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Viiskümmend toitu,
mis muutsid ajalugu
ILME RÄÄK

lestuste salalaeka. See väike ja
ilmselt tähtsusetu episood viib
viimaks terve mälestuste tulvani.
Proust kirjeldas neid episoode
kui „tahtmatut mälu”, seda mõistet kasutatakse tänapäeval psühholoogias mälestuste kohta, mis
turgatavad pähe ilma teadliku
püüdluseta neid meelde tuletada.
Kasutades selliseid kirjanduslikke võtteid nagu oma tegelaste
tahtmatu mälu ning tundeelu
kujutamine, eemaldub Proust
19. sajandi süžeepõhiste romaanide võtteist ning sillutab nõnda
teed hilisematele modernistlikele kirjanikele.

T

oit ja jook on midagi nii
endastmõistetavat,
et
harva mõtleme nende
saamisloo,
tähenduse
või tähtsuse üle meie oma elus,
saati siis veel riikide ja rahvaste
saatuse kujundajana või koguni
ajaloo muutjana.
Raamatus „Viiskümmend toitu, mis muutsid ajalugu” on kirjeldatud toite ja jooke alates kõige tuntumatest ja levinumatest,
nagu leib, soolaheeringas, juust
lamba- ja veiseliha, õlu ja viski,
tee ja kohv, õunapirukas, ja lõpetades kõige haruldasemate ja ebatavalisematega, näiteks Sparta
must supp, biltong ja garum.
Parema ülevaate andmiseks sellest maitsete ja lõhnade virvarrist
jaotame need viiskümmend siin
kolme rühma selle põhjal, millega seoses neid oluliseks peetakse.

KAUGELT MAALT JA
MERE TAGANT
Mitmeid toite ja jooke seostatakse
maadeavastuste, tähtsate ajaloosündmuste ja poliitikaga, näiteks vürtsid,
kartul, šokolaad, tee, suhkur, Anzaci
küpsised ja kuivikud. Vürtsikaubandusel olid ajaloole ulatuslikud tagajärjed,
näiteks mõjutas see Veneetsia vabariigi
arengut, Portugali ja Hispaania kaupmeeste uute mereteede otsinguid ning
Hollandi ja Briti äriettevõtmiste esilekerkimist Ida-Indias 17. sajandil.
Toidu ja joogi ajalugu on sedavõrd
tihedasti omavahel põimunud, et vahel
on keeruline neist eraldi rääkida, näiteks 18. sajandil välja kujunenud sidemed Euroopasse teed ja suhkrut tarninud kaubandusvõrgustike vahel tähendavad seda, et üht mõistmata oleks
keeruline hoomata teist.
OTSE KÜLMKAPIST
Omaette rühma moodustavad leiutiste, uute säilitus- ja valmistusviiside
kasutuselevõtuga seotud toidud ja joogid, mis on mõjutanud või mõjutavad
ka tänapäeval tugevalt meie elustiili ja
tervisekäitumist ning millel on olnud
nii tuliseid pooldajaid kui ka vastaseid.
Sellised on näiteks kuivikud, Birds Eye

FOTO RAAMATUST

raamatu toimetaja

Tahad näha väga vara algavat saadet ja süüa väga lihtsalt valmivat õhtusööki?
Swansoni TV Dinner valmib ahjus kiiresti ja maitseb koduselt. Swansoni reklaam
1955. aastast.

külmutatud kala, piimapulber, konservitud veiseliha, Swansoni TV Dinner.
1953. aastal tuli C. A. Swanson and
Sons eksperdimendi korras välja uue
tooteperekonnaga, paisates turule viis
tuhat kandikut külmutatud kalkunilihast einet kastme, kartulipudru
ja hernestega. Ettevõte pani sellele
nimeks TV Dinner ning tegi sellele ulatusliku reklaamikampaania, nii sai
Swanson and Sonsi teleri ees söödavast õhtueinest esimene roog, millel õnnestus tungida valmistoitude turule –
ning nagu peagi selgus, oli see turg
tohutu. Nõnda õnnestus neil õigesti
ära tabada sõjajärgses Ameerika ühiskonnas toimuvaid muutusi.

