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Eestlaste eksootiline 
korilus
Ingrid räägib, et kui nad Rudy-
ga Eestis perel ja sõpradel külas 
käivad, imestab mees jätkuvalt, 
kuidas eestlased nii kannatli-
kud on – lehest saab lugeda, 
kui eesrindlik on majandus, 
aga palga- ja pensioninumb-
reid nähes tuleb lihtinimeste 
ees müts suure kaarega maha 
võtta. Harjumatuks peab ta ka 
vaikset ja tasast loomust ning 
üsna eksootilisena võtab eest-
laste koriluseusku. Kui Ing-
rid viis Rudy oma sugulastega 
metsa seenele, nautis mees üle 
kõige rattaga tühjadel metsa-
teedel kihutamist. Metsas istus 
ta lihtsalt kännu otsa ning jäl-
gis huviga, kuidas “korilased” 
nobedate näppudega korve 
täitsid. Korvid võisid küll täis 
saada, aga kodus soostus Rudy 
seeneroogadest sööma vaid 
kukeseenekastet ja onutütar 
Merikese soolatud männiriisi-
kasalatit, mida Rudy peab ain-
saks tõeliselt söögikõlbulikuks 
seenetoiduks. 

Flaami köögist rääkides kir-
jeldab Ingrid kohalikke roogi 
kui eestlastele üsna lähedasi. 
“Siin süüakse karbonaadi, mis 
meie mõistes on liha tumedas 
kastmes, ja kotletti, mis meile 
on tuntud hoopis karbonaadi 
nime all. Neid asju tuleb mee-
les pidada, muidu tellid enda 
arust ühe roa, aga tuuakse 
hoopis teistsugune,” muheleb 
naine, kes kiidab ka sinikar-
pe. “Populaarsed on ka väike-
sed krevetid (garnalen), mille 
kohta ei tohi siinkandis kunagi 

öelda scampies!” hoiatab kohe 
Rudy lõbusalt ja seletab, et 
scampies võib öelda vaid suur-
te krevettide kohta. “Garnalen 
on alati garnalen, nagu anšoo-
vised ei ole “Tallinna kilud”.” 
Paari enda kodus on aga auko-
hal eelkõige kana- ja kalaroad, 
kuid vahel valmistatakse siiski 
ka sinikarpe.

Reisiromantika kütkes

Kui eestlasele nimetada Flaa-
mimaad, tulevad esimesena sil-
me ette Madalmaade kunstni-
ke maalid, aga ka Belgia detek-
tiiv Hercule Poirot ja Brüsse-
li sümbolina pissiv poiss. Ing-
rid ja Rudy on Belgia risti-põi-
ki läbi sõitnud ning soovitavad 
teistelegi Brüsselist väljapoole 
piiluda, eriti sellistesse linna-
desse nagu Brügge, Antwerpen 
või Gent. Paar on taasavasta-
nud vana tõe, et sõbraliku paa-
rina on tohutult tore maailmas 
ringi reisida, isegi kui need on 
lühikesed nädalavahetuse lin-
nareisid. Kõige romantilise-
mateks reisideks on seni nen-
de jaoks osutunud Horvaatia, 
Lõuna-Prantsusmaa ja Hiina. 
Kaugematest paikadest on eri-
lisena meelde jäänud veel Kuu-
ba, Mehhiko ja Egiptus.

Mida on eestlannal ja flaa-
mil teineteiselt õppida? Rudy ja 
Ingrid kinnitavad, et need kul-
tuurid ei olegi nii kauged, kui 
võiks arvata. Samas ei ole need 
ka lähedased. Ingridi sõnul 
on eestlaste ja flaamide ühine 
joon majanduslik kokkuhoid-
likkus. “Flaamidel ja holland-
lastel on aga väike vahe,” sel-
gitab ta. “Kui hollandlasi pee-
takse ihnsateks, siis flaamid on 
lihtsalt targad planeerijad.” 

Ingrid kinnitab, et flaamid 
on võõraste suhtes palju tole-
rantsemad kui eestlased. “Häs-
ti lahe on teisest kultuurist ini-
mesega koos elades see, et saab 
heietada lapsepõlvemäletusi, 
aga teisele on kõik uus ja huvi-
tav. Samas on ka veidraid kok-
kupuutepunkte, sest tänu nõu-
kaajal Tallinnas olnud võima-
lusele Soome televisiooni jäl-
gida on meil Rudyga ühiseid 
lapsepõlvefilme, nagu  “Flip-
per”, “Don Camillo” ja mitmeid 
põnevussarju.” 

Ingrid ja Rudy hindavad teineteist ka 
reisikaaslastena. Pilt on tehtud reisil 
Indoneesiasse, mis on vaid üks nende 
ühistest sihtkohtadest.

Eestlaste seenehullus 
paneb Rudyt senimaani 
imestama.


