide

esile, ning

kõrvuta

ja platvormidega.
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MÄRK

Unistuste

PUHKUS Itaalia

päikese all
Kas vaatasid hiljuti Fellini „La Dolce Vitat“ ja

SUVI

tekkis

vastupandamatu

magusat

isu 50ndate Itaalias

elu elada? Tahaksid, et sinu rannariie-

test õhkuks

sooja

Itaalia päikest

ja lopsakat

naiselikkust? Kui sinu suveunistus

on

lamaskle-

da kusagil Toscanas oliivipuu all, veiniklaasike
ühes

Itaalia

ja

Vogue

teises

siis

käes,

valik MARC & ANDRÉ. Selle Eesti

Vanarahvas ennustas, et suvi algab jaanipäeval või siis,

on

sinu

päritolu

kau-

bamärgi rannakollektsioon pakub vastupandamatuid emotsioone, kirglikke hetki ja

kui kapsamaarjapäeval mesilane jalga tuleb.

sust.

Meie ütleme aga, et suvi algab siis, kui Kaubamajja

Algava

suve

tuuride sulandumine“

on

reisimisest. Kollektsioon

ilmuvad uued rannariiete kollektsioonid!

elegant-

rannarõivakollektsioon
saanud
on

üles

„Kul-

inspiratsiooni
pildistatud

Kaplinnas, kuid Marc & André trikood ja bikiiTekst: Kaarin

Kivirähk

nid

Fotod: tootjad

se

saabuva

ujumispaku-

suve

riiete trendid

vad

midagi igale

maitsele. Millal need

ei pakuks

küsida. Kuid
aina

enam

–

võite ju

just nüüd tuleb

ka

päriselt

mood

igale

vastu

maitsele, kehale, kumerusele ja

nõgususele.
trendikas

Moes

on

on

loomulikkus ja

olla fototöötlemata.

Suurkorporatsioon Target tegi
kevadsuvise
ni

oma

ujumisriiete kollektsioo-

kampaania igas

dega ja muidugi

modelli-

suuruses

täiesti ilma

olev märk Marc & André teeb

36–50
ning bikiinide rinnahoidjaid suurusoma

ujumisriideid

tes 70–95

ning

veider kui

see

normaalne

suurustes

A–F korvini. Nii

ka ei tunduks

on

lõpuks

–

olla

ometi ka

mustritest on

moes

Lühidalt võib

ma.

vased
need

öelda,

ujumisriided

on

kvaliteetsed, mugavad ja

on

suurustes

rannahuvilisi,

suvest.

unistus täiuslikust

Puhkusest, pikkadest päikse-

listest päevadest rannas, päevitunud

õlgadest ja soojadest
ääres. Tihti
aga

midagi

õhtutest

kipub päris
muud.

lektsioonist võib leida

sarnaste „tun-

demärkidega“ bikiine. Juba mitu
hooaega

on

tagasi

vana

hea

kuid tihti ilmestavad seda
või

trikoo,

väljalõiked

läbipaistvad mesh-kangad,
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nii

mere

suvi olema

Jaanipäeval sajab

vihma, grilliõhtu rikuvad ära sääsed,
on

liiga külm ning rannas

tuuline. Ilma vastu

kindlasti

saame

omalt

me

et

ei saa, kuid

poolt

selline, nagu

nendegi kevadkol-

kan-

Kus selliseid moodsaid riideid

siis, kui üks päev ikkagi

sest

igaüks

da võiks? Suve saabudes tekib ikka

eksootilised mustrid. Tasub

poole,

et

võiks endale midagi leida.

kujuline ülaosa, lilled, narmad ja

moemärkide Max Mara või Michael

tänapäe-

kelmikad ning rõõmustavad kõikides

kõik,

Kors

et

mitmekesised:

nööritud bikiinid, bikiinide trapetsi-

kiigata

tri-

avaustega, kust kindlasti

kõrgete

peavad ka puusakondid välja paist-

on

Lõigetest ja
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Samuti teeb ilma 90ndate stiilis

koo

merevesi

moodne!

varjundites pa-

näiteks Ted Baker.

Kaubamajas

mingi ebamäärane

töötlemata. Ka näiteks Kaubamajas

müügil

nagu seda sinise eri
kub

teha

unistused täituksid. Sest mis

sellisteks

me

on

päevadeks peab

rannariiete

päriselt

unistasime? Just nii,
täiusliku

komplektiga iga hetk

valmis olema. Niisiis, milline
selle
uue

suve

on

sinu

puhkuseunistus, millele

rannakomplektiga julgelt

vastu astuda?

on

täpselt nii glamuursed,

et toovad

päike-

ka Eesti suvilaõuele. Sea ainult kausike

oliive
tunne

ja

klaasike

ongi

sama

Aperol Spritzi

valmis

ning

hea nagu lõunamaal!

MÄRK

JÕUDEOLEK
Prantsuse Rivieras
Kevadsuvi

on

su

lemmikmoehooaeg, sest just siis tulevad jälle

moodi lillevanikud riietel. Sa tahaksid

oma suve veeta

kusagil

Côte d’Azuri maalilises linnaäärses lossikeses, nagu seda tegid

Inglise

aristokraadid

Briti moetööstuse

19.

sajandil.

moguli Ray

Sinu valik

on

TED BAKER,

Kelvini 30 aastat

tagasi

loodud

moemärk, mis tundub olevat mõeldud inimestele, kes kannavad
kokteilikleite ning mängivad ka päriselt bridži. Tegelikult
kõik muidugi üks
vad

kogu

suur

muinasjutt ja Ted Bakeri riided

seda luksust ka

rõõmuga

näiteks Bakeri lillelised bikiinid või
lokita

juukseid ja

kaasa

see

Tõmba

selga

tänapäevane mesh-trikoo,

kanna retropäikseprille

Narva-Jõesuu plaaži

mängida.

on

võimalda-

ning

oledki Võsu või

stiilseim kodanik. Ja ära unusta kellaviieteed!

PIKUTAMINE
basseini ääres
Kui keegi küsib, kas eelistad seljakotti ja

telki või viietärnihotelli ja mullivanni, ei
mõtle
telk

sa

kaks korda. Kelle jaoks üldse

ja seljakott

re, aga seal ei

vaid peab

leiutati? Rand

saa

ju

paljajalu

kanda

on

küll

ilusaid

läbi kuuma liiva

pama. Sinu valik on New

to-

kingi,
sum-

Yorgi kaubamärk

VINCE CAMUTO, mis on 2015. aastal
meie

hulgast

gatootja

lahkunud

legendaarse kin-

omanimeline riidemärk. Camuto

rannakollektsioon

on sportlik ja moodne,
pakkudes naiselikke vorme tugevate

värvitoonide ja mänguliste mustritega,
mis teeb sind ühtviisi stiilseks

asjalikuks.
su

bikiinid

sama

Ja mis

kõige

ja

olulisem

–

kannavad tõenäoliselt

nime, mis sinu kingadki!
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MÄRK

RATTAMATK
mööda

Euroopat
Rannailm tähendab sinu
aega väikeseks
rel

suure

joosta.

jaoks parimat

jooksutrenniks, misjä-

rõõmuga jahutavasse vette

Rannas

mängid pigem

li, kui vedeled niisama, ja
nud

õlgadele

kuse

ajal

ei

soovigi

tõmmata

oma

sa

midagi

võrkpalpäevitu-

kogu puhmuud

peale

linase rannakleidi. Kas sinu unistus

on

rattamatk mõnes kaunis Euroopa riigis
või purjereis piki Atlandi rannikut?
Sinu valik

on

tuntud

moemärgi

MAX

MARA sellesuvine kollektsioon, mis

on

veidi sportlikum Max Mara tavalisest

boheemlaslikult pehmest moest. Siiski
endiselt säilinud puhtad ja selged

on

mis teevad Max Mara ideaal-

jooned,
seks
on

sportlikule tüdrukule,

mõjuda

aastate

sama

kelle

sportlikud fläpperid. Linased

kaftanid ja rannakleidid lisavad
heemlikku

puudutust,

hästi mõnele suvisele
või

lihtsalt

ÜMBERMAAILMAREIS
esimeses klassis
Ilmselt oled

just

sina see, kes käis märtsis Balil

ning suvi pole mingi erand. Sul

ja

sa

reisid kogu aeg

on

üks rannariiete

komplekt, mille ostsid Taist, teine meenutab sulle
Austraaliat
New

ja kolmandaga

Yorgis.

Sinu valik

on

käid ainult kodulinnas
tuntud USA

MICHAEL KORSi looming. Kors

mis
et

keegi

näoliselt

on

moelooja

mees, kes

teab,

on

luksuslik Ameerika glamuur. Kui öelda,

on

„nii Michael Kors“, siis mõeldakse

sportlikku,

tõe-

seksikat ameerikaliku elustiili-

ga naist, kes lähemal vaatlusel võib olla

naabritüdruk, kes elab

Jah, võib-olla ajasime

enne

oma

lihtsalt üks

unistuse elu.

Bali segamini Muhu

ja Alpid Otepääga. Aga hei! Michael Korsi kandes
ei
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märganud

seda

keegi.

bo-

mis sobivad

piknikule

juhuks, kui midagi

muud pole selga vajagi.

aprillis Alpides. Kõik teavad, et

soov

stiilselt nagu 20ndate

L'Oi
**

Supersta.
Lash
;e

/

m

%

. m

#LashOn
loreal-pans.ee

El KUNSTRIPSMETELE!

20x ROHKEM'' KIUDUSID, MEIE KÕIGE

1. SAMM:
ula

MUST PRIMER

VÕIMSAKS
VOLÜÜMIKS

,

U

V

%

,VJ|

EKSTREEMSEM KUNSTRIPSMEEFEKT.
,

SEST SA OLED SEDA VÄÄRT.

.*9

W
UUS

mmmr
2. SAMM
20X ROHKEM

KIUDUSID
ÜLIMAKS
PIKKUSEKS

L'OREAL
(D

a

lorealmakeup

MAKEUP

DESIGNER/PARIS

Aksessuaaar

4 SUVE
meeleolu
Sooja hooaja
elegants
Pulmad, lõpetamised, suvepeod

Tekst ja stiil:

Hanna Loodmaa

Fotod: Kaubamaja

– vali-

des elegantse ja klassikalise kinga ning

aksessuaari,
õige

valiku.

võid olla

Aeg

on

kindel,

et teed

näidanud, et need

ei kao moeareenilt mitte kunagi!

Killuke
lustakust
Malbe

pastell

või ühevärviline

löö särama eriliste

kleit

aksessuaaridega.

Mustrimölluline kott

ja väikse vimkaga
kingad võivad kergesti saada sinu
selle

suve

lemmikuks!

aKlinubmjs.
T

*Tmärnüagil

ainult

to de

tähisatud
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ICoccinelle nahkkott 219.99 €*3Guessi kingad 139.99 € 4Ted Bakeri nahkkott 319.99 €*
sPedro Mirallesi nahkkott 199.99 €* 6Kendall + Kylie kingad 184.99 €* BKaty Perry kingad 139.99 €
9Aaltoneni kingad 119.99 €*llLove Moschino võtmehoidja 69.99 €l2Coccinelle rahakott 149.99 €
13Marc Jacobsi nahkkott 679.99 €* 14Katy Perry kingad 139.99 € 15Albano kingad 139.99 €
16Jeffrey Campbelli kingad 189.99 € 17Furla nahkkott 319.99 €* 18Geoxi kingad 109.99 €
19United Nude’i kingad 229.99 €* 20Liu Jo kott 109.99 € 21See by Chloé kingad 299.99 €*
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*Partner-

kaardiga
-

2Peter Kaiseri kingad 159.99 € / 189.99 €
7Michael Korsi nahkkott 329.99 € / 379.99
10Högli kingad 139.99 € / 159.99 €

€

aksessuaar

Naiselik
mugavus
On aeg panna saapad

garderoobi

tagumistele riiulitele ning teha ruumi

väl-

tõelistele suvehittidele. Too varbad

ja ning
nii

ülista

palju

mugavaimat trendivoolu

kui võimalik. Kui

des tahad

kõrgetel

õhtu saabu-

kontsadel lennata,

siis pista need päeval seljakotti!

Jumalik kõrb
Kuldsete liivade ja Prantsuse Riviera

me-

nukaim trend paistab silma ka sel suvel.
Justkui käsitööna valminud
kõrbetoonides kotid kerivad
rid

juba

kingakesed ja
temperatuu-

iseenesest kuumaks!

Kaubmjas.

Talin

aintäuhsldmüg
toode

IDKNY nahkkott 199.99 €2Superdry seljakott 59.99 €3Ted Bakeri seljakott 249.99 €*
4Wondersi sandaalid 119.99 €6Michael Korsi kingad 139.99 €* 7Geoxi jalatsid 109.99 €
BVagabondi sandaalid 75.99 €* 9Tommy Hilfigeri rahakott 69.99 €*loSteve Maddeni kingad 79.99 €
11Hugo nahkkott 219.99 €*l2Tamarise sandaalid 39.99 €* 14Furla nahkkott 489.99 €*
15Michael Korsi kingad 154.99 €* 16Coccinelle nahkkott 289.99 €*lBLaureni nahkkott 229.99 €*
19Tamarise kingad 79.99 € 20Wondersi kingad 119.99 € 21Vagabondi kingad 89.99 €
22Fiorelli käekott 89.99 € 23Bugatti kingad 69.99 €* 24Hugo kingad 319.99 €*

* Partner-

kaardiga
-

sRed Valentino jalatsid 259.99 € / 299.99 €*
17Geoxi kingad 109.99 € / 129.99 €*
13Trussardi Jeansi kott 139.99 € / 159.99 €

ärniga

*T
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Bikiinid

SUVINE KÜMBLUS!

Tekst ja stiil: Gertrud Rei Fotod: Kaubamaja, Vida Press, hankijad

AEGUMATUD
KLASSIKUD
Vallatud täpid, aegumatud triibud ja naiselikud lõiked
väärivad ka sellel suvel bikiinimoe pjedestaalil kõrget
kohta. Klassikalist stiili armastavatel naistel
randa minna kaunilõikelistes

on

võimalik

bikiinides või kehakume-

rusi rõhutavas trikoos, mille kõrvale sobib nagu valatult

kübar ja efektne rannakott.

aKlinubmjs.

aärnigutlhsdTmü
to de

*T
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ISeebergeri kübar 29.99 €2Michael Korsi bikiinirinnahoidja 99.99 €*, Michael Korsi bikiinipüksid 79.99 €*
3Max Mara bikiinirinnahoidja 89.99 €*, Max Mara bikiinipüksid 59.99 €* 4Espriti bikiinirinnahoidja 39.99 €,
9Max
Espriti bikiinipüksid 22.99 €sMarc & André bikiinirinnahoidja 49.99 €, Marc & André bikiinipüksid 34.99 €,
159.99
6Marc & André bikiinirinnahoidja 49.99 €, Marc & André bikiinipüksid 34.99 €7Morgani bikiinirinnahoidja 49.99 €,
Morgani bikiinipüksid 29.99 € BMichael Korsi sandaalid 159.99 €* 10Max Mara kleit 259.99 €* 11Coccinelle käekott 269.99 €
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Mara trikoo
€ / 199.99 €*

bikiinid

VISUAALNE
MAIUSPALA
Sellel suvel

on

rannas

paljude pilgud pööra-

tud geomeetrilistele mustritele ja

eksootilis-

tele printidele, mis mõjuvad ühteviisi
seksikalt. Kes

päris

mustrite

võidukäiguks

valmis ei ole, võib suunata

veel

pilgu

malbematele lillemotiividele, mis sobivad

kuldsele rannaliivale samuti ideaalselt.

Kaubmjs.

Talin

ainutälhsdmüg
to de

IMichael

Korsi bikiinipüksid 69.99 €* 2Komono päikeseprillid 49.99
Morgani bikiinipüksid 34.99 €4Ted Bakeri bikiinirinnahoidja 49.99 €*,
Ted Bakeri bikiinipüksid 49.99 €* sMontoni kaelakee 15.95 €* 6Ted Bakeri trikoo 109.99 €*
7Antigeli bikiinirinnahoidja 69.99 €*, Antigeli bikiinipüksid 49.99 €* BTamarise sandaalid 39.99 €*
9Michael Korsi trikoo 169.99 €*llMax Mara käekott 209.99 €*
Korsi

bikiinirinnahoidja

3Morgani bikiinirinnahoidja

99.99 €*, Michael

49.99 €,

€

10Max

Mara

bikiinirinnahoidja

79.99 € / 99.99 €*,
Max Mara bikiinipüksid
55.99 € / 69.99 €*

ärniga

*T
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bikiinid

KIRGAS
KOLORIIT
Pole kiiremat moodust ellu uut särtsu ja energiat

tuua, kui päästa lahti üks korralik värvipomm.
Erksad värvipinnad ja sportlikud lõiked
mis ei lahku

kunagi

aktiivse

moerindelt

ja

on

just need,

muudavad

iga

peesitaja pilkupüüdvaks!

aKluinbmjs.
T

ainult

m*Täürnagil

to de

tähisatud
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IMichael Korsi bikiinirinnahoidja 99.99 €*, Michael Korsi bikiinipüksid 79.99 €* 2Komono päikeseprillid 49.99 €
3Vince Camuto bikiinirinnahoidja 89.99 €*, Vince Camuto bikiinipüksid 69.99 €*4Heidi Klumi bikiinirinnahoidja 69.99 €*,
Heidi Klumi bikiinipüksid 59.99 €*sCalvin Kleini bikiinirinnahoidja 44.99 €, Calvin Kleini bikiinipüksid 34.99 €
6Coccinelle käekott 329.99 €* BMichael Korsi trikoo 159.99 €* 9Ted Bakeri trikoo 119.99 €*

10Katy Perry

sandaalid 69.99 €
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7Angelo

Carutti jalanõud

95.99 € / 119.99 €

11Ted

Bakeri trikoo

79.99 € / 99.99 €*

A RICCI
NINA RIO®
_

avi K'm

iAOk r i/vrek'i ■ i-Akik-

/

j

/

\

>
r

7

Laetitia

Casta

r

La

nouvelle

Eau

d"e toilette

Sensueile

Moeseeria

Šikk eksootika
Fotod: Aleksei Benuchi
Stilist: Johanna Eenma
Meik ja soeng: Gerda Miller
Modellid: Hugo Paul Aav,
Arthur (Sage Management)

Hugo
Seidenstickeri särk 59.99 €

ärniga

ainutählsmdügi

*T

Arthur

Michael Korsi kudum

Olympi särk 59.99 €*

Joop! pintsak 349.99

Tom Tailori kampsun 29.99 €

Calvin Kleini püksid 44.99 €*

Strellsoni pintsak 319.99 €*

Adidase tossud 119.99 €

Boss

Orange’i

püksid

159.99 €

Triwa päikeseprillid 129.99 €

(Ilumaailm)
56

199.99 €*
€*
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Topmani kingad
119.99 € / 139.99 €

Picardi portfell 169.99 €

moeseeria

Arthur

Hugo
Dieseli särk
Sandi

95.99

püksid

€

179.99 €*

Lorensi kingad

169.99 €

Dieseli kell 134.99 € (Ilumaailm)

Hugo pintsak 459.99 €*
Versace Jeansi

jakk

459.99 €*

Hugo püksid 199.99 €*
Clarksi kingad 109.99 €

Haga päikeseprillid 27.90 €
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rubriik
moeseeria

Meestemaailmas

on

State of Art’i, Michael
Korsi ja Bugatti tooted

Parterkaardiga

–20%

Kaubmjs.

Talin

ainutälhsdmüg
to de

ärniga

*T
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Hugo

Arthur

State Of Art’i särk 94.99 €*

Strellsoni särk 85.99 €*

Bugatti pintsak 239.99 €

Olympi kampsun 69.99 €

Dieseli püksid 99.99 €*

Freeguni püksid 19.99 €*

Scotch & Soda kampsun
Moreschi

kingad

Bugatti kaabu

129.99 €*

399.99 €*

55.99 €*

Boss Greeni seljakott 219.99 €
Blue Stari Ilurätt 15.99 €

HOOAEG / SUVI 2017

Henry

Londoni kell 149.99 €

Dako lips 14.99 €

Adidase jalatsid 119.99 €*

(Ilumaailm)

moeseeria
TREND

Arthur
Levise

teksatagi

Hugo
69.99

€

109.99 €

Wrangleri särk
Boss

Orange’i

59.99

€*

vest 159.99 €*

Sandi mantel 449.99 €*

Mustangi teksatagi 89.99 €

Levise lühikesed püksid 49.99 €

Guess Jeansi püksid 109.99 €

Adidase plätud 39.99 €

Clarksi kingad 139.99 €

Androni kott 349.99 €*

Haga päikeseprillid

20.90 €

Dr.

Zipe päikeseprillid

49.99 €

(Ilumaailm)*

State Of Art’i sall 64.99 €*

alin

Kaubmjs.

ainmuültg
to de

tähisatud

T

Pepe Jeansi särk

*Tärniga
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STIILISPIKKER MEESTELE

Suveks

selga!
Tekst: Britta Ratas

Fotod: Vida Press

Selleks suveks otsi värskeid

värve, proovi uusi mustreid ja
katseta pükste pikkusega.

VÄRVID
Kariibidelt
Trenditoonid kalduvad kollaste,

rohe-

liste ja roosakate poole, mis otsekui
Kariibide äärest värskelt kohale saabu-

PALMI alla

nud. Proovi neid sobitada

Kui valida üks muster, mida kanda,

vagarderoobi

väiksemas

oma

igapäe-

koguses nii,

et

värvimöll silme eest kirjuks ei võtaks.

siis olgu selleks kõik, mis meenutab

palme ja palmilehti

−

mõnusalt

su-

vise meeleolu ja laheda graafikaga

ning mõjub
kalistel

nooruslikult

klassi-

isegi

pintsakutel.

PÜKSID
lühemaks!
Millal siis veel, kui mitte nüüd?
Lühikesed

püksid

nult rannale

ei pea

jääma

šikilt mõjuvad formaalsed

versioo-

nid lühikesest ülikonnast, mida
suvisel

60
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ajal

ai-

ja festivalidele, väga

kontoris kanda.
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Trend

Tekst ja stiil:

Hanna Loodmaa

Fotod: Kaubamaja, Vida Press

Trendikad

KARIIBI
hoovused

käes

on

hooaeg, mil tuleks

teha kummardus
täis

värvidele,

mustritele ning

materjalidele.

energiat

eksootilistele

kergetele

Pane kokku

Kariibi-hõngulised palmid ja kirkad toonid

–

nii võtab suvemeeleolu võimust ka

kui

päike

on

siis,

parasjagu pilve taga.

alinKaubmjas.

ainmuültgT
to de

tähistaud

*Tärniga
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IBoss Orange’i T-särk 79.99 €2Sandi polo 129.99 €* 3Triwa käekell 179.99 € (Ilumaailm) 4Versace Jeansi pusa 249.99 €
sPierre Cardini polo 49.99 €* 6G-Star Raw’ särk 99.99 €7Wrangleri jope 99.99 € BBoss Greeni püksid 129.99 €*
9Pepe Jeansi lühikesed püksid 79.99 €*loPepe Jeansi pusa 75.99 €llCalvin Kleini ujumispüksid 69.99 €l2Geoxi jalatsid 89.99 €*
13Adidase jalatsid 119.99 € 14Angelo Carutti kingad 109.99 € 15Happy Socksi sokid 8.90 €

HOOAEG / SUVI 2017

NEW COLLECTION NOW
AVA ILA B L E IN-S T O R E

#meetthebakers

#tedbakerssl7

Aksessuaar

Härrasmehena SUVESSE
Tekst ja stiil:

Hanna Loodmaa

Casual

Fotod: Kaubamaja

& šikk
Vabal ajal, tööajal,

päike-

–

need

se

käes, vihmas

passivad igal ajahetkel iga rõivakombo juurde. Julgemad astuvad isegi kontoriuksest sisse, seljas ülimugavad jalanõud

kond ja varba otsas plätu.

Raudne
klassika
Hooajatrendide kõrval hoiab
lippu kõrgel klassikaline king.
Ajatu

vorm on

lisaks mustale too-

nile võõbatud üle ka mõnusalt
tummise pruuni ja liivakarva

beežiga. Hoiatus! Nendest
võivad saada sinu uued
lemmikvärvid!

ITopmani kingad
sBoss

Greeni

12Ted

16Topmani kingad

64

jalatsid

2Trussardi Jeansi botased 109.99 €3Ted Bakeri kott 189.99 €* 4Pepe Jeansi seljakott 79.99 €
6Boss Blacki kingad 299.99 €* 7New Balance’i botased 109.99 €*BVagabondi jalatsid 109.99
9Adidase jalatsid 119.99 €* 10Adidase plätud 39.99 €llGeoxi jalatsid 89.99 €

109.99 €

179.99 €

Bakeri kaarditasku
129.99 €

HOOAEG / SUVI 2017

59.99 €*

13Bugatti kott 189.99 €* 14Vagabondi kingad 109.99
169.99 € 18Lloydi kingad 229.99 € 19Lloydi kingad

17Lorensi kingad

€

15Hugo kingad

179.99 €

€

289.99 €*

20Moreschi kingad

399.99 €*

PRETTY

FOR YOU
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MOEUUDISED

Sinu isiklikud
JOOP! rõivad
Meeste
JOOP!

poolt armastatud kaubamärk
pakub võimalust muuta ID Tra-

veli kollektsiooni tooted

personaalseks.

Just reisimiseks mõeldud kollektsiooni
toodetele saad nüüd tellida

tähed, mis kinnitatakse
tasku ääres olevale

oma

nahkribale.

Nimeinitsiaalide tellimiseks tuleb
sul

Kaubamaja

Meestemaailma

kassas täita pisike ankeet, jätta
oma

kontaktandmed

seejärel saadab

ning

JOOP! sulle

need kingitusena otse koju.

IRIS JANVIERi

mänguline kevadsuvi
Kodumaise

moemaja

Iris Janvieri kevadsuvine

kollektsioon kan-

nab endas märgile omaseid väärtusi, nagu trendikus, mugavus,
kvaliteet

ning selged ja puhtad jooned siluettides,

teisalt

lektsioon aga mänguline ja vallatu, üllatades ootamatute
Kollektsiooni täheks

on

särkpluuskleit, kuid sellest

on

dega.

siluette

ja

Kleite

vorme.

on

on

kol-

detaili-

hooaja võtmetoode, klassikaline
disainiprotsessis loodud erinevaid

nii lühikesi,

ülalpool põlve lõppevaid

kui ka moodsas midipikkuses variante. Mõnusa ja muretu

suve-

tunde loovad kollektsiooni valitud kvaliteetsed kehasõbralikud

naturaalsed kangad: pestud linane ja teksa, klassikaline triibuline

särgikangas ning

satiinine

stretšiga puuvill.

