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Kus kohvikus mida
pakutakse. Loe lk 2

Hop-On Hop-Off buss
Alguse ja lõpp-peatus Põhjakonna trepi
kõrval, Karulaugu teel.
Bussi orienteeruvad väljumisajad: 12.00,
13.30, 15.00 ja 16.30.
Bussi asukohta ja liikumissuunda saab
jälgida NaviCupi äpist.
Bussi päevapilet on eelmüügis 1 euroga, bussis maksab pilet 2 eurot. Lasteaiaja koolilapsed sõidavad tasuta!
Täpsem sõidugraafik, sõiduplaan ja piletiostuinfo leiad internetis: http://www.
viimsikohvikutepaev.ee/hoponhopoff
Lisainfo telefonil: +372 5665 6665.

Tule Viimsi Kohvikutepäevale!
Tänavu 28. juulil toimub juba neljandat korda Viimsi
kohvikutepäev. Populaarsele suveüritusele on registreerunud üle 60 kodukohviku, igaühel oma eripära ja
põnev menüü.
Tänavuse Viimsi kohvikutepäeva teeb eriliseks mitu asjaolu. Tegemist on keskkonnasõbraliku ettevõtmisega, et pöörata tähelepanu
meid ümbritsevale kaunile looduskeskkonnale ja jätta päevast maha

võimalikult väike ökoloogiline jalajälg. Korraldajad kutsuvad kohvikupidajaid üles kasutama biolagunevaid toidunõusid. Autod võib
sel päeval koju jätta ja liigelda jalgsi, jalgratta, paadi või Hop-On,
Hop-Off bussiga. Orienteerumist kohvikute vahel hõlbustab kohvikute kaart.
Soovime kõigile kohvikutepidajatele toiduvalmistamisrõõmu ja
külastajatele head maitsemeelt!
Tere tulemast Viimsi kohvikutepäevale!

Kohvikutepäevale jalgsi,
paadiga, bussiga või rattaga!
2018. aasta Viimsi kohvikutepäeva motoks on “Hoiame
ja säästame loodust, jättes
endast maha võimalikult
väikese ökoloogilise jalajälje”. Viimsi kohvikutepäeva korraldajad kutsuvad
viimsilasi märkama ja väärtustama meie poolsaare üht
suurimat rikkust – KAUNIST
LOODUSKESKKONDA!
Olgem Viimsi kohvikutepäeval loodussäästlikud:
- liikudes jalgsi, ratta või bussiga,
- tarbides kodukohvikutes pakutavaid toite pestavatelt või biolagunevatelt toidunõudelt,
- sorteerides jäätmeid vastavatesse konteineritesse, kasutades biolagunevaid prügikotte.

Liikudes bussiga

Kohvikutepäeva korraldajad on teinud moto järgimise kohvikukülastajatele võimalikult lihtsaks. 28. juulil sõidab Viimsi vallas ringi kahekordne punane buss, mis viib rahvast kohvikust kohvikusse. HopOn Hop-Off buss väljub Põhjakonna trepi juurest, Karulaugu teelt,
alates kella 12-st iga pooleteise tunni järel.
Bussis võtab teid vastu rõõmsameelne giid Harri Ausmaa, kes
juhatab rahvast läbi seiklusrikka
Viimsi, tutvustades meie loodusrikast valda, kohvikute menüüsid ja
erinevaid meelelahutusprogramme.
Hop-On Hop-Off bussi liikumissuunda ja asukohta saad kontrollida NaviCup äpis, mille saad
laadida oma nutitelefoni.

Liikudes rattaga või jalgsi

Ka jalgsi või rattaga liikudes on
kohvikukülastajaile abiks NaviCupi
äpp. Laadides nutitelefoni NaviCupi mobiilirakenduse, juhendab
see sind kiirelt ja mugavalt kohvikust kohvikusse. Äpis saad jagada
oma emotsioone ja pilte kohvikutest.

