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ALAIN DELON JR. & JAKOB WIECHMANN
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KODU-JA TOIDUTOIMETAJA

Anneli Nurk

Margot Meus
margot.meus@kaubamaja.ee
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HERMES
PARIS

ON THE

HORIZON, ANOTHER

TERRE

<

TERRE
,

D'HERMES
EAU INTENSE
VETIVER

AVASÕNA

Vastanditest tulvil

Sügis

olnud alati

on

aastaaeg kogu

ja uute algustega!
erakordset

mu

lemmik-

värvide

oma

Eriti

suve, mis

igaühe meist täitnud

Tartu

ning rõõmustame

–

sügisel
just

ja Naiste Kinga-

ometi

Meestemaailm

pakub

kus

koht,

on

saab lahendatud

kogu garderoobimure

jalatallani!

me-

sel

sest

oleme teinud jõupingutusi,

Kaubamajas

maailm. Kallid mehed

Kaubamaja sügishooaega jätkame kampaania

pealaest

Tartus mitut

helikumast vaatevinklist. Meie aega iseloomusta-

uut kaubamärki

vad tugevad naised, keda sügistuul ei

TeksaStuudio ja jalatsipiirkonna. Kõigele lisaks

ja

kes saavad hakkama nii

päevaelus järjest rohkem
sageli

samal

murra

lehmalüpsmise kui

Täidavad

tippjuhtimisega.

ju paljud

ka

on

iga-

naised

kohapeal ka rätsep,

püksid kohe

Kingamaailm

pildi kui ka

kohale tulla,

kõlla nende

siooni

et kokku saaks

on

asendada lasteaiajütsi väikeseks jäänud riided ja
meeles

pidada

kõiki

tähtpäevi,

olles samal

Liina

ajal

Männama

arendus-ja

see

nõuab eriti head

Ka

endaga rahu tegemist, kui

ei jõua: lapsed söövad hea

meelega

ka makarone

ketšupiga ning

veel ühe

päeva

olla,

Ühtepidi

on

nurgas
suvi

tolmurull võib rahulikult

ilma et maailm kokku kukuks.

parim puhkuste

pikaks sügistalveks,

mistus

ütleb ka vanarahvatarkus:

nagu

игрой

всегда была

O

Особенно
рое,

я

идеями каждого

Осенний

новой

энергией

из нас.

сезон

дителями

высшего

общей картиной,

Это

звена.

так и

деталями

гармоничное целое. Осенью
школу,

составлять

тренировок

и

при

и

и

в

если

макарон

с

полежит в

что-то где-то

с

учетом

кетчупом,

и

мир

внутренний

все

важные

огонь.

успеваете: дети
не

с

рухнет, если

за лето

подготовка

с

долгой

лето

–

своего

И

не

стоит

клубок

сани летом…»

нью мы

будем

Мы

зиме, ведь недаром

тоже

успели

особенно радоваться

и

то,

вместе

и

мужа.

корить

пыли

с

гласит

другое,

и

с жителями

–

пословица:

этой

trendilainel ühtviisi nii

Kaubamajas

koos meiega!

контрастов

Эстонии,

ведь

именно в

тартуском

обуви. Дорогие
Тарту

всего

от всех

подгонит

по

место

в

есть

вашей

–

всю

место, где

и

городе для

брендов,
обувную

Мы

в

сможете

не

а

еще

мы

разом
отдел

создали

зону. В довершение

при необходимости

забыли

и о новинках

для

несомненшопинга обувных гурманов. Просторпочти невозможно

сумочки. Но

выбраться

Отдел женской

и

вы

гардеробом! Мужской

портной, который
фигуре.

трудились над тем,

отдел

новехонький Отдел женской

туфель, чулок или

возможности

есть

связанных с

обувной рай, из которого

пары

Мужской

Джинсовую студию

брюки

но, лучшее

Kaubamaja мы

несколько новых

на месте

тартуских женщин

ный

забот,

представляет

теперь

новые

мужчины, теперь

если

у

вас

обуви,

выйти без новой

действительно

магазин, чтобы собственными

новую прекрасную коллекцию,
вы сможете всего за

удобно сделать
пару щелчков

нет

глазами

в

все

интер-

нет-магазине Kaubamaja.
Силы

можно

черпать

в

том,

что позволяешь

другим заботиться

о

нового осеннего сезона – насыщенными природными красками от коричневого с бронзовым оттенком до зеленого, красного и сливового. На гребне модной волны костюмы – как мужские, так и женские
– они идеально подчеркивают деловой стиль, наделяют образ
Приходите к

нам и

вдохновляйтесь любимыми

элегантностью и занимают

другой

on

нала

Hooaeg,

этой

красочной

достойное

место

в

а затем

приходите

в

осенью вместе с

Kaubamaja,

цветами

любом

с многочисленными новинками на

гардеробе.

страницах

жур-

чтобы насладиться

нами!

осеЛийна Мяннама

Южной
директор
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sügis-

sügiseselt tummised

on

ka naistemoes, rõhutamaks asjalikkust ja elegant-

Познакомьтесь

лучшее время для отдыха,

осени и

«Готовь

ikka ennast

sust ning väärides kohta garderoobis. Loe Hooaja lehekülgedelt
uudiseid, mida sel korral jagub tõesti kuhjaga, ja seejärel tule

себе.

даты,

удовольствием поедят
тот

sügiskollekt-

lemmikud osta vaid

oma

pruunikatest pronksidest roheliste, punaste ja

необходимые покупки

углу еще один день.

С одной стороны,

meeste- kui

увидеть

в

занятий,

всех

вытянувшегося

в голове

как

этим, нужно хорошо уметь планировать

не

loodustoonid

новую классную

с

получить

нужно отправлять детей

музой и лучшей советчицей для

со всем

еще больше поддерживать

себя,

только так можно

гардероб

держать

раз больше

умения жонглировать

новый распорядок дня

этом

Чтобы справиться

–

снова

кружков, обновить

детсадовского карапуза
оставаясь

требует

на этот

kinga- ja sukapaari

ja põnevat

uut

milleks

ploomililladeni välja. Ülikonnad

в

Kaubamaja продолжается

«Женщина», правда,

kingaparadiis

Avar

raske ilma

kogu

et

lemmikvärvidega,

uute

избавиться

и

мужской точки зрения. Для нашего времени характерны сильные женщины, которых не сломит осенний ветер и которые могут и корову подоить, и руководить большой компанией. Ведь многие женщины в повседневной жизни берут на себя все больше ролей, будучи дома любящими матерями и женами, а на работе – руковотематике кампании

Tartu

tuliuus Naiste

–

Jõuduja väge saab ammutada

чтобы открыть совершенно

кото-

необычного лета,

наполнило

hooaja

полная

любимым временем года!

после такого

vajaduse

Ega

kahtlemata linna vägevaim

avastada, saad

naudi värvikirevat sügist

и новыми начинаниями

красок

моим

надеюсь,

ka etteval-

teistpidi

aeg,

Осень,
сень с ее

toime tulla.

kõige sellega

enam

on

teha.

hellitada lastes. Tuleja inspireeri ennast

planeerimisoskust ja kõige

rohkem sisemise sära hoidmist, et

koht, kust

kes aitab

parajaks

vinge

paari klikiga Kaubamaja e-poest.

haldusdirektor

inspiratsiooniks ja parimaks nõuandjaks oma
mehele. Eks

on

uue

või käekotita lahkuda. Ja kui tõesti ei õnnestu

trennid ja huvialad,

päevakavad,

ka

kingagurmaani ostukoht.

harmooniline tervik. Sügisel tuleb lapsed jälle kooliteele saata ja seada mängleva kergusega koosdetailidega žongleerimist,

ning oleme loonud

naisedki uudistest ilma jää

ajal empaatilised pereemad ja tööl
suure

nüüd

korral

erinevaid rolle, olles

tipptegijad. See nõuab nii

8

inimestega,

et avada uhiuus Meestemaailm

energia

ja ideedega.
„Naine” temaatikal, seekord tõsi küll, pigem

oleme teinud nii

rege…”. Meiegi

eriti koos Lõuna-Eesti

nii

loodetavasti

uue

rauta

ühte kui ka teist

mängu

pärast

on

„Suvel

sügis

по

развитию

и

управлению

REESE WITHERSPOON

Embrace
the

Elizab©e2thOBArdn,c.
võimalus.
Värtusa
esitleme

possibilities*

Uudised

Kaubamaja
kutsub Eestit
koristama
15.

Dr. Martensi

septembril toimub esmakordselt

koristuspäev

–

see on

Eesti suurim

Maailma-

juubelikingitus

maailmale. Sel päeval kogunevad üle maailma

pood
Kaubamajas

sajad

pop-up
Tallinna

Kaubamaja

kolmandal korrusel
vembrini avatud

ses

on

kuni 12.

Ikoonistaatuse saavutanud

no-

kuid vaid pop-up

on

eksklusiivsemaid

mudeleid. Tule

proovima jalatseid, mida armastavad
või-

maailma rokkstaarid

ja

mässulised

loovnatuurid!

Kaubamaja
Ilumaailmas ja e-poes
septembrist tervitab

Kauba-

soodustus veelgi

päeval

Kaubamaja

Ilumaailm kümnel

taas kõiki

ilusõpru. Uued

sügis-

kollektsioonid toovad nii säravates toonides

huule- ja silma-

raames

e-poes 15%

Kaubamaja

Paljude
ja

kingituseta
kümnel

on

päeval

rahvus-

ilma

Vaata üle

saad

sest

ööšopingul
maja

ilutoodete

15% soodsamalt

E-poes

Kõik vähemalt 30-eurosed

e-poe

ostud saad kampaania

Ilu

kampaania

tellida tasuta.

leiad

Ilu Aeg kataloogist. Kasuta

Aeg päevadel pakiautomaati
Üllatusi jagub veel! Vaata

kampaaniapakkumisi, jagatavaid

ostude sooritamisel kindlasti

kingitusi ja

Partnerkaarti,

kaubamaja.ee.

sest

sellega

HOOAEG / SÜGIS 2018

-seeru-

sisesta soodustuse

iluostud teha

sooduskupongidega, mille

ja

saamiseks sooduskood „iluaeg”.

7.–16. septembril

väga paljud

15% soodsamalt

ka kõik näokreemid

Ilumaailmast

oma

kella 21–09 Kauba-

e-poest

mid.

kampaania

peaaegu võimatu lahkuda.

varud,

teine öömüük

Kampaania

toimub 13. septembril, mil saad

vaheliste ilukonsultantide ja

jumestuskunstnikega ning

öömüügi

kõik ripsmetušid

on

soodsamad.

võid kohtuda koduste

10

Ilu Aega juba 6. septembri kell

kui ka keha hellitavaid uusi
nahahooldustooteid.

suurem.

e-poes alustame

21. Eksklusiivse

värve, sügavaid parfüüminoote

kaubamärkide müügialadel

on

osaleb Eesti koristami-

paneme omalt

poolt välja mitu

päe-

esitluste

Löö ka sina selles

ajaloo

ajakava

suurimas vabatahtlikus

sündmuses kaasa, kas või terve perega!
Rohkem infot

ja

koristama

www.maailmakoristus.ee.

ILU AEG

maja

–

vast Eesti inimesteni viia.

malik soetada ka piiratud koguses

7.

Kaubamaja Grupp

mitut moodi

ettevõtted aitavad sõnumit sellest tähtsast

edas-

poest

koristavad ära

jatel mööda Eestit liikuda ning kõik meie grupi

kauba-

saapad

jäävad Kaubamajja müügile

ning

koristusmeeskonda, Viking Motors aitab korralda-

pop-up pood!

märgi Dr. Martens

pidigi,

Tallinna

Meestemaailmas

legendaarse

tuhanded vabatahtlikud

loodusesse kogunenud prügi, sealhulgas Eestis.

registreerumine

*
j

Tt*

'3

L

V-

E

RE

V

E

INIRMALA
n
W;

pt

;

L

E

RE

V

E

NIRMALA

MOLINARD

7*;

■■■

MOLINARD

PARFUMEUR
k
r
u
n

*ää/M

DEP

U

I

S

18

4

9

UUDISED

KULTRIAE

TALLINN

FASHION
WEEK2OIB

17.10^0.10

MOEKUULUTAJA

Esitleb:

ABSOLUT.

.

SÜGISENE
Tartu

X

Kaubamajas

värskemaid

Kõige

lutaja ootab Sind

sügistrende

tutvustav Moekuu-

13. oktoobril Tartu

Moelaval tulevad näitamisele selle

Kaubamajja.

hooaja pari-

mad moepalad nii naistele, meestele kui ka

’*

laste-

le. Juuksetrendid toob

vaatajateni Wella, sügisesi

meigitrende tutvustab

Max Factor, kauni

küüri eest hoolitseb

Sally

sind põnevad esinejad, hulk üllatusi ja
loosid

auhinna-

ning muidugi parimad pakkumised

kauplustelt. Hoia kindlasti silm peal
maja

Facebookil

ja kodulehel,

kõige värskemat infot.

mani-

Hansen. Lisaks ootavad

Näeme

Tartu

keskuse

Kauba-

sest sealt saad alati

juba

13. oktoobril

Moekuulutajal!

QQQO|

]

SOKOS®

►il

W kaubamaja

HOTELS

KEVIN.MURPHY

Arens jurg

ü/tAs Las

GOLuTI

Silmapaistev
heategu
Septembrikuu jooksul

\

on

Sul võimalus osta kõiki-

dest Tartu Kaubamaja poodidest (v.a Kaubamaja
Toidumaailm) heategevushelkur. TÜ Kliinikumi
Lastefondi ja Tartu Kaubamaja koostöös valminud

SÜGIS SÄRAVAL

helkurit soetades toetad

liigesehaigete

vesivõimlemist terve aasta jooksul. Ole

MOELAINEL

tev

Aasta suurim moesündmus Tallinn

tud disaineritele

Fashion Week kostitab kodumaa

TFW lavale ka

end

ka sel

17.–20.

sügisel,

seades

oktoobriks sisse

tuurikatlasse

ning

Kul-

tuues lavalauda-

jõuab sügisese

suurejooneline,

tav

20 aasta

Hõbenõela auhinnale

2018. aasta

Sooleppja

astub TFW la-

moe-

märki, kelle

seas

kohtab nii nime-

kaid moekunstnikke kui ka
maid disainitalente:

oma

uue-

värskeid

kollektsioone esitlevad WOOM,

August,

Iris Janvier, Diana Arno,

on

Vatsk-Laasner,

ritud Inga

sügisel

juubelit

tähis-

ton), Kriss Eglite (NewVintage by
Kriss) ning Kristel Kuslapuu. Lisaks
TFW

põhiprogrammile

leiab

sügi-

sel Kultuurikatlast näituse, mis

i \

on

koostatud noorte moeürituse

võitjate

tasuta tutvuda TFW toimumise
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1

(Mon-

lish, Gita Siimpoeg,

teised. Lisaks eelnimeta-

kaubamaja

•

Katrin Aasmaa, Kuld-

nõelale aga Hanna Haring

MoeP.A.R.K eri vanuserühmade

ja paljud

tartu

#•

nominee-

Aldo Järvsoo, Tallinn Dolls, Woo-

NO.B

O

Liisa

Riina Põldroos, Ketlin Bachmann,

BRAND

•

gala, mida esitleb Kaubamaja.

dele igati võimsa moeassortii.

vale seitseteist disainerit ja

12

Kuldnõela

silmapais-

heategija!

•

disainisõpru

laste ravi-

töödest

ning millega

saab

aegu.

Laste

i

Tiffany&Co.
Introducing

the New Fragrance

#AllYouNeed

UUDISED

Uus j a rikkalik
ilu.ee avatud!
I.L.U.

on

nüüd

Viljandis ja
ga ilu.ee

igal pool

−

ka Hiiumaal,

Raplas,
ja rikkaliku valiku-

Narvas! Uuenenud

epoest

saad

oma

lemmiktooteid tellida

üle Eesti kõikidesse SmartPOSTi
desse.

Hommikupoolikul

pakiautomaati-

tellides saad

oma

ilupaki

kätte juba järgmisel tööpäeval, I.L.U. poodi järele
tulles
ee

juba

samal õhtul.

Septembris

lehel eksklusiivsed, ainult

sooduspakkumised,

ootavad ilu.

epoes

lisaks tasuta

kehtivad

transport ja

palju toredaid iluüllatusi. Avastamisrõõmu jagub
uues

e-poes terveks

sinuga, kus iganes

sa

sügiseks

−

ilu.ee

on

alati

viibid!

BloggersMarket
ja L’OCCITANE
andsid välja
beauty box’i
Kuus armastatud

blogijat

BloggersMarketisse kuuluvat

Anna Elisabeth

Kaljuvee,

MariLiis Suvi,

ABC KING

Triinu Ollema, Liina Põldaru, Britta Talving ja
Luciné

Ayanian

valisid L’Occitane’i

laiast tooteva-

kingapoe

avas uue

likust välja viis kõige lemmikumat ning koostöös

L’Occitane’iga

leidsid nende toodete reisisuuru-

sed tee ühte karpi. Karbis

on

ideaalne valik

too-

teid just aktiivsemaks perioodiks, et kott oleks
kerge nii maale vanaema juurde sõites, matkates,

spordisaali külastades. Beautybox
müügil Tallinna ja Tartu Kaubamaja Ilumaail-

sünnipäeva tähistav jalatsipoodide kett ABC King avas augusti keskel Kristiine Keskuses uhiuue kingapoe, mille värske interjöörilahenduse unikaalseks

sioonid. Uus pood
märkidele.

on

armastatud kingamärgid
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butiikides

on Marju Tammiku imekaunid seinaillustratja valge ning koduks paljudele hinnatud jalatsi-

pärliks

on avar

reisides kui ka

mas, Kaubamaja epoes ja L’Occitane’i
ning valitud I.L.U. kauplustes.
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Sel aastal 25.

Caprice, Vagabond, Rylko, Ecco, Clarks,

Sortimendi alustaladeks

on
on

siin kohal

oma

ehedad

kvaliteetsed

ja

Remonte

ja

teised

parimate kollektsioonidega.
materjalid, jalatsite

trendikus ning mugavus. Ootame uudistama ja ostma!

r

jl
i

Cö

>n
I

yslbeaut.com

PARFÜÜM

uudised

KIA Stonicu valik täieneb
Alates oktoobrist jõuab Eestisse

automaatkäigukastiga

versioon

B-klassi väikese

isikupära

linnamaasturi Kia Stonic

rõhutavale inimesele. Trendikat

Kia Stonicut saab valida kuni 20 värvikombinatsiooni vahel
värviline või kombineeri kerele

ja

katusele eri värve. Ka

−

vali kas

salongis

ühe-

saab vali-

da eri värvipakettide vahel või siis valida klassikaline must. Hinnad algavad
17 290 eurost. Vaata rohkem

Radikaalne

PEUGEOT’

kupee-sedaan
Avastage

uus

Peugeot

508!

Tegemist

on

julge

välimuse ja jõulise iseloomuga radikaalse
Oma madala ja dünaamilise
kuju, agressiivse esiosa ja atleetliku stiiliga uus

kupee-sedaaniga.

508 avab ukse uude, sportlikkuse ja
elegantsi ajastusse. Läbimõeldud disainiga on

Peugeot

tagatud kompromissitu

esteetilisus

ja

hästi tasakaalustatud proportsioonid,
mideta uksed, viimistlus

läbi mõeldud

aknaraa-

ja ergonoomilise paigu-

tusega juhtimisseadmed
detailini

kvaliteet:

on

kõik viimse kui

ning iga

element

on

tüki-

ke selle elegantsi ja täiuslikkuse tasakaalust.

Peugeot

508 mudeli käsutuses

on

uued tõhu-

sad PureTech'i või BlueHDi mootorid ning

kaheksakäiguline

EATB

automaatkäigukast,

et

oleks alati olemas maksimaalne võimsus ning
madalad CO₂ heitmed. Varsti

salongis.

lähemalt peugeot.vikingmotors.ee.
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Uuri

ja registreeru proovisõidule

www.kia.ee.

KSTU RID

TASV TUD

E

T

LJAD
E
E

G

NÄHTAVTUNDUBNÄHTAMATU
UusVisionAiryGe l Lipstick
28r ikka l ikku
/,

Il

uo n

kauakestva t tooni
kerget GINZA
TOKYO

taasloodud

.

I l uontehtudsüdamega
.

uudised

Kas oled

juba
proovinud kasutada
mobiilset rahakotti

mTasku?
Uue

mobiilirakendusega

edaspidi
võid

mTasku saad Partnerkaarti

kaasas kanda telefonis.

paigutada

ka kõik

oma

Veelgi

enam

pangakaardid.

–

sinna

mTasku mak-

sed toimivad Kaubamajas, Selveris ja I.L.U. kauplustes.
mTaskut kasutab Partnerkaardi poodides iga päev juba
üle 17 000 inimese!
Nüüd

Annetuskeskkonna kasutamine

mTaskus ka annetuskeskkond, mis võimal-

mTasku rakenduses

on

väga

lihtne:

Vajuta

•

Vali

või heategevusorganisatsioonile annetusi teha.

•

Vajuta valitud organisatsiooni ikoonile ja vali

mTasku annetuskeskkonnas saad toetada neid

•

Annetus ongi tehtud!

heategevusorganisatsioone:

Vaata

dab

sama

mugavalt

ka endale südamelähedasele fondile

kaardimärgiga

ikoonile.

•

on

jaotusest „Heategevus” meelepärane organisatsioon.

täpsemalt

Partnerkaardi veebilehelt

Laadi alla
nõustu

jaks.

mTasku

summa.

partnerkaart.ee

äpp Google Playst

või

App Store’ist,

kasutustingimustega ja registreeri

mTasku kasutamine

on

end kasuta-

tõeliselt lihtne!
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TARTU KAUBAMAJA

Tartus

uus

Meestemaailm

ja Naiste Kingamaailm!

Kõik

Lõuna-Eesti

lausa

mud Tartu
uksed
linna

Naiste

on

moemaanid

seadma

peavad

oma sam-

Kaubamajja,

avanud täiesti

parim

sest
uus

Meestemaailm

Kingamaailm. Lõputul hulgal

uusi

ning
ja

märke,

palju shop-in-shop’e, põnev pop-up ala, rätsepatöökoda jpm
see kõik ootab sind Tartu Kaubamajas. Ootame Sind avamisnädalavahetusele
–

7.–9. septembril!
OSTES
3 TOODET,
ON KOGU OST

-25%
Ostes Meestemaailmast ja/või
Naiste Kingamaailmast kokku kolm

toodet, saad kogu ostu Partnerkaardiga lausa 25% soodsamalt.
Pakkumine kehtib

MEESTELE

7.–9.09.2018

Tartu Kaubamaja Naiste

loodud maailm

Kingamaailmas ja
Meestemaailmas.*

Tartu
oma

Kaubamaja

Meestemaailm

Kui mõni

totaalse muutumise. Rõõm

rõivaese

moemärki, nende hulgas

vajab

kohendamist, siis

Boss

Cardin,

uues Meestemaailmas

seadnud minibutiike

rätsepatöökoda TUBLI
RÄTSEP.

jäänud

on

Boss

truuks

teinud läbi

tervitada lausa 15 uut

Black, Sand ja

Dr.

Martens. Härrade lemmikuteks kujunenud Pierre

tõttab appi

avatud

on

endisele asukohale 2. korrusel, kuid

Orange, Joop!, Bugatti jt on

desse, mille juures

meenutavatesse

on

ka luksuslik

ja

end sisse

shop-in-shop’i-

avar

proovi-

kabiin integreeritud minibaariga. Teksaarmastajad
võtku suund eriti vingesse Teksastuudiosse ning

kingapaari

leiab

veelgi

suuremast

jalatsite ja

suaaripiirkonnast. Avastamist on küllaga ja
selt ei

jäta

uus

uue

akses-

tõenäoli-

maailm külmaks ühtki härrat.

Kingaparadiis
NAISTELE
Uus Naiste Kingamaailm Tartu Kaubamaja 2. korrusel
on

selle

sügise kõige

paradiisis
märgi,
Kurt

on

mille

seas

Geiger,

trendikam uudis. Täiuslikus

koha sisse võtnud üle 60

kinga- ja

ka värsked liikmed, nagu Lloyd, Gant,

Dr. Martens, Marc

Cain,

Tosca Blu Studio

jt. Ideaalse kinga, koti ja aksessuaari leidmine
lihtne,

kuna valik

moe-

koti-

on

on

ime-

jagatud neljaks piirkonnaks:

luksus, trend, klassika ning suka- ja sokipiirkond.

Šoppamisele

lisavad naudingut enneolematud
sisekujunduselemendid: kingatribüün, akrüülklaasist

linnuparv ja teemandikujulised riiulid. Ja

see

pole

veel kõik! Tule ise vaatama!

*Pakkumine ei laiene

20

Kaubamaja
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kinkekaartidele

ja püsikliendipakkumise toodetele ning

seda ei

saa

kasutada koos teiste

eripakkumiste ja kupongidega ning

e-poes.

L ASH VOLUMISER
Dramaatiline volüüm. Eraldatud
Intensiivselt

must.

ripsmed.

KOLUMN

2 lobsterit
TEKST:

Taas
On

Leslie Laasner Foto : Inga Vatsk-Laasner

elu

ja taas üllatab
tehtud

juba

veel. Minu

ja

Ma

millegi imelikuga.

nähtud

aga ikka

küll,

nimistus nähtus-

kujuteldavas

test, mida aju tihi keeldub uskumast,

tegelikult

eriti midagi, aga

need valmivad

mitme

ja

mismoodi need

teha

pole,

soodne hetk

suhetele kordki

Edasi

mahavõtmiseks

aja

Samuti

et sobib alustada mõne võõrkeele

selgub,

kodumasinate poes

ma

teist

ja sõitsin hoopis

seal

oma

elu

ja

vajab puhkust
ja tuleb vältida rahvarohkeid kohti.

sega. Nii et kui te mind praegu

õppimiotsite, siis teadke, et

Jätsin kõik kus seda

pole.

ja

lambist üksikule saarele. Võtan

mõistuspäraselt korea

keelt

tegemise võime

terve käänulise elutee.

võimed olemas. Ilmselt
kõhelnud

samal

ja nii

Huvitav,

Iga põõsa

uut

purjetaks

elu,

ekvaatori

tegelikult horoskoopide järgi.

ei laseks

suunas,

keegi

joogat, alustaks

kolleegidel pähe istuda ja

avatud

kõigele uuele,

omal

vist elavadki horoskoobi

ja vaatas

vastu

prillidega

mind sellise

järgi. Üks just tuli

näoga,

nagu

peaks

tänaval

vältima

sain

et

suudan

ma

ma

on

kitarri,

sinna

pilli plõnnida ja

hoogu juurde. Jalgrattaga käed

need erilised

sain esimese

lasta. Omale tundus imelik, aga

ajal laulujoru

osa

juurde

plaksutasid

lahti sõita ja samal

nii et aknad

punn

põhjas metalit,

muru

ja voolida lepapuust vilepilli.

elu

ajal

Elementaarne. Niita

purunevad.
Kas saaks

midagi keerulisemat?

ja samal ajal vahetada lambipirni, istuda miitingul

skrollida Instast mõttetut soga. Loomulikult. Terve

mind saatnud usk kahe tegevuse võlujõusse. Tänapäeval

on

kutsutakse seda ka

Sada

multitaskinguks.

aastat

hiljem, kui

mu

tee

ühel kenal

päeval

firma köö-

Lugesin lõigu läbi, proovisin leida endaga ühisjooni, kui
äkki…

Süda

jättis löögi vahele.

Silm peatus

kuupäevadel

minu

usk kahe asja tegemise võlujõust killukesteks ja sädelevad helbed

nõuka

Kusagil

kui poes oli saadaval ainult

ajal,

kadusid aegluubis keereldes koos solgiveega kraanikausist alla,

kala-

konserve ja müüdi leiba, mida kutsuti seakeeksiks, kui telekast näidati multifilme, mida lapsed

kus

kolleeg parasjagu

Mis kuradi

Vähk,

kodust kaasavõetud eilse risoto

kas te teete

nalja?

Ma

pole

neid

karpi pesi.

kuupäevi kunagi

vaadanud! Ma olen supermees, Kaksik, kes kahte asja teeb!

enam

Juba terve elu. Kuhu helistada? Kellele

Vaatasin üle.

kirjutada?

kartsid, kui koolis olid tsiviilkaitseõppused ja keset päeva

On jah Vähk. Oleks siis veel lobster. Või parem kaks lobsterit.

tuli

Need

gaasimask peas

kaevikusse marssida või kraavi heita

(tuumapommi eest!), liikusid

käest kätte

asjad. Videokassetid, plaadid,

isetehtud muruniitja ja

Miki-Hiire koomiks,

muuhulgas

ka mingi

jabur tähtoli,

aga

käimise, võrri putitamise ja erinevate pommide meisterdakuna

mise

nagunii muffigi

teha ei

olnud, peale

(mida lapsed muud ikka teevad),

ennast seda

õunaraksus

mingi hetk

siis

ma

lugemas leidsin. „Pál tänava poisid” ja „Sala-

duslik saar” hakkas peale üheksandat korda üle viskama
enivei. Otsisin
sik. See

päev

oma

sünnikuupäeva järgi üles,

oli murdeline. Sain

olen. Milline inimene. Seal oli

lega

kahte
lise

asja korraga. Peab

ennast vastu

puul

elektrikilpi,
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on.

on

su-

Kohe üsna

geenius olema, et

oksad ja kui

sel-

öelda,

kergendad

siis võid näha tunneli

koogitainas,

tegelikult

hauks. Sama hästi võiks

valgust. Miks seal kirjas ei olnud,
näiteks toores

ma

Kak-

et Kaksikud suudavad teha

ikka eriline

sügava mõttetera välja

lehm annab piima,

et olen

tädi väga lendleva

üles tähendanud, kes need Kaksikud

alguses oli muuhulgas öeldud,

et

teada, kes

keegi

lõpus

et Kaksikutele meeldib

uisutada

kahepeale

ehk

ikka ära teevad.

midagi

igasugused erili-

Ma ei mäleta täpselt, mis raamat see

kujuraamat.

ajal

sünnikuupäev oli hoopis Vähi juures. Mida
kuradit? Oot-oot, poisid, poisid?!? Õrna tähetolmu klirinaga purunes

oodanud, aga elasin hiljuti läbi elu

ühe suurima horoskoobikatastroofi.

sed

ei

juua limpsija süüa jäätist. Muidugi. Õppida ja samal ajal kuulata

ja püha müristus,

inimesi, kes käivad imelikult riides.

Poleks

hetkegi,

et kui

seepärast,

gis jälle tõmbas, jõudsin taas lehte sirvides horoskoobini.

kodus kartul keeb üle. Tegelikult, kui praegu mõtlen, siis

paljud

ma

Pesta hambaid

õppides.

milline oleks elu meie planeedil, kui

taga teeks

on

kummitanud mind

ja samal
elaksime ka

see

asja korraga

Ilmselt alateadlikult hakkasin seda uskuma, et mul

hoopis

on

läheneda elule

ning

mõistuspäraselt.

tervis

ja

Saad taas tea-

lõigust.

külmkappi pole täna mõtet ostaja

psüühiline

kirjutatud.

lased ikka silmad üle sellest müstili-

sest elutarkusest tulvil väikesest
et

kokku

firma kööginurgas, seni kuni tee tõmbab

Aga kusagil

da,

on

mäle-

raamatust

on

kusagil esikümnes ka horoskoobid. Sa tead, kuidas

midagi

22

ei

ta sellest

jahevi,

seda ei tea.

Hakkasin
lugusid

hetkega kahtlema
üle ja krt,

jah

on

oma

võimes. Kuulasin

imelikud. Äkki

ma

oma

ikka ei

oleks tohtinud bassi mängida ja samal ajal laulda joriseda? Võibolla oleks

pidi moonwalki tegema,
elu

kujunenud,

kui oleksin elanud

Guugeldan kiirelt Vähkide kohta,
et olen

viiulit. Mida? Vähi
on

Ema,

vähi kombel

nagu

ma

trügida esiplaanile

tähtkuju

mu

oleks alles teada saanud,
on

ega

Krabi ja Krevett.

mängida esimest

all sündinu reisib vastumeelselt. Mõh?

tal iseloomu tõttu alati raskusi. Palun korrake küsimust?

anna

padruneid,

mis toimub? Ma teen kõike valesti. Ei

edasi lugedagi. Viskan vanast harjumusest pilgu Kaksikutele

väga, kuigi
Nüüd

tagur-

hoopis vähjatõdemuste järgi?

adopteeritud ja minu tegelikud vanemad

Nii. Vähid. Nad ei armasta

Tööl

pidanud hoopis

nagu Michael Jackson? Milliseks oleks

me

on

teisipäev,

räägime.

nõudvate tööde

päeva üle,

on

hea

aga mina

palun

täpsust ja konkreetsust

Mina? Kolumni

žongleerin siin

viie

tähtaeg on juba kolm

tomatiga ja samal ajal

mängin varvastega bandžol kimalase lendu. Mind ei huvita.
Mina olen Kaksik!

−

päev reisimiseks ja pidutsemiseks.

Ja nüüd Vähk. On aeg

tegemiseks.

julge

DEEPIKA PADUKONE.
TISSOT PR 100 LADY.
TO P W E S S E LTO N

#ThislsYourTime

D lAM O N D S .

T I S S O T WAT C H E S . C O M
TI S SOT, I N N OVATO R S BY TR AD ITI O N

PERSOON

ERINEVUSED

rikastavad
Tähistamaks muudatusi Tartu Kaubamajas, kus mehelik Meestemaailm ja
naiselik Kingamaailm moodsalt segunevad, küsisime tuntud Eesti naistelt ja
meestelt elu ning hoiakute kohta.
Tekst Eia Uus Fotod

: Laura

Nestor, Kristi Kullerkupp, Gerda Carina

Kesküla,

Terje Ugandi, Kaupo Kikkas, Madis Palm, Laura Strandberg ja erakogu

KAI REALO
CIRCLE K EESTI AS-i PEADIREKTOR, JUHATUSE LIIGE

Naised on juba ammu palju ägedamad ja

tugevamad

kui 1950ndatest pärit klišeed

selga pole

Imetlen inimesi, kes

on oma suure muu-

vahel panna

midagi.

