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Ivan Hudik satub Vaala keskuses Koduste Toitude leti taha siis, kui vaja klienditeenindajat asendada.
Õige pea avab mees samas keskuses uue poe, kus lisaks pirukavalikule sätitakse le�idele ka Gruusia
päritolu toidud-joogid.

FOTO: Meelis Meilbaum

Aastaid Rakveres koduseid pirukaid pakkunud e�evõte on Vaala

keskuses üle aasta valmistanud ka sooje roogasid söögikohas Kodused

Toidud. Nüüd on plaan avada samas keskuses koos Gruusia partneriga

mägede maalt pärit ökotoodete pood.

Ivan Hudik, kes koos vend Denisiga asutas TÜ ViD, mis üle kuue aasta on pere

retseptide järgi pirukaid valmistanud ja müünud, on astumas äris järgmist sammu.

“Poolteist aastat tagasi võtsime üle Vaala keskuses endise Tarva Pubi ruumid, kus

avasime oma Kodused Toidud. Varahommikuti küpsetatakse seal köögis pirukaid,

mida müüme nii Vaala keskuses kui jätkuvalt Tsentrumis. Noorem vend Artjom on

peakokk ning esmaspäevast laupäevani pakume praade, suppe, suupisteid,” räägib

Ivan Hudik.
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Seis on selline, et naised ise ka ei vali enam naisi ning mehed
kõrvaldavad naised võimu juurest juba algstaadiumis, siis, kui võimu

pärast alles võideldakse.
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SOOVITAME LUGEDA

Mees märkis, et kliendid armastavad eriti nende šnitsleid ja kohapeal tehtud

pelmeene.

Kuigi pirukaid pakutakse kahes kohas –

Vaala keskuses ja Tsentrumis –, on

põhimüük siiski Tsentrumi pirukaletist.

“Jätkuvalt on rahva lemmik lihapirukas,”

märkis Hudik. Igal hommikul pannakse le�i

värsked pirukad, eelmisest päevast midagi

järele ei jää: peale kella viit hinnatakse need

alla. “On tekkinud oma püsiklientuur, kes

õhtul neid ostma tuleb,” lisas ta.

Enne jõule võ�is Hudik prooviks müüki ka

Gruusia Mimino kaubamärki kandvat mahetoodangut, millega kauples Vaala

keskuses eraldi letil.  “Väga hästi osteti adžikat, kontpuumarjadest moosi,” tõi ta

näiteks.

Nüüd on plaan koos Gruusia partneriga pidada lisaks poodi, kus kaubelda nii enda

pirukate kui ka Gruusia mahetoodetega. Kauplus avab uksed kahe nädala pärast

endise Suurte Rõivaste kaupluse pinnal.

Gruusia mahetoodangut koondavat kaubamärki Mimino Eestis esindav Irakli

Zhgenti osaühingust Gruusia Pood rääkis, et Mimino toimib juba 2004. aastast,

Eesti turul ollakse 2016. aasta lõpust.  “Praegu pakume Eesti turul üle 50 nimetuse

ökoloogiliselt puhtaid Gruusia tooteid – seda, mille üle on meil Gruusias põhjust

uhke olla,” lausus Irakli Zhgenti. Mimino valikus on veinid, kastmed, adžikad,

keedised, maitseained, mahlad. “Kõik on ilma säilitusaineteta ja ilma igasuguse

keemiata,” ütles Irakli Zhgenti.

Praegu on Mimino toodete müügiks Eestis kolm kauplust: Tallinnas uuel Balti

jaama  turul, Narvas ja Jõhvis. “Oleme väga rõõmsad, et saame avada poe ka

Rakveres,” sõnas  Zhgenti.

Kauplusevõrku on e�evõ�el kavas veelgi laiendada, samuti sortimenti. “Üha

rohkem inimesi leiab meid üles ja ostab meie kaupa,” rõõmustas e�evõtja. Rakvere

kauplus avatakse Vaala keskuses 17. veebruaril. “Tahame teha piduliku avamise, et

kõik oleks ilus ja uhke,” lausus Irakli Zhgenti.