RAAMATUST JA PILDI PEALT
Kolmas rühm hõlmab neid toite ja jooke, mis on seotud perekonna- või rahvatraditsioonidega ning inimeste isiklike mälestustega, sealhulgas neid, mis
on kuulsaks saanud mõne kunsti- või
kirjandusteose kaudu. Traditsioonidega seotud toitudest on esindatud näiteks kimchi, paella, iiri pada Pekingi
part ja nuudlid. Kimchi-teo pidu toi-

mub Koreas novembri lõpus või detsembri hakul. Selleks tulevad LõunaKorea perekonnad kokku, mõnikord
ühinevad nendega ka sõbrad ja naabrid. Lõuna-Korea kiiresti muutuvas
ühiskonnas on kimchi sillaks traditsioonilise ja nüüdisaegse vahel.
Kirjandusse on tänu Marcel Proustile jälje jätnud Madeleine’i kook,
Campbelli purgisupi tegi oma teosega
kuulsaks Andy Warhol. Madeleine’i
kook, mis Prantsusmaal väga levinud,
ei tundu esmapilgul just ilmse kandidaadina ajalugu muutnud toitude nimekirja. Sestpeale aga, kui Marcel
Proust kirjutas neist oma põhiteose
„Kaotatud aega otsimas” ühes kuulsamas episoodis, on neil tagasihoidlikel
merekarbikujulistel kookidel aga olnud
tohutu mõju kirjandusloole.

OTSE KIRJANDUSEST
Minategelane Marcel sööb tee sisse
kastetud Madeleine’i kooki ning kogeb
midagi kummalist, mida ta algul ei
mõista, kuid lõpuks siiski adub, et see
tee ja koogitükkide kombineeritud
maitse on avanud tema lapsepõlvemä-

OOTAMATUD MÕJUTUSED
Vajadus või soov mingi toidu
või joogi järele on inimest läbi
aegade sundinud kuhugi rändama ja midagi leiutama, ning kõige selle käigus on avastatud ja
leiutatud mõni uus säilitus- või
valmistusviis või jõutud mõne
eesmärgi või tulemuseni, milleni
ilma selle toidu või joogita ei oleks jõutud, olgu tagajärjed siis kas head või
halvad.
1666. aastal Pudding Lane’ilt Thomas Farrineri pagaritöökojast alguse
saanud Londoni suur tulekahju levis
kiiresti ja hävitas suure osa linnast.
Pagaritöökojas oldi parajasti ametis
mereväele äärmiselt vajalike kuivikute
valmistamisega ja Farriner oli jätnud
ööseks tukid ahju hõõguma. Kas tulekahju puhkes ainult kuivikute pärast
või oleks puhkenud niikuinii, seda me
võime ainult oletada.
Niisuguseid võimalusi mõelda, kuidas sündmused võinuks ühe või teise
toidu või joogi tõttu areneda, pakutakse selles raamatus rohkesti.
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Naljakas päevik kutsub lugema
MEELIS LAINVOO

T

öötades läinud sajandi üheksakümnendatel põhikoolis emakeeleõpetajana, märkasin, et
klassis käib käest kätte raamat,
mida lugesid õhinal needki, keda muidu ikka ja jälle tagant torkida tuli.
Selgus, et tegu oli äsja eesti keeles
ilmunud Anders Jacobssoni ja Sören
Olssoni „Berti päevikuga”.
Kui tundsin huvi, et mis lapsi selle
raamatu juures köidab, sain vastuseks,
et minategelane jutustab just nendest
asjadest, mis lähevad lugejale korda, ja
on vaatamata oma veidrustele sümpaatne ning raamat hästi naljakas. Kii-

resti ilmusid esimesele raamatule järjed ja Berti-raamatud on hästi populaarsed siiamaani ning jõudnud ka
kooliprogrammi.
„Minu Lotta-elu” on samuti päevik.
„Millest küll on tehtud väikesed tüdrukud? ” küsib tuntud lastesalm ja vastab
samas: „Suhkrust ja jahust ja maasikavahust – vaat, millest on tehtud väikesed tüdrukud.” Saksa kirjaniku Alice
Pantermülleri välja mõeldud kümneaastane Lotta ei ole sugugi nii magus
ja tema sisse mahub nii jonni kui ka
kadedust, nii kiuslikkust kui ka krutskeid. Sellel vaatamata on ta oma tahtmiste ja tegemistega üks vahva ja naljakas tüdruk.
Samasugust tähelendu kui Bertile ei