Viimsi saartele paadiga

Käesoleval aastal on Prangli saarel
neli kohvikut, Aksil üks kohvik ja
Keril ka üks kohvik. Saarte kohvikupidajad ootavad väga kõiki mandriinimesi oma kohvikutesse külla.
Kohvikutepäeva korraldajad on
püüdnud teha Viimsi saarte kohvikute vahel liikumise külastajale võimalikult lihtsaks. 28. juulil toimub
paadiliiklus Leppneeme sadama ja
Viimsi saarte vahel.

Kohvikutepäev
Viimsi saartel

Paat Viimsi saarte suunas väljub 28. juulil Leppneeme sadamast.
Paadi orienteeruvad väljumisajad on: 10.00,
13.00 ja 16.00.
Paadi asukohta ja liikumissuunda saab
jälgida NaviCup äpist.
Paadi päevapilet on eelmüügis 30 eurot,
paadil 40 eurot. Kuni 6-aastased lapsed sõidavad tasuta.
Täpsem sõidugraafik, sõiduplaan ja piletiostuinfo leiad internetis: http://www.
viimsikohvikutepaev.ee/paadigakohvikusse.
Lisainfo telefonil: +372 5665 6665.

Loodussäästlikud
toidunõud

Kõikidele kohvikupidajatele teeb
biolagunevate nõude soetamise kergeks Pakendikeskus. Viimsi kohvikutepidajatel on võimalus soodsa hinnaga soetada Pakendikeskusest loodussõbralikke ühekordseid
nõusid.
Kohvikutepäeva korraldajad varustavad kohvikuid spetsiaalsete
prügikottidega ja korraldavad eriprügiveo.
Viimsi vald ja kohvikutepäeva
korraldajad soovivad teile meeldejäävat, rohkete maitseelamustega
kohvikutepäeva!

Viimsi kohvikutepäeva
korraldajad

Lae alla NaviCupi
mobiilirakendus
NaviCup juhatab sind kiirelt ja
mugavalt kohvikutesse.
Jaga emotsioone, hinda kogemust ning
tee äpiga pilte pildigalerii jaoks!
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Viimsi kohvikutepäeva kohvik
HAABNEEME KOHVIKUD

8. Klaarsuse kristallikohvik
Taluranna põik 3, Haabneeme
Avatud: 11.00–20.00
Klaarsuse kristallikohvik pakub kosutust
hingele ja vaimule. Saab tutvuda erinevate kristallidega laiast maailmast. Kuid
mitte ainult – menüüs on ka
kehakosutust.

19. Pepe Kodukohvik
Käärti tee 11, Haabneeme
Avatud: 12.00–20.00
Maitseelamusteks on erinevad suussulavad soolased ja magusad küpsetised,
ahvatlevad tordid, imemaitsvad wrapid ning laste lemmikud – värvilised
makroonid. Keelekasteks on lai valik
koduseid limonaade.

29. Happy Jazz Festivali Kohvik
feat. Nami-Nami & Veinisõbrad
Palumetsa tee 1 a, Haabneeme
Avatud: 12.00–24.00
See on kohvik täis rõõmsat muusikat.
Alates 14.00-st astub igal täistunnil lavale uus live esineja. Kindlasti on kohal
Happy Jazzi sõber Pille Petersoo ja
Nami-Nami oma hõrgutava menüüga.
Saab suppi, pirukat, kohvi ja teed.

21. Isamaaline kohvik
Rohuneeme tee 41, Haabneeme
Avatud: 12.00–16.00
Pakutakse “Isamaalist riigipirukat”,
suitsetatud kala, imemaitsvaid kooke ja
magusaid hõrgutisi.