Uue kollektsiooni

muudab eriliseks ka spetsiaalselt Iris Janvieri jaoks disainitud
muster, mille idee sai alguse juhuslikult mererannast leitud kaunist rohelist värvi merekapsast. See inspireeris disainereid nii

värvipaleti
värvideks

kui ka kelmikate

on

kaspruunid

volangide poole pealt.

Peamisteks

erinevad rohelised, tumesinine ning murtud

roosa-

toonid. Nendes värvides esemete omavahelised

kombinatsioonid loovad tervikliku ja silmapaistva kollektsiooni.
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nime-

toote sisemise

moeuudised

PERSONAALNE
TEENINDUS:
uueks

hooajaks
uus garderoob
kiirelt ja mugavalt
Kaubamaja

maailmad

rõiva-, kinga-ja

on täidetud suurepärase
aksessuaarivalikuga, mis võib nii

silme eest kirjuks võtta. Ka suvel on Kaubamaja personaalse teeninduse moenõustajad

mõnelgi

sulle heaks

teejuhiks ning

aitavad

istuva peoriietuse, ülikonna või

garderoobi
le

oma

eriti

leida ideaalselt

uue

moehooaja

hõlpsalt. Kaubamaja pakub kõigi-

klientidele tasuta personaalse teeninduse

teenust Tallinna

ning

Tartu

Kaubamaja Meeste-ja

Naistemaailmas. Selleks mõeldud privaatsalongis
saad rahulikult

proovida moenõustaja poolt välja

valitud riideid, kingi ja kotte, kohvi juua või
da klaasikest Proseccot,
oma

sirvida

kasutajad

saavad Kauba-

maja moenõustajale jätta andmed
numbrite

ja

eelistuste kohta, nii

teenindus veelgi kiiremini
di saabumise

ajaks

oma

ja

kokku

– teenindaja saab klien-

sobivad rõivad

leppida

suurus-

sujub edaspidine
välja

Teenuse kasutamiseks tuleb end enne
da

nauti-

ja hiljem

Personaal-

ostude eest sealsamas ka tasuda.

teeninduse teenuse

se

ajakirju

aeg. Selleks

on

valida.

registreeri-

mitu

mugavat

võimalust:
•

Internetis

registreerimine: kaubamaja.ee/

broneeri-personaalne-teenindus
•

Telefonitsi numbril 667 3100 (Tallinn) või
731 5100

•

(Tartu)

Tule Tallinna või Tartu

Kaubamaja personaalse

teeninduse salongi (Naistemaailm ja

Meeste-

maailm)

Tikand & monogramm
Sinu soovi

järgi

Muuda rõivad või kodutekstiil tõeliselt eriliseks ning tiki peale
nimi, tähed või mõni

vahva

muu

Tallinna

kujund!

Kaubamaja

Meestemaailma kolmanda korruse õmblustöökojas

on

nüüdsest

olemas tikkimisteenus. Masintikandeid teostav Stika&Co OÜ

läheneb igale kliendile personaalselt, luues täpselt soovitud
tulemuse. Masintikand

rõivad ja aksessuaarid
musi

ja tähtpäevi,

on

on

näiteks

ilus, vastupidav ja ainulaadne. Tikitud

parim kingitus,

päeva, isadepäeva jne. Samuti sobib

see

koostööpartnerile. Isikupärase tikandiga
terveks eluks. Tikandeid

et tähistada olulisi

sünnipäeva, lapse sündi, pulmi,

on

sünd-

naiste-

kauniks kingituseks
meene

jääb

võimalik tellida paljudele

mälestuseks

materjalide-

le, nii valmis-kui ka pooltoodetele. Tikandi valmistamine võib
võtta aega kuni nädal. Tikkimisteenuste

kaubamaja.ee.

hinnakirja leiad

Ootame sind tutvuma laia valiku näidiste

misvõimalustega Tallinna Kaubamaja Meestemaailma

www.

ja

tikki-

3. korrusel.
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Väike mõis

linna südames

Kivimaja nagu

vanal heal

Wabariigi-ajal

VÄRSKENDAV RÄNNAK
EFOREA SPAS
Hilton Tallinn Park hotelli eforea spa

on

ainulaadne koht. Siin saad võimaluse end uuesti leida

lahkudes tunned end taas säravana. Naudi kõiki võimalusi, mida spaa

jõusaalist,

suundudes

basseini-ja

saunade alale

pakub

−

alustades

ning

privaatsest

ning lõpuks lõõgastudes päikeseterrassil.

Ootame Sind värskendavale rännakule!

EFOREA SPA
KUTSUB!
HILTON TALLINN

Tule ja valmistu suveks!

PARK HOTELL

Fr. R.
Selle

Kreutzwaldi 23, 10147 Tallinn

Tel: 6305

kupongiga

sissepääs

on

spaasse

TASUTA

(tavahind 29 €).

Kupong

kehtib kuni 13.06.2017.

430

E-post: tallinn.eforea@hilton.com
www.eforeaspa.ee
facebook.com/eforeaspaTallinn

ILU
alin

Kaubmjs.

Päikseline ilu
Tervita
mis

troopikast ja päikesest

panevad

sind särama

juba

tulvil ilutrende,
enne

suvesooja

saabumist!

ainmuültgT
to de

tähisatud

ärniga
*T

Foto: Kalle Veesaar
Stilist: Liis Plato
Meik ja soeng: Mammu, Olga

Krõlova

Modell: Mari-Liis Fridolin (E.M.A Model Management)

Marciano kleit 129.99 €*
Anneli Tammiku kõrvarõngad

Dyrberg/Kerni käevõru

199.99 €

99 €
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Meik

Troopika VÄßVlD
Oh seda värvide pillerkaari, mille suvised meigikollektsioonid
meieni toovad! Päikesepuuder, särav huuleläige ja üks tore sillerdav
lauvärv

need

asjad, mis võiksid kindlasti suvisesse

on

kosmeeti kakotti mahtuda.

Tekst: Kristi Pärn-Valdoja

(ajakiri Säde)

Fotod: tootjad ja Vida Press

PÄIKESEST
SUUDELDUD
Sama kindel

kui see, et

õide löövad,

on

kollektsioonid tulevad koos

ritega. Mis

on

hakul sirelid

suve

seegi, et suvised meigi-

päikesepuud– jagub ju

tegelikult tore

meie laiuskraadidel kevadel seda

päikest napilt, päikesepuuder
aga kahvatu

jume

ühe

päris

muudab

pintslitõmbega

säravamaks ja kaunimaks.

Proovi:
i troopilisest suvest inspipäikesepuudri-ja põsepunapalett

CLARINS

CHANELi suvemeigikollektsiooni

mida saab nii omavahel miksida kui

puuder Les Beiges Healthy Glow

ka eraldi

Luminous Colour, mis muudab naha

ARMANlsuvemeigikollektsiooni

Bronzing and Blush Compact,

tervisest pakatavaks ja jume kergelt

lett Sunrise Palette, mis muudab

millel kolm matti tooni, mida mugav

säravaks.

ha säravaks

GlVENCHYsuvemeigikollektsiooni

kasutada nii koos kui ka

reeritud suvemeigikollektsiooni

omavahel segada, ning üks
toonis ruuž. Tänu pehmetele

korallipärli-

Gypsophila

nii-

segustele pigmentidele pehmendab

ja mille toone võib samuti

eraldi.

Briti mineraalkosmeetikafirma LILY

sepuuder Healthy Glow Powder, mis

LOLOMineral Shimmer Star Dust

näeb välja kui kunstiteos ja mida võid

100% looduslikest mineraalidest

sisaldav puuder ka kortsukesi ja varjab

kasutada ka põsepuna ja/või

naha ebatäiusi.

YSL-i superlaheda

uue

puudrikoostise-

jumestuskreemide ja

te sarja Next To Nothing kerge

lauvärvina.
suvemeigiBronzing Sto-

disainiga

kollektsiooni Solar Pop
nes

Collector Palette puuder, mis

on

ga puuder Pressed Powder Medium

inspireeritud safarivärvidest ja loodud

Plus, mis annab nahale kauni jume

siidiselt mati päevituse

ning

on

kergelt silendava toimega.

LUMENENordic Chici

GUERLAIN

õhkker-

i

fännidele.

Terracotta sarja Sun Trio

puuder, mis mõeldud

nii

kontuurimisaamiseks.

ge päikesepuuder, mille abil

seks kui ka päevitunud jume

saab nahk loomuliku õrnalt

Puudripaletilt leiab kolm

päevitunud jume. Puudril

on

poolmatt ja siidine koostis ning
eriti peeneteralised

pigmen-

did.
DR. HAUSCHKApäikese-

puuder, mis annab nahale
läbikumava päevituse,

si-

saldab värvipigmente ja
ravimtaimetõmmiseid

ning nahka hooldavat
nõiapuud ja salveid.
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päike-

pana-

sutava koostisega valge tee ekstrakti

M.A.C-i

72

Les Saisons särav

kasutada.

matti tooni,

koosnev särapuuder, millega saad
lisada nahale luksulikult säravat ja
kumavat
rit

viimistlust.

Kasuta

särapuud-

põsesarnadel, õlgadel ja dekolteel,

tugevama pigmendi saavutamiseks
kanna

puuder nahale

kihiti.

NB! Puuder sobib ka neile, kes

eelistavad

veganikosmeetikat.

rubriik

Divine kreem-mask käokullaga

ALATI

NOORUSLIK

KORALLE,
FUKSIAT &

NÄONAHK

LIPUPUNAST
Huulevärvid

on

sel suvel

plahva-

tuslikult erksad! Suviste toonide
sekka

jagub

nii moelavadel

Niisutab ja lõõgastab

ilma

teinud fuksiat kui ka koralseid

ja

mahedamalt säravaid toone,

Vähendab silmnähtavalt kortse

sekka klassikalist lipupunast.

Pinguldab näokontuuri

Proovi:
CHANEL i

Rouge

kreemjas huulepulk-pliiats

Coco

Style,

mida

on

tõhusalt

mugav kasutada, eriti selle suvise
korallroosat

meigikollektsiooni
tooni

Esquisse.

DR. HAUSCHKAroosiõisi,

GlVENCHYelegantne ja stiilne
lepulk Le Rouge,

mille suvise kollekt-

siooni

korallpunane

Coral

Gypsophila

meigile

toon No. 322

annab suvisele

selle viimase

ISADORAsuvise

Twist-up Lip

glamuurse lihvi.

meigikollektsiooni

Balm

huulepalsam

Sheer melonitoonis. Sel

on

päikese-

kaitse SPFIS, läbikumav värv
suviselt sulnis

huu-

ja

puuviljaaroom.

LUMENEpolümeere ja õlisid
mittekleepuv huuleläige

paremini

kui toon

Nordic

suvesse

nimega Sunny?

YSLi uued imearmsad vähese

pig-

mendiga huulepalsamid Volupte
Tint in Balm, mis
hooldava
on

on

niisutava

toimega. Meie

toon Fuchsia.

karnauuba-

toon Rosebay.
COLLISTAR i kevadsuvise

meigikol-

lektsiooni mahedas roosas toonis

huuleläige Plumping Gloss, mis
on lisaks ka sära

lopsa-

ja kerget

kust andva toimega.
ELIZABETH ARDENi uhiuued
unikaalse aplikaatoriga kreemjad

sisaldav

Seduction, mis muudab huuled tõeliselt sädelevaks. Mis sobiks

mandliõli ja hooldavat

vaha sisaldava huulepulga suvine

ja

lemmik

värvid Beautiful Color Bold

Liquid Lipstick, milles

sus

ühendaintensiiv-

on

tud huulepulga katvus ja

ning läike lõppviimistlus.

GUERLAINi suvemeigikollektsiooni
sära andev ja

niisutav-pehmendav

huulepulk KissKiss, toon 542.
DIORi suvemeigi erilised

huulevär-

vid Dior Addict Lip Tattoo, mis on
tõeliselt kauapüsivad, ent samas
huultel pehmed ja mõnusad.
Valikus on toone nude ’idest

kasuprimeri-

värvilisteni, võid neid
tada nii eraldi kui ka
na

huulepulga all.
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SILMADE SÄRA
Lauvärvides valitseb tõeline troo-

pikakuumus! Erksad, sillerdavad,
säravad
suvel

–

millal siis veel kui mitte

päikesega võidu

sirada?

ISADORAon aga suve puhul andnud

Grand Volume

Proovi:

Lash

LUMENEmonolauvärvid Nordic Chic,

millega
või

ja

saad vastavalt soovile kas mati

pärlmutrise tulemuse.

särav toon

YSLi

on

Eriti kaunis

lauvärvid, milles

13 Clear Lake.

suvemeigikollektsiooni

lektsiooni 5 Couleurs

kui ka

Full Metal

reeritud

mis kõik

Aquatic ning troo-

mis särab

toonid leiad

eredamalt!

ritud

suvemeigikollektsiooni

inspiree-

Effect särav lauvärvitoon Salvia
lett Blush-Eye
Pink

Bouquet,

ja

puudrised

mida saab kasutada nii

siidise
on

CLARINSi mineraalne taimetõmmiseid

Green

sisaldav

Choc

kuldsed

ja

4-Colour

millel

lauvärvid

tekstuuriga.

lauvärvi, põsepuna kui ka säraandjana.

Eyeshadow Palette,

Mineral

pliiatsi Perfect

100% loodus-

Contour Kajal

Eye

on

silma-

veekindla

Shadow

Tropical

likud, kõrge pigmendisisalduse ja

Shadow-Eye Lighter

lauvärvipalett

inspireeritud

lauvärvid leiab ka LILY

LOLOsarjast.

pa-

pilisest rohelusest

paletilt Electrify.

Superkaunid

Double

jast leiad efektsed

moemaja kollektsioonide

kleidikangastest. Troopiliselt erksad

päikesest

särtSar-

tušid Blue Bliss ja

inspi-

Shadow lauvärvitoon Gold Source,

COLLISTARi Itaalia aedadest

suvad toonid!

glamuursed

nii matid, säravad

on

siidjad toonid,

Styleri tušši-

dele tõeliselt

kol-

DlORSHOWPump’n’Volume

Green.

Meie lemmikud

toonid Flushed,

Opal ja

Fudge

Cake.

on suve-

säravad toonid.

VÄRV SÕRMEDEL
Suvisest erksusest ei maksaks ka küüsi ilma

jätta. Kui ei tea, millist valida, proovi mitut
korraga

–

see on

küünemaailma

uus

trend.

Kes ei soovi asja liiga kirjuks ajada, võib

piirduda näiteks kahe tooniga.

Proovi:
CHANELi

suvemeigikollekt-

kamprist,

siooni Le Vernis tooni Sar-

sete

gasso, mis

koostise

selt

pis

roosa

polegi ootuspära-

või oranž, vaid hoo-

säravalt hallikasroheline

sobib eriti hästi

ja

päevitunud

kuga.

ning

tohutu värvivali-

Peach

Pop.

Londontowni

nn

Smudge Fix,

mis

Laque

tooni
on

Jungle

rõõmsalt

Uus

ja äge

punkti

küünelaki-

märk LONDON-

läheb aga
lakile Kur

värske maniküüri
sele. Tead

džungliroheline.

ju

on

mõeldud

korrigeerimi-

küll seda tunnet,

kui värskelt lakitud

küüntega

kotis sobrad

maniküüri

ja siis

TOWN

LAKUR,mille

untsu keerad? Piisakesest

lakid

vabad formal-

Smudge Fix'i

on

on

Dolly Mix, Candy Floss ja

YSL i

suvemeigikollektsiooni

intensiiv-

Kenad suvised toonid

Meie 10

Green, mis
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samas

nahaga.
La
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ent

pigmentide ja kauapüsiva

lakist

piisab,

ilma et

dehüüdist, tolueenist,

viga parandada,

DBP-st, gluteenist ja

sid kõike uuesti alustama.

et

peak-

paradise
island

PÄIKESEPUUDER

MY BEAUTY MY WAY

OMBRE3
HUULEPULK

PÕSEPUNA
SEPUNA
www.artdeco.com

Test

Pruunistus-kreemide
TEST
Kerge jume seostub alati värskuse, puhkuse ja elu nauti misega.
Kui kiire

elutempo

ei

anna

aega

rannas

lebamiseks või takistab

seda teadlik päikesekiirte vältimine, saab alati timmida jumet
ka kreemipurgi abil. Palusime kolmel võluval naisel proovida

pruunistuskreeme ning tulemused
Tekst:

on

nüüd teie

ees.

Helen Külaots

Fotod: Kaubamaja, Kalle Veesaar, Margus Johanson, Vida Press

Katrin Pihela
Eesti Näituste

projektijuht,

messi „Ilu sõnum“

korraldaja

„Olen talve lõppedes tihti jumetuja halli nahaga.

Kuna ke-

vadele tahaks vastu sammuda pisut jumekamana, olen

pruunistuskreeme varemgi proovinud.
imponeeris

Testitud toodetest

mulle enim Collistari kontsentraat

näole, mis

oli

lõhnatu ja andis suurepärase jume väga kiiresti. Soovitan

kõigile,

kes ideaalset

VITA LIBERATA PRUUNISTUSVAHT

jumetekitajat otsivad, nahka korrali-

KEHALE 125 ml 44.99 €

kult koorida ja niisutada, proovida spetsiaalseid kindaid,

VITA LIBERATA KINNAS 5.90 €

„Üldised tugevused olid minu arvates kiire

millega kreemi hajutada, ning vajaduse korral ebaühtlased
kohad

meigieemaldajaga korda teha.

kem ning

piisab

moes, terve

ja

Pigem

täiesti õrnast jumest. Tume

särav

jume

on

vähem kui

roh-

ja ilus toon, kindaga pealekandmise
vus, hea imenduvus

päevitus pole

muga-

ja ühtlane tulemus. Li-

sapunktid saab vaht selle eest, et tegemist

seda aga alati!

oli peaaegu lõhnavaba tootega. Ilmselt oli
kindal väga suur roll selles, et jume ühtlane
COLLISTARi ÜLIKIIRE EFEKTIGA

jäi. Tundub, et

see vaht

jättis mu heledale

nahale parima tooni ning mahakulumine oli
PRUUNISTAV KONTSENTRAAT

NÄOLE

„Peaaegu lõhnavaba toode

ge viimasena ning päevitus püsis isegi

−

isegi trennis

päevitustoolõhna. Vedelik imen-

higistades ei tekkinud nahale
detele iseloomulikku

kõikolpeal. Korduvka-

samuti ühtlane. Just seda vahtu testisin

30 ml 29.99 €

mandal päeval veel kenasti

sutamisel oleks toon olnud isegi liiga tume.“

dus naha sisse kiiresti ja minu meelest oli
seda ka väga lihtne hajutada. Tegemist

saTulemus mee-

polnud küll niisutava kreemiga, kuid
mas ei

jäänud nahk ka kuiv.

nutas ühe mõnusa puhkusereisi jumet

– ei võltsi

nahatooni ega rante ning

Mitulemukasutasin kord-paar näda-

korduvkasutamisel toon süvenes.
nu näole andis vedelik
se siis, kui

parima

las. Kuigi tegu oli näole

CLARINSi NIISUTAV PRUUNISTUSPIIM

NÄOLE

„Toote piimjas konsistents oli nahal
ja

niisutav ega

kasutasin

se-

da julgelt ka

Kreemi oli väga lihtne nahale kanda ja

pidanud midagi varjama. Väga tugevat jukasutuskorraga ei ilmnenud,

kuid ilmselt olin

talvest väsinud naha
selline õrn jume

puhul ongi

ilmselt

kõige kaunim. Korduv-

kasutamisel jume aga
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kiirete tulemustepakkusid. Valge ja

harjunud

ga, mida teised tooted

kehal.“

76

õrn

jätnud rasvast tulemust.

tulemus jäi ühtlane, ka mahakulumisel ei

met esimese

mõeldud tootega,

JA KEHALE VIIGIMAR-

JAEKSTRAKTIGA 125 ml 28.99 €

süvenes.“

e

PÄIKESE-HOOLDUSES

TÄIUSLIK

PÄEVITUSTOODETE
LIIN

EKSKLUSIIVNE KINGITUS
Tallinna
Collistari

ja Tartu Kaubamajas

päikesetoodete ostuga

kaasa

TASUTA* rannakott!

*Vähemalt 49 € väärtuses

päikesetoodete ostuga. Kampaania

www.collistar.com

kestab kuni kotte

I www.pariisivesi.ee

I

jagub.

Collistar Estonia

TEST

SHISEIDO PRUUNISTUSGEEL

NÄOLE

JA

KEHALE 150 ml 32.99 €

„Geelil

on

suhteliselt neutraalne lõhn ning meeldiv

koostis, mida
paistva
see

on

nahale

värvitooni tõttu

jäi nahal ühtlane

kasutamine
vilunud

kerge hajutada,
pole kohe

või

perfektse

aru

kuid

läbi-

saada, kas

mitte. Seega eeldab geeli

tulemuse saavutamiseks

määrimist. Kolmest proovitud tootest
toode.“

püsis nahal kõige kauem just Shiseido

AUSTRALIAN GOLDi

KOHENE PRUUNIS-

Maarja-Liis

TUSSPREI KEHALE JA

NÄOLE

Ilus

177 ml 25.99 €

VITA LIBERATA

„Selle toote suhtes olid mul

laulja

PRUUNISTUS-

suurimad ootused, sest

„Kuigi käin talvisel ajal soojal maal puhka-

SEERUM NÄOLE

sin teada, kuidas on spreid

mas,

kasutan

aeg-ajalt

ka

me, et nahk oleks aasta

jumega. Viimastel
dama

kreemidele,

muse

ning õhtul

puhtaks pesta.

pruunistuskree-

ringi väikese

aastatel

olengi jäänud pi-

mis annavad kohese

saan

vajaduse korral

tule-

naha

Suvel aga kasutan kreeme,

mis sisaldavad päikesekaitset ja

kergelt pruunistava toimega.

on

ühtlasi

Testitud

too-

detest meeldis mulle enim Vita Liberata
seerum,

mille efekt oli küll väike, kuid ilm-

selt sõltub

see

enda

julgusest katsetada.“

tahtko-

kehale kanda. Nüüd olen

15 ml 38.99 €
„Eelistan kreemide

gemuse võrra rikkam: spreid

hul alati

tuleks pihustada

puvõimalikult vä-

optimaal-

he lõhnavaid tooteid,

sest kaugusest, mille igaüks

seetõttu meeldis mulle

peab ilmselt ise enda jaoks leidma, sest liiga kaugelt

Vita Liberta näoseerum

pritsides võib kreem lennata kehast mööda ja liiga

kõige rohkem. Olin testides ilmselt liiga

ette-

vaatlik ja tilgutasin seda oma näoõli sisse
vähe, mistõttu polnud tulemus nii jumekas

liht-

kui lootsin, aga ilmselt pean tulevikus

salt veidi julgem olema. Seerumi koostis
on mõnusalt siidine

lähedalt lastes võib see jääda nahal liiga vedel.

Pihustiga toote puhul soovitangi kasutada
spetsiaalset kinnast, millega kreem ühtlaselt
laiali hajutada. Australian Goldi pluss on see, et

– nii

kreem on pruuni tooniga

ST. TROPEZ’ PRUUNISTAV

GUERLAIN TERRACOTTA

NÄOKREEM 50 ml 36.99 €

PRUUNISTUSSPREI

„Lõhna järgi valides oleks
minu kindel lemmik
loomulik
Ka

–

see

väga

ja pigem tagasihoidlik.

koostisega jäin

oli väga mõnus

rahule:

ja pehme,

see

imen-

NÄOLE

JA KEHALE

„Guerlaini lõhn oli võrreldes

teistega pigem tagasihoidlik,
kuid pärast nahalekandmist
muutus aroom veidi

kuivaks. Tooni

maks ja intensiivsemaks.

poolest jättis see

lahjema pigmendi,
sobibki

see

jälgida,

150 ml 52.99 €*

dus kohe ega muutnud nahka

kreem minu arvates

on lihtne

mis osa nahast veel katmata on.“

ja pehme.“

kõige

Kreem imendus kiiresti ega

kuid ilmselt

hästi neile, kellel

pigem heledam nahk.“

tugevajät-

nud nahka kleepuma. Kui aga
toode oli juba mingi aeg nahal
olnud, tundsid, et kreemil on
veidike kuivatav efekt, mistõttu
soovitan seda neile, kel veidi
rasusem nahk või siis

kuume-

ma ilma korral. Guerlain
mu

valgele nahale kõige

jättis

loo-

mulikuma ja ühtlasema tooni.“

KARDASHIANi

Liis Lemsalu

„Kõigist proovitud toodetest oli

laulja
„Olen

kasutanud

pruunistuskreeme juba päris

sest mu enda nahk on nii hele. Kõige
jäi mulle nendest kolmest proovitud tootest

pikalt,
enam

silma St. Tropezi pruunistav näokreem, mille
konsistents oli hästi mõnus ja imendus kiiresti

ning

78

PRUUNISTUSLOSJOON
KEHALE 177 ml 27.99 €

tulemus

jäi

loomulik
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ja

ühtlane.“

see

kõige värskema ja suvisema lõhnaga,
meenutas sellist eriti head päevituskreemi aroomibuketti,

millega võib julgelt ringi käia. Koostise poolest oli losjoon üsnagi
niisutav ja imendus nahka kiiresti. Kui hinnata tooni, siis üldiselt

tegid kõik tooted tööd ühtviisi hästi ning Kardashiani losjooni
dud tulemusega võib rahule jääda.“

loo-

Mais kõik

Sothys
päikesetooted

Kaubamajas
-20%

After-sun

anti-ageing
treatment

päevitusjärgne
hooldus
Taimsete

ekstraktidega vananemis-

vastane näokreem vähendab

ja kaitseb

punetust

nahka dehüdratsiooni

oksüdatiivse stressi eest pärast
sevõtmist. Kuna kreem soodustab

niinisünteesi, siis
ilma

MÜÜGIL

TALLINNA

mela-

ergutab ta päevitumist

päiksetagi.

Rahustav

ja jumet
maskina,
igale nahatüübile ja pakub vaheldust
tavapärasele näokreemile.

parandav kreem,
sobib

ning
päike-

mis toimib ka

JA TARTU KAUBAMAJAS, STOCKMANNIS, I.L.U. KAUPLUSTES,

PARIMATES KOSMEETIKASALONGIDES

ÜLE EESTI JA VEEBIPOES WWW.BEAUTYSTORE.EE.

www.sothys.ee

Facebook.com/SothysEesti

www.beautystore.ee

Soovitus

15 LÕHNABUKETTI
Siin

on

15 kaunist suvist parfüümi, mis viivad rändama ja teevad meeled erguks.

