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Ühe

erinevat

koostist

vajutusega

alusseerum isse.
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vabaneb

pudelis.
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98%

KONTSENTRAAT

Värskelt
puhaste

kokku

segatav

HALVA

ühendus

antioksüdantidega

tundlikku nahka ja

vähendab

NAHA

PÄEVADEKS

ülimaks

kontsentraat

vananemise

nähtavaid

tõhususeks.
tõhusasse
tunnuseid.

Cafe Latte kollektsioon

UUS

on

jõudnud Kaubamaja pesuosakonda

ja Bonbon Lingerie esinduskauplustesse.

Cafe Latte
Cafe Latte kollektsioon

on

mõeldud naisele, kes hindab

igapäevaelu mugavust, kuid

on

samaaegselt julge ja sensuaalne.

Õrnad kuid julged lillemotiivid lisavad kollektsioonile
romantikat

ja mängulisust.

BonBon

Lingerie

on

2004. aastal Eestis asutatud disainpesubränd,

mille kollektsioonid valmivad käsitööna Tallinnas.
BonBon’i pesu sobib

kõigile,

kes otsivad kvaliteeti,

mugavust ja seda väikest heas mõttes “kiiksu” ehk erilisust.

EESTI DISAIN

BONBON

Kaubmajs
Tartu
ja

Talin a
Mü gil

Joan Smalls & Anna Mila
liujo.com |

Guyenz | #strongtogether

Info +39 059 7362111
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Millist värvi valida?

HOOAEGon

ajakiri Kaubamaja püsiklientidele.
märtsis, mais, septembris ja
novemb ris. Järgmine number ilmub novembris 2017.

PEATOIMETAJA

KÖÖGITOIMETAJA

Ilmub 4

Britta Ratas

britta.ratas@kaubamaja.ee

Kadri Aguraiuja
kadri.aguraiuja@kaubamaja.ee

VÄLJAANDJA:

TEGEVTOIMETAJA

KEELETOIMETAJA

Hanna Loodmaa

Killu Paldrok

x

aastas:

KUJUNDUS:

hanna.loodmaa@kaubamaja.ee
KUJUNDAJA
ILUTOIMETAJA

on

autorikaitse objekt.

Ajakirjas ilmunud materjalide kasutamine
on

Ajakiri ei vastuta reklaamtekstide

ASSISTENT

hooaeg.assistent@kaubamaja.ee

KODU-JA TOIDUTOIMETAJA

Margot Meus

lubatud ainult täieliku viitega allikale.

ega keelekasutuse eest.

Martin Mileiko

Kristi Pärn-Valdoja

kristi.parn-valdoja@hooaeg.net
Ajakiri Hooaeg

sisu
592

g CO2

ID

REKLAAM

margot.meus@kaubamaja.ee

Siim Kala, tel 5690 9356
siim.kala@kaubamaja.ee

LASTETOIMETAJA

KIRJAD JA RISTSÕNAVASTUSED

4b6d

Kristi Makke

kristi.makke@kaubamaja.ee
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Kaubamaja AS,
Gonsiori 2, 10143 Tallinn TRÜKK:
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TIRAAŽ:55 000
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maitsed

pehme

naistele

mis

UUDISED

kes julgevad

hooaeg@kaubamaja.ee
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Avasõna

VAATAME TULEVIKKU

igavesti

noor

−

kelle

sõnapaar

see

sobib väga hästi iseloomustama

nii

oma

esimest suurt juu-

belit tähistavat Eesti vabariiki

uude majja kaasa kogu
loomulikult

põhjust

tähistada! Täitub ju Kaubamaja

veidi

oma

kes läbi erinevate
olnud tõelised

teismelisele kohane,

kandjad. Kaubamaja lugu

sünnipäev täidetud

ambitsioonikate tulevikuplaanide ning

tegelikult

siiraste

sõprade,

ja romantiliste unistustega muuta

maailma
Selles

veelgi

ilusamaks ja paremaks.

ajakiri

oma

kaasa tõelisesse

võtta kõiki meid

kus kõik need andekad noored inimesed

nus

poole.

dad noored

Mõelda

va

oma

Kaubamajast

semaks kui iial

mujal

unistus

suur

uuest Tallinna

saame

ja seda

vaid, kõik

on

Terve

varem.

maailmas lasknud

oma

see

ongi ju

kõigi lugu.

Erkki Laugus

Sügis

stiili kujundamisel ja arendami-

oma

alati värvide aeg,

on

viljapõllud

inspiratsiooniks

tegevdirektor

olgu

siis

kamee-

pargipuudel,

taas

punapõsksed talve-

või

dat loodust

paras

kogus põhjamaist ehe-

ja tormist, kuid

siiski kummaliselt

rahustavat merelähedast olustikku,

ja väärikast kodust,

fantaasial lennata
uut

uue

õunad koduaias. Kui segada siia hulka veel

kokku imelise

ja õige

pea

Kaubamaja, uuene-

linnasüdame olulist maamärki. Peagi koguneb žürii ja

alga-

vad tihedad päevad, et valida välja arhitektuurikonkursi võitja,

mis ka

värvipaleti,

kõige

saame

vihmasema sügispäeva

särama lööb.

arhitektid nii Eestis kui

näha, millisena näevad nemad

naabrite... meie

värvunud

on

pa-

sellel sügisel muutunud reaal-

suve on

−

saagikorjamisele kutsuvad kullakarva kollaseks

paäge-

ikka

need

uuest

on

vaimsuse edasi-

lugu, töötajate, klientide,

leonitena muutuvad lehed

kasvanud siinsamas Eestis!

on

Kaubamaja

ka

ja ideid, et anda

maailma muutmiseks

remuse

sel.

ajarännakusse. Tulevikku,

teostamas oma mõtteid

inimeste

abiks olla

noor-

andnud neile võimaluse täita

unistustega ja

Kaubamaja

moehooaja algust ja selgi korral püüame teile

ajakirjas ja kogu algaval sügishoo-

Õigemini

need,

on

Loomulikult tähendab saabuv sügis ka

ajal oleme pööranud palju tähelepanu
tele.

meie võrratud

aegade ja riigikordade

ba 15. ilmumisaasta ja nagu ühele korralikule
on

väärika ajaloo ja

kõige hinnalisema,

töötajad ja kliendid. Just inimesed

ajakirjal ju-

sil-

otse meie

all Tallinna südalinnas. Kindlasti võtame

me

kui ka sinu käte vahel olevat

Hooaeg, kellel samuti

ajakirja

looming realiseerub põhjamaade pari-

maks ja ilusaimaks kaubamajaks

Septembri algus
lasteaia,
ka

tihti ka

on

tihti

karjääri ja

alguse

uue

aeg, kellele

kooli,

proovikivide algus,

uute

kellele

miks mitte

Kihutame siis kõik koos sellel

sügisel
„sajaga” tulevikku, kütuseks ökoloogiliselt puhtad, inspireerivad
uue

Kaubamaja algus.

ja lennukad unistused.

ПОСМОТРИМ В БУДУЩЕЕ
ечная молодость

B

характеризует

это

–

как

солидный юбилей Эстонию,

Hooaeg, очередной
сейчас в руках

–

у

так и

этом

налу, который выпускает Kaubamaja,

исполняется

любого подростка

юбиляра

ных планов на

в

этом

будущее

возрасте, у

и

вы

году

жур-

15 лет, и, как у

амбициоз-

полно

и

внимание

Вернее,

молодежи.

мы

дали молодым

людям возможность наполнить журнал своими мечтами и пригласить всех нас

ствие в

зуют

мира

будущее,

в

настоящее путешествие

–

идеи, чтобы

конечно же, в

эти классные

Мечта

так и из

зию в полет, и

видят новый

сердце

будет

свою

лепту в

в

этой

осенью стала

сможем

важный ориентир

города. Скоро

соберется

непростая задача

HOOAEG / SÜGIS 2017

все

Эстонии!
доме,

клиентов.

мы

заберем

история

будет

в

всю

–

это

Конечно,

это

–

это в

наступающая

и

пора ярких красок,

хамелеоны,
щие

листья

домом. Если

ко

образом

кто смог

и

как

государственные строи. Ведь

самый

свою

фанта-

узнать, каким

они

обновляющемся

победителя

архитек-

реализовано в лучший

в

обычно, будем стараться

то меняющие свою

или

будто

стиля.

золотом залитые

краснощекие яблоки

в

и

буйную,

–

словно

нивы,

зову-

саду рядом

с

количество

но вместе с тем

своими

модно-

помочь

Осень

окраску,

умиротворяющую морскую стихию,

то мы

стран-

получим

красками даже

осенний день.

сентября

школу,

людей,

всех нас.

всему этому примешать достаточное

дождливый

Начало
идет

история

развитии собственного

будь

и

пронести духовность

соседей… история

самобытной северной природы
ным

самое

осень означает и начало нового

деревьев,

собирать урожай,

историю и, конечно,

действительности

раз мы,

формировании

в

те,

на

прямо

не сомневаться:

непревзойденных работников

через разные времена

Kaubamaja

работников, клиентов, друзей,

вам

Скандинавских странах

свою

наших

–

Именно люди

Kaubamaja

реальнее,

жюри, перед которым

– выбрать

творчество

новый дом

в

центре Таллинна. Можете

ту чудесную палитру, которая озарит

респектабельном

других уголков мира, отпускали

чье

изменение

В течение всего лета архитекторы как из

уже совсем скоро мы

турного конкурса,

10

здесь,

Kaubamaja,

Kaubamaja,

нашего

стоять

внести

о своем новом и

когда-либо ранее.

Эстонии,

Путеше-

времени.

лучшую сторону. Подумать только,

ребята выросли

Kaubamaja

новом таллиннском

чем

во

где все эти талантливые молодые люди реали-

свои мысли и

универмаг

го сезона, и на этот

лучше.

В этом журнале и во всем начинающемся осеннем сезоне мы
уделим особое

красивый

ценное, что у нас есть

искреннее романтичное желание

сделать мир еще красивее

самый

наших глазах, в самом
в

держите

небольшой

него тоже есть
в

и

первый

журнал

выпуск которого

празднования! Ведь

повод для

отлично

выражение

отмечающую свой

–

это

кто-то –

в

зачастую начало

детский

сад, для

чего-то нового: кто-то

кого-то

это начало

но-

вой карьеры или новых испытаний. Так почему бы ему не стать
и началом нового

и

ворвемся

в

Kaubamaja? Давайте этой

будущее,

экологически чистые

а в качестве топлива
вдохновляющие

осенью

будем

и пылкие

разгонимся

использовать

мечты!
Эркки

Лаугус

исполнительный директор

rj

f£
m

'V

3

r
h*»

-■r'-

WWKJ

*

■'

■.

EL TE KS D?

JASINA.MIDA
-v

J

tea

•jfr

*:

IC.

«•3
■*’ W"

fjl|te ■ .

lyr&Zjj Q)i'oi

'

tiHvyŠK

-S:-.

1-AhlU

,

I A U

/

'

—

“3B»«r5r

/

S> -j >
UUS PARFÜÜM
....

■'■•

■

~'*

'

y

/
4

}J

ti.

Uudised

ILU AEG Kaubamaja
Ilumaailmas ja e-poes
8. septembrist tervitab

maja

taas kõiki
vad

Kauba-

Ilumaailm kümnel

ilujanuseid.

päeval

Inspireeritoovad

sügiskollektsioonid

huule-

nii mahlakates toonides

ja silmavärve, võrgutavaid

par-

füüminoote kui ka jahedamate
uusi

ilmadega hädavajalikke

nahahooldustooteid. Paljude
kaubamärkide

müügialadel

võid

rahvusvahe-

kohtuda koduste ja

liste ilukonsultantide ja jumestuskunstnikega ning ilma kingituseta

on

kampaania

kümnel

peaaegu võimatu

päeval

Ilumaailmast lahkuda.
Vaata üle oma ilutoodete
sest 8.–17.

septembril

paljud iluostud teha

varud,

saad

15%

väga

sood-

samalt

kampaania sooduskupongidega, mille leiad Ilu Aja kataloogist.

Kasuta ostude soorita-

šopingul

misel kindlasti Partnerkaarti, sest

Moekuulutaja

sellega

Tartu Kaubamajas

Aega juba

Kõik, kelle lemmikmoehooaeg

ja

15. oktoober kindlasti

sügis,

Kaubamaja

8.

septembri

Ilu

öösel kell

öömüügi

raames

kella 00.00–09.00 saad

15% soodsamalt ka kõik

ja

moehuvilistele nautimiseks

põnevaid esinejaid ning

septembril

suurem.

lisaks kampaaniapakkumistele osta

alguse sügistalvine

moehooaeg. Moepidu Moekuulutaja pakub kahe
päeva jooksul kõigile

8.

veelgi

e-poes alustame

00.00. Eksklusiivse

pange 14.

märkmikusse kirja, sest

siis saab Tartus ametlikult

just

on

soodustus

on

-läiked. Kampaania

toimub 13.

huulepulgad

teine öömüük

septembril,

mil saad öö-

otse loomulikult ka selle

sügise moodsamaid trende naistele, meestele
ja lastele. Pühapäevaselt lastemoepäevalt võib
oodata mitmeid üllatusi suurtele

ning laval

on võrratu

välismaalt. Lisaks ootavad sel
taas

vinged

pop-up poed,

stiilis lastemoodi

ja

väikestele

lastemood nii Eestist kui ka

päeval

moehuvilisi

kust leiab Skandinaavia

ja sisustuskaupa,

kuid kust

võivad midagi põnevat leida ka täiskasvanud.

Jälgi täpsemat infot Tartu Kaubamaja Facebookist
ja kodu lehelt ning näeme Moekuulutajal!

1000 vinüülplaadiga

pop-up
Muusikagurmaanidel

on

MEESTEMAAILMAS
sel

sügisel põhjust

külastada Tallinna Kaubamaja

Meestemaa-

ilma 3. korrust, kus

Biit

pop-up.

pood

Eestis

on avatud vinüülipoe
Ühe kirjuma valikuga vinüüli-

pakub

muusikat Rihannast

Velli Joonaseni. Sama lai muusikavalik
ka

12

kus on müügil
ja nende kõrvale

Kaubamaja pop-up’il,

1000 erinevat vinüüli

HOOAEG / SÜGIS 2017

pakutakse

veel ka

pop-up’ilt

pea

hooldustarvi-

leiad

lisaks vinüülidele

ka

Happy

Socksi ja Steve Aoki erikollektsiooni,

sügismoodi ja

on

plaatide

kuid ja nõelu. Eriti mõnusa meeleoluga

meestele mõeldud

ilutooted. Hoia end
kursis

Kaubamaja

Pop-up

on

parimad

pop-up’i üritustega

Facebooki

lehe kaudu!

avatud kuni septembri lõpuni.

maja

kella 00.00–09.00 Kauba-

e-poest

näokreemid

E-poes

15% soodsamalt ka kõik

ja

-seerumid.

sisesta soodustuse

seks sooduskood

malt

„iluaeg”.

30-eurosed e-poe

kampaania

Ilu

saami-

Kõik vähe-

ostud saad

Aeg päevadel paki-

automaati tellida tasuta.
Üllatusi jagub veel! Vaata kampaa-

niapakkumisi, jagatavaid kingitusi ja
esitluste

ajakava kaubamaja.ee.

EMILIA CLARKE

uudised

Eksklusiivne
Reet
Sel

sügisel

I.L.U.-ÕHTU

Härmatiga

ülistame naturaalset ilu

tuleb taas!

ja jagame

eksklusiivsel

iluõhtul koos

armastatud jumestaja Reet Härmatiga taas meigisoovitusi ja ilunippe.
Loosime

ühele õnnelikule

kliendile

välja

50 eurot ilukrediiti

ning

avame

vaid sulle ja sinu kümnele sõbrannale ühel kaunil oktoobrikuu õhtul
test
osa

ja kingitustest

üllatus-

tulvil I.L.U. poe uksed. Kuidas eksklusiivsest iluõhtust

saada, loe lähemalt www.ilu.ee ja

tee oma

sügis koos meiega ilusaks!

September on
heategevuskuu!
Septembrikuu jooksul
kõikidest Tartu

on

sul võimalus osta

keskuse poodidest (v.a
Kaubamaja Toidumaailm) heategevushelkur. TÜ

Kaubamaja

Kliinikumi Lastefondi
töös valminud

ja Tartu Kaubamaja

helkurit soetades toetad

haigete laste ravivesivõimlemist terve
jooksul. Ole silmapaistev heategija!

koos-

liigese-

aasta

KUMUS avatakse
saksa

ekspressionismi
kõrgtasemel näitus
22.

septembril

Kumu kunstimuuseumis avatav näitus

Brücke ja Blaue Reiteri ekspressionistid”

on

„Saksamaa

metsikud.

tõeline suursündmus, sest pakub

esimest korda võimaluse tutvuda
Ernst

Euroopa kunstiajaloo mõne tähtteosega
Ludwig Kirchnerilt, August Mackelt, Wassili Kandinskylt ja teistelt.

Nende kõrval

on

võimalik

näha ka Eesti kunstiloo

klassikute Konrad

Nikolai Triigi, Ado Vabbe jt maale ja graafikat. Tegemist
ma

ning

rahvusvaheliselt

Eestis. Näitus Kumu

14
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kõige kõrgemal

suures

tasemel

on

Mägi,

läbi aegade

suuri-

ekspressionisminäitusega

saalis jääb avatuks 14. jaanuarini 2018.
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GENTLEMAN
GIVENCHY

THE

NEWGENTLE

MAN

uudised

Avasta L’Occitane

beauty box Anna
Elisabethi lemmikutega
Armastatud

elustiiliblogija ja

annaelisabeth.net)

on

ilusaadik Anna Elisabeth (www.

valinud L’Occitane’i toodete hulgast välja

oma kuus kõige-kõige suuremat lemmikut. Sügishooaja alguseks
jõuabki Anna Elisabethi L’Occitane’i beauty box müügile meie

Ülemiste ja Rocca al Mare butiiki ning Kaubamaja Ilumaailma.
Reisisuuruses

näo-ja

kehahooldustooted

kosmeetikakotti, mida omakorda ehib

on

noore

pakitud kaunisse
andeka

illustraatori

Katarina Sarapi loodud spetsiaalne ümbris. Kotikesest leiab
peale toodete ka personaalse sõnumi Anna Elisabethilt.

SPORTAUTO

asjatundjatele:
INSIGNIA GSi
näitab erinevust
Insignia

GSi

jätkab

33 aastat kestnud

Opeli

GSi nime kandvate sportlike autode pikka
traditsiooni. Teravam,
Uus

Opel Insignia GSi

täpsem,
on

kellele meeldivad erilised

efektiivsem!

sportsedaan neile,
Sõitmiseks

asjad.

mõeldud masin, mis pakub rõõmu
tel teedel.

Väga

igasugus-

dünaamilise ehituse

ja

eriti

hea haarduvusega veermik koos täisveoga
kindlustab meeldiva

sõidukogemuse ja

maksimaalse ohutuse. Tänu suurtele
kroomitud õhuvõtuavadele

ees ja kenale
tagaspoilerile, mis kindlustab vajaliku surve-

jõu tagasillal,

sobib GSi välimus ideaalselt

kokku selle sõiduomadustega.
ga

integreeritud sportistmed

tud spetsiaalselt GSi jaoks

−,

−

Nahkpolstrivälja

tööta-

nahkkattega

sportrool ja alumiiniumpedaalid

lisavad

välimusele viimase lihvi. Insignia GSi ootab
Viking Motorsis aasta lõpus.

Uus linnamaastur

KIA STONIC
Täiesti

uus

Kia Stonic

on

pilkupüüdev ja

kindel väike linnamaastur, mis

on

20 kahevärvilises kombinatsioonis. Lisaks isiku-

pärale

on autos

ka külluslikult nüüdisaegseid

hiabitehnoloogiaid. Auto Euroopas
rool ja vedrustus
sõitu

ju-

seadistatud

loodud pakkuma põnevat
kiirelt

reageerima, jäädes

stabiilseks. Auto ootab proovisõidule

oktoobri
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on

ja juhi tegevusele

samas

16

enese-

saadaval kuni

lõpus

kõikides Kia esindustes üle Eesti.

CUCCI
BLOOM

uudised

Tähista

sünnipäeviPARTNERKAARDIGA!
Kasuta nutikalt ära nii enda kui ka pereliikmete

–

sünnipäevasoodustused
Pere

gruppi

liidetud

kas teadsid, et Minu
laieneb

peredes

sünnipäeva-

soodustus ka pereliikmete Partnerkaardile.

Liida

oma pere

Minu Pere grupiks aadressil

www.partnerkaart.ee. Soodustused kehtivad
sünnipäevalapse sünnipäeval ning
eelneval

ja järgneval

viiel

sellele

päeval.

Naudi kogu perega 10% Partnerkaardi

sünnipäevasoodustust kõikidele kaupadele:
•

Kaubamajas ja Kaubamaja

•

ABC

Kinga kauplustes

•

I.L.U.

ja L’Occitane’i ilupoodides

•

Selverites ja Selveri

e-poes

e-poes

Selveri Köögi

ja Selveri Pagarite toodetele, tortidele,
stritslitele

kookidele, kringlitele,

ja jookidele

(v.a Selveri Köögi internetitellimused).

PEO AITAB MUUTA

MEELDEJÄÄVAKS
KAUBAMAJA!
TELLI SUUPISTED
•

BRONEERI

Kaubamaja e-poest

•

Suupistevaagnad, joogid, koogid,
lid ning muud maitsvad palad

kring-

Kauba-

mugavalt

ette tellida. Tallinnas

ja

Tartus

toob kuller tellitud tooted Sulle soovi

korral ka koju või otse peopaika kohale.

VALI
•

PEORÕIVAD

•

pidulik

kergem
õhtumeik.

Kaubamaja ilusalong ja juuksur

Iluteenustena pakume Tallinna

Ilumaailmas professionaalset

näohool-

moe-

mõnusam

Kaubamaja

on

Partnerkaart

PARIM KINGITUS

rõivaid valida, kasu-

teeninduse teenust, kus

välja

stiilsed riided

HOOAEG / SÜGIS 2017

on

müügil kõigis

ja

ot-

aksessuaarid.

kui ka

on

praegusel kliendil,

aegumas või

kelle

juba aegunud.

Kaarti saab tellida aadressilt www.partner-

kaart.ee.

Postiga tellides tuleb Partnerkaardi

E-kinkekaarti saad osta

hiljemalt

viie

www.partnerkaart.ee.

võimalus tulla uut Partnerkaarti vormistama või

jõuab

Sinu

ta-

ning

uus

kaart

eest

suda 3 €

stilist-konsultan-

di abil saab Kaubamaja laiast valikust
sida

Partner kinkekaart

Kaubamaja Grupi kauplustes.

tasuta personaalse

nii

Partnerkaarti,

Kinkekaardid

tades

on

protseduure.

Eesti disainerite moeloomingust.

Veelgi

Partnerkaardi koju tellimise võimalus

uuel kliendil, kes vormistab endale esimest

•

Kaubamaja personaalteeninduses

saad nüüd mugavalt
tellida postiga koju!

dust ning erinevaid hoolitsusi ja

märkide kollektsioonidest või hinnatud

•

18

kiirmeik kui ka

Kaubamajast või Kaubamaja e-poest

Sobiva valiku saad teha parimate

UUE PARTNERKAARDI

Ilumaailma jumestuskunstnike pintslitõmmete all sünnib nii

Toidumaailma valikust saad kõik

maja

MEIK JA ILUTEENUSED

Kaubamaja meigiteenus

tööpäeva jooksul.

postkasti

Endiselt

on

aeguvat kaarti välja vahetama ka Kaubamaja

Kogu inspiratsiooni ja broneeri
teenuseid

www.kaubamaja.ee.

või Selveri infoletti.

TAASTAB NAHA TIHEDUSE
VIIMISTLEB

NÄOKONTUURE

TAASLOOB HARMOONIA

IDEAALNE OTSUS NOORUSLIKKUSE
HARMOONIA SAAVUTAMISEKS

SKIN CAVIAR
ABSOLUTE FILLER
Taastage naha selgepiirilised kontuurid ja nooruslik välimus. Rikkalik
kreem aitab Sinu
Kreem sisal dab

nahale

tagasi

kõige paremini

anda kõik selle, mis aastad on viinud.
taastavat

ja

nahka

pringimaks

muutvat

Caviar Absolute’i kontsentraati. See täidab naha struktuuris tekkinud

tühikud, pinguldab ja aitab taastada naha tiheduse. Nooruse ilu taastades
saad tagasi

oma

näonaha tasakaalu ja harmoonia.

Skin Caviar Absolute Filler

on välja arendatud kõrgtasemel tehnoloo giat
kasutades, mis võimaldab kaaviarist kätte saada kõige väärtuslikumad

toimeained: kaaviariõlid ja proteiinid. Kombineerituna moodustavad need
La Prairie unikaalse ja võimsa Caviar Absolute’i toimeaine. Koostoimes
klassikalise kaaviariekstrakti

ja

eksklusiivse Cellular

Complexi kompleksi-

ga muudavad need Sinu naha pringimaks ja nahastruktuuri seestpoolt
täidlasemaks. Nahk muutub taas nooruslikumaks.

Kolumn

Suvetuul Tammeokstes
T e ks t:: Leslie Laasner

kui

isa oli emost

Foto : Inga Vatsk-Laasner

kronksos

koju

tagasi jõudnud, polnud ilm väga palju

dasid kaks õnnetut varest.

ükskõikseks.
siin ikka

hall,

vihm krabistas katusel ja tuules

tegelikult

nud pagas jättis korraks

muutunud. Taevas oli
ikka ühtlaselt

oli

ilus. Isegi kaduma läi-

trussikud

laper-

Suvepuhkus

jälle oma

„Ah,

mis

vaja läheb,

ju kõigil jalas,” naeris Riivo
nalja peale. Üksi. Transfeeriks
on

ei alanud just kõige roosilisemalt. Oli

oli Habdulhamdahmahahamd, kes ütles

siis

kõige peale

vaja

sinna taevasse vaadata?! Suur

rahetera tabas teda
seisis

täpselt silma.

ratta

järelt kostis üle terve ela-

korra hoovis
ga ei

proovis

päikest võtta,

meenutas sinakat

koristama.

Ainus,

perekond

siirdus

„Jess, parim

ma

me

leebet tõmpeame siit Eestist
Riivo ja pani nutitelefonis

arvas

on

välja

närv oli

et

tulge

„Kuhu

me

läheme,

müüdud?” tuli ahastav vastus

köögist, seejärel

le: „Braian, Choralline,

hüüe läbi maja ülakorruse-

sööma!” ja kohe

valjemalt

nagu

lapsed nagunii ei kuule: „Sööömaaaa!” Sirje

juba must

nagu

paistis

mille

hoo-

ringi liimiste kombedega

hunnikutesse.

ilmaennustuse kinni.

kõik

Aknast

tehas,

kommen-

lapsed

kibelesid

polnud

arvan,

Riivo

vanamehed ja tõstsid toole suurtesse

ever!”
aeg
aeg

bama,”

aurik, teades,

vis loivasid

plagin ja

hüütud

pere-eelarvest.

kohalik bambustoolide

oli lastetubadest kos-

Skype’is sõpradele
taarid:

mõeldud

mis ei kinnitanud

tev reibas arvutiklahvide

ja

kulutas sellega poole meelelahutusele

hoopis tuppa

Tammeoksade majas alanud

puhkusekurbust,

ei töötanud

minibaarist leitud kohaliku õlle ning

avas

jahutatud broilerit

ja ta

samasugune. Neid oli

Õhukonditsioneer

vihma-

jää endiselt midagi peale. Keha

külmaletis

täpselt

aga

seal veel. Toad olid muidu täitsa ok.

paiku

aga

korvis hotelli. Tuliuus

hoopis põllul. Reklaampildil

asus

eemal,

lõuna

ja

jalg-

oma

nähtud mereäärne häärber oli tegelikult

puhkusepäeva prügiks

muutu mist. Ta

ees asuvas

hotell

mise tema sügav ohe, mis märkis esimese

yes, naeratas südamlikult

toimetas Tammeoksad kenasti

lastele võileibu. Iga

köögis ja tegi

viie minuti

Ema

norra

gooti-metali-meeste plaadi-

halli

äärde, aga

mere

õhkagi,

kuna

viis teekond

pagasist
tänaval

enne

nähtud kioski juurde, mis kauples rannatarvikute-

ga. Meeste suuruses

endale

ujukaid ei olnud ja Riivo sai

samasugused Minionidega kollased vuplid

nagu väike Braian. Need kiskusid tagant veitsa vahele
venis

hotdogikujuliseks,

rannaliival, kus

aga

muidu olid täitsa nii.

asus

maanduti

pingviini
puhuda
pingviini kannikal ja oma sinise silmaga seal

Riivo sai suurt

korduvalt. Ventiil

ja Minioni-pilt

Lõpuks

täis

ja minestas

puhudes sulas jää Tammeoksade vahel. Puhkus võis alata.

ümbris. „Ma vaatan, et Kronksose saarele saaks praegu veel
minna. Seal

nalja

Riivo

on

keskmine

heita.

+21.

Nagu

eesti suvi!”

proovis

ool inkluussiv. Delfiinisa-

„Neljatärnihotell,

fari. Laguuniõhtusöögid. Snorgeldamisparadiis,” puuris paistes
ma

silmaga peremees
ei tea.

Ega

siin ka

nõusid masinasse ja
sööma,

netist kaasnevaid lisaväärtuseid.
teha

midagi

karjatas

pole,” toppis

„Ah,

naine kolinal

veel kord üle maja: „Kerige

jeesus!” „Okei, lähme,

bronni ära, maksku mis

maksab!” lisas ta vaikselt, nagu prooviks kellelegi kätte

maksta, ja puhus

närviliselt

tukka,

mis silma tikkus.

õhtusöök
Paar

söödi

kalakujulises

möödunud, lahvatas
Braian tahtis

isa

igavusest surra.

mereannirestoranis.

päeva hiljem, kui toidumürgitus oli kõigil
suuremat sorti

delfiinisafarile,

snorgeldamist lihvida ja

Otsustati

ema

peretüli.

basseini äärde,

Choralline tahtis

proovida kõike järgemööda. Snorgelda-

misinstruktor ei olnudki rinnakas eksootiline neiu, nagu reklaam-

pildil, vaid mingi kortsus
oluliselt

ja otsustati

vanamees.

siiski Braianile

See kahandas Riivo huvi

järele anda ja kohe

delfiini-

safarile siirduda. Delfiine seekord ei nähtud. Prantsuse meremehe

selle

paketi nimi võiks
OÜ,” teatas peretütar

olla Hüsteerialennud
Choralline. Tõesti.

stiilis rõivastatud
krabiseva

paadikapten

kehitas vaid

õlgu ja

lükkas

sügavale taskupõhja.

Neli ümberistumist, et jõuda Kronksosele.
See

jäi isal

märkamata. Perekond

teda Abu Kabli

varit.

Ühiskond vajab süüdlast.

lennujaamas
Isa

see on.

põrnitses

nagu

sarimõr-

„Pole midagi,

homme õhtuks oleme Kronksosel ja limpsime

juba basseinis

kokteile!” proovis Riivo feik optimismi maailmameistriks
tulla. Väike Braian oli
tavat

märganud lennujaamapoes täispuhu-

majasuurust pingviini

mast.

ja keeldus selleta edasi

lenda-

Choralline kirus wifi-kiirust. Sirje proovis poes

päikeseprille ja lasi omale
tundi.

testrist lõhna

peale.

Veel viis

lõpuks
te
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oma

kanakesi

tuli tagasi,

megakiire

sest

grillima.

ja Sirje

Choralline elu

mõ-

hotelli lobby’s oli ühel diivanil

wifi. Päevad kadusid linnutiivul. Võeti

päikest, kreemitati kipitavaid selgasid ja avastati

üks kena

külake,

kus ei olnud

ühtegi turisti!

Viimasel õhtul

busid ka kohvrid. Kronksoselt lahkuti ilusate

saa-

mälestustega ja koju

tagasi jõudes läksid ka ilmad ilusaks. „Reporteri” ilmanäitsik
lubas Pirital trikoos kepsutades, et suvi on lõpuks käes ja soe
päiksepaisteline ilm püsib mitu nädalat! See tähendab vaid ühte
tuleb tööle minna.

20

maandusid kõik basseini ääres
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Persoon

NOORED TALENDID

PÕRUTAVAD

SAJAGA
TULEVIKKU!
T e ks t:

Jete Aruvee

Tänapäeva noored

Foto : Kalle Veesaar, Kaupo Kikkas, Erik Riikoja, Jakob Meier, Ken

on

Mürk,

arhiiv

särasilmsed, edukad ja globaalselt mõtlevad terased

inimesed, kes teavad, milline jõud peitub raskes töös, iseendale truuks jäämises,
sihtide poole pürgimises ja püsti tõusmises ka pärast seda, kui oled kukkunud.
Just

see

on

põhjus, miks Kaubamaja

üheksa noort andekat inimest

–

on

võtnud sel sügisel fookusesse need

ka Hooaeg tähistab

oma

15.

sünnipäeva

ning energiast pulbitsevale pidupäevale kohaselt vaatab koos
andeka Eesti z-generatsiooniga kirkasse tulevikku.

22
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persoon

Karl Vilhelm Valter: miski pole võimatu!
Sel aastal teadusvõistluse „Rakett 69” kinni

pannud,

toritest üles sai kohe lelude

praeguseks kümnenda klassi poiss Karl Vilhelm Val-

rõõm!

terit (16)

põhiline osakond, kuhu

on

meedias nimetatud korduvalt nooreks

geeniuseks. Noormees tõdeb,
valla

ja valikuid

ehk

et maailm

tema

ees

Kuid unistus

Kodumaailm.

„Mulle

juurde

milline

–

huvitaval kombel aga
noormees

satub, sootuks

meeldivad küll

ehk ilusad

mis

asjad,

kuid

eelistan

noormehel ometi lihtne ja universaalne: „Unelmate

ja praegu ägedad,
selliseid, millel on praktiline väärtus,

elu

gavad,

korralikult tehtud ja kvaliteetsed. Odav-

mood

on tore

on

on

liigagi palju.

on

Praegusel ajal

on

muidugi selline, et leida

see

üks asi, mis

on

tagaks

stabiilse sissetuleku, mille tegemist armastaksin, luua
pere

ja

olla õnnelik.” Mis

ei tea. „Valikuid

das klassis,

kogu

ma

on

palju, aga

Karl Vilhelm

oskama,

ma

võiks,

olen alles

on

„Me

samas

noormees

märganud,

ja puhkeb

ta veel

kümnen-

veel ei peagi teadma! Inimene

ee-luu...” laulab

lihtsamaks.

üks asi olla

see

õpib

naerma.

et elu muutub aina

peame ise aina vähem tegema

teeb

see

ka elu natuke

ja

keerulise-

on

on

rioskus hakkab
see on

mis

aga ma hindan

praktilised ja korralikult läbi

asju, mis

Meist-

mõeldud.

maailmas ära

tänapäeva

on mu-

kaduma,

natuke kurb.”

on tänapäeva maailm oma võimalusterohkusega õpetanud Karl Vilhelmile ja tema ea-

Samas

kaaslastele,
oleme nii

et kuigi masinad võtavad väga palju
igapäevaelu korraldamisest üle, on teatud as-

liikumine,

ma

et

absoluutselt kõik

palju

läbi meedia

maks.” Ta usub,

edulugusid, pigem

meie

julgust

on

ja

on

võimalik.

„Me

interneti näinud

noortel rohkem

praegu

mõelda suurelt,” teab Karl Vilhelm. „Pole

jad, mis jäävad alati inimestele ja mida ükski masin

üldse raske võtta kokku paarsada noort ja teha

ei suuda sel viisil luua:

asi ära! Mulle meeldib näide vabaka tantsupeost,

kunst, disain,

rõivamood...

Valter meenutab, kuidas ta lapsena, enne Kaubamaja renoveerimist, ikka mänguasjaosakonnas käis.

ja kõik

Tol

noortel

ajal

oli

see

veel nii hästi

paigutatud,

et eskalaa-

kuidas mõne

tunniga

korraldati ära selline üritus

tänu sotsiaalmeediale
on

–

ja mindset’ile,

mis

et miski pole võimatu!”

Olga

Kaksikutest
ja Viktoria

iluvõimlejad
Bogdanova
nimel iga päev

töötavad unistuse
Iluvõimlejatest sõsarad

kõigest 22-aastased, kuid juba

on

mitmekordsed Eesti meistrid iluvõimlemises
me

ja viimased küm-

aastat esindavad nad meie riiki ka rahvusvahelisel areenil.

