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Restoranid karantiinis:  

mida teeb  
     valitsus? 
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juhtkiri 

Mina olen selle ajale-

he peatoimetaja. 

Meie ajaleht on suu-

natud kokandushu-

vilistele, kes hinda-

vad kvaliteetset huu-

morit ja kasulikke 

nippe. Meie plaanid 

on järgmised: tuua 

teieni värsked uudi-

sed restoranidest, in-

tervjueerida meister-

kokkasid ja arva-

musliidreid ehk teisi-

sõnu gurmaane ning 

lahutada teie meelt 

kui koorelahutaja. 

Meie esimene leht on 

teie käes, armsad lu-

gejad, hoidke see al-

les, sest see jääb ka 

ainsaks numbriks. 

Mõnusat lugemist! 

 

K. Allikas 

Foto: erakogu 

TERE! 
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toimetus 

Peatoimetaja: Karolin Allikas 

Keeletoimetaja: Triine Teder 

Toimetaja: Rico-Andres Lepp 

Küljendaja: Susanna Saadre 

Turustaja: Markus Randma 

MEIE INIMESED 

Foto: erakogu 
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uudis 

UUS RESTORAN MUUGA  

SADAMAS LÖÖB LAINEID 

27. märtsil avati uus 

restoran Muuga sa-

d a m a s  n i m e g a 

Praam. Ajastus on 

väga hea, sest tege-

mist on sissesõidu-

restoraniga. 

Klienditeenindajad 

pole ülemäära soojad 

ja viisakad, seega 

kõik tahavad võima-

likult kiiresti sealt 

minema saada. Kah-

juks on toit imemait-

sev ja kliente tuleb. 

Hinnad jäävad vahe-

mikku 3€-15€. Suu-

rim konkurent on 

Viimsi Keskuse Hes-

burger. Kõiki toite on 

võimalik Woltiga ko-

ju tellida. 

K. Allikas 
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reklaam 

Tel: 555 555 5555 

Muuga sadam OÜ Muuga 

Kas oled kunagi mõelnud, et 

kruiisid on ülehinnatud ja praamid 

on ebamugavad? Meie pakume 

soodsat ja huvitavat kogemust 

viibida heeringatünnide vahel ning 

nautida merehõngu. Meiega 

loksud Soome vaid nelja tunniga! 

Kaubalaevasõit 

Muuga sadamast 

***Reklaamiseaduse § 3 põhjal oleme sunnitud 

teatama, et kaubalaevasõidud Muuga sadamast 

on eriolukorra tõttu ebaseaduslikud. 
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uudis 

ITAALIA MAKARONID POLE KO-

ROONAVIIRUSEGA KOOS 

Inimestel on tekki-

nud hirm makaroni-

de ees. Veterinaar- ja 

toiduamet kinnitab, 

et Itaalia päritolu 

ku i va ined  po l e 

nakkusohtlikud. 

Kuna kuivatatud 

pasta säilib peaaegu 

igavesti, pole import-

kaupa viimase kolme 

kuu jooksul tulnud. 

Kõik hetkel poeletti-

del olevad makaronid 

on vähemalt 1-1,5 

aastat seisnud Eesti 

ladudes, kinnitab ve-

terinaar– ja toidua-

met. 

Sellegipoolest soovi-

tatakse osta kodu-

maist Tartu Milli 

ning jätta Barilla ja 

Reggia mustemateks 

päevadeks. 

T. Teder 
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nipid 

5 NIPPI, MIS  

KINDLASTI EI 

TÖÖTA 

S. Saadre 

Ehmata karjega 

muna, et selle koor 

paremini ära tu-

leks. 

Taluvõi mikrolai-

neahjus soojenda-

mine koos pakiga 

säästab aega ja ra-

ha. 

Kasuta sibula lõi-

kamisel kummikin-

daid, et vältida ko-

roona levikut. 

Kasuta küpsetuspa-

beri asemel vetsupa-

berit, et küpsetuspa-

berit kauemaks jät-

kuks. 

Küüslauk ai-

tab COVID-19 

viiruse vastu. 
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karantiin 

KARANTIINI TÕTTU SULETUD 

RESTORANID:  

VALITSUSE TOETUS ON ABIKS 

Sissejuhatav tekst, 

miks teema on ak-

tuaalne, miks resto-

ranid suletud—

annab tausta. 

Esimesena tuuakse 

välja restoranide 

seis, kokkade, tee-

nindajate ja omanike 

sissetulek ja kuidas 

see neid on mõjuta-

nud. 

Teisena tuleb ärite-

gelase arvamus, kas 

restoranide toetami-

ne on vajalik, kuidas 

COVID-19 ärisid 

kahjustab. 

Ebaoluline, 

aga huvitav 

tsitaat 
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karantiin 

Kolmandana tuleb 

valitsuse seisukoht, 

mida nad teinud on, 

mida kavatsetakse 

teha, võib-olla tsitaat 

tähtsalt ninalt. 

Kokkuvõtteks tõm-

matakse kõik otsad 

kokku ja jõutakse 

selleni, kuidas täp-

selt karantiin on mõ-

jutanud restorane. 

T. Teder 

Foto: erakogu 
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intervjuu 

TÖÖLT KOJU JA OTSE KÖÖKI 

Intervjuu kokaga, 

kes on kogu aeg köö-

gis. 

Intervjueerides teavi-

tab ajakirjanik kok-

ka, et ta on ajalehe 

Farfalle toimetaja ja 

ei kuritarvita infor-

matsiooni, mida 

kokk jagab. Meie aja-

kirjanik järgib ajakir-

janduse eetikakoo-

deksit väga korrali-

kult, siin kohal eriti 

kolmandat punkti (3. 

Ajakirjanik ja infor-

matsioonial l ikas) . 

Ajakirjanik ütleb ko-

kale, millist artiklit 

ta kirjutab ja mis sel-

le tagajärjed võivad 

olla. 

R-A. Lepp 
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ristsõna 

… KÄIB KÕHU KAUDU 

ONU UNO 