32. Admiral Nelsoni kohvik
Põldheina tee 5, Haabneeme
Avatud: 10.00–18.00
Meie eripära on lihtsus. Meie juures
tunneb end koduselt külaline, kes peab
lugu suitsukalast ja külmast õllest,
hääst kodutehtud kookidest ja paljust
muust. Suutsime eelmisel aastal oma
menüüga külalisi üllatada – teeme seda
ka seekord:)

34. Sofi Kofik
Heldri tee 39, Haabneeme
Avatud: 12.00–18.00
SOFI KOFIK pakub: kauneid kooke –
klassikalisi ja kiiksuga, pikantseid pirukaid – nii pisikesi kui ka pirakaid, suviseid jooke (rabarberimonaadi, jäätisekokteile, tervisesmuutit), kobedamat
kehakinnitust – koduseid kotlette ja
tummist suppi.

35. Vahtra kohvik

teedi võileiba, värsket hapukurki, vahvlit ja Kass Arturi kooki.

55. Trepi kohvik – Kustikad
Põhjakonna trepp, Karulaugu tee,
Haabneeme
Avatud: 12.00–19.00
Tegusad noored pakuvad värskelt valmistatud suvist söögipoolist. Peamine
on mõnusas atmosfääris maitsva toidu
nautimine. Kõhutäie saavad nii magusaarmastajad, taimetoitlased kui ka
lihasööjad, toidu kõrvale pakume jahutavat limonaadi.

57. Kohvik Marjake
Kaluri tee 5a ja Kaluri tee 3 vahel,
Haabneeme
Avatud: 9.00–20.00
Marjake on positiivse vibe’iga kohvik
keset lillemerd. Kohvikut peavad õde ja
tema väiksem vennake, kes on südamega asja juures. Marjakeses on lai
valik soolaseid ja magusaid ampse,
mõnus suvine muusika ning oi kui
palju lilli.

22. Pööningukohvik
Rohuneeme tee 40, Haabneeme
Avatud: 11.00–16.00
Pööningukohvik on sobilik koht neile,
kes soovivad toekamat lõunasööki, sest
meilt saab erinevate soolaste ja magusate täidistega pannkooke.

KELVINGI KOHVIKUD
5. Kohvik Kott ja Kokk

Eha tee 29, Kelvingi
Avatud: 12.00–19.00
Belgia vahvlid, prantsuse pannkoogid,
lemon merangue (maakeeli pisarakook sidruniga), pitsad, pastad, salatid,
makroonid, kuumad šokolaadikoogid –
mmmmm...

6. Kohvik Regatt
Koidu tee 12, Kelvingi
Avatud: 12.00–18.00
Pakume laias valikus maitsvaid kooke
ja torte, mõnusaid quiche, vana head
kartulisalatit, krõmpsuvaid soolakurke,
värsket kohalikku suitsukala ning Volta
raudade vahelt tulnud vanakooli vahvleid.

7. Summer Lounge
Eha tee 6, Kelvingi
Avatud: 12.00–22.00
Eksklusiivse puhkealaga kohvik, kus üks
tõeline suvitaja saab lattet, kokteili või
koogitükke nautida.

Vahtra tee 3, Haabneeme
Avatud: 11.00 kuni toitu jätkub
Pakume magusaid ja soolaseid küpsetisi, kodus valmistatud jooke ja kohvi.
Toitu saab nautida hoovis istudes või
võrkkiiges puhates. Saab ka lauatennist
mängida.

Paemäe tee 4, Lubja
Avatud: 11.00–19.00
Grill & tšill – söögid elavalt tulelt, karastavad joogid, magus, leboala, lasteala.

38. Nugise street food

33. Kasteheina kohvik

Nugise tee 10, Haabneeme
Avatud: 12.00–17.00
Tänavatoit.

Lubja tee 25, Lubja
Avatud: 12.00–18.00
Pakume kõigile midagi: magusaid kooke, soolaseid pirukaid, suppi ja salatit.
Võta kaasa hea tuju ja veedame koos
ilusa suvepäeva. Näiteid pakutavast:
Budapesti rull, frangipane kook, ekleerid ja lõheüllatus.

40. Raudlate köök
Lumemarja tee 14, Haabneeme
Avatud: 12.00–20.00
Nälja kustutamiseks pakume gruusia
leivast burgereid ja kõrvale kuusevõrse-marja smuutit. Maiustamiseks Kass
Arturit ja Kirjut koera. Laste jaoks on
kohal Rannamõisa laevaseltsi meistrimees, kes aitab meisterdada paadikesi.