Hetkel

meeldib mulle väga ruudulise comeback!

seda tunnistada lasevad. Naised ei pea

tust toova idee suutnud ellu viia teisi

Parim kingitus, mille oled saanud?

olema meeste moodi selleks, et end

inimesi kaasates. Hea idee võib tulla

pea

tõestada. Nii nagu vaikus
kam kui tugev

müra,

on

vahel

kõne-

nii saavad ka naised

mitmed viivad ellu

paljudel ning
tusi,

muuda-

mis sõltuvad vaid neist endast.

ja mehed väga erineval moel asju

Tõeliselt äge

hästi teha.

haarata ja neid suunatult tegutsema

Mehed on elu edasi viiv jõud,
väike

(või

neil lausa

siis ka
veres.

kõrgem,

rem,

suurem)
See „mul

sest

konkurents
on

suurem,

panna. Ja
on

pa-

targem, ilusam”-hoiak võib

siiski

on

kaasa
aga võime inimesi

tagada,

see suur

et ühiselt

tegutsedes

idee ära ei kao või

millekski muuks ei muutu.

Raamat, mida soovitad sügisõhtuteks?

vahel üle võlli minna, aga üldiselt siiski

Puhkusel loetud A. J. Finni kriminull

aitab elus edasi. Suuremate sammudega

„Naine aknal” aitas väga hästi pead

ja jõudsamalt kui

töömõtetest tühjendada.

vaid

kaalutlustest lähtuv
Minu „firmaroog”on

mugandasin

praktilistest

aeglane areng.
lõhevorm, mille

Jamie Oliveri

retseptist.

Milliste

oma

Kõigiga

–

vigadega oled leppinud?

ma

olen nagu Pipi, kes ei kan-

natanud tedretähtede all, vaid tal lihtsalt

Oskan ka üht maksakastet, mis

olid need. Mina olen ka, nagu

suudab isegi maksa suhtes kõhklejaid

ja väikesed „kortsud”

eelistusi muutma panna.

oma

Viimane masin, mille hankisin,

pildis

enne

Hea

ilmselt

seda lumepuhur.

paarisuhte alus on

olen,

isikupära.

ikkagi juht,

aga

võib-olla siiski

veel turundusjuht kuskil suurfirmas. Oma
usaldus

ja

ja isikliku

natuuri

on

raske

peita.

Oleksin tahtnud

olla ka moekunstnik või

copywriter

ruumi austamine.

reklaamiagentuuris,

nendeks oleks

Kõige jubedam naiste riietuses on

vaja rohkem annet.

mõistmine,

rahulikkus

vaid lisavad

ma

muidu täiuslikus

Kui elu oleks läinud teisiti, oleksin praegu

on

kaasaskantav Bluetooth-kõlar,

aga

liiga väike või mittesobiv pesu.

Täiuslik puhkus on

Millist stiilinõu meestele annaksid?

kõrval maaliliselt kaunis Itaalia kuurordis

Julgemat

värvikasutust riietuses

loobumist viieeurostest

ja

juukselõikustest.

ole alati olemas, kui vaja, kuid
võimalus ise

teha,

anna

ise otsustada
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ja kõik,

mis sinna

ja

logelemine basseini

juurde käib: päike,

toredad inimesed, vaimustav toitja

jook ning

Laste kasvatamise kuldreegel:
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ise eksida.

(50)

mitte

mingeid tööasju.

Minu riidekapis on alati

kingi ja uusi riideid,

palju

kuid

kõik, keda kutsusin, said

sünnipäeval
du

ja selle

osaleda. See oli

muutsid

minu elu eri

mu

See, et
viimasel

väga äge

pi-

ägedaks just inimesed

etappidest.

ANNIKKY
LAMP
EUROOPA KOMISJONI

(38)

PRESSIESINDAJA

Naised on inimesed.
Mehed on inimesed.
Minu „firmaroog”on Omaani

datlikook. Selle

kuninglik

populaarsus kolleegide

pöörane.

seas on

Viimane masin, mille
kannmikser. Pärast

hankisin,

on

korralik

aastatepikkust sause-

guriga nökerdamist pakub

uue

Magimixi

kasutamine mulle määratut naudingut.
Hea paarisuhte alus on see, et sulle
teine inimene tõesti meeldib.

Kõige

jube,

jubedam naiste

et lastele

riietuses pole

kui inimene ise

rahul. Olen

on

väiksuure-

tuleb õpetada suuri, mitte

seid voorusi. Mitte

meelsust;

mitte

säästmist,

vaid

ettevaatlikkust, vaid

taktitunnet, vaid

igasugu stiilireeglite ja -ettekirjutuste

vaprust;

(à la

tust inimeste vastu; mitte soovi olla

ei

10

asja, mida

peaks kandma)

tumine

peaks

võimalus,

30+ vanuses naised
vastu

olema

mitte

allergiline.

Riie-

eneseväljendamise

vaid soovi olla

haaremipükste

uhke omanik.

armas-

mu

Nikky.

aega

See

ja teada.

ma

seda
on

endiselt

on

Et

ajaks sobib

udude aed” (Tan Twan

oma

pole

ehk

Eng).

nõrkustega oled leppinud?

cool. Ma lähen huvitavatest

asjadest ja inimestest väga elevile ja

Hüüdnimi, millega sind kutsutakse või

pikka

„Õhtuste
Milliste

kutsutud? Olin keskkoolis ja ülikoolis

repressioonivorm.

Aususe huvides: olen

edukas,

mitte

vihmaseks

rasügiseseks

on

kaugele

teisiti,

oleksin praegu

spordikommentaator.
Täiuslik puhkus

Starbucksi nimi.

näha.

Kui elu oleks läinud

mitmekülgne.

on

meeldivad kohad, kus

on

Mulle

nii kultuuri,

Millist stiilinõu meestele annaksid? Sama,

Imetlen inimesi, kes julgevad elada. Ja kes

ajalugu,

loodust kui ka lihtsalt ilusat

mida naistele: riietu

oskavad

ilma. Ja

lugemiseks peab

rõõmuga ja täpselt

nii, nagu tahad. Meeste

puhul

on

olulisem rõhutada, et stiilihuvi

ehk

on

okei,

midagi praktilist

teha.

Soovitan raamatuid

Parim kingitus, mille oled ise teinud?

üldiselt,

aga

olen uni-

versaalsete soovituste suhtes kahtlev, sest

Laste kasvatamise

maitsed

sel alal

mingi autoriteet,

Natalia

aga

lugesin just

Ginzburgi esseesid, kus

ta

ütleb,

aega olema.

õhtukleiti.

Minu

seda ei pea häbenema.

kuldreegel: ma pole

riidekapis on

Raamat, mida soovitad sügisõhtuteks?

vitan

on

äsja

Ulmesõpradele soo-

erinevad.

eesti keeles ilmunud raamatut

„Viies aastaaeg” (N. K. Jemisin) ning

Sünnitasin
Parim

oma

kingitus,

kaaslase

25

tütre enda sünnipäeval.

mille oled

kingitud

saanud? Elu-

Tanel Veenre tiaara.

va-

ANDRES SIEM
BAARMEN, LOOVJUHT,
Naised on meestega võrdsed. Kõik võiksid sellest ükskord
tud meie

tipp-poliitikud ja

alfaisased avaliku elu

stereotüüpsed
päev

saada, kaasa

aru

on

muud

soorollid

on

väga eilne

kõige

Minu „firmaroog”on

šikimad.

Dry

Martini.

Alati

Guadagnino filmi „Kutsu mind oma
nimega”. Seal on üks tähenduslik isa-poja
stseen.

Õige

segatud, vasta-

Imetlen inimesi,
väga hästi.

kes teevad

Ma võin süüa kaks

sidruni koor.

sööki

Viimane masin, mille

hankisin,

on

on

elujanu.

Millist stiilinõu meestele annaksid?

Kingad, kingad, kingad! Ikka mitu paari.
Ühe ja sama kingaga ei ole hea käia kogu
aeg.

Mehel

peab

oma

tööd

kolmekäigulist õhtu-

järjest.

Kui elu oleks läinud

teisiti,

oleksin praegu

kunstnik. Võib-olla siis järgmises elus.

käsitolmuimeja.

Hea paarisuhte alus

olema vähemalt neli-viis

Täiuslik puhkus on suvilas Vääna-Jõesuus.
Minu riidekapis on pintsakuid rohkem
kui

pükse.

Viimati leidsin

uue

sõbra

Botaanikust.

Sõbrad kõik.

paari kingi ja neid vahetades saab vähe-

Parim kingitus, mille oled saanud?

malt viis aastat hakkama.

Eduard Einmanni graafika.

Laste kasvatamise

kuldreegel:

on

Milliste oma nõrkustega oled leppinud?

valt meeleolule kaks oliivi või värske

kvaliteetne

praegustele

kutsutud? Ansu.

klaas, õige temperatuur ja loomulikult

õiged koostisained.

aga soovitan kõikidele

ja tulevastele lapsevanematele vaadata

Hüüdnimi, millega sind kutsutakse või

šikimad.

smokis

Mehedon smokis

lapsi,

(37)

Luca

tegelased. Iganenud

kõige

Mehed

arva-

COPYWRITER

mul ei ole
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PERSOON

MARIS

KÕRVITS
RAADIOSAATEJUHT JA

(40)

TOIMETAJA

Naised on suuremad muretsejad
kui mehed.

Mehed on tihti nõus

auto

oma vana

naisele jätma, kui endale

uue

ja

parema ostavad!
Minu

„firmaroog”on

Viimane masin, mille

lõhekotletid.

hankisin,

on

pesumasin.
Hea paarisuhte

alus on lapsemeelsus!

Kuigi igale suhtele toimib ilmselt
erinev võte.
Millist stiilinõu meestele annaksid?

omandada.

ükskõik,

Käige tihedamini juuksuris.

Raamat, mida soovitad sügisõhtuteks?

kes

Ja kappi

vähemalt üks hästi istuv ülikond!
Laste kasvatamise kuldreegel:

lapsed

Tuletada meelde mõni

„Head

need kasvavad vitsata.”

Hüüdnimi, millega sind kutsutakse või
on

kutsutud? Mammu, Marju,

Imetlen inimesi, kes leiavad

et aastaid

aja,
ja aastaid, veel ja veel, haridust juurde

inimesteta,

kõneleda sooviksid.

Minu riidekapis

on

liiga palju

mööda

armsaks saanud lasteraamat. Toimib!

maad lohisevaid kleite ja mitte ühtegi

Milliste

nabapluusi.

Olen

Kessu.

lapsepõlves

kus kohas. Ilma

midagi

oma

oled

vigadega

leppinud?

liiga otsekohene.

Parim kingitus, mille oled saanud?

Kui elu oleks läinud teisiti, oleksin praegu

Kassettmakk emalt, kui sain

jurist.

seks. See oli parim

Täiuslik puhkus on üksinda. Täiesti

eluks: huvi muusika vastu.

seeme

10-aasta-

minu tänaseks

TOIVO ASMER
ETTEVÕTJA (71)
Naised on tegelikult need õiged

valitsejad,

sest

emad ja ilma

maailma

ainult nemad saavad olla

järeltulijateta kaob

kõik.

maitsetuse

lotendavad

mehed Itaalias!
Laste kasvatamise

meestele selle eest

tänulikud.

pane ennast

Minu „firmaroog”on

jätkuvalt pannkoogid

ja meie kodustest pannkookidest

ta, kõik

põlvele.

hankisin,

muruniiduk.

hoiduda

deks,

lotendavad

kandub edasi ka järgmisele

põhiliselt issi!
naiste

„sorakad”

ei ilusta. Andku naised mulle

aga

see

on kutsutud? Todi
ja Tobi, Toits ja
Toips, Donja Goga. Viimasel ajal

mis minu arusaamist mööda küll

kedagi

an-

eelistan naisi näha kleitides ja

seelikutes. Ei meeldi ka põlvini venitatud

Imetlen

inimesi, kes

vaatamata

kadedatele

Kui elu oleks läinud

olgu puhtad-läikivad, pidulikud,

siis

õhukese

oma

2003

ega

järsu

otsuse

kahetse.

teisiti,
aga

oleksin praegu
aastal

tegin

poliitikast

lahkumiseks

Õige otsus!

tallaga kingad jalas. Ei sobi paksude tal-

Täiuslik puhkus on kodus koos

dadega tänavakingad, mokassiinid, tossud ega ka kummikud. Ülikond olgu ikka

perega, kui oled
Välismaareisid

ja rahvarohked

õiges mõõdus ja pressitud, korralik triik-

ei ole täiusliku

puhkuse jaoks.

seljas ning lips

ees.

Alati on stiilne

kanda mantleid! Kanda teatrisse minnes

talvejopet,

mille alt

paistab pintsak,
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rada

aina kõrgemale.

jätkuvalt poliitikas,

kontserdile,

ande, töökuse

„sõpradele”

rühivad sihikindlalt mööda

Millist stiilinõu meestele annaksid?
Kui lähed teatrisse või

on oma

ja sitkusega kaugele jõudnud ning kes

kampsunid.

särk

ette

või

Kõige jubedam naiste riietuses on

jalas,

ja kujuta

Pideva õiendamise,

Hüüdnimi, millega sind kutsutakse
on

esimesest riiust.

viigipüksid ja

olukorda

riidlemise ja karjumisega last ei kasvata-

Viimane masin, mille

Hea paarisuhte alus

kuldreegel:

lapse

ennast temavanusena.

paremaid ma pole kusagil söönud.

on

igasugused

linnas liikudes ei

ole sobilikud; vaadake, kuidas riietuvad

ja naised

on

Ja veel:

tipp.

T-särgid

Mehed on naiste parimad abilised

väga

26

on

Minu riidekapis

aja

on

Viimati leidsin

maha võtnud.

paigad

hulk ülikondi,

Parim

kingitus,

Olen kinkinud

sõbra oma imepisikese

Pole vist väga
kõik

valikut

lähevad

uuendama!

mille oled ise teinud?

sõrmuseid,

üks neist.

Parim kingitus, mille oled saanud?

rohkelt särke ja lipse. Lipsude

peab pidevalt

uue

tütretütre Laureeni näol.

mu

originaalne,

viis last

katki,

on

aga

tõepoolest

parim kingitus. Asjad

kuluvad või kaovad ära.

e

KÕRGMOE PARFÜMEERIA
Märkimisväärsete loojate valitud tooted, millest
Loodud parfüümid

on

igaühel

on oma

unikaalne

ajalugu.

eksklusiivsed, kindlalt väljakujunenud parfüümiloojatelt.

Kõige kõrgema kvaliteediga materjalid, kõige haruldasemad looduslikud koostisosad, loovus ja palju
käsitsivalmistamist

– kõik

see on

et kaasa aidata

pandud nende ainulaadsete lõhnade loomisse,

iga parfüümilooja isikupära kajastamisele.

Creedi lõhnamaja esitleb
Les Royal Exclusives kollektsiooni,
kus iga aroom võimaldab tema

kasutajal tunda end kuninglikult,
kinnistades ajastute

Xerjoff

on

mälestusi.

kui väärtuslik reis luksuslike

parfüümide

hinnalises maailmas.

Creations Cruz Del Sur II

Shooting
panevad

ja

Uden

Stars kollektsioonist

Sind uskuma, et tähed

võivad olla lähemal kui oskame arvata.

Xerjoffi uus looming
Shooting
nagu

Cruz Del Sur II

Starsi kollektsioonist

troopilise

on

metsa loendamatud

vihmapiisakesed.

Gardez-Moi

esindab elegantset

„saatuslikku naist“ koos Pariisi hinge
ja mõjujõuga, mis kestavad

igavesti.

Patchouli aroomis (Esteban) saame

tunda, kuidas roosakad patšulilehed
koos mahagoni

hingusega löövad

samas kuumas rütmis kui meile

elu andnud planeedi tuksed. Jovoy
Private Label on ideaalne ja modernne
idamaine aroom, mille jälg on sama
võimas kui elegantne.

Ühtaegu

nahkne kui ka suitsune, on see väga
äratuntav signatuurlõhn, mis on
mõeldud eranditult

tugevatele isiksustele.

JOEL OSTRAT
ETTEVÕTJA,
(35)

LOOV PEAKOKK

Naised on tundlikud.
Mehed on mitte nii tundlikud.
Minu

„firmaroog”on lihtsad asjad,

pigem külmkapipõhjakraape gurmeeroog!
Viimane masin, mille hankisin,

on

elektriline

hambahari.
Hea paarisuhte alus on ausus.

Kõige jubedam

naiste riietuses

on liiga

laiad teksased.
Millist stiilinõu meestele annaksid?

värvilisemalt!

Julgemalt ja

Laste kasvatamise

ja

anna

talle

kuldreegel: tegele lapsega

palju tähelepanu.

Hüüdnimi, millega sind kutsutakse või

on

kutsutud? Mürakaru, Jollu, Jolka.
Imetlen

BIRGIT

inimesi, kes peavad alkoholiga piiri.

Richard Brandson

LAULJA

Milliste

oma

viis”.

olen saanud sina

sisekujundaja.

Täiuslik

puhkus on

Parim

nõrkustega oled leppinud? Oma

tormakusega

(30)

„Virgini

teisiti,

praegu

oleksin

ilus ilm, sõbrad ja

rand tööst kaugel!

Raamat, mida soovitad sügisõhtuteks?

SARRAP

Kui elu oleks läinud

peale.

kingitus,

Oma kihlatult

mille oled saanud?

laps.

Parim kingitus, mille oled ise teinud?

Aeg.

Naised on ilusad.

Mehed on tugevad.
Minu „firmaroog”

on

home made

pitsa.

EERO SPRIIT

Viimane elektroonika, mille hankisin,
on uus

nutitelefon.

Hea paarisuhte
vastastikune

lugupidamineja suur

Naised

on

pidevas

armastus.

Kõige jubedam naiste riietuses on

salakiri,

mille kood

Millist stiilinõu meestele annaksid?

Mehedon

Minu

Viimane masin, mille
on

last.

Birks.

on kutsutud?

hankisin,

olukorras rahulikuks

ikka ennekõike.

Kõige jubedam naiste riietuses

jääda.

mõtteainet tekitab Eck-

on

sukkpüksid.

Millist stiilinõu meestele

hart Tolle „Siin ja praegu: kohaloleku

annaksid? Keskealised

Milliste
jõud”

ja vanemad

nõrkustega

oma

oled

leppinud?

nõrkustega oled leppinud?

Minus elutseva väikese

valjuhäälse

kobakäpast tuulepeaga.
õpetaja või psühholoog.

Täiuslik puhkuson mitte
mine. Kui

ma

Eesti

mehed, ärge riietuge
nagu

Ameerika

tänavapoisid.

Kui elu oleks läinud teisiti, oleksin
praegu

hoolivus,

seksuaalne sobivus, huvi teine-

Aga armastus

Raamat, mida soovitad sügisõhtuteks?

Milliste

seda

midagi

Laste kasvatamise

kuldreegel:

tege-

vaid seda paremini

oskaksin!

suhtu ka

lapsesse

kui isiksusse.

Milliste

oma

leppinud?

viis keelt”.

nõrkustega oled

Ebamusikaalsusega.

Kui elu oleks läinud teisiti, oleksin praegu
ametilt telerite

gi

teise sisekosmose vastu.

inimesi, kes oskavad igas

oma

püüavad

Lexus RX3SO.

Hea paarisuhte aluson

Hüüdnimi, millega sind kutsutakse või

Väga palju

kes

„firmaroog”on kaerahelbepuder.

Laste kasvatamise kuldreegel: kuula

Imetlen

Gary Chapman „Armastuse

dešifreerijad,

Olge julgemad!

oma

Raamat, mida soovitad sügisõhtuteks?

on

muutumises.

koodi murda. Enamuses tulutult.

karupüksid.

remontija.

Ma

olin-

seda.

Täiuslik puhkuson vaba
ne

ajas ja

Minu

kulgemi-

ruumis.

riidekapisei ole midagi silma-

paistvat,

vaid

hulganisti

tarbe-

tut vanamoodsust.

Viimati leidsin uued sõbrad, kui

hakkasime koos Margus
Vaheri ja Jesper Parvega korraldama

vest-

lusõhtuid „Mida

mehed

tegelikult

tahavad?”.
Parim kingitus,
mille oled saanud?
Kui mul auto ära

varastati, kinkis

Hüüdnimi, millega

üks peaaegu võõ-

sind kutsutakse

ras

rõivaid.

või

oma

Parim kingitus, mille oled saanud?

tud? Eeros.

Minu riidekapis on

Neid

on

poeg

ja tütar.

palju värvilisi

kolm: minu abikaasa,

Parim kingitus, mille oled ise teinud?
Laul
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LAVASTAJA, NÄITLEJA (68)

alus on ühised huvid,

pulmapäeval abikaasale.
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on

kutsu-

Imetlen inimesi,

kes
sed.

on

musikaal-

va

inimene mulle

garaažis

Volga.

päriseks.

seis-

Kohe

Müüa

loft-tüüpi pinnad Pärnu maantee
ajaloolises Luterma (Lutheri kvartali)
tööstushoones Erwini majas.
1-2 tuba

22-52 m 2

65 000-119 000 €

tel 51 20 378

Valmis sisse kolimiseks juba september 2018

www.erwinimaja.ee

EESTI

DISAIN

VÄRSKE SÕÕM
Eesti disaini
Lase sügistuultel tuua

oma

koju ja garderoobi värske

kodumaist disaini. Uusi tulijaid

on

annus

eriti palju ja silmailu

jagub nii naiselikule meelele kui ka mehelikumale maitsele.
FOTOD: KAUBAMAJA, JANA SOLOM, TOOTJAD

Kaubmlinjs.a
T

aäirnmuglüt
to de

IDiana

599.99 €* 2Liisa Soolepa kudumkleit 199.99 €* 3Rebellionairesi jope 139.99 €*, retuusid 49.99 €*, sokid 10.00 €*
4Studio Augusti jakk 279.99 €*, püksid 239.99 €* sMaria Rästa seinakell „Rebased” lastetuppa 119.99 €
6Framed by Karl’i mansetinööbid 79.99 €7,BUpstairs Designi pildi-ja taimeraamid al. 25.99 €* 9Upstairs Designi seinakellad „Oaky” 45.99
10Kriss Sooniku seelik 119.99 €* 11Stuudio Nahk nahkkott 299.99 €*

tähisatud

Arno kostüüm

€

*T
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TRUSADI.COM

KULDNÕEL

Kaubamaja
esitleb kuldnõel 20

TEKST: Lenno Vaitovski

HÕBENÕELA

Tänavusel
on

NOMINENDID

Tallinn Fashi-

Weeki

I V L

sügisesel

moenädalal antakse

(Inga Vatsk-Laasner)

juba kahekümnendat

„I

korda üle Eesti

tuim moedisainiauhind

ihalda-

Kuldnõel,

personaalseid

mis

moes

tõstab esile

välja ka Hõbenõel

nustus viimase aasta

–

see on

visioone

ega raamista end

ühe või teise hooaja või

järjepideva ja silmapaistva
moeloomingu. Lisaks Kuldnõelale an-

takse

V L realiseerib minu

Limiteeri-

kollektsiooniga.

tun-

tud

autorilooming ei

sõltu

meeldejäävaima

kellegi

nõudmistest

moedisaini. Juubelipanuse eest Eesti

ega turu ootustest,

etendus „Kuldnõel 20”, mida esitleb

vaid

Inga Vatsk-Laasner

aeglaselt loodud

on

Kaubamaja, toimub 17. oktoobril

kvaliteetne mood ja usub

Kultuurikatlas. Kuldnõela

teadlikku tarbimisse.”

nominendid

on

aga teie

ja Hõbenõela

ees

juba siin

Instagram: ingavatsklaasner

ja praegu!

Fotd: MarlenuhsCäo ja

ja

FotLd:ivamäVrgek Gabil

Fotd:Leslianr KertinjaVaser
Ott

Liisa

Soolepp
„Väärtustan võimalust
toimetada

omas

rütmis

selliselt, et iga minu

järgnev kollektsioon

on

Katrin Aasmaa

edasiarendus eelnevast

loomingust. Mul
meel,

et

järjest

on

hea

rohkem

„Minu loomingut

inimesi valib teadlikult

just

Eesti

läbivad

sovetliku kultuuriruumi

disainerite

tugevad post-

jooned

−

olgu

selleks Keskturu bomšid, Mustamäe

oluli-

loomingut, sealhulgas

pensionärid või

kudumeid. Pean seda

sel kohal

usalduse

mika. Ma katsun vaadata ühiskonna

ja

tunnustuse

märgiks ning
pealt

on

hea

selle tunde

on

valupunkte

jätkata.”

niiviisi neile

Lasnamäe

ajastutruu

läbi

nolgid,

situatsioonikoo-

huumoriprisma ning

leevendust leida.

Sügis-

kollektsiooni „Brat Nadežda” eesmärk
on
Katrin Aasmaa
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pöörata tähelepanu

uuele

hingamisele.

Ida-Virumaa

#glamourizing

liujo.com

ii

m

/
)x

n

rirU
j.

;

m?
J,

*

*

•

•

)

*

*

0

«

i

•

«

«

k

i
*

a:

'MI

1

■

»»$* *

•

J
1

v

Kaubamaja,

Tartu

-

J

Tallinn

kuldnõel

KULDNÕELA
NOMINENDID
Kriss
Fotod:OtTonytosson, JohannKööp,Nicholas

Kristiansen

(NVbyK

–

Eglite

New Vintage by

Kriss)

„Vintage brändi nimes tähendab,
et need ehted ei ole mõeldud

lühiajaliseks
peavad

kantavad
aga

kandmiseks. Need

olema omanäolised, aga

seda,

ja

kestvad. New näitab

et

tegemist

on

siiski

uute, mitte kasutatud ehetega.

Igasse NVbyK
se

jäetakse

ehtes-

ka väike

mõtteline tühi ruum,

kuhu kogunevad

aja-

pikku kandja tunded

Varol

koos

ja emotsioonid,

läbi elatud hetked.
Nii saabki neist

Fotd: HeRlinMarts

aja

möödudes tõeline

vintage

−

oma

100 ja

ja

tunnetega ajatu ehe.”
Kriss Eglite

FotRd:iPenärsagto ja

Kristel

Kuslapuu
„Uue

kollektsiooni

inspiratsioon

pärineb sügavatest saladustest,

Hanna Haring

foobiatest, sotsiaalsetest hirmudest ja draamadest, flirtides

sa-

mal ajal suurte vormide, julgete

värvide,

unikaalsete mustrite

ja

provokatiivsete sõnumitega.
Nagu ka eelnevates kollektsioonides, loon moodi läbi iroonia ja
klišeede, mis ei
tamiseks

pea

eneseõigus-

ja mugavalt

valima endale

sugu.”

tundmiseks

Hanna

Haring
„Hetkel olen Montoni naisterõivaste

peadisainer ja töötanud Baltikas
heksa aastat. Kuigi

me

elame

ka-

maail-

mas, kus ei ole võimalik eksisteerida
ilma sotsiaalmeedia

pööraste

foto-

postituste ning kõrvu paitavate iluKristel Kuslapuu

kommentaarideta, siis kõige
malt lööb

mu

ma, kui seisan

kõrvalseisja

disainerihing
valgusfoori

ereda-

leegitse-

all

ning

kannab minu viis aastat

tagasi disainitud, suurepäraselt
istuvat mantlit.”
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1

RIIA

TARTU

Mar-:
I

2

GONSIR

TAL IN
Max

Weknd

Franchise

KUNST

Pühajärv.

1918–1921.

Õli,

lõuend. Eesti Kunstimuuseum

KONRAD MÄGI
näitus Kumus
2019. aasta märtsini Kumu kunstimuuseumis avatud

väljapanek

keskendub Eesti maaliklassiku Konrad

maastikuvaadetele,

eriti

Mägi

neile, milles väljendub Mägile

iseloomulik intensiivne

loodustaju.

kurvas ja rumalas argisuses. Järsk tee, mis viib
üle kuristike

On

hõlmata

rad
on

elu,” kirjutas

Mägi
lai,

teine

oma

avar,

on

noor

sõbrale.

Kon-

„Üks

tee

ohutu ja mugav tee,

järsk,

tike, täis surmaohtusid. Mugav

mis viib üle kuristee on mõistuse

tee, mis hõlmab elu vaid selle juhuslikkuses, selle

36
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ja leitsak,
hing,

aga

TÄNAME

mida ei

EEST

Ees t i Kunstimu us e u m it &
TARTU KUNSTIMUUSEUMIT.

hinge

meie hale mõistus võib

nevad, kuna aju

TEKST: Eero Epner
REPRODE

see on

tee, kelle

jaoks

elu

on

test, teistsugustest sügavikest kui need, milleni

ne

kaks teed, kuidas kunst võiks

–

sügav uni ja piinlev eelaimus teistsugustest suhe-

see on

see on

see on

saa

tungida. Need

mõistus

on

teed

on

matemaatika ja loogika,

harv pidupäev, mis

on see,

hõlmata ei teadvuse ega

inimsoo kiitus

loogikaga,

ja ülestõusmine.”

Konrad Mägi (1878–1925)

loomingust

oleks

võimalik koostada mitu erisuunalist näitust.
2019. aasta märtsini Kumu kunstimuuseumis
avatud

eri-

argipäev, töötegemi-

väljapanek keskendub

tema

maastiku-

>-

*

'

-

Q

3
■

v

m

Uus

kollektsioon saadaval poodides

ning

ivonikkolo.andmorefashion.com

KUNST

vaadetele, eriti neile, milles väljendub Mägile
iseloomulik intensiivne

Mägi

niivõrd

loodustaju.

eripäraseks mitte

Just

ainult

ka Euroopa kunstiajaloos: intiimsed Norra

tikud, psühhedeelsed
vad ja järjest

ning

vaated, tumene-

müstikasse kalduv

periood. Eksponeeritakse

on

avalikkuse

Itaalia-

teoseid nii Eesti kui ka

Tartu Kunstimuuseumist, ent mitu

pärit maali

vaid
maas-

sakraalseks muutuvad Lõuna-

enam

Eesti maastikud

Saaremaa

teeb

see

Eesti,

ees

erakogudest

esimest korda.

INSPIREERITUD LOODUSEST

„Õnn
Meie

kui

ei ole meie

jaoks on

hing

on

jaoks,

vaeste

maa

poegade jaoks.

kunst ainuke pääsetee, kuna hetkel,

täis elu

igavest kannatust, avab kunst

meile selle, mida elu anda ei suuda. Seal, kunstis,
omaenese

tas

Mägi

leida rahu.” Nii

loomingus, võib

enne oma

loometee

põhimõtted kehtisid

selle

algust,

kirju-

kuid need

keskpärastest

oludest

pärit mässumeelse kunstniku kohta hiljemgi.
Tundub,
jaoks

−

et

kõige

rahuallikas oli tema

suurem

− pidevas

kummalisel kombel

viibiv loodus. Konrad

Mägi

sade keskel Lõuna-Eestis,
elustuvad

ärevuses

kasvas üles

tema

põlismet-

maalides

taas-

lapsepõlves kogetud looduselamused,

mis muutuvad eksistentsiaalseteks vaadeteks elu
müsteeriumile. Visuaalsed vormid olid

jaoks eesriie,
saavutada

mida

tõsta,

Mägi

et avaneks võimalus

tegelik kokkupuude eksistentsiga.

Mägi oli kogu elu huvitatud

eri

Norra maastik. 1908–1911.

religioonidest,

samuti spiritistlikest ja esoteerilistest õpetustest

(ta joonistas

kaarte

näiteks nõidadele

ning proovis

vaimudega kõneleda),

KOJU!

ennustus-

taldrikute vahendusel
mis ühinesid intensiiv-

Õli,

papp. Tartu Kunstimuuseum

KUNST
Konrad Mägi reprod
on

müügil Tallinna
Kaubamaja

Kodumaailmas!

sete

looduskogemustega. Tulemuseks

terve

on

hulk erinevaid lähenemisnurki loodusele.

sematel maalidel

on

loodus

plahvatav,

line ja apokalüptiline: kivid ja puud

Vara-

dramaatimaalitud

on

hüpnootiliste värviringidega, päikest kujutatakse
Maastik kividega. 1913–1914. Õli, lõuend. Eesti Kunstimuuseum

otsevaates, inimesi pole näha ning isegi jäljed
inimtsivilisatsioonist

varemed või

Hiljem

on

kustutatud

− vaid

kauged katused.

muutuvad Mägi maalid

eepilisemaks,

kohati ka dekoratiivsemaks, kogu visuaalne dra-

maturgia koondub
muutub nüüd

üha

Mägi

enam

pilvedesse.

sisemaailma

ning kipub olema sünge ja rõhuv. Kuigi
üsna

oma

Loodus

peegelduseks

lapsepõlvekodu lähedal,

ta

maalib

ei külasta ta

kodu kunagi ning üldistab Lõuna-Eesti maastikud inimeksistentsi visuaalseteks

jutustusteks.

TAAS ITAALIA

Depressiooni ja perifeeriaängi süvenedes
tab ta mõni aasta

Kuigi

kasutab

Mägi siin

otsus-

külastada Itaaliat.

seda nähakse üldiselt õnneliku

perioodina,

pärale

enne surma

loomesala-

tervet hulka

viitavaid jooni. Erinevalt futuristidest

imetleb

Mägi Veneetsia, Roomaja Capri

müsti-

lis-romantilist atmosfääri, maalides hüljatud

varemeid, tühje tänavaid, sambaid,
midagi, ning

tosinate

mis neelavad

valgust.

Näituse

kujundaja

kaupa

on

musti

Tõnis

mis ei kanna

aknaid,

Saadoja, välja-

panekuga kaasnevad kataloog, elulooraamat ja
spetsiaalne audiogiid.
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P

FOOKUSES ON SINU

R

OPTIK
NÄEME

SILMADE TERVIS

R

PRILLIRAAMID

Vali

oma

silmadele

koletsion

parim

uus

kaitse:

100% UV-KAITSE

v.a.
EKRAANIKIIRGUSE KAITSE

SOODSAMAD

PURUNEMISVASTANE KAITSE

■

S

I

I

I

EBEK

u

MOOD

Tõmbuvad
vastandid
Sügismood

on

tulvil vastanditest,

mis seavad mehelikud ülikonnad

naiste selga, laotavad rõivad kihiti

ja segavad formaalse garderoobi
vaba

aja rõivastega.