Iluvõimlemisega
juba nii

hakkasid nad

noorest east

mängudele. Hetkel
Tokyosse! „See
jaoks

teeme

„Kuna

me

on

tegelema juba viieaastaselt ning

neil ka kindel unistus: sõita

on see

mõte

me

on

meie

2020

igapäevane motivatsioon ja

trenni kuni kaheksa tundi

oleme

olümpia-

veelgi konkreetsem: aastal

päevas,”

professionaalsed sportlased,

selle

ütlevad õed.

siis

on

meile

oluline iga eelmine trenn, meie iga eelmine esinemine ja

võistlus,” räägivad Bogdanovad. „Kõik

see on

meile asendamatu

kogemus ja mälestus: kõigepealt lihasmälu,

mis aitab

meid tulevikus.

kogemused meil

edaspidi

oma

Seega aitavad

kõik eelnevad

unistusi täita.”

Iga tipptasemel võistlev sportlane teab,
toeta ei oleks võimalik nii
tõdevad ka
suures

nendeta ei oleks meid

Muidugi inspireerib

Larissa Gorbunova
on

seega ei ole nad ka
test.

perekonna
enam

olemas. Nad aitavad meid alati nii moraalselt

kui ka füüsiliselt.

Bogdanovad

et ilma

kõrgel tasemel karjääri teha. Seda

Olga ja Viktoria: „Ilma

spordis

ning

meie

õppinud,
liigselt

Samuti meeldib

Kaubamajas.

pärast

kui
et

asju ei ole,

tänapäeva tehnikavidina-

palju kaubamärke

on

treener

sõbrad ja fännid.”

et elus asendamatuid

sõltuvad

neile,

Nad usuvad,

parimad

meid ka meie

on

koos,

nagu

võimalik ühendada säästlikkus,

tark tarbimine, elu ja praktilisus ning kui seda läbimõeldult
reklaamida, siis paranevad ka inimeste tarbimisharjumused.
e
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AMANDA
HERMIINE

KÜNNAPAS
suurelt unistamist
ei lõpeta
Eesti üks värskemaid telenägusid, näitleja
Piret Kalda tütar Amanda Hermiine Künnapas

(20)

on

võitnud sadu fänne

„Padjaklubi”. Neiu tunnistab,

sarjas

et

just ema

ongi teda elus kõige rohkem inspireerinud

–

seda just tugevuse ja tarkusega.

„Mõtlen,

et

unistamist,

kunagi ei tohi lõpetada suurelt
sest mõtted

kajastuvad

universu-

mis. Ma olen tundnud elus paar korda

tugevalt seda

tunnet, et tõesti kõik

on

väga

või-

malik,” räägib Amanda. „Hoogu annab ka
see, kui oskad näha olukorra
suuremat

TÕUGU

JOHANNA MARIA
laseb end võõrastel
eest võitlev

Pärnu neiu Johanna Maria

tähtsamaid

Tõugu

ne

edasi liikuda.”

asju

on

näidata

„Neid

kiiremini, lisaks tarbime üha

tuslikud ja armsad nad

et siin

maa

õnnelikult elada

mene

leidma aina

enam

peal iga

saaks,

paremaid

viise

ümberkäimiseks,” teab

ini-

peame

energiaga

ta. Pärnusse

pakendivaba poe Paljas Pala rajanud
Tõugu loodab,
ge

ning

et tulevik

inimkond leiab

kasutada energiat ja

on

viisi,

siiski

hel-

kuidas

ressursse

efek-

meie maailmas

Tihtipeale

ei

tänulik-

Edasiliikumise juures

on,

neile tuleb

po-

tehakse,”

Johanna Maria

terve

on

oma

elu

elanud Kaubamajast paarisaja meetri

kaugusel ja seetõttu
palju

algkoolis

on

tal ka

Kauba„Mäle-

mälestusi.

käies oli mul

harjumus pärast

Kodumaailma lastenurgas mängimas

oluliseks märksõnaks

puhtus ja

ausus

kaubanduses.

tuurid ja

jaoks

on

nendega
oluline,

tutvumine. Minu

et

kogukondade eri-

pärad säiliksid, kuid
ühendatud

arutelu,

et

nii,

oleksid omavahel

et nende vahel toimuks

säiliks uudishimu näha,

kuidas elu teisel

pool

kallast käib,” rää-

trenni

Kaubamaja

käia, kuni kõht korisema hakkas ja
oli aeg

„Mind inspireerivad erinevad kul-

koju

minna...”

„Tuleviku Kaubamaja võiks meeles

pidada keskkonnasõpru,” paneb
ilmas, Ilumaailmas ja rõivaste
kondades võiks olla eraldi

osa

keskkonnasõbralike toodete

jaoks. Näiteks rõivad,

milles

on

kastab.” Johannat inspireerivad väga

puuvilla, või kosmeetika, kus

keda ta

on

reisides kohanud.

„Ei ole mitte kedagi või
vamat

midagi põne-

kui inimesed, kelle kultuuri ja

mõtteid veel ei tunne.”
Elu

jooksul

on

neiu
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on

kasutatud toksiinidevaba

kasutatud

likke

loodussõbrakoostis-

pakendeid või

osi. On

näha,

et

keskkonna-

sõbralikkuse vastu tõuseb

õppinud,

et üks

aga

Tõugu südamele. „Näiteks Kodumaa-

gib Johanna Maria. „Erinevus tõesti ri-

inimesed,

„Ükskõik,

siht

ja

huvid

kes või mis

peaksid

ellu

su

tuleb,

enam-vähem

alati

olema.” Oma õppetunni

on

neiule

huvi üsna ruttu!”

Tänapäeva tarbimisühiskond teeb

on

nii

palju

või vähemalt kas neid

osa-

ja

peaks

nii

ehitama. „Piisaks sellest, kui
oleks üks

suur

ta

Aman-

mõtiskleb,

ostukeskusi tarvis

–

palju juurde

igas linnaosas

aga neid tekib

ostukeskus,

vaikselt aina
ainult

tiivselt ning väärtustada keskkonda ja

väga

tun-

Amanda Hermii-

on

kas üldse

väär-

selle mitmekesisust. Samuti

on

miks miski

enesekindlam

liiga vähe!

naeratab Johanna.

tan, et veel

on

da siiski natuke murelikuks

seda ikka meelde tuletada. Ja kas

seoses

Nii

häid sõnu:

teagi inimesed, kui

le tore, kui seda ka meile

majaga

on.

ja sündmuste

mõista,

andnud ka karma.

ja jagada inimestele
on

nagu ta

aitab

nele aga kõige olulisem iseennast mitte ära

selged

(18) valutab maailma pärast südant.
„Maailma populatsioon kasvab üha
ning selleks,

24

kust

see

nii,

oma

Pakendivaba maailma

–

on

kaotada.

inimestel inspireerida

pilti

juurde.

Tallinnas,

Tartus.

Mitte

aga ka

Kusjuures,

keskuseid

on

osa

täitsa

inimtühjad, ruumi
ju

on...”

persoon

MÄRTEN KADU

ANITA SIBUL

elumoto: ole aus,
julge ja otsekohene

kuulab
alati

oma

Märten Kadu (18)

sisetunnet

sena

reisimine

ja

moesõltlasest
Anita Sibula

–

need

füüme.” Nüüd

(19) märksõta

märksa olulisemate

elu sättida. „Usun, et

oma

suured,

ise ka

endale

asjadega

Bocuse d’Ori võidu.

et hakkad neid

iga päev! Igal

saada alla kõva

ta.

„See

on

põhi,” räägib

edulood.” Kui Anita

alati endale ette kokaraamatu

loeb,

omal alal

järjest rohkem teha

ge huvitavamad

retseptid,

ja

mida

nud

jõuda tippu,

nii

on

Märten

teised

siis miks ei

seda mina suutma!” Praegu

pühendunud
diale

tema

–

peaks

on

ta

suuresti sotsiaalmee-

populaarset videoblogi

meele-

jälgib stiiliinspiratsiooniks,
lahutuseks

suut-

on

ja eeskujuks ligi 7000

inimest, mis

on

märkimisväärne

tippu ei pruugi
ning

teab,

muidugi

aga

selleks

on

kui oluline

Anita

on

enda sisetunnet, isegi, kui

kõige lähedasemate
korduvalt

kuulata

sotsiaalmeedias
uskunud
se

isegi

ja arvasid,

Kuid

ma

on

ma

vanemad

see on

sest

ma

tundsin selle vastu

ma

„Mulle
ei

jõua
ei

minus-

ajaraisk.
oma

te-

tema

videoblogisse sugugi soosivalt,

kuid

pärast pisukest

mist sai neiu aru, et

järelemõtleoma

rida tuleb

hoolimata kriitikute mõnita–

Anita.

juba

on

väikesest

dugi

hõngu,

ei ole

mis

mui-

tegema!” Noormees võtab alati

soovitusi, kuid

oma

se suunas

näeb ta

õige. „Nii

hea

otsuse

ei

saa sa

mu

teinud,

siis oled

süü-

palju

Tulevase kokandusguru kõige
mad

inspireerijad

„Nende

ja

on

olnud

suure-

õpetaja

mentor Jüri Vainküla.

soovitusi

järgin

ma

alati,

nemad

bimine? Anita arvab, et Kau-

nud ja vaeva näinud. Tunnen neid väga

bamaja
keskus,

eelkõige

on

elustiili-

kuhu tulevikus võiks

tekkida

aina

enam

rane

ja kohvikuid,

lounge-alasid, kus

resto-

hästi

on

rohkem minuga

sest

das aga saavutada tark tar-

kõige

ja seepärast

mise

öelda,
oma

tegele-

et nad

suhtu-

ja tegevustega kõige

rohkem.” Loomulikult
on noore

arengus

tun-

tu ka

da saaks. „Tänu

saan

inspireerivad mind

talendi

asendama-

perekonna

tagala. Vanemad,

täis kõhu-

kellelt saanud

le oskavad

enim õppetunde

nad ka

ja tarkusi, samuti

oma

ostukorvi

kokkuhoidev

targemaid

ja

sõbralik pere,

kes suudab alati

asju pista!”

kõigiga arvesta.
„Tahan kindlasti
olla

oma

lapsele

samasugune

see, et

iidol oleks edukas just moe-või

teist

õnnelikum.”

eraettevõtluoma rada tuleviolegi

kedagi

halvasti läheb. Kui oled ise

just

kus liikuvat. „Tähtis ei

põhine-

des südamehäälel ja sellel, mis tundub antud

Alt üles vaatab Anita aga suurtele
sest

arvesse

otsused teeb alati ise,

eriti siis, kui sellesse usud.

äriinimestele,

te-

siis

– vastasel juhul pead ju ikkagi

Kristi Tiido

jätnud

rohkem ja tööhoos

et elus on oluline

selgeks saanud,

on

ha korralikult
uuesti

kõige

julge ja otsekohene. „Ja kui teha,

distada, kui

saadik, leidnud natuke välismaist

olla aus,

hetkel

see, et ta

mõnusalt

muidugi

kõige inspireeri-

Kaubamaja juures

kirge.” Praegu-

klassikaaslased ei suhtunud alguses

misest

juures,” teab

inimesed end

Anita vanemad

on

kombinatsioon iga inimese

tõesti südamest

number üks fännid. Ka Anita

ajada

ja arendada seeläbi midagi

inimesi

ka ühiskonnas
vam

tööle, juhtida

fashionista’t külmaks. Kui-

ka

kuhugi, alguses

mu

et

et

–

ei jätnudjonni, tegin

asja edasi,

seks

omaga.

öeldud,

val-

see on

vastuolus teiste arvamusega

on

midagi

seal alati,

lihtne olla
mis. Ta

enda kasuks

võlub Anitat

saavutus.
Tee

näär ükskõik mis alal. Oskus panna

ise

kirja kõi-

panen

Niimoodi

„Elul

et

proo-

järele proovida.

tuleb alati uusi ja huvitavaid mõtteid.”

arenen ma

palju,

aega, siis võtan ma

teda alati elevus enda
ees.

suur

Bocuse d’Ori tasemel toi-

vähegi vaba

tippu jõudnud, valdab
tuleviku

tal

„Võistlustel

ta.

te. Kui mul on

palju pakkuda ja kui

on

millele mõtlen

asi,

vin

on

nimelt

aastal võistlen võimalikult

„Eesmärke seada ja usku

keegi

tšillimise asemel

–

kasvatada aitavad mul

kuidas

meestepar-

peale

Märten tahab tuua Eestisse „kokkade olümpia”

olema

kartma,” muigab

ja lasin

tegeleb Märten

unistus. Oma südame kokandusele kaotanud

püüab

eesmärgid peavad
nii

maailmast läbi

on

videoblogija

nad, mille järgi

jalga punased püksid,

pähe coolnokamüts ja tšillida Kaubamajas koos
paari sõbraga ringi. „Enne seda käisin alati Ilu-

Edu, elurõõm, luksuslik elustiil

11-12-aasta-

kuidas

meenutab,

oli tal kombeks panna

nem, nagu
on

va-

nemad

mulle olnud.”

iluvaldkonnas, vaid et ta oleks visio-
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MAILEEN NUUDI valesid

õppetunde kaasas ei kanna
Tennisist Maileen Nuudil
sihid

selged.

on

tule-

siis tahab ta endast anda

vikule,
kõik,

(17)

Kui ta mõtleb

et

oma

„Minu jaoks
sus; teha

unistused ellu viia.
on

seda,

oluline olla isik-

mida oskan

uuel tasemel ära kasutada. Ära

kunagi

korda tehtud

olla alati mina ise; hoida
sõpru,” loetleb sihikindel tü-

eeskujud

olnud Kaia Kanepi ja Anett

on

Kontaveit, kelle saavutused
andnud usu, et

ja

vigu!”

Maileeni suurimad

igal Eesti

võimalus töö

on

noorel

soovin;

on

oma

jõuda maailma tippu. „Tähtis

tarlaps.

Maileen usub, et mine-

vikku pole vaja kinni jääda, kuid

tõdeb,

et

on

ehk veel

liiga

noor,

et kaasas kanda elust saadud

lesid

õppetunde. „Spordis

on

lik

Maileen.

ka õppetunni,
nu

ning iga

et

olnu

on

püüdlusi,” lisab

su

usk minusse

lähedaste

teekonnal

mu

ees-

märkide täitmise suunas.”

Tänapäeva tarbimisühiskonnas

saab

alati

„Minu-

ta.

palju tuge õpetajate,

treenerite, toetajate ja

et on võima-

„Spordist

vad

parimad

va-

asju veelgi paremini teha,”

selgitab

et

le annab

on

sõbrad toeta-

tunda,

aga

alati nii, et kui võidad või kao-

tad, õpid alati seda,

ja tahtmisega

ol-

uut võimalust tuleb

usub Maileen,

et pea

mise vältimiseks tasub
mõelda. „Kas

nüüd

vajad

kaota-

targalt

just täna ja

sa

seda ostu?”

STEN HEINOJA püüab
anda rohkem kui võtta
Noor klaverivirtuoos Sten

annetega

on oma

Heinoja (23)

püüdnud juba palju

nii Eestis kui ka

tähelepanu

piiri taga.

Hetkel õpib ta mainekas muusikaasutuses

Royal Collage of Music ning

ääretult

õnnelik,

et saab teha muusikat

just selliste koosseisudega ja

sõpradega.
saan

„See

on

oma

mille üle

privileeg,

tunda ainult tänulikkust!”

Sten

püüab

oma

elu elada

on

hästi hea meel, et nii

noored inimesed
na

välismaale

on

paljud

see, et tean:

õppima ja elu vaatama,”

ükskõik, kui pikk

male jäämise aeg ka ei ole,

hoogu

ee-

see

oma

dunud

Eestiga.

Tore

on

kauge-

ka see, et

palju suurepäraseid talente

ajal

leidnud

tee

on

väga

viimasel

koju tagasi ja et

neile

antakse siin võimalus.”
Sten usub, et

kogema
reerivad

nii
on

noorena

peabki läbi

palju kui

võimalik.

ka tema

vanemad,

suunas, et

on

sel-

seotud ka lap-

sepõlvemälestus Kaubamajast. „Kunagi

26
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huvitava-

palju

mad

mänguasjad kui mujal,

siis ootasin

alati

just

sinnaminekut

rohkem.

Kusjuures mäletan,
et

see

kõige

et ega

ma aru

ei

just Kaubamaja oma

iga kord,

kui sinna

sattusime,

tundsin kohe selle koridori ära
vedasin vanemad
on

ja

otsejoones

sinna.”

mulle alati

seostu-

nud teatavas mõttes prestiiži ja kõrge

kvaliteediga,” mõtiskleb Heinoja. „Nad
on

loonud aastatega omamoodi tugeva

Kaubamaja

et tuleviku

ei lase sellel kaduda

ja

hoiab edaspidigi samasugust joont.
Uue Kaubamaja idee võiks mingis

mõtva-

tes edasi kanda seda sellist väärikat
na

Kaubamaja mõtet,

aga

uues

seda väga õigeks,

et

tulevase
tekitab

tu-

Kauba-

panuse

linnapildi kujundamisel ja

uue

kokku teda
ma uue

kuues,

ajaga

uus

maja hoone annab omamoodi
on

saavutada ka ise selline

stabiilsus. Isa-emaga

ajal, kui vanemad šoppa-

leb kaasas käia. Loodan, et

Inspikeda

Kaubamajas

toredam koht, kus sai aega

sid. Ja kuna seal olid

sest pean

põnev jälgida ja kes panevad tööle
les

kõige

oli

meenutab pianist. „See oli

brändi, maine ja loodan,

tulevikuplaani olen kindla peale si-

ma

tagasi

„Kaubamaja

saanud nüüd min-

rõõmustab ta. „Ka mulle annab

alati

veeta samal

on, aga

„Tahaks,

tulevik oleks veel parem kui praegu.

Mul

aega

mängunurk,”

saanud,

pigem

andmise kui võtmise tähe all.
et

on

ammu

miljööväärtuse,

ümbritsevaga.

mis sobib

Siis oleks

Kaubamajaga väga rahul!”
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Ratas
PEATOIMETAJA
Olen saanud koos

Kau-

bamaja ja Hooajaga kasvada pea viimased küm-

15

me

aastat. Aukartustära-

tavalt

palju fantastilisi, andekaid, töökaid
ja inspireerivaid inimesi on Hooaja kaante vahelt

läbi lipsanud! Seda ajakirja

sed,

kelle

parimate piltide ja
maalsus

AASTAT

on

alati teinud

jaoks pingutamine ja

ning

inime-

eneseületamine

lavastuste loomiseks

lihtsad lahendused ei ole

on nor-

kunagi

piisavad. Lõputult lahedaid näiteid ja lugusid saab

moeseeria-ja kampaaniavõtetelt,

tuua

just

alati

midagi juhtub. Oleme

võtetel

jäänud

kus

kõik-

võimalike ilmastikuolude kätte, teeselnud talvel
suve

hooaeg,
hoiad,

on

juubelinum-

ber! Oleme Kaubamaja

ajakirja välja andnud
tänaseks

juba

noor ja krutskeid täis
iga, millega vaid tuleviku poole edasi

mis selle

võttes teekonnale kaasa

kõik,

aja jooksul õpitud, kogetud ja

kasvatatud. Oleme siiralt õnnelikud,

Hooajal

on

nii

ägedad,

et

trenditeadlikud

ja positiivsed lugejad, kelle pärast me
igal aastal

156-leheküljelist ajakirja

neli

välja anname. Aitäh,

et olete

meiega!

Hanna

olnud

TEGEVTOIMETAJA

ber

pisut

teemant. Selle ülesehitus
on

numbrist numbrisse suuresti

ma, kuid

tehtud

−

lihvime kogu tiimiga selle tahke.
ga tehtud töö tulemuseks
ainulaadne

eriline

ja

Kui

Hooaeg.

tagasi.

alati

kire ja entusiasmiga. Olen kujundanud

briljant

–

Kire-

täiesti

on

trüki-

−

meenutan esimest

üt-

ma

vau! See oli nagu Vogue’i

saabumine,

toodi

kuhu

just majja
ja

uue

päeva

saabunud

moehooaja

nub siis, kui
kontrollimisi

pärast

viimaseid

ja parandusi

mest korda kujundajale

Paldrok
KEELETOIMETAJA
Kui aastaid tagasi ristus
mu

tee

Hooaja

konnaga,
näi-

trendi-

Teine ärevam moment

Killu

mee-

ajakirja

sain esi-

kui

mees-

võtsin seda

loteriivõitu. No kes

ei teaks siis Kaubamaja? Selle maja ja nende

kaupadega

on

üles kasvanud hulk põlvkondi.

Täitsa uhke tunne

olla

on

Kaubamaja

meenub üks seik mõne aasta

helistada ja

kuld-

ühe

rakukese, Hooaja liige. Keeletööga ajakirjas

ilusal päeval helistas

mu

tagant. Ühel

kallis õde ja vuristas

Hooaega nii 11 kilomeetri kõrguselt kui

väriseva häälega lausuda need

ka 11 000 kilomeetri

sed sõnad: „Saadame Hooaja trükki!”

eeldas minult iseenesestmõistetavalt ka kii-

Samal

ret vastust: „Kuule,

ta suurematele

ja

kauguselt.

väiksematele

Vaatama-

kauguste-

le, oleme alati toimetusena kokku hoidnud ja hästi läbi saanud. Kirsiks
vatordil
olnud

28

sa-

lähtuvalt kampaania ideest

suundi. Seda hetke keriks veel ja veel

Hooajaga

vähem kui 15 aastat.

tiraažiga ajakirjas

detest üles mängulinna… Seda

ajakirja tehakse totaalse kirega!

jaoks justkui

dised ning tutvustati peamisi

Mida iganes pole selles Eesti
suurima

minu

on

kollektsioonid

ja

sõit-

Vormsile, ehitanud sadadest too-

num-

Iga ajakirja Hooaeg

jooksul

suur au

rõõm olla koos

liikmeid taustamodellidena,

nud hea lokatsiooni nimel kas või

kontorisse

KUJUNDAJA

dekoratsioone, katnud suured

kasutanud meie võttemeeskonna

Loodmaa

leks vaid

Mileiko

vedanud kaasa kaubikute

saalid kunstlume ja jääpurikatega,

päeva Hooaja toimetuses, siis

Martin

on

jõule,

viisi

soe

Mul

suvel

15 aastat.

Tundub lahedalt

põrutada,

ja

mida hetkel käes

on

sünnipäe-

ka see, et Hooaja tuumik

väga püsiv ja professionaalne.
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on

ajal

valdas mind närvikõdi, aga

ka uhkus, et Eesti

kõige

suurema

gejaskonna ja tiraažiga ajakirja
number

on

valmis ja varsti taas

meie klientide

postkastides.

lu-

uus

kiire küsimuse ripsmetuši valimise kohta ning

kõiki neid kasulikke

ju teadma!” Olen

sa

ju

loed sealt

ajakirjast

nippe ja nõkse, peaksid

ammu

arvanud, et kui kõik

loetu mulle ka pähe püsima jääks, oleksin
kõndiv

entsüklopeedia…

■f

|com

OUNDAT

n
SENSAI

LUMINOUS SHEER
FOUNDATION

SLNSAI

FOND Di; TEIIslT
PURF

LUMINE

SENSAI

FLAWLESS

SÄTIN

FOUNDATION
FOND [-1 TE

Nl

>CR'LCTION SATINEE

Valgus
SENSAI

jumestuskreemid
Loomulikult
naha

sisaldavad hinnalise siidi

mahe

sära

-

kuma või

S

kordumatut sära.

rikkalikult niisutatud

esile tuleb Sinu

tõeline

ilu.

1

DISAIN

KARGE,
ent hubane
Fotod : Kaubamaja

põhjamaa

kargust ja skandi-

naavialikku
tunda pea

puhtust

on

iga kodumaise

disainimärgi loomingus.

Samas

peidavad

nad endas

ka killukest hubasust ja soojust, mis muudab

jaheda sügisõhtu südantsoojendavalt mõnusaks.

Kaubamajal

on suur

heameel

nende ja paljude teiste Eesti
uude

põrutada

disaineritega

hooaega!

PUHKA
SILMA JA
TELLI EESTI
DISAINI

KAUBAMAJA
E-POEST!

Tma*üälrnig

ainult

to de

Kaubmjs.

tähisatud

30

1Iris Janvieri kollektsioon Business eksklusiivselt müügil Tallinna Kaubamaja Naistemaailmas ja e-poes. 2Bsurdi sall 49.99 € 3Kelpman Textile’i pleed
„Terra” 124.99 €* 4WOH-i vildist riidepuu 13.99 €*5Emma & Theo vest 37.99 € 6 Iris Janvieri kaelakee 119.99 €* 7Emma & Theo kleit 59.99 €
8Nordic Honey mesi „Late Harvest” 7.50 €*9Helge Kodu ruumilõhnastaja nr 7 „Maagilisus” 29.99 €* 10Wiera küünal „Rabamets” 8.99 €*
11Emma & Theo püksid 53.99 € 12Bold Tuesday plakat „Colour World” 19.99 €*
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uus

Double Serum
Sulle

-

meie

kõige

tõhusam
vauanemisvastane
kontsentraat.

2 seerumit 1s.
Uus kahekordne
vananemisvastane toime.

Nüüdsest

on

Double Serumis

20 + 1 võimast taimeekstrakti
dešifreerimaks lahti
noorusevalemit ja muutmaks
nähtavalt

vananemisilmingui

Kurkumiekstraktist

laboratooriumites

Clarinsi

avastatud

uus toimeaine aitab kaasa

naha 5 eluliselt

tähtsa

funktsiooni toimimisele.

Tulemus 7 päeva

möödudes'

• särav jume
■ poorid ja kortsukesed
on

vähenenud

■ nähtavalt nooruslikum nahk

Sobib kõikidele

nahatüüpidele.

rahvusedj
362 naist.

|
[J

It’s all about you.

uble Semi
ic +

Lipidic Syste

i1

CLARINS

Kuldnõel

KAUBAMAJA

ESITLEB:

Kuldnõel
Eesti
au

ja

moe

auhinda

gisel

tulihingelise fännina

on

Kaubamajal

Kuldnõel Tallinn Fashion Weekil, mis sel sü-

toimub 11.–14. oktoobril Telliskivi Vabal Laval.

Eesti ihaldatuim moedisainiauhind Kuldnõel
se

suur

rõõm esitleda Eesti mainekaimat moedisaini-

antak-

silmapaistvale moedisainerile või kaubamärgile

loomingulise järjepidevuse

eest vähemalt viie viimase

aasta vaates. „Kuldnõel 2016” nominendid

on

Kadri

Kruus, Marit Ilison ja Kristina Viirpalu kaubamärgiga
KV Couture. Kuldnõela kõrval antakse

nõel, mis tunnustab viimase

aasta

välja ka

Hõbe-

meeldejäävaima

panuse eest meie moeellu. Selle aasta Hõbenõela
minendid

on

Mari-Liis Saretok

kaubamärgiga

no-

Kokomo

Collection, Mare Kelpman kaubamärgiga Kelpman
Textile ning Xenia Joost. Etendus „Kaubamaja

esitleb:

Kuldnõel” toimub 12. oktoobril Telliskivi Vabal laval.

KRISTIAN
STEINBERGi
näidiskollektsioon
Kaubamajas
Selle

sügise

Tallinn

Fashion Weeki üks säravamaid hetki

Londonis resideeruva

Eesti

moelooja

St. Martinsi kolledži vilistlane

ning

Kristian

Steinbergi

on

etendus.

Alexander McQueeni, Roksanda

Ilincici ja teistes kuulsates moemajades töötanud moelooja naistele
mõeldud kollektsiooni raamistikuks
disainida
see

rõivas

sete
vas
on

ja lõigata
just

riideid

tema

rõivastega,

seljas

nii,

et

on

kandja

istuks.

feminism. Kristiani idee
ise saab

Tegemist

ei ole

puhtalt

see, kuidas

abstrakt-

on

teisejärguline ja tähtis

midagi kanda. Teisisõnu annab Kristian

disainides viimase sõna

just kandjale ja

seda eetikat

oma

järgib kogu

tema Eestis esitatav kollektsioon.
Tõeliselt kaunist

ja

moemaailma tipptasemel

võimalik näha ka Kaubamajas.

Naistemaailmas alates oktoobri
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loomingut

Kristian Steinbergi Tallinn

Weeki näidiskollektsiooni näitus

32

on

kuidas

mida valmistatakse ühes suuruses, vaid inspireeri-

kombinatsioonis, kus suurusnumber
just

otsustada,

on

teie

ees

keskpaigast.

Kaubamaja

on

Fashion

rubriik

TELISKV
2017

VABL 11.10 —14 .10

ESITLEB:
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TREND

Moesuund
on

NORD

Puhas, peen, inspireeritud loodusest
ja pisikese krutskiga

–

avasta

sügise moekompass!

FOTO : STINA KASE
S TI I L : PIRET ILVES
ME IK J A SOE N G: MAMMU
MO D E L L ID : PIRET REINSON, TIINA TREUMANN

Piret

Tiina

Weekend MaxMara kudum 169.99 €*

Liu Jo džemper 149.99 €*

Weekend MaxMara seelik 154.99 €*

Sandi mantel 499.99 €*

Nude of Scandinavia saapad 209.99 €*

Vagabondi kingad 109.99 €

Liu Jo Jeansi seelik

Michael Korsi kott 369.99 €

Liu Jo kott 169.99 €

103.99 € / 129.99

Seebergeri kübar 79.99 €*

HOOAEG / SÜGIS 2017
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Moeseeria

MÖÖDA MERD…
FOTOD : STINA KASE
STI I L : PIRET ILVES
M EI K J A SOE N G : MAMMU
M O D ELL I D : PIRET REINSON, TIINA TREUMANN

Tä na m e Va at eto r n i maj u Vor m s i saar e l ,
w w w.vaat e t o r n i . e e

Piret
By Malene Birgeri džemper 119.99 €*
Weekend MaxMara pluus 259.99 €*
Weekend MaxMara püksid 299.99 €*
Peter Kaiseri kingad

159.99

€

Tiina
Tara Jarmoni kleit 269.99 €*
Weekend MaxMara
Love Moschino

püksid

kingad

179.99

Liu Jo Jeansi vest 263.99 € /

36
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€*

229.99 €

329.99

€

moeseeria
Piret

Tiina

Sandi pluus 199.99 €*

Twinset’i kleit 199.99 €*

Weekend MaxMara mantel 699.99 €

Weekend MaxMara kasukas 1179.99 €*

Tara Jarmoni püksid 249.99 €*

Tommy Hilfigeri saapad 139.99 €*

See

Michael Korsi kott 399.99 €*

Chloé

Passigatti

kingad

399.99 €*

sall 29.99 €

ainTmulütg
to de

tähistaud

Kaubmjs.

By

*Tärniga

HOOAEG / SÜGIS 2017
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rubriik
moeseeria

Piret

Tiina

Hugo pluus 139.99 €*

Oui kudum 109.99 €*

Nude of Scandinavia tennised 219.99 €*

Kaubmjs.inltT*ärhgdü

Malene

Birgeri

seelik 139.99 €*

Furla nahkkott 319.99 €

Michael Korsi püksid
143.99

€ / 179.99 €
Michael Korsi jakk

319.99 € / 399.99

to de

38

By

Soreli saapad 339.99 €
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€*

moeseeria
TREND

Kaubmjs.

Tiina
DKNY topp 169.99 €*

Vagabondi saapad 199.99 €
Oroblu sukkpüksid 14.99 €
Kristian

Steinbergi

Tallinn Fashion

Weeki näidiskollektsiooni

jakk

ainultTähsdmüg
toode

Michael Korsi kleit
279.99 € / 349.99 €

Piret:

*Tärniga

DKNY kleit 229.99 €*

Weekend MaxMara püksid 194.99 €*

Vagabondi saapad 119.99 €
Coccinelle kott

299.99

€*

DKNY pluus 263.99 € / 329.99 €*
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Persoon

NAISED,kes julgevad
T e ks t: Britta Ratas

moeseeria modellideks

hooaja

Fotod : Virge Viertek,

palusime

Annela Samuel

sel korral kaks

julget,

inspireerivat, positiivset ja

ime-

kaunist naist, kes ei löö

uute

proovikivide ees kunagi

risti ette.

Hirmud seljatasid nad nüüdki, kui palusime neil

argipäev selja

oma

istuda,
siooni

et terve

taha

jättaja Vormsi praamile

päev Kaubamaja uut

pildistada.

sügiskollekt-

Kes need naised on?

Piret Reinson
TURUNDUS-JA KOMMUNIKATSIOONIVALDKONNA JUHTEKSPERT JA

(44)

POSITIIVSUSE KEHASTUS

Kes

sa

oled?

Minu elu iseloomustab kõige

enam

Søren Kirke-

natuke-

gaardi öeldu: „Julgeda tähendab kaotada

seks jalgealune, mitte julgeda tähendab kaotada
iseennast.” Kui paar korda oled
siis

on

edasi

palju

kuulaja, käivitaja,

lihtsam.
siis

ema

juba julge olnud,

Eelkõige
ja

olen

looja,

siis naine.

Tiina
Mis teeb sind õnnelikuks?

Treumann

Ausalt öeldes kõik, mis meie ümber. Õnnelikuks
teeb mind ka äratundmine, et olen

RESTORANI SALT OMANIK,
JUHT JA TÕELINE FOODIE

õigesti

(41)

Kes sa oled?
Olen alati olnud
käin

oma

pisut põikpäine ja

rada ehk teen seda, mida

hing ihkab ja süda kutsub. Õpin

oma

Millised

on

sinu lemmikleiud

otsustanud. Mul

ja

pärast last, kellel

tugev

on

oma

kunagi midagi

on

kaks

Kaubamaja sügiskollektsioonist?

vad maailma minust teistmoodi ja kes

Mind üllatas roheliste

väga

kollektsioon

saapad

ja

seal

varjunditega

juures

lihtsalt imelised

on

Tumesinised püksid koos

olevad

(vt

lk

sama

head sõbrad. Mind käivitavad

huvitavad

38).

inimesed

midagi paremaks

see, kui

ja

suure-

maailm, kes
on

proovikivid,

näen, et

saan

muuta.

tooni

lillelise kleidiga ootavad kindlasti

Millised on sinu lemmikleiud Kaubamaja

selle

minu

sügiskollektsioonist?

nimel hullu moodi tööd rabada.

nii et kui

hulljulge ja impulsiivne,

looming peale tuleb,

siis

kappi

maandumist

(vt

lk

36).

Jalanõude kollektsioon tundub sel

hooajal

aga eriti

Minu imearmsad

lapsed,

kes

Need See

(vt

tugev.

lk

by

Chloé

on oma-

minimalistlikud

Kaubamaja

on

minu

jaoks

Millised

Kaubamajale?

uute köökide

ja

maade avastamist.

sama

põnevate

kollektsioonidega! Ootan veel
kem uute

gut

ägedate

nii meilt kui ka

roh-

disainerite loomin-

mujalt.

Loomuli-

Võib öelda, et mind inspireerivad

kult pean

keerulised olukorrad, sattumine

kus näha Kaubamajas ka rohkem

tundmatusse keskkonda ja põne
vad inimesed.
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-

asjad väga

meeldivad.

alati olnud

parima rõivavalikuga. Loodan, et

toitu, reisimist,

(vt lk 35) pidi täitsa minulik

tuleviku-Kaubamajale?

Kaubamaja jätkab

bina. Jumaldan head

hinge

olema ja iseenesest mulle sellised kiiksuga

ette isiksused ja inspireerivad mind

ho-

läksid küll

käiks terve elu. Kassidega

Millised on sinu ootused uuele

tohutult. Loomulikult ka õnn teha
sellist tööd, mis tundub peaaegu

kingad

37) ja nendega

Weekendi-komplekt

võin unustada kõik enda ümber.

Mis sind õnnelikuks teeb?

näe-

mulle

vigadest ja kui midagi soovin, võin

Kohati olen

40

teinud

mainima, et loodan tulevi-

on

Kaubamaja
ühendab
nas

sinu ootused uuele tuleviku-

on nagu

vana

ja

selline mõnus maamärk, mis

uue.

Soovin,

et uuenemise tuhi-

hoitakse alles seda, mis oli

majal.

Teisalt peaks

Kaubamaja

ja

on

ainult Kauba-

olema ka kindlasti

trendilooja ja trendide tooja ning miks mitte ka

põnevaid väikeseid ja trendikaid

natuke intrigeerima. Kes siis veel seda endale

söögikohti.

võib

lubada,

kui

mitte

Kaubamaja?

