




TERE TULEMAST
Oleme koostanud selle kataloogi eesmärgiga luua 
sidemeid kohalike talunike, toiduteenuste osutajate 
ja inimeste vahel, kes tahavad süüa maitsvat, 
tervislikku ja kohapeal kasvatatud toitu.

Selles kataloogis leiate nimekirja väiketalupidajatest
ja käsitöötoidutegijatest kolmest omavahel koos-
tööd tegevast mittetulundusühingust: Saaremaa
Talupidajate Liit, Saare Mahe ja Saaremaa
Turundusühing, kes turustavad ise oma tooteid
otse tarbijatele. Siit leiate nende kontaktandmeid,
teavet nende poolt valmistatud toodetest ning
juhendi, kuidas ja kust kohast on võimalik nende
tooteid soetada.

Siit leiate informatsiooni ka avatud taludest, kus
saate osaleda ringkäikudes või kasutada võimalust
korjata ise omale marju, samuti talupoodidest, mis
müüvad talutooteid, restoranidest, mis kasutavad
kohalikku toorainet.

Seda juhist võib kasutada abivahendina restoran, kes 
otsib värskeid talusaaduseid; koolisöökla personal, 
kes tahab kontakti luua kohalike tootjatega; 
igapäevane tarbija, kes soovib oma sahvrit täita 
värske toiduga otse talunikult, või saare külastaja, 
kes tahab kogeda ehtsaid Saaremaa maitseid.

Selle aasta kataloog sisaldab 44 talu
ja käsitöötoidutegijat.

Vaata, mida Saaremaa toidutootjatel 
on pakkuda interaktiivses 
SAARE OTT 
tootekataloogis.

Uuri järele siit.
www.saareott.ee
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KES ME OLEME
Saaremaa Talupidajate Liit on 1989. aastal
asutatud mittetulundusühing, mis ühendab
Saare maakonna talunikke ja teisi põllumajandus- 
liku tootmise ja teenindamisega tegelevaid 
füüsilisi ja juriidilisi isikuid.

Kui algaastatel oli meie, keda siis märgatavalt 
rohkem oli kui tänasel päeval (meid on 70 ligi), 
põhiliseks tegevuseks majanduslike huvide 
kaitsmine, siis praegu on meie põhitegevuseks 
liikmetele vajaliku info kättesaadavuse tagamine, 
turundustegevuse arendamine ja maaelu 
mitmekülgsete tahkude tutvustamine nii oma 
liikmetele kui ka väljapoole ühingut. Seda viimast 
eriti neile, kes on seisukohal, et maal elada ja seal 
ellu jääda pole võimalik.

Talupidajate Liit korraldab õppepäevi, seminare,
koolitusi nii oma liikmetele kui ka kõigile teistele
huvilistele, alates lasteaialastest ja lõpetades
poliitikute ning teiste maaelu suhtes umbusklikult
m e e l e s t a t u d  k o d a n i k e g a . A g a  m e  o l e m e 
veendunud – meie talupidajate ühised pingutused 
ja koostöö hoiavad elus maaelu, me toidame ära 
Eesti rahva ja oleme julgeolekugarantiiks Eesti 
iseseisvusele.

TOOTJA PROFIIL
Kui ostate toidutooteid kataloogis olevatelt tootjatelt,
võite olla kindlad, et kaup on valminud väiketootja
poolt käsitööna. Talusid omavad ja juhivad 
perekonnad. Mitmed on tunnustatud mahetalud,
sealhulgas kõik talud, mis kasvatavad loomi.
Kõik tootjad, kellel on praegu mahetunnustus, on 
tähistatud Eesti ja
Euroopa Liidu
märgistega.

Käsitöötoidutooted on tehtud võimalikult palju 
kohalikke tooraineid kasutades. Kui koostisosa ei 
ole saarelt saadav, siis see hangitakse võimalikult 
lähedalt Eesti piirest. Erandeid tehakse ainete 
puhul, mida Eestis kasvatada ei saa, nagu näiteks 
kohv, kakao, mitmed vürtsid jms.

Meie käsitöötoidutegijad kannavad suurt hoolt
oma toodete valmistamise eest, mis ei ole mitte
ainult tehtud parimast kohalikust toorainest,
vaid on ka tervislikud ja toitvad, sisaldamata
kunstlikke värve, aroome, säilitusaineid ega GMO
koostisosi.
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KOHALIKKU JA
MAHETOITU

MIKS SÜÜA

MAITSE
Jalutuskäik läbi toidupoe puu- ja köögivilja-
osakonna võib panna sind uskuma, et meil on 
võimalik aastaringselt saada igasuguseid maitsvaid 
ja toitvaid aedvilju, vähemalt seni, kuni tegelikult 
hammustad seda jaanuarikuist maasikat. 
Tänapäeval tuleb suur osa supermarketite värsketest 
saadustest kaugetest riikidest, kus kasvuhooaeg on
pikem. Enamik aedvilju korjatakse enne, kui nad
loomulikult küpseks saavad, kuid ebaküpsete 
viljade maitse ja toitainesisaldus ei ole jõudnud 
veel oma haripunkti. Kohapeal kasvatatud saadus 
korjatakse selle küpsuse ja maitse tipphetkel.

MAASTIK
Ostes kohapeal kasvatatud toitu, aitad säilitada
põllumaad ning rohelist ja avalikku maastikku
oma kogukonnas. 

MAJANDUS
Raha, mida kulutatakse kohalike talunike ja kasvatajate 
tarbeks, jääb kodu lähedale ja taasinvesteeritakse 
äridesse ning teenustesse sinu kogukonnas.

KOGUKOND
Kohalike inimestega kauplemine soodustab tähtsate
isiklike suhete teket meie ühiskonnas. Võime oma 
piirkonna kohta palju õppida kohalikke toidutootjaid 
otsides. Milline rõõm on rääkida kohaliku talupidajaga 
tema erisorti köögiviljast või kuulda teiselt, kuidas 
kanatibud koorusid. Lood, mis tulevad nendest 
kokkupuudetest, rikastavad meie elusid.

LÜHIKE TARNEAHEL
Lühikese tarneahela puhul viiakse tootja ja tarbija 
vahele jäävad vahendajad miinimumini. Kui vahen-
dajaid (hulgi- ja jaemüüjad, transpordifirmad, 
ladustajad) on vähem või need puuduvad, siis jääb 
suurem osa rahalisest väärtusest talunikule oma talu-
pidamise ülalhoidmiseks ning ostja saab parema hinna.

MAHETOIT ON TERVISLIK
Mahetoidus võib leida rohkem vitamiine, anti-
oksüdante ja organismile vajalikke mineraalaineid 
kui tavatoidust ning ta ei sisalda organismile kahju-
likke sünteetiliste taimekaitsevahendite jääke. 
Mahetoidu tootmine hoiab elukeskkonna puhtama ja 
paremini talitlevana, sest seda ei koormata tehisväetiste 
ja taimekaitsevahenditega. Põhjalikum informatsioon
mahetoidu ja -põllumajanduse kasulikkuse kohta on 
leitav mahepõllumajanduse koostöökogu kodulehelt
www.maheklubi.ee.
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“Meie sügavamötteline eesmärk on muuta
Kuressaare Eesti toidukultuuri pealinnaks.”

SAAREMAA KOKKADE LIIT

Millal ja miks asutati Saaremaa Kokkade Liit?
Saaremaa Kokkade Liit asutati 2016. aasta 
veebruaris. Idee oli juba ammu õhus ja Saaremaa 
kokkade siseringis käis pidev arutelu, et seljad 
kokku panna. Asutajaliikmed – Saaremaa kokad 
Alar Aksalu, Risto Laanet, Kaupo Raaper, Sander 
Väärt, Märten Sepp, Kristjan Janke, Kaimo 
Ehanurm ja gastronoom Adam Tammjärv – tegid 
selle ära. Oleme eelkäijad teistele maakondadele, 
kus taolised kokkade ühendused puuduvad või 
on tänaseks juba loomisel.
Liidu üldiseks eesmärgiks on tõsta piirkondlikku
toidukultuuri taset. Sügavamaks eesmärgiks on
muuta Kuressaare Eesti toidukultuuri pealinnaks.
Kuigi igapäevaselt ollakse küll konkurendid, siis
ühiselt tegutsedes suudame kahtlemata eesmärgi
suunas jõulisemalt liikuda.
Kes sinna kuulub?
Enamik liikmetest on peakokad Saaremaa 
restoranides. On ka liikmeid, kes on peakokad 
nimekates restoranides mandril ja kes on Saaremaalt 
pärit ning siin ametit õppinud. Saaremaa on aastate 
jooksul Eesti gastronoomia sektorile ilmselt kõige 
enam nimekaid kokkasid andnud tänu tugevale 
kursusele ja õppejõule Kuressaare ametikoolis.