Tegelikult ei
igaüks kandku

muidugi parfüüme üldse suvisteks ja talvisteks jagama

pea

oma

−

lemmiklõhna ikka siis, kui tuju tuleb ja hing ihkab. Kui aga

soovid päikeselise hooaja alguse puhul tunda enda ümber siiski õhulisemaid aroomi-

pilvi, siis palun

−

siin

on

valik

suve

parimatest lõhnakompositsioonidest!
Tekst Kristi

Pärn-Valdoja

Fotod: Kaubamaja

Kaubmjs.

alin

aimnüultgT
to de

tähisatud

*Tärniga
80
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(ajakiri Säde)

soovitus

Lõhnatoast

Meestele

ehk

IGIVENCHYGentIemen

erilist

midagi

on

„meelte arhitektiks“ nimetava

lEnd
parfümeeri
Sarja

kuuluva

teiste

lillearoomi Oscent

puuviljase

2Perfektsionistist
lavastaja
lõhnaga

meid

vetiver, muskaatpähkel ja

kaselehed.

BOSSpakub

uue

värske parfüümiga

Boss Bottled Tonic rafineeritud segu

filmi-

moelooja ja

ka

2HUGO

100 ml 149.99 €*

TOM FORDviib

seas

100 ml 86.99 €

Pink buketis moodustavad imelise harmoonia

punased marjad ja jasmiin.

de Toilette

meesteparfüüm, mille muudavad šikiks rikkalikud

inspireeritud alkeemiast.

on

Eau

rohelised, vürtsised ja puidused koostisosad,

ALEXANDRE J. OSCENTI

lõhnakollektsioon

Only

modernselt romantiline ja elegantne

tsitruse, vürtside ja puidu nootidest.
50 ml 69.99 €

oma

Mandarino di Amalfi reisile Lõuna-

Colonia avanoodiks

Itaaliasse, parfüüm jätab nahale tsitruselise

3ARMANICode

ja värskelt vürtsika lõhnaloori.

puidune ambra. Tulemus? Rafineeritud ja

3Kultusliku

muskus

valge

4Luksusliku

Briti lõhnamaja

HARRISEvõIuv parfüüm Cœur de Jardin

ja puuviljases
tuberoosi

aroomis

on

tunda

SJULIETTE

ja

Kenzo

Aquadisiac

on

särav

värskendav aroom, mille peaosas
roosa

on

yuzu,

pipar ja puidunoodid.

50 ml 59.99 €

Karges

SBALDESSARINIenergiast

bergamoti,

mängib kontrastidega,

50 ml 88.99 €

ja patšuli hõngu.

4KENZOL’eau

väiksemates rollides

MILLER

toob silme ette õitsva eklektilise aia.

on

pakub konkurentsi

50 ml 72.99 €

lisavad erilisi

vanill. 50 ml 122.99 €

ja

millele

ülielegantne meesteparfüüm.

SERGE

de fer ehk Raudne

vierge

neitsi ülistab liiliat, aroomile
nüansse

50 ml 134.99 €

parfüümimeistri

LUTENSI La

tugev tsitrus,

sellele salvei, kardemon

ja

pakatav

Cool Force

iseloomu annavad

merelised aroomid.

50 ml 58.99 €

HAS A GUN MMMM on

selle looja, Romano Ricci sõnul justkui

keelatud vili. Patuselt ahvatlevas
sulavad

parfüümis

gourmand-

hõrguks seguks

kokku

karamell, jäätunud suhkur, sandlipuu, neroli

ja värsked vaarikad.

100 ml 119.99 €*

Naistele

6SISLEYIzia

loo-

lilledest ja aldehüüdidest

on

dud omapärane ja modernne lõhnakooslus,

mis viib meeled rändama
keseline

Lõhna

roos.

ja

mille südames

nimi tuleb

on

päiIza-

Sisley asutaja

bele d’Ornano hüüdnimest. 50 ml 112.99 €*

7MICHAEL

KORSlTurquoise

on

modernne

lillelõhn, millest õhkub värskust ja suvist

sillerdust,

aroomis

tunda nii

on

ka metsiku orhidee noote,

kurgi,

soojust

laimi kui

lisavad

ambroxja muskus. 30 ml 56.99 €
loome alati parfüüme naistele, keda

B„Me
imetleme,“
mitme tänaseks
nagu Shalimar

ja

on

öelnud Jacques GUERLAIN,

juba

müüdiks saanud

Mitsouko autor.

parfüüm Mon Guerlain

on

lõhna,

Lõhnamaja

uus

inspireeritud näitlejast

ja hea tahte saadikust Angelina Jolie’st, lõhn ise
imeline kooslus vanillist, lavendlist, sandlipuust

ja jasmiinist.

9Päike

30 ml 66.99 €

ja

suvi

lõhnapudelis

lopsakas parfüüm

−

selline

ESCADA Fiesta

on

Carioca,

mis paelub Brasiilia mahlase granadilli ja
ahvatleva seedripuu aroomiga. 30 ml 43.99 €

Kibemagus

DlORPoison Girl

10 vastanditega,

selles

selisi kui ka vanilli, tonkauba

on

mängib

tunda nii tsitru-

ja hiilgavat Grasse’i

roosi. 30 ml 60.99 €
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Märk

LÕUNAKOREA
ilumärkide
buum
Tekst: Helen Külaots

lõuna-Korea

Fotod: Kaubamaja, tootjad

ilumärgid It’s Skin,

Erborian, Missha ja
tavad täie

Mizon vallu-

maailma. Tege-

hooga

mist pole mingi kiirtrendi või

moehitiga

ühendatud kõik

on

−

nende ärimudelites

tänapäeva teadlikule tarbijale

omased elemendid, nagu teaduslikel

AVASTA

uuringutel

põhinev tootearendus, täielik naturaalsus ja

LÕUNA-

or-

KOREA HITT-

gaanilisus, kõrge kvaliteet ning taskukohane

TOOTEID KA

hind. Tänu eelnimetatutele astuvad need teiselt

poolt

maailma

saanud

alguse

kosmeetikahiiglastele

märgid

E-POEST!

suurtele

hoogsalt kandadele.

Erborian sobib
ka tundlikule nahale
Erboriani looduslike nahahooldustoodete loojad
kaks ettevõtlikku naist: Korea teadlane

on

Lee

ja

Hojung

maailmaränduriks tituleeritud Katalin

BB-kreem
alates 16.99 €

Be-

renyi, kes väsimatult reisib mööda riike, et uurida
loodust ja selle seost iluga. Sarja loomisel oli
te motoks

teadmine,

ning kõige

kaunim

et

on

iga inimene

naturaalne

mida saab ammutada vaid

Märgi

nimi

on

ja

nais-

ainulaadne

on

ehtne

ilu,

Päevakreem

Ginseng Ritual
Infusion 50 ml
59.99 €

loodusest.

inspireeritud tema pärit-

olust ja iseloomust ehk lausest „Herbs of the
Orient“. Nagu ka eelmised Korea hittmärgid,
on

Erborian

looduseusku,

kasutatud ära
tarkusi

lisaks

on

tootmisel

iidseid idamaade meditsiini-

ning tänapäeva tehnoloogilisi tipp-

kuuldused väge täis kreemidest

Korea ravimtaimed väga puhtad ja nahal

üle maailma ka suust suhu soovituste teel.

mõjukad,

kuid

samas

malbed

ja

sobivad ka

tundlikule nahale.
Erboriani

tootjad

Kas

teadsid,

on

tagasihoidlikud

ega

on

levinud

et esimene 88-kreem loodi

Lõuna-Koreas? Aastal 2009

pea tähtsaks ennast kogu aeg kiita, nende

82

et tooted räägivad enda eest ning tõepoolest,

saavutusi. Teadaolevalt on toodetes peituvad

jõudis

Erboriani

loodud 88-kreem ka Euroopa turule

ning

siin üleöö tõeliseks müügihitiks. Sellise

sai

edu-

turunduskampaaniates pole suuri lubadusi

meelse toote loomine kinnitab fakti, et Koreas

või

mõeldakse raamidest

suurejoonelisi reklaame. Nad teavad,
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välja.

OLE TOELINE

/

i

\l

V

'V

V

INVISIBLE
ILLUMINATION

LOOMULIKULT SARAVAT

*

NAHKA El OLE VAJA VARJATA
Lumene Invisible lllumination

Instant Glow

tooniv

Instant Glow tooniv
Nordic

tootesarja

Light

seerum

Da-"k 30 ml

I ight särapuuder

-

kreem

Instant Glow Blush põsepuna

on

Kaubamajas

kõik

I

Perioodil 0P.05-11.06

BORN

OF

umene

lisandunud uued Looted:

Midnight

Sun 15 ml

Pink Blossom 15 ml

LUMENE
BEAUTV

on

30 rnl

seerum

LIGHT

tooted vähemalt 20% soodsamad.

MÄRK

Ööseerum

MISSHA

Time Revolution

Night Repair
Borabit Ampoule
42.99 €

hea

hinnaga
tippkvaliteet
Missha moto

on

pakkuda

kvaliteetseid

tooteid mõistliku hinna eest. Mõeldud,

Näokreem 90% musta
teo mutsiiniga Black

tehtud! Kuidas nad kvaliteedi saavuta-

Snail All In One Cream

vad? Teevad koostööd teadlastega,

75 ml 26.99 €

kasutavad tootmisel tehnoloogiat, mis

jätab

naturaalsete

dused alles,
testivad

komponentide

oma-

ning lõpetuseks

hoolega,

et ükski
Näoessents Time

toode ei tekitaks allergiaid.
Ehkki looduslikke

Revolution The First

meigi-

Treatment Essence
42.99 €

tooteid

pakutakse praegusel

ajal igal pool ja valmistatakse

peaaegu

igas köögis,

hakata hooldustooteid

igapäevaselt kasutama,

on

Missha käekäik olnud nagu

satub nahk sellest

tsunamil: jõuliselt

vusse.

jõudnud igasse
ja pannud

on ta

sadamasse

kõik inimesed

olla,

x-faktor,

kui

suu-

gid,

Paljud naised

on

roh-

Tippmärmõju-

Missha,

hoopis vastupidi-

selt: nahk muutub ise

tippmärkidega.

hea katvusega

nagu

vad aga

Ninapuhastusplaastrid 8 tk 5.10 €

Nende müüdavaim toode läbi
on olnud

tegelikkuses

kem kuivatavad.

detakse edukalt võistelda
maailma

tõesti

kui kasutada ebakva-

nahka

kult on neis toodetes pei-

dus mingi

sõltu-

see

liteetseid tooteid, mis

en-

− järeli-

dast õhinal rääkima

Nii võib

aegade

88-kreem.

arvamusel,

et kui

järjest vastupidavamaks ning vajab
pigem vähem tähelepanu, sest saab
ise enda hooldamisega hakkama.

MIZON julgeb
kasutada

teistsuguseid
koostisaineid
Mizoni

Nooruslik

ja nahasõbralik

IT’S SKIN

kvali-

kõrge

naturaal-

teediga ja

sed tooted

na-Korea

Lõu-

on

üks

edulu-

Ühed vallatumad pakendid, mida ilumaailm näi-

gusid, mis sai alguse

nud on, kuuluvad kindla

viie entusiastliku ini-

le.

peale

It’s Skin’i toodete-

laialt levinud arvamusele, et nii

Vastupidiselt

värvilise pakendi

sees

peituvad kindlasti mingid

sünteetilised kollid või keemilised komponendid,
on

selle märgi

hooldus-ja

üdini naturaalsed

ekstravagantses

kosmeetikatooted

tegelased

need

−

lihtsalt

on

rüüs. Toodete valmimisele
oma

on

panuse andnud Souli

värskendav näokreem

Koreas

50 ml 23.99 €

on

Puhastav ja

aeg

elujõudu andev
granaatõunamask

tagasi

au

sees.

veendunud,

et hea toote

valmis-

tamiseks peab

põhjalikult

ma

dus-ja

tegetea-

arendustööd.

iluguru

tulid kokku just selle

valgendavad

hooldustooted

koostööst, kes

on

Viis vaprat

ülikooli dermatoloogid.

Kasemahlaekstraktiga

mese

kõik

naha-

Mõni

oli Eestis kummaline

mõelda, mida siin ühe valgen-

eesmärgiga,

Pinguldav kangast näomask Enjoy

et luua

sünergia pinnalt

täiesti

Vital-Up Firming

Mask 25 ml 2.20 €

uudsed

nahahooldus-ja kosmeetikatooted,

oleksid

hinna poolest kättesaadavad

mis

kõigile,

The Fresh 20 ml

dava tootega

2.40 €

peale hakata.

Nüüd teavad aga kõik, et

pigmendilaikudega
vatele inimestele

hädas ole-

on

Sarnaseid tooteid pakub ka It’s
on

lisaks

nahahool-

dusele saadaval ka meigitooted, juuksehooldus
tele

ja

ning

ka hellitused

lastele. Hetkel

on

mees-

It’s Skin’i

müüdavaimad tooted maailmas nen-

Seerum Power 10
Formula 30 ml 19.99 €
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poolest võistelda ka

maailma parimatega. Võti peitub

tipptehnoloo-

gia, teaduse ja looduse ühendamises.

sellised

imekreemid suureks abiks.

Skin. Loomulikult

kuid suudaksid kvaliteedi

Naturaalsus

−

tähtis

on

pole

Mizonile omaette eesmärk

ka tulemuste saavutamine nahal,

mida kinnitavad nii testid kui ka head müügi-

numbrid. Tarbijate

seas

armastatud Mizonit

eristab teistest omasugustest julgus ja tahe

proovida

ka veidi

teistsuguseid koostisaineid,

mille kasulikest omadustest veel

laialt

räägitud

pole, kuid mida uuringud jõudsalt kinnitavad:

de naturaalsetest koostisainetest

näiteks teolima! Võib kõlada veidi veidralt,

ühekordsed näomaskid.

kuid

su

nahk paneks sellele kohe „laigi“ kirja.

@isadorfcil
Swed n
Malmö

INVMA

w.isadorcm

Suve meik 2017

Lõhnaainete vaba
–

et vältida

ja kliiniliselt

allergilisi

testitud

reaktsioone.

#colorauthority

Trend

Vuntsile &
habemele
Tekst:

Helen Külaots

meisterlik

Fotod: Kaubamaja, tootjad

vuntsi-ja habemekasvatus

täies hoos. Habemestilistid

on

räägivad

kui ühest suust, et trendikas habe

on

terve, läikiv ning lõhnab puhtalt.

se

võti seisneb

keskpaigaks

Maskuliinse eneseväljenduse viimistluõiges hoolduses ja niisutuses, et suve

ei näeks habe

välja kui kuivanud

oksaraag. Hooaeg tutvustab parimaid tooteid,
millega

nii vunts kui ka habe täiuslikuks timmida.

REUZELi

HABEME-

EDWIN JAGGERi

PALSAM 14.99 €

me-

Reuzeli lahedas

reröövlikarbikeses

premium-klassi

ja tihke koostisega

de, mis on spetsiaalses sandlipuust

palsam silendab ja

kausikeses. Naturaalne ja

niisutab. Võta väike

vaba vaht jätab nahale piprase

kogus käte vahele,

puidu vürtsika aroomi.

hõõru soojaks ning

naha-

kanna seejärel

ACCA KAPPA

Proraso habemešampoon puhastab õrnalt nii naha kui

HABEMEÕLI 32.99 €

ka habeme ning jätab selle hästi lõhnavaks. Palsam

Acca

pehmendab karvu ning leevendab ebamugavustunnet,

dab karvakesed

mis tekib esimestel nädalatel uue habeme kasvuga.

kuid

Tooted ei sisalda parabeene ega sünteetilisi lisaaineid

meks ja mõnusalt

on ka

dermatoloogiliselt testitud.

parabeeni-

habemevaha aitab

Monkey

fikseerida
soovide

kogu

järgi.

habeme omaniku

On

korral täiesti

kappa habemeõli muu-

ju pika

habeme

tavapärane

näh-

tus, et iga karv soovib turrita-

tugevamaks,

da omale

pehpaitatavaks.
Hooldavad koostisained turgutavad ka nahapinda.
jätab need

too-

BEARD MONKEY

Beard

PRORASO HABEMEPALSAM 11.99 €
PRORASO HABEMEŠAMPOON 11.99 €

kuuluv luksuslik

HABEMEVAHA 16.49 €

le ja habemele.

ning

RASEERIMISKREEM 14.99 €
Edwin Jaggeri raseerimiskreem on

siiski

suunas.

meelepärases
Apelsini ja kaneeli

järele lõhnav
matise

vaha

jätab

lõpptulemuse.

EDWIN JAGGERi

RASEERIMISPINTSEL 27.99 €*
EDWIN JAGGERi
KLASSIKALINE 3D-RASEERIJA
36.99 €*
Edwin

aKluinbmjs.

stiiliikooni

3D-raseerijal

ACCA KAPPA

on

käepide,

väga
mis

PALSAM 26.99 €

aitab seda kindlalt kä-

ainult

müügil
to de

tähisatud

ACCA KAPPA

ŠAMPOON 23.99 €

mugav

T

*Tärniga

Jaggeri

taotleval klassikalisel

te vahel hoida
omanikul

on

Acca

ning

raudne kont-

roll raseerimise haardumise
üle. Edwin

Jaggeri raseeri-

mispintsel

aitab kreemil

korralikult vahtu minna,
koorib nahka

ning

tõstab

karvakesed nagu üks
korralikult

püsti,

Kappa

vuntside

mees

et need

oleks täies koosseisus

ra-

seerimiseks valmis.

palsam

habeme ja

šampoon ning

sobivad

SIGNE SEEBID,

igapäeva-

seks kasutamiseks ning

jätavad karvkatte

ilusti

läi-

siledaks. Tooteon tõhus ka habe-

kivaks ja
kombo

mekasvu esimesel nädalal,
sest aitab vähendada

na-

haärritust ning muudab
karvakesed

tugevamaks.

SEEP HÄRRADELE 28.99 €
Signe Seebid pakub seepi härradele

– sileda

lõua pooldajad haaraku

mis võimaldab raseerida nahale eriti
lähedalt. Eeterlikud õlid hoolitsevad
naha puhtuse ja niiskustaseme eest

ning

sidruni-patšuli
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aroomibukett on

traditsiooniliselt meheliku aroomi
tunnuseks.
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sel-

le vulkaanilise saviga seebi järele,

www.lloyd.com

Ilumaailma
uudised

Givenchy matistav
jumestuskreem

Carolina Herrera

Matissime Velvet
Sameti

Nicolas

pehmusest inspireeritud

Degennes’i

Good Girl Glitter

loodud

kompaktsel ja vedelal kujul jumestuskreem Matissime Velvet
kui ääretult peen,

mõjub

ülipehme ja

-õhuline

puuder,

mis

Edition

laseb nahal hingata, sulandub sellega ühte ja peegeldab selle

Sensuaalne, vallatu ja nüansirikas Good Girl

liikumisel

novaatorlik

valgust.

Nahk muutub värskeks,

puudutamisel

mõ-

parfüüm,

on

mis annab edasi naiste

nusalt pehmeks ja üldtulemus jääb matt. Kuna kreem peidab

komplitseeritust, segades omavahel üllatavaid ja

usaldusväärselt naha ebatasasusi

ebatavalisi koostisaineid. Jasmiini magus

valt, siis sobib

see

ühtlustab seda

ja

kauapüsi-

ideaalselt segatüüpi ja rasusele nahale.

ja

ahvat-

lev tämber annab parfüümile Good Girl sära ja
naiselikkust, parfüümi tumedamat poolt rõhuta-

ton-

vad aromaatselt külluslik kakao ja joovastav

LA PRAIRIE White

kauba. Maikuus lisandub Good Girli valikusse

Caviar

on

hurmav Collector Edition, mille sädelev flakoon

Illuminating

veelgi ahvatlevam ja külgetõmbavam. Kõikide
vahel, kes ostavad lõhna Good Girl Tallinna Kau-

Pearl Infusion
Säilita

naha sära, noorust

ja

bamajast,

loositakse

välja

äärmiselt luksuslik

ja

kallihinnaline parfüümvesi Good Girl Swarovski

tervist La Prairie teadlaste

Edition (80

välja-

ml)! Kampaania kestab 15.05-04.06.

töötatud murrangulise toote White Caviar Illuminating Pearl
Infusion seerumi abil. Võttes

list valgusetõket, milleks

mismärgid ja

on

keskkonnast

korraga

sihikule kolm kromaati-

hallikas tuhm

tingitud

jume,

–

ja

seda vaid

nelja nädalaga.

muu-

silmanäh-

dab White Caviar Illuminating Pearl Infusion naha
tavalt heledamaks

vanane-

punetus, ajaga tekkinud

Uus

seerum

annab sära ja pinguldab nahka, taastades selle nooruslikku

ja

klaari olemust. Nahatoon

on

heledam, tumedad laigud

haihtunud ja uute teke ennetatud. Nahk
elastne. White Caviar

on

jälle prink ja

Pearl Infusion

Illuminating

tud uudsete valge kaaviari pärlite sisse, mis

on

on

peide-

niisama

ilusad kui tõhusad.

Baldessarini

Nina Ricci Les

meesteparfüüm

Gourmandises’i

Cool Force

suhkurdatud

Miski ei kirjelda parfüümi olemust paremini kui

lausung „Eraldab
di ühendab
se

see

värskusega.

kunagi

Meile avaneb täiesti

Cool

Force

bitsioonikale mehele, kes

peab
oma

ka

Cool Force

jõuli-

maailm

pingevaba ja

on

ja

–

inten-

omased tänapäeva

on

tugev ja demonstreerima

ajal

uus

värskuse

kirjeldab

siivsuse kontraste, mis

samal

niimoo-

poistest“. Täpselt

pole Baldessarini loonud nii värsket

varem

parfüümi.

mehed

lõhn meheliku intensiivsuse

am-

ühelt poolt olema
mehelikkust, kuid

stiilne. Baldessarini

loodud teistele eeskujuks olevatele

meestele. Nad kontrollivad täielikult

oma

luksus-

likku elu ja tulevad toime kõigi proovikividega.

gurmeelõhnad
Nina Ricci abil tuleb eesolev suvi hõrk
tänu limiteeritud

kirkad kui kevadhommikud
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ja

sädelevad kui

suve-

ööd. Les Gourmandises de Nina kujutab endast
õrnmahedat eksootilist maiust, milles Brasiilia

apelsin, värvikas limonaadiakord, granadill ja
kospiim

kutsuvad meid sensuaalsetele

tele. Les Gourmandises de Luna

kompvek,

mille

on aga

kui

greibi-, granita-, pojengi-ja

lõhnakoosluse.

koo-

naudingu-

karamellinoodid loovad sõltuvust tekitava

ning kreemja
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ja magus
väljaandes parfüümidele, mis on

VALI SILMAPAISTEV

ISIKUPÄRA

VALI ARMASTUS

UUSREVLON ULTRA HD GEL LIPCOLOR™ HUULEPULK
Intensiivselt niisutav koostis

ja erksate pigmentidega,
kauapüsiv
Otsus

on

on

rikastatud

et saavutada

hüaluroonhappe

kõrgkvaliteetne

värv. 14 imekaunist värvitooni.

sinu. Vali armastus.

ALEJANDRA KASUTAB

VÄRVITOONI

HD TWILIGHT

ilumaailma
uudised

Bentley Momentum:
julge parfüüm

Mänguline
& tujutõstev

urbanistlikule mehele
Uus lõhn tähistab

intensiivust,

tugevust, kiirust, impulssi ning iga

nagu oleksid

roolis. Tualettvesi
on

parasjagu luksusliku Bentley

Elurõõmsale ja

Momentum

kindlale

Bentley

värske ja energeetiline. Suurema

siooniga ja
on

aromaatsem

pakatab energiast,

parfüümikontsentrat-

tipu-ja

visiooni

ja igat tahku,

pakub modernset

baasnootide vahel. Elavad

gendust

selle

Parfum
oma

esialgsele

joovastab
Fiesta Cariocaga

päeva. Escada Fiesta Carioca

on

malinna Rio de Janeiro elanikest carioca’dest, keda

parfüümipudeli

avamine viib meid

päikese

pulbitsevale

sada-

löövad nende

tuules eriliselt
särama naiselikkust

rõhutavad jasmiini kroonlehed, heliotroop ja
hibiskus. Vanu häid tundeid kutsuvad esile

ning

loob suviselt sooja ja imelise õhustiku. Escada Fiesta

aga

Carioca

vetiveri ja muskuse
põhjanoodid. Pärlendavasse mattklaasiga

meeli esmalt Brasiilia mahlase

paelub

akordiga, seejärel lopsakate Euroopa

granadilli-

punase vaarika

juba esialgsest lõhnast tuttavad Himaalaja

seedripuidu, sandlipuu,

nooti-

dega, mis teevad kummarduse kaubamärgi Saksa juurtele.
Kirg suubub parfüümi ahvatlevasse südamesse, kus pulbitsev

pudelisse

kannatuslill

Grasse'ist pärit legendaarne "lõhnanina",
parfümöör Olivier Cresp.

sulandub

püüdnud

apelsiniõite päikeselise soojusega.

Sensuaalseid varjundeid lisavad muskus ja seedripuu.

