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autorikaitse objekt.
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AVASÕNA

KULLASÄRAS JÕULUAEG!
läheneb viiele ja lapsed

kell

leida

aknaruloosid ning muutuvad

kingitust toidugurmaanile, kohviarmastajale

üha rahutumaks. Läheb mõni

või

ja peatselt kõlab koputus

aeg
uksele

ju– siseneb

ba viimased kakskümmend aastat

kinkide jagamine. See
armastan

on osa

ja mistõttu neid

jõuludest,

oma

lähedasi ühe hea

mida

Detsembrikuus

Kaubamaja või

laps või täiskasvanu,

järjest avame

kui Jõuluvana

süda sees,

muutu-

astud. Luuletused

ette

aga ilma luuletuseta ei
mis siis

kingipaberi krabin,

see

Jõuluvana

mis käib alati

Läbi

–

ära saadetud

on

pääse.

on

Jõulud

hääl,

maja

kuhu armsamatele

valima tulla.

lukaupade

Kaubamaja

ostuga

toimuvad
pas

Heli Viirand

oleme
et

püüame

oma

jõuluehted

varem

Enne seda

Euroo-

jaanuaris, kui

lepitakse

meeskondades

klientidele

veelgi rohkem

vastavalt trendidele ka ära

vastu tulla

ja

pakkumisi

ka heade soovide aeg

jõulud

ning

Kauba-

ei möödu ilma

komplekteerinud,

jõulueelsed ostuhullused, ning pannud kokku

Ka sina saad

vägivalda.

Kaubamaja

aidata,

soetasooanne-

kassadest leitavad heade

videga j õulukaardid ja pakkepaberid, mille müügi tulust
tame poole just nende naiste juriidilise nõustamise toetuseks.
Kullasäras Hooaeg

gulist

kuuse ehtimine oleks eriti lihtne. Oleme mõelnud ka neile,

keda kurnavad

päeva

Oleme õla alla pannud Eesti
Varjupaikade Liidule, kuhu saavad abi

kodust
des

kokku jõulutrendid, millele vastavalt pühadekaupu otsida. Sel
aastal

sest 24

pakkumiste kalend-

otsimiseks pöörduda need naised, kes taluvad

kaubandusdirektor

jõu-

tiim alustab

jõulumessid.

on

traditsioonilised

Naiste

au

kingitusi

aastakese

juba

e-poodi,

väärika

heategevuseta.
olnud

Kaubamajalgi

olla eestimaalaste jõulutraditsioonide

meelispaik,

uue

võimalust kas või 24 päeva järjest.

Ja

jõuludega kaasas.

ajaloo

iga päev põhjust külastada

on

meie

Hooaja ajakirja vahelt ning kasuta head

siit

algab, kui

see on

Kaubamaja

sest

riakna. Uudista advendikalendri

vad küll aina lühemaks, mida kaugemale

lasteaiast,

selgeks,

muutub üheks suureks advendikalendriks.

ootan. Just see

põksub

kingitusega üllatanud.

kõige pisemad pereliikmed

numbrid 24-ni kiirelt

iga-aastane traditsioon, kus pole vahet, kas
ikka

sa

siis vali kvaliteetsete toode-

spaanautlejale,

Nüüd saavad ka

Jõuluvana ja peatselt hakkab

kotiga

suure

osakonnast. Otsid

igast Kaubamaja

tega kinkekarp ning võid olla kindel, et oled

siis läheb kõik edasi nii nagu

ning

mida võib

põnevate toodetega kinkekarpe,

tõstavad aina tihedamalt üles

moodi

ning

on

tule naudi

ajakirja ning

täis inspireerivaid kingiideid, peohõn-

maitsvaid ideid

on

Loe

jõuluostlemistKaubamajas.

loominguliselt ja mõtestatult ning
sest

pühadelauale.
üllata

oma

ja

uudista

Lähene

lähedasi,

ju jõuluaeg!

ЗОЛОТОЕ РОЖДЕСТВО
приближается

ремя

подбегают

B

к

окну

к пяти часам, дети все чаще

и

выглядывают наружу,

беспокойство нарастает. Проходит еще
то

время,

дверь,

и

а дальше все

происходит
лет

последние двадцать

Дед Мороз

с

дарков. Это
которую

я

большим мешком,

и из-за

на

–

которой жду Рождества.

когда выступаешь перед Дедом

биться сильнее,

независимо от

от детского сада, тем
тоже не

обойтись. А

Именно эта

чем

взрослы-

Команда Kaubamaja
за год до

ственские

ким

начинает

ярмарки. Перед

был для

вырабатывается

ры. В

этом

году

мы

постараемся

плектовали в

было

соответствии

совсем легко. Мы

предрождественской
подарочные наборы

HOOAEG / TALV 2017

с

по

все

близких.

концепция,

мы

по

магазинам,

и

ка-

интересными товарами

–

для

их можно

в кассах

от их

В

декабре каждый

наш

это

–

будет

нау-

один большой

день дарит повод за-

интернет-магазин, поскольку 24

окошки

календаря со
с

дня

все новыми до-

предложениями

рож-

Hooaeg и используй-

24 дня подряд.

пора добрых пожеланий, и,

эту пору

быть увере-

с легкостью

смогут

Kaubamaja превращается в

возможности хоть все

могут

заниматься

по

традиции,

благотворительностью.

обращаться

за

помощью женщины, страдающие

Kaubamaja рождественские открытки

добрыми пожеланиями
продажи,

Hooaeg

в

в

бу-

поддержку юридических кон-

убранстве полон вдохновляющих

подарков, праздничной моды

шопинг в

ведь это

приобретя

подарочную

половину дохода, полученного

перенаправим

своем золотом

праздничного

товлениям

о

мы

–

и

именно для таких женщин.

мыслов для

ский

уком-

удручает мысль

собрали

который

сультаций

максимуму пойти навстречу

и о тех, кого

хорошие

магу с

трендами, чтобы украшать елку

подумали

беготне
с

–

соответствовать това-

рождественские украшения

и можете

от домашнего насилия. И вы тоже можете помочь им,

Европе проходят рожде-

рождественским тенденциям должны

своим клиентам, и свои

8

этим

в

ведь

будем открывать

Kaubamaja в

закупать рождественские товары

праздника, в январе, когда

24,

–

будет приятно удивлен подарку.

Мы взяли под свое крыло Эстонский союз приютов для женщин,

жителей Эстонии средоточием рождественских традиций
самых

содержимым

близких

Kaubamaja или в

Рождество

стихов

в

стремились сюда, чтобы купить подарки для

до

подарок для гурмана,

дественского календаря на страницах журнала
те

дальше

и

Kaubamaja

в

ли вы

стойными предложениями. Познакомьтесь

Рождество неразделимы.
Во всю историю своего существования

из ваших

Ищете

спа-процедур, выбирайте подходя-

самые маленькие члены семьи

подряд мы

шорох подарочной бумаги, который

раздается сразу после ухода Деда Мороза! Этот звук

или

рождественский календарь.
глянуть

Морозом, сердце начинает

возраста. Правда,

кофе

с качественным

кто-то

читься считать

раздача по-

и

что

Теперь

возникает

короче становятся стихи, но без

этот

ны,

рождественских праздников,

ежегодная традиция стирает разницу между детьми
ми

в

так же, как в

пороге

и вот-вот начнется

неотъемлемая часть

люблю

–

щий набор

какое-

раздается долгожданный стук

Kaubamaja.

ти в каждом отделе

любителя хорошего

их

стола.

Читайте журнал

Kaubamaja.

творчески

Рождество!

и

и

за-

вкусных идей для

приходите на

рождествен-

Подходите к предпраздничным приго-

и осмысленно

и

удивляйте своих близких,
Хели

Вийранд

них

най-

торговый директор

KAUBAMAJA UUENEB

Kaubamaja kvartali arhitektuurivõistluse võitjad selguvad 15. novembril.
Vaata tulemusi

www.kaubamaja.ee/arhitektuurivoistlus

UUDISED

KAUBAMAJA

Tallinna

JÕULUMAAILM

Kaubamaja

Grupp kuuendat

ON AVATUD!

aastat konkurentsivõimelisim jae -kaubandusettevõte

UUDIS! Jõuluehete komplektid!

Jõulukingitused
ja jõulukuused mugavalt
Kaubamaja e-poest
Paljud Kaubamaja
harjunud
Nii

ja

on

osta

kuhu
te

kliendid

on

jõulukinke

ostma

Kaubamaja jõuluehete valikust

juba

e-poest.

ka sel aastal eriti mugav valida

kingitusi Kaubamaja

on

loodud

e-poest,

spetsiaalne kingitus-

alajaotus. Sadade kingiideede

hul-

valikut teha lihtne, sest kin-

on

vad
on

jõulukuuse

Kaubamaja

jõuluehteid erinevale
kes soovivad

sadu

maitsele. Neile,

kuuske sel aastal

oma

ehtida lihtsalt, kuid

järgides kindlat

stilistikat ega jõua ise ükshaaval
teid

välja valida,

valdkonnas. Täname kõiki

liidripositsiooni

kokku arvutanud,

palju ja

millised ehted ühele kuusele sobiks.

Tõeliselt

komplekte

põnevaks

on

läheb aga

advendikalender. Oleme igal päeval
just sinu jaoks loonud ühele kingiideele eriti hea hinna

seda kuni jõululaupäevani välja! Soovitame nii sinul
kui ka kõikidel

eh-

−

nutikatel

külastada Kaubamaja

siis uudisena leiad

päkapikkudel

e-poodi iga

päev.

Õigus

Tallinna
Kaubamaja

tunda end austatuna,

vabana ja väärtuslikuna!
Ka sel aastal

on

Kaubamajas müügil heategevuslikud

kaardid ja pakkepaberid, mis kannavad endas

positiiv-

seid sõnumeid, et levitada head sõna. Need sõnad
Grupp

on

meile justkui meeldetuletuseks, et tee ja ütle head
teistele, sest head sõnad ei ole loetud ja neid peaks ja-

valiti

igasse päeva küllaga.

guma

MTÜ-ga

Eesti Naiste

Tänavu teeme koostööd

Varjupaikade Liit,

et toetada liidu

BALTI

PARIMAKS
BÖRSIFIRMAKS

poolt
dust

osutatavat

vägivalda

juriidilist ja psühholoogilist tuge

le

kõige
on

nõu

ja tuge

on

naiste-

neile

rohkem tarvis. Ainuüksi eelmise aasta

tugikeskuste poole pöördunud ligi

naist, mis

on

ko-

kannatavatele naistele. Just seda

mõistmist, asjatundlikku
sul

väga

suur

jook-

2000

ning mõtlemapanev

arv.

Jõuludest teevad jõulud ennekõike turvatunne ja
2008. aastast koostab

uuringufirma

CE Services

Balti börside ettevõtete pingerida. Sel aastal valiti

parimaks

börsiettevõtteks Tallinna

Kaubamaja

Grupp. Hindamisel peetakse oluliseks ettevõtte
edukust nii

juhtimise

kui ka

käibenäitajate

lest. Tallinna Kaubamaja Grupp
te

aastatega

läbi

väga

suure

on

teinud

HOOAEG / TALV 2017

poo-

viimas-

arengu, seda tänu

lojaalsetele klientidele ja töötajatele.

10

nen-

hoidmine võimalik!

esimesest advendist, mil avaneb

kaunistamist. Nimelt

e-poes müügil

konkurentsiga

sinu eest eeltöö juba ära teinud

ning

Valmis kuuseehete

oota-

saada väärikas auhind nii

on suur tunnustus

deta ei oleks

rohkelt

neile, kes igal aastal

koguni

töötajaid, kliente ja koostööpartnereid, ilma

e-poes piiratud koguses.

Kaubamaja e-pood pakub

andmed

oma

kuuseehete

saaja või -kategooria järgi: naised,
mehed, lapsed, kodu, ilu.
rõõmu ka

364 Eesti ettevõtet

suure

komplekti. Kaubamaja

kon-

Tänavu saatsid

kursile

ka kolm hoolikalt kokku pandud

Vali oma lemmik ja osta kiirelt ja mugavalt, ilma valimisvaevata e-poest.

on

Eesti konkurentsivõimelisima

jaekaubandusettevõtte tiitli.
ning

nüüd

gitusi saab sorteerida vastavalt kingi-

gast

Juba kuuendat aastat järjest pälvis Tallinna

Kaubamaja Grupp

vaimne rahu, seega aidakem seda

teistelgi kogeda.

Heategevuslikud pakkepaberid ja
kõikides suuremates kassades üle

-kaardid

on

Kaubamaja.

müügil

Kauba-

maja annetab pakkepaberi ja kaartide müügitulust
poole MTÜ-le

Eesti Naiste

Varjupaikade

Liit. Lisaks

saad annetusi teha MTÜ Eesti Naiste Varjupaikade
Liidu Swedbanki

kontole EE722200221047713249.

Lisainfo kaubamaja.ee/heategevus

SWITZERLAND

SKIN CAVIAR
ABSOLUTE FILLER
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TAASTAB NAHA TIHEDUSE. VIIMISTLEB

NÄOKONTUURE. TAASLOOB HARMOONIA.
I A PRAIRIF CAVIAR ABSOL UTF
SFF UUS, VOL
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Ml ANDEV KAAVIARI

VORM MUUDAB

NAHA TAAS LOOMULIKULT

TÄIDI

AS EKS JA PRINGIKS,

uudised

Kaubamaja katab
SINU PEOLAUA!
Tule Meestemaailma

Pühade-eelne aeg

proovima Crafter’s
Aromatic Flower

16.12 kella

alati üsna kiireks. Toi-

kui ka tööl. Kui sul ei ole aega või jaksu ise kõiki
roogasid valmistada, siis tuleb appi Kaubamaja

Gini kokteile
15.12 kella

kujuneb

muvad üritused, peod ja koosviibimised nii kodus

17–20 ja
15–18.

peolauateenus.

Valikus

on

salateid, võileivatorte,

suupistevaagnaid, kringleid ja

torte. Samuti leidub

lauale ka klassikalisemaid kulinaariatooteid, nagu

pasteet, praetud heeringafilee, kanafilee jmt.

2 in 1: Crafter’s Aromatic
Flower Gin
Tallinna

3. korruse
−

sel

pop-up

jõuludel

on

kus tuleb vaid valida tooted ja

Roogadele

saab

ja mugavalt Kaubamaja
järele

tulla

kättesaa-

Kaubamajja

või lasta kulleril peolauavaagnad kohale
da Tallinna

ja

Tartu

piires

otse

Peolaua tellimiskeskkonda

Meestemaailma

Kaubamaja

saad tellida kiirelt

e-poest,

mise aeg.

KAPA

ja

Peolaua

logida

ei väsi üllatamast

nii

era- kui

on

toimeta-

peopidamiskohta.
võimalik sisse

ka ärikliendina aadressil

kaubamaja.ee/gurmee.

seal kokku saanud

Liviko joogiarhitekti kordumatu

looming ning Kalamaja

uusim kunsti-

ja kirjatarvetepood.
Crafter’s Aromatic Flower Gin

on

koloriitse maitsebuketi musternäidis.
See

on

unikaalne kombinatsioon 12

maitse-

hoolikalt valitud aromaatsest
taimest, mida

on

destilleeritud

still meetodil (vaskkatlas).

pot

pani,

Kibuvitsa-

õite kroonlehtedest valmistatud

naturaalne tõmmis sisaldab
ku

pigmenti,

se värvuse.

teos

ja

kirjatarbeid,

tooted

on

tootedisaini ja leidlikkuse

ilmekad näited

kinkekomplektid

ning

sobivad

ideaal-

saabuvad esimesena müügile

selt jõulukingiks. Igal laupäeval

eksklusiivselt Tallinna

muvad

Kaubamaja
Kapa

likust käsitööst, kunstist

on

Meister-

kunsti- ja kirjatarvetepoe

pakatav

pop-up

on

ja

disainist

avatud alates

I.L.U. lemmikute

on

täiesti uus

ehk

toi-

ka töötoad, mille

pop-up’
il

kohta loe lähemalt lk 20.

Kalamaja Paberipood

mida

saadaval olnud

Notebook, Rifle Paper Co jne. Kõik

meistri-

Meestemaailma.

kahjulsovTätõepidbgnSA!.mutervist.

Korea

varem

mis üllatavad kvaliteedi ja
nutikusega, sh Midori, Traveler’s

mis annab džinnile kuld-

selle kaunid

ja

ning

looduslik-

Käsitsi valminud

USA

Eestis pole

kontseptsioon. Kapas

on

lai valik Jaa-

17. novembrist.

ilukarp
kingitus

JÕULUD
NIGULISTES
Vanalinna südames

filiaal Niguliste

asuv

muuseum

muinasjutulisest jõuluajast. Taas

Teeme sel aastal kinkimise

osa saama

üllatatakse kõiki

kokku pannud I.L.U.
beautybox’i, millest leiab

jaoks

valiku meie klientide selle

külalisi Tallinna ühe kõige uhkema jõulupuuga.

aasta ilulemmikutest.

Koostöös

Looduslik L’Occitane

dekoratsioonifirmaga Shishi

26. novembril üllatusterohke

avatakse

ehtekollektsiooniga

oma

jõulupidu Nigulistes!

Muuseumi-eks-

kursiooni, orelimuusikat, väikeseid üllatusi ja mõnusat koosviibimist

Caféga

‒

Tallinnas”

Niguliste
saama

Info:

Provence

en

ja orgaaniline

Melvita, kõrgtehnoloogiline

jõulukuusk.
Pea

väärt

eriti lihtsaks! Oleme sinu

Eesti Kunstimuuseumi

kutsub

on

erilisele
on

pakutakse koostöös Reval

jõuluüritusele „Jõulupidu

vanas

oodatud kollektiivid ja sõpruskonnad.

kutsub nii väikeseid kui ka suuri

osa

pühademeeleolust ja jõuluprogrammist!

niguliste¬muuseum.ekm.ee

Erborian, puhas
rav

REN

ja

sä-

Pixi, professionaalne

NAK-juuksehooldus ning
armastatud

Revlon

meigiklassik

– just

need ilumärgid ootavad avastamist.

Väärtuslik I.L.U.

beautybox

kohase hinnaga ning

kauplustes.

Tee ilus

on

üllatab eriti tasku-

müügil kõikides

I.L.U.

jõulukingitus sõbrannale,

kallimale, emale, heale kolleegile või iseendale!
Detail Niguliste kiriku peaaltari retaablilt. Lübecki meistri Hermen Rode töökoda,
1478–1481. Foto: Eesti Kunstimuuseum
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BOSS
HUGO

BOSS

THE SCENT
INTENSE

UUDISED

Tartu

Kaubamajas

ÕPILASFIRMADE

SUUR

JÕULULAAT

Tartu
rele

Ärinõuandla kutsub kõiki õpilasfirmade

jõululaadale. Õpilasfirmade jõululaat

on

nenud oodatud traditsiooniks, kust igaühel
võimalik leida sobiv eriline

firmalt. Valikus

kingitus ligi

80

suu-

kuju-

on

õpilas-

enda valmistatud

on noorte

L’OCCITANE: killuke

ehteid, märkmikke, lauamänge, käekellasid,

rahakotte,
Müügil

valgusteid, käsitöökomme jne.

seepe,

olev

kaup

on

käsitsi valmistatud

luksust

ning

selle valmistajad ise kohapeal müüjarollis. Tänavu
toimub

õpilasfirmade jõululaat laupäeval,

sembril 2017 kella

Lastega
Tartu

11–15 Tartu Kaubamajas.

meisterdavad

linnavalitsus,

Kaubamaja.
Lisainfo

16. det-

Tule

ja

päkapikud.

Laata toetab

Anne Noortekeskus
vaata

oma

ja

Tartu

jõuluvana
kingikotti Provence’ist
L’Occitane’i
ses

on

le aasta

silmaga järele!

Facebook/Õpilasfirmade jõululaat.

müügiboksid Kaubamajas ning

Rocca al Mare

ja Ülemiste

kesku-

tulvil väikeseid ja suuri kingitusi ning jõuluvanade tulekuks valmis!

jõulude

suurim ahvatlus

on

parfüümisari Terre

Sel-

de Lumiere Gold Edi-

tion, mille tooted teevad kummarduse Provence’i imelisele päikeseloojangule.
Nagu ikka, pakitakse

kõik L’Occitane’i

kaunitesse kinkekottidesse või
vähem. Viimase minuti

butiikidest ostetud

-karpidesse.

kingiotsijad

Nii

on

kingitused

tasuta

kiirel pühadeajal üks

mure

saavad aga butiikidest kaasa osta

kinkekaardi, mis uudisena pakitud miniüllatusega luksuslikku kinkekarpi.

Kia esindustes
nüüd

müügil

Kia katuseboks
Kui transpordid spordivarustust või muud pagasit,
sobib selleks

igal aastaajal

ideaalselt

just

see

aerodünaamiline ja läikiv katuseboks kandejõuga
kuni 75

kg. Kahelt poolt avatavana võimaldab
hõlpsat ja mugavat ligipääsu mõlemalt küljelt.
Lukustatav turvalisuse tõstmiseks

ennetamiseks. Läbinud city

see

ning varguste

crash-testi.

kõikidest Kia ametlikest esindustest.

Küsi lisa

Mahukas

ja dünaamiline linnamaastuOr pel GrandlandX

Pikalt oodatud ülimahukas linnamaastur Grandland X
land X

ja

Mokka X kõrval nagu

suurem

on

maasturite

Cross-

vend, kes ühendab osavalt linna-,

maantee- ja
uusimate

maastikusõidud. Tänapäevane ja põnev disain on täidetud
tehnoloogiatega, mis pakuvad südamerõõmu, mis on auto juures

üks tähtsamaid komponente. Grandland

Opeli turvalisuskontseptsiooni
ja lisavarustusena saadaval

X-i

viis Euro

terviklikkust Euro

automaatse

14
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on

kinnitavad

hädapidurdussüsteemi ja juhi
OnStar pakub
proovisõiduks valmis!

tähelepanu hajumise tuvastusega. Kaitseingel Opel
täiendavat meelerahu. Grandland X

NCAP-tärni

NCAP-kokkupõrketestides

VESTIGE VERDANT
ORGANIC SKINCARE

»>

\
4

ORGANIC PEAT MASK

ORGANIC PEAT MASK
Uus

sügavpuhastav ja

noorendav näomask.

WWW.VESTIGEVERDANT.COM

FACIAL MASK

VESTI Ci K VERDANT

UUDISED

PARTNER
KINKEKAART:
suurepärane kingiidee
kiirustavale Jõuluvanale
või
Jõulukuul

on

meil

toimetust

ja kergesti

kõigil

alati tuhat

võib

päevadel, erinevates summades

–

nii-

kaua, kuni kingiraha kaardil otsa saab.

juhtuda,

et päris kõikidele kallitele inimestele

Partner kinkekaardid

on

igas Kaubamaja kassas ja kõigis Tallin-

rahuliku südamega jätta kingituse

na

hoopis kingisaajale

endale

ja

rõõmustada teda Partner kinkekaarPartner kinkekaart

diga.

on suure-

pärane kingitus, millega valmistada

lähedastele, sõpradele või

rõõmu

Kaubamaja Grupi kauplustes.

Kinkekaarte
10 €, 30 €

ja

on

fikseeritud summaga

50 €

väärtusega kaart,

ning

Kingituse saaja

saab Partner

laadida just sellise summa, nagu ise

soovid. Partner kinkekaardi teeb

Kui

juhtud jõulud

−

kindel valik

erili-

lausa 3 aastat.

kingituseks!
Sageli

on

täpselt
või

meil küll

suur

kingitegemise

ei tea, mida võiks sõbrale,

kolleegile

kinkida. Kiirel

soov, ent

sugulasele

jõuluajal

lahendab val-

mis kinkekomplekt mugavalt kingiostja
meeldiva kingituse leidmine

kingisaaja

Eestist eemal

südames

on

mure

garanteeritud.

Jõulukingituseks sobiva sisuga komplekte
jõulude

kingituse Kaubamaja laiast tootevali-

saata ka veebist. E-kinkekaardi

komplekte parimatest gurmeetoodetest ja

kust mugavalt ise. Kinkekaart kehtib

saatmine võtab mõne hetke ja

kõigis

maailmades üle

lisaks ka Selveris
SHU

ja

ning

Kaubamaja,
ABC

I.L.U. kauplustes

–

Kinga,

kokku

üle 70 ostukohas üle Eesti.
Maksta saab ühe kaardiga

tustest
leiab

kogu Kaubamaja.

se

vaid mõne

aga soovi korral

nist kodukokale,

hetkel, näiteks

meistrile. Kõik kinkekarbid

minutiga,

ka sinu poolt valitud

Uuri Partner kinkekaardi kohta
lähemalt: partnerkaart.ee

kinkekomplektide

seast nii

teearmastajale
on

võid

Valikus

ning kodukaupadest. Meelepärase

jõuab kingisaaja e-posti aadressile

jõuluõhtul.

kordu-

valt erinevates kauplustes, erinevatel

HOOAEG / TALV 2017

see

eel leida üle

–

lihtne ja rõõm

veetma, siis Partner kinkekaarti saad

kinkekaardiga

valida meelepärase

ka vaba

millele saad peale

seks pikk kehtivusaeg

kolleegidele.

on

kinkekomplekt:

müügil

kinke valida lihtsalt ei jõua. Siis võib

valimise

16

Kaunis karbis

päkapikkudele

on

maiuskingitu-

toidugurmaa-

kui ka kokteili-

kokku pandud

hoolikalt ja omavahel sobivatest toodetest.

Valmis kinkekomplektid
kui ka e-poes.

on

müügil nii Kaubamajas

TISSOT CHRONO XL.
A4SMM CASE.

#ThislsYourTime
T I S S O T WAT C H E S

.

C OM

TI S SOT, I N N OVATO R S BY TR AD ITI O N

KOLUMN

Kulla inimene!
T e ks t: Leslie Laasner Foto : Inga Vatsk-Laasner

meil

kuuse alla potsatas väike

käis

40-liitrine anum ja täida see sooja veega. Siis
püüa endale õuest üks madu ja loputa seda mitu

koerakutsikas. Kuuse all

tundi vees, koera

oli tal

ma.

juba jõuluvana ja

muidugi

kohe ka

saba sirge ja ta tegi sinna

aasta

väikse šokolaadimuffini. Paari päevaga sai

selgeks, et

tamine.
sa

ega see koerakasvatamine

karvapalle

koeraküsimusele

on

Fabritseerisin

sed,

mis mul

olemas. On

hüüdsin, õu f***,

tekkida

meisterdas hoovi

miini,

ma

niiet hoov natuke

ne,

olemasoleva info

jõulupühadel õppida,

pealt

tuleb kiita! Mida

teda kaela

et

sa oma

Sa pole kindlasti koerainimene, kui

Dioni

loom,

enne

kui

pole hilja. Koer kuulab

ja hommikuti kuulab

ta 5

Sa rikud koera närvisüsteemi

jätkad!

Loomast

kahju,

2Jätsin
Gucci

ja

6 vahel

kui

lõplikult,

ei

seda,

mis

isegi tahaksid,

sa

kõiki teisi sõimama. Koera

pomm, seda

suurem

pealt, kiida: kudi-kudi!

ja tee kõike
tehtaks, kui oled pommi

Musita tema nina

et sulle

Uggised,

saan

2013. aasta

sügistalvise

juur?

Palun

ole? Jälle

kollektsiooni

talvesaapad esikusse ja koer pistis

aru, mis

saa

aru, kui

see on

sa

öösel

inimestel viga on? Kas

oleks

sa oma

jätnud talle

käitumine, õudne. Peida
Loom

oma

sa

looma kohtled,

austa

looma

intellikentne nagu meiegi,

on sama

nii piinlik

vanaisa

sakslane,

ema

isa

šveitslane, siis tahtsin

keegi,
Ma

kellel

kes arvab,

õpetasin
uus

teada,

Kas tal võib olla

kogemust!
et

oma

hoopis prantsuse

Tänud! Vastus:

mastifipoisile

„Tere, andke

palun pakk

cosmo” seitse aastat! Selle ajaga läks

mida

ta veel

see

ei

Hahaha,

koera rääkima õpetamine käib paari

cosmo

ümber õpetama annestiili peale. Sa

tähendab. Ma soovitaks koerast loobumist.

Kahju loomast, täna võetaks ja

homme

juba

ei hooli.

ise

nosimiseks uued

vanad kalossid ära,

on

saksa juurtega koer,

on

„bouf, bouf”.

aidake,

pankrotti ja ma pidin
ei taha

ok? Vastus: Appi,

Crocksid või tutikad Michael Korsi sandaalid. Selline

ja tema maitset!

6Kuna

mul

sakslane, emapoolne

ainult

Houstonit.

Maideniga

sa

kiitus! Kudista

suurem

pärast!

piima, sai ja
oma

mees

kohe räuskama! Terve linn

on,

koerale õpetada selgeks sõna „Frühstück”. Aga ta teeb

õhtuti Celine

Whitney

eestlaste

päevaga.

sööksid 2013. aasta verivorsti? Kuidas
idioot! Ma

laseksid seda?

nuux.

ühe nendest nahka. Kas

ma

lapsele

nii teed, haige oled!

sa

on

inime-

hea? Vastus: Kulla

on see

õhtul Maidenit? Kas

Loovuta

volüüm kolme

oled peast segi või? Sa lasid koerale

sa

kajas. Kas

neid täis, ühes jalas Gucci saabas ja teises jalas

jõuluõhtul Iron Maidenit,

Kas koerale

kas

olin

sest

eramajas ja maja

teinud. Miks koer peaks kehvem olema? Mul

peal.

peale

temast

mingi kummik, kohe

täisväärtusliku koerainimesena teistega liituda.

IKuulasin

muru

astusin sellele

märganud,

ei

normaalne? Elan

juures! Midagi

koeraga jõulude ajal

võivad, ja kombineerisin juba

juba

vead!

beeži värvi. Vastus: Tore on! Jälle üks kõva

mõned küsimu-

oma peas

neile ka vastused. Hea õdusatel
kevadel

see on

nende keelt ja kombeid.

seoses

saa-

järgmine

instagrammis ja postitasin
põdrakampsunis pilti. Kui ma miini tabasin, siis

paralleeluniversum − koerainimesed, nagu
mõnes kosmosesaagas. Hakkasin kõige-

pealt õppima ise

1011,

korda

et ka

piparkoogid koju

peale, kuna

foorumites igale

juba vastus

omale

nii

kindlasti koerainimest, piinaja.

sKoer

siis ka dresseerida. Tuleb

välja, et internetis

peaks kõik

pole

sa

suure

kurssi viia, kuidas

et ennast

jõulude ajal
saa

Siis

ees.

et

pole

lapsekasvaSeepärast avasingi kohe kõikvõim-

interneti,

neid

loodan,

Sinust ei

niisama lihtne asi nagu

mingi

Ma

inimesed!

7Vaatasin
BKus
uurivad

pargis, kuidas staažikad koerteomanikud

oma

loomalt

Miks seda koeralt

peaks ka

vahetpidamata „Kes

küsitakse,

küsima? Vastus:

kas

keegi

on

tubli?”.

teab? Kas

ma

0 comments.

saab õppida spetsiifilise koeraomaniku häälega

rääkima? Otsisin

3Käisime

laupäeva

hommikul pontuga koos

jalu-

tamas, aga mul oli väike vibra sees, kuna eelmi-

leidnud, kas

proovinud

keegi

annab eratunde? Ma olen ise

niimoodi rääkida, aga

sel õhtul oli firma jõulupidu. Tegime ainult

„Tjule, sjiiia, njooh,

5 kildise

põeksin mingit rasket haigust ja koer põgeneb

ringi, kas nii võib?

mõistusele. Kas loom

peab

selle

oled vastutustundetu

ja ühiskonnale

Vastus:

Kuule, tule

pärast kannatama,
ohtlik?

et

oi-oi, kus

sa

midagi

Kutsikamüüja-

700 km

ei tule

mu eest.

Tallinnast! Enne Hukatuse

bussipeatust keera paremale.

Sõida aiani, hüüa Veikot. Meil mahe keeletalu, mobiili

usaldavad. Mina

Hinnas

saame

Aidake,

Säinarabas,

tel tuleks litsents ära võtta, kes sellistele heidikutele looma

jalutan oma buldogipreiliga iga päev Vladi-

välja.

käisid?” Mul kõlab kõik, nagu

olen õnnetu! Vastus: Tule koerte häälekooli! Asume

sa

ei

audioõpikuid internetist, aga

pole!

kaubale. Kõike head!

vostokki ja tagasi! Nutt tuleb peale seda lugedes. skm?!?

4Mul

kukkus

enne,

kui

jõuluõhtulpool piparkooki

jaole sain,

on

tehtud? Ma

Kui

18

ei,

loodan,

siis nüüd

on
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et

sa
sa

ja

neelas koer selle alla. Kas

piparkook on koerale kahjulik?
oled või! Kas

maha

Vastus:

Segane

tead üldse, millest piparkook

tegid kutsule

selleks viimane

aeg!

kohe

maoloputuse?

Otsi kohe

suur

9Mul

oli valida

vahel,

tahtsin

jõuluõhtul

pingviinidega,

seejärel proovisin

kuldse

loomale 48 kaelarihma

ühte

siis

roosat

lumememmedega,
karvast, lõpuks valisin

inglite ja väikeste pardipoegadega.

sobib selle aastakäiguga? Vastus: Issand kui lahe, kust
Häid

pühi

kutsule!

Hakkab looma. Vaikselt…

Kas
sa

see

said?

COACH®
©2017

JAmes

FrAnCOlntroducing

Thenew

FrAgrAnCeformen

JÕULUD

ERILISED
Kaubamajast

Kaubamajastparimad
KINGID
kingitused

selle

saajale.

armast

need,

mis

tehtud

on

spetsiaalselt

kingitus kannab

ideed, pühendumist, hoolivust ning

tähtsam

–

Soovisime,
tõeliselt erilisi

on

Personaliseeritud

see on

mis

endas

kõige

ainulaadne. Teist sellist ei leidu.

et sel aastal saaks

igaüks teha

oma

kallitele

kingitusi, ja täitsime Kaubamaja personaliseeritud

kingituste pop-up’idega.

Loe

lähemalt, kes ja millal

tulemas ning kuidas saavad sinu

kingimured

on

Kaubamajja

lahendatud.

KADRI KRUUSI

AKSESSUAARID
sõnumi või

armsa

initsiaalidega
Jõuludel

Kaubamajas suurim valik kaubamärgi

on

KADRI KRUUS

–

BAGS AND ACCESSORIES

tooteid. Naistemaailmas
Kuldnõela

gala jaoks

katsetatud veidi kreiside

on

need äratuntavalt disaineri

Kingamaailmas

personaliseeritud ehted

tuse-tüüpi

New

−

nii kannab nime

mistatakse kohapeal

Vintage by Krissi kollektsioon,

Kingituse „mure”

ja

on selleks

jõuluks

mis tähistab sõnade väge. Kõigil

lahendatud! Nagu ütleb Kriss ise:

mõtetel

„Make it personal this Christmas!”

neid

ja

välja

sõnadel

on oma

öeldes võlume

tused reaalsuseks

nid mõtted

oma

ja

kese
kalli

saame

unis-

edastame kau-

kallitele. Kasutades

hõbedale pressitud tähti ja

riskive,

sagedus,

oma

lisada

maagiat, olgu

oma

poolvää-

ellu killu-

selleks siis sulle

inimese nimi, tähendusrikas

ja

väekas sõna või isiklik väike mantra!
Tule ja lase endale või armsale
inimesele valmistada kordumatu

ja

personaalse tähekombinatsiooniga

NewVintage by

Krissi

personali-

seeritud ehteid saab lasta teha
TALLINNA

Kaubamaja

Naistemaailmas:

R,

1.12 kella

on

16–19

erilisemaks

ning

on

loomingut kui

võimalik muuta

Kadri Kruus trükib initsiaale

TALLINNA

veelgi

Kaubamaja

Naiste

ja sõnumeid

Kingamaailmas:

R, 1.12 kella 16–19
L, 2.12 kella

13–16

R, 8.12 kella

16–19
13–16

L,

9.12 kella

L, 16.12 kella 13–16

L, 9.12 kella 13–16

K, 20.12 kella

K, 20.12 kella 16–19

igapäeva-ja nädalavahe-

sõnumeid.

