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“K
eri saarel pole ju 
külmkappi, seetõt-
tu pole kohvikume-
nüü liiga mitmeke-

sine,“ ütleb Mari ja ulatab mulle 
sissejuhatuseks tänavuse kohvi-
ku värskelt trükist saabunud me-
nüü, kust leiab nii heeringa kui ka 
Keri rahvustoidu ehk pannkoogid 
moosiga. “Õigemini meil on seal 
küll külmkapp olemas, aga see po-
le sisse lülitatud, sest saarel ei ole 
pidevat elektrit. Meie külmkapp on 
kaev, kuhu asjad ämbriga veepiiri-
ni lastakse,” täpsustab ta.

Eelmine kord läks ses mõttes 
halvasti, et ilmaga ei vedanud üld-
se. Päike küll paistis, aga tuul oli nii 
kõva, et inimesed ei pääsenud saa-

rele, ei saanud Pranglist edasi. Koh-
vikusse jõudis ainult kuus inimest 
– kaks meest jetidega ja üks nelja-
ne seltskond mootorpaadiga. Ne-
mad kõik said väga sooja vastuvõ-
tu osaliseks.

Kuidas Keri saarele saab?
Kõige kindlam on tulla oma aluse-
ga, kodulehel www.keri.ee on ran-
dumisinfo üleval.

Sel aastal teeme saarele tule-
ku võimalikuks ka neile, kel oma 
paati pole. Nimelt saab liinipaadi-
ga Pranglile sõita ja sealt edasi iga 
kahe tunni tagant meie oma paa-
diga Kerile.

Meretransporti korraldab MTÜ 
Keri Seltsi juht Peep Rada, temaga 
saab suhelda telefonil 504 6214 või 
e-posti peep@keri.ee teel. Kind-
lasti tulevad piletid ka Piletilevisse 
müüki – seda infot jagame nii oma 
Facebooki lehel kui ka Facebooki 
ürituse lehel. 

On ainult aja küsimus, millal ta 
ümber kukub, kas tükkhaaval või 
ühekorraga. Keri tuletorn on muu-
seas ainuke tuletorn maailmas, mis 
on gaasiga töötanud, sest kunagi 
leidus saarel maagaasi. 

Saun on meil suur ja uhke, kor-
raga mahub lavale istuma 8 inimest.

Lisaks on meil oma ilmajaam, 
paadikuur ja puukuur. Ja kaevuma-
ja on meil. Mind kutsutakse Kaevu 
Mariks, sest ma ronisin ise kaevu, 
kui seda puhastada oli vaja.

Meil on isegi helikopteri maan-
dumise plats. Sel suvel vedasime 
saarele ka klaveri!

Kas keegi elab saarel aastaringi?
Ei, see on püsielanikest tühi saar. 
Aprillist kuni novembri keskpai-
gani on saarel saarevahid. Meid 
on mitu, käime vaheldumisi. Kee-
gi peab kohapeal olema, kes inime-
si vastu võtab või merehädalisi ai-
tab. Eelmisel aastal meremessil tuli 
üks naine meid tänama, et saare-
vaht neile teed oli keetnud ja nen-
de riideid kuivatanud, kui nad me-
rehätta olid jäänud.

Aga linde ja loomi elab saarel 
küll. Näiteks hülgeid on mõnikord 
näha. Kajakad ja tiirud pesitsevad 
saarel, pidades omavahel tõsist 
olelusvõitlust. Tiirudest maksab 
eemale hoida, nad on pesitsemi-
se ajal kurjad, võivad nokaga pähe 

Kas Kerile saab ka ööbima jääda?
Jaa, telkimine on Keril tasuta ja 
kohvikupäeva õhtul paneme telki-
jatele ka sauna küdema. 

Kas saar on suvel rahvast täis?
Kohvikupäeva nädalal on saarel 
külas Sõmeru noortelaager, kus 
osalevad lapsed ongi kohvikus, 
uhked kostüümid seljas, ettekand-
jateks. Meie kinosaalis saab samal 
ajal akvarellilaagri näitust vaadata.

Keril on hotell, saun ja kinosaal?
Jaa, üks Prangli naine toimetab 
meil hotelliga. Booking.com-ist 
ega Airbnb-st seda ei leia, aga Pee-
bu kaudu saab tuba broneerida. 

Kinomajaks on üks vana, 
1950ndatel ehitatud generaatori-
maja, kus oli nõukaajal akude hap-
peladu. Seal kinosaalis on tugevad 
pingid, mida vanasti happepurkide 
hoidmiseks kasutati. Praegu on see 
kõik muuseumimaterjal, nüüd tee-
me elektrit päikesepaneelide abil.

Lisaks on meil 300-aastane tu-
letorn. Alguses oli see lihtsalt koht, 
kus elavat tuld üleval hoiti, siis ehi-
tati puidust ja lõpuks kivist maja-
kas, mille parandamise trummi me 
praegu kõvasti taome, et see kor-
da tehtud saaks. Majakas töötab ja 
näitab endiselt meremeestele teed, 
aga seal käia ja turnida ei tohi, sest 
see on varisemisohtlik. 

SAARE KUTSE Viimsi kohvikutepäeval 20. juulil on 
põhjust külastada Leppneeme sadamast 18 km 
kaugusel asuvat Keri saart, mis saarevaht Mari Pendi 
sõnutsi on väike nagu taluhoov, aga mille igast 
suunast avaneb miljonivaade merele. Keri saare 
suuruseks on 3 hektarit, mis teeb 80 meetrit laiu-
pidi ja 800 meetrit pikkupidi. 

lüüa. Erinevaid linnuliike on Keril 
täheldatud üle 70, mis on imeline 
number nii väikese saare kohta.

Kas Keril kasvab ka midagi?
Jah, meil on siin väga erilised õuna-
puud, mis kasvavad täiesti maadli-
gi, lausa roomavad mööda maad. 
Puud on end tuulise kliimaga ko-
handanud, õunu saab maast korja-
ta. Meil on ka mõned kirsipuud ja 
hulganisti sireleid. Kõik see on en-
distest saarevahtidest, kes siin ela-
nud on, päranduseks jäänud. Vii-
mane kohapeal elav majakavaht 
oli Astrid Kannel, kes veetis siin 
1994–1995 suved. Lisaks kasvata-
me peenramaal kartulit ja ürte.

Kuidas Sinust saarevaht sai? Kas 
see on Su hobi või töö?
See on ikka hobi, valvan saart va-
batahtlikuna. Nägin kunagi “Pealt-
nägijast”, kuidas Roald Johansson 
siin käis, ja siis tekkis tunne, et ta-
han ka. Kirjutasingi kohe Peebule, 
aga talle muljet avaldada pole liht-
ne, ühest meilist või telefonikõnest 
ei piisa. 11 kuud ootasin järjekor-
ras, ei andnud alla, lõpuks saingi. 

Kõik, kes saarevahiks tahavad, 
peavad tõestama, kuidas nad saa-
rele kasulikud saavad olla. Aga 
suurim kasu, mis ma saarele too-
nud olen, oli akende vahetamise 
kampaania. Sealt ka mu hüüdnimi 
Akna Mari. Nimelt lasin saare elu-
majal kõik 26 akent ära vahetada, 
kogusime Hooandja abiga selleks 
kõigepealt raha, sõprade abiga ve-
dasime aknad kohale ja paigaldasi-
me need. Lõpuks organiseerisin ka 
prügi äraveo saarelt.