48. Hugo kohvik
Lehtmetsa tee 11-1, Haabneeme
Avatud: terve päev
Ootame teid kohvile ja suupistele. Saab
nii soolast kui ka magusat. Kodust pas-

LUBJA KOHVIKUD
12. Mägi ja Mäki

METSAKASTI KÜLA
1. Konstantin

Angervaksa tee 4, Metsakasti
Avatud: 12.00–16.00
Väike peremees Konstantin pakub kooke.

45. Merilini ja Marie lõbus
lastekohvik
Mureli tee 17, Metsakasti
Avatud: 12.00–16.00

Pakume lihtsaid ja toredaid toite ja
jooke, mida lapsed ise on osanud
valmistada! Kaneeliküpsiseid ja -rulle,
muffineid, Kass Arturit, viineripirukaid
ja muud mõnusat. Saab ka kohvi ja
oma aia piparmünditeed ning morssi.
Aed on avatud lastele mängimiseks.

Smurfi smuutibaari, kus värsketest
marjadest smuutid ja vinged šokolaadiotsaga vahvlid. Pakume legendaarset
frikadellisuppi, grillime maisi ja kala.
Lastel jagub lusti mängupaadis, batuudil
või liivakastis.

MIIDURANNA KOHVIKUD

Nurme tee 2, Pringi
Avatud: 11.00–16.00
Suussulavad vahvlid jäätise ja marjadega on meie iga-aastane rõõm.

30. Smiley Chilli

Vahe tee 4, Miiduranna
Avatud: 11.00–20.00
Põhjamaiselt vürtsikas aiakohvik Smiley
Chilli pakub teada-tuntud maitseelamusi Aasiast. Menüüs on Tom Yum supp,
Som Tam, deep fried banaanid koduse
jäätisega, arbuusismuuti, mangolassi
ning kodune ingverilimonaad.

47. Little Kitchen in Miiduranna
Miiduranna tee 19A, Miiduranna
Avatud: 12.00–21.00
Kalakunst & kala kunstis! Tule ja naudi
meie suvekohvikus beebiforelli ja teisi
imelisi suitsukalu otse ahjust. Pakume
Miiduranna retsepti järgi tehtud värsket
hapukurki. Kaunistuseks Tony Tuulase
kaluriküla juurtest inspireeritud maalid.

ROHUNEEME KOHVIKUD
36. Valli kohvik

Valli tee 3, Rohuneeme
Avatud: 12.00–22.00
Ootame meie hoovile hullama ja headparemat maitsma. Söögid ja joogid
pere köögist. Lapsi ootavad kiiged ja
batuut, väiksemaid põnne nukud, spordisõpru pallimängud ja pinksilaud.
Hästikasvatatud lemmiklooma võib
kaasa võtta.

41. Kivineeme kohvik
Suur-Ringtee 19, Rohuneeme
Avatud: 12.00–19.00
Pakume suupisteid merest, metsast ja
koduaiast. Õuel esineb drillimisshowga
Norra meister Mariatu. Teid ootab kaunis merevaade ja lustakad perenaised.

43. Härrabarber
Rüstla tee 8, Rohuneeme
Avatud: alates 12.00-st
Kõige muu hea ja parema kõrval pakume kodust rabarberijäätist ja jahutavaid
frappesid.

MUUGA KOHVIKUD

59. Muuga küla kohvik
Ojakääru platsil (Kabelikivi parklas)
Avatud: 12.00–17.00
Hubases kohvikus saab maitsta nii
soolaseid kui ka magusaid Muuga küla
naiste tehtud küpsetisi ja kooke.