Kuidas kokad suhtuvad kohaliku tooraine
kasutamisse?
Kindlasti võiksid kokad hinnata rohkem oma 
läheduses kasvanud toorainet, seda takistab aga 
hind. Et Eestis on toit niigi kallis, langetabki suur 
osa inimesi valiku hinna järgi ning eestimaine toit 
on sageli kallim kui mujalt toodu. Mina usun aga, 
et toetades kohalikku põllumeest, toetame ka oma 
toidukultuuri säilimist.
Saarlane tarbib liiga vähe kohalikku lambaliha 
ja juurvilju. Mina ise soovitan oma klientidel 
saaremaist lambaliha proovida ja selle kvaliteedis 
veenduda. Saaremaa lammas on klientide jaoks 
„uus“, aga tegelikult äraunustatud vana, mis 
on leidnud tee tagasi kohalike toidulauale nii 
kodudes kui ka meie restoranides. 
Isiklikult hindan kõrgelt kodumaiste veise-, 
lamba- ja sealiha kasvatajate tööd. Kasutan nende 
toodangut ja olen rahul. Tarvitan oma restoranides 
ka palju Eesti köögivilju ja marju. Eriti suvisel ajal, 
kui tooraine valik on külluslik. Nii teevad ka teised 
kokkade liidu liikmed.
Kust pärinevad restoranide toorained?
Restoranide toorained pärinevad enamjaolt ikka 
kodusaarelt. Oleneb ka restorani kontseptsioonist 

Asutajaliikmed fotol (vasakult): Alar Aksalu, Kaupo Raaper, Kristjan Janke, Märten Sepp, Sander Väärt, Risto Laanet    Foto: Flower Media



ja mis suunda aetakse. See on juba peakoka ja 
omanike enda teha.

Mitu protsenti on kohalikku toorainet? 
Kas see on viimastel aastatel muutunud?

Ma tahaks loota, et talvel on kohalikes menüüdes
50-60% kohalikku toorainet. Vähemalt minu 
restoranis see niimoodi on. Kuna talvel eriti rohelist 
ja värsket ei liigu, siis näiteks salatid ja ürdid tulevad 
Hollandist. Seevastu suvel on kohalik toore 85-90%. 
Suvel moodustavad suure osakaalu ikkagi salatid, 
ürdid, kapsalised, varajane kartul, minipeedid, 
-porgandid jmt juurviljad, mille loetelu on väga pikk, 
lõpetades erinevate tomatitega kuni marjadeni välja.
Viimase aastaga on see kõvasti muutunud, talunike 
ja kokkade koostöö on uskumatult hea. Suve lõpus 
arutatakse juba järgmise aasta plaane – mis läheb 
välja ja mis juurde tuleb. Mis kogustes seemneid 
tellida, mitme külviga maha panna jne, jne. Käiakse 
üksteisel külas, ollakse igapäevaselt telefoni teel 
ühenduses – suheldakse ja hoitakse kokku, nagu 
peabki.
Kas tooraine päritolu huvitab restoranikliente?

Kahju on sellest, et inimesi pole varem huvitanud 
ja nad ei ole ka selle üle mõelnud, kust tooraine 
tuleb. Õnneks on nüüd korraldatud avatud 
talude päevi, mistõttu on see teema aktuaalseks 
muutunud. Kliendid uurivad, kust tuleb tooraine, 
kes kasvatab, mis nimi, kas külla tohib minna 
ja kas kontakti saab. Sotsiaalmeedia aitab ka 
kõvasti kaasa. Näiteks varasuvel postitasin hotelli 
Facebooki lehele Rautsi talu esimese saagi pildi 
ja see levis kiiresti. Meie kliendid leidsid tee 
talunikeni, samuti väga paljud Eesti meedia ja ka 
välismaa ajakirjanikud. Sellised žestid ja inimeste 
huvi võtab silma märjaks. Tore on tõdeda, et kõik 
ei olegi kuhugi kadunud – supermarketi kooritud 
ning sulfideeritud tooted on tahaplaanile jäänud 
ja asenduvad kohalike tootjate hea ja paremaga.
Kuulsin, et käisite üle-eelmisel kevadel
talutuuril. Kus te täpsemalt käisite? Mis oli
tuuri eesmärk ja kas see sai täidetud?

Valisime juhatuse koosolekul ajakava järgi välja 
need kohad, kuhu 10 tunniga jõuame. Valiku

aluseks olid küllakutsed ja koostööd tegevad 
talud. Eesmärgiks oli viia kokku kokkasid ja 
talunikke, kes pole siiamaani kohtunud.
Alustasime ringsõitu Pähklast Karmelist, Aivar 
ja Karel Lembri ettevõttest, kes kostitasid meid 
värske tatraleiva ja tudraõliga, mis viisid keele alla! 
Edasi viis sõit meid Rautsi tallu, keda kohalikud 
juba teavad kui üht kuulsaimat juur- ja köögiviljade 
kasvatajat. Nemad on tänaseks jõudnud 
ka poelettidele läbi COOPi ja Selveri kettide. 
Tänaseks on Saaremaa Kokkade Liidu liikmete 
poolt loodud retseptid Rautsi talu pakenditel.
Järgmiseks viis tee Rautsist mitte kaugele, Saikla
Paali tallu viinamarja- ja maasikaistandusse. 
Seejärel läksime üle Väikese väina Muhu saarele 
Tihuse teeliste majja, kus meid ootas imemaitsev 
lõuna ja arutelu kohaliku toidu teemadel. Peale 
lõunat võtsime suuna Pädaste külla perekond 
Kumpaste juurde, kes kasvatavad mahedat 
rohelist – salatitest ürtideni välja. Edasi suundusime 
üle väina tagasi Pöide poole, kus külastasime 
Koplimäe talu. Seal tutvusime toodetega speltast 
toortatrani. Minu isiklik lemmik oli pererahva kali, 
mille lonksu pärast sõidaks ma kuumal suvepäeval 
neile külla kindlasti!
Edasi viis tee Priit Lulla valdustesse, kes lükkas
2006. aastal Saaremaal Pöidel käima Põhjamaade
moodsaima kalakasvanduse, millel läheb aasta-
aastalt üha paremini. Aquamyki juures toimus 
õhtusöök. Nemad osutusid tootjate seas kõige 
külalislahkemaks – kokkasid ootas otse 
kalakasvatuse angaaride kõrval lookas laud. 
Värskest kvaliteetsest kalast tehtud roogade 
maitsed olid vastupandamatud. Restoranid
suudavad võrreldavaid maitseid pakkuda 
ainult siis, kui kala jõuab sinna niisama 
värskena. Selles kokku lepitigi. Rautsi talu 
rahvas saabus soojade ahjujuurikatega, mis 
täiendasid imemaitsvaid kalaroogasid.
Mida kokad ideaalis Saaremaa talupidajatelt
ootaksid? Kas teil on neile nõu anda, kuidas
selle sihi poole edasi liikuda?

Rohkem pealehakkamist ja suhtlemist. Kuna 
Saaremaal on kohaliku tooraine kättesaadavus
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üsnagi ebaühtlane, saab kahtlemata oluline 
osa olema ka söögikohtade ja talunike ning väike-
tootjate vahelise kommunikatsiooni parandamine.
Mõtleme koos kastist välja! Pole rumalaid küsimusi 
ja ettepanekuid. Kõigele on lahendus olemas, kui 
mõlemal pool on ühtse missioonitundega inimesed. 
Kindlasti on talunike ja väiketootjate jaoks oluline 
see, et kui nad toodavad, oleks nende kaubale ka juba 
kindlad tarbijad olemas. Meie tagame talunikele ja 
väiketootjatele kindlustunde aastaringselt ning
aitame neil leida tee kokkade ühenduse liikmete
poolt juhitavatesse köökidesse, vajadusel ja 
nõudmisel ka saarelt välja.
Praeguseks on osad Saaremaa talupidajad saanud
oma sortimendiga presidendi lauale ja Euroopa
Michelini tärniga restorani menüüdesse ning 
galaõhtusöökidele. Ehe näide on 2016. a sügisel 

toimunud „Secrets of Saaremaa“ õhtusöök, mis 
toimus Kuressaares Saaremaa Kokkade Liidu ja 
talunike koostöös ja kus osales 200 rahvusvahelist 
külalist ning toidugurmaani. Kohal oli ka kuus 
Michelini tärniga pärjatud inimest.
Seda on naljalt raske järele teha, veel vähem 
korrata. Õhtusöök oli eelüritus Tallinnas toimunud 
Euroopa toidukonverentsile „Sauce Forum“.
Tegu oli heategevusliku õhtusöögiga, et koguda
finantseer ingut ametikooli  noorkokkade 
täiendamiseks välisriigis.
Samal päeval toimus ka Eesti kokkade hea-
tegevuslik jalgpall Titerannas, kus annetusi 
samuti õpilaste arenguks koguti loteriiga.
Jalgpalli eestvedaja oli chef  Peeter Pihel.
Kambavaim viib edasi!