Tutvusta palun tänavust kohvi-
kut ka pisut!
Kuna noortelaagril on oma kokk 
kaasas, siis tema hoolitsebki söögi 
valmistamise eest. Pakume heerin-
gat kartuli, muna ja hapukoorega. 
Sprotivõileibu. Ja pannkooki moo-
siga, mis on Keri rahvustoit!

Kui Kerile külla tulla, on mõtet 
alati pannkoogijahu ja moosi kaa-
sa tuua, selle eest oleme tänulikud! 
Meil on isegi eraldi pannkoogipann 
ja uus gaasipliit olemas.

Kohvikusse mahub korraga um-
bes 15 inimest, aga eks laudu ja toole 
annab juurde tekitada. Neid jagub. 

Täispikka intervjuud loe 
viimsiteataja.ee lehelt.

Mari Penti, kes 
on juba viis 
aastat Keri 
saarevaht 
olnud, kutsu-
takse nii Keri 
Mariks, Akna 
Mariks kui ka 
Kaevu Mariks. 
Ja muidugi 
Makro Mariks, 
sest ta püüdis 
üht vana akent 
makroflexiga 
parandada ja 
kogu aken sai 
sellega kokku. 
Siis ei jäänudki 
muud üle, kui 
kõik aknad 
ära vahetada. 
Foto: Siim West

Tule saarele Sa! Keri saar 
kutsub 20. juulil kohvikusse

Silja Oja
Viimsi Teataja  
kaasautor

  Keri veebileht: www.keri.ee 
  Facebook: www.facebook.com/kerisaar 
  Instagram: www.instagram.com/keriisland
  YouTube: www.youtube.com/channel/

UChtRBVrL65FNNIIrhpJtA8Q/playlists
  Mari Pent: mari@keri.ee



20. juuli – Viimsi 
kohvikutepäev
Kohvikutepäev: kodu- ja hoovikohvi-
kud ootavad külastajaid kõikjal Viim-
si poolsaarel ja saartel! 

Tegevused Viimsi 
vabaõhumuuseumis
Viimsi vabaõhumuuseum on külasta-
jale avatud kell 10–22. 

Üritused on kõigile tasuta! 

• 20.–21. juulil kell 10–16: Suur su-
velaat – lettidelt leiab antiiki, vanavara, 
vintage-kaupa, portselani ja lauanõu-
sid, tekstiilesemeid, kodumaist käsi-
tööd ja kaasaegset disaini ning palju 
muud põnevat.
• 20.–21. juulil kell 14–22: Vanade 
bändide kokkutulek – kahel päeval 
astub üles 15 ansamblit-esinejat. Igal 
täistunnil astub lavale uus esineja. An-
sambleid on polkast rokini ja jazzist 
diskoni.

20. juulil 
• Kell 10–14: Taluturg muuseumi turu-
platsil.
• Kell 10–14: Lastealal mänguasjade 
täika.
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Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil  
vt@viimsivv.ee. Kaastöid võib tuua ka otse toimetusse  
või saata postiga aadressile Nelgi tee 1, 74001 Viimsi, 
Harju maakond.  
Toimetusel on õigus kaastöid toimetada ja lühendada.Vallaleht ilmub kaks korda kuus. Suvel paberleht puhkab. 

Ajalehe järgmine number ilmub 16. augustil. Kaastööde ja reklaamide esitamise tähtaeg on 26. juulil kell 16.

Facebook.com/ViimsiVald
Facebook.com/ViimsiTeataja

www.viimsiteataja.ee

Peatoimetaja: Rain Resmeldt Uusen, tel 602 8840, e-post: rain.uusen@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ, tel 5661 1097, e-post: yks@ajakiriyks.ee
Kojukanne: Express Post AS, tel 617 7717, e-post: tellimine@expresspost.ee

@viimsivald 

Viimsi kõlakad ja 
tegus suvehooaeg

Kõlakad käivad ka, 
et need, kes  külas-
tavad vähemalt 
kolme kohvikut 
laupäeval ja võta-
vad iga ostu järel 
kohvikust ka 
templi, osalevad 
maitsvas loosis.

Rannarahva festival 
kutsub külla!
PIDU 20.–21. juulil toimub Viimsis traditsiooniline Rannarahva 
festival. Laupäev, 20. juuli on kohvikutepäev ja pühapäev, 21. juuli 
kogukonnapäev. Hea võimalus tutvuda Viimsiga nii- ja naapidi.

T
egevused laienevad üle kogu 
Viimsi poolsaare. Kahe mee-
leoluka päeva jooksul on fes-
tivalikülalistel võimalik nau-

tida ehedat rannakülade elu ja melu 
ning seda nii vabaõhumuuseumis ajas 
tagasi vaadates kui ka astudes sisse tä-
napäeva rannarahva avatud kodudes-
se-hoovidesse Viimsi kohvikutepäe-
val. Tegevusi ning uudistamist jagub 
nii suurtele kui ka väikestele! Omapä-
rane paik, kus sama piirkonna naabrid 
on sattunud ühtaegu elama nii ühele 
kui ka teisele poolsaare kaldale. Samuti 
ootavad külastamist Viimsi saared, kus 
külastajatel on võimalus reisida sada-
mast sadamasse ning kohvikust kohvi-
kusse merd mööda. Hüppa vaid paati!

Rannarahva festivalil hoolitseb 
muusikaelamuse eest Vanade bändi-
de kokkutulek. Esinejad astuvad lava-
le mõlemal festivalipäeval.

Pühapäeval, kogukonna päeval oo-
tame kõiki viimsilasi koos lähedaste-
ga Viimsi vabaõhumuuseumisse, kus 
toimub ainulaadne randlaste kümne-
võistlus. Osavust, tarkust, sitkust ja nu-
pukust, aga ka muhedat huumorisoont 
näitavad meie omad viimsilased. See, 
kes kroonitakse randlaste meistrivõist-
luse võitjaks, selgub alles meeleoluka 
jõukatsumise viimastel hetkedel, sest 
võitja määramisel on oluline roll ka 
kõigil kaasaelajatel-ergutajatel. 

Lisaks kümnevõistlusele saab Viim-
si vabaõhumuuseumis osaleda erine-
vates õpitubades ja näha oma silmaga 
1930-ndatest põhjaranniku tüüpi kala-
paadi ristimist.

Tule kaema! 

• Kell 11–22: Krügeri kalamaja pakub 
maitsvaid räimeburkse, kalasuppi ja 
koduseid küpsetisi.
• Kell 11–14: Kingu kohvitantede koh-
vilaud värskelt röstitud ja jahvatatud 
kohviga, mille juurde räägitakse koh-
vikultuurist ja ajaloost.

Terve päeva vältel mitmed erine-
vad tegevused lastele: mänguasjatäi-
ka, viktoriin, meisterdamised, miniau-
tod, näomaalingud.

21. juulil
• Kell 12–14: Randlaste kümnevõist-
lus. Tegemist on lõbusa, hariva ja pi-
sut ka sportliku sisuga mõõduvõtmise-
ga. Proovile pannakse meeskonnavaim 
ja ramm, humoorikus ja talendikus. 
Lisapunkte jagatakse parimale võist-
lusvormile (loe: meekonna ühtne ja 
humoorikas riietus). Osalema on ooda-
tud kuni 8-liikmeline võistkond. Kolme 
enim punkte teeninud võistkonda oo-
tavad vinged auhinnad. 1. koha auhin-
na saaja nimed graveeritakse Viimsi 
vabaõhumuuseumi rannas asuvasse 
kivisse.

