
Soome lehelugejad tunnevad Maria 
Markust juba kaua. Tema sulest on 
ilmunud nii tervisesporti, tervislikku 
toitumist kui ka vaimset tasakaalu 

käsitlevaid lugusid, sekka veidi rahvusvahelist 
poliitikat ja EL-iga seotud teemasid. 

Aga siis leidis ta õlle. 
“Õlu on mulle oma maitse poolest alati 

meeldinud ja näiteks veinist loomulikuma 
joogivalikuna tundunud. Kuus aastat tagasi, 
pressireisil Taanis, toimus mu elus aga õlle osas 
tõeline ärkamine,” meenutab Maria pöördelist 
sündmust.

Säästva arengu ja keskkonnapoliitika teema-
dele pühendatud reisi viimasel õhtul kogunes 
rahvusvaheline ajakirjanike seltskond pidulikule 
õhtusöögile kohalikku õllerestorani. Viiekäigu-
lise menüü juurde oli sobitatud viis erinevat õlle-
sorti, mis täiendasid käikude maitsemaailma 
ideaalselt.

“Tol hetkel taipasin ma, kui hea ja mitme-
külgne toidukõrvane õlu tegelikult on. Tundus, 
et isegi veinist laiema ja põnevama valikuga!”

Taanis kuulis Maria esimest korda ka toi-
tude juurde õllesid soovitavate ja serveerivate 
asjatundjate, õllesommeljeede olemasolust ning 
neid Londonis koolitavast õlleakadeemiast. 
Uued teadmised jäid meelde mõlkuma ning 
paar aastat hiljem otsustas Maria seoses suurte 
elumuutustega härjal sarvist haarata ja imelisse 
õllemaailma tõsisemalt süveneda. 

Õllespetsialistiks Londonis
Londonis asuv Beer Academy osutus Maria 
otsingute järgi ainsaks ingliskeelset ja rahvus-
vaheliselt tunnustatud õllesommeljeede koo-
litust Euroopas pakkuvaks õppeasutuseks. 
Ka Ameerikas korraldatakse vastavasisulisi 
koolitusi – seal nimetatakse õllesommeljeesid 
cicerone’deks –, aga London võlus eelkõige prak-
tilistel kaalutlustel. Nii sai Mariast Londoni õlle-
akadeemia esimene Soome päritolu õpilane. 

Hea õlle nimel
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Soome ajakirjanik Maria Markus kirjutas varem heaolu-,  
nüüd pigem hea õlle teemadel. Aga nagu särav naine põhjanaabrite  

esimese õllesommeljeena kinnitab, on õllel ja heaolul palju ühist. 

“Õlu võib olla tähtis osa 
ka kulinaarsest kunstist,” 
nendib Soome esimene 
õllesommeljee, ajakirja-
nik Maria Markus.

OM
•|82   September 2015

õlleekspert



Kõige kaugemad kursusekaaslased saabusid teiselt poolt maa-
kera Brasiiliast.

“Õpingud koosnesid akadeemias korraldatavatest lühikursus-
test ning vahepeal tehtavatest kodustest harjutustest. Teadmised 
pandi proovile nii kirjalikult kui ka praktilisi oskusi hindavatel 
eksamitel. Lisaks kogusid kõik õpilased portfooliot, mille abil 
esitleti oma õllega seotud tegevusi,” kirjeldab Maria.

“Paljudel osalejatel oli juba väga tugev professionaalne taust, 
nad on näiteks aastaid pruulikodades töötanud või isegi pruuli-
koja omanikeks olnud. Ise läksin koolitusele nendega võrreldes 
suhteliselt algajana ja sellepärast võttis mul näiteks portfoolio 
kogumine palju aega.”

Lisaks ajale kulus esitlusmapi tegemisele ka kopsakalt naelu 
ja eurosid.

“Muidugi oli mul selle jaoks vaja palju erinevaid õllesid osta, 
neid proovida ja toitudega katsetada,” naerab Maria, “kokkuvõt-
tes läks koolitus veidi üle tuhande euro maksma. Sinna juurde 
lisanduvad muidugi reisi- ja majutuskulud.”

Loovad lood
Alates läinud kevadest on Maria Markus saanud ennast õllesom-
meljeeks nimetada. Tänaseks on Beer Academy koolituse läbinud 
87 õllesommeljeed 14 riigist. Soomes rahvusvaheliselt tunnusta-
tud kolleege Marial veel polegi. 

“Aga küllap neid tuleb peagi juurde. Õlu muutub järjest tren-
dikamaks ja õllesortide valik aina laieneb. Keskendudes koguse 
asemel kvaliteedile, hakatakse aru saama ka õllest kui tervisliku 
eluviisi osast.”

Ent millised on ühe õllesommeljee tavalised tööülesanded? 
“Päris tavalisi ülesandeid on raske nimetada, sest võimalusi 

on palju. Turismi valdkonnas korraldatakse näiteks erinevaid 
baare ja pruulikodasid külastavaid õlletuure, palju viiakse läbi ka 
õllemaitsmisi. 
Muidugi paku-
vad töövõimalusi 
ka pruulikojad 
ja restoranid, 
paljud õllesom-
meljeed ka koo-
litavad poodide 
ja restoranide 
töötajaid või 
tegelevad õlle-
teemaliste üri-
tuste-festivalide korraldamisega,” tutvustab Maria peaaegu 
lõputut nimekirja.

