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tegelevaid füüsilisi ja juriidilisi isikuid.

Kui algaastatel oli meie 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 väljaspoole ühingut. Seda viimast eriti 
neile, kes on seisukohal, et maal elada ja seal ellu jääda pole 
võimalik. Korraldame õppepäevi, seminare, koolitusi nii oma 
liikmetele kui ka kõigile teistele huvilistele alates lasteaialastest 
poliitikuteni välja. Organiseerime ja osaleme müügiüritustel 
– laatadel, messidel,festivalidel – kus jagame informatsiooni 
Saare maakonna talude ja toidutootjate kohta, ning anname 
võimaluse talupidajatel oma tooteid eksponeerida ning müüa ja 
uusi müügikanaleid arendada. 

Oleme veendunud – meie talupidajate ühised pingutused ja 
koostöö hoiavad elus maaelu, me toidame ära Eesti rahva ja 
oleme julgeolekugarantiiks Eesti iseseisvusele.

Ootame uusi liikmeid juurde. 
Meile võib kirjutada stl@muumi.tt.ee

aaremaa Talupidajate Liit on 1989. aastal asutatud mitte-
tulundusühing, mis ühendab Saare maakonna talunikke 
ja teisi põllumajandusliku tootmise ja teenindamisega
  

Meist
S

Kataloogist
Kataloogis leiate 50ne talupidaja ja käsitöötoidutegija kontakt-
andmed, teavet nende poolt valmistatud toodetest ning juhendi, 
kuidas ja kust kohast on võimalik nende tooteid soetada. 
Enamus on valmis müüma oma kaupa OTT vormis, 
Otse Tootjalt Tarbijale.

Kui ostate toidutooteid kataloogis olevatelt tootjatelt, võite olla 
kindlad, et kaup 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.

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.

Kataloogis leiate mõned head retseptid mida Saaremaa kokad 
on olnud nõus lahkelt jagama. 

leme koostanud selle kataloogi eesmärgiga luua 
sidemeid talunike ja inimeste vahel, kes tahavad süüa 
maitsvat, tervislikku ja kohapeal kasvatatud toitu. 
  

O

Nautige!

1



“Tutvu talutoidu tootjatega” on lühifilmide sari kaheteist-
kümnest Saaremaa tootjast. Saaremaa Talupidajate Liit on 
need filmid valmistanud selleks, et Teie saaksite näha ja 
kuulda talupidajatelt ja toidutootjatelt ise, kuidas nad 
hoolitsevad maa ja loomade eest, kuidas nad valmistavad 
oma tooteid ja mis neid motiveerib toitu kasvatama ning 
valmistama.

Siit leiate nende lood!

ANDRUSE MAHE- JA TURISMITALU
Lambaliha ja lambanahad

BABY COOL
Sügavkülmutatud beebipüree kuubikud valmistatud 
kohalikust mahedast toorainest

EPI TALU TOOTED
Eripärased marjaketšupid, marmelaadid, moosid ja 
ravimtaimedest teed 

IDEA FARM
Äädikad, siirupid, keedised, joogipõhjad ja veinid

JAANI-ENNO TALU
Õunad, õunamahl, kuivatatud õunad, kõik omatalust

KARMELIA OÜ
Värsked mahlad, kariloomade müük ja kohvik Tornimäel

MUHU LIHA TÜ
Lamba- ja veiseliha pärit Saare maakonna taludest

NÕID SIRKKA
Nõgesepulbrid ja erinevad taimeteed

ORBU TALU KADAKAKODA
Kadakasiirupid ja muu kadakast toidutooted

POPI ÖKOTALU
Ravim- ja maitseainetooted 

RANNA-VILLA OÜ
Šhoti Mägiveise liha ja lihatooted

SAARE UBIN OÜ
Köögiviljad, õunamahl ja hoidised
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MAITSE
Jalutuskäik läbi toidupoe puu- ja köögiviljaosakonna 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.

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

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.

MAHETOIT ON TERVISLIK
Mahetoidus võib leida rohkem vitamiine, antioksüdante
ja organismile vajalikke mineraalaineid kui tavatoidust 
ning ta ei sisalda organismile kahjulikke 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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sna keeruline on kirjutada kena juttu Saaremaa 
talupidamisest. Sai selle peretaludel põhineva 
tootmisviisiga alustatud üle 30 aasta tagasi. 
  

Ü
Entusiasmi oli kõvasti. Taluseaduse alusel saadi maid 
kasutusse, hiljem algas ka maade tagastamine endistele 
omanikele ja siis juba maade ost-müük-vahetus. On olnud 
keerulised, huvitavad ja erinevaid võimalusi pakkuvad 
aastad. Paljud talunikud alustasid loomadega, mis 
kollektiviseerimise jõuvõtetega taluperelt Vene (nõukogude) 
võim aastakümneid tagasi ära oli võtnud. Põllutöömasinaid 
saadi palju Rootsist, mõni nn ennesõjaaegne, mõni ka 
kobedam. Ja siiski töötavad osad masinad veel tänaselgi 
päeval. Aga ega kolhoosid tahtnud laguneda. Kolhoosi-
isandatel läks korda imevigureid kasutades erastada nii 
maid, põllumajandushooneid kui tehnikat. Kas see oli just 
see, mis pidi meie põllumajanduses toimuma, kahtlen 
sügavalt. Kelle raha, karvane käsi või osav tehing paljude 
tänapäevaste põllumajanduslike suurettevõtete taga on või 
kellele need tegelikult kuuluvad, teavad vaid asjaosalised ise. 
Õnneks see talupidamist ei peatanud. Ehitati loomapidamis-
hooneid, soetati tehnikat ja osteti juurde maad. Paraku 
väikeste mahtudega ja väheste loomadega talud olid sageli 
sunnitud ka lõpetama. Ei ostetud kokku enam piima, kinni 
keerati köögivilja müügikanalid (kõik käib nüüd läbi hangete), 
pakutav tehnika läks aina suuremaks ja kallimaks. Tublimad 
ei jätnud aga jonni ja ehkki talupidajate arv Saaremaal on 
tunduvalt kahanenud, siis tootmismahud hoopiski mitte. 
Numbreid välja toomata võime öelda, et talunike saagi-
numbrid kasvavad aasta-aastalt nii tavaviljeluses kui mahe-
põllumajanduses. Ja ökoloogiliselt viljeldavad pinnad 
kasvavad. Ka tegijate hulk suureneb. Sellest on ainult hea-
meel, sest olla eesti mahepõllumajanduse esirinnas on 
suur au.

Juba aastaid tagasi olen esimese Saaremaa „Avatud mahe-
talude“ kaardi eessõnaks kirjutanud järgmist:  Meie loodus 
on selleks liiga ilus, et seda agrokemikaalidega rikkuda, saarlasi 
liiga vähe, et ennast ebakvaliteetse toiduga välja suretada ning 
saarlased ja muhulased liiga külalislahked, et teelisele kehva 
rooga pakkuda. 

Talupidamise edu aluseks on kindlasti enda koolitamine. 
Olgu see ülikooliharidus, kursused Eestis või välismaal, 
raamatud ja artiklid. Tarkus annab tegutsemiskindluse, 
usu enda  tehtud valikute õigsusesse. Loll kirub riiki, halba 
ilma, naabrimeest ja oma saatust. Õpi, räägi targematega, 
hakkab kergem!

Panen siia mõned mõtted, mida raamatust pole loetud aga 
oma loengumärkmetesse üles olen täheldanud. 
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R. Steineri seminari (Järna, Rootsi) aedniku Dag`i, kel üle 
30 aasta biodünaamilise põllumajanduse praktikat mõtted, 
mille olen kirja pannud augustis 2005.