Registreeri võistkond: info@ranna-
rahvamuuseum.ee!
• Kell 12 ja 13 Viimsi vabaõhumuuseu-
mit tutvustav ekskursioon. Giid Külvi 
Kuusk.
• Kell 11–16: Kala suitsutamine bück-
lingi kastis – ajaloolised kalasuitsuta-
mise võtted ja traditsioonid: kalade 
varrastamine, kastipanek, tule tege-
mine, suitsu valvamine, kala valmimi-
ne ja degusteerimine. 
• Kell 15: Võimasinaga koduvõi tege-
mine. Võid pakutakse koos koduse lei-
va ja värskelt valminud suitsukalaga. 
• Kell 15: 1930-ndatest põhjaranniku 
tüüpi kalapaadi ristimine.

Õpitoad
• Kell 12–16: Kalakokk Hanno Kask 
valmistab kohalikust kalast roogasid. 
Hanno Kask naudib kalast lihtsa ja 
maitsva toidu valmistamist, tehes igal 
võimalusel süüa just enda püütud ka-
last. Kui ilma ja kalaõnne on, satuvad 
ka festivalil pannile, potti ja grille tema 
enda võrku sattunud uimelised. Panni-
labida keerutamise juures räägib Han-
no, millised on tema lemmikkalad ja 
nende valmistamise viisid. Kalast saab 
lihtsa vaevaga imemaitsvaid roogasid, 
vaja vaid teada mõnd vajalikku nippi ja 
põnevat retsepti. Maitsvad kalaroad on 
külastajale degusteerimiseks. 
• Kell 11–17: Väikeste paadikeste meis-
terdamise õpituba.
• Kell 12–14: Kaltsuvaiba valmistami-
se õpituba.
• Kell 12: Juhendaja abiga maalime 
merd. Vajalik eelnev registreerimine!
• Kell 13: Laastkorvi punumise õpitu-
ba. Vajalik eelnev registreerimine!
• Kell 14: Juhendaja abiga maalime 
merd. Vajalik eelnev registreerimine!

Lisaks on külastajal võimalus proo-
vida kätt lõngavalmistamisel ja võrgu-
punumisel.

Õpitoad sobivad nii suurtele kui ka 
pere pisematele. Tulge proovige järgi!

Saada oma registreerimise soov 
e-posti aadressile info@rannarahva-
muuseum.ee!

Kohtumiseni Rannarahva festivalil!

  Viimsi Teatajaga saab ühendust Whats-
Appi teel. Lisa 5686 0007 kontaktidesse 
ja kui märkad Viimsi vallas midagi, millest 
sinu arvates peaks lehetoimetus teadma, 
nägema ja kuulma, saad selle info, pildi või 
videoklipi kiiresti toimetusele edastada.

  Viimsi Teataja on avatud uutele kaastöötajatele, kes 
aitaks meil rääkida lugusid Viimsi külade elust, sündmus-
test ja põnevatest persoonidest. Anna meile endast ja 
põnevatest eeskujudest, tegudest, kogukondadest ja sünd-
mustest kohe täna märku. Saad seda teha e-posti teel aad-
ressil teataja@viimsiteataja.ee. Ütle meile, kui Sinu kirg on 
kirjutamine, pildistamine ja videod. Siis lööme käed! Viimsi 
Teataja näitab aktiivsele kogukonnale teed ja jagab infot.

Tegevusi ning 
uudistamist jagub 
nii suurtele kui ka 
väikestele.

Suur suvelaat 
toimub sellel 
korral mõlemal 
festivalipäeval. 
Foto: erakogu
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kas teadsid, et

K
irjuta mulle, kui Sul on Viimsi kõlakaid! 
Mõned, mida juba kuulnud olen, kogusin 
siia kokku.

Viimsi rahvas mõtlevat ka agaralt kesk-
konnahoiule ja seda on rõõm kuulda. Kohvi-

kutepäeval soovitab korraldaja Kristiina Sillaste kaasa 
võtta oma taaskasutatava joogipudeli, mida saab vee 
ning muu hea ja paremaga päeva kestel täita.  Samuti 
julgustab ta kaasa haarama oma unikaalse kohvitassi, 
mis säästab ühekordsete papp- ja plastnõude kasuta-
mise asemel loodust ning näeb välja lisaks ka isikupä-
rane. Jälle võimalus silma paista!

Kõlakad käivad ka, et need, kes külastavad vähe-
malt kolme kohvikut laupäeval ja võtavad iga ostu jä-
rel kohvikust ka templi, osalevad maitsvas loosis. Ni-
melt loosime välja 5 Lyoni kringlit ja 2 kasti Balbiino 
jäätist. Templikaardi oleme ära trükkinud ka selles sa-
mas Viimsi Teataja erinumbris viimasel leheküljel. 
Leht kaasa ja valla peale suve nautima!

Nagu näha, on templi-
kaardil lisaks veel kaks väl-
ja, mida iga küljastaja täita 
saab, vastavalt oma isikli-
kule äranägemisele, külas-
tuskogemusele ja maitse-
meelele. Nimelt valib Viimsi 
Teataja sel aastal välja ka 
külastajate lemmikkohviku 
ja Viimsi 100 roa.

See on ka kohvikupida-
jatele paras pähkel ham-
mustada, et mida sellist 

traditsioonilist, uudset või üllatavat pakkuda, mis kü-
lastajatel suu kohe vett jooksma paneb. Milline on Sinu 
selle aasta lemmikkohvik ja -roog?

Võidukohviku pidaja saab lõõgastuseks auhin-
naks võimaluse sõita Waterspordiga Aegna saarele 
koos oma sõprade või perega (reis kümnele vabalt va-
litud ajal).

Paar põnevat kõlakat veel. Viimsis taasavatakse 
legendaarne tankla Miidurannas. Vanasti tuntud kui 
Naftaal lubab, et tanklas hakatakse pakkuma püsivalt 
soodsate hindadega kütuseid 95, 98 ja diislit. “Oleme 
Viimsis pigem kogukonnatankla,” sosistati mulle. 
“Teeme ausat ja läbipaistvat Eesti äri.” Kes tahab 
kliendiks saada, peab Jetoili kodulehel ära täitma 
taotlusvormi. “Alates tuhandest liitrist toome kütuse 
koju, objektile või otse laeva.”

Kõlakad käivad, et teisipäeval, 23. juuli 
õhtul kell kuus on kõik Viimsi kohvikute-
päeva kohvikupidajad oodatud tänuüri-
tusele Rannarahva muuseumis. Ega see 
kohviku ettevalmistamine ja päev otsa 
rassimine muude suvetööde ja puh-
kuste kõrvalt lihtne pole kellelegi, 
nii et väike šnaps ja käepigistus 
ning muljetamine kulub marjaks 
ära kindlasti. Olgem siis kohal!

Viimsis elu möllab, kõlakaid 
on teisigi ja nendest on kohviku-
tepäeval üksteisega kohtudes 
tegelikult päris põnev arutleda 
küll. Ergastavat kohvikutepäeva 
ja festivalinädalavahetust!