FOTO: SANDRA PALM

STIIL: PIRET ILVES
MEIK: MAMMU
Mode l l : Ruth (M J Mode l s )

Hugo Bossi topp 129.99 €*

Ted Bakeri jakk 229.99 € / 289.99 €*,
Ted Bakeri püksid 149.99€ / 189.99 €*

HOOAEG / SÜGIS 2018
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MOESEERIA

NAINE.
Põhjamaine
FOTO: SANDRA PALM
STIIL: PIRET ILVES
MEIK: MAMMU
Mode l l : Ruth (M J Mode l s )
ASSISTENT: ANNELI NURK

TÄNAME RESTORANI TULJAK

Tara Jarmoni

Longchampi

püksid

249.99 €*

randmekott 109.99 €*

Calvin Kleini käekell

179.99 € (Ilumaailm)

Liu Jo Jeansi kleit 179.99 € / 229.99 €*
Pinko jakk 249.99 € / 319.99 €*

Hugo kingad 169.99 € / 219.99 €*

MOESEERIA

HOOAEG / SÜGIS 2018
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MOESEERIA

Tara Jarmoni pluus 249.99 €*
Weekend

MaxMara mantel 619.99 €

Furla nahkkott 349.99 €*
New Vintage By Kriss’i kaelakee

Hugo kingad

169.99 €

149.99 € /189.99 €*

Pinko püksid 169.99 € / 209.99 €*
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MOESEERIA

Tara Jarmoni mantel 499.99 €*

By Malene Birgeri seelik 219.99 €*
Lloydi saapad 209.99
By Malene Birgeri sall 99.99 €*

Weekend MaxMara kudum
159.99 € / 199.99 €

HOOAEG / SÜGIS 2018
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moeseeria

Hugo topp 99.99 €*
Nóló jakk 199.99 €*
Nóló püksid 129.99*
Högli kingad 119.99 €*
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MOESEERIA

By Malene Birgeri pluus 199.99 €*, Liu Jo vest 239.99 €
Sandi püksid 199.99 €, Peter Kaiseri kingad 219.99 €*

Longchampi kott 749.99 €*, Espriti vöö 25.99 €*
New Vintage By Kriss’i sõrmused 69.99 €/tk

HOOAEG / SÜGIS 2018
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STIILISPIKKER
NAISTELE

Kas oled

SÜGISEKS
VALMIS?
Siin sulle selleks hooajaks kolm olulisimat

moesuunda, millega

oma

ehitada ja maailma

garderoob üles

vallutada.
TEKST:

Britta Ratas

FOTOD: VIDA PRESS

Po
wer-naistele loodud!
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Pole parimat ajastut ülikonna ja toon toonis

ning kindlasti ka naiselikke pihasse töödeldud

komplektide kandmiseks kui praegu. Naised

variante. Pükste asemel võib komplekt olla

on ennast kehtestanud

kokku pandud hoopiski samast kangast,

ja tõestanud igas

ideaalKlassika-

must-

valdkonnas ning šikid ülikonnad on

rist või värvist seelikuga. Lisa komplekti juurde

sed kaaslased väljakutsete rindel.

vastavalt tujule rangem ja konkreetsem

triik-

lised värvivalikud võib sel sügisel asendada

särk või vastupidi naiselikkuse rõhutamiseks

ka traditsioonilise ruudumustriga või miks

mõni pehmem versioon siidkangast ja miks

Lõigeleidma täpselt en-

mitte sukelduda sügisesse lillemerre.

mitte lehviga. Tervet komplekti kaunistavad

te poolest peaks igaüks

madalad meestemoest inspireeritud kingad,

dale sobiva, sest valikus on nii maskuliinselt

mis kahtlemata on mugavamad kui kontsadel

laiemaid kaherealisi ülikondi kui ka siidiseid

kõõluda ning sel hooajal leidub neid vägagi

pidžaamastiilis lendlevamaid versioone

liste detailidega.
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STIILISPIKKER
NAISTELE

Šikk
vabameelsus
Lendlevad seelikusabad ei pea sügise saabudes

otsejoones kappi

uut

suve

ootama

minema.

Tuleb

vaid tonaalsust veidi muuta ja valida külmemaks

hooajaks

tummisemad toonid näiteks

pruunide,

punakate või sinepikarva värvide seast.
boheemlaslikku,
mid,

mis õhukeste

rastiks väga
voolavalt üle

kangaste

sümpaatselt.
pikkade

kõrval

loomulikult

kudu-

mõjuvad kont-

Kanna suuri

kampsuneid

langemidi- või maksipikku-

seelikute või lase neil

da otsejoones kleitidele, mis

ses. Otse

Mõnusat

ent šikki lohvakust lisavad

on

sügistuulte

sukkpüksid siidkangaste all

embuses

lubatud ja voogav

vabameelsus laseb valida nii

sportlikke

tossude, madalate saabaste kui ka
naiselike kontsade

vahel.

Nostalgilised
meenutused
Meenutused moekümnenditest
moelavade lemmikud

on

ja võõbatud

toonides. Kaamelitooni beežid

on

selle aasta
eriti šikkides

rikastatud kas-

tanipruunidega, sinepitoonidega ja minimalistlike

hallidega,

mis lisavad

kogu kupatu-

sele kübeke modernsust. Pliiatsseelikud,
armsad

kardiganid, pintsakud ja

särgid on

selle

moesuuna

naiselikud

klassikalisemad

tooted, millega komplekti üles ehitada ja

aksessuaaridega
naiselik

ehtida.

parimad kangad,
ked
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Kogu

ja elegantne, mida

stiil

olgu

aitavad luua

hästi istuvad lõi-

ja kvaliteetsed materjalid.
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MÄRK

Saa tuttavaks,

UUED
AKSESSUAARISTAARID!
Sügis toob Kaubamajja hulga uusi säravaid tegijaid aksessuaarimaailmast. Andsime kõigile täitmiseks ankee-

di, et välja tuua just kõige erilisem, mis neil
T e kst: Karen Väli

Minimalistliku

joonega

jalatsid
Nimi: ROYAL
Kust

& kotid

REPUBLIQ

pärit? Taanist,

nüüdseks kolinud

Amsterdami, vanust üle 10 aasta.
Kellele mõeldud?

Naturaalseid materjale

ja käsitööoskusi, Skandinaavia
disaini ja mugavust hindavale kandjale.
Märka
mis

detaili: Saleda joonega disain,

klapib

vabalt mis tahes

riietusega.

Midagi huvitavat: Royal Republiqu
tooted

on

disainitud naha loomulikku

kulumist silmas pidades ning muutuvad

aja
Kus

möödudes üha omanäolisemaks.

müüakse? Tallinna Kaubamaja

Naiste

Kingamaailmas, Meestemaailmas ja
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e-poes.

Fotod : tootjad

on

pakkuda.

NIPPON
BLUE

Aksessuaarid,
mis muudavad

iga päeva
eriliseks
Nimi: KURT GEIGER
Kust

pärit? Inglismaalt,

Kellele

aastast 1963

mõeldud? Neile,

aksessuaarid

on

oluline

kelle

jaoks

enese-

väljendusvahend.
Märka detaili: Peente

detailidega

pilkupüüdvad kaunistused,
paljusid
vitavad

esemeid ehtiv

näiteks

kotkapea,

hu-

värvi- ja materjalikooslused.

Midagi huvitavat: Kurt Geigeri selle

sügise fotodel astuvad üles tõelised
legendid, muuhulgas

näiteks Joan

Collins

solist

ja Jamiroquai

Kus müüakse?

Jay Kay.

Tallinna ja Tartu

MÜÜGIL TALLINNA JA TARTU KAUBAMAJAS

Kaubamaja Naiste Kingamaailmas ja

e-poes.
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MÄRK

Saapad,
mida
tuntakse

kogu ilmas
Nimi: DR.

Luksuse

puudutus

Kust

MARTENS

pärit? Inglismaalt,

otse Pariisist

Kellele mõeldud?

Nimi: LONGCHAMP

igavesti noortele.

Kust

pärit? Prantsusmaalt,

Kellele

mõeldud? Neile,

aastast

1960.

Loovhingedele ja

muusikutele, mässajatele ja hingelt

aastast 1948

kes

Märka detaili:

peavad

saapa

lugu luksuslikult kvaliteetsetest aksessuaari-

Märka detaili: Käekotte ehtival

kujutatud

hobune

on

pop-up

logol

märk firma

edasipüüdlik-

kusest, ühtlasi kannab Longchampi nime ka
tuntud hobuste võidusõidurada

Pariisis.

Midagi huvitavat: Longchamp võttis naha

on

pood

laiendatud mudelivalikuga on Tallinna Kaubamaja

vad pilku tallaõmblused ja
kannal asuvad aasad.

Midagi

huvitavat:

Dr. Martens ei tee ainult

Meestemaailmas
avatud 12.

tanksaapaid, vaid ka kingi ja

novembrini!

tavalisema vormiga mudeleid.
Meie talvedes

selle

abimees libisemisvastane

materjali

ikooniline

kombineerimisel

kotimudel Le

tõlgendust

Pliage

nahaga
–

selle

tänapäe-

armastab kanda ka näiteks

Kate Middleton.
Kus müüakse? Tallinna
Naiste

sündis

Kingamaailmas.
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on

asendamatu

Wintergrip-tald.
Kus müüakse?
Tartu

Kaubamaja

on

justkui

kõrval esimesena kasutusele ka nailoni ning

vast

54

Signatuuriks

mis

tanksaapa etalon. Lisaks püüaDR. MARTENSi

dest, mis kestavad pikki aastaid.

kuju,

Tallinna ja

Kaubamaja Naiste

Kingamaailmas,
Meestemaailmas

ja

e-poes.

TH E AU STR IA N

HOEGL.COM

QUA LIT

Y SHO E

BRA N D

TREND

Viks ja
VIISAKAS

Viisakas

trendisuund

on

võtmas

võimust. Lisaks naiselikele

lõigetele

on

moerahvas hakanud

armastama ka laiemaid

liinsemaid

ja

masku-

pintsakuid ning särke.

Ühevärviliste kõrval lisavad dünaamikat

mustri-

lised kangad ja sügisvärvides aksessuaarid.

:

Teks t ja sti il
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1 Hugo jakk 349.99
7Tara Jarmoni jakk

349.99 €*

10Royal Republiqu

nahkkott

€*

HOOAEG / SÜGIS 2018

3Hugo

Bossi

Blvo

pluus

159.99 €*

Nikkolo

159.99 €*

11

topp

6Pennyblacki püksid

89.99 €

Gabori

saapad

159.99 €*

Hanna Loodmaa Fotod : Kaubamaja,

159.99 €

Vida Press

2 Pinko mantel 359.99 € / 449.99 €*
4Gerry Weberi püksid 68.99 € / 85.99 €
sMarc Aureli pluus 119.99 € / 149.99 €
9Picardi seljakott 159.99 € / 199.99 €
12 Vagabondi kingad 79.99 € / 99.99 €

1
V,

*
0
m

*

r

■

.41

/

\

%

\
-r

š'

4

MOESEERIA

METSIK
moerändur
Fotod : Krõõt Tarkmeel Sti il : Johanna Eenma M ei k ja s o en g: Erle Taklai M o d el l : Ave (M J Mode l s )

ärniga

to de

Nóló kleit 259.99 €*
Trussardi Jeansi kudum
Trussardi Jeansi

jope

209.99 €*

259.99 €*

tähistaud

Marc Caini saapad 379.99 €
Kaelarätt 9.99 €
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*T

MOESEERIA

Kriss Sooniku bodi 149.99 €*, Liisa Soolepa kudumkleit 199.99 €*
By Malene Birgeri seelik 229.99 €*, Trussardi Jeansi käekott 149.99 €
Clarksi saapad 139.99 €, Pinko vöö 239.99 €*,
Bugatti kaabu 59.99 € (Meestemaailm)*
Bel B käevõru 17.99 € (Ilumaailm)

Woolrichi parka 899.99 €
About Accessoriesi kaelakee

13.99 € (Ilumaailm)

Ivo Nikkolo pikk kaelakee 89.99 €

Betty Barclay kardigan 55.99 € / 69.99 €
Weekend MaxMara püksid 167.99 € / 209.99 €

HOOAEG / SÜGIS 2018
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rubriik
moeseeria

Marc Caini

High’ seelik

džemper

199.99 €*

359.99 €*

Peter Kaiseri saapad 249.99 €
Angelo Carutti kott 139.99 €

Liu Jo käekott 169.99 €*
Gil Breti krae 59.99 €
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MOESEERIA

Patrizia Pepe kudum

Seebergeri

179.99 €*

kübar 79.99 €*

Weekend MaxMara kaelakee

109.99 €*

By Malene Birgeri kleit 249.99 € / 319.99 €*

Passigatti

sall 23.99 € / 29.99 €

Michael Korsi kott 229.99 €

Trussardi Jeansi kott
Ten Pointsi

saapad

119.99 € / 159.99 €
139.99 € / 169.99 €

HOOAEG / SÜGIS 2018
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AKSESSUAAR

Stiilsed vastuolud
S tii l : Hanna Loodmaa
Fotod:: Virge Viertek

Sellesügisene
aksessuaaripalett
on

mitmekesisem

kui kunagi

varem.

Juba eelmisel sügisel

püünele hiilinud
maskuliinsed saapad
on

nüüd täielikud

hitid. Siiski ei

trium-

feeri need üksi.
Ultranaiselik king

ja kott on endiselt

Kaubmlinjs.a
T

omal kohal ning šikk
kaaslane saabunud

moesügisel.

aäirnmutglhüsd
to de

*T

IMichael Korsi nahkkott 329.99 €*, Kurt Geigeri
kingad 169.99 €, Stuudio Nahk nahkkott 179.99 €*,
Kadi Veesaare kõrvarõngad 139.99 €
IDKNY kingad
2Lloydi saapad 209.99 €, Royal Republiqu saapad 249.99 €*,
135.99 € / 169.99 €*
New Vintage by Kriss’i käevõru 93.99 € (Naistemaailm),
2Angelo Carutti
Officine Standardi espressokann 16.99 € (Kodumaailm)
saapad
3Coccinelle nahkkott 299.99 €*, Hugo saapad 359.99 €*
149.99 € / 179.99 €
Dyrberg/Kerni kaelaehe 229.00 € (Ilumaailm)
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Whisper
it loud

Roosikrantsi 19,
10119 Tallinn, Estonia

Müügil

Tallinna

ja

Tartu

Kaubamajas

www.glamuur.ee

AKSESSUAAR

4Peter Kaiseri saapad 399.99 €,
Liu Jo kott 169.99 €*, Högli kingad 169.99 €
sMarc Caini saapad 479.99 €*
6Royal Republiqu nahkkott 159.99 €*
Skageni käekell 179.99 € (Ilumaailm)
Louise Kragh’ kaelakee 89.99 € (Ilumaailm)*
7Le Pepe saapad 419.99 €*
Longchampi nahkkott 999.99 €*
Weekend MaxMara mantel 619.99 €

(Naistemaailm)

sKurt Geigeri
6Ecco saapad

64

kott

139.99 € / 169.99 €

124.99 € / 154.99 €*
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BMW X1 sDrivelBi

5,5lkmC/1gO²0/1k3m2

Sõidurõõm

BMW Xl.
ÜLLATUSTEKS VALMIS.
Automaatkäigukastiga

BMW X1 sDrivelBi

Advantage 29 920 €.

BMW Financial Services kuumakse 227 €.

Tule

proovisõidule.

Ärikliendi pakkumine. Tegemist
Luminor

on

BMW

Financial

Services

Liising AS, tegevusluba 4.1-1/98, tegevuskoht

liisingutingimustega

pakkumusega,

Liivalaia

45,

Tallinn

kus

10145,

liisinguteenuse pakkuja
tel. +372 710

bmw.inchcape.ee/kampaania/bmw-xl-erakordne-eripakkumine

ning

1300.

on

Tutvuge

vajaduse

korral

konsulteerige asjatundjaga.

Inchcape Motors

Tallinna esindus

Tartu esindus

Pärnu esindus

BMW esindused

Paldiski mnt 108

Välja 7, Soinaste,

Tallinna mnt 82

Kohtla-Järve esindus
Järveküla tee 22

Tallinn 13522

Kambja vald 61709,

Pärnu 80010

Kohtla-Järve 30328

bmw.ee

tel 659 3700

tel 730 2870,

tel 448 1740

tel 336 4700

bmw.inchcape.ee

bmw@bmw.ee

tartu@bmw.ee

parnu@bmw.ee

kohtlajarve@bmw.ee

MOESEERIA
FOTOD: HERKKI ERICH MERILA
st i i l : Aivar Antonio Lätt
FOTOGRAAFI ASSISTENT:

TÕNIS TRUUMAN
MEIK JA SOENG: ELLEN WALGE
MODELL: KRISTJAN K

TÄNAME RESTORANI
THE NAUTILUS,
PIKK 36, TALLINN

Sandi polo 119.99 €

Joop! vest 129.99 €*
Hugo Bossi ülikond 645.00 €*
Rainsi kott 89.99 €
Ilurätt 29.99 €

Lorensi kingad
159.99 € / 199.99 €

Uus
(F)(N)ormaalne
66
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Kaubmlinjas.
T

ainult

ärnmigüal

Meestemaailmas
kõik

Tiger

of

to de

Swedeni tooted

Partnerkaardiga

tähistaud

–2o%*

Joop! särk 95.99 €*, Only & Sons’i polo 39.99 €, Tiger of Swedeni ülikond 649.99 €*,

Lorensi kingad 159.99 € / 199.99 €

MOESEERIA

Scotch & Soda teksasärk 89.99 €*, Joop! polo 129.99 €, Sandi pintsak 399.99 €, Sandi püksid 159.99 €*, Marini Silvano kaabu 55.99 €*, ilurätt 29.99 €

68

HOOAEG / SÜGIS 2018

MOESEERIA

Meestemaailmas
kõik Strellsoni
tooted

Partnerkaardiga
–2o%*

Kaubmajs.

alin

T

ainmuültg
to de

tähistaud

ärniga
*T

Sandi särk 139.99 €*
Norrisoni vest 55.99 €
Strellsoni pintsak 299.99 €*

Tiger of Swedeni ülikonnapüksid 649.99 €*

(hind

ülikonna

kohta)

Lorensi saapad 209.99 €
Rainsi kott 65.99 €

Bugatti nokkmüts 19.99 €*
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STIILISPIKKER
MEESTELE

UUS
START
sügiseks!
Uue

hooaja alguses

on

aeg ennast käsile

võtta, garderoobis üks värskendus teha ja

proovida sügisele

vastu minna uutmoodi.

Siin mõned

näpunäited katsetamiseks,

et hea

näeksid!

välja

TEKST: Britta Ratas
FOTOD: VIDA PRESS

Loodustoonides
tänavamood
Ülerõivad ei pea olema igavad või klassikaliselt
mustades toonides. Kaamelikarva villamantlid,

pähklipruunid parkad ja sinepikollased soojad jakid
on

sel sügisel värvikaardi moodsaimad leiud, mida

proovida. Juurde sobita heledaid kreemikaid
või kontrastsuse lisamiseks

gemaid punaseid. Väga
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šikk

rohelisi,
ja

siniseid

toone

ja jul-

moodne valik!

STIILISPIKKER
MEESTELE

Vimkaga
klassika
Kui

sa

pole just suurim

mustrikandja ja kirjusid
rõivaid muidu ülemäära
ei armasta, siis ruut

on

parim valik kõikidest
kandidaatidest. Piisavalt

lihtne, sirgjooneline ja
klassikaliselt traditsiooni-

line, et mõjuda härrasmehelikult ja

selt, jättes
mi

elegant-

samas

ulakusele,

ruu-

mis lisab

kübeke nooruslikkust.

Põhjamaa
mehe

lemmik
Üks klassikalisemaid
meestemoes

on

värve

kahtlemata sini-

mida leidub nii formaalses

ne,

rõivas, tänavamoes kui ka vabaaja-

mõ-

komplektides. Veel lahedamalt
jub

see, kui

miksida,

neid stiile omavahel

tänapäeval pole

sest

päral piire ja
setad, seda

mida

julgemini

kat-

parema tulemuse

saavutad. Näiteks võta üks
lavahetuse lemmikumaid

pluuse ja

isiku-

too

see

näda-

teksa-

argipäeva,

et

lisada formaalse ülikonna või

pintsaku alla. Nii saad omavahel
kombineerida sinise eri

tonaal-

susi ega pea alati lootma

ühe-

sugustele päevasärkidele.

HOOAEG / SÜGIS 2018
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TREND

Stiilne
SNOOB

Just

raamatukogust välja astunud

snoob

on

selle sügise kuumim

stiilne

stereo-

tüüp. Piisab vaid puuvillasegusest pintsakust, mille alla võid kihiti laduda nii
mitu särki

:

Teks t ja sti il:

Hanna Loodmaa

ja kampsunit kui
Fotod : Kaubamaja,

soovid.

Vida Press

Meestemaailmas
kõik

Tiger

of

Swedeni tooted

Partnerkaardiga
–2o%*

Kaubmlinjas.
T

ainult

ämrniügal
to de

tähistaud

*T
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1 Pepe Jeansi kardigan
sSandi särk 149.99

79.99 €
€

6Dr.

9Tiger of Swedeni

HOOAEG / SÜGIS 2018

2

pintsak 259.99 €* 3Tiger of Swedeni pintsak 369.99 €* 4Sandi püksid 159.99 €*
kingad 159.99 €* 7Scotch&Soda kampsun 139.99 €* BBlue Stari siidsall 29.99 €*
159.99 €* 10Royal Republiqu portfell 189.99 €* 11 Only&Sons’i polo 29.99 €

Baltmani

Martensi

särk

’L

■

I

m.

;

V

fJ

u

AKSESSUAAR

Modernne mehelikkus
Jõuline

ja mehine trendivool

Paadunud
liinseid

on saabunud hooajal täiega au sees, aga seda veidi vabamas võtmes.
kingaarmastaja leiab šiki jalatsipaari hõlpsalt. Julgemad hankigu endale äge paar masku-

saapaid, mida moerahvas soovitab kanda nii ülikonna kui muidugi mõista ka teksadega!
Stiil : Hanna Loodmaa Fotod : Virge Viertek

Kaubmajs.

Talin

ainmtuähülsgd
toode

ärniga
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ILorensi saapad 219.99 €*, Royal Republiqu tennised 139.99 €*,
Lorensi kingad 169.99 €, Ted Bakeri kott 429.99 €*, Dako siidlips 24.99 €*
2Bugatti kaabu 69.99 €, Royal Republiqu saapad 189.99 €*
Hugo Bossi portfell 650.00 €*, Happy Socksi sokid 8.90 €
Hugo Bossi saapad 295.00 €*, Dr. Martensi saapad 199.99 €
3Lloydi kingad 199.99 €
Sandi särk 139.99 €*
The Monte nahkrihm 39.99 €
Ted Bakeri kaarditasku 99.99 €*

(komplektis rahakotiga)
Tissot’ kell 269.99 € (Ilumaailm),

HOOAEG / SÜGIS 2018

3Cole Haani kingad 199.99 € / 239.99 €*
Moreschi kingad 319.99 € / 399.99 €*
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Art

MOEUUDISED

EFF:

Kaubamaja

lemmik

Anni
Ansmann
nüüd

Kaubamajas
Juunikuus toimus Tartus Eesti
Moe Festival. Festivali

esitlejana

valis Kaubamaja kõikide osalejate
seast

oma

lemmikuks Anni Ans-

manni ja nüüd

on

meil hea meel

tervitada teda nii Tallinna kui ka
Tartu

Veelgi

rohkem

on

sessuaaridisainer, kes

Eesti moedisaini

pisut
nos

Kodumaise disaini
muga, et

ja

austajatena

sügistuuled

mitu Eesti moemärki.

teatame rõõ-

toonud

on

on

käiku. Ühendades luksuse ja mugavuse,

vate

manifestiks luua

ajatuid,

detailidega naiselikke rõivaid, mis

kuvad

parimat

seltsi kontorist

AUGUSTon rõivadisainer

on

silmahaara-

pa-

kokteilipeoni.

Äli Kärgoja

rõiva-

märk, milles ühinevad looduslikud kangad
ja innovatiivne rõivadisain. Lõigete puhtad

jooned ning

vaikne

väljendusrohkus

värvi-

rõivaid kui ka jätkusuutlikku mõtteviisi

mis

on oma

mängida

mustrite ja faktuuridega, et sel moel tõsta

parimal

võimalikul viisil

STUUDIO

NAHK on

esile

ilu.

materjali

tänapäevaste

akses-

maisusega. Iga

kott

on

põhja-

loodud linnaelu

peale

saab

alati loota.
Avasta värskelt saabunud Eesti disaini

märgid Tallinna Kaubamajast ning Diana
no

ja

Liisa

Soolepp

ka Tartu

Ar-

Kaubamajast!

PINKO
otse Itaaliast
Pietro

Negra ja

Cristina Rubini

1980. aasta-

tel loodud Itaalia moemärk PINKO
nud

kõrge

tähelennu

tei-

on

endiselt

ja püsib

moe-

maailma südames. Tänapäevase stiiliga
ki iseloomustavad

mär-

väljendusrikkad rõivad,

lõputult põnev valik printe, elav värvipalett
ja

erilised detailid. Aastate

modellidele,

jooksul

on

tänu

nagu Carmen Kass, Alessandra

Ambrosio, Elle MacPherson jpt, välja kujunenud PINKO naine, kes

on

sihikindel,

suurlinlik, naiselik ja mängleva stiiliga.
PINKO

kollektsioonid, milles

Itaalia käsitööd

ja

on

butiikides

ning

kaubama-

nüüd ka Tallinna

Kaubamaja Naistemaailmas ja
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tunda

vankumatut kvaliteeti,

müüakse üle maailma parimates

jades ja

e-poes.

on

suu-

inimese-

le, kes väärtustab aksessuaaride
pikka eluiga ning

nende

kuuluvad

praktilist

erinevad nahast kande-

kotid, mille mudeleid
kanda kahte moodi.

teeb nendest

see

mille

eluviisiga

kasutusvõimalust. Tooteportfelli

suaaride märk, mis kombineerib toodete

disainis parimaid Itaalia nahku karge

on

mõeldud kandmiseks nii meestele

natud aktiivse

moedisainis.

76

Mila-

luua käsitööna

kui ka naistele. Tootevalik

vajadusi silmas pidades ja

elegantseid

on

lihtsuses ajatud ja praktilised ning mõeldud

asendamatu kaaslased,

nii

siht

kestma. Disainerile meeldib

paletis vormivad Augusti kollektsioonid
kes hindavad

Hongkongis,

raalnahast. Tema looming
LIISASOOLEPP loob kudumeid,

sobima

kõigile,

ak-

teinud

aksessuaare kvaliteetsest natu-

rõi-

vad, mis näitavad suhtumist, elustiili, mõtte-

ilma nii

on

valmistatud kandekotte ja

ole

DIANAARNO ei

Ansmann

kui ka Tartus ja Võrumaal.

Märgi

Kaubamaj-

tavaline kodumaine moemärk. Need

märgi

Kaubamajas. Anni

Aparaaditehases tegutsev

on

võimalik

COLLECTIO N

APP A RTE ME N T

A UTO MN E

|

HIVER

2018

FR AN

ÇA

/19

Uus Pierre Cardin’i shop in shop Tartu meestemailmas!

IS

MOEuudised

Kuhjaga uusi jalatseid
naistele ja meestele
Naiste

Kaubamaja

Kingamaa-

ilmas ja Meestemaailmas
nüüd müügil
GEN. See on

on

arkkcopenha-

jalatsimärk, mis

loodi mõni aasta

tagasi

kahe

Taani mehe poolt, kelle kirg
on

tänavamood. ARKK tossud

esindavad minimalistlikku

ning põhjamaadele

omast

disaini.

NEROGIARDINI on lugu Made in

Italy märgist,
kui

oma

mida mõtestatakse

ala eeskuju. Asutatud

1975. aastal kui väike tootmis-

ettevõte,

NeroGiardinist

on

nud tänaseks

oma

saa-

kollektsiooni-

dega liider kingaturul, tootlusega
3

miljonit paari jalanõusid igal

aastal. Elegantsed ja peene
ga

naistejalatsid

sika-armastaja

on

stiili-

tõelise klas-

lemmikmärk.

Kingade kuningriigist
tuleb
kaTOSCA kaunites
BLU
on
ühendatud

Itaaliast

STUDIO
kinga-

Naiselikkus, glamuur ja kvaliteet
on

Nobis

Moose

ja

ühendatud kaunites

kinga-

mida tahaks

ja saapapaarides,

kanda igaüks. Tule Kingamaailma
uudistama!

Knuckles:

parimatest

parimad parkad
Külmade sügistuulte ja krõbeda pakase ajal

parka

asendamatu kaaslane. Tallinna

Naistemaailmast leiad nüüd

uue

on

Kaubamaja

ülerõivamärgi

Moose Knuckles.
MOOSE knuckles

on kaitsnud inimesi külma

eest alates 2007. aastast. Kanadas loodud märk

toodab tõenäoliselt kõige õhema joonega,
vamaid

ja

Laitmatu rätsepatöö, kõrgkvaliteedilised

materjalid ja
on

raamidest

väljas

mõtlemine

toonud neile kiitust maailma parimatelt

edasimüüjatelt ning

teinud Moose

Knucklesi parkast ikoonilise ülerõiva.

Olgu

see

kokkusattumus või ei, kuid ka

NOBIS on asutatud 2007. aastal Kanadas

ning
na

on

nüüd

müügile

Kaubamaja

saabunud ka Tallin-

Meeste-

ja Naistemaailma.

Ladina keeles tähendust

„meie”

kandev

mis kannab Ten

Pointsi logo, disainitakse
valmistatakse Euroopas
käsitsi, kasutades säästvaid

Soov luua

tootmismeetodeid. Selle-

häid

pärast need kingad mitte

rite Tafton Cole’i ja

ja

ainult ei näe

häid ja ainult

jalatseid

partne-

asutada moemärk COLE

ka

HAAN. Tänaseks

suurepäraselt tundma.

Leia Ten Pointsi jalatsid
Tallinna

ja

Tartu Naiste

klassikaliste siluettidega. Kanada
pardisulgedega täidetud parkad on

maailmast

Meeste-

ja e-poest!

Eddie Haani

oli

jalas head
välja, vaid panevad su end

Kingamaailmast,

samal

jalat-

on

loodud 1983. aastal. Iga

jalatsipaar,

kaubamärk kombineerib innovaatilised

kangad

pea

ajendiks

on

tõeliselt kvaliteetseid,

stiilseid ja šikke jalatseid,
mida

iga

noormees

kud

Meestemaailmas

abil.

Nobis

peab

vastu vä-

ja

ülesehitus hoiab keha

niisama pole

see

soojana

−

ega siis

saanud Tom Cruise’i,

Johnny Deppi jpt

lemmikuks.
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või

härra sooviks kanda.

Tallinna Kaubamaja

magneti

nad

sajandi jagu tootnud

ajal ka funktsionaalsed ning mugavamaks kasutamiseks kinnituvad tashemalt kümnendi. Selle laitmatu kvaliteet

78

tuge-

luksuslikumaid üleriideid maailmas.

TEN POINTS on Rootsi
site kaubamärk, mis

Cole Haan

e-poes.

on

müügil
ja

VÄRSKE VÄRK: TULGE TUTVUMA LLOYDI
UUE NAISTEKOLLEKTSIOONIGA!
Need läikivad, karvase
sinu

igapäevased

välimusega

Chelsea saapad

võluvad kaaslased ja neid

on

on

kerge

muude esemetega kokku sobitada. Hõbedaselt sillerdava

pealispinnaga

must karv on hurmav

pilgupüüdja,

andes neile naistele, kellele meeldib silma jääda,
selle erilise miski. Hooaja must-have!

lloyd.com

PUHKA

JA TAASTU

ÄRKA IGAL HOMMIKUL SÄRAVA NAHAGA
Inspireeritud
oma

jõu

Provence’i

valgusest,

ammutab

uus

Immortelle Reset ööseerum

looduslikest koostisosadest. Innovaatiline segu väekast
käokullaõli

kapslitest

taastab

igapäevatempost

Sinu

jume

on

ja parandab
kurnatud

silmnähtavalt

majoraamist ja

efektiivselt Sinu

naha.

puhanud ja

#HelloGoldMorning

värske.

FOTO: SANDRA PALM

STIIL: PIRET ILVES
MEIK: MAMMU
MODELL: RUTH (MJ MODELS)

ILU
Sumedalt

šikk
Suitsusilmad, pruunikad toonid ja
särav

jume

on

meigipaletiks,

alus

sügiseseks

mis toonitab sinu

loomulikku ilu.

Kaubmlinjs.a
T

aäirnmtuhgülsd
to de

Tara Jarmoni mantel 499.99 €*

PARTNERKAARDIGA

Weekend MaxMara kudum
159.99 € / 199.99 €
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MEIK

Sume

on

„Ilu saab alguse hetkest, mil otsustad olla sina ise,”
Ja

on

sügis

öelnud moelooja Gabrielle Chanel.

sügise sumedate meigitoonidega saad näidata endast just neid tahke, milliseid soovid.

Sügisesse värvipalettijagub nii dramaatilisi kui ka maalähedasi värve, nahka hooldavaid
meigitooteid ja põnevaid uustulnukaid.

Kaubmlinjs.a
T

GIORGIO

ARMANIRouge D’Armani

Matte jätab huultele

aäirnmugült
tähistaud

*T

82

luksus-

CLARINSi

Fotod : tootjad

ombre-efektiga

huulepulk

tooni Discretion ning Rouge Allure

Joli Rouge Graduation on ülipehme

Ink’i huuletindi tooni

Desire Rouge Excess Lipstick,

koostisega, meie lemmikuks

ti ka

millel eriti särav värvipigment.

toon 769.

juures.