  ülikooliinimesed teavad juba enne, kas see on õige 
        või vale, isegi kui ma pole midagi öelnudki

  fanaatik ei suuda teha õigeid otsuseid, kuna tal 
        puudub avar mõtlemine

  konventsionaalset mõtlemist ei tohi kaasa tuua 
        mahepõllumajandusse

  kanasõnniku kuivatamine on ökoloogiliselt mõttetu

  kanasitt rikub juurviljade maitse, eriti porgandil

  talupidamise juures on eduks vajalik heas korras
        sotsiaalne süsteem

  tuleb töötada isemajandava süsteemi suunas

  tuleb saavutada in-out tasakaal

  Martin Luther King pidas loengu 200 000 inimesele, 
        kellest paljud muutsid oma elu. Näide vähesest, 
        mis muutis paljusid.

  Maria Thun alustas oma külvikalendri koostamise  
        jaoks katseid redisega.

  Teen 99% külve õigel päeval Thuni kalendri järgi. 
        Kogu elusloodus on rütm, mis oma reeglite järgi töötab.

  kõige tähtsam mõjutus põllumajandusele ja elule 
        tuleb kosmosest, sest seal on päike.

  õige allikavesi neelates ringleb, kehv vesi voolab 
        (kukub) alla.

Need on mõtted, mille iga teema oleks omaette loeng või 
isegi loengute sari. Kui kellelgi on mõnele neist ideedest 
mingit vastuväidet, võib need esitada iseendale. Mina 
loobusin mahepõllumajanduse alastest nn püstijala-
konsultatsioonidest kümmekond aastat tagasi. Oma ideid 
ja teadmisi tasub jagada vaid nendega, kes on valmis neid 
vastu võtma, nende üle omas peas juurdlema ning seejärel 
tegema oma otsused. Vaidlused asjadest aru saamata on 
mõttetud. Läbi aastakümnete on mõttetuteks osutunud ka 
paljud meie poliitikute ja ka ajakirjanike mõtteavaldused 
põllumajanduse olemusest. Küll on kiidetud tuhande-
pealiste veisefarmide rajamist, seatud eesmärgiks ülim 
spetsialiseerumine, vaimustusega kõneldud kõiksugu 
robotite ja isetöötavate masinate suurest tulevikust, nüüd 
oleme jõudnud hädaorgu, kus eestlane ei suuda või taha 
enam põllumajanduses töötada, antagu aga välistööjõudu. 
Kuhu me niimoodi jõuame? Peame veelgi suurendama 
mahepõllumajanduse osakaalu. Läänemeri ei vaja agro-
kemikaale, inimesed ei vaja taimekaitsemürkide jääke
sisaldavat toodangut (NB! Ärge rääkige, et analüüsid näitavad 
enamasti, et jäägid on normide piires. Need nn normid on 
inimeste (teadlased-ametnikud) endi väljamõeldud). 
Rahvale pole vaja GMO-toitu, MSG- maitseid. Kogu maailma 
toidutootmine on ammu ületanud mõislikkuse piirid oma 

hulgalt ja toiduraiskamine saanud elu tavanormiks. Paraku.

Mõni sõna tasuvusest. Oleme kordi ja kordi lugenud artikleid, 
kus nt lambapidajad räägivad lammaste arvust, kust algab 
tulus lambapidamine. Paraku ajavad need jutumehed 
segamine tasuvuse ja rahamassi, millega nt oma pere ära 
toita ehk saada kätte keskmine Eesti palk puhastuluna. 
Õige majandamise korral, nutikust ja ettevõtlikust üles 
näidates on ka väga väheste lammaste pidamine tulus. 
Liha söö ise (pole vaja poes raha kulutada), nahk pargi ise 
või lase parkida tööstuses ja müü maha, villa ketra ise 
(käsitööketrus on eriti kallis) või ketrab ketrusvabrik ning 
lõnga müün maha, sõnnik kasuta köögiviljamaal või müü 
maha. Kõlab vastulause: „Seda saab teha ainult siis, kui on 
palju aega ja lambaid vähe!“ Just nimelt, siin see häda 
peitubki, et mida suurem kari, seda vähem aega ja viitsimist 
jännata. Aga see jändamine ongi maaelu kvaliteet. 

Suured mahud, suured rahad. Mõnel läheb õnneks, mõnel 
mitte. Põllumajandustoetused annavad mahtude kasvatamisele 
hoogu juurde. Ehkki Eesti on oma toetuste osas Euroopa 
peksupoisiks, on neil rahadel siiski oma vajalikkus, sest 
päris ilma kukuksime hoopiski auku. Tuleb vaid kritiseerida 
omaaegseid ühinemisläbirääkijaid, kes paremaid tingimusi 
välja ei osanud võidelda.

Täna tuleb meil kiita neid paljusid väikeettevõtjaid, sageli 
on nad ka ise talupidajad, kes on asunud tegelema töötle-
misega. Liiga lai töödeldud mahetoodete sortiment poe-
lettidel küll ei ole aga märgatav edasiminek aastatetagusega 
on siiski olemas. Ja ka paljud suuremad firmad on näinud 
mahetoodete turuletoomises eduvõimalust. Saame osta 
mahepiima, -juustu, lihatooteid, moose jne, millest mõned 
head aastad tagasi vaid unistada võisime. 

On olnud üle 30 aasta kõva tööd, et talupidamine püsiks, 
maaelu edeneks ja peremehed-perenaised taludes au-
väärsetena ühiskonnas silma paistaksid. Kaabu kuklasse, 
rätik kaela ja ikka edasi! 

Aivar Kallas
peremees

Sülla ökotalu
aastast 1990
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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 tõe-
näoliselt asjaolu tõttu, et köögiviljakasvatus nõuab palju 
tööjõudu ning sellega on raske elatist teenida. Samuti 
ei ole Saaremaa kivine pinnas kõige sobivam köögi-
viljade 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 suur-
tootjate kätte.

Viimase nelja aasta jooksul on kartuli kasvupind 
vähenenud, küüslaugu, porgandite ja õunapuude 
kasvupind aga suurenenud. Neli aastat tagasi kasvatati: 
- kartuleid 92,48, nüüd 70,52 hektaril 
- küüslauku 1,08, nüüd 5,92 hektaril 
- porgandeid  4,13, nüüd 11,10 hektaril
- õunapuid 22,71, nüüd 40,03 hektaril

Õnneks on meie maakonnas suurel hulgal piimalehmi. 
Viimase nelja aasta jooksul on olnud piimalehmade arv 
stabiilne. Lihaveiste arv on olnud järkjärgulisel tõusu-
teel. Lammaste arv on aga vähenenud. Kui neli aastat 
tagasi oli Saare maakonnas 14 498 lammast, siis nüüd 
on neid 11 427. Siiski oleme jätkuvalt lambakasvatuses 
Eestis esirinnas. Samuti on meil arvukalt hobuseid, 
kes koos teiste kariloomadega aitavad hooldada 
Saaremaa imekauneid poollooduslikke maastikke.

Eesti esirinnas oleme veel kanepi ja tudra kasvatusega. 
Viimasest tehakse Saaremaal maitsvat tudraõli.

Veel väärib märkimist, et mesilastarude arvu on nelja
aasta jooksul kahekordistatud ja kanadekohtade arvu 
peaaegu kolmekordistatud.

Nautige loomi ja loodust!
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Statistika: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)
NB Loomade arvud 25.05.2021 seisuga. Mesilasperede arvud 01.11.2020 seisuga. Sigade ja kanakohtade arvud 31.03.2021 seisuga.