“Mul endal on peaosas endiselt ajakirjanduslik töö, kus proo-
vin aina rohkem õlleteemadele keskenduda ja õlut kui mitme-
tahulist heaoluallikat propageerida. Koos oma fotograafina töö-
tava elukaaslasega olen peale ajakirjade hakanud õlleteemalist 
sisu ka teistesse meediatesse tootma. Hiljuti käisime New Yorgis 
kogumas materjali artiklite ja lühifilmide tarbeks.”

Ajakirjanikuna huvitavad Mariat eelkõige õllega seotud ini-
meste lood.

“Õllemaailmast on leida väga paeluvaid elukäike. Väikestes 
pruulikodades on palju oma töösse kirglikult suhtuvaid inimesi, 

“Maailmas puhu-
vad juba uued tuu-
led ning populaar-
seks on saamas 
lahjemad ja ka  
hapud õlled.“
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kes tegutsevad suure südamega. Osad neist 
on teinud sissetuleku nimel päris korra-
likke ohverdusi, selleks et oma unistust 
täita. New Yorgi väikestes pruulikodades 
töötab palju loominguliste erialade inimesi, 
kes on hakanud oma loovust uute õllede 
kallal teostama.”

Maria sõnul ühendab huvi õlle vastu 
väga erineva taustaga inimesi. 

“Õlleinimesed on toredad ja heatuju lised 
ning nendega on lihtne suhelda,” kinnitab 
ta. 

Ka õlle-tasting’utel ei mekita jooke kort-
sus kulmuga.

“Õlut ei sülitata kunagi suust välja,” 
annab vastne asjatundja nõu. “Lisaks annab 

õllesommeljee joogi sees leiduvate maitsete 
suhtes ainult suunajooni, jättes lõplikud 
aistingud iga osaleja enda otsustada.”

Ka õlle imidži suhtes on Marial üks suu-
najoonetaoline arvamus varrukast võtta.

“Ma väga soovin, et üldine suhtumine 
õllesse muutuks positiivsemaks. Lihtrahva-
joogiks pidamise asemel peaksime õlut 
rohkem austama ja selle nüanssidest aru 
saama. Aga liiga peeneks või tõsiseks asi 
küll minna ei saa, sest õlu on lõbus ja selli-
seks ta jääma peabki!”

Tutvu ka Maria valdavalt ingliskeelse blo-
giga aadressil beerhighway.com või Faceboo-
kis facebook.com/beerhighway.

Õlu + kook = 
taevane combo
Õllesommeljee Maria Markus julgustab 
sobitama õlut ka magustoitudega. 
Serveeri magustoidukõrvane ilusast 
väikesest klaasist ja lase desserdil hea 
maitsta.

Proovi selliseid kooslusi:
• nisuõlu + juustukook;
• kange porter + šokolaadikook;
• kloostriõlu + nelgi-kaneeliga 
   maitsestatud rabarberikook vanilli-
   jäätisega.

Soome pruulikojad 
on hädas karmi 
seadusandlusega
Nii nagu Eestis, nii on ka Soomes õllekultuur 
viimase viie-kuue aasta jooksul õitsele puh-
kenud. Käsitööõllesid valmistavaid väike-
pruulijaid on juba üle 50, lisaks rikastab õlle-
kultuuri ka lisandunud kodune pruulimine.

“Ka suured pruulikojad on ärganud ja haka-
nud tavapärase lager-õlle kõrvale sorte pakkuma. 
Näiteks kangemapoolne India pale ale ehk IPA 
on viimastel aastatel lausa trendiks olnud. Maa-
ilmas aga puhuvad juba uued tuuled ning popu-
laarseks on saamas lahjemad ja ka hapud õlled,” 
kirjeldab Maria uusi suundi.

Tema sõnul toodavad Soome väikesed pruuli-
kojad kõrge tasemega jooke. 

“Lisaks õllele on meil muidugi ka sahti ehk 
koduõlu, mis on au sees eriti välismaa õllehuvi-
liste seas.”

Põhjanaabrite väikepruulijad on aga kimpus 
ülikarmi alkoholiseadusega, mis keelab külasta-
jatele suunatud õllemüügi pruulikoja ruumides. 

“Siin vajataks muutust juba üksnes turismi 
edendamise seisukohalt,” ohkab asjatundja.

“Praegu on väikeste pruulikodade tooteid saa-
daval restoranides ning kanguse järgi kas hästi 
varustatud marketites või Alko poodides.”

Osad pruulikodadest on siiski juba omad järel-
dused olukorrast teinud ja vastavad otsused lan-
getanud. Näiteks Tampere päritolu Sori Brewing 
kolis hiljuti teisele poole lahte –Tallinna.

Kas Eestis saab 
õlleteadust õppida?
 Otsest õllesommeljeede koolitust 
Eestis ei ole. Parim võimalus eriala-
inimestel õlleteadmistes end täien-
dada on  iga-aastased õllesommel-
jeede võistlused. Kõigile võistlustel 
osalejatele korraldatakse päevane 
õllemaailma koolitus. See koolitus 
on üks põhjusi, miks need võistlused 
on üsna osavõturohked. Kahel aastal 
on seal end proovile pannud üle 
30 võistleja.

Eesti esimene õllesommeljee 
Kristjan Peäske
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