HEA TUJU

on

külmade

aega
tes

valguskiirtes

kroonlehti

toonidega

pirnõunašerbett ning

sulavad. Parfüümi südames

Pastel Lemon

puhkeb

Mint viivad

parfüümid

on

võlulillede crescendo

värsked, õhulised ja lillelised.

läbikumavad kroon-

par-

lehed kallavad

kohtub sel kevadel

füümi üle veetleva

moemaailmas

Kes soovib kevadiselt
valima

–

jahe

münditoon

pastelse

sid-

toone kombineerida roosa või punasega,

veelgi

suurema

riietuda,

see

suvise värskuse emotsiooni.

peaks ka

vastava

parfüümi

stiilne välimus nõuab sobivat lõhna.“ Münditoonides

värske lõhn

on

Sidrunivärvi

päikeselises

kergete puuvilja ja puidu alatoonidega.
lõhnas kohtuvad aga värsked

lilletoonid pehmete ja kreemjate nootidega.
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mahlane

ning kirsiõied ja jasmiini

Betty Barclay peadisainer Annette Schrewe räägib: „Uudisena

runikollasega. Kui neid

avav

lilleõis. Teekond saab

alguse

erutavaist ja värviküllastest nootidest, mille saatel kirgas

mõtted suvele ja teevad tuju

annavad kontrastid

peene suvelõhna

lõhnapealinnast,

saabumisega tervitab iga sinjoriina algavat õitehooning toob välja oma romantilise poole, justkui esimes-

Betty Barclay lõhnad Pure

heaks. Mõlemad

puhta ja

Kevade

sorbee-

ja

selle

Prantsusmaa

Ferragamo rõõmus
ja armunud
Signorina in fiore

päikeseliselt
soojade ja

90

bergamo-

ja mandariinitriole.
Seejärel

iseloo-

alla

avan-

ti-, greipfruudi-

mustab erakordne elujanu ja kirevate pidustuste armastus.
Juba

reipama

tsitrusehoovus tänu

25. sünni-

inspireeritud Brasiilia

lõhnale

guga. Esmalt vallandub

kui kirgede üledoos, mis tähistab

on

väljaandes suveparfüümide

jääb

ent üllatab

märksa

ESCADA

mis

Légère,

iseloomult küll

truuks,

Escada limiteeritud

tõl-

kergem

versioon Eau de

tuues esile tema

isikupära ning kõige veetlevamad omadused.

Escada Fiesta Carioca

loodud

Lacoste Pour Femme

enam

ja kontrastsed parfüümid peegeldavad selle
kandja

enese-

naisele

originaalparfüümile

Momentum Intense EdP

Bentley

rikastatud täiendavate koostisosadega, et veelgi

suurendada kontrasti

LACOSTE

hetke

valgusega. Sügav ja
tähendusrikas kergus haarab meeled
endasse

ning jätab

maha valge muskuse

ja sandlipuu

õrn-

hapra jäljeraja.

granaatõun graatsiliselt

ühte
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Tooted

ja kaitse

oma

kuumuse ja UV
Sobib kõikidele

2B

I.L.U

basseinis või pargis,

juukseid suve
kiirguse

juuksetüüpidele.

Saadaval limiteeritud

on

kauplustes,

saadaval Tallinna ja Tartu

Hairlook

Salongis Sikupilli

Kaubamajas,

Stockmanni

Kaubamajas,

eest!

Tradehouse

koguses

llukaubamajades,

keskuses ning teistes parimates juuksurisalongides üle Eesti, www.mgbeauty.ee

ilumaailma
uudised

Macadamia De Luxe
elustab stressis
Madamia De Luxe

on

hooldussari. Tooted sobivad

La

Biosthétique

võitleb

ideaalselt

just kuivade,

rikutud

puhastab

õrnalt

ja

taastab

juuste

niiskustasakaalu

pehmed ja hästi

juukseid

soengusse seatavad

juukse-

keemiliselt

ja

töödeldud juuste taastamiseks, andes neile tagasi sära ja elastsuse.

ta. Tulemuseks on

vanuse-

juukseid

makadaamiaõliga rikastatud toitev ja niisutav

Šampoon

raskeks muutma-

juuksed.

märkidega
Vanus ei säästa küll
kuid väidetavalt

on

juukseid

ega

peanahka,

vaid 30% vananemismärki-

välis-

dest geneetilised, seevastu 70% tingitud

mõjudest.

Järelikult saab

õigeaegse ja

sobiva

hooldusega vanuseilminguid edasi lükata.
mosthétique®

Anti

Age Shampooing

Der-

Actif N/F

šampoonid puhastavad õrnalt stressis juukseid
ja peanahka ning

rikastavad

peanahka

nooren-

davate rakuaktiivsete toimeainetega juba
tes. Vananemisvastane

Anti-Chute

peanahahooldus

pes-

Elixir

teeb peanahale noorenduskuuri

–

MARLIES MÖLLERi

Luxury Golden Caviar
Vahelduseks võiks sukelduda Marlies
Möller

Haircare’i

Beauty

ja leida

eest

imelisse maailma

hoopis teistsuguse

Taastava kaaviariekstrakti

ja

taseme!

võluvalt sä-

delevate kuldsete pigmentide kütkestav
kombinatsioon

on

erakordne.

Šampoon

mähib juuksed justkui vedelasse siidi,

hoiab ära juuste hõrenemise ja järkjärgulise
juuste väljalangemise. Kohevussprei Fluide

Palsam ja mask täiendavad seda ning

Volume

taastavad

on

aktiivse

keratiiniga juuksekarva

täidluse ja läike taastaja,
aga tundlikke

kiirguse

UV-filtrid

kaitsevad

juukseid kahjuliku päikese-

neid samal

ajal puhastades ja

juukseid sügavuti, jättes

kergeks ja

õhuliseks. Viimase sõna

Dermosthétique® Anti-Age sisaldab kahte
tüüpi taimsete tüvirakkude komplekse, mis

föönitamise hooldusvahend,

aitavad ennetada naha

kohevaks, annab loomuliku

Tooted

on

need

enneolematult pehmeks, ent siiski

ütleb õrnade kullapigmentide säraga

eest.

enneaegset

vananemist.

müügil Tallinna Kaubamajas ja

e-poes.

hooldades.

mis muudab juuksed elegantselt

püsivuse, täiusliku
vormitavuse

ja

JOIK
JOIKi

kerged,

imelise sära.

paneb naha sillerdama

kuid mõnusalt niisutavad

nahka rasvaseks. Sel hooajal
siooni

–

on

imenduvad kiiresti ega

ihupiimad

valida kahe vastupandamatu

päikselise puuviljalõhnaga pasioni-mango

jäta

lõhnakombinat-

või mahlaka

vahel. Päikseline passioni ja mango ihupiim lõhnab kui tervitus

valge

klaari

paradiisi-

saarelt

ning valgust peegeldavad mineraalid lisavad nahale suvist sära.
Valge klaari lõhn meenutab aga helget lapsepõlvesuve maal vanaema juures.
Luksuslik siidine dušivaht

puhastab

nahka õrnalt,

jättes

selle

pehmeks ja

nii-

sutatuks. Looduslike puhastuskomponentide ja taimeekstraktidega rikastatud
sulfaadivabad

dušivahud

tagavad

tõelise

spaaelamuse ning

neid

on

mugav

suvereisile kaasa haarata. Nelja dušivahu hulgast leiab nii JOIKi tuntud
lõhnakombinatsioonide lemmikuid kui ka täiesti uusi üllatajaid: greibi ja
mandariini, sidruni ja vanilje, valge klaari ning granadilli ja mango.
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VEGAN

MANIKÜÜR!

KAUAPÜSIV, KÜÜSI
Rikastatud

HOOLDAV &

argaaniaõli, provitamiin 85-ja

MÕRANEMISKINDEL

C-vitamiiniga. Gluteeni-, parabeeni-,
tolueenivaba.

DBP-, formaldehüüdivaigu-, kampri-, TPP-, MEHQ-ja

Maaletooja: OÜ

PARIISI VESI

•

Tel. 6 555 282,

pariisivesi@pariisivesi.ee

TEHNOLOOGIA

formaldehüüdi-,

ilumaailma
uudised

Taasta

ja

Erboriani

säilita

päikesekaitsega
jumestusrituaal

nooruslik erksus
Aastate möödudes

pisarad ja
ma.

See

on

paistma ja

hakkavad kiire elutempo,

rõõm ühel hetkel nahal

välja paist-

loomulik. Elujooned peavadki välja

kõike

pole vaja

Erboriani

ära siluda. Lumene

hitt-toodeteks

meigitooted,

88-perekonna

on

mis lisaks viimistlusele

ka niisu-

esitleb kahte uut nahahooldussarja Hehku ja

tavad ja hooldavad. Valikus

Kuulas, mille põhjamaise pohla ekstrakti, astel-

millega

pajuõli ja puhta arktilise allikavee sisaldusega

Tervele nahale piisab

tooted aitavad vähendada vananemismärke

aluskreemist, mis muudab naha siledaks ja ju-

saab saavutada

on

neli vahendit,

väga

erinevaid

roosas

pakendis

efekte.

meigi-

ning taastada ja säilitada naha nooruslikku

mekaks. Särakreem paneb naha kaunilt läbi

kuma. Nahk saavutab

kumama.

ühtlase

pringi ja

Meigialuskreem koos CC-kreemiga
tagab särava, ühtlase ja sileda tulemuse, see-

jume,

nii et sinust lausa kiirgab sisemist sära.

vastu koos

88-kreemiga mati ning ühtlase
jume. Kõik kolm kihti näol muudavad jume

loomulikult säravaks

just selliseks,
del.

CC-ja

ja

täiuslikult ühtlaseks

nagu on võluvatel

88-kreemid sisaldavad ka

kaitsefaktorit ning

88-perekonna

päikese-

tooted

saadaval ka 15 ml reisisuuruses. Tooted

REVLON:

müügil Tallinna ja

Tartu

–

korealannaon

on

Kaubamajas ning

I.L.U. kauplustes üle Eesti.

piltilusaks
vaid mõne

sekundiga
Revlon Photoßeady
Insta-Fix™-i

Dr Irena Erise

jumestuspulga

abil saad luua täiusliku
mestuse vaid mõne

uued

puhastus-

tooted
ku

koostisega puhastav õligeel,

veega

uuendusli-

mis muutub

kokkupuutel piimjaks. Geel koosneb

looduslike oliivi-,

pu-

hastab naha kõigist jääkidest, ka silmameigist,
ning võimaldab teha näomassaaži. Komplekti
kuuluv väike rätik muudab

soe

kompress õligeeliga

kaetud näole laotada ja rõõmu tunda, kui

vapustavalt siidiseks,
nahk muutuda.
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kahjulikke lisandeid,

siledaks

ja puhtaks

relt meiki. Sobib ka
ideaalselt näo kontuu-

Jumestus-

pulga siidiselt pehme
ja kerge koostis annab
nahale täiusliku

meigi efektiga
luse. Kõikidel

näopuhastuse

mõnusaks ilurituaaliks. Sooja veega niisutatud
rätik tuleb nagu

siis täiuslikult katta,

rimiseks.

mandli-ja viinamarjaseemne-

õlist saadud lipiidide segust. Õline koostis

võib

Kosmeetika kevadises

Photoßeady

sprei-

viimist-

Revlon

Insta-

Fix™-i

jumestuspulka-

del

ka

on

päikesekait-

sefaktor SPF 20.

maailmas

on

tärganud

kvaliteetne briti mineraalkosmeetikamärk Lily
Lolo, mille tooted

või värskendada kiion

Lily Lolo

vegan

kerge
liigutusega, kas tahad

peita pisikesi iluvigu

Cleanology sarja suurim üllataja

ju-

100% looduslik &

on

100% looduslikud

ja

so-

bivad veganitele. Lily Lolo tooted ei sisalda

kui ka

rasuse

need

on

loodud nii kuiva

naha omanikele ning sobivad

tänu antibakteriaalsele

ja

nahka ravivale toi-

mele ka allergikuile. Meigitooted sisaldavad
looduslikku SPFi ega ummista poore.

Lily

Lolo

mineraalkosmeetika muudab

jume

ihaldusväärselt

vea-

tuks, kauapüsivaks ja
õhuliseks.

CUTRIN
PROFESSIONAL

UUS SUVES
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SHAMPOO
FOR COLOR TREATED HAIR

FOR

COLOR TREATED

WITH UVA/UVB

HAIR

SHIELD

WITH UVA/UVB SHIELD
'/

H»!

SUVI

CONDITIONER

*

STYLE & CARE SPRAY
FOR

COLOR TREATED HAIR

WITH UVA/UVB SHIELD
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Värvid, mustrid, värsked lõhnad ja helid äratavad pärast külma ja halli talve linna
Nii ka uued Cutrin SUVI sarja tooted, mis teevad suvele vastu astudes
Nendes sisalduvad anti- oksüdantide rikkad
kaitsevad

taas ellu.

sooja ja hellitava pai meie juustele.

astelpajuseemneõli ja murakaseemnenektar

juukseid väliste stressifaktorite ja UV kiirguste eest, taastades nende pehmuse ja sära.

Tooted on saadanal

Tallinna ja Tartu kaubamajas, Steel manni Kaubamajas, I.L.U kauplustes. Hairlool

Sil upilli I.esi usesja teistes parimates juuksurisalongides üle Eesti ning Mvw.mgbeauty.ee

Salongis

ilumaailma
uudised

PIXI
Londoni

Vee

kergus ja
on

Carnaby

tänava väikesest

kui sõõm värsket õhku.

midagi palju

Märgi looja,

meigikunstnik ja nelja lapse
taolistele kiire

ema.

madala

jume. Sulgkerge

koostis teeb toodete kasutamise

kiiresti

Kaubamaja

sügavale nahakihtidesse, tagades pikaajali-

neli loodusliku

ekstraktiga näovett,

Ilumaailmas

ja

I.L.U.

mugavaks ja

lihtsaks

PIXI on alates maikuust

poodides.

on

mis lisaks nii-

sutusele rahustavad ja kiirendavad rakkude
nemist. Melvita

on

modell,

viimistluspuudrini. Tooted jäävad nahal kerged
ja loomulikud, mis rõhutab naha ehedat ilu ning annab värske väljapuhanud
ning ning kiirendab igapäevast meigirutiini.

niisutuse ning kohese turgutuse. Valikus

on

Nii saigi tema missiooniks luua ilutooteid

väikestele molekulidele imendub hüaluroonhape

se

Petra Strand

naistele nagu ta ise, et saaks taastada särav

tootevalik ulatub näomaskist

Tänu

Rootsis sündinud

ja värske
jume vaid viie minutiga. Vitamiinide ja mineraalidega rikastatud uuenduslik
elustiiliga

enamat kui lihtsad toonikud. Geelja tekstuuri
ja meeldivate aroomidega näoveed sisaldavad

molekulmassiga hüaluroonhapet.

saanud ja hetkel
ja kosmeetikamärk PIXI

butiigist alguse

nahahooldus-

üleeuroopalist võidukäiku tegev

seerumi efektiivsus
Melvita Extraordinary näoveed

pingutusteta ilu

uue-

Extraordinary tooted pakuvad

seerumi tõhusust näovee kerguses. Tooted
saadaval Tallinna ja Taru Kaubamajas ning
kauplustes üle Eesti.

on

I.L.U

NIVEA

siidjad

dušivahud
Creme Smooth

ja
Need

Creme Soft
pehmed

vahud toidavad

su

nahka

tee-

ja

käi-

vad selle siidiselt pehmeks, muutes duši all

mise eriliseks elamuseks. Dušivahud sisaldavad

siidiekstrakti ja teisi väärtuslikke koostisosi:
NIVEA Cream Smooth sisaldab siidiekstrakti
NIVEA Cream Soft sisaldab mandliõli

ja

siidiekstrakti. Tänu uuenduslikule valemile

ja

ning

tekstuurile jätkub vahtu kaks korda kauem kui
tavalist NIVEA 250 ml

dušigeeli.

Hõõru

korgil

olevat silti ja nuusuta lõhna!

JOHN FRIEDA
Frizz-Ease'i tooted

kahupeadele
John Frieda

Frizz-Ease’i

tooted siluvad

järk-järgult

suurendavad

juuste immuunsust kräsu

vastu.

Sarja šampooni, palsamit ja juuksemaski
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3D-kunst-

ripsmetega
Käsitööna valmistatud korduvkasutatavad

sarja Miraculous Recovery

juuste pinda ning

Eylure ahvatleb

on

kunstripsmed annavad kihilise
sega

ripsmekaare ning

tänu

väljanägemi-

patenditud

kinnitusribale pika ja sügava pilgu. Ripsmed
saavad armsa, tõstetud peene nurga. Akt-

täiustatud kahjustustevastase tehnoloogiaga,

sentripsmed annavad kerge ja loomuliku

et

tulemuse. Vähem

puhastada õrnalt,

taastada

silmapilkselt

on

rohkem!

Ripsmete

ja ennetada võimalikke tulevikukahjustusi.

unikaalne kurv tagab lihtsa paigalduse ja

Juuksed on silmanähtavalt tervemad ja
tugevamad juba pärast esimest kasutuskorda.

kahes eri stiilis:
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pika püsivuse ning

neid

nr 111

on

ja

saadaval

nr 119.

uus

ON
POES
GIORGIO ARMANI 223 €
I I

W

P

R D

+

OPTIKA
NAEME

y

l
MICHAEL KÕRS

12
m

■

S

I

I

N

ilumaailma
uudised

Gosh: matid huuled

ja

veatu

Goshi

huulepulk Liquid

jume
Matte

Lips

kuivab

pealekandmisel

ot-

sekohe ning tulemus jääb täiesti matt. Huulepulk püsib kogu

päeva

mistahes

temperatuuril.

Peale selle

koostisosad huuled lopskamaks.
da

ja nahavigu peita.

CCC-pulk

muudavad aktiivsed

aitab aga

kontuuri-

Pulk eemaldab ebatasasused, vähendab

pooride väljanägemist ning jätab siidise, kuid loomuliku ja
kauapüsiva lõpptulemuse. Optiliselt
tootele

on

lisatud nahka ravivaid aktiivaineid.

parabeenivaba CCC-pulk

ei

valgu

Aaloe

nahatooni ühtlustavale

Lõhna-ja

kaitsekilbi

ka kortsudesse, kui neid

all

kellelgi peaks olema.

Aaloe

on

aastatuhandeid

tuntud niisutava

ja põletiku-

vastase ravimtaimena. Aloe
Sun’i

päevitustoodete

tises

on 100%

koos-

külmpressitud

aaloe (20%), mis
set väga õrnale
nahale

pakub kaitja tundlikule

päikesepõletuse eest,

lisaks niisutab, rahustab ja

tagab

tervisliku

Koostises

on

päevituse.

veel teisigi

kasulikke aineid, nagu magus-

mandliõli ja

shea-või, porgandi-

õli, bisabolool ning argaaniaõli pluss E-vitamiin.
Itaalias valmistatud toodetes

ZOYA

on

kasutatud

natu-

raalseid, puhtaid ja looduslähedasi tooraineid,
mille väärtust suurendab rikkalik aaloesisaldus.

trendikas

Tooted on veekindlad, parabeeni-, lõhnaaineja vaseliinivabad. Dermatoloogiliselt testitud.

küünelakikollektsioon
Zoya

kevadsuvine

kollektsioon Naturel 3

paneb

luksust naturaalsed toonid beežist
on

on

saadaval ka lennureisipakendis.

tänu uutele nude-

toonidele igale riietusele šiki punkti. Täiuslikus värvipaletis pakuvad

sõbralikud Zoya küünelakid

Tooted

pruuni. Toksiinivabad ja veganimüügil Tallinna ja Tartu Kaubamajas.

TAHE
sari Men

Macadamia

Professionali
uued

viimistlus-

vahendid

Fitoxil
Ei jää ilumaailmas ka meeste
juuksed tähelepanuta! Tahe

välja tulnud uue tootesarjaga, mis on mõelon

dud just meeste juuste
ja peanaha hoolduseks.
Selle

Macadamia Professionali
te

sarja

on

juuksejuuri

viimistlustoode-

lisandunud kaks uut hitti:
tõstev

vahtsprei ning

kuuma-

kaitse.

Makadaamia-ja argaaniapähkliõli,
pantenooli, aaloed ning värvikaitset
sisaldav

vahtsprei

lisab

juustele kohevust,

tekstuuri ja läiget, neid seejuures raskeks
muutmata.

Sulgkerge kuumakaitsesprei

sisaldab niisutavaid

makadaamia-, argaa-

avokaadoõlisid ning riisiproteiine.
Sprei kaitseb juukseid kuni 232 °C

nia-ja

98

sarja šampoon ja
losjoon aitavad pidurdada

eelkõige juuste

väljalangemist.
Taimseid tüvirakke,

arginiini, biotiini ja
glükaane

sisaldavad

juuksehooldustooted
stimuleerivad

jõud-

salt juuksekasvu.
Parimate tulemuste

saamiseks tuleks

kuumuse eest, muudab need siledaks

tooteid kasutada

ja paneb kaunilt läikima.

kolmekuuse kuurina.
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HAMBAHARI

CLEAN SMILE
Auhinnatud disainer ANDREAS
ENGESVIK
disai ninud

on

koostöös JORDANiga

uue

hambaharja,

CLEAN SMILE.
“Minu

jaoks tähendab

luua hambaharja,
dis ain

seisneb

mis
minu

Jordan

on

head

kvaliteeti.

Tahtsin

eesmärgipärane. Skandinaavia

arvates

puhastes

ja

lihtsates

vormides, milles võib kindel olla.”

“Mind

inspireerib liikumine lihtsuse poole. Parem funktsio-

naalsus

on

ehedalt

ja värskel kujul. Tahtsin pakkuda kaasaegsemaid

värve
on

kõige aluseks. Usun,

et tooteid tuleb esitleda

ja disainida tõeliselt funktsionaalset hamba harja, mis

ilusa lihtsa

joonega ning valmistatud ühest materjalist.

Minu arvates näeb Clean Smile

igas vannitoas hea välja.”

ILUMAAILM

Partner-

kaardiga

HEA PARTNERI SOODUSHINNAD
KEHTIVAD PARTNERKAARDI ESITAMISEL.
Pakkumine kehtib kuni 31.05 või kuni kaupa jätkub.

LA BIOSTHETIQUE
hooldav

(250 ml)

šampoon pikkadele juustele
10.49 €/ 16.99 €

juukseid silendav spreipalsam
(100 ml) 13.49 €/ 21.99 €
hooldav spaaõli pikkadele juustele

(100 ml)

17.49 €/ 28.99 €

YVES SAINT
LAURENT

jumestuskreem
Touche Éclat le Teint
(erinevad toonid)
40.99 €/ 51.99 €

huulepulk Rouge Pur
(erinevad toonid)

Couture

27.99 €/ 35.99 €

KÕIK
SOTHYSe

PÄIKESETOOTED
PARTNERKAARDIGA

–20%
KÕIK FOREO
NÄOPUHASTUSTOOTED
PARTNERKAARDIGA

–15%

aKlinubmjs.
T

ainult

*Tmärnüagil
to de

tähisatud

REN

kooriv mask Glycolactic Radiance Renewal (50 ml) 30.99 €/ 40.99 €

puhastusvaht (125 ml) 23.99 €/ 30.99 €

sügavpuhastav näokoorija Micro Polish (150 ml) 19.99 €/ 26.99 €

silmameigieemaldaja (125 ml) 23.99 €/ 29.99 €
mitsellaarvesi (200 ml) 23.99 €/ 30.99 €

nahka

100

GIVENCHY

jumet ühtlustav 88-kreem Satin Perfection SPF 15 (50 ml) 23.99 €/ 30.99 €
ergutav

seerum

HOOAEG / SUVI

Radiance Perfection

2017

(30 ml)

39.99 €/ 51.99 €

Partner-

kaardiga
ST.TROPEZ Gradual
Tan Plus Sculpt and
Glow sarjas
toodet

–

on

kaks

Everyday

Multi-Active Toning
Lotion (kehale)

ja Everyday

KÕIK

Illuminating Face

LEONOR GREYLi

Cream (näole).

TOOTED PARTNERKAARDIGA

–20%
v.a

minitooted

Uus!
ST. TROPEZ GRADUAL
KÕIK

TAN PLUS SCULPT

HEIDE

HEINZENDORFFi

AND GLOW

KÕRVARÕNGAD
PARTNERKAARDIGA

Toniseeriv, pinguldav ja järkjärgulist

–20%

päevitust andvad kehaemulsioon ja
näokreem.
Gradual Tan Plus
ELIE SAAB

järjekordne innovaatiline

toode maailma juhtivalt isepruunistavate

Le Parfum Rose Couture
EdT naistele

on

(30 ml)

39.99 €/ 49.99 €

toodete firmalt

ST.

TROPEZ, millega saab

loomuliku, ühtlase ja tasapisi tekkiva

päevituse. Kõrgetasemelisel isepruunistaval
tehnoloogial põhinev kiire imenduvusega
kreem sisaldab nahka pinguldavaid ning
toniseerivaid looduslikke merevetikaekstrakte ja

hüaluroonhapet.
Tee Gradual Tan Plus’i pealekandmisest
vähemalt neli nädalat järjest
ilurituaal

–

nii saad

oma

igapäevane

parima tulemuse! Kreem

ja emulsioon niisutavad nägu ja keha 48
tundi sügavuti ning saadavad
kaunina suvele vastu!

su

jumeka ning

Partn er
Me ei tohi

*
•J-*

reklaamida, kui
kasulik

Dobit

pangakaart

»

sul olla võiks
Maste*

Uuri ise

Finantsteenuse pakkuja
Partner

on

lhv.ee/partner

AS LHV Pank. Tutvu tingimustega lhv.ee ja küsi nõu meie asjatundjalt.

pangakaardi pakkuja

on AS LHV Pank koostöös AS

Tallinna Kaubamaja Grupiga.

L '?

Suveaja

salaselts

STIIL JA TEKST: Kirsi Altjõe
(SANDINYOURSHORTSKIDSBLOO.COM)
FOTOD: MARILIN LEENURM

Teksa on moodne klassika. Ja

Tommy Hilfiger

on selles vallas meister! 80ndatest

tud retrostiilis kollektsioon

on

nii kanda kui ka vaadata.

Meribel:
Tommy Hilfigeri pluus-kleit 84.99 €
Tommy Hilfigeri botased 69.99 €*
Happy Socksi sokid (2 paari) 8.90 €
Hans
Tommy Hilfigeri pusa 69.99 €
Tommy Hilfigeri polosärk 59.99

€

Tommy Hilfigeri teksapüksid 54.99 €
Adidase botased 69.99

€

inspireeri-

mõnusalt muhe

FOTOTÕOTLUS: TIINA TAMMISTE
JUUKSED: LEMBE LEMMIKSOO

Lapsed

MODELLID: HANS (10 A), MERISEL f//
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Vallatu Guess Kids
Suurte moest

sed mustrid
ke

julgemaid

kalisi,

lastemaailma

jõudnud silmapaistvad

sandaalid! Miks mitte

aga samas veidi kreisisid lahendusi. Olles
uus

märk,

hinna-kvaliteedi

Stiil ja tekst:

on

hooajal

natu-

klassi-

Kaubamaja vali-

Guess Kids juba nüüd

suhtega paljude

eksootili-

lõpetamisel

valikuid teha?! Guess Kids pakub sel

kus küll täitsa
rase

on

ja mugavad

oma

suurepä-

südamed vallutanud.