Veised Lambad Kitsed

Piimalehmad Ammlehmad Lihaveised

Sead Mesilaspered Kanad
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HARJU MAAKOND

HIIU MAAAKOND

IDA-VIRU MAAKOND

JÄRVA MAAKOND

JÕGEVA MAAKOND

LÄÄNE MAAKOND

LÄÄNE-VIRU MAAKOND 

PÕLVA MAAKOND

PÄRNU MAAKOND

RAPLA MAAKOND

SAARE MAAKOND

TARTU MAAKOND

VALGA MAAKOND

VILJANDI MAAKOND

VÕRU MAAKOND

Kokku

Viljapuu ja marjaaed
väikestel pindadel

Õunapuu Pirnipuu Viinapuu ArooniaMaakond

14,06

1,54

2,39

41,81

12,02

6,37

5,95

13,23

16,72

2,77

4,79

44,47

12,01

36,60

33,69

256,44

16,15

23,59

0,84

15,80

10,55

25,79

17,78

55,16

81,28

18,79

22,71

214,21

5,90

195,66

20,85

742,38

1,27

1,73

1,03

2,83

1,02

2,47

1,24

0,60

0,32

13,96

0,63

1,45

0.68

2,34

0,27

3,95

0,01

2,22

11,22

4,04

0,85

11,56

0,48

0,35

0,19

19,26

4,92

14,09

1,27

1,49

58,89

SAARE MAAKOND 12,81 40,03 2,47 2,01 5,31
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HARJU MAAKOND

HIIU MAAAKOND

IDA-VIRU MAAKOND

JÄRVA MAAKOND

JÕGEVA MAAKOND

LÄÄNE MAAKOND

LÄÄNE-VIRU MAAKOND 

PÕLVA MAAKOND

PÄRNU MAAKOND

RAPLA MAAKOND

SAARE MAAKOND

TARTU MAAKOND

VALGA MAAKOND

VILJANDI MAAKOND

VÕRU MAAKOND

Kokku

Köögivili
väikestel pindadel

Küüslauk Porgand Söögipeet Valge peakapsasMaakond

7,99

0,47

5,32

7,88

6,88

5,59

4,87

14,38

27,32

3,88

6,01

26,14

10,50

18,47

25,61

171,37

4,43

0,07

37,84

1,05

0,82

6,16

1,79

3,34

1,08

5,42

2,68

2,23

0,88

72,63

228,46

0,10

18,38

0,01

1,27

2,70

52,78

0,33

4,13

12,12

53,29

29,85

18,64

429,03

74,97

0,09

11,94

0,31

0,40

24,64

1,10

4,00

11,45

1,07

15,14

16,33

163,20

82,04

0,51

3,83

0,99

28,89

14,03

20,28

30,78

0,77

1,48

66,23

250,67

460,75

6,82

38,97

189,08

252,23

103,17

252,79

132,99

127,83

138,04

92,48

556,59

53,95

528,10

432,63

3 344,46

SAARE MAAKOND 6,07 5,92 11,10 5,76 21,12A
ED

V
IL

JA
D

Kartul

70,52

HARJU MAAKOND

HIIU MAAAKOND

IDA-VIRU MAAKOND

JÄRVA MAAKOND

JÕGEVA MAAKOND

LÄÄNE MAAKOND

LÄÄNE-VIRU MAAKOND 

PÕLVA MAAKOND

PÄRNU MAAKOND

RAPLA MAAKOND

SAARE MAAKOND

TARTU MAAKOND

VALGA MAAKOND

VILJANDI MAAKOND

VÕRU MAAKOND

Kokku

Suvioder TalinisuTalioder Tritikale TuderMaakond

6 300,21

514,28

3 607,47

10 547,59

9 651,28

2 439,69

19 383,43

5 918,27

9 084,83

7 664,96

3 587,76

10 440,44

4 133,60

10 297,33

6 530,61

109 253,59

4 001,69

218,82

1 382,03

6 244,90

6 908,38

1 991,02

11 659,12

4 105,87

2 934,77

3 293,55

615,89

7 468,70

2 450,40

6 895,26

2 504,15

63 064,88

2 528,45

69,00

636,24

3 279,50

2 649,31

863,21

3 675,14

1 348,70

690,87

1 077,39

48,56

2 806,95

382,02

1 676,06

251,93

22 459,86

670,29

63,82

226,63

183,07

70,05

436,86

447,59

605,76

560,12

1 275,90

973,59

440,89

88,58

394,87

5 973,10

9,71

11,72

57,55

TE
RA

V
IL

JA
D

Suvinisu Raps

6 442,56

38,16

2 860,50

12 120,79

11 894,04

3 721,23

18 003,59

6 949,31

7 063,30

5 544,19

1 922,10

16 842,38

4 377,05

13 410,15

6 214,91

117 994,08

3 630,29

380,98

1 610,00

4 574,48

3 674,77

1 581,91

3 570,03

2 183,71

6 878,61

4 730,53

1 651,53

5 826,65

2 699,82

4 524,08

2 957,83

50 082,64

2 739,60SAARE MAAKOND 1 006,222 511,95525,09 1 258,95 810,98 47,84

Pindalad on hektarites.
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HARJU MAAKOND