R, 15.12 kella 16–19

L, 16.12 kella

ikkagi

Naiste

lisada neile initsiaale või armsaid

R, 8.12 kella 16–19

16–19
13–16

kuid

käekirjaga.

kotte. Nii disaineri enda

L, 2.12 kella 13–16

R, 15.12 kella

värvidega,

lisaks müügil ka väiksemaid

kaarditaskuid, käepaelu,

ka teisi nahast tooteid*

kohe.

müügil spetsiaalselt

on

NEW VINTAGE BY KRISSi
SPELL IT OUT

on

loodud kollektsioon, milles

16–19

TARTUS Kaubamaja Naiste Kingamaailmas:
E, 18.12 kella 16–19

NVBYK kaelakee või käevõru. Soovi
korral saad juurde

lisada ka väikese

poolvääriskivi. Kõik tellimused

20
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val-

TARTU

Kaubamaja Naistemaailmas:

E, 18.12 kella

16–19

*lnitsiaalide ja sõnumite trükkimine
kuid

on

on

võimalik paljudele toodetele,

ka erandeid. Seega tule Kaubamajja ja pea disaineriga nõu,

kas sinu soovitud toodet saab initsiaalidega kaunistada.

JÕULUD

JÕULUD
KAUBAMAJAS
Aasta kõige

CHOCELITE
erilise

on

mine tea, ehk kohtud ka jõuluvanaga! Vahvaid üritusi täis jõuluprogrammiga

sõnumiga

tutvu

saama

nautida

Kaubamaja

midagi, mida peaks

Rikkaliku valikuga jõululaat

väga

on

hoolikalt

mõeldud. Keemilistest maitseainetest,

läbi

paksendaja-

lõhna- või maitsetugevdajatest pole jälgegi
asemel

lisatakse

võid. Seda

ja

Šokolaadimeistriga

kommisegule

peab proovima!

saad kohtuda ka ise.

tume- või

Tule ja vali kas

piimašokolaad ning lase

meistril šokolaaditahvlile kirjutada

Olgu

on

täpselt kirjas

kõik

Tallinnas ja Tartus Kaubamaja
Kaubamajas teeb kuldne jõulutaat

avame

ning Kaubamajas saab nautida südantsoojendavat muusikat.
JÕULULAAT

rõõska koort

kus

iga magusasõber. Värskest ja

looduslikust toorainest valmistatud maiustuste

ja piimapulbri

17

Oma esimese etteaste sel aastal

komponendid ja töötlemine

test,

www.kaubamaja.ee,

15. novembril kell

Kolmapäeval,

jõulud.

on

kodulehel

jõulukontserdid ja -etendused, töötoad ja põnevad degusteerimised.

šokolaadid
Chocelite käsitöökommid

pimedamal ajal saab Kaubamajast helge ja innustav paik, kus sul

võimalus nautida kaunist muusikat, meisterdada ise jõulukaunistusi ning

selleks siis mõne

oma sõnum.

magusasõbra

nimi või

JÕULUVANA

22.11.2017–02.01.2018

Tallinnas

Viru Keskuse aatriumis ja Kaubamaja

galeriis ning
se

Tartu

Kaubamaja

leiab

palju kingiideid jõuluostudeks

igaüks. Jõululaadal

on

avatud ka

Kaubamaja postkontor, nii
jõulukaardid oma

heade
–

et kõik

soovidega

meil

olemas kaardid, ümbrikud,

Chocelite šokolaadide pop-up Tallinna

kesku-

esimese korruse aatriumis. Laadalt

saad saata siitsamast

soojad jõulusoovid.

avatud

on

margid

KÜLLA

suuri Tallinna Kaubamajas

12.–23.12

16–19 ja puhkepäe13–16. Jõuluvana põhili-

tööpäeviti kella
vadel kella
seks

peatuskohaks

on

Kaubamaja

5. korruse Lastemaailm, kuid aeg-

ajalt võib teda kohata ka teistes
maailmades. Tartu Kaubamajja tuleb

jõuluvana külla
kella 16–19

on

TULEB

Jõuluvana ootab kõiki pisikesi ja ka

14.–23.12 tööpäeviti

ja puhkepäeviti

kella

13–16.

ja postkast.

Kaubamaja Kodumaailma demoköögis

12–15

L, 16.12 kella

KINGITUSTE PAKKIMINE

Kingitusi

saab

mugavalt ja

kiirelt

pakkida Tallinna Kaubamaja Naistemaailmas kohviku kõrval. Kingituste

KAPA

pakkimiseks saad valida põhjamaiselt
minimalistliku

jõulukaardi
töötoad
Tallinna Kaubamaja

disainiga soojad ja

armsad

heategevuslikud pakkepabe-

rid, mis

on

sel aastal mõnusalt

jõulu-

toonides.

Meeste-

maailmas 3. korrusel

PÜHADE
AJAL ON

Kaubamaja
avatud:
TALLINNA KAUBAMAJA

on ava-

Tööstus-Toidutud KAPA ehk

Paberipoe

kunsti- ja

Kalamaja

pop-up. Ainulaadse

kirjatarvete

pop-up’il müügil
tarbed

ja

kirja-

tooted muudavad

sinu töölaua
leiad

poe

olevad

palju

inspireerivaks ning

häid

kingiideid.

sealt

Lisaks leidub

KAPA

töötoad toimuvad
Tallinna Kaubamaja
kõik

huvilised valmistada ka

kohapeal.

õlidega valguskastis

võimalik tekitada

on

Mineraal-

sinu

9–22

31.12 aasta viimane päev

9–19

9–19

12–21

12–22

TARTU KAUBAMAJA
Tööstus-Toidu-

pop-up’il

25.12 esimene

13–16

L, 16.12 kella

kingitus

suletud

9–21

L, 2.12 kella 13–16

mis kantakse seejärel jõulukaardile. Iga

ning personaalne

suletud

26.12 teine jõulupüha

24.12

L, 9.12 kella

unikaalne

25.12 esimene jõulupüha

Meestemaailma

põnevaid ja abstraktseid kujundeid,

jõulukaart on

9–19

jõulukaartide

ka põnevaid kunstitarbeid, millega

jõulukaarte saavad

maailm

9–19

01.01.2018 uusaasta

valmistada eriline jõulukaart.
Ainulaadseid

kaubad
24.12 jõululaupäev

L,

23.13 kella

13–16
13–16

jõululaupäev

26.12 teine

jõulupüha

jõulupüha

kaubad

maailm

10–19

10–20

10–19

10–20

10–19

10–20

31.12 aasta viimane päev

10–19

10–20

01.01.2018 uusaasta

suletud

suletud

lähedasele.
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SOOVITUS

lO parimat

kingideed

mida

Nicolas Vahé

kinkida kallimale, vanaemale, isale, tädile?

Ilmselt kummitavad need küsimused paljusid,
kuid nüüd

enam

kogunud kokku
mille

telli kohe

oma

Kaubamaja

kümme

hulgast leiad

armastajale, kodukaunistajale
sulle endale? Vali

mitte. Oleme üle

Kaubamaja

suurepärast kingiideed,

sobiva

või lihtsalt

gurmaanile,

elunautijale.

gurmeetooted
Nicolas Vahé puhul

moe-

Või ehk

tegemist kirgliku

lemmikud väljaja tule Kaubamajja või

kokaga, kes

e-poest!

tõeliselt

on

loonud

omapärase

märgi. Kaubamärgi
märk

on

on

gurmee-

luua

toidu-

ees-

ja pakku-

da uusi ja üllatavaid

New

Vintage by Krissi
personaliseeritud ehe
Spell it

out on New

Vinatge by Krissi värske

kol-

maitsekooslusi ning
otse loomulikult kasutatakse

nende valmistamisel vaid

kõige kõrgema kvaliteediga

tooraineid. Nicolas Vahé tooted

on

kindel

kingivalik

kõikidele hobikokkadele ja hea disaini armastajatele.

lektsioon, mis tähistab sõnade väge. Kollektsiooni
kaelakeele või käevõrule saad
dale

pressitud tähti,

lisada

juurde

hõbe-

millest kokku moodustub

kalli inimese nimi, tähendusrikas

ja

väe-

kas sõna või isiklik väike mantra! Soovi
korral saad juurde lisada ka väikese
vääriskivi. Kordumatu

hekombinatsiooniga
keesid saab

pool-

ja personaalse

käevõrusid

lasta teha Tallinna

ja

tä-

kaela-

Kaubamaja

Naistemaailmas pea igal detsembrikuu
reedel ja laupäeval ning 18. detsembril
Tartu

Kaubamaja

täpsemalt

Naistemaailmas. Loe

lk 20.

2

Signe Kivi loodud
PAI juubelikollektsioon
Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks
dud

Signe

Kivi PAI

sobib oivaliselt

loo-

juubelikollektsioon

kingituseks

nii endale,

lähedastele kui ka väliskülalistele.

Kunst-

niku loodud PAI voodipesukollektsioonid

„Öö” ja „Uni”
disaini,

ilmestavad hästi Eesti

ilmastikku

ja värvigammasid

Eesti kunstniku silmade

ning

ni toodetega. Kingi värvilisi ja
likke unenägusid!
sioon

22

Juubelikollekt-

jõuab Kaubamajja

detsembrikuu

rahu-

jooksul.
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Pole paremat kohta
mate mälestuste

läbi

sobituvad

imeliselt teiste PAI basic-kollektsioo-

4Traveler’simärkmik
oma

säravaimate ideede või

hoidmiseks, kui seda

lus Traveler’si märkmik.

on

vingei-

maailmakuu-

Siledaid, kreemja värvusega

bereid ümbritsevad luksuslikud nahast kaaned, mis
nanevad selle

kasutajaga.

Muutes

ja personaliseerides

seda märkmikku enda soovide kohaselt, tekitab

tunde,

et

algamas

on

pava-

see

midagi uut, millest kirjutada, või

tekib tung minna rändama tundmatusse maailma.

KINGI KILLUKE
PROVENCE’I
Provence

on

rikkaliku loodusega piirkond, kus hinnatakse kõrgelt

Rõõmusta

pühade ajal

oma

kõige

maa

lähedasemaid Provence’ist

valgust, värve, lõhnasid ja hääli.

pärit

luksuslike

kingitustega.

#LOVELOCCITANE
L’Occitane

en

Provence

jõulukomplekte

müüvad: Tallinna

Kaubamaja, Tartu Kaubamaja, Ülemiste

Rocca al Mare L’Occitane butiik, Kristiine 1.L.U., Lõunakeskuse I.L.U.

ja

L’Occitane butiik,

Pärnu I.L.U.

Kadri Kruus:
erikollektsioon
and

Bags

Accessories
Kadri Kruusi Kuldnõela etendusel
esitletud kollektsioon

Kaubamajja ning
moedisaini

armastajale

üks parimaid

Men’s

Inglise märk Men’s Society

Society
nutikad ja

mängu ning lisanud läikeid ja

lõbusad

talliktoone. Vormiliselt

on

mis kindlasti

kinkekomplektid,

kingisaaja

näole. Valikus

tunda ära
mida

habemehoolduskomplekte,

ellujäämiskomplekte värskele isale ja
festivalisõbrale, šikke pronksikarva

kammeja taskupudeleid.

on

juba

on

on

me-

aga rõõm

tuttavaid klassikuid,

muudetud täiuslikumaks

lähtuvalt klientide tagasisidele.

ra-

habeme-

haklambreid, kingalusikaid,

kingitused

tõenäoliselt
Sel korral

disaineritega loonud nutikad, stiilsed ja

toovad naeratuse

humoorikad

kingitusi.

kodumaise

disainer katsetanud julgemat värvi-

koostöös

on

saabunud

on

see on

KUTSE!

Men’s

Ootame Sind David

Society tooted leiad Kodumaailmast.

Malletti pop-up salongi
7. detsembril Tallinna

Kaubamaja
Pariisist

6 Kaubamajahoolega

David Mallett ja tema

kinkekarbid
täpselt

ei tea, mida kinkida sõbrale,

kolleegile, lähedastele, siis selle

mure

la-

hendab valmis kinkekomplekt. Valikus
on

komplekte parimatest

test

ja

dest.

maiustustest

gurmeetoode-

ning kodukaupa-

Meelepärase kingituse

Ilumaailmas.
kohale tulnud

professionaalne tiim, kelle

valitud

Kui

on

leiab kinke-

komplektide seast nii

käe all juhtub nii mõnigi
ime.

9
David Malletti

juuksehooldussari
Maailmakuulsa juuksestilisti David Malletti omanimeline

toidugurmaanist
kodukokale, teearmastajale kui ka kok-

sari

teilimeistrile. Kõik kinkekarbid

luksuslikum liige. Natalie Portmani, Julianne Moore’i ja

kokku

pandud

hoolikalt

ja

on

omavahel

sobivatest toodetest.

on

Ilumaailma juuksepiirkonna värkseim ja ka kõige

paljude teiste

kuulsuste

lisaks niisutavale

ja

lemmikmärgi

kohevust andvale

valikusse kuuluvad

sarjale

ka fenome-

naalsed hooldusvahendid: seerum, soolasprei, kohevus-

puuder ja

Crafter’s

-sprei

ning habemepalsam. Päkapikud, kes

otsivad jõulupakki ilugurule, siis David Malletti tooted
on

just

need

õiged üllatuskingitused!

Aromatic
Flower Gin
Crafter’s Aromatic Flower Gin
harilik džinn. See

on

–

see

ei ole

unikaalne kombinatsioon

Nii elutruusid nukke nagu

mida

raske leida ning populaarsus pisikeste preilide

on

rikkaliku ja pehme maitse saavutamiseks

maagiliseks

still-meetodil (vaskkatlas).

võimeks

on

Kibuvitsaõite õrnadest

Džinni

muuta värvi kokteilis.

ja

se.

aromaatsetest kroonleh-

Klassikalises kokteilis toonikuga
muutub joogi värv heleroosaks.

NB!
Tule Meestemaailma

proovima
Crafter’s Aromatic
Flower Gini kokteile

17–20 ja
16.12 kella 15–18.

Crafter’s Aromatic Flower Gin
Liviko

joogiarhitekti

looming,

mis

kaunis

nile. Tallinna Kaubamaja
maailma 3. korruse

on

kingitus

gurmaaMeeste-

pop-up’ilt

lisaks džinnile ka selle stiilseid

kinkekomplekte.
HOOAEG / TALV 2017

on

beebinukke,

keda

on

leiad

on

Antonio Juani nukud,

mitmes „vanuses”

magama

suigutada ja

–

seas

on

ka

valikus

on

vankris lüka-

ta, kui ka juba väikeseks printsessiks sirgunud piigasid,
kellele

hoolas

juurde

osta ka kauneid riideid

ema

patse punuda saab. Nukukestele saab

aksessuaare. Väikesed

kordumatu

joogikultuuri austajale ja

kinnitab seda. Nukud
nii

tedest tõmmis annab džinnile kuldse värvu-

24

Juani nukud

12 hoolikalt valitud aromaatsest maitsetaimest,

destilleeritud pot

15.12 kella

~

Antonio

sad nukud
mida
daam

on

just need,

iga väike
oma

pakist leida
soovib.

imearm-

kingi-

ja

fJ.Ä
NOORUS POLE SU NAHAST
KADUNUD. LASE SEL

MÕJULE

PÄÄSEDA.

REVITALIZING
SUPREME
Global

+

Anti-Aging

vananemisvastane kreem

ja uus silmakreem
Täiskomplekt.
on

See mitmetoimeline kreem

sinu võimalus saada paremas toonuses,

siledam ja säravam nahk. Erilise

õli-rõikapuu ekstraktiga

kreem aitab

täiustada naha loomulikku

uuenemisprotsessi ja rakupotentsiaali.
tooldab

sügavuti,

'

\

A\

ESTEE L
esteelauder.com

JL

siludes kurde

ja

kortse.

EESTI DISAIN

Varsti valmib

JUUBELIPAI!
Eesti
sest

100 aasta

Vabariigi

Kaubamaja

oma

juubelist võid peagi

kaubamärgil

PAI

juba

on

osa

saada

selle aasta lõpus valmimas

eriline voodipesukollektsioon, mille autoriks
T e kst:
kümnete

pAI

on

oma

Kaubamaja päris

kaubamärk, mida

kannab hulk kõikjalt
maailmast hoolikalt

valitud

tooteid,

sealjuu-

kümnete

:

jooksul jõudnud palju

kodutekstiili

–

mitmesugust tagasisidet

palju-

materjalid,

ühe koduse

ja tema abiga

kaubamärgi köögipoolele

piilumegi.

ning mõistsime,

Kaubamajast on

Eesti kodudesse
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saame

tulla: kva-

Kuidas inimesed

det. Kliendid

desse

tegema!

vaid mõned neist. Veel

pehmust ja tuua

na

end

inimeste ellu

et suudame ise ko-

loomeprotsessis osaleda ja

tootja rolli,

sest

mõistame,

PAI vastu võtnud?

algusest

peale saanud tavapärasest enam tagasisijulgelt öelnud,

on

on

PAI toodete kohta oleme kohe

tahtsime lisada karge kliimaga Eesti kodumõõdud

gu toote

aasta-

et

põhjamaiselt rahulikud värvid, sobivad

mugavust. Uskusime,
Milline on PAI sünnilugu?

jooksul

põhjaliku kogemuse

arendanud.

klientidelt alati

liteetsed ja naturaalsed

lähedal seisnud juba

oleme saanud päris

ja seeläbi ka PAI-d pidevalt edasi

oma

Kaubamaja kodukaupade juht
on PAI

meilt oodatakse. Kuue aasta

tekstiilitootmiskogemus. Oleme

vastu

Tammesalu

Signe Kivi.

märkidelt, millel on pikk ajalugu ja

dele tekkinud soovidele

selle esimestest päevadest

26

head

enamasti tuntud kauba-

saanud

Siim

on

vägagi

Väli FOTOD:
Karen
SIGNE
jooksul
jõudnud: KAUBAMAJA,
palju
head MILKOV

on silmas peetud just Eesti inimeste
kvaliteedi-, disaini-ja mustrieelistusi.
res

isegi magades,

pan-

mida

on

meid nii kiitnud kui ka

mis võiks teistmoodi olla.

Tegelikult julgustame
Hea näide

algust saanud

on

seda

veelgi

enam

eelmisel aastal

PAI naturaalsete

ökopuu-

villa ja linaste kangastega sari, mille

puhul

kuulasime

oma

kliente

ja

nende

EESTI DISAIN
kaubamaja

Eesti vabariik i oo

Unistused,
lyirfiyn/

helgus,

meri...

Kuigi kangakudumise, trükkimise ja toodete

kok-

kuõmblemise kiire töö alles käib, siis komplekte
kaunistavate mustrite suhtes on pilt juba üsna

selge. Hooaeg küsis
autorilt kunstnik

veelgi

soovi osta

naturaalsemaid ning

Kuidas

väiksema töötlusega tooteid.

Kuidas tekkis mõte luua

Me
100

soov

juubelipelgalt

kaua

EV

selles mõttes

–

näiteks

mis oleks PAI kollektsiooni

sest

millel

on

osa.

paindlik materjal,

on oma

projekti isegi kergem

tarbija eelistustest, kollektsiooni sobivu-

kui

kunagi

disainisin

formaa-

jälg~.

Niisiis istusin

ma

kunstiteosele. Selle kunstiteose

kujutada,

loojaks

välja näevad. See esimene hetk

Signe Kivi, tunnus-

tatud ja väljapaistev tekstiilikellel

on

eesmärki-

ja joonistasin ja püüdsin ette

kuidas need

1:10 ideed

elusuuruses

on

tegelikkuses

kunstnikule alati üllatav.

väga hea

värvi- jakompositsioonitunnetus.

ajast

kesksuvel laua taga ning

muudkui maalisin

kunstnik,

sellest

dest oli lõpptulemusena toodetel säilitada „käe

dilt otsekui ideaalne „lõuend”

sai

on

kangaid Kreenholmile,

küll väga palju muutunud, aga üks minu

kasutusvõimalusi. Ja topeltlaiusega tekikott

PAI

trendidega jne. Tehnoloogia

peale,

häid ja põnevaid

palju

eri variante valides

ja piinlen

on

soo-

Olen

lähtudes väga paljudest olulistest kriteeriumitest,

malus Eesti kunstnikule luua teos,

on

midagi põnevat, midagi teistmoodi.

teostada, sest lõpliku valiku teeb Kaubamaja,

aastapäeva logo, vaid anda või-

Tekstiil

mõned küsimused.

pildid voodipesule jõuavad?

iseenda suurim kriitik

Signe Kiviga?

ei olnud kasutada

Signe Kivilt

Minu tekstiilid on sündinud emotsioonidest ja
vist teha

kollektsioon koostöös

unistustekarva kollektsiooni

Tema töödes

Kust tuli idee

on

sel-

selliste motiivide

just

kasutamiseks?

gelt tajutavad põhjamaised

Et tegemist on voodipesukomplektidega ja oli

mõjud, kuid ka eestlast kõnetav

suvi, siis mängisin mõtetes kaunite mälupiltidega

kujundlikkus.

Samas

on

Signe

Kivil ka tekstiili tööstusliku

merest

toot-

ja udust ja

vihmast

pinnale

ööst

ja halovalgusest ja

lainetest. Neid ideid

ja

suruda oli

paberi piiratud

muidugi palju raskem, aga

kui

käsi lahti läks, siis avastasin, et olen teinud isegi

MIS ON PAI?
PAI

on

liiga palju variante, sest ühestki ei taha ju autor

Kaubamaja

ise

enda kodutekstiilide

kaubamärk, mille tooted

on

hoolikalt valitud

kõikjalt maailmast, pidades silmas Eesti
köögitekstiil,

on

dust

kavandisse maalisin

ja tähesadu,

augustiööde

aga ka tuult

sume-

ja vihma ning

lörtsi

aknaklaasil, mida on voodis teki all soojas mõnus

jälgida. "Uni" kavand oli algselt värvide segamise

inimeste kvaliteedi-, disaini-ja mustrieelistusi. Tootevalikus

loobuda…
„Öö”

abipaber.

voodi-

pesu, rätikud, dekoratiivpadjad ja pleedid.

Kunstniku ja õppejõuna olen varemgi

kogenud, et
ja kergelt.

hea idee võib sündida ka

Minu uni

on

kogemata

tihti olnud heledates

toonides imeline seisund ja seda meeleolu peaks

voodipesukollektsioon "Uni" ka edasi andma.
mise

kogemus,

samuti tema

jub hästi,

mis

on oma

selge eelis.

milline

on

harulduses

Ta mõistab

ja ta-

PAI kollektsioonide

olemus ning toodete tonaalsus.

Miks PAI

toodetakse?

Kaubamaja

enda märgi

kindel veendumus, et

puhul

see

on

peab

et tooted vastaksid

kõrge kvaliteediga

meie

valmima

Euroopa

materjali-ja

turvalisusnõuetele. Tööstusliku tekstiilitootmise

tingimustele

vastas

kõige

paremini meist geograafiliselt kauge
Portugal.

Seal

on

tega.

küll erinev

on

üllatavalt

Portugalis

kliima,

on

inimesed, kelle
sarnane

eestlas-

säilinud suurepära-

Mida sümboliseerib teie

jaoks

sinine värv?

sed tekstiilitööstuse teadmised,

Unistusi, helgust, püüdlusi, rahu, aga muidugi ka

kogemused ja tootmine.

taevast ja merd. Armastan väga sinist ja oma kodus

lusi

meile nii lähedal kui võimalik. Samas

soovime,

mõttelaad

PAI tootmiseks

paindlikke koostöövõima-

leidsime sealt

juubelikollektsioon just

Portugalis

kuid seal elavad töökad

pakkuvad partnerid. Neile

sai PAI

kohe südamelähedaseks, mille üheks

põhjuseks
keeles. PAI

on

nime tähendus kohalikus

on

nimelt portugali keeles

„isa” ja seetõttu
hinges,

on

neil alati uhkus

kui nad meie toodete

ilma siniseta kohe

kuidagi

tekstiili kardinateks
käterätikuid

lilla-sinised

ja

ei

saa

– küll

maakodus sinine vannituba.

erinevad toonid sobivad paljude teiste

Isegi

värvikombi-

natsioonidega.

jaoks
Milline

viimistlevad või neid

Väsimus õnnelikust päevast sinistes

pakendavad.

PAI juubelikollektsioon jõuab Kaubadetsembrikuu

mul sinist

püsilillepeenrad! Ärge kartke sinist, selle

masinaid seadistavad, tooteid käsitsi

majja müügile

on

ja voodikateteks ja siniseid

jooksul.

on

hea

une

retsept?

toonides voodipesukomplekti vahel
kallima kõrval!
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KUNST

KONRAD

MÄGI
ilmumine
Roomas
9. oktoobril avati Roomas Galleria
Nazionale d’Arte Moderna

Contemporaneas

e

KONRAD MÄGI ajaloo suurim teoste näitus

Euroopas. Välja

pandud

on

pea 50

maali,

näitus jääb avatuks jaanuari lõpuni.
Mägi (1878–1925). Maastik
1913–1914. Eesti Kunstimuuseum

TEKST: Eero Epner (näituse kuraator)

konrad

rõngad ja

Eesti

sajandi kõige

olulisemaks

väita,

maali-

ta siiani

tuntud vaid Eestis,

Lääne-Euroopas polnud

maali,

lõpuni.
kõik,

Välja

näitus

mõjutasid

sest

pandud pea

mus

on,

poeg

pole midagi

kuidas

50

dusest. Kus

ma

ka ei

muud

saigi alguse

(1878–1925).

Norra maastik. 1908–1910.

Eesti Kunstimuuseum

päikese-helgid,

Tema

loomingu keskpunktiks

maastikud. Neid maalis ta nii

oma

mida

vaid sai

on

Huvitav

on

Euroopas.

Sealne kunst

masti rahuliku

vaadelda ja nautida, seal

–

saidki

le.

on

on

peaaegu et sakraalsed.

tajus

looduses

ning

nii hakkasidki tema maalidel

jõude,

dramaatiliselt üle

mida

taeva

igapäevaselt ei

KONRAD

alasti

pilved

rulluma, puudevaheline

värvus mustaks, kivide peale tekkisid värvilised

ringid, rabalaugastele

28
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ilmusid kummalised

sünteesides nad

siis ei olnud kunst tema

hing

MÄGI

Seal, kunstis,

rahu,” kirjutas

d’Arte Moderna
e

kui

Contemporanea,
Rooma

Näitus

on

avatud

09.10.2017–28.01.2018

on

avab kunst meile

(1878–1925)
Galleria Nazionale

Mägi
nähta,

paljudest,

jaoks

mõeldud

kunstiajaloo täiendamiseks, vaid inimeste„Õnn ei ole meie jaoks, vaeste maa poegade

hetkel,

seda oli võimalik

maastik aga sageli täidetud salajaste müstiliste

neist

olnud

jaoks. Meie jaoks on kunst ainuke pääsetee, kuna

ena-

olla või end lihtsalt hästi tunda. Mägi maalidel

jõududega, mis

moodsa kunstivoolu järgija,

mitte

Mägi

piknikku pidada,

maalide värve

ühegi
impulsse

kultuuris,

Saaremaal

maastikku

− ta ei

Mägi

üles kasvanud suuresti ilma maalideta Eesti

tavaliselt Lääne-

kujutas

objektina

−

aga see, et

maalis loodust teistmoodi kui

tema niivõrd omanäoline

omanäoliseks uueks tervikuks. Kuna Mägi oli

välisreisidel

Norras ja Normandias kui ka Eestis

ja Lõuna-Eestis.

keset

just sealt

Esile tuleks tõsta kindlasti ka
Konrad Mägi

mõt-

kohalikel kunstnikel palju näha,” kirjutas Mägi
nooruses.

et

lapsepõlv

loodusekäsitlus.

viibiks, jääb

eredad

tema

Lõuna-Eesti asulas

põlislaasi. Võimalik,

ja

tes). Mulle meeldib nukker karm,

põhjamaa loodus,

ikkagi

ta

siin, Eestis.

Mägit mõjutas

väikeses

kui osake kogu rahvast ja meie loo-

Põhi minu kodumaaks (laiemas

Lääne-

Ennekõike võib mõelda selle üle,

jaanuari

põhjamaa

ning

kunstisuunad

ka teda, kujunes

kunstnikuks

aasta-

jääb avatuks

„Ma olen

mis

on

nii edasi. Seetõttu võib

kuigi Konrad Mägi oli

Euroopa uued

kümneid võimalik tema loomingut
tutvustada.

et

moodne kunstnik

kunstnikuks. Ometi

on

punase pilvega.

Mägit (1878–

1925) peetakse

20.

Konrad

täis elu

selle,

igavest kannatust,

mida elu anda ei suuda.

omaenese

loomingus,

võib leida

ta.

Võib loota, et Konrad Mägi looming kirjutatakse

peatselt

ka

Euroopa kunstiajalukku.

Roomas toimuv näitus

teel, ühtlasi
mat

on

alles esimene

samm

esimene kord tutvustada meie

sel

vane-

kunsti niivõrd olulises kontekstis. Usutavasti

paneb
neid

see

uue

ka Mägi teoseid juba näinud inimesed

pilguga

vaatama.
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NATURAL RESTORING KIT
SOS REPARATION

-

KIT DE BEAUTE NÄTUREL

NATURLIG BEAUTY S^T

NATURA SIBERICA FOR MEN ONLY,

BORN IN

SIBERIA • MADE IN EUROPE

KINKEKOMPLEKT MEESTELE 3INI
NATURA SIBERICA TAASTAV KINKEKOMPLEKT 3INI

Šampoon juustele

ja kehale

«Fury of the tiger» 250ml
Toniseeriv näokreem «Wolf Power» 50ml
Värskendav dušigeel «White Bear» 250ml

Šampoon värvitud juustele 400ml
Palsam värvitud

juustele 400ml

Vananemisvastane kreem-seerum kätele 75ml

HEATEGEVUS

ON

VÄGIALSV
T ÄLJAPÄÄS

Pühadeajaks tulevad Kaubamajja müügile südamlike sõnumitega jõulukaardid ja pakkepaber,
mille müügist saadud tulust pool läheb Eesti Naiste Varjupaikade Liidule, et toetada nende

pakutavaid tugiteenuseid. Tooted leiab

suurematest kassadest

ja Jõululaadalt.

T ekst: Helen Külaots FOTOD: : ERAKOGU

pühadeajaks

tulevad

Kaubamajja müügile

südamlike

did

matest kassadest

mille

tasuda

pool

et toetada

tarvis. „Kui

suure-

me

lähevad nad

oskused

Eesti Naiste

Varju-

kuid praegu

on suurem osa

riiklikust toetusest

Liidu esinaise EHA REITEL-

MANNI sõnul hinnatakse
gemusi kõrgelt ja neil

on

aga nende kotugev missioo-

seetõttu pakuvad sõltumatud
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psühholookannata-

kõige

enam

ei suuda
eest

oma

tasuda,

mujale tööle,

kuid nende teadmised

ja

tugikeskustest

on

nõustajatele töö

paikade Liit (ENVL) loodi üle kümne
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gilise

õigusabi ja

abi eest, mida

vatel naistel

Jõululaadalt.

nitunne,

Mitte

hindamatu

on

iga jurist

ega

väärtusega.

psühholoog ei

suuda

ohvreid nende murega

perevägivalla
aidata,

nuseid. Tooted leiab

ilmajäänud.

dant jätta kedagi abita. Anne-

käsitlemisel

ja töökogemust,” ütleb Reitelmann.

nende pakutavaid tugitee-

liidu

peamisü-

pole

tustest saadud raha kasutak-

saadud tulust

tagasi,

sest

sid nad just nimelt selleks, et

paikade Liidule,

aasta

alusel,

sõnumitega

läheb Eesti Naiste Varju-

MTÜ

praegu naistele abi

selt vabatahtlikkuse

jõulukaar-

ja pakkepaber,

müügist

tugikeskused

perevägivalla

ja
teema

see

eeldab

seostatakse naiste

„Peamiselt
kuse tegevust

seda leiaksid
laste või

spetsiaalseid koolitusi

tugikes-

öömaja pakkumisega,

abivajajad ka

kuid

näiteks sugu-

sõprade juurest. Kõige

suurema

abi saavad naised ikkagi õigusabi ja

psühholoogilise toe näol,” ütleb
mann.

„Viimase viie aastaga

keskuste

poole pöördunud

aina kasvanud

on

Reiteltugi-

naiste

arv

ning möödunud aastal

oli neid ligi 2000. Enamasti olid need
naised

kogenud vaimset ja füüsilist

vägivalda ning
Meie

soov

seda enda

on, et

partneri poolt.

kvaliteetsed

tugiteenu-

sed oleks kättesaadavad üle Eesti,
mitte ainult suuremates keskustes,
nagu Tallinn

ja Tartu.”

HEATEGEVUS

rumal

ja käitus

Siinkohal

on

kuidas üks
naisel üksi

halvasti.

abi,” ütleb

hea näide see,
ei lubanud

mees

töölgi käia,

lisab,

väitis,

et mille üle
ta

on

sed

naisel

koju toodi

endast kui

hoolitsevast mehest.”

tele väga hea

valine elu

mulje ning

jätta võõras-

se

näida igati abi-

valmis ja korralik pereisa. Nelja seina

− peksmivõisamasuguse käi-

tumismustri üle võtta, kui

ei

saa.

see

abi

õigel ajal

Tihti küsitakse avalikult, et miks

naine siis sellise mehe juurest ära ei

läinud. Praktikast lähtuvalt võin
et

see

pole üldsegi lihtne,

kannata-

ning

ühel het-

peavadki

sest

on

nende

jaoks justkui ta-

hakatak-

Psühholoogi abil

seda sõlme aga lahti harutama ja

käitumine

võib

okei.”

pole

aasta-

Püvi toob näiteks ühe 40ndates

kolme

tes

lapse

ema,

kes kasvas

lapsena

vägivaldses keskkonnas ning valis

ka

en-

dale mehe, kes teda peksma hakkas. Tal
oli

vahepeal karistada,

ära teeninud. Ta

tu-

et teda

välja kujunenud arusaam,

lebki

öelda,

mees

osa.

jõuaks arusaamiseni, et vägivaldne

toimub tihti ka laste ees, mistõttu

vad nad suureks saades

„Uskumukujunenud

uskumusi tasapisi muutma, et naised

va-

hel toimub aga totaalne terror
ne

on

nad n-ö „karistada” saavad.
See

võib

on

kel seda normaalsuseks, et

heategijast ja

„Vägivallatsev mees

vältel

nud naised

rääkis

mees

−

hoiakud

pika aja

igal hommi-

kul autoga tööle viidi ja pärast

ja

kuid

et sellest ahistamise

rattast välja saada.

Pärast kohtus aga

viriseda, kui

PÜVI,

just vaimne tugi

et

põhiline,

sest

tahtis kontrollida igat tema
sammu.

gestaltpsühho-

liidu

terapeut MIRJAM

sest ta

selle

on

proovis küll vahepeal

ähvardada lastest ilmajätmisega, kätte-

mehe juurest lahkuda, kuid lubadused

maksuga või lihtsalt on viinud naise

paremast tulevikust ja uhked kingitused

sehinnangu

nii

alla,

jõuetuna kuskile

et ei

suudetagi

ene-

nii

viisid ta varsti

pöörduda,” ütleb

ühel hetkel

las,

Roosileht.

„Õnneks räägitakse

meie ühiskonnas

see

viha laste

oma

mees

aga

peale välja

va-

häbitundest üle ning

otsis abi. Just nimelt

naistevastasest vägivallast aina rohkem

ning

sai naine

Kui

koju tagasi.

oma

psühholoogi abiga

hakkas naine tasapisi mõistma seda
mustrit

aitab neil naistel, kes selle all

oma

täiskasvanuea

lapsepõlve ja
vahel

vä-

mõistma

ning

givaldse käitumise
VÄGIVALDA EI

süsteemi, mille

OSATAÄRA TUNDA

päraseks osaks on ka

Tugikeskuste jurist

PIIA ROOSILEHT

tõdeb,

abi

et

naised,
ga

juriidilist

sest

tekivad

Vägivaldsest

vajavad paljud
elukaaslase-

vägivallatseva

keskkonnast tulnud

pikaajalised probleemid

hooldusõigusküsimustes jne. Tegemist
on

väga

delikaatse teemaga, kus

on

pi-

kad vaidlused ja keerulised

probleemid,

kus

lapsed.

kannatajaks

on

Mitte iga jurist ei

tihti ka

neid naisi õigus-

saa

abiga toetada, vajalik
väljaõpe. „Me

ohvri ja oskame teda
ga

on

spetsiaalne

tunneme ära
oma

et

vägivalda

jääda

oma

keks, kuid
oma

ühelgi

ja

kuid

langeda kellegi

Vägivaldsest suhtest

KES

see

LÖÖB,

SEE EI ARMASTA

„Vägivaldsest keskkonnast

lõpuks hakkavad ka
naine

tul-

nud naised ei adu alguses, et

oligi

ise

neil võiks

vaja

sest

on

abi

psüh-

kõige

muidu pöör-

saame oma

ga aidata kõiki

naisi,

vajavad,” ütleb

Püvi.

meeskonna-

kes seda tuge

PAKKEPABERID ja JÕULUKAARDID kupühadeperioodil nagunii marjaks

ära. Leia need

on

teised arvama, et küll

Me loodame, et

luvad

ohvriks.