Rain Resmeldt Uusen 
peatoimetaja
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Kuidas Käpakohvik tekkis?
Mul tuli neli aastat tagasi äkkmõ-
te, et pakuks kohvikutepäeval nel-
jajalgsetele sõpradele ka midagi 
maitsvat. Paljud tuttavad ja sõb-
rad olid kurtnud, et tahaks sel päe-
val koera kaasa võtta, aga võimalusi 
selleks nappis, sest kõik võõrusta-
jad ei taha oma aeda võõraid loo-
mi. Kuna meie teeme kohvikut 
külaplatsil, siis seal ruumi ja või-
malusi jagub. 

 
Mida Käpakohvikus pakutakse?
Pakun koertele käsitsi tehtud küp-
siseid ja värvilisi muffineid. Kõik 
on valmistatud naturaalsest ja ter-
vislikust toorainest. Kasutan mit-
te nisu-, vaid riisijahu ning värsket 
kana ja lõhet. Mõned tooted on ka 
lihavabad, näiteks mee- ja banaa-
nisõõrikud. On ka küpsised maa-
pähklivõiga – see lõhn ajab koerad 
rõõmust hulluks! 

Suhkrut ega soola ma ei lisa. Ka 
värvid on looduslikud – roheline 
tuleb spinatist ja punane peedist. 
Mu külmkapp näeb enne kohviku-
päeva välja nagu keemialabor, aga 
kõik on tervislik. Arvestan ka al-
lergiliste koertega. Kõik maiused 
katsetan enne oma koerte ja teiste 
meie küla koerte peal ära.

Sortiment on tõesti lai. Mida koer-
tele juua pakud?
Koertele on suur kauss veega joo-
giks ja plastmassist roheline bas-
sein supluseks. Eelmisel aastal 
osutus bassein väga populaarseks, 
kuna ilm oli kuum. Kõik, kes taht-
sid, said seal sees solberdada.

Kui palju värvilised muffinid mak-
savad?
Ühe muffini hind on 2 eurot, kolm 
muffinit kokku maksab 5 eurot. 

Mida kohvikust lisaks söögile ja 
joogile veel saab?
See kohvik ongi pigem koerte ja 
koeraomanike sotsialiseerumise 
koht. Lisaks saab kohvikust soe-
tada oma lemmikule uue kaela- ja 
jalutusrihma. Neid valmistab üks 
Raasiku mastifikasvataja, vajadu-
sel ka n-ö rätsepatööna, vastavalt 
koera suurusele. Minu porokoer-
tel on tema tehtud põdrapiltidega 
helkurrihmad – väga kvaliteetsed ja 
terve komplekt maksab ainult 15-
20 eurot.

Kui palju karvaseid külalisi kohvi-
kust läbi käib?
Eelmisel aasta oli päev enne koh-
vikut päris hirmutav Facebooki 
sündmust vaadata – seal oli kirjas 
300 inimest! Aga saime hakkama. 
Mõni käis ainult korraks läbi, mõ-
ni istus siin terve päeva. Külalisi tu-
li ka kaugemalt, näiteks Pääskülast. 
Ma usun, et 100 inimest käis kind-
lasti koertega kohvikus. Eri tõugu-
sid oli näha ligi 40, kohal olid nii ii-
ri terjer, leonberger, chihuahua kui 
ka jämtlandi koer.

Millised koerad on kohvikusse 
oodatud?
Need, kes on sõbralikud ja sotsiaal-
sed. Oma vanemat koera Sädet ma 
näiteks kohvikusse kaasa ei võ-
ta, sest talle miskipärast ei meeldi 
beagle’id, ta kipub neile kallale mi-
nema. 

Kas kohvikus võib koera lahti ka 
lasta?
Igaks juhuks parem mitte, pealegi 
pole ka autotee meist kaugel. Aga 

rihma otsas nuuskima võib ikka 
lasta, kui teise koera peremees lu-
bab. Viimsis kahjuks pole üldse sel-
list kohta, kus koera rihmast lahti 
lasta, aga väga oleks vaja, eriti kor-
termajade koerad tunnevad män-
guplatsist puudust. Selleks pole ju 
palju vaja – lihtsalt muruväljakut, 
millel oleks võrkaed ümber. Tõk-
keid ja pinke jõuaks platsile ka hil-
jem osta.

Mismoodi Sinust koeraomanik 
sai?
See on mul geenides! Mu vanava-
naisa sai omale kunagi sõjaväest 
välja praagitud ida-euroopa lam-
bakoera ja nii tulidki koerad meie 
suguvõsasse. Minu vanaemast ja 
emast said nende koerte aretajad. 
Mu elus on olnud ainult kaks kuud 

Porokoer sai muuseas mullu 
Soomes aasta kangelaskoera tiitli – 
see koer päästis lapse kurku kinni 
jäänud õunatükist ehk lämbumis-
surmast. Ema läks õue pesu kui-
vama panema, kui kuulis, et koer 
röögib toas. Seepeale jooksis ema 
tuppa ja nägi, et koer torgib ninaga 
lapse kõri ja hammustatud õun oli 
sealsamas.. Ema sai kohe aru, mil-
les asi ja lapse elu õnnestus päästa. 
Tänu koerale!

Kust saab endale porokoera soe-
tada?
Minu omad tulid Soomest, aga ka 
Eestis on üks kasvataja. Soomes on 
neid rohkem, seal on populaarsus 
tõusnud. 

Milline nende iseloom on?
Nad on mingis mõttes ürgsed koe-
rad – see tõug on vana, esimesed 
ülestähendused pärinevad aastast 
1600. Nende käitumine sarnaneb 
rebastele, neil ei ole alati tahtmist 
sind kuulata. Aga porokoera pu-
hul on see hea, et võid ta alati las-
ta, ta tuleb kutsumise peale tagasi 
su juurde.

Kui tahad kahte porokoera, võta 
kindlasti üks varem ja teine hiljem, 
sest kutsikas vajab täit tähelepa-
nu. Ja haukumist tuleb neil hakata 
väiksest peale välja treenima.

See ei ole moetõug ega saa ka 
selleks. Nad näevad välja nagu kü-
lamukid. Parim kompliment mu 
koerte aadressil tuli koertenäitusel 
ühelt vanapaarilt: “Sinu krants on 
siin kõige ilusam koer!“ Ma ei haka-
nud neid parandama. Terve Soome 
paistab selliseid krantse täis olevat.

Kus kohvik täpsemalt toimub?
See toimub laupäeval, 20. juulil kel-
la 12-st kuni 16-ni Randvere külas 
asuva Kvarts kooperatiivi platsil. 
Inimestele mõeldud kohvik on ühel 
ja koerte oma teisel pool külaplat-
si. Kui GPS-i panna Külavahe tee, 
siis leiab üles.

Millega lastega kohvikukülasta-
jad arvestama peaks?
Lapsed peaks küsima, kas koe-
ra võib katsuda. Enamus koeri on 
sotsiaalsed, aga see ei tähenda, et 
koerale kõik inimesed meeldivad. 
Ja tagantpoolt ei ole mõtet koera-
le läheneda. Lapsed on üldiselt vä-
ga hästi käitunud koertekohvikus. 
Eks see kohvik olegi nagu perepäev, 
kõik on teretulnud!

selline periood, kus mul koera ei ol-
nud, ja see oli päris õudne. 