julge Lottale küll ennustada, kuid
esimene tagasiside on julgustav. „Naljakas raamat,” tähendab teise klassi
tüdruk Emili ja lisab teatud uhkusega,
et luges ligi 200-leheküljelise raamatu
läbi kahe õhtuga. „Tegelased räägivad
nii naljakalt ja teevad naljakaid asju.”
Raamutu üks voorusi ongi selle
näiline paksus: graafilise jutustusena
esitatud lugu on tihedalt pikitud lõbusate piltidega, mis teeb lapsele lugemise lahedaks ja julgustab kätte võtma ka
kopsakamaid kirjandusteoseid.
„Mina tahaks küll teada, mis Lotta ja
ta sõbranna Cheyenne veel teevad,”
soovib Emili, „ ja kas Lotta saab lõpuks
endale päris oma lemmiklooma. Ja kas
ta õpib plokkflööti mängima või mis ta

ilmunud
Maailma ajalugu
Mait Kõiv,
Aivar Kriiska
296 lk
kõva köide

„Maailma ajaloo” esimene osa käsitleb ajajärku inimkonna
ajaloo algusest kuni vanaaja lõpuni.
Enam käsitlemist on leidnud Euroopa
ajalugu. Aasia, Aafrika ja Ameerika
ajalugu on püütud vaadelda võimalikult kohaliku kultuuri kontekstis, vältimaks ajalookirjanduses sageli kohatud Euroopa-keskset lähenemisviisi.
Peamisel kohal on raamatus poliitiline ajalugu. Raamatu põhilisi ülesandeid on olla kasutatav teatmeteosena
isikute ja sündmuste osas. Sündmusajaloo kõrval on püütud anda lühike
ülevaade ka kõige olulisematest
sotsiaalajaloo ning kultuuriloo
arengujoontest.

Teadmiste
entsüklopeedia
autorite kollektiiv
360 lk
kõva köide

Kaasaegne teatmeteos,
mis on mõeldud eelkõige õpilasele,
kuid sobib kasutamiseks kogu perele.
Joonised, skeemid ja illustratsioonid
aitavad erinevaid valdkondi paremini
seostada. Nii jäävad põhiteadmised
nagu mängeldes meelde. Teave on
esitatud teemade kaupa: kosmos,
loodus, inimese keha, teadus ja ajalugu. Sõnastiku osas tuuakse välja
tähtsamad põhimõisted ja oskussõnad. Vajalik teatmeteos, mida
saab ikka ja jälle kätte võtta, et leida
olulist infot ja saada ka keerulistele
küsimustele kiire vastus.
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Selma Lagerlöf,
Günther Jakobs
tõlkinud Kadi Eslon
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Seikluslik lugu Nils Holgerssonist,
kelle härjapõlvlane kättemaksuks ära
nõiub ning kes läheb koos metshanedega rännakule läbi Rootsimaa.
Lastekirjanduse klassikavaramusse
kuuluv teos kütkestab nii väikesi kui
ka suuri lugejaid ka tänapäeval, sada
aastat pärast teose esmailmumist.

10 lugu.
Haldjad ja nõiad
Claire Bertholet,
Laure Phelipon
tõlkinud Helen Pruul
64 lk
kõva köide

Mis juhtub, kui haldjakooli õpilane
loitsu sassi ajab või naaberkorterisse
kolib nõid? Kas nõidadele kehtivad
luuasõidul kiirusepiirangud? Need
kümme lugu räägivad haldjate ja
nõidade sekeldustest ja seiklustest.
Selgub, et tänapäeva nõidadel ja
haldjatel on üsna samasugused
mured ja rõõmud kui suurtel ja
väikestel pärisinimestelgi.

selle India plokkflöödiga veel ette
võtab.”
Jääb vaid loota, et Lottal läheb hästi
ja eesti lasteni jõuavad ka tema naljaka
päeviku järgmised leheküljed.

Kosmose atlas.
Noore
astronaudi
avastusreis

Minu Lotta-elu.
Pungil täis
küülikuid

Kosmose atlas tutvustab teadushimulisele lugejale kuuel suurel voldiklehel
kosmose imesid ning tähtede ja
planeetide põnevaid sünnilugusid.
Värvipildid annavad hea ettekujutuse
Päikesesüsteemist ja selle uurimisest, taevakaardid aitavad leida
tähtkujusid. Laps õpib universumit
tundma huvitaval, mängulisel moel.
Atlas sobib kasutamiseks ka koolis.

Alice Pantermüller,
Daniela Kohl
tõlkinud
Katrin Uuspõld
184 lk
kõva köide

Jiri Dušek, Jan Pišala
tõlkinud Toomas
Volmer
34 lk, kõva köide