Elegance is

an

attitude

Simon Baker

The Longines Master Collection

STIILISPIKKER
NAISTELE

MOOD,
mis ei jäta
külmaks

Victoria
Beckham

Philip
Lim

Kui sulle meeldivad rikkalikult tummised värvid,
luksuslikud materjalid, soojendavad kangad või
manti lised mustrid, siis sel hooajal

sa

Victoria

ro-

Beckham

moetrendidest

värskenduvõi lase fan-

Põhjamaisele

mööda ei pääse. Parim aeg garderoobi
seks

on

just nüüd

−

vali

oma

lemmik

KAUNITARILE

Fendi

taasial lennelda ja katseta erinevaid suundi.
T e ks t:: Britta Ratas

Sel

vam

de nii

saad valida

on

komplektis,

need

julgetest kirgastest

teist,

hästi kokkusobitatud
Kui punane
siiani puudu

on

sinu

põnevamalt

Beckham

komplektile

Victoria
Beckham

iseteadlikkust.

garderoobist

olnud, siis võid alustada

ka jalatsipaari või käekotiga.
Beckham

Victoria

42

Michael Kors

Joseph
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kui

Victoria

Victoria

Beckham

garde-

lihtsad mustad.

ja burgundiani välja. Proovi

lisades

juur-

omanäo-

ja pealegi mõjuvad

neid veel koos kandes nii, et üks
täiendab

annab

palju energiat ja

asendamatu baastoon

roobis

seas

punastest tummiste veinipunaste

ela-

koobalt-

lisust. Kogu siniste värvispekter

puna-

riietada. Tonaalsuste

moe-

noorem,

mis kantud kas või akt-

sendina

on

igati paslik hankida üks power-

sesse

öösinisele

ja julgem sõbranna

sinine,
Jil Sander

peagi

punasekirjuks ja sellega koos

naise komplekt ja endki

lisaks eelmise

sinine. Modernne ja särtsakas

NAISELE
looduse

on

sügavale

pilti astunud tema

POWERSügis võõpab

hooajal

aasta

Fotod : Vida Press

MaxMara

Fendi

Fendi

Celine

STIILISPIKKER
NAISTELE
Balenciaga

Joseph
Coach

Michael
Kors

Adeam

Fendi

Jil Sander

Jil Sander

LUKSUSE

nautlejale
Pruunid, beežid ja samblarohelised

on

värvid, mis astuvad igal sügisel pildile,
meenutades
et toonid ise

jalutuskäiku
on

rabas.

loodusest

vad need šikilt, luksuslikult

Ilmselt

on

vaat et

kõige vähem, seda

ajalt

Olgugi

näpatud, mõjuja

moeteadlikult.

neid värve meie garderoobides
enam

tuleks

aegValentino

klassikalise musta asemel katsetada mis-

kit uut.

Olgu

selleks näiteks

ajatult

stiilne kaa-

melikarva villamantel või tumerohelised saapad.

Balenciaga
Dries Van
Noten

Mary
Katrantzou

Mary
Katrantzou

Romantilisele
Michael
Kors

HINGELE
Olgu

loodus tänatud nende lillede eest,

mida saab nüüdseks nautida

lausa aasta

ringi. Romantilised õiemustrid

on

sügi-

seks tumedale põhjale lisatud ning
vad eriti

stiilselt,

tallani ühes

komplektis

mõju-

pealaest jala-

koos.

Stiiligurude

lemmikud lillelised

pükskostüümid lend-

leval siidkangal või

šikk-boheemlaslik

maksikleit suure
MaxMara

kui kanda

nad,

mille

poole

bomber-jakiga
sel

on

suu-

hooajal püüelda.
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Trend

Delpozo

Isabel Marant

3.1 Philip
Lim

T eks t j a s t i il: Hanna Loodmaa
Fotod : Kaubamaja, Vida Press

Joseph

Ekstra
PIKK &
pehme

saabunud
on

sügis

pipakse-

kasvanud

kemaks

ja

maks! Enam ei

pea

Kaubmjs.inltT*ärhgd

pelgama pisut

dramaatilist maani mantlit, sest
nüüd

on

numero

sellest saanud trend

uno! Tasakaaluks sobita

selle alla üks pehme, hästi
suur

et

to de

soe

ja

kudum ning juba tunnedki,

karge sügisõhu käes võiks
ja

veeta

tunde.

mügil

tunde

44

*Partner-

kaardiga

A

L

1Ivo Nikkolo mantel 299.99 €2Sandi mantel 499.99 €*3Superdry kudum 89.99 €*4Gerry Weberi kardigan
6Hansmarki mantel 189.99 € 7Rockandblue parka 449.99 €* 8Oui kleit 109.99 €*
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99.99 €

5Pennyblacki jakk
143.99 € / 179.99 €*

sandcopehg.m

Mathilde Brandi

Alain Delon Jr.

Trend

MOOD,
mis räägib
enda eest
Tekst j a sti i l

Anita Sibul

Fotod : Kaubamaja, Vida Press
aasta

selle

sügis

on

Gucci

täis sõnumeid.

Olgu selleks siis mõni üheselt mõistetav tekst

särgil või

suure

edasiantav mõte. Pilku

ged värvid,

−

see on

midagi kõigile,

mustri abil

püüavad

jul-

kombinatsioonid ja logod

sest valik varieerub

kust T-särgist boho-stiilis kleitideni. Kohati jääb
lausa

mulje,

et rohkem

on

uhkem,

seega lase

sial lennata ja ära endale sel hooajal piire

ainuTmltüg

Moschino

sportliAshish

fantaa-

sea.

to de

Kaubmjs.

tähisatud

*Tärniga
46

1HUGO sall 119.99 €* 2Coccinelle seljakott 369.99 €3Tommy Hilfigeri džemper 119.99 €* 4s.Oliver Red Labeli topp 29.99 €*
5Guess Jeansi pluus 109.99 €* 6Tommy Hilfiger Denimi topp 49.99 €7Twinset’i kudum 249.99 €* 8Gerry Weberi teksapüksid 99.99
9Ted Bakeri kardigan 169.99 €*10Kendall + Kylie’i käekott 189.99 €11Love Moschino käekott 169.99 €12Albano tennised 189.99
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€
€*

New
Avail

Collec t i
a

bl

e

on

In- S t

ore

Märk

Itaalia
moodi

VÄLJAPEETUS
VÄIKE MUST KLEIT
TÄNAPÄEVA

NAISELE

Moemärk Pennyblack

on

ennekõike tun-

tud klassikalisemat laadi esemete

lest,

kui Itaalia parimatest
T e ks t:

Aljona Eesmaa

aastate

Fotod : Pennyblack

Pennyblacki moemärk pakub
kõneainet igale moemaanile,

isegi kui esimene kohtumine
toimub alles tänavusel hooajal.

Peapõhjuseks tõsiasi,
on

terendamas

et

märgil

uus

moe-

kollektsioon ning peagi ka
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kvaliteetne

just nimelt 1978.

aastal Itaaliast alguse

teks

juba

mis lööb praegu

vägagi kaugel.

Näi-

mõnda aega Tallinna Kauba-

majas ning sügishooajast alates
annus

pükse ning

nimega Pennyblack on

naistemoemärk,

on

paras

Pennyblacki moemaagiat jõudnud

ka Tartu Kaubamaja

materjalidest.

naised ülistanud

Läbi

Pennyblacki

väikest musta kleiti ja klassikalisi viigi-

ehk mitte

kuid alati

aga

saanud

on

kõige itaaliapärasema

laineid kodumaast

tähistamist väärt juubeliaasta.
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:esmapilgul

poo-

mis valmistatud ei millestki muust

külastajateni.

mõneti ehk

igapäevasemaid,

väljapeetud esemeid,

siidpluus

nagu

või vihmamantel.

Tänapäeva moodsale ning kõike korraga
tegevale naisterahvale
ideaalne,

sest

on see

pakub kõike,

garderoobis vaja olla, ning
selle eest,

et

kangad

märk

mida võiks
hoolitseb ka

oleksid kehasõbrali-

kud ja vastupidavad. Seda kõike taskukohase hinnaga, mis

on

samuti algusest

peale märgi loojate eesmärk olnud.

märk

Muide, üks põhjuseid, miks Pennyblacki kollektsioonid

paigus
võib

nii

on

maailma eri

palju austajaid leidnud,

peituda selleski,

vad

sügistuules voolujooneliselt

ning

et kollektsioonide

lehvida.

Selja taha ei ole jäetud ka helget beeži
suvele omaseid

meremehetriipe.

Teravam silm märkab

kindlasti,

et

Pennyblacki disaini-

valmimise juures töötab meeskond, mis

selgi hooajal

koosneb noorte ja innovaatiliste disaine-

meeskond maailmamoe trende

rite rahvusvahelisest seltskonnast. Nii

moodi tõlgendanud ning selle asemel, et

saanud

ongi

Pennyblacki

mitmeid erilaadi

sioonilisema,

tõlgendusi,

mõni

moe-eelistusega.

moodne naine

tradit-

julgemapoolsema

Tulemuseks

sajaprotsendiline tõenäosus,

on

vaat et

et lemmik-

moemärgi kollektsiooni-

esemeid leiab
dest

mõni

naisterahvas.

iga

on

täie rauaga mõne

minna,

toonud

moeröögatusega kaasa

trendijooned oma

palju delikaatsemalt, kuid kindlasti

mitte

igavalt.

kangas,

aga

70ndate hõng

igati omal

Nii

näiteks läbikumav

on

ka taas moepilti
uues

kohal.

puudu

sioonist meie kliimasse

Külmemat hooaega tervitab Pennyblack

nagu

soojemad aksessuaarid,

kui ka Tartu

Pennyblacki

sa-

on

saabujate

nii

kud detailid,
näiteks plissee
või

Just esimene

võib mõjuda

omast

sügisobivat burgundia-ja tumesinist

külmema aja

ideaalselt

Samas rõõmustab

neid, kes

kollektsioonis
tooni.

ei ole veel

ehk

isegi üllatavalt,

valmis suvele lõplikult selga keerama,

ootama. On

meelt

sügiskollektsioonist leiab
kangaid,

mis

saa-

kuid miks

peakski
moemärgi disainimeeskonnalt vähemat

kindlasti see, et

ka meeldivalt õhulisi

sügistooni-

des lillemuster.

musta kui ka
sesse

kau-

nistavad naiseli-

eksperimenteerimist
juba ei pelga!

uute

seas

moemärgile

masti

naine moega

Tume-

hooajale

kohaselt

mida

omakorda

muti Kaubamaja

damale

sügiskollekt-

passivad esemed,

jakid ja kardiganid, mantlid ja

kollektsiooniga nii Tallinuhiuue

veebipoes.

naasev

kollektsioonis

PENNYBLACKI SÜGISTUULED

Kaubamajas,

eseme-

tesse

Loomulikult ei

na

oma-

ju algusest peale oldud ühte

– Pennyblacki

masti naine moega

eksperimenteerimistjuba

ei

pelga!

TÄISKASVANULIK ELEGANTS

Pennyblack on küll igati moodne
( ja ka parajal määral noor) moemärk
ning

kindlasti sina

litsevate

peal

moetrendidega,

ei ole üritatud

oma

ent

kunagi

kollektsioonide

ning värvivalikutega olla liiga
lik. Pennyblacki kollektsioone
saatnud paras

annus

noorus-

on

alati

täiskasvanulikku

elegantsi ja väljapeetust,

ajalt

va-

maailmas

mida

aeg-

vürtsitavad ootamatud lisadetai-

lid või väikesed vimkad. Samuti käib
kaasas tõlkimist mittevajav sõnaühend

easy-to-wear, mis täpselt seda
– Pennyblacki rõivaid on

tähendabki

omavahel lihtne kombineerida ning
nende kandmine ei tekita

vähimalgi

määral meelehärmi, ahastusest
rääkimata.
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Aksessuaar

Põhjamaine elegants
Pastelne vaarikaroosa, pihlakapunane, küps kirss

–

need

on

värvitoonid, mis segatuna klassikalise

ja praktilise mustaga ilmestavad sügise kuldset tänavapilti . Kaubamaja Kingamaailmast leiad

.

sobiva kvaliteetse sügisaksessuaari, olgu selleks naiselikud saapad või hoopis kaunis käekott
T e ks t j a st i i l :

Linda Aasaru
Fotod : Virge Viertek

Kaubmjs.

*Tärniga
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*Partner-

kaardiga
L

-

1

ainultTähsdmüg
toode

2Marc
Jacobsi kingad
1Michael Korsi tennised 159.99 €, Coccinelle nahkkott 339.99 €*, Vagabondi saapad 109.99 €2Angelo Carutti saapad 239.99 €,
339.99 € / 399.99 €*
Kendall+Kylie’i käekott 189.99 €* 3Red Valentino tennised 299.99 €*, Liu Jo seljakott 139.99 €, Marc Caini kingad 299.99 €*
4Furla võtmehoidja 79.99 €*, Furla nahkkott 519.99 €*, Hugo Bossi saapad 479.99 €*5Trussardi Jeansi kingad 119.99 €, Michael Korsi
nahkkott 399.99 €*, Högli saapad 229.99 € 6Peter Kaiseri saapad 399.99 €, EMU Australia sussid 59.99 €, Karl Lagerfeldi nahkkott 429.99 €*
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aksessua ar

Loodusest
Kaunid

pruunid ja

inspireeritud

samblarohelised toonid sobivad

Maalähedaselt

mõjuv värvigamma

ideaalselt

toob meie

sügisesse,

sulades ühte looduse

argistesse tegemistesse parimaid

värvitoonidega.

mälestusi suvest.

Kaubmjs.

ainultTähsdmüg

* Partner-

l<acirdigci
2Pedro

toode

*Tärniga

52

Mirallesi saapad
169.99 € / 199.99 €*

3DKNY
1See by Chloé saapad 399.99 €*, Marc Jacobsi nahkkott 499.99 €* 2Furla rahakott 149.99 €, Marc Jacobsi nahkkott 499.99 €*,
3Marc Jacobsi saapad 459.99 €*, Jeffrey Campbelli saapad 149.99 €4Vagabondi saapad 199.99 €, Furla nahkkott 399.99 €,
5Furla nahkkott 319.99 €*, Vagabondi saapad 109.99 €*, Nude of Scandinavia tennised 219.99 €*
6Angelo Carutti kingad 119.99 €, Ralph Laureni nahkkott 279.99 €, Hofleri nahkkindad 39.99 €
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nahkkott

299.99 € / 359.99 €

4Angelo
Carutti

kingad

119.99 € / 139.99 €

TH E AU STR I A N

HOEGL.COM

QUAL

I T Y SH O E BRA N D

Moeseeria

#SAJAGATULEVIKKU

FOTOD : KALLE VEESAAR
ST I IL : JOHANNA EENMA
ME I K J A SOE N G : MAMMU, ELLEN WALGE
L AVA STU S : PIRET VAPAJEVA
ASSIST E N D I D : BARBARA ULK, AALE PIHLAK
MODEL L I D : MAILEEN NUUDI, ANITA SIBUL,
KARL VILHELM VALTER, JOHANNA MARIA

TÕUGU,

MÄRTEN KADU, AMANDA HERMIINE KÜNNAPAS,
STEN HEINOJA, OLGA BOGDANOVA,
VIKTORIA BOGDANOVA

Tä nam e : Hanna Karits (AA HK Arh i t e kti d )

Kihutame koos noorte tulevikutähtedega
moodsatel kiirustel sügise poole!

Maileen
Vagabondi saapad 119.99 €

Bugatti nokkmüts 19.99 €
Hugo Bossi sokid 10.99 €

Anita
Montoni mantel

119.95

Caprice’i saapad

59.99 €*

€*

Karl Vilhem

Johanna Maria

Tom Tailori kudum 39.99 €*

Twinset’i kleit 319.99 €*

Rino & Pelle nahkjope 149.99 €

Gerry Weberi saapad 119.99 €*

French Connectioni kleit

Levi’se püksid 99.99 €*

Mustangi vöö 29.99 €

143.99 € / 179.99 €*

Vagabondi jalatsid

Seebergeri kübar 79.99 €*

French Connectioni kleit

54
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119.99 € / 149.99 €*

99.99 €

moeseeria

Karl Vilhem

Johanna Maria
Pepe

Jeansi kleit 99.99 €*

Hilfiger Denimi jope 199.99 €*
Only & Sons’i püksid 24.99 €

Soreli saapad 339.99 €

Adidase

Ted Bakeri mantel

Wrangleri

jalatsid

95.99 €*

pusa 55.99 € / 69.99 €

295.99 € / 369.99 €*

Kaubmjs.inltT*ärhgdü
to de

HOOAEG / SÜGIS 2017
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rubriik
moeseeria

Kaubmjs.

ainultTähsdmüg
toode

*Tärniga

Amanda
Patrizia Pepe džemper 209.99 €*

Olga
Caprice’i saapad 119.99 €
Marini Silvano rätik 3.90 €

Sten
Bugatti

Märten

Viktoria

Sandi särk 59.99 €*

French Connectioni pluus 79.99 €*

G-Star Raw'
kudum 99.99 €

Baltmani pintsak 299.99 €

püksid

129.99 €*

Rainsi vihmaparka 99.99 €
Clarksi kingad

159.99

Moreschi kingad 399.99 €*

207.99 € / 259.99 €*

Bugatti kaabu

59.99

Hugo Bossi sokid 10.99 €

€*

Ted Bakeri

HOOAEG / SÜGIS 2017

džemper

167.99 € / 209.99 €*

Pepe Jeansi seelik

€*

Twinset’i kleit 167.99 € / 209.99 €*
G-Star Raw' jakk
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119.99 €

Clarksi saapad 169.99 €*

Boss Orange’i püksid 119.99 €*
Ted Bakeri kleit

Vagabondi kingad

135.99 € /

169.99

€

183.99 € / 229.99 €*

moeseeria
TREND

Amanda
Liu Jo triibuline kleit 149.99 €*

Karl Vilhelm
Ted Bakeri

T-särk 69.99

€

149.99 €*

Maileen

Guess Jeansi

Twinset’i seelik 169.99 €*

Stella Soomlaisi nahkkott 269.99 €*

Picardi käekott 69.99 €

Bugatti kaabu 55.99 €

teksajakk

Levi’se teksatagi 129.99 €
Sandi püksid 169.99 €*

Tommy Hilfiger Denimi
79.99 € / 99.99 €*

pusa

French Connectioni kleit
79.99 € / 99.99 €*
HOOAEG / SÜGIS 2017
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MEESTELE

Millist

VÄRVI

Ermenegildo
Zegna

valida?
Fotod : Vida Press

:

T e ks t: Britta Ratas

Raf Simons

Uus hooaeg toob uue, prakti lise, lahedalt
kombineeritava ja värskete värvilaengutega
moesuuna,

millega terve nädal katsetada.

Ermenegildo
Zegna

Michael Kors

ASJALIK

kolmapäev
Nädala

selgroog

murra

kas kaa-

melikarva toonis või militaarrohelises

–

veel parem, kombineeri

need omavahel kokku. Need

värvid, mis lisavad
ja mõjuvad

annuse

on

luksust

alati tohutult šikilt.

Kui tahad näida mees, kes oskab
enda eest hoolt kanda, vali

oma

garderoobi mõni toode sellest
Burberry

Ermenegildo

värviperekonnast.

Zegna

Ermenegildo
Zegna
Michael
Kors

SININE

esmaspäev

Michael
Kors

Särtsakas sinine töönädala alguseks
muudab meeleolu veidigi elavamaks

ja energilisemaks, mida, olgem
sad,

on

au-

pärast puhkepäevi rööpale

saamiseks hädasti

vaja.

Lisaks

anna-

vad sinised juurde nooruslikkust ja
tunnustavad teadlikku valikut jätta

igav

60

must korraks kõrvale.
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Giorgio
Armani

Ermenegildo
Zegna

Sunnei

CASUAL
reede
Formaalne sportlikkus võiks olla tänapäeva
moe

Ermenegildo

märksõna, kui tahad

dressides kontorisse

Zegna

üsna vabalt

jalutada.

See

on

täitsa

võimalik, kui sobitad kokku toon toonis
bama

lõikega pintsaku,

laiad

va-

(dressi)püksid

ja viisaka sviitri. Kindlalt kannad selle välja,
kui valid baastooniks midagi modernsete
hallide seast.

Coach

Prada
John Elliott

Ermenegildo
Zegna

Coach

VÄRVIKAS
nädalavahetus
Ploomilillad ja veinipunased toonid
selt sobilikud

jalutades

ülerõivastel,

täp-

inspiration,

in every

sense.

nädalavahetust mööda saatma,

värvilises

Eriti lahedalt

on

An

sügises, kohvitops

mõjuvad punakad
aga miks mitte ka

ja jalatsimoel,

toonid

käes.

just

aksessuaari-

et täiendada klassikalisi värve,

nagu näiteks must

ja

öösinine.

SOS P I R OP E R FUME . CO M

Aksessuaar

Härrasmehelik
Sügise ilu saabudes,
soov

Nii

mil loodus kaunistab oma

küpsusega ja

õhk karastab

sügis
jahedusega, tekib ühtäkki

leiamegi

end

poeriiulite vahelt otsimas seda ideaalset

uue

hooaja jalavarju,

aga ka muid

Härrasmehelik elegants peitub hästi valitud aksessuaarides ja kvaliteedis, mis paistab
T e ks t ja st i i l: Linda

aKubmjis.nTltüg

vahetada.
aksessuaare.

looduse muutustega kaasas käia ehk suviselt muretu välimus elegantsema vastu välja

Aasaru

silma.

Fotod : Virge Viertek

* Partner-

to de

tähistaud

*Tärniga
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kaardiga
Carutti saapad 149.99 €, Moreschi kingad 399.99 €*

1Lloydi
€*,
€2Angelo
3Ted Bakeri kott 269.99 €*, Angelo Carutti saapad 99.99 €4Blue Stari sall 69.99 €*, Ted Bakeri kott 369.99 €*, Moreschi kingad 469.99 €*
€*
Silvano
kaabu
45.99
Ted
Bakeri
239.99
Bossi
nahkkott
549.99 €*, Dako lips 25.99 €, Daniel Hechteri kingad 139.99
5Marini
6Hugo
€,
kingad
7Lloydi saapad 199.99 €, Moreschi kingad 499.99 €*, G-Star Raw’ rihm 49.99 € 8Hugo Bossi kott 239.99 €*, Ted Bakeri kingad 229.99 €*,
Clarksi kingad 139.99 €* 9Blue Stari sall 69.99 €*, Hugo Bossi kingad 399.99 €*, Hugo Bossi kingad 399.99 €*
saapad 239.99 €, Moreschi saapad 399.99
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Hugo Bossi rihm

109.99

2Angelo
Carutti
€

nahkkott
199.99 € /
239.99 €

<Mr

\

buga
we

are

t

S

t

europe

i

Moeseeria

Sügise kihtides
Teks t ja st i il:

Külli Piibar

Fotod : Aleksei Benuchi
M ei k ja soe n g : Ellen Walge
Model l id : Taivo, Martin

jahedatel

sügisilmadel

on

pääst-

jateks loodusest inspireeritud
värvitoonides naturaalsetest

ma-

terjalidest kudumid ja mantlid.

Külma tuuleiili

puhvis sulejoped ning

eest

detailirohked

kaitsevad

parkad. Ära

ei tohiks unustada ka sügisesi lillemustreid, mis
ehivad nii triiksärke kui ka salle.
Maskuliinsed

portfellid,

retid ja siidised

lipsud

balisa-

vad vürtsi.

Martin
Hugo pintsak
Hugo püksid

459.99

€*

199.99 €*

Joop! siidlips 59.99 €*
Moreschi kingad 349.99 €*
Bossi rihm 109.99 €
Barett 17.99 €
Creatoni sokid 4.95 €

Kaubmjs.

ainultTähsdmüg

Taivo
Sandi triiksärk 159.99 €*
Baltmani vest 69.99 €
Baltmani pintsak 179.99 €

Baltmani püksid 89.99 €
Moreschi kingad 439.99 €*
Ted Bakeri ilurätt 39.99 €*
Bossi sokid 12.99 €

toode

*Tärniga
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moeseeria

Martin
Taivo

Joop! kudum 169.99 €

Hugo triiksärk 109,99 €

Sandi

Norrisoni vest 59.99 €

Bugatti mantel 449.99 €
Sandi püksid 219.99 €*

Hugo

ülikond 539.99 €

Bugatti

mantel 269.99 €

pintsak

439.99 €*

Joop! siidlips 69.99 €*

Moreschi kingad 469.99 €*

Sandi müts 89.99 €*

Ted Bakeri kott 349.99 €*

Bossi sokid 12.99 €

Joop! siidlips 59.99 €*
Bossi sokid 12.99 €

Joop! sall 119.99 €*

Top Man’i kingad 119.99 €/139.99 €
Picardi kott 399.99€/499.99 €

ainuTmltüg
to de

tähisatud

Kaubmjs.

MEESTEMAAILMAS KÕIK

Lagerfeldi triiksärk 143.99 €/179.99 €*

LAGERFELDI TOOTED

*Tärniga

PARTNERKAARDIGA

–20%
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rubriik
moeseeria

Taivo
Hugo kudum 119.99 €

Tm*aärülnig

Hugo

mantel 579.99 €*

Hugo püksid 159.99 €*
Moreschi kingad 399.99 €*

Bugatti kudum 99.99 €
Strellsoni mantel 399.99 €*
Creatoni sokid 4.95 €

Bossi sokid 13.99 €*

ainult

Lagerfeldi püksid

127.99 €/159.99 €*

Geoxi saapad 119.99€/149.99 €

to de

Kaubmjs.

tähisaud

66

Martin
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moeseeria
TREND

Martin

Taivo

Michael Korsi triiksärk
Michael Korsi kudum

119.99

€*

149.99 €*

Sandi triiksärk
Sandi kudum

169.99

€*

179.99 €*

Joop! pintsak 349.99 €

Hugo jope 359.99 €*

Joop! teksad 159.99 €*

Sandi püksid 169.99 €*

New Balance’i tossud 95.99 €

Clarksi tossud 89.99 €*

Bossi seljakott 549.99 €*

Bossi sokid 12.99 €

Kaubmjs.inlTtähd

Creatoni sokid 4.95 €

to de

Lagerfeldi jope
€/469.99 €*

mügil

375.99

*Tärniga
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MOEuudised

UUS Naistemaailma

Teksapoes: DIESEL
Tallinna Kaubamaja Naistemaailma Teksapoel
Dieselit!

1978. aastal asutatud Diesel

on

on rõõm

tervitada

teinud läbi uskumatu

revolutsiooni, kasvades juhtivaks teksamärgiks üle maailma. Tänaseks
loovad nad lisaks teksadele ka moelavakollektsioone

teksa-

hoiab silma peal iga
mis

on

taganud

trendidest üks

ja

neile ka meeletu edu,

samm ees.

teksapaari leidnud,

ning

moegurmaan. Säilitades oma
nad alati

on

Usume, et kui

siis nüüd õnnestub

sa

see

nendel

DNA-d,

püsinud hooaja-

siiani pole endale sobivat
kindlasti!

CHANTAL THOMASS:
ainulaadne luksus
Pesubuduaaris
Luksuslikku disainerpesu
armastavatele naistele mõeldud

Chantal Thomass

Kaubamaja

on

Tallinna

Naistemaailma

Pesubuduaari värskeim ja

Moepubliku

ilmselt ka eksklusiivseim

lemmik MARC CAIN

liige. Juba 1960ndatel
pesukollektsioone

loonud

Chantal Thomass oli

nüüd Naistemaailmas

esimene, kes tõi pesu
moelavadele. Prantsusmaalt

Mood, mis
on Marc
oma

on

veidi erilisem, kuid alati truu iseendale

Cain. Itaaliast pärit moemärk

päritolumaa juured ning

perfektsusega.

on

see

siiani säilitanud

kombineerinud

need Saksa

Marc Caini number üks eesmärk on

pakkuda

pärit märgile

omaselt

on

kõik

tema kollektsioonid olnud
Pariisi moodi šikid, originaalsed
ja avangardlikud. Saabunud

tipptasemel disaini, kvaliteeti, materjale, tootmistehnikaid
ja istuvust. Kollektsioonid, mida nad nimetavad staarideks,

sügistalvine

ühendavad endas killukest esteetikat

kabareest. Tõeliselt naiselikud

sust

ja kunsti, innovaatilija eksklusiivsust. Naine, kes kannab Marc Caini, elab

hetkes,

on

enesekindel, avatud ja uudishimulik. Ta armastab

olla naine ning ta väljendab seda
kult

ja pingutamata.

oma

riietusega

– loomuli-

Tule tutvu Marc Caini rõiva-,

jalatsi-

ja aksessuaaride kollektsiooniga Tallinna Kaubamaja
Naistemaailmas ja Kingamaailmas.
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kollektsioon ongi
inspiratsiooni saanud Pariisi

lõiked, pisut pitsi ja
Chantal Thomassi

sära. Tule

looming

ja

avasta

Tallinna

Kaubamaja Naistemaailmas või kiika
kohe

Kaubamaja e-poodi!

moeuudised

Emsibeth

Spa

ESITLEB REBUILD SARJA:
UUED ROOSAD

Parim

TULIJAD ON KOHAL!

ülerõivas

ROOSA ON MOES!

pakase

REBUILD SHAMPOO

uksjuukseid
eidta stmlavš mpo n20

vastu

taastav

šampoon

200 ml

Innovatiivse aktiivaine, biomeetrilise keratiini

a

nisuproteinja
dpuhastbusekguid nisuproteiinide segu puhastab juukseid
õrnalt ja tõhusalt.

Šampoon

annab tugevust

ning elujõudu nõrkadele, kahjustatud ja
keemiliselt töödeldud juustele, muutes need
vastupidavaks, läikivaks ja tugevaks. Sobib

igapäevaseks kasutamiseks.
REBUILD SEALER

juukseid

taastav

pähejäetav

spreipalsam

150 ml

Pähejäetav palsam juuksestruktuuri parandamiseks sisaldab innovatiivset aktiivainet,
biomimeetrilist keratiini, A2-keramiide, aaloed

ja nisuproteiine. Õrnatoimeline sprei kaitseb
juukseid kuumuse, kemikaalide, juuksetöötlusvahendite kahjustuste ja

Olgu talv

õrn või

vajalik igal juhul.

UUENDUSKUURI

karm, üks õige parka
Tallinna

maailma ja

e-poodi

universumi

tipp-tegija.

Kaubamaja

ja

soov

Naiste-

on

saabub sügisel parkade
BARBEDon lihtsuse

ja

moe-

püüelda alati parima poole.
sõjaväeparka

reeritud ülerõivas
lias. Klassikalisi

on

mudelist

parkasid

nüüd SLSi-ja parabeenivabad.

COLORDEFEND SHAMPOO
värvikaitsev

SLSi-ja

parabeenivaba
šampoon 200 ml

inspi-

valmistatud käsitsi

khakivärvi

läbinud COLORDEFEND

värvikaitsev sari! Uues kuues vanad lemmikud

märk, vaid elufilosoofia, kirg vintage-riietuse

M65 Ameerika

on

on

kvaliteedi sünonüüm. See ei ole pelgalt

vastu

UV-kiirguse eest.

Itaa-

kaunista-

vad kojoti, jänese ja rebase karusnahad,

Šampoon

sisaldab linaseemneõli ja

nisuproteiine, mis annavad sellele

pehme ja väga
värvil kauem

mida saab soovi korral eemaldada.

on

niisutava toime. Aitab

juustel püsida, juuksed

säravad ja siidised. Kaitseb

värvi-

tuhmumise ja UV-kiirguse eest. Tagab
hea kammitavuse

läike.

ning briljantse

OLORDEFENDONDI
COLORDEFEND
TIONER
CONDITIONER

parabeenivaba
Parabeenivaba

värvikaitsev

palsam

värvitud

150 ml

palsam

juustele kaitseb

vär-

vituhmumise eest ja niisutab juukseid sügavuti. Tagab
hea kammitavuse ning briljantse läike. Toode sisaldab
linaseemneõli, nisuproteiine ja UV-filtreid.

VIIMISTLUSSARJA

uus

volüümi ja

hoiakut andev peen juuksepuuder
sobib nii daamide kui härrade soengu
modelleerimiseks!

HULAHOOP VOLUME DUST
juuksepuuder 30 ml
Annab tugeva toe ja kohevuse pikaks ajaks. Mati efektiga
Enam kaunim

ja naiselikum ei

teinud RIO VERTI. Rio Verti

saa

on

ülerõivas olla, kui seda

1987. aastal

on

Põhja-Itaalias

asu-

tatud ülerõivamärk, mis esindab klassikalist Itaalia disaini. 100%

hanesulgedest

luksuslikud

joped ja pikad

mantlid sobivad

päevaseks kandmiseks ja erilisemateks sündmusteks. Eriti
on Rio Verti pälvinud naiste hulgas,
lugu elegantsest disainist, ilust ja mugavusest.

austajaskonna

kes

iga-

puuder

ei kaota

juuste

loomulikku

läiget ega jäta

juustele valgeid jälgi. Väga kerge kasutada

–

riietele või

raputa veidi

puudrit juuksejuurtele ja masseeri sõrmedega juustesse.
Lihtne!

suure

peavad
TOOTED ON SAADAVAL TALLINNA KAUBAMAJAS,
I.L.U. KAUPLUSTES

JA

TRADEHOUSE’I ILUKAUBAMAJADES.
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Veelgi

täiuslikum

Naistemaailm
Tartus
Sügistuuled

on

toonud Tartu

Kaubamaja

Naistemaailma mitu stiilset ja armastatud
moemärki. WEEKEND MAXMARAon

ideaal-

kombinatsioon glamuurist ja sportlikust

ne

stiilist.

Algselt

vaid nädalavahetusteks mõel-

dud kollektsioonid

pakkudes

on

nüüdseks täiuslikud,

MaxMara naisele kõike, mida tal

võiks vaja minna ükskõik kus. Elegantsed

ja

naiselikud

mantlid, kudumid, püksid,

seelikud ja kleidid aitavad sul luua täiusliku

garderoobi,

kust leiad sobiva riideeseme

igaks puhuks.
Itaaliast pärit PENNYBLACKpakub midagi
igaühele. Klassikalist moodi esindav märk on
kuulsust kogunud ajatu väikese musta kleidi
ja viigipükstega ning naisterahvaste lemmikud
on

ka

Pennyblacki siidpluusid ja

mantlid.

Märk hoolitseb alati selle eest, et kangad
oleksid kehasõbralikud

ja vastupidavad ning

seda kõike taskukohase hinnaga, mis

peale

olnud

märgi loojate

on

eesmärk. Loe

algusest
Pennyblacki

SÜGISTUULED

kohta rohkem lk 48.
Tallinna

Kaubamaja

Naistemaailma üks menuka-

Kaubamaja

Tartu

maid kaubamärke TAIFUNon nüüd ka Tartus.

Elegantsi ja
se

ainulaadsust esindav Taifun

on

naiselikku-

Meestemaailmas

ja trendikate siluettide kehastus. Igale kehatüübile

sobivad lõiked, moodsad värvikombinatsioonid

ja

Tallinnas meeste

hoolikalt valitud kangad muudavad Taifuni

on

kollektsioonid armastatuks

Hollandi

paljude poolt.

jõudnud ka

menukust kogunud märgid
Kaubamaja Meestemaailma.

seas

Tartu

noort

pealinnast pärit

energiat

täis

moe-

märk SCOTCH & SODAammutab inspiratsiooni
üle kogu maailma. Nii suudetaksegi luua
kollektsioonid, mis sobivad nii noormehele
kui ka vanemale härrale. Pisut

vintage-

stiili järgiva, kuid alati
vase

moemärgi

tänapäe-

valikusse

kuuluvad nii mantlid, jakid,

pintsakud

kui ka

palju

muud. Ilmselt saab selles
Tartu meeste

uus

millega võib iga
alguses

täita

lemmikmärk,

uue

hooaja

kogu garderoobi.

Muljetavaldava ajalooga
LEE COOPER

on

staar. Töörõivast
nud Lee

Cooperi

teksamaailma

välja

arene-

teksad

on

minimalistlikud ja mugavad.
Stiilile

ja

kvaliteedile

pole

saja-aastase ajaloo jooksul
ühtegi
ning

hinnaalandust tehtud

seetõttu on need siiani

rahvusvaheliselt enim

ihaldatud teksad.
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lloyd.com

ILU
FOTO : STINA KASE
STI I L : PIR E T ILV E S

Kaubmjs.inltT*ärhgdü
to de

ME IK JA SOENG : MAMMU
MODE LL : PIRET REI NSON

Sügisest
näpatud
Minimalistlik
need

on

ilu

jumestus ja pihlakapunane

saabunud

hooaja

kaunid

huul

–

ilunopped.

DKNY topp 169.99 €
DKNY kleit 229.99 €
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Maison Margiela
Elie Saab
Balmain

Teks t:i Kristi Pärn-Valdoja
i

(ajaki
r i S ä de)
:

Fotod : tootjad ja Vida Press

Igaühele MIDAGI
Sügistalviste moeetenduste lavadel sai näha nii šikilt
minimalistlikke jumestusi kui ka tõelisi sõjamaalinguid

ja gootisti ilis tumedust. Üks
suurt

endiselt kindel

ja ainuvalitsevat trendi ei ole, nii

noppigu välja ikka
YSL

on

et

see, mis talle endale

−

igaüks

kõige

rohkem meeldib ja sobib!