Miks just porokoerad oma lemmi-
kuteks valisid?
Mind võlus nende lihtne olek. Mõ-
nikord on nad isepäised, aga nad 
sobivad minu iseloomuga. Säde 
ajab mind vahest vihale, aga naer-
ma ka. Ta on nagu sõber. Ja Milli os-
kab naeratada. 

Soovitan neid kindlasti pere-
koeraks, nad on lastega väga head! 
Kassiga saavad nad hästi läbi, Säde 
nokib kassi kasukast puuke välja. 
Nad ei vaja teenistuskoera tasemel 
tegelemist, neile piisab mõõdukalt 
aktiivsest peremehest. Lisaks jalu-
tamisele saab neid väsitada vaimu-
tööga, näiteks trikkide õpetamise-
ga.

Silja Oja
Viimsi Teataja  
kaasautor

Porokoerad 
Säde ja Milli. 
Fotod: era-
kogu

LEMMIKUTELE Kirsika Pärn korraldab ainu-
laadset, spetsiaalselt koeretele ja nende inimestele 
mõeldud Käpakohvikut Viimsi kohvikutepäeva 
raames juba neljandat aastat. Tema põlve-
kõrgused koerakesed Säde ja Milli näevad välja 
nagu krantsid, aga on tegelikult Lapimaalt pärit 
porokoerad, kes on mitusada aastat aidanud 
põdrakasvatajatel karja ajada. 

Porokoerad Säde ja Milli kutsuvad 
20. juulil Randvere külla Käpakohvikusse

Vaata ka: 
 www.facebook.com/

porokoersade/
 www.facebook.com/

events/305842876965787/

On ka küpsised 
maapähklivõiga – 
see lõhn ajab koerad 
rõõmust hulluks!

Kui Käpa-
kohvikus 
koera paitada 
soovid, küsi 
koera pere-
mehelt või 
-naiselt luba. 

Käpakohvi-
kusse on 
oodatud hästi 
käituvad koe-
rad.  
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Viimsi Kohvikud 18. juuli 2019 KOHVIKUD // 5

1. Kaptenimaja 
kalakohvik
Sadama tee 11, Rohuneeme
11.00–19.00
Iga-aastaselt avame Kapteni-
maja avalikkusele, mida muidu 
saab vaid eraüritusteks bronee-
rida. Pakume kõiki võimalikke 
kalaroogasid. Oleme tuntud 
värskelt suitsuahjust tuleva-
te kalade ja krevettide poolest. 
Tule naudi kaunist merevaadet 
koos maitsvate roogadega. Söö 
kohapeal või võta kaasa. Suitsu-
kala saab ka ette tellida, kui soo-
vite rohkem kui 5 tk.

2. MoshiMoshi
Teeääre tee 3, Randvere
11.00–18.00
Perekond Bramanise kodused 
Jaapani toidud.

3. Klaarsuse 
kristallikohvik
Taluranna põik 3, Haabneeme
11.00–20.00
Väga eriline kristallikohvik, kus 
põhirõhk on hingekosutusel, 
aga loomulikult pakume ka pa-
rimat taimset kehakosutust. 
Meie juures saab tervistavat 
ampsu nautida lõõgastavas 
keskkonnas kristallide keskel. 
Üllatused garanteeritud!

4. Marta
Talu tee 7, Haabneeme
12.00–19.00
Pakume lõhevõileibu, kahte 
erinevat salatit, burgerit, soola-
kurke, kahte erinevat kooki, 
puuviljakokteili. Kombuchat, 
mimoosat, kohvi ja mahla. Meil 
on suur aed ja lastele oma män-
guväljak, lisaks golfi puttamise 
griin.

5. Väikeste kokkade 
Krimmi kohvik
Hallikivi tee 23, Tammneeme
12.00–18.00
Seekord pakuvad väikesed ko-
kad mälestusi Krimmi toitu-
dest.

6. VeTo
Vesiroosi tee 16, Püünsi
12.00–19.00
Pikalt külastajate lemmik olnud 
kodukohvik VeTo ootab taas va-
nu ja uusi kliente! Oleme Viim-
si kohvikutepäevadel kaasa löö-
nud esimesest korrast alates ja 
meie juubeliaastal pakume taas 
maitsvaid soolaseid ning magu-
said hõrgutisi. Meie pool saad 
mugavalt lauas jalga puhates 
menüüd sirvida ja kohviku töö-
kas pere pakub Sulle personaal-
set teenindust.

7.  al Pedro
Salumetsa tee 8, Haabneeme
12.00–18.00
Hispaania toit ja jook, suussula-
vad pannkoogid, mõnus muu-
sika ja eriti sõbralik ning tore 
pererahvas. Garanteeritud on 
nii täis kõht kui ka hea tuju.

8. Lastekirbuka kohvik
Kaluri tee 3, Haabneeme
12.00–19.00
Pakume jäätisekokteile suur-
tele ja väikestele ning kodu-
seid mahlaseid kringleid! Las-
tele jagame õhupalle! Eripära: 
meil saab kohapeal ka šopa-
ta – asume Viimsi Lastekirbuka 
ruumis! 

9. Keri kohvik
Keri saar
11.00–19.00
Viimsi kohvikutepäeva raames 
on ka sel aastal Keri saarel ava-
tud kohvik. Seekord on ette-
kandjad Sõmeru noored, kellel 
on Keri saarel samal ajal laager. 
Koos tähistame Keri tuletorni
300. aastapäeva. Olete kõik ooda-
tud!

10. Rohuneeme Puri
Rohuneeme tee 51a, Pringi
11.00–18.00
Rohuneeme Puri lehvitab vai-
mutiibu ja avab esmakordselt 
teile oma õue! Meie juures saate 
aja maha võtta ja lihtsalt nauti-
da kulgemist koos hea seltskon-
na ja maitsvate jookide-söö-
kidega. Pakume tervislikku 
smuutit, kodukalja, jäätist, ko-
duküpsetisi ja oma suitsuahjus 
valmistatud kala! Kes on vähe-
gi aktiivsem, saab mängida pal-
li, õuemänge, seltsi pakuvad ko-
dujänes ja sõbralik kass. Olete 
oodatud!

11. Toome 
Šokolaadikohvik
Toome Tee 13, Randvere
11.00–17.00
Toome Šokolaadikohviku au-
torid on kaks sõpra. Poisid pa-
kuvad külalistele oma lemmik-
roogasid. Soolase poolelt on sel 
aastal menüüs REBITUD LIHA 
BURGERID. Magusavalikus lei-
dub sobivat igale maitsele, nii 
ŠOKOLAADI- kui ka PAVLOVA-
sõpradele. 

12. Kelnase sadam
Prangli saar
9.00–…
Oleme kodune sadamakohvik 
maalilisel Pranglil suure terrassi 
ning kauni vaatega merele.

13. Sofi Kofik
Heldri tee 39, Haabneeme
11.00–18.00
Meie kodukohvikus leiavad 
head ja paremat nii lihahimu-
lised kui ka taimetoidulised, 
kõigesööjatest rääkimata. Pa-
kume niihästi pisikesi ahvatle-
vaid ampse kui ka korralikku 
kõhutäidet tõsisema nälja kus-
tutuseks. Jäta hommikusöök va-
hele ja võta plaani üks mõnus 
BRUNCH meie tammede all. 
MENÜÜ: kaunid koogid – nii 
klassikalised kui kiiksuga, pi-
kantsed pirukad – nii pisikesed 
kui ka pirakad, tugevam kõhu-
täide – kodused kotletid värske 
hapukurgiga, ehtne puljong ja 
kriuksuga läätsesalat, suvised 
joogid – rabarberilimonaad, 
jäätisekokteil, koduaia mojito. 
Me arvame, et toit peab lisaks 
näljakustutamisele pakkuma 
kulinaarset elamust. Nii on iga 
meie toidupala tehtud hoole ja 
armastusega, nagu parimatele 
sõpradele. Oled südamest te-
retulnud!