Kirsi Altjõe

(sandinyourshortskidsblog.com)

Fotod: Marilin Leenurm

Fototöötlus: Tiina Tammiste
Juuksed: Lembe Lemmiksoo
Modellid: Liisi (13 a), Hans (10 a),
Meribel (7 a), Rebeka (5 a),
Igor (3 a)

alKinubmjs.
T

ainult

m*Täürnagil

to de

tähisatud
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Hans:
Guess Kidsi triiksärk 49.99 €*

Liisi:

Guess Kidsi vest 39.99 €*

Guess Kidsi kleit 49.99 €*

Guess Kidsi püksid 45.99 €*

Guess Kidsi jakk 59.99 €*

Maximo soni 15.99 €

Ecco

Ecco

jalatsid 83.99
põlvikud 3.20 €

HOOAEG / SUVI

€

2017

jalatsid 73.99
põlvikud 3.20 €

€*

moeseeria

Šikk ja prantslaslik

Derhy

Liisi:
Derhy kleit 85.99 €

Kids

Unisa sandaalid 75.99 €*

põlvikud 3.20 €

Šikk ja mänguline Derhy

Kids toob Pariisi suvetuuled meie

maa-

le. Derhy suuremustrilised kleidid ja põnevad aksessuaarid palju
lisa ei vajagi

need

on

argised. Mänguruumi

ühtaegu pidulikud ja soovi korral ka

saad soengu

ja jalanõudega

katsetades.

Meribel:
Derhy kleit 85.99 €

Derhy T-särk

44.99 €*

Unisa sandaalid 75.99 €*

põlvikud 3.20 €

VAATA
SELLE SUVE
HITTE KA
E-POEST!

aKlinubmjs.
T

ainult

m*Tärünagil

to de

tähisatud
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Mustriline
Hea
mis

tuju
on

teevad veel

veel

hiiglama

Desigual

paremaks Desiguali
tore

−

rõõmsad mustrid. Ja

neist rõivastest ei

paista iga

smuuti-

ja jäätiseplekk kohe välja.... nii et mänguaeg võib kesta lõputult.

VAATA
SELLE SUVE
HITTE KA
E-POEST!

aKlinubmjs.

aärnigutlhsdTmü
to de

*T
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Meribel:
Desiguali kleit 55.99 €

Rebeka:

Desiguali jakk 99.99€*

Desiguali

kleit 44.99 €,

Desiguali polopluus

Desiguali tennised 55.99 €*
Happy Socksi sokid (2 paari)

Desiguali

rätik 29.99 €*

Happy Socksi sokid

Desiguali teksapüksid
seljakott 17.99 €

(2 paari) 8.90 €

New Balance'i botased 69.99 €*

kott 44.99 €

HOOAEG / SUVI 2017

8.90 €

Hans:
44.99 €
65.99 €

moeseeria

Mänguline Mayoral
Julgeid kombineerimismänge! Lõpetamisel
linane kleit,

valge

triiksärk või

pitsiline pluus

ei pea

nukralt kappi jääma
anna komplektile
elu, kombineerides pidulikke rõivaesemeid iga-

suvevaheajal
uus

kantud

-

päevastega. Hispaaniast pärit Mayoral
miksimisteks

lausa loodud!

rohkem kasutust
et ohhoo,

laps

kord saigi

see

ja

on

Iga

on

sellisteks

rõivas leiab nõnda

siis ei avasta

sa

suureks kasvanud

ilus kleit talle selga.

üks hetk nõutult,

ja

ainult üks

Igor:
Mayoral polo 21.99 €
Mayorali

triiksärk 21.99 €

Mayorali lühikesed püksid

(komplektis T-särgiga)

24.99 €

EMU tennised 49.99 €*

Tommy Hilfigeri sokid (2 paari)

8.90

€

Meribel:
Mayorali linane kleit

50.99 €*

Mayorali jakk 43.99 €*
Vikingi kummikud
põlvikud

35.99

€*

3.20 €

Liisi:
Mayorali T-särk 21.99 €
Mayorali retuusid

(pluusiga komplektis)

33.99 €*

Mayorali lühikesed teksased

26.99 €

Vikingi kummikud 49.99 €

Rebeka:
Mayorali pluus 26.99 €

Mayorali teksariidest seelik

27.99 €*

Ecco jalatsid 73.99 €

põlvikud 3.20 €

Kaubmjs.

alin

ainmuültgT
to de

tähisatud

ärniga

*T
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Trend

Lõbus RANNAMELU
Stiil ja tekst: Hanna Loodmaa
Fotod: Kaubamaja, Vida Press

suvi,

rand

ja

vesi

–

ilmselt

iga

lapse unistus juba esimestel

päikselistel päevadel.
suvine meeleolu

Loo mõnus

juba praegu

ning lisa väikese printsessi või

seiklushimulise

poisi garderoobi

stiilne rannariietus. Tõeliselt

üks lustakas

suure

toob näole eriti vinge veemänguasi,

ja

naeratuse

millega

mal rannaliival kohe kindlast igav ei hakka!

kuu9

Kaubmjas.

Talin

aintäuhsldmügi
toode

ärniga

€2Günther Flugspiele tuulelohe 32.99 €3Pepe Jeansi T-särk 31.99 €* 4Espriti trikoo 34.99 €* sMolo rannarätik 49.99 €*
6Boboli ujumispüksid 28.99 €7Espriti ujumispüksid 16.99 € BTammeri bassein 19.99 €9Tommy Hilfigeri püksid 74.99 €*
10Molo bikiinid 44.99 €llMelissa & Doug'i tool 29.99 €*l2Molo ujumispüksid 39.99 € 13Simba veepüstol „Cars“ 14.99 €
14Kalamaja Printsessi kombinesoon 51.99 €* 15Smoby liivakastikomplekt „Frozen“ 7.40 € 16Boboli bikiinid 26.99 €*

IMaximo

müts 15.99

*T
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Üle mere

maitsed
SINU TALDRIKUL!

Parimad puhtad Läänemere maitsed
leiad alati Eckerö Line’i rootsi lauast,
lisaks

on

palasid
Tule

meie laevakokad valinud parimaid

ka maalt

ja leia

ja

metsast,

põllult ja aiast.

omad lemmikud meie

hõrgutiste hulgast

Paar päeva

Helsingis

MS Finlandia pardal!

AUTOGA
SOOME!
MS Finlandia

autoga

Helsingis leidub häid söögikohti igale
maitsele ja rahakotile, lisaks põnevaid
kauplusi, kus eksootiliste toor-ja
maitseainete valik silme eest
võtab!
oma

Ja ära

rikkaliku

unusta

valikuga! Avasta Helsingi

maitsed, ühenda

ja

kirjuks

Helsingi turgusid

see

pisikese puhkusega

naudi Eckerö

hotellipakette
Helsingisse, hinnad al. 69€/inimene!

Lisainfo www.eckeroline.ee

ja parimatest reisibüroodest
üle Eesti.

pardal

seilad mugavalt ka

paketid

–

meie auto-

on

mõeldud

kahele kuni viiele

inimesele

ja sõidukile,

soodsate

autopakettide

hinnad al. 59€

MÄRK

Imeliselt

pehme NATTOU
Beebile mänguasju valides tahaks

midagi tõeliselt pehmet, midagi
sama

armsat kui beebi ise.

pärit Nattou

Belgiast

kaubamärk, mille

on

toodetest mööda kõndides tekib

vastupandamatu

soov

neid silitada.

Tekst: Kaiti Lindret

nattou

on

Fotod: Nattou

beebilelusid tootnud ja

juba ligi kolm aastakümmet, ümmargune number
disaininud

täitub

kaubamärgil järgmisel

aastal. Tänaseks

esindatud

jate

ligi

eesmärk

40

on

riigis

on

kaubamärk

tootturvali-

üle maailma. Nattou

luua beebile kasvamiseks

ne

keskkond, kus loomakujulised mänguasjad

on

justkui kallid sõbrad. Beebiiga

kuid lapse areng sel ajal kiire ja
seda toetada sobilike

on

on

lühike,

oluline

leludega.

BEEBILE VAID PARIM
Nattou disainerid

on

beebi arengu

vallas spetsialistid ning teavad,
millised

on

STIILSED JA PRAKTILISED

lapsevanemate soovid,

kui imikule

Disainimisel on Nattou eeskujuks võtnud loomariigi kõige sümpaatsemad esindajad: elevandid ja

mänguasju soetatakse.

Nad mõistavad ka

vanemate

sid: kaitsetu beebi

vajab enda

mure-

karud, pardid ja jänesed, sekka ka veidi eksootili-

ümber ohutuid ja kvaliteetseid

materjale,

turvatunnet

semad kaelkirjakud ja eeslid. Nattou mänguasjades

ning

pastelsed roosad ja

sinised toonid

kombineeritud halli

Mänguasjad

kaalustatud ja stiilse koosluse. Nii

on

lastega nii päeval,

kui beebi maailma uudistab, kui
ka õhtul, kui ta hakkab

unne

jaoks köitvad ning

sui-

kuma. Lisaks lohutavad armsad

sid,

lelud

tavad

öösel,

Seepärast

kui uni rahutu.

on

kõik Nattou tooted

pehmetest materjalidest, mis
peavad iga päevaga üha
lapse

rõõmsatele

Ohutus
on

on

aktiivsemaks muutuva

mängudele pikalt

Nattou

mängivad

beebidele uinutavat

jaoks esmane, iga

läbi mõeldud ning tootmis-ja

Imearmsad lelud

vastu.
meloodiat.

lelu disain

pakendamis-

tooted

ja mis

ülestõmmatavat muusikatoosi kuula-

beebil lihtsam vaikse meloodia saatel
disainile lisaks

igati praktilised.

Lutikett

on

ühtlasi ka

mänguasja eest, nagu kangast mõõdupuugi.
Ühed Nattou lemmiktooted on kaisutekid, mida
on

mõnus kaissu võtta, aga millel

on

ka

on

sid

sikutada

Mõnele kaisutekile

2017

ma-

on Nattou

detaile, mida beebil

HOOAEG / SUVI

tutvus-

maailma. Voodikarusselli

käik hoolika jälgimise all, et mänguasjad vastak-

Euroopa turvastandarditele.

tasalapse

piiksuvaid ja kõrisevaid lelu-

põnevat helide

on

need

vanematele ilusad vaadata.

gama jääda. Kenale

samas

on

mida beebil mugav käes hoida

jälgides või
tes

luues

ja helepruuniga,

Nattou valikus on

valmistatud hoolikalt valitud

110

on

eakohaseid arendavaid lelusid.

ja mudida.

palju

hea enda rahustamiseks
on

MÄRK

HOOLITSE ARMSA LELU EEST
Nii beebidel kui ka väikelastel tekib mõne
eriline side

püsiks

ja seepärast tuleks

hoolt

leluga

kanda,

et

see

ilusana. Pärast mänguasja soetamist tasub

see ära pesta või üle loputada, enne kui beebile
mängimiseks anda. Pestes tasub kasutada pesu-

kotti,

et

pehmet kangast

kindlasti tutvuda

säästa. Eelnevalt tuleks

mänguasja küljes

misjuhistega,

kuna mõne

vaid

või niiske lapiga

käsipesu

toote

olevate

puhul

pese-

lubatud

on

Pehmeid

puhastus.

mänguasju võib üldjuhul pesta 30-kraadises

vees,

kuid trummelkuivatust ei soovitata. Pärast

Nattou omanäoliste
lelude valik

on

beebi-

mitme-

külgne ja praktiline.
kaisulelu pesemist võiks seda paari
lisatud veidi pikemad kangajupid, et nende

külge

saaks kinnitada ka luti

jällegi funktsionaalsemaks
Suviste reiside

peegel-lelu.

ajaks

Selle saab

on

ja

öö jooksul kaisutada hoopis ema-isa

niimoodi lelu

nii

lõhn,

muuta.

kasulik soetada Nattou

vanem

ka

end

ema

lapsel

uudistada,

kinnitada turvahäl-

aga näeb läbi

–

naljakaid nägusid

kui

külge

või

lähedusse,

kätte saada, kuid

samas

on

Nattou beebilelud sobivad
on seega

ninumber,

ees

katsikule minek.

kallis
on

mugav

need silma alt ära.

juba

sünnist

ning

hea ja kindel valik ka neile, kel ootab

kaasa ka

märkama-

leludele

pärast

ostmist

võimalikirjas nimi ja telefo-

et

leidjal

oleks võimalik

kontakti võtta. Tõenäosus, et lapsele

Selle saab kinnitada võrevoodi
on

oma

kult kindlalt), kus

teha. Oma-

nii et mähkmeid

rahustavalt.

sageli

kinnitada sildi (loomulikult

moodi sisustuselemendiks võib pidada Nattou

mähkmehoidjat.

–

tuttav

tult käest kukkuda. Seepärast soovitab
ka Nattou

meel kurvaks muutub, saab talle tuju

tõstmiseks kas või

mõjub beebile

jalutuskäikudele ja võivad

tahavaatepeegli

või isa. Taas üks kasulik omadus

mis

Kaisulelud haaratakse

lis istuva beebi ette auto seljatoele. Peeglist saab

laps

jääb mänguasjale külge

mänguasi koju tagasi jõuab,

niimoodi

suurem.

Nattou omanäoliste beebilelude
Kaisutekk

on armas

mängukaaslane.

valik

on

mitmekülgne ja praktiline.

guasjad ja tarvikud
katsuda

on

Pehmed män-

ilusad vaadata, mõnusad

ja täpselt parasjagu

arendavad.
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VIHMA
kätte
lustima
Stiil ja tekst:

Hanna Loodmaa

Fotod: Kaubamaja, Vida Press

õige

suvi ei möödu

teta

käes

vihmasabina-

ja miks peakski, kui vihma
on

nii tore. Vahvad

mustrid, lõbusad värvid ning
superkvaliteetsed materjalid

tahavad,
naeru

et ka

märjad

suveilmad

on

täis

ja põnevaid tegevusi!

Kaubmjs.

Talin

aintäuhsldmüg
toode

ärniga

IKkidsi vihmavari „Frozen“ 8.50 € 2Lenne komplekt 89.99 €3Mayorali jope 50.99 €* 4Pepe Jeansi kevadjope 69.99 €
sLuhta jope 59.99 € 6Molo kevadjope 119.99 €* 7Legoteci jope 59.99 €* BMelissa & Dougi kastekann 16.99 €
9Crocsi sandaalid 29.99 €loWaderi liivakastiauto 26.99 €llCrocsi kummikud 29.95 €l2Vikingi kummikud 49.99 €
13Vikingi kummikud 35.99 € 14Knorri telk 34.99 € 15FLA kummikud 20.99 €

*T
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kia.ee

ON AEG ELADA
OMA REEGLITE

JÄRGI.

Täiesti

uus

Kia RIO. Sinu aeg. Sinu reeglid.

Ruumikas ja

uus

Rio

tipptasemel uus Kia Rio on südamega loodud. Sportlikud jooned annavad julge
ning kvaliteetne interjöör toob sõidurõõmu. Mitmete juhiabisüsteemidega varustatud

on

veelgi

mugavam

Alati

on

õige

ja turvalisem. Pane

aeg

oma

reeglid kehtima.

proovisõiduks.

Ülemiste, Ülemiste tee 2; Viking Motors Tammsaare, Tammsaare tee 51. TARTU: Autospirit Tartu, Turu
PÄRNU: United Motors, Tallinna mnt 82. HAAPSALU: Tradilo, Tallinna mnt 73. KOHTLA-JÄRVE: United Motors, Järveküla tee 22.
TALLINN: Viking Motors

RAKVERE: Rakvere Autotehnika, Rägavere tee 44. NARVA: Analan Auto, Tiimani 5. VILJANDI: Rael Autokeskus, Tallinna tn 97 .
KURESSAARE: Kuressaare Autoteenindus, Kalevi

Kia

7-aastane/150 000

km

garantii kehtib

Kütusekulu (l/100 km)/CO2(g/km):

kõikides ELi riikides

põik

(lisaks Norras, Šveitsis,

2.

VALGA: Salome

Islandil ja

Valga,

Gibraltaril).

linnas alates 4,3/116, maanteel alates 3,4/98, keskmine alates 3,8/108.

Pihlaka

Vastab

2.

kohalikele

nõuetele ja

tingimustele.

47

.

välimuse

Lastemaailma
uudised

Piko
Piko

rongikomplektid

mudelrongide tootmine

Ettevõte elas üle kõik
Piko

rongikomplektide

Need rongid

on

kvaliteetsete

ja

des

sai alguse juba eelmise sajandi keskel Saksamaal.
riigikorrad ja poliitilised muutused ning tänaseks on

on

esmase

valik

jõudnud

rongientusiastide

ka

seas

detailirohkete toodete

Kaubamaja
tuntud

oma

Lastemaailma riiulitele.

mitmekülgse valiku ning

poolest. Mudelrongide stardikomplekti-

olemas kõik vajalik, et alustada mängu: vedur, vagunid, kvaliteetsed ja
ovaali moodustamiseks lihtsalt

komplektides
Eraldi lisadena

on

komplekteeritavad rööpad.

Kõikides

ka vooluadapteriga regulaator rongi kiiruse reguleerimiseks.

on

saadaval rööbaste

laiendkomplektid ja lisavagunid.

Piko rongikomplekte, rööpaid, vedureid ning vaguneid

on

võimalik

omavahel kombineerida.

Stanley Jr
meisterdused
Stanley

Jr kvaliteetsed

võimaldavad ehitada

puidust käsitöökomplektid

kogu

perega, innustades

käsitööga tegelema. Sõidukeid meisterdades

lapsi

tut-

vub

laps erinevate tööriistadega ning õpib neid õigesti käsitsema. Puusepakomplektid on disainitud
spetsiaalselt lapse

käe

järgi ja pakuvad suurepärast

võimalust õpetada lapsele, kuidas kasutada

haam-

rit, päris kruve ja kruvikeerajat. Väike meisterdaja
saab puidust sõiduki ise valmis ehitada, komplektis
olevate

kleepsude ja värvidega kaunistada ning
seejärel mängurõõmu nautida. Komplektid sobivad
lapsele
on

eri

vanuses

suuruses

viis ja rohkem eluaastat. Valikus
sõidukeid, näiteks lennuk, rallikas,

prügiauto, veoauto, politseiauto ja ka katapultauto.

MAMMUTi
armsad beebitooted
Saksa kaubamärgi
mad, kes soovivad

jäädvustada

Mammut valikust leiavad armsad tooted need
oma

või suisa

beebi või väikelapse

käe-

lapsevane-

ja jalajäljed voolimissaviga

3D-jäljendi valmistada. Komplektides

on

ka raam,

kuhu valminud jälje saab kinnitada, suuremates komplektides leiduvad
raamid ka fotode

jaoks. Karpides on sammsammulised piltidega õpetused.
Komplektid sobivad suurepäraselt ka katsikukingituseks.
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lastemaailma
uudised

Vannimängud
värvikamaks
Kui vaid

kummipardiga

vannis sulistamine

kipub

üksluiseks jääma, saab pesemas käimise värvikaks
elamuseks muuta KIDS STUFF CRAZY ja ZIMPLI KIDSi
vannitoodetega. Veele vannivahtu lisades muutub
roheliseks või siniseks,

see

vahuseepidest

saab

vormida kõike, mida lapse kujutlusvõime suudab

välja

mõelda. Eriti

mänguliseks

läheb aga siis, kui

vannivette hoopis tarretavat või limaks muutuvat

pulbrit

lisada. Neidki

on

saadaval eri värvides

ja

nii ei muutu vannimäng kunagi igavaks. Pulbreid
saab kasutada ka tavalises kausis või kraanikausis.

Tooted
likud

on

lapse nahale sobilikud,

ning parabeenivabad

ega

keskkonnasõbra-

Uued moodsad

jalatsimärgid

jäta plekke.

Kaubamaja
on

esinduslik

lastejalatsite

valik

täienenud lausa kahe kaubamärgiga.

Hispaaniast pärit UNlSApakub kvaliteetjalatseid koolitüdrukutele. Suvised kingad
on

armsalt tüdrukulikud, kuid saanud

inspiratsiooni naistemoest ning stiil ja
funktsionaalsus käivad käsikäes. Unisa

kingad

on

müügil Tallinna Kaubamaja

Lastemaailmas.

Teine

uus

kaubamärk

PRIMIGIon

tud nii Tallinna kui ka Tartu

Mugavad Itaalia kaubamärgi jalatsid
toodetud kooliealiste

esinda-

Kaubamajas.

poiste ja

on

tüdrukute

vajadusi ja eelistusi silmas pidades. Valikus
on

mis toe-

vabaajajalatsid ning sandaalid,

tavad just laste aktiivseid tegevusi. Poiste
klassikalisi värvikombinatsioone

ilmestavad

värvikad detailid, tüdrukute kingadele
lisatud sädelust,

on

läiget ja plikalikke nüansse,

mis peaksid neile suvisel ajal eriti

meelt-

mööda olema.

Bukigaloodust
uurima
Kõik teadushuvilised

peaksid

tutvuma

Lastemaailma

lapsed

Kaubamaja

uue

kaubamärgi-

ga Buki. Prantsusmaalt

pärit

teaduskomplektide hulgas

on

eriti

suur

valik neile, kellele meeldib loodust uurida.
Noor loodushuviline saab
pesa ehitavad

jälgida, kuidas sipelgad
ja käike uuristavad, uudistada teiste

putukate tegutsemist,

hoida silma

peal

taimede

are-

nemisel ning kasvatada ja toita tillukesi vee-elukaid.
Kel

soov

loodust eriti lähedalt uurida, saab seda teha

kuni

1200-kordse suurendusega mikroskoobiga. Li-

saks

teaduskomplektidele

leiab Buki valikust üht-teist

ka neile lastele, kes armastavad ehteid meisterdada.
Osavate

näppude

all valmivad sillerdavad käevõrud,

kenad sõrmused ja käepaelad parimatele sõpradele.
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lastekülg

HOPSADI-HEI!
Kohe-kohe
ootavad

on

ja palju-palju
Suvega

käes suvi ning

ees

palavad ilmad, puhkus,

rõõmu lihtsalt olemisest!

koos tärkab ka loodus

2

mis

erinevatest mahlastest

Punased

4

Jõulude ajal populaarne

4

viljadest ja

Millest tehakse enamasti

7

Marjad, mis teevad

hommikul värsket mahla

6

suu

7

Kõigi õigesti vastanute
vahel

otsas

6

on

samuti üks vahva mahlane vili.

Puu, mille

kasvavad banaanid

5

vahvatest taimedest. Lahenduseks

magusad marjad

puuvili
5

sind mõtlema

paneb

Ahvide lemmiksöök

3

3

sulle välja mõeldud üks vahva

ristsõna,

2

ning

valmima hakkavad värsked viljad! Meil
on

1 Taim, mis torgib

1

rannaliiv

8
9

läheb loosi

8
10-eurone Partner

mustaks

Mari, mis kasvab kobaras

Puuviljad,

mida ussid

armastavad

kinkekaart.

9

MEISTERDA ISE

JÄRJEHOIDJA!
Suvi

on tore

päevadel

–

saab ringi joosta ja möllata! Vahel vihmastel

on aga

hea end diivanile kerra tõmmata ja lugeda.

Et aga uuesti möllama tormates
endale vahva

järg ära

ei

kaoks,

siis tee

lepatriinu järjehoidaja!

VAJAB LÄHEB
•

värvilist paberit

•

värvipliiatseid

6
TEE NII

5

1

4

2

3

JOONISTA MEILE!
Meile nii meeldib laste

joonistusi

tõotab tulla seiklusterohke

joonista

meile üks vahva

pilt sellest, mida

sa

üle

kõige teha tahaksid,
milleks mahti ei

aga

ja

saada! Kuna suvi

hästi-hästi tihe, siis

Kirju,

vastuseid

ja joonistusi

ootame kuni 11.06.2017.
Lisa kindlasti

oma

nimi,

vanus

ja

kontaktandmed.

E-post: lastenurk@kaubamaja.ee

Tigupost: Lastenurk, Kaubamaja AS, Gonsiori 2, 10143 Tallinn

jää.

Kõigi joonistajate vahel
loosime

välja

ühe

KEVADISE HOOAJA VÕITJAD:

seiklusliku lauamängu

10 € kinkekaardi võitis Kevin L.

„Reis ümber maailma“.

Voltimisraamatu võitis Maria Helena R.

Võitjatega
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on

ühendust võetud.

6920
Politseiauto
sireeni

ja
vilkuritega

6924

6923

6877

Politsei

LED-tuledega
politsei-

Nais-

politseinik

mootorratas

tasakaalu-

teetõke

rattal

6919

6921

6922

LASTEMAAILM

Partner-

HEA PARTNERI SOODUSHINNAD

kaardiga

KEHTIVAD PARTNERKAARDI ESITAMISEL.
Pakkumine kehtib kuni 31.05 või kuni kaupa jätkub.
MAYORAL

MAYORAL

kleit (2–9 a)

pintsak (2–9 a) 42.99 €/ 53.99 €

33.99 €/ 41.99 €

püksid

(2–9

a)

27.99 €/ 34.99 €

ESPRIT
bikiinid (128–170 cm)
27.99 €/

34.99

€

poiste rannapüksid
(128–170 cm)
23.99 €/ 29.99 €

ECCO

poiste sandaalid (suurused 27–35)51.99 €/ 63.99 €
tüdrukute sandaalid (suurused

27–35)59.99 €/ 73.99

SUPERFIT

poiste ja tüdrukute botased
(suurused 27–36) 53.99 €/

65.99 €

poiste ja tüdrukute tennised

aKlinubmjs.

(suurused 20–26)
28.99 €/

35.99

€

T

ainult

m*Täürnagil

to de

tähisatud

KAMIK

poiste ja tüdrukute sandaalid

CROCS
poiste sandaalid (suurused

C6–Cl3) 23.99 €/ 29.99 €
C6–Cl3) 23.99 € / 29.99

tüdrukute sandaalid (suurused
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(suurused 28–34)
€

39.99 €/ 49.99 €

€

LASTEMAAILM

Partner-

HEA PARTNERI SOODUSHINNAD

kaardiga

KEHTIVAD PARTNERKAARDI ESITAMISEL.
Pakkumine kehtib kuni 31.05 või kuni kaupa jätkub.

GÜNTHER FLUGSPIELE
tuulelohe3l.99 €/ 39.99 €

MONSTER HIGH
nukk Frankie
37.99 €/ 47.99 €

FISHER PRICE

õunake (eesti ja
vene

MAMMUT

keeles)

24.99 € /

31.99

käe-ja
€

jalajälje

valmistamise komplekt
23.99 €/ 29.99 €

HOT WHEELS

raja stardikomplekt
37.99 €/ 47.99 €

BUKI

putukauurimiskomplekt
15.99 €/ 19.99 €

FLA

tennised (suurused

24–32)

15.99 € / 19.99 €
tennised (suurused 24–30)
19.99 €/ 24.99 €

KNORR
telk 27.99 €/ 34.99 €
vanker 43.99 €/ 55.99 €
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KÕIK VAJALIK
ÕNNESTUNUD
SÜNDMUSE JAOKS
Gurmee

Catering

teenindus

−

alati

ja vajadusel

tipptasemel maitseelamus,

abi sündmuse

planeerimisel.