üldimanipulaa-

ei

tegelikult.

inimesel ei lasu sotsiaal-

set kohustust

torid ning räägivad asjast
et

inimene väärib eetilist

lugupidavat kohtlemist,

seas,

murega üksi.

selt väga head

Iga

ras-

dub naine kergesti tuttavale rajale tagasi.

paluda ja oma õiguste eest seista.

meest,

last,

naist või

armasta neid

alus,

ei osata ära

ise

oma

see, kes lööb

holoogiline

Eestis veel

Vägivallatsejad

käes kanna-

vabanemiseks

kannatavad, ka julgemalt abi

lubamine,

mis teeb lahkumise

meeskonna-

ning seetõttu võib naine

nii,

armastavad

vägivalla

probleemiks see,

tunda, ka ametnike

tegelikult kunagi

„Vägivalla

(nt psühhoterapeut) terviklikult

„Kahjuks on

tuleviku

mida

tavad naised tegelikult

alguses, et neil võiks
vaja minna psühholoogilist abi.

nõustada ja abistada.”

suureks

helge

ei saabu.

naised ei adu

lahutusprotsessis, vara jagamises, laste

tava-

minna

psühholoogilist

Kaubamaja

suurematest

kassadest ja Jõululaadalt ning aitame
üheskoos neid naisi, kes tuge

vajavad.

Tugikeskuste kontaktid leiad Liidu
kodulehelt www.naisteliin.ee.
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Pärtn er

Partner

D

*

ebit

pangakaardiga
koguksid

»

rohkem

ostuboonust

Telli kaart

Finantsteenuse pakkuja

asjatundjalt.

Partner

Kaubamaja AS-iga.

on

Wdster

lhv.ee/partner

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

pangakaardi

pakkuja

on

AS

LHV

Pank

koostöös

Tallinna

MOOD
ss

I

i

■

Hp

i

_

i

I.

•

HOOAEG / TALV 2017

33

MOESEERIA

TEKST JA STIIL: Liisi Eesmaa
FOTOD: RIINA VAROL
MEIK JA SOENG: MAMMU
MODELLID: AROLIN
SCHMIDT

HENESSI

RAUDVA.
HELEN

FOTOGRAAFI

ASSISTENT:

TÄNAME RESTORANI TAI BOH

Ood
küllusele

Kaubmjs.täihnldüogeT*r
Šikk sport
Arolin
Tommy Hilfigeri kudum 159.99 €
Tara Jarmoni mantel 459.99 €*

Hugo püksid 239.99 €*
Katy Perry kingad

169.99

About Accessoriesi pross
10.99 €/tk
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(Ilumaailm)
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€*

Henessi
Marc Aureli

polo

59.99 €*

Tommy Hilfigeri jakk 219.99 €*
Tommy Hilfigeri seelik 139.99
(Ilumaailm)

Pross 10.99 €/tk

€

SÜRJE

moeseeria

Salapärane
smaragd
Marc Aureli mantel 449.99 €*
Tara Jarmoni püksid 249.99 €*
Guessi müts

59.99

€*

Ivo Nikkolo kaelakee 89.99 €*

Marc Aureli pluus 119.99 € /

149.99€
HOOAEG / TALV 2017
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MOESEERIA
rubriik

Tähistaeva
all
Arolin
Michael Korsi kleit 499.99 €*
Red Valentino saapad 599.99 €*

Henessi
Red Valentino pluus 499.99 €*

Guessi seelik 109.99 €
Marc Jacobsi kingad 399.99 €*

Dyrberg/Kerni käevõru 175.99 €
(Ilumaailm)
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moeseeria
TREND

Pöörane
luksus
Liu Jo pluus 199.99 €*
Pennyblacki mantel 449.99 €*
Ted Bakeri seelik 209.99 €*

Katy Perry saapad 219.99 €
Furla kott 629.99 €*
Tanel Veenre

kõrvarõngad

164.99 €

Hyrvi sõrmus 114.99 € (Ilumaailm)

Hyrvi

sõrmus 124.99 €

(Ilumaailm)

About Accessoriesi haaknõelad 7.90 €/tk

(Ilumaailm)

HOOAEG / TALV 2017
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PERSOON

Kuldsed

PÄRLID
teatrilavalt
Arolin Raudva
TANTSIJA, KOREOGRAAF

hooaja

moeseeria poleks nii külluslik
ja šikk, kui selle modellideks poleks

TEKST:

Hanna Loodmaa

FOTO: TAAVI MUIDE,
JANA SOLOM

olnud kaks meeletult inspireerivat

Kuidas

loogiline

naist, kelle maailm keerleb ümber

sem

teatri.

suvalisemaid

oli aga jõuda tantsuteatrini, mis

taolist unistust

omadusi

et

neil aga

kuhjaga. Lugege

ise

ja vaadake

moeseeriat!

meeldima,

seega

oli minna näiteringi. Hoopis ebatavali-

Lõputu kirg, äge karakter ja
uskumatu fotogeenilisus on alles algus. Überhäid
on

teatrini?

jõudsid

Noorena hakkas teater mulle

juhuseid mu
olnud,

aga

elus. Mul
olen

ma

üks

on

pole kunagi

väga õnnelik,

selline kummaline kaunis maailm end mulle

avas.

Ja nüüd

tundub,

et

see

oli

alateadlik

hoopis

kutse.

Mis sind

Sünergia

inspireerib?
−

inimestevaheline unikaalne energia,

mis aktiveerib

rivad
kui
ma

on

ja paneb tegutsema. Väga inspiree-

uued teadmised. See

on

väga mõnus,

aju teadmisjanus surisema hakkab.
esteetiliste

naudinguteta

Ja ilu!

Il-

oleks täiesti kohutav

eksisteerida.

Tegelikult on inspiratsiooni kõikjal
ja kõiges, tuleb vaid olla avatud ja õigel sagedusel.
Milline on sinu stiil?
Olen vist selle koha

pealt

üsna hooletu. Hetkel

naudin kaltsukast saadud

halli

suurt

meeste-

mantlit, mida kutsun hellitavalt liputajamantliks.

Henessi Schmidt

Lemmikpüksid

TEATRITUDENG, SALAMISI KA DJ

Augustilt ja lemmikjakk pärit hoopis Californiast,

on

ühest Santa Cruzi

Kuidas
On

teatrini?

jõudsid

need, kes

on

Selle mõnusat

näitlejaametist

alati

rohked

unistanud ja selle poole püüelnud,

ning

siis

nulikud,
se

on

need,

et nad

kes

on

mingi

täõiges-

lihtsalt

ime läbi

kohta sattusid ja alles seal iseenda

leidsid. Mina olen viimaste

Mis sind

seas.

inspireerib?

Elu kui Dionüüsia

−

ürgsus,

Mida tähendavad sinu

aasiapärased

moekunsti või teise

jaoks

second-hand

tikandid. Kokkuvõtvalt

algavad

minu

jaoks siis, kui

müttame vanaisaga metsas

ja

otsime

kuuske. Kogu jõulutrall ise

on

minu

aga veidi väsitav

ning peale

meeldib mulle olla

pühi

kusagil

Mida tähendavad sinu
See

on

lähedastel
Ennekõike

on
on

ja koosolemise

jõulud üksteisele

keskendumise

rõõmu tähistamine.

Mis on olnud läbi aegade sinu

lemmikjõulukingitus?

lemmikjõulukingitus?

Kohe meenuvad kaks kinki: üks

Mulle

Barbie auto,

naiselikkust, omapära ja

vahel ka head irooniat.

kajastab
jas

sees

mul parasjagu selseda, mis parasjagu minu

see, mis

on, ka

Üldjuhul

rahus ja vaikuses.

toimub.
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on

alati meeldinud

mille kallal
sena

on

kingid,

ise nokitsetud. Väik-

kümme
aga sai

punkti

vist ik-

kagi selline kombo, kuhu kuulusid
Baby

kõigil

sünkroniseeritud vaba aeg.

Milline on sinu stiil?
oma

kodumaise

jaoks jõulud?

üks väheseid aegu aastas, kus

pesas,

Mulle vist meeldib tähistada

on

ringi pärlite hulgast.

lihtsus ja keerukus.

riietuses

poest.

jõulud?
Jõulud

Mis

38

vintage

paksu siidist kangast kaunistavad

võib öelda, et viimase aja valikud

jaoks

selle

KÄTilt, lemmikkampsun

Born

ja pistaatsiapähklid.

on

olnud läbi

aegade sinu

õigemini rannadžiip,

väikese

plikana

uskumatut

Teiseks

lemmikkingiks

on

kollane

mille üle

suurt rõõmu

aga

paberirull

kiri päkapikult sõnumiga, et ta
suure

on

on mu

telefoniarve ära maksnud.

ma

tundsin.
ehk

röögatult
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STIILISPIKKER
NAISTELE

Mida

peole
selga panna?

Aastalõpupeod

on

kohe ukse

ees

et taas üks turvaline must kleit

ja selle asemel,

selga libistada,

vali midagi hoopis säravamat.
T e ks t: Britta Ratas

FOTOD:: VIDA PRESS

SÄRAVAD

jõulud
Aastalõpumood ilma litrite

jõu-

ja sädeluseta oleks kui

lud ilma jõuluvanata. Seega
ei

saa

üle ega ümber kau-

nistatud

pindadest,

ennast talvisel

mis

on

alati

hooajal

nii imekaunilt ja kutsuvalt

oo-

kangastele sättinud ja

tavad kandmist. Kui tahad

tavapärase

kleidi asemel

proovida midagi märksa
põnevamat, siis kiika

metallikniidiga
delevate

poole,

mida on

on

selle talve

hooaja kõige kuumem sõna,
mis moeleksikoni lisada
tasuks. Ühtviisi võrgutavad,
edevad
on

ja iseloomuga jalatsid

vallutanud stiilikoonide

nud armastama ka kõik need,
kes tavapäraselt tossudes
vuravad. Vali kaaslaseks
õrnad

neerida nii

kui

Ülepõlvesaapad

ringi

lahe kombi-

osa

jõulupeole

südamed ning neid on asu-

sä-

pükste

piduliku

KONTORI

ja

lendlevad

tuunika kleidid, mille

ülamiks

mitte ka lihtsa

T-särgiga,

et

lõhiku vahelt

pik-

kade saabaste
võlu

välja pais-

taks, või kanna

tuua komplekti

sama tonaalsu-

tasakaalustavat

sega

nooti.

pükse,

mis koos

bastega

saalisa-

vad mitu head
meetrit jalgu.
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STIILISPIKKER
NAISTELE

AASTAVAHETUSEKS
Kui

glamuursed pidustused ukse

ees,

siis proovi rõivaid, mille kangapinnad
kumavad ja helgivad luksuslikult
otsekui

juveelipoe

teemandid.
medamad

säravaimad

Sügavamad ja

juveelitoonid

tu-

tulevad

paremini esile just sametil, mis
mõjub

oma

pärase ja
Naudi

täies ilus

läigete kuma,

mis muudab

valgus-

vihus värve ja

deid, lisades
kust

sala-

müstilisena.

varjun-

pidulik-

igasse komplek-

ti.

Õhtusöök
KAHELE
Romantiliste
on

hingede jaoks

aastalõpumood

eriti

ar-

muline, andes valikuid sul-

gedest volangideni, mis kõik
on

sel hooajal pidurõivas

kasutusele võetud. Õrnad
sulelised
nahad

karus-

ja pehmed

on

kas

julgelt värvili-

sed või ootamatutes

kohta-

des, mõjudes modernselt
ja

mitte liialt

raskepäraselt.

Volangid, plisseeja
on

rüüsid

esitletud üdini naiseli-

kult, justkui oleks
raamatu

ajaloo-

printsessid

taas

moelavale astunud.
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TREND

TEKST JA STIIL: Hanna Loodmaa
FOTOD: KAUBAMAJA, VIDA PRESS

Särava

karakteriga
KANGAD

miski

ei kuuluta

aastalõpu

saabumist rohkem kui

maagilise iseloomuga kangad.

Too oma

garde-

roobi õrn pits, glamuurne
siid

ja luksuslik

ning seda

nult

peoõhtuks,

samet

mitte ai-

vaid ka argipäe-

va! Puista veel peotäis kivikesi

kingadele ja
ning

aksessuaaridele

moeaasta viimane

kõige kaunim

osa

ja

võibki

alata!

1 French Connectioni kleit 109.99 €* 2 Liu Jo jakk 309.99 €* 3 DKNY džemper 279.99 €* 4 Red Valentino kombinesoon
5 Michael Korsi kleit 249.99 € 6 Liu Jo kingad 179.99 €* 7Guessi kingad 169.99 € 8 Trussardi Jeansi käekott 129.99 €
9 United Nude’i saapad 269.99 €* 10 Gerry Weberi nahkpüksid 199.99 € 12 By Malene Birgeri džemper 259.99 €*
13 Twin-Set’i seelik 219.99 €*
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699.99 €*

11 By Malene Birgeri püksid
119.99 € / 149.99 €*

STIILISPIKKER
NAISTELE

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

aeg-

klassikalise musta asemel katsetada mis-

kit uut.

Olgu

selleks näiteks

ajatult

stiilne kaa-

melikarva villamantel või tumerohelised saapad.

Romantilisele
HINGELE
loodus tänatud nende lillede eest,

Olgu

mida saab nüüdseks nautida

lausa aasta

ringi. Romantilised õiemustrid

on

sügi-

seks tumedale põhjale lisatud ning
vad eriti
tallani

stiilselt,

ühes

kui kanda

komplektis

mõju-

pealaest jala-

koos.

Stiiligurude

lemmikud lillelised

pükskostüümid lend-

leval siidkangal või

šikk-boheemlaslik

maksikleit suure

nad,

mille

poole

bomber-jakiga
sel

on

suu-

hooajal püüelda.
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MÄRK

MARC
CAIN:

100%
Euroopa
moodi
Sõnapaariga „Saksa
seoses

kvaliteet”

tulevad esimesena

pähe

sellised märksõnad nagu disain,

innovatsioon, tipptehnoloogia,

öko-

täpsus, vastupidavus ja
noomsus.

Täpselt

neid sõnu

võib vabalt kasutada ka
Saksamaalt

pärit moemärgi

MARC CAINi

loomingu

iseloomustamiseks.
T eks t: Karen Väli FOTOD: : MARC CAIN

marc

Caini

moemaja Saksamaal

meenutab nii sisult kui ka

vor-

milt ulmelinnakut, mis võiks ka-

sutatava

tehnoloogia poole pealt

olla pärit paarikümne aasta kau-

gusest tulevikust. Katuseid ehivad

lid,

tootmises tekkiv

päikesepanee-

soojus juhitakse tagasi

küttesüsteemidesse ning vihmavesi kogutakse

kokku,

et

sellega

saaks ümbritsevaid

haljasalasid

kasta. Ka kogu tootmisprotsessis pööratakse
suurt

44

tähelepanu võimalikult
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väikesele

keskkon-

tootmine toimub ainult

namõjule:
sealhulgas

valmivad kudumid

Euroopas,

kohapeal ning

karusnaha asemel kasutatakse kunstkarusnahka. Lisaks valmis

keskus,

hiljuti

uus

logistika-

mis võimaldab vähendada tarbetut

transporti

mitme lao vahel

−

sealsamas

on

tavapäraste ühekordselt kasutatavate
pappkastide asemel kauba transpordiks
korduvkasutatavad

plastkarbid.
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JOIK
KINGITUSTEKS

LOODUD

www.joik.ee

MÄRK

KAMPSUN OTSE PRINTERIST
Lisaks

tavapärasele tehnoloogiale,

kus eri

kamp-

sunijupid kõigepealt valmis kootakse ja siis kokku
õmmeldakse,
tuks kiirema

on

Marc Cain

välja töötanud

ja efektiivsema

kantakse valminud disainikavand
mis

tõlgendab

soo-

mooduse. Selleks
otse

arvutisse,

selle kudumismasinale arusaada-

vateks joonisteks, masin alustab tööd ja sealt

väljub kampsun,
täpselt

mis

on

töödelda näiteks mõne
ga.

KUDUMITEST
MOEKOLLEKTSIOONINI

kuid

palistatud

Õmblusteta
kudumid

verstapostiga. Moemaja juhi
tehnoloogiaga

esimesed,

on

olnud

nad

Euroopas

esimesena kasutusele nüüdseks

tavapärase kangaste digitrüki.

juba

tult

tegevust ajal, kus

nud eristatus

mugavad
ja pehmed.

lausa uskumatult

SÜGISTALVINE

Marc Caini värskeimat kollektsiooni
on

ilmselt paljudel naistel lihtne

garderoobi sobitada:

levi-

pintsakuid, keegi tegi

on

mis

− õmb-

KOLLEKTSIOON

oma

klassikalisele

sini-must-valgele gammale annavad
lisasärtsu korallpunane ja looma-

tooteliigi kaupa: keegi

valmistas vaimustavaid

Ning

tähtsam

mugavad ja pehmed.

UUS

Täna-

rõivakaubanduses oli laialdaselt

mustrid, värskeid tuuli toob talve siit-sealt pais-

ilusaid pluuse, keegi hästi istuvaid seelikuid.

tev triibuline mereteema. Kudumitest on kohal

Marc Caini

nii

peenes

juured

on

töös, ajapikku

noloogiad ja

aga kudumite valmistamise

tehmoekollektsioo-

lisandusid sellele uued

valmisid esimesed

nid. Praegu ei ole ilmselt rõivaeset, mida Marc

46

lusteta kudumid

on

lausa uskuma-

seks täiskollektsioone disainiv kaubaoma

Kampsunite 3D-kudumine

kandja jaoks kõige

näiteks võttis Marc Cain

märk alustas

järel-

või lisakaunistuse-

kokkuõmblemisel lisatööd.

mitme innovat-

Helmut Schlottereri sõnul
mitme

Hiljem

prindi

hoiab kokku aega ega nõua detailide

ajalugu pole väga pikk,

siooni

ühes tükis

saab seda

tekitab oluliselt vähem tootmisjääke,

Marc Caini
see on

ringkootud

istuvaks mudeliks.

on

kampsunid, jakid
villakangast

kui ka

imiteeriva

kostüümid. Lisaks

on

Kingamaailmast leiab ka
käekotid.
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põnevad

digitrükiga pehmed

Marc Cainil ka stiilseid üle-

Caini disainerid poleks loonud, kuid kvaliteetsete
nad siiani võitmatud.

eriti

rõivaid, aksessuaare ja ehteid ning Kaubamaja

kudumite valmistamises

on

kleidid,

Marc Caini

jalatsid ja

W!

u
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LONDON

LABS
SKINCARF

FOR

MAIR

SKINCAREFOR HA«

LONDON
LABS
SKINOARS FOR MAfl

ON

Terved

juuksed algavad

hooldatud

London Labs toob nahahoolduse

peanahast!

põhitõed kaasaegsesse

juuksehooldusesse. Kõik London Labs tooted sisaldavad
kõrgelt hinnatud viigikaktuse vilja õli,
ja

taastab nii nahka kui

mis

LAB

FO

toidab, niisutab

juukseid. Õigesti hooldatud

peanahk tagab terved ja kaunid juuksed.

LOND

SKINCARE

FOR

HAIR

PESU

NAISELIK
fantaasiamaailm

,

T e ks t j a st i i l: Hanna Loodmaa FOTOD: KAUBAMAJA, SANDRA PALM
TRIUMPH KRISS SOONIK

KÕRGMOELINE
MUST
Lase end haarata klassikalise musta

pöörasest

luksusest, mille toovad sinuni võrgutav pits ja

peenekoelised tikandid.

ICalvin Kleini bodi 119.99 €*2Chantal Thomassi rinnahoidja 99.99 €*, Chantal Thomassi aluspüksid 64.99 €*
3Pleasure State’i rinnahoidja 69.99 €*, Pleasure State’i aluspüksid 39.99 €
4Triumphi rinnahoidja 39.99 €, Triumphi aluspüksid
sChantelle rinnahoidja 79.99 €*, Chantelle aluspüksid 49.99 €* 6Anne Kleini käekell 139.99 €* 7Möve lõhnaküünal 23.99
*

48

HOOAEG / TALV 2017

21.99 €
€

PESU

VÕIDA!
Ostes

ajavahemikus

15.11–15.12 Bon Bon

Lingerie tooteid, võid
Lingerie

võita Bon Bon

hommikumantli.
Loe lähemalt

www.kaubamaja.ee

PUUDRI
PUUDUTUS
Hõbeniidi ja pehme puudrise tooniga
kaetud

pesubuduaarile

on

raske

vastu panna.

IBon

Boni bodi 69.99 €*

2Yves Saint Laurenti huulevärv Volupte Tint-In-Oil 33.99 € 3Heidi Klumi rinnahoidja 49.99 €*,
4Armani rinnahoidja 69.99 €*, Armani aluspüksid 49.99 €* sTriumphi öösärk 89.99 €*
6Triumphi hommikumantel 159.99 €* 7Bon Boni rinnahoidja 35.99 €*, Bon Boni stringid 22.99 €*

Heidi Klumi stringid 27.99 €*

HOOAEG / TALV 2017
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PESU

PUNANE
MUINASJUTT
Kütkestav punane maalib kandja ümber

salapärase 100, mis

on

vastupandamatult võrgutav.

*
lArmani rinnahoidja 59.99 €*, Armani aluspüksid 39.99 €* 2Kriss Sooniku hommikumantel 149.99 € 3Londontowni küünelakk 15.99 €*
4Stella McCartney rinnahoidja 59.99 €*, Stella McCartney aluspüksid 34.99 €* sKriss Sooniku rinnahoidja 69.99 €*,
Kriss Sooniku aluspüksid 59.99 €* 6Espriti rinnahoidja 34.99 €, Espriti aluspüksid 14.99 € 7Coemi hommikumantel 139.99 €*
BMichael Korsi nahkkott 369.99 €
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PESU

SINISTE
PALETT
Siniste

laiast värvikaardist leiad

just

selle

õige,

mis laeb sind elektrilise säraga.

ICalvin Kleini rinnahoidja 44.99 €, Calvin Kleini aluspüksid 32.99 € 2lvo Nikkolo kaelakee 89.99 €*3Heidi Klumi rinnahoidja 49.99 €*, Heidi Klumi
stringid 27.99 €*4Lise Charmeli rinnahoidja 149.99 €*, Lise Charmeli aluspüksid 109.99 €*sSospiro Erba Pura EdP 100 ml 238.99 €*
6Trussardi Jeansi sall 59.99 €* 7Triumphi rinnahoidja 49.99 €, Triumphi aluspüksid 29.99 €
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AKSESSUAAR

Järgne
Teks t ja sti i l :

Külli

Piibar FOTOD: VIRGE

tähesärale

VIERTEK

MODELL:: NELERY RÄSTAS CE.M.A
MODEL MANAGEMENT)
.

pidude

hooajal ehi end sära ja
sädelusega. Olgu tegu šikkide

kingade, sukksaabaste,

madalate

tagant-lahti-mule’ide, kontsaga

tanksaabaste või

ridiküliga

−

kõiki neid ehivad metallisära, kristallid, efektsed

needid, lukud, pandlad ja pärlid. Julgemad kannavad

leopardimustrit või

aga tahavad end tunda

kärtspunased

ussinahka. Kes

väga jõuluselt,

valivad

detailid.

ILiu

Jo kleit 129.99€*,

Campbelli kingad

Jeffrey

129.99 €,

Marc Jacobsi kott 489.99 €*

2Marc
Michael
Kendall

Jacobsi

369.99 €*,

kingad

Korsi kott 239.99 €*,
+

Kylie sangadega

199.99 €*, Michael

169.99 €, Love Moschino

kujuline

kott

kott

Korsi rahakott

palli-

139.99 €*, Love

Moschino rahakott

109.99 €,

Marc Caini tossud 249.99 €*

3Red
4Red

Valentino kott 799.99 €*
Valentino

saapad

599.99 €*,

Coccinelle kott 429.99 €*,
Red Valentino kott 599.99 €*,
L. K. Bennett Londoni

kingad

389.99 €*,
Michael

Angelo

3By

Korsi

saapad

Carutti kott

Malene

Birgeri džemper

95.99 € / 119.99 €*
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309.99 €*,

129.99 €

\4

r

>

LEN

w

I

*

w

(
■

■
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Kaubmajs.

ainTmutläühsgd
toode

sBy

Malene Birgeri püksid 149.99 €*, L. K. Bennett Londoni
kingad 259.99 €*, L. K. Bennett Londoni kott 289.99 €*
6Marc Jacobsi saapad 519.99 €*, Red Valentino kott
559.99 €*, Steve Maddeni kingad 99.99 €*, Albano neetidega
kingad 159.99 €*, Michael Korsi võtmehoidja 59.99 €*,
Marc Jacobsi kott 339.99 €*, Marc Jacobsi kingad 339.99 €*
7Marc Jacobsi platvormsaapad 499.99 €*, Marc Jacobsi
saapad 579.99 €*, Marc Jacobsi kingad 399.99 €*,
Liu Jo rahakott 79.99 €, Angelo Carutti saapad 239.99 €

BHugo

Bossi kott 229.99 €*, Furla kott 349.99 €*,

Jeffrey Campbelli saapad 149.99 €, Hugo
199.99 €*, Katy Perry kingad 139.99 €
9Jeffrey Campbelli saapad 159.99 €*,
Marc Jacobsi kott 339.99 €*

10Marc
saapad

Caini mantel 399.99 €*, Kendall

+

Kylie

229.99 €*, Red Valentino kott 959.99 €*

*Tärniga
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BEST
BUDD I ES?

MOESEERIA

Teks t ja sti il: Liisi Eesmaa

FOTOD:

RIINA
VARAL

JA SOENG: MARU LOTTA
MEIK

MODELL: KARL ROBERT SAAREMÄE

TÄNAME RESTORANI TAI BOH.

Aristokraatia

VÕIDUKÄIK

Ood
Scotch & Soda särk 129.99 €*

luksusele
56
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Maxim B. pintsak 179.99 €
Sandi mantel
Pierre Cardini

539.99
püksid

€*
89.99 €*

Hugo Bossi kingad 399.99 €
Police’i käeehe 41.99 € (Ilumaailm)
Revali sokid 4.90 €

MOESEERIA

Kapten
CHAPLIN

MEESTEMAAILMAS KÕIK
STATE OFARTi*
TOOTED
PARTNERKAARDIGA

–20%

Scotch & Soda särk 109.99 €*
Baltmani vest 99.99 €*
Baltmani pintsak
Baltmani

püksid

299.99

€*

129.99 €*

Trussardi Jeansi saapad 189.99 €

Joop! siidlips 59.99 €*
Bugatti kaabu 69.99 €*
State of Arti sall 54.99 €*

Joop!

rihm 95.99 €*

Doppleri vihmavari 57.99 €

HOOAEG / TALV 2017
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rubriik
moeseeria

Sametine
KAVALER

Olympi särk
Bugatti

59.99 €*

vest 129.99 €*

Ted Bakeri pintsak 499.99 €*
Baltmani

püksid

99.99 €*

Lorensi saapad 229.99 €

Bugatti kaabu

59.99 €*

Lipsy kikilips 33.99 €
Blue Stari siidsall 45.99 €
Ted Bakeri ilurätik 49.99 €*

58

HOOAEG / TALV 2017

moeseeria
TREND

Modernne
ROBIN HOOD

Hilfiger

Denimi särk 99.99 €

s.Oliveri vest 79.99 €*

Strellsoni jope 199.99 €*
s.Oliveri püksid 49.99 €
Ted Bakeri ilurätik 39.99 €*
Fredriksoni

soni 49.99 €*
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PERSOON

TÄHT
Kirgas

teatritaevas
TEKST:

Hanna Loodmaa

FOTO: ALAN PROOSA

teatrimaailma
tusest

noore

säravast

püüdsid

meie

taevalao-

pilgud kinni

ja andeka härra, keda

pa-

lusime Hooaja meeste moeseeria
modelliks. Möödunud hooajal

valiti ta Rakvere teatri meesnäitleja
Pole ka

publikulemmikuks.

mingi

kategoorias

ime

– tegu

on

tõeliselt karismaatilise persooniga, kellest oleks
mitte kirjutada. Saage temaga tuttavaks ja
kiigake ka eelnevatelt lehekülgedelt, mida võiks

patt

meesterahvad saabuval

pühadeajal selga panna..

Karl Robert Saaremäe
NÄITLEJA

VABAKUTSELINE

Kuidas

jõudsid

Ma ei ole

kaugel

teatrini?

Milline

tegelikult kunagi

olnud. Olen

oma

justkui kogu

elus sellest väga
aeg

mere

mõistsin,

et

läbi selle võib

sa

tea, ehk suudan mõne

mu

laevagi

Mulle

päästa.

tavaliselt

Vaatamata

kiiresti

sellele,

muutuvas

line püsivat

et vahel

vase

sama

ikkagi,

et

mugav.

Mis

ütlek-

peamiselt inspireerivad

kvaliteetaega

oma

jälle üles.

sõprade ja

pere-

Lisaks hakkavad

ju päevad jälle pikemaks kujunema.

on

olnud läbi

aegade

sinu

lemmikjõulukingitus?
Püüdsin
mind

et soovin

oma

perele kunagi selgeks teha,

väga Tamagotchit

–

tegelast,

keda

saan

Kuid ka elu ise

mõte ja kaunis soov, aga minu vanavanemad sõ-

oma

müstiliste keerdkäikudega

väga inspireeriv.
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on

toita, kasvatada ja kelle

sellist

õnnelikud, teotahtelised ja võimekad inimesed.
selles maalilises ja maagilises maailmas
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ja

lüpsilehma

juurde tagasi pöörduda, siis
sin

Ja

siis

hea

teevad

depressiiv-

üldise staatiku kaudu, mil saab

ga, leian end

on

maailmas keeru-

inspiratsiooniallikat

leida või alati

on soe

jõuludeks üsna

seks ja pahuraks. Õnneks selle paaripäe-

meeldib,

kui mul

inspireerib?

ja hea ja mugav.

ja D-vitamiini puudus

Pime aeg

veeta
Mis sind

on soe

Mida tähendavad sinu jaoks jõulud?

mi-

nust parem inimene saada. Mine

tormi käest

Sinu stiil?

ääres

elanud, kuid majakavahiks otsustasin hakata siis,
kui

on

Mulle meeldib, kui mul

eest

hoolitseda. Ilus

nasid jõululaupäeval „Kasta ja kasvata siis terviseks”

ning kinkisid

mulle ühe tulbisibula.

Men

OLYMPin
OLYMP Luxor
Non-iron. Wrinkle-free.
100 % cotton.

.COM

OLYMP

STIILISPIKKER

Talvised

MOE-soovitused
Aastalõpu moesuunad

on

praktilised,

stiilsed ja mehised ning mis eriti
oluline

täiesti kantavad

–

igapäevaselt!

TEKST: Britta Ratas
FOTOD: VIDA PRESS

Pullover

pintsaku
alla
Olgu moejumal tänatud

kõr-

gete kaeluste eest, mis meie
kliimas

justkui

on

asendama-

tud. Võiks arvata, et

praktili-

sed lahendused ei ole

Vaheta

kuid nüüdsest

pruuni

nideksja

Talve saabudes liiguvad heledad kaamelikarva

on

teedile

oleme

harjunud

nägema just ülerõivas,

neid tonaalsu-

siis nüüd võib erine-

varjunditega

katsetada pea-

laest jalatallani terves komplektis. Lisades

juur-

de veidike öösinist või heledamaid kreemikaid
toone, saab kokku ühe šiki värvimängu.
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parem oleks,

kinni haarad. Oluline

Kui

vate roostekarva

pullo-

et sellest võimalusest

toonid sügavamate pruunikate värvide suunal.

si

on

verid seatud stiilietalo-

vastu

tavapäraselt

just

alati kõige moekamad,

rõhku panna

ja

kvali-

eelistada

peenvillaseguga
kooslusi, mis

on

parajalt õhukesed,
et sobitada
alla.

pintsaku

STIILISPIKKER

Mõtle roheliselt
Selle moehooaja vaat et üks enim esitletud värve

on

olnud roheline. Kergelt tuhm ja tume samblaroheline
on

väärt

ning

võib

moest.

kandmist,

sest sobitub pea

igale

nahatüübile

julgelt väita, et ei lähe ilmselt ka kunagi

Igati

väärt

investeering

meeste

garderoobi!

ALASKAN BUSH PILOT
62° 19’ 16.197’’ N

-

150° 05’ 51.811’’ W

TALKEETNA
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TREND

Jõulusoojus
TEKST JA STIIL: Hanna Loodmaa
FOTOD: KAUBAMAJA, VIDA PRESS

on

põhjust arvata,

mõnus

et

härrasid ootab

külmaperiood,

ees

üks

sest trenditribüüni

on

vallutanud kudumid. Kui kõhkled, millisesse

investeerida,

siis alusta klassikalisest

turtleneck’ist.

Seejärel

hoia silma

pehmetel palmikkoelistel kampsunitel,
on

ka

millest

peal

ägedaimad

värvidega võõbatud.
MEESTEMAAILMAS
KÕIK

VERSACE

JA PEPE

JEANSI

JEANSI

TOOTED
PARTNERKAARDIGA
–20%

1 Dieseli

kudum

189.99 € 2 Hilfiger

Denimi kudum

139.99 €* 3 Scotch

& Soda kudum

199.99

€

4 s.Oliver

Red Labeli

Versace Jeansi pusa 159.99 € 6 Pierre Cardini kudum 99.99 € 7 Strellsoni kudum 159.99 € 8 Hugo
5
9
Joop! kudum 139.99 €* 10 State of Arti pintsak 214.99 €*
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kudum

topp 29.99

119.99 €

€*

lloyd.com

AKSESSUAAR

Kuupaiste
Mehe teevad

ootuses

piduseks kaunid punakaspruunid, öösinised või klassikalised mustad detailid. Karta ei

tohiks ka sädelevaid

materjale ega lakk-kingi. Efektsust lisavad erinevad mustrid, pandlad ja rihmad.
:

Teks t ja sti il: Külli Piibar FOTOD: KERTIN VASSER

1 Lorensi saapad

219.99
2Hugo
kingad

€*

Bossi

399.99

€*

3 Lorensi saapad

229.99

€

4
DeMoogi
kikilips 109.99 €
5 Ted Bakeri
kott

349.99

€*

6 DeMoogi
kikilips 109.99 €
7Lorensi kingad

189.99

€

1 Moreschi
kingad 389.99 €*
2 Michael Korsi
kott 529.99 €

3 DeMoogi
kikilips 79.99 €
4 Boss Blacki rihm
129.99 €*

5 Lloydi kingad
229.99 €

6 Hugo Bossi
saapad 399.99 €*
7 DeMoogi
kikilips 109.99 €
8 Bossi kingad
379.99 €*

M
1 oreschi
kingad 439.99 €*
2
Moreschi
kingad 499.99 €*
3
Moreschi
kingad 439.99

€*

4 Picardi seljakott
199.99 €*

5 Joop! kindad
95.99 €

6 Angelo Carutti
kingad 129.99 €
7Moreschi rihm
139.99 €*
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DUNE

Elul

Söögiri stadekomplekt3o-osaline
on

maitset

Tavahind:
159,99 €
Partner-

kaardiga:

129,99 €

SILARGAN
Pann ø24cm

Pann ø2Bcm

Tavahind:
99,99 €

Tavahind:
119,99 €

Partner-

Partner-

kaardiga:

kaardiga:

79,99€

99,99€

SILARGAN

Keedupottidekomplekt4-osaline*

Tavahind:
429,99 €
Partner-

kaardiga:

359,99€
*

Pakkumine kehtib kuni kaupa jätkub.