Vastas: Alar Aksalu, Saaremaa Kokkade Liit

Saaremaa Kokkade Liidu liikmed Rautsi talu külastamas. Foto: Erakogu
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www.ehtne.ee

See on ehtne.
      Tehtud Saaremaal. 
              Puhtas keskkonnas.

Saaremaal on puhas keskkond 
ja tegusad inimesed!

Piirkonnamärgis „Saaremaa ehtne toode“ 
annab Sulle hea võimaluse maakonnas 
valmistatud toidutooted poeletilt 
lihtsalt üles leida ja ära tunda. 
Märk tunnustab maakonna 
ettevõtjate toodangut, 
andes neile eheduse 
garantii!

Saaremaa inimesed peavad oma kodukohta 
omanäoliseks ja eristuvaks, looduskeskkonda 
puhtaks ning toidutootmist keskkonda säästvaks 
ja traditsioone väärtustavaks.

Lisainfot
märgi kasutajatest

leiad kodulehelt

Euroopa Maaelu Arengu
Põllumajandusfond:

Euroopa investeeringud
maapiirkondadesse



Koolilastele valmistatud salativalik kohaliku toidu
kokanduspäeval. Foto: Alar Allas



Lümanda põhikool töötab eesrindlikult koos
kohalike toidutootjatega, et pakkuda lastele
värsket, tervislikku toitu.

KOOLITOIT LÜMANDAS

Kui võrdlete oma koolitoidu päritolu 
aastal 2009 ja täna, kas on märgatavaid ja
mõõdetavaid muudatusi? Kui jah, siis mis on 
muudatuste veduriks olnud?
Koolitoidu päritolu on muutunud pisut mitme-
kesisemaks ja paremaks. Suurenenud on kohaliku 
toidu osakaal, lisandunud on tunnustatud 
mahetoidu tootjatelt tarnitavad toorained. 
Muudatused on olnud võimalikud tänu koolilõuna 
maksumuse suurenemisele pärast Lümanda valla 
liitumist Kaarma ning Kärlaga Lääne-Saare 
vallaks poolteist aastat tagasi (1. jaanuar 2016). 
Koolitoidule eraldatud summa riigi poolt on 79 
senti õpilase kohta, vald lisab 21 senti, mistõttu on 
koolilõuna võimalik komplekteerida 1 euro eest 
õpilase kohta. (Hinnad aastast 2017) 
Kas olete osalenud projektides ja kas oskate
välja tuua muudatusi peale osalemist?
Osalesime projektis “Sirguvad söögisellid”, tänu
millele rajasime kooli söökla kõrvale väikese 
aiamaa maitsetaimede tarbeks ning mis 
on jätkuvalt kasutuses. Õpilaste teadlikkus 
tervislikust toidust on tõusnud, kuna koolis on 
käinud külalisesinejaid Eesti tippkokkade hulgast. 
Külastatakse ümberkaudseid talusid. Eelmisel  
sügisel toimus koolis lambakasvatuse tutvustamise

üritus „Lambapäev”, kus kohal olid lambaid kasva-
tavad talunikud ja saadusi töötlevad käsitöölised. 
Koolis töötab kolmandat aastat kokandusring.
Kas on takistusi kohaliku ja mahetooraine
kasutamisel koolides tänapäeval? Kui jah,
siis mis need on ja kas näete lahendusi?
Kõige suuremaks takistuseks kohaliku ja 
mahetooraine kasutamiseks koolis on nende 
toodete kõrge hind, mistõttu saab sedasorti 
toorainet kasutada valikuliselt ning aeg-ajalt. 
Ainult riigi- või omavalitsusepoolne rahastamise 
suurendamine võib aidata kasvatada mahetoidu 
osakaalu. Mahetoidu hind on siiski oluliselt kõrgem 
kui hulgiladudes müüdav ning tavatalunike poolt 
pakutav.

Kust ja missuguseid toorained teie kool 
tellib? Kas ka otse talupidajatelt?
Lümanda kool tellib tooteid Saaremaa Tarbijate
Ühistust (leib, sepik, sai), Roverto OÜ 
hulgimüügist (liha ja piim, kohupiim, hapukoor, 
kuivained), Viciunai Baltikumist (kalatooted, 
külmutatud köögiviljad), Rõngu Mahl OÜst 
(mahlakontsentraat). Naturaalse õunamahla ning 
mahlakontsentraadi hinnavahe tuleb liitri kohta 
viiekordne.
Kartul, puuviljad (õun, ploom, rabarber, maasikad)

Foto: Alar Allas
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ning juurviljad (porgand, kaalikas, kapsas, kurgid, 
tomat, küüslauk, sibul, redis) tellitakse kohalikelt 
talupidajatelt. Osaliselt tarnib munad ja piima 
koolile tunnustatud mahetalunik A. Väli.
Maitsetaimed kasvatatakse projekti „Sirguvad
söögisellid” raames kooli juurde rajatud peenardel.
Koolisööklale tehakse aeg-ajalt ka annetusi 
heategevuslikus korras just sügiseti, kui on puu- 
või juurviljade üleküllus. Ka on kalurid annetanud 
värsket kala.
Kuidas koostöö talupidajaga alguse saab?
Kuidas üldiselt sujub?
Koostöö talunikega saab alguse sellest, et talupidaja
ise tuleb koolisööklale oma kaupa pakkuma. Kui
tingimused on mõlemale osapoolele sobivad, 
hakkab koostöö hästi sujuma. Üldjuhul on 
talunikud paindlikud, tarnivad just sellises mahus 
toorme, mida on vaja, ning on huvitatud headest 
suhetest ning koostööst. Ka on nad nõus tarnima 
osade kaupa värsket toorainet ettemaksu alusel. 
See koolile sobib, sest talunikel on ka paremad 
säilitustingimused kui kooli sööklal.

Kas teil on anda nõu talupidajatele, kuidas
nad saaksid teie kooli veelgi sujuvamalt
varustada kohaliku ja mahetoorainega?
Talunikud peaksid ise olema aktiivsemad pakkujad, 
kokkulepete sõlmijad ning hinnakujunduses 
paindlikud. Võimalusel võiksid kutsuda õpilasi 
külla, et oma elu ja tegevusi tutvustada.

Autor: Pille Jõgi, Lümanda põhikooli õpetaja
Intervjuu tehtud 2017. aasta kevadel. 

“Sirguvate söögiselide” projekt – külaliskokk Ants Uustalu õpetab koolilapsi, 
kuidas kasutada kohalikke tooraineid salati tegemises. Foto: Alar Allas

Saagikoristus Lümanda kooli aiamaal. Foto: Pille Jõgi
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Talutoit on päike s inu 
toidulaual – maitsev  ja  

kes kkonnasäästlik.

T õusva päikese kujund ühendab kõiki 
talutoidutootjaid sõltumata asukohast ja 

valdkonnast, tuletades  meelde 
toidu ja elu allikat. 

See märk tähistab naturaalset, 
värs ket ja maitsvat toitu. 

 
Talutoidutootjate peamiseks  

väljakutseks  on turustamine, kuna 
toodete reklaamimiseks  napib tootjatel 

sageli vahendeid. Nii sündiski mõte 
talupidajaid ühise kaubamägi alla 

koondada ja kollektiivselt reklaamida.

www.talutoit.ee 



TINGMÄRGID

Tuurid ja 
aktiivsed tegevused

Toitlustamine

Kohvik

Majutus

Telkimine

Talupood

Käsitöö müük

Omatehtud 
tooted

Kalapüük

Ratsutamine

“Korja ise!”

Avatud taluPuuviljad ja marjad

Aedviljad

Munad

Piim ja 
piimatooted

Liha ja 
lihatooted

Kala ja 
kalatooted

Mesi

Seened

Hein ja silo

Elusloomad

Töötlemata 
teraviljad

Jõulukuused

Taimed

Mahetalu või 
mahetoode

Facebook Twitter

Pagaritooted, 
teraviljatooted 

Instagram
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Selles loendis on kasutatud tingmärke 
pakutavate toodete ja teenuste lihtsaks 
äratundmiseks.



Siit leiate nimekirja ja kontaktandmed Saaremaa 
väiketalupidajatest ja käsitöötoidutegijatest, kes 
turustavad ise oma tooteid otse tarbijatele.
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Pika ajalooga Aadama talus on mesilasi peetud alates
2000. aastast. Mesilaste korjeala moodustavad loodus-
likud niidud, rannakarjamaad ning metsad, mis on eemal
intensiivsest põllumajandusest, võimaldades toota hinnatud
ja väga maitsvat mahemett. Suvel on võimalik mett osta
otse talust. Soovi korral toimetame mee ka teile koju.
Avatud kokkuleppel.

