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Eesti käsitööõllede ristiisa                                                                                            
James Ramsden

mist asus James tööle lin-
na nimega Burton on Trent, 
mida nimetatakse ka Maa-
ilma Õlle Koduks (Wor-
lds Home of Beer). Inglis-
maal töötas James õlleteha-
ses BASS müügijuhina. Kord 
pidi ta hiigelsuure kauplus-
te keti Tesco ostujuhile nen-
de firma õlut presenteerima. 
Tegu oli ülitähtsa kohtumise-
ga. James meenutab, kuidas 
ta õlut ostujuhile tutvustas: 
“See on maailma parim õlu.” 
Ostujuht küsis vastu: “Kust 
sa tead, et on? Mida sa üld-
se õllest tead? Kas sa oskad 
ise õlut valmistada?” James 
pidi tõdema, et ei oska. See 
tõdemus osutus päästikuks. 
Sealsamas võttis mees vas-
tu otsuse ja astus Birming-
hami ülikooli mikrobioloo-
giat õppima, spetsia-
liseerudes pärmi 
teemale (yeast 
husbandry), 
mis seotud 
ka õllepruu-
l i m i s e g a . 
Pärast üli-
kooli lõpe-
tamist kahe 
aasta pärast 
läks ta tagasi 
sama Tesco ostuju-
hi juurde ja ütles: “Nüüd 
ma tean täpselt, kuidas õlut 
valmistatakse.” 

Kui Jamesi toonane töö-
andja Ameerika suurfir-
ma poolt ära osteti, toimu-
sid ettevõttes ümberkorral-
dused, mis Jamesile ei meel-
dinud. Need piirasid tema 
otsustusvabadust. Ta kaa-
lus lahkumist, kuid siis ava-
nes võimalus saada vabataht-
lik koondamine koos kena 
koondamistasuga. Selle-
ga tekkis nii ressurssi kui ka 
vaba aega laias maailmas rei-
simiseks. 

Eesti oli Jamesi reisiplaa-
nides ühe sihtkohana sees 
olnud ja nii ta Tallinnasse 
sattuski, algselt mõeldes, et 
veedab siin veidi aega ning 
liigub siis peagi edasi Lät-
ti, Poola ja mujale. Tallinnas 
sai ta aga tööpakkumise asu-
da Rimi keti alkoholi ostuju-
hiks. James oli esimene välis-
maalane selles ametis. 

Unistus oma baarist 
 

Ent juba mõne aasta pärast 
tekkis mehel sama probleem 
– puudu jäi otsustusvabadu-
sest. Sellest sundseisust kas-
vas välja Jamesi unistus oma 
baarist, kus ta saaks omal 
vabal valikul endavalmistatud 
õlut müüa. Nii sündiski Tal-
linna vanalinnas asuv Drink 
Bar, kus fookuses olid erilised 
käsitööõlled, mitte tavalised 
laiatarbe õllesordid. “Kuna 
nõudlus eriliste õllesortide 
järele aina suurenes ja Drink 
Bar sai selle põneva valiku 
poolest kuulsaks, küsisid tei-
sedki baarid, kust neid sorte 
toome. Nii hakkasingi käsi-
tööõllesid Eestisse impor-
tima Ühendkuningriigist ja 
mujalt Euroopast,” meenutab 

James. “Õlu muutus 
ka siinses ühis-

konnas aina 
trendikamaks 
ja erinevate 
käsitööõlle-
de joomine 
cool’imaks.” 

E s i m e -
ne edukas 

kogemus sel-
ja taga, asutas 

James koos partne-
ritega kaks aastat taga-

si uue baari nimega Pudel, 
sedakorda uues trendipiir-
konnas Kalamaja loomelin-
nakus. “Olime ühed esimesed 
lisaks F-hoonele, kes siia koli-
sid. Ümberringi oli siis veel 
vana tühi tehasehoov. Paljud 
pidasid meid hulluks ja arva-
sid, et keegi ei hakka siin käi-
ma meie erilist õlut joomas. 
Kõik läks aga teisiti. Piirkond 
arenes väga kiiresti ja muutus 
käidavaks. Õllejoomise kul-
tuuri muutumisega oskavad 
inimesed üha paremini õlut 
valida. Trend on väga sood-
ne, inimesed mõistavad aina 
paremini, kui erinev võib õlu 
olla – niisama karastusjook, 
mis taastab sind pärast tren-
ni, toitu täiendav maitseela-
mus või ka väga pidulik jook. 
Õlu on uus šampanja,” naerab 
James. 

Aina tihemini hakka-
sid Jamesi juures käima oma 
kodus pruulitud õlut esit-

Paljud 
pidasid meid 

hulluks ja 
arvasid, et keegi 

ei hakka siin 
käima.

erilised elud|NKas sul on, 
mida kaotada?
5 kg, 10 kg, 50 kg? 

Kilo &  Kalor
müügil alates
6. märtsist

“See ei ole nii, et sööd päevas 
ühe kapsalehe. Õigesti süües 

hakkasid mul juba esimestel 
nädalatel kilod kaduma.”

Anu Likk –50 kg.