14. Naised paremal, 
mehed vasakul
Heldri tee 17, Haabneeme
12.00 – kuni kaupa jätkub
Esmakordselt ühel õuel kaks 
kohvikut! Draamat, glamuuri 
ning vähemalt sama kirevat me-
nüüd pakuvad vaprad ja ilusad 
naised, kelle lettidel leidub lä-
bilõige kodusest gurmeest soo-

lastest suupistetest beseerulli-
ni välja. Toimub glämmijooga 
ja muud põnevat. “Por que ise 
süüa teha, kui on olemas seda-
võrd fantastiline kohvik!” ar-
vab ka lihtsalt Maria. Õue va-
sakul poolel on mehed võtnud 
toore lähenemise ja valmista-
nud ette tõeliselt jõrmi menüü. 
Külma jooki ja mehist toitu pa-
kutakse otse isetehtud Fuud 
Trakist. Menüüs nii soolakurk 
kui ka suitsukala, kuid see po-
le veel kõik. Lisaks toidule saab 
harjutada korvpallikätt ja kui 
tuled õigel ajal, saad mõõtu võt-
ta kuulsustega! Tule ja vaata üle, 
kellel õnnestub paremini, ja an-
na oma hinnang!

15. Käpakese kohvik
Metsalille põik 2-2, Haabneeme
12.00–16.00
Pakume suviseid kergeid söö-
ke ja jahutavaid jooke. Taus-
taks hea muusika, lastele män-
gunurk ja õnneloos.

16. Aksi Kohvituba
Aksi saare idakaldal
10.00–20.00
Aksi saarele saab kas oma paa-
diga või postipaadiga Helge, 
mille eriväljumine Leppneeme 
sadamast Aksile toimub 20.07 
kell 11.30 ja tagasisõit mandrile 
algab kell 15.00. Edasi-tagasi pi-
let täiskasvanule maksab 15 eu-
rot, lapsele (vanuses kuni 15 a 
12 eurot). Pileti broneerimiseks 
kirjuta maarika@lember.eu, 
kohtade arv on piiratud!

17. Käpakohvik
Metsavahe tee 2, Randvere
12.00–16.00
Meie neljakäpalistele sõpradele 
orienteeritud kohvik tuleb taas. 
Nagu kombeks saanud pakume 
käsitööna tehtud head-paremat 
koertele ja mõnusat pärastlõu-
nat koos teiste loomasõprade-
ga. Kindlasti tasub jälgida ka 
ürituse lehte Facebookis, et silm 
peal hoida, kas ja mida veel pa-
kume. 

18. Tallinn Teafarer
Liiva tee 6, Rohuneeme
11.00–19.00
Meie kohvikus teekotte ei lei-
du! Tule naudi ehtsat hiina teed 
“gong fu” stiilis. Pakume ka 
taimseid suupisteid ja maius-
tusi.

19. M430 Little Kitchen
Miiduranna tee 19A, Viimsi
12.00–20.00
Little Kitchen Miiduranna Juu-
belieri – kalakunst & kala kuns-
tis! Miiduranna 430. juubeli 
puhul pakume ajaloolisi Mii-
duranna hõrgutisi! Tule ja nau-
di värsket Sadama Kalasuppi, 
Kala Weissbier Taignas, beebi-
forelli ja teisi imelisi suitsuka-
lu otse ahjust – kalavalik sõltub 
Neptuni suuremeelsusest! Ka-
la kõrvale pakume Miiduran-
na retsepti järgi valminud värs-
ket hapukurki. Saadaval on ka 
kohv ja suviselt magusad hõr-
gutised. Kohvikut kaunistavad 
Tony Tuulase kaluriküla juur-
test inspireeritud maalid. Koh-
tume Miidurannas!

20. Storyteller kohvik
Aasa tee 1-1, Püünsi 
12.00–21.00

Meie armsast Storytelleri koh-
vikust leiate mõnusaid ampse 
ja jahutavaid jooke: naturaal-
seid smuutisid, käsitööburge-
reid, hiigelsõõrikuid, Nutella 
pannkooke, jäätisetorne ja pal-
ju muud maitsvat! Tule veeda 
aega meie rohelust täis õuel,
ootame teid rõõmsalt! Kohtu-
miseni!

21. Kivineeme kohvik
Suur-Ringtee 19, Rohuneeme 
12.00–19.00
Kivineeme kohvik avab küla-
listele oma väravad sel kor-
ral juba viiendat korda. Meie 
aias saab lillede keskel nauti-
da hubast kodukohviku hõngu, 
imetleda merevaadet ja proovi-
da peakokk Tiiu poolt valmista-
tud maitsvaid suppe ja suussu-
lavaid kooke.

22. Vabaõhuresto
Kaluri tee 3, Haabneeme, sise-
hoov
12.00–19.00
Vabaõhuresto lahtisel tulel.

23. Uku & Ekke 
joonistuskohvik
Silva tee 20, Randvere (sissepääs 
ka Randvere teelt)
11.00–15.00
Meie kohvikus on maitseela-
musi nii suule kui ka silmale. 
Söödavas menüüs on näiteks 
vahvlijäätis, moorapallid, ka-
raskikuklid, kohv, tee. Visuaal-
ses menüüs on aga Uku ja Ek-
ke joonistuste näitus. Näitust 
vaadates võib aga krõbistada 
popkorniga. Kes soovib, saab 
ka ise kohapeal olevate vahen-
ditega oma joonistusi luua. Li-
saks saab osta meie pere poolt 
valminud joonistusi ja igasugu 
tilulilu kasutatud mänguasju.

24. Don Massimo pehme 
jäätise kohvik
Tammneeme tee 24, Tammnee-
me
11.00–19.00
Parim suussulav pehme jäätis ja 
lai valik erinevaid vahvaid jää-
tisekokteile ootavad teid! Väi-
ke buldog Don Massimo ootab 
külla ka kõiki omasugused nel-
jajalgseid.

25. Kingu kohvitantede 
kohvilaud
Rohuneeme tee 53a, Pringi, 
Viimsi vabaõhumuuseum
11.00–14.00

26. Happy Jazzi 
Kodukohvik feat. 
Nami-Nami
Palumetsa tee 1 a, Haabneeme
12.00–24.00
Kollases Pipi majas ootab teid 
eriline kohvik, kus peale suus- 
sulavate toitude on menüüs 
ka terve päeva ja õhtu kestev 
elav muusika. Selle minifesti-
vali raames astub alates kella 
14-st igal täistunnil lavale uus 
esineja. Neid on seekord eriti 
rohkelt ja muusikuid on pärit 
nii Kanadast, Soomest, Saksa-
maalt, Venemaalt kui ka loo-
mulikult Eestist. Täpne kava 
meie Viimsi Happy Jazz Festi-
vali Facebookist. Kohviku poole 
pealt löövad kampa meiega Pil-
le Petersoo ja Nami-Nami ning 
alati esmaklassilised Veinisõb-
rad. Saab kindlasti häid Happy 

Jazzi suppe, pirukaid, võikusid 
ja majaperemehel on sel aastal 
oma külastajatele veel eriline 
kulinaarne üllatus kavas! 