HIIU MAAAKOND

IDA-VIRU MAAKOND

JÄRVA MAAKOND

JÕGEVA MAAKOND

LÄÄNE MAAKOND

LÄÄNE-VIRU MAAKOND 

PÕLVA MAAKOND

PÄRNU MAAKOND

RAPLA MAAKOND

SAARE MAAKOND

TARTU MAAKOND

VALGA MAAKOND

VILJANDI MAAKOND

VÕRU MAAKOND

Kokku

Aedmaasikad Astelpaju Must sõstar MustikasMaakond

3,20

3,21

18,02

5,75

37,89

3,01

7,09

17,94

22,48

13,57

0,06

89,57

13,50

81,08

47,82

364,55

SAARE MAAKOND

25,09

0,60

11,20

9,77

24,41

5,10

21,01

119,26

19,80

6,46

9,27

231,76

81,20

47,68

27,79

641,54

6,49

17,31

1,50

12,79

3,04

5,42

0,24

0,49

85,20

0,34

0,61

1,40

135,67PU
U

VI
LJ

A
D

 ja
 M

A
RJ

A
D

21,79

637,33

3,46

5,18

27,86

12,66

4,25

12,27

153,22

41,33

37,15

29,54

11,42

17,98

414,34

1 442,43

10,41 0,42 1,3349,80

HARJU MAAKOND

HIIU MAAAKOND

IDA-VIRU MAAKOND

JÄRVA MAAKOND

JÕGEVA MAAKOND

LÄÄNE MAAKOND

LÄÄNE-VIRU MAAKOND 

PÕLVA MAAKOND

PÄRNU MAAKOND

RAPLA MAAKOND

SAARE MAAKOND

TARTU MAAKOND

VALGA MAAKOND

VILJANDI MAAKOND

VÕRU MAAKOND

Kokku

Heintaimed, 
kõrrelised kokku

Heintaimed,
liblikõielised kokku Kaunviljad kokku

Ravim- ja 
maitsetaimed kokkuMaakond

2 325,23

519,53

992,01

4 690,13

1 594,56

654,53

2 552,37

1 252,98

5 219,14

1 555,38

92,48

2 567,86

1 173,76

1 906,95

1 259,05

29 206,04

7 479,26

907,88

4 641,59

14 501,01

8 069,31

3 421,13

15 891,65

7 510,04

15 658,27

10 635,28

0,20

13 611,53

5 175,93

11 947,99

9 601,16

13 3540,64

2 758,15

76,36

2 047,78

4 342,34

5 291,24

1 525,50

5 820,97

2 471,60

4 564,76

3 241,10

0,07

7 710,80

1 767,74

6 101,19

2 426,53

50 735,24

203,45

1,21

35,07

360,87

162,62

34,75

79,71

100,80

202,66

100,97

1,08

522,38

210,26

433,80

363,96

2 856,73

SAARE MAAKOND 942,56 4 488,61 589,18 44,22

M
U

U

HARJU MAAKOND

HIIU MAAAKOND

IDA-VIRU MAAKOND

JÄRVA MAAKOND

JÕGEVA MAAKOND

LÄÄNE MAAKOND

LÄÄNE-VIRU MAAKOND 

PÕLVA MAAKOND

PÄRNU MAAKOND

RAPLA MAAKOND

SAARE MAAKOND

TARTU MAAKOND

VALGA MAAKOND

VILJANDI MAAKOND

VÕRU MAAKOND

Kokku

Kaer Rukis Sorgo Tatar Maakond

1 153,29

468,48

1 912,68

1 607,91

1 953,57

1 282,67

2 062,77

3 849,56

3 832,31

2 853,38

497,75

7 920,37

1 977,12

4 721,92

6 437,04

42 662,37

458,73

844,78

431,87

813,09

70,14

22,47

373,43

40,36

36,86

134,09

511,02

113,38

5 121,96

3,61

9,45

0,76

10,17

6,02

20,66

5,32

5,48

73,62

70,45

259,11

250,20

316,78

315,27

38,05

258,59

203,85

259,63

30,59

208,22

80,26

479,41

496,71

3 313,67

TE
RA

V
IL

JA
D

Mais Kanep

888,34

190,67

1 362,93

1 125,31

1 213,76

1 045,09

2 067,04

572,01

2 149,48

1 157,01

259,64

4 528,98

584,92

3 235,40

688,15

21 336,39

389,90

107,51

228,66

2 194,30

1 817,25

131,95

2 078,32

915,53

1 280,64

708,10

780,84

1 001,02

546,95

1 371,40

285,45

13 535,63

629,30SAARE MAAKOND 1 312,10 527,30 32,81 478,65 77,14
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Sellel on
ju maitse!

Tõusva päikese kujund ühendab

kõiki talutoidutootjaid sõltumata

asukohast ja valdkonnast, tuletades

meelde toidu ja elu allikat.

Talutoidu suurimaks trumbiks ongi

selle erilisus ja mitmekesisus, rõhku

pannakse nüanssidele. Paljud talud

püüavad tänapäevast toitu toota vanu

toidu kasvatamise ja valmistamise

traditsioone jälgides.

www.talutoit.ee

Kui näete sellist tunnusmärki mõne toote pakendil, võite olla kindlad, 
et tegemist on ehtsa, talus kasvatatud ja valmistatud toiduga.

Eestimaa Talupidajate Keskliidu eesmärk on põllu- ja maamajandusliku
ettevõtlusega tegelevate talude huvide esindamine ja jätkusuutliku

põllumajanduse edendamine.



Toit algab
talust

Talutoidu e-turg on kliendivaatena 
üsna hariliku e-poe moodi, kuid 
tegelikult see nii ei ole. Tegu on 
virtuaalse turuga, kus iga tootja 
müüb kaupa otse oma talust. Iga 
tootja paneb eraldi tellimuse kokku 
ning toimetab kliendini. Tootjad 
komplekteerivad tellimused eraldi 

ja annavad märku, kui tellimus on valmis. Iga tootja poolt 
rakendub saatmiskulu. Võimalus on tellida toit pakiauto-
maati, kulleriga koju või minna hoopis ise tallu toidule järele. 
Tegeleme aktiivselt platvormi kasutajasõbralikumaks 
muutmisega.

Kuidas läheb taludel täna?
Kõige rohkem on kriisiaja piirangud mõjutanud talusid, 
kelle suurim sissetulek on tulnud turismiteenuste osutamisest 
ja laatadel või üritustel oma toodangu müügist. Enamik 
laatade kliente on ära kadunud, mis on väga kahju, kuna 
nad olid väga suur osa paljude talude senisest klientuurist. 
Loodame, et sel aastal on võimalik siiski taludel mõnel 
laadal osaleda. Piirangutest tingituna on väga paljud talud 
kolinud oma müügiga e-poodidesse ning on suurenenud 
koostöö teiste tootjatega, üksteise abistamine e-poe müügi 
ja transpordiga.

Mis on selle aasta plaanid?
Selle aasta eesmärgiks on tutvustada Ehtsa Talutoidu kauba-
märki ning viia selle olemasolu teadlikkus veelgi rohkemate 
inimesteni. Nagu eelnevatel aastatel, on plaanis ka tänavu 
kirjutada uusi põnevaid talulugusid Ehtsa Talutoidu kauba-
märgi liikmetest ja luua pildigaleriid, mille eesmärgiks on 
tutvustada kaubamärgi kandjate talude tegemisi, kuidas kõik 
alguse sai, ja talutoodangut. Lisaks on plaanis korraldada 
ka parima talutoidu valimise konkurss, mille eesmärk on 
tõsta esile kohalikku talutoitu ja tunnustada talunike tööd.
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Mis on Ehtne Talutoit?
Kaubamärk Ehtne Talutoit sai loodud Eestimaa Talupidajate 
Keskliidu poolt 2014. aastal, et aidata talutoidu tootjatel 
paremini oma toodangut tutvustada. Talutoidu suurem 
tarbimine aitab kaasa talude arengule ning edendab maaelu 
üleüldisemalt. Talutoit on muutunud tänu tarbijaskonna 
kiirele kasvule iseseisvaks toidukategooriaks.

Tänase seisuga on Ehtsa Talutoidu kaubamärgi kandjaid 
ligi 50 üle kogu Eesti ning nende poolt toodetud tooteid on 
üle 600. Saaremaal on kaubamärgi kandjaid kokku seitse.

Ehtsa Talutoidu kaubamärk tähistab naturaalset, värsket ja 
maitsvat toitu. Tarbijale tähendab Ehtsa Talutoidu märk seda, 
et antud märki kandev toit on valminud Eesti peretaludes, 
kus kasutatakse üksnes talutoorainet ja toit ei sisalda 
keemilisi lõhna- ja värvaineid ning on üldjoontes värske.

Väiketöötlejate üheks väga suureks väljakutseks on olnud 
ja on siiani oma toodete turundamine ja turustamine. 
Kuna Eestis müüakse enamik toidukaupa suurte kaubandus-
keskuste kettide kaudu, kus valitseb erinevate toodete 
üleküllus, siis väiketootjate toodangu jõudmine tarbijateni 
vajab korralikku koordineeritud turundust ja teavitustööd. 
Paljud tootjad, kelle peamisteks müügikanaliteks on laadad, 
turud ja üritused – millest suur osa on sel aastal koroona-
viiruse leviku tõttu ära jäänud, pidid tootjad leidma kiirelt 
uusi müügikanaleid, kus oma kaupa reklaamida. Talutoidu 
kui tootekategooria tutvustamiseks loodud kaubamärgi 
Ehtne Talutoit peamine ja kõige olulisem tegevus ongi 
ühiselt oma tooteid turundada.

Väiketootjate abiks sai kasutusele võetud Ehtsa Talutoidu 
e-turu platvorm. Talutoit.ee e-turult saab tellida talutoitu 
üle terve Eesti, kuid soovitame tellida oma maakonnast 
või piirkonnast. Kuna tarnevõimalus on postiga saatmine, 
siis on soovitatav osta ühelt tootjalt suurem kogus korraga, 
et optimeerida saatmiskulu.