Suurte meeste rõivapood Rakveres suletakse

Meesterõivaste kauplus, kus müüakse riideid suuruses 2XL–8XL, tegutseb Rakvere

Vaala keskuses viimaseid päevi. Kauplus on aegade jooksul kandnud nime Big Mac

ja Riidekunn. Mart Pitsner, poe üks ellukutsujaid, on äri edasi andnud tegusatele

naistele, kes võtnud kasutusele ka uue ärinime – Big Guest.

“Liitusin Riidekunni meeskonnaga rohkem kui kaks aastat tagasi ja nägin, et sel alal

on tulevikku. Kuna mõlemal asutajaliikmel on rohkesti muid kohustusi, ei jõua nad

otsese juhtimise ja igapäevatöö korraldamisega tegeleda,” selgitas Silva Loigo, kes

koos Kerstin Väljaotsaga on Riidekunni edasi arendamas.

Praegu pakume Eesti turul üle 50 nimetuse

ökoloogiliselt puhtaid Gruusia tooteid – seda, mille üle

on meil Gruusias põhjust uhke olla.“
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Silva Loigo sõnul on nende praegune prioriteet keskenduda Tallinna kauplusele ja  -

e-poele ning seetõ�u otsustasid nad Rakvere poe sulgeda.

“Meie uueks ärinimeks on Big Guest ning paralleelselt on toimimas kaks e-poodi,

nii Riidekunni kui ka uue nime all,” selgitas Silva Loigo.

“Meie klient tahab enamasti oma riideid selga proovida ja seetõ�u tullakse

sagedamini poodi kohale. Aga kes juba teab, milline mudel ja suurus talle hakkab,

tellib ka e-poest.”

Loigo avaldas arvamust, et kui Rakveres pood kinni pannakse, on klientidel asja

Tallinnasse ja kindlasti külastavad nad ka nende riidekauplust.

Riidekunn OÜ, uue ärinimega Big Guest, pakub meestele rõivaid kõigis

kaubagruppides ja esindatud on näiteks kaubamärgid Viking, Maxfort, Nurme,

Ewald. Rakvere kauplus on viimast päeva avatud 9. veebruaril.
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MEELELAHUTUS

PÜHAPÄEV, 4. veebruar
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Korterid Tallinnas >

Müüa korterid >

Müüa majad >

Uusarendused >

Üürikorterid Tallinnas >

Üürikorterid Pärnus >

Üürikorterid Tartus >

Müü oma kinnisvara >

Müüa majaosa
174 900 €

Müüa korter
65 000 €

Uusarendus
91 900 - 153
900

Varsti lõppevad >

Viimati müüki tulnud >

OstaKohe hinnaga >

0.10 € alghinnaga >

Sooduspakkumised >

Eesti Disain >

Otse Tegijalt >

Müü ise >

Juhtmevaba koduvalve
süsteem
59 €

Ke�asaeraa
m ja höövel
710 €

Kõrgratas/
ämblik
jalgratas...
5 000 €

Sõiduautod >

Koerad >

Kodutehnika >

Mööbel >

Põllu- ja metsatehnika >

Telefonid >

Tööpakkumised >

Lisa oma kuulutus >

Koerakuut Tommy
300 €

BV206
2 000 €

Šoti
mägiveised
300 €

PEATOIMETAJA

Aarne Mäe
aarne.mae@virumaateataja.ee
32 29 101

KONTAKT

Vihje: 322 9110 
Saada vihje siit

Lehe tellimine: 322 9110 
info@postimees.ee

Toimetus: 322 9110 
toimetus@virumaateataja.ee

REKLAAM

Reklaami tellimine: 322 9126 
reklaam@postimees.ee

JÄLGI MEID

MOBIILIRAKENDUS

Pandivere looduskaitsjad kohtusid Pajustis

PABERLEHT

10 ja 50 aastat tagasi
KUULUTUSED

Kuulutused 1.02
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