Aadama mesindustalu

Aadama mesindustalu

Võhma küla, Saaremaa vald, Saare mk
+372 5340 4834, mputku@gmail.com

Kasvatan uusi ja vanu maasikasorte. Vanemad sordid:
“Rumba”, “Polka” ja “Korona”. Uued sordid: “Clery” ja 
“Flair”.
Kasvatan ka küüslauku – ühte päris vanat sorti, mille sain
vanaema põllult.
Asun Kuressaare lähedal. Helistage, kui soovite maasikaid
või küüslauku ette tellida.

Aida talu

Kaisvere küla, Saaremaa vald, Saare mk
Kaili Nugin +372 523 4765 
kailinugin@gmail.com

Aili Peel

Kuuse talu, Paatsa küla, Saaremaa vald, Saare mk
Aili Peel +372 5566 3246
ailipeel@gmail.com

Puhtast Mustjala loodusest korjatud kukeseened saadaval
siis, kui metsas kasvavad. Tavaliselt augusti lõpust
oktoobrini.
Teen ja müün vilditud susse ja istmealuseid, mis valmistatud
meie oma kasvatatud Gotlandi lammaste villast.

Andruse mahe- ja turismitalu asub eemal linnakärast ja 
suurtest teedest, keset metsi ja põldusid, mere lähedal.  
Tegeleme lambakasvatusega ning kasvatame hooajalisi 
saaduseid (maasikad, kurgid, viinamarjad). Suvel pakume 
hubast majutust, korraldame õpitubasid ja üritusi (laagrid, 
pulmad, suvepäevad). Paitada saab kitsesid, lambaid, veiseid 
ja muid taluloomi. Avatud on ka talupood, kust saab kaasa 
osta talu- ja muud kohalikku toitu ning käsitööd. 

Andruse mahe- ja turismitalu

andrusetalu                                     www.andrusetalu.ee

Rahtla küla, Saaremaa vald, Saare mk
Heidi Tiik +372 5666 0396, heidi@andrusetalu.ee

TOOTJATE LOEND
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Kena kala leiad Nasvalt! Kui igatsed värsket suitsukala,
siis astu läbi Goldfishi suitsutsehhist – meilt saad suitsukala 
otse ahjust soojalt ja värskelt iga päev! Avarda oma
maitsemeeli – kalavalik on meil märksa laiem kui vaid
suvitaja lemmik suitsulest.
Kuivatatud kala on suvitaja parim teekaaslane, mis kannatab 
hästi transporti ja talub ka palavat temperatuuri.
Suitsutsehh avatud E-R 8.30-16.30, L-P ettehelistamisel
numbril +372 5332 6178 või +372 518 1799.

Goldfish kala suitsutsehh Nasval

Saare Hobe & Leedevälja                 www.oselfish.ee

Sadama 6a, Nasva alevik, Saaremaa vald, Saare mk
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Epi talus Saaremaal valmivad eripärased marjaketšupid, 
moosid, ravimtaimedest teed ja marineeritud kukeseened, mis 
võiksid olla suurepäraseks kingituseks Teie koostööpartneritele 
ja lähedastele jõuludeks või isiklikeks tähtpäevadeks. 
Parimaks kingituseks on hõrk maitseelamus, mille loomisel
on jälgitud looduslikkuse ja tervislikkuse põhimõtteid.
Valmistame hoidiseid ka teenusena vastavalt tellija soovile.
Müügikiosk “Kohalik toit” ja jäätis Kuressaare lossipargis 
avatud iga päev 11-18 1. juunist 15. augustini.

Epi Talu

Epi Talu hoidised

Muratsi küla, Saaremaa vald, Saare mk
Inge Uulits +372 5348 1530,  inge.uulits@gmail.com
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Meie talust rändavad purkidesse ja pudelitesse puu- ja 
köögiviljad, millest on saanud maitsvad siirupid ja tervis-
likud äädikad. Tooted on müügil kauplustes üle Eesti. Lai 
valik toodetest on saadaval Idee farmi esinduspoes, Kunin-
guste talupoes, mis asub Kuivastu maantee ääres Tagaverel.
Meie Idee farmist võrsuvad disainiideed. Lisaks jagame teadmisi 
toitumise, psühholoogia ja pärimuskultuuri koolituste näol.
Avatud ettehelistamisel.

Idee Farm

Kuninguste talupood ja kohvik        www.ideafarm.ee

Kalda talu, Põripõllu küla, Saaremaa vald, Saare mk
Maria Kaljuste +372 525 8068, maria@maravo.ee
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Teada tõde – kui soovid sügisel oma aiast saaki korjata, tuleb
taimed istutada kevadel. ANUAED teeb poole sellest tööst
Sinu eest ära. Pakume kevadel suures valikus maitsetaimi,
köögivilja- ja lilletaimi. Aga kui ise kasvatada ei saa - aitame 
ka siin. Sina lihtsalt vali, mida soovid: maasikad, vaarikad, 
tomatid, kurgid, peedid-porgandid, kõrvitsad, sibulad, 
küüslaugud… Meie usinad kanad munevad maitsvaid 
mune ja kuked äratavad hommikul külarahva. Kui soovid 
samasugust elamust, aga lühiajalist kohustust, siis - rendi 
ANUMUNA tiivulised. Kui kohustused huvi ei paku, siis 
mune saab ikka. Võta ühendust! Peatse kohtumiseni!

Anumuna ja Anuaed

ANUMUNA

Tahula küla, Saaremaa vald, Saare mk
Anu Hansen +372 5340 4709, anu@tt.ee

AnuAed



Karmeli on talutootmisel põhinev ettevõte, kus väärtustatakse 
kohalikke, puhtaid ja väärtuslikke toiduaineid. Valikus on 
toortatar, -tatrajahud, kanepijahu, kanepi- ja põldtudra-
seemned. Viimastest külmpressime ka väärtõlisid - kanepi-
ja tudraõli. Soovijatele leiame ka erinevaid tatrapatju.
Teeme koostööd mitmete tuntud restoranide ja peakokkadega,
kelle kvaliteediootustele vastame. Otse loomulikult sobivad 
meie paljude võimalustega tooted suurepäraselt ka kodu- 
köökidesse ja -toidulaudadele.

Karmeli OÜ

karmeli.ee                                               www.karmeli.ee

Avatud suvel iga päev, muul ajal etteteatamisega.
Pähkla küla, Saaremaa vald, Saare mk, 93874
Karel Lember +372 5660 0334, karel@karmeli.ee
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Oleme väike koduköögis tegutsev pagarikoda, kus
valmistatakse erinevaid kringleid, hõrke kooke ja torte ning 
ohtra täidisega lehttaignapirukaid. Kõik tooted valmivad 
käsitööna ning ikka ehtsast ja naturaalsest toorainest.

Toodame vastavalt tellimustele.

Helina Pagarikoda OÜ

Helina Pagarikoda 

Varju tänav 8, Valjala, Saaremaa vald, Saare mk
Helina Mäekivi +372 53 499 163
info@varjupagar.eu

Talu 1,5 ha suuruses õunaaias kasvavad põhiliselt taliõuna-
sordid igale maitsele. Osa puid on juba 60-aastased, kuid 
pideva hoolduse korral annavad väga head saaki. Õunu 
säilitame külmhoidlas, mis tagab saagi hea säilivuse ja 
võimaldab seda müüa veel maikuus. Kvaliteetsema osa 
saagist müüme lauaõunana. Lisaks pressime õunamahla, 
kuivatame õunakildusid, valmistame õunapüreed ja oma 
aiast korjatud marjadest segumahlasid. Korraldame 
koostöös lasteasutustega õunamahla valmistamise, õunaaia 
hooldustööde alaseid jmt õpitubasid. Avatud kokkuleppel.

Jaani-Enno Talu

Mui küla, Saaremaa vald, Saare mk
Enno ja Malle Välison +372 5646 5998
malle.valison@gmail.com

Talus kasvavad šarolee tõugu lihaveised.Valdavalt müün
tõuveiseid. Kui müügist üle jääb, siis teen teenustööna
suitsu- ja vinnutatud liha, müün värsket liha, külmutatud
hakkliha. Osta saab vaarikat ja tomatit.
Avatud 1.05.-31.09.

Jaanus Salli Ranso talu

Vanamõisa küla, Saaremaa vald, Saare mk, 94130
Jaanus Sall +372 5340 2467
jaanus.sall@tt.ee



Toodame head kesvamärjukest Muhus Liival. Meie valikus
on lai valik erinevas stiilis käsitööõllesid.
Pruulikojas asuv müügipunkt on avatud suviti reedest
pühapäevani 11-18 või nii, kuidas rahvast ja ilma on.
Aastaringselt saab õlut tellida. Suuremad tellimused
toimetame ise kohale.
Ettetellimisel saab korraldada õllede degusteerimisi
kõrvalasuvas Muhu restoranis Koost.

Muhu pruulikoda (Mohn OÜ)

Muhu Pruulikoda

Mohn OÜ, Muhu vald, Saare mk
Tambet Hook +372 504 3212
muhu.pruulikoda@gmail.com
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Olen mahetootja, kes kasvatab marju (maasikas, sõstrad)
kartulit, köögivilja ja lihaloomi.
Avatud reedel ja laupäeval.