Foto: Heikki Avent



Mis on agroturism?
Agroturism on põllumajandustootmise ja turismi-
teenuse kombinatsioon, mis pakub võimalust külastada 
talusid ja teisi põllumajanduslikke ettevõtteid, kogeda 
maaelu ja maal elamise viise ning lüüa kaasa iga-
päevases talutöös. Agroturism ei võrdu maaturismiga, 
vaid on selle oluline tugiharu. Kui maaturismiga 
saavad tegeleda pea kõik maapiirkonnas 
tegutsevad turismitalud, siis 
agroturismiteenust saab 
pakkuda vaid ettevõte, 
kelle põhi tegevusala on 
põllumajandustootmine, 
mesindus või kalandus.

Agroturismi üldisem 
eesmärk on pakkuda väikese 
ja keskmise suurusega põllu-
majandustootjatele turismiteenuse osutamisega 
lisasissetulekuvõimalust. Sealjuures võib põhitegevuse 
kõrval pakutavaks turismiteenuseks olla nii majutus kui 
ka toitlustus, aga ka muud aktiivsed tegevused, mis on 
seotud konkreetse põllumajandussektori eripäraga. Näiteks 
talu juures tegutsev pood, isekorjamise põllud, õppe- ja 
haridusprogrammid, seminariruumide rentimine, talu-
restoran, ekskursioonid karjamaadel, lüpsivaatlused, 
toodete degusteerimine, käsitöö valmistamise töötoad jpm.

Mis on tehtud ja mis on plaanis?
Eelmise aasta oluline roll oli kodulehe uuendamisel ning 
agroturismi mõiste ning olemuse selgitamisel tarbijaskonnale.

Sellest lähtuvalt planeerisime lisaks kodulehe uuendamisele 
ning reklaamvideote valmistamisele turunduskampaania,
mis hõlmas erinevate turunduskanalite kasutamist. Säravalt
võib meenutada Agroturismi projekti osalust “Õhtu”
saates, mille käigus külastasid kolm saatejuhti agroturismi 

talu Männiku Piimalambad. Kokku filmiti ühe päeva jooksul 
kolm videolõiku, mis jõudsid Kanal2 otse-eetrisse kolmel 
erineval õhtul.

Lisaks “Õhtu” saatele oli juuni lõpus Agroturismi projekti 
jaoks tähtis päev, mil sai korraldatud Agroturismi esimene 
unikaalne ringreis sotsiaameedia mõjutajatele, ajakirjanikele 
ja blogijatele. Agroturismi tutvustava ekskursiooni käigus 
külastati kolme Lõuna-Eesti agroturismitalu.

2020. aastal sai kokku kutsutud ka Agroturismi nõuandev 
koda. See koosneb talupidajatest, kes on täna aktiivsed 
agroturismi teenusepakkujad ning omavad praktilisi 
kogemusi, mis aitaks agroturismi tegevusi paremini 
planeerida. Nõuandva koja liikmed näevad äärmiselt suurt 
potentsiaali agroturismi tulevikul ning sellest tulenevalt 
räägitakse tuliselt kaasa Agroturismi projekti tegevustes.

Lisaks nõuandva koja loomisele toimus koostöös Põllu-
majandusuuringute Keskuse maaeluvõrgustikuga agro-

turismi rahvusvaheline seminar. 

Selleks aastaks oleme planeerinud 
5 agroturismiettevõtet tutvustavat 
videot ja suurema meediakampaania. 
Talud, kellest tänavused videod 
valmivad, on veel selgumisel. 
Tänase seisuga on meil üheksa vahvat 
videot, mis on olnud väga edukad 
ja aidanud kaasa nii uute agro-
turismiettevõtete liitumisele kui ka 
teenuse tutvustamisele. Agroturismiga 
on liitunud tänaseks 38 ettevõtet. 
Otsime aktiivselt juurde uusi liitujaid.

Talud, kes pakuvad antud teenust 
või on huvitatud selle pakkumisest, 
on oodatud võtma meiega ühendust. 

Gelis Pihelgas, projektijuht
MTÜ Eestimaa Talupidajate KeskliitPeakokk Emmanual Wille koos talupidajaga Aare Rätseppaga Tallinna Toidumessil. Foto: Alar Allas
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Foto: Heikki Avent



Mitme haruga

Esmalt ehitasin endale palkmaja, mille planeerisin sauna-
majaks. Kui maja 2005. a valmis, pidin järgmisena ranna 
kõrkjatest puhastama saavutamaks terrassilt merevaadet. 
Kuna mererannas on kõrkjate kasv vägev ning kahest 
niitmiskorrast ei piisanud, hakkasid mõtted liikuma loomade 
peale, kes rannas toitudes samaaegselt ka kõrkjad kõrval-
davad. Aastal 2007 saabusid Ranna Villasse esimesteks 
rannahooldajateks 10 šoti mägiveise mullikat ja 1 tõupull 
nimega Valentino ning rannahooldajate töö sai hoo sisse.

Kari kasvas ja 2011. a alustasime lihatoodete tootmisega. 
Esimesed tooted olid mägiveiselihast toorvorstid ja kotletid. 
Samas müüsime tunnustatud ladustajatena sügavkülmu-
tatud lihatükke vaakumpakendites.

Peagi tuli mõte ehitada talu juurde kohvik, kuna katuse-
aluse, mis oli tehtud grillimise varjualuseks, konstruktsioonid 
hakkasid tugevatele meretuultele järele andma. Koolitatud 
ehitusmeistrina sai võetud vastu otsus katusealuse konstrukt-
sioone tugevdada ja seinad ümber ehitada.

Kohvik ja terrass said valmis aastal 2017. Sinna mahub 60 
inimest. Terrassilt avaneb vaade otse merele. Sellest ajast 
olen arendanud ka oma kokkamisoskuseid. Olen osalenud 
Kuressaare ametikoolis kokanduskursustel. 
Nüüd pakun oma kohvikus iseenda retsepte. 
Menüüs on burger, hautis, lihapallid ja 
tortiljad. Lisaks pakume teemapäevade raames 
ka laagerdatud liha, pitsat ja carpacciot.

Kohapeal on pidevalt pakkuda kaasa ostmiseks 
mägiveise lihatükke ja -hakkliha külmutatult. 
Meie liha on mahetunnustusega. Hooajal on 
saadaval suitsutatud liha ja poolsuitsuvorst 

olisin Saaremaa põhjarannikule aastal 2011, sest 
otsustasin oma tegevuse ümber suunata veise-
kasvatuse ja loodushoiutöödega tegelemise suunas.K

Mägiveisehautis

VALMISTAMINE
Pruunista pannil õlis porgand ja sibul, lõpu poole lisa küüslauk. Pane kõrvale.

Pane lihakuubikud kuumale pannile ja pruunista õlis. Lisa lõpu poole 2 spl jahu 
ja pruunista edasi veel paar minu�t.

Vala kõik koos�sosad kokku hau�se vormi. Kalla peale kuum puljong selliselt, 
et kõik oleks puljongi sees.

Pane ahju. 200 kraadi juures 60 minu�t, seejärel 170 kraadi juures 1,5 tundi.

Jälgi hau�st ahjus. Kui puljong saab pealt otsa, lisa seda juurde, et hau�s ei 
kuivaks ära. Võid kaane peale panna.

Maitse hau�st. Sõltuvalt lihatükist võib valmistamine võ�a  kauem aega. 
Kui liha on sitke, jätka küpsetamist.

Serveeri kartulipudru ja oma lemmikaedviljadega. Kaunista �lliga.

