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MULLE MEELDIB LENNATA AGA MITTE ERITI KÕRGELT
Mulle meeldib lennata. Rohkem kui reaalse lennukiga, meeldib mulle lennata mudellennukiga. Ning kui täiesti aus olla,
meeldib mulle lendamisest enam nende
lennukite ehitamine. See töö nõuab täpsust, teadmisi aerodünaamikast ja elektroonikast ning tohutult kannatlikkust. Iga
järgmise projektiga muutuvad ehitatavad
lennukid aina keerulisemaks.
Esimese lennuki ehitamine algab ikka
kõige lihtsamast mudelist. Lihtsate asjade parimad asjatundjad on muidugi jaapanlased. Ei ühtegi üleliigset joont, puhas
vorm ja praktilisus – need märksõnad iseloomustavad kõige paremini kolme jaapani disaineri väljamõeldud mudellennukeid,
mis on meisterdamiseks raamatus „Mudellennukid. Ehita ja lennuta”. Neid lennukeid
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võib ehitada koos lastega või siis, kui lapsed juba magavad  Mida täpsemalt ehitada, seda paremini mudel lendab. Esimese lennuki ehitamine on pisut harjumatu,
kuna kokku tuleb panna märkmisväärne
hulk detaile. Järgmised mudelid valmivad
juba kiiremini. Kui lennuk on valmis ja esimesed testlennud tehtud võib lennuki kaunistada värviliste kleepsudega. Kellel on
huvi lennukite vastu ning tahtmine asju ise
teha, siis selle raamatuga saab mudelismile sõrm antud. Raamatus olevate lennukite
lennuvõimelisust testisid Hiiumaa Mudeliklubi katselendurid, raamatu tõlkis Berliinis elav mudellendur Thilo Fürstenberg.

Tiit on Koolibri peakunstnik. Eelkõige tegeleb ta
matemaatika ja loodusainete õppekirjanduse kujundamisega. Et loodusainete õppetekst vajab
kõrvale rikkalikku pildimaterjali, käib Tiit seda
mööda Eestit fotoaparaadiga jahtimas. Tema suurepärased loodusfotod moodustavad olulise osa
Koolibri pildipangast ning annavad suurepärase
lisaväärtuse meie loodusõpetuse esitlustele. Maa
peal pildistamine muutus Tiidu jaoks aga igavaks
ja viimastel aastatel on jõudnud õpikutesse fotod,
mis on tehtud õhuavarustest, kasutades sellleks
spetsiaalselt ehitatud multikoptereid.
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SUVISELT KERGE
Suvel tahaks kõike natuke lihtsamalt ja kergemalt võtta, olla vaba koormavatest kohustustest ja tegelda lemmikutega, olgu need siis
pereliikmed, koduloomad või hobid, milleks
külmal ja pimedal aastaajal piisavalt aega
ei jäänud. Isegi tüütu igapäevane küsimus,
mida lõunaks või õhtuks süüa teha, ei tundu
suvel nii painav. Või ehk toimida just vastupidi ja teha söögitegemisest lõbus ajaviide?
Sellise kerge ja kerglasema meeleoluga haakuvad väga hästi mitmed Koolibri
uued kokaraamatud. Sarjas „Maitsev ja
tervislik” viimasena ilmunu, pealkirja all
„Toitvad supid” pakub lisaks tõesti rammusatele peaaegu-et-pajaroogadele ka
suvisemaid kreemsuppe, külmi suppe ja
inspireerivaid magusaid suppe. Kui olete
raamatut lehitsenud ja mõne meelepärase supi ka valmis vaaritanud, siis hakkab
pea tööle ja suudate ehk ka ise külmkapis
ja aiamaal leiduvast perele supi lauale võluda. Meel (ja kaal) saab kergem ning rannahooaeg võib alata.
Kellel supist väheks jääb, saab ideid ka
teistest sama sarja raamatutest, näiteks
„Kerged salatid” või „Taimetoidud”. Kogu
sari on endale juba truu lugeja leidnud,
sest mitmestki ilmub juba kordustrükk.
Tegemist on tõesti asjalike retseptivalimikega, kus peale üsna uudse lähenemisega
roogade ja heal tasemel piltide veel lihtsasti järgitavad selgitused. Ka ei ole tavaliselt
vaja keerulisi ja haruldasi koostisosi, vaid
kasutatakse ikka seda, mida aiast, kapist
või nurga pealt poest saada.
Päris kuumade päevade kaaslaseks
sobib hästi veel üks sama sarja raamat,
„Smuutid ja mahlakokteilid”. Pole uudiseks, et smuuti on mõnusaks vahepalaks
või ergutuseks. Et aga segumahladest saab

Ülle toimetab peamiselt tõlgitud aimekirjandust
täiskasvanutele, nii on tema käe all ühtse keelelise vormi saanud suurem osa Koolibri reisijuhte ja
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terve menüü koostada ja supist magustoiduni lõunasöögi lauale panna, see tuleb
küll oma silmaga üle vaadata ja oma köögis järele proovida. Kuumast ilmast uimase pea kosutuseks on smuutist saadav vitamiinilaks vägagi värskendav.
Kes suvel natuke suuremat köögis askeldamist ei pelga või keda magusaisu selleks
pliidi äärde ajab, sellele on heaks abiliseks
paksem raamat „Toorjuustukoogid”. Siit
leiab igat sorti isuäratavaid ja lahedaid kooke, millega oma päeva magusaks teha. Ja
kui te suvel seda ehk nii tihti ei kasutagi, on
hea see oma käeulatuses hoida, et vajadusel lemmikretsepti järele vaadata või külalisi oodates midagi uut ja põnevat katsetada.
Soovin kõigile värvikat suve ja põnevaid
gurmee-elamusi!
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kokaraamatuid. Rootsi keele hea valdajana on Ülle
tõlkinud Ulf Starki ja Pettsoni-raamatud ning saanud nende tõlgete eest ka palju kiita.