Kasesalu Mahetalu OÜ

Veeve Kaasik

Kõljala küla, Saaremaa vald, Saare mk, 94102
Veeve Kaasik +372 5635 7949, veeve.kaasik@gmail.com

Kuldkollases talus keset Pähkla küla kasvavad vabapidamisel
kanad, kes maiustavad peamiselt naturaalse söödaga. Seda
kinnitavad kaunist värvi munarebud. Valikus on erineva
suuruse ja värvusega munad. Lisaks kanamunadele on võimalik 
osta ka vutimune. Kaupa saab osta ka Kuressaare turuhoones 
olevast lihapoest. Kartulit kasvatan tuntud ning sertifitseeritud 
seemnetest: “Gala”, “Concordia”, “Ants”, “Laura”, “Maret” ning 
lisaks nendele veel varajast sorti “Solisti”. Väetamisele aitavad 
kaasa oma talu linnud ning lisaks kasutan veisesõnnikut. 
Kuna jõudlus on väike, ei kasuta ma erinevaid mürke ega 
kemikaalne. Olgu naturaalne asi!  Avatud kokkuleppel.

Kirsi talu

Pähkla küla, Saaremaa vald, Saare mk 
Rando Sai +372 5862 8067, rando.sai@gmail.com

Koplimäe talu on väike isemajandav pereettevõte, kus
tegeldakse mahepõllumajandusega alates tooraine kasvata-
misest kuni töötlemiseni välja. Ökoloogilisest kiviveskist
saab traditsioonilist tervislikku jahu, mannat ja kliid.
Kohapeal on talupood-kohvik, kus saab maitsta parimaid
küpsetisi ja kaasa osta talutooteid, mille valmistamiseks
kasutatakse päikeseenergiat.
Ettetellimisel toitlustamine ja traditsioonilise
toiduvalmistamise töötoad.

Koplimäe mahetalu

Koplimäe Talupood-Kohvik         www.koplimae.eu

Uuemõisa küla, Saaremaa vald, 94522, Saare mk
Olev Müür +372 5394 5404 
koplimaetalu@gmail.com

EE-ÖKO-02
EL Põllumajandus

Talul kesk Saaremaad on ajalugu pikk.
Pererahva hing aga nooruslik.
Mahedad maasikad, sõstrad, arooniad
või vii muru pügama lambakoloonia.
Värskust saadustes hindame ise,
väärt kaup leiab ostja väärilise.
Kaupa kokku saab leppida telefoni teel.
Avatud saaduste valmimise hooajal kokkuleppel.

Kuru talu

Kalju küla, Saaremaa vald, Saare mk 94302
Eha Kurgpõld +372 5362 5105
kurutalu@gmail.com



Mee kvaliteeti mõjutavad kindlasti meie puhas loodus,
mereliselt soojem kliima. Saaremaa Loodusretked OÜ
tegevuse põhieesmärk on koguda ja realiseerida 
kvaliteetsetmett, toota mesilasemasid ja muid meetooteid 
põhimõttel – parem vähem, aga paremat, kvaliteetsemat.
Nii mee kogumispiirkond kui ka mesilasemade kasvatus
ning mesilasperede tegemine toimub peamiselt Tagamõisa 
poolsaarel Loode-Saaremaal.
Mett ja meetooteid realiseerime lepingulistes müügikohtades,
laatadel, kodulehe ja otsesidemete vahendusel.

Mesilind

mesilind                                                 www.mesilind.ee

Tamme tee 16, Muratsi küla, Saaremaa vald, Saare mk
Ergo Oolup (mesinik) +372 511 9658
Annely Oolup (müük) +372 525 9967, ergo@mesilind.ee
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Lahhentagge džinn on nagu Saaremaa - raevunud lainete 
räsitud, pärituulte paitatud ja õhtupäikese hellitatud seiklus. 
Unikaalsele käsitööjoogile annavad iseloomu kohalikud 
kadakamarjad, Põhjala ingver, nõmm-liivatee, nurmenukk 
ja sirel.
Ösel Dry Gin on saadaval Kuressaare paremates 
restoranides ja kauplustes, lisaks Eestimaal ja 
teistes naaberriikides.

Lahhentagge OÜ

Lahhentagge

Lahetaguse, Saaremaa vald, Saare mk
Tarmo Virki +372 564 4562
tarmo@lahhentagge.com

Alustasime küllaltki tagasihoidlikult, müües esialgu ainult
lambaliha ja kartuleid. Nüüdseks oleme jõudnud selleni,
et pakume nii lambanahku, lõnga, kui ka õunu, küüslauku
ja muid aia- ja põllusaadusi. Lambanahkadest teeme
käsitööna valminud susse. Talus on ka väike kirju kanakari, 
kes muneb lisaks valgetele munadele ka eri toonides 
rohelisi ja siniseid mune. Oma toodangut müüme talus 
kohapeal, kodulehe vahendusel saab seda ka mujale tellida. 
Avatud kokkuleppel.

Lepiku talu

Lepikutalu                                     www.lepikutalu.com

Kailuka küla, Saaremaa vald, Saare mk 94127
Maire Aavik +372 5190 4049, maire.aavik@gmail.com

aedviljad
munad
lambaliha
lambanahad
nahast sussid

z

z

z

z

z

Merisalu Aru talu on pikka aega tegutsev mahetalu
Saaremaal. Alustasime piimatootmise, looma-, vilja- ja
köögiviljakasvatusega. Praeguseks tegeleb talu aktiivselt
looma- ja köögiviljakasvatusega. Köögiviljadest saab meilt
kõrvitsat, suvikõrvitsat, kurki, tomateid, lehtköögivilju ja
juurvilju. Tegutseme Valjala vallas.
Avatud juulist oktoobrini.

Merisalu Aru talu

Kalju küla, Saaremaa vald, Saare mk 94302
Karin Merisalu +372 5628 7345 
kmerisalu@gmail.com







Põhja-Saaremaalt, mitte kaugel Panga pangast,leiad sa
väikese erilise sinepiköögi. Oled sa kunagi proovinud sinepit 
Saaremaa metsmustikatega? Sa peaksid seda tegema!
Kohapeal võimalik maitsta suurt valikut käsitöösinepeid,
tšatnisid ja vürtsikaid tšilliga tooteid parimatest Saaremaa
toorainetest ning osta kõike tootja hindadega.
Grupid on teretulnud. Keeled: saksa, inglise, eesti.
Avatud 15.05.-15.09.

Mustjala Mustard OÜ

MustjalaMustard      www.mustjala-mustard.com

Pahapilli küla, Saaremaa vald, Saare mk
Birgit Kutzera +372 5398 1133 
info@mustjala-mustard.com
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Maru head käsitöömaiustused on suurepärased ja maitsvad
„kommid“ nii suurtele kui ka väikestele. Koostises on ehtsad 
marjad ja puuviljad ning ka näiteks Saaremaal kasvatatud 
toortatar ning kanepiseemned. Eriti vastupandamatud on
need Marud, mis saanud ka väikese šokolaadimeki juurde.
Maru maiustusi toodetakse Orissaares ning leiate neid
parimatest Saaremaa poodidest ja kohvikutest.

Maru Food OÜ

Maru mahedikurullid                www.marufood.com

Orissaare, Saaremaa vald, Saare mk, 94601
Kati Käbin +372 5397 9789, kati@marufood.com

Mahemesila töökad mesilinnud koguvad mee puhtast
Lõuna-Saaremaa loodusest: niitudelt ja metsadest, mis
eemal inimtegevusest ja kultuurpõldudest. Mahemesi
hellitab meeli, turgutab vaimu ja paitab keha! Mesinik
Aivar Raudmets lubab sulle, et klaas meevett enne
magamaminekut lõõgastab ja toob hea une! Mett saad
osta otse talust või mitmest toidukauplusest Saaremaal.
Elu mesilas on põnev – helista ette ja tule vaata ise!
Mesilat saab külastada eelneval kokkuleppel mesinikuga.

Mesinduskoda OÜ

Mesinduskoda                       www.mesinduskoda.eu

Tõlluste küla, Saaremaa vald, Saare mk
Aivar Raudmets +372 5341 4067 
mesinduskoda@gmail.com



Popi on väike mahetalu Sõrve puhtas looduses.
Kasvatame ja korjame ravim- ning maitsetaimi, kuivatame,
töötleme ja turustame neid. Tutvustame huvilistele oma
ürdiaeda, korjeala, pakume osasaamist talu igapäeva-
toimetustest. Helistamine on parim viis kuulda rohkem.
Avatud juuni-september tööpäeviti 10-18.
(ettehelistamine vajalik, võimalikud ka erikokkulepped 
nädalavahetusteks)

Popi ökotalu

popirohetalu

Popi talu, Iide küla, Saaremaa vald, Saare mk, 93101
Mari Kübarsepp +372 525 1896 
popi.yrdiaed@gmail.com
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Turguta tervist siirupiemandate kadakaste hõrgutistega!
Ligi 500 aasta vanuses Leedri külas Lääne-Saaremaal
keedavad siirupiemandad kadakast ja suhkrust nõiduslikku
hõrgutist, millele lisavad pähkleid ja marju, ürte ja vürtse.
Kadakas on rahvausu järgi elujõu ja tervise andja: toob
merelist kosutust kopsudesse, suvesooja kontidesse, annab
häälele väge! Ootame sind külla! 
Orbu talu Kadakakoda on avatud E-P 10-16.
Gruppidele toodete degusteerimine etteteatamisel.
Võimalus tellida Leedri küla tuur koos giidiga.