27. Kodukohvik Grüüne
Melba tee 1, Haabneeme
11.00–18.00
Kodukohvik Grüüne ootab taas-
kord külla! Seome põlled ette, 
paneme suitsuahju särisema 
ja sätime teie jaoks kõik valmis, 
et saaksite nautida oma päeva 
koos maitsva toidu ja hea selts-
konnaga! Lapsi ootab mängu-
plats ja oodatud on ka teie lem-
mikloomad.

28. Kaktus
Meremärgi tee 10, Püünsi
12.00–17.00
Kaktuse kohvik on omanäoline 
ja mõnusa stiiliga, kus toit on 
valminud suure hoole ja armas-
tusega läbi laste väikeste käte. 
Menüüs pakume tikuvõileibu, 
kooke, muffineid, herkuloküp-
siseid, imemaitsvaid mamma 
pannkooke värske maasika-
moosiga ja joogiks külma pii-
ma, mohhitot (alkoholivaba), 
smuutit ja maitsevett. Kohvi-
kus asjatab ka väike pomera-
nian Billy.

29. Tellissaare kohvik
Tellissaare tee 1, Haabneeme
12.00–19.00
Koguperekohvik, kus igaühele 
midagi – menüüs kartulisalat, 
pasta, supp, pitsalaevukesed ja 
palju muud. Magusasõpradele 
on erinevaid kooke, lisaks leiad 
meie juurest Lumi Käsitööjää-
tised. Tule kogu perega ja luba 
endale üks kokkamisvaba päev!

30. Otti Tare kohvik
Talveaia tee 1, Püünsi
12.00–18.00
Vana hea kook ja kakuke, krin-
gel ja saiake. Endine Oti Tare 
burger.

31. Hansunõmme
Randvere tee 195, Randvere
12.00–18.00
Asume Randvere tee ja Muuga 
tee ringristmiku juures Hansu-
nõmme kaupluse kõrval (Han-
sunõmme bussipeatus). 

32. Kolm kahvlit
Linnase tee 13-1, Pärnamäe
12.00–16.00
Suures valikus laktoosi- ja glu-
teenivabu hõrgutisi. Alustuseks 
suitsune põder krõmpsuval sa-
latipadjal, maiustamiseks Tira-
misu. Samuti on valikus itaa-
liapärased hõrgud juustuleivad 
päikesekuivatatud tomatitega. 
Lastele vahva gastronurk.

33. Pipi maja kohvik
Eha tee 51, Kelvingi
12.00–20.00
Pipi maja kohvik – selline ni-
metus tuleb kohvikule sellest, 
et kunagi 2000. alguses, kui se-
da maja ehitati, siis küla lapsed 
ütlesid, et see näeb välja nagu 
Pipi maja. Sellest tuli ka kohvi-
kule selline nimi. Selles kohvi-
kus tahetakse inimestele pak-
kuda kodust toitu ja meeldivat 
seltskonda. Kohvik tekkis koo-
li loovtöö projekti raames, see-
ga loodame, et teile meeldib 
see kohvik sama palju kui mei-
le meeldis seda teha.

34. Tammesalu Aiakohvik
Tammesalu tee 4, Pringi
12.00–17.00
Pakume koduseid küpsetisi, nii 
soolaseid kui ka magusaid. Li-
saks hoovimüüginurk ja lastele 
vaatamiseks kaks jänesepoissi.

35. SUVILA
Laanepüü tee 3, Randvere
11.00–16.00
Avame esmakordselt uksed 
Randveres asuvas kodukohvi-
kus SUVILA. Tegu on kontsep-
tuaalse kohvikuga, kus pakume 
vegansnäkke oma suvila aiast 
korjatud toorainest ning vali-
kut eesti disaini Viimsi Äritares 
asuvast “88 DISAINIPOEST”. 
SUVILA missiooniks on toeta-
da jätkusuutlikku ja keskkonna-
sõbralikku eluviisi, tõstes esile 
kõike kodumaist.

36. Nugise tänava kohvik
Nugise tee 10, Haabneeme
11.00–17.00
Nugise tee kohvik ootab kõiki 
quesadillade, pannkookide ja 
vahvlite sõpru nautima ägeda-
te viimsikate seltskonda ja mõ-
nusat laupäevast vaibi.

37. Kuremarja 
Jäätisekohvik
Kuremarja tee 1, Pärnamäe
11.00–16.00
Meie kohviku peamine märk-
sõna on pehme masinajäätis. 
Seda saab igaüks endale ise 
serveerida ja soovi korral kau-
nistada erinevate maitsvate li-
sanditega.

38. Põigu kohvik
Altmetsa põik 3, Laiaküla
12.00–16.00
Tere tulemast Pärnamäele! 
Meisterkokad Mari ja Johana 
ootavad kõiki külastajaid aia-
piknikule. Pakume mõnusaid 
soolaseid eineid ja pirukaid 
ning teeme ka suu magusaks. 
Janu kustutame koduse limpsi-
ga. Tule üksi või veelgi parem, 
kui võtad ühes ka pere ja sõb-
rad! Kohtume Altmetsas!

39. Kohvik Lubi
Lubja tee 41-6, Haabneeme
11.00–16.00
Tere! Astuge lihtsalt läbi, oota-
me teid! Pakume mojitot ja ko-
duseid küpsetisi. Iga küllatuli-
ja saab endale nahast käepaela 
trükkida ning Oliver teeb soo-
vijatele tõukerattaslaalomit. 
Ootamas on ka küülik, kalad ja 
kaks rõõmsat rotti.

40. Tuletorn
Kooli tee 23, Püünsi
12.00–…
See kohvik on kahe parima sõb-
ra soov! Pakume nostalgilisi 
maiustusi: Kirjut Koera, Kass 
Arturit ja suhkruvatti, lisaks soo-
laseid pirukaid ja magusaid 
kooke. Kindlasti ei puudu iga-
aastased lemmikud: ahjusoojad 
saiad ja kiluvõileivad. Aega saab 
veeta suuri seebimulle tehes või 
mängides õue- ja lauamänge. 
Perekoerad Sipsik ja Täpi oota-
vad külla karvaseid sõpru!

41. Joanna köök
Hoburaua tee 1, Randvere
11.00–15.00
Pakume angerjasuppi ja erine-
vaid kalatooteid.
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K
ertu Bramanis elas koos 
perega aastaid Jaapanis. 
Kui 2004. aastal naasti, 
oli kirg Jaapani kultuuri 

ja sealse toidu vastu niivõrd suur, et 
seda anti edasi ka siin, Eestis.

Mida tähendab MoshiMoshi?
MoshiMoshi on tegelikult jaapani-
keelne sõna, mis on selline sõbra-
lik “tere-tere”. 

Avate esimest korda uksed Viim-
si kodukohvikutepäeval, kust tuli 
idee osaleda?
Oleme Viimsis elanud 2004. aas-
tast, kuid oma kohviku avame sel 
aastal tõesti esimest korda. Varem 
lihtsalt pole julgust olnud, et oleks 
kohvikut tegema hakanud. Sellel 
aastal võtame me kohvikutepäevast 
osa laste tungival soovil. Nemad in-
nustasid meil kohvikut avama ning 
nad on ka ise suur osa sellest.