Kihilised maitsed
Puhas ja rahulik lõuend on üle võõbatud
mänglevate troopikaelementidega, mis

Kodu

seiklevad lainetaval ookeanipinnal. Mõnus
soe

suvebriis lennutab taldrikule mahlased

maitsed, mille iga värvika kihi alt avanevad
uued eksootilised toonide virvarrid.
Stiil: Pille Pappel, Eneli Kuldvee
Fotod: Erik Riikoja
Tekst: Eneli Kuldvee

IGien’i teekann 149.99 €2Serveerimiskahvel 8.90 €3Gien’i taldrik ja alustass 38.99 €
4Lusikas 7.90 € sGien’i taldrik 41.99 € 6Suur serveerimiskahvel 10.99 €7Väike serveerimiskahvel

(2 tk)

8.40 €

BLSA

klaas

13.99

€9Hay

kandik 36.99

€loDekoratiivtaim

6.90 €
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TREND

Art déco

tänapäeva
rütmis
Suvine
dava

ja

interjöör kosutab
õhulise

värsken-

troopikaga.

voogav lopsakas rohelus

ja

Ruumis

luksusli-

kud kuldsed toonid tekitavad

tunde, justkui viibiks puhkusel
eksootilisel saarel. Viska peast
töömõtted ja suple suves!

tervist.

IDraakonipuu

teie

3Tugitool

Avelkgoõhmaibs.t

kahjustd

on

2Lambanahk

229.99 €

4Dekoratiivananass 34.99 €
sVilleroy & Bochi viskiklaas 20.99 €
6LSA kokteiliklaasid 25.99 €
7Hay

karahvin

BArsi

tass koos

122

36.99 €

alustaldrikuga

44.95 €

9Denveri veinijahutaja 59.99 €
10Denveri šeiker 13.99 €

11Hay veeklaas
12Hay

15.99 €

kandik 15.90 €

13WMFi veekarahvin

67.99 €

14Nachtmanni long drink’i-klaasid 16.99 €/tk
15Kokteililusikas 2.90 €

16Lusikas 6.50
17Villeroy &

Tähelpanu.T

49.90 €

67.95 €

€

Bochi klaas 20.99 €

18SIA dekoratiivtaim

10.99 €

19SIA teeküünlahoidja 51.99 €
20Black Magic Spiced Rum 70 cl 29.99 €

21Serveerimisalus:
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erakogu

TREND

Päevane

ja

öine

troopika
džungel
loodusest

Ekstravagantsed ja pilkupüüdvad
lillemustrid

peagi

ning

saabuvat

taimemotiivid

suve.

Kirev

on

tulnud,

näpatud

et rikastada

värvigamma mõjub

kohati

eklektiliselt, kuid positiivselt meeliergutavalt. Külluslik
taimede eksponeerimine

ISIA

on

täies hiilguses!

ananassi lõhnaküünal 32.99 €

2Schlossbergi padjapüür

59.99 €

3Vandycki

padjapüür 13.99 € 4Hugo Bossi padjapüür 67.99 € sSilkeborgi pleed 61.99 €
6Schlossbergi tekikott 259.99 € 7Vandycki tekikott 49.99 € BNarma vaip 99.99 €
9PAI padjapüür 6.90 € 10Finlaysoni kaheosaline voodipesukomplekt 59.99 €
11Zucchi

kaheosaline

13Silkeborgi pleed
sAsa

vaas

voodipesukomplekt 99.99 € 12Silkeborgi pleed Danaja
14SIA ananassi lõhnaküünal 32.99 €

79.99 €

Tesa 139.99 €

Kaktus 44.99 € 16Hay kaktus 85.99 €

17Hay kaktus Umo 85.99 €
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Nõuanne

Denby

Scanpan

Triibulised

PANNID
Grillihooaeg

on

juba alanud ja üle

Eestimaa aedade

hõljub ahvatlev

lihalõhn. Mida teha aga siis, kui omal aeda pole, või kui isegi on, ei luba ilm
õue lustima minna? Hoolas

perenaine või peremees varustab

end selleks puhuks korraliku grillpanniga.

Tekst:

Anu Laan

Fotod: Erik Riikoja, tootjad

restorani Pull kokka Hanno Kuuli.

mitmed
vad,

kodukokad küll

et ka tavalise

väidasaab

panniga

maitsva liha-või kalatüki val-

teha, kuid enamik kool-

mis

kondi usub, et triibulise

grillpanniga saab pisut „õigema“ mekiga

grill-liha.

Esteetiliselt ilusad triibud

lase lihatüki

küpsenud

peal

meenutavad

mah-

grillrestil

liha ja lisavad ka maitsele

huvitavama nüansi.
Swiss Diamond
MIKS OSTA SOONTEGA GRILLPANN?

Kuigi ka tavaline siledapõhjaline

pann

kuumeneb temperatuurini, mis võimaldab

Klassikaline

korralikku küpsetamist, siis soontega

grillpannil saavad
kui ka

line

parema maitse nii liha
sest raske

köögiviljad,

grillpann

remini ega

talub

vest

oluliselt pa-

ei

pannile asetatakse. Tänu sellele kapselduvad likohe, grillitav

mahlas

tulemus

ja

jääb

tooraine ei haudu

üsna

sarnane

omas

grillrestil

küpsetatuga.
Lisaks

on

triibupannist

tel küpsetamisel. Näiteks
hiidkreveti

sabasid,

sütele

mis

abi ka õues lahtistel süon

sellel hea valmistada

kipuvad grillrestilt

Samuti õhukesi

otse

on

piisavalt

suur,

on

liha

grillimisega samal ajal valmistada pannil ka
isuäratavaid kartuliviile.
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on

põlmit-

need

ehk päris

eluaegsed

malmpannidest

pea

TUTVU
GRILLPANNIDE
VALIKUGA
E-POES!

suvikõrvitsavii-

mugav

samas

et

SWISS DIAMONDoma

kattega toodetega

ole, kuid

kaotab

välimuses, kuid

poole kergemad.

KUIDAS VALIDA ENDALE
SOBIVAIM GRILLPANN?

Valimist alustama
mitu suud

peaks

ennekõike sellest, kui

tavaliselt vaja toita, ehk panni

üldjuhul vajavad

ahjus järelvalmimist,

tavalisel
1Denby 73.99 €
2Denby 73.99 €
3Scanpan 99.99 €

on

suurusest. Et

ka

pudenema.
le, millele elus tuli võib olla natuke liiga karm.
Kui söevann

põlve. SCANPANja

tenakkuva

sel hetkel, kui tooraine

hamahlad

oma

kestab õige kasutamise korral peaaegu

ja paksupõhja-

kõrget kuumust

jahtu isegi

emailkattega malmpann

ajapikku küll mõnevõrra

eriti lihatükid veel

võib need sinna asetada

ahjuplaadil ja samal ajal säristada pannil

järgmist kogust.

Arvestama

peaks

ka seda, et

malmpann võib hapramale grillmeistrile
osutuda

liiga raskeks.

nõuanne

Hanno

Kuuli

näpunäited
* Liha

peaks

umbes 15 mi-

nutit enne küpsetamist

tõstma toatemperatuurile,
sest siis ei hakka

see

kinni.

panni külge

* Steikide keeramiseks on

kõige mugavam kasutada

otsaga tange.

ümara
* Mitte

mingil juhul ei

torgata

tohi

lihasse kahvlit,

sest tekkinud aukudest
voolab lihamahl välja.

* Järelküpsemiseks ei
tohiks

grillitavale toidule

lisada maitset

flambe rimsehkanges alkoh lispõletamisega otsepanil, Hnaguo pild te bs,is lüitageslekshteks kindlasti väljaplid kohal aset v õhup hastejsa,t oiduarude ime isegasmavärselt saebhak ma lekide

ahju temperatuur

ületada 160 kraadi.

ka

Kui soovite

*

suurem oht

Kõige

panni üle kuumutada

on

induktsioonpliidil.
neelamisega ning võib põlema

Parimat nõu saab alati
seega

palusime grillpanni

manni kvartalis
Hanno

pannid

Kuuli,

ala

asjatundjalt,

Le Creuset

valimisel abiks Rotter-

erineva

korral panna kuni 260-kraadisesse

liharestorani Pull peakoka

asuva

kes ühel kenal lõunatunnil meie

GRILLPANNI KASUTAMISE

KULDREEGLID

absoluutne võitja, vaid sobitumi-

Grillmeister Hanno Kuul andis ka mõne

Pärast lühikest demonst-

toorainega.

väärtusliku soovituse, kuidas

ratsioonesinemist pannide ja tuleleegiga ilmnes

eest hoolt kanda.

hulk

●

põnevaid nüansse.

Liha-või kalasteigile tagavad
teravate

LE CREUSET,

kui

nende

pannidega saad

grillrestil küpsetades.

Hanno kui
Kui

õlise

grillmeistri

●

Siinses valikus oli

See

lemmikuks Scanpan.

●

ja

sooned ümaramad. Sellisel

PYREXi

vars

ning

pann

pidama,

on

−
●

et vars

ei tule

mis

pühi

Puhastamiseks eemalda

ga.

Swiss Diamondi

piisavett.

ühelt

nn

on

see

söejooned.
eelnevalt

toidult marinaad

jääb

lase

serva.

Kõiki testis kasutatud panne võib

vajaduse

Ära kasuta

pannilt kohe

pä-

köögipaberiga küpseta-

jahtuda ning pese seejärel
nõudepesuvahendi-

terasest küürimiskäsna.

Kokkuvõtlikult võib

vars

sobi-

grillimisel peaks hoolikalt

jääks üle söevanni

ringikeeramist

grillid midagi,

misjäägid,

öelda,

et

grillpann

on

väärt ja pikaajaline kaaslane. Oma lemmiku

vad need mõlemad pigem induktsioon-või keraa-

jälgima,

enne

kuuma veega ja õrna

küll mugavam, kuid ettevaatuse mõttes

Sütel

toitu

rast kasutamist

malmpanni kohta. Bakeliidist

pliidile.

pann on

käega pisut

panni külge kinni ja hakkab seal kõrbema.

kuumeneb koos panniga. Sama

milisele

Küpseta

sinna

eelnevalt korralikult maha. Marinaad

−

et selle

käepidemetega Scanpani ja

seal

särtsudes aurustuma.

peaks

● Kui

kehtib ka Pyrexi roostevabast terasest varrega

teha, kas

kuum, pritsi

nud korralikult nähtavad

juhul

kannatab eriti hästi gaasileeki,
meeles

Et kindlaks

olnud marinaadis,

näiteks Le Creuset ja Denby

peab

vagudesse ning põleb

panni
küljest lahti. Toidule peavad olema tekki-

grillpannid.

Üleni malmist emailkattega

kuid

otse

poolt korralikult, muidu

pannil grillitakse peamiselt köögivilju

sobivad imehästi SWISS DIAMONDi

köögipaberiga.

valt

steigi

või praejuustu, võivad vaod olla ka madalamad

määrida

Pannile valatud õli

lihtsalt ära.

sügavad.

sarnase

grillpannide

küpsetamist tasub panni

vajub

DENBYja

SCANPAN. Viimasel on sooned eriti

Kõigi

Enne

kenad triibud

tippudega sügavad sooned, millega

saavad uhkeldada

ahju.

Selles mõttes on need kõik võrdväärselt head.

särisema sättis. Testi eesmärk ei olnud

selgitada välja
ne

oma

süttida.

peab
4Denby 73.99 €
5Le Creuset 119.99
6Pyrex 79.99 €

aga

igaüks

ise ära tundma

givad võrdset rolli
€

ja

siin män-

nii see, milline pann pare-

mini käes istub, kui ka toidueelistused.

Õige

panniga kestab grillihooaeg aasta ringi!
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MÄRK

Tekst: Kaili

Kannel

Palmid, palmid, palmid...

Fotod: tootjad

GIEN

on

Prantsuse ettevõte, mis toodab savinõu-

sid pika ajalooga fajanssmeetodil. Selle tulemusel
tekib tootepinnale kaunis tekstuur, mis tuleb
suurimise

külastajatele juba tuttav

Kodune LlNNA-džungel

välja

uue

gla-

eriti kaunilt esile. Kodumaailma

järel

Gien

on

toonud suveks

kollektsiooni „Jardins Extraordinaires“

(’erakordsed aiad’). Kollektsiooni disainer ja
illustraator

kogunud
all

oma

Cyril

Destrade

Hermèsi sallide

on varem

kaudu,

näo saanud. Kollektsioon

ordinaires“

on

tema

poolt

tuule

on

tema käe

„Jardins

Extra-

oskuslikult kaunistatud

lopsaka troopilise taimestikuga nii,
duvad

tuntust

mis

pildid

et

tun-

justkui liikuvat ja peegeldavat sooja suvelummuses endalt

kiirgavas

Kuidas sulle meeldiks einestada
See kollektsioon

on

justkui

päikesevalgust.

palmilehelt?

poeem,

mille üksteise

järel avanevad read ja salmid viivad meid rändama

Loodus tungib meie kodudesse. Rohelised taimed,

paradiisilinnud, loodustoonid ja -mustrid interjööris
on

nüüd populaarsemad kui eales varem, muutes meie
kodu aasta ringi nauditavaks linnadžungliks.

kujuteldavasse maailma,

mis asub reaalsuse

abstraktse maailma vahel.

ja

inspirat-

Gieni toodete eksootiliste mustrite

siooniallikad

pärinevad

mest. See

teekond, kus Pariisi aiad loovad

on

maailma aedade süda-

õhustiku stseenile värviliste

toolidega,

ümbritsetud sihvakate hobukastanite

aedades
ga. Aasia

kaubamaja

Kodumaailmas ringi

igal

inspireeritud ilu

sammul. Lauanõud

on

oma

emotsionaalset elamust, mis
ümbritseva loodusega.
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on

kõrguvad bambused,

õhkõrnad

seovad kõik üheks paeluvaks rahutundeks ja harmooniaks

pea
vaid

üks vähestest väga lihtsatest

näidetest, kuidas pakkuda

on

ja joovastavad liiliad, bonsaid ja õitsvad puud

vaadates leiab naturaalset,
loodusest

mis

ja palmide-

kodus ehedat
kooskõlas meid

1 Gien’i

taldrik alates

34.99

2 Gien’i

€

on

kõige ümbritsevaga.

kaasa võtta

Orientaalsest aiast

silmipimestav heledus,

kontrastsetest idamaistest värvidest.

serveerimisalus
ne

64.99 €

3 Gien’i

taldrik 17

18.99 €

cm

aed

virgutab

seda teekonda

mis

kiirgab

Ekvatoriaal-

värvidega,

mis

on

pärit Lõuna-Ameerika aiast, kus troonib veetlev
kollane tulikas käsikäes suuremeelse

kaktusega.

MÄRK

Unistuslik suvekuumus
Kodumaine,

Liisu Arro

keraamikaateljee

ARRO KERAAMlKAkaunistab
oma

loominguga

sel

hooajal

Kodumaailma valikut

värviliste, lummavalt unenäoliste lauanõudega, mille peategelased
sed linnud. Arro

on

selle

on

et kasutatakse ühe pere kolme

kunstnike

troopili-

poolest eriline,
põlvkonna

originaalloomingut. Seega

tee taiesest

on

portselantaldrikule jõudmi-

seks olnud pikk ning täis emotsioone

ja lugusid,

mis annavad sellest

keraa-

mikakojast väljuvatele esemetele
hindamatu lisaväärtuse. Liisu Arro
on

kunstnik, kelle töödes põimuvad

kirg elu
hoitus,

vastu ja põhjamaine vaos-

mille tulemuseks

selt kvaliteetne

looming,

on

tehnili-

ja ainulaadne

mida inimestel

on

võimalik

igapäevaselt kasutada. „Iga asi

saab

alguse kusagilt. Portugali portselannõud sündisid näitusest

„Talveöö unenägu“,

mis toimus detsembris 2013. Mind

selle kollektsiooni

puhul

meie

inspireeris

põhjamaale

omane

pikk, pime ja külm aeg, mil igatseme värve, heli-

Arro

Keraamika

portselantaldrik linnuga
28

sArro

cm

35.99 €

Keraamika

see

ovaalne portselanvaagen

sid, lõhnu ja soojust. „Talveöö unenägu“ kujutab

linnuga 39 cm 149.99
6Arro Keraamika

endast värvilisi

portselantaldrik linnuga

ja eksootilisi muinasjutulisi linde,

kes sümboliseerivad

oma

kirevusega

seda sooja ja suvist, mille järele
külmas

hing

ihkab. Toodetel

just kõike

pimedas ja

kujutatud

lindude

28

cm

7Arro

€

35.99 €

Keraamika

portselantaldrik linnuga
19

cm

19.99 €

olemuslikkus

on

inspireeritud papagoidest,

annab nendele unenäolise

mõõtme,“ räägib
Liisu Arro.

oma

sest

ja unistusliku

kollektsioonist kunstnik

„Kõigepealt

tekkis igatsus ja siis

hakkasin sellele igatsusele otsima vormi, värvi

ja väljundit. Igatsus soojuse järele
ainult välist

temperatuuri, vaid

ei tähenda

soojust ka

emotsionaalses ja filosoofilises tähenduses,“
lisab ta.
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MÄRK

Värvilised kanaarilinnud
SARA MILLER

on

on

omanimeli-

Londonis tegutseva

kelle lummav

luksusmärgi disainer,

se

võitnud südameid

kogu

jõudnud ka Kaubamajja.
võte Portmeirion

on

looming

maailmas ja nüüd

Sara Milleri emaette-

maailmakuulus, sajandite-

pikkuse taustaga kõrgekvaliteedilise ja innovaatilise

disainiga

väärse

lauanõude

Sara

tootja.

sama-

loodud lauanõud

pühendumusega

kannavad sõnumit armastusest, mida
ta

väljendab toodetel esinevate mustri-

te

ja värvide

disain
mise

on

Lase ka ennast
kanda suvetroopika

kaudu. Sara Milleri

mõjutatud tema

kirest

ja eri kultuuride kogemise

Nii võib tema toodetel

lainel ja tutvu Kaubamaja

reisi-

Kodumaailmas ja

vastu.

märgata kee-

ammutanud disainerite

rulist hennakunsti ja sensatsioonilist
kirsiõielummust.

nimalistlikult kaunis
se.

troopikamaigulise

mipilguheit troopikas-

Piccadilly

sari

e-poes

üle ilma inspiratsiooni

on

loominguga.

Puhtad, selgetoonilised taustad

pakuvad fooni rohketele

kuldsetele nüanssi-

dele, mis vahelduvad erksate flamingode,
väiksemate lindude

temaatika,

ja liblikatega.

See

Milleri maailma. Disaineri uudishimu
ilma vastu kandub üle ja on

tõelistelt kaunilt

ja värvitud. Tema
rafineeritud

maa-

selgelt tajutav

tema Londoni stuudios loodud
on

on

mis haarab sind hoobilt Sara

taiestel, mis

ja elegantselt

vormitud

loomingut iseloomustab

elegantsus

väikese

lisanüansi-

ilmub ootamatutes värvi-või disaiga, mis
nielementides. Seejuures

põhjalikult

on

iga

otsus

väga

kaalutletud.

Lopsakas

lillemuster

PIP STUDIOtoob sel suvel

bamaja klientide
Royal

on

oma

tootevaliku Kau-

ette esimest korda

avalöögiks

seisab Hollandis disainiakadeemia

Anke

van

ja nende sari

ideaalne valik. Ettevõtte taga

der Endt, kes

otsustas

lõpetanud

vabakutselise

disainerina pärast koostööd erinevate firmadega luua 2007. aastal oma ettevõtte. Tarbeesemeid tootva

Pip

Studio moto

„Õnnelikud tooted,

õnnelikud

on

inime-

sed“. Soovi õnnelikkuse sõnumit

toodetega

igast tootest.
detailid

koosluse,

pidulikku
on

Hea tunnetusega valitud

ja kihiline

dustavad

oma

edasi kanda õhkub kohe

eriviimistlus
mis toob

sära. Praktilise

moo-

argiellu

poole pealt

kõik kollektsioonid omavahel

seo-

tud, moodustades nii universumiga võrreldava

maagilise

midagi Pip
tanud või
valides

süsteemi. Kui oled

Studio tootevalikust

kingituseks valinud,

hiljem

oma

juba

koju

soe-

võid kindel olla,

esemeid ka teistest

sarjadest,

et

sobi-

vad need varasematega harmooniliselt kokku.

Royali sarja iseloomustab ebamaiselt
lillemuster,

mille

juures

hoitud värvide kasutusega. Kuna
1Sara Miller Chelsea kruus 15.99 €

2Sara Miller Chelsea tass alustassiga 24.99 €
3Sara Milleri flamingodega kandik alates 13.99 €4Pip Studio kauss 23 cm 35.99 €
5Pip Studio kruus 7.10 € 6Pip Studio taldrik 28 cm 15.49 €
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sünnivad disaineri enda
reetse toote
suuresti

järele,

on

suursugune

ei ole kindlasti

tagasi

paljud

tooted

vajadusest mõne

konk-

kogu looming kantud

peenetundelisest intuitsioonist.

Kohvinauding

värskelt
mitte

Roger

–

jahvatatud,

kapslikohv.

Federer

Inspireeriv eeskuju,

suure

slämmi turniirivõitude
rekordi omanik, maailma

kõigi aegade parim

tennisist,

tõeline kohviarmastaja.

J 6 avaldab

muljet

ka

kõige

nõudlikumale

paitavat silmailu. Uuenduslik
latte macchiato ja flat white
Soovi korral saab

kohvisõbrale

impulss-tõmbeprotsess
sama

hõrgud

nagu

Roger

nagu

P.E.P.®

tagab

parimates kohvikutes.

J 6 täisautomaatset espressomasinat juhtida

automaatse filtrituvastuse. JURA

–

Federer. Arvukalt auhindu

if you love coffee.

võitnud

igakülgselt

täiusliku ristretto ja espresso. Tänu peene vahu
TFT ekraanile ilmuvad

nauditav disain

tehnoloogiale

pakub

on

meeli-

cappuccino,

juhised muudavad masina kasutamise lihtsaks.

ka nutitelefoni või tahvelarvuti rakenduse kaudu. Nutikas veesüsteem I.W.S.®

tagab

www.jura.com

Soovitus

Briti firma Antler

juba

on

kohvreid valmistanud

rohkem kui sada aastat.

Rimowa esitles hiljuti koostöös Lufthansaga digitaalset

Kuhu

pagasilipikut, mille abil

on

võimalik pagas lennule registreerida jubakodus olles.

Ted Bakeri
valikus

on

nii

nn

panna ASJAD?

suuri kui ka käsipagasikohvreid.

Milline

peaks

olema üks korralik kohver?
seda kindlasti

Aga

ega hea disain ka

reisimine
19.

paha

ei tee!

sai

sajandil.

–

kohvriäri. Pariisi

et

ühel

13!

–

hakkas

poole kõndima,

päeval avab

jõudis Vuitton
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Vuitton

üle,
lAntleri
alates

oma

kolm aastat
oma

Louis Vuittoni nimi sai

kohvrid

109.99

2Rimowa
alates

ta

hiljem ja paari kümnendi pärast avaski ta
esimese

(ajakiri Säde)

kohvrite sünonüümiks. Iseäranis uhke oli härra

Siis sündis Prantsus-

toona vaid

Juura mägedest jalgsi Pariisi

unistades sellest,

Kristi Pärn-Valdoja

sellega kohvrite
õige hoo sisse

maal ka Louis Vuitton, kes 1835.

aastal

Tekst:

Fotod: Rimowa, Virge Viertek ja tootjad

koos

ja

kuldajastu

.

Vastupidav ja kvaliteetne,

448.99

3Victorinoxi
alates

€

kohvrid

349.99

4Ted Bakeri
alates

€

kohvrid

€

kohvrid

239.99

oma

kohvrite ja pagasikastide lukkude

mis olevat olnud lausa nii

et härra Vuitton esitas nende

väljakutse

muukimiskindlad,

lahtitegemiseks

maailmakuulsale mustkunstnikule

Harry Houdinile,

kes

avantüüriga

siiski

kahjuks

kaasa ei läinud.

Kuigi

Louis Vuitton

osta ei saa

–

on

–

mida Eestist teatavasti

siiani üks maailma kuulsamaid

€

pagasitootjaid, pole

ta

muidugi

ainus

luksuskohv-

soovitus

PNäitleja Eddie
Redmayne oma
kohvrihunnikuga
Heathrow' lennujaamas. Nagu näha,

mahub Oscari võitjapagasi sekka nii

roheline Rimowa
iludus kui ka

vana

kooli sangaga
sumadan.

Victorinoxi valikust leiab
kohvri, mida saab vajaduse korral 20%mahukamaks muuta.

Hea

teada
Kas pehme või kõva

kohver? Pehme kestaga

mõ-

kohvrisse on muidugi
nusam

asju juurde toppida

ja neid sealt

ka kiirelt

tur-

vakontrolliks ära võtta ning

tagasi panna,
oht neid

n-ö

samas on

üle pakkida,

mistõttu ei pruugi kohver
enam

desse

mõõtumahtuda. See-eest

käsipagasi

on riidest kotid kõvadest

enamasti muidugi

Ted Bakeri kohvrid panustavad glamuurselevälimusele.

kerge-

mad, kui välja arvata
Rimowa Salsa Air, millest

pagasikaalust veerandi
Rimowa kohvreid iseloomustab

kergus ja funktsionaalsus ja se pärast onne d kaalatilennus
oleva 100 autori lemmikud. Tõsi,

pildil olevat mudelit Kaubamaja
valikus ei ole, küll aga palju teisi
suurepäraseid "reisikaaslasi".

mõnigi

varem

Just kergus

ja

tegema.

millega

Rimowa

mugavus

esimesed

nn

reisikirstud valmisid

digitaalset pagasilipikut ehk lahendust,
abil

on

võimalik

oma

juba kodus

puidust,

pagas

lennule

olles. Tallinna

süsteem väidetavalt veel ei tööta,

aga

legendaarset

nn

kohvriperekonda

oma

80% Rimowa osalusest. Eks

kirstu,

2000

reisi-

toodi turule aga

polükarbonaadist

valmistatud erakordselt kerged kohvrid, mis
revolutsiooni kogu kohvritööstuses. Eriline
ka Rimowa kohvrite
tusavaldus
–,

mis

ning

on

nn

sooneline disain

legendaarsele lennukile

alates 1950.

aastast

2001. aastal esitletud

– aus-

kasutusel tänaseni,

mowa

ega

veerema

ülenädalase

igas

on

ka

suunas.

reisija ja kahe

Ri-

kohvri õnneliku omanikuna võin öelda,

neid

enam

millegi

muu

paistab,

ja

on

kangast

lennufirmal on need aga

on

tõeliselt

et

vastu ei vahetaks küll.