PRINGI KOHVIKUD
15. Aiakohvik Maria

Kimsi tee 2, Pringi
Avatud: 12.00–19.00
Menüüst leiab graavilõhe, kiluvõileibu,
suupisteid tursamaksaga, itaaliapärast
foccaciat, imelisi Pavlovaid ja palju
muud. Lapsed pakuvad isemeisterdatud
küpsisetorti ja krõbedaid vahvleid. Auto
saab parkida Rannarahva muuseumi
parklasse.

37. Jaakobi vahvlikohvik

46. Muhe ja Mahe
Rannametsa tee 6, Pringi
Avatud: 12.00–20.00
Teid ootavad kodune kartulisalat veganitele ja lihasõpradele, imelised koogid:
Pavlova, Brita, juustukook. Isevalmistatud jäätee, sangria ja palju muud.
Tegevust on lastele, oodatud on lemmikloomad.

52. Tammesalu aiakohvik ja
hoovimüük
Tammesalu tee 4, Pringi
Avatud: 12.00–18.00
Pakume värskeid pirukaid, nii soolaseid
kui ka magusaid. Toetame taaskasutusideed ja ökoloogilise jalajälje vähendamiseks tuleb suur hoovimüük – riided,
jalanõud, pehmed mänguasjad, nõud jpm.

PÜÜNSI KOHVIKUD

11. Kodukohvik VeTo
Vesiroosi tee 16, Püünsi
Avatud: 12.00–19.00
Vana hea kodukohvik VeTo avab taas
uksed juba neljandat aastat. Võimalus
nautida kuulsaid pekileiba ja karbisuppi.
Sekka magusroogi ja teisi vanu tuttavaid.

18. Storyteller kohvik
Aasa tee 1-1, Püünsi
Avatud: 12.00–21.00
Storytelleri kohvikust leiab burgereid,
tacosid, suitsuliha, sõõrikuid, tassikooke,
erinevaid smuutisid (smuutikausse)
ja kokteile, kohvijooke, jäätist, belgia
vahvleid, nutellapannkooke ja palju
muud.

28. Estonian Women Programmers “Progejate Õuekohvik”

Muuseumi tee 1, Pringi
Avatud: 10.00–19.00
Maailma parim räimeburger ja muud
maitsvad kalatoidud. Lastekohvikud.

Püünsi tee 11, Püünsi
Avatud: 15.00–18.00
Progejad magavad hommikuti kauem,
seepärast avataksegi kohvik hiljem.
Saab murul istuda ja rahulikus õhkkonnas oma nutivahenditega tegeleda.
Osta saab progejate kodumaiuseid ja
üheskoos disainida kodulehte.

56. India-Belge Spicy Affair

42. Tuletorn

Paakspuu tee 8, Pringi
Avatud: 10.00–19.00
India toit kerge belgia mõjuga. Belgia
õlle ja vahvlite kõrval leiate India suupisteid ja vürtsikalt grillitud kana.

Kooli tee 23, Püünsi
Avatud: 13.00–18.00
Kohviku algataja peretütar Margaret on
sel aastal kampa võtnud oma parima
sõbra Noora. Pakume soolaseid ja magusaid suupisteid, kiluvõileibu, sooje
saiu ja jäätisekokteili.

54. Krügeri suvekohvik Viimsi
vabaõhumuuseumis

PÄRNAMÄE KOHVIKUD

3. Kodult Kodule Jäätisekohvik
Kuremarja tee 1, Pärnamäe
Avatud: 11.00–15.00
Jäätis ja kodused vahvlid.

16. Paju kohvik
Kuremarja 14-2, Pärnamäe
Avatud: 13.00–19.00
Kohviku perenaised on õed Mariette ja
Liisbet. Kohvikus pakutakse kõike, mis
lastele meeldib, emmed-issid saavad
kerge soolase.

25. Pagarikoda “Kirss Tordil”
Kirsiaia tee 3-1, Pärnamäe
Avatud: 12.00–18.00 või kuni kooke
jätkub
Umbtänava pagarikoda pakub aegumatuid klassikuid: brownied, kohupiimakoogid ja Kirju koer. Kõike, mida
laupäeva pärastlõunal hing võiks ihaldada. Lisaks mahe soolane amps või
saiake õuemurul. Kõrvale kodune vaarikalimonaad ja kohvi (ka cappuccino).