SILMAD
Kui rääkida

gootistiilis jumestusest,

selle saavutamise
lainer

põhiarsenaliks

ja/või silmapliiats ning

on

siis
ikka

suitsusilma

jaoks vajalikud tumedamat sorti

lauvär-

vid. Et aga kena kogus RIPSMETUŠŠI
kaunistab ka muidu minimalistlikku

meiki, alustamegi uutest tuššidest,
mida sel

sügisel on rõõmustavalt
palju, üks erilisem kui teine.

LAINERon samuti selle

sügise meigi-

vahend number üks ja neidki

meiime −

GIVENCHYNoir Interdit on firma

giguru Nicolas Degennese uusim

sügavmust tušš, millel väga eriline ja

kokku-lahku
et võimaldab värvi-

põnev hari. Nimelt käib
nagu liigendnuga, nii

REVLON i ripsmetušš Mega

nevaid. Näiteks SHISEIDOgeeljas silmalainer Inkstroke rabab laheda vär-

ripsmetele lopsakust ja pikkust,

vivalikuga, mille

eriti tore on aga see, et tuši saab

kas kui ka sinakas toon ning muidugi

seas

nii lillakas, rohe-

da ripsmeid tõepoolest juurtest otsteni.

maha pelgalt sooja veega.

klassikaline must. Samuti

SHISEIDOFull Lash Multi-Di-

mist laineriga, mis vabastab sind

Bold & Bad loob täiusliku ripsmekaare,

mension Mascara kerge

selle vutlaris on peidus kaks harjast:

sega ripsmetušil on eksklusiivne

tänu spetspintslile

painduv hari, mida

peale kanda. Lisaks klassikalisele

spiraal mõeldud lisama kohest

hooaja

Multiplier™ Mascara lisab

M.A.C COSMETICSi uus ripsmetušš

suurem

74

see

on

hakul tulnud välja väga eriilmelisi ja põ-

koosti-

on eriti mugav

on

tege-

keerukast kasutamistehnikast, sest
on

seda eriti lihte

lopsakust ülemistele ripsmetele, pisemad

kasutada. Tušš on saadaval ka

mustale leiab erilisi sügisesi toone

harjased defineerivad aga alumisi.

veekindla versioonina.

ka REVLON i uute, pehme koostise
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CLARINSesitleb koos

sügismeigi-

kollektsiooniga tuttuut
Graphik Ink Liner,

Chanel

lainerit

mille

puhas

pigment püüab valgust

süsimust

ja loob sügava, maksimaalselt
intensiivse musta

kauapüsiv
mistõttu

Jeremy Scott

tooni.

koostis ei

püsib

Laineri

haju,

tulemus terve

päeva, selle pehme vildist

ots

võimaldab aga täiuslikult

ja tugeva värvipigmendiga

lainer-

jälgida silmakontuuri.

sügiskollekt-

pliiatsite sarjast ColorStay™

YSLesitleb koos

2 IN 1

siooniga silmalainerit,

Angled Kajal™,

ent need, kel

laineri kasutamine eriti hästi
saavad peene
CHANEL i

käpas,

ja täpse lainerijoone

sügismeigikollektsiooni

laineriga Signature
kasutati ka

de Chanel, mida

moemaja sügistalvisel

moeetendusel, ning LANCÔME ’i

Artlineriga,
puhul

millele

sügise

lisandus lahe särtsuv-

lausa

panna!
eriti

Couture

peenike

maldab

Eyeliner

kordse täpsusega,

profilt

−

ühe

sügava ja

luua

võiera-

imekergelt ja

KULMUD

tõmbega saavutad

intensiivse

muse, mis

oma

vildist otsaga

lainerijoont

öö, ilma et

sinine toon.

mis lubab

tantsupõrandadki särama

lõpptule-

Ka kulmudele

püsib terve päeva ja
määrduks.

pannakse

moelavadel kõ-

vasti rõhku, mistõttu leiab

sügismeigi-

kollektsioonide valikust neidki. Proovi
näiteks ära DIORSHOWBold Brow

Muidugi

on

just LAUVÄRVID

Mascara, mida

need, millega silmameigile see

kõige erilisem nüanss

sutada ka

lisada.

ja mis

on

on

algajal

väga lihtne ka-

kulmuarhitektil

saadaval kolmes värvi-

Sügismeigikollektsioonidest

toonis, või

leiab palju glamuurseid ja/või

kulmupliiatsi Stylo

mahedamaidki toone, millega

tooni Brun Clair.

on kindlasti

SISLEYkulmude modelleeri-

lõbus katsetada!

Et metallik on tänavu

sügisel kõva

misvahend

sõna, pühendas DIORsellele kogu
oma

hooaja

meigikollektsiooni.

CHANEL i veekindla

Crayon

Nii

on

aga

juba kõrgem pilotaaž,

sest lisaks

sügisest metallina helkivat värvigammat, mis mängib valguse ja varju-

sisaldab
−

Sourcils

Architecte 3-en-1

näeb ka nende ikoonilisel viiesel

lauvärvikomplektil 5 Couleurs

Phyto

Sourcils

harjale ja pliiatsile

see

ka

highlighter ’it

kandes seda veidi kulmu-

kaare alla, muutub

pilk

tõeli-

ga ning kombineerib erinevaid

selt säravaks. Koos kolm-

efekte, olgu matt, sädelev või

ühes-pliiatsiga

läikiv.

ka

CLARINS

i paletis 4-Colour helgi-

Sourcils Gel

vad samuti sügistoonid, lauvärve
on rikastatud mineraalsete

mentidega ja neid

on

pig-

Sisley

Étaffant,

mis

REVLONesitleb

mõeldud kulmude toonimi-

täiesti uusi

seks

vaid

hajutatud

esitleb

harjakesega geeli Phyto

kauapüsi-

ColorStay™

ja

tihendamiseks. Uued

kulmupliiatsid on välja

tul-

võimalik kasutada kuivalt. Niisuta-

kreemjaid
Crème

Eye Shadow,

lorStay™

tuna muutub lauvärvide toon

mis

saadaval 12

daval lausa viies värvitoonis!

suitsusilma saavutamiseks

veelgi

intensiivsemaks.

on

kenas

URBAN DECAY

värvipalett Naked Heat

City Lights neljane lauvärvikomplekt

tab aga merevaigustele-pruuni-

vastavalt

dele-oranžidele varjunditele.

mistehnikale kas ta-

12 värviga paletil

gasihoidliku

paneb rõhku malbetele

lillakasroosa-

dele toonidele, mida kaunistatud

kerge

säraga.

on

toone

punakaspruunist matist kuni

nud ka REVLON il, kelle CoBrow Pencil

on saa-

pärlmutrises

CHANEL i sügismeigikollektsiooni

panus-

toonis

lauvärve

ja millega

muurse

saad

pealekandvõi

gla-

Chanel

tulemuse.

salapärase pronksini.
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Givenchy

HUULED
Kui aga eelistad silmade asemel
da huuli

−

mõlemad!

gi valik

on

täitsa okei
−,

on

rõhuta-

uhkeks maalida

läigetemuljetpuna-

siis huulepulkade ja

eeloleval hooajal

avaldav. Leidub nii erksaid

seid, mahedaid roosasid kui ka
tummiseid lillasid.
Kena pehmet ja mitte väga erksat
roosat pakub YSL i sügismeigikollekt-

GUERLAIN i sügismeigikollektsiooni

siooni kuuluv Rouge Volupté

kuuluv huulepalett KissKiss from

Shine, toon

Paris pakub

nr

61, mahlast

vaarikaroosat aga CLARINS i

see-eest

mitut tooni

korraga. Alustuseks

on karbikeses

niisutava ja pigmendirikka

huulepinda tasandav alusvõie,

Joli Rouge'i hooajatoon litchi.

seejärel aga kolm kreemjat värvi,

kon-

Täiusliku punase leiab

mida võid kasutada nii

LUMENEuuest kollektsioo-

tuurimiseks kui ka lopsakuse

nist Nordic Seduction Matte,

lisamiseks, nii eraldi kui ka

erinevaid toone roosast

kokku segades.

kärtspunase või bordooni

Täiesti omalaadset huulepulka

ELIZABETH ARDENi huule-

esitleb aga GIVENCHY. See on

värvide sarjast Plush Up Lip

tõeliselt elegantne nn

Gelato. Uutel huulepulkadel

line Le Rouge Sculpt, mis lisab

on

jahutav ja silendav ning

kahetooni-

huultele lopsakust ja mille ühe

lopsakust lisav toime, need

tooniga saad näiteks rõhutada

sisaldavad peptiide, hüalu-

huulte keskosa, teisega aga

roonhapet, shea-võid ning

kontuurida väliskülgi.

A-ja E-vitamiine.

JUME
Üks ideaalselt nahka sulanduv jumestuskreem võiks olemas olla ka neil, kes meikimisse muidu üsna

leigelt suhtuvad. Seda enam,

et tänapäevased jumestuskreemid mitte
ainult ei kaunista ja ühtlusta nahatooni, vaid
on ka

SENSAIvalikus

hooldava ja saastevastase toimega.

on

uued luksuslikud

ja siidised jumestuskreemid. Siidist
MAX FACTOR i uus jumestuskreem

Healthy Skin Harmony Miracle

24-tunnise niisutuse. Selles sisalduvad õli-absorbeerijad

tagab

LILY LOLOIlluminator Rose

sisaldab

argaania ja
granaatõuna õlisid, tänu
millele sobib ka

hoiavad naha läikimise kontrolli

DIOR

all, samal ajal kui SPF 20 kaitseb

kust

päikese mõju eest.
LUMENENordic Nude

Highlighter annab
me, siidise

peh-

ja naturaalse

ja sära

lour &

veganitele.

kinkivas

valgust-

Light

on

ühes otsas

leda ja püsiva tulemuse,

CLINIQUE ’i Even

kaasas kantav kompakt-

sulab nahaga ühte täiesti

Light Reflecting

veatult!

Makeup

kom-

annab ultramati tulemuse,

Supreme Illuminator iluvahend kandub ühtlaselt
naha pinnale, tagades si-

Better™ Glow

lasting Compact SPF 9

ja katab veatult. Kollektsiooni

hightlighter .

selle kreemjas koostis

paktjumestuskreem Ever-

Co-

Flawless Satin Foundation niisutab

tõhusalt, muudab nahatooni kirkamaks

põsepuna, teises aga

sära koos kerge kumaga,

CLARINSi kauapüsiv

Sheer Foundation mõjub värskendavalt

ja harmoneerub täiuslikult iga nahaga,

i nahale valgust, värs-

peegeldajas Diorblush

eriti

SPF 15

ne

on

C-vitamiini sisaldav
hooldav

jumestus-

kreem, kus

on

peidab pigmendilaike ja

koorivad

nahka kirkamaks

punetust.

muutvad osakesed.

ja

ka

karp võimaldab mei-

ki igal ajal kiirelt korri-

kerge koostisega

kergelt

geerida ja siluda.
GUERLAINi üliniisutav ja hooldav jumestuskreem Lingerie
de Peau Aqua
Nude muudab naha

pringimaks ja jume
ühtlaseks.
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sära-

puudrit sisaldav ultrakerge Luminous
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Soovitus

NOORTE
ilulemmikud
T e kst:

Helen Külaots

Fotod : Kalle Veesaar, Jakob Meier, Erik Riikoja, Kaubamaja

noored

tänapäeva
kud

eneseteadli-

on

ja trendikad ning julgevad

olla erilised. Millised

ilumaailma

tagada originaalne ja

nägemine? Luubi all
siooni

ning

esindajat,

toovad

kes

on

Märten

nende

hea

et

Kadu

välja-

neli andekat z-generat-

räägivad

Kaubamaja

lemmiklõhnad ning

on

mängureeglid,

oma

KOKK

ilurituaalidest

Ilumaailmast

parimad meigi-,

välja

„Enne
alati

oma

nahahool-

liga.

duši alla

näo

minekut pesen

puhastava

pesugee-

Samuti pean tähtsaks

suuhooldust, mistõttu kuulub

dus-ja juuksehooldustooted.

hambaniidi kasutamine minu

Amanda
Hermiine

Künnapas
mu

on

veel

suvepäikesest

jumekas, kannan

kreemi harva, kuid ilmade
saab

peite-

jahenedes

lemmikkaaslaseks mõni

mu

hea concealer ,mis

le

omane

lõhnad, näiteks Viva

pikki küüsi lubada, siis käin

La

igal hommikul küüned viiliga

Juicy Sucré

EdP

on

tavaliselt

nähtamatu.

Üks

he-

minu-

meigirituaal on julget

ei

saa

ütleb Amanda ning lisab, et just seetõttu
lõhnad tema

ja

soengu korda.”
on

on

avastasin enda
tat

tagasi.

mõnikord

on

isegi

ilusam.

teen

aga

60 ml 30.99 €

võtmes

pisut lilleline,

oma

kuid lõpunoodis on tunda ka vürtse ning

on

puitu.

−

just

lõhna

nassi

nii

looja

kätetööd. Buketis

tunda värsket

tooni

saanud,

ana-

ja greipi, keskmes

keerlevad

geraanium,

kollakas salvei

ja õun

ning lõppakordis peitub
puit, patšuli ja sammal.

et

väga tagasihoidlik meik
Tähtsama ürituse

Classic Blue EdT

sas

Selle stiili

aru

DAVID BECKHAM

kirjeldab

jaoks juba mitu aas-

Nüüd olen

Lemmikud:

Klassikaline stiil mood-

huuled, lisaks pikk ja elegantne

cat-eyesilmalainerijoon.

endale

teen alati

igavesed lemmikud.

„Võrgutusrelvaks” ristitud lõhn

tummist

hulka.

ma

üle. Enne kodust lahkumist
kreemitan näo

magusaid parfüüme,”
Juicy Couture’i

köögis

DIESEL Loverdose EdP 30 ml 40.99 €

leda tooniga, et sobituks ideaalselt

ja jääks nahal

Kuna

„Ma olen alati fännanud

nahk

loomulikult

igaõhtuste rituaalide

JUICY COUTURE’i

30 ml 49.99 €

NÄITLEJA
„Kui

Lemmikud:

GOLDWELL

puhul

šampoon

siiski kassisilmad.”

Dualsenses

Men Anti-Dandruff
NYX

11.70 €.

NYX PROFESSIONAL
PROFESSIONAL

Makeup’i roosad huuletooted,
eriti huuleläiked, näiteks
Butter Gloss nr 19 6.70 €

Läige jääb huultel pehme ja
siidine ega kleepu.

Makeup HD
Photogenic
Studio peitekreem/
concealer7.90 €

„Parim concealer , mis

on

NYX-i müüdavaima pei-

tekreemiga, mis jääb
nahal kerge ja jätab

niisutav kurgi

šampoon

päevakreem 75 ml

eemaldab edukalt

3.20 € ja mustika

kõõma ja niisutab

näopesugeel 150 ml

kuiva

dab poore, toniseerib

ja niisutab kuiva nahka.
Õrn pesuvahend
puhastab ja ergutab

na-

turaalselt läbikumava
ühtlase tulemuse.

kasutamiseks sobiv

peanahka.

4.90 €. Kreem ahen-

mul olnud on,” ütleb
Amanda. Tegemist

Igapäevaseks

PUHAS LOODUS

ning sobib igapäevaseks kasutamiseks.

PIXI toitev puhastuspalsam
Skintreats Nourishing Clean-

sing Balm 90 ml 22.99 €
Palsam puhastab naha sügavuti

ja eemaldab edukalt igasuguse
mustuse. Tulemuseks

on

pehme

ja siidine nägu. Sisaldab mandliõli, shea-võid ja E-vitamiini.
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Soovitus

Anita Sibul
YOUTUBER

„Minu ilurituaal keskendub peamiselt näohooldusele: õhtuti pesen

puhastusgeeliga ja seejärel

panen niisutavat

hommi-

kreemi,

kuti lasen nahale värskendavat
niisutavat

näospreid.

tegemise juures
enam

Ka

keskendun

näonahale,

sest kui

kõige

põhi

veatu, siis tundub terve meik
Soovitan

sam.

kvaliteetsesse
sest

see

kõigil

investeerida

jumestuskreemi,

CARTIER La Panthere
EdP 30 ml 67.99 €*

Iseseisvale, elegantsele ja

Maileen Nuudi

veidi mässulisele naisele

annab naturaalse ilu

tu-

silmameigi või kandma

sil-

mapaistvaid
mulle

Lemmikud:

on

ilu-

efekti, ilma et peaks tegema
geva

ja

meigi-

huuli. Lisaks

meeldib

pühendatud lõhnas

JOHN FRIEDA

on

tunda rabarberit, maasi-

šampoon

TENNISIST

Frizz Ease Forever Smooth

kat ja aprikoosi, värskeid

250 ml 9.90 € ja

lilli ja mahedat muskust.

250 ml 9.90 €. Tooted

vä-

sega.

Igapäevaselt

kasutan

kreemitami-

jumestuskree-

mi, kulmupuudrit ja ripsmetušši. Kui

on

dele, mis raamivad nägu, ning

muudavad need siidiselt

mõnele üritusele minek, siis tulevad

juurde

ripsmetele, mis ilmestavad silmi.”

pehmeks ja siledaks.

ka kontuur, silmameik, põsepuna ja

pöörata tähelepanu

kulmu-

palsam

„Hommikut alustan näopesu ja

hendavad juuste kahu ning

lighter. Päeva lõpetan

high-

taas näopesuga

ja

GIORGIO ARMANI

kannan nahale ka kreemi. Nädalas kaks-

jumestuskreem Lumi-

kolm korda teen ka maski.”

nous Silk 54.99 €*

Auhindadega pärjatud

Lemmikud:

ve-

del jumestuskreem jääb

MARC JACOBS

nahal peaaegu nähtamatu,
kuid suudab siiski muuta

Lilledest,

nahatooni täiuslikult ühtlatest

seks, tulemuseks kergelt

nahk.

KIEHL'Si näokreem
ARTDECO

22.99 €.

kinnituspuuder

EdP 30ml 61.99 €.

terveks

neile, kel veidi

rasune

nahk.

vabadus ja julgus.
Lõhnabuketis on
tunda bergamotti

ja musta sõstart,
neile järgnevad

jas-

vuti

Kõikidele

ja annab näonahale

sobiv

tervema välimuse.

puuvilja ja mus-

näopuhastus-

nahatüüpidele

puhastaja eemaldab

mustuse
SIGNE SEEBID
Mandariini

ja meigi

ka

sügavatest nahakihtidest

ja greibi

ega ärrita naha

huulevõie 15 ml 6.10 €

loomulikku rasueritust.
Nahasõbralik koostis

argaaniaõliga

TIGI

muudab

huuled mõnusalt

Bed Head

šampoon

Urban Anti+Dotes

peh-

miin ja maikelluke,

meks

lõpunoodid

lõhenemise eest ka

ja palsam

külmal

Igapäevaseks kasutamiseks

on aga

puidusemad.

ja kaitseb

Re-energize 250

neid

ajal.

ml 13.99 €

200 ml 14.99 €

dud tooted annavad
ku

energialaengu

kena

Kaubmjs.inltT*ärhgd

40.99 €.

ehk

tagatud on

läige ja tervem väljanägemine.

puudripalett

Valgust peegeldavate

osakestega puudrikesed jätavad
nahale läbikumava tulemuse

ning

loomuliku

ja

värske

jume.

Kasuta näol või kehal.

Origi-

mügil

ORIGINSi mask
nal

Skin 100

ml

24.99

paranväpoore.

€. Mask puhastab,

dab naha tekstuuri ja
hendab nähtavalt

Nahasõbralik toode!
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mõel-

juustele korrali-

URBAN DECAY Naked Illuminated Trio

to de

on

lisab

Cleanser 150 ml 18.99 €*

jooksul, pehmendab süga-

iseloomustatakse sõna-

suudlus-

Ultra Facial

geel

mis niisutab terve päeva

ja

Dream

pudelis ning

värske lille,

KIEHL’Si

koorekihti kuuluv toode,

Eriti sobilik

Parfüümi

dega spontaansus,

Dream

lõhnakombo.

kuse

25.99 €*. Näokreemide

(ka huulepulga)

päevaks.

kandjale

Ultra Facial Cream 50 ml

Kerge puuder kinni-

tab meigi
YSL Manifesto

sinisest taevast

inspireeritud Daisy

üdini naiselikus

läbikumav ja siidiselt pehme

Daisy

Kiss EdT 50 ml 75.99 €
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TALLINN

i5d

r€

TALLINNA KAUBAMAJA

MOETANAV

ROCCA AL MARE KESKUS

ÜLEMISTE KESKUS

UNIOUE
BALTMÄN

ÜLIKOND VASTAVALT

KRISTIINE KESKUS

TALLINN

TARTU

TARTU KAUBAMAJA

PÄRNU

RÜÜTLI 33

TALLINNA KAUBAMAJA MEESTEMAAILM

SINU STIILILE

MOETÄNAV

JA VAJADUSELE

ROCCA AL MARE KESKUS

MÄRK

PIXI:
kiire & tõhus
Briti kosmeetikafi rma Pixi

iluprotseduuridele liiga palju
on

neile, kel pole tahtmist

on

mõeldud selleks, et näeksid

veelgi

välja

nagu

sa

ise, ainult

parem. Ja seda viie minuti ga,” ütleb firma

jumestuskunstnik ja nelja lapse

loodud
tele

töötava

naistele,

ema

tegusaloo-

poolt

olles samal

ema

ajal

duslik, tõhus ja kvaliteetne ning
tuues
se

ilu

välja iga

−

asutaja,

Petra Strand.

T e ks t:

Kristi Pärn-Valdoja

(ajakiri Säde)
Fotod : tootja

naise loomuoma-

nii võiks kokku võtta

1999. aastal Londonis Sohos asutatud Pixi

septsiooni.

oma

aega kulutada. „Meie tooted

kont-

mida sisaldab, kuidas toimib jne,” meenutab

"Tee

oma

tööd kirega ja ära

kuula negatiivseid inimesi!" –nii kõlab Pixiasutaja

Tänaseks kuulub firma valikusse hulk

karjääri meigikunstniku
da

ning alustas

pärjatud

mitme-

suguste iluauhindadega ja mida kiidavad

taevani

nii profid kui ka igapäevakasutajad.

Rohkem kui 20 aastat

päeval.

asutaja

ja kasvas

elukaaslasega

Londonisse kolis. Inglismaal alustas Petra

ja

modellikarjääri,

Ameerikat

sisse võetud
nn

ning

reisis mööda

oli enda sõnul

82

pööraselt
neist

modellidest, kes fotosessiooni-

del kogu aeg meikareid piinas
toote kohta

Euroopat

meigitoodetest. „Olin üks

tüütutest

teada, kus
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see on

välja vaheta-

tagasi

olid aga

meigitäna-

osa

koostistest olid tõeliselt tummi-

ega nahal

ega tundunud ei

peale

kuigi mõnusad,” meenutab

pan-

Petra.

„Tahtsin neid õhulisemaks ja õrnemaks teha ning

Petra Strand sündis

Rootsis, kust ta 18-aastaselt koos

oma

„Suur

sed, rasked ja paksud

UUDISHIMU VIIS KOOLI

oma vastu

Angeleses jumestusõpinguid.

vahendid, teadagi, hoopis teistsugused kui

nes

Pixi

Los

Petra Strandi moto.

hästi toimivaid ilutooteid, mis

ta.

Uudishimu viis selleni, et Petra otsustas modelli-

−

tahtsin iga

valmistatud,

segasin jumestuskreemidesse ja huuleläigetesse
roosi-ja lavendlivett,

teistesse aaloed

jne.”

Kui

siis Petra pildistamisel omakorda modellidele
meiki

tegi,

said tema

segudest

„Kõik muudkui küsisid,
nii et

alguses

hakkasin neid

klientidele
Petra.

ja nii

tõelised hitid.

et kust neid osta

saab,

sõpradele ja headele

kingituseks valmistama,” räägib

„Siis nad soovisid neid hiljem juurde
tekkis mõte

oma

firma loomiseks.”e

Q
X-r

PETER KAISER
Germany

Z

u

&
t

m

Wii

K

since

1 838

MÄRK

Pixi bestsellerid

Kaubamaja
Ilumaailmas
1. GLOW TONIC

16 aastat

−

tagasi

loodud

kultustoode, mis eemaldab surnud naharakud,
ahendab poore

ja

muudab naha

säravaks.
2. BEAUTY BLUSH
duo

põsepuna
ki

pintsel

−

koostisega
dev

Et Petra õde töötas

peale,

et

kõik

kosmeetikuna, teadis

seni. Koostised
loodusest

ning

algusest

on

nende

välja

põhiülesanne
tõeliselt

müügihitt,

on

täna-

säraPuha-

muuta nahk

puhanud ja

värske.

tagasi loodud

16 aastat

näotoonik Glow Tonic, mis
kultustoote staatusesse

on

Glow Tonic sobib kõikidele

kõige

sära andev

Inglismaal tõusnud lausa

ja millel

ustav

on

maailma. Milles seisneb selle

kogu

miini.

nah-

mõistagi hoitud

nud ja värske jume saavutamisel aitab kaasa ka Pixi
suurem

nahka

kerged, uudsed ja sisaldavad parimat

on

et näeksid

vaks,

naine

meigivahendid peavad olema ka

tema

an-

mis

hooldavat E-vita-

KOOS

ka hooldava toimega. Seda joont

kabu-

vilgukivi-

puudrit ja
MEIK JA NAHAHOOLDUS

sära

põsepuna,

sisaldab

+

siidise

austajaskond üle

populaarsuse

nahatüüpidele,

see

saladus?

ei sisalda

alkoholi ning eemaldab surnud naharakud, kiirendades
rakkude uuenemist ning tuues esile
ha. Lisaks ahendab ka poore

Niisutav toonik sisaldab rahustavat

ženšenni ning nahka

parandavat

ja säravama

uue

na-

seerumi toimet.

ja tõhustab

aaloed, vereringet

kirgastavat

fruktoosi

ja sahharoosi.

OLE

ÕNNELIK!

3. DOUBLE CLEANSE 2 IN 1

Näotoonikute kõrval

ülipopulaarsed
näospreid,

näopuhastustoode,

on

ka Pixi

kepiõli

sisaldav

rahustav

näiteks turgutav

kus ühel

4. EYE BRIGHT KIT
mis koosneb kahest

mida

tsitruse

on

vast

rikastatud

sed

ekstraktide, lavend-

sid,

on

E-vitamiini
teisel

−

pool

ja kuningatoitev

silmade modelleerimise

peitekreemist,

ühest

ja

komplekt,

valgust peegelda-

ühest sära andvast kreemist. Ühtlustab ebatasasu-

ja peidab tumedad silmaalused ning

tõeliselt

li ja arginiiniga. Nõutud

kaup

ja

unikaalne kaks ühes

on

puhastuskreem.

mis annab nahale

ning

−

näopuhastusõli ning

näosprei Vitamin Wakeup,
elujõudu

pool

muudab ilme

puhanuks ja värskeks.

ka Pixi silmapliiat-

näiteks veekindel

kauapüsiv

Endless

ja

Silky

Eye Pen, mille siidiselt

pehme tekstuur ja tugeva
pigmendiga koostis jätab
lainerile

erksa,

tulemuse

ning

tundlikku

omase

lõpp-

milles sisalduv

E-vitamiin toidab ja kaitseb

silmaümbruspiirkonda.

Ent kuidas

ikkagi jõudis

Petra nii

kaugele,

kodusest köögist alguse saanud ilumärk

hiljem

esindatud

kõikjal

maailmas

hulka kuuluvad näiteks nii Helena

Winfrey kui
kuula

ka Pixie Lott? „Tee

ning

selle fännide

Christensen, Oprah

oma

negatiivseid inimesi,” teatab

et tema

on pea 20 aastat

tööd

kirega ja ära

Petra, kes

peab

iluikooniks Audrey Hepburni. Tema iluretsept

gi
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on

oma

aga

põskedele põsepuna!

veel-

5. ROSE OIL BLEND

−

luksuslik ja

üliniisutav siidise tekstuuriga näoõli,
mida

on

rikastatud eeterlike toitainete,

antioksüdantide ja vitamiinidega.

PUHAS ILU
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KUSTUTA NAHA JANU
ARKTILISE KASTEGA
Lähde Arctic Dew sügavniisutav
niisutust:

mahla

iga

ning

tilk sisaldab

arktilise vetika

Niisutab naha

seerum

on

kui

järvetäis kontsentreeritud

puhast põhjamaist allikavett,

LUM£N£

OO

BORN

kase-

pinda sügavuti ja peidab esimesed kortsud. Muudab naha

täiuslikult elastseks ja värskelt kumavaks. Sobib kõikidele

BEAUTY

niisutavat

ja hüaluroonhappe sügavniisutavat jõudu.

OF

LIGHT

islumene. eesti

nahatüüpidele.

Pparfüüm

SÄRAV LÕHNAPIDU
Uued parfüümid pilgutavad küll silma millennialite poole, ent

pakuvad hõrke elamusi ka kõigile neile, kes eelistavad säravaid
ja iseloomuga parfüüme. Sügisene lõhnasaak

tõepoolest muljetavaldav,
meistriteoseid pole
Pärn-Valdoja

nähtud!

(ajakiriS ä de) Fotod : tootjad

:

T e ks t: Kristi

sel hooajal

palju omanäolisi aromaatseid

sest nii

ammu

on

KENZO
MAAILM
KENZOWorld

on

esimene Kenzo

praeguste peadisainerite Carol
Lim’i

ja

Humberto Leoni käe all

valminud naisteparfüüm, šikk

ja unikaalne

aroom, milles

kohtuvad vaarikas, pojeng,

jasmiin ja
dud

ambroksaan. Mõel-

on see

julgetele naistele,

näevad maailma omamoodi

−

kes
nii nagu

nemad seda näha soovivad. Lõhna

TULE JA

kont-

AVASTA VEELGI

septsiooni annab vaimukalt edasi ka tuntud
mirežissööri

Spike

Jonze’i

tatud üheks

parimaks

lühifilm,

mida

on

fil-

SUUREM LÕHNA-

juba

lõhnareklaamivideoks läbi

Peaosas Kenzo Worldi saadik,

näitleja

nime-

TUBA TALLINNA

aegade.

KAUBAMAJA

Andie MacDowelli

ILUMAAILMAS!

tantsijast ja modellist tütar Margaret Qualley.

TUBEROOS,

Tõeline

INGVER &

SKANDAAL
Oh, seda lõhna oleme
aastat

pärast

me

büütparfüümi Classique

Kaubmjs.inltT*ärhgdü
to de
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oma

parfüümile

looja Gaultier,
sust ikka

ja

muu

panna

esitleb JEAN

kes

on

danud? Scandal

on

−

justkui moemaja legendaarse

parfüü-

rem

nime võikski

geeniusest

poliitilist

alati tüütuks

2003. aastal esitletud HERMÈSI

saanud de-

PAUL GAULTIERuut skandaali

mi Scandal! Millise

siidispagetid

oodanud! 24

legendiks

oma

ja

−

uus

pi-

parfüüm Twilly

Nageli

mõeldud naisele, kel-

seikluste

mattunud,

järele janunevaks klubihundiks.

Provokatiivse

välimusega parfüümipudel

peidab endas aroomi, mille

peategela-

loodud erilise

d’ Hermès. Christine

ja võrgutava
on

meistri-

ingver,

müstika ja puit. Kolm klassikalist

materjali,
niga
ja

mis muutuvad selles uudse kombinatsioo-

vürtsikas lillelõhnas

vallatuks. Sellest, et

ligitõmbavaks,

tegemist

on

üllatuslikuks

luksusliku

maja loominguga, annab tunnistust ka

seks meeakord, kaaslasteks gardeenia,

pudel, mille kübaralaadset korki kaunistab
laadne Hermèsi

siidipael.

moe-

üli-cool lõhna-

veriapelsin ja patšuli.
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on

tuberoos ja sandlipuu ehk värskus,

doku-

öösiti muutub aga

noo-

rohkelt kandmis-

teose põhikomponentideks

les kohtuvad kaks mina, naisele, kes võib

mentidesse

ja pakub

on

mõeldud ka twilly’st inspiratsiooni saanud

korrekt-

päeval olla ülitõsine ja peadpidi

kelmikas

võimalusi. Säravale uuele põlvkonnale

moe-

üksluiseks

õde

twilly

siidirätiku

spageti-

parfüüm

SAMETINE

Öise

sensatsioon

SALADUSED

„Ma armastan parfüüme,
need muudavad elu palju

maks,”

FELD. Ilusamaks eluks
ka tema

sest

BVLGARIvõrgutab millenniale

ilusa-

aga

öelnud KARL LAGER-

on

loodud

on

glamuurne

moemaja juveelidki.

Lõhna-

meister Alberto Morillas’ Goldea
The Roman

Pecher, millele annab sametise

uue

pehmuse virsikuaroom ning

Night,

mille saadikuks

põlvkonna üks silmapaist-

vamaid modelle Bella Hadid,

lisavad tummisemat aktsenti
muskus

parfüümiga, mis

nagu

Fleur De

parfüüm

uus

on

Rooma

on

ja puit.

kui modernne kalliskivi

chypre-lille-muskuse
milles tunda musta

−

aroom,

mus-

kust, pojengi, roosi, jasmiini
ja tuberoosi ning veidike

patšulit.

NAERATA

maailmale
vastu!

NAHKA
& neete

ESCADACelebrate N.O.W
ülistab rõõmu ja optimismi.

„Tervita iga

uut

GUERLAINILa Petite

päeva kingitu-

sena, ”ütlevad selle

Robe Noire Black

loojad

parfüümi kohta, mille alus-

Perfecto

põhjaks kaneel ja tonkauba,
südames

magnoolia ja

noodis vürtsikas

on

loodud

rokitšikkidele! Parfüüm,

tipu-

mille kork
tud naha

ingver.

ülistab

ja

on

kaunista-

ja neetidega,
orkestreerib

roosi kõiki

külgi ning

toob esile hinnalise

bulgaaria roosi

Õitsev GUCCI
GUCCI Bloom

on

ma

laengu

moemaailma

looming
löönud

−

sügavai-

Energilise

annavad aroomi-

le nahanoodid,

hetkelemmiku, disainer Alessandro
Michele

tuuma.

must

tee ja muskus.

kelle juhtimise all Gucci

sõna otseses mõttes õitsele

−

debüütparfüüm. Roheline, julge

ja jõuline ning

lõhnab

justkui

lilledest

ja

tai-

medest tulvil aed. Muuhulgas esitleb Gucci
Bloom ka üht parfümeerias esimest korda
kasutatavat

Lõuna-Indiast avastatud

taime,

india kombreetumit ehk värvimuutvat lille,
mille

õite toon tumeneb

valgest

roosaks ja lõpuks punaseks.

OOD
GABRIELLE
CHANELILE
CHANELesitleb üle
nime

pika aja

tuliuut

naisteparfüümi,

moemaja legendaarse asutaja järgi.

Nõnda

ongi

mis saanud

oma

Gabrielle pühen-

datud Gabrielle Chanelile ja tema loomingule. Olivier Polge’i loodud
ülinaiseliku aroomi kompositsiooni kuuluvad

apelsiniõis ja jasmiin,

vürtsi lisavad muskus

ning

ilang-ilang, tuberoos,
musta sõstra noodid.
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JEAN PAUL

Bvlgari esitleb:

GAULTIER

GOLDEA THE

Scandal!

ROMAN NIGHT

Jean Paul Gaultier teab,

Südaöine

kuidas teha skandaali, näiteks

kestav ning just siit ammutas Bvlgari

riietab mehed seelikusse,

ratsiooni

disainib Madonnale

kujulised rinnad,

koonuse-

Igavene
Rooma

Linn

on

nõiduslikult

küt-

inspi-

ööjumalannale pühenda-

tud parfüümi Goldea The Roman Night

toob moela-

miseks. Võimukalt intensiivne

chypre

loo-

lille-

peibutav-veetlev täien-

vadele mehed ja naised otse

muskusearoom

tänavalt, hülgab esimesena

dus Goldea kollektsioonile. Goldea The Ro-

sugudevahelised piirid...
tiline korrektsus

on

Polii-

tüütu

igav. Seepärast pole ime,
Jean Paul Gaultier’

füüm kannab

uus

man

ja

on

valitud Bella

nime Scandal.

järele. Öösiti

avastad, et poliitilist kor-

rektsust tulvil maailmas
väike skandaal

suaalne

mõ-

ja

on

mesi

ahvatlev

segatud patšuliga.
öö

sõprade

on

Must täht 212

ning neist hoovab

Parfüüm ise

pandamatult

on

pikantne ja

vastupandamatu,

lapsepõlvemälestuste
ajal

on

piiri-

kui

lõhnab

värske ja isuäratav mesi

VIP universumis

ning
Päev

ja

CAROLINA

vastu-

vastuolulisi

täiesti võimalik
see

õlgade

sel-

–

meeletusse,

parfüüm

tegelikult kenasti

tormihoona endasse ning ümbritseb ta
suaalsuse

on.