Q 2 kg mägiveiseliha (kuubikuteks)

3–5 porgandit (ratasteks)

4–5 suurt küüslaugu küünt (hakkida)

2 suurt sibulat (sektoriteks)

2 spl jahu

õli praadimiseks

1 spl pipart

1 spl soola

1 spl värsket hakitud rosmariini

1,3 l veisepuljongit või 1 l puljongit ja 0,3 l kuiva 
punast veini (peab olema piisavalt, et ka�a kõik 
koos�sained hau�se vormis)

ning vinnutatud liha kaasa ostmiseks.

Šoti mägiveise liha omapäraks on väiksem rasva- ja kolesterooli-, 
kuid suurem raua- ja valgusisaldus kui keskmisel veiselihal.

Tänaseks on meil ligi 400-pealine kari, kes hooldavad 500 
hektarit rannaalasid. Tulge vaatama, tulge sööma!

Kohvik on avatud maist septembrini, lihatooteid saab 
kaasa osta aastaringselt.

talu

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Tulge meid külastama!
Kairo Pilviste Ranna-Villa peremees
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Foto: Alar Allas



Ühe kohaliku
toidutootja

teekond

Tere! Mina olen Tanel ja 2020. aastal, kui Saaremaa oli üle-
jäänud maailmale suletud, alustasin ma nullist mahemuna 
tootmisega. Tänasel päeval on põllumajanduses väikese 
rahakotiga ja maad omamata suhteliselt keeruline alustada. 
See on kapitalimahukas valdkond, kus efektiivistamine ja 
tootlikkus on peamised märksõnad. Ka ei tee isolatsioon 
seda kergemaks, sest kõik valdkonna spetsialistid on pärit 
mandrilt. Sellegipoolest otsustasin selle väljakutse vastu 
võtta ning jätkata enda eluteed farmerina. Võib öelda, et 
see osutuks veel raskemaks, kui ma arvata oskasin. Pidev 
rahapuudus ja aeglane müük kummitasid väga pikalt. 
Samas oli vaja teha erinevaid suuremaid investeeringuid. 
Ilmselt maadleb iga alustav ettevõtja samade probleemidega 
ning mitte midagi uut selles ei ole. Praeguseks on inimesed

Saaremaa mahemunad ilusasti vastu võtnud ja mina liigun 
aina edasi, loodetavasti helgema tuleviku poole.

Misasi see mahe on ja miks just see? Munatootmine on 
valdkond, kus käive on aastaringne ning väga palju saab 
tootmise poole pealt ära automatiseerida. Lisaks ei lähe 
vaja suurt hulka maad, mida on aina keerulisem saada. 
Ja muidugi, muna tarbivad ju kõik. Maheda valik tundus 
rohelisele Saaremaale kõige paremini sobivat ning lindude 
heaolu koos põllumajanduses kasutatava keemia vaba 
toodanguga on tulevikku vaadates kõige õigem valik. 
Puhtam loodus ja puhtam toit tähendab paremat ja täis-
väärtuslikumat elu. Mahemuna tähendab ilma puurideta 
kanapidamist. Linnud saavad suurele õuealale päikese 
kätte jalutama ning laudas tohib ruutmeetrile panna kuni 
6 kana. Kui minu 600-ruutmeetrisesse lauta tohib kokku 
panna veidike üle 3000 kana, siis puurikanu mahuks sinna 
üle 22 korra rohkem ehk 70-80 tuhat. Lisaks siblivad ja
lendavad kanad mahepidamises mööda lauta ringi, kuid 
puurikanad on minimaalselt 20 cm kõrgustes puurides. 
Need on omakorda üksteise otsa laotud. Umbes 40 cm 
kõrgune kana saab mahetootmises käituda liigiomaselt, 
tänu millele on muna kollasem, maitsvam ja inimesele 
ohutum. 

Kogu põllumajandusettevõtte alustamise ilu ja valu on leitav 
    www.saaremuna.ee, Facebookist Saaremaa Mahemuna 
       ning Instagramist @Saaremaa Mahemuna. Lisaks leiab 
         ERRi Jupiterist saate “Tanel ja kanad”. 

Annan endast kõik, et teha paremini, kui eile!
Tanel Tang Saaremaa Mahemuna peremees

ida on võimalik teha tervest maailmast eraldatud 
üksikul saarel? Näiteks saare suurima mahe kanala. M
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SAAREMAA VESKI KUKESEENEORSOTO

Q

Orsoto on nagu risoto, aga riisi asemel kasutatakse odrakruupi. Selline risoto meetodil valmistatud kruubiroog koos 
metsaseente ja kõvema tugevamaitselise juustuga on erakordselt maitsev, näiteks Saare Old juustuga. Orsoto puhul on 
ideaalne, kui ta jääb pigem veidi vedelam ja kreemisem. Kui ta kipub liiga kuivaks muutuma, lisa veidi vedelikku lisaks.

Kogused kahele. 
Vaja läheb:

250 g odrakruupi, pestud ja eelnevalt paar 
tundi leotatud (kaal on antud enne leotamist)

400 g kukeseeni, puhastatuna ja tükeldatuna

2 sibulat, hakituna

2 küüslauguküünt, hakituna

Oliiviõli

Võid
1 dl valget veini 

1 liiter kana- või köögiviljapuljongit

50 g MO Saaremaa Old Saare juustu

Soola ja pipart

Hakitud värskeid ürte (nt murulauk, 

roheline sibul, lehtpeterselli ribad)

Q

Q

Q

Q Q

Q

Q

Q

Q

Q

Töökäik:
Kuumuta pannil või ja prae keskmisel kuumusel pool hakitud sibulast mõne minu� jooksul läbi. 
Lisa seened ja prae need ka kergelt läbi. Ära prae seeni üle, eri� siis, kui tegemist on väiksemate 
seentega. Maitsesta soola ja pipraga ning tõsta kukeseenesegu kõrvale.
Kuumuta pannil õli ning prae hakitud sibul keskmisel kuumusel klaasjaks.
Lisa küüslauk ning kuumuta see ka läbi. Lisa sõelal nõrutatud odrakruubid ja prae kiirelt läbi.
Lisa vein ja lase kuumus läbi, et alkohol aurustuks. Hakka lisama järk järgult kuuma puljongit.   . 
                                  

HEAD ISU!
Chef Alar Aksalu
Saaremaa Veski

Esmalt kalla puljongit niipalju, et kruubid oleksid kaetud. Kui kruubid 
        on vedeliku sisse tõmmanud, siis lisa järgmine ports puljongit. 
               Keeda niikaua, kuni kruubid on pehmed ehk umbes 20-25 minu�t.
                   Toit ise peab olema pigem vedelapoolne, sest vedeliku
                    imamine jätkub. Sega juurde kukeseenesegu ning osa
                    riivitud Old Saare juustu. Maitsesta soola ja pipraga. 
                      Sega läbi ning aseta taldrikutele. 
                    Puista peale ülejäänud juust 
                    ning hakitud värsked ürdid.
                    Serveeri kohe. 
                    Serveerimisel võid lisada veel 
                    Karmeli talu tudra- või Kanepiõli.   

Meie restoran pakub
 saare maitseid, 
mis pärinevad 

kohalikelt talupidajatelt.

Toodame lisaks napsu ja õlut.

Meil on kaunis aed 
mõnusa lebola ja terrassiga. 

Rõdu kauni vaatega 
ja lastele mängumaja.

Kuulume White Guide TOP100 
Eesti restoranide hulka.

www.saaremaaveski.ee

          saaremaaveski 

Pärna 19, Kuressaare. 