31. Grill Bill käsitööburgerid

Jaani tee 1C, Pringi
Avatud: 12.00–19.00
Suure mereäärse aiaga mõnus kodukohvik. Meelepärast söögipoolist leiab
nii lihasööja, taimetoitlane kui ka vegan.
Pakume koduseid limonaade, koogiampsu, burgereid, salatit ja suppi.

Jõhvika 23, Pärnamäe (endine Künka
tee 1)
Avatud: 11.00–18.00 või kuni burgereid
jätkub
Avame taas Grill Bill burksikoha uksed,
et saaksid süüa mahlase suutäie burgerit. Magustoiduks tervislikud ja maitsvad smuutid. Naudi pere ja sõpradega
soolast suutäit, meeleolumuusikat ja
lõbusat seltskonda.

27. SmURFI kodukohvik

50. Bake My Day

Tammiku tee 3, Pringi
Avatud: alates 11.00-st
Pererahva poisid avavad esmakordselt

Kuremarja tee 14-1, Pärnamäe
Avatud: 13.00–18.00 või kuni kooke
jätkub

23. Mereääre Aiakohvik

Bake My Day – inglisepärane kodukohvik Kellaviietee. Valikus finger sandwiches ehk võileivad kurgi, suitsulõhe,
munasalati, singi ja juustuga; scones
ehk skoonid – pehmed ja muredad kakukesed, serveeritud moosi ja rammusa koorega; cupcakes ehk tassikoogid ja
palju muud.

RANDVERE KOHVIKUD

13. Toome šokolaadikohvik

Toome tee 13, Randvere
Avatud: 11.00–17.00
Toome šokolaadikohvik on laste kohvik,
mille menüü on kokku pannud kaks
sõpra. Poisid pakuvad oma lemmikroogasid, kus rõhk magusal. Magusa
kõrvale saab nautida kitarrimuusikat,
mängijateks poisid ise.

26. Joanna Köök
Hoburaua tee 1, Randvere
Avatud: 11.00–16.00
Eripäraks on angerjasupp. Pakume
erinevaid suupisteid ja kohvi.

49. Kollase Käpa Kohvik
Metsavahe tee 2, Randvere
Avatud: 12.00–18.00
Neljakäpalistele sõpradele mõeldud
kohvik, kus pakume käsitöömaiuseid,
uudistamiseks-proovimiseks erinevaid
tooteid. Samal platsil ka kahejalgsetele mõeldud kohvik. Lemmik kaasa ja
nautima!

39. Kikerpuu gurmee staap
Kikerpuu tee ringil, Randvere
Avatud: alates 12.00-st
Ootame teid staabis, kus leidub nii
soolast kui ka magusat ehk gurmeeburgerist Pavlovani. Lastele mõnus
mänguväljak. Staapi ilm ei kõiguta
– varju saab nii päikese kui ka vihma
eest.

20. Kollane Kvarts
Metsavahe 2, Randvere, MÜ Kvarts
lipuplats

VIIMSI TEATAJA
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53. Kaptenimaja kalakohvik
Rohuneeme väikesadam, Sadama
tee 11, Rohuneeme
Avatud: 12.00 kuni rahvast jätkub
See on ainus kord aastas, kui Kaptenimajja on võimalik tulla ilma ette broneerimata. Pakume tuntud kalaroogasid, värsket suitsukala ja suitsukrevette.

TAMMNEEME KOHVIKUD
51. Pehme jäätise kohvik

Tammneeme tee 24, Tammneeme
Avatud: 12.00–21.00
Pakume Viimsi parimat pehmet jäätist,
ägedaid lisandeid jäätisele, jahutavaid
karastusjooke, komme, magusat ja
soolast. Autohuvilistele pakume mininäitust Ameerika autodest. Oodatud on
pisikesed neljajalgsed sõbrad.