Silargan keedupottide

komplekt saadaval novembri lõpust.

MOEUUDISED

Personaalse teeninduse

abiga
ja stiilne garderoob

uus

Kiirel jõuluajal

on

Personaalse teeninduse kasutajad

igasugune aja

kokkuhoid suureks abiks. Ostlemine

võib võtta aega tunde, kuid

maja personaalse

Kauba-

teeninduse

abiga

mitte. Personaalse teeninduse

nindajad

sulle

on

head

tee-

teejuhid

ülikonna või

Kaubamaja pakub kõigile

Meeste- ja

Selleks mõeldud

nauti-

prosecco’t, sirvida ajakirju ja hiljem ostude eest sealsamas

tasuda.

NÓLÓ:
Läti

kuulsaim
moemärk
tervitada Tallinna

Naistemaailmas Läti

populaarse-

mat disainermärki Nóló. 2013.

tal Riia moenädalalt tuule
se

saanud

kaubamärgi

aas-

tiibades-

eesotsas

on

karismaatiline Viktorija Joniene,
keda

on

kahel

pärjatud ka

järjestikusel aastal

aasta

disaineri

loodud

modern-

tiitliga.
Nóló

XPOOOS!

Julge
Xpooos

kaasas käiv trendikas

märk,

mugavust ja tänapäevasust,
aga ka kvaliteeti.

Olgu
igapäevase riietuse või

Hollandist

dulikuma kleidi

välimus

on

pärit kaubamärgi

sokkide

noor

isikupärane

ühendatud tipptasemel töö ja kaunite

materjalidega.

Pöörased

mustrid, äratuntavad

leiab sobiva
vas.

tõeliselt ainulaadseks.

maitsekuse

Kollektsioonid

järgivad

olulisi punkte: parima kvaliteediga materjal,

pehmed tallad,

sääre

pehme

ülemine

osa

ja

märkamatu õmblus. Superkingiidee jõuludeks!
Tule vaata järele Tallinna Kaubamaja Meestemaailmast, Naiste Kingamaailmast või e-poest.
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ta

pi-

otsingul

–

selle märgi kollektsioonist

stiilid ja silmapaistvad teemad muudavad Xpoosi

moes
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sele linnanaisele, kes hindab

mis teab, kuidas teha tõeliselt vingeid sokke.

on

ajaga

on

iga

naisterah-

Nóló naine püüab alati

stiilipunktid ning
sageli saadavad teda imetlevad
pilgud.

•

Kõik kollektsioonid toode-

takse Riias Nóló tehases.

on

Internetis

mitu

mugavat

registreerimine:

Telefonitsi numbril 667 3100

(Tallinn) või

valitud riideid,

üht kõige kuulsamat ja

registreerida ja kokku leppida

personaalne-teenindus

da klaasikest

on rõõm

•

privaatsalongis

kingi ning kotte, juua kohvi või

Meil

Teenuse kasutamiseks tuleb end

kaubamaja.ee/broneeri-

saad rahulikult proovida personaalse

Kaubamaja

sobivad rõivad välja valida.

Naistemaailmas.

teenindaja poolt välja

– teenindaajaks

võimalust:

Tartu Kauba-

ning

sujub edaspidine

saab kliendi saabumise

aeg. Selleks

oma

nii

teenindus veelgi kiiremini

enne

klientidele tasuta personaalset
teenindust Tallinna

eelistuste kohta,

uue moe-

hooaja garderoobi eriti hõlpsalt.

maja

Kaubamaja teenindajale
jätta andmed oma suurusnumbrite ja

ja

ning aitavad leida ideaalselt istuva
peoriietuse,

saavad

•

731 5100

(Tartu)

Tule Tallinna või Tartusse

personaalse teeninduse salongi
(Naistemaailm ja Meestemaailm)

Kohvinauding

värskelt
mitte

–

jahvatatud,

kapslikohv.

Roger Federer
Inspireeriv eeskuju,

suure

slämmi turniirivõitude
rekordi omanik, maailma

kõigi aegade parim tennisist,
tõeline

Uus

kohviarmastaja.

JURA

Z8 avaldab

esipaneelid
aromaatne

on

muljet

valmistatud 3

ka

kõige

mm

pikendatud kohvijook.

hõrgu kvaliteediga

kui

parimates

nõudlikumale

kohvisõbrale

ja

disaini

paksusest alumiiniumist. Ühe puutega
Tänu

impulss-tõmbeprotsessile

kohvikutes

ning

tajale

austajale
FederElautekgantoülemaathrv.iamseas-jeinaa
Roger
nagu

nagu

lungo-funktsioon,

P.E.P.® valmivad
kohvinagu
joad
ogid,

need kroonitakse peene vahu
tehabi
mainolpsioi mitgSuur
dsalivvasapuuu
h4eu,3g-ato. l ine

Roger

Federer.

Elegantse

automaatse kohvimasina

kohvijoogid,

tehnoloogia

nagu cappuccino, latte macchiato,

abil

maitsva siidise

piimavahuga.

white jt,

flat

Suur

kvaliteediga

vee

masin

iga kasutaja

kohvi valmistamiseks.

maatfilter
olaebmasol
saga
CLARI
elpari
ttagab
u, mS a
soovidele. Nutikas veesüsteem I.W.S.®auttuvastofiltri
tuvastab automaatselt filtri olemasolu, filter CLARIS aga

JURA –

If you love coffee.

sama

4,3-tolline puu-

tetundlik kõrgresolutsiooniga värviekraan ning nutitelefoni ja tahvelarvuti rakendusedktaesevadulithamiLoodud
teevad kasutamise lihtsaks ja loogiliseks. Loodud
lotja
sogiuudsed
akseon
lisndused
eks.
võimalused kohandada

üla-ja

maailmas esmakordne, loob võimaluse valmistada mahe

on

uudsed

tagab parima

www.jura.com

MOEUUDISED

Zo-On:

parka

iga ilma
Islandilt

pärit

vastu

rõivamärk Zo-On loob ülerõivaid,

mis annavad kandjale enesekindluse minna välja

ja

liikuda vabalt

ma

eri

ja võimalus,
aastaaega,

ringi iga ilmaga.

Islandi karm klii-

et ühes päevas võib

on

innustanud neid

kogeda nelja

disainima par-

kasid, mida saaks kanda kogu

aeg. Parkad on

mistatud

vettpidavatest

kvaliteetsetest

väga

valma-

terjalidest, mis lasevad hästi õhku läbi. Voodris
kasutatakse

väga

kvaliteetset hane

udusulge

Primalofti tipptasemel tehnoloogiat. Lisaks
ratakse erilist

tähelepanu

disainile. See kõik ei

ta sõna otseses mõttes ka
maid mehi külmaks. Tule

või

pöö-

ja

kõige

jä-

moeteadliku-

leia omale mõnus Zo-

On’i parka Tallinna Kaubamaja Meestemaailmast!

GANT:
stiilsed

jalatsid

Meestemaailmas
poolt armastatud ja moemaailma poolt

Meeste
kiidetud

Ganti jalatsid on jõudnud Tallinna Kaubamaja Meestemaailma ja e-poodi! Ameerikas
sündinud
70

märk on tänaseks müügil rohkem kui
riigis, lubades pakkuda Ameerikale omast

sportlikku stiili,

mis

on

segatud euroopaliku välja-

peetusega. Ganti signatuuriks võib pidada
casual-stiili, tänu millele

jõuda ka
kalise

pea

smart-

nad suutnud

on

iga mehe garderoobi.

disainiga saapad ja kingad

Klassi-

on

vastupidavad ning härradel pole vaja
muretseda, milline jalavari riietusega
sobib. Ganti tennised,
saapapaar

passib iga

kinga- või

kombo

juurde.

Eesti

disainimärgi
DeMoog nahast
kikilipsud meestele
Eesti päritolu

Design

House

lipsu-ja
on

aksessuaarimärk DeMoog

väike

pereettevõte,

mis valmis-

tab põhjamaise disainiga nahast kikilipse ja kogu
maailmas eksklusiivseid

lipsusõlmi

Nu Windsor.

DeMoog Design House’i märgi taga seisavad
kaaslased

Meelika Tammeveski

ja

elu-

Lauri-Kaarel

Meri. Idee sai alguse aasta tagasi sügisel, kui
viisakamale üritusele minnes

polnud

härrale

sobivat lipsu. Nii loodigi esimene Nu Windsori

prototüüp ja

oli

selge,

et

tegu

on

millegi väga

ilusa ja väärtuslikuga. DeMoogi tootevalikus
kahte

tüüpi

loomanahast

Batwingi kikid
s-õlm, mis

on

−

tegu

−

on

Butterfly ja

ning kogu maailmas eksklusiivne

disainielement meeste

100% Eesti käsitööna
on

kikilipsud

selle aasta

Nu Windsori

pikale lipsule.

ning vaid hoolikalt valitud materjalidest. Ilmselt

hittkingiga

meestele!

DeMoogi

aksessuaarid leiad

Tallinna Kaubamaja Meestemaailmast ja Kaubamaja
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lipsu-

Kõik tooted valmivad

e-poest.

LIHTNE
TRAVEL

ELEGANTNE

PRESS
Metallist
Reisikruus

l
0,35

STIILNE

Tavahind:
39,99 €

Partnerkaardig€a:29,99

KENYA
Kohvi

presskann
1l
Hind

partnerkaardig€a:39,99
CHAMBORD
Kohvi

presskannll
Tavahind:

59,99€

Partnerkaardiga:46,99€
CHAMBORD
Teekann
1l

Pakkumine kehtib kuni kaupa jätkub.

Tavahind:
99,99 €

Partnerkaardiga:79,99€

+

L AS E

IIRIL
••

ADA
BO?
4

ROSE

CL BOMBAY SAPPHIRE DRY GIN
FENTIMANS

ROSE LEMONADE

JÄÄ,

LAIM

LONDON

BIYGIN

INFUSED

FROM

A

1761

RF.CIPE

IMPORTE»

PRODUCT OF ENGLAND

Lemonade

I

Tähelepanu! Tegemist

on

alkoholiga.

Alkohol võib

kahjustada

WT/0.

teie tervist.

(J)(§

ILU

KULDA END ÜLE!

HOOAEG / TALV 2017

73

MEIK

Säraballide
kuldne

KUMA
Kristi Pärn-Valdoja

T e ks t:

Sä de)
(aja kiri
i

FOTOD: TOOTJAD

Meigifirmad kutsuvad meid pühade puhul elegantsetele
kuldballidele, kus sära ja sädeluse pealt kokku ei hoita!

aastalõpp

toob

endaga

kaasa

peod ja pillerkaarid ning
puhul pole

ju mingi patt. Ega
tegelikult kunagi,

de

puhul

veidi

sel

enda lillelöömine
see

aga

ole seda

jõulupidu-

tasub mukkimisele ehk tavalisest

enam

tähelepanu pöörata, kas pole?

Kuldne

päästerõngas
Pimedal ajal, mil naha loomulikku
sära

napib,

sädelev
siooni

kõige kuldsem

on

päästerõngas

loomulikult üks kena

puuder,

ühe

mis

pühadekollekt-

osana on

enamasti

ka silmipimestavalt šiki disainiga.
Nii ka sel aastal.

GUERLAINi kuldse säraga

puuder

Terracotta Gold

annab nahale

päikese-

Light.

päikeselise jume,

tuleb eriliselt esile

PROOVI:

talvises

M.A.C COSMETICSi
kollektsiooni

Face Powder, toon

millega

jõulumeigi-

puuder Snow

Ball

tuleb hoopis kreemi

kujul ning ühendab

jõulumeigikollektsiooni

tolm-

Precious Rocks,

mis lisab näole kuldse,

LUMENE Nordic

Midnight Sun, mis

lööd kindlasti tantsu-

puuder Diorific

just

valguses.

Lighti särapuuder

Rosegold,

põranda särama!
DIORi

See
mis

maagiliselt

kauni kuma.

nahahoolduse. Antioksüdantide pooendas meigi ja

lest rikas kreem
sisaldab

murakapeegeldavananemis-

seemneõli ja valgust
vaid pigmente ning
vastaseid

peptiide.

ESTĒE LAUDERi Double Wear Radiant
Bronze Cushion stick, mis on küll tavalisest
on oi-oi
cushion-

särapuudrist veidi erinev, ent efekt
missugune! Sära ja jumet lisavat
pulka

on hästi lihtne kasutada, võid

sellega

rõhutada just põsesarnu, andes neile nõnda

päikesest suudeldud
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jume.

e

CLARINS esitleb koos sügismeigikollektsiooniga tuttuut lainerit
Graphik Ink Liner, mille puhas
pigment püüab valgust

süsimust

ja loob sügava, maksimaalselt
intensiivse musta

kauapüsiv
mistõttu

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 INI

siooniga silmalainerit,

Angled Kajal™,

ent need, kel

laineri kasutamine eriti hästi
saavad peene
CHANELi

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

sininetoon.

mis lubab

tantsupõrandadki särama

püsib

lõpptule-

terve

Ka kulmudele

päeva ja

pannakse

moelavadel kõ-

vasti rõhku, mistõttu leiab

määrduks.

sügismeigi-

kollektsioonide valikust neidki. Proovi
näiteks ära DIORSHOWBoId 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

SlSLEYkulmude modelleeri-

lõbus katsetada!

Et metallik on tänavu

sügisel kõva

misvahend

sõna, pühendas DIOR sellele 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

REVLON esitleb

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

CHANELi sügismeigikollektsiooni

panus-

toonis

lauvärve

ja millega

muurse

saad

pealekandvõi

gla-

tulemuse.

salapärase pronksini.
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MEIK

Glamuursed

paletid

PROOVI:
CHANELi

jõulumeigikollekt-

siooni Collection Libre'i lau-

värvipalett Trait
millel viis

de Caractére,

sügavat tooni,

kõik ideaalsed

mis

glamuurse

õhtumeigi tegemiseks.
CLARINSi

palett

pühadekollektsiooni

The Essentials

Eye Make-Up

Palette, mille lauvärve
mineraalide

Kusjuures

on

rikastatud

ja taimeekstaktidega.

selle

paleti puhul

ka taaskasutusele

hiljem kasutada

−

kaunist

näiteks

on

luksuslik

mõeldud

karpi

pinalina.

GUERLAINi imeline

saad

ja

tõeliselt

meigipalett Palette

Gold, mille kuldsed varjundid
toovad esile silmad, kulmud,
huuled
mus

ja põsesarnad ning

jääb särav,

peen

ja

tule-

šikk.

URBAN

DECAY pühadepalett Heavy Metals,
milles uhke

ja

metalse läike
se

koostisega

särava

ning

erili-

lauvärvid.

GIORGIO ARMANI

meigi-

kunstniku Linda Cantello
loodud palett Christmas Palette, millelt leiab säravad

lau-

värvid ja jumestuskreemid.

YSL-i

palett Dazzling

Lights Edition Makeup
Palette, mis on särav ja

ISADORA Hollywoodi pidude
look’ist inspireeritud Holiday
Divine'i lauvärvipalett Golden

sädelev nii seest kui ka

Edition, milles viis sädelevat
tooni.

on kõik, mida

LILY LOLO lauvärvipalett Pure

glämmiks meigiks vaja:

high-

lighter põsesarnadele.

Indulge, millel kaheksa 100%
looduslikku, omavahel harmo-

MAX FACTORi Smokey uus

neeruvat tooni, nende

palett Eye Matte Drama,

säravad, poolmatid kui ka matid.

millel omavahel kenasti kokku
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toonid.

väljast. Paletil

lauvärvid, huulepuna ja
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sobivad säravad ja glamuursed

seas

nii

MEIK

Veel rohkem
kulda!
Kuldsed ripsmetušid või ripsmed,

lauvärvid ja kuldse helgiga
läiked ning küünelakid
kullata

need

jõulud

−

huule-

jah, ilma

ei tule.

PROOVI:
GUERLAINi sära andev

pealistušš Terracotta Gold
Light, mis annab ripsmetele,
kulmudele ja juustele
viimase piduliku lihvi!
M.A.C COSMETICSi
Snow Ball Lashesi kuldsed

kunstripsmed 36 Lash Gold
teevad sinust raudselt

kõiki-

de jõulupidude kuninganna.
CHANELi

pühadekollekt-

siooni huuleläige Rouge
Coco Gloss, toon True,

PUPA

mille koralsel punasel on

Vamp!Sparkling eyeshadow, toon

pühadekollektsiooni

küljes kerge kullahelk.

Shimmering Gold,

DIORi küünelakk Diorific

koostises

Vernis Lineri toon Precious

mikropärleid.

Rocks, mille sisse segatud

ISADORA lauvärv, toon 20

kulla- ja glitterosakesi.

on

mille

hulganisti

lauvärv

kreemjas

säravaid

Glossy

Diamonds, ning glitterlainer.

HOOAEG / TALV 2017

77

SOOVITUS

KULD
kreemipotis
Jõulusära jagub ka nahahooldusesse!

Pjedestaali tipus

on

nahale väga kasulik

TEKST:
FOTOD:

Helen
Külaots
KAUBAMAJA,
VIDA

mis

muu

kui kuld, naturaalne ja

maavara.

PRESS

GUERLAIN

Souffle D’Ori keha ja juuste

särapuuder 87.99 €*

seda

Kullatolmuga särapuuder
kõrgelt hinna-

tud ja visuaalselt

fum),

kaunist looduslikku

uskusid,

parfüüm (Shalimar

ka

mis

jätab

ühtlasi

ja juuksed

õrnalt

sädelema ning väga hästi lõhnama.

andi armastasid juba

See särapuuder

vanad

glamuuriga

egiptlased,

naha

on

Souffle de Par-

kes

et kuld ravib nii füüsilisi kui

üle

märksõnaga

on

hea võimalus end

külvata,

sest

võiks seda sisu

ka vaimseid hädasid. Ka iidses Hiina

kirjeldada.

meditsiinis kasutati kulda, et paran-

apelsiniõis ja vanill.

Lõhnabuketis

just

sellise

ja vormi
bergamott,

on

dada naha seisukorda ja
säilitada nooruslik

THALGO

GUERLAIN

välimus.

Tamanu õli 50 ml 26.99 €*

L’Ori

Polüneesia „pühaks õliks” tituleeri-

kreem kullaga

Nagu öeldud, pole selle

Kaubmjs.täihnldüog*Ter

võimas nahatoitja. Anti-

väärismetalli kasutamine

tud õli

naha seisukorra paranda-

oksüdantidest tulvil õli parandab

Guerlain

miseks

naha mikroarmid, taastab, niisutab,

olnud

vähendab kortsukesi

toodete loomise

mingi

uus

kuid võimalus

trend,

igal

inimena-

on

ja

ravib ka

päi-

sel seda luksust omal

kesepõletust. Sobib suurepäraselt

hal tunda

ka akne või lihtsalt punnikeste

on

kindlasti

suurenenud. Tänapäeval
leidub hulk

teid,

millele

hooldustooon

lisatud

ehtsaid kullaosakesi.

viks,
ga.

sest on

Tegemist

ga, mistõttu
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põletikuvastase
on

suurt

pole

kum raseduse

ja

see

ra-

toime-

30 ml 67.99 €*
on

varemgi

legendaarsete

meister. Selles kreemis

24-karaadise

helvesteks, mis annavad nahale

täis õli-

kuma

kõige

sobili-

Meigialuskreem

ajal,

kortsukesi

imetamise

pole mingit

dust, miks mitte

oma

vaban-

nahk sellega

lõikasid nad

kulla pisikesteks

väge

kuid ülejäänutel

särama lüüa.
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meigialus-

ja parandavad

ja

õrna

naha seisukorda.

niisutab

nahka, silub

valmistab näo ette sel-

leks, et meik püsiks kaua värskena.
Kes

on

et nahk

proovinud, teab rääkida,
jääb siidpehme ja

elastne.

MAX FACTOR

Ostes Max Factor tooteid
20

'

euro

väärtuses, saad

kingituseks

huulepulga

Color Elixir
sortimendivälise jõulutooni

685

Mulberry

Pakkumine kehtib 27.11.-31.12.2017

.vim

LASH CROWN

RIPSMETUŠŠ

80
k oc

KROONI OMA RIPSMEID!

LASHES

DEFINED
+

MAX FACTOR ILUÕHTU KAUBAMAJAS 24.11

THE MAKE-UP OF MAKE-UP ARTISTS

*

x

i

cd

LÕNG
+

FULL

SOOVITUS

D’DIFFERENCE

YSL küünelakk

5D Golden

26.99 €

Beauty

näomask 7 ml 9.99 €
Eesti

Limiteeritud

luksustoode, mis teeb

oma

suurepärast tööd viiel rindel:
on

poore ahendav

energiat andev,

Kasutamiskogemus

−

omaette väärtuslik elamus

kasulik?

varjun-

diga ning jätab
küünele

•

pärl-

mutterefekti.

ja

on

ja

•

sealt
•

pärast siledam ja puhtam ning

ka kollageeni tootmist on

aitab pidurdada

Parandab kollageeni
tootmist.

mustuse. Nahk

muu

naha-

vananemisprotsesse.

vahuks, tungib tuntavalt naha

toksiinid

Kuld aktiveerib

rakkude uuenemist

geeljas mask muutub nahal

sügavustesse ning väljutab

kuld

nahale

tummi-

on

selt kuldse

ja

on

kogu-

saadaval küü-

nelakk

vananemisvastane, pinguldav,

ka niisutav.
on

ses

see

Miks

Vähendab

punetust
mikro-

ja parandab

korrali-

haavakesi.
LUU VI

nahatüübile

sädelusega

sete

kuivõli

mistõttu aitab hästi

100 ml

vähendada nahas

sõbraliku

ja

on

väga

koostisega.

•

17.99 €
Looduslik

pinguldav

(100% vegan!)

•

jumestuskreem

sädelusega

kullaosakestega

porgandi

30 ml 24.99 €

kuivõli annab

Kauapüsiv jumestuskreem

nahale õrna

kerge ja kreemjas,

tõttu imendub
üheks

ja

mis-

sädeluse

nahaga

annab loomuliku

naha

•

Kullaioonid aitavad
kreemi teistel

nentidel paremini

ja

kompo-

naha sisse imenduda.

teada-tun-

tud

vabade radikaalide eest.

Nahk säilitab paremini

E-vitamiini

on

kaitseb

•

turgutab A- ja

niga. Porgand

ja

Jume muutub

niiskustaset.

ning

beetakarotee-

parandab

naha

ühtlasemaks.

vähendab kortsukesi.
E-vitamiin

Paraneb
elastsus.

•

jume, lisaks pinguldabja

üldist seisukorda

on

omadustega,

põletikke.

ARTDECO

on

Kuld

antibakteriaal-

kult stimuleeritud. Sobib igale

jumelooja!

Kuivõli

imendub kiirelt

ega jäta nahka õliseks, sobib

kõikidele nahatüüpidele.

TURBLISSI sära
andev rabavesi

MATISI

24-karaadise kulla-

taimsete õlide ja

ga 100 ml 38.99 €
Turbavesi
maavara.

on

kullasäraga

võimas

See

kuivõli 50 ml
24.99 €

niisutab,

silub kortsukesi

Näole, kehale

ja

elast-

tõstab naha

ESTĒE LAUDER

sust. Kullaioonid

Kaubmjs.inT*ltüährguda
to de

aga kiirendavad

losjoon

naharakkude ai-

74.99 €*

nevahetust

Kullasäraga losjoon

ja

vä-

toidab, pehmendab

paran-

maldab mustuse,

dab naha pinda ning

giatele.

aller-

tab selle

Toode ai-

värskeks. Pärast kasutamist oleks nahalt nagu

pune-

annab visuaalselt

tööle, mistõttu vajab

kena tulemuse, sest

pikapeale vähem sekkumist
ning saab ise enda

on
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sega
on.

hooldami-

hommikul kui ka õhtul.

mil

kontsent-

raat 40 ml 221.99 €
Sensai kuldne

on must

terseerum on tugev

have,

miseks ka
muul

ajal,

igal
sest

peene kullatolmu kogus
on

SENSAI

pinguldav

veidi sädelust

hästi kasuta-

see

hakkama. Kasuta nii

püha-

kuid sobib

naha n-ö

losjoon paneb

õlivaba ning seda võib pihustada ka

Ideaalne

deajaks,

Ja mis kõige tähtsam,

tust. Kullatolm

an-

sära-

lõpptule-

kaaslane

siidine laine üle käinud.

jääb nahal veidi särama. Toode

muse.

pehmeks ja

pigmendilaike ja
vähendada

va

jä-

tab helendada

ja

nab kena

ee-

vastuvõtlikkust

põletikele ja

mõeldud õli

250 ml

hendavad naha

riietele ja juustele nii tihti kui soovi

80

ja juustele

Re-Nutrivi pehmendav

väga parajalt timmitud
ega ole üle

pakutud.

pärlmut-

kontsentraat, mis
annab naharakkudele

elujõudu ja
vere

suurendab

mikrotsirkulat-

siooni. Nahk

on

pärast

tuntavalt pinguldunud

ja elujõuline.

CAVIAR
new

INFINITE

COLORHOLD
COLLECTION

m/j

w

i
lil R

A

/ILTERNK
HAIRCARE
PURE.

PROVEN.

PROFESSIONAL

;

AV

Maksimaalne kaitse
Sinu

ja läige

r:

juuksevärvile!

U

LOR

LTER

Kaitseb

juuksevärvi

Annab särava läike

kuni 70 päeva
>

UV-kaitsega

•lil tK

il

(>F

EHE

EHTED

Iseloomuga

TEKST:

Helen Külaots

FOTOD: TOOTJAD

ehe

ütleb

oma

kandja

stiili kohta nii
nagu

iseloomu

mõndagi.

visuaalne sõnum,

ennast

See

ja

on

millega

väljendada ja ülejäänud

välimusele viimane lihv anda.

Tutvustame praeguse

ke,

aja

trendikamaid

mis seovad nutikalt loovust

luua

midagi

ehtemär-

ja tehnoloogiat,

et

uuenduslikku ja omapärast. Ideaal-

sed (jõulukingid) neile, kes peavad lugu heast
disainist!

Yana

Nesper:
disainib pärlitest

moodsat klassikat
Pärli imidž

on

alati olnud suursugune

ja elegantne, pärliehe
tubli

annuse

lisab

naiselikkust

Disainer Yana

on

kandjale
õrnust.

ja

pistnud pärli kon-

servatiivse iseloomu moodsa kastme
sisse ning pärliehted

justkui

täiesti

Saksamaal

märgi taga

avastatud

Äge!

tegutseva Yana Nesperi
juhuse tahtel

ning sai sealt tubli

siooni,

on

nurga alt.

seisab Ukrainast pärit nai-

ne, kes sattus
ma

uue

pärlimaail-

annuse

et ise disainerikätt

Loomingus inspireerivad

inspirat-

proovida.

Yanat iseseis-

vad, haritud ja enesekindlad naised
ning

see

väljendub ka tema ehetes.

Disainer Yana Nesper teadis juba

lapsena,

82

HOOAEG / TALV 2017

mida ta

oma

tulevikult ootab.

Esiteks soovis ta endale sportautot,

millega kihutada,
ja

siis väikest kutsikat

kolmandaks anda

Tänaseks

jäär

on

välja moeajakirja.

tal olemas koer

on seotud

ja

ka kar-

moemaailmaga, kuid

enda sõnul head autosõitjat temast
saanud pole.

Igal

ehtel ilutseb Yana

signatuur,

mis eristab tema disaini teistest pärliehetest: selleks on väike sinine safiiri-

ke, mis
kuid

on

justkui Yana enda allkiri,
tunnistus sellest, et igas

samas

ehtes

on

kasutatud vaid

teetsemaid pärleid, millel
siidine

lane

kõige
on

kvali-

sile

ja

pind, silmatorkav läige ja üht-

vorm

−

kvaliteedi tipp!

rubriik

Luca Lorenzini:
kunstinäitus ehte

peal

Luca Lorenzini märgi taga seisab
samanimeline mees, kes mõtleb
ehete loomisel raamidest
Tema

käekirja

kultuuri ja kunsti
ne

välja.

iseloomustab

kombineerimi-

ning ehtevormi valamine. Iga

ehe

on

kõnekas

pilkupüüdev,

kindla

ja

sest

peale

paneb vaataja

kaasa mõtlema selle üle, millest

või kuidas

see on

valmistatud.

Luca paneb oskuslikult kokku
klassikalisi

ja

innovaatilisi mater-

jale, nagu nahk, metall, pärlid ja
muud, millest sünnivad erilised
ja meeldejäävad, veidi isegi
arhailise stiiliga ehted.
Põnev

on

teada,

mis

inimene või meeskond

tüüpi
on

ehte

valmistanud. Peadisainer Luca
on enda ümber koondanud üdini

positiivsed ja energilised
sed, kes mõtlevad
viimistletud
–

inime-

uut moodi

lõpptulemusest.

nende disain

on

ja peavad lugu detailideni
See suhtumine

alati üllatuslik

ja huvitav,

peegeldub
kus

ka ehetes

igal pisemalgi

osakesel on kanda tähtis roll terviku moodustamisel.

Kollektsiooni ehted

on

funktsionaalsed ehk sobivad nii

ku kui ka igapäevasema riietuse juurde. Lisaks
sõbralikud, sest ehete kinnitus
oskab kindlasti hinnata

on

tehtud

on

need

väga mugavaks,

iga ehtegurmaan. Loomulikult

piduli-

kandja-

on

mida

tege-

mist käsitööga ning kunstniku enda sõnade järgi väljendavad

need ehted tema arusaamist elust ja maailmast.
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Engelsrufer:
ehted kui talismanid
Detailirohked väärisjuveelid
te sõnul

inglid,

mis toovad headust

Kaelaehte

ripatsi

looja-

on

kaitse-

kandja jaoks justkui

õnne.

ja

sisse käib värviline

kuulike, mida saab iga kell vahetada

ja sellega

oma

ehteid vastavalt

sele kombineerida. Igal värvil
oma

tähendus

ametlik nimi

ja

on

riietuka

on

väärtus. Kuulikeste

tegelikult sound

Miks nii? Sest ripatsi

sees

ball.

liikudes

teeb pallike kõlisevat häält ning igal
värvitoonil

on

erinev kõla. Rahustav

heliteraapia!
Saksamaalt
on

pärit Engelsruferi

kõrge kvaliteediga.

vad, et saatan peitub detailides,
tõttu on
le

iga mustri ja vormi

pööratud väga

suurt

see-

suure armastuse

tegemise-

ning loojate

val-

on

ruferi ehetele

on

ja hoolega. EngelsUK Retail Jewellery

Awards andnud koguni hitihoiatuse

tähelepanu,

et valmiks täielik ideaal. Ehted
mistatud käsitsi

ehted

Disainerid tea-

sõnul

neil

on suur

potentsiaal

−

vallutada

terve maailm.

Säravad uudised
Eesti disaineritelt

TANEL VEENRE UUS HÕBEEHETE SEERIA
VOODOO

PARADIIS mängib nelja olulise sümboli-

ga: süda, rist, nahkhiir ja liblikas.

Nende ehete

karge

ja tahuline nagu jääskulptuur. Pinnavormidega

maagia keerleb mõtte ümber, et nähtava maailma

mängimine tuleb autoril hästi välja ning tulemu-

taga võib peituda palju põnevam ja veidi

seks

maailm. Seeriasse kuuluvad

ja

ohtlikum

kõrvarõngad, ripatsid

mansetinööbid. Voodoo Paradiisi

pidulikumad

versioonid tulevad müügile mustade ja valgete

mandlikujuliste kõrgekvaliteediliste poolvääriskivide oonüksi, kuukivi, suitsukvartsi
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ANNELI TAMMIKU UUS EHTESARI VOLT on
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ja

spinelliga.

on

põnevad

jalidena
ja

on

süsteemsed

struktuurid.

Mater-

kasutatud hõbedat, roostevaba terast

3D-nailonit.

Põnev fakt: sel

sügisel kingiti

tuurikatlas Tallinna digivaldkonna

Kul-

tippkohtumi-

sele saabunud Euroopa Liidu riigipeadele ja

valitsusjuhtidele ehted just sarjast

Volt.

Roosikrantsi 19

•

10119 Tallinn, Estonia

•

www.glamuur.ee
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Üks &
ainus

DAVID

MALLETT
David Mallett

maailmakuulus juuksestilist,

on

kes teinud tööd kõikide suuremate moemajadega
Chanelist Givenchyni ja kelle omanimeline sari

on

alates

detsembrist esindatud ka Kaubamaja Ilumaailmas.

T e kst: Kristi

Pärn-Valdoja

(ajakiri
i
S ä de)

FOTOD: DAVID MALLETT

davidi

superlahedale juuksesalon-

gile, mis asub Pariisis 17. sajandist

pärit hoone

kolmandal

korrusel, kirjutavad
ilma

selle klientideks

on

oode

maa-

juhtivad sisustusajakirjad,

tavalised šikid
aga nii

mütsi

lannad kui ka näitlejad Natalie Portman, Marion

Cotillard,
sed

Julianne

Moore,

Kate Winslet

ning

ja kapuutsi

kingituseks

prants-

vuspuudrit, mis

tei-

ka Malletti sarja üks best-

on

sellereid. Ütleme otse, et olen natuke

Hollywoodi staarid, stilistid, moetoimetajad

umbusklik,

puudri pähepanemine pole midagi,

sest

mis minu

ja disainerid. Lisaks Davidile endale töötab seal

igapäevasesse juuksehooldusesse kuulub. Aga

ka tõeliselt rahvusvaheline seltskond. „Mulle

ära

meeldib, kui maailm

on

koos,” ütleb David.

ma otsustan proovida, nii et pesen pea ning
pärast föönitamist toimin täpselt juhiste järgi

Kes

−

soovib saada lõikust meistri enda käe all, peab

piserdan käepärase

sinna pääsemiseks ootama vähemalt kaks
ja maksma nii umbes kuussada eurot.

puudrit juuksejuurtele.

kuud

ilm

pähe

„See

on

näinud

üks coolimaid

salonge,

olen,” kirjutan viis

David Mallett

au

jääda?”

ma

elus

ilma Pariisi minemata

hooldussarjale,

mis

otseses mõttes koos

Nii et

on

välja töötatud
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mulle
sas

tahaks,

sunnib

kapuutsi.

juuksed kindlasti ludus,

pähemist

jõudes

ma

näevad

on.

Aga olge

juuksed välja nii,

pese-

−

lahked

nagu

salongist väljunud, jumala eest.

olen müüdud.
et

sa

näed

David,

kui kohtume temaga Pariisi

mõnu-

brasseriis lõunalaua taga. „Siin ei ole võimalik

hämada. Näokreemi toimest arusaamiseks

ka tunda

tagasi Tallinnas, kus tuleb päikeseprillid

on

ei

veel

nende toimimist või mittetoimimist kohe,” räägib

sõna

on

jõudes

kuigi
otsa

„Juuksetoodete puhul ongi nii,

tunda ka

omanimelise-

klientidega. Seda

mütsi

oleksin just

oma

ja salongi sissekirjutust

juukseguru

ja

kohale

tohin siia elama

Ja

õige veidi

just seda need tavaliselt pärast värskelt

mist

pärast salongi

puudutust saab

võtmata ning seda tänu

olles

minutit

ma oma

Ja ma mõtlen seda täiesti tõsiselt.