Orbu talu Kadakakoda

www.saaremaakadakasiirup.ee

Leedri küla, Saaremaa vald, Saare mk
Liisi Kuivjõgi +372 5822 8772, a.orbu.oy@gmail.com

OÜ Raaret asub Astes. Meie põhiline tegevus on juurviljade 
töötlemine-koorimine, erinevate hoidiste valmistamine. 
Lisaks kukeseened, pohlad, mustikad jne.
Astes on ka kogukonnaköök ja peosaal. Tellimisel valmistame 
peolaudu, pakume toitlustusteenust Teile sobivas kohas. 
Suvel on meid võimalik kutsuda erinevatele üritustele: 
jaanipäevad jmt, kus valmistame toidu kohapeal.

Raaret OÜ

Raaret

Tamme 9, Aste alevik , Saaremaa vald, Saare mk
Urve Lillimägi +372 518 5953, urveraaret@gmail.com

Oleme väikepruulikoda, kus juba veerand sajandit on 
ehtsat taluõlut aetud. Aasta-aastalt on sortimenti laiendatud, 
samas oleme jäänud truuks ka Saaremaa koduõlle tüüpi, 
pastöriseerimata ja filtreerimata joogile.
Eripruulid on tänaseks klaaspudelis saadaval üle kogu Eesti.
Meil on rõõm kutsuda sind Mekituppa ning tutvustada sulle 
sajanditetagust taluõlle traditsiooni, õlleköögi ajalugu ja 
anda maitsta ehtsat Saaremaa taluõlut.
Mekituba avatud 01. 06.–31. 08. T-P 12-18.

Pihtla õlleköök ja Mekituba

Pihtla õlleköök                          www.pihtlapruul.ee

Pihtla küla, Saaremaa vald, Saare mk
Alo +372 520 8010, Arvet +372 522 8289
taako@pihtlapruul.ee
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Meil on perefirma, mis nüüdseks tegeleb köögi- ja teravilja-
kasvatamisega. Ettevõtte toodangu sortimenti kuulub üle
20 nimetuse - tomatid, kurk, porgandid, sibulad, kartulid 
jpm. Lisaks pakume värsket soolakurki ja hapukapsast. 
Rautsi talu on võtnud suuna kasvatada värvilisi ja erilisi 
köögivilju, et toidulaud kunagi igav ei oleks! Meie köögivilju 
on võimalik soetada erinevatest Saaremaa COOPi poodidest, 
Selveritest üle Eesti ja Delice’i toidupoodidest. Meie 
köögivilju kasutavad nii Saaremaa kui ka mandri kokad.
Avatud E-R 9-17 (lõuna 12-13). Külla tulles palume ette 
teatada, teame siis teie jaoks kohal olla.

Rautsi talu (Saitklap OÜ)

Rautsi talu

Liiva, Suur-Rahula küla, Saaremaa vald, Saare mk, 94636
Mari-Liis Tuisk +372 5553 7300, info@rautsitalu.ee

24

Mahetalus kasvatame kartulit, tera- ja köögivilja.
Võimalus pressida õunamahla. Talus on lambad, kanad ja
mesilased. Pakume suvekuudel majutust ja toitlustust.
Rahulik paik peredele lastega ja loodushuvilistele. Sobime
kõigile, kel huvi traditsioonilise taluelu ja ümbruse vastu.
Talus on ka lapsed. Keeled: inglise, saksa, vene, soome.
Avatud ettetellimisel.

Praakli-Reediku mahetalu

Paiküla, Saaremaa vald, Saare mk, 93562
Paavo Mändar +372 5669 9175 
praaklireediku@hot.ee

Ranna Villa tegutseb Põhja-, Lõuna- ja Lääne-Saaremaal,
karjatades šoti mägiveiseid ja aberdiin-anguse tõugu
lihaveiseid looduskaitsealadel, põhiliselt rannakarjamaadel.
Põhja-Saaremaal paiknevas majutuskeskus on neli kõigi
mugavustega palkmaja. Ranna Villa farmikauplus, kus
müüakse mahedat mägiveiseliha ja -lihatooteid, on avatud
etteteatamisega kokkuleppel. Müüme ja vahendame
puhtatõuliseid mägiveise ja anguse tõuloomi.
Suveperioodil on igapäevaselt avatud Ranna Villa Café.

Ranna Villa OÜ

Ranna-Villa                                  www.highlandcattle.ee

Küdema küla, Saaremaa vald, Saare mk, 93622
Kairo Pilviste +372 5667 8824, ranna.villa@hotmail.com

Saaremaa on läbi aegade olnud kõva õllepruulimise kants, 
mistõttu Koidu ja Kristeli pereettevõte oma pruulikojale 
Pöide kindluskiriku külje all 2013. aastal elu sisse puhuski. 
Ettevõtte kasvas ja leidis endale uue koha uhkes art déco 
sugemetega tööstushoones Kuressaares, kus valmib 
mitmekülgne valik pruule. 

Pöide Pruuli Koda (Põldemulgu OÜ)

Pöide Beer                                  www.poidebeer.com

Tolli tn 25a, Kuressaare linn, Saare mk
+372 525 3023, terviseks@poidebeer.com
Pöide Pruuli Koja külastuste kohta leiad infot meie 
kodulehelt.



Meie mesindus- ja aiandustalu tegutseb Saaremaal 
Laimjala piirkonnas. Toodame ja pakendame mett, müüme 
mesilasperesid, töötleme mesilasvaha ja valmistame vahast 
kärjepõhjasid.
Lisaks mesindusele on meie talus ka suur õunaistandik ja
õunte säilitusruumid, et saaksime aastaringselt soovijatele
Saaremaa õunu pakkuda. Mesilaste ja õunapuudega 
tegeleb hoolas perenaine Tiina.
Külastamine kokkuleppel.

Suitsik OÜ

Suitsik OÜ, Asva küla, Saaremaa vald, Saare mk
Tiina Kiiker +372 525 4008
asvamae@gmail.com
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Meie talu on tegutsenud juba 27 aastat, millest 19 oleme
olnud sertifitseeritud mahetootjad. Kasvatame liha- ja
piimaveiseid ning mõned viimased aastad ka kodulinde.
Talu toorpiim on müügil Kuressaare ja selle lähiümbruse
COOPi kauplustes, Kuressaare Selveris, Rimis ja Saarte
Sahvris. Müüme ka noorloomalihast valmistatud 
maitsvat konservi. Aeg-ajalt on saada jahutatud või 
külmutatud noorloomalihalõike ja -hakkliha. Mune on 
võimalik osta kohapealt talust ja Saarte Sahvrist.
Avatud kokkuleppel.

Riido Ökotalu OÜ

riidoökotalu

Vaivere küla, Saaremaa vald, Saare mk
Jaan Kiider +372 505 8268, kiiderjaan@gmail.com

Väike pereettevõte, mis pakub sõltuvalt aastaajast lähikonna
toidutootjate toodangut. Suveperioodil on meil 
avatud suveterrass ja väike kohvik, kus pakume kohapeal 
valmistatud küpsetisi ning jäätist.
Aastaringselt korraldame temaatilisi õpitubasid lastele
jäätise ja pagaritoodete valmistamiseks.
Avatud E-R 9-18, L-P 10-16.
Täpset lahtiolekuaega kontrolli kodulehelt.

Saksa talupood

saksatalupood                           www.saksatalupood.ee

Kiratsi küla, Saaremaa vald, Saare mk, 93734
Tõnu Munk +372 5649 5364

Saare Ubin OÜ on mahetalu, kus põhisuunaks on 
õunakasvatus lauaõunaks ja õunatöötlemine (õunamahl, 
õunamoosid), kuid kasvatame ka kartulit ja köögivilja 
(porgand, peet, kaalikas, kapsas, nuikapsas, sibul) ning maasikaid.
Oleme avatud talu, kus saate näha ka kodulinde, kitsi,
eesleid, poni ja küülikuid. Õunaaias saab uudistada ka
mesilasperesid, kes toodavad mahemett. Kapa talus on
müügipunkt meie toodete ostmiseks.
Tellimisel organiseerime kauba transpordi teieni.
Ettehelistamisel maist augustini kell 10-20.