SHISEIDOLaquerInk LipShine

ROUGE DlORüllatab sel sügisel

GUERLAINi

Pout loovad mahlakalt täidlased

sisaldab unikaalset niisutavat õlide

särava värvitooniga 636 On Fire.

huuled, proovi tooni Pout And

kokteili, proovi tooni Optic Rose.

tulemuse, proovi tooni 400.

to de

ESTĒE LAUDEResitleb uut

ajakiri Säde

likku huulepulgasarja Pure Color

glamuurse

mati

Kristi Pärn-Valdoja

:

TEKST

M.A.C COSMETICS i huuli suurendava

efektiga huulepulgad Plenty

About.

Of

on

Euphorie

huulepulk KissKiss

lisab huultele lopsakust ja niisutust,

CHANELIi sügiskollektsiooni

kaunis toon sügiskollektsioonist on

Le Rouge Crayon de Coluleur Mat

343 Sugar

Kiss.

IGiorgio Armani Rouge D’Armani Matte 38.99 €* 2Mac Plenty of Pout 27.99 €* 3Estēe Lauder Pure Color Desire Rouge Excess Lipstick
4Shiseido Laquerlnk Lip Shine 33.99 €sRouge Dior 636 On Fire 36.99 € 6Chanel le Rouge Crayon de Couleur Mat 37.99 €
7Chanel Rouge Allure Ink 38.99 € BGuerlain KissKiss 39.99 €*
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kasuta-

moemaja sügistalvise etenduse

35.99 €

MEIK

PUHAS
VALIK
DR. HAUSCHKA lauvärvipaletil
on

pandud kokku matt, sädelev

ja siidine tekstuur ning
helesinine toon,

sama

roosa

ja

kollekt-

siooni rabavalt türkiissinine

ripsmetušš

on

aga kindlasti

selle sügise glämmim.

Kaubmajs.
DIORi

sügismeigikollektsiooni

lauvärvipaletilt 5
en

CHANELi

Couleurs Dior

Diable 087 Volcanic leiab nii suit-

suse

halli kui ka särtsuva oranži.

M.A.C COSMETICS i

uus

vedelate

lauvärvipalett Les 4

Ombres Clair-Obscur
uuenenud

Eye
valik

meigisarja

ja

SHISEIDO

Essentialist

Palette Kotto Street
on

kenades

Vintage

sügisestes

oi kui

palju!

Sügis

ARMANI kreemja jumestusvahendiga

Runway

blend &

layer

color

eyes & cheeks saad lisada sära
värvi nii

laugudele kui

ka

maalähedastes toonides.

RIMMELi silmalainer London

dow

SMASHBOXCover Shot Palette’i

Wonder’Swipe

metalsetes toonides

metallik-lauvärv kui ka -lainer.

Liquid

ahvatlev

on

hüpnotiseerivalt

ja glamuurne.

Proovi tooni

Love Yourself!

IDior

5 Couleurs Dior

Petal Metal annab

Mascara Volume Effet

mänguvõimalusi

Meie lemmik

on

ühtaegu

nii

Supra

CLARINS

Volume Effet Faux Cils The Curler
on

koolutava

LOLO Big
tisosade

Talin

Volume annab

topeltlopsakuse, YSL Mascara
toimega ning

LILY

ainmtuähülsgd
toode

Lash naturaalsete koos-

ja pikendava efektiga.

roheline toon 012.

€2M.A.C Dazzleshadow Liquid 22.99 €* 3Chanel Les 4 Ombres Clair-Obscur 56.99 €4Shisiedo Eye
Vintage 44.99 € sArmani Runway blend and layer color eyes and cheeks 27.99 €* 6Lily Lolo Big Lash 19.99 €
Faux Cils the Curler 35.99 € BClarins Mascara Supra Volume 30.99 € 9Dr. Hauschka lauvärv 28.99 € ja ripsmetušš 21.99

en

Palette Kotto Street

7YSL

lauvärvipalett

on

põnevate ripsmetuššidega.
Mascara

ja

põskedele.

lauvärvide kollektsioon Dazzlesha-

rõõmustab meid ka uute

ärniga

Diable 61.99

€
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MEIK

PUHAS
VALIK
DR.

HAUSCHKA sügisesse

meigikollektsiooni
särakontsentraat

on

kuuluv

kerge ja

õhuline kreem, mida võib
nahale kauni sära andmiseks
kasutada nii

segada

highlighter’ina

seda ka

kreemi

kui

jumestus-

sisse.

PUHAS
VALIK
LUMENE meigialuskreem

PUHAS

Instant Glow UV Primer SPF
30 sisaldab

puhast

VALIK

arktilist

allikavett, murakaseemneõli
PUPAuue

ja valgustpeegeldavaid
pigmente,

ökosarja

Natural Side Face Primer

mis annavad

koostisosadest

nahale särava

jume.

on

98,5%

looduslikud. Kreemjas,
sulav ja siluv aluskreem
näole loob meigile

6
GUERLAINi Two-Tone Blush
se

ideaalse baasi.

on

siidi-

koostisega põsepuna ja särapuudri

üliniisutav ja vananemisvastane

vad ka M.A.C COSMETICSi uus

endas nii ülimalt loomuliku tulemuse

toime.

puuder Supreme Beam Iridescent

andva jumestuskreemi kui ka nahka

jumestus-

duo, millega saad anda nahale värske

GLAMGLOW ’ särapuudrit Glow-

Powder Silver Dusk ja

õhetuse. Proovi tooni 03 Soft Coral.

powder™ võib kasutada nii näol

kreem Supreme Beam Hyper

DIORSKIN Nude Luminizeri

MAX FACTORi

kui ka kehal ja see sobib ideaalselt

Real Foundation.

der toonis 01 Nude Glow sisaldab

iga nahatooniga.

CLARINS Skin Illusion Natural

erilisi pigmente, mis annavad nahale

Hydrating Foundation ühendab

kauni sära ja ühtlustavad jumet.

kauapüsival jumes-

tuskreemil Radiant Lift Foundation
on

tänu

hüaluroonhappe kompleksile

Kauni, ühtlase ja särava jume

kingi-

hooldava seerumi.

IGuerlain Two-Tone Blush 49.99 €* 2Max Factor Radiant Lift Foundation 19.49 €3Dr. Hauschka särakontsentraat 23.99 €
*
4M.A.C Supreme Beam Iridescent Powder Silver Dusk 30.99 €*SM.A.C Supreme Beam Hyper Real Foundation 29.99 €
6Lumene Instant Glow UV Primer 29.99 €7Clarins Skin Illusion Natural Hydrating Foundation 42.99 € BDiorskin Nude Luminizer 56.99
9Pupa Natural Side Face Primer 23.99 €

84
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puu-

€

Ostes ILU

AEG

kampaania ajal Inika
tooteid 48 euro

väärtuses, saad
kingituseks
2018 Glamour Beauty
Awardsi võitnud
Inika Mascara-Vegan
musta

TERVE ON

ripsmetuši.

ILUS

Üleilmse tunnustusega, kõige kõrgemini sertifitseeritud meigibränd
Parim toimiv 100% looduslik jumestus

Puhtaimad mineraalsed ja taimsed aktiivkomponendid

Toksiinivabad, vegani-ja keskkonnasõbralikud
MÜÜGIL TALLINNA KAUBAMAJAS JA KAUBAMAJA E-POES

Dr. O. Puuste Kosmeetika

Tõnismägi
640 87 62

•

3A -3, Tallinn

info@puustekosmeetika.ee

www.puustekosmeetika.ee www.beautystore.ee

MÄRK

Näitleja Amy Adams
ja Tom Ford Toronto
filmifestivalil.

Ameerika laulja ja

laulukirjutaja Ciara
Tom Fordi kostüümis
tänavu suvel
Londonis.

Tom Ford,
sügis-talv
2018/2019.

TOM FORDI
ilus maailm
Inimene peab kogu

jumal,

oma

tegevuses olema ilus ja tugev nagu

öelnud Maksim Gorki. Noh, moelooja Tom Ford

on

Tom Ford,

oleks kuulsa

sügis-talv

kirjanikuga kahtlemata nõus,

vene

sest kui asi

2018/2019.

puudutab ilu,

tema näol

on

tegemist tõelise perfektsionistiga.
Tom Ford,

Kristi Pärn-Valdoja (ajakiriS ä de) Fotod : Vida Press, Kaubamaja

TEKST

sügis-talv
2018/2019.

Tegelikult
sionist

on

Tom Ford

perfekt-

muidugi kõiges.

Pole ta

ju mitte pelgalt hinnatud

aastat

da,

hulga

ja

„Ööloosaid mõle-

mees” ja
mis

nominatsioone.

„Ööloomad” peaosatäitja Amy Adams

sest

„ta

inimene

on

oma

Ford ja kõik

mistletud,

et lausa kartis

ikkagi

Tom Ford, aga mina

väikeste

see,

Fordiga koos tööta-

vigadega!”. Amy

mida

ta

teeb, „nii

peen

et tema loodud maailmas

saaks ilmselt

Adams

enne

kunagi

lööbe, kui
filmi

intervjuus. „Mitte

endale

„Ööloomad”
midagi

ma

külla,

minu kodu

ja

on

nii vii-

tundub,

gu viibiksid väljaspool reaalsust”. „Aga
kutsuks teda mitte

kõigest

sõnul

na-

ei

sest ta

näeks,”

naeris

esilinastust antud

minu elus ei ole nii lait-

matult ilus kui see, mida Tom Ford suudab luua.”

i-LE

Laitmatult ilus

pole

ainult Tom Fordi
aga mitte

Tom Ford Beauty

mida ta loob

kaubamärgi alt, ehk parfüümi-

ja meigikollektsioonid.

86

see,
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ta

välja kaheteist-

ja 2011. aastal endanimelise

meigisarja.

Viimase loomisel oli

Fordil abiks maailma üks hinnatumaid

meigikunstnikke ja luge-

matute moeetenduste

Charlotte

Tilbury,

märksõna

−

jumestaja

kellele anti vaid üks

meigisari peab olema kõige

parem! „Kui

ma

pole kindel,

teen, saab olema parim, ei

üldse,” ütles

Ford

või kolmanda

et see, mida

tee

meigisarja

„Ma ei mõista inimesi, kes

ma

seda

lansseerides.

lepivad

teise

kohaga.”

Enesekindluseks oli tal põhjust küll ja

saav

disain, vaid kahtlemata ka kõik

hiljem tõi

provo-

Black Orchid. Pool

unisex-lõhnast koosneva
kollektsiooni Private Blend Collec-

veel,
TÄPIKS

parfüümi

kümnest

tion

on

ja

ning tolle aja kohta julgelt

kinkinud maailmale kaks imelise

mida kriitikud ülistasid

koguni öelnud,

set

katiivset

mad ka Oscari-rallidel
Filmi

mil esitles luksuslikku

tal,

ja ilulooja, vaid ka režissöör, kes

pildikeelega mängufilmi, „Üksik
mad”,

moe-

aassensuaal-

Ford sisenes ilumaailma 2006.

sest

kasutan

56-aastaseks
üht-teist juba teab. „Esiteks

ilust, kinnitab peagi

Ford,

ta

ma

ise

meiki,” räägib

imestavad alati, et mul

jume,
eest

aga ma

ja

on

ta.

„Inimesed

nii hea

tõesti hoolitsen

nahkja

oma

naha

kasutan ainult ülikvaliteetset

Näitleja Vanessa Kirby
Tom Fordi kleidis tänavu

missioon:

juulis filmi „Võimatu

Tagajärjed”

esilinastusel

Londonis.

FALL

FOR THE

new
CLASSIC
24A
162

FASHION
COLORSCOLORS
INTER
2018
2018
FALL/WINTER

SÜGIS/TALV

2018

MAGNETIC
AGNETIC
PALETTE
PALETTE

TRENDITOOTED

LOO

€ 9,95 €*

OMA

VÄRVI-

EYESHADOW
MAGNETIGA
€ 5,45 €*
je LAUVÄRVIKARP

PALETT

ART COUTURE

LAUVÄRV

NAIL LACQUER

€ 8,95 €*

KÜÜNELAKK

ULTRA
DEEP BLACK
A TCOUTURE
tief-

MASCARA

schwarz

€ SÜGAVMUST
13,95 €*
78
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artde

c o

195

. d

e

256

RIPSMETUŠŠ
Preisempfehlung

*unverbindliche

MÄRK

TOM FORD
BEAUTY
TOP 3:
ISädelev kehaõli
Soleil

Blanc

93.99 €*

2Sära andev
jumestuskreem

Liina
Liisveld

Skin Illuminator
47.99 €*

3Huulepulk
Ultra Shine 54.99

meigisõltlane ja Vaata
Filmi

turundusjuht

Tom Fordi

huulepulk

toonis 22 Forbidden

Pink oli üks neid
emotsionaalseid oste
kosmeetikat. Mis
neb

nn

purgist.

puudutab jumet, siis

päriilma päi-

Ma ei lahku iial kodunt

kesepuudrit peale panemata!” Suurepärase
tuuri

teks-

ja kaunite toonidega päikesepuudreid leiab

ka Tom Ford Beauty sarjast, olgu näiteks Soleil

Contouring Compact

Nude

Oma

see

Glow, Bronzing

loomingulisuse paneb

huulepulga nimedega.
näiteks

nn

Mõni aasta

proovile ka

tagasi esitles

minihuulepulkade kollektsiooni,

mille

„Suur

osa mu

parfüü-

midestki

ma

selt Tom Ford Beauty

huulepulki kasutaksid,

pärinevad

pa

meigikunstnikuga arutada,

millised modellide

jumestused välja peaksid nägema,” räägib
„Just jumestus

on

on

mõeldud kandmiseks nii meestele

ju

ei arva, et mehed otse-

meeldib mulle selle mõttega mängida ikkagi. Ma

„Ma võisin päevade kau-

etendusi ette valmistas.

leian,

et

rõivastele ja kogu kollektsioo-

kui

pole midagi glamuursemat sellest,

naine kannab meeste
mitte anda

ta.

ülikonda,

huulepulkadele

med ei valitud

muidugi

nii et miks siis

nimed?” Ni-

meeste

suvaliselt

Addison näi-

−

nile nagu ile täpiks. Jumestus, soengud ja ehk

teks oli Fordi esimene silmarõõm, Tomas õepoeg

ka

ja Rory parim sõber.

kingad.”

nik Richard

Fordi

kuueaastast poega,

Tom Ford

šiki roosakasbeežika

isegi,

et

olemas dramaatilisemat aksessuaari

pole

kui seda

on

kohaselt

on

huulepulk. Moodsatele
Tom Ford

iluvahenditele

Beauty huulepulgad hoolda-

elukaaslane,

Buckley, kellega

HUULEPULK ON AJA O

Beauty tõelised staarid on aga loomulikult luksuslikud huulepulgad. Ütleb ju Tom Ford

on oma

ajakirja-

nad kasvatavad ka

nimega inspireerinud

huulepulga

loomist.

Tom Fordi enda ilurituaalidest rääkides ei

muidugi

mööda vaadata

saa

vannilembusest.

millel

rast

särav

näo

nekut

toonid. „Huuled

on

ja suurepärasel huulevärvil on võim

domineerida terve välimuse üle,” kinnitab Ford.

roosapopulaar-

leiab nii seksikaid punaseid, glamuurseid

elegantseid nudetoone,

seimad neist näiteks Casablanca,

Spanish
datud

Cherry Lush,

poolt isiklikult üle

ja heaks kiidetud. „Muidugi

ris kõiki toone

oma

huultel,

lansseerime näiteks mõne

aga

uue

selle küll alati omal nahal ära,”

ei testi

iga kord,

vaa-

ma

kui

tekstuuri, proovin

räägib

ta. „Kui

koostis
või huultelebamugav
liiga kleepuv
siis
asi on
töösse
ei
lähe.”
siis asi töösse ei lähe.”

pä-

nagu

kul teel

trenni

poolest,

ja enne

et

magamami-

hästi

on

läheb, siis vahepeal ka.
väga meditatiivne,” kinnitab

järgneb põhjalik

nahahooldus ja

öeldud, päikesepuuder, mida Ford

kõige

enam

päikest

„loomuli-

saavad” ehk

otsaesisele, ninale ja põsesarnadele.

huulepulk

mõnusalt

Ford ei

salga,

et

on

meigi suhtes

avalikus kohas nina
te värvimist

woodi

nii mõ-

on

nagu

puuderdamist ega

ja peab lugu

glamuurist.

vanast heast

huulHolly-

Samuti usub ta, et meik

disainerkäekott. „Kui sul

on

seljas

näiteks väike must kleit, saad sellele erinevate

meigistiilidega täiesti
kinnitab ta.

uue

on

kreemja ja

huuli toitva tekstuuri

pig-

ning tummise
mendiga.

Vahel kasu-

tan seda ka

põsepu-

nana, annab ilusa loo-

muliku õhetuse ega

Ker-

mõju kuivatavalt.
ge vanillilõhn

meenu-

tab mulle M.A.C-i

huulepulki. Püsib peal

Tom

on

nii

elegantne,

et võib uhkelt
selle

mis tahes

käe-

olukorras

kotist välja
vihistada

ja

look’i kohendada.

Ahjaa, minu
kui koba käpa

poolt

lisa-

punktid

neski mõttes vanamoodne. Ta ei kiida heaks

anda,”
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kuulus selle

kannab näo nendele osadele, mis ka

Pink Orchid Fatale ja Blush Nude. Iga

toon on Tom Fordi enda

ning kui

„Vanniskäik

siis,

on

ärkamist, pärast

Ford. Vannile

Fordi hiiglaslikust huulepulgakollektsioonist

sid kui ka eriti

Härra Ford nimelt

tema

oo-

roosat

Fordile omaselt üli-

kreemja tekstuuriga niisutavad huulevärvid,

osa

tooni

Sooja

Pakend

VANNISÕLTLASESTILUGURMAAN

kümbleb lausa neliviis korda päevas! Kohe pä-

pigment ja kaunid

dates.

nii kaua, kuni ei söö.

vad, sisaldades sojaseemne ekstrakti, Brasiilia murumuruvõidjakummeliõie õli. Tulemus? Imeliselt

tähtsaim

eriti

mõnusat puhkuserei-

pikalt kojulendu

Ford.

teemaga,” räägib

kui ka naistele. Kuigi

ilualased teadmised

mis tõs-

tuju pärast

si, vahemaandumisel

Glow Stick Sunstruck.
nn

tavad

armastanud mängida maskuliinsusefeminiinsu-

Powder Gold Tust või Shade and Illuminate

Ent Fordi

lennujaamas,
ta

toonid kandsid… meeste nimesid. „Ma olen alati

se

ka ajast, mil ta Gucci peadisainerina sealseid
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Ford

tähenduse

kandilise

kuju
ei

eest

–

veere

lauaservalt
minema
ega kao

kapi alla!

OLE TOELINE
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ARA VARJA LOOMULIKULT SARAVAT NAHKA
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Lumene Invisible lllumination

on

uudne

■ ::?

• .T
"O,

põhjamaine

ilurituaal, milles

on

ühendatud

moel nahahooldus ja jumestus.

seninägematul

J

Särava, hoolitsetud ja niisutatud naha taga peituvad puhast
antioksüdantiderikast arktilist murakat ja

tagavad

loomuliku

Proovi Invisible lllumination

meigialuskreem

ning

sarja

Brightness

uusi

liikmeid

OO

BORN

LUMENE.EESTI

-

Instant Glovv LJV Primer

Flawless Concealer

OF

LIGHT

@

mgbeauty.ee

sisaldavad

nahatüüpide-ja toonidega

lõpptulemuse.

LUMENE
BEAUTY

allikavett,

valgustpeegeldavaid pigmente

Invisible lllumination sarja tooted. Universaalsed kõikide
ühtivad värvid

põhjamaist

peitekreem.

TEST

MEHED
testivad
ilutooteid
Modernse mehe jaoks pole ilu pelgalt esteetiline

fassaadiviimistlus, vaid holistilisem perspektiiv, mille
hulka kuuluvad ka kehaline aktiivsus ja õige toitumine.
Siiski

on

hooldusvahenditel viksi välimuse loomisel

põhjapanev

roll. Lasime kolmel mehel testida

erinevaid ilutooteid ning tulemused
nüüd teie

on

ees.

TEKST: Helen Külaots

FOTOD: KAUBAMAJA, RIINA VAROL, ERAKOGU

Toomas Lääts
restorani Sfäär kaasasutaja ja peakokk
Minu

igapäevane

eluviisi,

mis kätkeb endas

gi karastamine,
käin

ilurituaal

meres

pidevat

see on osa

ujumas.

See

lihtne

on

liikumist

ja

− proovin järgida tervislikku
muidu-

mitmekesist toitumist. Ja

Aprillist (mõnikord ka märtsist)

minust.

parandab

mu

(49)

ja tavapärane

detsembrini

immuunsust ja kehatunnetust, puudutab vai-

ja on justkui puhkehetk. Ilutoodete kasutamisel olen

pigem

laisk. Kasutan

kreemi,

sest nahk

on

igapäevaselt vaid
kuiv

ja „õhuke”

looduslikku

näo-

.

TUUL LAB TDOI
V76BY

DEODORANT

VAUGHN’i

50 ml 18.99 €

NIISUTAV

Olen seda ka varem

NÄOKREEM

kasuta-

nud! Tundub, et täitsa puhas
toode. Äärmiselt meeldiva

118 ml 21.99 €
See sobis mulle häs-

naturaalse lõhnaga, selline

relt, jättis pehme

metsaLisapunktid juurde toote välisele stilistikale, ilus ja väi-

efekti

ke pakend, mis mahub kas

ti, sest eelistangi ker-

tummine, puidune,

geid, mitte rasvaseid

ne. Tõelise mehe lõhn!

kreeme. Imendus kii-

ja tegi kõik,

või taskusse ära. Ülihea!

mida üks näokreem

Jään kindlasti tarbijaks.

tegema peab.

KIEHL’Si ENERGIAT ANDEV
DAVID MALLETTI

NÄOPUHASTUSGEEL

HABEMEPALSAM 70 ml 24.99 €*

250 ml 19.99 €*

habejuustesse. Ajasingi just habeme
seda palsamit juuste peal. Pähe

Lahe multifunktsionaalne toode, mis sobib nii
messe kui
maha

tegelikult

ja katsetasin

ka

jäi hea lõhn ja eks juuksed nägid
välja kui

90
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muidu.

ka veidi stiilsemad

Väga hea toode, mida kasutan
kindlasti ka edaspidi. Toniseeriv ja
värskendav koostis. Nägu läks
kohe tuntavalt puhtamaks ja
le jäi mündine aroom.

naha-

TEST

RECIPE FOR MEN’i

NÄOPUHASTUSVAHEND RAW
NATURALS 250 ml 12.99 €

Üllataja!

Jube lihtne

ajamist nägu
rast tööd
mata.

BEARD MONKEY

kogu

Kerge

kupatusele

JUUKSEPASTA

enne

habeme-

üle käia või õhtul pämustus maha tõm-

õunalõhn annab

hea värske

kogu

laengu.

HAIR SHAPER
100 ml 17.99 €
Leidis kohe kasutust.
Meeldib selle kerge
tekstuur ja juuste
vus

−

hoid-

ei tee juukseid

liialt rasvaseks.

Hardi

V76BYVAUGHN’i

VÄRSKENDAV ŠAMPOON

Meybaum

BIOTHERMi

236 ml 17.99 € JA

NÄOKREEM

PALSAM 236 ml

GrabCAD ja Eesti 2.0 asutaja
Matrix Partners, investor
Kui rääkida

kasutan,

ilutoodetest,

siis nendeks

hambapasta.
vast

on

(36)

mida

AQUAPOWER

17.99 €

Šampooni
igapäevaselt

parmündi ja

dušigeel, šampoon ja

pivärskust.

puhul hindan
laimi

le kanda ja

jätab peanaha mõnusalt

sporti, hommikust dušši, suitsetamisest

see,

vaks dušiks

äratavajan. Juukse-

Aga elukogemus, aastad ja ka õhusaaste

palsam tegi

oma töö ära,

annavad tasapisi tunda, seega näokreem

nagu ikka, ja pealeselle

ning

vähest alkoholi tarbimist

usun, et sisemine

−

tatud ja värske

mida hommikuseks

Rain Tolk

niisutunde.

hästi.

lõhnas väga

võiks siiski juba vannitoas olla.

pea-

lihtne

jätab pärast

esimest kasutamist

− täpselt

„õhetama”

peegeldub väljapoole.

hoidumist

Mõnus valik: tekstuurilt

kergelt vesine,

Teeb juuksed puhtaks ja

Ilurituaalideks pean aga igapäe-

50 ml 45.99 €

DAVID MALLETTI
JUUSTEJA

Kuukulgur Film, režissöör (41)

KEHAPESUGEEL

Enese eest hoolitsemine tähendab
minu

käin

jaoks muuhulgas sportimist:

David

spordisaalis ja ujumas. Üritan

süüa tervislikult

vel

250 ml 29.99 €
Oma tuttava kaudu olen

ja juua vähem.

Su-

siiski veidi teised lood, sest

on

Ilutoodetest kasutan

peale.

toodete fänn ja
nende

pudelid

ostmiseks küsisin nõu

müüjalt,

kes

mulle lahkesti põhjamaisele nahale

Muidu
ei

kvaliteeti.

on

ma

müüs.

see

Täitsa hea

lõhnaga ja nägu

päris puhtaks.

ka see, et nahk

Tore oli

jäi pärast

pesu

pehme.

juustel.

need mõnusa

lõhnaga.

Kasutaks hea
ka

edaspidi.

KEIHL’Si JAHUTAV

NÄOKREEM 50 ml 48.99 €

SILMAPULK

värske

sai ka

asi toimis

CLINIQUE’i NIISUTAV

Tundus, et

100 ml 13.99 €

välja.

on

meelega

NÄOPESUGEEL

Ka need

kaks ühes tooteid

kasuta, kuid

Lisaks

te-

igati

loodud sellisena,

hästi nii kehal kui ka

sobiva kreemi välja otsis ja maha

BEARD MONKEY

usun

et näevad hinnalised

näokreemi ja silmakreemi, mille

ma

kohtunud

ning sellest johtuvalt olen
ma

siis läheb eelnev loetelu natukeseks
hold’i

Mallettiga

see

parandas mu jumet. Nägu jäi

ja pehme, nagu

ka eeldada võiks.
Kaasaskandmiseks
võib-olla
mugav
toode
võib

eba-

pakend,sest

on

vedel

kergelt

valguda,
jäin

pisut

ja

üle ääre

kuid muidu

rahule küll.

ühe hea kreemi

puhul

19.49 €*
See meeldis mulle

proovi-

tud toodetest enim, sest
see

oli

pulgakujuline

ehk

väga mugav kasutada. Ei

mingit lögaga

mäkerdamist

ega käte määrimist
bad üle

ja

−

tõm-

ei pea rohkem

mõtlema. Värskendas

ja si-

lus, lõhna poolest meeldiv.
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MÄRK

Brändiasutaja

on

ise oma

Isabella Löwengrip

toodete katsejänes ja reklaamnägu.

Lilli Jahilo kleidis.

LÖWENGRIP
ühe naise
Kui Rootsi ärileht Veckans Affärer kuulutas

naisettevõtjaks,

teatas too, et

järgmine

impeerium
27-aastase

samm

on

Isabella Löwengripi Rootsi mõjukaimaks

saada juba maailma vingeimaks ettevõtjaks.

Isabella Löwengrip unistab suurelt ja põleb soovist innustada naisi üle kogu maailma.

Isabella

Löwengrip elab meile

lähedal, üle

Stockholmis.

mere

Ta on käinud ka Eestis

meie

võimas ärinaine, kes

blondiin, keda koolis kiusati ja kes

Sascha Beetz
on

riigist ja inimestest vaimus-

tuses. Isabella

inimene, kes oskab

ning

TEKST: Annelis Rum

FOTOD: LÖWENGRIP,

oma

unistusi ellu viia. Veri-

noorelt äri-ja börsiliidrite poolt aasta naisettevõtjaks saamine lööks enamikul alla kolmekümnestel

jalad alt,

on oma ea

kohta

mik meist

terve

elu

jooksul.

viis raamatut, saanud kaks

Ta

last, käivitanud

ettevõtet, teeninud 20-aastaselt
miljoni, lahutanud,
teismeline, kuid

oma

olnud eraklik

igapäevaselt

oma

on

ena-

ta

oma

oma

välja-

on

lihtne

oma

müüa. Isabella

on

ilubrändi Löwengrip ja

Nordic Tech House juures
ilumärgi loovjuhina. Lisaks

brändi reklaamnägu ja katsejänes.

Löwengrip

on

ka aktiivne

ingelinvestor ning

aktsiainvestor,

kuulub mitmete

Rootsi ettevõtete omanikeringi

tosin

elu esimese

nn uue

kooli

(kingamärk

Flattered, šampanjamaja Guldkula, rõivamärk

ja kiusatud

tõusnud maailma

ja tooteid

ning töötab

kirjutanud

on

mille kaudu

ärisid üles ehitada

tegev

eraklik

otsis

tehnoloogiaettevõtte

kuid mitte Löwengripil, kes

jõudnud teha rohkem kui

enam ammu

Ta on üles ehitanud suure

jälgijate võrgustiku,

tõepoolest

on

pääsu blogi kaudu.

pole

Stylein, pereplaneerimise äpp

juhtivate

Muide,

naisettevõtjate hulka

Isabella

Löwengrip

meelsasti ka Eesti

Natural

kannab

tippdisaineri

Cycles jne).

sageli ja

Lilli Jahilo

moemaja kleite.
STOCKHOLMI KOOLITÜDRUKUST
ROOTSI ILUÄRI TIPPU
Isabella

Löwengrip

14-aastaselt

blogi pidama

kasvas tema
maks ning

INäokreem The Cream

oli tavaline

veebipäevik

on

tänaseks

hakkas. Mõne aastaga

Skandinaavia loetui-

oma

1,5 miljoni lugejaga

Põhjamaade mõjukaim. Isabellast

92
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24h 47.99 €*

teismeline, kui ta

on

saanud

2Jojoobiõli baasil näoseerum

The Serum 48.99 €*

3Keemiline happekoorija
näole (Iluguru parim näotoode 2018) 49.99 €*

TIPPKVALITEEDIGA JUUKSE-

JA NAHAHOOLDUS ROOTSIST

Löwengripi juukse-, näo-ja kehahooldussari

alguse

2012.

mest last.

aastal, mil Isabella

ootas

oma

sai

esi-

Liigne higistamine, ülitundlik nahk,

allergiad ja

akne olid naist vaevanud

juba teis-

Noorenda nahka

magamise ajal!
Stabiliseeritud C-vitamiiniga taastav detox-öökreem annab nahale
uut

elujõudu ja pringsust. Ööst

öösse toimib

see

suurepärane

kõrgtehnoloogial baseeruv kontsentraat sügaval nahas, et anda vastulöök
keskkonnast tingitud igapäevastele naha kahjustustele. Kreem niisutab

ja silub nahka ning stimuleerib kollageeni sünteesi. Nooruslik nahk saab
taastatud magades. Miks mitte proovida ka uut

nO2ctuelle™ öömaski?

Müügil Tallinna ja Tartu
Kaubamajas, Stockmannis,
i.L.U. Kauplustes, parimates

kosmeetikasalongides üle
Eesti. Kaubamaja

e-poes ja

veebipoes www.beautystore.

www.sothys.ee
www.beautystore.ee
facebook.com/SothysEesti

märk

tooted

Löwengripi
nii

et neid

kvaliteetsed,
võib müüa

on

apteegis,

kuid nii

tõhusad,

et neid kasutavad ka

juuksurisalongid

oma

igapäevatöös.

2

PUHAS
meeast saadik. Ta otsustas, et

on

VALIK

aeg panna alus omanimelisele

iluimpeeriumile,
ühel

millest saab

Kõik

moodsa maailma

päeval

geb kõva häälega öelda,
saada naissoost Richard
niks.

Üheks

turule toodi,

esimeseks

et soovib

Branso-

Kaubamaja
mis

tooteks,

on

Kõik

lõpuni

Löwengripi
Rootsis

minuti

keemikute koostatud

Rootsi

ISABELLA

LÖWENGRIPI

tõusis

apteekides

müügi-

näohoolduses mööda mitmest vanast ja kuulsast

algusest

oli

küps

uue

ajastu

ilumärgiks.

originaalretsept

–

VEAB DIGITAALSET ILUREVOLUTSIOONI

selline,

suurandmete töötluse

originaalretseptid harvaesinev
teeb kreeme

vajaduspõhiselt,

tajatelt –

ja otsese tagasisidega kasu-

andmeanalüüs

kus koos

töötajate töötingimusi. Need sobivad tundlikule

innovatiivse, avatud ja demokraatliku iluettevõtte,

nahale ning Eesti naistele, kuna

mis erineb nii

testitud

ja

arendatud

ja juukseid
nagu

silmas

just

meie

pidades –

toodetud,

kliimat,

elu

nahka

poolest
tooted

Põhjamaades,

IKuivšampoon

aga

Good To Go 18.99

4Rulldeodorant

HOOAEG / SÜGIS 2018

tahame ka

€2Hõbešampoon

tipptasemel keemikutega
oma

enamikust konkurentidest.

on

nii

juuksurisalongid
Blonde Perfection

Count On Me 17.99 €*

sKätekreem

(Anne

oma

see
•

–

Löwengripi

pole võimalik.

Kui tekib
või

teevad sellest

suhtluslaadi kui ka toodete

kvaliteetsed,
apteegis, kuid nii tõhusad,

ka Eestis, ei hellita nahka just liialt. Me

vajame parimat kvaliteeti,

Usu iseendasse

kes ütlevad, et

ja tehnoloogiline võime-

järgides karme keskkonnahoiu nõudeid ning
on

IGA NAISE

ARGIPÄEVA

ära kuula neid,

Ilumaailmas

Löwengrip

soovitust

•

Löwengrip kombineerib sotsiaalmeedia turundust

on

kolm

apteekrite ja

millist pole võimalik osta ega täpselt kopeerida.

nähtus.

94

nelja aastaga

Löwengrip

kaubamärgist. Aeg

tooted valmistatakse
on

Vaid

näitajate poolest tippu, vallutas kogu
juuksehoolduse kategooria ja trügis ka

järel.

ja iga toote jaoks

lihtsaid ja tõhusaid tooteid.

