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Mamma on sel kevadel salatilummuses. Poelettidele on jõudnud   mõnu-
salt apelsinimahlane  Porgandisalat  ning pehmelt majoneesine    Kapsasalat.   
Mõlemad sobivad nagu valatult näiteks kevadsuvisele grillilauale. 

Ka Mamma armastatud Caesari salatite sari on uute vahemeremaitsetega 
täiendust saanud.  Valikusse on lisandunud Kreekapärane salat juustu ja olii-
videga – suurepärane lõunaamps neile, kes soovivad kerget ja maitsvat keha-
kinnitust.   Et salati iga koostisosa eriti   isuäratavalt värske ja krõmps püsiks, 
serveerib Mamma seda taas oma eriti käepärases sektoriteks  jaotatud karbis. 
Proovi kindlasti!
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Mamma tunneb 
kevade maitseid!

Juhtkiri

Kuidas elad, Eestimaa?
oheliste rattaretkel tunnen end alati nagu maa peremees, 

kes on väljasõidul ja käib oma valdusi üle vaatamas, sõites 
mööda Eestimaa teid. Vahel on küll silmil väike murekorts 
lagunenud aita nähes, aga enamasti noogutades tunnusta-

valt: ilus, ilus!
Mõnus on uneleda ratta seljas läbi rohehämuse Eestimaa, 

kuulata tärkavat rohtu ja linnulaulu ning peatuda mõnes vin-
ges ja pärandlugudest ülekeevas paigas. Milline iidne koht, 

milline vaade! Olen selle maa pärija ja mina elan siin!
Aga tegelikult on see illusioon, et kogu Eestimaa on 

minu kodu, väljaspool Tallinna olen kõikjal külaline,  
(sise)turist. „Suureestlase” teadvust on minusse ilm-

selt koolipõlvest peale sisendatud: oluline on, et oled eestlane, aga kas see-
juures ka järvakas või virulane või harjukas, teisejärguline. Minu kodu 
tähendab Eestimaad üldiselt, selle ühest servast teise, aga kui küsida, mida 
mul täpselt on asja Setumaa või Märjamaa külakestega, ei oska sellele vas-
tata. Aga tunne on vägev, olen rikas nagu peremees.

„Suureestlase” tunnet on vahel hädasti vaja. Kui mõtleme näiteks kuuma-
dele kevadpäevadele 1988. aastal, mil toimus fosforiidisõda. Kas oleks saar-
lasi ja võrokesi pannud muretsema Virumaa saatus, kui poleks olnud laien-
datud kodutunnet? Lembitu-aegadel ühtset Eestimaa-tunnet polnud, osad 
maakonnad jäid sajanditetaguse vastupanuga ühinemata, ja vaat mis juhtus.

Ometi häbenen veidi suureestlase kodutunnet, linnainimesele omast. 
Kogu aeg on asja ja õiendmist paikadega, kus ma tegelikult ei ela. Kus on 
minu väike maanurk, mis isamaa-paatosele kaalu annaks? Suvekodu ei lähe 
arvesse, seal olen vaid sisemigrant.

Filosofeerida pikalt ei saa, sest elu kiirrong tormab lähemale järjekord-
sele kevadisele Roheliste rattaretkele, kus peab taas paisutama oma suur-
eestlase kodutunnet, kuna retke teema on üle-elusuurune projekt Rail Bal-
tic. Keeruline, raskesti hoomatav ettevõtmine on see raudteevärk, mille 
projekti eestvedajate kiirustava õhina tõttu ei saa keegi täpselt aru, miks 
looduskaitsjad jälle vinguvad. Raudteid ju ennegi ehitatud! Mitu korda Eesti-
maale! Siiski pole päris nii. Toon ainult ühe näite, mis eristab vanade raud-
teede mõju uuest: Rail Balticu 240 km tunnikiiruse tagavad teed lõhuvad 
taradega meie loomade asurkonna kaheks. Kuidas need täpselt kaheks lõhu-
takse, räägib meie käesoleva numbri pealugu, ning ühtlasi kuuleme lisa ka 
Roheliste rattaretke väitlusõhtul.

Nii et mingem rattaretkele ja arutagem Eestimaa peremeeste ringis, kui-
das ühise kodu asju koos ajada. Ise oleme Eestimaa-tunde omaks tunnis-
tanud ja nüüd olgu meil kõigil asja iga tähtsa muutusega, mis kodumaal 
sünnib.
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