Pudelikor-

jalapaar

on

ja jõulisuse auraga,

minna

kuhu

just sinna,

VIP Black on erutav
kannab endas

tuju

Lavendlivarjundiga

Prada mehelikkuse

naha

merevaigu-ja
se

PRADA INTENSE on

patšulinoodid ristuvad

peensusega

ning

iiri-

tonkaubade lisamine

toob mängu õhulise ja idamaise
noodi. Dünaamilise mehise

parfüümi

muutumatuse klišee

ning peegeldavad

Prada mehe mitmetahulist
olemust.
LA FEMME PRADA

INTENSEon

põhjalik

naisteparfüümide
mast

käsitlus

traditsioonilisi-

viib

ajas
tagasi
tagasi

inimeste

südamed vallutanud Lyn
Harrise esimesed

mid

on

parfüü-

nüüd piiratud

ko-

Lyn Harrise

idamai-

sen-

isale valmistatud

lisab kontrasti

kesksete nootide tuberoosi,

telemmik

võimenda-

TERRE

me-

helik ja puidune parfüüm, millele

suaalsust. Intensiivsust annab

ilang-ilangi ja patšuli

karge

kadakamari. Nais-

FLEUR ORIENTAL on

võrgutav ja

idamaine

seevastu

õhtuparfüüm,

mil-

mine. Selline lopsakas lilleline

le muudavad vastupandamatuks värske

kooslus viitab Prada naise

bergamott, vürtsikas

ras-

kesti tabatavale olemusele.
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HARRIS

DE BOISon

seks, õhates uimastavat
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MILLER

poole, muutuvad noodid
isegi

koirohu

kauapüsiv

Ahvatluste eliksiir

VIP-prominentidele linnas,

mis iialgi ei maga.

müügil.

üha keevalisemaks,

soojade nootidega.

ehk tõelistele

guses taas

–

kandja.

ja

austusavaldus New Yorgi loovale klassile

lillest. Liikudes

kujundist

tuuma

on

17 aastat

Naistelõhn

on tema

seguneva ambra

lõpu-

külluslikud vastandused lükkavad ümber

nagu öö

samasugust elegantset ja

seksikas kompositsioon sulab ühte vanilli ja

ja naiselikkuse
võimendused
mitmetahuline. Intensiivsed

teda kannab. 212

ja kaasakiskuv

seikluslikku karakterit, nagu

Parfüümvesi L’HOMME

sen-

mis tõukab teelt

kõik tõkked ja piirangud ning süütab julguse

kui skandaali

ning

ja

haarab mehe

vahel

ettekuulutaja.

keerukas

kõrgenda-

tulvil üllatusi ja

on

tud emotsioone. Uus

ki ehtiv taevasse suunatud

gelt gardeenia ja veriapelsini

ja kannab need

käitumisnorme trotsivasse

vanu

peoõhtusse, mis

ka siis,

meestelõhn 212

HERRERAmoemaja

VIP Black vallutab meeled

sõnumeid. Pea kaotamine

peaaegu

ning heljub kusagil

mail. Päevasel

sen-

siiski alati üheskoos

leidmisele ainult positiivselt.

tabamatu

supermodelli-

pilgust hoovab kõige ehedamat glamuuri.

et

kus ja lase end vabaks ning

jub

Hadidi

par-

Kaota pea, unusta vooruslik-

sa

ke-

Nighti muusaks ja öökuninganna

hastajaks

nelk

ning

soe

merevaigu-vanillisegu.

ja

kauplustest

.

ABC Kinga

IMAL

©ABC KING

ilumaailma
uudised

L’homme

BOSS:

Lacoste
Tennisetšempion ja

ahvatlusele

leiuta-

lähemale

René Lacoste oli kuulus

ja

oma

keskendunud

ja või-

män-

dule orienteeritud

gustiili poolest,

BOSS THE SCENT INTENSE

mis kohe

esitleb ahvatluste loo järgmist
peatükki, kus mehele ja naise-

pärast väljakult lahkumist
naeratuseks muutus.
Oma hüüdnimest

le avalduvad

Kroko-

dill inspireeritud Lacoste
palus endale disainida

võim

krokodilliembleemi

vatele

ja

Sedapuhku

ja energia.

Meesteparfüümi

lasi selle pintsakule
tikkida.

parfüümi veelgi

intensiivsemaks muutunud

toniseeri-

ingveri tipunootidele

lisab

intensiivsust kardemon. Lõhna
avaldab Lacoste

järjekindla

mes

süda-

võimenduvad eksootilise maninka-

kakao sütitava

maksimumefek-

armujoogina mõjuv

ja visa Lacoste’i krokodilliembleemi päritolule

vilja võrratud noodid

austust

tiks, lõhna põhjale

ne

lisandunud vanill aga ühineb naha

jõu võimendamiseks muudetud
veelgi intensiivsemaks, vanillinoodid

rikkaliku

aga rikastavad lõhna

uue parfüümiga L’Homme Lacoste. Puiduja vürtsikas parfüüm annab aimu moodsa

Lacoste’i mehe eri

külgedest.

Mandariini

ja

magus apelsini essentsi dünaamilised

tipunoodid

koos

sisendavad

küdoonia-ja rabarbrinootidega

uue

põhi

koostisainena

vägevusega ning

suurendab

seeläbi parfüümi magnetilist jõudu.

Naisteparfüümi

mesise virsiku

mehe iseloomukindluse. Tema

põimuvad

särama
ses

parfüümi mehelikus ja sensuaalselt

põhjas,

puidu-

mis ühendab endas kuiva ambra,

põhja

sensuaalset

vas-

tupandamatult puuviljased tipunoodid

lööb

vaieldamatult kütkestava

elegantset ja

enesekindluse energiat. Vürtsikas süda toob esile

ajatu elegants

on

ilu.

ühte idamaise osmantuseõie

joovastava essentsiga ning vallutavad
südame täielikult. Tumeda röstitud

mus-

kuse, vanilli ja akigalapuidu. L’Homme Lacoste’i
mehelike ja elegantsete nootide segu on loodud
meestele, kelle elufilosoofia kohaselt ei tähenda

Naomi

ilma stiilita saavutatud võit mitte midagi.

Campbell:

Prêt-à-Porter

Karge ja

Supermodelli

uusim

Silk

elegantne ja

siidine

parfüüm põhineb ready-to-wear moekontseptsioonil. Šikk ja moodne parfüüm avaneb

karastav

mahlase bergamotinoodiga ning mandariini ja

VIVA LA

apelsini

mahlase

värskusega.

Lõhnasüda

vabastab meelalt siidised lilled: jasmiini ja

JUICY

apelsiniõie.

GLACÉ
Sõõm
neva

jääkülma jooki,

on

elegantne ja

kooslusele, mida ümbritsevad vanill ja
rikkalik ambra.
puru-

jää karge praksumine,

jaheda

–

Järellõhn

intensiivne tänu seedripuu ja vetiverijuure

õhu värskendav

kõik need ahvatlused

puhang

Dr. Hauschka

paku-

vad meeltele mõnusat värs-

kreem tarkadele

kendust. LA moemärk Juicy
Couture kutsub kõiki Viva-

tüdrukuid väljendama
Viva La

täiel rinnal,
tavalise

oma

glamuurset

Juicy Glacé. Julge ja hakkaja
on

päeva

sära

parfüümiga

Vivatüdruk elab

Tänu rakkudesse

sele, kuidas iga 28 päeva järel uueneda, saab

ja

eriliseks. Temast hoovab

tilgake parfüümi

Viva la

Juicy Glacé

muudab

iga

erakordseks. Külma ilu maailmast inspireeritud
mi iseloomustavad

jäätunud mandariini,

hetke

parfüü-

härmatanud

mustasõstralehtede ja pirnišerbeti värsked ja karged

Sooja vanilli ja sametise sandlipuiduga seguneelegantsete jasmiininootide ja mahlaste puuvilja-

igiomaselt talletatud

teadmi-

alati kõigi pidude hing ning muudab ka
võrratuks

ühtaegu jahedat veetlust ja paeluvat soojust ning juba

nahka toetada, ergutada ja õpetada hoidma
elastsust, niiskust ja elujõudu. Uues kätekreemis muudavad külluslikud

ning pehme
Elujõulised

oliivi-

ja avokaadoõli

kakaovõi naha siledaks

ja

elastseks.

aasristiku-ning sügavniisutavad ka-

toonid.

lanhoe-ja

vate

korrastada naha niiskustasakaalu. Rikkalik, kuid

de kooslusest sünnib

igasse aastaaega.

90

kätele
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parfüüm,

mis sobitub täiuslikult

kergesti
jude

küdooniaseemnetõmmised aitavad

imenduv kreem kaitseb nahka välismõ-

eest

ning teeb käed siidiseks ja pehmeks.
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PARADISE
RIPSMETUSS

Erakordselt pehme
klassikaline hari

SUUREPÄRANE

VOLÜÜM JA PIKKUS

UNUSTAMATU ELAMUS

fff f (1

L'OREAL
PARiS

ilumaailma
uudised

Melvita saladus
kortsude vastu
Prantsuse

töötanud

orgaanilise
uue

CONCENTRÉ

kosmeetika

on

välja

sisaldav tootesari on tugeja noorendavate omadustega.

PUR.Argaaniaõli

vate antioksüdantsete

Õline tekstuur

mõeldud kasutamiseks koos

on

näomassaažiga,
ning

lipulaev

vananemisvastase näohoolduseARGAN

et

parandada vereringet

hoida ära kortsude teket. Paten-

teeritud koostisesse kuuluv jojoba ja
mesilasvaha hoiavad naha niisutatud,

kuid ei jäta õlist lõpptulemust. Naha
tekstuur

paraneb silmanähtavalt,

kortsude sügavus väheneb ning nahk

Uuenenud Divine:

on

niisutatud ja elastne.

luksuslik, jumalik,
sametine
L’OCCITANE’i

laboratooriumi viimaste

kohaselt

käokullaõli kaks korda tugevam

on

oksüdant kui

anti-

sentratsioonis kui

kunagi

varem

suuremas

ja

on

kont-

nüüd ka

kaheetapilise ja küpsele

tussarja,

meigi,

ka

nahale

on oma

uue

le nahale. Valikus

ühtlase-

näopuhas-

koostisosaks

peamiseks

omadustelt

on

on

sügavendas-

rasu

imav ning matistav, eriti ideaalne

se

rasuse-

näopuhastusõli,

mis

eemaldab tõhusalt ka silmameigi, näoseep

maks, naha klaarimaks ja värskemaks.

ja

kooriv mask. Täiuslikult

me

5D

puhta ja

mati

saavutamiseks kasuta sarja Black

teid kahes

Näokoorija

must

puhastav, toksiine, jääkaineid ja

silmameigi, ning

värskendav puhastusvaht muudab jume

mille

söepuuder. Süsi

sobiva puhastussarja: lõhnatu puhastuspalsam
eemaldab tõhusalt

töötanud välja

ERBORIANon

seega tõeli-

nooruseeliksiir otse loodusest. Uudisena leiab

sarjast

uus

ilumaailmas

E-vitamiin. Uuenenud tootesari

Divine sisaldab nüüd käokullaõli

ne

Süsi:

uuringute

etapis

–

esmalt

ju-

too-

puhasta nägu

õli baasil näopuhastusõliga ning seejärel
värskenda

Firming Faceglow

ja

toniseeri

näokoorijaga. Tooted
Tartu Kaubamajas

vee

on

baasil seebi või

müügil Tallinna ja

ning I.L.U. kauplustes.

Peel ka õhukesele
nahale

DECLARÉ

AGE ESSENTIAL:

Naha koorimine kiirendab rakkude
uuenemist, jume muutub ühtlasemaks
ning nahk värskemaks, siledamaks

ja nooruslikumaks. D’DIFFERENCE 5D
Firming Faceglow Peel on sametise

Mida vanemaks

ning

rasust

Läänemere

saame, seda

haavatavamaks muutub meie

nahk. Declaré

surnud rakkudest

punavetika ekstrakt

täiusliku

on

välja töötanud

nahahoolduse

siooni, mis

on

kontsept-

spetsiaalselt

(Furcellaria lumbricalis) pinguldab ning

koostatud, arvestades 40+ naha

aitab vähendada jääkaineid. Taimne

vajadusi. Väärtuslikud

tüvirakuekstrakt, aktiivsed niisutajad

osad rahustavad

ja looduslikud õlid tugevdavad naha

ku nahka ja vähendavad

loomulikku kaitsevõimet

mismärke, nagu sügavad kortsud,

Koorijat

on

vananeva

ja

toidavad.

testitud kuiva, õhukese ja

naha

peal ning

see

ei tekita

energia,

tasemel.

Koorijat

võib

vanane-

Nahk saab silmanähtavalt

hulk

profitoote

tundlik-

tonaalsuse ja noorusliku

uue

on

koostis-

küpset

lõtvunud nahk ja tuhm, väsinud

jume.

punetust ega ärritust, olgugi et hapete

näeb

välja

sile

ja

kanda põsesarna peale, naerukurdudele,

ühtlane ning

et nautida kreemi siluvat toimet.

imeliselt pehme ja elastne.

on

Näokoorija

parabeeni-, mineraalõli-, PEG-, SLS-ja

SLES-ühendite
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ja

me

tundlikumaks, nõudlikumaks ja

tekstuuriga teradeta näokoorija, kus
piimhape ja lillehapped vabastavad
nahapinna

vananemisvastane tooteliin

uus

ning
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värvainevaba.

on

katsudes

AUTUMN/WINTER 2017/2018

Müügil

Tallinna

ja

Tartu

Kaubamajas

WWW.GLAMUUR.EE

W W W. T I S E N T O

-

M I L A N O. C O M

ilumaailma
uudised

Juvena Miracle
tootesari sai

täienduse
Sarja

on

lisandunud

näovesi

pehmendav

MIRACLE CLEANSING WATER, mis
dab

meigi ja

kõikvõimalikud

nahale

eemal-

mittevaja-

likud jäägid lihtsalt ja põhjalikult ilma nahale
stressi tekitamata. Vesiroosiekstrakti
õrn vahend sobib

nooliga

dele. Sellele

on

ja pante-

nahatüüpi-

kõigile

hea täiendus tõhus silmaümb-

ruskreem MIRACLE EYE CREAM, millel
lõdvestav massaažiotsik. Nii saab

juba

silmaümbrus uut elu. Kreem vähendab

Kaunilt särav
nahk

on

säravana hoidmise

värske, puhta ja

kaob ka paistetustunne. Silmapaar paistab

jälle

verstapostid.
mida

on

nel-

jas tootevalikus, toimivad põhjalikult ja terviklikult.
kombineeritud nahka tasakaalustavad

ja

kaseeliksiiri või põhjamaade turba ning puhta
Arktika

allikaveega sarja Purity puhastusvahen-

did. Kuivale nahale
lade

on

Arktika

ja puhta

mõeldud põhjamaade

allikaveega

rikastatud

poh-

sarja

Lokkidega pole alati lihtne toime
tulla.

Seepärast

on

tähtis, et hool-

ka kuivaks või väsinuks. Marlies

lõhnavaba

sarja

Calm

puhastus-

peadligi,

samas

ei muudaks neid

Mölleri süsteem

on

just

lokkide

vahendid linaseemnete ja

toetuseks loodud.

Arktika allikaveega
jätavad jume õrnalt

poo sisaldab amarandiekstrakti

Šampoon

puhta

puhastatuks ja

taastavad

taimseid

harmoonia.

Curl

Activating Sham-

proteiine,

ja

mis toidavad

lokke isegi juuksepesu ajal ning
õrnad

juustele ja peanahale.

on

Lokid

ja tugevdab

lokid saavad uut energiat, kaunist

kaunilt lendlevaks

lendlevust

ja elujõust sära-

vaks. Soenguseadmiseks

LIBERATA

lokkide viimistlusgeel Curl Defining

lokisprei
Styling

Curl

ha-ja

näomaski Ten Minute

on

valikus

sisaldav

soengusse viimistleda.

Juuksed saavad vajalikku niiskust ja

suhkrurooekstrakti segu,

toimib

mittekleepuv viimistlusgeel

kujundada ja

amarandi-,

mis annab vajalikku niiskust ja

uskumatut sära.

aitab aga lokke kaunilt esile tuua,

Gel.

giat, sprei

ja

Pehmetoimeline amarandiekstrakti

Activating Spray ja

Lokisprei sisaldab
sidruni-ja

Kiire toimega pruunistava ke-

nende struktuuri. Väsinud

saavad kui uut energiat, muutuvad

VITA
kiirilumask

uus!

lehvida

ja kombineeritud naha põhjamaade murakate ja
puhta Arktika allikavee abiga värskeks ja säravaks
ja

ja puhanud. Nagu

laseb lokkidel

dustooted ei vajutaks juukseid

õrna

värske

Marlies Möller

Comfort tooted. Sari Clarity muudab normaalse

ning

kortsu-

nahajume

LUMENECleansingi puhastustooted,
Rasust

ka

kesi, joonekesi ja varje silmade ümber, lisaks

iga päev

Näopuhastus ja meigieemaldus

on

väsinud

energiat, geel

ener-

museks

sügavuti juustesse

on

toimib

sügavuti.

Tule-

loomulikud, kauapüsivad

ja kaunikujulised

lokid.

Tan võib nahalt maha pesta

juba

10 minuti

pärast ning

loomulik ja täiuslikult kuldne

päevitus

tekib 4–6 tunni

jook-

sul! Täiustatud looduslik

tehnoloogia

kasutab keeru-

DR IRENA

kahe

ERISesitleb

–

mürke väljutav ja pinguldav

maskiga näohooldus,

kus

on

ühendatud teadus

kat peptiidikompleksi, mis

ja ilumeditsiin. Brasiilia saviga puhastav mask ja

toidab ja niisutab nahka
ning silub peeni kortsukesi

naha

ja

stimuleerib

kollageeni

elujõudu

taastav mask kuldsete

vetikatega

savil

põhinev

mask eemaldab

kogu mustuse,

niisutab ja puhastab nahka ning parandab

C-vitamiin

vereringet.

ja

kibuvitsast

ai-

tavad lukustada niiskust,
et nahk oleks niisutatud

ning
ja

näeks

välja

siledam

säravam.
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on

näonahale ülimalt tõhus: looduslikul mustal brasiilia

tootmist. Nerolist saadud

pärinevad oomegaõlid
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KAHE MASKIGA HOOLDUS

Hoolduse teiseks osaks

mikro-

toitev

ja
pinguldav mask, mis sisaldab kuldseid vetikaid.
on

Hoolikalt valitud väärtuslike õlide ja vahade
kompleks koos hüaluroonhappega tagab täiusliku

niisutuse, muutes naha siledaks ja pehmeks.

Dr. Hauschka

y
50 aastat looduskosmeetikat naha tervise heaks
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Viini keemiku dr Rudolf Hauschka 1935. aastal

rajatud

ettevõttest WALA, mis valmistas looduslikke ravimeid
ttiiesti uuel, rütmilisel meetodil

ja

ilma

alkoholipõhiste

säilitusaineteta kasvas kosmeetik Elisabeth
kaasabil 60-ndatel

välja

Sigmundi

terviklikku nahahooldust

looduskosmeetikasari.

Algusajal

J

pakkuv

kosmeetikatööstuse

üldistele trendidele vastuvoolu sõudnud bränd

kõrgelt hinnatud ligi

•

40nes

riigis

on

täna

üle maailma.

Austus naha tarkuse vastu
Nahk

on

tark. Ta suudab end ise

toitainetega

varustada

ja

>

uueneda. Dr. Hauschka ci tee seda tööd tema eest ära vaid
arvestab naha rütmide

sihipäraselt ja

ja uuenemistsükliga,

terviklikult uueneda, terveneda

et aidata tal

ning

saavutada

tasakaal. Nii tunneb nahk end alati hästi. Hoolikalt valitud

ja

valmistatud looduslikku

loomulikud

ja

pakub

päritolu

toimeained

on

nahale

tõhusad. Inimest kui tervikut käsitlev tootesari
hellitavat hoolitsust

ja

elamust

kõigile

meeltele.

Looduse aarded inimese heaks
Dr. Hauschka koostisained
likud
vahad

-

-

tervendavad

aroomi-ja taimeõlid,

on

saadud mahedalt

ja

väärtus-

biodünaamiliselt kasvatatud

või metsikust loodusest säästlikult

Kogu

tõmmised,

esmaklassilised looduslikud

korjatud

tootevalik kannab kontrollitud

ravimtaimedest.

loodus-ja

kosmeetika sertifikaati NATRUF.Võid olla kindel

mahe-

need

tooted ei sisalda sünteetilisi lõhna-, värv- ega säilitusaineid.

Dr. Hauschka

on

ja Pimedate Ööde Filmifestivali
mängufilmide ja telesarjade loomisel.

Tallinna Linnateatri. Von Krahli Teatri, NUKU teatri. Tartu Uue Teatri

koostööpartner ning

olnud kaasatud

rea

testi

www.drhauschka.ee

ilumaailma
uudised

MAX FACTORi

jumestuskreem

uus

stressi vastu
Healthy

Skin

Harmony

Miracle’i

kait-

jumestuskreem

seb näonahka stressifaktorite eest, kuna selle eriline
koostis
se

tagab 24-tunnise niisutuse, SPF20 päikesekaitning kontrollib naha läiketaset. Tulemuseks on pool-

matt
on

ja

täiuslikult värske

lõpptulemus.

Jumestuskreem

loodud aktiivse elurütmiga naisele ning kohandub

vastavalt

vajadusele

olgu

–

ees

Astu

pingeline ärikohtumine,

lennureis või trehvad hea sõbranna või töökaaslasega

pärast

tööd. Sellele kreemile võid kindel

olla!

Kuidas saada

sügisesse

Zoya uute
küünelakkidega
leiab kire-

Zoya sügiskollektsioonist Sophisticates

KAUNID

vate

-

BIOSTHETIQUEteab

dus

on

terve

mutavad

peanahk!

oma

resibulast: kui

professionaalsed ja kauapüsivad

kaunite juuste
Juuksekarvad

elujõu peanahas
peanahk on

sala-

am-

asuvast

juu-

heas korras, ilma

kahjulikke

on

selt peanahale välja töötanud

tolu-

eeni, kamprit, trifenüülfosfaati (TPHP), parabeene,

ka meie juuksed

on

tööstuslikke kemikaale, nagu formalde-

hüüdi, formaldehüüdvaiku, dibutüülftalaati,

kau-

on

küünelakid

küüntele ohutud ja toksiinivabad ega sisalda

nid, säravad ja elujõulised. Oleme spetsiaal-

probleemideta, siis

nude-too-

nist kuni veinpunasteni, pilku püüavad nii säravad
pärlmutrid kui ka metalsed värvivarjundid. Zoya

JUUKSED?
LA

sügisnootidega küünelakke alates

ksüleeni, etüültosüülamiidi ja pliid. Tooted
saadaval Tallinna

ja

Tartu

Kaubamajas.

hooldustoo-

ted: Methode Sensitive tundlikule, Metho-

de Pellicules kõõmaga, Methode Vitalite

liigkuivale,

Methode Normalisante rasusele

ja liighigistavale ning Methode Regenerante
väljalangevate juustega peanahale.
oma

juustest

–

Hooli

hoolitse peanaha eest!

Tooted müügil Tallinna Kaubamajas.

Roheline

juuksehooldus

O’RIGHT Taiwanilt
Kaubamajja
mitme

on

müügile jõudnud

auhinnaga pärjatud juukse-

olu ka kõige nõudlikumale kliendile.
Kasutatakse nii
gu

usuvad toodetesse, mis

dest

kud inimesele, kasulikud
nale

ja

tervisli-

ühiskon-

säästvad keskkonnale. Too-

dete koostisained
se

on

on

professionaal-

kvaliteediga ning pakuvad

rahul-

luksuslikke õlisid,

na-

kohvi-ja roosiõli, taimeekstrakti-

hooldusmärk O’right. Selle loojad

on

esindatud bambus,

jad, teepuu, roheline

tee

goji-mar-

ja kameelia.

O’righti valikust

leiab lisaks

dele-palsamitele

ka unikaalsete

šampooni-

retseptidega juukse-ja peanaha

Kreemšampoonid
TAHE SOFT

hooldustooteid. Müügil Tallinna ja

Tahe

Tartu

ga, mis

Kaubamajas.

on

välja tulnud kreemjate Soft-šampoonide-

mittevahutava koostisega, parabeenija sulfaadivabad ning mõjuvad ka palsamina. Valikus

on

on

sellised

šampoonid:

mürri ekstraktiga

Brasiilia

pähkli

värvitud-kahjustatud

paracaxi ja bergamoti ekstraktiga

õli

ja

juustele,

lokkis

juustele,

makadaamia-ja argaaniaõliga kuivadele-kahjustatud

juustele ning tsubaki-ja sojaõliga

šampoon kõikidele juuksetüüpidele.
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Mahepõllumajandusliku
päritoluga

Kõigi septembris Tahe Organic

ORGANIC CARE

ostjate vahel

salongis ja

loosime

Tartus

välja

#
(MCANK lAJtt

toimeained

Care toote

Tallinnas Hairlook

MASK

Tahe

tas

Organic

Angel Beauty salongis.

Care ilurituaali
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Sl,

ilumaailma
uudised

Revlon Ultra HD
Matte

Lipcolor

Eelmisel aastal kõige populaarsema
tiitli

Revlon

pälvinud

tooted lummavad vastupandamatu

ga. Sametiselt

tulija

Lipcolori

vanilje-ja

sametiselt mati viimistluse-

mangolõhnaga ning
vahavaba

uue

Ultra HD Matte

pehme

matt huulevärv on 100%

koostis on äärmiselt kerge,
püsib kaua ja jätab huuled ideaalselt niisutatuks.

ning geeljas

lisanduvad kollektsiooni

Sügishooajal

talsed matid värvitoonid, mis

oma

uued

me-

eripäraga

lisa-

vad sarjale juurde särtsu ning modernsust.

Recipe for

Men:

JOIKi mündised

ILURETSEPT

meestetooted

MEESTELE

Tänapäeva mehe iluarsenali
vad

praktilised,

kuulu-

Kuidas saaks

ent tõhusad naha-

mees

ilus olla? Näiteks võta

need neli toodet. Esiteks naturaalseid õlisid

hooldusvahendid. JOIKi meestesari

ja ekstrakte sisaldav habemeeliksiir, mis

selline

silub, hooldab, pehmendab ja lisab läiget.

ongi.

Tooted

on

loodud toi-

pu-

mivatest looduslikest koostisosadest

See rahustab

ega nõua kasutamisel suurt

netust, kihelust ning ärritust. Toote koostis-

Kõik meestesarja tooted

on

vaeva.

maheda

osad hoiavad ära seente ja kõõma tekke.

mis annab

piparmündilõhnaga,

Kui tuleb aeg end karvadest vabastada,

värskust, kuid ei varjuta parfüümi.

raseerimiseelne õli, mis niisutab

sarjast ka dušitooted. Luksuslikult

ja pehmen-

dab ning muudab naha raseerimisele

dušiõli muutub veega kokku-

puutel mõnusaks vahuks, mis

abiks looduslike õlide ja ekstraktidega

on

Uudisena leiab JOIKi meeste-

pehme

nahka ja aitab leevendada

mini vastuvõtlikuks

puhas-

ja tagab

pare-

täiuslikuma

tulemuse.

tab nahka kuivatamata. Taimeekst-

puhastab

nahka õrnalt, värske mündi-

raktidel põhinev ning looduslike

lõhn tagab jahutava efekti. Meeste

aroomidega rikastatud dušivaht

nahahooldussarja

kuuluvad

dušitootele ka näokreem,

lisaks

raseerimis-

kreem

ja näopuhastusvaht.
Tegelikult meeldivad meestesarja
lõhn

ja

omadused ka

naistele…

Alkoholivaba

pulkdeodorant

suurepäraselt higistamise
värske lõhn

on

kombineeritud

puidu-ja lillenootidega.

kaitseb

eest. Naturaalselt

bergamoti-,

Deodorant imendub

kiiresti, ei määri ega kleepu.
Mitterasvane ilma läiketa huulepalsam

Super Smooth Lip

Balm

pehmendab

huuli ja niisutab efektiivselt.

mesilasvahaga

kuivi

Shea-või

täiustatud koostis

ja

tungib

sü-

gavale, niisutades ja kaitstes huuli halbade
mastikutingimuste
lool,
vad

E-vitamiin
ja

il-

korral. Rahustav bisabo-

ja taimsed õlid

pehmenda-

hooldavad valulikke huuli

ning

men-

tool annab värske tunde.

IsaDora
punane
Rohkem
vate
likku

luksust

ARTDECO

legend

igapäevaellu

saab tuua

julgete ja süga-

värvidega. Näiteks kasutada töö juures
punast huulepulka

või roostekarva

dekadent-

punast

lauvär-

vi. IsaDora kollektsioonis Autumn Legends Make-up
Collection of 2017

peente soojade

on

segatud

rikkalikud toonid

nude-toonidega,

et anda

unikaalset

stiilset võnget. Sametised ja suitsused on ka
hooaja lauvärvid Smoky Velvets ja Autumn

Legends. Kreemjad

vedelad huulevärvid

annavad mahlaka lõpptulemuse ning

põsepuna

Blush & Glow võlub näole

vajaliku õhetuse ja pärlenduse.
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sügiskollektsioon
„Lummav ilu”
Kollektsioon

on

inspireeritud sügispäevade

udusest atmosfäärist

täiendatud aasialike

ning

seda

on

disainielementi-

Lillemustrid ning soojad,
puuderja efektiga tumedad

dega.

värvitoonid ei ole määravad

ainult sügishooaja

moetren-

dides, vaid ka Artdeco sügistalvises meigikollektsioonis.

OSTA RAAMID, SAAD

HEAD
KLAASID

Prillide ostjale ka nägemiskontroll tasuta.

Pakkumine sisaldab

peegeldusvastase

ja kõvapinnaga ühevaatelisi plastikklaase -6,0 kuni +6,0 cyl

2.

*

Partner-

kaardiga

ILUMAAILM
HEA PARTNERI SOODUSHINNAD
KEHTIVAD PARTNERKAARDI ESITAMISEL.
Pakkumine kehtib kuni 28.09 või kuni kaupa jätkub.

KÕIK
DYRBERG/
KERNi EHTED
PARTNERKAARDIGA

–20%

KÕIK
REVLON HD MATTE

HUULEVÄRVID
PARTNERKAARDIGA

–20%

YVES SAINT LAURENT

ripsmetušš Volume
Effet Faux Cils The Shock
must 01 22.99 €/ 28.99 €

sinine 02 22.99 €/ 28.99 €

KÕIK
JANINA TOOTED
PARTNERKAARDIGA

–25%

näiteks:

valgendusribad

Ultra White 19.50 €/ 25.99 €

hambapasta Activated Charcoal (75 ml)
10.50 €/ 13.99 €

T*maälrünig
ainult

KÕIK

JA

VEDELSEEBID

to de

PARTNERKAARDIGA

–20%

Kaubmjs.

tähisatud

100

RUDY

DUŠIGEELID
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Keskmine kütusekulu 3,9-7,4 l/100 km,

103-172

CO2-emissioon

g/km.

Uus Mercedes-Benz GLA.
Ohutu seiklus kõikidel teedel.
Lubage

esitleda

- uus Mercedes-Benz

Active Brake Assist autonoomseks

kõige mugavamaks parkimiseks.

GLA koos aktiivse

pidurdamiseks ning

pidurdusassistendiga

360°

kaameraga

Muretut seiklust.

Silberauto Eesti AS esindused: Tallinn, Järvevana
tel 445 1990 Rakvere, Haljala tee 1, tel 660 0152.
www.mercedes-benz.ee

tee

11, tel 626 6000 Tartu, Ringtee 61, tel 730 0720 Pärnu, Riia

Mercedes-Benz

mnt

231a,

peaesindus Eestis AS Silberauto: Tallinn, Järvevana tee

11

Uus

Opel

INSIGNIA
Igaüheõigus
•

Oma klassi

•

Automaatne

•

24/7

Saksa insenerikunstile

parimad

LED maatriksesituled

hädapidurdussüsteem koos jalakäija tuvastusega1
isiklik assistent2

Kombineeritud kütusekulu 4,9–11,6 l/100 km. Kombineeritud

CO2

heitmed

1 Töötab automaatselt kiirusel üle 8 km/h ja alla 80 km/h. Põhjalikumat
süsteemi kohta leiate veebilehelt
2

1 33–199 g/km.

teavet

www.opel.ee.

OnStari teenused nõuavad aktiveerimist ja kontot OnStar Europe Ltd juures.
Pärast tasuta prooviperioodi muutub teenus tasuliseks.

Tammsaare tee 51,

11316 Tallinn

Müügisalong: E-R 9.00-18.00 ja L 10.00-15.00

opel.vikingmotors.ee

Metsast

ja maalt

tagasi linna
Sügisene lastemood

haaratud kõigest, mis

on

meenutab merd, metsa ja põldu, sest nii värvigamma
kui ka mustrid

linnud,

lilled

Sti i l ja teks t:

ja

on

loodusest inspireeritud. Kõrred,

meri

−

võta need linna kaasa!

Kirsi Altjõe

(sandinyourshort s k i d s b l o g.c o m )

Fotod : Tiina Liina Uudam
Ju u ks ed : Jennifer Scholz
Mode l l i d : Marie ( 4 a )

,

Robin (4 a )

Marie
Mayorali kampsun 32.99 €*
Mayorali jakk 37.99 €*
Mayorali seelik 26.99 €*
Happy Bee kingad 12.99 €
Golden Lady sukkpüksid 4.50 €
Robin
Boboli pluus 23.99 €*

Mayorali kampsun 29.99 €
Mayorali püksid 29.99 €
Geox’i kingad 79.99 €*
Happy Socksi sokid 5.40 €
Safari põder 26.99 €

Lapsed
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Moeseeria

S t ii l ja t e kst:
i

Kirsi Altjõe

Krutskiga

( s a n d i n yo u r s h o r t s k i d s b l o g.c o m )
Fotod : Tiina Liina Uudam
J u u ks e d : Jennifer

KLASSIKA

Scholz

Mode l l i d : Marie ( 4 a ) , Robin ( 4 a )
(1 1 a )
,
Jette-Liis ( 9 a ) ,Hans (1 0 a ),Elizabeth

Tma*üälrngi
ainult

to de

I Do särk 35.99 €*
Emma & Theo mantel

114.99 €*

Robin

Jette-Liis

Guess Kidsi

Molo pluus 69.99 €*

Tommy Hilfigeri tennised 65.99 €*

Mayorali

Liu Jo mantel 219.99 €*

Tommy Hilfigeri sokid (2 tk pakis) 8.90 €

Guess Kidsi püksid 42.99 €*

Pepe Jeansi teksad 59.99 €*

Tako traksid 12.99 €

Reima kummikud

MKidsi

Pepe Jeansi sall

püksid

53.99 €*

Mayorali pluus

23.99 €

vest 27.99 €

Kaubmjs.

tähisatud

Kris

kingad

49.99 €

Trasparenze sukkpüksid 3.99 €

104
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Pepe

24.99

€

Jeansi kott 44.99 €*

39.99 €

Happy Socksi sokid 5.99 €
Emma & Theo soni 13.29 €*

moeseeria

MÄNGUD
metsa & mustritega

Marie

Molo kleit 69.99 €*

Molo

Geoxi tennised 69.99 €

Boboli seelik 37.99 €*

€*
pusa 55.99

Trasparenze

Happy Bee kingad 12.99 €

sukkpüksid 3.99 €

Revali sukkpüksid 7.90 €*

ainuTmltüg
to de

Hans
Levi’se T-särk

Elizabeth

24.99

€

Tommy Hilfigeri

tähisatud

Kaubmjs.

Jette-Liis

pusa

69.99

€

Molo pusa 49.99 €

Liu Jo seelik 89.99 €

Levi’se teksad 59.99 €

Guess Kidsi tennised 75.99 €*

Vikingi kummikud 49.99 €

Trasparenze sukkpüksid 3.99 €

*Tärniga

VAATA
SELLE SÜGISE
HITTE KA

KAUBAMAJA
E-POEST!
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MOESEERIA

HELGE

hülgehall

Hans:
Pepe Jeansi T-särk 29.99 €
Pepe

Jeansi

kampsun

69.99 €

s.Oliveri teksad 39.99 €

Vikingi kummikud

49.99 €

Tommy Hilfigeri sokid (2 tk pakis) 8.90 €

Jette-Liis
Creamie kleit 39.99 €
Creamie jakk 49.99 €*

Vikingi kummikud
Creamie
13.99 €
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49.99

sukkpüksid

€

moeseeria

LOODUSEST

inspireeritud

VAATA
SELLE SÜGISE
HITTE KA

KAUBAMAJA
E-POEST!

ainTumlütg
to de

Kris

Marie

Elizabeth

Garcia pluus 39.99 €*

Mayorali džemper 19.99 €

Mayorali komplekt (kleit ja

Pepe Jeansi teksad 44.99 €*

Mayorali kleit

kampsun)

Mayorali tagi

59.99 €*

Mayorali püksid 31.99 €*

tähisatud

Kaubmjs.