Ilumaailmast

ja e-poest.

saanud nii populaarseks, et seda

iga kolme

tundliku-

le nahale. Leiad need

rulldeodorant Count On Me (17.99 €),
mis

on

veganisõbralikud. Toodetud
Rootsis. Sobivad ka

jul-

oligi higistamisvastane

ostetakse üks

tooted

sulfaatideja parabeenivabad,

Estēe Lauder. Mida vähemat

võikski oodata naiselt, kes

Löwengripi

tõrge

probleem
–

proovi

teisiti, ürita uuesti.
•

Käi

oma

armasta

rada ja

seda,

mida teed.

et neid võib müüa
et

neid kasutavad ka

igapäevatöös.

2017) 24.99 €3Rulldeodorant Healthy
6Näopesugeel Clean & Calm 32.99 €*

& Stiili ilulemmik

Get A Grip 13.99 €*

Glow 16.99 €*

ökrem.
ja

Päeva-

läbi 1.

2.

Silmakrem

urimske

ja

teadusErise

Irena

Dr

vi dud

on

Uuringud

MAAILMAKLASSI TÄHTSUSEGA AVASTUS. PATENT.
Uuendusliku

kolloidkullaga

seotud

membraani

transpordiprotsessi aktivaator*:

Kortsude sügavus vähenes 0,8
Naha siledus paranes 100%
Kortsude

arv

vähenes 51%

peptiidid ja

mitokondri

1

mm

1

2

ÜLEMAAILMNE VANANEMISVASTANE

HOOLDUS

ILUMAAILMA
UUDISED

gucci süüvivja

salapärane Bloom
Nettare di Fiori
Gucci

Bloom külluslikust ja lopsakalt õitekülvälja kasvanud intensiivne chypre floral

originaalparfüümi

lasest lillelõhnast
-essents. Kui

on

Gucci Bloom

parfüüm

Acqua

di Fiori rääkis

rõõmuküllusest ja energiast, siis Nettare di Fiori

nooruse

intensiivset

väljendab

ja

mil neist

misaja tipul,

Vallatu Bella

tabamatut sensuaalsust.

Gucci Bloom Nettare di Fiori

on

tabanud lilled nende

kiirgab kõige tugevamat

aroomi

ja

õitseveetlust.

Nina

ja

Luna

jälgedes

Rooside ja osmantuseõite naiselikud noodid võimendavad

LES BELLES DE

olfaktoorset originaalstruktuuri, kus parfüümi südames
jasmiini, India kombreetumi ja tuberoosi koondakord.

printsess

Varjamatult

õiteküllase

parfüümi sügavam

sisu tuleb esile ingveri ja roosi tipunootide
suaalses sulamis

ning patšuli,

muskuse

ja

heliseb

Ühtpar excellence. Bella.

aegu ulakalt vallatu

naiselik

on

sen-

peegeldab ka

ja ahvatlev Bella

tema lõhn naiselikkust

kuid ka üleolekut

matust. Bella lõhna

magus maitse

otsekohe

vett

kart-

ja

erili-

muudab

seks delikaatne rabarber,

mõrkjalt

Riivatu SCANDAL

Nii

hulljulge ja provokatiivne.

ja leebust,

os-

pehmes ja salapärases lõppakordis.

mantuse

liitub saagaga

NINA mõjuvõimas

mille

paneb

pisut
suu

jooksma, jõuliselt

värske roheline mandariin ja hellitav
vanill rõhutavad

BY NIGHT

vat olemust

roosi absoluutõli

Öö varjus Pariisis keskendub Madame
tõeliselt olulisele

La

Ministre

probleemile: „Kus ja kellega

kambaga!

Niisiis

me

–

läksime

Ühest hoovab äsjanopitud kroon-

küll täna

lõbutseda. Ja lõbutsesime täiel rinnal! See

peole,

on

lehtede värsket aroomi, teisest aga

et

õhkub

sooje,

otse õiesüdamest

sündinud noote. Taustal lisab kirgas

Pigalle!

#BeScandal. JEAN PAUL GAULTIER’ SCANDAL BY NIGHT on

freesia sellele õiteakordile

rikkalik tuberoosi-,

vast romantilisust

mis

on

veelgi

tonkaoa- ja meenootidega

enam

sõltuvust tekitav kui

Scandal. Mõlemad parfüümid
kuid

uue

Scandal

algupärane

se

chypre-lillelised,

on

versiooni muudab

by Nighti

parfüüm,

maailmavallutus

KLEIN

Ikoonilise moemaja

Women

JUICY

COUTURE’i

peegeldab ühe põlvkonna
must

ning

natuuri.
suvat

võitmatut

Ühtaegu

parfüümi

põhiole-

Iga naise sisemuses

ja pidurdamatut

vallatut ja

väljakut-

sobib kanda

igal

Kes valitsevad maailma? Oui

Oui

Juicy

naisele, kes julgeb
dest

välja

status quo

oma

davaks teha. Selle

on

raami-

–

parfüümiga

enda

see

var-

annab talle

vabaduse

sünni-

enese

taas-

CALVIN KLEIN WOMEN

tõstab esile

eelmiste

põlv-

kondade ikoonilised naised

Alaska seedripuit, mille

ütleb ta

rust ühendavas kontrastses

ber

mil-

oma

elu

ja enesekindlalt, loomupärase

elegantsiga ja eesmärgikindlalt.
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soovib.

ülistab tänapäeva kultuuri
kangelannasid. Jõudu ja hap-

armastusele, seiklustele

ja õnnele. Juicy tüdruk elab
ehedalt

ning

on

üks isiksus

kuul-

ohje

seisukohta

julgelt ja kohkumatult jah kõigele,
lesse usub

rohkem kui

soovib, ja just siis, kui ta

–

maheda-

Couture

murda ega karda

kätte haarata ja

on

naiselikkuse

avastamiseks just nii, nagu ta

need oleme meie. Söakate ja

nootidega

jul

pärase

pool ja igal ajal.

te

ja

musku-

nagu

deklaratsioon.

CALVIN

parfüümimärk oui juicycouture

on

nahka hellitav kašmiir. Bella

Sina, mina & Oui
uus

tänapäe-

ning valge

mahepehme paitus

sensuaalsuse

veelgi

moodsamaks rikkalik tuberoosi üledoos.

96

koosluses lööb

helisema rooside kogu külluslikkus.

öösel lõbutseda?!” Kus? Pigalle’i platsil! Kellega? Jean
Paul Gaultier’

parfüümi isuärataveelgi. Türgi roosi ja

ja

parfüümis

on

pandud kokku

vastandumised

ja

kooskõla.

apelsiniõis ja põhjas lopsakas
koondunud

üm-

must

pipar
ja tsitruseviljad, suureõielise
on

magnoolia ja jasmiiniessentsi

Puiduse lillearoomi tipus

bukett ning viirukivaigu

tervitavad värsked

eeterlik õli kahasse Ambrox®

eukalüpti-

tõrud, südames õrnhabras

Superi ahvatleva jõuga.
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Bvlgari Man
Wood Essence
Bvlgari

uus

parfüüm

kannab

keskkonda

endaga

harmoonili-

selt sulanduva mehe loodusenergiat. Bvlgari Man Wood
Essence’i intensiivsed puidunoodid koos kirgaste tsitruseaktsentidega loovad joovastava täienduse Bvlgari Man’i
kollektsioonile.

Kunstipäraselt segatud parfüümvesi

nagu puu: värvikirevad
nagu lehed

ja oksad,

maalähedased südamenoodid kanna-

põhja-

vad endas puutüve jõudu ja tugevust ning toekad
noodid

on

on

tipunoodid tantsisklevad tuule käes

vastupidavad

nagu

puujuured. Kõigi

kolme

kombinatsioonist sündiv elektrifitseeriv parfüüm avab
mehele looduse ääretu

ja piiritu jõu

Firenze

allikad.

2127

LALIQUE’i

Ajarännakule

tulevikku kut-

sub parfüüm

uomosalva-

kuuenda

TORE FERRAGAMO SIGNATU-

meele

RE #catchthesignature. Just

jõud

siis saab

täpselt 200
sellest, kui Salvatore

Värske lõhna L’INSOUMIS MA
force

gamo naasis Californiast

värskendav parfüüm

soovitab

järgida

aastat

Ferra-

Toscanasse, et panna alus

intuitsiooni

kaubamärgi

kui eksimatut kompassi ning

pole ka ime,

muuta

tumedama

soovid reaalsu-

eduloole.

Nii

et tegu on

seks. Roheline ja aromaatne

ja salapärasema
parfüümiga, kus söaka ja

L’lnsoumis Ma Force

külluslikult

oma

vaigusele

üles

on

ehitatud puidusele ja

mere-

baasile. Lõhna süda-

mest õhkub

elegantset ja

maitsekat lavendli

ning

rosma-

kauapüsiva

aroomi nahksed noodid
toovad meelde Firenze traõun. L’lnsoumis Ma Force
on

dünaamiline

ja

mitme-

ditsioonid, millele kohvi
medus

ja

riini aroome, mille juhatavad

tahuline parfüüm mehele,

uudset seksikust.

sisse

kes soovib elada

juhatuseks viib

karged tipunoodid

–

sidrun, kardemon ja roheline

oma

unis-

tuste maailmas.

Sisse-

Itaalia

tsitruse värskus küll

Ka-

laabria metsikutesse

Teekonnale

tu-

tonkauba lisavad

ava-

rustesse, kuid 100 arenedes
tõuseb esile nikerdatud

Bentleyga
MOMENTUM UNLIMITED EDT
on

värske kui

hoolitsetud mehele

vad rafineeritud

korda vormivad

signatuur
V 76 by Vaughni tooted

autode viimistletud

sisustus. Energiline ja
haarav sõit saab

kaasa-

alguse

värs-

kendavatest tipunootidest

karge greip, hapu

õun

–

ja

mõeldud

on

modernsele, iseseis-

vale ja enda eest hoolt

kand-

vale mehele. Need traditsioo-

nilised, tänapäevaste
tega

tooted sobivad

mõjutusigapäeva-

seks kasutamiseks ning
davad

juukseja

muu-

kehahooldu-

ser

kasutatud

kvintessentsile.

teetseid ja naturaalseid

koos-

tisaineid. Valikust leiab too-

vürtsikas kardemon. Bentley

teid nii juustele, habemele
kui

inspireeritud

kolm keerukat essentsi, po-

leeritud seedripuu, müstiline
vetiver

ja

sensuaalne sandli-

puu, mis muudavad
eriti mahedaks

ja

parfüümi

sensuaal-

seks. Aromaatne teekond

peb

maskuliinse

lõ-

lummava

ja

ambra aroomiga, luues
lõhnabuketi

luksusest

–

kõige

suuremast

vabadusest.
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kehaja

näohoolduseks.

põh-

janootides vajutatakse pit-

igati mugavaks. Toodetes
kvali-

küpressi-

ja kaneeliga. Sügavais

se

puhtaid,

oma-

ja kujunda-

koos kardemoni

on

autotööstusest

puiduse südameakordi loovad
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puidu elegants, mida

tuulepuhang

läbi akna ja luksuslik nagu

Bentley

V 76 by Vaughn:

Itaalia mehelikkuse

Uuendav

jumet

ühtlustav
särava

päevakreem

–

multitalent

jume

„Kliendid tahavad tooteid, mis annaksid jumele sära, ühtlustaksid nahatooni ja oleksid
lihtsad kasutada. Meie

päevakreem

uus

ideest Dr. Hauschka rahvusvaheline
dava

Regenerating-sarja

kingib
nemist

Sära-

uusim

nahale särava värskuse,

ja

seda kõike ka teeb,”

meigikunstnik

pereliige

on

tõeline multitalent

väsimuse jäljed,

peidab

toetab niiskusesisaldust. Nahk näib siledam,

ja jumet

punased ja

ühtlustava efekti annavad kreemile

kuldsed mineraalsed

dades siluvad need näole

räägib

ergutab

–

see

puhanum ja

targalt

ja

ilme

ja

ühtlase

pingul-

ühtlustab

jumet,

uue-

naha loomulikku

paremas toonuses.

kokku sobitatud rohelised,

jume, peidavad

peegel-

kuivusekortsukesed

heledamaks. Naha niiskusesisaldust, elastsust

loomulikku uuenemist toetavad teadlikult valitud ravimtaimed

ning turgutavad

kreemi loomise

värvipigmendid. Nahapinnalt valgust tagasi

puhanud

vähemmärgatavaks ja pigmendi laigud

kalanhoe

uue

Karim Sattar. Uuendava

– aasristik, põldosi

jojoobi-, avokaado-, mandli- ja vaarikaseemnete

hinnalise Damaskuse roosi kroonlehtede tõmmis

ja vesi,

mesilasvaha

ja
ja

õli, samuti

ja

shea-või.

„Suvekuma kreemituubis toob

päikese palgele ka pilvisemal päeval.”

Toidukirjutaja ja

tervisekoolitaja Liina Karron:

„Olen seda meelt, et terve

seespoolt,

ja

kaunis

jume

sünnib

tasakaalukast meelest ja teadlikust

toitumisest. Dr. Hauschka uuendav

jumet ühtlus-

päeva kreem toetab minu tervislikke eluviise

tav

välispidiselt,
näonahka

ning

Kui kreemi

viimistledes seda erilise

kergelt

niisutav toime

sarja

niisutades ja tasakaalustades

vürtsikas

on

kumaga.

hõng ning

mulle tuttavad

teistest toodetest, siis suvisele

leebelt

juba

sama

päevitusele

delikaatselt sillerdavat lihvi lisav efekt valmistas
aga meeldiva üllatuse, mida

igal

kogen

hommikul kreemi näole kandes

jooksul

oma

säravale

üha uuesti

ning päeva

jumele komplimente

des. Kreemituubi kätketud

suvekuma

teretulnud ka talve tuhmimatel

on

päevadel,

sisemine sära teinekord välist julgustust

Dr. Hauschka

nahahooldus-ja

meigisari

mis kinnitab, et tegemist

on

kannab

uhkusega

rahvusvahelist

loodus-ja

puhta ja tunnustatud ning sünteetiliste

mahekosmeetika

lõhna- ja säilitusainetevaba

www.drhauschka.ee

kvaliteedimärgist NATRUE,
loodusliku sarjaga.

saa-

kindlasti
kui

vajab.”

ILUMAAILMA
UUDISED

GIVENCHY tooni

ja

korrigeerivad
võimendavad primerid

sära

GIVENCHY primerid

PRIS-

kollane tumedatel laikudel

•

hajutab

kasu-

ME toovad näojooned

sinaka värvuse ning üle näo

esile

tatav variant annab sära keskmis-

kirgaste ja

kaunis-

tavate filtrite abil.
daval viies

Saa-

tele nahatoonidele,

pastelses

•

sinine annab

toonis ja matistavas

läbipaistvas varjundis,

ga. Pärast

•

•

aprikoos paneb

läbipaistva tekstuuriga

•

tab läikivaid

peidus. Igal priülesanne:

LEONOR GREYL

särama

ja

tooniga jumet,

matistatud ja

on oma

nahale

ühtlustab keskmise kuni tumeda

säravam, läikivad piir-

meril

heledale

loomulikku värskust,

on punetus
vähenenud, tuhm nahk

iluvead

annab

roosa

näole-

kandmist

konnad

punetava

tooni,

vajaduste-

primeri

roheline võtab maha

•

et sobituda erinevate
nahatoonide

sära heledale

hetkega

nahale ja hallikale jumele,

must

piirkondi ja

poore kõikidel

matis-

ahendab

nahatoonidel.

Uus huule-

pulgakunst:
Le Rouge

Liquide

–

Pealtnäha traditsiooniline

rahustav õli tundlikule
Mitme rahvusvahelise auhinnaga pärjatud

kihti. Tänu

Leonor

mugavalt

va

Greyl

huile apaisante

on

toimega tundliku peanaha õli.

oksüdatiivne looduslike

õlide

rahusta-

anti-

See

kompleks

peanahale

roll-on-süsteemile

kasutada

just

juuste pesemist

saab õli väga

peanahale osade kaupa või ainult teatud

sügelust pärssiva efekti. Õli normaliseerib
ja puhastab peanahka, tasakaalustab pea-

piirkondadesse

naha mikrobioomi, vähendab kõõma

Greyli šampooniga.

netust

ning taastab peanaha

ja

pu-

hüdrolipiid-

tekstuur, seninägematu

aplikaator ja enneolematu

vähemalt 15 minutiks

annab peanahale silmapilkse rahustava ja

pealekandmise

ehk tundlikele aladele.

ja

tehnika.

Kõrgmoe looming,
GIVENCHYLe

Rouge Liquide, trotsib eelarvamusi,

Masseeri peanahka. Pese sobiva Leonor
100% looduslik

Näi-

hübriid-

teks kõrgema klassi

en-

Kanna

va-

ent siin on

ruks rohkem üllatusi.

neis kohtades pea-

nahal, mis leevendust vajavad.
ne

huulepulk,

lõh-

astudes vastu

kõigele, mida
esmapilgul võiks ette kuju-

navaba. Ei sisalda eeterlikke õlisid.

tada.

Sellega

saavutad

silmipimestava tulemuse,
mis

Emma Hardie

pole

Le Rouge

lihtsalt miraaž...

Liquide ei

saa

olla

uhke ainult hübriiddisaini,

kuninglikud
puudutused
Kui vajad kiiret ja
likku

vaid ka

mistlusega,

loodus-

need

tikaga,

et

punave-

jume püsiks

noo-

ruslik, särav ja pigmentatsioonivaba. Silmaümbruse ja

igapäevase

niisutuse eest

hoolitseb kollageeni

Kirgastav Sublime

Brightening

silmaalust

seerum

ning

kaitsev näo-

kreem. Terviklik
sari

on

näohooldus-

looduslik lahendus

noorusliku ja särava

jume
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silma-

hoidmiseks.

ses

nahka

laike ning pakub naharaku kaitset

tumedust vähendav

sulan-

ja korrigeerib pigmendi-

UV-kiirte

kahjulike mõjude eest, seejuures tagab optimaalse niisutatuse. Hondo magnoolia ja
sa

kompleks

palsamiga.

Peened

kaua-

ühtlustab näo

ja

huulepigmen-

valgu-

lagrit-

kaela tooni

ning

ja

era-

Savieksttagab

huultel kauakestva
tooni.

kom-

on

intensiivse värvi

rakti elastne kiht

CINQ MONDES’i laborites loodud

Touch, kuhu

lisandunud

värv

bineeritud mõnusa

kordse katvuse.

duv kreem ennetab

on

sametpunane

diosakesed annavad

Cream

mist soodustav seeria Midas

pinguldav ja

100

toot-

kergelt puuderja

kestva värviga. Kerge vedel

TREATMENT, mis hooldab

nahka moringa seemneõli,

vii-

mis sulandub

hetkega huultele, kattes

näo-

MORINGA RENEWAL

hüaluroonhappe ja

üle:

kuid tänu mitme-

tele puudritele poolmati

turgutust, proovi

maski

-tekstuuri

kreemjas,

värvi-

Hüaluroonhape

hoiab

kudedes niiskust kuni kuus
tundi, samal ajal kui gatuliiniõli vormib ja silub huuled
täiuslikuks. Mikrokristallili-

koos-

korrigeerib pigmendilaike. Traditsioonilise

sed vahad rõhutavad

Lõuna-Korea

tise kreemisust, olemata

farmakopöa

taimede ilu

jõust ja

kauni „portselannaha” jumest inspireeritud

kerge tekstuuriga

kreem

paneb

näo särama.

siiski raske või paks.
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Innovaatiline ööseerum

Immortelle Reset
Keskkonnamõjud,
stress
meie

näiteks

ja õhusaaste,

igapäevaelust,

ei pea mitte

oma

on

MAGADES

kuid neid

tempost

öö-

hõljuvad

vananemist

kurnatud nahka

silmanähtavalt

staarkoostis-

ning

puhanum ja

värskem. Esimesed tulemused
on tunda juba pärast esimest
kasutuskorda, kuid pärast 30

aeglusta-

vad käokullaõli kapslid.

öösel

igapäeva-

hommikul näed välja juba

osaks on väekas nahka ergutav
majoraan ja siluv nööpkakar,

ILUSAKS!

parandab

efektiivselt sinu

näol kandma.

L’OCCITANE EN PROVENCE’i

seerumis, mille

duslik koostis

osake

päeva

Uuen-

võib rääkida omamoodi

uuestisünnist.

Öösel magades puhkab kogu keha
ning naharakud on võimelised uuekaks korda kiiremini kui

nema

vasel ajal.
NIGHT
sa

päe-

Noughty To The Rescue
päästab juuksed

REN EVERCALM™ OVER-

aitab kaa-

recovery palsam

naha kaitsekihi taastamisele just

sellel

kõige mõjusamal perioodil.

Aktiveeritud lipiidid imenduvad

kergesti

naha

sügavamatesse

Kuumtöötlus, keemiline

kihti-

leeven-

dab tundlikkusest põhjustatud

ärritajate
on

neid tervete, siidiste, säbru- ja kahuvabana. Noughty 97% looduslik
süvaniisutav hooldussari To The

ärgates

nahk klaarim, ühtlasem ning

valmis

päevale

sel-

ja vajavad seepärast eksperti, kes ohtudele vaatamata hoiaks

segu kaitseb võimalike

eest. Hommikul

värvimi-

juuksed pole

tuses

ärri-

tussümptomeid ning jojoobi- ja
päevalilleõli

–

lest pehmelt öeldes just vaimus-

desse, toites ja niisutades nahka
seespidiselt. Beetaglükaan

keskkond

ne,

Rescue taltsutab

vastu astuma.

kahjustatud ja

magusmandli-,

ning taastab

lendlevaid

juukseid

Maroko argaania,

kookos-, päevalilleseemne-, valge
soolille õli, musta kaera ekstrakti
shea-või toel. Kirju tagla seeneekstraktiga õliseerum annab

CC-kreem

ja

Red Correct:

juustele

To The Rescue’

nagu Sinu

on

nahk,
ainult parem!

Valikus

on

eest.

hooldussarja

Natural Health

BeautyAwards

In-

2018.

šampoon, palsam,

juustesse jäetav palsam, mask,
seerum

–

kõik veganisõbralikud ja

julmusest priid, parabeeni-,

sulfaadi-, petrokemikaali- ning

Kreemi staarkoostisosaks
Aasia vesinaba ekst-

rakt, mis rahustab,

auhinnanud

ternational

oma

on

kuumuskaitse kuni

220-kraadise kuumtöötluse

silikoonivabad.

vähen-

dab punetust, annab sära
ning ennetab vananemise
märke. Lisatud

glütseriin

niisutab sügavuti ning

kapseldatud

rohelised

mendid peidavad kõik
nased

laigud

ning

kaitsefaknahatüüpi-

kontuur

CC Red Correct kin-

gib Sinu nahale
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LIP FILLER & BOOSTER:

sobib kasutami-

seks kõikidele
dele.

pu-

nahal. Kreem

sisaldab SPF2S
torit

pig-

heaolu-

pluss lopsakus

JUVENA on välja töötanud üliefektiivse va-

suupiirkonnas. Luksuslik, kreemjas

tunde, mida igatsevad ka

nanemisvastase toote

sentraat muudab huuled

need, kes eelistavad olla

mille aktiivsed koostisosad annavad

meigivabad.

tele täidlust
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ja

Lip

Filler & Booster,

huul-

nähtavalt tervema välimuse

kont-

lopsakamaks,

nii-

sutab need sametiselt pehmeks ning annab
särava

ja

noorusliku naeratuse

iga päev.

PEUGEOT 3008
TÄIUSLIK

38

LINNAMAASTUR

RAHVUSVAHELIST
AUHINDA

NÜÜD VIKING MOTORSIS
A.H. Tammsaare tee 53,

11316 Tallinn / Müügisalong:

vikingmotors.ee

E-R 8.00-18.00

ILUMAAILMA
UUDISED

DR IRENA ERIS:
sari

uus

Nahahooldussari

Authority

põhineb

mitokondriaalsete kaaliumikanalite

aktiveerimise tehnoloogial, mis äratab üles mitteaktiivsed
naharakud. Koostisaine

Trihydro Activatorja kolloidkullaga

seotud peptiidide originaalne kombinatsioon tagab hetkega

silmapaistvalt

noorema

naha

ning pinguldab silma-ja

suuümb-

rusnahka. Pinguldavas päevakreemis sisalduv punavetika

kompleks

katab naha

pringiks

muutva

kihiga ning

toimib kort-

sudele kiirelt ja püsivalt. Suure molekulmassiga hüaluroonhape

ja

valitud

lipiidide sisaldus taastab naha niiskussisalduse, tooja elujõu. Rikkalik öökreem vähendab naha sügavamaidki

nuse

värvimuutusi ning hoiab ära epidermise dehüdratsiooni. Silmaja suuümbruse intensiivhooldustoote aplikaatori jahutava
keraamilise

otsaga

Lumene Nordic

masseerimine stimuleerib lümfivoolu,

Nude CC-kreem

silub ning vähendab turseid ja tumedaid silmaaluseid.

Niisutav ja keskmise katvusega jumestuskreem
annab nahale

loomuliku särava jume. Valgustpeegeldavad pigmendid sulanduvad hästi

nahatooniga,

ühtlustades seda ideaalselt.

Jumestuskreem kaitseb nahka päikesevalguse

kahjuliku mõju

eest

davaid koostisosi
mahla

ja

ning

sisaldab

nahka hool-

– murakaseemneõli, kase-

arktilist allikavett. Toode ei sisalda

parabeene

ega sünteetilisi lõhnaaineid.

Cutrin AINOA
hõredatele

Lily Lolo

Me kõik oleme

ripsmetušš Big
Lolo uusima

Lily

ripsmetuši Big

Lash

Lash abil saad

eputada

ning

on

veganisõb-

paljudes ripsmetuššides nii sageli kasutatavat süsinikdioksiidi
Lisaks

on

ja

valmistatud vaid naturaalsetest koostisosadest. Tušš ei sisalda

see

parabeeni-,

sünteetiliste

lõhnaainete

ning

ega

muude

ke ja ohtlike ainete vaba. Superstiilses mattmustas tuubis

on

DEA-d.

ebavajali-

lopsakas

hari, mis paitab igat ripsmekarva ja tänu sellele saavutab täieliku katvuse.

Kui

kaob

oma

Põhjamaised juuksed kipuvad

loomulikud ripsmed näevad nii silmapaistvad ja ilusad välja,

sed. Cutrin AINOA

hõredatele juustele lopsakust ning toidavad

šampoonid ja
palsamid sobivad igapäevaseks kasutamiseks,
erihooldus-ja sügavpuhastavaid
kord nädalas. Cutrin
AINOA toodetes

otse

siaalseid

kipuvad

blondidest juustest võtma sära ja

jõudu, jättes
mulje.

tuhmi

ja

väsinud

Muutu JOHN FRIEDA

sarja

SHEER BLONDE BRILLIANTLY

BRIGHTER toodetega mitmetooniliselt sädelevaks juba üheainsa
pesukorra järel! Vallandage John
Frieda

kollektsiooniga

Sheer

Blonde Brilliantly Brighter
SÄRAVAIM blond.
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oma

spet-

UVA-ja UVB-

kiirte kaitset, et vältida

juuksevärvi tuhmumist ja
juuste

kuumstiliseerimine

põhja-

loodusest. Kõik

tooted sisaldavad

Pidev värvimine ja igapäevane

on

rikkalikult aktiivseid

maa

Sära nagu
TEEMANT!

staatili-

tooted annavad aga

neid raskeks muutmata. Õrnad

toimeaineid

igasugune vajadus kunstripsmete järele.

sarja

juuk-

hoidma

peadligi ning olema haprad, kahused ja

täidlaseimate

pikimate ripsmetega. Efekt ületab kunstripsmeid, koostis
ralik

sed.

juustele

ainulaadsed, nii ka meie

kuivatamist.

tooteid kasuta

PerfectCare
Elite Plus
Steam
Triikimissüsteem
generator

Nutikam, võimsam

ja tõhusam
kui

kunagi

Kõige

varem!

Uus

kiirem
& võimsam triikraud
on

nüüd

veelgi

nutikam*.

TAVAHIND

369,99€

HIND PARTNER

-

KAARDIGA: 294,99€

Nutikas DynamiQ andur

väljutab automaatselt täiusliku
koguse

auru

lihtsamaks triikimiseks.

Mudel GC9660

*aurujuga (standard IEC60311), võrreldes 10

enim

ostetud triikimissüsteemiga; testitud aprillis 2017

ILUMAAILMA

UUDISED

Siledam nahk vaid
60

minutiga!

BIOTULIN® on

uus

ja

tõhus lahendus

naha pehmeks
ning silub kortse vaid

jätab

nähtavatele kortsudele.BlOTULlN

SUPREMESKIN on

looduslikel

tu

geel,

muse

60

kompo-

nentidel põhinev läbipaistev ja

lõhna-

mis annab botoksilaadse tule-

ilma ärrituseta ja

esimesel

minutiga juba

kasutuskorral. Täiendavalt

miimikaliha-

niisutab

õli ja

spilantooli, viinamarjaseemne

iga
shea-võ

Dayni-

rikastatud

seid halvamata. Ka tundlikule nahale

te24+ kreem, mis toidab nahka

sobiv geel imendub kiiresti, niisutab,

ke vitamiinidega päeval ja öösel.

vajali-

POORID

naha

Sära,
sära,

on

kopsud

ja kombineeritud naha puhul võib tihti

Rasuse

da laienenud

poore, mistõttu

on

sära!

esine-

need kaks nahatüü-

PIXI GLOWY GOSSAMER

pi eriti tundlikud. Agar puhastamine võib eemaldada

duo särapuudrid

nahalt loomuliku kaitsekihi

päikese

nahal piisavalt hingata.

gaaniline

ning liigne

meik ei lase

MELVITA NECTAR

lahendus rasusele

ja

PUR on or-

kumav

on

peh-

dus nahal. Siidiselt

kombineeritud nahale.

me

kui

peegel-

tekstuur sulandub

Terviklik tootesari põhineb piparmündi eeterlikul õlil,

nahaga ühte ning jätab

mis

kauni kuma

reguleerib

kogunenud
Nahk

rasueritust

mustusest
matt

jääb klaar,

ning

vähendab

põsesarnadele, kulmuluule või ku-

tingitud ummistuste teket.

ning

värske kui

–

mündilehed. Ja mis kõige olulisem

hingata! Tootesarja

pooridesse

kuulub

hu

äsja korjatud
saab vabalt

puhastusgeel,

iganes

soovid. Täius-

like värvipigmentidega

kaks-

puuder jääb

ühes-maskja koorija, geelkreem ning vistrikupulk.

naturaalne

igas valguses ning

ka-

hest värvitoonist leiab

endale sobiva nii
ma

Isiklik fotofilter pudelis
REVLONi jumestuskreemi insta-FILTER puhul
maailmast

võeti eeskuju

külmema ja
ma

sooje-

kuldsema kui ka

tooni

hõbedase-

armastaja.

tehnika-

abil jumestuskreem, mis imiteerib erinevate nutitelefoni rakenduste filtreid ja

ja

nii

ja

saadigi High-Definition Filter-tehnoloogia

ühtlustab nahatooni, luues nähtamatu teise nahakihi efekti. Jumes-

tuskreemi siidiselt pehme tekstuur sisaldab valgustpeegeldavaid
osakesi, et luua illusioon täiuslikust nahast. Tulemuseks

on

kauapüsiv jumestus, mis

igal pool,

on sama

laitmatu kui piltidel

−

loomulik,

igal hetkel ning igas valguses. Lisaks on Insta-Filteri jumestuskreemil
unikaalne, antibakteriaalne käsnaga aplikaator, mis muudab
pealekandmise ja hajutamise veelgi

lihtsamaks. SPF 20.

vitamiinidega

Noorus Lirene C+Dpro
Uus hooldus 20+

ja

30+ vanusele

lük-

kab tulevikku esimeste kortsukeste

tekke ja vähendab juba

olemasole-

vaid. C-vitamiini stabiilne

liposoo-

midesse kapseldatud hübriidsegu

ergutab kollageeni

sünteesi

kaitseb nahka vabade
lide eest.

nahas

D-provitamiin väldib

D-vitamiini
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miin aitab stabiliseerida

nooruse

vita-

C-vitamiini,

kaitseb nahka vabade radikaalide

ja

fotovananemise eest ning taastab
naha

lipiidibarjääri.

Valikus

geel,

on

mikrokapslitega

näopesu-

24 tunni kreemid normaalsele

vaegusest

ja
seganahale ning kuivale ja tundlikule na-

kaitseb

hale, lisaks kontsentreeritud ööseerum.

tingitud kahjustusi ja
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ja

radikaa-

nahka enneaegse vananemise eest.
E-vitamiin kui väärtuslik

kia.ee

samm

edasi

–

uue

põlvkonna

varustuses

uue

põlvkonna

Kia Ceed.

Uue

põlvkonna

disain

on

Kia

–

mõeldud homsele päevale.

Ceed

ees. Oma klassi parima varustustasemega Kia Ceed
avar. Tehnoloogia ja varustus, mis on mõeldud järgmisele
sõidumugavust.

tõeline meistriteos ja

on

suunatud juhile

sportlikult

–

põlvkonnale, pakub maksimaalset turvalisust ja
Pole oluline kuhu sa lähed või mida sa teed

TALLINN:

Viking

Motors

–

samm

ajast

käepärane ja

mugav,

Kia Ceed mudelivalik annab kõik võimalused muretult veedetud ajaks.

Ülemiste,

Ülemiste

tee

2;

Viking

AASTAT GARANTIID

PÄRNU: Inchcape Motors, Tallinna mnt 82.

KINDLUSTATUD KVALITEET

KURESSAARE: Kuressaare Autoteenindus, Kalevi põik 2.

VI L JANDI:

Rael Autokeskus, Tallinna

tn

97.

KOHTL

Lisaks rikkalikule varustusele annab Kia kaasa kindlustatud kvaliteedi,

Kia

7-aastane/150

disain

on

osas

juhile

km)/CO2(g/km):

-

sportlikult

linnas alates

6,5/137,

mugav,

maanteel alates

Šveitsis,

tee

TARTU:

Autospirit Tartu,

Turu

47.

tee

22.