Ent Davidi võlukäe

−

mida

Ritz Paris külastust

Instagrami kontole. „Kas

le

sest

dosaatori abil

litsuma mütsi ja

Kohtumisele
TOIMIB VÕI EI TOIMI?
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vahetada, katsetan kohe

vastu

saadud Volume Powderit ehk kohe-

David Malletti

hit toodekohevuspuuder.

pead

seda kasutama vähemalt kuu, kuid šampooni,

kohevuspuudri või

seerumi

puhul pesed pea

ära

MÄRK

ja näed kohe, kas asi sulle sobib või mitte. Kui ei
mõju,

on

„Prantsuse naised soovivad, et nende juuksed
oleksid

järelikult jama.”

n-ö elegantselt

nagu nad ei hooliks

„TEEME, MIDA TAHAME”
Hea

küll, maailmas

on

sassis ehk et

sellest,

juuksehooldus-

väga,”

juuksed

hoolivad nad sellest

välja näevad, kuigi tegelikult

tuhandeid

jääks mulje,

kuidas nende

kinnitab David veel üks kord.

sarju, kuid mis teeb just David Malletti eriliseks?
kes

„Sari esindab seda,

Mallet.

oleme,” räägib

me

puu-

„Minu filosoofiat.” Davidi filosoofia, kui asi
dutab
ted

kõlab nii,

juuksehooldusvahendeid,

peavad olema puhtad,

et too-

arusaadavad ja tõhusad

Tippjuuksestilisti nime

TÕHUS

AGA

LIHTNE,

kandev hooldussari

David ise hindab

oma

juuksehooldusmärgi

juures kõige rohkem lihtsust. „Olgem ausad, pal-

jud sarjad

on

nii keeruliseks

aetud,

et klientidel

ning neist peab olema eemaldatud kõik, mis võib

tekib raskusi arusaamisega, mida ja millal

tekitada

pähe

nõnda,

allergiat.

et

Samas

juuksed

need

peavad

näeksid

välja

„Me oleme väike firma ega kuulu

korporatsiooni,” räägib
suure

mida meie kliendid
mida inimesed

igal ajal.
suurde

ühtegi

David. „See annab meile

sest saame ise

eelise,

mõjuma

kaunid

teha, mida tahame ja
Valmistame

vajavad.

tooteid,

siinjuures kliendid, kes iga

päev salongis käivad. Olen juuksur olnud rohkem
kui 20 aastat, meil
kui kliendid

on

räägivad,

tohutu
et neil

suur
on

klientuur ja

juuksehoolduses

midagi puudu, hakkamegi seda välja arendama.”
Nii sündis näiteks David Malletti niisutav

liin

L’Hydratation,

sest kliendid kurtsid

toote-

juuste

kuivuse üle. Neile, kelle probleemiks olid ludus

juuksed,
sõnaga
head

−

loodi kohevussari. Ja nõnda edasi.

„Ühe-

meie tooted lõhnavad hästi

välja

nahka
ega ärrita

ja näevad
ning muudavad juuk-

sed
et

tugevaks ja terveks,” kinnitab David ja lisab,
muidugi esindavad tema nime kandvad sarjad

määrida. Meie

sarja kasutamiseks

pea olema teadlane või

superlihtne.
sari

On niisutav

ja hooldusvahendid:

seerum,

ning habemepalsam.”
Ka

pakendid

on

oivaliselt läbi

mõeldud. „Kuna olen esteet,
sainisime need

selliselt,

näeksid elegantsed välja ka

gitab

šikilt nii

David. „Mehed üldiselt

ei eelista kulla

ja karraga

ehitud pudeleid, naised
ei

soovi,

näeks

sar-

mevannitoas,” sel-

jana ja mõjuksid
he kui ka naise

et nende

välja

aga

šampoon

nagu meeste

habemeajamispalsam.”
Disaini

puhul

on

veel üks

väga oluline nüanss, mida lugemisprillide kandjad mõistavad oh kui hästi. Kas olete

korrektses soengus
aroom

lämmataks

ja

et

juuksed

oleksid

juuksehooldusvahendite

parfüümi

lõhna. Meie tooted

aitavad sellisele tulemusele igati kaasa.”

di-

et tooted

ei taha kahte

et nende

on

ja kohevust andev

prantsuse naiste filosoofiat. Ja prantsuse naised

asja:

ei

ilutoimetaja, kõik

soolasprei, kohevuspuuder ja -sprei

päriselt vajavad, ja kõige paremat

nõu annavad meile

on

lihtne, aga tõhus.

vahel duši all olles segamini ajanud

täpselt

identsed

šampooni- ja

palsamipudelid? Noh, mina igal juhul

KUTSE!
Ootame Sind David
Malletti pop-up

salongi

7. detsembril Tallinna

Kaubamaja
Pariisist

on

Ilumaailmas.

kohale tulnud

David Mallett

ja tema
professionaalne tiim,
kelle käe all juhtub nii
mõnigi ime.

David Malletti

salong Pariisis
on vaatamisväärsus
omaette.
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olen. Et seda vältida,

on

David Malletti šampooni

ja palsamipudelite korgid veidi
soovitus tuli meie

erinevad.

klientidelt,” räägib

„Seegi

Selleks, et pääseda
Davidi juuksuritooli,

peab ootama vähemalt

David.

kaks kuud.

DM#O27 Hair Serum, sest kliendid soovisid õli,
mis oleks

mis hoiaks

minnes

juuste pesemiseks mõeldud dušigeeli, millel oli

mässama

õrn meeldiv aroom, ja mitu inimest ütlesid mulle,

Colette asutaja ja loominguline juht Sarah

David, palun tee samasugune kehakreem ka.
Tegimegi. Üks minu klientidest, printsess Gloria

ta võttis selle kohe müüki

von

Thurn und Taxis näiteks ütles,
mida ta

et

see on

kõige

elus kasutanud

parem

kehalosjoon,

on. Ta

saab endale lubada ükskõik millise luksus-

märgi tooteid,
me

aga talle meeldime meie. Nii et

püüame teha asju

vaid selleks,

oma

et

mitte lihtsalt

müügiks,

need inimestele meeldiksid.”

juuksed korras,

Sellest sai kogu sari
David Malletti
alguse
juukseseerum DM#O27.
–

esimese

vanud

algas?

ning juba

ja kas-

nelja-aastaselt juuksuriks saada
praktikandina

16-aasta-

on

ta töötanud

koos kõikide maailma nimekaimate fotograafide
ja modellide ning moemajadega, teinud juuste-

stilistikat nii staaridele kui ka fotosessioonidele ja
moeetendustele ning muidugi juhtinud oma võr-

salongi ja arendanud juuksehooldusmärki.
taasavatud Ritzi hotell Pariisis valis

nagu

laboratoorium,”räägib

David. „Ja kõik meie kliendid
rad.

oma

Chaneli kõrvale just David Malletti.
on

Sarja

esimene toode oli
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ja

juba

saanud

seeru-

pärast kolmeaastast

toote-

juuksehooldustooted
on

saab ta laborist kümme

poolt kinnitatud,

da. „Kõik

on

justkui meie sõb-

juukseõli, täpsemini

on

viimase

David. „Samas

see

salong

et

seerum

müüdi läbi

kliendid saaksid seda kuu aega enda

tõelise hoo sisse sai. Tänaseks

„Meie

see

valmistatud Prantsusmaal. Kui koostis

oma

äsja

sellest,

Kõik David Malletti

sealt seitse aastat hiljem Pariisi, kus tema karjäär

Ka

ning

arendust oli alles 27. Davidi labori poolt koostatud

ole

spaasse

talle meeldis

klient,

retsept see, mille juukseguru heaks kiitis.

selt. Kahekümneselt kolis David Londonisse ja

ratut

kontseptkaupluse

liitrit nn proovikaupa, et tema ja juuksuridning

Austraalias sündinud

soovinud David alustas

nendega liigselt

nädalaga.” Muide, legendiks

mi nimi tuleb

on

HITIKS 27. KATSEL

et

Pariisi kuulsa

Andelman oli minu

Malletti

Kuidas kõik

peaks.

ilma

nädalalõpureisile

„Nagu ka kehakreemi idee. Valmistasime keha ja

et
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ega muudaks

kerge koostisega

juukseid rasvaseks ja

kuhjatud

on

peal tuunitud,”

peal katsetanaerab

kõik lihtne, ühte koostisesse ei

sadu eri aineid, vaid

igal sarjal

on

põhikomponent, näiteks kohevussarjal

on

Jaapani vetikas,

niisutava

sarja šampoonil

makadaamiapähkliõli ning palsamil ja maskil

proteiinikompleks
Muide, David
Eestiga.

väga tihedalt seotud ka

Tema elukaaslane

kasutas David
Eesti modelli
seguru

Keravis.

on

oma

Hedvig

bullterjer

on

viimase

on

Maria

pärit

David tulevikus lisada

eestlane, samuti

kampaania modellina
Maigret. Isegi

juuk-

Eestist! Seetõttu soovib

oma

sarja toote,

samuti Eestiga seotud. Elame-näeme.

mis oleks
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Paco Rabanne’i

miljonikullased
unelmad
Paco Rabanne’i meestelõhn
1 MILLION

kehastab

siat, kus kõik

on

fantaa-

kättesaadav

vaid sõrmenipsuga. Selles
värskes

füümis

ja
on

sensuaalses par-

tunda kirgast

mandariini, lummavat valget

roosi, vürtsikat kardemoni
ja

Givenchy

ülimehelikku nahanooti.

Parfüüm

LADY MILLION

provokatiivne lillearoom,

Dahlia

meelas lõhn

on

isikupärane ja

Divin Eau de

küll õrn, ent

äratuntav. Lõh-

natipus säravad mõruapelsin
ja haprad vaarikad,

Parfum Nude
on

tänapäevase särava

jumalanna parfüüm,

Parfüümide kuldsed pudelid

lõhna-

ja pakendid

südames lummavad neroli ja

valge jasmiin,
Dahlia Divin

on

mille

on

pühade

eel üle

valatud sulakullaga, muutes

mida täienda-

Millioni lõhnad

vad mahedalt patšuli ja mesi.

luksusliku-

veelgi

maks ja ihaldusväärsemaks.

millest õhkub

peent kõrgmoe elegantsi. Uus
Dahlia Divin Eau de Parfum Nude

toob esile naha loomuliku
gu. Intiimne

ja

täiesti

Lalique’i
ajatult naiselik

järelhõn-

personaalne

jumalik lõhnapilv annab aimu
lillelis-muskuselisest silitusest…

Rêve d'Infini

Tipunootides olev aprikoos annab
kergelt

vürtsika tunde. Südames

seguneb
miiniga
vate

osmantus

ehk

valgeõielise

aprikoosinoodid

jas-

Rêve d’Infini on

sädele-

ja mesiste nootidega. Hele

puit ja valge

inspireeritud Lalique’i ajaloost,

püüdlusest täiuslikkuse ja lõputute

muskus mähivad ihu

iseloomustavad

pehmusseja sensuaalsusse.

kõige

õrnemad looduslikud

koostisosad: puhas ja särav bergamott,
roosilõhnaline litši, mahlased

jasmiin ja

roos. Rêve

rafineeritusele

jõuline,
uljas
konformismi trotsivat

häbenematust

ning

loomingulisu-

sest kantud kuldset noorust.

Traditsioonilistest
dest vaba ck

one

soonormi-

gold

sulan-

dab mõlema sugupoole

gia

kokku üheks

CARTIER
La Panthère

CKONEGOLD ülistab kuulekust

ja

ener-

unisex-par-

Eau de
Parfum
Selle

parfüümi

on era-

Cartier

maja üht kõige kaunimat legendi. Cartier maja ikooniks on majesteetlik ja

lummav

panter,

kes

on

inspireerinud müüti-

juba sada

tipunoodid, kirgas nerolisüda
ja sügav vetiveeria muudavad

liste ehete ja kellade loomist. Pantrit
polnud siiani valatud vaid parfüümi,

se

oma

värskendava tulisu-

ja sensuaalsete hoovustega

vastupandamatuks.

mis

jätaks tänapäevase jälje.

line

Naiselik-

õrn

meele-

puudutust annab
pehme ja sametine muskus. Kütkestav
ja

parfüüm,
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aastat

kuse väljenduseks särab lõhnas

aga
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lansseerimine

kordne võimalus jutustada inimestele

füümiks. Viigipuu mahlakad

lõhna

puuviljad,

d’Infini lisab naiselikule

julgust ja glamuuri.

Calvin Klein:

häbenematu,

unistuste

poole. Lõpmatuse märki kandvat parfüümi

gardeenia,

mis

animaalset

peegeldab

vaba

ja kirglikku

naist.

snoorendavat kreemi naistele,
kes soovivad
Iga kreem sisaldab

oma

innovati ivset

igapäevaselt. Ühtlasi

tõelise vanuse enda teada jätta…

BP3.

Safrankrookuse-keepuu-pepti idide

kolmikkompleksi, mis kaitseb nahka

võtab spetsiifiliste aktiivainete ühendus sihikule loomulikud

Müügil:

Tallinna

ja

Tartu

Kaubamajas,

Stockmanni iluosakonnas

Sothys salongides üle Eesti.

tegeliku

vananemise

märgid.

ning parimates

E-pood: beautystore.ee
www.sothys.ee
Sothys Eesti

ILUMAAILMA
UUDISED

SHISEIDO:
meeldiv meeltele,
imeline nahale
Jaapanlaste

teaduse

looduse oskuslik ühenda-

ja

mine shiseido nahahooldussarjas
tion LX

future solu-

säilitab naha nooruslikkust ning ennetab

lõtvumist ja tuhmust. Future Solution LX
võitleb keskkonnast

tingitud nahka
mõjutavate teguritega ja muudab

REN aitab

selle

luua täiuslikku

Tänu

vastupidavamaks.

Shiseido patenditud Skingenecell
sari

1P-kompleksile mõjutab

lõuendit

vananemist põhjustavaid tegureid,
rakkude

ergutab

REN on loonud silikoonivaba seerumi PERFECT

elujõudu ja

CANVAS, mida võib kasutada nii ettevalmistuseks

tis aitab ennetada

kui ka viimistluseks ning

ning annab kaunilt klaari ja

ja

jätab naha siledaks

see

paran-

dab naha välimust. See briljantne

koos-

vananemisilminguid
särava

jume.

matiks. Probiootikumid abistavad nahale olulis-

te valkude

ja ensüümide tootmist, kiirendades

seeläbi rakkude uuenemist

ja parandades

naha

kaitsekihti. Hüaluroonhapped tagavad pikaajalise

SOTHYSE

niisutuse ning agaaviekstrakt täidab peened
jooned ja annab siidise, mati lõpptulemuse.

esmaklassiline
intensiivhooldus

ECLAĒ: „Roosa
vee

Esteetilise

dermatoloogia tipptehnikatest
inspireeritud Sothys Advanced Researchi la-

ime” nahale

Lõuna-Prantsusmaal Aigues-Mortes’i
asub metsik, kaitse all

maa-ala

−

boratoorium

linna lähedal

Camargue’i

tidesse

soo-

lajärved. Neis soolakutes õitsev Dunaliella salina
on

mikrovetika liik, mida nimetatakse

vee

imeks, kuna kord

vetikas

vee

ajal

on

peamine

koostisosa

ongi

energiat ja taastada naha loomulik
pakub täiuslikku,
rammi. Valikus

tõhusat

ja

on seerum,

iluprog-

silmaümbruskreem, koorija ja mask, samuti

meigieemaldus- ja

kortsulist nahka,

kehahooldustooted.

PIXI

nii miimi-

lisi kui ka sügavaid kurde täitev wrinkle-

särav

SPECIFIC YOUTH SEERUM,

nahka taaselustav

& värske

SEERUM,

hooldus

SHAPE YOUTH SERUM.

keks

ja

säravaks.

ROSE

värs-

Sulgkerge

tekstuuri väikestesse

osa-

kestesse

taim-

kapseldatud

sed õlid ja ekstraktid ei
nahka õliseks. Nahaga
kokkupuutel osakesed la-

jäta

hustuvad

ning

imenduvad

kiiresti. Roosiõli ning

aniisi-

ja mooruspuuekstraktid
niisutavad nahka sügavuti,
ühtlustavad

ning

taastavad

vaimustava jume.

kortsus

seerum

RECONST-

SERUMning äravajunud

näokontuuri taastav

naha

ja

ajahambast tugevasti puudutatud

õhukest nahka turgutav

nahaseerum

lõtvunud

FIRMING-SPECIFIC YOUTH

RUCTIVE YOUTH

PIXI siidine
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DETOXIFYING

ANTI-FREE RADICAL YOUTH SEERUM,

CAVIAR muudab
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hooaja piduderohkust ja

vähest puhkust leevendav

sära. Tootesari

meeldivat

ajaga paratamatult

on UNIFYINGYOUTH SERUM, mis matistab

naha-

päeva- ja öökreem,

koguses

erineva-

laienenud pooride ja pigmendilaikudega

seesama

rakkude uuenemist, soodustada niisutust, lisada

nahakih-

varustavad seda ülisuures

kaasas käivad. Nendeks nooruseallikateks

ka vetika

erakordne mikrovetikas, mis aitab elavdada

ja

mate murede korral, mis

roosa

nahka hooldavad omadused kõige tugevamad.
Eclaē toodete

arendanud kuus erakordset

aktiivainetega. Nii saab abi kõige

aastas muudab see vitaalne

säravroosaks. Sel

on

seerumit, mis imenduvad sügavale

seerum

PERFECT

DAILY

RITUALS^>

LUM£N£
HARMONIA

[BALANCE]

TASAKAALUSTATUD JA
SAAB

ELUJÕULINE

JÕUDU PÕHJAMAISEST

NAHK

LOODUSEST

>
I

yüt

-

st,'-

V

m

-

&

ts.

,

kl

timk

•Ä-*

■

'

V

9ARIT

5-5

£

KUNI

m

J

M4M

1 '

¥

jõudu,

supertoit,

mida
mis

pakuvad
on

kaks Soome

tuntud kui

loodusimet

-

CHAGA SEEN,

üks tõhusamaid antioksüdante
&

PÕHJAMAINE TURVAS,
mikrotoitaineid

0

99%

LOODUSLIK

K

Kasutades

/c

mis

sisaldab rikkalikult olulisi

ning rikastab Harmonia sarja nahka toitvate koostisosadega

ILUMAAILMA
UUDISED

VITA LIBERATA

nahatoonija
Body Blur Instant
HD Skin Finish
„Instagrami
on

filtriks kreemituubis” nimetatud

HD-efektiga

Body Blur
nahaviimistleja, mis annab kogu kehale

näole veatu väljanägemise, kauni päevitunud tooni,
peidab väiksemad iluvead, muudab naha siledaks ja

ja

Sertifitseeritud ökoloogiliste
taimeekstraktidega toodet võib kasutada nii jumestuse

valgust peegeldavaks.

Cutrini

all kui ka iseseisvalt, aga seda võib ka

segada jumestuskreemiga. Paljude meigikunstnike lemmik
Body

Blur Instant HD Skin Finish

talvesari

on

rahvusvaheliselt kõrgelt hinnatud ning
tunnustatud

auhinnaga

LUMI

Allure Best

Of BeautyAward 2017.

Temperatuurikõikumised

muudavad

juuksed

sisal-

kuivaks ja murduvaks. Cutrini sarjas LUMI

Soliidne

jume

Revloniga

TECTION

külmakaitsekompleks

COLD PRO-

COMPLEX aitab vältida peanahakuivust

ning reguleerib juuste ja peanaha

niiskustasakaa-

lu. Toodetes sisalduv toitev astelpajuõli hooldab

COLORSTAY™

jumestuskreemid tagavad
püsiva, poolmati viimistluse kõigile nahatüüpidele. Normaalse/kuiva

duv innovaatiline

näonaha

lisades neile pehmust ja läiget. Tootesarja kuuluvad šampoon, palsam ja suhkrusprei.

juukseid,

ju-

mestuskreem sisaldab hüaluroonhapet,
et ühtlustada naha niiskustasakaalu

kogu

päeva vältel. Kombineeritud/rasuse

naha

LUMENE

jumestuskreemis sisalduv salitsüülhape
aitab tasakaalustada näonaha rasueritust

ja

ennetada läikimist terve

Kõik jumestuskreemid
õlivaba

koostisega,

ja püsivad

on

päeva jooksul.

siidiselt pehme

sisaldavad SPF-faktorit

veatuna kuni 24 tundi.

advendikalender:
veidike hellust
Aastalõpu kiires saginas võiks korraks aja maha
võtta, olla iseendaga ja nautida jõulumeeleolu.
Sisse aitab elada Lumene advendikalender. See
sisaldab 24 nii mini- kui ka täissuuruses toodet

huuleläi-

alates niisutavast näokreemist ja

Silmade

kest kuni küünelakini, samuti ehtsat

beauty blender’it. Advendikalender

kroonimine

suurepärane võimalus
da Lumene

Max Factori
moodi

hooldustoodetega,

mis sisal-

toorai-

puhast arktilist

allika-

vett, murakat ja astelpaju.

tegemiseks andsid inspiratsiooni

jumestuskunstnikud, kes

loovad erinevate

Kalendri stiilne välimus

on

saanud inspiratsiooni puhtast
lumest

valgest

ning

on

täna-

päevane tõlgendus

traditsioo-

ja pikki ripsmeid. Kroonilõikega harja

nilistest

seotud

disain laseb teha luksusliku silmameigi,

soome

mis eraldab ja pikendab ka kõige pisema
ripsmekarva. Piisab ühest tõmbest, et

Kalendri särav kuld toob

tehnikate abil imetlusväärselt täidlaseid

ripsmed

oleksid

juurtest

otsteni

ja silmipimestavalt kaunid.
ripsmetuši ja

teiste

lopsakad

Tutvu uue

põnevate

uudistoode-

tega Max Factori iluõhtul Kaubamajas
24. novembril alates kella 16. Kohtu-

miseni Max Factori stendi juures!
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tutvu-

meigi- ja naha-

davad ainulaadseid
neid:

Max Factori vastse ripsmetuši lash
CROWN

on
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loodusega

jõulukommetest.

pimedasse talve valgust.

PHILIPS

Tunneta erinevust

esimesest päevast

10 korda vähem hambakattu*
7 korda tervemad

igemed*

Avastage enda jaoks Philips Sonicare’i Sonic

s

V

tehnoloogiaga hambaharjad ja tunnetage
erinevust juba esimesel kasutamiskorral. Tänu
innovatiivsele Sonic

tehnoloogiale

Sonicare’i hambahari 62 000
See tekitab mikromulle, mis
raskemini

teeb

liigutust

jõuavad

Philips

minutis.

ka

kõige

ligipääsetavatesse kohtadesse,

eemaldada 10 korda rohkem hambakattu

tagada

hammaste

ja igemete

et

ning

kaitse.

/

Ostaja proovi Philips Sonicare’i hambaharja

tagastusõigusega
‘Raskesti

ligipääsetavates

kuni 30 päeva.

kohtades võrreldes

“Kahe nädalajooksul kasutades

igemete

3

käsihambaharjaga

hooldusrežiimi võrreldes käsihambaharjaga

innovation^ryou

Proovi
0

30
paeva

ü

h)

ü

y///p

UCf

-

Sonic

tehnoloogiaga

DiamondClean Smart
hambahari

PHILIPS

ILUMAAILMA
UUDISED

LONDON LABSi

puhas viigikaktuse õli
Pure Prickly Pear Oil
London Labsi juukse- ja peanaha hooldustooted

on

loodud põhimõttel, et kaunid juuksed algavad tervest
Lõuna-Aafrika päikselistelt rohumaadelt
pärit viigikaktuse viljadest pressitud puhas õli on tõhus

peanahast.

eelkõige tänu sellele, et see sarnaneb naha loomuliku
rasueritusega. Nahka ja juustesse kiiresti imenduv õli
toidab, niisutab ja taastab, aeglustab naha ja juuste

Biosthétique

La

vananemist ning vähendab põletikku.

hoolitseb õhukeste
John Frieda

juuste

muudab

Tugevad ja volüümikad juuksed
-rõõmu

elujõu,

juuksed
ja

uues

ja

on

-stiili kehastuseks. La

kaitseb õhukesi

HAIR POWER

seest-

juukseid

poolt, tugevdab kutiikulat, annab täiendavat
jõudu ja

Peened juuksed vajavad tugevust,
et saada

ja

Biosthétique’i kompleksFINE
taastab

sitkeks
Frieda

eest!

sära. SHAMPOO VITALtaastab väsi-

nud juuste lopsakuse ja sära. Antistaatiline

hoida kohevust. John

SHAMPOO VOLUMEohjeldab lendlevaid

juuksed ja lisab õhukestele juustele nähtavat

sarjas LUXURIOUS

VOLUME CORE RESTOREon fookuses

kohevust. Juuksemask FINE HAIR CREMEtu-

proteiinid, mis tugevdavad juukseid

gevdab õrnade juuste struktuuri,

seestpoolt väljapoole.
on

Tulemuseks

neid

nähtavalt ja tuntavalt rohkem

pehmeks ja

ületoidetult

muutmata

peadligi

hoid-

vaks. Kerge ja kiire niisutav maskpalsam

juukseid.

TRICOPROTEINE

te niiskustaset

väljanägemist

MASQUEtaastab juus-

ja kaunist elujõulist

neid raskete

õlidega

koormamata. Fine Hairi tooted

Ettevalmistus

pidulikeks
soenguteks

on

saadaval Tallinna

Kaubamajas ning

ja

Tartu

e-poes.

RICH:

Pidude hooajal, kui juuksed saavad märksa

tekstuur

rohkem vatti, taasta neid EMSIBETH SPA taastava

sarja šampooni, pähejäetava

spreipalsami ja maskiga.
Igapäevaseks kasutuseks sobiv šampoon
SHAMPOO puhastab juukseid õrnalt
ja tõhusalt, annab läiget ning elujõudu nõrka-

VOLUMISING TEXTURE SHAKE on

dele, kahjustatud ja keemiliselt töödeldud

uuenduslik kohevust andev

REBUILD

juustele. Juuksestruktuuri parandab
tav

pihustatav toode

pähejäe-

REBUILD SEALER.

Kahjus-

tatud või kuivade juuste mask

REBUILD

sisaldab

aaloed

jojoobiõli, pantenooli,

biomimeetilisi keratiinimolekule, mis
vad ära rikutud

juuste

osad

ning

mask

ja

tunne-

taastavad

just neid. Mask annab juustele vastupidavust
ning niiskust,

neid raskeks

teraline juuksepuuder

tegemata.

Peene-

HULAHOOP VOLUME

DUST sobib kauapüsivate soengute modelleerimiseks, andes tuge ja kohevust. Mati efektiga

puuder ei

ega
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j a volüüm
juustele

kaota

juuste

jäta valgeid jälgi.

loomulikku

läiget

sprei, mis tõstab juukseid
juurtest alates ning

muutub

juustele pihustamisel
kust

pulbriks. Sprei

vedeli-

annab

lühikestele juustele tekstuuri,
tihedust

ja püsivust ning

dab õhukesed ja elutud

muu-

juuk-

sed kohevaks. Lisab

pikematele, laines või lokkis juustele

kauakestva kauni kohevuse.

Toode kuivab kiiresti ega
muuda

juukseid

raskeks.

kia.ee

Muljetavaldav
ja

võimsus

laitmatu stiil.

Uus Kia Stinger

–

ikooniline jõulisus,

mis jätab teised varju
Kohalejõudmisest
auhinnavõitjana
stiili

uus

ja kõrgtehnoloogilise

viib teid

Kia

saab

ühendab

silmapiirile.

Stinger

TALLINN:
TARTU:

Viking

hj,

7-aastane/150

ehtsa Gran Turismona

Hingelt

Stingeri iga

Stinger

millimeeter endas

annab selle kõik

45 990 €

Motors

Kia

Ülemiste, Ülemiste

Autospirit Tartu,

RAKVERE: Rakvere

Kia

Kia

Turu

47.

ja enamgi

Stinger

tee 2;

GT 3.3

Viking

ja EyesOn Design

turboga

44.

370

hj V 6

mootori erksus

veel.

V 6

T-GDI 370

hj,

49 990 €

Motors Tammsaare, Tammsaare tee

PÄRNU: Inchcape Motors, Tallinna mnt

Autotehnika, Rägavere tee

Award 2017

muljetavaldava võimsuse, laitmatu

meisterlikkuse. 3,3-liitrise kahekordse

Uus Kia

2.2 CRDI 200

tähendus.

uue

82.

51.

HAAPSALU: Tradilo, Tallinna mnt

KOHTLA-JÄRVE: Inchcape Motors, Järveküla tee

22.

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

Keskmine kütusekulu 6,4 kuni 10,6 l/100 km ja

CO2emissioon

169 kuni 244 g/km.

73.

ILUMAAILMA
UUDISED

NESTI
DANTE:
searasvast

24-karaadise
kullani
Pärast teist maailmasõda Firenzes pea
tahtel searasvast

juhuse

ja

soodast esi-

mesed seebitükid valmistanud poiss

nime-

ga Dante osutus niivõrd vaimustavaks meistriks, et

ei läinudki kaua, kui ta 1947. aastal ostis juba maatüki,
kuhu

pani püsti

väikese seebivabriku. Nii alustas

võidukäiku

oma

maailmakuulus Nesti Dante kosmeetikamärk. Pikaajalise eduka äri
tunnustuseks

on

valminud

mis mahuvad ideaalselt

eetiline,
silmapaarile

ei lisa

naljalt

miski enamat

glamuuri kui efektsed kunstripsmed.
neljas

eri stiilis

ripsmed jätavad

ripsme mulje, kuid
ehk

on

EYLURE’i

küll naaritsa-

valmistatud tehismaterjalist
seega loomi

siidiefektiga kiust,

kasutatud

NESTI

L’Occitane

24-karaadist

sobiv mineraalõli-,

kulda ning

sulfaadi- ja

DANTE on nüüd ka Eestis!

en

Provence

Terre de Lumiere

ent luksulik
Võluvale

on

kingipakki. Veganitele

parabeenivaba seebimärk

LUXE lashes:

luksuslikud iiriselõhnalised

piiratud koguses

Luxury Goldi seebid, mille valmistamisel

kahjustamata.

Gold Edition
Terre de Lumiere on
sulandub

naha

parfüüm, mis

soojusega ja

ühildub

sinu südame rütmiga, vallandades
nahal imelised

päikeseloojangu-

aroomid. Vahetult

jangut

tavaid lõhnabukette.

võrgu-

Üllatav,

Ohtlik elu:

samas

James Bond 007

aromaatsest värskusest

test

päikseloo-

enne

õhkub maast imelisi

kuid

täiuslik kooslus isuäratava-

gourmand-lõhnanootidest ja
mõjub

hüpnotiseerivalt.

for Women III
Põnev

parfüümvesi

III

on

triloogia

007 FOR WO-

MENuusim täiendus, mille kauapüsivate nootide
avaldumine eeldab

kandjalt

kannatlikkust.

Lõhn algab papaia ja ananassi õrnalt vürtsitatud

ja

säravate

lilleline

puuviljanootidega,

ilang-ilangi

Rikkalikus

sensuaalseid
JAMES BOND

007 FOR WOMEN III

tumelillal pudelil

on

tee-

mantlõigatud muster,
mis loob

sädeleb
ga

kaleidosefekti

ja

valguse-

kokkupuutel.

Pakendil

on

kasutatud sü-

gavlillat tooni ja
kujutatud

ikooni-

list 007 relva.
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de Lumiere’i

parfüümi,

mida

on

mugav

ka kõige väiksemasse ridiküli.

tuurparfüüm

on

jõuluajaks

aga uue sillerdava

inspireeritud

Signa-

saanud

välimuse, mis

kuldsest

ja

pista

on

säravast

L’OCCITANETerre

leiad

Kaubamaja
Ilumaailmast, L’Occitane Ülemiste

ja

sarja

Rocca al Mare butiikidest

Kristiine,
I.L.U.

Pärnu

ning
ja Lõunakeskuse

kauplustest.

järellõhnas tun-

ambratoone.

koopilise

päikeseloojangust.

10 ml

ja plumeeriaõite süda.

neb aga sandlipuu, bensoe

ja patšuli

mida täiendab

Jõulukollektsioonist leiab uudisena

parfümeriseeritud vannipiima ning
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Tabac Gentle
Men’s Care

härrasmehele
Mehe nahk vajab õiget hooldust, sest
ainult nii saab ta end tunda tõelise

džentelmenina. tabac
Care’i

sarja

toodet, mis katavad kõik
hoolduse

Gentle Men’s

kuulub üheksa kvaliteetset
meeste

habemeajamise, hoolduse ja
mise

naha-

vajadused. Näopuhastuse,

optimaalne sünergia

lõhnasta-

kuulub tä-

napäevase härrasmehe igapäevarutiini.

UUDIS
VALI EXPERT

CLEAN

CleanTech™

EESMÄRGIGA

TEHTUD

Me

kõik

oleme

erinevad.

ja

hoiavad

Jordan

Clean

Expert

annavad

isiksused

meie seast

paremini

Expert

Vali Jordan

harjased

omaette

Mõned

toimivatel
on

ja

meie

eelistavad

meie seni

toodetel

kõige

kogeda
alati

uusi

silma

on

asju
peal.

nutikam hambahari.

Clean, mille Clean TechTM
hammaste

eelistused

harjamisel

tehnoloogiaga

ülima

tulemuse.

ILUMAAILMA
UUDISED

Palmer’si
koorene
kehakreem
Rikkalik kookose kehakreem niisutab ja toidab
nahka

sügavuti

24 tundi. See sisaldab rohkelt

jätkusuut-

looduslikke koostisaineid: eetiliselt ja

likult toodetud kookosõli, Tahiti monoi õli
gusa mandli õli. Looduslikud taimsed
ned niisutavad

luksuslikult

ja

Dr Irena Eris

ma-

koostisai-

sügavuti ja

imeliselt. Kreem ei sisalda parabeene,

Institute Solutions

lõhnavad

mineraal-

noorendab

õli, ftalaate, sulfaate, gluteeni ega värvaineid.

ja virgutab

Unikaalne mitmefaasilineL-ASCORBIC intensiivhooldus

tagab naha
uuenemise, sealjuures seda kirgastades ja sügavuti niisutades. Institute

Loodus ja teadus

ja

hooldus toodetes
Hellita nahka

KNEIPP®-i
suhkru

uute

ja

ja

Tulemuseks

muljetavaldavalt pehme

on

sur-

naturaalne taimeõli niisutab.

Parimate tulemuste saavutamiseks tuleks intensiivhooldust

pingulolekut.

kasutada aasta ringi.

nahk.

Kehaspreidloovad

mandlipiima ja -õliga Almond,

viigimarjapiima ja argaaniaõliga Argan ning argaania-

meeleolu

ja marulaõlidega Beauty

BODYFANTASIESSignature’i

Secret. Tunnustatud

valikus

looduskosmeetikasari

Kneipp

on

naga

toodab

kontsentrat-

siooniga parfüüm õlidest

hahooldustoo-

valmistatud kehaspreid
sisaldavad 6% parfüüm õli
ja tavapärase saja asemel

1891. Proovi

Kneippi

kust

Kõrgema

ke-

teid aastast

ka

lõh-

kehaspreid,

maitsele sobiva lõhna.

koostisosadel

põhinevaid

kaheksa eri

leiab igale tujule ja

naturaalsetel

ši-ja

kaitse (SPF 30). Ülimalt niisutav

temperatuuri kõikumistest tingitud naha

kehakoorijatega,

nud naharakud

on

tagab tugeva UVA/UVB-kiirguste

taastav öökreem vähendab

naturaalsete õlide

kombinatsioonist! Suhkur eemaldab õrnalt

Valikus

päeva- ja öökreemi järjepidev kasutamine koos L-askorbiinhappe
lahustega annab erakordse väljanägemise. Vananemisvastase toimega päe-

vakreem

vanni-ja kehamis koosnevad

Solutionsi

du-

mahub sellesse

vanni575

tooteid!

pudelisse

pihustuskorda.

JOIKi küllusliku

koostisega 100% looduslikud kehapalsamid
Rikkalikuma koostisega, ent siiski suurepäraselt imenduvad 100%
looduslikud eeterlike

mid

on

õlidega

lõhnastatud

kreemja tekstuuriga kehapalsa-

ideaalne valik neile, kelle nahk nõuab intensiivsemat niisutamist.

Erinevate looduslike

õlide baasil

loodud

kehapalsamid

aitavad säilitada

naha elastsust, muutes selle sametiselt pehmeks.
Tsitruse

iseloomustab tagasihoidlik,
kergelt vürtsikas lõhna kombinatsioon.

ja bergamoti palsamit

ent kütkestav

Magusa apelsini ja

mündi

palsam apelsini, bergamoti, ilang-ilangi ja

rohemündi eeterlike õlidega

aroomiga.

100
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Külluslikud

on

palsamid

värskendavalt puuviljase ja kerge

on

valmis sinu vannitoa riiulitele veerema!

ÖÖS

LUKSUS
HELLITAGE ENNAST

JA NEID,

KELLEST HOOLITE, RINGSTED DUNI

MADE IN

PEHMEIMATE LUKSUSTEKKIDE

DENMARK

MAAILMAKUULSAT TAANI
H.C. Anderseni tunti
H. C. Andersenile

INETU

PARDIPOJA

on

tema

Ringsted

fantastiliste

JA -PATJADEGA.

KIRJANIKKU

Dun nimetanud

oma

teki-ja padjasarja

INETU

TEKID

Mõnus 3-kihiline

täidetud meeldiv

on

ja pehme

puuvillast

selle

täidetud

voodriga.
10-aastane

100%

garantii.