Jette-Liis
Pepe Jeansi pluus 59.99 €*

32.99 €*

45.99 €

Mayorali tagi 59.99 €*

Mayorali tagi 59.99 €*

Boboli sukkpüksid 12.99 €

Mayorali sukkpüksid 11.99 €
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Trend

MULLE
meeldib
T ekst::

Hanna Beljäev

Fotod : Kaubamaja, erakogu

mina

olen Hanna, olen 11-aastane.

Lähen sel
meeldib

sügisel

5. klassi. Mulle

peale kooli mängida

ja kinos käia.

Armastan väga

lihtsaid ja mugavaid riideid.

Nende juurde meeldib mulle kanda rõngassalli,
mida saab kiirelt kaela panna

välja.

Mulle meeldib ka koolis

ja mis näeb
käia,

kus

ilus

sageli

kannan kas kleiti või mõnda toredat seelikut.
Kodus koos perega mängime

palju teadusmänge

ning müstilisi lauamänge.Muidugi peab kodus
olemas olema ka üks

millega

Kaubmjs.inltT*ärhgd

oma

suur

ja karvane karu,

väikest õde Mariani lõbustada.

mügil

to de

108

1Karu 29.99 € 2Molo kleit 55.99 €3Pepe Jeansi teksapüksid 69.99 €* 4Pepe Jeansi jope 99.99 €*5Guess Kidsi T-särk 18.99 €*
6Pepe Jeansi kleit 59.99 €* 7SLY pluus 27.99 €* 8Pepe Jeansi sall 34.99 €* 9Creamie T-särk 27.99 €10SLY seelik 29.99 €*
11Brain Gamesi lauamäng „Mysterium: Hidden Signs” 15.99 €*12Mayorali sukkpüksid 11.99 € 13Molo püksid 39.99 €
14Guessi kingad 75.99 € 154M teaduskomplekt „Teaduse võlumaailm” 8.90 € 16Brain Gamesi kaardimäng „Kuues võtab” 9.90 €

HOOAEG / SÜGIS 2017

S

VETTPIDAVU
HINGAVUS
DEVON1

beebide
kombinesoonid
Moodsa

ning

lõike

rõõmsa

disainiga
väikelaste
kombinesoonid

soojad

on

ja hingavad,
seest mõnusa

puuvillase
voodriga. Karvane
kapuutsiääris
68-80

on

eemaldatav. Suurustel

tagasikeeratavad

otsad.

YASMINE
sulemantel
Klassikaline

sulemantel

tagab lapsele

mugavuse

ning kaitseb teda
heitliku ilma eest.
Soliidne mantel sobib
hästi

koolis käimiseks.

VESPER

Talverõõmud HUPPA moodi

poiste parka
Vesper

Ilmselt iga lapsevanem, kes
oma

pere noorimatele

riideid valinud, teab

on

kunagi

on

mõnus ja

line

on

klassikamis

parka,

lahe toimetada õues.

täiustatud

on

paljude

Kindlasti ei jää märkamata

praktiliste detailide-

kaubamärki. Päev-päevalt

ka rõivaste rõõmus ning

ga. Parka

näitab

kaasaegne välimus,

sügis

üha

HUPPA

pisematel

nii pere

enam

oma

mis

erinevaid, värvikirevaid nägusid

on

ning kauplustes kuulutavad

disainerite poolt. Rõivad

talve tulekut uued õuerõivad.

on

Õuerõivaste disainimisel

lapsedki

on

oluline arvestada

eelkõige

loodud tunnustatud

rõõmsameelsed
valikus

skandinaavialikult

karvaga äär,

on

peavad talvehooaja riided

rõivad

ühtmoodi vastu

kuid

nii

ilmastikukindlad,

samal

ajal

ka

„hingavad“.

pakasele kui sulale, pakkudes

Turvalisust tagavad disaini

lapsele alati mugavust.

kaasatud

Huppa loob moodsaid,

abil

vastupidavaid ja

Huppa tootevalik

ilmastikukindlaid
aastate

poolt

õuerõivaid,

mis

jooksul lapsevanemate

on

oma

heakskiidu

saanud. Huppa rõivastes

on

suur:

helkurdetailid

–

nende

laps kergesti märgatav.

nii

on

tõeliselt

joped, kombinesoonid,

mantlid, püksid, kindad, mütsid,
sallid kui veel paljugi muud,

on

õues mugav ning turvaline

–

just

on

võimalik

GRACE

nii

vaoshoitud

membraaniga kangad ehk
on

mida

nagu

on

mudeleid. Huppa oluline eelis

ning turvalisusega. Meie kliimas

on

ka ära võtta.

kui ka lõunamaise särtsuga

rõivaste mugavuse,

praktilisuse, vastupidavuse

pidama

–

kapuutsil

mõnus tuule eest kaitse

sulemantel
GRACE

on

rõõmsameelne

ning vahva

sulemantel.
Võrreldes

klassikalise

sulemantliga
Graceil

on

pisut

lühem lõige,
mis

pakub

kandjale
ma

suure-

liikumis-

millega saab iga ilma rõõmsalt

mugavuse, ühtlasi kaitstes

nautida.

niiskuse-ja külma

eest.

tuule-,

Trend

Igapäevane

casual-stiil
Kontrasti s sinine ja valge.

MUGAVUS
ennekõike
T e kst:

Karl-Kristjan Puusepp

Fotod : Kaubamaja, erakogu
olen

mina
ja

ma

Karl-Kristjan

olen

14-aastane.

Riietumisstiililt meeldivad mulle

selged, puhtad,

omavahel sobivad värvid.

Liiga kirju ja ekstravagantne ei
Kuid
on

peamine,

mille

Veidi

lumberjackstiilis
Maalähedasemad
värvid ja ruuduline särk.

meeldi.

järgi riideid valin,

endale meeldivus, mugavus ja

kvaliteet ehk

see,

nendes riietes

kuidas ennast

tunnen.

Formaalsem
Tumedamad
värvid.

Kuuma

päeva

riietus
Hele särk ja
lühikesed

Tm*aüärlnig

püksid.

ainult

to de

Kaubmjs.

tähisatud
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1Timberlandi dressipluus 79.99 € 2Timberlandi T-särk 19.99 €3Blue Effecti teksapüksid 39.99 €4 Kangaroosi botased 59.99 €
5Garcia jakk 79.99 €* 6Timberlandi särk 49.99 € 7Tommy Hilfigeri teksapüksid 79.99 € 8Mister Jerry saapad 85.99 €*
9Tommy Hilfigeri särk 79.99 €10Tommy Hilfigeri teksapüksid 79.99 €11Geoxi kingad 79.99 €*
12s.Oliveri T-särk 11.99 € 13Ecco sandaalid 79.99 € 14Pepe Jeansi lühikesed püksid 53.99 €
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PuhkaHelsingis
ja merel!
Kuigi Helsingi

on

lähedal, tasub naabrite juurde ka

vahel terveks ööks jääda.

Äsja

täielikult renoveeritud

ja tõeliselt stiilne Radisson BLU

Seaside hotell asub sadama

põhjanaabrite pealinna

ja

kesklinna vahel

Mõnus merereis MS Finlandia

pardal ja öö Radisson hotellis
koos hommikusöögiga alates
Aega vähe aga reisikihk sees?
Päevakruiisid Helsingisse
toimuvad K, N, R hinnad alates

Autoga Soome! Hinnas sisaldub
kahe kuni viie

reisija ja sõiduauto

ülevedu ühel suunal, hinnad alates

Broneerimine

ning

teeb

ahvatlused lihtsasti kättesaadavaks.

69€

10€
69€

ning lisainfo www.eckeroline.ee

MÄRK

Rokkiv TOMMY HILFIGER
Viie

lapse isa Thomas

Tommy

Hilfi ger

Hilfi geri loodud omanimeline märk

tuntud nii klassikaliste lahenduste kui

on

ka eksperimenteerimisarmastuse
lasteriiete kollektsioon
T e ks t: Kirsi

Altjõe

on

poolest.

Seekordne

silmatorkav ja tõeliselt äge!

( s a n din yo u r sh o r t s ki d s b l o g.c om ) Fotod

: tootja

i

aastakümne

kolme

alguse

eest

saanud Tommy

Hilfiger

on

maailmas üks

i

tuntumaid elustiilimärke.
Ameerikalikult

ne,

112

julge, liht-

otsekohene. Armastatud, ihaldatud.

Thomas „Tommy”

Hilfiger inspiratsiooni

muusikast ja muusikutest (näiteks Bruce

Springsteen oli üks esimesi Tommy Hilfigeri kliente) ning
kandsid

tema loodud riideid

paljud räpparid ja veidi

meelsed noored, siis praegu

on

mässu-

märgi

Kindel ja kvaliteetne valik nii rõivaste,
jalanõude kui ka kodusisustuse vallas.

suurimaks muusaks Gigi Hadid ning

Kui

ammutav

algusaastail

ammutas
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märgi loovjuht

moodne, sotsiaalmeediast jõudu
popkultuur.

MÄRK

garderoobi soovis. Selle koostööga

oma
on

aastal

jätkatud selgi

moodsast noorest
uus

on

ning jõulisest,

inspireeritud ka

lasteriiete kollektsioon, mis Kauba-

maja Lastemaailmas juba kohalgi. Valikus

on

kõik ning igale vanusele alates

rõivastest-jalanõudest kuni sokkideni,
pisibeebile vajaminevast kuni

teismelise

lapseni välja.
Kuna Thomas
on

Hilfigeri

kaheksa-aastane,

noorte elustiili

noorim poeg

hästi kursis

on mees

ja maailmavaadetega.

Lastekollektsiooniga pole

tehtud

mingit

allahindlust ei kvaliteedis ega ka stiilis.

IGATPIDI UUENDUSLIK
Möödunud aasta oli

Tommy Hilfigeri

ja mitte ainult
Gigi Hadidiga alustatud koostöö poolest.

märgile

mitmeti eriline

Aasta läks

pärast,
Ennekõike kvaliteedi
te värvilahenduste

tatud moemärk

ja värske-

poolest

on

see-

Hilfigeri palju tähelepanu

armas-

viimase

ajalukku ka

välja tuli Tommy

et

pälvinud

kol-

lasteriiete

lektsioon,

paari

mis disainitud

aastaga kinnitanud jõuliselt kan-

füüsilise

da ka lasteriiete turul ja saab aina

Rõivad olid, nii nagu ikka,

populaarsemaks.

Tommy Hilfigeri nägu ja

puudega

lastele.

tegu, aga kõik rõivaste kinNOORTELE JA JULGETELE

nitused olid tehtud

Tommy Hilfigeri algusaastail oli

maks,

tegu mässumeelse, jõulise brändi-

See

kiiresti ja suurelt
kandsid nii

–

lihtsa-

laps ei peaks

näiteks nööpe või haake

pugeda kõigi südaka õnnestus. Üsna

ga, kes tahtis
messe.

et

Paljusid rii-

kinni panema.

deid sai lahti teha

selja

Tommyt

popmuusikud kui ka

tagant,

hoopis

abilisel

et

oleks lihtsam last riietada.

modellid, noored ja vanad. Märk

Rõivakollektsioon sündis

laienes

vajadusest: Tommy Hilfi-

jõudsalt ja kasvas

suurimaks

moeloojaks

Suuri Ameerika

üheks

maailmas.

lipuvärvidest

geri poole pöördus

ema,

kes ei leidnud

käimis-

oma

sobivaid

inspireeritud Tommy logosid

puudega lapsele

võis näha kõikjal. Sellest sai

teksapükse. Sealt hakkas

üks ihaldatumaid kaubamärke

arenema

SÜGISENE VÄRVIPALETT

ja põnevamaid katsetajaid.
Ameeriklastele

eurooplastele

„oma asi”

ja

ON PEHME &

värske uustulnuk.

Kiirele algusele järgnes aga
väike

langus

kiiresti,

–

et kaotas laienemise

käilo-

TVIIDIL NING

gost

sai

liiga

MIS

tuntud. Endiselt oli

sioon
nu

KÕIGEL,

tus

hakkas otsima

lastekollektsioon

Hilfige-

teistsuguseid,
ja

moodsamat

identiteeti. Otsiti ja leiti. Viimasel
on

neil täiesti

sest

uus

ajal

hingamine ja turvali-

klassikast, millega Tommy Hilfigerit

vahepeal tunti,

on

asi

ja oli väga populaarne.

väga kaugel.

on

inspi-

reeritud elust enesest,

muutumas hapuks. Peadisainer Thomas

Hilfiger

Kollekt-

pälvis palju tähelepa-

Tommy Hilfigery sügisene

ning olukord oli

erinäolisemaid lahendusi

vaja-

natuke

PÄRIS ELULE

väga aimatavaks ja klassikali-

rist mööda vaatama

on

TÄHELEPANU

ÄGE JA MUGAV.

märgi looming muu-

seks. Noored hakkasid Tommy

et mida

kel

ROHKEM

tegemist kõigile armastatud nimega, aga

idee,

lapsed,

teised ootused.

MÕNUS,

RÕHK ON TEKSADEL,

märk kasvas nii

sihi ja identiteedi, tuntud

gus

vad

UUS TULEMINE
Uus

tänavastiilist ja muusikast. Nii nagu ka

nägu leiti naaberhoovist ehk Amee-

suurtele mõeldud rõiva-ja

jalanõude-

rika värskest ikoonnäost Gigi Hadidist.

kollektsioon

Möödunud aastal

uuenduskuuri,

on

silmapaistev ja

tõeliselt lahe.

alguse

saanud koostöö

superstaar-modelli Gigiga
et

kollektsioon Tommy

didest kiiremini, kui

x

oli nii

edukas,
Gigi kadus poo-

keegi

oleks osanud

oodata. Tekkisid uued ikoontooted,

ihaldusobjektid,

mida

iga trendijärgija

värvipalett
on

on

on

teinud läbi märgatava
ka lastekollektsioon

pehme ja

teksadel, tviidil ja kõigel,

mugav. Tommy
teha

Sügisene

mõnus, rõhk
mis

Hilfigeriga tasub

äge ja
tutvust

just nüüd!
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MÄNG

Linna vahvaim LASTEMAAILM
Kui oled jõudnud Tartu Kaubamaja kolmandal korrusel sellesse kohta, kus vaateakendelt uudistavad vastu
karvased Asukad, siis oledki päral. Tegime suvel mõned
toredad muudatused, et sinu mänguasjade ostukogemus
lihtsamaks ja mugavamaks muuta.

Olemas
Laser

on

kõik laste lemmikud:
veel

Pegs ning

palju

Lego, Playmobil,

erinevaid klotse

Kui sinu perre

on

sündinud

uus

le sobivad lelud
äärde

seal,

jäävad

Lastemaailma

kus kohtuvad

või

käigutee

mänguasjad ja lasterõi-

vad. Kõige esimesed kaisuloomad,
Fotod : Janar Pilvet

pereliige

otsid vahvat katsikukingitust, siis kõige pisemate-

keskkonnasõbralikud
T eks t:: Marika Kurim

ja

konstruktoreid.

puidust

ning interaktiivsed beebilelud

tegevustekid,

autod ja klotsid
nüüd koos

on

kõik ühes kohas.

astu

edasi

ja leiad

guhimuliste

end keset

män-

tüdrukute ja poiste

võlumaailma. Siia

on

koondu-

õhkavad

igatsevalt

–

teiste seas Barbied, kaunid Disney printsessid
ning tõetruud beebinukud. Vastasseinas on seevastu esindatud kõik see, mis

paneb

südame

lennumasinate väikestel

osa

austajatel.

Hot Wheelsi

ja Silverliti vinged helikopterid

on

vaid

sellest, mille silm riiulitelt kohe kinni püüab.

Kui aga nukud või ralliautod olid sinu laste

mänguasjadeks möödunud aastatel, siis vaata
Kui tuled Lastemaailma koos

pisipõnniga, siis jätkuvalt on teda
ootamas Playmobili mängulauad,
pliiatsid joonistamiseks, köök
mängutoidu valmistamiseks,
minibassein vannilelude katsetamiseks ningveel mõned kohad,

kuhu ennast mängima unustada.

114
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üle Lastemaailma

mängude

teadus-, laua-ja meisterdamis-

riiulid. Siit leiad kindlasti

esimesi aastaid koolis käivale

mängud jäävad teele,

kui

põnevat ka

lapsele.

liigud

läbi

Sobivad

müügisaali

meie kireva Klotsimaailma poole, mis
koha leidnud

on oma

müügisaali tagumises pooles.

hooajakau-

välja toodud

talvel kel-

gud ning suvel liivavormid. Kohe kõrval
päriselu

minivariant

ostukärud,

akutrellid

–

on

väikesemõõdulised

ja tööriistakastid

–

tore

köögid,

kõik

see, millest väike remondimees või kokk unistab.

Ristteel, kus Lastemaailm sõbralikult Kodu-

hoogsamalt põksuma võimsate autode ja kiirete

ralliautod

on

alguses värvipliiatsid ja ranitsad,

jõulude ajal päkapikud ja kingiideed,

nud lelud, mille järele väikesed

tüdrukud

Tervikliku teemana
bad: kooliaasta

maailmaga kohtub, ootab sind vahva rong, kuhu
on

kuhjatud kallistamist ootavad

mad. Pehmed
ruumi

kuga.

ja on

mänguasjad on

TY

kaisuloo-

saanud rohkem

Tartus esindatud nüüd

suurema

Karvaste lelude naabriks oleme

vali-

paigutanud

lahedad aksessuaarid teatrimänguks või maskeraadiks: maskid, kostüümid ja vajalikud

näomaa-

lingutarvikud. Lisaks sünnipäeva tähistamiseks
möödapääsmatud õhupallid, ühekordsed
nõud ja veel tuhat olulist

asjakest,

mis

söögi-

peol

nestuda aitavad.
Kohtumiseni Kaubamaja Lastemaailmas!

õn-

EESTI ESIMESED

GURMEEJÄÄTISED
ON VALMIS

Lastemaailma
uudised

Barbarase
edevad mütsid
Ilus müts

on

õueriiete juures nagu täpp

uudisena

on

ka

Kaubamaja

lisa saanud. Barbaras
kub eriti edevaid

mapaistvam

on

i-l

ja hea

lastemütside valik taas

Poola kaubamärk, mis

ja sooje

mütse. Mütside

pasil-

kõige

kohevad mütsitutid, mida saab

osa on

mütsi pesemise ajaks eemaldada, et nende uhke väljanägemine võimalikult kaua säiliks. Lisaks kaunistavad mütse erinevad koemustrid

lid-pärlid,

mis

on

ja

sätendavad detai-

tüdrukutele kindlasti eriti

mööda. Barbarase

peakatteid

leidub

meelt-

Kaubamajas

mitmes värvitoonis nii poistele kui ka tüdrukutele.

Meltoni sokid

ja sukkpüksid
Melton

on

kvaliteetseid sokke

ja sukkpükse

Põhjamaise kaubamärgi

ka meie lastele,
ennustamatu.

materjalist

Seepärast

on

seid sokke, mida hea

vad ega kaota

päris

on

sama

tüdru-

kollektsioon

hea valik

muutlik ja

valikus nii õhemast

sokke-sukkpükse kui

tõmmata. Meltoni

tooted

ju siinne ilmgi

on

EV 100

nii beebidele,

väikelastele kui ka kooliealistele poistele ja
kutele.

MINIBEEBI

Taanist pärit kaubamärk, mis pakub

ka vahvaid

külma

Minibeebi

villa-

ilmaga jala

Eesti”

otsa

100.

sokid-sukkpüksid on vastupida-

oma

värvi ka

kordi. Meltoni toodetes

on

pärast

sünnipäevast.

Koostöös kunstnik

raamatust riietele, mis tutvustavad

skandinaa-

vialik funktsionaalsus, hoolikalt läbimõeldud

uus kollektsioon „Meie
inspireeritud Eesti Vabariigi

Pusaga rändasid toredad tegelased

mitmeid pesu-

ühendatud

on

Eestile nii omaseid rahvuslikke tavasid

disain

ja

kultuuri.

Nii leiab

rõivas-

pisikestelt

ja materjalivalik ning lapselikult lõbusad mustrid,

telt rukkilillemotiivid või väikesed

mida

räimed

on

lihtne kombineerida

muu

riietusega.

–

sümbolid, millega oleme

Eestimaal üles kasvanud ja mis

on

meile armsaks saanud. Kollektsioonis
on

Gorjussi

ööriided

Äratuntava disainiga kaubamärk Gorjuss
maalt. Eestlaste jaoks

on

märgile

omane

lipuvärvid.

Riiete

kangad

on

lektsioon

on

kõrge kvaliteediga

vali-

kol-

tud erilise tähelepanuga ja kogu

pärit Inglis-

on

loomulikult eelkõige esindatud

Eesti

loo-

duslikest materjalidest. Iga riideeseme

tüdrukupilt juba

tuttav nii kottidelt, rahakottidelt, erinevatelt sisustusele-

küljes

mentidelt kui ka koolitarvetelt. Sügisest

on

lehele, kus laps saab vaadata samade

valikus ka

vanuses

Gorjussi

ööriided tüdrukutele

aastat. Erksavärvilised

pidžaamad ja öösärgid

kega ning mugavad, trükipilt
armsa

Kaubamaja

annab rõivastele

on

roosamanna.

Ööriided

on

on

ööriided

on

müügil

Tallinna

ja

tüdrukute-

kätega kõigile kaasmaalastele.

pakitud karpi-

Tartu

multikat. „Meie Eesti”

ainulaadne kollektsioon, mis

loodud Eesti inimeste südame,

maja

desse ning sobivad seepärast suurepäraselt ka kingituseks.

Gorjussi

info, mis viib otse interneti-

tegelastega

lõi-

just piisavalt

väljanägemise, mis meeldib kooliealistele

le, olemata liiga

6–16

lihtsa

on

ja

Kauba-

Lastemaailmast leiab Minibeebi

erikollektsiooni beebirõivaid
tele 56–92

Kaubamajas.

on

pea

suurus-

cm.

Trendikas RIEKER
Lastemaailma niigi esinduslik lastejalatsivalik
veelgi täienenud. Lisandunud on Saksamaalt pärit

Kaubamaja
on

Rieker, mis

on

Eestis rohkelt tuntust

kogunud mugavate,

täiskasvanutele toodetud jalanõudega, aga Tallinna

Kaubamajast

saab nüüd soetada ilmastikukindlaid

paid ka koolilastele. Valikus

on

saa-

mugavad ja vastupidavad

jalatsid suurustele 33–40, enamik neist on RiekerTextöötlusega, mis muudab saapad veekindlaks ja meie
ilmastikku eriti hästi sobivaks.

Iga

Riekeri

lastejalatsi

ostuga saab kingituseks kaasa logoga sussikoti.
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Psss
Pdrtn er

Partner

D

*

ebit

pangakaardiga
koguksid rohkem

»

ostuboonust

Telli kaart

Finantsteenuse

asjatundjalt.

pakkuja

Partner

Kaubamaja AS-iga.

on

Mast,er

lhv.ee/partner

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

pangakaardi

pakkuja

on

AS

LHV

Pank

koostöös

Tallinna

Lastekülg

Teeme

TUULT!
Karl Vilhelm
Valter

Meisterdamine

tunne, kui saad

harjutada,

oma

on

väga äge oskus

kätega midagi

siis ei valmista ka

probleemi ning

on

mõnus

jube

valmis teha. Kui

suvi

kuigi

palju

ema

asju appi parandama

mitte

isa, vaid hoopis sind.

raskemat

saamas,

on soe

ja vahel mõnda

probleemi

lahti

haruta-

aju päris kärssama.

Seega valmistame ühe väikse
tuuliku, millega endale või teistele tuult puhuda.
Näitan kahte võimalust, kuidas tuulikule hoogu

Fotod : Erik Riikoja

1Lõika papist

läbi

ees

des hakkab

anda: kas
Tekst: Karl Vilhelm Valter

on

sügis veel

asjade parandamine mingit

varsti ei hüüa
enam

−

külge

kondiauruga keerutades

või mootori

ühendades.

neli

ühesugust tiivikut.

2Voldi tiiviku
alumine ots ära ja

liimi

see nurga

all

korgi külge. Korda
kõigi tiivikutega,
et tiivikud
ühtlaste

nii

1Tiivik

jääksid
Nüüd kui käed

on

väsinud,

3Võta söögipulk

võid panna külge mootori

Ehitamiseks saab

või

ja

kasutada

pliiats ning

igasuguseid

materjale ja

suur

osa

see

grillvarras

valmis, aga

on

varda asemel torka sinna

vahedega.

või

torka ka

ehitada sellele aluse.

Mina kasutasin selleks

korki.

lõbust ongi erinevate

2Mootori
juhet ja

küljes

küljes

da need juhtmed nii, et üks

patareisid ja plasttopsi.

juhe patareidest läheks

Ongi kondiaurutiivik
valmis!

pappi, söögipulka, korki,

Et seda kasutada,

saab, kui lammutad ära

kuumaliimipüstolit (võib

pane tiivik

mõne

kasutada ka tavalist

vahele ja veereta seda

muu

liimi), kääre ja tange.

nende vahel.

Võid ka osta Oomipoest.

Neid elektroonilisi vidinaid

vana

puldiauto või

mootoriga mänguasja.

on

kokku ühe
tori

juhtmega

küljest.

Kui teised

kaks kokku

puutuvad,
hakkabki
mootor tööle. Lüliti

ühen-

SUVISE HOOAJA VÕITJAD:

võid

10 € kinkekaardi võitis Grete

dada

Lahedaid tuulikuid ootame kuni 15.10.2017.

Lisette R.

miskohta.

Lisa kindlasti

vahel läheb loosi

pilt ja saada meile,

10-eurone

sest

kõigi pildisaatjate

Partner Kinkekaart.

liitu-

„Reis ümber maailma“ võitis

Ja et kõik

Karoliine K.

oleks ilusti pa-

Tigupost: Lastenurk, Kaubamaja AS,

ühendust võetud.

nimi,

vanus

Gonsiori 2, 10143 Tallinn

ja

kontaktandmed.

Lauamängu

E-post: lastenurk@kaubamaja.ee

oma

Võitjatega

on

kendatud, pane
see

kõik plasttopsi

külge. Ongi valmis!
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kaks

patareiümbrise
kaks juhet. Ühen-

mikromootorit, (lülitit),

Mina kasutasin seekord

Tee oma meisterdusest

on

ka

patareiümbrist,

lahenduste katsetamine.

peopesade

sisse mootor.

moo-

Saa

osa

Vietnami

ajatust
võlust!
Vietnami

ringreis koos
rannapuhkusega
Hind alates

1299 €

Lisaks
eksootilisi

palju teisi
sihtkohti,
küsi lisa

tellimus@wris.ee
www.wris.ee

LASTEMAAILM

Partner-

HEA PARTNERI SOODUSHINNAD

kaardiga

KEHTIVAD PARTNERKAARDI ESITAMISEL.
Pakkumine kehtib kuni 28.09 või kuni kaupa jätkub.

LENNE
REIMA

tüdrukute
kummikud
talvemantel

(104–140

(24–35)

31.99 €/ 39.99 €

cm)

79.99 €/ 99.99 €

COLUMBIA
botased

(32–39)

55.99 € / 69.99 €

LENNE

poiste talvejope
cm)

(98–134

69.99 € / 89.99 €

VIKING
botased (28–35)
35.99 €/ 44.99 €

GEOX

poiste botased

(28–39)

GEOX
baleriinad

55.99 €/ 69.99 €

(29–40)

61.99 €/ 77.99 €

Tma*lüäring
ainult

GEOX
tüdrukute jalatsid

(22–27)

55.99 €/ 69.99 €

to de

Kaubmjs.

tähisatud

LEGO

City klotsikomplekt

MATTEL

„Kalastuspaat”

treileri mängukomplekt

17.99 €/ 23.99 €
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39.99 €/ 49.99 €

LASTEMAAILM

Partner-

HEA PARTNERI SOODUSHINNAD
KEHTIVAD PARTNERKAARDI ESITAMISEL.

kaardiga

Pakkumine kehtib kuni 28.09 või kuni kaupa jätkub.

MAYORAL
kleit (2–9 a)
31.99 € / 39.99 €

MAYORAL

poiste kudum

(2–9

a)

23.99 € / 30.99 €

poiste särk (2–9 a)
16.99 €/

21.99 €
(2–9

poiste püksid

NAME IT

a)

23.99 €/ 30.99 €

tüdrukute

(80–110

T-särk

cm; 2 eri

värvi)

11.99 €/ 14.99 €
tüdrukute retuusid

(80–110

cm; 2 eri

9.90 €/

12.99

värvi)

€

BUKI
AASAGEKO

lauamäng „Matemaatika
on

lihtne” 11.99 €/ 15.49 €

keemiakatsetuste

BRAIN GAMES

komplekt

lauamäng „Ice Cool”

24.99 €/ 31.99 €

27.99 € / 34.99 €

LEGO

Duplo klotsikomplekt
„Minu esimene

mängumaja”
17.99 €/ 22.99 €
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Ajatu

disain aastast 1881

Taika tähistab
10 aasta

juubelit
Iittala üks eelistatumaid lauanõude
Taika

sarju
on

(eesti

keeli

midagi

dekoratsioon. Klaus
külluslikus

iga

Taika

ime)

enamat kui kaunis

Haapaniemi

kunstiloomingus räägib

ese oma

loo

ja

nii

on

see

olnud kõik need kümme aastat.
Kümne aasta

juubelikruus

on

tõeline kollektsioneerimist väärt
Kruusil sirutab tiibu kuulus

ese.

öökull, kelle taustamustriks

spetsiaalne juubelipitsat.

on

Erinevalt

teistest Taika kruusidest kaunistab
see

muster ka sanga

sisekülgi.
kenasse
Klaus
Taika

Kruus

on

ja

kruusi

pakendatud

kinkekarpi.
Haapaniemi loodab,

ergutab

inimeste

võimet, millega teostada

igapäeva

et

kujutlusoma

fantaasiaid. Rohkem

infot Iittala kohta leiab kodulehe-

küljelt

www.iittala.com
/iittala

iittala.fi .

Kodu

Sti il : Pille Pappel, Eneli Kuldvee
Fotod : Erik Riikoja

Hubane

T e ks t: Eneli Kuldvee

lihtsus
Helge ja minimalistlik
kombineeritud

ruum

mustaga,

kus midagi ei ole liiga vähe
ega
on

liiga palju. Detailideks

praktilinurgajustkui loodud unis-

ilusa disainiga

sed esemed. Selline
ke

on

tamiseks ning rahulike
hetkede nautimiseks.

1Rainsi seljakott (Naistemaailm)

99.99 €

& Funneli kühvel ja hari 61.99 €*

4Klippan

6Valhalla padi „Windy” 45x45
19.99 €*

9.90

€

cm

2Nordlux’i laevalgusti
Saule pleed 45.99 €

44.99 €*

3Menu Sweeper

5Cadesi tugitool

379.99 €

52.99 € 7Bold Tuesday plakat „Colour World” 60x90

cm

8Kähleri presskann 89.99 € 9Kähleri suhkrutoos 35.99 € 10Iittala alustaldrik

11Iittala kohvitass

9.90

€

12Fermi

korv

59.99€*

13Fermi korvikaas

62.99

€*
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TREND

Tooniderikas sügis
Sügiseses

toas on kontrastiks

tum-

mised juveelitoonid, sära hõngu
toovad üksikute metallikesemete
läiked. Õdusalt hubases nurgakeses
lase inspiratsioonil lennata ja

inno-

vaatilistel mõtetel tekkida. Säti end
mõnusalt pleedi sisse, naudi

rahu-

likku hetke ning rüüpa kõrvale
mõnd sooja lemmikjooki.

Sti il: Pille Pappel, Eneli Kuldvee
Fotod : Erik Riikoja
:

T eks t: Eneli Kuldvee

Kaubmjs.Tüling
ainult

to de

tähistaud

*Tärniga

124

1It’s About
5Kähleri

Romi

laevalgusti

teekann

9Day Birger

109.99

€*2Blomusi puudehoidja Mandra 134.99 €* 3Blomusi kastekann Limbo 39.99 €* 4Softrendi diivanilaud 169.99
6Asa kruuside komplekt 2 tk 14.99 €7Barista & Co piimakann 14.99 € 8Nordic Honey minimesi 9.90 €*

Hammershøi 97.99 €

Et Mikkelsen Home’i kandik 65.99

€*10Sia

lillevaas 30.99

€11Day Birger

Et Mikkelsen Home’i teeküünlahoidja

36.99 €*

12HAY dekoratiivpadi 79.99 € 13Pleed 43.99 € 14Silkeborgi pleed 45.99 € 15Dekoratiivpadi 17.99 € 16Since Designi pildiraam XS 34.99 €*
17Since Designi pildiraam S 34.99 €* 18NewWeave’i vaip Esna 70x140 cm, 39.99 €
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€*

TREND

Põhjamaiselt
tüüned hetked
Põhjamaades

levinud

kerkib esile ka
Selline eluviis
lihtsas

ja

hygge

paneb

meid ennast hästi tundma

emotsionaalselt

kas või näiteks hubases

soojas

Mahe

ning

oma

õdus

keskkonnas

–

köögis, juues hõrgult

lõhnavat teed või meelt
koos

sisustustrend

toidu kontekstis.

köögi ja

kirgastavat

kohvi

sõprade ja lähedastega.
küünlavalgus

selle õnnetunde

sobib

joovastavalt

juurde.

T e ks t: Margot Meus
Fotod : tootjad

Kaubmjs.inltT*ärhgdü
to de

1Blomusi küünlajalg 29.90 €*2Ritzenhoffi piimaklaas Milk Saiman 250 ml
4Woolishi pleed Kalasaba, hall 130x170 cm 69.99 €5Muuto kruusid Push 2
6Compagnie

21.99 €*

3Upstairs Designi espressotass

tk 39.99 €, Muuto

de Provence’i lõhnaküünal Mucem, limited edition 350 g 39.99

€7HAY

kohvipresskann

Push

Rhom Trivet’ kuumaalus

UHO

99.99 €*

19.90 €

8 Iittala sarja Tools potid, pannid, ahjuvormid Partnerkaardiga –20%9Kähler Hammershøi teekann, antratsiit 1,2 l 97.99 €
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Nõuanne

T eks t: Kaili Kannel
Sti il: Eneli Kuldvee
Fotod: tootjad, Erik Riikoja

#HYGGE
Sügis

on

taas üle meie laotamas

oma

1PAI voodikate 59.99 € 2PAI padjakate 13.99 €3Coveredi padjapüür

märga halli jakki, kuid sellel hooajal tuleb
ta täiesti teistsugune! Selle

asemel,

et

pidada võitlust tuule ja vihmaga, eralda
end sellest

loo enda

kõigest ja

jaoks

lugematuid heaoluhetki.

vaatamata

sellele,

et ka Taanis on

ja pime sügistalvine aeg,

on

valitud korduvalt maailma

pikk

taanlased

kõige

nelikumateks inimesteks. Mis

õn-

on nen-

de saladus ja mida nemad teistmoodi

teevad? Vastust võib otsida taanlastele nii
kultuurilises

hygge.

fenomenis,

mida nad

Tabavat eestikeelset vastet

ke leida, kuna seda võib leida

omases

kirjeldavad sõnaga

on

kõiges

sellele sõnale
−

see

ras-

võib olla

tunne, emotsioon, tegusõna, nimisõna või omadussõna. Hygge

väga

lihtsate

Põhjamaa

on

elustiil, mille kontseptsioon hõlmab

asjade

maksimaalselt nautimist. Hoiatus!

rahvastele omasest heaolutunde nautimisest

võib saada sinu, sinu pere ja

sõprade uus elufilosoofia,

mille järgi elada mitte ainult

sügistalvel, vaid

ringi. Kuidas siis

hygge

oma

kodus

aasta

tekitada?

MINIMALISTLIK, KUID SOE
Kui

me

räägime

soovitatav

ruumist kui

elukeskkonnast,

siis oleks

jätta kõrvale kõik üleliigne. Puhtad tühjad

pinnad, uskuge, vabastavad vaimu ja täidavad kodu
atmosfääri täiesti

126
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energiaga,

mis

on

vastuvõtlikult

26.99 €4Coveredi tekikott 230x210 139.99 €5Villeroy & Bochi kohvitass
Artesano 15.99 € 6Villeroy & Bochi alustaldrik Artesano 10.99 €
7Muuto Restore Basketi korv 79.99 €

nõuanne

valge ja vaba kõigele uuele. Siinkohal ei räägi
me

aga kindlasti mitte

„tühjast valgest karbist”,

vaid ikka hubaselt sisustatud minimalistlikust

ko-

dust. Hea nipp, kuidas kodus

alt

hoida,

ära

on

nipsasjad silma

süstemaatiline hoiustamine. Suured

kastid, millele saab peale kirjutada vihjeid selle
sisu

kohta,

on

igatpidi praktiline

valik

ja korras-

tab ka ruumi visuaalselt.
MUUTOon Taani

kust leiad

kaubamärk, kelle tootevali-

hulgaliselt

variante erinevatest korvi-

dest. Tugevdatud kangast, ümardatud servadega
Restore Basketi korvid lisavad ruumi

ning

kontrastsed või mahedalt

soojust

pastelsed

värvitoo-

nid annavad võimaluse interjööri just sobiva

nüansiga täiendada.
Tallinna Kaubamaja disainipiirkond, mis sügisest

mis

laieneb ka Tartusse, peidab endas tooteid,
on

esteetiliselt stiilsed

trendikad,

naalsed.