:

N ARVA

Sir

taki,

P.Kerese 25.

VALGA: Salome, Valga, Pihlaka 2.

on

garantii, mis

on

välja teenitud karmile kontrollile alluvate

mitmel aastal järjest Kia olnud nii kliendirahulolu,

seas.

ja

keskmine

51.

RAKVERE: Rakvere Autotehnika, Rägavere tee 44.

Islandil ja Gibraltaril). Vastab kohalikele nõueteleja tingimustele.

käepärane

4,9/102,

Tammsaare

autotööstuse juhtiva 7-aastase

kõrgeimail positsioonil Euroopa turu 20 juhtiva autotootja

000 km garantii kehtib kõikides ELi riikides (lisaks Norras,

suunatud

Kütusekulu (l/100

Tammsaare,

A-JÄRVE: Inchcape Motors, Järveküla

usaldusväärsuse ja vastupidavuse testide tulemusena. Auto Bilt küsitluste järgi
kvaliteeditaseme

Motors

HAAPSALU: Tradilo, Tallinna mnt 73.

avar. Tehnoloogia
alatess,6/127

ja

varustus,

mis

on

Ceed

Uus Kia

mõeldu

järgmisel

Astu

usaldusväärsuse kui pikaajalise

ILUMAAILM

Partner-

kaardiga

HEA PARTNERI SOODUSHINNAD
KEHTIVAD PARTNERKAARDI ESITAMISEL.
Pakkumine kehtib kuni 28.09.2018 või kuni kaupa jätkub.

YVES SAINT LAURENT

ripsmetušš

Mascara Volume Effet Faux

Cils (erinevad värvid) 27.99 €/ 35.99 €
All

Hours primer (40 ml) 34.99 € /

43.99

€

Instant Moisture Glow 39.99 €/ 51.99 €

BIOTHERM HOMME

deosprei (150 ml) 19.99 €/

24.99 €

puhastusgeel (150 ml) 22.99 €/ 28.99 €
habemeajamisgeel tundlikule nahale

KÕIK

(150 ml)

LOUISE KRAGH’

19.99 €/ 24.99 €

rahustav palsam

HÕBEEHTED*
PARTNERKAARDIGA

–20%

Kaubmlinjs.a
T

aäinmrtuhülgsd
to de

*T
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TABITHA JAMES KRAAN

orgaaniline juukseõli Amber

Rose

(30 ml)

39.99 €/ 49.99 €

orgaaniline kuivšampoon heledatele juustele (75 ml)
HUMAN+KIND

30.99 €/ 38.99 €

orgaaniline kuivšampoon

tumedatele

juustele (75 ml)

30.99 €/ 38.99 €

orgaaniline juukseparfüüm Golden Citrus (60 ml)
39.99 € / 49.99 €
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raseerimisjärgseks

hoolduseks (150 ml) 28.99 € / 36.99 €

päeva-ja

öökreem (75 ml) 20.99 €/ 24.99 €
kogu perele (100 ml) 16.99 €/ 19.99 €
kehasuflee (200 ml) 12.99 €/ 15.99 €
kreem

vanilje dušivaht (200 ml) 7.40 €/ 8.90 €

Partner-

kaardiga
Briti bränd aastast 1945

Classic seeria rösterid ja

veekeetjad. Müügil

KÕIK

Tartu

CLARINSi SARJA

Kaubamaja

Tallinna

ja

Kodumaailmas.

SUPER RESTORATIVE
TOOTED
PARTNERKAARDIGA

–15%

LÖWENGRIP
näoseerum

jojoobiõli

baasil (30 ml)
38.99 € / 48.99 €

päeva-ja

öökreem

hüaluroonhappega (50 ml)
37.99 €/ 47.99 €

Iga Dualit Classic sarja toote

ostuga saad kingituseks
armsa

puidust lõikelaua koos

erinevate

moosidega.

SHOW BEAUTY

juukselakk (265 ml) 28.99 €/ 36.99 €
kohevussprei (150 ml) 35.99 €/ 44.99

€

tihendav losjoon (150 ml) 39.99 €/ 49.99 €
kuumakaitse (150 m1)35.99 €/ 44.99 €

Pakkumine kehtib kuni kaupa

jätkub.

VÄRSKE
KLASSIKA
Suvetundega

loodud

hõrgud

maitsed

KREEMINE PISTAATSIAja
LAIMINE MAASIKAS

–

FOTO: MAIKEN STAAK
STIIL JA TEKST: KIRSI ALTJÕE
( s a n d i n yo u r s h o r ts k id s b l o g.c o m )
Mo
d ellid : E lizabeth
( 1 2)
JOSEPHINE
(10) JA

ISABELLA

(6)

Josephine ( 10) ja Isab ella (6)

Tä na m e Vanalinna Hariduskolleegiumit

LAPSED
Klassikast
Mõni

hooaeg

on

inspireeritud

ilusam kui

teine.

Sügismood

on

seekord täis

rammusaid toone, kergeid kangaid ja klassikast inspireeritud
imeilusaid

kombinatsioone.

Puhas

kaunidus.

JOSEPHINE: Liu Jo mantel 219.99 €, pluus 109.99 €, püksid 79.99 €, Ecco kingad 75.99 €, klamber 10.99 €
ELIZABETH: Liu Jo kleit 139.99 €, Geoxi kingad 77.99 €
ISABELLA: Mayorali kleit 46.99 €, Pablosky kingad 53.99 €
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MOESEERIA

Desserdina

MÕJUV MOOD
Riietega mängimine

on

peaaegu

sama

valida hoopis teksa ja tuuletasku? Juhata

mõnus kui
oma

magustoidu valimine

FOTOD: MAIKEN STAAK
STIIL JA TEKST: KIRSI ALTJÕE
(SANDINYOURSHORTSKIDSBLOG.COM)
MODELLID: ELIZABETH (12),
JOSEPHINE (10), ISABELLA (6), KENDER (8),
DANIEL (4) JA PHILIPP (4)

79.99 €, pluus 27.99 €, Molo seelik 54.99 €, Ecco kingad 69.99 €
52.99 €, kleit 44.99 €, kummikud 18.99 €, Chic et Plus’i klambrid 9.50
kasukas 79.99 €, kleit 39.99 €, Geoxi saapad 93.99 €

ISABELLA: Creamie kasukas

JOSEPHINE: Creamie kardigan
ELIZABETH: Creamie
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–

kas võtta jäätis ja samet

või

laps sel sügisel katsetama värvide, tekstuuride ja stiilidega!

€

MOESEERIA

ELIZABETH: Creamie
kasukas 79.99 €, kleit
39.99 €, Geoxi saapad
93.99 €
JOSEPHINE: Creamie

kardigan 52.99 €, kleit
44.99 €
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MOESEERIA

KENDER: s.Oliveri

tagi

49.99 €, Levi’se dresspluus 30.99 €, Pepe Jeansi teksad 79.99 €, Guess Kids’i tennised 69.99 €

JOSEPHINE: Mayorali kampsun 28.99 €, IDo püksid 42.99 €, Geoxi saapad 75.99 €, Superiori prillid 49.99 €
ISABELLA: Mayorali kampsun 28.99 €, pluus 30.99 €, püksid 16.99 €, Pablosky
DANIEL: Mayorali kampsun 27.99 €, teksad 28.99 €, IDo särk 36.99 €,
PHILIPP: s.Oliveri

114

jope

Vikingi

kingad

53.99 €

tennised 59.99 €

29.99 €, Mayorali särk 15.99 €, IDo püksid 35.99 €, Geoxi saapad 65.99 €
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MOESEERIA

DANIEL: Molo dressipluus 69.99 €, dressipüksid 39.99 €,

Baghera tõukeauto Bently 420.99 €
ISABELLA: Mayorali kardigan 28.99 €, kleit 41.99 €, Geoxi saapad 85.99 €
KENDER: Guess Kids’i kampsun 49.99 €, teksad 49.99 €,
tennised 65.99 €, Rebellionairesi müts 34.99 €

Pengu KIDSi jope
129.99 € /

159.99

€
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TREND

Mängulusti lastetuppa
TEKST: Margot Meus
FOTOD: TOOTJAD

Disainisõpradest
ja

nende

lapsevanemate
stiilsete laste

sama

rõõmuks leiab

Kaubamaja

Laste-ja Kodumaailmast roh-

kelt sisustuselemente, -tekstiile

ja funktsionaalset mööblit,
värvitoonides

mis

oma

rahustavalt

mõjuvad
ning lasevad särada lastel endil.

mahedates

ja

trendikalt

IFinlaysoni kaheosaline voodipesukomplekt Villipedot 150x210 + 50x60 cm 49.99 € 2Maria Rästa seinakell „Origami rebased” lastetuppa 119.99 €
(Kodumaailm) 3Leanderi pikendatav beebivoodi 850.99 €4Ferm Livingu telk Dots Grey lastetuppa 109.99 € sFinlaysoni padjakate Kettu
50x50 cm 29.99 € (Kodumaailm)6Finlaysoni kaheosaline voodipesukomplekt Muumimamma Unelmoi 43.99 € (Kodumaailm)
7Ferm Livingu riidepuude komplekt, 5 tk pakis 15.99 € BSnurki voodipesukomplekt 150x210 + 50x60 cm 49.99 € (Kodumaailm)
9Ferm Livingu nagi 20.99 €loLeanderi söögitool 179.99 €llFerm Livingu lamp „Pilveke” 72.99 €
12Ferm Livingu lamp „Kuumaõhupall” 72.99 € 13Fermi korv Wire Basket 83.99 € (Kodumaailm)
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VETTPIDAVUS
HUPPA
on

HINGAVUS

usinad

töömesilased

valmis saanud

uue

kut

talve-

kollektsiooni, mis koosneb
uutest

ja põnevatest

lõigete ja

tooteid, kui ka trendikaid ja

rõivaid. Loomuli-

test ja loomulikult toob selle

mustrilisi

kult kuuluvad

ka uued

lasterõi-

HUPPA

lisus. Turvalisus

ni ka kerged ja soojad

mängi-

sule tooted, milleks

turva-

mise ajal mugavus ja

algab

beebikombed,

heast

lisaks

tähtsamad

on

Pakume

õmblu-

nii

mees-

naiste tootevaliku.

Nüüd saavad ka emad ja

veekindlateks.

oma

valmis saanud

me

te kui ka

vettpidav ja hingav ning

sed teibitud

nii

on

joped kui ka

mantlid.Esmakordselt ole-

ja kvaliteetsest kangast, mis
on

talvekollektsioo-

HUPPA

vaste tähtsaim ülesanne on

tagada lastele õues

poolest.

nii klassikalisi ja ühevärvilisi

mustri-

aasta kollektsioon

trendid.

stiilide

HUPPA kollektsioonis on

isad kanda

klientidele

koos lastega

ühesuguseid

rõivaid.

laia ja mitmekesist tootevali-

REGGIE 1

Stiilse

mantlile

mustrivalikuga

kombi-

võimaldab väikelas-

nesoon

tel õues olla iga

lisatud

kaunistab
on

talveil-

helkurdetailid

helkuraplikatsioon.

turvaline

-

see

ning

varrukat

Eemaldatav

kapuuts

kinnijäämise vältimiseks

on

kinnitatud trukkidega ning selle loomulikust

maga! Pikad lukud

karvast äär

teevad

ka mugav istuda

riidessepaneku

lihtsaks ja kiireks ning

on

samuti
on

eemaldatav.

mantlil

Selleks, et oleks

mõlemat

pidi

avanev

lukk. Uhke sulemantel kooliteele!

kuivuse tagamiseks
on

sed

istmiku- ja küljeõmbluteibitud. Kombinesooni

vooder

pealiskangas

tuule-ja veekindel.
on

mis on ideaalsed

pehme puuvillane

on

flanell ning

otsad

RENELY ja DANTE

ka

Jope

Sääre-

kaetud.

Et laps oleks

kapuuts

on

lisatud

õues män-

kinnijäämise vältimiseks

See on

kinnitatud trukkidega ning selle karvane äär
muti

eemaldatav.

taskus

ning

kuni

varruka-ning

Lisaks

kombinesoonil

on

suuruseni 80 ka

sääreotsad.

on

sa-

lutipael

tagasikeeratavad

aga

suurte tüdrukute

isikupärane

ja mõnus! Mantli

tuule-

veekindel pealiskangas

värvitoonis. Komplekti pealis-

kangas

on

ja

tuule-

ja veekindel.

Teibitud õmblused, sisemine
tõke

lume-

pükstel ning pingutuskummid

hoiavad

lapse sooja ja

kuivana ka

kuivuse tagamiseks ka

on

eriti
on

seest-

poolt põhikangaga kaetud. Et laps
pimedal ajal nähtav,

helkurdetailid.

ja

pehme ning selle täidiseks
udusuled

mugavuseks 160g soojustu-

oleks ka
on

valida erinevate

sega ja jope mustriga sobivas

on

Satsidega

on

aktiivses mänguhoos. Sääreotsad

PARISH

sulemantel

300g soojustusega ning

julgete mustrite vahel. Püksid

kombinesoonile

on

helkurdetailid. Eemaldatav

gimiseks turvaline.

on

võimalik

kuivuse tagamiseks

pimedal ajal nähtav,

komplektid,

suusatamiseks!

on

ka seestpoolt põhikangaga

on

kelgumäele ja

Eemaldatav

gimiseks turvaline

-

see on

on

komplektile

kapuuts

on õues

lisatud
män-

kinnijäämise vältimiseks

kinnitatud trukkidega ning selle karvane äär

on

samuti eemaldatav. Väikeste aarete hoiustamiseks

suled. Trikoofl iisist
on

vooder ning taftvooder

jope

esitaskud

lukuga.

on

mõnusad ja soojad. Parimaks
nähtavuseks pimedal ajal

on

See on

õige riietus talverõõmude nautimiseks!

MÄRK

Pehme kui

PINGVIINI
kallistus
Vähe

on

Eesti lastemoemärke, kelle publik

kiirelt nii

on

vaimustushüüdega vastu võtnud. Pengu KIDS

on

suure

üks neist

–

minimalistliku stiili, kõrge kvaliteedi ja mõnusa tootevalikuga

oma

paistis ta kohe silma ja puges laste südamesse (ning garderoobi).

Tänaseks,

kolm

aastat

hiljem,

TEKST Kirsi Altjõe (SANDIN-

on

märgist saanud lasteriiete maastikul

tõsiseltvõetav tegija. Pingviini-logoga

jopesid kannavad
tüdrukud kui ka

on

aina laienenud

nii et alati on, mida oodata.

Sel sügis-talvel näiteks

kondades

valikus esimest korda ka

on

juba mõnda hooaega moering-

mis

ülipopid ja tänu

trend niipea

lustiga

värvivalik

ja tooted teevad igal hooajal läbi

põneva uuenduskuuri,
parkatüüpi joped,

suure

poisid,

nii

oma

praktilisusele

see

ei kao.

moepildist

TIPPSPORTLASE VISIOON
Kuidas

said?

pingviinikesed alguse

kõigepealt

mõte

Nagu ikka,

oli

mõte ei andnud rahu. Miks

ja
lihtsaid, stiilseid jopesid-mantleid,

ei leia lastele

see

mis ei takistaks

liikumist, vaid oleksid mõnusalt

kerged kandjale ja ilusad vaadata silmale?
Märgi

üks

loojatest Maile Mölder,

moeturundus-

taustaga tippsportlane, kes

varem

moemärgi tuntuks

nimel, nüüd

oma

saamise

edukas

väliriietemärgile

töötas Ivo Nikkolo

curling'us,

aga

on

lisaks

esindades

Eestit mitmetel tippvõistlustel, armastas ise lihtsat
skandinaavialikku stiili.

„Aga

le tütrele sobivaid ilusaid
mugav trenni

istutada! Siis
ressurssi

Kohe

algas

panustati

alguses

Maile võtnud

oli

nii

see

ja kasvas lõpuks

ikka, kus

ta. Nagu

ei leidnud

töö

on

toodete

eesmärgiks,

mõte arenes,

oma

märgiks,”

aega

ja

väljatöötamisele.

sportlasele omaselt
et

kahe-

oleks

tühi koht, sinna tuleb

– väga palju

oma

oma

mantlikesi, millega

ja lasteaeda minna,

muutus kinnisideeks

räägib

ma

ambitsioonikas

toode, millega välja tul-

lakse, peab olema suurepäraneja kliendid ei tohi selles
pettuda, vaid pigem peavad
üllatuse. „Turule saab tulla
on

on

siinjuures

pingviin just seetõttu,

pingviini

118

väga positiivse

ainult ühe

korra,”

Maile veendunud.

Nimelugu
on

saama

ju

moodi

samuti

väga tore. „Pengu

et meie mantlid on natuke

− ülipehmed ja mõnusad,” räägib
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YOURSHORTSKIDSBLOG.COM)
FOTOD: PENGU KIDS

MÄRK

Maile. „Mõte oligi, et ka Pengu jope tähendaks
laste

jaoks

alati

soojust ja pehmust ning

tunnet sulemantli

selline
oma

tegelane.

tooteid

ühel päeval

sees.

Oleme

Pingviin

JÄRJEKORD

kutsume ise

et

kogemus

iga lapse kapis üks Pengu.”

UKSE TAGA

Alustati väikeste
sioonis ei olnud

Olen

sammudega

esimeses kollekt-

–

palju mudeleid,

fänn

Pengu

minu lastel

algusest peale ja

olnud igast nende kollektsioonist mõni

on

lastele ja

aga

Altjõe

isiklik

salamisi unistan, et

Pengudeks ja
on

Kirsi

just täpselt

on

märganud,

AUTOR

mõnusat

too-

toode. Kõigepealt avaldas mulle muljet

emadele-isadele avaldasid kerged sulejoped ja

dete lihtne trendikus, mõnus värvivalik ja

-vestid

pede kergus.

kohe

tutvustamas

muljet. Kõikjal,
käidi,

tagasiside andis
õigel

kus värskeid tooteid

kuuldi kiidusõnu. Selline

kalt

head energiat ja indu, et ollakse

jopesid

jo-

saab edu-

suuruseks keerata

pisikese taskurätipaki

kas või taskusse pista.

ja

teel.

Kevadsuviseid

ei tea

Kunagi

ju,

mil-

lal ilm ära keerab. Minu poisid hakkasid neid

Tartu Kaubamaja
poega osalenud
et nende

juures

KIDS oli nii
oli

muljet

populaarne,

na

pidev järjekord. Sabas

seisid just lapsed ise

–

tast või

isegi tagurpidi
on

saltot

siis sobivad need

mängima,

aasta

ringi

joped

hästi

Lubavad

kogu sügistalviseks hooajaks.

ja toodete

ja liikuda, hoiavad keha soojas, aga

kergus. Sellise jopega saad hundira-

kui soovid. Seda

pisikesedki jalgpallurid peavad

õues

neile avaldas

rõõmus värvivalik

– ku-

kergeid jopesid sügisel trennis kandma

lastemoepäeval pop-up

Pengu

sevad ka hingata. Poisid
ka. Ja kvaliteet

teha,

lihtne kokku

hargne

on

võimas!

pudene.

ega

on

joosta

samas

la-

ülirahul ja mina
ei

Midagi

logise,

Tooteid saab mitu aastat

keerata ja trenni-või koolikotti

kanda. Suuremat karvase

pista, mugav reisile kaasa võtta

poistejopet olen aga ise kogu talve kasutanud

ning üleüldse

− riigis, kus

dikteerib riidevaliku,
omada ülerõivaid!

on

– pehme ja

kliima

alati hea

tumerohelist

ning näeb pealegi stiilne

välja. Riia moenädalal sain selle jopega hulga

Jaanipäevast jõu-

komplimente,

ludeni ja vastlapäevast lihavõteteni,

jopet läheb vaja kogu

mugav

kraega

sub kindlasti

et kui

Pengu

äge

asi! Nii et emadel ta-

tootevalikusse pikem pilk

heita, sest sealt leiab (lisaks lastele) täiendust

aeg.

ka

garderoobi.

oma

EDU SALADUS
üks aastaringseid

Lightweight-sulejope, Pengu
hitt-tooteid,
konnas.

on uuem

„Kui

trend sulejopede vald-

vanasti tähendas

sulejope paksu

„Michelin-mehe”-tüüpi kohevust,
moes

siis nüüd

on

väga õhukesed ja kaalult kerged kevad-

suvised suletooted,” tutvustab Maile. „Meie

kevadejoped, -vestid ja -mantlid just sellised
ongi. Aga ka sügistalvised
pehmed ja mõnusad
Tänu

sellele,

et

tooted

on

jopede sees

on

90% udusuled,

saavutatakse toodetel eriline

pehmus ja ka ker-

gus. Suvine

lastejope kaalub

200–300 grammi.

Iga tootega

on

spetsiaalne jope- või

kaasas ka

vestikangast kotike,
jope rulli keerata.

mille sisse

Nii tunneb

on

mugav

laps kaugelt

rõiva ära. „Meie talviste sulemantlite

samuti 90% udusulg, aga neid

KÕIK SUURED

mantlid-joped

JA VÄIKESED!

Joonistage
tore

meile üks

pingviini pilt! Kõigi pildi

saatnute vahel

loosime

välja

de oluliselt

Kaubamaja AS,

Gonsiori 2,

10143 Tallinn või lastenurk@

kaubamaja.ee

on

on

soojemad. Aga

kergem ja pehmem

sees

jopedega

ei

sees. Kanget puhvis efekti
teki,” ütleb Maile.

äärmiselt maitsekad

see, et

tegemist

disainitud
ka

on

meie

toodetega.

märgilooja

ja mugavad,
oma

oma

on

on

too-

tänu kvaliteetsele

Üheks edu saladuseks lisaks sellele,
on

oma

seal rohkem ja

endiselt

sulele mantli

20 € Partner kinkekaardi.
Pilte ootame aadressil

äärmiselt

kanda.”

et tooted

on

märgiga

meie

kindlasti

ehk Eestis

Loodetavasti täitub peagi

unistus, et

igal

Eesti

lapsel

on

garderoobis oma väike pehme Pengu, kes hoiab
ja kaitseb

teda aasta

ringi.
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NÕUANNE

NAHAsõbralikud
RIIDED & LELUD

Aina

n-ö

leidub ettevõtteid, kes toodavad

enam

puhtaid

riideid

kasukasutajale.

ja mänguasju, mis

likumad nii keskkonnale kui ka

TEKST: Helen Külaots
FOTOD: TOOTJAD

Kõik,

on

Geggamoja

mida nahale määrime või

ka

enda ümber kanname, eritavad
naha sisse aineid. Kui kangas

töödeldud
olla

kindel,

et ka need

jõuavad

ühel hetkel meie vereringesse. Nende faktide
ei pea tundma

on

kemikaalidega, võib

ees

hirmu, vaid olema lihtsalt teadlik

mugavad,

lik

tootmisprotsess

ja jätkusuutlik − paljud

seenergiat, maksavad

palka,

väldivad suuri

oma

on

vastutustundpäike-

neist kasutavad

ega

raiska

tegelikult

siis

KANGAS ON

puuvill

igasugustele

kasvatatakse

pestitsiidideta,

kangast

ärritajatele

on

orgaaniliselt ja ilma

kuid toote valmimisel töödeldakse

siiski mürgiste

vid, prindid jms),

kemikaalidega (kangavär-

mistõttu kaotab

kogu

ettevõt-

mine tarbija jaoks oma eesmärgi. Kuidas siis olla
kindel?

kvaliteeti ehk täielikku

Kanga

puhtust

kemikaalidest kinnitab sertifikaat GOTS

seda märki

puuvillast
on

puuvillatoodetelt.

−

otsi

Kemikaalivaba

tehtud

kangas hingab paremini,
pehmem, lõhnab puhtamalt ning tekitab

vähem

allergiaid.

GOTSi sertifikaat

riidemärgil
likke

olemas näiteks Eesti

MINIBEEBI, mis kasutab loodus-

materjale,

nagu

meriinovill, bambus-

materjalivalikule
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tootja

JA. Nad toodavad

cm.

on

pereettevõte GEGGAMO-

et loodus ega

nii,

riidekandja

on

need tooted

ei

kanga-

mistõttu võivad mõned esemed olla täiesti

ja kirevad,

et

samas

on

ka stiilsed

loodud suuresti

sobida nii

on

lusta-

ja isikupärased.

unisex-põhi-

poistele kui ka

Kui Minibeebi

tüdrukutele.

ja Geggamoja
algusest peale
viljelenud ökotootmist, siis Name It, ka meie turul

ammu

on

Neil

on

on vastujärk-järgult.

tegutsenud lasteriiete märk,

tustundliku tootmise võtnud omaks

nüüd

orgaanilise puuvilla

soovivad selliste riiete osakaalu

sari

oma

ja nad

toodangus

aina kasvatada ning jõuda ühel hetkel sinnamaa-

le,

et

kogu

tootevalik oleks

orgaaniline ja

keskkonnasõbralik.
Kui aga miski lausa
siis

see on

ihupesu.

peab olema nahasõbralik,

Saksamaalt pärit

lastepesu ja

ööriiete märk SANETTA toodab esemeid orgaanilisest

on

kangas ja ökopuuvill. Lisaks heale

120

Minibeebi tootevalikus saadaval

on

liste lasteriiete

mõttel,
välistele

järgi

Meie naaberriigi Rootsi kõige tuntum orgaani-

Kollektsioon

beebide ja väikelaste nahk. Tuleb ette olukordi,
kus

Ehkki nime

eelkõige beebid,

kordumatu mustriga. Geggamoja riided

LASTELE PARIM

Minibeebi

väljanägemise.

riideid ka suuruseni 116

kad

Eriti tundlik

disainiga.

Pärnu kunst-

külge pannud

võiks omale rõivaid hankida

jääke,

liialt puhast vett.

ÖKOLOOGILINE

käe

kannataks. Tootmisel kasutavad nad tihti

töötajatele õiglast

tootmisjääke

on

nik Pusa, kes annab esemetele illustratsioonide
näol huvitava

tarbija. Lastemaailmast leiad kaubamärgid, mille
tooted ja kogu

hea venivusega ja laheda

Tootedisainile

puuvillast ning

nende valmistamisel

pole

kasutatud ohtlikke aineid. Enamik pesust

on

loodud ilma küljeõmblusteta, mis teeb need keha

vägagi mugavaks ja märkamatuks. Pesu
ja ööriided on loodud lastele (nii poistele kui

vastas

ka

tüdrukutele) pikkuses

92–176

cm.

e

ActivePlus materjalist
on soe

oranž

ja

ja

poiste parka

ilmastikukindel valik. Rõõmus

helkurdetailid
ldtevlapdse
teevad

nähtavaks ka

lapse

al
ajal. ajal.
pimedal

SUURUSED
104-134

kombinesoon
inesoon

Tugeva alaosaga

rõõmu terveks talveks.
R.
egulkekkohaga
eeritava

ja

teibitud alaosa

loodud

sügisest

pakub

kandmis-

Reguleeritava keskkohaga

lustkomieganon
esoon
õmblustega

kombinesoon

kevadeni
eni
kanmiseks.
kandmiseks.

SUURUSED

92-132

SUURUSED

128-170
Oliivroheline

on

selle

hooaja

Aktsendiks lisatud krae teeb
vastu pandamatuks

igale

värv!

parka

trenditeadlikule

neiule. Rihannast North Westini
karv
on

on

moes!

roosa

-

Reguleeritava vöökummiga

võimalik rõhutada keskkohta

ja

luua

kaunis siluett.

Karvase

ja

voodriga poiste parka

hästiistuv. ActivePlus

veekindluse
kinhija
dlka
nsporti
ugavus
ths.
s

ja hingavuse

Võimas
karimvmuudab
aäärasparka
efektseks
karvaäär muudab

ning

on

kerge

materjal tagab

ka

sporti

parka

kaitseb külma

tehes.

efektseks

ja tuule

eest.

SUURUSED
74-92

SUURUSED

128-170
Väga

soe

tüdrukute kombinesoon

ideaalne talveilmadeks.
on

lapsele pehme ja

Topelt

on

istmiku soojendus

mugav. Teibitud alaosa

õmblused ei lase lumel sisse tulla ega
õueskäiku

liiga

lühikeseks.

jäta

on

Kikadu

MÄNG OLGU LÕBUS JA TURVALINE
Sarnaselt riietega on ka mänguasjad need, mis
väga tihti lapse nahaga kokku puutuvad. Lisaks
harv ka

pole

juhus,

suust läbi käib

−

kui mõni lelu

seetõttu

on

aina

mänguasjatootjate seas

lapsel lausa

ökomõtteviis ka
enam au

tõusnud. See tähendab kvaliteetseid ja ohutuid
materjale, keskkonnasõbralikku tootmist ning

mängude

sotsiaalset väärtust ehk mida need

mängud lapsele õpetavad.
Üks sellise ökomängu maailmavaate esindajaid
on

KIKADU, mille tooted

on

Wooly Organic

sisse

absoluutselt

priid

Nagu Kikadu, toodab kasutajasõbralikke mänguasju ka WOOLY ORGANIC. Valikus on neil tekid,
mis

närimisrõngad, beebipapud ja palju muud,
valmistatud

sõbralikult.

põhimõttel

orgaanilisuse tähe all

Mänguasjad
−

lihtsa

on

ja keskkonna-

loodud Waldorf-

ülesehitusega,

väheste detaili-

igasugustest kemikaalidest. Nende tehases Sri

dega ning jätavad palju ruumi fantaasiale ehk

Lankal makstakse

teisisõnu arendavad last kaasa mõtlema

kõrgemat palka,

töötajatele turu

nad kasutavad tootmisel

energiat ning teevad koostööd
kes samuti loodusest
on

keskmisest

taastuv-

logistikafirmadega,

lugu peavad.

Kikadu valikus

mänguasjad, kaisutekid, voodikarussellid,

pudipõlled,
mis

on

tekid

ja palju

pealekauba

stiilse

kodu interjööri. Lisaks

muud

põnnimeelset,

välimusega,

toote

et täiustada

koostisosade kvali-

teedile
et

on Kikadu tootjate jaoks oluline ka see,
taas kord super
iga mänguasi kestaks kaua
–

panus

asju,

keskkonnahoidu,

mis

sest

turg

on

kipuvad kiiresti lagunema.

ääreni täis

olema.

palju
on

Tootja sõnul

kauem kui

kestab

seetõttu

masinpestavad.

Kui eelnevalt nimetatud kaubamärgid keskendusid

pehmetele materjalidele, siis

toodab beebidele

PLAN TOYS

ja
puidust lelusid
ning nende tooteid on auhindadega tunnustatud

väikelastele

paljudes

riikides. Puit

mida

mänguasjade tootmiseks kasutatud

on

tasadu. Plan
tasakaalu

seks ja

on

naturaalne

Toys teeb mänge

harjutamiseks, paelte

peenmotoorika

materjal,

vannis

õppimi-

arendamiseks. Samas ei

puudu valikust klassikalised klotsid, millega
ehitada ja värve õppida. Üldiselt

mänguasjade ühisnimetajaks
„arendav”,

sest

on

nende

sõna

iga toode õpetab

spetsiifilisi oskusi, mis

kõik elus

hakkamasaamiseks ära kuluvad.
Loodetavasti

suund,

mille

on

ökomõtteviis

poole iga tootja peagi

oma kompassi sätib,
ning hoida tervist.

Plan Toys

122

HOOAEG / SÜGIS 2018

aas-

käimiseks,

siduma

et kaitsta loodust

JA

MÄNGUASJAD
LEIAD KA

loov

orgaaniline puuvill

mitteorgaaniline ning

kõik nende tooted ka

ja

VAHVAD

TURVALISED

E-POEST!

Appi,
kui hea Q
r«d3Tu7J

Laadi LHV
oma

3560 punkti*

mobiilipank

telefoni

ja proovi järele

35.60 EUR

Google play

0

Finantsteenuse
Tutvu

pakkuja

tingimustega

on

®

AS LFIV Pank.

lhv.ee/mobiil

ja küsi

nõu meie

asjatundjalt.

LHV

LASTEMAAILMA
UUDISED

Positiivselt

Lulabi: Itaalia

mässumeelne

stiil beebidele
Pere

kõige pisemate ja nende

muks

on

Lastemaailma

vanemate

jõudnud

märk Lulabi. Lulabi eesmärk

on

Rebellionaires

rõõ-

Itaalia kauba-

pakkuda

Rebellionaires

hinge-

sut pöörane

on

Lastemaailmas

rõivamärk, mida

uus

ja pi-

iseloomusta-

rahu värsketele lastevanematele läbi turvaliste

vad suured

ja vastupidavate beebitarvikute, kusjuures

unisex-kaubamärgiga,

ettevõte investeerib

pidevalt teadus- ja arendustegevusse. Lulabi valmistab tooteid kuni

hästi nii tüdrukutele kui ka
ses

9–15

viieaastastele lastele

kui

unistus noorest isiksusest, kes tahab,

ning hiilgab

itaallaste

maitsekusega. Kaubamärgi tootevalik
ning
kuid,

sealt leiab turvalisi
nagu

ja praktilisi

on

lai

küünekäärid

poistele

eluaastat. Rebellionaires

ilma teiste

on

mis sobib ühtviisi

et teda võetakse tõsiselt

beebitarvi-

sööginõud, põlled, vannitarvikud,

joogipudelid, WC-istumisalused,

prindimustrid. Tegemist

hinnanguta.

vanu-

on

just-

ja näha äge välja,

Rebellionaires

loob

julgeid, mängulisi ja eksperimentaalseid
ja

rõivaid. Kollektsioonides

on

kasutatud

palju muudki. Lulabi atraktiivse graafikaga

võimalikult palju jätkusuutlikke materjale,

lapsesõbralikud tooted on saadaval Tallinna
Kaubamaja Lastemaailmas ning e-poes.

seega

on

need ka

väga mugavad ja

nahasõbralikud.

Baghera
pedaalidega
autod
Prantsuse firma

Baghera pedaalautodest saavad kiirelt

kolme- kuni kuueaastaste laste lemmikud! Mõnusalt

retrohõngulised autod
pedaalide ja istmega,

on

varustatud reguleeritavate

seega saab autot kohandada

vas-

tavalt lapse kasvutempole ning rõõmu jagub mitmeks
aastaks.