Muide, Antleril näiteks

on lausa eraldi

kui ka British

need lisaks ilule ka

kollekt-

Airwaysi

kohvritele.

valmistatud sumadane. Nende

ju-

suur

värvivalik

kollekt-

ja tore

disain.

Šveitsi firmaVICTORINOXi kohvrid pole ehk

glämmid kui eelnimetatud, küll

aga

nii

innovatiivsed.

Näiteks leiab nende valikust kohvri, mida saab

vajaduse

korral ka 20% mahukamaks muuta.

MATERJAL. Pehme kohvri
puhul

on oluline

selle kanga

jälgida

tugevust.

Numbrikombinatsioonid

400, 600, 800 jne

iseloopik-

mustavad niidi kaalu

Pakkides reisidele alati kaasa pigem rohkem kui
ei taha ma, et sumadan ise lubatavast

cm.

sioon nii Easyjeti, Ryanairi

kõvadele kohvritele ka ülikvaliteetseid

sioone iseloomustab

käsipagasi-

väiksemad ehk 55x40x20

Briti firma ANTLERon kohvreid valmistanud

nn

mõõt-

le on 56x45x25 cm, mõnel

vastupidavad.

lisaks

soovituslikud

maksimaalsele

grupp

nii suurte kui ka käsipagasi-

õnneks

(Rahvus-

–

Londoni moefirma TED BAKERi kohvrid panus-

on

lATA

med lennukompaniide

vähem

asju,

Liit)

ba rohkem kui sada aastat ja nende valikust leiab

ja patenteeritud

tinaraske kohver võimeline

juurde

mida

tavad välimusele ja nii mõnedki neist

kohvrite vahel

andma.

vaheline Lennutranspordi

veel tulema hakkab!

rabavad. Valida

on

Junkers JUS2

Multiwheel®-rataste süsteem, tänu millele

Olgem ausad,

tegid

põnevat sealt

soliidsevasja ka kaitse-

eriti siis, kui peab pagasi
ära

näis,

jõud

sionaalsete kohvrite tootmine. 1937. aastal esitles
esimest alumiiniumist

kesta-

vad asju rohkem, seda

MÕÕDUD.

möödunud aasta lõpul omandas LVMH

kõige

Kõva

ga kohvri pluss on see, et

tupidavamad

lennujaamas

nende eesmärk olnud alati just kergete ja funkt-

firma maailma

mille

registreerida

tagasi põigata, siis tegelikult ühendasid kaks

on

leida.

mad välja, on märksa

Lufthansaga

Kui nüüd korraks veel Louis Vuittoni

meister. Ehkki Rimowa

nn

on raske

need näevad veidi

see

vastupidavate kohvrite

see,

esitles Rimowa koostöös

mis tulevik toob.

luksuslike, innovatiivsete ja

on

kõva kohvrit

kergemat

mind ära võlus. Ja muidugi nende uuenduslikkus

kohvrifirma RIMOWA, mis
tuntud kui eriti

nagu nii

proovitud kohver kippus

rite valmistaja. Kölnis näiteks asutati 1898. aastal
tänaseks samuti

võtaks,

– hiljuti

telefonitsi

on

enda alla

kuse kohta

– mida

kõrgem

numbriline väärtus, seda
kvaliteetsem ja
vam

vastupida-

kangas.
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Kodumaailma
uudised

Rõõmus

ja

külluslik
Studio

Pip

Kodumaailma suvisele värviküllusele

lisab sel aastal
kümnendat

oma

tugeva doosi ka

sünnipäeva

tähistav Ma-

dalmaade märk Pip Studio, millel
vahva moto

–

on

rõõmsad tooted õn-

nelikele inimestele. Lõpetanud
tiakadeemia, otsustas Anke

Kuns-

van

der

Endt, kelle lapsepõlve hüüdnimi oli
2007. aastal asutada

Pip,

ette-

oma

võtmise. Pip Studio loomingu

märk-

sõnadeks said rõõmus, aus,
ne

energilija ehe disain, mis paneb rõhku

detailidele.

Märgi

nõud

on

äratunta-

valt iseloomulikult disainiga, mida
rikastavad erinevad vormid, rohke

detailsus ja julge värvipalett. Märgi

logo

ehib laululind, mis oli kunstniku

enda lapsepõlvelemmik. Sama isiklik
side on Pip Studio nõudel ka nende
autoriga, kes on suutnud luua hästi
kokku sobiva terviku, mille

MAAILMA-

ka koos kasutades. Tallinna

HAARDEGA

pidulaudu Royali sarja nõud,
on

Kindlasti sobivad

moe-

loojaks

Keld Mikkelsen, kelle visioon oli

siduda rõivamoes šikid siluetid etni-

liste detailidega. Mikkelsen kirjeldab
nii:

„Meie jaoks

kriteeriumiks aegumatu
on

tasakaal kunsti

ja

on

tõe

disain. See

käsitöö vahel.

Aga ka iidse ja moodsa, etnilise ja
rahvusvahelise vahel. Kõik need

komponendid
anda neile

töötame uuesti

meile

omane

läbi,

et

äratuntavalt

skandinaavialik stiil.“ Rõivamoes juba
20 aastat
enam

tegutsenud ja

tänaseks

kui 25 riigis esindatud märk

kanda kinnitanud ka

on

kollektsiooniga

HOME, mille peadisainer ja loovjuht
on

Mikkelseni usaldusisik

Marianne

Brandi. Kodutekstiilidest ja

sisustus-

toodetest koosnev kollektsioon

on

luksuslik mikstuur elegantsete ja
like

detailidega

iseloomustavad veel

lisaks

„hygge“.

Skandinaavia

su-

troopi-

lised mõjutused ja taanlaslikult
oluline

leid-

moodsast klassikast

ning meistrite käsitööst, mida sel
vel

hea-

lihtsuse

ja suvistest retkedest inspiratsiooni
saanud kollektsiooni

leiad

Kodumaailmast Tallinnas.
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millel

kollektsioon

kui ka värviküllase dekooriga sari.

DAY BIRGER ET MIKKELSENon

kollektsioone

Tartu

nii rahulik ja elegantne kuldse

aktsendiga sini-valge

SINU KOJU
maailmast tuntud märk, mille

ja

Kodumaailmas rikastavad suviseid

Taani disain

on

eri kol-

lektsioonid toimivad nii eraldi kui

Kaubamaja

Pip

Studio erilised

nõud ka kingituseks ja senise koduse
nõudevaliku värskendamiseks!

Ideaalsed

kingitused
suveks

kodumaailma
uudised

EESTI MOODSAD
DISAINVAIBAD
Kodumaailmas
Kodumaailma valikusse lisandus suveks vaipade
kollektsioon

PlasticWeave OPEN. Vaibad

mistatud Eestis Narma vaibavabrikus, kus

on

val-

hinna-

takse kõrgelt kvaliteeti ning kliendi jaoks praktilisi
ja mugavaid lahendusi. Traditsionaalsed plastvaibad

muudetud

on

vaks nii

tänapäevasemaks ning

linna-kui ka

värvivalikus

kirkad toonid käsikäes

on

sobi-

maakodusse. Mitmekülgses

tagasihoid-

likuma värvigammaga. Pehmest vinüülist kootud
mõlemad

plastvaiba
tavad,

samas on

pooled

on

ühtmoodi kasuta-

neid lihtne puhastada ja need

allergiavabad. Plastvaip

on

vastupidav

on

erinevatele

keskkonnatingimustele nii siseruumides kui ka
õues. Klassikaliste

Skandinaavia stiilis kootud

praktiliste plastvaipade kasutusvõimalused
väga

laiad

igas kodus. Eelistatuimad kasutuskohad
mides

on

saun, vannituba

köök,

mustes terrass

siseruu-

ja esik, välistingi-

ja rõdu. Plastvaibad

väga praktilised,
on

on

kindlasti leiavad need sobiva koha

ning

on

tõesti

sest vaiba määrdumise korral

hooldus lihtne ja kiire.

Imeliste

oskustega

VENTO Itaaliast
Vento kannmikser
BUGATTIuus

on Itaalia kultusmärgi CASA
ja erakordne toode. Koostöös toi-

duekspertidega

on

valminud

nutikas

köögiabiline,

mis võimaldab roogadele loominguliselt läheneda.
Uue seadme
on

tippvõimsus

on

kuni 4,27

hj,

mida

võimalik reguleerida töötama alates väga

kesest

(15

pöörete

000

tada

arvust (400

p/min)

p/min)! Seega saab kannmikseriga

jääd,

valmistada

väi-

kuni ülikiireni

purus-

maapähklivõid, kokteile,

ka segada tainaid, pastatainast jms. Samas

aga

on

seade vaikne (78 dB)

ja energiasäästlik, kuna on väga
efektiivse

mootoriga.

Ventot saab
uudse

Artisan Mini, kodu uus
kulinaarne keskpunkt

B

Chef. Soovitud retsepti
katsetamiseks saab B

Chefi abiga koostada

Ameerika tuntud kodutehnikamärk KITCHENAID, mille mikserid valmivad

vajaliku ostunimekirja
ja detailsete juhiste jär-

tänaseni Greenville’is Ohios,

gi

daarne, ikooni
väiksemad

on

valmis saanud

staatusse tõusnud

liikmed. Artisan Mini

väiksem mikser

on

põneva uuendusega. Legen-

mikseriseeria Artisan

on

väiksem kui selle eelkäijad. Samas

veerandi võrra

on toote

endiselt äratuntav koos

on

saanud uued ja

kergem ja

viiendiku võrra

võimsus jäänud samaks. Uus ja
oma

kausi

ja pöörleva

peaga

ning

seda ka valmistada

(masin teab ise, mida ja
mis järjekorras lisada
ning kuidas mingit toiduainet töödelda). Tule

ja

kasutada saab kõiki seniseid lisatarvikuid mahlapressist pastavalmistajani.

veendu Kodumaailmas,

Moodsates värvides masinad (erksast Hot Sauce'i

kuidas

punasest ja Twilight

sinisest kuni rahulikumate mati viimistlusega musta ja hallini)
mad

ja

on

suuruse

Artisan Mini

on

Blue

kompaktse-

mahuvad seega ka väiksematesse köökidesse

3,3 liitri

ning sobivad oma
kausiga ka pisematele leibkondadele. Viieaastase garantiiga

Kitchenaidile

Kitchenaidi uudistooted

134

juhtida ka

telefoniäpiga
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on

omaselt

vastupidav ja

usaldusväärne.

saadaval Kodumaailmas Tallinnas ja Tartus.

on

ühte nuti-

seadmesse ühendatud
Andreas

Seegatzi
disain, enneolematu
võimsus

naalsus!

ja

funktsio-

Esmaklassiline kvaliteet

kohvielamuste

My

piiramatute

jaoks.

Bean Select®

mõõtelusikas, et
saaksid iga kohvitassi aoks
jaoks
e.
kasutada erinevaid kohviube.

Kohvimasina

ostuga

kingituseks
kaasa 3 kg
kohviube!

“Brasiilia, Peruu,

India

ja paljud

teised.

My

Bean

Select® kohvipuisturiga saad nautida mistahes teist
kohvi

oma

igapäevase lemmiku kõrval.”
Timon, Melitta® Barista

Vaata lisaks www.melitta.ee

Hind

Partnerkaardiga 699,99 €

Tavahind 899,99 €

Cofee Enjoyment

Partner-

kaardiga

KODUMAAILM
HEA PARTNERI SOODUSHINNAD
KEHTIVAD PARTNERKAARDI ESITAMISEL.
Pakkumine kehtib kuni 31.05 või kuni kaupa jätkub.
lITTALA

sarja
KÕIK TED

Kastehelmi

kauss

BAKERI NÕUDESARJA

(23 cl)8.40 €/

10.99 €

kauss (35 c1)16.49 € / 21.95 €

ROSIE LEE TOOTED

kauss (1,4 l) 22.49 € / 29.99 €

PARTNERKAARDIGA

taldrik (170 mm) 11.49 €/ 14.99 €

–25%

taldrik

(248 mm)

taldrik

(315 mm) 29.99 €

20.99 €/ 27.99 €
/ 39.95 €

koogialus (315 mm) 44.99 €/ 54.99 €
koogialus (240 mm) 37.99 €/ 49.99 €

LSA

lITTALA

sarja Polka

sarja Aino Aalto

šampanjapokaalid, pastell (4 tk, 225 ml) 24.99 € / 33.99 €

(kirgas, hall, roheline, helesinine)

veiniklaasid, pastell (4 tk, 400 m1)24.99 € / 33.99 €

joogiklaasid, pastell (4 tk,

420

ml)

joogiklaas (22 cl) 3.50 €/ 4.50
joogiklaas (33 cl) 4.50 € / 5.90

22.99 € / 29.99 €

kann

aKlinubmjs.

(120 cl)

KÕIK
VILLEROY

BOCHi NÕUDESARJA

aärnigulthsdmü

MARIEFLEUR
SARJA TOOTED
PARTNERKAARDIGA

T

to de

*T
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–25%
näiteks
koorekann 6-le 22.99 €/ 30.95 €
suhkrutoos 6-le 25.99 €/ 35.95 €

hommikusöögitassl4.49
hommikusöögitassi

HOOAEG / SUVI

€ / 19.90 €

alustass 12.49 €/ 16.99 €

2017

DUNOON
kruus Lomond Samarkand
14.99 €/ 17.99 €

49.99 €/ 65.99 €

KODUMAAILM

Partner-

HEA PARTNERI SOODUSHINNAD

kaardiga

KEHTIVAD PARTNERKAARDI ESITAMISEL.
Pakkumine kehtib kuni 31.05 või kuni kaupa jätkub.
EVA SOLO

joogipudel (0,7 l)

25.99 €/ 32.99 €

PHILIPS

multitrimmer-raseerija QG3340/16 34.99 €/ 44.95 €
epilaator

Satinelle Advanced W&D 8RE640/00 74.99 € / 94.99 €

juuksekoolutaja Stylecare

Glam Shine 8H8872/00 38.99 €/ 47.99 €

föön HPB2BO/00 69.99 €/ 87.99 €

LURCH

5-osaline spraallõikur
Twister

15.99 €/ 19.99 €

FISKARS

sarja

All Steel

kaanega pott (3 l) 50.99 €/
praepann (24 cm) 44.99 €/

63.99 €
55.99 €

praepann

(26 cm) 51.99 €/ 65.99 €

praepann

(28 cm) 61.99 €/ 77.99 €

vokkpann (28 cm) 63.99 €/ 79.99 €
kaanega pott (28 cm) 75.99 €/ 95.99
kaanega kastmepann (1,5 l) 50.99/

€

63.99 €

JOSEPH&JOSEPH

(hõbe, grafiit)
lõikelaudade komplekt Index

Compact 52.99 € / 65.99 €
lõikelaudade

komplekt

Regulars9.99 €/

Index

74.99 €

ROBERT WELCH

sarja Radford
42-osaline söögiriistade

komplekt
159.99 €/ 219.99 €

LE CREUSET

(kirsipunane, must)
malmgrillpann (26 cm)
94.99 € / 119.99 €

ACCA KAPPA

(White

Moss ja Marsiglia)
pesugeel 14.99 € / 17.99

€

pesuloputusvahendl3.99 € / 16.99 €
põrandahari C0rn39.99 € / 49.99 €
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Partner-

kaardiga

KODUMAAILM
HEA PARTNERI SOODUSHINNAD
KEHTIVAD PARTNERKAARDI ESITAMISEL.
Pakkumine kehtib kuni 31.05 või kuni kaupa jätkub.

JOOP!

sarja Purity (roosa, hall)
satiinpadjapüür (50x60 cm)36.99

VANDYCK
€/ 45.99 €

sarja

Muse

satiinpadjapüür (60x80 cm) 39.99 €/ 49.99 €

padjapüür (50x60 cm) 9.40 €/ 12.99 €

satiintekikott (150x210 cm) 103.99 €/ 129.99 €

padjapüür (50x70 cm) 10.49 € / 13.99 €

satiintekikott (230x210 cm) 223.99 €/ 279.99 €

tekikott (150x210 cm) 35.99 €/ 46.99 €
tekikott (230x210 cm) 49.99 €/

VERSE

sarja

Hermetic

Mecklenburg

sulepadi (50x60 cm, 550 g)31.99 €/ 39.99 €

sulepadi (60x80

cm, 850

g)39.99 €/ 49.99 €

suletekk (150x200 cm, 400 g)79.99 € / 99.99 €
suletekk (220x200 cm, 550 g)127.99 €/

aKlinubmjs.
T

m*Täürnagil

ainult

to de

tähisatud

MÖVE FOR
FROTTANA

sarja Elegance
(valge, hall)

Uni

PLASTICWEAVE OPEN

froteerätik (30x50 cm)3 €/ 3.90 €
froteerätik (50x100 cm) 6.50 € / 8.40 €
froteerätik (67x140 cm) 14.99 €/

138
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18.99 €

plastvaip (70x100 cm) 16.99 € /
plastvaip (70x200 cm) 32.99 € /

21.99 €
43.99 €

159.99 €

65.99

€
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Toit

JAHUTAV
meelelahutus
Eestlased armastavad väga jäätist ja ehkki Eestisse jõudis jäätisetootmine
muu

läänemaailmaga võrreldes hiljem,

Tekst:
Kadri Aguraiuja
Stiil: Kristi Uudmäe
Fotod: Erik Riikoja

tarbijauuring

on

energiahulk

väiksem. Tore

elanikest ei armasta jäätist. Võrreldes

pulgajäätise

ärasöömiseks

teiste eurooplastega söövad eestlased

50

oluliselt rohkem koorest valmistatud

salaja öösel ja

jäätiseid, kuid

rohkem

väidab,

üha

et

vaid 1% Eesti

selle nautimine siin pidevas kasvus.

enam

proovitakse

limpsimist ning

20%

nendest

jäätist

teada

sedagi,

et

ühe

vaja teha keskmiselt

jäätisesööjatest teeb seda

on

müüakse

on

on

enamik mehed.

Kõige

pühapäeviti!

ka muid külmutatud maiuseid. Üks Eesti elanik sööb
aastas umbes kaheksa liitrit

jäätist,

mis

on

kolm

KULTUSJÄÄTISED

korda vähem kui maailma suurimate jäätisesööjate,

Ameerika kultusjäätiseid

ameeriklaste aastanorm.

Kaubamaja

ennast

muidugi

tud lausa

oma

Ameeriklastega ei

võrrelda

tähtpäev

–

–

seal

23.

on

jäätisele

juuli,

rahvuslikku

vaniljejäätise päeva.

PÕNEVAD

FAKTID

saa me

pühenda-

mil tähistatakse

on praegu

võimalik osta ka

Toidumaailmast. Jäätisekülmikust leiab

ülipopulaarse ja tuntud

Ameerika BEN &

JERRYjäätise-

sarja. Jäätisemärgi lõid kaks Ameerika kutti, kes
sid ülikoolilinnas Vermontis

vanas

ava-

bensiinijaamas

jäätisepoe, mis sai kohe populaarseks. Ühel loojatest

Jäätise valimisel

oli

peetakse kõige

olulisemaks

kriteeriu-

miks jäätise maitset. Traditsioonilised ja enim müü-

ning rohkete

dud maitsed

Ben&Jerry jäätiste maitsed

on

muidugi vanilje-, šokolaadi-,

ka
aga

Jäätise

puhul

on

oluline ka

konsistents,

kreemilisus

vahustuvuse aste. Meeldivaimad jäätised on parajalt
vahustatud, kreemjad (selleks peab jäätises olema ras-

ja

va) ning jääkristallideta. Lohutav teadmine suurtele
jäätisesõpradele on
keha enda
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seetõttu keskendus ta

suus

sulavate ja krõpsuvate
on

tükikestega.

ameerikalikud: Peanut

Butter, Cookie ja Choco Fudge. Samavõrd kuulus

karamelli-ja maasikajäätis.

140

probleeme lõhnatajuga,

maiuse tekstuurile. Jäätised loodi eriliselt kreemised

see, et külma

jäätist süües kulutab

soojendamiseks energiat ja nii

on

saadav

teine Ameerikas loodud
HÄAGEN-DAZS.

Sellise nime valis

Taanist tulid head
on

sarnastes

leiab

suus

on

taanipärase nimega jäätis

piimatooted.

jäätisemeister, sest
Luksuslikud

tagasihoidlikes pakendites.

jäätised

Valikust

sulava maasika-juustukoogijäätise,

Belgia šokolaadijäätise, pralineejäätise jne.

TOIT

Euroopas

on

samavõrra tuntud šveitslaste

MÖVENPICK. Mövenpicki jäätise lõi tegelikult
Zürichi samanimeliste restoranide kett

jäätist

müüdi

Tänaseks

on

alguses

vaid

oma

ning

restoranides.

sarjaga.

on

tänaseni Kreeka

Peanut Butter

makadaamia-

pähklist ja vahtrasiirupist.

pähkligriljaažiga

sest

šokolaadijäätis
oma

jäätist järje-

itaaliakeel-

gelato’ks. Gelato tuleneb

tegusõnast gelare (’jäätuma’).

üldjuhul

430 g 6.80 €

4Häagen-Dazsi

torkavad külmletis alati silma.

Itaallased aga nimetavad
kindlalt

Gelato

veega

ja

jäätised.

peamiselt

piimatoodeteta,

sSiviero

vahus-

on

need

on

nagu

500 g 6.60 €

kitsepiima-šokolaadijäätis
308 g 6.25 €

7Kissyo

suurepärane jahutaja

ja värskendaja. Valikust leiab traditsioonilised
maitsed,

Maria

6Vanscheijndeli

Gelato’t

puuvilja-ja marjamaitselised

sorbetto’d. Sorbetto

šokolaadi-

on

valmistatakse kahte moodi. Ühte sorti tehakilma

Belgia

ga 430 g 6.80 €
sidrunijäätis

tugevama maitsega ja vähem

tatud kui traditsioonilised

se

3HäagenDazsi vaniljejäätis

on

Mövenpicki voolujoonelised pilkupüüdvad
pakendid

Brownie 415 g
6.10 €

431 g 6.10 €

luksusliku ja kvaliteetse jäätise-

Nende tuntuim maitsekooslus

Chocho Fudge

2Ben&Jerry’s

Mövenpicki jäätise tootmine

eraldi nime Swiss Premium Ice Cream all.

Tegemist

IBen&Jerry’s

vähese

külmutatud

jogurt

Limoncello, Mela (õuna),

laktoosi-

sisaldusega
360 g

4.40 €

Fragola (maasika),
sorti Itaalia

liselt

Limone di Sicilia

jäätist valmistatakse

piimapõhiselt ning

Itaaliast. Piimarasv lisab

ja pehmust. Maitsetes

on

see on

jne.

Teist

traditsiooni-

pärit Põhja-

jäätisele

kreemisust

esindatud vanilje,

šokolaad, pähklel ning itaaliapärased magustoidumaitsed,
crema

nagu

di Firenze

tiramisu, panna cotta,

jne.

e
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Kui ülaltoodud kuulsused

siis

MAGNUMaII valmivad võrratud

Sarjas

on

kaubamärgi

pulgajäätised.

esindatud klassikud, nagu

vanilje-ja

šokolaadijäätis eri glasuuridega. Eriline
nende rikkalik
suuri all

on

Double-sari,

peidus

Double Caramelil
Double

kus

on aga

šokolaadigla-

veel üks üllatav maitsekiht.

selleks karamellikreem,

on

Rasberryl vaarikamoos, Double

Peanut

Butteril loomulikult maapähklikreem.
Lätis valmivad aga
mis ei
on

pulgajäätised EKSELENCE,

jää sugugi alla Magnumile.

kreemjas koorejäätis,

laadikihiga,

lisaks

on

mis

on

Nende sisuks

kaetud šoko-

veel jäätistesse

peidetud

kastmeid, kreeme, pähkleid, krõbinaid.
Väga armastatud

on

ka eestimaiste

PREMIAja BALBllNOpulgajäätised,

LaMuu edu

jäätise

on oma

peamiselt topsidesse villinud,

tootjate

mis ei ole

julgustanud ka

oma

teisi

käsitööjäätise tootjad

tegevust alustama. Toredaks

uustulijaks

FRESKOJäätisevabrik. Jäätisevabrikus val-

on

mivad ägedad eksperimentaalsedjäätised,
milles kasutatakse samuti
kult
te

palju kodumaist

maitsekooslused

parimat ja võimali-

toorainet. Fresko

on

jäätis-

veelgi põnevamad:

tonkauba, vesimündi-avokaado, maapähklivõi-jõhvika, rabarberi-kaneeli jne. Väiketootja JÄÄMARIja
tised sobivad

tooraineks

ROSENBERRYkäsitöö-pulgajääsest nende põhi-

veganitele,

on

kookospiim ning puuvilja-ja

marjamahlad, magustatud agaavisiirupiga
või kookospalmisuhkruga.

Juustudega tuntuks
valmistab nüüd ka

saanud ESKOtalu

jogurtijäätiseid eri

lisandi-

küll nii rammusad ja võimsad kui eeltoodud,

tega. See

kuid meie maitsele igati sobivad ja endiselt

jäätisele

väga populaarsed: Väike Tom, Vana Toomas,

Jogurtijäätist on letis ka mahedana firmalt

Onu Eskimo.

SYO, mille sarjas

on

–

tore

alternatiiv tavalisele koore-

madal rasvasisaldus, rohkelt värskust.

tarbijatele,
KODUMAISED PÕNEVAD MAITSED

on

kellele

Mahedad

on

ka laktoosivaba

piimasuhkur ei

ka

Aastakümneid valitsenud kahele suurele

LITTLE

riisisiirupi ja agaavisiirupiga.

on

vaikselt

Väga

võimsa arengu

esimene

ja

kasvu

on

tootjad.

teinud Eesti

käsitöö-ja ökojäätise tootja

LAMUU.

