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Tõeline Maroko talv tuleb lume ja tulise supiga

On hommik. Tegelikult küll öö, sest 
väljas on pime. Astun sammu uk-
sest välja ja olengi siruli — maa on 

jääs! Ajan end püsti, tõmban põhjamaala-
se ninaga õhku ja järeldan — tõepoolest on 
miinuskraadid. Sama kinnitab suust väljuv 
aurupahvak. «Kuidas siis järsku nüüd n i i 
külmaks läks?» torisen rohkem omaette. 
«Mis nüüd nii külmaks,» vastab äiapapa. 
«See on täitsa tavaline. Vahel on palju kül-
mem, aga õnneks ei kesta talv meil eriti 

kaua, muidu külmuksime surnuks. Kütet 
ju sellel kõrgusel veel majja sisse ei ehita-
ta.»

Istume autosse, et sõita berberipro-
vintsi pealinna Khenifrasse. Olen ammu 
tahtnud seda oma silmaga näha, sest 
olen selle kohta palju lugenud. Kuni auto 
mootor soojeneb, imetlen vaadet Mou-
lay Bouazzale. Õhuke valge lumekirme 
katab veel unelevat linna, nii maad kui 
maju. Kuidagi Eesti-kodune tunne tuleb 

peale. 
Autos jään magama. Kui silmad avan, 

näen mõlemal pool teed paksu lumevai-
baga kaetud viilkatuseid, millesse oleks 
justkui pikitud sihvakad suitsevad siga-
rett-korstnad. Kus me oleme? «Umbes 
poolel teel,» vastab Mustafa. Ei, ma mõt-
len, et kuidas siin normaalse katusega ja 
suitsevate korstnatega majad on? Siiani 
olen Marokos näinud vaid avatud ter-
rass-katusega maju, mitte viilkatuseid. 

ma ütlen «maroko» ja sina sule hetkeks silmad ... mida nägid? sosistavat  
kõrbeliiva, uhkeid palme, koorma all ägavaid apelsinipuid, kirevate paeltega 
kaunistatud kaameleid ja suuri vankrilogusid vedavaid eeslikesi? mina näen 
muud, sest minu maroko on mägede maroko.
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Tõeline Maroko talv tuleb lume ja tulise supiga

Finnairi lennukid saavad uueks 
nii seest- kui ka väljastpoolt
Finnair võtab uuest aastat kasutusele uue 
logo ning muudab lennukite salongide 
sisekujundust – lennureisid Finnairi pardal 
mööduvad edaspidi palju heledamas ja 
helgemas keskkonnas.

Kuid see on ainult väike osa projektist 
Visioon 2020, mille käigus plaanib firma 
oma identiteedi täielikult ümber kujunda-
da. Stjuuardid ja stjuardessid saavad ilusad 
kostüümid ning isegi nõud, millel lennukis 
toitu serveeritakse, pidavat muutuma 
kaunimaks. 

Vilde reisid internetis
Eduard Vilde muuseum avaldas kirjaniku 
145. juubeliaasta kokkuvõtteks tema reise 
ja reisikirju tutvustava veebilehe www.
vildereisid.wordpress.com. Sealt saab 
lugeda Eduard Vilde reisikirju Hispaaniast, 
Marokost, Alžeeriast, Tuneesiast ja palju-
dest teistest riikidest ning tema reisidelt 
saadetud korrespondentsi.

Ehh, uhhuduur 
väntab Aafrikasse
Uhhuduuri jalgrattamat-
kajate meeskond lendas 
detsembri lõpus Tallinnast 
Teherani, et paari kuuga jalg-
ratastel Iraanist Aafrikasse sõita.

Uhhuduuri traditsioonide kohaselt 
alustavad Hannes Hanso, Mart Kuusk, Priit 
Kuusk, Kristjan Prii, Liivo Niglas ja Tanel 
Rütman oma rattamatka sealt, kus nad 
eelmisel korral lõpetasid ehk Teheranist.

Rändurid sõidavad läbi Iraani, siis üle 
Pärsia lahe Araabia Ühendemiraatidesse, 
kust retk jätkub läbi Omaani ja Jeemeni, 
üle Punase mere Adeni lahe nurga Djibou-
tisse ning sealt Etioopiasse, mille pealinnas 
Addis Abebas on reisi lõpp-punkt.