Tel 45 33 776
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Loona mõis asub suurematest linnadest just nii kaugel, et 
edevamat söögikraami taga ajamas käia ei jõua. Sestap leiab 
meie restorani menüüst peamiselt lihtsaid, kodukandis kä�e-
saadavast toorainest tehtud toitusid.

Restoranipidamine üksikus maanurgas on elus�il. Üks asi viib 
teiseni justkui iseenesest. Me pole ei esimesed ega ainsad, kes 
avastanud, et kõike oma toidulaualt on võimalik jagada ka teistega. 
Kui liigagi �h� hakkavad üle jääma koduaias kasvanud porgandid, 
toma�d, kurgid või kõrvitsad, siis on vaja vaid pisut organiseerimist 
ja rõõm puhastest maitsetest jõuabki teisteni. Juhtudes veel 
jutule  saama naabrimehest lambapidaja või kõrvalküla kartuli-
kasvatajaga, kasvab arglikust ideest peagi püsiv elukutse kokale 
ja teenindajale.

Võimalus töötada suurepärase toorainega on esitanud meile 
väljakutse head asja mi�e ära rikkuda. Olgu selleks siis kivisel 
põllul kasvanud kartulid või rannakarjamaal peetud veised ja 
lambad. Meie menüüd võib pidada toekaks ja tummiseks. Siit 
leiab lambasupi, lambakotle�d, mägiveisehau�se, mitmelihapaja 
ja pannileiva. Söö palju jaksad, et aga kurrud palgest ära saaks!

Kes aga armastab kergemat joont, neile pakume kala. Kalasupp, 
kilusalat, haugikotlet, praelest, paneeritud ahvenafilee, praetud 
räimefilee – valik sõltub sellest, mida meri annab. Rikkaliku 
maitsega toorainele annavad nüansi oma aiamaa maitsetaimed 
või Leedri külas valmistatud kadakasiirup. Ja kindlas� ei saa 
unustada magusamat poolt – punased sõstrad, maasikad,

mus�kad, õunad, ploomid –  oodatud nii moosina, koogi sees
kui värskelt.

Sellised on traditsioonid, mida me Loona mõisaköögis elustame, 
otsides uut värskust ajaproovile vastu pidanud tõdedest.
Täname talupidajaid, jahimehi ja kalureid, kes kõigi aegade 
kiuste oma ame�le truuks on jäänud ja vaatamata muudele 
ahvatluste maaelu asja meie naabruses edasi ajavad. Erilised 
tänud pikaajalise koostöö eest: FIE Endel Raun, FIE Harri Heinam, 
OÜ Ranna Villa ja Saaremaa Kadakasiirup.  

2 kg kartuleid
450 g suitsutatud seapõske
300 g mugulsibulat
2 spl jahu

Q

Q

Q

Q

Kartul koorida, riivida ja panna külma ve�e.
Suitsupõsk ja sibul tükeldada kuubikuteks.
Suitsupekist praadida välja enamik rasva, lisada sibul ja 
jätkata praadimist, kuni sibul on kuldpruun.
Riivitud kartul pesta veest välja, lasta tärklisel se�da 
ja segada seejärel tagasi kartuli juurde.
Riivitud kartul ja praetud pekk sibulaga segada kokku, lisada jahu.
Segu asetada ühtlaselt ahjupannile ja suruda kokku.
Küpsetada ahjus 225ºC juures 45–50 min, kuni 
küpse�s on pealt pruun.
Serveerida kuumalt 
või jahtunult koos kastmega.

200 g hapukoort
200 g kodujuustu

Kastme jaoks:
Q

Q

Tulge nau�ma!
Katrin Trumann 
Loona Mõis MTÜ tegevjuht
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Ideafarmi tooteid toodavad Saaremaal 2 tehast: Saaremaa 
esimene veinitehas Tagaverel, kus tehakse alterna�ivveine 
puuviljadest ja marjadest ning ka üsna uskumatust toorainest, 
nagu tomat, porgand, nõges, võilill, tammelehed jne, ja 
kastmeid ning äädikat jms tootev suurem tehas Orissaares 
Põripõllul. Mõlema tehase juures on ka väikesed tehasepoed, 
kust saab tooteid hea hinnaga ning on ala� midagi maitsta ja 
sooduspakkumisi!

Kokku on 2021. a seisuga meie por�oolios üle 130 toote.

Kõige enam tuntud ja rohkem müüdud on kahtlemata meie 
Saaremaa koduaedade õuntest valmistatud õunaäädikas, 
millel on palju erinevaid kasutusvõimalusi ning mis vallutab 
järjest enamate eestlaste südameid. Meie maheõunaäädikaga 
tehakse muide ka kuulsat Saaremaa majoneesi, kuhu lähevad 
ka Taneli kanade munad (Saaremaa Mahemuna).

SALATIKASTE

Ja kuigi talus kasvab praegu üle 30 viinamarjasordi ning teeme 
veini ka viinamarjast, on meie koolitustel võimalik maitsta ka 
toma�-, porgandi-, sireli-, nõgese- ja näiteks kibuvitsaveini jne.

Toma�vein maitseb imehäs� risotode, praejuustu, juustu ning 
köömneküpsistega – aga on ka üllatavalt pehme ja aroomirikas  
iseseisvalt nau�miseks.

Kolmandaks suunaks, mida pakume on alkoholivabad joogipõhjad, 
millest erinevate pikendajate abil on võimalik teha meeli-
ülendavaid alkoholivabasid suvejooke,
näiteks: 

RABARBERI SHRUB
lõhnava madaraga.  

võta 1 osa rabarberi shrub’i

suur peotäis jääd ja 
pikenda mulliveega

viil sidrunit lisab
joogile veelgi vunki

Head nau�mist 
Ideafarmi toodetega!
Maria Kaljuste
Ideafarmi omanik

Kõige uuem toode on Kadakastroop (magushapu kaste mis sobib 
imehäs� näiteks juustu ja toma�veiniga). Jah, just toma�vein –
nimelt on üks meie harudest  just alterna�ivveinidele suunatud. 

Tooteid saab tellida 
www.ideafarm.ee

võta väike purk, lisa sinna 3 osa kvaliteetset,
külmipress-oliiviõli või Karmeli talu tudraõli.

1 osa Ideafarmi õunaäädikat

lisa soola, pipart ja meelepärast ür� (basiilik!) või 
törts siirupit (Ideafarmi leedriõie siirup!)

Pane purgile kaas peale ja klopi hoolega – saadud 
kreemise, hõrgu kastmega maitsesta salateid.
Järelejäänud maitsev segu säilib veel palju päevi 
külmkapis.

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q
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GOSPA uue menüü inspiratsiooniks on emade-vanaemade 
köök ja lapsepõlve mälestused. Taldrikul on staariks tu�avad, 
ehkki koha� unustatud või veel avastamata maitsed hoopis 
teises võtmes. GOSPA uus menüü on sama vahetu ning aus
kui naine loodu taga. GOSPA peakokk Kairi on särav, andekas 
ning äge saare naine. Püüab kala ja armastab käia metsas.

Kõiks, mis metsast tuleb läheb hapendamiseks, marineerimiseks 
või hoopis kuivatamiseks. Kala püüdmine on tema enda aeg.  

HEAD KATSETAMIST! 
Kes tunneb, et ise küpsetama ei kisu, 
siis GOSPA restoran on avatud ning ootab külalisi. 
Kairi Saar, GoSpa restorani peakokk

Lihtsalt on ja laeb end. Kusjuures kalad laseb �h� pärast uues� 
tagasi. Külmkapis peab tal ala� olema pakk (või parem ikka paar) 
võid. Ja tema meelest pole paremat rooga, kui ahjupliidile 
eelmisest õhtust jäänud tuhlipudru kaabe.