58. Tädu teemaja
Tädu terviseraja alguses, Tammneeme
Avatud: 11.00 kuni külalisi jätkub
Tädu teemaja pakub maitsevaid küpsetisi, kohvi ja teed.

VIIMSI KOHVIKUD
10. Maria kohvik

Eesti sõjamuuseum, Mõisa tee 1, Viimsi
Avatud: 11.00–20.00
Naiskodukaitse Viimsi jaoskond koos
Tallinna Poola saatkonna ja Eesti Sõjamuuseumi – kindral Laidoneri muuseumiga toimetavad Maria ja Johann
Laidoneri mõisa terrassil, pakkudes
proua Laidoneri retseptide järgi tehtud
hõrgutisi.

VIIMSI SAARTE KOHVIKUD
2. Keri kohvik

Keri saar
Avatud: 11.00–20.00
Keri kohviku menüüs on lihtsamad, aga
head Keri rahvustoidud. Toimub ka kilakola laat.

9. Aksi kohvituba
Aksi saar
Avatud: 11.00–22.00
Maitsva söögi-joogi ja suupistete kõrval
saab nautida muusikat. Lapsi lõbustab
Võlumaa lasteteater (näomaalingud,
mängud jms).

4. Must Luuk
Prangli saar
Avatud: 10.00–22.00
Avame kunagise kuulsa Musta Luugi.
Pakume süüa, juua ja mängib elav
muusika.

14. Pihlaka talu kohvik
Idaotsa küla, Pihlaka talu, Prangli saar
Avatud: 11.00–16.00
Hubane kodukohvik, kus saab hamba
alla nii soolast kui ka magusat. Kui meri
annab, siis saab ka suitsulesta. Piiluda
saab vahvaid sulelisi.

17. KoduSadama kohvik
Kelnase sadam, Prangli saar
Avatud: alates 10.00-st
Uus kohvik maalilisel Pranglil, mis asub
sadamas. Kui saabute Pranglile, siis
tervitame teid esimesena. Kui käes on
kojusõiduaeg, siis lehvitame meie teile
viimasena.

44. Sadamakuuri teatrikohvik

Avatud: 12.00–17.00
Traditsiooniline tandemkohvik. Käesoleval Kollase Koera aastal siis Kollane
Kvarts ja Kollane Käpp.

ROHUNEEME KOHVIKUD
24. Tallinn Teafarer
Liiva tee 6, Rohuneeme
Avatud: 11.00–19.00

Tule naudi tõelist teed gong fu stiilis,
jääteed, valikut toor- ja vegan suupisteid ja maiustusi. Osale loosis, kus võid
võita toredaid auhindu, mis toetavad

mere kaitset. Lisaks valik hularõngaid
ja žongleerimisrekvisiite.

Prangli saar, Kelnase sadamakuur
Noor Kaardivägi
Avatud: alates 9.30-st
Saad nii kõhu maitsvalt täis kui ka kultuurilist elamust nautida. Samal päeval
toimub üks viiest suveteatri etendusest
“Eestirand. Lootuse kursil”. Kohvikust
leiab võileibu kala ja lihaga ning maiasmokad koogivaliku.
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Nami-Nami köögiviljahitid
Erinevad uuringud näitavad järjepidevalt, et Eesti
elanikud söövad liiga
vähe köögivilju.
Toitumiseksperdid soovitavad
tarbida vähemalt 5 portsjonit
köögi- ja puuvilju päevas – see
teeb umbes 500 grammi ehk 5
peotäit. Ideaalis on tegemist erinevate viljadega, kuigi ka 5 õuna või porgandit on parem kui
ei midagi.