Kaubamaja disainipiirkond

ja

funktsio-

aitab sul

hoida end kursis uue värske Eesti ja Põhjamaade
disainiga, pakub head lahendust originaalsete

kingituste
uudistades

leidmiseks

ning kohapeal

niisama

inspireerida ja turgutada oma

meeli.

Muuto, Hay, Valhalla, Factory, Softrend, Norkke ja Mare Kelpmanni tekstiilistuudio

on

vaid

mõned nimed, kes disainipiirkonnas Põhjamaade

ja kodumaist disainiparemikku

esindavad.

LASE LOODUS TUPPA
Rustikaalne minimalism

on

suund Skandinaavia

sisustuses, mis avab lahkelt ukse kõigele, millel
on

küljes

looduse

puudutus.

Võimalikult ehe

ja

puutumatu materjal loob meie koju atmosfääri,
mida kunstlikult loodud tehislike
saavuta.

Lopsakad

dugi kõige

rohelised toataimed

otsesem viis looduse

pealegi alandab

toodetega
on

ei

mui-

taimede lähedus

ka omadus õhku

potitaimedele

on

puhastada.

Vali nende

* Sõna hyggemärgiti

niga vaasid, millest

esimest korda ära

tuppatoomiseks,
ja

nende eest

hoolitsemine stressitaset ning teatud taimedel
on

kohal ka lõikelilled või lihtsad rohelised oksad.

HYGGE

Lisaks suurtele

koduses interjööris alati

õigel

Instagramis
seks

on

iialgi

sa

ei

tootevalikust.

praegu-

#Hyggepostitusi

HUBANE NURGAKE, KUHU PEITU PUGEDA

tehtud üle 2 miljoni

Hygge'lik kodune interjöör peaks

korra.

toetama

* Tänavu suvel võeti
sõna

nurgake,

kus

värskemate

ka inglise keeles.

on

või raamatu

Aalto kauss,

tooteid,

139.99 €
Aalto kauss 358

mm, Rose gold 119.99
5Iittala lamp Leimu

6Iitttala
padjakate
tumehall

mm

79.99 €

559.99 €

50 cm,
129.99 €

pleed

et

oma

Kaubamaja

lõputult inspiratsiooni ja

kodune

hygge-nurgake hubaselt

täiuslikuks muuta. Põhjamaiseid maitse-eelistusi,
värvide

ja mustrite

raalselt

pehmet puudutust kannavad

€

X Issey Miyake

7Silkeborgi

sätitud

hea muusika

lummusesse unustada.

Kodumaailmast leiad

kirgas 75 mm 39.99 €
3Iittala Aalto vaas Rain

380x250

on

lohakalt

Boch New

alates 25.99 €

mm

on

koht, kuhu end vihmaselt hallil

pühapäevahommikul tundideks

Wave Stone’i taldrikud

220

Süütevalmis

pleedid ja padjad

ootamas. See on

4Iittala

virn sinu lemmikraamatute ja

ajakirjadega.

küünlad ning

2Iittala

olema loodud

„aeglast eluviisi”. Elutuppa, magamis-

tuppa või kodukontorisse loo mõnusalt hubane

hyggekasutusele

1Villeroy &

disai-

tüdine, näiteks

Alvar Aalto loomingust, mida leiad IITTALA

18. sajandil.

Taanis
*

eksponeerimiseks kaunid ajatu

harmoonilisi kooslusi

tooted. Selle sõbraliku

kõlaga Kaubamaja

märgi tootevalikust leiad

ja

natu-

endas PAI

enda

dekoratiivpatju, pleede,

voodikatteid ja köögitekstiili. Taani kaubamärk

hygge-nurgakesse valiku
kõrgekvaliteedilistest pleedidest, mis on SkandiSILKEBORGlisab sinu

naavia villast erilise

saab

hoolega

valmistatud. Mis

jaheda, hülgehalli ilmaga

kui üks

soe

olla mõnusam,

ja hubane villapesa sinu enda

diivanil, kamina

ees…

e
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nõuanne

HYGGEKÖÖGIS
Väga hygge on

köögis

veeta ühiselt aega

kokates. Unusta formaalsus

ja hoia ka köögipoolel kõik hästi
lihtne ja ehe. Kui sõpruskond
mõnus hetkes

saabub, et sinuga
olemise

ja selle

maksimaalselt

nautimise õhtu veeta, hoolitse sel-

juustu serveerida, ja väikesed

le eest, et köögist leiaks

unikaalsed, Iittalale

vajaliku

arsenali. Hygge filosoofia seisukohast

on

naalsus

esemete

päritolu,

funktsio-

kuhu kallata näiteks Itaalia

ilu võrdselt olulised

ja

põldudel päikest kogunud

visuaalse harmoonia loomisel.

oliivid. Sel hetkel ei räägi

Multifunktsionaalsus ja ajatu disain
annavad tarbeesemetele olulise lisaväärtuse.
Toiduvalmistamisel
new

Nordic kitchen’i

restoran

ei

saa enam

järgivad Põhjamaa rahvad
võlusid. Üks edukalt toimiv

kuidagi

läbi maksimaalselt

naturaalse tooraine ega võimalikult

algupäraseid

toiduvalmistamismeetodeid ja maitseid eksponeerimata. Proovi ka

oma

kodus äratada ellu

vanad kokakunsti traditsioonid

emade

mida

retseptid,

uute

ja

otsi

välja esi-

maitsenüanssidega

täiendades taaselustada.

Selleks,

et

oma

koduköögis professionaalselt

tootevalikuga.

kvaliteetsed

Vali

ekspertide valmistatud

potid-pannid,

valmistamise

meeskond

mänguliselt

mis muudavad toidu-

nauditavaks. Uuest

Hard Face’i terastoodete sarjast leiad näiteks
kolmekihilise

põhjaga poti,

ääristatud vaikselt

sulguv klaasist

on

silikoon-

kaas kahe eri

Fiskarsi toodetest saavad

valamisfunktsiooniga.
kindlasti sinu

millel

köögi kõige

nutikamad abilised,

mis annavad võimaluse toiduvalmistamist maksimaalselt nautida

ja viivad

eksimisvõimaluse

kokakunsti tasandil miinimumini.
IITTALAon
inimeste

märk, kelle tootevalik on loodud

igapäevaelu

rikastamiseks. Tarbeeseme-

te valmistamisekskasutatakse naturaalsete ma-

terjalide

laia valikut:

nende erinevaid
toote

elama

kivi

ja puitu ning

kombinatsioone,

paneb.

lauale lisada pisut

128

klaasi,

Kui soovid

mille

sünergia

argipäevasele

pidulikkust, vali mõni kandik

aktsendiks sarjast Rose Gold. Hoia

oma

käepärast erinevad puidust ja

alused,
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kivist

köögis
millel

keegi

1Fiskars Hard Face

57.99

€2Fiskars Hard

Face Steeli praepannid

53.99 €3Villeroy

alates

& Boch NewWave’i
suhkrutoos

Villeroy &

39.99

4

€

Boch New

Wave’i koorekann

€5Villeroy

42.99

& Boch New

Wave Stone’i taldrik
26x20

cm

25.99

€

6

Iittala Aalto kauss

69.99

teed või

paku

enam

Aastatuhande
tutvustas

sarja

mm

kannutäis värsket

alguses,

mil VILLEROY & BOCH

New Wave, oli

sioon toidulaual. Need

see

justkui

revolut-

dünaamilised, ebatradit-

sioonilise kujuga taldrikud võitsid paljude südame.

New Wave Stone

on

septembris värskelt

aga

turule toodud

uus

viimistlusega.

Struktureeritud hallid

mis meenutavad

kauss Rose gold 504

halvast ilmast! Valmista

suur

head punast veini.

mm

€7Iittala Aalto

159.99 €

seltskonnast

sõprade saabudes ka

Steeli potid alates

Rose gold 50x182

toimetada, annab panuseFISKARSi
oma

omase

disainikoodiga kausikesed,

liin,

mis

on

tänapäevase halli

tootepinnad,

kivi, annavad mõnusalt

rusti-

kaalse puudutuse sinu lauale ja tõstavad
maitseelamuste nautimise uuele
Sundimatult vaba õhkkond

ühiselt koos kokkamine
muusika saatel lennutab

kõrgusele.

ja kallite inimestega

küünlavalguse ja hea
su

otse

hygge lainele!

Sina lihtsalt naudi iga pisematki hetke, mis
sulle

pakub.

Minu hea Taani sõber

viibid hetkes või
ega

olukorras,

ütleb,

see

et kui

kus naeratus ei taha

taha sinu näolt kustuda, siis

see

ongi hygge!

sa

3 ühes
PowerPro Aqua

juhtmevaba

FC6404/01

varstolmuimeja

Imeb tolmu

ja peseb ühe
liigutusega
Võimas 18 V liitiumioonaku

PowerCyclone tehnoloogia

TriActive

turbo-otsik

Sisseehitatud käeshoitav tolmuimeja

Lihtsalt

paigaldatav veepaak

Pestavad

mikrokiudpadjad

Partnerkaardiga

Tavahind

239,99€

279,99€

Märk

VAIDAVA CERAMICS

MAA VÄRVIDE
imeline pealetung
Kes meist ei teaks ütlust: elus

kunagiste hitti de juurde. Pendel

peab olema

on

muutused. Nüüd

on

need käes! Kõik maine ja lihtne

i

T e ks t: Riina Luik

praegu on kõik teisiti

jah,

rustikaalne lihtsus koos
mahedate

värvidega

tegelikult

on uus

in.

maalähedased toonid

kõrvale
on

tõrjutud soojad

enesestmõistetavalt ko-

ha sisse võtnud mitte ainult maailma
vaid ka kodusisustuses. On
tust
on

et

moes!

on

1 Vaidava

Ceramicsi

kauss 0,6 l 11.99 €

2Vaidava
kauss

neil lihtsalt uued juured, imedes

miksides seda kõike

Ceramicsi

1 l 14.99 €

3Vaidava

on

endasse ahnelt kõiki ehedaid värve

Ceramicsi

kauss 2 l 21.99 €

dega.

Just

Globaalse

see

oma

ja lõhnu,

päritolumaa kodutun-

ongi eeldus,

loomingu alged

et
on

saada
aga

globaalseks.

alati

kusagil

kindlas mullas...

tung”

–

minna

RUSTIKAALSUS

Põhjamaade
ka ei

PÕHJAMAISES VÕTMES

disainis

puudutaks

−

on

–

mis tahes valdkonda

alati olemas olnud

see

tagasi juurte juurde, nautida lihtsust, hubasust,

ki, mis püüab pilku, tekitab huvi ja mõjub

õdusust

ülimas lihtsuses

Näib

see

ja loomulikkust.

ka,

eelmiste

et uuel

Z-põlvkonnal

on

nutti võtta

põlvkondade pärandist parim,

kõrgtehnoloogia

timmida

kaasabil viimase vindi

ning nautida ja müüa selle tulemi vilju igas
ilma nurgas. Vaid

130

lõpu-

uperpallitamisest

sündinud igati tervitatav „uus

taas

moelavadel,

selgelt tunda,

värvide ja vormimängude

ringe ja jõuab

ku lt u u r ia ja k ir ja n ik Fotod : tootjad

–

maa

Kulla-karra ja neoonvärvide

poolt

värve! Või et mood teeb

liikunud, ütlevad inglased selle kohta, kui toimuvad suured

pealtnäha on
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see

peale
maa-

juurtetus,

esemete

vastupandamatult

maitsekus,

mida

see

mis-

oma

šikilt. See

on

kandes, millega kodu

sisustades ja mida lauale pannes tead kindlalt,
ei lähe

alt, ning lahkuvad külalised

küsimata: kust

Kuigi

see

pärit on?

Selles

ei suuda
on

lätlasi ei taheta enamasti võtta

et

jätta

midagi!

Põhjamaade

märk

nõudekomplekti saab kokku kombineerida neljas
toonis

mis nii moodustavad laual koos

nõudest,

vaimustava maalähedaste värvitoonide

Nõud sobivad
terrassile

−

suurepäraselt maakoju,

neis

on

galerii.

õue

ja

kutsuvat looduslähedust,

praktilisust ja võluvat elegantsi.

MUST NAGU MULD, TUME NAGU TUHK

Itaalias Veneto maakonnas Trevisos

keraa-

asuv

mikafirma TOGNANAteeb aga omakorda silmad
ette

–

inglastele

ettevõte

on

asutatud juba aastal

1775! Kui vähegi olete viitsinud pöörata mõne
eriti kena lauanõu

kus

see

põhja ülespoole,

kaunitar tehtud

on, siis

on

et

vaadata,

väga tõenäoli-

olete Tognana nõudega kokku puutunud.
Itaallastega pole mõtet vaielda – neil on maitsene, et

meel,
ja

mis

leiutab

nad ilmeksimatult

juhib

midagi

juba leiutatud.

uut ka

seal, kus

õiges

suunas

kõik näib olevat

Nende uhiuus lauanõudesari

„Vulcania” surub paadunud linlase kontsad
ga maasse,

õigemini

täie-

musta vulkaanituha sisse.

Mitte ainult kollektsioonile tunnusvärviks valitud
must

DENBY

värv, vaid

ka faktuurne pind, mis meenutab

sulalaava voolamist

alpiaasadel, mõjub provoka-

tiivselt ja üllatavalt. Ütleme nii, et need nõud
nõuavad interjööri, kogenud kokka ja maitsekat

kampa (eks
tõdeda,

nad ole kõvasti lõuna

et vaid

pool ka), tuleb

70 kilomeetri kaugusel Valgast,

väikeses Vaidava külas

asuv

käsitöökeraamikavabrik

on

VAIDAVA CERAMICSi

ehe näide sellest, kui-

uue

hingamise ning

2Denby Studio
Crafti kauss 12.99 €

3Denby Studio Crafti

lauakatjat
Samas

–

sest

pakub

koloriidiga

„Vulcania” dikteerib reeglid.

ülirikkaliku

kollektsioon

köögikunstimeistrile

–

nõudevalikuga

hiilgavat

värvidest

tausta

musta

tõelisele

pakatav

mahe-

toit hiilgab sellel kui ufo sünkmustas taevas!

e

traditsioonili-

uuendusmeelsusega annavad

sele käsitööle

Crafti kruus 12.99 €

salatitaldrik 12.99 €

das sugupuu juuredja põlvkondade tugev side
koos

1 Denby Studio

et neis

on

karget põhjamaist joont küll ja veel. Ülilihtsa

TOGNANA

vormiga kollektsiooni „Maa” lihtsad rustikaalsed
vormid mõjuvad savinõu-puitaluse kombinatsioonis

komplektidena lihtsalt ja kaunilt. Soojast

nasest savist

argised

lauanõud

kurvikad ja isegi toekad, kuid

elegantsed.

gu küütlevad

nii

on

on

sellegipoolest väga

glasuuritud sisepinnad.

ülimalt

Enam kui

juures „küpsetatud”

vastupidavad,

elektri-ja puuküttega kui

ning

pu-

küll koduselt

Kahtlemata õilistavad nõusid omaja-

tuhandekraadise kuumuse
nõud

on

olles kasutatavad

ka

mikrolaineahjus

pestavad nõudepesumasinas.

TAGASI JUURTE JUURDE
Kui eelmainitud Vaidava keraamikakoda tähistab
35

tegutsemisaastat,

lismaa

poole,

siis keerates

võtab meid vastu

Derbyshire’is juba

kompassi Ing-

Kesk-Inglismaal

1809. aastal asutatud keraami-

katehas. William Bourne’i avastatud kvaliteetsed
savileiukohad

panid aluse

tänaseni

DENBYkeraamikatehasele.

tegutsevale

kõik trendid ja klientide maitse-eelistused,

on

et-

tevõte sellest hoolimata kujunenud ise tarbekeraamika

suunanäitajaks Suurbritannias.

valgevaimustusest

soojade

on

nemadki

Suurest

glasuurid

on

cm

19.99 €

6Tognana

ümar

küpsetusvorm
15

cm

7.90 €

7Tognana ovaalne
küpsetusvorm

tagasi pöördunud

maa-mulla-lehtede toonirikkuste

Uue trendika kollektsiooni

5 Tognana alus
33x24

Olles teinud kaasa

juurde.

üdini

23

cm

9.90 €

8Tognana ovaalne
küpsetusvorm
23

cm

13.99 €

looduslikud, lähtudes kase-, jalaka-, pähkli-ja
kastanipuu

toonidest.

Iga sarja „Modern rustic”
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märk

LEONARDO

HING

HING

ökoloogiliselt ülipuhastele

nus! Tänu

tele koostisainetele ja

puidust

tahile

naturaalse-

põlevad

küünlad jääke jätmataning täidavad uneleja

meeled-mõtted vaid positiivsete emotsioonidega.
Alustanud kodukosmeetika, küünalde ja seepidega,
ma

kaldus Sofia otsiv vaim aina

ja katsetama. Neli

aastat

eksperimenteeri-

põnevaid katsetusi,

sadu retsepte, ja vaimustavalt lõhnav tulemus
KASTANID JA ORAVAD

nüüd teie

Mis seostuks veel

Hing Organicsi

paremini sügisega kui langevad

ees

Kodumaailmas

on

– hingega tehtud

kodukosmeetika.

puulehed pargis ja maapinnale potsavad kastanimunad? See kõik harmoneerub sügisese küpsuse-

põldudel, aias ja linnapargis ning just sügise

ga

mahedate

värvidega seostame kodusoojust ja hu-

Nagu iga korralik pidu, lõpetame meiegi kirsiga
tordil

ja selleks

Taani disainifirma

on

QDOdisai-

basusust. LEONARDOdekoratiivne maatoonides

neri Pernilla Vea

kodusari „Castagna by Leonardo” ei jäta tõesti

kollektsioon, kuhu kuuluvad minisarjad (75,

kedagi

külmaks

–

sarja mitukümmend eriotstar-

belist, eri kujuga ja materjalist, kuid värvitoonilt
imeliselt haakuvat toodet

vad,

kuid

on

mõjuvad ruumis

hästi

kombineerita-

ka iseseisvalt imehästi.

Habras klaas kombineerituna naturaalse

(küünlavalgustid),

puiduga

tuhm piimjas klaas, mille

mile oleks justkui muld ja sammal jätnud

jala-

oma

oravakesed (riputised, küünalajalad, dekoratiivsed vorõrna

puudutuse (vaasid, alused, kausid),

mid)

–

see

kõik kokku annab vaba ja fantaasia-

rikka mänguruumi
et kutsuda

kõigile kodusisustajatele,

Kui ühe ettevõtte nimi
see

VÕLU

on

Hing,

muudes keeltes mida iganes

Hingega tehtud asjad

on

meie

ja puudutuse mõõtmega,

iial

pakkuda ei

Kuna Rootsi

siis
–

tähendagu

eesti keelt

jaoks

personaalsu-

mida masstootmine

Lapimaa puhta

Grödahl, toob

ta meile

karguse ja puhtuse veelgi

on

klaasid, mida tahaks jääda ja

jäädki kauaks vaatama,
puutuda ja pihku

kasutatud vaid

joogi olemus!

kui tihkad seda ilu

võtta. Kuidas värvid

Maa

lainjad vormid,

vee

vaikne olek

paneb
näib,

küsima:

et seni

–

kõik

see

halloo, kus

mängivad,

puu

eluringid,

tundub nii lihtne ja
te seni olite?

oodati Pernillat, kes selle

meile kandikul ette kannaks.

1 Leonardo
35

tule leekide dünaamika, metalli stoiline soliidsus,

Aga

cm

vaas

Ferrera

53.99 €

2Leonardo

korrusalus

Castagna 34.99 €

3Leonardo orav 13 cm 11.99 €
4Leonardo teeküünlaalus 6.90 €
5Hing’i vedelseep kätele
Lemongrass, Lavendel, Juniper &
Pine, Rosmary & Litsea 26.99 €

6Hing’i

kehakreem

Lemongrass,

Lavendel, Juniper & Pine, Rosmary
& Litsea 19.99 €

7Hing’i ruumilõhnastaja

8 QDO topeltseinaga
klaaside komplekt
210 ml, 2 tk 19.99 €
9QDO topeltseinaga
klaaside komplekt
380 ml, 2 tk 24.99 €
10QDO topeltseinaga klaaside
komplekt 75 ml,

on

eestlanna

kauge põhjamaise

sammu

võrra lähemale.

puhtaid orgaanilisi

vahasid ja

õlisid ning kamaluga lõhnavaid ürte: rosmariini,

lavendlit, litšit, patšulit ja apelsini…
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enne

kuidas klaasis vormub ja lööb särama selles oleva

looduse rüpes

Hinge käsitööna valminud lõhnaküünalde juures
on

ja „Vesi”. Need

2 tk 16.99 €

suuda.

sündinud HING ORGANICSi asutaja
Sofia

210

klaasid) „Puu”, „Tuli”, „Maa”, „Metall”

Lemongrass, Lavendel, Juniper &

kõneleja kõrv läheb selle peale kohe kikki.

se

ja

350 ml

topeltseinaga joogiklaaside

sügis tuppa.

HINGEGA TEHTUD ASJADE
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LÕPUKS DESSERT!

mmmmõ-

QDO

Pine, Rosmary & Litsea 29.99 €

Praktiline

kollektsioon,
mis

liigutab

–

Kia cee’d.
Vaata pakkumisi kia.ee

Kia cee’d hinnatud

varustuspaketid ja

lai mudelivalik, annavad

võimaluse praktiliseks otsuseks kõigile, kes hindavad muretut

ja kvaliteetset igapäevaelu. Sügis

on

praktiliste otsuste aeg!

Kollektsioonid leiad üle Eesti:
TALLINN: Viking Motors Ülemiste, Ülemiste tee 2; Viking Motors Tammsaare, Tammsaare tee 51. TARTU:

PÄRNU:

Inchcape, Tallinna

RAKVERE:

mnt 82. HAAPSALU:

Tradilo, Tallinna mnt 73. KOHTLA-JÄRVE:

Rakvere Autotehnika, Rägavere tee 44. KURESSAARE:

VILJANDI: Rael Autokeskus, Tallinna tn 97 . VALGA:

Kia

7-aastane/150

Autospirit Tartu, Turu 47

Inchcape, Järveküla

tee 22.

Kuressaare Autoteenindus, Kalevi põik 2.

Salome Valga, Pihlaka 2.

.

000 km garantii kehtib kõikides ELi riikides (lisaks Norras, Šveitsis, Islandil ja Gibraltaril). Vastab kohalikele nõuetele ja tingimustele.

Kütusekulu (l/100 km)/CO2(g/km):

linnas

alates 5,1/113, maanteel alates 3,7/102,

keskmine

alates 4,2/109.

Kodumaailma
uudised

Unikaalne

disainiprojekt

eksklusiivselt Kodumaailmas
Erakordse disaini

poolest

tuntud Saksa ettevõte RITZENHOFFtähistab sellel

aastal 25. sünnipäeva. Klaasitootja alustas ettevõtmist sooviga luua maailma
mis oleks funktsionaalsuselt lihtne, kuid

midagi,

mille disain oleks

väljapaistvalt

eriline. Selleks kaasati eri taustaga disainereid, arhitekte, kunstnikke jt loojaid

ning

neile anti vabad käed toote

pinna kujundamisel. Sünnipäeva-aastal

käivi-

tatud projekti „The Next 25 Years” käigus võeti ette Ritzenhoffi neli kõige
ikoonilisemat toodet

(piima-, õlle-, džinni-ja vahuveiniklaas),

mis olid

lõuendiks koostöös maailmakuulsate disaineritega. Loovjõu hulgas
disainer Naoto Fukasawa

kujundaja

Jaapanist,

arhitekt Patricia

kastuudio

ideaalseks

toote-

Urquiola Hispaaniast,

Duchaufour-Lawrance Prantsusmaalt,

Noé

on

illustratsioonide ja

sise-

graafi-

Pentagram Saksamaalt, kunstnik Arik Levy Iisraelist jpt. Tallinna
Kaubamaja Kodumaailmast leiab nüüd 29 kunstniku või grupi loovjõu tulemi.
Tule

15 AASTAT

inspireerivat
toidunautimist

leia endale

ja

meele-ja isikupärane kingitus!

Käsitööoaas
Tallinna
Kodumaailmas

Nagu Hooaja ajakirigi, tähistab sel

sügisel
se

15.

oma

sünnipäeva legendaar-

elustiilimärgi Villeroy

& Boch sari

NewWave. Lihtsast vormist
vas

ja

lugu pida-

Skandinaavias üks enim müüdud

disainiauhindu võitnud

andis

oma

nõudesarju

julge vormiga värsket

ratsiooni toidu serveerimiseks.
& Boch tähistab NewWave’i

sünnipäeva

uue

nõudega, millel
lus. Nõud

on

meenutava

Stone

moodne hall

on

viimist-

saanud kivi struktuuri

pinna, mis kannab endas
kuid

sooja ja maalähedast,

samas

mõnusate

hygge’st!
eri

materjalidega

Varem Tallinna

piirkondades

gi

käsitöövahendite valik

on

Käsitöölembeste klientide suureks rõõmuks
Tallinna

Kaubamajas

ke lõngade tootja ROWANi imelised lõngad.
maalt

pärit

Rowani

lõngad

on

leia

kontrastidega.

oma

Tule

koju sobivat

dust disainiklassika või
NewWave Stone’i
nõude
Tartu

hulgast

ning

täienuue

sarja

Tallinna

ja

Kodumaailmast!

Inglis-

naturaalsetest kiudu-

dest: villast, mohäärist, kašmiirist, siidist, aga ka

on

erineva luksusliku koostisega tviidlõngad, ajatu

lemmik Felted Tweed

ning

uudse

naturaalsed, ent nüansirohked.

toidu

Isetegemisrõõm
on

kanepi ja

Nende lõngade toonid

on

villase-

on

seda suurem, mida paremad

töövahendid. PRYM

on

märk, mida meisterdaja-

tele tutvustama ilmselt ei pea. Küll aga

pakub Prym

uudisena

ergonoomilisi

vardaid ja heegelnõelu, mis teevad
käsitöö tõeliselt nauditavaks.

Tallinna Kaubamaja

Kodumaa-

ilmast leiab veel ka tuntud

headuses GÜTERMANNi
did

ja

tarvikud

ning
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nii-

laias värvi-

valikus mulineeniite DMC.

134

on

alpakast, jakist ja kanepist. Märgi tunnuslõngadeks

funktsionaal-

annab võimaluse mängida nõude ja

Kõi-

nüüd saadaval tuntud luksusli-

Uus liin sobitub hästi täiendama

põhisarja ning

osa

oluliselt uuenenud.

gu Hemp Tweed.

susega NewWave’i

kindlasti

asunud käsitöötarbed asuvad

elegantset ja rafineeritud viimistlust.
mitmekülgset ja väga hea

on

Kaubamaja Kodumaailma

kõik nüüd ühes kohas Käsitöökoja piirkonnas.

inspi-

Villeroy

sarja

kollektsiooni

Käsitöö

Eesti käsitöödžinn
Kuldaväärt

sisu

Inspireeritud
põhjamaa puhtast
loodusest

!Unikaalne, ürtidega
disainitud maitse

7

Mailaseürt
Lisab maitsele
lillelise

pehmuse
Fenkol
Annab ürdiselt
õhetava maitsenüansi

7

craftersgin.com

Tähelep anu! Tegemis t

on

alkoholiga.

A lkohol võib

kahjus

t ada

Teie ter vis t.

koduma ailma
uudised

RIKKALIKULT

MUSTREID

söögi-

ja magamistuppa
Kevadel saabus Kaubamaja valikusse Pip Studio
lauanõude sari

Royal,

mis sai

klientide

paljude

lem-

mikuks. Sügis toob lauale üliromantilise, maailmas
enim müüdud

Pip

Studio

Floral. Sari

nõudesarja

lähtub põhimõttest „sega ja sobita”. Sarja kuuluvad
nõud

on

kõik veidi erineva

mustrikombinatsiooniga,

mis muudab laua üldmulje iga kord veidi eriliseks.
Kombineerida saab nii

sama

põhitooniga tooteid,

kuid võluvalt sobivad kokku ka erineva põhitooniga
nõud

ja

tarvikud. Uudisena

lisandub

Kaubamaja

timenti ka Pip Studio voodipesu. Valikus
lummavad mustrid, millest

on

silmapaistvamad

sor-

mitmed
on

Berry Bird, Hide & Seek ja Woodsy. Esimene neist
on

tõeliselt

julge ja lopsaka lillemustriga voodipesu,

mis sobib hästi jahenevat sügist soojendama. Hide
& Seek

on

veidi rahulikuma gammaga, ent samuti

detailiküllane ja julge. Woodsy

kujutatud mustriga,

on

rikkaliku tõetruult

millelt leiab nii taimi,

puuvilju,

linde kui ka loomi. Kõigi kolme sarja tekikotid
vastavalt meeleolule kahte
On

päris kindel,

õdusaks ka

et

kõige

nüüd Kodumaailmas
Thomas

elustiilimärke
suaaride

nii

on

Hilfigeri

nüüd

on

loodud üks tuntumaid Ameerika

voodipesu, froteerätikute ja

oma

kollektsiooniga

Märk

mas.

on

saadaval Tallinna

ja

nid
te

akses-

Tartu Kodumaail-

inspiratsiooni saanud popkultuurist, mille osaks

muusika, muusikud ja moemaailm kui ka Ameerika julge

ning vabalt eksperimenteeriv elustiil. Tommy
sarnaselt

nad

on

rõivamoega

kodukollektsioo-

armastatud kvaliteedi

ning selgeja maitsekate värvilahenduste poolest. Selle sügise märksõon

elegantsus, märgile

omane

lihtsus, kuid rõhk

del. Eriti hästi tulevad need omadused välja

on

detaili-

voodipesudisaini-

de Byron ja Clark puhul, mis on tekikoti ja padjapüüride eri
külgedel viimistletud erineva mustriga ning seega ka mõlemat

pidi

kasutatavad. Rätikutest

on

valikus žakaarmustrilisele trii-

bule tikitud väikese lipuembleemiga Legend
naturaalne, punane ja hall
tud Teddy. Tule leia

136

oma
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−

ning

tikitud

–

värvidest valge,

TH-logoga

kaunista-

uued lemmikud Kodumaailmast!

on

kasutatavad.

Pip Studio tooted muudavad

hallima

Tommy Hilfiger
Moelooja

pidi

sügispäeva!

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!

Hind

Partnerkaardiga 699,99

€

Tavahind 899,99 €

Vaata lisaks www.melitta.ee

Cof ee

Enjoyment

KODUMAAILM

Partner-

HEA PARTNERI SOODUSHINNAD

kaardiga

KEHTIVAD PARTNERKAARDI ESITAMISEL.
Pakkumine kehtib kuni 28.09 või kuni kaupa jätkub.

KÕIK
VILLEROY & BOCHi
SARJA NEWWAVE
TOOTED
PARTNERKAARDIGA

–30%

VILLEROY&BOCH

sarja

New Wave

taldrik 27

cm

24.99 € / 35.95 €
kauss 0,6 l
21.99 €/ 31.99 €
taldrik 17x13

cm

11.49 €/ 16.40 €

gurmeetaldrik 33x24

cm

COMPAGNIE DE PROVENCE

27.99 €/ 39.99 €

sarja Mucem Limited edition

kruus 0,35 l

lõhnastaja-difuuser

19.49 €/ 27.95 €

240 ml

34.99 €/ 44.99 €

kohvitass 0,2 l

lõhnaküünal 350 g 29.99 € / 39.99 €

17.99 €/ 25.95 €

kätekreem 300 g14.99 € / 19.99 €

vedelseep 500 ml 18.99 € / 24.99 €
seep 300 g 5.90 €/

7.90

€

VILLEROY&BOCH

sarja

New Wave Caffè

kruus Berliin 0,3

l 18.49 €/

IITTALA

26.99 €

Taika juubelikruus karbis 0,4 l

kruus Rooma 0,3 l 18.49 €/ 26.99 €

(limiteeritud kogus)

kruus Jäälind 0,3 l 19.99 €/ 28.99 €

19.99 €/ 24.99 €

kruus Flamingo 0,3 l 19.99 €/ 28.99 €
kruus Liblikas 0,4 l 19.99 €/ 28.99 €
kruus Liblikas 0,4

l 19.99 €/

28.99 €

KÕIK
PORTMEIRIONI
SARJA POMONA

JA NEW POMONA
TOOTED
PARTNERKAARDIGA

–25%

Kaubmjs.inltT*ärhgd

PORTMEIRION

to de

sarjade Pomona ja

mügil

New Pomona

138

GOEBEL

sarja

salatikauss Pirn 26.99 €/ 36.99 €

Almond Tree

küünlahoidja

9

cm

gold
17.99 € / 22.99 €

salatikauss Pirn 20

cm

vaas

19

cm

44.99 €/ 59.99 €

salatitaldrik Kiwi 20

vaas

25

cm

84.99 €/ 109.99 €

kauss Kiwi 15
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30.99 €/ 41.99 €

kruus Kiwi 0,28 l 11.99 €/ 16.49 €

cm

cm

11.99 €/ 16.49 €

13.49 €/ 18.49 €

KODUMAAILM

Partner-

HEA PARTNERI SOODUSHINNAD

kaardiga

KEHTIVAD PARTNERKAARDI ESITAMISEL.
Pakkumine kehtib kuni 28.09 või kuni kaupa jätkub.
HUROM

aeglane mahlapress
(HU700)
399.99 €/ 599.99 €

KENWOOD

köögikombain Multipro
Classic FDM786

179.99 €/ 209.99 €

PHILIPS
kohvimasin Grind & Brew

PHILIPS

HD7761/00

kannmikser Innergizer HR3868/00

129.99 €/ 159.99 €

479.99 €/ 579.99 €

KÕIK
IITTALA SARJA
TOOLS
TOOTED
PARTNERKAARDIGA

–20%
IITTALA

sarja Tools
kastmekastrul

FISKARS

2 l 135.99 €/ 169.99 €

sarja Hard Face Steel

keedupott 2 l 135.99 €/ 169.99 €
praepann

24

cm

kaanega kastmepott 1,8

143.99 €/179.99 €

kaanega keedupott
3,5 l 59.99 € /77.99
KÕIK
SCANPANi

l

57.99

€

€

5 l 64.99 € / 87.99 €
praepann

52.99

STRATANIUM-

26

cm

39.99 €/

KATTEGA PANNID

28

cm

43.99 €/ 57.99 €

PARTNERKAARDIGA

45.99 €/

€

kaanega haudepann 2,8 l 64.99 €/ 87.99 €

–25%

SCANPAN

sarja CTX strataniumkattega

induktsioon-haudepann

induktsioon-praepann

kaanega

20

cm

59.99 €/ 79.99 €

26

cm

85.99 €/ 114.99 €

24

cm

66.99 €/ 89.99 €

28

cm

96.99 €/ 129.99 €

26

cm

70.99 € / 94.99 €

kaanega kastmepann 1,8 l 74.99 €/ 99.99 €

28

cm

74.99 € / 99.99 €

vokkpann

32

cm

96.99 €/ 129.99 €
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KODUMAAILM

Partner-

HEA PARTNERI SOODUSHINNAD

kaardiga

KEHTIVAD PARTNERKAARDI ESITAMISEL.
Pakkumine kehtib kuni 28.09 või kuni kaupa jätkub.