Baghera pedaalautod

on

valmistatud metallist,

kummist suured rehvid tagavad aga optimaalse
suse

ja

vaikse kasutamise.

pannakse
Mõnusa

Iga

suurt rõhku kvaliteedile

ja ohutusele.

vintage-välimusega pedaalautod

Tallinna Kaubamaja Lastemaailmas ning
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stabiil-

auto valmistamisel

on

saadaval

e-poes.

LASTEMAAILMA
UUDISED

FERM

LI VING ja LEANDER:
mööblitootjad Lastemaailmas

Taani

Hea uudis lastevanematele, kes

armas-

skandinaaviapäraselt

mahedates tooni-

tavad Skandinaavia disaini: sügisest

des ning äärmiselt maitsekad, ent siiski

leiab Lastemaailmast ka

lastepärased.

spetsiaalselt

lastele mõeldud ja toodetud mööblit.
FERM

LIVING on Kaubamaja

Kodu-

maailma disainipiirkonna klientide

juba

mõnda aega

kuid nüüd

on

seas

tähelepanu püüdnud,

põhjamaise

disainikeele-

ga sisustus saadaval ka Lastemaailmas.
Lastetoa tootevalikus on saadaval

sei-

nalambid, nagid, riidepuud, toas män-

gimise telgid, mõõdupuud,
sellid. Kõik

Ferm

voodikarus-

tooted

Livingu

on

Teine Taani märk
vusvaheline

LEANDER on rah-

mööblitootja,

kes

projek-

teeribki spetsiaalselt lastetoamööblit.
Mööbel

on

mänguline, julgustab

mist ja loovust ning

see on

te arengu soodustamiseks

liiku-

loodud

las-

ning lapse-

vanemate elu lihtsustamiseks.

Kauba-

NOBIS:

valikus on Leanderi pikendatav
beebivoodi, lapsega koos kasvav söögi-

lasteparkad

tool

Kanada kaubamärk Nobis teeb kvaliteetseid

maja

ning

voodiriided

ja pehmendused.

parkasid mitte ainult täiskasvanutele, vaid ka
7–12-aastastele lastele. Lastele

on

Nobise par-

kad kindlasti meeltmööda, sest need

ja

taskud kinnituvad

nada pardisulgedega täidetud parkad

soojad, tuule-ja

on

mugavalt magneti

veekindlad

ning

kerged

abil. Ka-

on

väga

mis eriti hea

–

masinpestavad. Kapuuts ei ole eemaldatav, küll
aga saab ära võtta

kapuutsi

ääristava karvaosa.

Nobise parkad sobivad kandmiseks ka kõige
karmimates

lapsele üks
bamaja

ilmastikutingimustes.
mõnus Nobise

Tule leia

parka Tallinna

Lastemaailmast või

oma

Kau-

e-poest!

My Little Kiki aksessuaarid
My Little Kiki toodab imikute ja väikelaste sokke ja sukkpükse. Kogu sukkade

ja

sokkide kollektsioon

on

valmistatud

orgaanilisest biopuuvillast.

Sokid

on

erakordselt pehmed ja venivad, et sobituda ideaalselt tundlikele, pisikestele
väikelaste jalgadele. Sukkpükste kudumisel
polüamiidi, mis jätavad toodetele äärmiselt
ärrita beebi nahka. Kõik

My

on

samuti kasutatud

õrna

Little Kiki sukad

ja

puuvilla ja
ja pehme tekstuuri ega

sokid

on

stiilse

disainiga,

mis kohe kutsub neid jalga panema!
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Partner-

kaardiga

LASTEMAAILM
HEA PARTNERI SOODUSHINNAD
KEHTIVAD PARTNERKAARDI ESITAMISEL.
Pakkumine kehtib kuni 28.09.2018 või kuni kaupa jätkub.

LASTEMAAILMAS

KÕIK
KIKADU TOOTED
PARTNERKAARDIGA

–20%

TACTIC

lauamäng „Joonista ja
arva

juunior”

14.99 €/

19.99 €

HOOVLOOG

lauamäng
„Kirbumäng”
14.99 €/
18.99 €

MOLO
pusa

(98–140 cm)

55.99 €/ 69.99 €
teksad

(104–146

cm)

43.99 €/ 54.99 €

PENGU KIDS

suleparka
119.99 €/149.99

€

GUESS
džemper

GEOX

(2–6 a)

saapad (30–38)

31.99 €/ 39.99 €

63.99 €/ 79.99 €

teksad

(2–6 a)
31.99 €/ 39.99 €

PENGU KIDS

suleparka
129.99 €/159.99 €

GEOX

saapad (24–39)
66.99 € / 83.99 €

VIKING
kummikud

VIKING

(31–39)

39.99 € / 49.99 €
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kummikud

(28–39)

39.99 € / 49.99 €

LASTEMAAILM

Partner-

HEA PARTNERI SOODUSHINNAD

kaardiga

KEHTIVAD PARTNERKAARDI ESITAMISEL.
Pakkumine kehtib kuni 28.09.2018 või kuni kaupa jätkub.

WOOLY ORGANIC

närimisrõngaga

kaisutekk

23.99 €/ 29.99 €

WOOLY ORGANIC

PLANTOYS

lutihoidja

lükkimismäng

18.99 € / 23.99 €

17.99 € / 22.99 €
kõristi
11.99 €/ 14.99 €
tunnetuskuubikud
18.99 €/ 23.99 €

meelekuubikud
15.99 €/ 19.99 €

WOOLY ORGANIC
kõrin
WOOLY ORGANIC

16.99 € / 21.99 €

ENCHANTIMALS

kõrin

majaga mängukomplekt

16.99 € / 21.99 €

63.99 € / 79.99 €
nukk

31.99 €/ 39.99 €
BARBIE

võimleja Barbie
24.99 €/ 31.99 €

HOT WHEELS
Cobra

mängukomplekt

29.99 €/ 37.99 €

THOMAS

FISHER PRICE

mängukomplekt

Õunake (eestikeelne)

89.99 €/ 113.99 €

24.99 €/ 31.99 €
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Ajatu disain

aastast 1881

Valkea

Harri Koskinen
2018
Valkea

uus

klassikaline ümara

küünlaalus viib sind

joonega

kaugele Põhja-

Soome, kus inimesed naudivad

sügise ja

talve hämarust.

Soome kodud
virvendavate

sooja ja

on

kaunistatud

helkidega,

mis loovad

nauditava atmosfääri. Valkea

küünlaalus loob seda

varjudega,

mis

soojust,

langevad

elavate

teie seintele.

•

Uus littala küünlaalus

•

Loodud Soome ühe armastatuima

•

Lihtne süüdata küünalt selle

•

Kuus erinevat

disaineri Harri Koskineni

www.iittala.com

/iittala

põhjamaa

poolt
sees

värvi

Väikesed

asjad,

suur

mõju

Mõnusalt mahe sügisvalgus muudab toa hubaseks tänu pehmele sametile, puidule ja julgetele
skulptuursetele vormidele. Sügiseti mõjuvad mugavad ja laiad ajastutruud tugitoolid vastupandamatult

TEKST JA STIIL

:

ahvatlevalt. Sinna

on

ennast mõnus sisse

Eneli Kuldvee

sättida,

et vaadata

puudelt langevate värviliste lehtede paraadi.

Fotod : erik riikoja

KODU

IKarlssoni seinakell 48.99 €* 2Asa
279.99 €*

vaas

6Mare Kelpmanni pleed

27.99 € 3Kähleri küünlahoidja

40.99 €*

4Andrea ehtekarp 48.99 €* sGood & Mojo põrandavalgusti

128.99 €* 7Amadeusi tugitool 15.99 €* BMonika Järgi vildist korv 29.99 € 9Palm Leeri lillesalongist
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TEKST JA STIIL

:

TREND

Eneli Kuldvee Fotod : erik riikoja

Looduse

hõng
Sügisvärskuse inspiratsiooniks
kud
ilule

materjalid ning
on

tänu selle

on

kodu eriti hurmavalt rüütatud.
toonid

Soojad ruuged ja kohvipruunid
miksi

loodusli-

loomupärasele

rammusa

lillaka

varjundiga.

1 Good & Mojo laevalgusti 134.99 €*
2Silkeborgi pleed 139.99 €
3Tool 99.99 €*
4Fermi

keraamilised kausid, 3 tk

sFermi köögirätik

69.99 €

komplektis

15.99 €

6Fermi lõikelauad Asymmetric,
erinevad suurused alates 21.99 €

7Fermi teelusikad,

BHay

2 tk

32.99

€

laud 899.99 €*

9Denby õlipudel
10Iittala

vaas

29.99 €*

Ruutu 199.99 €

11Leonardo kauss 74.99 €

12Fermi keraamiline kauss
13Fermi

12.99

€

keraamiline tass alates 10.99 €

14Chemexi
15Leonardo

kohvikann 79.99 €
vaas

89.99 €

16Muuto topside komplekt Push, 2 tk 39.99 €

17Villa Collectioni söögitarvikute komplekt
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NÕUANNE

Vali
sobiv KOHVIJOOK
Kohv,

–

imeline kohv

see

teist sellist

jooki,

mis

on

ei ole

tekitanud

revolutsiooni ja mille valmistamiseks
on

välja

mõeldud sadu meetodeid

ja tuhandeid retsepte. Igal hooajal
on

uued trendid,

igal

aastal lähevad

masinad aina paremaks ja klassikuid
aina täiendatakse.

TEKST: Kaspar Grossfeldt fotod : tootjad, Erik Riikoja

Sarnaselt
ilmas

on

moega,

ka

kohvimaa-

aegumatud klassikud,

ei lähe

kunagi

mis

moest. Kas asi

on

maitses, kindlustundes, konser-

– raske
kohvi-

vatiivsuses või lihtsuses

öelda,

aga endiselt

on

enim müüdavad

valmistusvahendid filtermasin ja presskann.

Presskannuga

valmistatud kohv sobib neile,

kes otsivad täidlust, grammike tugevamat jõudu

ja nostalgiat ning
pidada,

et liitrise

lihtsust. Meeles tuleb vaid

presskannu puhul

tuleb võtta

Eelika Sinisalu

tel osakestel läbi filtri

„puhtam”.

Filter

pressida ja tassike

tundub

enda sisse ka n-ö halvad

kogub

osakesed ning inimesed, kel on probleemi
kolesterooliga, võiks eelistada just sellist
masinat. Filtermasina

puhul kehtib

kaline kohvidoseerimise

liitri vee kohta. Vesi

peab

enne

klassi-

60 g kohvi

reegel:

iga valmis-

tamiskorda olema värske ja külm! Eelista
keskmist jahvatust, sest nii puutub vesi

kohviga kokku õige aja.
ma

ca 5 minutiga.

Kohv

valmi-

peaks

Kui kasutada liialt

jahvatatud kohvi ja see üle valada
92–96-kraadise veega. Oodata vastavalt oma

kiiresti läbi ega võta kõiki maitseid kaasa.

eelistusele 4–6 minutit ja ongi aeg nautida. NB!

Sel juhul maitseb kohv vesiselt ja vaeselt

60 g jämedalt

Mida kauem kohv veega kokku
intensiivsemaks läheb

puutub,

maitseja

seda

samuti eraldub

rohkem kofeiini.

tähelepanu

pöörata selle sõelale/tihendile. Kui tihend
liialt

nõrk,

lõtv või

õhuke,

on

siis satub tassi ka

rohkem väikeseid kohviosakesi.

Nagu presskann,
se

on

hõnguga.

on

ka

Filtermasin sobib inimesele, kellel

tihti korraga palju inimesi ümber ja/või külas.

Filtermasina eelis

ega

paku mingit naudingut.

on

filter,
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mis ei lase

väiksema-

Kasutades

liiga

peenikest jahvatust, puutub vesi kohviga
kokku ja tulemuseks

on

väga

in-

tensiivne, isegi mõru-kibe jook.
Filtermasinat ostes tasub enim tähelepanu

pöörata

tilgutile-dušile, kust vesi

langeb. Tilguti

FILTERMASIN nostalgili-

kohvist

jämedat jahvatust, pääseb vesi

liiga kaua

PRESSKANNUostes tasub enim
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STIIL:

eesmärk

peaks

da võimalikult ühtlaselt üle kohvi,
niiskuks samal

ajal.

Nii

jääb

kohvile

olema vett
et

doseeri-

kogu kohv

maitse tasakaalus

ja

ümar. Pärast kannu pesemist tuleb puhastada ka

filtrihoidik,

sest sinna

koguneb palju jääke.

1Bialetti presskann
Omino 1

21.99 €

2 Hario serveerimiskann
400 ml, oliivipuu 59.99 €
ja klaasist filtrikoonus
56.49 €

NÕUANNE

JÕULINE JA MEELDEJÄÄV
Kui hindad Itaalia moodi
endale

ajatu disainiga

ja traditsioone,

BIALETTI

siis vali

MOKAKANN, mis

kaunistab igat kööki ja toob mälestusi lõunamaa

puhkuselt. Mokakannuga

kohvi valmistamine

toimub nõrga rõhu all, tänu sellele meenutab

see

espressot. Jook jääb täidlane, intensiivne ja maitseküllane. Selline kohv ei ole magustoidu kõrvale
nautimiseks, vaid söögikorra lõpus viimaseks ela-

museks. Kui oled

piimakohvide nautija,

siis soeta

kõrvale mõni piimavahustaja ja itaaliapärane

cappuccino rikastab

sinu hommikut.

Kann koosneb kolmest osast:

kohvi

jaoks

veekamber,

ja kohvikamber. Veekambri

sõel

küljes

asetseb ventiil, üle mille ei tohiks kunagi vett
valada. Sõel valatakse triiki täis peenemapoolselt

jahvatatud

kohvi. Kuna

3 Philipsi termoskannuga filterkohvimasin
Viva
69.99€
4

Bialetti
kohvivalmistaja Moka Induction

Antracite kolmele tassile
€
30.99

5

Chemex
6-cup Classicukarahvin 79.99€ ja

mokakannuga puutuvad

Eelista värsket külma vett, mitte ära lase

veekeedukann
Hario

vesi

ja

kohv

jahvatus

väga

vähest aega

kokku,

siis peenem

aitab kohvist kõik maitsed kätte saada.

Buono
179.99€

6 JURA

espressomasin
2799.99

€

kraanist

sooja. Viimasega

protsess küll kiiremini

hakkab

peale,

aga

tõmbamis-

kvaliteet ei

Z8

Kui oled asetanud veekambri

peale sõela, jääb

vaid üle keerata kohvikamber tugevalt selle

peale ja asetada

ole vääriline. Itaallastel
naudi ka sina

oma

pole kunagi kiire,

hetke.

kann küttekehale.
DETAILID JA

Kohvi

HARIO,
aga

MÄNGU

on

nagu CHEMEX ja
tulemuseks sisuliselt nagu filterkohv,

kogu valmistamine sünnib käsitööna. Soeta-

des endale Chemexi või
ma, et leida üles

kui

ILU

valmistusvahenditega,

suurt

kogust

kord võiks olla 1

oma

16

ole valmis

lemmikretsept.

tahad
:

Hario,

korraga

(ühe

osa

katseta-

Pane

paika,

valmistada. Vahe-

kohvi kohta võta

16 g vett), nii saad välja arvutada, kui palju kohvi

pead

soovitud

miselt

koguse kohta

jahvatatudkohvi,

võtma. Kasuta

kesk-

mis ei ole liialt tumedaks

röstitud. Veetemperatuur võiks olla 92–96 kraadi.
Parima tulemuse

saad, kui kasutad

vee

valami-

seks peenikese tilaga kannu, mis võimaldab
kontrollida
valad.

kus

väga täpselt, kui palju ja kuhu

Kogu tõmbamisaeg peaks

olema

sa

vett

vahemi-

2–4 minutit.
e
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MUGAVAD JA MOODSAD LAHENDUSED
Kas sinu stiil on smart
mugav
ilma

ja

sulle meeldib

liigsete

täpselt

aga

lounge’ilik õhkkond, kus

küsimusteta saabub

seda iga kord

juhul

casual, alati viisakas,

sama

jook lauda ja

kvaliteediga?

Sellisel

sobib sulle hästi täisautomaatne espresso-

masin. Omades mõnda tugevat masinamärki

(nagu

näiteks

JURA), võid

dus valmistatud kohv
mõne

päris lounge’i

seadistada

oma

olla

kindel,

et sinu

ko-

konkurentsivõimeline

on

saad
omaga. Masinasse

eelistused ja

ja kogus on alati fikseeritud. Oluline on vaid
selgeks teha, milline kapsel sobib espressoks ja

aste

lAeropress 38.99 €
2
Nespresso
kapselkohvimasin
Nespresso Citiz
199.99 € ja piimavahustaja Aeroccino3 72.99 €
3 Sowdeni kohvikann

retseptid täpselt

64.99

€

milline

pikemaks

mustaks kohviks.

Kapslites

tavaliselt doos maksimaalselt 150 ml kohvi

Inimesele, kes
ning kelle jaoks

on

jaoks.

toimekas ja liikuva elustiiliga

on

oluline nautida head kohvi

on

0,8

nii nagu soovid ja iga sinu tass

on sama

nauditav

kõikjal,
kotti,
kui kuhu
lähed

ta maale,
AEROPRESS
on hea valik
läheb, matkama
või
sõidad
reisi-

kui eelmine. Ära unusta, et masinaid tuleb

Ülimalt mugav ja mobiilne vahend, mille viskad

puhastada-pesta vastavate vahenditega ja seda

kotti,

korrapäraselt.

le. Välimuselt üsna

Kui sinu

peamiseks joogiks

on

piimaga kohvid,

jääv,

kui lähed

aga

matkama või sõidad

maale,

reisi-

tagasihoidlik ja teiste varju

kõige mitmekülgsem vahend, millega

siis veendu, et masin suudab pakkuda tihedat,

kohvi valmistada, ühendades endas filtrikohvi ja

siidist

presskannu

ja õige temperatuuriga piima.

piimavaht ja õige

Kvaliteetne

temperatuur aitavad

maitse-

pressiga

elamusele oluliselt kaasa.

kohvi, aga ka

Elad üksi või tarbid peres ainsana kohvi? Siis
võiksid mõelda KAPSELMASINA
on

hermeetiliselt suletud

paki pideva
haihtumise.

taasavamise

meetodi

saab teha

käigus

Kapselmasinat

mis väldib

arvestama, et mänguruumi sul ei ole

pead
–

ja täidlase kohvi.

Võima-

jahvatusastmeid ja
ja jämedama jahvatuse-

saad intensiivsema kohvi

ga valmib mahedam kohv.

tuuriga on võimalik

aga

jahvatus-

intensiivse

tassikese

veetemperatuure. Kasutades peenemat jahvatust,

kohvi-

aroomide õhku

soetades

maheda, tasakaalus

lik on kasutada erinevaid

peale. Kapsli eelis

doos,

Aero-

parimad omadused.

14.09 kell 16:00 toimub
Tallinna

Kaubamaja

Kodumaailmas Hario ja

Aeropressi kohvivalmistamise meetodeid tutvustav
töötuba.Tule kohale!

võiks kasutada retsepti 1
osa

kohvi kohta

nn

soovid seda mõnusat

:

otse

on

just

aga

puhul

16

veidi „viisa-

SOWDEN SOFTBREW.

selliste

otse tassi

:

lemmikkruusi? Kui

nostalgiat,

metallfiltriga kann annab
kohvi

14 kuni 1

heldimusega aegu, kui

pätikohvi

kamalt”, siis vali

endale

14–16 g vett).

Kas meenutad vahel
sai tehtud

välja

nüansid. Selle meetodi

meelepärasemad
(ühe

Mängides veetempera-

kohvis

tuua

Väga tiheda

võimaluse valmistada

maitseomadustega nagu

valmistatud kohv. Kasuta

kohta 15 g keskmiselt või natukene

250

seda

ml

jämedamalt

jahvatatudkohvi, 95-kraadist vett, lase tõmmata
neli minutit

ja

serveeri kohe kõik kannust

See meetod ei nõua

Kohvimaailm

külgne,

on

inimesed

kõrgeid tehnilisi

välja.

oskuseid.

huvitavalt värviline ja mitme-

on

põnevalt

erinevad ja neile

meeldivad erinevad nüansid. Ole valmis katsetama, et leida
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oma

kohvimaailmalemmik!
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Looduse
energia

klaasis

SAGE

MAHLAPRESSIDE

SJS7OO

8JE520

the Big Squeeze™

the Froojie™

the Nutri Juicer™

Juice Fountain®

Nutri-disc™ tagab

Froojie™ püree ketas

kuni 20% rohkem

võimaldab lisaks

toitaineid

aeglane
mahlapress
Big Squeeze
Technology pressib

viljadest
Eriti

ka

maksimum

lai täiteava

81mm, võimaldab
kasutada terveid vilju
Väga vaikne

on

nüüd

mootor

BJE4IO

mahlale valmistada

koguse mahla

STOLLAR

KOLLEKTSIOON

'W

I

smuutit

Eriti

lai

täiteava

84mm, võimaldab
kasutada terveid vilju
5

erinevat

Eriti lai täiteava

84mm, võimaldab

kiirust,

kasutada terveid vilju
2

erinevat kiirust

kõvematele

ja pehmematele
viljadele

LCD displei

SAAGE
ENDALE

RETSEPTIDE RAAMAT
www.stollar.eu

MÄRK

PANN
kogu
Milline pann valida nii, et

eluks

nõudele

tooted

see

kestaks kauem kui ühe

hooaja? Mõistagi malmpann! Kui sul seda

veel

pole,

vastupidava ja samas

naturaalse katte.

Ronneby

jagunevad sarjadesse,

gast leiab sobivad anumad

täiesti

malm-

Bruki

mille hul-

nii kodukokk

kui ka juba meisterlik toiduvalmistaja.

Muide, malmpanne

armastatakse eriti

palavalt just restoraniköökides!

siis loe kindlasti edasi.

MALMPANNI EELISED
TEKST: Karen Väli Sti il :: Liivi Järve: Fotod : Erik Riikoja

Halva

võib

i:

vedamise korral

järjest panne välja

vahetades sattuda tõelisse

nõiaringi, kus ka kõi-

ge hoolsama hoidmise

korral

kipuvad kattesse

ja panni kalduvus

heal

–

jällegi

veel kum-

ühed neist otsustavad ühel

päeval põhja
oma

söögitegemiselt

Pannidega juhtub

mõnu.

malisi asju

tekkivad kriimud

praadimisel enda

haakida röövima

külge
kogu

toit

kummi

lüüa,

teised

varrest loobuda.

:

mõnusaima
leks

on

särav

Bruk. Tegemist
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KUI KA

saladust

malmpann. Üks

malmpannide
on

meister

Rootsi

on

– sel-

pannil „külmi punkte”,

tõeliselt

hästi

Ronneby

kaubamärgi-

mis pärineb pikkade malmivalamise

ga,

sutades.

Ronneby

Bruk

liivast vorme kaon

lisaks vanade-

le tehnikatele välja töötanud ka kergema

kaaluga
gia,

on

tehnoloopannide ja pottide käsitse-

õhemate malmnõude

mis teeb

jaoks

lihtsamaks. Kõik

sisse töötatud ainult

pannid

ökoloogiliselt

PROFIKOKKADELE

puhta rapsiõliga, kasutades selleks erilist
kuumutamisprotsessi,

mis loob

malm

kõrgeid

tempera-

puhtale

koostisele ja erilisele pin-

natöötlusele naturaalse õliga ei vabane
sellest

köögiriistu vanamoodi,

sulam hoiab

Tänu

malmpann

siiani valmistatakse malmist

see

ja kõikvõimalikke segamisriistu.

traditsioonidega Ronneby piirkonnast

Õnnelikumad kodukokad juba teavad
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soojust,

talub ka

tuure

ning kus

mise koka

NII KODU-

praadimise

korralik

Malm soojeneb ühtlaselt ja nii ei teki

mingeid kahjulikke
muutub seda

aineid

ning

paremaks,

mida rohkem seda kasutada. Veel võib

malmpannil

säriseva

roa

rahumeeli

ahju

järelküpsema panna, kui pannivarre
materjal
peakski

seda võimaldab. Ja kui pann

hooletuse tõttu rooste

saab selle

hõlpsasti

mi suhteliselt

minema,

ise korda teha.

suurem

raskus

on

Mal-

esialgu

harjumatu, kuid tegelikult lisab toiduvalmistamisele turvalisust

–

raskem pann

MÄRK
RONNEBY

kipu naljalt pliidil

ei

piruette tegema või vales-

BRUKI SARI

se

kohta libisema.

CERAMALJ
MALMI ERILISUS
Sari ühendab malmi

suurepära-

Malmpanni

kasuta-

sed küpsetamisomadused ning

misel tuleb silmas pidada

keraamilise

paari nüanssi,

mis

reldes muude

pannidega teist-

se

katte lihtsa hooldu-

eelised. Malmnõud ise

valmistatud

on

samasugusest kerg-

vajavad võr-

sugust lähenemist. Esiteks võiks

malmist nagu Ronneby Bruki

malmpanni puhastada vaid sooja

teised tootedki, seejärel kaetud

veega

õhukese

Kindlasti ei tohiks

kui ka

emailikihiga

väljast ning

nii seest

viimaks vii-

ja juba siis, kui

nõudepesumasinas!

mistletud keraamilise sisekatte-

kasutada
ga

pott, mida

seks, tuleb

pärast kasutamist

äärmiselt lihtne
mas

tuleks vaid

loputada, köögipaberiga

et

vajaduse

ma-

tuleks

jälgida,

misel ei kasutataks

praadi-

et

vee

kiireks

keemasaamiseks mõeldud kiir-

kuumutusfunktsiooni,

see võib

da.
–

siiski

vaja

näiteks vä-

4

pärast seda korralikult

sil-

ha jahtuda. Induktsioonpliitide

puhul

pann

–

pann enne pesu

on

tugevate toidulõhnade eemaldami-

pidada seda,

puhastada

erinevalt katteta pannist võiks
keraamiline

Kui

nõudepesuvahendit

ga. Tulemuseks on pann või
on

pann on veel soe.

malmpanni pesta

korral uuesti

Malmpann

ära kuivatada

õliga

sisse

ja

määri-

ei sobi toidu säilitamiseks

toidus sisalduvad

happed

vabastavad
PANNILE RESTART

panni pealispinnast rauda, mis tekitab
toidule rauamaitse. See
mile

kasulik,

organis-

Malmpanni

muidu ülimalt vastupidava panni

roostetama

halvemal juhul siiski rikkuda.

panni elu lõpp!

sisuliselt

olev õlikiht saab toitu

kahjustada,

–

küll

aga mitte eriti maitsev. Kui

malmpanni pinnal
säilitades

on

praktiliselt

võib pann hakata

aga see ei ole

traagiline
nek

mingil juhul

Ceramalj 24 cm 69.99 €2Ronneby Bruki malmist praepann
Maestro 25 cm 49.99 € 3Ronneby Bruki malmist praepann Ultralight 28 cm 57.99 €
4Ronneby Bruki malmist haudepott Ceramalj 4 l 114.99 €
praepann

põhieeliseid

on, et

Kriimustada

võimatu

on

see on

malmi

ja ka pealtnäha

nii

sündmus nagu panni roostemi-

kiirelt heaks pööratav. Loputa vaid

lahtine rooste
see

IRonneby Bruki

on

üks

igavene.

maha,

kuivata pann, määri

toiduõliga ja „küpseta” 200

°C

juures

umbes tund aega.

Seejärel pühi üleliigne

köögipaberiga

ja pann ongi

ära

õli

nagu uus!

www.superfit.at
With the

high-tech

functionalityof

ARSTID ANNAVAD

KÕRGEIMADPUNKTID*

Suur vastutussinu
Lastel saab

kõige

nalja

ainult

selliste

suurematele seiklustele.

Superfit, pöörabki seetõttu

nii

jalgade eest.

jalatsitega,

mis

Lastejalatsite

peavad

vastu ka

edukamaid

tootjaid,

palju tähelepanu õigele töötlusele ja

kõrgeimale materjali kvaliteedile. GORE-TEX membraanid hoiavad

jalad

kuivas

ja soojas iga ilmaga!

Me võtame sinu

*

jalgade

Me võtame kvaliteeti

südamega.

eest suure vastutuse.

Tulemusi analüüsiti 342 tagastatud
rahulolu küsimustiku põhjal, millel
oli etteantud hindamisskaala:

hea, keskmine ja halb.
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KODUMAAILMA

UUDISED

Bellora

Suur voog uut tekstiili
õdusaks sügiseks!
Tallinna ja Tartu Kodumaailma

on

selleks

lisandunud külluslikult uusi

sügiseks

ja
põnevaid voodipesumärke. Pika ajalooga
BELLORA on elegantne ja juba 1883.
tast Milanos tegutsev tuntud
mille disainikäekiri

lihtne

on

aas-

ettevõtmine,

ja rahulik,

aga detailidelt rikas. Parimad

satiinkangad

kohtuvad Bellora disainerite abil

uneks ideaalselt sobiva rahuliku

heaks

tekstuuri-

ga. Itaallaslikku heaolu saab koju luua nii
graafiliste joonte kui ka minimalistlike

geomeetriliste mustritega.
Teine

uus

tulija Madalmaadest

ESSENZA HOME−

on

−

märksa värviküllasem,

julgem ja jõulisem. Hollandlaste oskus
sekalt siduda

lilled

mustrid

ja

mait-

ning tugevad

ja detailsed elemendid üheks hästi mõjuvaks
tervikuks

on

imetlusväärne. Hästi läbikom-

poneeritud disainid mõjuvad voodipesudel
värske

ja

Samast
pas

on

ka

Euroo-

piirkonnast

kolmas

sügishooaja

tekstiilimärk SNURK.
damist Erik

Loo

van

Amsterja Peggy

Neeri perest alguse

van

Essenza Home

sõbralikuna.

saa-

nud ettevõtmine kannab sõnu-

mit

–

horisontaalseks eluks.

Kergust koju ja

värskeid vali-

kuid pakkuv Snurk

lisaks

on

ka sotsiaalselt tundlik ette-

võtmine. Nende esimesed
kaks disaini olid

inspireeritud

pappkastidest ja

tänavakivi-

dest

ning

toodete

müügist

toetati kohalikke kodutuid
noori.

ted

on

Portugalis

valmivad too-

nooruslikud ja

vad. Need ei ole

tõsimeelsed ja neis
annus

põne-

kunagi
on

liialt

kindel

huumorit, mis muudab

ka pimedamal sügisõhtul
mise mõnusaks.
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uinu-

Snurk

Essenza Home

Naiseliku

julguse

sümbol

2016. aastal vallutas Amsterdami

oma

valmisrõivaste moekollektsiooniga

noor

disainer FABIENNE CHAPOT. Reklaami-

büroo tööst väsinud naine tegi
muudatuse

ning

inspirat-

le lummaval kujul stiili ja värvide
siooni. Fabienne

Chapoti

disainikeel

üle kantud ka lauanõudele ja
detele. Tema motoks

on

„Julge

olla naise-

unista-

da…”. Need märksõnad sobivad

see

naiselik

jõud

aasta
on

sisustusaksessuaa-

ride kollektsioonile, mille
on

ideaalselt

sõnumitega. Kogu

nüüd üle kantud ka

disaineri lauanõude ja

allikaks

on

sisustustoo-

lik. Ja mis kõige olulisem, julge

Kaubamaja selle

elus

oma

kolis Balile, mis andis tal-

loomariik

inspiratsiooni-

– graatsiline gepard,

vahemereline sardiin,

põnev pelikan ja silmapaistev vähk. Neli looma koos julgete,
aga maitsekate

detailidega
gus erineda

on

ja

värvidega ja

läbimõeldud

kui sõõm värsket õhku.
eristuda

on

see,

mis

dab need tooted meeldejäävaks
seks kas

sõpradele

Jul-

muu-

kingitu-

või iseendale!

Mängulised
mustrid ja

julged värvid
Selle sügise julge ja särav uudis lauanõude ja interjööritoodete maailmas on Hollandi duoJantien
Nunnikhoveni
FORLIVING.
hoonete

ja Noor Meyjesi loodud DESIGNED
Hotellide, muuseumide ja elukondlike
tuntud naisteduo

sisekujundajatena

on

naseks loonud tapeete, valgusteid, mööblit ja

tuskaupa.

Kõik mustrid

uusimad neist

Julged

on

on

käsitsi

joonistatud ning

nüüd kantud ka lauanõudele.

värvid koos

vihjetega orgaanilisele,

geo-

meetriale ja loodusest leitud inspiratsioonile
vad kokku

pära ja põhimõte: „Kõik,

mida loome,

selline, mida soovime ka ise ja
Designed

for

Living

limus ja see, et neid
saab teha

seo-

mõtte, et disain peab olema isiksuse väl-

jendus. Mõlemat disainerit innustab käsitöö

de

tä-

sisus-

on

võlu

oma

on

iga

peab

koju.”
toote

Lauanõupõnev

tänapäevaselt ja
ja

vä-

lihtne kombineerida. Seda
vabalt

ning

ei ole ko-

hustust järgida kõiki klassikalise lauakatmise
leid. Värskust

isiku-

olema

reeg-

sära saab kodudesse leida nii

Tallinna kui ka Tartu Kodumaailmast!
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Partner-

kaardiga

KODUMAAILM
HEA PARTNERI SOODUSHINNAD
KEHTIVAD PARTNERKAARDI ESITAMISEL.
Pakkumine kehtib kuni 28.09.2018 või kuni kaupa jätkub.

lITTALA

sarja Teema
kruus 0.3 l 9.90 € / 12.99 €

taldrik 26
kauss 15

12.99 €/ 15.99 €

cm
cm

10.99 € / 13.99 €

lITTALA

sarja Valkea
teeküünlahoidja 60

mm

(erinevad värvid)
14.99 € / 19.99 €

DUNOON

l

sarja Lomond Shalamar kruus 0,32
(hall ja oranž)
14.99 €/ 17.99 €

VILLEROY & BOCHi

SARJA ARTESANO
ORIGINAL TOOTED
PARTNERKAARDIGA

GENSE

–30%

söögiriistade komplekt
Nobel Steel Fish kahele

lITTALA

59.99 €/ 89.99 €

sarja Leimu lamp 240x165
(hall, pronks, roheline)

mm

279.99 €/ 349.99 €

SPIEGELAU
karahvin klaasidega (4 tk)

(1100 ml

+

4x360 ml)

19.99 €/ 39.99 €

RONNEBY BRUK

sarja Ceramalj
malmpraepann

24

cm

(hall ja oranž)

cm

(hall ja oranž)

54.99 €/ 69.99 €

malmpraepann

28

63.99 € / 79.99 €

kaanega malmhaudepott
91.99 €/ 114.99 €
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4

l (hall ja oranž)

KODUMAAILM
HEA PARTNERI SOODUSHINNAD
KEHTIVAD PARTNERKAARDI ESITAMISEL.