Mõõdud: 150x200 cm, 200x230
Pesta 60 ºC

cm.

juures.

Oeko-tex, NOMITE, Downafresh

tema

muinasjutu järgi.

PARDIPOJA PADJAD

Suurte, valgete Euroopa päritolu pardi udusulgedega
tekk. Pehme,

Austusavaldusena

muinasjuttude poolest.

padi

pealispind

ja pead. Samal ajal
Padi on
meeldiv.
pehme ja

toetab hästi kaela

näo vastas

Euroopa päritolu pardi udusulgede ja väikeste

sulgedega.
garantii.

Pehme,

Mõõdud: 50x60
Pesta 60 ºC

100%

cm,

puuvillast voodriga.

50x70

cm.

juures.

Oeko-tex, NOMITE, Downafresh

2-aastane

ILUMAAILM

Partner-

kaardiga

HEA PARTNERI SOODUSHINNAD
KEHTIVAD PARTNERKAARDI ESITAMISEL.
Pakkumine kehtib kuni 20.12 või kuni kaupa jätkub.

EISENBERG

kinkekomplektid
J’ose Femme EdP 50 ml ja

pulkdeodorant 67.99 € /

84.99 €

J’ose Homme EdP 50 ml ja

pulkdeodorant 67.99

€ /

84.99

€

PIXI

kontuurpuuder 17.99 €/ 22.99 €
põsepuna duo

+

kabuki pintsel

17.99 € / 22.99 €
Rose’i toitev näoõli 30 ml
26.99 €/ 33.99 €
Rose’i kaaviariseerum

45 ml

26.99 € / 33.99 €
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HEMPZ COUTURE

HEMPZ

niisutav šampoon

granaatõuna

23.99 €/ 29.99 €

17.49 €/ 21.99 €

Cedrati

niisutav palsam

kehakreem Exotic Green Tea & Asian Pear

Terre De Lumiere Gold EdP 50 ml 51.99 €/ 64.99 €

23.99 €/ 29.99 €

17.49 €/ 21.99 €

Terre De Lumiere’i
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kehakreem

Cedrati šampoon 250 m 111.99 € / 15.99 €

raseerimisjärgne palsam
vannipiim

75

m 114.99 €/

24.99 €

250 ml 16.99 €/ 21.99 €

Partner-

kaardiga

KÕIK EDBLADi
EHTED
PARTNERKAARDIGA

–20%

Loomulikult
austraallane

MILLER HARRIS

parfüümid
L’eau Magnetic EdP 50 ml 69.99 €/ 88.99 €
La

Fumeé EdP 50 ml 69.99 €/ 88.99 €

Austraalia ei vaimusta üksnes

ja
BURBERRY

My Burberry Black EdP
50 ml 69.99 €/ 88.99 €

imeliste

lainetega,

vaid

EMU Australia lambanahast
Australia

vettpidavaid ja

oma

on

loodusliku

ka koht, kust

saapaid.

veekindlaid

Sel

ilu,

on

liivarandade

pärit

enamik

hooajal pakub

EMU

jalatseid, trendijalatseid,

ja suurepärast lastekollektsiooni. Brändi märksõnadeks
loomulikkus, mugavus, uuendus, vastupidavus ja ajatus.

susse

on

Tänu Austraalia meriino lambanahale

EMU Australia

tõestanud,

jalatsid
et EMU

-30°

su

jalad

saapad

alati

-villale hoiavad

soojas.

hoiavad

C külmakraadi

ja

Laborikatsed

jalad soojas

juures.

kuni

on

EESTI ESIMESED

GURMEEJÄÄTISED
ON VALMIS

LAPSED

KULLAPAILE!
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MOESEERIA

Säravad
Ärgates

on

jõulud

tunne, nagu oleks

salapärane soojus hinge pugenud.
Tuba

on täis

piparkoogilõhna ja

laual

on

kausitäis mandariine. Tundub, et jõulusära on meie

peale langenud!

STIIL JA LAVASTUS: KAISA LERM JA PIRET VAPAJEVA
FOTOD: LAURA NESTOR
TEKST: KAISA LERM
JUUKSED: ERLE TAKLAI
MODELLID: RANDO [13 AJ),
MARIAN
(9 AJ),
FREDERIK
[JACK
OTTO
RUSSELL
TERJER]
AJ)

(7A),[4JLORE

ESTELLE
(2

Loore
Estelle

Frederik

IDo seelik 28.99 €*

Boboli pidžaama 22.99 €*

Boboli pidžaama 22.99 €

Emu sussid 49.99 €

Molo dressipluus 55.99 €*

I

Meltoni sokid 13.99 €

Reima müts 35.99 €*

Sussid 14.99 €

CoolClipsi ehtekomplekt 4.50 €

Sussid 9.99 €

Maximo müts 18.99 €

Molo kombinesoon

Printsessikroon

106

39.99

2.40

€
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€

Do vest

39.99

€*

Guessi sall 17.99 €*

Arabia kruus

17.99 €

Bukowski jänes 55.99 €
Woolishi pleed 89.99 €
Narma meriinolambanahk
67.95 €

MOESEERIA

Ehtne

kuusepuu paneb

kodu

mõnusalt lõhnama. Mis
võiks olla aga veel toredam,
kui saad enda toodud

jõulupuule

ise ehted

külge

mõne

riputada ja vahest

kuuseehte ka ise valmis
meisterdada.

Frederik
Guessi

džemper

42.99 €*

Canada Goose’i parka 549.99 €*

Loore

Marian

Boboli kleit 37.99 €*

Mayorali

Name It’i

Zalekua kleit 33.99 €

kudum 21.99 €

Name It’i teksad 36.99 €

jope 59.99 €*
Happy Bee saapad 25.99

Riekeri saapad 85.99 €*

Müts 17.99 €

Michael Korsi saapad 159.99 €

Barbarasi müts 33.99 €

Yousuni sukkpüksid 7.40 €

Name It’i müts 16.99 €

€

Derhy Kids’i mantel

89.99 €*

Trasparenze sukkpüksid

9.90 €

HOOAEG / TALV2OI7
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MOESEERIA

Aeg on lüüa ennast lille
ja olla aastalõpu
säravaim täht!

VAATA

SELLE TALVE
HITTE KA

E-POEST!

Estelle
Boboli särk 21.99 €*

Frederik

Guessi kardigan 39.99 €*

Mayorali seelik 26.99 €*
Sonia kingad 83.99 €*

108

Marian

Sangari

särk 20.90 €

Guessi kleit 95.99 €*

Kinderiti vest 19.99 €
Name It’i teksad 36.99 €

Peavõru 3.50 €

Guessi tagi 89.99 €*

Boboli sukkpüksid 12.99 €*

Michael Korsi saapad 149.99 €

Mr Jerry kingad 79.99 €*

Hailyse kell

Hailyse võtmehoidja 4.99 €

Lips 7.90 €

Ewersi

Happy

6.99 €

HOOAEG / TALV 2017

sukkpüksid

13.49 €

Socksi sokid 5.40 €

MOESEERIA

Toreda

karupere abil on kõigile
väikestele sõpradele selgeks

saanud kõik tähed. Nüüd aga
aeg

õppida pähe

ja ehk lisada

on

kõik luuletused

sinna kõrvale ka

üks viisijupp.

Frederik
Sangari särk 33.99 €

Marian

Estelle

Tommy Hilfigeri pintsak 129.99 €

Guessi kleit 69.99 €*

Boboli kudum 34.99 €*

Guessi

Creamie karvavest 53.99 €*

Guessi seelik 39.99 €*

Guessi pintsak 89.99 €*

Lipsy lips 5.30

€

Rando

T-särk

24.99 €*

Name It’i teksad 36.99 €

Michael Korsi kingad 99.99 €

Unisa kingad 55.99 €*

Pepe Jeansi teksad 69.99 €

Boboli rihm 13.99 €*

Meltoni sukkpüksid 17.99 €*

Ewersi sukkpüksid 12.99 €

Mr Jerry kingad 89.99 €*

Mr Jerry kingad 79.99 €*

Guessi kott 39.99 €*

Printsessikroon

Happy Socksi sokid 5.40 €

CoolClipsi peavõru

Saksofon 9.90 €

Mikrofon

19.99 €

4.50 €

2.40 €

Tamburiin 9.90 €

Revali sokid

JBL-i

2.90

€

juhtmevabad kõrvaklapid

53.99 €

Ukulele 34.99 €
HOOAEG / TALV
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NÕUANNE

Parimad

kingiideed
LASTELE
Nii nagu

moemaailmas, tõusevad ka mänguasjade

aastal esile trendid ja lemmikteemad. Interaktiivsus,
meerimine

ja rakendused

viimase aja tähtsamad

on

igal

seas

programmärk-

sõnad, kuid endiselt jääb kinginimekirjades ruumi ka vanale
heale klassikale. Ennustame selle aasta jõulukingihitte.

1.

ROBOTIDja kõik nende programmeerimi-

sega seonduv on viimaste aastate

hobi, millega

lapsi teeb

tutvust

TEKST: Kaiti Lindret
FOTOD: KAUBAMAJA,TOOTJAD

juba

lasteaias. Robootika arendab nii käeosavust

kui ka mõistust,

alaga.

osa

trendi-

tegemist

Lihtsamad robotid

on

ühe tõeliselt kasuliku

huvi-

reageerivad plaksutamisele ja

täidavad eelprogrammeeritud ülesandeid. Kaubamajast
leiab nüüd ka roboteid, mis pakuvad kooliealistele
lastele rohkelt tegevust
robotid Ozobot, Dash

ja ajuragistamist.

ja

mßot avavad

Hariduslikud

lapse jaoks

ukse

Klotsimaailma säravaim kaubamärk LEGOon endiselt üks

2.

laste meelismänguasju ning kingitust otsides

peale

n-ö

kindla

minek. Poistele meeldivad kindlasti selle aasta uued

Ninjago sarja komplektid,

mille abil saab taaselustada

ti linastunud

robot

endiselt Friendsi sari, kus suurimaks hitiks päikesepaistekatamaraan,

on

lahe interaktiivne kaaslane, keda saab ise

kodeerimise kaudu õpetada targemaks, nii et ekraani
taga veedetud aeg möödub arendavalt. Nendel
kolmel robotil

on

kaasas ka eestikeelne video-

koolitus, mis muudab tehissõbraga tutvumise
eriti lihtsaks ja kasulikuks.

ninja-filmi põnevamaid

hetki. Tüdrukute lemmikuks

hilju-

inspireerivasse programmeerimise maailma. Selline

mida kokku pannes ununevad külmad
ilmad.

Lego

nõutuim

Technicu

sarja

klotsikomplekt

on

talve-

selle aasta

on

juhtpuldiga

roomikauto, mis sobib 9–16-aastastele
tehnikahuvilistele.

3.

Mänguköök

sobib

kingiks

nii poisile kui ka tüdrukule.

Lastele meeldib imiteerida
täiskasvanute tegevusi ning

harjutada „suur” olemist, seepärast
söögivalmistamine sageli
tegevus. Lapsed

on

on

nende lemmik-

loomingulised ja

sobitavad mänguköögi paljude muude

mängudega. Näiteks KLEINI nurgaga
köök aitab lastetoas ruumi kokku hoida.
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THERE’S WARM.
AND THEN THERE’S

COLUMBIA
WARM

SNOWFIELD / NORDIC STRIDER
Uus! Soe

ja veekindel

parka

tüdrukutele ja

poistele.

SNUGGLY BUNNY
Uued värvitoonid

poistele ja

tüdrukutele! See kombinesoon
on

üks

pisikeste

lemmikuid.

BIG PUFF / GYROSLOPE
Ülimugav,

soe

ja praktiline jope poistele ja tüdrukutele.

BUGABOOT / MINX / ROPE TOW KRUSER
Columbia

lastetalvesaapad

kõige karmimates oludes.
haarduvusega välistallad.

on

soojad ja praktilised

Veekindel

tehnoloogia ja

ka
hea

NÕUANNE

5.

Üks

klassikali-

semaid

jõulu-

kingitusi

on

LAUAMÄNG.

Nende valik on väga lai:
sõbralikud peremängud,
meeleolukad
ühele

seltskonnamängud, koostöömängud,

mängijale

sarti tekitavad

mõeldud

hittmäng „5 sekundit”, mis

4.

Koos lemmikloomaga müüdavad
ENCHANTIMALSI
nukud

ja

armsad. Värvikad

mid

ja

jutlusvõimetööle

aksessuaarid

on

väikesed

„Räägi välja”,

fantaa-

on

Mitmetasandilise

hea kingiidee

inspireeritud majakesega

pandanukkja

tema

olnud vähemalt

on

panevad lapse ku-

panda mängumaja komplekt.

klusiivne

mis

juunior”,

Seltskonnamängude

siamaailma. Lisaks nukkudele

loodusest

armas

on

muutus

Eelmise aasta

jõuludeks päris

defitsiidiks, sai lihtsama lasteversiooni „5 sekundit

detailid, kostüü-

ning viivad seiklusi täis

ha-

nuputamismängud,

strateegiamängud jne.

kaasas eks-

lemmikloom.

uusim hitt

sama

on

populaarne.

eestikeelne

mis mõeldud vanusele 16+ eluaastat.

Mängijal tuleb suhu pandud takistuse kiuste välja
öelda etteantud lause, nii et kaaslased selle ära
suudavad arvata.
Klassikalise

Alias“

on

Naerupursked garanteeritud!

lauamängu

lihtsam variant

„Laste

nii meeleolukas kui ka arendav, hea

kingitus üle viie aasta vanustele lastele.

Munast kooruvad

6.

jõulu-

eelmisel aastal paljudes

kingisoovides esikohal.

MALS on hoogsalt jätkanud
ning

interaktiivsed

pingviinid ja draakonid olid juba

valikusse

on

oma

lisandunud

HATCHI-

võidukäiku

pisikesed kogu-

tavad kujukesed. Armsas roosas munakarbis
kujukesi saab osta nii kahe- kui ka kaheteist-

kaupa. Uutest, oluliselt

suurematest

dest aga kooruvad sel aastal eriti
säbrulised

Autofännidest laste üks

7.

märke

on

lemmikkauba-

kingiotsijale

rohkelt valikuid.

automudeleid

on

Vingeid

Hot Wheelsil

kümmit-

suure

loo-

metasandilise garaaži. Parkimismaja ühildub

mulikult erinevate rajakomplektidega. Selle aasta
on

oskused
augu

trikisilla

komplekt,

proovile

panna

kus

autoga

hüpates. Komplekt

laps

saab

oma

üle sillas oleva

hea lisa varasematele

on

HotWheelsi rajakomplektidele.

B.PEHMEID
ju.

11 aasta tuntumaid

9.Viimase

juurde juba kolmanda animafilmiga.

Film tõi kaasa ka üllatuse

muutus siniseks.

Seepärast

võib

tada transformeeruva Pikse
saab

mängida

poiste-

sai sel suvel taas hoo-

auto leiab

lisaks ka lauamängudelt,

autoga.

lapsi

on

kogutakse,

pal-

kai-

on

lapsele,
vides

loo-

klassikaline valik kingituseks, aga
on

nii suur, et

kingi

kel eksootilisemad

leiab kindlasti

lemmikud. Pühadevär-

ja jõululike aksessuaaridega pehmed

ja muud tegelased

on

ka

loomad

samuti väga populaarsed.

Pikne

kingituseks

soe-

komplekti, millega

mõlemat värvi

valge naeratusega

–

Neid

sutatakse, nendega saab
mängida fantaasiamänge. Pehmed koerad, kassid

ja karud

teemasid CARS

MÄNGUASJU

armastavaid

made valik

gu

tiibadega tegelased.

HOTWHEELS, mis pakub

neid. Nende parkimiseks saab soetada

hitiks

Tuttava

10.PUIDUST

valik väikelastele.
Need

on

davad

muusikariistadelt

davad. Ühed laste lemmikud

ja naturaalsed,

rõivastelt, nii et

dust

valikut jätkub.

Nende kasutusaeg

põnev,

on

on

vastupija

on

aren-

pui-

-keskused.

väga pikk

–

pooleaastasele

aastasele arendav

sele rahustav.
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värvikad

motoorikamängud ja

motoorikamäng
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MÄN-

GUASJADon hea

kottidelt, pusledelt,
ja

muna-

üllatavad,

ja

kaheaasta-

‘

'

*ll

I

®ss

fepwl

OO(/)</>00aa

MÄRK

Laste
lemmik

TY

T e ks t: Kaiti Lindret

FOTOD:: ERIK RIIKOJA

Kui lapsel

vähegi huvi pehmete mänguasjade vastu, leidub

on

L ava st u s : Kaisa Lerm

tavad omale erilisi loomakesi. Ühele
laste jaoks loodud kaubamärgile
suur

kompliment,

tema kogus tõenäoliselt päris mitu suurte sätendavate silmadega

võluda

loomakest.

gumisega kord algust tehtud,

Need äratuntava

disainiga pehmed lelud kannavad

südamekesega silti, mis tähistab maailmakuulsat Ty

kaubamärki.

on

ju hulga keerulisem.

ty

Ty’st saanud

jade

Warner, hakates tootma

Ty

Classicu

sarja kaisu-

kaid. Viimase 30 aasta

jooksul

Ty loomade valik muidugi

to-

pehmete mänguas-

riigis. Edu ei näi raugevat,

aastal valmib

kolm-neli

müügil

on

sest

uut, aina

igal

trendi-

Ty pehmete mänguasjade kogujatel

on

internetis lausa

susõbra leiab igale maitsele. Kaubamärki

juures ei ole fännid sugugi mitte ainult

saatnud nii

suur

edu,
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et tänaseks

on

oma

oma

Ty kol-

ja erilisi leide, paljud jagavad

vaimustust ka

Instagramis.

Soeta-

tud kollektsioonid võivad vahel olla nii

üüratud,

et

vajavad

omaette

tuba, kus

vaid kaisukaid hoitakse.

kamat kollektsiooni.

hutult laienenud ja endale meeldiva kai-

on

114

on

148

suurim

tootja maailmas ja tooted

ko-

sellele

rohkelt videoid, kus nii suured kui ka

lektsioone

kaubamärgile pani

Kui

on

raske piiri panna. Youtube’ist võib leida

väikesed fännid tutvustavad

1986. aastal aluse Ty

on see

sest täiskasvanuid

lapsed,

vaid ka

oma

kogukonnad.

paljud

See-

täiskasvanud

soe-

ERILISED KOLLEKTSIOONID

Ty sarjad ja kollektsioonid erinevad riigiti. Eestis

on

Beanie Boos

kõige kuulsamad kaisukad
ja Teeny Tys,

nende

tegela-

mär
rubriik

sed

on

ka

Ty’le

sätendavate

iseloomulike siiralt

loomakesed mahuvad
lisaks

on

Igal

mini-

silmadega. Teeny Tys’i

parajalt

peopessa,

neil mikrofiibrist kõhualune,

aastal annab

lektsioone,
või

mis

Ty välja ka

tähtpäevadest. Halloween

aastaks küll

erikol-

inspireeritud pühadest

juba möödas,

on

Iga toode

selleks

uued
aga

mis käe all sile

kangast,

on

ja mõnus.

käsitöö.

Iga Ty tegelane võib saada

sama

kalliks kui mõni sõber või sõbranna. Ty

millega saab ideaalselt puhastada telefo-

hirmsal kombel armsad sarja Hallowee-

loomakeste silte tasub hoolikalt uurida,

niekraani.

Samasuguste suurte

nie Beanies

sest seal

silmadega

uhkeldavad ka veidi suuremad

siirate

loomakesed sarjast Peek-a-Boos, kes
samuti nii armsad kui ka

praktilised

on

ja nende

allosa

materjal sobib

ekraani-

ja multikamaailma trendidega.

filmi-

elu”

uus

sari

väljapanekud

spetsiaal-

meeleolu loo-

isiku-

tud

alati läbi mõeldud ja

on

Ainulaadne

guasjarong, mis

tegelaskujud,

„Käpapatrull” ja

Selle aasta

jõuludeks disainitud

loomingulised.

Eestis

samuti tegelased multifilmidest „Minu väike poni”,

all aga loomulikult

erilise

Erilised kollektsioonid nõuavad

müügil filmide „Laula” ja „Lemmiksalajane

Praegu

on

pärast väljapanekut. Ty mänguasjade

Ty hoiab end hoogsalt kursis ka

loomade

tähelepanu

aastal.

ilmuvad riiulitele

on

Ty kaisukatele.

ainult Tallinna

ja

on

Ty män-

Tartu

Kaubamajast.

veniv. Tooted ei sisalda väikesi osakesi
on

ohutud.
seega igati

ja

putada,

nevas

li-

käsitsi Itaalias. Lisaks silmadele

värvikale disainile tõmbavad

asjad tähelepanu
makesed

on

on

sest

MEELDIB

keeruline

neil tuleb

oma

ja

Ty mängu-

pehmusega,

loo-

silmanähtavalt kvaliteetsest

kõigile

pä-

pidevalt

nu-

mida lastele sussi sisse sokutada.
on

suuruses

Ty pehmed mänguasjad

ning

peredesse,

on

palju ja eri-

sobivad seega nii

kus

päkapikk väike-

nänniga iga päev käib, kui ka nendes-

se

se

kergelt

kapikkudele,

nendesse

Ty kaisukate erilised silmad valmistatak-

oma

PÄKAPIKKUDELE
Jõulueelne aeg

Siinkohalgi

KALLIS NAGU SÕBER

sobib

on see

on

kohta

tema

toredat ja iseloomustavat ütleb.

midagi

ideaalseks valikuks. Neid

dele. Need tooted erinevad teistest
nimelt

saks kirjas ka luuletus, mis

Selle leiab Eestis

mängimiseks juba päris väikestele beebi-

materjali poolest,

Beani Boosi kaisukatel

spetsiaalselt disaini-

„Põrsas Peppa”.

Baby Ty

sünnipäev.

nii tema nimi kui ka

kirjas

on

vad Ty tegelased.

puhastamiseks.

on

jubajärgmisel
selt

–

neid saab kasutada mobiilihoidikuna

tegelased

se, kus

jõuluvana abiline vaid advendiks

suurema

kingituse toob.

Taskukohaste

loomakeste soetamine ei tee õnneks

ka rahakotile väga

liiga.

Sussi sisse mahub hästi selle aasta po-

pulaarne uudistoode, pimepakk sarjast
Mini Boos.
ne

loom,

Igas pakikeses

kes

selgub

Loomakesega

on

alles

on

salaja-

üks

pakki

avades.

kaasas voldik, kus näha

kõik 12 looma, keda

on

võimalik kokku

koguda. Üks lisategelane
salajane ja tema selgub

on

alles

aga

siis,

täiesti
kui

lap-

sel õnnestub ta üles leida. Mini Boosi

kollektsioon uueneb iga kuue kuu
nii

järel,

jätkub kogumispõnevust pikaks

ajaks.
Kõigi pehmete mänguasjade kogujate
nad lapsed või täiskasvanud, toob Ty pidevalt välja uusi looma-

rõõmuks, olgu

kesi ja erikollektsioone. Seega ohtu,

et

ühel hetkel kõik Ty mänguasjad juba
soetatud on,

naljalt

tekkida ei

saa.
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LASTEMAAILMA
UUDISED

Sajab kingitusi!
Kaubamaja
aastal
meilt

osa

Lastemaailma kliendid saavad ka sel

tõelisest kingisajust. Kõigil, kes ostavad
15.11–20.12 kaubamärkide

ajavahemikus

MONSTER HIGH, ENCHANTIMALS, BARBIE, CARS

ja HOTWHEELS tooteid,
mises, kus auhindadeks
maja,

Enchantimalsi

on võimalus osaleda loosi-

Monster

maja,

Hot Wheelsi trikisild. PLAYMOBILi
de

soetajate

vahel

High’ kool, Barbie

Cars 3 Florida

ringrada ja

mängukomplekti-

lähevad Tallinna

Kaubamajas

loosi kruiisilaev, politseistaap ja printsessiloss,
Tartu

Kaubamajas

aga

ponifarm,

vähemalt 30 euro eest,

50-eurone

saate kingituseks suure

Partnerkaardiga registreeritud LEGO ja
klotsikomplektide

LEGO DUPLO

ost osaleb LEGO MINDSTORMS i

läheb loosi

Duplo alusplaadi.
Kingitusi jätkub
kiirematele.

auhinna väärtuseks

469 eurot. FISCHERTECHNIKu konstruktorite
vahel

klotsikomplekte

kaasavõetav nuku-

maja ning politseiauto. Iga vähemalt

robotikomplekti loosimises,

Ostes

Lego Duplo

on

ostjate

Bluetoothiga juhitav konstruktor-

auto väärtusega 185 eurot.

Uued nukud
üllatavad
Nukutootjad
uued nukud
kannavad

ei hoia
on

fantaasiaga tagasi

–

värvikad, energilised ja
sõnumeid.

positiivseid

SUPER HERO GIRLSi nukud on tõelised

kangelased ja päästavad
DC

üle

päeva

maailma.

superkangelaste kooli vingetest õpilastest

inspireeritud action-nukud

aitavad lastel

oma

võimed ja kangelaslikkuse proovile panna.

Iga

30-sentimeetrine

kangelasnukk

kannab

seiklusteks sobivat klassikaliste logode ja

värvilahendusega

kostüümi. Valikus

on

WonderWoman, Supergirl, Batgirl, Harley
Quinn, Bumblebeeja Poison Ivy.
Hetke suurimaid hitte
nukud

on ENCHANTIMALS

ja mängukomplektid.

erilised ja värvikirevad nukud

on

nende välimus

on

cm

pikad ning

ni saanud
kaasas ka

loomadest-lindudest.
oma

i

Need tõeliselt

umbes 15

inspiratsiooIgal nukul on

lemmikloom, kellega ta

sarna-

neb nii väljanägemiselt kui ka iseloomujoonte

poolest.

Enchantimalsi

nukud

tegutsevad

seiklusrikkas fantaasiamaailmas, kus sõprus
muudab kõik võimalikuks.
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6868

5388

Gladiator Arena

Egyptian Troop

StarterSet

with Ballista

5387

5394

Tomb Raiders‘

Caesar and

Camp

Cleopatra

5386

5390

Pharaoh‘s Pyramid

Roman Warriors‘ Ship

LASTEMAAILMA

UUDISED

Rohkelt

robootikat
Robootika

on

praegu tõeliselt

trendikas huviala ja leiab laste
seas

aina rohkem

austajaid.

Selle

põneva hobi poole tasub last
nata
on

juba

suu-

varakult. Lastemaailmaski

robotite ja robootikakomplektide valik aina

uhkemaks muutunud, lihtsamad neist sobivad

kolme- ja viieaastastele,
proovikivisid

juba

keerulisemad pakuvad

kooliealistele.

Interaktiivsete roboti-

tega saab laps suhelda, neid saab programmeerida
tantsima, teksti salvestama, mööda labürinti

suhtle-

või kindlat teekonda liikuma, omavahel
ma

ja palju
se

muud. Robotid

on

efektse välimu-

program-

ja naljaka häälega ning nende

meerimine

pakub

toredat meelelahutust.

Kokkupandavate robootikakomplektidega
arendab

laps näpuosavust ja õpib,

kuidas

erinevad osad omavahel koostööd
teevad

−

need oskused

on

kindlasti

vajalikud täiskasvanunagi. Roboteid
ja robootikakomplekte

tasub otsida

kaubamärkide SILVERLIT, BLUE
ROCKETS, HEXBUG, LEGO, TREE OF

KNOWLEDGEja EDU-TOYS valikust.

JBL

muusikafännile

Kaubamaja Lastemaailmast leiab nüüd kaubamärgi
seid

kõrvaklappe ja

kaasaskantavaid kõlareid. JBL

JBL kvaliteetüks tuntu-

on

maid audiotehnikat tootvaid kaubamärke, millel palju austajaid
ka täiskasvanute
on
vus

seas. Lastemaailmas müügil
kerged, mugavad kanda ja lastele sobivas
on

piiratud,

nii

on

klapid

ka laste

jaoks

olevad

kõrvaklapid

suuruses.

Helituge-

ohutud. Kaasas

olevate kleepsudega saab iga muusikaentusiast kõrvaklapid
omanäoliseks disainida. Valikus

on

nii

juhtmega

ühendatavad

kui ka juhtmevabad, Bluetoothi abil ühilduvad klapid.

külgseid
mis

on

kasutusvõimalusi

pakuvad

Mitme-

ka kaasaskantavad kõlarid,

saadaval erinevates rõõmsates värvides, nii et igale

sikafännile leiab sobiva.

muu-

Suurepärane kingiidee!

Muusikariistad

REIGilt
REIG on Hispaaniast pärit muusikariistade kaubamärk.
Aastakümneid

tagasi

nukkude

häälekomponentide

tootmisest alguse saanud pisiettevõte

arenes

samm-

sammult: esimesed muusikariistad olid viled,

järgnesid
suupillid, edasi puidust pianiinod, kitarrid, ksülofonid.
Tehnoloogiate

arenedes hakati kasutama aina rohkem

plasti ning tänaseks
mänguasju. Reigi
riistad,

nagu

on

valikus ka palju elektroonilisi

valikus

on

nii klassikalised

muusika-

Vilkuvad

CROCSid
Pimedal

pillidel

on

Paw Patroli, Carsi, Frozeni, Peppa ja Spidermani
disainiga muusikariistu nii poistele kui ka tüdrukutele.
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jalat-

armasta-

pakub sel
rõõmsavär-

detailiga

vilisi saapaid. Kaubamaja
likus

on

va-

kaks mudelit, ühel

vilgub dinosaurus ja teisel
täheke.

juba pooleteiseaastasele lapsele. Paljudel

on

poolt

aastal vilkuva

tamburiin, klahvpillid, akordion, viiul ja

peal laste lemmiktegelaste kujundus, valikus

laste

tud kaubamärk CROCS

trummid, rooliga muusikalelud ja mikrofonid. Sobiva
leiab

võib meele rõõmsa-

sitega. Paljude

marakad, kui ka modernse vimkaga muusikamatid,

pilli

ajal

maks muuta kas või lõbusate

le

Saapaid

23–34/35 ja

need

Tallinna kui ka Tartu

on

on

suuruste-

müügil nii

Kaubamajas.

MASTER CHOCOLATIER
SINCE 1845

t

*

M

*

A

A

\fILK
CHOCOL4TE

IOQg

-

f

Südamlikku
LINDT

-

kirg ja

armastus

ja

kaunist

jõuluaega!

šokolaadi vastu aastast 1845.

*%

LASTEKÜLG

TEEME ISE

KUUSEEHTEID!
Jõulude
see

ajal

tuuakse ikka kuusk

kenasti. Et jõulupuu

koju ning

kaunistatakse

saaks omanäoline, tee

oma

kuusele ise kaunistuseks vahvad lumememmeehted.

VAJAB

LÄHEB:

KIRJUTA

•

pudelikorke

•

paela

•

liimi

•

korrektorit või valget värvi

•

vildikaid

MEILE!
Meile nii meeldib, kui

TEE NII:

lapsed meile kirjutavad!

•

Võta kolm korki

•

Värvi korgid korrektori või värviga valgeks.

•

Sõlmi või liimi

•

Liimi

•

ning

paela

paras

Seekord soovime, et

jupp paela.

ühte otsa

ja toreda,

aas.

korgid paelale.

Joonista

korgile

vimkaga

lumememme

ehk ka väikese

talveluuletuse!

Kõigi sõnaseppade

nägu ning

kaunista ehe just nii, kuidas fantaasia lubab.
•

kir-

jutaksid meile ühe vahva

vahel

läheb loosi tore raamat.

Imeilus kuuseehe ongi valmis!
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A

L
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jõudmas laste lemmikaeg aastas

vahva jõulusalm, mis tähtede rägastikku ära

X

H

O

F

K

D

L

I

peidetud.

ÄPTKÜSIFR

H

Kõigi õige

Otsi

üles

ning

saada meile!

salmi

Partner kinkekaart.

Kirju, vastuseid ja luuletusi ootame kuni 10. jaanuarini 2018.

SÜGISE

Lisa kindlasti

10 € kinkekaardi võitis Joakim J.,

nimi,

vanus

ja kontaktandmed.

Tigupost: Lastenurk, Kaubamaja AS,
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HOOAJA VÕITJAD:

kelle saadetud tuulikupilt loosiga võitis.

E-post: lastenurk@kaubamaja.ee

120

see

leidnute vahel läheb loosi

10-eurone

oma

Gonsiori

2,

10143 Tallinn

–

jõulud. Seekordseks mõistatuse lahenduseks

Võitjaga

on

ühendust võetud.

on

brändi Bruder
originaalsõidukite

Saksamaa
erinevad

1:16 mõõtkavas ehitusmasinad,

idukid,
operatiivsõidukid,
põllumajadusmasinad
lumaj dusmjaasinad
ja
transpordivahendid.

Müügil TallinNa
ja Tartu
Kaubamajas

Partner-

kaardiga

LASTEMAAILM
HEA PARTNERI SOODUSHINNAD
KEHTIVAD PARTNERKAARDI ESITAMISEL.
Pakkumine kehtib kuni 20.12 või kuni kaupa jätkub.

LEGO
Technicu juhtpuldiga roomikauto 79.99 €/ 99.99 €

City

rannavalve

peakorter 99.99 €/

129.99 €

Friendsi päikesepaistekatamaraan 71.99 €/ 89.99 €

BARBIE

Classicu klotsikast 10704 36.99 € / 46.99 €

Sweetville’i

printsess

31.99 €/ 39.99 €

FISHER PRICE

laulukoer, eesti ja

MAGFORMERS
vene

keeles

magnetkonstruktor, 20

49.99 €/ 65.99 €

laulukoeratüdruk, eesti ja

osa

19.99 €/ 25.99 €
vene

49.99 €/ 65.99 €

keeles

magnetkonstruktor,

32

osa

31

osa

40.99 €/ 51.99 €

magnetkonstruktor,
35.99 € / 44.99 €
JBL

juhtmevabad Bluethoothkõrvaklapid 42.99 €/53.99

€

juhtmevabad Bluethoothkõrvaklapid 42.99 €/ 53.99 €

Kaubmjs. in*Tärltghüdoe
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COLUMBIA

REIMA

veekindlad saapad

saapad (roosa ja sinine)

71.99 €/ 89.99 €

47.99 €/ 57.99 €

LASTEMAAILM

Partner-

HEA PARTNERI SOODUSHINNAD

kaardiga

KEHTIVAD PARTNERKAARDI ESITAMISEL.
Pakkumine kehtib kuni 20.12 või kuni kaupa jätkub.
MATTEL

Cars'i lauamäng „Gaas põhja”
23.99 €/ 29.99 €

THOMAS

Misty

saare

rongirada

39.99 €/ 49.99 €
HASBRO
Nerf

N-Strike

Elite

Stryfe Blaster
34.99 €/ 44.99 €
MLP Rarity

stiilikomplekt
29.99 € / 38.99 €

HOT WHEELS

CARS

trikisild 63.99 € / 79.99 €

muudetav Pikne McQueen
59.99 €/

75.99

€

MONSTER HIGH

vampiiride köök 63.99 €/

79.99 €

HEXBUG
tarantel 31.99 €/ 39.99 €

robootikakomplekt „Katapult” 2 in 1
20.99 € / 26.99 €
robootikakomplekt „Vibu” 2 in 1
20.99 €/ 26.99 €

BUKI

mikroskoop
24.99 €/ 31.99 €

MATTEL

lauamäng „Scrabble”,
eesti ja

vene

keeles

23.99 €/ 29.99 €
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Karakteriga kingitused
Pidude aeg, koos olemise aeg, toad ära ehtida
meeleolu luua. Vali disain, mis

kingitused,
kingitused

mis

pole

tavalise

Sütita loometuli
neid

rajama just

tulla. Tee
ellu

www.iittala.fi
/iittala

vastu

ja

ülev

ajaproovile ning

äraviskamiseks. Muutku Sinu tehtud

argipäeva kirjeldamatuks

oma

kõige

elamuseks.

kallimates inimestes

selliseid ruume, kuhu tahaks alati

kingitusi,

ja koju.

peab

mis kuuluvad

õigusega

ja

innusta

tagasi

Sinu lähedaste

KODU

KULDSED IDEED JÕULUDEKS!
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TREND

Kuldne küllus
TEKST JA STIIL: Eneli Kuldvee
FOTOD: ERIK RIIKOJA

Rikkalik roheline

koloriit suursuguse kulla sekka lisatuna toob esile

hadele iseloomulikku
mustrite

hõngu ja pidulikkust.

ning struktuuri- ja vormierisustega

Tekita vaheldust matte
kuldne sära toob

ISarah Milleri korrusalus

71.99 €

Põnevust toob

ja

läikivaid

9.90 €

püeri

ehete kokkusobitamine.

pindu kombineerides. Ülevoolav

valgust juurde just siis,

2 Inge-Glas’i ehe „Apelsin”

juurde

3Shishi ehe

kui

5.10 €

on

talve pimedaim

4Shishi ehe

6.30 €

aeg!

sShishi ehe „Baleriin”

4.90 €

6Vaas

7.90 €

7Shishi ehe 5.10 € BShishi ehe „Baleriin” 5.10 € 9Liisu Arro tass alustassiga 44.99 € 10LSA veiniklaasid, 4 tk 41.99 € 11Sarah Milleri teekann 59.99 €
12Lusikas söögitarvikute komplektist Gense 179.99 € 13Sarah Milleri kruus 14.99 € 14 Goodwilli ehe 7.40 € 14 Goodwilli ehe 7.40 €
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Kristalliseerunud
sädelus
Värske lume alt paistavad
kõikides

kaetud kuused

ja

välja

eri tekstuurides.

ilusad kihid

ning valged-õrnroosad

vaikuse tunde.

karget valget

Selge jää, lumehärmatisega

Tähekujulised

toonid loovad rahu

ornamendid sillerdavad

hõbedases säras.

lEhe „Täht”

2.70

€2Martiiniklaas

7Aspeni šeiker

4.70

14.99 €

€3Bolze

ehe 6.50 €

BZacki jäätangid

11Zacki

vaas

6.50

4Kähleri

vaas

€9Shishi ehe

51.99
5.10

€sKähleri

vaas

39.99 €

€loDekoratiivkuusk

6Kuuseoks

4.90 €

1.50 €

Partego 69.99 €l2Dekoratiivoks 17.49
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TREND

Tuttavad

jõulustaarid

värskes kuues
Pühade-eelsel ajal

tekib meis justkui seletamatu
kirg kaunistada kodu ja nuputada vahvaid kingiideid lähedastele. Villeroy & Bochi, littala ja
Leonardo jõulukollektsioonide valikus leidub palju
häid

kodukaunistamis- ja kingiideid igale

maitsele.