Saare Ubin OÜ

Kapa talu, Kipi küla, Saaremaa vald, Saare mk, 93313
Agnes Heinla +372 5690 1453, saare.ubin@gmail. com



Tihuse talus saab külastada haldjariiki nii oskaja kui ka
algaja ratsa, kalessil või vankril. Hobumatkad viivad Muhu 
küladesse või muinaskultuuri matkarajale.
Lastele platsiringid.
Avatud muinaskultuuri-kohvik ja öömaja.
Pakume omakasvatatud õuntest kooki ja ka mahla.

Avatud ettetellimisel aastaringselt.

Tihuse hobuturismitalu

Tihuse hobuseturismitalu              www.tihuse.ee

Hellamaa küla, Muhu vald, Saare mk
broneeringutelefon +372 514 8667
tihusetalu@gmail.com
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Oleme väike pereettevõte, mis tegeleb suitsuliha 
valmistamisega traditsioonilisel meetodil. Meil on veterinaar- 
ja toiduameti poolt tunnustatud väike suitsukoda, kus 
suitsutamine toimub lepapuudega köetavas ahjus. Võtame 
vastu tellimustöid kuni 100 kg suitsuliha valmistamiseks 
nii tellija toorainest (siga, lammas, kana, uluk) kui ka meie 
poolt pakutavast lihast (siga). Kasutame toormaterjalina 
vaid kohalikku Saaremaa sealiha. Tellimuse täitmise tähtaeg 
kuni 4 päeva (soolamine ja suitsutamine).
Tellimused kokkuleppel.

Suitsukoda OÜ

Kiratsi küla, Saaremaa vald, Saare mk, 93734
Gabriel Alesmaa +372 521 8693, gabriel72@hot.ee

Oleme mahetalu aastast 1990. Kasvatame hobuseid, 
lambaid, loomadele teravilja ja heina, müügiks köögivilja. 
Suviti pakume teelistele majutust aitades (kuni 8 in), sauna 
ja koduõlle ning -leiva mekkimise võimalust. Huvilised 
viime Vilsandi saarele kas 10- või 4-kohalise paadiga. 
Eesti tõugu hobustega ratsutamise võimalus. Mahe- ja 
biodünaamilise põllumajanduse alased konsultatsioonid.
Avatud aastaringselt ettetellimisega.

Sülla ökotalu

Oju küla, Saaremaa vald, Saare mk, 93822
Monica ja Aivar Kallas +372 5649 0503
aivar.kallas@gmail.com

Tamme ökotalu tegeleb peamiselt lihaveisekasvatusega, 
kuid pakub ka majutusteenust.
Kämpingut ümbritsevad head seene- ja marjametsad.

Tamme kämping avatud 15.05. kuni 15.09

Tamme ökotalu

Hiiuvälja küla, Saaremaa vald, Saare mk, 94242
Arne Rahu +372 5563 2518
arne.rahu@mail.ee
www.tammecamping.ee

Tihemeta talus on pakutud kalaroogasid juba üle 20 aasta.
Talu asub Nasva külas, mis on ajalooline kaluriküla.
Esimeseks kevadekuulutajaks on kena pisike kala räim,
järgneb tuulehaug. Läbi suve on saada ka lesta, ahvenat ja
kui meri on lahke, siis ka angerjat. Suitsutame suure 
sügiseni ja ralliajaks teeme ka. Sooja suitsukala saab otse 
suitsuahjust ja ka kohapeal süüa. Lisaks pakume kalakõrvast, 
kooki ning kohvi. Meie söögituba mahutab lahedalt kuni 45 
inimest. Ettetellimisel saab kala ka kaasa osta.
Avatud kokkuleppel.

Tihemetsa Kala

Sadama 2, Nasva alevik, Saaremaa vald, Saare mk
Tiina Mai +372 526 5511, tiina.mai@hotmail.com
www.suitsukala.com



Külalistele tutvustame Saaremaa lambakasvatuse ja 
looduse eripära, ka iidseid talleliha koduse suitsutamise 
ja vinnutamise tehnoloogiaid ja anname hõrku rooga 
maitstagi.
Avatud igal ajal.

Tuuliku talu

Mustla küla, Saaremaa vald, Saare mk
Riho Liiv +372 5657 7845
Merike Liiv +372 526 8611, merike.liiv@gmail.com
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Talus on tegeletud pähklipuude kasvatusega 1985. aastast.
On võimalik osta kreeka pähkleid ja hübriidpähkleid – 
jaapani südajas X hall. Aprillis saab osta pähklipuude
istikuid. Kreeka pähklipuud saab kasvatada Lääne-Eestis
ja Tallinnas.
Avatud ettehelistamisel.

Tiiduniidi talu

Käesla küla, Saaremaa vald, Saare mk
Erich Suurpere +372 5646 9328
erichsuurpere@gmail.com

Uustla ökotalu tegeleb ohustatud eesti maakarja tõuaretuse
ja säilitamisega, toimub ka tõuloomade müük. Talu 
põhitegevuseks on piima müük, tegeleme ka tootearendusega, 
et saada piimast väärindatud tooteid (juust, või jm).
Vähesel määral müüme ka aiasaadusi.
Pakume heina- ja silovarumise teenust.
Avatud kell 10-17.

Uustla ökotalu

SaareMaakari

Meedla küla, Saaremaa vald, 93744, Saare mk
Siim Sooäär +372 5348 0665 
saare.maakari@gmail.com

Tiiu Kauberi ürdiaed pakub mahedalt toodetud (mündid,
salvei, meliss, südamerohi, lavendel, basiilik, saialill jm)
ning mahedaks tunnustatud korjealalt korjatud (angervaks,
põdrakanep, naistepuna, raudrohi, nurmenukk, paiseleht,
nõges, kanarbik jm) maitse-, vürtsi- ja ravimtaimi kas
värskelt või kuivatatult.
Müük: Kuressaares Saarte Sahvris, kodus kohapealt
või laatadel.
Avatud kevadest sügiseni, kohtumised kokkuleppel.

Tiiu Kauberi ürdiaed

Uustalu talu, Abula küla, Saaremaa vald, Saare mk, 93461
Tiiu Kauber +372 5343 0206 
uustlu.wark@gmail.com
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Ranna Villa Café - kohalik 
toit kohalikust toorainest

Majutus palkmajades 
ning B&B

Mägiveiseliha ja lihatooted

www.highlandcattle.eewww.highlandcattle.eeRanna Villa Saaremaa
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Kataloogi statistiliste tabelite koostamisel 
on kasutatud Põllumajanduse Registrite ja 
Informatsiooni Ameti (PRIA) andmeid. Info annab 
ülevaate Saaremaal peetavate koduloomade arvu 
ja tõugude kohta ning teavet siin kasvatatavatest 
põllusaadustest. PRIA poolt koostatud statistika 
põhineb talupidajate poolt esitatud toetusraha 
taotlustel. Enamik talunikke, kes harivad vähemalt 
minimaalse nõutava suurusega maad, taotlevad 
toetust. Seega annab statistika üsna täpse ülevaate 
kasvatatavast põllumajandustoodangust. Meie 
kataloogist leiate infot nii saaremaise kui ka 
Mandri-Eesti põllumajandustoodangu kohta. 
Parema üldpildi saamiseks maakondade kohta 
oleme koostanud üle-eestilise tabeli. 
Saaremaal ei ole palju köögiviljakasvatajaid. Seda 
tõenäoliselt asjaolu tõttu, et köögiviljakasvatus 
nõuab palju tööjõudu ning sellega on raske elatist 
teenida. Samuti ei ole Saaremaa kivine pinnas 
kõige sobivam köögiviljade tootmiseks. Enamasti 
kasvatatakse taludes väikestes kogustes palju 
erinevat liiki köögivilju, mis sageli turustatakse 
otse tarbijatele. Kartulikasvatus, mis veel 
mõnikümmend aastat tagasi oli pea igas talus 
arvestatav sissetulekuallikas, on koondunud 
suurtootjate kätte. 
Õnneks on meie maakonnas suurel hulgal 
piimalehmi (ehkki arvukus on viimastel aastatel 
vähenenud), lihaveiste arv on tõusuteel ja 
lambakasvatuses oleme Eestis esirinnas. Samuti 
on meil arvukalt hobuseid, kes koos teiste 
kariloomadega aitavad hooldada Saaremaa 
imekauneid poollooduslikke maastikke. 
Veel väärib märkimist mesilastarude rohkus.

Nautige loomi ja loodust!

PÕLLUMAJANDUS

Foto: Alar Allas
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Statistika: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)
NB! Loomade arvud 24.03.17 seisuga. Kanakohtade arvud 23.01.17 seisuga.