Partner-

kaardiga

Pakkumine kehtib kuni 28.09.2018 või kuni kaupa jätkub.

GAMA

krepplokitangid

+

sirgendav juuksehari
34.99 €/ 64.99 €

PHILIPS
hambavahede puhastaja
Airfloss Ultra 2.0
HX8331/01

HARIO

69.99 €/ 95.99 €

aeropress 30.99 €/ 38.99 €

serveerimiskann 600 ml
19.99 €/ 24.99 €

kohvivalmistamise komplekt

presskann 400 ml, oliivipuu 99.99 €/ 124.99 €
v6O kohviklaas 300 m 118.49 € / 22.99 €
keraamiline käsiveski Skerton+4l.99 €/ 51.99 €

BUGATTI

veekeetja Jaqueline
239.99 € / 299.99 €

PHILIPS

robottolmuimeja Smartpro
Active FC8822/01

319.99 €/ 454.99 €

FISKARS

sarja Functional

Form

pann 24

cm

23.99 €/ 29.99 €

pann 26

cm

27.99 € / 34.99 €

pann 28

cm

31.99 €/ 39.99 €

kastrul 1,5 l 31.99 €/ 39.99 €

pott 3,0

l

pott 5,0 l

39.99 €/

49.99

€

47.99 €/ 59.99 €

GRAEF

piimavahustaja

STOLLAR

(must ja valge)

kannmikser

54.99 € / 69.99 €

139.99 €/ 209.99 €
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KODUMAAILM

Partner-

HEA PARTNERI SOODUSHINNAD

kaardiga

KEHTIVAD PARTNERKAARDI ESITAMISEL.
Pakkumine kehtib kuni 28.09.2018 või kuni kaupa jätkub.

VANDYCK

satiinvoodipesusarjade
Misty Sky ja Raindrops
padjapüür 50x60

cm

9.99 € / 12.99 €

padjapüür

50x70

cm

10.99 € / 12.49 €
tekikott 150x210

cm

34.99 € / 44.99 €
tekikott 230x210

cm

51.99 €/ 64.99 €

SCHLOSSBERG

satiinvoodipesusarja Rosa
BASSETTI

(lilla ja valge)
padjapüür

50x60

satiinvoodipesusarja

cm

Monte Rosa

43.99 €/ 54.99 €

padjapüür 60x80

padjapüür 50x60

cm

tekikott

155x210

tekikott 150x210

cm

cm

65.99 €/ 83.99 €

199.99 €/ 249.99 €

tekikott 230x220

cm

13.99 €/ 17.99 €

59.99 €/ 74.99 €

tekikott 230x220

cm

cm

75.99 € / 99.99 €

279.99 €/ 349.99 €

aluslina 270x270

cm

47.99 €/ 59.99 €

TED BAKER

satiinvoodipesusarja
Chatsworth

padjapüür

50x60

BELLORA

cm

19.99 €/ 25.99 €

padjapüür 60x80

sarja

35.99 €/ 44.99 €
tekikott

150x210

cm

17.59 €/ 21.99 €

padjapüür

cm

87.99 €/ 109.99 €
tekikott 230x220

Moon

padjapüür 50x60

cm

50x70

cm

18.49 € / 22.99 €

lukuga tekikott

cm

111.99 €/ 139.99 €

150x210

cm

87.99 €/ 109.99 €

lukuga tekikott
127.99 € / 159.99 €

MÖVE
VERSE 90 YEARS BBV

sarja

sulepadi 50x60

frotee

cm

PAI

Tartan

(roheline, elevandiluu, roosa)

frotee (beež ja roheline)

sulepadi 50x70 cm63.99 €/ 79.99 €

50x100

cm

11.99 €/ 14.99 €

100x150 cm12.99 € /

suletekk 150x200 cm204.99 € / 259.99 €

80x150

cm

31.99 €/ 39.99 €

50x100

suletekk 200x220
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54.99 €/ 69.99 €

cm

319.99 € /
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399.99

€

30x50 cm6.40 €/

8.00 €

30x50

cm

cm

16.40 €

4.50 €/ 5.70 €

1.80 €/ 2.20 €

josepn
Joseph

SOOVITUS

8

tervislikku

valikut

TEKST: Kadri Aguraiuja
FOTOD: ERIK RIIKOJA

STIIL:
i
EELIKA SINISALU

Põhjaka
rukkileib
Põhjaka rukkileib
mistatud Seidla

on

val-

tuule-

veskis jahvatatud jahust,
naturaalsest
ilma

juuretisest

pärmita. Juuretisega

valminud

leival

on oma

„elusa leiva” maitse ja
pehmus ning leiva
seomadused
säilivad

ja

kaua. Rukkileiva-

le ei ole lisatud

ning

mait-

tekstuur

see

nisujahu

sisaldab

rikkali-

kult kiudaineid, näiteks

ligi poole

rohkem kui

peenleivas.
Põhjaka

rukkileib

2.60 € / 380 g

(6.84 €/kg)

Metsavenna
talu ehe valk
Kõik

me

vajame parajas

koguses proteiini,
lasti võiks

see

aga kind-

olla pärit

puhtast ja ehedast allikast.
Üheks selliseks

on

Võru-

maal Metsavenna talus
käsitööna valmiv

majuust

kohupii-

ehk sõir, kus

grammis leidub

25

100

grammi

hinnalist valku. Toode

Antioksüdantide j a
kiudainete rikkad mahlad
Kes otsib

vee

asemel

asuv

metsadest

Marjamaa talu valmistab

ilma säilitusaineteta

ning

tervislikumaks mahlaks

viljalihaga mustikamahl, milles

Lõuna-

põllult ja

on

70%

mis

on

ilma lisatud
on

nende

kultuurmusti-

kasvatatud mustadest sõstardest
tud mahla,

moose

ja püreed.

külmpressi-

Ostrova mustast

sõstrast valmistatud
tes on säilinud

ja külmutatud toortoodekogu väärtuslik vitamiinihulk,

mahlale ja püreele ei ole lisatud vett, suhkrut
ega säilitusaineid.

Marjamaa Talu mustikamahl viljalihaga 750 ml
+
pant 0.10 € (10.07 €/l)

Ostrova Mari külmutatud mustasõstra-toormahl
330 ml 3.10 € (9.39 €/l)

telauale,

on

ning

alles ehedal

kujul

piimavalgud

ja rasvad. Sõir sobib
Setomaal aga toodab Ostrova Mari mahedalt

mustikamaitsele rohkelt kiudaineid.
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on

kõik hinnalised

kat ja 30% metsamustikat. Mahlast saab lisaks heale

7.55 €
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oma

korjatud metsamarjadest mahla,

pastöriseeritud,
suhkruta. Üheks

selles

mahla, siis väärivad proovimist

kodumaised ilma lisatud suhkruta mahlad.
Eestis

valminud käsitööna

suupis-

leiva-saia peale ja

salatisse. Proovi sõiraviilu

ka meega, jõhvika- või

murakamoosiga.
Sõir 5.90 €/270 g

(21.85 €/kg) ja sõir köömnetega
6.30 € / 270 g (23.33 €/kg)

SOOVITUS

4

Pärmivabad

hapusaiad
Kalamajas paiknevas
pagarikojas

valmivad

ehk haputainasaiad,

Kotzebue

juuretisemis

krõ-

on

beda kooriku ning augulise,
me

peh-

ja niiske sisuga. Potisaiale

navad iseloomu

täisterakaerahelbed
mekki kodumaine

an-

lisakiudaineid

ja

ja

erilist

hele õlu. Ha-

pusust lisab veel ka naturaalne

jogurt. Potisai
malmpotis ja

küpsenud

on

sealt

ka

pärineb

saia nimetus. Saiad

on enne

küp-

setamist hapnenud vähemalt

neli-viis

tundi. Hapusai

toit-

on

ainerikas ning kergesti seeditav.
Kotzebue potisai 4.85 € / 800 g

(6.06 €/kg)

5

Ökoloogilised
Mereandide austajatel

puhtaid rannakarpe,

on

mis

tervisele head. Karbiliha

sinimerekarbid Taanist
nüüd võimalus valida Taanist pärit orgaaniliselt

on

maitselt eriti rikkalikud

on

rikas valkude

rõõsa

koorega. Karpide juurde

poolest.

(Moules marinières) ürtide,

Proovi valmistada meremehestiilis rannakarpe

valge veini ja

ja „merelised” ning

mineraalsoolade

ja

on

head röstitud saiaviilud,

miks mitte Kotzebue pagarikojast.

Ökoloogilised

7

Frank Kutteri

hakkliha

köögiviljaga

Frank Kutter

valikus
sea

ongi

tema toodete

FK

hakklihasegud köögiviljaga:

hakkliha

sea

peediga,

milles 70%

koseõlis küpsetatud KUUKU
on

tervislikum

krõpsude austajatele.
krõpsud

valmivad

Vormsi saarel, koostiseks vaid

eestimaine kartul (Vahtra

ta-

lu, ’Fontane’), kookosõli ning
lisandiks helbeline

meresool.

valikusse li-

hakkliha porgandiga, milles

liha 70%

Kodumaisest kartulist käsitsi

on

Nii

on

sealiha ja 30% riivitud peeti, ning FK

riivitud

ja

Peediga segust

valmistatud ja mahedas koo-

Praeguseks

liha tuleb võimalikult

on:

hädapärast vaja.

kartulikrõpsud

KUUKU

seakasvataja ja lihameis-

vähe töödelda, lisades ainult seda, mida

mahedad

valik

on

ter, kelle moto

6KUUKU

kartulikrõpsud

sinimerekarbid Taanist 8.15 €/kg

on

porgandit

sea-

30%.

muide lihtne valmis-

tada rootslaste klassikut Lindströmi

kotlette,

8

liselt,

on

ehtne

iga kodukokk võib

loomingu-

nii nagu süda lustib.

Frank Kutteri seahakkliha peediga 2.99 € / 500 g

Kaubamaja Köögis
Peet

aga eks

kasutada Frank Kutteri hakkliha

eestimaine väetoit

sisaldades

ravimköögivili,

September

on

peet

Toidumaailmas

peedikuu,

nii

leiab

sandunud ka sibula-, küüslau-

märkimisväärselt palju mineraalaineid.

Kaubamaja Köögi valmistoiduletis lihtsa ja maitsva

gu-ja

Muidugi peab peeti hindama ka

sooja ahjupeedi

tšillimaitsed. KUUKU

näitab,

et

kartulikrõps saab

olla tervislikum

ning

ehedate

mahedate looduslike maitse-

tega.

Nii võib

aeg-ajalt

enda-

flavonoidide,
värvainete

vees

tema

lahustuvate punaste

poolest.

Need

on

tugevad

antioksüdandid, mis kaitsevad keharakke. Punapeet maitseb magus, sest sisal-

10–12% suhkruid.

an-

le lubada süümepiinavaba

dab umbes

krõbistamist.

nab üsna vähe kaloreid, kuid kindlustab

Kuuku mahedad kartulikrõpsud

inimorganismis

3.95 € / 50 g (79.00 €/kg)

sega

palju

oma

kasulikke

Peet

toitainelise kooslu-

protsesse.

roa

Saida juustuga. Saida juust

on

eestimaine kreemikas valge, kergelt niiske pinnaga

poolkõva juust. Ahjus
rikastab kasulikku
Valikus

on

mõnusalt

juurikat

hea

teinegi peedisalat,

peedile

valgu ja

sulanud

juust

rasvaga.

kus keedetud peet

on

kokku sobitatud hoopis maitseka kitsejuustu, rukola,
seemnete

ja palsamikreemiga.

Ahjupeedid Saida juustuga 8.50 €/kg (Kaubamaja Köök)
Peedi-kitsejuustusalat 8.50 €/kg (Kaubamaja Köök)
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Naudinguist
pakatav

KOHV
Kohv avastati Etioopias. Legendi kohaselt märkas kohalik kitsekarjus Kaldi, et kitsed

on

pärast põõsast marjade söömist ebatavaliselt erksad. Kaldi otsustas ka ise neid marju proovida
ning leidis, et need annavad lisajõudu ja energiat.

TEKST: Pilleriin Paidla JA

Patrick Paidla
FOTOD: TOOTJAD, ISTOCK,

VIDAPRESS, KAUBAMAJA

Kohv
ne

ongi tegelikult marja
vili,

mis kasvab

kohvipuul, ja

harjunud
on

seeme.

Kohvipuid

kasvatatakse
tuntuimad

kutsuma kohvioaks,
olev

umbes 25 liiki. Müügiks

peamiselt kolme

on

sees

araabika

eri

sorti,

kannab rohkem vilja. Robusta maitset võib kirjeldada kui

see, mida oleme

hoopiski kohvivilja

on

sarna-

igihaljal

millest

ja robusta.

põlenud

suurem

Robusta, mis

on

vastupidavam taim, kannatab

kõrgemaid temperatuure ja
araabika,

suuremat niiskust kui

kasvab kuni 1000 meetri

kõrgusel ning

tunduvalt

mõru maitse

ning robusta sisaldab

peaaegu

kaks

korda rohkem kofeiini kui araabika. Araabika sisaldab poole rohkem lipiide ja sellel
kaks korda

KA ÜBADE VAHE

araabikal,

miks

Põhjus,

on

kofeiinisisaldus. Kofeiin annab kohvile

suurem

robustal. See
ROBUSTA JA ARAABI

kumm või rehvid.

maitse ei ole nii hea kui

se

on

on

peaaegu

õlide kontsentratsioon kui

peamine põhjus, miks eelistatak-

araabika maitset robustale.
Araabika

on

hoopis õrnem üba, mis kasvab

1300–2000 meetri kõrgusel, kannab
kuid

vilja,

kõrgusest tingitud temperatuurikõikumised

tekitavad kõrgema
oad

vähem

on

kvaliteediga

kohvi. Araabika

tavaliselt magusamad ja pehmema mait-

sega. Maitses on tunda

marjasust.

suhkruid, puuviljasust ja

Tänu suurele

happesusele

on

araabika

übadel veinilik maitse.

Coffeea arabica jaguneb veel omakorda
deks eriliikideks ja hübriidideks

(Typica,

sadaBour-

bon, Caturra, Geisha, Catuai jpt), millel kõigil
iseloomulikud maitsenoodid. Paralleeliks võib
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tuua õuna:

Smith,

Valge klaar, Royal Gala, Granny

Golden Delicious

õunad, kuid

näevad

jms

−

need kõik

on

maitsevad natuke

väljaja

erinevalt.

LAIATARBEKOHV JA ERIKOHV
Erinevused

algavad juba kohvi korjamisel.

kaubal ehk laiatarbekohvil

on

marju korjatakse masinatega,
okstelt kõik

viljad.

Erikohvi

Börsi-

oluline mass, seega
mis eemaldavad

puhul peetakse

oluli-

seks kvaliteeti, seega korjatakse kõik oad käsitsi,
valitakse ainult

küpsed,

red

marjad ning

me

tunni vältel ühel

on

küpsenud.

enam-vähem

saak ühelt oksalt

kuniks kõik

päeval,
korjet

Pärast

suu-

sama

korjatakse mit-

tehakse

uus

marjad

kvalitee-

dikontroll, kus eemaldatakse halvad oad. Seejärel
algab
või

kohvikirsside edasine töötlus kas kuiva

märja meetodiga (natural/washed method)

või nende kahe seguna.

Kuivmenetluses

korjatakse kohvikirsid

kokku

ja pannakse päikese kätte kuivama. Kui üks pool
on

piisavalt kuivanud, keeratakse

teistpidi,

kirsid käsitsi

et kuivamine oleks ühtlane.

vamisprotsess võtab

üba fermenteerub selle

Kogu

kui-

umbes neli nädalat, kus

aega

ajajooksul

naturaalselt.

vett.

Alguses pannakse valmis

kirsid suurde veega täidetud

kult valminud kirsid
kirsid jäävad

kus

pinnale hulpima. Seejärel liiguvad

koorimismasinasse,
liiguvad

käärimisprotsess,

ava

edasi kohvikirsi

mis eemaldab kirsilt
oad suurde

mis kestab

Seejärel pakitakse oad ja

tünni,

sees

seeme, mida meie teame

kuid tulemus varieerub olenevalt valitud

erinevaid filtrikohve, näiteks Chemex, Kalita,

pätikohv, Aeropress, presskann,

viljaliha.

kus

algab

kolm-neli päeva.

saadetakse röstlatesse.

RÖSTID

Üks värskendav kohvivalmistamise

röste kasutatakse erinevatel valmistusmee-

toditel. Tumedat rösti kasutatakse
tavaliselt

espressomasinas või Türgi ja

mokakohvi

valmistamisel;

teks EVIOO

Sini/Must/Kohv),

valmistada kohve kõikide

kohv,

mida serveeritakse

külmpruulitud

Levelti kohv Senza

millest saab

kohvi

tasu

segi

jääja piimaga), vaid

kohvi valmistatakse kohe külmalt.

Jahvatatud kohvi leotatakse

vees

kuni 24 tundi,

kohvitõmmis, mida seejärel

vastavalt maitsele

Võib

öelda,

et

ja

serveeritakse

külmpruulitud kohv

sobib eriti hästi rohelise mõtteviisiga inimestele,

soojust ega elektrit.
Külmpruulimise meetod toob kohvis esile

sest ei nõua

mitu erilist

(näi-

valmistusviisidega,

IThe
3Simon

omnirösti

on

ajada jääkohviga (espressobaasil valmistatud

jahutatult.

röst, omniröst ja hele röst. Erinevaid

viis

KÜLMPRUULIMINE ehk cold brew. Seda ei

lahjendatakse

Kohve röstitakse enamasti kolme moodi:
tume

sh ka coldbrew.

PROOVIMIST VÄÄRIVAD KOHVIJOOGID

et valmistada tugev
ERINEVAD

meeto-

dist. Heleda röstiga übadest saab valmistada

korrali-

vajuvad põhjaja defektiga

need läbi vanni põhjas oleva

Pärast seda

vanni,

on

kohvioana.

Märgmenetlus seevastu vajab kindlat tehnikat
ja suures koguses

Kohvipõõsa marjade

mast

maitseomadust,

kohvijoogist:

päritoluriigile
kuumade

mida ei leia

kuu-

eriliselt tulevad esile übade

kohased maitsenoodid, mida

jookide puhul

on

raskem eristada.

250 g 13.10 €2The Bricki jahvatatud kohv presskannule 250 g 13.10 €
€4Eatneati kohvioad, tume röst 1 kg 16.70 €sEatneati kohvioad, keskmine
6Rocket Beani kohviuba Honduras EVIOO 500 g 22.00 €

Bricki espresso kohviuba

(kofeiinivaba)

250 g 5.20

röst

1

kg

16.70 €
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Cold brew

Nitrokohv

ning lõpetades džinn-tooniku järgmisele tasemele
viimisega, pikendades seda külmpruulitud kohviga, mis toob esile šokolaadised maitsed koos
tsitruseliste

apelsiniste ja

lihtsalt panna klaas

nootidega.

jääd täis,

lisada

klassikalist India toonikut ning

Kõige lihtsam
se

on

seda kodus valmistada tavali-

apelsiniviil,

lõpetuseks kül-

pruulitud kohv.

presskannuga. Õhtul jäta jämedalt jahvatatud

–

kohvipuru
Etioopia

üba

peale külma
hommikul

näiteks floraalsem Coffee

−

kannu (vahekorras 1

vett,

suru

jäta üle

öö

külmkappi

kohvipuru põhja

−

KOHVIUBADE

People’i

: 15), lisa
seisma

ja

mainimata

Külmpruulitud
jätta ka NITROKOHVI ehk lämmastikuga rikastatud

külmpruulitud

kohvi.

saa

Külmpruulitud

kohvi säili-

tatakse vaatides ja rikastatakse rõhu all oleva lämmastiku
museks

gaasiga mitme pisikese
on

külm,

siidine

pealiskiht ja joovastav
Kui kohvi

pruulimine

ventiili abil.

jook, millel

must
on

on

Tule-

kreemjas

täidlane keha.

juba käpas,

saab edasi

minna loomingulisemate kohvijookide või kokteilide peale, alustades espresso toonikust (jää
espresso

varjundi

+

toonik, kusjuures hea

+

maitse-ja lõhna-

annab ka sinna lisatud värske tüümian)
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se

juures

lasti

külmpruulitud

vastavalt maitsele.
kohvi kõrval ei

MAITSENÜANSID

Muidugi on kõige

kohv ongi valmis. Edasi saab seda töödelda
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malt

Selleks tuleb

IKülmpruulitud kohv
300 ml 3.75 € (12.50 €/l)
2Külmpruulitud kohv
sidruniga 300 ml 3.75 €
(12.50 €/l)
3Coffee People’i kohvioad Colombia 500 g
15.90 €4Coffee

People’i kohvioad
Ethiopia 500 g 22.60 €
sCoffee People’i
kohvioad Guatemala,
hele röst 500 g 19.99 €

6Coffee People’i kohvioad Guatemala, espresso
500 g 19.50 €

tähtsam aspekt kohvi

pruulimi-

tooraine ehk kohviuba. Soovitame kind-

proovida

eestimaiseid

erikohvitootjaid,

näiteks Coffee People ja The Brick Roastery.
Eri

päritoluriikidest tulevad

kõik veidi

erinevalt,

neil

on

oad maitsevad

endale iseloomulikud

maitsenoodid. Näiteks Colombiat võib
keskmise

Brasiiliast pärit oad

on

pähklised ja kreemjad,

tuntava šokolaadise noodi

Etioopia

pidada

happesusega, magusaks ja marjaseks,

oad

eristatava

on

ühed

maitsega,

ja vähese happesusega,

põnevaimad, tugevalt

aga

samas

väga laiade

sevarieeruvustega Etioopia piirkondade
Abistavad võtmesõnad
ka

kohvipakendil,

uute maitsete

on

tavaliselt kirjas

nii et lõbusat avastamist

kogemist!

mait-

raames.

ja

KÕIK VAJALIK
ÕNNESTUNUD
SÜNDMUSE JAOKS
Gurmee Catering
teenindus

−

alati tipptasemel maitseelamus,

ja vajadusel

www.gurmeecatering.ee

•

abi sündmuse

planeerimisel.

info@gurmeecatering.ee

•

tel 602 4836

RETSEPT

Retse p t i d : Maru / Vo n Krah l i Ae d
Fotod

:

Siim

Nõud :

Vahur

keraamika

Nüüd

Peedised
KOLMELE

PATUD
jaga

laastudeks. Vala

potti kõik

lase keema

peedilaastudele.

ma-

ja vala

●

Lase mõni tund

marineerida.

viiludeks, prae

ning riputa

soola

võis kuldseks

vaarikaäädi-

peeti

2 dl suhkrut
dl vett

näpuotsatäis soola

●

2 tähtaniisi

●

200 g

●

500 g tallemaksa

juursellerit

●

võid ja õli

●

soola ja pipart

●

2 sl Saaremaa kadaka-või

●

piparrohulehti

●

3 sl vaarikaäädikat

purki, keera

kaas

peale ja

loksuta läbi.
Pese

salatilehed,

vurrita kuivaks

taldrikutele. Tõsta

vaagnale

peale maks,

ja

või

●

10 sl oliiviõli

●

1 sl

●

näpuotsaga

kuusevõrsesiirupit

rineeritud

pann, sulata

viilud ja põldmarjad ning nirista üle

salatilehti

kastmega.

frisee,

prae maks kiirelt tulikuumal
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pannil.

soola

ma-

suupärasteks tükkideks. Kuumuta
või, lisa törts õli ning

kuusevõrsesiirupit

kas, õli, sool ja kuusevõrsesiirup pi-

laota kas ühele suurele

peale.

Puhasta maks kelmest ja lõika

150

ja kuusevõrsesiirupit.

Kastme tarvis pane

sikesse

Koori juursellerja lõika õhukesteks

Maitseks lisa pipart, soola, piparrohulehti

1 dl õunaäädikat

●

peedi salat
tallemaksa ja juurselleriga

rinaadiained,

I–2

●

● 3

Marineeritud

Koori toored peedid ja tõmba koori-

●

peedilaastud, juurselleri-

Serveerimiseks põldmarju ja erinevaid

– tammeleht, mizuna, põldkännak,

radichhio

jms.

RETSEPT

Värviliste

peetide pirukas
kitsejuustu ja lehtkapsaga
peedid ja poolita.

Pese

soolapipra,

Eelküpseta eri

misse

(et

keekaupa fooliu-

tooni

rates need värvide

peedid,

mitte toone

kuni need

on

Maitsesta

ja rosmariiniga.

mee

rikkuda!),

pehmed.

Ahi

PÕHI:
●

250 g speltajahu

●

1 tl soola

● 120 g võid
●

60 g Cheddari

●

60 g Parmesani

●

1

peaks

olema 200 kraadi ja aega kulub

juustu

45 minutit.

Sega
reta

juustu

tainaained kokku

pallikeseks.

pane

ja vee-

TÄIDIS:

tunniks külma.

Vooderda koogivorm küpse-

tuspaberiga ning
mi

põhja ja 7–B

äärtele.

juures

suru

cm

Eelküpseta

tainas

kõrguselt
200

munad. Kuumuta madalal tulel

Lao

peedid

750 g värvilisi

●

3–4 sl

Rautsi talu peete

kraadi

20 minutit.

kuni segu

●

vor-

Sega potis kokku koor, piimja

vispeldades,

muna

Mähi kilesse ja

pakseneb.

vormi, poeta väikse-

palsami-

veiniäädikat
●

2–3 sl mett

●

soola ja pipart

●

2 sl õli

●

1,8 dl kohvikoort

●

1,8 dl piima

vahele

●

6 õnneliku kana muna

ning murenda kitsejuust sekka.

●

0,1 kg lehtkapsast

●

0,2 kg Kalamatsi

maks rebitud

Vala üle

lehtkapsas

kooremunaseguga ja

küpseta 170

kraadi

juures 35

kitsetoorjuustu

minutit.

Tuline

ahjuvõileib

ja kolme
KOLMELE

peedi
juustuga haputainasaial
metsaseente,

●

3 viilu Kotzebue tatrasaia

Lõika keedupeet kuubikuteks ja rös-

●

2 rusikasuurust keedu-

ti

peeti

dega,
3–4 salveilehte

2–3

●

praadimiseks võid

pata

●

2–3 peotäit

need

●

150 g Cheddari

metsaseeni

juustu

●

120 g Emmentali

●

200 g

●

2 õnneliku kana muna

juustu

mozzarella-juustu

kuni peet

on

ja

osa

salveilehtekara-

servadest

melline. Metsaseened prae ning ku-

●

+

või

pannil soola,

või leota soolatud seeni, kuni
on

parasjagu soolased.

Määri toekale tatrasaiaviilule

võid, tõsta segamini seeni,

peedi-

kuubikuid ja peoga seedermänniseemneid. Sega kolme sorti riivjuustud omavahel, haki sekka mõned

salveilehed,

sega hulka munad

kata võileib lahke

200kraadises

ja

kuhjaga. Küpseta

ahjus,

kuni roog

on

pealt kuldpruun.
Võileib

on

mõnus kaasa pakkida

ka metsa. Ekstra hea aga kohe

süües, taustaks

vihm

ja

müristamine!
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Nucao mahedad
šokolaadibatoonid
Nucao batoonid

on

esimesed tõeliselt toitvad ba-

toonid, mis sisaldavad orgaanilisi toitaineterikkaid
koostisosi, nagu kanepiseemned ja toorkakao. Kõik
Nucao batoonid sisaldavad rohkelt

proteiini,

mine-

raale, vitamiine ning kiudaineid ja antioksüdante.
Trendikate Nucao batoonide sarjas

on

neli maitset:

kookose-kaneeli, marja, pähkli ja espresso. Sobivad
nii desserdiks kui ka eraldi snäkina. Nucao loojad
ka

keskkonnateadlikud

väga

ning

maailma jätkusuutlikkuse pärast. Seetõttu
tahvlid

on

tunnevad muret
on

Nucao

pakendatud biolagunevasse fooliumisse,

mida ümbritseb taaskasutatav papp. Ja kui Sa ikka ei
ole veel lasknud ennast veenda, siis
Nucao batooni kohta

iga

ostetud

Mada-

istutatakse

gaskarile üks mangroovipuu. Kui soovid
patuvabalt nautida šokolaadi, siis on
Nucao batoonid

õige

valik!

Kergelt
hapendatud

kasemahlajoogid
Vahemetsa talu ettevõtlik pererahvas kogub
del kasemahla

oma

keva-

kaasikust, mis asub Natura-

alal Otepää looduspargis. Metsast transporditakse
mahl
se

jahedasse hoiuruumi, kus mahl hapendatakja lisatakse maitsed. Vahemetsa toodete puhul

on

tegemist

kontrollitud

komponendid

mahetoodetega,

säilitusaineid. Kasemünt
on

kõik

Eesti päritolu ega sisalda

on 100%

on

värskendav

jook, kuhu

lisatud piparmünditõmmist. Jook sobib hästi nii

janu

kustutamiseks kui ka tooniku asemel kokteili-

desse, näiteks Mojito valmistamiseks. Valikus
nii mullita kui ka õrna

mulliga

kasemahla valmistamisel
mist. Jook

on

meeldiva

on

versioon.

lisatud

on

Tatraõiega

tatraõietõm-

maitsega ning

rahustava

toimega, sobides ideaalselt kõikide toitude
kõrvale.

DIET FOODi

põnevad vahepalad
Madala

energiasisaldusega

toodete

DIET FOOD valikus on uued
lised

suupisted

orgaani-

Sack of Snacks.

Sarja

mis sisaldab viit eri

teravilja ja

kolme

väetoitu. Diet Foodi sari Organic

lisaaineid ega värvaineid või konser-

Tiger

märki.

Muuhulgas

mahe-

võib tooteid lisada

näiteks jäätisele, magustoitudele,

küpsetistele, pudrule.

Ideaalne

suu-

Nuts

on

vähetuntud, aga

avas-

tamist väärt „mandel”. „Tiigri pähklid”
võiks eesti keeles ehk olla

lid. Maamandlite koostis

maamand-

on

rikas

kiudainete, magneesiumi ja vitamiini-

roh-

piste ja vahepala nii lastele kui ka

de poolest ning need sisaldavad

täiskasvanutele. Sobivad ka

kelt kaaliumit, olles ideaalseks taimse

veganite-

le. Snäkivalikus leidub röstitud

sekrõpse,

kooko-

mis sobivad lisamiseks sala-

tile ja teistele roogadele.
söökide valikus
segu seemnete
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on sarjas müslisegu
Crispy Muesli with Superfoods,

toodetele ei ole lisatud kunstlikke

vante. Kõik tooted kannavad

152

ainete allikaks

Hommiku-

leidub rohelist müsli-

ja marjadega.

Kiud-

valgu allikaks. Maamandlid

on

hea

snäkk koolis või tööl olles, samuti

neid hea kasutada söögikordade
toiteväärtuse täiendamiseks.

on

TOIDUM AAILMA UUDISED

ALVEUSe mahedad

kakao- ja teejoogipulbrid
Kui kakao kohtub

teega, juhtub midagi

imelist! Alveuse

segud

on

erilised kombinatsioonid parimast kakaost, kosutavast guaraanast

ja

väärtuslikust matcha’st. Valikus

on

eriti šokolaadine

kakao Choc Dog, kus koostises vaid kakao ja roheline
ilma lisatud suhkruta. Kakao

Minty Monkey on

kam segu, kus peale kakaopulbri ja rohelise
guaraana, kookossuhkur
on

lisaks kakaopulbrile,

ja

ja

maitserikas

matcha-tee,

magusam

matcha-tee

mündi maitseaine. Kakao

ja

särtsa-

sees

Orange

ka
Fox’ile

matcha-teele, guaraanale ja kookossuhkrule

lisatud ka apelsini maitset. Kakao Chili Cat’i segu on vürtsitatud
tšilliga. Kakao Chai Unicorn on ainulaadse maitsega chai-tee ja
kakao segu, mida

on

maitsestatud kaneeli, kardemoni

ja nelgiga.

Ready-to-eat
AUGA

mahesupid
Suppide valik

on

misuppidega,

mis

laienenud Auga mahedate
on

val-

säilitusainetevabad, vega-

nisõbralikud ja valmis kohe söömiseks! Supid

on

pakendatud 400-grammiste portsjonitena „nutikatesse” pakenditesse, sisu tuleb valada potti ja

soojendada. Valikus

on

peedi-borš,

kreemised

porgandisupp kookospiimaga ja šampinjonisupp.
Tomatisupiaustajatele

on

saadaval mõõdukalt

vürtsikas tomatisupp. Lisaks
lus Itaalia

köögiviljasupp

on

valikus ka

kuu-

minestroone.
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RISTSÕNA

VÕIDA

50-EURONE

PARTNER KINKEKAART!
Kõigi nende vahel, kes lahendavad

ära

ja saadavad meile õige vastuse,
loosime

154

välja

HOOAEG / SÜGIS 2018

kolm 50-eurost kinkekaarti.

Lahendusi ootame kuni 15. oktoobrini kas meilitsi aadressil

hooaeg@kaubamaja.ee

või

postiga

aadressil

Hooaeg,

Kaubamaja AS, Gonsiori 2, 10143 Tallinn.

Eelmise numbri ristsõna

Kaubamajast”. Õigesti
Kaarepere,

Kersti

õige vastus

vastasid

Berg ja

ja

oli

„Reis

suvesse

auhinna said Triin

Janika Adler. Õnnitleme!
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