Eelmisel korral sõitsid uhhuduurlased 
ratastel läbi Hiina, Mongoolia, Tiibeti, 
Nepali, India, Bangladeshi, Pakistani, Iraani 
ja Afganistani.

Järjekordsest reisist on meestel kavas 
teha ETVle reisisaade, mis peaks eetrisse 
jõudma kevadel.

«Aa, no see on sellepärast, et oleme 
nii kõrgel mägedes, et talv on siin pikk 
ja külm. Seepärast ehitatakse majale 
viilkatus, et see lume raskuse all vastu 
peaks, ja küttesüsteem peab sellel kõr-
gusel juba ka olema.»

Imetlen otse tee ääres seisvat suurt 
punaseks värvitud maja. Oleks sel veel 
ka puitvooder, ei erineks see minu 
Eesti kodust kuigi palju.

Tee veerde jääb muudki huvitavat. 
Loodus on Maroko mägedes hoopis 
teistsugune kui Põhja- või Lõuna-Ma-
rokos. Siin ei kasva palme, apelsini-, 
mandariini- ega sidrunipuid. Kui eest-
lasele siinsest metsaalusest pilti näi-
data, ei oskaks ta pakkuda, et tegu on 
Marokoga, Aafrikaga. 

«Näe, seal on jõulupuu!» hüüab 
äi ja paneb sõrme vastu klaasi. Kus? 
Mis jõulupuu? Tõesti, üks puu sarna-
neb kuusele, ehkki on hulga pikemate 
okastega. «See ei ole kuusk,» teatan 
tähtsalt. «Jah, ma tean,» vastab äi, 
«aga just selle puu viisid koloniaalaja 
prantslased oma pühadeks koju ... ni-
metasid seda jõulupuuks.» Eks tuleb ju 
kuidagi kohalike oludega kohaneda.

Khenifrasse jõudes on peaaegu lõu-
na. Väikestesse söögisaalidesse kogu-
neb palju rahvast, kes soovivad oma 
sisikonda soojendada minu jaoks kõr-
vetavalt kuuma ning vürtsika šorba-
supi ja ahjusoojade mannakookidega —  
fatiira’dega. On tõeline talv. 
 Kätlin HOmmiK-mrabte

Maroko fatiira
Sõnatüvi FTR tähendab araabia keeles lõikama, midagi kiiresti 

tegema, lõhkema, pragunema. Sellest tüvest tulev fitr tähendab paastu 
katkestama või hommikusööki ja fatiir on tõlkes kiiresti tehtud, toores, 
mõtlematu, äkiline. Fatiira on aga see, mida me kiiresti valmistame ja 
millega hommikul nälga kustutame. 

Erinevates Araabia riikides kasutatakse sõna fatiira erinevate toitude 
tähistamiseks, Maroko versioon on enim tuntud ka eurooplastele. Maro-
kos on see väga populaarne hommikusöök ning maitseb kõige paremini 
soojalt või ja moosiga, kuid miks mitte ka juustu või meega. 

Fatiira tegemiseks läheb vaja 1 kl õli, 0,5 kl suhkrut, 1 tl soola, 1 kl  
piima, 3 kl peeneteralist mannat, 3 kl jahu ja natuke kuiva pärmi või 
küpsetuspulbrit. Sega kõik toiduained kokku. Sõtku parajalt sitke tainas 
ja veereta sellest pallikesed, seejärel vajuta pallid ketasteks. Prae kettaid 
pannil nagu pannkooke, kuid ilma õlita. Serveeri soojalt kas moosi, mee, 
sulajuustu või arganiõliga. 

Kuidas kohale saab?
Maroko suurematel linnadel on Euroopaga väga hea lennuühendus, ka 
odavlennufirmad Ryanair ja EasyJet lendavad mitmesse Maroko linna. 
Kohapeal on mugav liikuda rongiga, kuid et väiksematesse küladesse 
ühistransport ei vii, on talvel mõistlik rentida auto või saada kokkuleppe-
le mõne taksojuhiga. Suvel on mägedes tore ka jalgrattal mäkke rühkida.

Linke
www.visitmorocco.com 
www.khenifra.ws 
en.wikipedia.org/wiki/Moulay_Bouazza
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