Tooted valmivad väiketootmises, kasutatakse
eestimaist mahekoort, lisaks põnevaid ja

GOATSHollandist,

SOIA

mis

ITALlANAjäätiste sari

taimne,

KIS-

jogurtijäätis

sobi.

kitsepiimast jäätised

eestimaisele jäätisetootjale

kõrvale ilmunud uued kodumaised

valmistatud

soja ja

on

on

magustatud

samuti 100%

kookosrasva

baasil, magustatud fruktoosiga ja rikastatud
maitsvate

lisanditega.

WHEYHEYproteiinijäätised

on aga armasta-

kokkusobivaid lisandeid. Klassikaliste maitsete

tud

kõrval leidub uuenduslikke

energia ja valkude kogust. Tootes on vähe rasva
ja suhkruid, aga piisavalt proteiini vadakust.

nagu

maitsekatsetusi,

näiteks mustasõstra-mascarpone, mand-

li-kardemoni, mustika-lavendli, rabarberijäätis,
kamajäätis jne. Pakend
tarbija hindab

on

neid tooted
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spordirahva hulgas, kes jälgivad päevast

Tule leia Toidumaailmast

oma

lemmikud!

pilkupüüdev ja

Millal siis veel, kui mitte suvel, süüa jäätist

väga.

nii

Ija2Lamuu jäätised
7ja BJäämari jäätised 78

142

on

väikseid eestimaised

alates 6.20 € 3Esko Talu jäätised 400
6.05 €4 5 6Fresko jäätised alates 170
alates 4.20
g
g
g ja
€9 ja 10 Rosenberry jäätised alates 50 g ja alates 1.95 €ll ja 12Ekselence jäätised alates 75 g
13 ja 14Magnum Double’i jäätised alates 69 g 1.30 €

400
g

2

palju kui mahub!

€
1.20 €

uus
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UNISTA

Jook

Meremeeste
lemmik

RUMM
Rumm

on

kange alkohoolne jook, mida valmistatakse suhkruroost saadud

mahla kääritamisel ja destilleerimisel. Värvusetut destillaati hoitakse seejärel
tammest või mõnest muust puust tehtud vaadis.
Tekst: Kadri

alkohAigt.ervs

suurem

maailmas

pärit Kariibi
rusest

jõe

rikas,

ning

äärest

mere

Stiil: Kristi Uudmäe

Fotod: Erik Riikoja

RUMMIDE LIIGITUS
on

ümb-

Demerara

Lõuna-AmeeAustraa-

aga seda toodetakse ka

lias, Indias, Mauritiusel ja mujalgi.

söestatud tammevaadis neli

küpsevad

RUMME(light, overproof, silver,

aastat

ning neile lisatakse rohkelt suhk-

white rum) destilleeritakse mitu korda

rukaramelli. Rummid

ning seejärel hoitakse

loomulike lõhna-ja maitseomadustega,

vanas tammevaa-

dis kuni kolm aastat. Pärast
mist filtreeritakse

Rummid

on

jooki

kerge

laagerda-

mitu korda.

lõhna ja maheda

vürtsikad

on

tumedad, ise-

ning tugeva melassiaroomiga.

Tumedaid

rumme

des või kuumades

kasutatakse

kokteili-

jookides,

grokid,

nt

maitsega. Tarbitakse peamiselt kokteili-

punšid, todi, rummikohvid, ning

ning selle tarbijad olid esiotsa ilmselt

des või ehedalt jää ja laimiga.

lisatakse teele ja kakaole.

orjad, kellele

KULDSED

Rumm sai

alguse suhkrurooistandustest

VALGEID

võib

kahjustda

osa

toodetavast rummist

Aguraiuja

on

egemist

kui ka tasuna tehtud töö eest.
sai rummist

T

ähelpanu.

T
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anti seda nii ravi otstarbel

maadeavastajate,

RUMMlD(heavy, aged, golden,

Aastatega

amber rum)

küpsevad

mere-

aastat

tammevaadis, neid filtreeri-

vanas

keskeltläbi kolm

sõitjate ja mereröövlite tujutõstja ning

takse ainult ühe korra ja seejärel lisatak-

seejärel väärikas seltskonnajook ja

se

kokteilide

TUMEDAD RUMMID

komponent.
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enamasti suhkrukaramelli.

(dark,

black

RESERVA RUMMIDon valitud rummide

segud,

mis

on

üldjuhul

suhkrukaramelli ei lisata.

Valikrummid

rum)

küpsenud tammevaadis

kauem kui eelmised. Nendele rummidele

on

eriliste lõhna-ja mait-

seomadustega ning

sarnased viski

ja

konjaki eliitmarkidega. Juuakse ainult
ehedalt.
VÜRTSITATUD

RUMMlD(spiced rum)

kas kuldsed või
saavad

oma

valged rummid,

värvi vürtsidest

on

mis

ja vahel

karamellist.

RUMMlDELE(flavoured

MAITSESTATUD

rum)

lisanud erinevaid

tootjad

on

viljade ja tsitruste
Lisaks

puu-

ekstrakte.

liigitatakse rumme ka

nende

päritolu järgi. Traditsioonilised LadinaAmeerika rummipiirkonnad jagunevad

levi-

prantsuse, inglise ja hispaania keele
alade

põhjal, igal piirkonnal

on

rummi

tootmisel omad traditsioonid ja eripärad.
Prantsuse keele leviala on

Haiti, Gua-

Marie-Galante ja Martinique,
kus tooraineks on alati värske suhkruroomahl. Rummides on tugevamini säili-

admiral Horatio Nelsoni

nud suhkruroo

surnukeha olla

deloupe,

Need rummid

on

üldiselt kalli-

mast hinnaklassist. Valikus

on

toreda

KARUKERArumm Kariibi

nimega

Guadeloupe’i saarelt,

rummivaati,

laevateekonnal

mere

mille Kolumbuse-

avati,

selgus,

hed olid

maitseelamuse saab, juues neid

põhja

lahjendamataja tulbikujulisest klaasist.
Inglise keele mõjualasse jäävad
dos, Jamaica,
go

Demerara

piirkond,

ja Trinidad, Bermuda jt, kus

pikal

Inglismaa-

ni kenasti säiliks. Kui vaat

eelne nimi oli Karukera. Parima
rumme

pandud

et see

et

mereme-

vaadi

puurinud

augu

ja selle reisi

jooksul tühjaks joonud.

BarbaToba-

rummi

TROOPILISED
KOKTEILID

valmistatakse peamiselt suhkruroome-

Paljudel rummikokteilidel-

lassist. Nii saadakse hästi aromaatne

gi on Kariibi

täidlane

jook.

Barbadose

saar on

üks

on

sellel saarel toodetud ele-

gantseid puuviljaseid valgeid ja kuldseid
Kui Barbadose rummid

rumme.

selt

mahedad,

pis rikkalikud ja aromaatsed.
Jamaica

rumm on

üldion hoo-

on

siis Jamaica omad

Tuntuim

CAPTAIN MORGAN, mis

sai nime inglise piraadilt Henry Morganilt.

Hispaania
Kuuba,

keele levitsooniks

Puerto

Rico, Panama,

heledad,

maheda

Tuntuim Kuuba
HAVANA CLUB. Ka

Bacardi

rumm

tud

rummid,

Oma

nimega

lugu

ka Venezuelas

delikaatsed
on

gi laiemalt tuntuks

Hemingway,

saanud brittide

MAI

TAlaga

liigitatakse
hulka. Šeikeris

on

Daiquiri

valge rumm, laimi-

mahl, suhkrusiirup rohke

purustatud jääga,

siis

Papa
Daiquiri sündis Hemingway

soovil,

asendades

suhkrusiiru-

pi topeltkoguse rummiga.
Baarimees täitis

Samavõrra kuulsad
kokteilid
on

Tra-

Kokteil

rumm,

kirjaniku

sõnadega „There it is, Papa!“.

ja puuviljased.

ananassi-ja

kookoseviiluga.

segatakse tume ja hele

soovi, ulatades talle joogi

toode-

rumm, kaunistatakse

lasi endale baarides timmida erinevaid

E-POES!

BLOOD(’Nelsoni veri’).

surma

Ernest

te-

kariibipäraste punšide

VALIKUGA

Hispaania edelarannikul toimunud
falgari lahingus

see

kes Kuubal viibides tarbis kokteili tihti ja

RUMMI-

hinnatud rummil

NELSON’S

otsas, ning

valge rummi ja laimimahlaga.

Jook maitses külalistele hästi. Kokteili

pärineb Kuubalt.

Suurepärased on

on

KAUBAMAJA

ja puhta

rumm on

džinn

asendati

TUTVU

peamiselt

maitsega.

vastuvõtul avastati, et

koostises

minikaani Vabariik, Colombia,

on

sündis Kuubal, kus ühel

Do-

Venezuela, kus toodetakse

lassist. Rummid

„puu-

versioone. Kui klassikalise

on

rummi samuti suhkruroome-

saarte

dutus“. Kokteil DAIQUIRI

Tradit-

kuulsamaid rummi tootmiskohti.
siooniliselt

ja

colada’d,

on

mille

ka

rummi-

põhiaineteks

kookos-ja rõõsk koor ning ananassi-

mahl. Tuntuim neist

on

PIÑA COLADA,

kus purustatud jääle valatakse ananassi-

mahl,

kookoskoor

ning

tume

ja valge

Curaçao

Orange, tilgake apelsinisiirupit,
diin

ja

grena-

ühe laimi mahl. Kaunistatakse

mündioksa ja

ananassiviiluga.

Nime ole-

vat kokteil saanud

sellest, kui ameerikla-

sed pakkusid seda

oma

külalistele,
sõnadega

Taist saabunud

kes kiitsid maitsvat

jooki

mai tai ehk ’maitseb hästi’.

Tuntuima rummikokteili CUBA LIBRE

(5 cl valget rummi,

10 cl

Coca-Colat,

tilgake laimimahla ja laimiviil) nime
saamise

lugu on

segane.

Kokteiliga

olevat sõdurid tähistanud Kuubal

maa

vabastamist Hispaania võimu alt, aga

tegelikult sel ajal

ega

ka tükk aega

hiljem

Kuubal Coca-Colat veel ei müüdud.

tei

Tgmtervis.

kahjustad

võib

Alkoh l

alkohig.

aroom.

mõjud ja suurepärane

Ilmselt oli rummile lisatud

mingit

muud karastusjooki.

IPlantation Jamaica Old Reserve Rum 70 cl 49.99 €2Captain Morgan Black Spiced 70 cl 27.99 €3Diplomatico Reserva Exclusiva 12 YO 70 cl
51.99 €4Mount Gay Black Barrel 70 cl 39.99 € sPlantation Original Dark Rum 70 cl 26.99 € 6Ron De Jeremy Spiced 70 cl 34.99 €
7Ron Varadero 7 Anos 70 cl 22.99 € BHavana Club 7A 70 cl 31.99 €9Karukera Rhum Vieux Agricole 70 cl 63.99 €loKarukera Rhum Blanc

Agricole 70 cl 37.99 €llPyrat XO Reserve Rum 70 cl 50.99 €l2Angostura Premium White Rum 70 cl 25.99 € 13Nelson's Blood 70 82.99 €

on

ähelpanu.
T
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Retsept

Jahutavad &

troopilised

JÄÄTISED
Jäätisekohvik Gelato Ladies
Uus tn 28/1, Tallinn

Täname kohvikupidajaid
Sindy Püssat ja Kristen Tuulmetsa.
Fotod: Erik Riikoja

Kiivi-banaani-jäätis

surset

*Olenb

NELJALE*

jätisevorm

JÄÄTIS:

Kaalu kõik

•

110 g kiivit

koostisosad

•

50 g banaani

kannmikserisse

•

140 g vett

kokku või

•

85 g suhkrut

ta

•

4 g sidrunimahla

pürees-

saumikseriga

ühtlaseks.

Seejärel

kalla segu

pulga-

jäätise vormidesse,

sügavkülmuta

läbikülmumiseni.

ŠOKOLAADI-

Sulata glasuuri

GLASUUR:

koostisosad

•

150 g tumedat või

ta

valget šokolaadi

se.

ja kas-

pulgajäätis

sis-

Puista kohe

•

50 g kookosrasva

ehk

•

pistaatsiapähkleid

tahenemist peale

enne

glasuuri

hakitud

pistaatsiapähkleid.
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retsept

Mustikajäätis
NELJALE*

JÄÄTIS:
•

Kaalu kõik

200 g mustikaid

koostisosad

•

100 g vett

kannmikserisse

•

90 g suhkrut

kokku või püreesta

•

2 g sidrunimahla

saumikseriga
ühtlaseks.

Seejärel
segu

kalla

pulgajäätise

vormidesse,
sügavkülmuta
läbikülmumiseni.

ŠOKOLAADI-

Kasta valmis

GLASUUR:

pulgajäätised valge

•

•

150 g

valget ja

šokolaadi

jätisevormi
*Olen b

glasuuri

nirista

peale

tumedat šokolaadi

sisse

50 g kookosrasva

sulatatud tumedat

ja

surset

šokolaadi või tumeda
šokolaadi

glasuuri.
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RETSEPT

Maasika-vaarikajäätis
sidrunisüdamikuga
NELJALE*

SIDRUNIJÄÄTIS
•

jätisevorm

*Olenb

suret

148

80 g värskelt

pressi-

Selle jäätise

millega

jaoks

on

vaja vormi,

teha esmalt valmis väiksed

tud sidrunimahla

pulgajäätised. Seejärel pane väiksem

•

210 g vett

sidrunijäätis

•

90 g suhkrut

suuremate

teise seguga täidetud

jäätisevormide sisse.

Kaalu kõik koostisosad
MAASIKA-

kannmikserisse kokku või

VAARIKAJÄÄTIS

püreesta saumikseriga ühtlaseks.

•

80 g maasikaid

Seejärel

•

80 g vaarikaid

vormidesse, sügavkülmuta

•

130 g vett

läbikülmumiseni.

•

95 g suhkrut

•

4 g sidrunimahla

HOOAEG / SUVI 2017

kalla segu

pulgajäätise

Crafter’s

on

põhjamaisest puhtast

Eesti käsitöödžinn. Liviko džinnimeistrite
hoolikalt valitud ürdid

ning

loodusest

inspireeritud

Käsitsi valmistatud.

sajanditepikkune kogemus,

laitmatus tasakaalus

retsept

nr

23

loovad üheskoos tõeliselt erakordse maitseelamuse.

Tähelepanu! Tegemist

on

alkoholiga.

Hoole ja armastusega.
retsept nr

Alkohol võib

23

–

kahjustada

mailaseürdi ja

Sinu tervist.

fenkoliga

TOIDUMAAILMA

UUDISED

alkohigA.tervs
kahjustda

võib

on

Kama uudsel moel
Kama

ja

Valikus

Kilu

on 7

dab nii
on

Sõstar.

banaanijahu

Kirsi Kiusatus; hiljuti lisandusid ka kaks uustulnukat: Pidulik
Veganitele mõeldes on valmistatud Sametine Šokolaad, mis
kui ka toorkakaod. Seda saab

mõnus šokolaadimaitseline kamasmuuti.

lisel viisil,

T

marjamaitset: Vallatu Vaarikas, Maasika Maius, Metsik Mustikas,

Astelpaju Ahvatlus,
ja Särtsakas

egemist

OÜ toodab rukkikama baasil marjamaitselisi kamasmuutisegusid.

segades

neid keefiri hulka;

segada

taimse

piimaga,

sobivad

väga

traditsiooni-

hästi ka magus-

toitude valmistamiseks toorjuustu või kohupiimaga segades, kamatrühvlite

tegemi-

seks, muffinitesse jne. Kamasegudest saab valmistada ka hommikuputru. Neis

kõigis

on

rikkalikult kiudaineid, taimseid valke, süsivesikuid ja

B-rühma

T

tulemuseks

Kamasegusid saab valmistada

kamasmuutisegud

ähel panu!

Pohl

sisal-

vitamiine.

Panarea

Island Gin:
killukene
tõelist Itaalia

AMMUU-

hõngu!

VABAD

Panarea

šokolaadid
Moo

hõnguga
Gin

freeehk eestipäraselt

Sitsiilia

lähistel

asuv

on

džinn. Panarea Island

maitsetaimedega valmis-

Ammuu-vabade šokolaadide

tatud džinn

puhul

listest London Dry džinnidest.

on

tegemist piimavabade

maiustustega. Sarjas

leidub eri

maitsekombinatsioonide ja

suurustega

või gluteenitalumatus ning ka

veganluse järgijatele.
misel
aineid

on

kasutatud

Valmista-

mahetoor-

ning lehmapiim

eristub klassika-

Destilleerimine Vahemere maade

annab sellele džinnile

ja

on

laktoosi-

piimatoodete allergia,

ning

maitsetaimede ja puuviljadega

šokolaaditahvleid.

Tooted sobivad neile, kel

on asen-

peene

elegantse
maitse, mida ei leidu

teistes sarnastes

jookides.

eriline maitse moodustub

Džinni

peami-

selt Itaalias kasvanud kadakamar-

jade ja sidrunite koore leotise
destilleerimisel. Destillaati

rikas-

maitsetaimede-

datud riisipiimaga, saavutades

tatakse lõpuks ka

nii

ga, sh koriander, mürdimarja
tis, apelsinikoorte leotis jms.

le

suurepärase piimašokolaadisarnase

lõbusad

pakendil

maitse. Pakendid

on

üks tore tegelane:

hamster Hammy,
sel

on

ja lastepärased, igal

tavalisel šokolaaditahvlil

ilutseb

iirisemaitseli-

jänes Rosie, piparmündi-

maitselisel leemur

Lily-Lu jne.

Avastamist jätkub!

150

on

saareke, kus valmib eriline Itaalia
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gil

on

leo-

Joo-

seega ka aromaatsed puu-

viljased noodid ning värske
aroom.

KOKTEILISOOVITUS:
4 cl Panarea Island Gin’i, 5–6

mustikat,

I–2

rebitud

basiiliku-

lehte, 200–250 ml toonikut

TOIDUMAAILMA uudised

Käsitöötoonikud
Eestis valmivad käsitööna nüüd ka toonikud ja
tooniku valmistamise tarbeks

siirup.

Esimese eestimaise toonikusiirupi nimega
Mixtur #1

kokku

on

seganud

Cafe joogimeistrid. Sildi

kirjutanud. Tegemist
valmistamisel

ja

on

on

Pärnu

Rannapargi

tooniku looja ise käsitsi

on

eheda

toonikuga,

mille

kasutatud naturaalseid koostisosi

looduslikku kiniini. Toonikus

segunevad

tradit-

sioonilised maitsed modernse ja viimistletud

sebuketiga.

Mixtur

on

loodud

mait-

segamiseks džinniga

ja pikendamiseks mulliveega. Toonikusiirup sobib
kaaslaseks ükskõik millisele

kangele alkoholile,

kokteilide valmistamiseks või nautimiseks
alkovaba karastava

joogina.
Peenjoogivabrik Nudist Nõmmel valmistab aga

naturaalseid valmis käsitöötoonikuid. Valikus

toonikud Ana ja Lord. Mõlemad

on

Eestis

on

unikaal-

sed, sest

on valmistatud ehtsa kiinapuukoore tõmmisest, mitte pulbriks ekstraheeritud kiniinist. Ana
on

mõõduka

suhkrusisaldusega

naturaalne toonik,

mis kujundab suurepäraselt kokteili maitse. Lord
on

harjumuspärasest

mõrum naturaalne toonik,

mis sisaldab võrreldes Anaga 50% rohkem

puukoore

tõmmist

ja

kiina-

20% vähem suhkrut. See

sobib suurepäraselt magusamate džinnidega.

JÄLGI GLUTEENIVABA MÄRKI!
Gluteenivaba kaubamärk

on

Euroopa

Tsöliaakia Seltside

Assotsiatsiooni ametlik tähis, mille kaudu saavad toetust

kohalikud tsöliaakia seltsid.
Gluteenivaba kaubamärk....
•

•

•

•

tagab ohutuse tsöliaakiahaigete tervisele
aitab leida usaldusväärseid tooteid
on

iga-aastaselt

tähendab

kontrollitud

samasuguseid

tootmisstandardeid

kõikides riikides

Kui vajad gluteenivaba
Eesti
Tsöliaakia Selts

menüüd,

siis eelista gluteenivaba kaubamärgiga tooteid.
Eestis annab gluteenivaba kaubamärki välja Eesti Tsöliaakia Selts www.tsoliaakia.ee
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Kirjad

Kallis

lugeja!

Täname kõiki, kes

Tore

puhata.

Hindame

väga

sinu arvamust!

lugejad

lisi

rõõm

on

saabunud

juunini e-posti

aadressil hooaeg@kaubamaja.ee või postiga

10143 Tallinn.

tel

Hooaja lugejate

seas

Peeki

Ingrid

ka

teiega.

tahan viimastel aastaEestimaa kauneid

eelkõige

kohti avastades. Kui

pälvis

lugu „Paus!

ime-

on

jagada mõningaid

kirju

puhata

aadressil Hooaeg, Kaubamaja AS, Gonsiori 2,

uue

kus mõnusalt aega veeta.

paiku,

Meil

lugeda?

lemmiklootiitli

ennast

ning

laadima. Siiski ei ole

unustatud, et ka kodumaal

2 Milline foto meeldis kõige enam?
3 Millised lugusid sooviksid ajakirjas Hooaeg

Kevadise

inimesi

ja

energiaga

olid sinu kolm lemmiklugu

selles Hooajas?

Vastuseid ootame kuni 11.

Ol-

seiklushimulised.

on

kultuure

rohkem

tõdeda, et meie

on

lakse valmis avastama uusi riike,

Kirjuta meile ja vasta järgmistele küsimustele:
1 Millised

jagasid meiega

viise, kuidas nemad eelistavad

enamus

sõidab saartele, siis mina saarlasena,

Oluline

hetk iseendale“, mis rääkis viisidest, kuidas

vastupidi,

puhata. Me ei tohiks lasta organismil jõuda

Eestimaa juubelisünnipäeva raames kü-

mandrile! Meie

perel

plaan

on

täieliku kurnatuseni või meelel musta

lastada kõiki 15 maakonda

masendusse

sel suvel tuleb neid reise üsna mitu.

meelerahu
samme

vajuda,

ja

vaid

peaksime heaolu,

ja tundub,

tervise nimel astuma väikeseid

iga päev

–

sel viisil

Priit

Auhinnad võitsid

loome tasapisi ja

meie

m

Priit, Merit, Tiiu, Marina

nautides endale lõõgastusharjumuste tugivõrgu.
Eelmises numbris meeldisid

et

lugejatele

enim moeseeria „Hetk“ fotod.

tervet

Vastanute vahel

ina kuulun nende inimeste

hulka, kes

eelistavad aktiivset

Ma ei suudaks

puhkust.
iialgi
päeva rannas lebada ja kohustus-

tevaba

mitte-millegi-tegemise-päev

tab mulle enamasti päris

lähevad loosi

Suvel

AHVATLEVAD

AUHINNAD!

tutvuda kohalike

riiki,

dega ja proovida
asju.

mulle sõita

ja varasügisel meeldib

mõnda uude

võimalikult

Pärast väsitavaid

teki-

stressi.

suure

palju

tööpäevi

olu-

uusi

on mu

lemmikpuhkus aga tantsupõrandal uusi

Ladina-Ameerika
fiaid
ga

õppida ning

tantsude

koreograarütmide-

ennast nende

kaasa viia lasta.

eelistan

Merit

puhata, tegeledes

lastelastega,

samuti

lugedes,

liikudes, kevadel-suvel

aias

lilledega

telastest olen tundnud
mase aasta

mida ei

oma

toimetades. Lastest ja las-

paarikümne vii-

jooksul ülimaid õnnehetki,
seletada. Need

oskagi

mis annavad

jõudu

hea

on

hetked,

ja halvaga

toimetulemiseks.
JEAN PAUL GAULTIER’

BALDESSARINI

SOTHYS

naisteparfüüm Classique

meesteparfüüm Cool Force

päevitamisjärgne

Eaux Fraiches

Eau de Toilette

minu

näokreem

veeta, kuid

mahti ka

Tiiu

lemmikpuhkus

on

soojal

maal koos

oma

kui

kõik koos aega

saame

igaüks

oma

perega.

Hea,

leiab selle kõrvalt

lemmiktegevuseks.

Mina

näiteks olen varajane ärkaja. Naudin
aega, kui

saan

varahommikul,

kui unemütsid
raamatut.

küünelakid
La Land

La
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saame

kõik koos

istuda ja eesoota-

vaks päevaks toredat plaani teha.
Olen alati valmis uuteks seiklusteks
koos
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Peale seda

hommikusöögilauda

ORLY

enne

ärkavad, lugeda head

oma

perega!

Marina

PARIMATEST PARIM.
OPEL ASTRA SPORTS TOURER.
Intellilux LED Matrix
automaatse

esituled, roolimõjutusega sõidureas püsimise

hädapidurdussüsteemiga otsasõiduhoiatus

turvalise sõidu abisüsteemid. Lisaks

OnStariga,

on

mis aitab õnnetuse korral

perele. Pürgi

täiuslikkuse

proovisõidule.

poole

–

on

abimees ja

vaid mõned Astra

Astra varustatud sinu isikliku assistendi

päästa elusid. Ideaalne valik sulle ja su

tule kohe

Viking

Motors’i esindusse

Hind alates 14 990 EUR*.

MÜÜGIL TALLINNA
JA TARTU KAUBAMAJAS

*OnStariga

varustatud mudelite hinnad alates 16 580 EUR.

Tammsaare tee

51, 11316

Müügisalong: E-R 9.00-18.00 ja

L

Tallinn

10.00-15.00

opel.vikingmotors.ee

ristsõna

VÕIDA

50-EURONE

PARTNER KINKEKAART!
Kõigi nende vahel, kes lahendavad

ära

ja saadavad meile õige vastuse,
loosime välja kolm 50-eurost kinkekaarti.
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Lahendusi ootame kuni 11.

hooaeg@kaubamaja.ee
Kaubamaja AS,

või

juunini kas

postiga

meilitsi aadressil

aadressil

Hooaeg,

Gonsiori 2, 10143 Tallinn.

Eelmise numbri ristsõna

õige vastus

kingid Kaubamajast. Õigesti
Triin Leisalu, Aulis Parts

ja

vastasid

oli

ja

Harold Saar.

„Kõige

lahedamad

auhinna said

Õnnitleme!

in

OLYMP Luxor

Non-iron. Wrinkle-free.
100 % cotton.

.COM

OLYMP

RADO.C M

RADO HYPERCHROME

MATCH POINT LIMITED EDITION

PLASMA HIGH-TECH CERAMIC. METALLIC LOOK. MODERN ALCHEMY.

TIME

IS THE ESSENCE WE ARE MADE OF