T e ks t: Margot Meus FOTOD:: TOOTJAD, KAUBAMAJA

lITTALAtänavune jõulukollektsioon pakub

oma

ikoonilisi

disaintooteid uutes värvitoonides. Näiteks Alvar Aalto kauss
Rose Gold teeb iga jõululaua hetkega pidulikuks. Uusi värvitoone

pakuvad ka klassikaline Aalto
ning

Igal

aastal tuleb VILLEROY &

tuttava, teisalt

uue

BOCH välja

ühest

jõulukollektsiooniga,

tassid

Ka

ja

aastal rohkelt sära

jõulukollektsioone, kaunistama igas

stiilis kodu, aga pakub ka

LEONARDO jõulu-

kollektsioonist leidub sel

kuuseehted. Villeroy & Boch sobib täiendama
kollektsionääride

mis

hulga jõulukingiideid.

ja sillerdust,

aeg-ajalt seguneb

kumate toonide

Bochi salatitaldrik

Toy’s Delight

Annual Christmas Edition 2017 21.99

Luce 10
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cm

25.99

€7Villeroy

17.49 €

€sVilleroy &
& Bochi kruus

loodusli-

ja materjalidega.

1 littala Aalto kauss Rose Gold alates 69.99 €2littala Nappula küünlajalg alates 39.90 €3Villeroy &

4Villeroy &

Nappula küünlajalad

küljest

milles taas

maiustuste- ja kinkekarbid, serveerimisalused,

vaas,

moodsalt hall Teema kollektsioon.

Bochi salatitaldrik

Bochi kellukas, Annual Christmas Edition 2017 21.99 €

Toy’s Delight

18.99 €

BLeonardo jõuluehe

6.30

Toy’s Delight 25.99

6Villeroy &

€9Leonardo

10Leonardo teeküünlaalus „Täht” 10.49 €llLeonardo teeküünlaalus alates 15.99 €

€

Bochi kuul,

teeküünlaalus

MÜÜGIL
TALLINNA
JA TARTU
KAUBAMAJAS
NING E-POES

NÕUANNE

sUURBRITANNIAST
VANA JA

PÄRIT

VÄÄRIKA

aita-

BURLElGH’lauanõud
vad

pidu-ja miks

mitte ka

argipäeva säravamaks

TEKST: Laura Reiter

ta. Traditsioone armastavad britid

Sti i l : Pille Pappel, Eneli Kuldvee
FOTOD:
ERIK
RIIKOJA

on

muu-

nõude

kujundamisel jäänud truuks vanadele headele

mustritele, kuid

hooajale ka
on

lisavad neile vastavalt

modernset aktsenti. Kõik nõud

käsitsi valmistatud ja seda

juba

enam

kui 160 aastat.

SÄRAV JÕULULAUD

Burleigh Regal Peacocki kollektsioon
inspireeritud
mustrid

loodusest. Lauanõude

1913. aastal kollektsiooni

püüdsid

lansseerimisel ka

ning sellest ajast

on

peened

kuninganna Mary pilku

on need olnud väga
populaarsed. Efektsete idamaiste linnumotii-

videga nõud
igale

saati

toovad

majesteetlikku

sarmi

lauale.

Rikkaliku mustriga nõusid kasutades ei
tasuks karta ka lauakaunistuste

mängu panna
jalgu,

türkiisikarva

jõuluehteidja muid

vaid dekoratsioone. Et

efektselt

puhul kõik

lisa lauale kuldseid küünla-

–

kogu

mõjule pääseks,

see

on

sära-

grandioossus

tasakaalustuseks

soovitatav kasutada ühevärvilist ja pigem tu-

medat tooni laudlina ning maalähedastes toonides

servjette.

suslik,

Kohe

on

käes aasta

kõige pidulikum

ette õhtusööke pere

kui mitte nüüd lasta

ja

oma

katta lummavad

Kodumaailm
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on

aeg, mil tuleb

Millal siis veel,

inspiratsioonil

lennata

kuid

Serviis
taldrik 17

pühadeootuses

tulvil ideedest!

on

maitsekas

Burleigh, praetaldrik

cm

10.99 €, teetass

alustass 8.40 €,

WMF-i

särav

ja

luk-

pidulaud.
15.99 €,

16.49 €, teetassi

söögiriistade komplekt
söögiriistade komplekt,

199.99 €, GENSE kuldsete

16 tk 179.99 €, LSA veiniklaasid Polka, 4 tk 41.99 €,
LSA vahuveiniklaasid
veiniklaas

pidulauad. Kaubamaja

Tulemuseks

samas

(läbipaistev)

Polka, 4 tk 41.99 €, Bohemia
1.30 €, Havise küünlad alates

11.99 €, Goodwilli väike

küünlajalg

30.99 €, 33.99 €, H&H must taldrik 31.99 €,
Goodwilli

jõuluehted

alates 4.50 €

NÕUANNE

tÜRKIISSINISED
loovad värske

jäise efekti.

JA ROHELISED TOONID

ning kergelt talvise ja

Sinine

pääseb

hästi

mõjule,

kui seda täiendavad kuldsed kaunistused ja nõud. Need toonid tekitavad

tunde säravatest tähtedest sinises jõulutaevas.

tAGASIHOIDLIKUMA
STIILI AUSTAJATEL

aga hulk võimalusi

on

katta laud rahuliku-

toonidega,

mate

kasutades ajatuid triibulisi laudlinu,
linikuid

ja servjette.

Samuti

kohal naturaalsetest

on

omal

1
Goodwilli jõuluehe 7.40 € 2 Leonardo oravakuju 6.90 €

3 ARS-i portselantass/alustaldrik 59.99 € 4 Valhalla Factory
Palace 2.50 € 4 Pintinoxi praenugaPalace 3.90 € 5 Pintinoxi
kandik 159.99 € 5 Pintinoxi kohvilusikas Settecento Txt 3.90 €
praekahvel Palace 3.50 € 6 H&H 6
Pintinoxi dessertkahvel Settecento Txt 5.50 €
Hotelliere’i praetaldrik 31.99 €
7littala X Issey MiYake servjett 36.99 €
7 H&H Hotelliere’i praetaldrik
8 Malini lõikelaud39.99€
€

littala
joogiklaas Kartio 5.50 €

10 Iittala valge veini klaas Essence
14.99 € ll littala punase veini
Essence 15.99 € l2 Sanderi

serveerimis-

klaas

ribalaudlina 14.99

kuldsete

€ 13 Villeroy &

Bochi söögitaldrik Twist White
14 Villeroy& Twist White 18.99 €

või muude

Bochisögtaldrk

jõuluehete, küünalde

–

2.90 €3 Pintinoxi dessertkahvel

14.99

liuad. Pidulikku sära saab lisada

pisikeste nüanssidena

2Excellence Houseware’i ahjunõu

9

materjalidest

esemed, näiteks puidust

l littala jõuluehe 24.99 €

16.99

€

dekoratsioonide näol.

mAITSEKAT

MONOKROOMSET

SÄRA saab lauale
te tekstuuride

tuua erineva-

ja viimistlustega

1 Goodwilli jõuluehe 11.99 €
2 Qualitier’ supitaldrik 9.40 €
3 Qualitier’ praetaldrik 10.49 €
4 Qualitier’

des. Kullakarva

14.99 € 5 Boltze te kü nla lus2.90 €6LSA vahuveinikla side komplekt, 4tk61.9
€ 7 jogiklaomspiedkt, 2HAY 15.99 €
8 GENSE

sugugi

pompoosse

laudlinal

mõjudes

liialdusena.

Kuldsel taustal pääsevad ka väga lihtsad valged
lauanõud kenasti esile.

alustaldrik/tass

tab

JA VALGE KOMBINAT-

mõjub

samas

laual

luksuslikult,

diskreetselt

–

see

jä-

kerge ja puhta mulje ning

mõjub kui karge

lumi või här-

matis. Sellise koosluse puhul võikski laua tonaalsuse

jättarahulikuks,

kuid kes

soovib, võib

lisada

tk

küünlaalused,

loovad särava ja luksusliku koosluse,
mitte

kuid

kuldseid dekoratsioone kasuta-

noad-kahvlid ning jõuluehted kuldsel
seejuures

hÕBEDA
SIOON

söögiriistade komplekt

Casual, 24 tk 179.99€
9 Salvrätik (pakk) 1.90 €

ka värvikamaid kaunistusi.

1Goodwilli jõuluehe 4.30 € 2 LSA teekann 55.99
3 Qualitier’ desserttaldrik 8.40 € 4 Bugatti teelusikas 4.50
L
5 SA tass alustassiga, 4 tk 79.99 €
Sanderi laudlina 27.99 €
6
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NÕUANNE

Rohkem

hygge't!
Pimedal
ku

mil loomulik-

ajal,

päevavalgust on väga

vähe, soovime seda

enam

enda ümbritsevasse ruumi
tuua

valgust, helgust ja

mõnusat

IAUAKATMINE

KÕIGEGA,

LOODUSEST LEIDA

VÕIB,

MIDA
on

alati hea valik. Näiteks pisikesed

punased paradiisiõunad,

mandariinid

ja pihlakamarjade

kobarad lisavad lauale värvikat särtsu ja looduslähedust. Erksatele

tasakaaluks kata

viljadele

laud neutraalsemates toonides, näiteks hõbedaselt läikivate lauanõudega. Need lisavad säraja

10 11

pURPURSETE,

1 Gieni

VIOLETSETE JA

NEERIMINE ON KINDEL

mis loob kauni

VALIK,

siniseid, rohelisi ja punaseid nüansse,

mis

elava tule vastu ei

suva

4 Villeroy & Bochi veiniklaas 12.49 € 5 littala söögiri stadekomplekt Cit ero 189.99€6Goodwil i sulgedest
jõuluehe 9.90
€

mida vaadates silm

on

kättesaadavad

ning

ka need

repäraselt
olu

kõigile

pakuvad

taimed laual lisavad looduslähedust

ja on täpiks i-le.

ja soojust. Meeles

võiks

pidada,

et

sojavahast

looduslikud

on

mad. Ka lõhnaküünalde

puhul

tasub vaadata, et

kasutatud oleks looduslik-

nÕUDE,

KÕRVAL

−

neil

on

peale

funktsiooni täita ka dekoratiivne

on

Kaubamaja

esindatud Itaalia

osa

efektsed

Kodumaailma

pereettevõtte

anna-

valgustitele,

juurde

mida

lae- ja ripp-

kuna loovad

ruumis valguse-

javarju-

kontraste, mis ei mõju liiga

ning need võiksid kaasa aidata harmoonilise

kus

eredalt ega

pealetükkivalt.

Üheks populaarsust

vali-

Pintinoxi

musta- ja kullakarva viimistlusega kahv-

koguvaks valgusallikaks on
kindlasti
varem

valgusketid,

mis

olid levinud vaid

jõu-

lid ja noad, mis tänu lihtsale ja minimalistlikule

lukaunistusena, kuid mida

vormile sobivad kasutamiseks kas või iga päev,

võib kasutada

lisades

13 Bugatti dessertkahvel 5.30 €

kohtvalgustid,

võiks eelistada

ROLL MÄNGIDA KA NUGADEL-

terviku loomisele.

5 Spiegelau kokteiliklaaside komplekt 52.00 €
6 Goodwilli jõuluehe 7.40 €7 Villeroy & Bochi
supitaldrik 18.99 € 8 Kähleri kandik XX €
9 Villeroy & Bochi praetaldrik Colorful Life 18.99 €
10 Bugatti kahvel 6.30 €
11 Bugatti nuga 7.40 €
12 Bugatti supilusikas 6.30 €

ka
ON LAUA-

KATMISE JUURES OLULINE

praktilise
1 Bolze lillepott 7.49 € 2 Goodwilli ehe "Hobune" 14.49

ja

tervisliku-

kõige

vad ruumile õdusust

KLAASIDE JA AKSES-

KAHVLITEL

€ 3 Leonardo kandik 33.99 € 4 Bolze küünal 7.40 €

suu-

õdusat meele-

ke eeterlikke õlisid.

SUAARIDE

puhkab.

saa

miski. Küünlad seevastu

Peale küünalde

oma

erinevas värvigammas ei mõju sugugi kirjult,

Hooajalised

taldrik 63.99 € 2 Villeroy & Bochi taldrik

ja kuningliku

meeleolu. Lisada võib türkiis-

koosluse,

suur

ole-

need,

kel kodus olemas ahi või

küünlad

Flow 20.99 € 3 Villeroy & Bochi kauss Flow 21.99 €

on

kamin, kuna soojalt prak-

seega ka

KULDSETE TOONIDE KOMBI-

vaid loovad

kui helkiv lumi.

mõjuvad

hygge’likku

mist. Õnnelikud

seejuures

kahvlid-noad
tes

doosi luksuslikkust. Kuldsed

sobivad hästi sära andma

tumeda-

toonides lauanõudele ja -tekstiilidele. Šikid

musta värvi noad-kahvlid sobituvad kenasti mini-

malistlikuma stiiliga või

on

suurepäraseks tasa-

kohas

–

igal ajal ja

näiteks aknaraami

ümber, dekoratiivredeli
ümber keeratult, lauakaunistusena või lausa õues.

Julget kodude ja

peo-

laudade kaunistamist!

kaalustavaks nüansiks värvilistele või
mustrilistele lauanõudele
Pinti Inox

teetseid

on

juba ligi

ja

dekoratsioonidele.

90 aastat

laua-ja köögiriistu,

pakkunud kvali-

kasutades seejuures

parimaid materjale ja tootmistehnoloogiaid.

kELLELE

LIIGA

KÜLLUSLIK SÄRA

tundub liiast ka pidupäeval,

võib katta laua
tes

looduslähedas-

mahedates toonides, mis

–

näiteks

hooajalisi

kasutusmugavust.

vorme

luues ei

jäeta tagaplaani-

1 Villa Collectionisöögiri stade
komplekt,
16 tk46.99€
Teema

Dotted

2

Grey taldrik
cm

16.49

€

21

turvaline valik. Kirsiks tordile võib lisada veidi

või küünlaaluseid

ja põnevaid

le ka

on

alati maitsekas ja heas mõttes

punast

Uusi

saadusi loodusest

ning servjette.

3

Teema Dotted

Grey taldrik
cm

17.99

€

26

4

Teema taldrik

23 cm 13.99€
Sanderi
5

1 Leonardo taldrik 18.49 € 2 littala praetaldrik 19.99 €
3 Scandia söögiriistade komplekt 219.99 € 4 Leonardo
jõuluehe 6.30 € 5 Leonardo veiniklaas 6.50 €
littala X Issey MiYake laudlina 159.99 €
6
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lauakate
35x50

cm

7.90

€

ESPRESSOMASIN

MELITTA F75
CAFFEO BARISTA
TS BLACK

Tavahind 1049,99€
Partnerkaardiga
899,99€

Novis VitaJuicer
Parim neli ühes

mahlapress

Kahekordista
oma

tänu

vitamiinid

Tavahind

patenteeritud

499,99€
Partnerkaardiga

VitaTec funktsioonile

Kinnitatud

449,99€

Šveitsi Vitamiini
Mahlad

Instituudi

poolt

kõigist puu-ja juurviljadest

tsentrifuugile, smuuti-ja

Saadaval ka musta värvi.

Avasta Novise maailm aadressil www.novissa.com

tänu

tsitrusepressile,

VitaTec-funktsioonidele.

KODUMAAILMA
UUDISED

Kuningakodade
lemmikud
BURLEIGH &
GENSE
Kodumaailma

Kaubamaja

on

lisandunud

kaks kuningaperede lemmikut: brittide
BURLEIGH’ käsitöönõud

ning

rootslaste

GENSEnoad ja söögiriistad. Mõlemad

gid

väärika vanusega, kuid

väga

on

lugu sai alguse viis
rem

–

juba

mär-

Burleigh’

va-

aastat

1851. Käsitööna

valmivad tooted käivad ka

tä-

napäevases tootmisprotsessis
läbi 25 kätepaari alt,

kui

enne

on

lõplikult valmis.

on

must-valge ning klassikali-

selt, kuid

samas

Tulemuseks

moodsalt mõ-

juv nõudesari Black Regal
Peacock, mille valis

oma

mikuks kunagi juba

kuningan-

na

Ettevõtmine

Mary.

on

lest ajast peale säilitanud

tugeva
ning

seose

lem-

seloma

kuningakojaga

2011. aastal ostis

Charlesi üks fondidest

prints
Burleigh’

tootmis-

hoone ja renoveeris selle, et brittide

ja

uhkus saaks edukalt

Vähemalt

sama

au

jätkata.

väärikas

on

teine

Kodu-

maailma uustulnuk Rootsist. GENSEtähistab
1856. aastal asutatud Gustaf Eriksson

NySil-

verfabrik i Eskilstuna tehast. Nende hõbedast

tooted

on

Eelmisel

aastasadu olnud maailmakuulsad.

sajandil kogus

Gense tuntust täna-

seks Skandinaavia disainerite raskekahurväe

kaasamisega

oma

tootedisaini. Nad

on

amet-

likud tarnijad Rootsi kuningakojale ning isegi

iga-aastasel Nobeli preemiate galaõhtusöögil osalejad saavad nautida pidusööke Gense

söögiriistadega. Burleigh’

väärikad nõud ning Gense glamuursed
kuldse

tooniga söögiriistad

sobivad

ideaalselt kaunistama jõululauda!

kergust

Teravust &

kaugest Kyotost
Kyocera

on

Jaapani ettevõte, mis toodab paljude

muude tuntud toodete

hulgas

ka

kõrgtehnoloogilisi

keraamilisi nuge. Need üliteravad, kuid

ged
on

noad

on

samas

ideaalsed tööriistad neile, kelle

oluline täpsus ja väga hea tulemus.

dud keraamika

on

teemandi

materjal maailmas, teisalt ka
vaba teras või

ker-

jaoks

Eritöödel-

järel kõige tugevam
teravam kui

kõrge süsinikusisaldusega

roosteteras.

Need head omadused saavad veel lisaks täiendust,
kui

oksüdeeruvaid

lõigata

puu- ja köögivilju.

Näi-

teks õuna lõikamisel ei teki erinevalt terasnoast
õuna pinnale tumedat kihti, sest keraamika ei
reageeri happelise puuviljaga. Loomulikult on
keraamilise

noa

kasutamisel

oma

spetsiifika ning

tuleb olla tavapärasest teadlikum ja hoolikam.
Samas

on

sest need
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nugade
on

kasutamine nauditav

täpsed, kerged ja teravad.

kogemus,

Kaubamaja

Kodumaailm esitleb:

Villeroy

& Boch CofFee Passion kollektsioon

Coffee Passioni seeria tooted
Lisaks esteetilisele ilule,

ergonoomilised
Anna

oma

tassi

kohvile

on

portselanist,

tagavad parimad

sangad ja

erilise

perfektne vorm!

hästi läbimõeldud

kohvihetked hea

disainiga

tassiserv.

ja

funktsionaalsed.

soojusisolatsioon,

Tallinna Kaubamaja Kodumaailm,
Gonsiori 2, 10143 Tallinn
Tartu Kaubamaja Kodumaailm,
Riia

1, 51013 Tartu

www.kaubamaja.ee / www.villeroy-boch.com

KODUMAAILMA
UUDISED

Valgust, soojust
ja meelelist
hõngu koju
kaamos lausa kutsub

Põhjamaine

endaga

kaasa süütama kodus küünlavalguse. Sellele

kogemusele

lisavad meelelisust küünalde

edasi antavad mitmetahulised ja põnevalt
lõhnad. Kodumaailm

läbikomponeeritud
on

jõuluajaks saanud olulist täiendust

kodulõhnade

mitmelt tuntud

märgilt.

Prantslaslikult šiki ESTEBAN PARIS’
sioon

on

Kaubamajas

kollekt-

saanud täiendust kahe

jõululõhnaga: klassikaline jõhvikas ja kaneel
ning

eksootilisem

nulg

koos

merevaiguhõnguga.

Itaallaste MILLEFIORI MILANO tuntuim ja

Kaubamaja
Natural

on

klientide

poolt

enim eelistatud sari

saanud juurde täiesti uued kaunid

klaasanumas värvilised küünlad, kus

on

esinda-

tud nii värsked, puuviljased kui ka jõulisemad

puidutoonid.
Uue

märgina

on

Lõuna-Prantsusmaa

Kodumaailmas esindatud

soojust ja

emotsionaalsust

kandva L’OCCITANE EN PROVENCE’i tooted,
mis on tuntud põhjalikult valitud koostisainete
ning läbimõeldud lõhnakompositsioonide

Külluslikult

poolest.

uudiseid
VILLEROY
& BOCHILT
Tuntud elustiilimärk Villeroy & Boch on
jõuludeks täiendanud oma kollektsiooni
kahe

põneva sarjaga.

ARTESANO

MONTAGNE on inspireeri-

tud Skandinaavia

suusamaja

hubasest

õhkkonnast ning elegantsetele nõudele
stiliseeritud Norra kampsunimustrid.
Soojades toonides mustrites on tumedat
on

punast,

aga ka

põhjamaiselt

rahulikku hal-

li. Igat toodet saab kasutada eraldi, kas
siis

sooja hõõgveini nautimiseks, toitva
supi või fondüü söömiseks, aga kokku
saab panna ka terve

jõululaua

katmiseks

vajaliku.
Teine, külma aega ideaalselt sobiv
uudissari COFFEE PASSION kõnetab kõiki

sooja joogi sõpru.

Coffee Passioni kollekt-

sioonist leiab kohvisõber esteetilised ja

praktilised portselantooted,

millel

läbimõeldud funktsionaalsus: hea

on

hästi

soojus-

isolatsioon, proportsioonid, mõnusalt

ergonoomilised sangad ning naudinguid
toetav erilise

disainiga

tassiserv.

Sarja

miseks testiti parimate baristadega

loo-

erine-

vaid lahendusi, et muuta kohvimaailm

tõeliselt nauditavaks ja iga tassitäis
seks elamuseks!
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erili-

TREND

Eva Solo

soojad ja
rõõmsad jõulutoonid
Taani disainiikoon Eva Solo rõõmustab meid jõuludeks
kahe

uue

soojades ja

rõõmsates värvitoonides

Sügavroheline

metsatoon on saanud

via heaolust

rahulikkusest.

ja

tootesarjaga.

inspiratsiooni

Burgundiatoon

on

Skandinaa-

rahuliku

fooni taustal heaks aktsendiks nii Eva Solo termoskruusil
või

veepudelil

aksessuaarina kaasas kandmiseks, aga

ka termokattega joogikarahvinil või vaakumkannul kodus
nautimiseks.

Elegantsed ja

moodsad toonid disaintoodetel

ootavad uudistama Tallinna ja Tartu Kodumaailmas ning

Kaubamaja

e-poes.
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KODUMAAILM

Partner-

HEA PARTNERI SOODUSHINNAD

kaardiga

KEHTIVAD PARTNERKAARDI ESITAMISEL.
Pakkumine kehtib kuni 20.12 või kuni kaupa jätkub.

DUNOON
kruusid Lomond

SPIEGELAU
Mantua

(erinevad värvid)

punase veini klaasid

(4 tk) dekanteriga

13.49 €/ 17.99 €

29.99 €/ 49.99 €

VILLEROY
& BOCHi

NÕUDESARI
ARTESANO

MONTAGNE

–30%

EVA SOLO sarja To Go

(tumeroheline ja tumepunane)
termostass 0,35 l 23.99 €/ 29.99 €
termostass 0,5

l 27.99 €/

34.99 €

joogipudel 0,5 l 19.99 € / 24.99 €
XL joogipudel 0,7 l 23.99 € / 29.99 €
salatitaldrik 22

cm

17.49 €/ 24.99 €

praetaldrik 27

KÕIK
lITTALA SARJA

kohvitass 0,25 l

lITTALA X

11.49 €/ 16.99 €

ISSEYMIYAKE

alustass 16

PARTNERKAARDIGA

–25%

näiteks
vaas

52.49 €/ 69.99 €*

taldrik 11x11

138

cm

8.30 €/ 11.99 €

tekstiilist salvrätik 51x40

Kaubmjs.in*Tärltghüdoe

cm

17.99 €/ 25.99 €

cm

cm

27.49 €/

36.99

€*

17.99 €/ 23.99 €*

lITTALA

kinkekomplekt Ultima Thule
kaks klaasi

karahviniga

99.99 €/ 129.99 €

lITTALA

sarja Teema (punane)
kruus 0,3 l 11.49 €/ 14.99 €

kauss 15

cm

11.49 €/ 14.99 €

taldrik 17 cm8.40 €/ 10.99 €
taldrik 21 cm11.49 €/ 14.99 €
kauss 21
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cm

12.99 €/ 16.99 €

taldrik 16x16

cm

14.99 € / 19.99 €

taldrik 16x37

cm

33.99 € / 44.99 €

KODUMAAILM
HEA PARTNERI SOODUSHINNAD
KEHTIVAD PARTNERKAARDI ESITAMISEL.

Partner-

kaardiga

Pakkumine kehtib kuni 20.12 või kuni kaupa jätkub.
BRAUN

PHILIPS

märg-ja kuiv-

kinkekomplekt

kasutusega

5E7561

109.99 €/ 139.99 €

pardel

VORWERK

57370/12

Vorwerk

puruimeja

119.99 € /

Kobold VCIOO

159.99 €

119.99 €/ 139.99 €

SOEHNLE
aktiivsusmonitor
Fit Connect 68102

109.99 €/ 139.99 €
vööandur
Connect 68103
39.99 €/ 49.99 €

FISKARS

sarja All Steel
kaanega pott
3 l 50.99 €/ 63.99 €
5 l 58.99 €/ 73.99 €

2,5 l 49.99 € / 62.99 €
praepann 24

cm

44.99 €/ 55.99 €

JOSEPH & JOSEPH

sarja Index Chopping
lõikelaudade komplekt

(värvid

hall

ja hõbehall)

49.99 €/ 65.99 €

FISKARS
Functional
suur

Form

sarja

+

kokanuga 19

cm

keskmine kokanuga
väike

kokanuga

12

23.99 € / 30.99 €

17
cm

cm

23.99 €/

DēLONGHI

nuga 11

kapselmasin Nescafe Dolce Gusto Eclipse EDG737.8 119.99 €/ 169.99 €

tomatinuga 11 cm12.49 €/ 15.99 €

kapselmasin Nescafe

Dolce Gusto

Eclipse EDG736.S

119.99 €/ 169.99 €

cm

30.99

€

16.49 €/ 20.99 €

12.49 €/ 15.99 €

koorimisnuga 7

cm

teritaja 15.99 €/

12.49 €/ 15.99 €

19.99 €
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KODUMAAILM

Partner-

kaardiga

HEA PARTNERI SOODUSHINNAD
KEHTIVAD PARTNERKAARDI ESITAMISEL.
Pakkumine kehtib kuni 20.12 või kuni kaupa jätkub.

VANDYCK

VANDYCK

voodipesusarja Scent
satiinpadjapüür (50x60cm) 11.99 €/

voodipesusarja Passion
14.49 €

11.99 €/ 14.49 €

satiinpadjapüür (50x60cm)
satiinpadjapüür (50x70cm)

satiinpadjapüür (50x70cm) 12.49 €/ 15.49 €

12.49 €/ 15.49 €

satiintekikott (150x210cm) 43.99 €/ 53.99 €

satiintekikott

satiintekikott (230x210cm) 59.99 €/ 71.99 €

satiintekikott (230x210cm) 59.99 €/ 71.99 €

(150x210cm) 43.99 €/

53.99 €

TOMMY HILFIGER

voodipesusarja Indigo
padjapüür 50x60
tekikott

cm

21.99 € / 27.99 €

150x210

cm

115.99 €/ 144.99 €

tekikott 230x210

cm

159.99 € / 199.99 €

SCHLOSSBERG

voodipesusarja Amalia Blanc

froteerätikud

satiinpadjapüür (50x60 cm) 47.99 €/ 59.99 €
satiinpadjapüür (60x80 cm) 63.99 €/ 79.99
satiintekikott (155x210 cm) 207.99 €/ 259.99

(punane ja hall)

€

40x60

11.49 €/ 14.49 €*

cm

€
50x100

satiintekikott (230x220 cm) 287.99 €/ 359.99 €

cm

19.99 € / 24.49 €*

70x140 cm34.49 €/ 43.99 €*

HUGO BOSS
froteerätikute sarja Loft rätikud
30x30 cm6.30 €/ 7.90 €*
40x60

13.49 €/ 16.99 €*

cm

22.99 €/ 28.99 €*

70x140

cm

35.99 €/ 44.99 €*

JOOP!

voodipesusarja Collage (hall ja punane)

tode

Kaubmjs. in*Tärltghüd

cm

50x100

CAWÖ

satiinpadjapüür

50x60 cm40.99 €/ 51.99 €

froteerätikute sarja Accent

satiinpadjapüür

60x80

rätikud (beež ja hall)

cm

42.99 € / 53.99 €

satiintekikott 150x210

cm

103.99 €/ 129.99 €

satiintekikott 230x220

cm

223.99 €/ 279.99 €

30x50

cm

50x100
70x140
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5.20 €/ 6.50 €

cm
cm

11.99 €/ 14.99 €
27.99 €/ 34.99 €

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

TOIT

Luksuslikud

LIHAROAD
pühadelauale
Pühadelaua maitseüllatuste abil saab väärtustada neid pisut pidulikumaid hetki,
mil pere või sõbrad kogunevad laua ümber ning hilissügise kaamos vormitakse
kaminatule ja küünlavalguse abil hubaseks ja turvaliseks aastalõpuajaks.
TEKST, FOTOD JA RETSEPTID:
i Tuuli Mathisen

traditsioonilistele

vahelduseks võib

koduköögis

jõululauale

i

Ühtlasi

on

Toidumaailmas lai valik

maitsesegusid,

erineva

kastmeid,
maitsega äädikaid ja soolasid

sättida üllatavamaid toite ning

ning hulk vahvaid purgikesi-pudelikesi,

katsetada põnevate lihadega.

vad toitude maitsestamise tõeliselt teistmoodi mait-

Kas oled

maitseb näiteks

piduroogadele

proovinud,

kängurufilee? Või

kuidas

katsetanud

valmistada karuliha? Või traditsioo-

nilise pardifilee asemel

proovinud

vahelduseks

mis muuda-

serännakuks. Eriti tore on, et kodumaiste
kastmete

ja vürtsmooside

purgikeste read
vaja, kui leida

üha

tootjate

valik aina laieneb

pikenevad. Vahel

meelepärane

ei

ning

olegi

muud

kaste või vürtsmoos

hanefileed, mille juurde sobib pakkuda mõnest

ning kasutada seda liha-või kalaroogade kastmena.

hapukast marjast valmistatud kastet.

Või siis

improviseerides võib leida kauneid

Selliselt

ja muljet

segada

klassikalistesse kastmetesse mõni

sikatäis mõnd ebaharilikku

avaldavaid maitsekooslusi, mis muudavad iga

ni kaste musta

söömaaja tõeliselt nauditavaks.

aga

marjamoosi.

Punase

sõstraga on juba pisut aegunud idee,

samal moel võib katsetada nii vaarika, punase

sõstra, tikri või hoopis metsamarjade ehk pohla,
jõhvika ja murakaga.
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luvei-

TOIT

Toitaineterikas

hanefilee
Pardifilee kõrval väärib kindlasti avastamist hanefilee,
mis ei jää

oma

maitseomadustelt sugugi pardifileele alla.

Hea lihtne

ja

terve hane

küpsetamisega, kus

osa

kiire

on

ka hanefilee valmistamine
suurest linnust

kasinalt, saab kogu hanefilee

ning

on

võrreldes

söödavat

tervenisti ära süüa. Juurde

sobivad erinevad hapukad (marja)kastmed, näiteks Biona

Organici jõhvika-agaavisiirup.

Lõika hanefilee
selõiked

naha sisse risti sis-

nii, et liha jääb terveks.

Nii saab üleliigne

rasv

külmale

SÖÖJALE

•

4 hanefileed, külmkapis

•

soola ja pipart

välja sulada.

Aseta hanefilee, nahaga pool

poole,

4

pannile ja

aeglaselt sulatatuna

alla-

tõsta siis

kuumus keskmisele. Lase fileel

küpseda, kuni
rasv

pannilt

leid või
seta

see

ära

on kuldne. Kalla

-juurikaid).

ahjukartuküp-

Keera fileel teine külg ning

samamoodi krõbe koorik

soola

vahepeal üleliigne

(sellega valmista näiteks

ja pipraga. Küpsema

peale.

Maitsesta filee

tulemuse saavutamiseks

võid tõsta filee veel s–lo minutiks 200 kraadini

kuumutatud ahju. Lase pärast pannilt või ahjust
võtmist umbes 10 minutit tõmmata, et lihamahlad
rahuneksid. Serveeri koos
mega

(nt

punase sõstra,

meelepärase hapuka

kast-

pohla- või jõhvikakaste).

Känguru jõululaual
Kängurufilee on väga hõrk lihatükk,

paljude
on

mis kindlasti avardab

maitsemaailma. Rahulikult üles sulatatud fileed

väga lihtne valmistada ehk

siis nii

hõrgu

lihatüki

puhul

kehtib kuldreegel, et mida vähem seda maitsestada ja töö-

delda,

seda parem. Paku kõrvale näiteks vaarikakastet

tõeline gurmeeroog

ongi

4 SÖÖJALE

Maitsesta kängurufilee värskelt

jahvatatud
ta

musta

pipraga.

pann koos vähese

õliga ning

ja

valmis.

Kuumu-

koguse

•

oliivi-

4

kängurufileed
g, kokku

(4x125

aseta filee kuumale pan-

ca

500

g)

nile. Küpseta igast küljest umbes 2

•

oliiviõli praadimiseks

minutit, kuni välispind

•

soola ja pipart

on

saanud

kuldse kooriku. Alanda kuumus
keskmiseni

jest veel

ning küpseta igast

kül-

paar minutit. Sõltuvalt filee suurusest

võib küpsetamisaeg veidi varieeruda. Tõsta filee

pannilt ära, maitsesta soolahelvestega, kata filee
fooliumiga ja jäta umbes kümneks minutiks
ma, et

lihamahlad kinni

abil õhukesed viilud

ja

jääksid.