Pindalad on hektarites.
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KALANDUS
Eesti suurimat saart, merelist Saaremaad, teatakse 
imelise looduse ja omapärase murdekeelega 
elanike, meresõitjate ning tegusate rannakalurite 
poolest, kes toovad kaldale mitmesugust rannakala: 
räime, lesta, ahvenat, eksootilist rohekaluulist 
tuulehaugi ja mudilat, ning annavad väärika 
panuse meie saaremaisele toidulauale. 
Isemoodi maa, kus saarlane kuivatatud soolakala 
kartulitega keedab ja mõnuga sibulavartega pakub 
või just suitsuahjust tulnud soe suitsulest, räim, 
tuulehaug ja ahven on kalad, mida suvel külaline 
kindlasti maitsta, süüa soovib. Teadlikum rändaja 
küsib soolasiiga, õlle kõrvale kuivatatud lesta, 
silku, särge või praelestarooga. Vahel naljatab 
rannamees, et kala ei ole, aga lesta on küll, sest 
minevikust on teada, et kalaks pidas saarlane ikka 
meie rahvuskala – räime, mis saab silguks peale 
soolamist. 
Teatud on kangete saar laste ja muhulaste 
kalapüügi- ning meresõiduoskused, mida 
rikastab ettevõtlikkus püütud kala väärindamisel, 
töötlemisel ja turustamisel. Üks tuntuim kala 
käitlev ettevõte on OÜ Saare Fishexport, mis 
annab oma tehases ja traaleritel tööd kodusaare 
elanikele ning kus valmistatakse varutud 
toormest külmutatud, vürtsi- ja soolakala. 
Ka Ösel Fish OÜ on kalatoodete tootmisega 
tegelev ettevõte. Nemad valmistavad värsket kala 
ning roavalmistamistooteid. Kokku pakutakse 
üle poolesaja erineva toote ja teenuse. Lääne-
Saaremaal asuvad veel VRHL Mõntu külmhoone 
ja AS Läätsa kalatööstus – kalatooteid valmistavad 
ning kala püüdvad tööstused-külmhooned. Kõik
kalatööstused pakuvad erinevatel turgudel kõrge 
kvaliteediga kalatooteid. OÜ Vettel tegeleb Vättal 
põhiliselt nn punase kala ehk vikerforelli ja lõhe 
sissetoomise ning töötlemisega.
Hillar Lipp 
MTÜ Saarte Kalurite Ühing

Foto: Tiina Mai
35



- �r��R ��v��K
��������r��S

v������

KOHVIK RETRO KOHVIKRETRO

LOSSI 5, KURESSAARE       +372 5683 8400       INFO@KOHVIKRETRO.EE

N�talgiahõngulin� kohvi�-restora� Kuressaar� kesklinna�
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kohaliku ja 
ökokauba poed 
Kuressaares

Meie hubased poed pakuvad rikkalikult head kohalikku kraami - toidukaupu, keha- ja koduhooldustooteid, 
keraamikat ja käsitööd. Samuti leiab Sahvrist mahetooteid nii kodusaarelt kui kaugemalt. 

Saarte Sahvri kohvitoas saab end turgutada külma või kuuma joogiga ning maitsta kohalike meistrite hõrgutisi.
Lastel võimalus aega veeta mängunurgas.

SAARTE SAHVER
Kohtu 3, Kuressaare

avatud E-R 10-18, LP 10-16
(sept-mai P suletud)

ja SuveSahver

SuveSahver 
Lossipark 1, Kuressaare Kuursaalis 

avatud E-P 11-19 
(avatud juuni-august)

+372 505 3163      FB Saarte Sahver     www.saartesahver.ee 

Linna
keskväljak

Kohtu tn Tallinna mnt. 

Loss
i t

n 



Slow Food Saaremaa asutati 2012. aastal eesmärgiga levitada Slow Food’i

filosoofiat oma kogukonnas, läbi viia edendavaid ja harivaid üritusi ja 

toetada oma kohalikke väiketoidutootjaid. Liikmeks hakkamine on 

avatud kõigile, kes soovivad toetada seda eesmärki.

Slow Food on rahvusvaheline organisatsioon, mis loodi 1989. aastal 

eesmärgiga kaitsta kohalikke toidukultuure ja traditsioone, mis kiire 

elutempo ning kiirtoidu tulemisega on maailmas hakanud kaduma. 

Lisaks on organisatsiooni eesmärgiks pöörata inimeste tähelepanu 

söödavale toidule, selle päritolule ning sellele, kuidas inimeste endi 

toiduvalikud mõjutavad ümbritsevat maailma. 

Foto: © Marco Del Comune & Oliver Migliore



ÜRITUSED 2018

Avatud talude päev  21.-22. juulil
Kord aastas juulikuus, nüüd juba neljandat 
korda, toimub üle-eestiline avatud talude päev. 
Nii suuremad põllumajandusettevõtted kui ka 
väiksemad talud avavad oma uksed ning on valmis 
näitama külastajatele oma tegemisi, erinevaid 
loomi ja taimi, põldusid ja põllumajandustehnikat. 
Kohapeal saab maitsta ehedat talutoitu ja osta 
kaasa kohalikke tooteid. Igal talul on oma 
programm, et esile tõsta enda eripärasid. 
Sel aastal toimub avatud talude päev pühapäeval, 
22. juulil. Saaremaa talud on otsustanud, et avavad 
oma väravad ka laupäeval, mis tähendab, et neid 
saab külastada 21. ja 22. juulil. Talusid, mida 
külastada, on üle Eesti väga palju. Eelmisel aastal 
osales 280 talu üle Eesti, neist 15 Saaremaal. Sel 
aastal on oodata sama palju. 
Kogu informatsiooni talude kohta: kus nad 
asuvad ja mida neil on pakkuda, leiate siit:
www.avatudtalud.ee. Külastage ühte talu või 
looge endale marsruut ühest talust teise. Taluväravas 

Karavan liigub ka läbi Saaremaa ning ühineb 
Eestimaa Talupidajate Keskliidu talupäevaga 
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peaksite nägema avatud 
talude päeva silti, siis 
teate, et olete kohale 
jõudnud. 

“Talust taldrikuni” karavan 21.-26. augustil
“Talust taldrikuni” pidupäevad said alguse 2017. 
aastal Vaivere külas Saaremaal. See oli kohaliku 
toidu üritus, mida korraldas Saaremaa Talupidajate 
Liit ning kus osalesid väiketoidutootjad üle Eesti. 
Üritus koosnes kolmest osast – talutoidulaadast, 
harivast programmist ja pidulikust õhtusöögist. 
2018. aastal on planeeritud “Talust taldrikuni” 
karavan, mis liigub läbi Eesti. Karavan alustab 
teekonda Kuusalu alevikus Harjumaal 21. augustil,
tehes Eestile ringi peale ning peatudes külades ja 
linnades, mis jäävad marsruudi peale. Igas peatuses 
toimub pop-up talutoidulaat ja pidulik õhtusöök.

Üle-eestiline talupäev 25. augustil
Eestimaa Talupidajate Keskliit korraldab 
koostöös partneritega igal aastal talupäeva. 
Tegemist on pika traditsiooniga üritusega. 
Nimelt viiakse 2018. aastal läbi 27. talupäeva. Kui 
eelnevatel aastatel on talupäevi peetud Jänedal, 
siis 2017. aastal korraldati see esimest korda 
Võrumaal Sännas. Aastal 2018 toimub talupäev 
Saaremaal, täpsemalt 25. augustil Upa külas. 
Talupäeval kuulutatakse traditsiooniliselt välja 
aasta parim talu ning kolmandat aastat järjest ka 
parim talutoit. Täpsema kava leiate siit: 
www.taluliit.ee.

Saaremaa suur turupäev 8. septembril
Juba 9. korda toimub Kuressaare kesklinnas 
septembris suur turupäev. Kohalikud tootjad, 
talunikud ja käsitöölised – kõik piirkonnamärgise 
Saaremaa ehtne toode kandjad – tulevad linna 
oma kaupa müüma ja pidutsema. Peale laata 
on igal aastal olnud ka mitmekesine eeskava – 
muusikud, rahvatantsijad, taluteemalised õpitoad, 
toiduvalmistamise demonstratsioonid. Kohale on 
toodud ka erinevaid talu-

25. augustil, minnes edasi 
Tallinnasse karavani lõpp-
punkti. Info marsruudi ja 
osalevate tootjate kohta 
leiate www.saareott.ee. 

loomi – lambad, kitsed, 
kanad jt. Täpsema kava 
leiad www.ehtne.ee.

Mihklilaat mihklipäeval Mihkli talu-
muuseumis 29. septembril 
Mihklipäev tähistab rahvakalendris suviste õuetööde 
lõppu ning talviste tubaste tegemiste algust. 
Laadal müüvad kaupu põllu- ja aiasaaduste 
kasvatajad, käsitöömeistrid, meemüüjad ning 
teised omatoodangu pakkujad. Info leiate siit: 
www.saaremaamuuseum.ee. Valige sealt 
“filiaalid” ja Mihkli talumuuseum.
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