VANDYCK

satiinvoodipesusarja Canvas
padjapüür 50x60 cm9.90 €/ 12.99 €
padjapüür 50x70
tekikott

cm

10.99 €/

13.99 €

150x210

cm

39.99 €/ 49.99 €

tekikott 230x220

cm

55.99 €/ 69.99 €

HUGO BOSS

satiinvoodipesusarja

OPALIA

padjapüür 50x60 cm43.99 €/ 55.99 €*
padjapüür 50x75 cm48.99 €/ 61.99 €*
tekikott

150x210

cm

143.99 €/ 179.99 €*

tekikott 220x220 cm183.99 € / 229.99 €*

aluslina 160x200 cm95.99 € / 119.99 €*
aluslina 180x200

cm

123.99 €/ 154.99 €*

VANDYCK

satiinvoodipesusarja Winter Glow
padjapüür 50x60 cm9.90 €/ 12.99 €
padjapüür 50x70
tekikott 150x210

cm

10.99 € / 13.99 €
39.99 € / 49.99 €

tekikott 230x220 cm55.99 € / 69.99 €

SCHLOSSBERG
Lan Blanc

satiinvoodipesusarja
satiinpadjapüür
satiinpadjapüür

cm

50x60

cm

47.99 € / 59.99 €*

60x80

cm

63.99 €/ 79.99 €*

satiintekikott 155x210

cm

207.99 €/ 259.99 €*

satiintekikott 230x220

cm

287.99 €/

359.99

€*

KÕIK
TED BAKERi SARJA
ENTANGLED
ENCHANTMENT

KÕIK

VOODIPESU

KÕIK BASSETTI

PARTNERKAARDIGA

VOODIPESUSARJA

–20%

VASARI TOOTED

PARTNERKAARDIGA

TED BAKER

–20%

helesinine 30x50

voodipesusarja Vasari
50x60 cm14.99 € / 18.99 €

satiintekikott 150x210

cm

71.99 €/ 89.99 €

cm

4.70 €/ 5.90 €

23.99 €/ 29.99 €

cm

2 tk 35.99 € / 44.99 €

cm

10.99 €/ 13.99 €

satiinpadjapüür 50x60

helesinine 70x140

cm

23.99 €/ 29.99 €

satiintekikott 150x210

cm

95.99 €/ 119.99 €

satiintekikott 230x220

cm

135.99 €/ 169.99 €

cm

4.70 €/ 5.90 €

beež 50x100

cm

10.99 €/ 13.99 €

beež 70x140

cm

23.99 €/ 29.99 €

DYKON

Kaubmjs.

tähisatud

140

antibakteriaalne suletekk

JOUTSEN

udusulepadi Triplus
94.99 €/ 119.99 €

Tender 50x60

cm

150x200

cm

94.99 €/ 119.99 €

200x230

cm

179.99 € / 229.99 €

*

antibakteriaalne sulepadi

udusuletekk 150x210 cm239.99 €/ 299.99 €

*

udusuletekk 200x220

*

cm
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359.99 €/ 459.99 €

42.99 €/ 53.99 €

cm

ainult

to de

cm

satiinpadjapüür 50x60

helesinine 50x100

beež 30x50

satiintekikott 230x210 cm95.99 €/ 119.99 €

Taml*üiänrg

dekoratiivpadi 45x45

froteerätikud

BASSETTI

satiinpadjapüür

sarja Entangled Enchantment

CAWÖ

50x70

cm

34.99 € / 44.99 €

50x60

cm

33.99 €/ 41.99 €
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Meie

vabariigi

seisnud hea selle eest, et Eestimaal ükski

jääks. Juhtugu

mis tahes,

põhjuse

leiame

ju

ikka.

100. sünnipäeva vääriliseks tähistamiseks oleme

&

ALAOSI-

MMI

noo

välja andnud eritooted Vana Tallinn 100 ja Viru Valge
Rukkilille peenviin. Elagu Eestimaa peokultuur!

liviko.ee/EV100

TähelepanulTegemist

on

‘
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Liviko
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alkoholiga. Alkohol võib kahjustada teie tervist.

•r

$

>

'r™*

HM^'1

Toit

PÕHJALA
maitsed
Viimasel aastakümnel

T e ks t: Kadri Aguraiuja
Sti i l : Kristi Uudmäe

Fotod : Erik Riikoja, istock

järjekindlalt

on

maailma gastronoomia pildile trüginud

puhas, ehe ja karge põhjamaine köök.

põhjamaist

kööki

on

aidanud

nii kohalikud

populariseerida

tippkokad kui ka Põhjamaade
Ministrite

Nõukogu

on

oma

projek-

toit”. Tänaseks

tiga „Uue Põhjala

põhjamaine köök väga populaarne ning jätab

isegi varju pikalt ülistatud Vahemere maade
toidud. Soome, Rootsi, Norra, Taani, Island,

Ahvenamaa,
kaunite

toidud

ja

Fääri saared

võrratu

ja Gröönimaa –

loodusega maadelt

tervislikud, lihtsad,

on

samas

nende

pärinevad

leidlikud ja

oskuslikult valmistatud.

ISLANDI

Üks

Kindlasti
sa

KÖÖGI

viimaseid
on

PARIMAD PALAD

moeplahvatusi

aidanud Islandi

on

Islandi köök.

köögi

tuntusele kaa-

lihtne telekokk Arni Ólafur Jónsson, kes tegi

teoks

oma ammuse

unistuse ning kolis suurlin-

nast maale elama. Nüüd

toidukraami

ja

ta oivalist

kasvatab

valmistab sellest

kõiksugu

põne-

vaid roogi: värsket juustu, kohupiima, vorstikesi,
sinki ja muud maitsvat. Läbi

aegade

on

olnud

tüüpilised islandi toidud soolatud tursk, suitsutatud lammas ja jogurtilaadnepiimatoode

Skyr

pole

on

piimatoode,

mis sarnaneb

siiski tavaline jogurt, olles

skyr.

jogurtiga, aga

midagi jogurti-

juustu-kohupiima vahepealset. Suurepärane
serveeritult koos piima, suhkru ja värskete

marjadega.
Enamik Islandi traditsioonilisi toite

datud, soolatud, suitsetatud
Üheks selliseks
liha

hangikjöt,

on

hapen-

soolatud ja suitsutatud lamba-

mida serveeritakse kartulite, be-

Moemädarõija punapeedi-õunasalatit. Lisaks lam-

šamellkastme,

punase

kamad lisavad

hõrgule

kakreemi

on

või vinnutatud.

peedi ja hernestega.
lihale aga

hoopis

bale pakutakse erinevaid suitsu-ja soolakalasid
ning marineeritud (mee, sinepiga, sidruniga jm)
lõhet. Kalatoitude
mine

taas

tilliga kree-

algupäraste

kahtlaseid

kaalikaputru või
Toidu kõrvale

skyr.

Islandi

142

juurde sobibki

Liha ja kala kõrvale söövad islandlased keedetud või röstitud kartulit, kartuliputru, magusat

„hõrgutisi”,

toitude
nagu

hulgas

leidub ka

lambapeasült, kuiva-

ritud

rohkelt võid.

HOOAEG / SÜGIS 2017

flatbrauð’i.

ja porgandeid.

islandi

rúgbrauð

pannkoogitaolist pliidiplaadil
tud

haikala hákarl.

haugatakse ka

list magusat rukkileiba

tatud ja pehmeks tambitud soolakala, fermentee-

ja vinnutatud

stoovitud herneid

või

traditsioonirukkijahust

krõbedaks

küpseta-

Leiva peale käib loomulikult ka

Skyr maitseb eriti hästi
piima, suhkru ja värskete
marjadega.

toit

Seega tuleb peamine

tooraine kas merest

värskelt püütud kala ja mereannid

−

−

või maalt

−

kvaliteetne lambaliha, veiseliha. Lambaliha kvaliteet

on

kõrge peamiselt seetõttu,

peetakse

vabalt

puhtas

Muuseas, Islandil

viikingid

on

päris

1100–1200 aastat

Nende liha

on

et lambaid

looduslikus keskkonnas.
oma

lambatõug,

kelle

tagasi Islandile viisid.

lahjem, väiksema rasvasisaldusega,

õrnamaitseline, kõrgelt

Traditsioonililambaliha-köögi-

hinnatud.

sest lambalihast tehakse näiteks

viljasuppi, röstitud lambajalga
guga

ürtide ja küüslau(marineeritud kadaka ja mustikate mari-

naadis) või

mee,

ürtide, küüslauguga maitsesta-

tud lambakarreed

leivapuru ja peterselliga.

Islandi lambaliha on

lahjem, väiksema rasvasisaldusega,õrnamaitseline ninkgõrgelt
SOBIVAD KA MEILE
Eesti lamba-ja lihaveisekasvatajad ei jää
liha

kvaliteediga kuidagi

kusjuures

alla

Eestiski leidub Islandi

lammastega

väikefarme.

oma

islandlastele,
tõugu

hinnatud.

Humarsúpaon kreemine
langustiinisupp, mis pakub
imelist maitseelamust.

Tähtsamad koorikloomad ja karpkalad Islandi

köögis

on

vähid, jõekarbid, merevähid ja islandi

austrid. Imeliselt maitseb kreemine langustiinisupp

humarsúpa,

rõõsa

mis

on

serveeritud vahustatud

koorega, ning suured, mahlased, magusad

kammkarbid, mida pakutakse koos kartulipüree,
rohke või ja
Kala

on

peterselliga.

Islandi dieedis samuti ülioluline.

Islandlased ise söövad

kõige

enam

kiltturska,
krevette.

turska, merilesta, hiidlesta, heeringat ja

Heeringas on tähtsaim pinnaveekala, tursk aga
tähtsaim süvaveekala.
Tursk

on

kala, kellesse suhtumine

inimpõlvede jooksul

eelkõige Eestis. Nüüdseks
riskala, kelle filee maksab

või lõhe

oma.

maa, Islandi
ne

nii võis

on

viimaste

muutusi,

tursast saanud

enam

vää-

kui vikerforelli

Tursaparvi püütakse enim

Grööni-

ja Norra vetest. Tursk on suurepära-

praetult kui

tatult. Tasub

on

teinud läbi suuri

ka

maitserohelisega hau-

proovida praadida ka õlletainas,
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toit

valgesse kastmesse uputatuna või pikituna suitsupeekoniga.
sed rohke
on

väga

Mahlased tursakotletid
tilli

koorevõi,

on

maitsev tomatine tursa-lõhe

(fiskisúpa) ning kartuli-tursahautis

imeli-

aga

ja peterselliga.

Lisaks

kreemsupp

rõõsa

koorega (plokkfiskur).
Ka tursa maks
hinnatud

on

söödav. See

juba keskaegsete

on

ülikute

roog, mis

poolt ning

on

seda tänaseni. Lisaks maksale

on

tursa keel

need tursapüügi-

ja põsed.

Norras

on

delikatess ka

hooajal populaarsed maiuspalad, küpsetatud
täisterajahus

soola

ja pipraga.

ISLANDI MAITSED MEIE TOIDULAUAL
Eesti toidukultuur
on sarnane

ning

Põhjala

palju kohalikku

siin kasutatav tooraine

omaga. Ka meie kasutame

toorainet

– jõhvikaid, pohlasid,

murakaid, mustikaid, kukemarju ja
metsaseeni. On
seti

tavaline,

et

sõstraid

ning

inimesed käivad sügi-

marjul ja seenel ning teevad

seid. Kasutatakse palju kohalikku maitserohelist.
Meie lambaliha

on

tada, toidule peaks jääma

valpingu-

õrn

ja puhas lihale

maitse. Meie lihaveised

on

head. Lihavei-

seid kasvatatakse rohumaal, aasta ringi tihti õues,
stressivabas ja
on

õrnem

ohutus keskkonnas. Liha maitse

ja ehedam.

Veiseliha ei

rohkelt maitseaineid, liha maitse

suurepärane. Kohaliku kalaga
sem.

Värske kala

keanist vastavalt

−

vaja

on

samuti

püütud peamiselt Atlandi

püügihooajale

−

on

on

just see

oo-

Kaubamaja

turska, meri-

kraam,

õnnestunud turult kinni

Kaubamaja pakub
teetset

toidukaupa,

mis meil

püüda.

Põhjamaa köögile

144

Põhjala köögi retsepte
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ka ise!

aseta krevetid kala peale. Lõika

järgi portsjonitükk.
aseta peale

tursafilee. Kata kala

ahjuplaat võiga

krevettidega

Määri

krevettidega

kalapuljongiga ning

määritud

sügav
kaetud
kata

küpsetuspaberiga.

Küpseta kala 160 kraadi juures 10 minutit.

ahjust välja ja

•

•

•

300 ml kalapuljongit
250 g

•

3

•

ja

lõika

porgandid 1,5

cm

paksusteks

seibi-

nist värskelt

pressitud

apelsinimahlas,
püreesta

kuni

mahl. Keeda

need

need koos selle

porgandid

on

porgandeid

pehmed. Seejärel

vedelikuga,

haudusid. Maitsesta soola

milles

ja

meega.

300 g hiidkrevette
400 g võid

•

sattumist.

APELSINI-PORGANDIPÜREE

300 g tursafileed

•

•

vee

deks, prae võis 1–2 minutit. Kalla peale 3 apelsisobiv

KAHELE

aseta tursafilee korraks puhta

rätiku peale, et vältida taldrikule

Koori

ja kohane. Kindlasti tasub katsetada erinevaid
uue

–

on

rikkalikult värsket ja kvali-

mis

Puhasta tursafilee luudest. Koori hiidkrevetid

Võta

lõ-

ka vähid, homaarid, kammkarbid

värske

apelsinikreemiga
ahjualus võiga,

ning tursamaks, -põsed ja -keeled. Ühesõnaga
letis

ja magushapu

kaetud pinna

meil keeruli-

lesta, hiidlesta, heeringat kui loomulikult ka
on

KADU SOOVITAB:

Tursafilee hiidkrevettide

ning

iseenesest

on

kalalettides saadaval. Meilt leiab nii

het. Olemas

MÄRTEN

suurepärane. Lambaliha

mistamisel ei ole mõtet maitseainetega üle

omane

Z-GENERATSIOONI KOKK

talveks hoidi-

porgandit

apelsini

100 g mett

soola

KÕIK VAJALIK
ÕNNESTUNUD
SÜNDMUSE JAOKS
Gurmee

Catering

−

alati

tipptasemel maitseelamus,

teenindus ja vajadusel abi sündmuse planeerimisel.

www.gurmeecatering.ee

•

info@gurmeecatering.ee

•

tel 602 4836

Jook

TEESEEN
on
Nõukaajal
aknalaual

vajus

elutses teeseen peaaegu

marliga

vana

tagasi
iga

kaetud kolmeliitrises

eesrindliku pere

köögi

purgis. Taasiseseisvumisega

hea teeseen unustuste hõlma. Viimastel aastatel

on

kasulik seeneke teinud aga maailmas võimsa tagasituleku.

:

Kadri Aguraiuja

St i i l : Kristi Uudmäe Fotod : Erik Riikoja, istock

ehk kombucha

teeseenejook

:

T e kst:i:

kunagi

varem.

Maailmas levivad

toitumistrendid

„tagasi juurte

juurde” ning „tervis eelkõige”

teinud joogi taas
inimene
Selle

146

on

populaarseks. Iga

on

trenditeadlik

lausa kohustatud kombucha’t jooma.

populaarsus

on

taas kasvamas ka Eestis.
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(Medusomyces gisevii) ei ole primitiivelusolend, vaid erinevate organismide (äädik-

Teeseen

on

pildil tagasi ning jõulisemalt kui

ne

meduusisentimeet-

happebakterite ja pärmitaoliste seente)
taoline
ri

kogum, välimuselt kahe-kolme

paksune

seenekübar. Kombucha

on

aga

nende

mikrokultuuride ja suhkru abil mustast või rohelistest teest kääritatud teejook. Teeseen toodab
oma

elutegevuse käigus vitamiine, happeid,

Teeseen

on

erinevate organismide meduusitaolinekogum,

välimuselt kahe-kolme sentimeetripaksune seenekübar.

jook

Erinevad kombucha’d
TOIDUMAAILMAS
Kombucha

on

päeval ise

suures

Jook
se

et

täna-

pea

Karastusjook

jääda! Kui

esimesed

lismaised, siis tänaseks

on

jooksul

lai-

pruulija

vä-

igaüks leida

val ka kodumaised kombucha’d. Eestis

praeguseks juba

on

väiketootjat.

valikus

mitu kohalikku

Möödunud aasta

Tee Veel.

ühing
jad

KUMAkaubamärgiga

kasutavad

di

sügisel

osa-

joogi

randada
ma

teeseenejoogi

kombucha

nädalat. See

dused

on

„parim

säilitades

ma-

on

seks Eestimaa

Hõljuv

mahlu

luues

joogi,

ka eestimaisuse.

kasutatud

on

tee sorte,

mata toor-roosuhkrut

neli

rafineeri-

maitsestami-

ja

marjadest tehtud

täis-

koduaias kasvatatud ürte.

ning

joo-

Säsi musta sõstra kombuchaoli ka

seen

ametlik pidujook presidendi 2017.

parimad, hiljem hakkab
seen.

kogu maailma,

samas

tei-

pruul-

maailmatasemel

ja rohelise

musta

aeg, mil maitseoma-

gi pinnale tekkima
võib

on

Säsi meeskond

Kombucha valmistamisel

pa-

säilivust. Ku-

enne”

üle

nii kodumaise

mus-

ja piparmün-

toodete väljatöötamisel

meistritega

hedat musta teed. Jook villitakse
tumedast klaasist pudelisse, et

maitsele sobiva, sest

oma

nud koostööd tippteadlaste ja

valmistami-

sel Sri Lankalt pärit kvaliteetset

oma

PRUULI-

hulgast võib

lisaks klassikalisele ka

maitsega teejook.

on

Seenejoogi valmista-

oma

on

ta sõstra, maasika, salvei

hakkas esimesena Eestis kombucha’t
tootma

kombucha-

oma

osaühing SÄSI

on

KODA. Säsi kombucha’de

kõr-

nende

intensiivsemaks.

Teine tubli Eesti

on

uue

teejoogid olid poodide riiulitel

ne

juurde. Samuti muutub maitse aja

ja pudelis-

kombucha

täiesti ohutu ja käib kääritamise

on

purgis valmistama.

valmis kääritatud

on

villitud.

tagasi,

jook, mida ei

esmajoojat ehmatada, kuigi

aasta vastuvõtul.

see

Kombucha päritolu kohta
mitmeid

ensüüme, elusaid

pärmilisi ja baktereid.

Valmimise

tekib

käigus

Kombucha

jookidesse loomulik

hea

mull ja sade. Kuna seenekultuur „sööb”

suhkrut,

on

valmiv

rusisaldusega ning
ga,

hea

bucha

suhkkalorisisalduse-

jook väga
madala

väikese

teeseen

on

värskendaja

suurepärane alkoholivaba

saunajook ning

sobib

muuseas

ka

Ingyot.

janukustutaja.

sünnipäeval tervitusjoogiks. Ühesõnaga
kombucha hea

e.m.a.

on

asemel

on

ja jõudu
1 Piparmündikombucha,

3.50 €

MÕJU

vastastikku kasulik kooselu ehk sümbioos, vahel

koostöös valmivale

ergutavad seedimist,

probioo-

antioksüdandid turgu-

tõstavad energiataset, äädikhapped ja polüfenoolid
lõhustavad

rasvu

gesevalu ja

aitavad ennetada artriiti. Jook

ning glükosamiinid

liihea or-

vähendavad
on

ganismi puhastaja ning väidetavalt antibakteriaalsete

omadustega, taastab
Seenetee

seda

on

hapum),

pant 0.1 €

pruukinud ajaloo

soolestiku normaalse mikrofloo-

hapu maitsega (mida kauem seisnud,

sisaldades ka

Poola 330 ml
2.20 €

+

0,2–0,5%

alkoholi.

energiat

teeseenejooki

Mongoli impeeriumi

suurima

tema

armee.

ja

sealt

Euroopasse.

Venemaal teeseene ehk

grib’i edulugu jätkus. Kombucha’t
maailmasõja ajal

pant 0.1 €

3 Schisandrakombucha,

tarbiti

Venemaal. Nobeli

Aleksandr Solženitsõn

on

čajnyj

palju ka

II

preemia võitnud

kirjutanud,

et

teda aitas

Siberis vangilaagris ellu jääda just see jook. VäidetaPoola 330 ml

joogile omistatakse palju

tavad immuunsüsteemi, B-vitamiinid ja ensüümid

ra.

+

Mikrokultuuride

tervisele kasulikke omadusi. Temas leiduvad

tikumid

220

Aasiast liikus teeseen mööda siiditeed Venemaale

2 Originaalkombucha,

ja äädikhappebakterite (Acetobacter xylinum)

gluconium.

aastal

sest andis neile

võitlustes. Samuti olla ohtralt

rajaja Tšingis-khaan ning

pärmseente (Candida mycoderma)

lisandub ka Bacteria

hoopis

poolt

et

Hiinas

eliksiiriks. Tee kuulus samuraide

Eesti 330 ml

Kombucha

legend ütleb,

Jooki nimetati Aasias elu-

igapäevaste jookide hulka,

värskendaja ja janukustutaja.

KOMBUCHA TERVISTAV

Teine

kombucha avastati

Qin’i dünastia

peo-ja

šampuse

on

legen-

ravis selle teega Jaapani keisrit

kõigile suhkrurikastele karastusjookidele ja
on

Ühe

Aasiast.

di järgi pärineb kombucha nimi

tervislik ja toniseeriv alternatiiv

õllele. See

pärit

on

Eeldatavalt

korea arstilt nimega Kombu, kes

hapuka ja meeldiva maitsega. Kom-

on

legende.

2.20 €

+

valt tarbisid

pant 0.1 €

4Acai-kombucha,

li

pealsetel

Poola 330 ml
2.20 € +pant 0.1 €

5Kombucha,
Eesti 330 ml 3.35 €
+pant 0.1 € 6

ja said teeseenejoogist abi

tuumajaamakatastroofis kannatada

praegu

aastatel

on see

au

7Kombucha,

te

nimedega:

seen,

Eesti 330 ml
€

teiste

jookide varju,

tõusnud, eelkõige

on

aga

tänu

heal lapsel mitu nime ja nii

ka teeseenel. Jooki nimetatakse eri riikides

Eesti 330 ml
3.50 € +pant 0.1 €

sisse

TšernobõVahe-

ameeriklaste aktiivsele tegevusele teeseene teavitustöös. Nagu öeldakse,

Maasika-kombucha,

2.80 € +pant 0.1

jäi teeseen

taas

ka

saanud.

Volga

elu

erineva-

šampanja, tee-svamm, Jaapani

seen, mereseen,

kõhuarst, teekvass,

teeõlu jne.
Tervisliku elustiili viljelemist koos kombucha’ga!
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Retsept

Kohalikust
toorainest

KARGED
MAITSED
Restoran Juur
Va l u ko j a 10, ww w. r es t o ranju ur . e e
P e a ko k k che f de cui s ineKaido Kaido Metsa
Fotod: Erik Riikoja
Kõ ik va jaliku d toidu a in e d lei a d
K a u b a m a ja T o i d u m a a i l m a s t.

Ürgne

mahe

rukkipuder
seemnesegu, kitsejuustu
ja ebaküdooniaga

•

200 g mahedat rukist

•

50 g murulauku

•

2

mugulsibulat

•

200 g Kalamatsi

•

1

küüslauguküüs

•

20 g kõrvitsaseemneid

NELJALE
Pese rukis hoolikalt

•

50 g

•

20 g linaseemneid

või kuni pehmenemiseni. Puhasta ja tükelda sibul, küüslauk ning seller

•

15 g Pajumäe võid

•

soola-pipart

kuubikuteks ning pruunista koos kõrvitsaõli ja võiga

•

20 ml kõrvitsaseemneõli

•

30 g ebaküdoonia-

•

500 ml

keedetud rukis

ja puljong

võrra kahanenud.

Sega, kuni

on

ning leota

Lisa

3

tundi, seejärel

koos

pane

keema 30 minutiks

5 minutit. Lisa

kuni vedelik

õllega ning keeda,
poole
koor, hakitud murulauk, kitsejuust ja seemned.

tekkinud risotolaadne

mass.

Maitsesta

vajaduse

soola ja pipraga. Serveeri ebaküdooniamoosi silmaga.

148

kitsejuustu
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on

korral

juursellerit

köögiviljapuljongit

või vett
•

100 ml nisuõlut

•

300 ml Pajumäe koort

või sidrunimoosi

retsept

Etnolammas rohelises korvis koos

karulaugu ja

musta

pastinaagi,

küüslaugu pastaga

NELJALE

PÕHI

MÜNDIGEEL

leesputke

•

30 g

•

3 dl speltanisujahu

•

150 g

köögikombainis

•

4 g soola

kokku ning mikserda

•

30 ml vett

Haki leeskputk peeneks.
Sõelu

kõik

jahuja sega

ained

5 minutit.

Seejärel

Pajumäe

võid

Valmista piparmünditõmmis ning
kurna.

Sega

Lase

hulka agar

ja keeda

3–4

minutit.

•

50 g värsket

•

300 ml vett

•

3 g

piparmünti

agar-agarit

taheneda, töötle segu kannmikseris
ning lase läbi sõela.

tõsta

tainas 30 minutiks
külma

puhkama.

Pärast

kata väikesed vormid

õhukese kihi tainaga.

Küpseta

200 ˚C

juures

5–10 minutit.

PASTINAAGITAMP

KARULAUGUGA

ja koori pasti-

Pese

naak ja sibul, tükelda
kuubikuteks. Kuumuta

lisa

•

600 g

Keeda,

•

1

kergelt võiga,

koor

ja

kuni

vesi.

pastinaak

pastinaaki

mugulsibul

on

•

100 g

Püreesta

•

200 ml koort

kann mikseris. Sega

•

300 ml vett

•

15 g karulauku või

maitsesta

•

50 g murulauku

soola-pipraga.

•

pehme.

hulka karulauk

ja

hakitud murulauk

ning

SEENERAGUU

Pajumäe

karulaugupestot

soola ja pipart

•

100 g kukeseeni

ning

•

100 g

tükelda väiksemaks,

•

100 g Nordici shiitake-seeni

Puhasta seened

prae

koos

sibulaga

võis ning lisa juurde

mugulsibul

•

1

30 g võid

•

ja pipraga.

•

MUSTA

KÜÜSLAUGU

PASTAGA

•

125 g musta küüslauku

•

600 g mahe

•

soola-pipart

Puhasta must küüslauk ja uhmerda.
Puhasta liha kelmetest
kuni selle

on

59 ˚C.

puhata, kata pealt

musta

sisetemperatuur

Lase lihal 5 minutit

küüslaugu

ning grilli kergelt,

lamba tagatükk

pastaga. Lõika õhukesed viilud.

puravikke

•

koor. Maitsesta soola

MAHELAMBA TAGATÜKK

võid

Serveeri
seeneraguu,

korvis, kus
ning

aseta

on

pastinaagitamp ja

peale lambalihaviilud.

200 ml koort
soola

ja pipart
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TOIDUMAAILMA uudised

JÄÄSIIDER:
Tori siidritalu

kroonijuveel
Tori siidritalus

javeini

on

puuvilja-ja mar-

tehtud vanaisade

aegadest.
Tänagi toetub pererahvas esivanemate

kogemustele,

väärindades

kohalikul, eripärase koostisega
Soomaa mullal kasvanud puuvilju
ja marju siidriks ning veiniks. Tori
siidritalu

uus

Jääsiider

on

igati

gantne ja maitsekas, villitud
nisse sihvakasse

der

on

pudelisse.

ele-

kau-

Jääsii-

tehtud Soomaa piirkonna

2015. aasta hilisküpsetest ja seejärel looduslikult „külmavõetud”
õuntest. Siidri

kanguseks

on

9%, ilma grammigi suhkrut
ta. Pärast kääritamist
test siidrit

gerdatud,

on

tublid

lisama-

LOHILO: rootslaste

talveõun-

pikalt veel tünnis

laa-

nutikaim

et maitsed muutuksid

jäätis

ühtlasemaks ja terviklikumaks.

Proteiinirikkaid tooteid tarbivatel aktiivsetel ja sportlikel inimestel

Jääsiidril

nüüd võimalus

on

kuhjaga

maitset

ja

avastamisrõõmu. Põhjamaised

happed ja allesjäänud
on

õunasuhkur

loonud kauni maitsebuketi.

Õunajook

on

igati suurepärane

elamus mitmete toitude seltsis või

päris

iseseisvalt mekutamiseks.

Suurepärane kaaslane hapukate

juustude kõrvale ning

koos puu-

vilja-ja marjamagustoitudega.

oma

menüüd rikastada

on

suurepärase kõrge proteiinisisaldu-

sega

jäätisega Lohilo. Jäätise valmistamise idee tekkis ja retsepti lõid

kaks

sportlikku rootslast,

tarbida. Jäätis

ja

süsivesikute

vadaku-ja
suhkrut.

Lohilo

kes soovisid

pärast

trenni ise sellist

trendikas, maitsev, kreemine,

jäätist

aga samas madala

sisaldusega. Kõrge proteiinisisaldus

saadakse

rasva-

jäätises

kaseiinilisandist. Jäätisele ei ole lisatud rafineeritud valget

Sarjas

šokolaadi,

on

on

mitu

põnevat

maitset: soolase karamelli, kahe

šokolaadi-maapähkli-ja küpsisejäätis.

proteiinijäätist valmistatakse

Alvestaglassi jäätisevabrikus ning

Rootsis väikeses külas

see on

Växjös

mõeldud aktiivsetele inimestele,

kes hindavad tervislikku eluviisi.

MAHEDADŠOKOLAADID
Roosiku Südames
Lõuna-Eestis Võru maakonnas Antsla vallas Roosi-

ku külas asub

vanas

koolimajas

tore pereettevõte

Roosiku Südames. Vanas kaunis Tsooru-Sänna
teeäärses
takse

koolimajas toimib veganikohvik,

majutust ja

vegan-šokolaaditahvleid ning
Šokolaad valmib „peaaegu”
Senini

on

paku-

lisaks toodetakse mahe-toor-

sellest siiski üks

komme.
bean-to-bar meetodil.

samm

(loe: seade) puudu,

seetõttu

jahvatavad kiviveskid hetkel veel sissetoodud purustatud kakaoube. Šokolaadides rafineeri-

tud suhkrut ei kasutata. Peamiseks

tahvlites ja kommides
kus

on

leidub tume šokolaad (57%)

mandli-, maca-, mustika-ja
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magustajaks

kookospalmisuhkur. Valining piparmündi-,

kohvišokolaad.

TOIDUMA AILMA uudised

RIVSALT: soola stiilselt
Riivitav sool (rivsalt)

on

uudne Skandinaavia too-

tesari, mis ühendab endas gastronoomilist kogemust, uut ja teistmoodi viisi toidule soola lisamisel ja efektset aksessuaari lauale. Sarjas

on

esma-

roosa sool Pakistanist on tugeva maitsega,
kergelt vürtsikas, ideaalne nii liha, kala kui

aja
ka

köögiviljaga. Eriti trendikate roogade,
veganiroogade või ka magustoitudele erilise

komplekt, mis sisaldab tammepuidust alust,
Jaapanist pärit roostevabast terasest riivi ja tüki-

suks proovida aga hoopis sarja

kest

lagritsasoola (rivsalt liquorice).

ne

on

Himaalaja

mäesoola. Lisaks

riivikomplektile

saadaval erinevat päritolu maitsesoolade

täitepakendid. Täitepakend

Taste sisaldab

Rivsalti riivsoolatooted

nelja

eri soolakivi maailma eri paikadest. Kala namak
on

must soolakivi

Indiast, unikaalse eksootilise

maitsenüansiga, sobib India toitudesse. Halit
kristalne

tugeva soolamaitsega (99% NaCl), sobib

Boliiviast,

magusa

hästi lihale

Rose

on

pakendis,

nistama hubaseid
laudu

ning

ja

on

õdusaid

sobiv

on

ideaalsed kau-

õhtusöögi-

grilliõhtuid

soolaleivakingi-

tus.

iga-

maitsenüansiga, sobib
on

punakas-

Austriast, tugeva ja

intensiiv-

87% NaCl),

maitsega (~

kaunis

heleroosa soolakivi

ja köögiviljale. Alpine

pruun soolakivi
se

on

läbipaistev soolakivi Pakistanist, puhta

päevatoitudesse.

maitseaktsendi lisamiseks ta-

parim

tumeda

lihaga.
Täitepakend

Taste Jr sisaldab

lisaks

neljale

eelnimetatule veel kahte erilist soola. Pärsia
sinine sool

on

üks haruldasemaid

soolasid maailmas. Pärsia sinine

maitsega (~85% NaCl),

ideaalne

ja

kallimaid

on õrna

ja erilise

mereandidega,

salatitega, Prantsuse köögi ja trühvlitega.

Himaal-
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Kirjad

Kallis

lugeja!

Täname kõiki
sid

meiega

sinu arvamust!

väga

tele

ja
1 Millised

Hooaja

ajakirjast

kasvada veel

saame

tuua teieni

lugeja-

oma

paremaks

just meelepäraseid

lugusid. Jagame mõningaid

olid sinu kolm lemmiklugu

selles Hooajas?

2 Milline
3 Milline

Tänu

Hooaeg lugeda.

Kirjuta meile ja vasta järgmistele küsimustele:

jaga-

mõtteid, milliseid

artikleid nad sooviksid

Hindame

kes

kirjutajaid,

oma

soove

ka

teiega.

foto meeldis kõige enam?
on

olnud läbi

kaanefoto

ja

aegade meeldejäävaim

rohkem

millist rubriiki ootad

võiks

Hooajas kirjuta-

da kodusisustusest ja selle

tulevikus?

ajakirjalt

Vastuseid ootame kuni 15. oktoobrini e-posti

detailidest, näiteks lauakat-

aadressil hooaeg@kaubamaja.ee või postiga

mise trendidest. Minu vaieldamatu lem-

aadressil

mik

Hooaeg, Kaubamaja AS,

Gonsiori

2,

10143 Tallinn.
Suvise

Hooaja lugejate

Hanna Loodmaa

seas

Kaubamajas

mida

pälvis lemmiklootiitli

lugu „Suplus Eesti suves”, mis

on

Kodumaailm

võin pea kaotada ainuüksi

ma

mis

võiks kokku minna, isegi kui

kolinud inimesed Eesti

telt

Eesti suvi ei

pruugi

juures

enim. Ehkki

täita meie D-vitamiini

vajadusi või pakkuda palavaid rannapäevi,
üks kuni mitu põhjust, miks peaksime
armastama

just sellisel kujul,

mõttest,

millega

rääkis sellest, mida naudivad välismaalt siia
suve

seal

kõike sealt tahaksin kujutleda

ma

köögis, söögilaual,

oma

−

tootjatelt.

on

erineva-

Fantaasia hakkab lihtsalt

lendama. Kui õnnestub nõudest mööda
siis

on

oma suve

AUHINNAD VÕITSID

hiilida,

Kristi, Nataly, Kristiina, Malle

haarab samamoodi ja paneb mõtte tööle.
Ka

nagu see on.

kogu ülejäänud kodukaup

siis

siis, kui tegemist pole just minu

Menukaks osutus ka Leslie Laasneri kolumn

maitsemeelele vastava

„Duell”, mis tõi lugejateni loo, milles võib ennast

tualettharjakomplektiga, hakkab silme

ära tunda

ees jooksma, kuhu ja kelle koju võiks
just see toode sobida.

iga

eestlane. Eelmises numbris osutusid

meie lugejate lemmikuks

„Moetroopika”

fotod.

asjaga,

näiteks

Kristi K.

m

Vastanute vahel
lähevad loosi

ulle meeldib

lugeda Hooajast

toodete testimiste lugusid.
Samuti kõnetavad mind kind-

lasti ka tuntud inimeste elustiililood, kus
nad

AHVATLEVAD

kuidas kiire

räägivad,

hakkama saada

kaotada, kuidas

mitte ära

AUHINNAD!

võtta ja nautida

elutempoga

ja sealjuures

asju,

mis

iseennast

aega
on

maha

tegelikult

olulised ja teevad õnnelikuks. Need lood

inspireerivad!
Kristiina

DR.
HAUSCHKA
kätekreem

kasulikud

naisteparfüüm Signorina in Fiore

tooteid tutvustauu-

rimist meie habemikust isale.

Kuna

ma

meeldib
SALVATORE FERRAGAMO

on

vad artiklid, sel korral oli

ise

väga

suur

meikija pole,

siis

lugeda naha-ja juuksehooldus-

toodetest. Sellised lood meeldivad just

seetõttu,
dete

et

kirjeldusena pole antud

pakendiinfo,

mõnes mõttes

Neid

lugusid

vaid vabamas

palju kasulikum

too-

vormis,
teave.

võiks vabalt olla ka näiteks

tarbeesemetest või toidust (šokolaadid,

teed, lihatooted jne).
Tiiu
BALDESSARINI

meesteparfüüm Cool
Force EdT
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MÕNI HETK VÄÄRIB
HÕBEDAT.

On

hetki,

mille

erakordsus ületab kõik

tunnistajaks

oled vaid sina. Mõne sellise tähendust mõistad alles aastate
on

hetki,

mille

mille

võtab

Nagu

ka

Hetki,

täiuslikkus

pärast. Need

sõnatuks.

seni kogetu.

ainulaadsuse

sinu hetked. Alatiseks, kui mõistad neid väärtustada.

Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada teie tervist.

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 15. oktoobrini kas meilitsi aadressil

hooaeg@kaubamaja.ee

või

postiga

aadressil

Hooaeg,

Kaubamaja AS, Gonsiori 2, 10143 Tallinn.

Eelmise numbri ristsõna
suves".

Õigesti

Katrin Villa,

vastasid

Maarja

õige vastus
ja

oli

„Suple päikeselises

auhinna said

Laanesaar

ja

Madis Helm.

Õnnitleme!
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