Lõika terava

serveeri koos

seisnoa

kastmega.
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TOIT

Vasikalihast

T-bone steik
T-bone steik on eriti
pärast,

et

lihatüki

hõrk lihatükk

sees

on

T-tähe

ning

kannab

kujuline

oma

nime

see-

kont. Selles väärtus-

likus lihatükis koondub kaks sorti liha: sisefilee ja välisfilee,
seega leiab sellest lihatükist nii sisefilee õrna tüki kui ka

pisut

tugevama olemisega välisfilee liha. Boonusena lisandub veel

kondiga kaasnev

Tõsta steigid pisut
mist

T-bone

mõnus maitse.

pannil valmistatuna, võimaluse

soola

värskelt

ja

pipraga.

•

4 vasikalihast T-bone steiki

•

oliiviõli

jahvatatud

•

rosmariini

grillpannil

•

2 sl võid

•

I–2 küüslauguküünt,

•

soola

Kuumuta

malt
liha

Prae mõle-

umbes 2 minutit, kuni

poolt

on

pannile.

parajalt

grill-

4 SÖÖJALE

oliiviõli koos võiga ja aseta siis
steik kuumale

parim

valmista-

ahi 210–220 kraadini. Maitsesta

musta

on

grillituna.

Kuumuta

enne

toatemperatuurile.

steigid

steik

korral sütel

hakituna

ja pipart

kuldne. Puista pan-

nile rosmariin ja küüslauk, liiguta

panni nii,
ning

et

steigid saaksid maitsestatud rasvainega kokku,

tõsta pann

küpset
steigi

ahju

2–4

minutiks sõltuvalt

tulemust soovid. Väldi

liha

on

õrn

ja

mahlane

sellest,

üleküpsetamist

−

kui

T-bone

ning parim poolküpsena.

Väiksemate tükkide puhul võid steiki küpsetada ainult

pannil. Kalla steigid veel pannil oleva
kastmega
või

üle. Lase

pannilt

rosmariini-küüslaugu-

lihal kümmekond minutit

võtmist rahuneda

ja

pärast ahjust

lõika alles siis lahti. Juurde

paku suitsust ürdivõid, mis aseta steigi peale sulama.

Lambakarree
Toidumaailmas

pakutav eelmarineeritud

tõeline mugavustoit, mille valmistamine

lambakarree
on

on

lihtne ja kiire

ning jõukohane absoluutselt igale toiduvalmistajale

tema

senisest kogemustepagasist sõltumata. Karreed võid valmistada nii

pannil kui

lõpetada ahjus.
siis

lõigata

ribide vahelt

pruunistada
Küpseta

ka

ahjus

Karreed võib

karreed

ahjus

küpsetada kas

enne

tükid kiirelt

või siis alustada

küpsetamist

liha lahti ja

pannil ühekaupa.

200 kraadi

juures

25–30 minutit. Teine võima-

lus

lõigata

on

pannil ja

tervena või

karree kontide

4

SÖÖJALE
500–600 g eelmarineeri-

•

tud lambakarreed

va-

helt lahti ning lasta pannil kuumas
õlis kiirelt mõlemalt poolt peale
kuldne koorik. Võid teha ka
tad karree terve tükina

nii,

pannil

et esmalt

mõlemalt

pruunis-

poolt ja

siis tõstad sõltuvalt tüki paksusest 15–20 minu-

tiks ahju. Lase pärast ahjust või pannilt tõstmist

ja

enne

lahtilõikamist umbes 10 minutit seista, et

lihamahlad saaksid rahuneda
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ja välja

ei

jookseks.

TOIT

Maitsevõi

Vaari ka kus te

s u itsusoola

vä rs kete va ari ka

ja ürtidega

Erksa

happega

tega

vaarikakaste sobib suurepäraselt nii kana-,

kalkuni-, pardi-, hane-, sea-, vasika-ja ka kängurulihaga.
Üsna universaalne kaste, millega saab eri lihadele särtsu lisada.

Universaalne maitsevõi annab lihale mõnusa küllusliku kastme,
kui

see

liha

peale

sulab. Sobib vägr

hästi näiteks veise- või

Tõsta kõik koostisained väikesesse potti,

sealihaga.

lase keema tõusta

Kasuta või maitsestamiseks näiteks suit-

kaste

sumaitselist soola, mis annab lihale eriti

hõrgu

pakseneb.

soola ja

suitsuse maitse.

pipraga.

ning keeda,

Soovi korral võid

kastme püreestada.
.

ts*,-

SÖÖJALE

4

50 g võid,

•

•

kuni

Maitsesta tibakese

Granaatõuna-

toasoojana

paar näpuotsatäit suitsusoola (nt

suitsumaitsega

gurmeesool Salt's Up

nr

25)

jahvika kas te

•

hakitud värsket peterselli

See kaste sobib samuti hästi mitme eri

•

veidi sidrunimahla

lihaga.

Eriti hõrk jääb

hapukas kaste

4 SÖÖJALE

tud

toasoe või soola, haki-

peterselli ja tibakese

sidrunimahlaga.
se

hanelihaga. Hapukas kaste

4 SÖÖJALE
Tõsta kõik koostisained väikesesse

potti, lase

keema tõusta

võist

kuni kaste

pakseneb.

parajad

tükid

kuumale lihale.

ja

aseta

80 ml

puljongifondist

valmistatud puljongit

rasvasemat liha hästi tasakaalustada.

da. Enne serveerimist lõika

•

aitab

Aseta kiles-

ja lase külmkapis tahene-

2 šalottsibulat,

hakituna

lamba- või ulukiliha või ka pardi- ja

Sega

•

aga

•

ning keeda,

•

Maitsesta

•

2 sl vaarikamoosi

•

2 sl veiniäädikat

200 g jõhvikaid

(nt

1,5 dl pruuni suhkrut

punaveiniäädikas

•

1,5 dl granaatõunamahla

tibakese soola ja pipraga. Soovi

•

pool hakitud tšillipipart

korral võid kastme püreestada.

•

maitseks laimimahla ja

Nicolas Vahe

vaarikapüreega)
•

60 g värskeid või

külmutatud vaarikaid

kardemoni

•

veidi võid

tr

■

Le Creuset

Toughened

Steel Professional
on

valmistatud kahekihilise

roostevabast terasest
alumiiniumist

tehnoloogia abil, kus esmaklassiline
sisepind on ühendatud sitke, anodeeritud

välisküljega,

mis

on

mittenakkuva kattega.

Eri suurustes vastupidavad potid ja pannid annavad maailma

tippkokkade väärilised tulemused.
m
•

•

Oivaline soojusjaotuvus
Sobib kõikidele

põhjast ääreni, ennetab ülekuumenemist.
pliitidele, kaasa arvatud induktsioonpliidile,

ja talub ahjus temperatuuri kuni 260° C.
•

Iga panni väliskülg

on kaetud

vastupidava mittenakkuva kattega,

mis teeb puhastamise lihtsaks.
•

Tilgavaba valamisäär sobib nii vasaku- kui paremakäelistele.

•

Valitud osadel

•

m

on

mahumärgistused,

mis teeb mõõtmise lihtsaks.

Tänu tihedalt sulguvale kaanele kulub
veega toiduvamistamisel
vähem vett, mis aitab säilitada vitamiine ja toitaineid.

v

•

&

Ergonoomilised käepidemed, mis

on kinnitatud

roostevabast

terasest neetidega.
•

Võimalik ruumi kokkuhoiu

mõttes üksteise sisse ladustada.

ä
Kaanega haudepanni

m

*%

The Toughened Steel

Professional lai põhi ja sirged küljed muudab kiire
hautamise ideaalseks. Suur sügavus vähendab

pritsimist ja katmata pealispinnal saab toiduaineid
maitse lisamiseks karamellistada.

äm

0

LE

CREUSET*)

FRANCE-1925

H
MAS

toit

Lihavabad

talveviljalised

VAAGNAD

järjest

enam

nii

väga liha

aga ei

leidub
ei

tähenda,

peaks kuidagi

inimesi, kes

armastagi.
et

jõululaud

vaesem

Kaubamaja

olema.

liigivaest salatilauda,

vaid

kahva-

hoopis põnevaid

ja maitsvaid kooslusi, kuhu saab kombineerida
nii kodumaiseid
hele eksootilisi

vitamiinidega

juurikaid, metsamarju

vilju,

kui ka

roogadesse kind-

lasti ka meie ületalve hoitavaid metsamarju,

tervise

Toidumaailmas

on

väga hea valik

nii

põnevate

uute

viljariiulitelt
värvilist

viljade

leiab nii

aga ka

austajad,

sõbrad ei pea pettuma.

Köögi-

lehtkapsast (kale), lehtpeeti,

porgandit ja peeti,

aga

ka viigimarju, hur-

maad kuni värske nõgeseni välja. Eriliseks hõrguti-

va-

mis aitavad meie toidulauda

küllastada. Lisa

oma

ku leiavad traditsiooniliste toitude

eelneval
see

Nii hoiad

kodumaiseid kui ka troopilisemaid vilju. Oma vali-

Näiteks salatimeistritel tuleb

lõpul läbi ajada toorainetega, mis
suvel salve pandud. Õnneks ei tähenda
aasta

tut või

pähkleid ja seemneid.

tugevana ja toidulaua mitmekesisena.

See

seks
mis

on

aga mininaerid

jäävad ahjus

taimsete

roogade

segamiseks

–

röstides

armsad väikesed

mugulad,

hõrgult magusad.

Ka

maitsestamiseks ja salatikastmete

leiab Toidumaailma valikust väga

suure

valiku kastmeid, maitseäädikaid ja -sooli, vürtsi-

segusid,

ürte ja

palju-palju

muud

põnevat.

Eestipärane toekas
soe salat ahjunaeri,
kruubi ja kõrvitsaga
Kastme valmistamiseks
sega

4–6

komponendid.

•

Ahjunaeri valmistamiseks
kuumuta ahi 200 kraadini.

•

muta

umbes 20 minutit,
on

200 g

mininaerist,

keldatuna
tü

ahjuvormi, piserda õliga ning

kuni naeris

lehtkapsast,

tükkideks rebituna

Tõsta tükeldatud naeris

küpseta

SÖÖJALE

200 g

pehme. Kuu-

•

100 g keedetud

•

100 g marineeritud kõrvitsat

kruupi

•

peotäis külmkuivatatud

pannil veidi õli ning

jõhvikaid

rösti lehtkapsas kergelt

pan-

•

peotäis värskeid pohli

nil

ja

•

külmpressitud rapsiõli

•

sidrunimahla

•

soola

läbi. Maitsesta soola

sidrunimahlaga.

Säti taldriku-

le lehtkapsas. Lisa

ahjunaeris,

ja pipart

lisa juurde keedetud kruup ja

marineeritud kõrvitsa tükid.
Lisa külmkuivatatud

ja

värskeid

jõhvikaid

pohli ning

Vaarikamaitseline kaste
•

nirista

vaarikaga (Nicolas
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Vahé

R
aspberryVinegar)

siis peale salatikaste.
Serveeri soojalt.

I–2 sl punaveiniäädikat

•

1 tl mahedat sinepit

•

3–4 sl rapsiõli

•

soola

ja pipart

Soe salat bataadi,

rooskapsa ja praetud
kitsejuustuga
Värvikirev

ja

vitamiinidest

pungil

salat sobib hästi nii

iseseisvaks roaks kui ka lihakõrvaseks. Talvised

bataat

rooskapsas,

pärlitega ning

–

viljad

–

saavad kokku erksate granaatõuna-

mineraalainetest

pungil kõrvitsaseemnetega.

Salatikomponentide maitsed viimistleb ühtlaseks jõhvikamaitseline

vinegrettkaste.
4 INIMESELE

Alusta salatikastmest. Sega

kokku agaavisiirup,

kas, sool ja
devalt

must

pi-

pipar. Lisa

on

•

•

ühtlane.

eel-

10–15 minutit,

bataaditükid
hakkavad

on

kuni

pehmed ja

Valmista rooskapsad. Selleks

tatud

lapoole.
sees

pooli-

rooskapsad, lõikepind
Prae

rooskapsaid

mõni minut, kuni

on

saanud kuldse jume. Keera

ja

ta pannilt ära

poole granaatõuna seemned

•

võid

•

soola

röstituna

ja

värskelt

hoia

prae tükeldatud

Tõs-

soojas.
ning

kitsejuustu

praadimiseks
ja värskelt jahvatatud

musta pipart
•

hakitud värsket peterselli

•

õli

Jõhvikamaitseline

vinegrettkaste
•

Kuumuta pannil veidi võid

bataat,

peotäis kõrvitsaseemneid,

teistpidi ja kuumuta korra läbi.
Maitsesta soola

1 keskmise suurusega

al-

või

need

jahvatatud musta pipraga.

200 g rooskapsaid, poolitatuna

•

kergelt pruunistuma.

kuumuta pannil või, lisa

talu kitsejuustu,

•

kuumutatud ahjus 200 kraadi

juures

Üvasi

tükeldatuna

tükeldatud bataat õli,

soola ja pipraga ja küpseta

100 g

tükeldatuna

segades rapsiõli. Sega,

kuni salatikaste

Sega

•

õunaäädi-

1 sl Biona Organicu

jõhvika-

maitselist agaavisiirupit
•

2 sl õunaäädikat

•

½ tl soola

•

värskelt

jahvatatud musta

5 sl rapsiõli

kiirelt mõlemalt poolt, kuni
see

on

Suitsumaitseline

pipart

kuldne.

Tõsta taldrikule bataat, rooskapsas, praetud

kitsejuust,

sibulagratään
salveiga

granaatõunaseemned ja kõrvitsaseemned. Puista peale

Mahlased Peipsi sibulad

värsket peterselli. Nirista peale salatikaste ja serveeri soojalt.

laid veel koore ja juustu segus küpsetada, siis saab tulemuseks
roa, mis niidab

on

elamus omaette, aga kui neid sibu-

nõrgemanärvilised jalust ning meelitab

sibulasõbrad laua äärde. Imemaitsev
on

kogemus,

maitset

mida

peab proovima.

gurmeesoolaga

ja

Lisa

lihtne

kõik

sibulagratään

gratäänile veidi

suitsu-

Salt’s Up.
4 SÖÖJALE

Koori sibulad

taalselt. Lao sibulad
Kalla

600–700 g Peipsi sibulaid

horison-

•

ahjuvormi.

•

400 ml 35% koort

•

80 g

ja poolita

koor kastrulisse

ja

kuumuta

kuni keemiseni. Sega koore sisse

juustu

Saare Old,

riivituna

rii-

•

suitsumaitselist

vorm

•

värskelt

aseta 180 kraadini kuumutatud

•

oliiviõli

ahju. Küpseta kaane all umbes

•

ca

suitsumaitseline sool, pipar ja
vitud

juust. Kalla koore-juustu-

segu sibulatele

kaanega

1 tund
kaas

ja

või

peale,

kata

gurmeesoola

Salt’s

Up

jahvatatud

musta pipart

fooliumiga ning

10 salveilehte

30 minutit. Tõsta siis

(või foolium) pealt

ära

ja

küpseta veel umbes 20 minutit, kuni

vorm

hakkab

pruunistuma. Kuumuta pannil keskmisel kuumusel
oliiviõli ning friti salveilehed krõbedaks.
Tõsta vormile

ja

serveeri kohe.
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JOOK

Kodumaised

NAPSUD

jõululauale
eks t: Kadri Aguraiuja Stiil: Kristi Uudmäe FOTOD: : ERIK RIIKOJA

Lisaks veinidele leidub küllaldaselt põnevaid eestimaiseid napse, millega üllatada

jõuluaja õhtusöökidel. Kodumaised tootjad

on

jooke

luues arvesse võtnud meie

oma

külalisi

traditsioone,

kultuuri, esivanemate teadmisi, looduses ja koduaias leiduvaid maitseid ning värve.

kodumaised
kad

maitserikvä-

napsud sobivad

alkoAhigte.rvs!
kahjustad
võib

on

Teg mist

Sangaste põletatud rukkist.

ga. Tootmismeetod ja tooraine rikastab

Tähelpanu!
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käsitööna kaunites

ka

heale sõbrale,

juurde annab

rääkida

on

oma

Džinn ei ole küll meie traditsiooniline

jook,

aga

looduslikud eeldused seda Ees-

tis õigesti toota

on

olemas. Nii ongi val-

minud 100% eestimaine käsitöödžinn
METSIS.

Joogi põhjaks

on

eestimaine
on

KANGED JA KARGED

Kihnust ja Saaremaalt. Valikus
44%

aastaid üritanud seadustada

traditsioonilise

joogi handsa

valmistamist sarnaselt teiste

mesriikide kohalike

kodus

EL-i liik-

jookidega.

Handsa

tegemist Setomaalt pärit tra-

ditsioonilise kange alkohoolse joogiga,
mida

on

sadu aastaid valmistatud

HOOAEG / TALV 2017

ruk-

,

mis

on

nopitud
on

intensiivne. Metsis 44% Barrel

aged

aga laagerdunud tammevaatides.

de 59

on

Metsis

aromaatne, särtsakas ja

neist

on

Latitu-

kangeim (59,2%) ja

tera-

vaim, kauakestev ja aromaatne. Kõik
need sobivad juua nii puhtalt kui ka näiteks kohaliku Mixturi

toonikusiirupiga,

Omalaadne

suurepärane kokteil.

tüüpi

Setod

on

on

vanimast rukkisordist, mahedast

peamiselt

mahepiiritus, kadakamarjad

puhul

isikupärane ja intensiivne, ning

ehk humala naps. Tegemist

põneva „loo”.

oma

on

tulemuseks

tootja

on sama

nimega jook val-

mis

tehases ning seda tehakse maailma

diges-

väliskülalisele või külakostiks. Need

on

oma

minud ka ametlikult Rakvere piiritus-

suurepäraselt kingituseks
mille

viina-

kas aperitiivi või

pudelites ning sobivad muuhulgas

joogid,

Setomaa

handsat enamasti

tarbeks. Nüüd

külmarohuna. Valmivad need

partiina

ja rukkilinnastest.

põletajad ajasid

hehaaval mekkimiseks

tiivina, tervituseks või

väikese

kist

A. Le

on

kindlasti ka Tartu õlle-

Coqi loodud

õllest valminud

HOP SCHNAPS
on

lager-

38-kraadise joogi-

Hop Schnapsi mõnusalt kerge humalaja linnasearoomiga. Õllene naps on villitud vahvasse disainpudelisse. Igati huvitav

proovida shot’ ina.

Lisaks õlle destillaadile leidub ka

ko-

dumaisest siidrist valminud

kange jook:

JAANIHANSO siidrikojas

kargest

on

rist valmistatud õunanaps, mis
õunaaroomi

siid-

jõulise

ning pehme pika järelmait-

sega. Kodumaisest õunast

peaks

on

nautima

digestiivi

toatemperatuuril ja tulbi-

mitte külmana ega pitsist.
Näitlejanna Tiina Tauraite on oma

klaasist,

särtsaka napsu „PIPAR & VIIN”

valmista-

rubriikjoo

nud kodumaisest

mahepiiritusest ja
isekasvatatud

pipardest.

tšilli-

See

on

käsitöötoode, mille
tšillitulisus
vutatud

on saa-

„elusate”,

mitte kuivatatud

pipardega.

Värsked

nale rohelise

piprad

annavad vii-

aroomi

ja magususe.
Igal sügisel valmib üks aastakäik viina,

mille maitse
selle aasta

muru

kujuneb just konkreetselt

tšillipipraid mõjutanud kas-

vutingimustest, temperatuurist, päikese-

KÖÖMNENAPSehk akvaviit (’eluvesi’)

listest ja vihmastest

ideaalne õhtu alustamiseks ja/või

päevadest.

Sellel

suvel oli „murumaitset” andva tšilli toon
võrreldes möödunud aastaga
kohesem

talvisel

ja jõulisem.

Väike

palju

pits

miseks. Olde Hansa kombel tuleb napsu-

otse-

hoida

topsi

annab

hel. Enne

seedimist.

ajal sooja ja ergutab

on

lõpeta-

pöidla ja väikese

joomist

sõrme

va-

hüüa „Vivat!” (ld k

ühe sõõmuga.
MUSTASÕSTRA-PIPARMÜNDI NOBE-

’elagu!’) ja tühjenda tops

RAVIMTAIMEDEST MARJADENI

NAPSU puhul

Ravimtaimedest alkohoolseid

marjasema maitseviinaga. Napsu mahe-

on

Eestimaa kodudes läbi

tatud. METSAMOORINA

leotiseid

aegade valmis-

dus

tuntud taime-

tark Irje Karjus ning joogitootja Koch

tegemist mahedama ja

ja intensiivusus

kasvanud
on

on

on

saavutatud Eestis

maheviljade ja mahepiirituse

kokkusegamisel. Magustamiseks

on

ka-

Lõuna-Eesti

pihlakad,

mis annavad

napsule delikaatse mõrkja,
puuviljase

Teine tuntud
ran,

samas

maitse.

ja hinnatud

kes valmistab

janapsusid,

on

oma

Eesti

resto-

kaubamärgi

mar-

Kesk-Eestis väärikas mõi-

Põhjaka. PÕHJAKAASTELPAJU-

loonud Eesti ravimtaimedel põhineva ja

sutatud mahedat eestimaist mett. Sobib

sas asuv

rahvameditsiini

hästi ühele korralikule eestimaisele

NAPSUS on koos Lõuna-Eesti astelpajumarjad ja mahe rukkipiiritus, lisaks kae-

järgiva

taimsed koostisosad

ja

on

eliksiiri. Kõik

korjatud

Lääne-Eesti metsadest nende

kõrgperioodil

mai

Lõunaenergia

lõpus ja juuni algul.

Metsamoori taimesegudest naps passib

õhtusöögile punkti panemiseks,
kuuma

jõulujoogi põhjana

ja õunamahlaga.
Särtsaka SÄDE

NAPSU

talveõhtu-

linna tuntud restoranist

tesse. Ise nimetab ta eliksiiri

väega

on

milles kolm

põhikomponenti:

puhastava toimega kaselehed; põletikuvastane, valuvaigistav ja immuunsust

kelle

jad on teadagi

Leib,

kirg

marjad,

Eesti rukki-

NAPS

toimega männikasvud.

dest sõstardest ja Eesti rukkiviinast.

retseptidest

on

napsude

valmistatud Viira talu

mustaKä-

tugevdav kuusk ning antibakteriaalse
Vanadest

sitöönaps

on

olnud restorani Leib uhkus

valmistamisel inspiratsiooni saanud

juba

ka Tallinna vanalinnas

SÄDE METSPIHLAKANAPS, milles on

restoran

asuv

keskaegne

OLDE HANSA. OLDE HANSA

enne

viis aastat. Nüüd

esimesi öökülmi

on

tugevalt marjase, magushapu

ga keskmiselt

viin, näpuotsatäis suhkrut ning aeg joogi
küpsemiseks. SÄDE MUSTASÕSTRAon

ja natuke suhkrut. Astelpajunaps

lugu algas Tal-

kasutada lihtsat kodumaist toorainet.

Puhtast loodusest

vuvett
on

turgutuseks just külmadesse

joogiks,

samuti

koos vürtside

valminud ka

korjatud küpsed

kange

maitse-

Astelpajumar-

hinnatud ka

tavate omaduste

Hiljuti

naps.

oma

tervis-

poolest.

teie

lisandusid valikusse veel ka

KUUSEVÕRSE- ja PIHLAKANAPS.
rohelise kuusevõrsega naps
heleroheline.
hea
na.

Seda

on

on

Noore

kaunilt

pidulikus peolauas

pakkuda värske ja maitsva

aperitiivi-

Kergelt mõrkjat pihlakanapsi peaks

jääkülma napsina ulukiroogade, eriti põdraliha juurde.
serveerima

Terviseks!

IPõhjaka pihlakanaps 50 cl 16.99 € 2Põhjaka astelpajunaps 50 cl 17.49 €3Põhjaka kuusevõrseviin 50 cl 18.99 €4Jaanihanso eau de vie 35 cl
€sNobenaps, mustsõstra-piparmünt 50 cl 24.99 € 6Säde pihlakanaps 35 cl 21.99 €7Säde mustasõstranaps 35 cl 21.99 € BTiina Tauraite
„Pipar & Viin” 50 cl 21.99 €9Metsamoori eliksiir 35 cl 18.49 €loHop Schnaps 35 cl 14.99 €llMoe Handsa Organic Rye Brandy 50 cl 27.99 €
Handicrafted

Barrel

Aged

Gin 50 cl 43.99 €

15Olde

13Metsis
Hansa

Handicrafted

köömnenaps

Gin 50 cl 34.99 €

võib

on

20.99

12Metsis

alkohAigte.rvs!
kahjustad

14Latitude

59 Gin 50 cl 57.99 €

50 cl 21.99€
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TOIDUMAAILMA UUDISED

Imelised turrón’id VICENS
Turrón’id

on

Hispaania

kuulsamaid

ja

vanimaid maiustu-

si. Neid tarvitatakse traditsioonilise jõulumaiustusena

Hispaanias,

samuti riikides, mis

kuulusid

kunagi

nia koloniaalimpeeriumisse, eriti

Hispaa-

Ladina-Ameerika riiki-

des, Itaalias ja Filipiinidel. Hispaania traditsioonilised
turrón’i tootmiskeskused asuvad Alicante, Valencia ja
Lleida

on maiusega, mis koosneb
ja röstitud mandlitest, lisatakse ka

provintsides. Tegemist

peamiselt

meest

ja muid maitselisandeid. Koostisainete kokkusegamise järel vormitakse tainas kandiliseks tahvliks
muna

või

ümmarguseks pätsiks.
Valmistatakse nii purustamata mandlitega Alicante

turrón’e (kõva) või

jahvatatud mandlitega Jijona

turrón’e

(pehme).
Kaubamaja

Toidumaailmas

ühelt vanimalt ja parimalt

Urgell’

külakesest Lleida

perefirmaga, kes
samas

olnud ka

on

nüüdsest valik turrón’e
Torrons Vicens

provintsist. Tegemist

hoidnud elus

on

väga

leidlik. Perekond

on

turrón’i-tootjalt
vanu

uuendusmeelne

on

väärika

traditsioone,

ja

tänaseks tootnud

turrón’e läbi mitme

protsess
vanasti

–

on

sajandi ning tootmisüldjoontes hoitud elus nagu

parimad

maiustused valmivad

käsitööna. Alates 2000. aastast

juhtinud Angel

Velasco

ning

Angel Velasco Herrero, kes
entusiasmi

on

kellega koos toodi turule traditsiooniliste turrón’ide
kõrvale

nii

ja uuendusmeelsusega on

on

tänaseks üle 30

põnevaid

uusi maitseid

ja

koosluseid

sari Excellence ja Albert Adria Natura. Sarjas

oma

firma tuntust laiendanud ka mujal
ilmas. Neil

firmat

tema poeg

maa-

maiustus kui ka uued

algupärane

sisaldav
on

koos

ja põnevad

turrón’e, erinevate kihtidega turrón’e,

firmapoe,

mõned neist ka väljaspool Hispaaniat.

martsipane, lisandiks meresool ja

Torrons Vicensi võib

vad täidised,

julgelt

kon-

sistentsid ja maitsed. Sarjast leiab pehmeid ja kõvasid

nimetada

erine-

krõmpsuvat sufleed,

käsi-

kvaliteetse ja omanäolise Hispaania

töö-metspähkliküpsiseid, roosat ja

turrón’i sümboliks.

„mahlast” vaarika-turrón’i, Barcelona
turrón’i, Piña Colada turrón’i, Gin Tonic

2013. aastal alustas Torrons Vicens
koostööd kuulsa

tippkoka

Albert

turrón’i…

Adriaga,

PUNCH!Clubi
käsitöökokteilid
Punch!Club
ga

tervist.

džinnile

on

on

esimene Eesti mahe käsitöökokteilide sari džinni-

Moe

mahepiiritusest ja kadakamarjadest ehedale

maitse

ja

värv loodud ürtide, teede

ja puuviljadega.

Naturaalsete tõmmiste abil saavad joogid iseloomuliku karakteri

ja

alkoAhTäigte.pnu!
kahjustad

värvi.

Lõpuks

lisatakse terake ka mahedat suhkrut

ja

särtsuks

väheke mulli. Valikust leiab kolm põnevat maitsekooslust.
Punch!Clubi vaarika

ja

Sencha tee kokteilis

on

maitsestamiseks

kasutatud Jaapani Sencha teed, vaarikaid, Pai Mu tan’i teed, Hiina

võib

valge

ahvi teed, kassinaerist

ning

tulemuseks

ga suurepärane kokteil. Punch!Clubi
on

tõmmistatud musta teed,

on

musta tee

unikaalse maitse-

ja apelsini kokteili

apelsinikoort, sidrunheina,

roosiõisi

ja

rukkilille. Lilleõied loovad kokteilis põneva lõpu maitsenoodi.
Pudeli
sest

on

põhja tekkiv sade on märk naturaalsest tootest, osa
peitub seal. Selleks tasub jooki enne tarbimist kergelt

da. Punch!Clubi rabarber

Teg mist

150

(5% vol).

ja

hibisk

on

tore „naistekas”

ning

mait-

loksutamaitse-

kooslus toob killukese kevadist hõngu pimedatesse õhtutesse.
Sari

on

omapärane,

toredas seltskonnas.
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vähese

suhkruga ning

vahva nautimiseks

TOIDUMAAILMA UUDISED

CAPS! maitserikkad

šokolaaditrühvlid
Imeliste maiustuste valik

täienenud

on

jõuluajal Caps! käsitöötrühvlite näol.
rite

pealinnas

šokolaad

täis erilisi maitseid ja üllatusi.

on

šokolaadimeistrid kasutavad

Caps!

loomingus kvaliteetseid ja valitud
aineid.

Maiustustesse

on

on

suurepärased ja

Maitsekooslu-

tasakaalus. Valikust

mandli-kaneeli, rabarberi-piparmündi

leiab

ning

oma

toor-

„puistatakse” palju

erinevaid marju ja puuvilju.
sed

Naab-

Riias käsitööna valminud

musta sõstra

ja jõhvika.

Kasutatud

ka meie regioonile omaseid lisandeid,

nagu

pihlakas ja

rukkileib! Tulemus

on

üllatav ja suurepärane. Šokolaadi
valmistamisel kasutatakse vaid

ehtsat taluvõid ja koort.

Caps!

šokolaaditrühvlid

on suure-

pärase maitsega, kaunid ja erilised
maiustused

jõuluajal

nautimiseks või

lähedastele kinkimiseks.

MÜÜGIL
KODUJA TOIDUMAAILMAS!

SOOLA STIILSELTIILSELT
Rivsalti riivsoolatootedon on
kaunis

pakendis,

ideaalsedalsed

kaunistama hubaseid

õhtusöögilaudu ja
õdusaid grilliõhtuid
ning

on

sobiv

soolaleivakingitus.

SÜGIS

KIRJAD

Kallis

lugeja!

Täname kõiki
sid

meiega

kirjutajaid, kes jaga-

oma

mõtteid, milliseid

artikleid nad sooviksid

Hindame

meile

Kirjuta

sinu arvamust!

väga
ja

vasta

järgmistele

Hooaeg lugeda. Tänu
küsimustele:

tele

saame

ajakirjast
lugeja-

oma

kasvada veel

paremaks

ja tuua teieni just meelepäraseid
1 Millised

lugusid. Jagame mõningaid

olid sinu kolm lemmiklugu

selles Hooajas?

2 Milline
3 Mis on

soove

sinu läbi

aegade lemmikjõulukingitus?

Vastuseid ootame kuni 10.
aadressil

Sügisese Hooaja lugejate

lust

ja

sest, sest

ettevõtlikest naistest Piret Reinsonist ja Tiina

teema

Treumannist.

osakonna proua Maie.

Hooaja kaanefoto
on

igas

parfüümi-

jaoks üks ja

AUHINNAD

V ÕITSID

Aino, Eha, Peivi

teine asi. Võiks ka olla

tänapäeval

ja nahahooldu-

on see

üsna levinud

ja seda peab oskama õigesti teha;

ja

hoolitsetud olla

Öeldakse,

Maie puhul peab

et

see

vanus

ka

Elustiiliaga ka

lugeda,

erinevate inimeste omasid:

muusikud,

iganes pähe tuleb ja kellel

on

huvitav

töö või töövaldkond.

ning

on

alati huvitav

lugusid on

popartistid, kunstnikud, modellid, kes

ainus

igas vanuses naine ja võib

vanuses.

ja

oma

„Kõige meeldejäävam

on minu

endale lubada ka ilus

number

on

n-ö „Prantsuse stiilis” nahahooldus ja

kaanefotoks oli vaieldamatult meie

seda

huvitav ja

nahahooldustoodetest laiemalt.

aegade kõige meeldejäävamaks Hooaja

Maie. Naine

avaneb,

nahatoodetest rohkem

kesjulgevad”mis
ja
modellidest
moeseeria
meie
rääkis

mis rääkis meie moeseeria modellidest

−

äge oleks, kui see oleks keegi
välismaalt, kuid kui palju sellist võima-

lemmiklooks valisid

Britta Ratase 100 „Naised,

interv-

ootaksin nt

juud moeloojaga

10143 Tallinn.

Läbi

teiega.

tulevikus

jaanuarini e-posti

hooaeg@kaubamaja.ee või postiga

aadressil Hooaeg, Kaubamaja AS, Gonsiori 2,

lugejad

ka

foto meeldis kõige enam?

Kristi K.

vaid

paika.”

m
mõne

trendi

Vastanute vahel

ind ennast huvitab väga
moeajalugu ning hea meelega
loeksin

rubriiki,

moe(aja)loos
tausta

olulise

mis tutvustab
eseme

või

ning põhjalikumalt

moeloojaid ja nende loomingut.
Annika

lähevad loosi

hooajas

AHVATLEVAD

on

eraldi rubriik

le, võiks pakkuda aga

AUHINNAD!

soovitusi soliidses

eas

laste-

samuti

ja väärikas

naistele-meestele (60+), et innustada

neid

julgemaid ja

säravamaid valikuid

tegema. Neid nõuandeid vajan
Noortel

on

kindlasti

kergem

ma

isegi.

sobivat

leida.

Eha

kuna

olen

suur

reisihuviline,

siis ootaks lisaks reisisiht-

kohti tutvustavat infot.

Ave

AGENT PROVOCATEURi

parfüüm Aphrodisiaque

rubriikidest
tada

võiks ehk

Kaubamajas

tutvus-

müüdavaid

kvaliteetkosmeetikabokse

ning nendes töötavaid müüjaid.
Tiiu
SALVATORE

ELIZABETH ARDENi

FERRAGAMO

seerumkapslid silmadele

parfüüm

UOMO

Casual Life
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Suursugune

GRANDLAND

Dünaamiline

Opel

Grandland X

on

•

Šikk,

•

Ülihea haarduvusega igasugusel pinnasel

•

Turvaline,

tõeline

seikleja!

mahukas ja sportlik

võimas

ja säästlik crossover-elamus

Kombineeritud kütusekulu 5,5–4,3 l/100 km.
Kombineeritud CO

heitmed
2

127–111 g/km.

Tammsaare tee 51,

11316 Tallinn

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

opel.vikingmotors.ee

RISTSÕNA

VÕIDA

50-EURONE

PARTNER KINKEKAART!
Kõigi nende vahel, kes lahendavad

ära

ja saadavad meile õige vastuse,
loosime

154

välja
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kolm 50-eurost kinkekaarti.

Lahendusi ootame kuni 10.

hooaeg@kaubamaja.ee
Kaubamaja AS,

Hooaeg”. Õigesti
Kirsipuu,

jaanuarini kas

postiga

meilitsi aadressil

aadressil

Hooaeg,

Gonsiori 2, 10143 Tallinn.

Eelmise numbri ristsõna

Kertu

või

õige vastus

vastasid

ja

oli

„Palju

õnne

auhinna said

Risto Kivistik

ja

Maie

Kepp. Õnnitleme!

Õ

IT E

VÄG

I

Eesti käsitöödžinn

Vaskkatlas destilleeritud aromaatne
mille võluks

on

maagiline

craftersgin.com

Tähelepanu! Tegemist

on

ja lilleline džinn,

värvimuutus kokteilis.

craftersgin

alkoholiga. Alkohol võib kahjustada Sinu tervist.

Blanchet
Cate

\

GIORGIO \m MANI

V

GIORGIO ARMANI