Mida MoshiMoshi külastajatele 
pakub?
Pakume enda lemmikuid toite. Kat-
susime hoida joont, et kõik söögid 
oleksid jaapanipärased. Meie jaoks 
on oluline, et toit oleks värske. Just 
seetõttu leiab meie menüüst toi-
te, mida saab hästi värskena pak-
kuda. Näiteks saab proovida sushi 
torti ehk Oshi sushit. Lisaks ei saa-
nud me välja jätta ka enda lemmi-
kut sushit, mille koostisosadeks on 
lõhe ja sibul. Seda saab valmista-
da ka siin Eestis, vastavalt siinse-
tele toorainetele. Muidugi peame 
ju sellest lähtuma, mida Eestis saa-
da on.

Vaatamata sellele, et Jaapanis ei 
ole magustoidud kõige tavapärase-
mad, arvan siiski, et meie hittasi, 
mis on täitsa uus ja põnev, on just 
magustoit. Teeme mochi pallikesi, 
mis on Jaapanis festivalitoit. Nende 
valmimiseks toimub rituaalne kee-
detud kuuma riisi tampimine suu-
res kivist kausis puidust või bam-
busest haamritega. Selle tulemusel 
muutub riis taignaks ja sellest te-
hakse pallikesed, mille meie täida-
me vaarika-mascarpone kreemiga. 

Kirjelda paari lausega MoshiMos-
hi menüüd!
MoshiMoshi menüüst leitavaid toi-
te Eestis kuskil mujal ilmselt süüa 
ei saa, kui sa just ise neid kodus ei 
tee. Paljud toorained nagu näiteks 
mochi ja matcha on ise Jaapanist 
kohale toodud. Menüü on ehtne, 
kodune, värske ja jaapanipärane. 

Kas pakute ka jaapanipärast joo-
gipoolist?
Jah, pakume. Meil on näiteks me-
nüüs Jaapani õlu. Lisaks saab proo-
vida Wah veini, mis sobib kokku 
just sushi ja tempuraga. See on sel-
line spetsiaalselt välja töötatud vein 
sushi jaoks. 

hästi palju tegijaid, mis on minu 
arust tore. Sushidel on suur va-
lik ning kõik leiavad oma maitse-
eelistuse. Muude toitude hulgas on 
valik veel ikkagi väga väike. Ei ole 
just palju kohti, kus saaks jaapani-
pärast sööki-jooki. Jaapani gurmee 
on laialdane ja seal on palju erine-
vaid valikuid. Eestis tegelikult mõ-
ningad kohad on, kuid meie koh-
vik erineb nendest sellepoolest, et 
pakume toite, mida üheski Tallinna 
restoranis leida ei või. Näiteks tako 
yakisid, matchat ja mochit.

Milline on MoshiMoshi tiim?
Meie tiim on tekkinud pere ja sõp-
rade kokkukasvamisest üheks suu-
reks Moshi pereks. MoshiMoshi on 
sõbralik sõprade ja perekonna ette-
võtmine. Keegi ei tööta siin põhiko-
haga, vaid hobikorras natukene siin 
toimetame, nii et meil endal oleks 
lõbus ja tore.

Teil on ka kodulehekülg – mida 
huvitavat sealt leida võib?
Koduleheküljelt võib leida meie 
erinevaid teenuseid, mida huvilis-
tele pakume. 

Näiteks korraldame Jaapani 
toitude koolitusi, et see tore asi ka 
võimalikult paljudesse kodudes-
se jõuaks. Korraldame Jaapani stii-
lis üritusi, kuhu mahuvad näiteks 
jaapani keel ning kalligraafia, tee-
tseremoonia, taiko trummid ja pal-
ju muud – kõik Jaapani kultuuriga 
seonduv on meie jaoks teostatav.

Mis on su lemmik koostisaine?
Kindlasti matcha. Olen täielik 
matcha tee fänn! Isegi tempurat 
serveerime matcha tee pulbriga. 
Võib öelda, et see on selline natu-
ke täiskasvanulik maitse, mis eel-
dab siiski seda, et sa tead, mis asi 
see on. Aga kui kellelegi meeldima 
hakkab, on ta lisaks ka väga tervis-
lik, maitsev ja samaaegselt ergu-
tav. Mulle meeldib Jaapani teetse-
remoonia ning need, kes soovivad, 
saavad selle rituaaliga teed ka koh-
vikutepäeval proovida. 

Kui populaarsed on Jaapani toi-
dud ja joogid Eestis?
Sushit teavad ju kõik ja sellel on 

JAAPANI MAITSED Sel aastal võtavad Viimsi 
kodukohvikutepäevast esimest korda osa ka 
MoshiMoshikad. See kodukohvik toob su igapäeva-
ellu huvitavaid maitseelamusi kaugest Jaapani 
köögist. Lisaks on võimalus kogeda Jaapani tee-
tseremooniat.

Tempura. 
Foto: Marit 
Mänd

Tule ja saa ainulaadne jaapanipärane 
maitseelamus kohvikus MoshiMoshi!

Anne-Mari 
Visnapuu
Viimsi Teataja 
toimetaja

MoshiMoshikad 
Sachiko Vasser ja 
Kertu Bramanis. 
Foto: Rasmus 
Kooskora

Viimsi Kohvikud
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20. JA 21. JUULIL VIIMSI 
VABAÕHUMUUSEUMIS 

ALGUS MÕLEMAL PÄEVAL KELL 14 

: VANADE BÄNDIDE KOKKUTULEK 4

  AINUKE TASUTA MUUSIKAFESTIVAL 
“VANADE BÄNDIDE  

KOKKUTULEK 4”

LIMPSI JÄÄTISEKOKTEILE JA HEA TUJU SMUUTISID 
Viimsi Café Lyoni suveterrassil!

Asume Viimsi äritares, Paadi tee 3, Haabneemes. 
www.cafelyon.ee

 LYONI SUVEJOOGID 
TOOVAD NAERU SUULE!

Sõidame RIB kaatritega
•  Naissaarele
• Aegna saarele
• Prangli saarele
• Meresafarile lahel

Meiega sõites saad elamuse merel oma seltskonnaga! 
Viime teid turvaliselt ja kiirelt soovitud saarele või teeme 
lõbusõitu Tallinna- ja Muuga lahel!

Watersport.ee asutatud aastast 2006. Oma kolme 
võimsa kaatriga saame teenindada ka suuri gruppe. 
Sügisest eksursioonid laste gruppidele Aegna saarele 
koos veeohutuse kursusega.

Saame teile organiseerida  paketi terveks päevaks. 
Transport saartele, toitustus, saun, eksursioonid, 
mängud jne

Sõidame Rohuneeme sadamast, 
Viimsist:
Aegna saarele 5-7 minutit.
Naisaarele 20-30 minutit.
Prangli saarele 30-45 minutit.

• SUVEPÄEVADEKS • PUHKUSEKS • SÜNNIPÄEVAKS • JUUBELIKS • 

• MOTIVATSIOONIKS • SÕPRADELE • PERELE • TÖÖTAJATELE • 

Info ja broneerimine : + 372 566 08 909, info@watersport.ee
Aadress: Rohuneeme väikesadam, Sadama tee 11, Rohuneeme k, Viimsi v.

www.watersport.ee, facebook: Watersport.ee
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