Nami-Nami looja ja peatoimetaja Pille Petersoo. Fotod
Sandra Urvak ja Nami-Nami

Liha söövad grilliusku eestimaalased piisavalt ning ilm-

NAMI-NAMI RETSEPTID
Praetud suvikõrvits ürdi-küüslaugumarinaadis

n Vaja läheb:1 kg saledamaid rullkõrvitsaid (3
tk), soola ja musta pipart, 3 sl hakitud värsket basiilikut, 6 sl hakitud värsket (siledalehist) peterselli, 3 hakitud küüslauguküünt, 5 sl külmpressitud oliiviõli, 2 sl valge veini äädikat.
n Tee nii: pese rullkõrvitsad, lõika otsad maha.
Lõika umbes 5–6 mm viiludeks. Tõsta suurele sõelale, puista peale umbes supilusikatäis soola ning
sega läbi. Lase 30 minutit tõmmata, siis loputa
kiiresti ning jäta köögipaberile või -rätikule tahenema.
Kuumuta suurel praepannil õli, lisa umbes
pool suvikõrvitsaviiludest ja prae mõõdukal kuumusel u 10 minutit, kord-kaks suvikõrvitsaviile
pöörates, kuni need on kergelt kuldsed.
Suvikõrvitsa praadimise ajal haki küüslauk,
petersell ja basiilik peeneks, sega omavahel.
Tõsta praetud suvikõrvitsaviilud vormi, puista
peale umbes pool ürdi-küüslaugusegust ja maitsesta musta pipraga. Nirista peale veidi veiniäädikat.
Prae ülejäänud suvikõrvits samal moel rohkes
oliiviõlis, siis lao vormi ning maitsesta ürdi-küüslauguseguga, musta pipra ning veiniäädikaga.
Lase toatemperatuuril 30 minutit kuni 2 tundi maitsestuda. Serveeri toatemperatuuril. Kui
midagi üle jääb, siis pane kinnises karbis külmkappi.

selt ei saa kurta ka suvemarjade tarbimise vähesuse üle. Soovitan maitsevmõnusaid köögiviljaroogi, mis sobivad täiendama nii lihakeskset grillipeolauda kui ka suvelõpu argiõhtumenüüsid.
Loodame ka 28. juulil Viimsi valla kodukohvikutes näha
palju ja erinevaid maitsvaid köögiviljaroogasid!

Pille Petersoo

Nami-Nami looja

Grillitud maisitõlvikud
n Vaja läheb: värskeid maisitõlvikuid, pehmet
võid, soola, hakitud värsket maitserohelist või tšillihelbeid
n Tee nii: pane “terved” maisitõlvikud esmalt 30
minutiks külma vette ligunema.
Eemalda ettevaatlikult pealmised lahtised lehed ning koori tugevamad lehed peaaegu täiesti
ära, jättes need alt siiski kinni. Eemalda maisiterade ja tõlviku lehtede vahel olevad kiud.
Määri maisiterad pehme võiga sisse, puista
peale meresoolahelbeid ja nt tšillihelbid.
Pane lehed uuesti paika tagasi.
Küpseta tõlvikut kuumal grillpannil või süte
kohal u 20 minutit, aeg-ajalt pöörates, kuni lehed on mustjad ja maisiterad pehmed.
Enne söömist eemalda kõrbenud lehed.
Grillitud põldoad

n Vaja läheb: värskeid põldoakaunu, oliiviõli, me-

resoolahelbeid.
Tee nii: pese oakaunad, kuivata. Pane kaussi,
nirista peale oliiviõli ja maitsesta julgelt soolahelvestega.
Kuumuta grillpann hästi tuliseks. Aseta oakaunad pannile ja küpseta kaunu mõlemalt poolt
seni, kuni oad on küpsed.
Lase hetk jahtuda, siis söö sõrmedega.
Soovi korral lisa grillitud oakaunadele veel
tšillihelbeid, hakitud ürte vms.
n

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 nende selguse huvides toimetada ja lühendada.
Peatoimetaja: Ülo Siivelt, tel 602 8840, e-post ulo.siivelt@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ, tel 5661 1097, e-post yks@ajakiriyks.ee
Jälgi Viimsi valla uudiseid ja teateid ka kodulehelt www.viimsivald.ee ja
sotsiaalmeediast www.facebook.com/ViimsiVald