Kairi fännab päris ehedaid Ees� maitseid. Maitse ja mälestused 
sellised nagu kodust. Just selline armastust ja hoolt täis toit 
ootab GOSPAs. Seda peab ise nägema ja proovima!

serveeri ahjuõuna ja jää�sega
1. Rös� tatar pannil.
2. Lase koor keema ja lisa sellele rös�tud kuum tatar. Jäta jahtuma umbes 6 h. Ära keeda.
3. Kurna tatralt koor. Pool koore kogust peab kä�e saama. (Jäta tatar alles, sellest saa teha krõbetatart. 
     Pese koorest ja kuivata köögirä�kul. Seejärel friteeri ja raputa tuhksuhkurt peale)
4. Kuumuta saadud kooremass keemiseni.
5. Sega omavahel kokku munakollane suhkur ja sool.
6. Lisa munakollase segule vähehaaval kuum koor massi kogu aeg segades.
7. Vala saadud mass suurele ahjuplaadile ja küpseta ahjus 90°C juures umbes 25 min või kuni kergelt võbeleb.

tatar (parim on 
saaremaine Karmeli 
toodang) 160 g
vahukoor 600 g
munakollane 225 g
suhkur 100 g
sool 1g 

Tatrakreem

Q
Q

Q

Q

tatrajahu 250 g
vesi  250 g
või (toasoe)  75 g
suhkur  60 g
sool  5 g

Tatraküpsis 300 g
Q

Q

Q

Q

Q

1. Sega kõik koos�sained omavahel ühtlaseks massiks
2. Tõmba spaatli abil taigen õhukese kihina küpsetus-
paberile või  silikonma�le. Umbes 2mm paksune kiht.
3. Küpseta ahjus 170°C juures umbes 10 min

8. Jahuta saadud mass
                  9. Jahtunud mass blenderda kreemiks.
                                    10. Kreem pakenda
                                               pritsko�desse 
                                               (hea mugav serveerida)
                         

Q
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Sokipöisel
Saare poodi!

Telli e-poest täna 
ja kaup jõuab Sinuni nii kut naks�!

 Kauba saadame pakiautomaa�desse üle Ees�.

Tuled Saaremaale suvitama? 
Kuller toob kauba kasvõi koduukse taha.

Saaremaal on puhas keskkond ja tegusad inimesed 
– siin tehakse traditsiooniliselt kvaliteetseid asju.

“Saaremaa ehtne toode” piirkonna märgis annab tarbijale 
võimaluse poes, turul ning söögikohas ära tunda 

Saaremaal või Muhumaal valmistatud toode.

Ehtne Saaremaa pood

Ehtne Saaremaa poest leiate pea 100 erineva Saaremaa ja Muhu tootja kauba,
nii maitsvat söögi-ja joogipoolist kui ka kvaliteetset looduskosmee�kat ja käsitööd.

EHTNE Saaremaa pood Auriga Kaubanduskeskuse I korrusel
Esmapäevast laupäevani 10.00-20.00, pühapäeval 10.00-18.00

Ehtne Saaremaa
@ehtnesaaremaa 

pood.ehtne.ee

Euroopa Maaelu Arengu
Põllumajandusfond:

Euroopa investeeringud
maapiirkondadesse

5883 4799     
pood@ehtne.ee
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Maailma
suurim valik 
saaremaist

ea kaks aastat on Saaremaal toimetanud üks ise- 
värki pood nimega Ehtne Saaremaa, maailmas 
teadaolevalt ainus ainult saaremaise toodangu pood.P

Kes ise veel sinna sattunud pole, siis Auriga keskuse 
esimesel korrusel on pea 100 “Saaremaa ehtne toode” 
märgikandja mitu tuhat erinevat toodet – nii söödavat-
joodavat kui looduskosmeetikat ning käsitööd. Igaüks 
hoole ja armastusega valminud, jutustades läbi maitse-
elamuste, heaolutunde ning silmailu meie saare lugu. Märgis 

“Saaremaa ehtne toode” kinnitab, et toode on valmistatud 
Saare maakonnas.

Kui esimene tegevusaasta möödus peamiselt poeriiulite 
toodetega täiendamise tähe all ning nii kohalikule kui 
mandrirahvale endast märku andmisega, siis 2020, nagu 
paljudel teistelgi, tuli vähe teisiti. Selja taga olid esimesed 
kibekiired jõulud, kus sai selgeks, et sellist kohta nagu 
Saaremaa toodete esinduspood oli kohe päris kindlasti 
vaja. Valmis sai korralik plaan ja töökava, et märtsikuus 
avada lisaks Kuressaarele Saaremaa esindus ka Tallinnas. 
Kahe esinduspoe tegemiste toetamiseks ning kenasti 
pildis olemiseks valmistasime talv läbi ette ka meie
päris esimest e-poodi. Kirjutasime usinalt igale Ehtsa 
märgisega söögile, joogile, ihuhoolitsustootele ja käsitööle 
tootekirjeldusi ning pildistasime heade abilistega need 
ka kõik üles. Nii nagu elus ikka, samal ajal kui saarlased 
plaane tegid, itsitas vanajumal omanuhti ja vaatas, et paras 
aeg need südikad saarlased (ja lõpuks terve maailm) 
proovile panna.

Tallinna esindus jäi avamata, Saaremaa ja Muhumaa pandi 
luku taha. Aga pole halba ilma heata – vastvalminud 
e-pood päästis meid halvimast. Kibekiirelt korraldasime 
oma argipäeva ümber, võib öelda, et saime üleöö 
e-müügi ning kullerteenuste ekspertideks. Tagantjärele 
vaadates tuleb tõdeda, et kõige rängem karantiinikuu, 
aprill, oli vaat et paremgi kui mõni helgem suvekuu.

Siinkohal saadame veelkord südamlikud tänusõnad ja 
tervitused kõikidele Saaremaa toodete fännidele!

Keerulise aja pingutused tasusid aga ära, sest augustikuus 
tervitasime külalisi juba rohkem kui poole suuremal müügi-
pinnal. Et oleks lahedalt ruumi riiulite vahel uudistada, uusi 
saaremaised maitseid mekutada ning asjatundlikelt pere-
naistelt need parimad retseptisoovitused kaasa haarata. 
Muideks, võrdlemisi vankumatuna on püsinud saaremaiste 
lemmiktoodete edetabel. Ikka ja jälle tullakse Ehtne Saaremaa 
esinduspoodi tagasi, et osta ingveri-mee-sidruni shrubi, 
musta leiba, pitsküpsist, soolaforelli, mahetomatitest kastmeid, 
Kuressaare jõulukuuse toonikut, maheõuntest limonaade 
                                                ja mitut eri sorti käsitööõlut. 

Kuigi maailmas toimuva mõttes 
on asjalood keerulised kõigil, 
on saaremaise söögi-ja joogi-
poolise tarbimine siiski endiselt 
tõusujoones. „Saaremaa Ehtne 
toode“ märki ja märgikandjaid 
on märgatud. Sellegipoolest 
tunneme nii meie kui tootjad 

aga puudu kõikvõimalikest degusteerimiste korraldamistest. 
Kuidas muidu jõuda inimeste maitsemeeltesse? 
Iga-aastase Saaremaa toidufestivali ajal saime korra seda 
mekutamise põuda veidi leevendada ning koostöös Saaremaa 
oma tippkoka Alar Aksaluga sündis mitu peaasjalikult vaid 
saaremaisest toorainest retsepti.

Selles vaimus tahamegi edasi minna, pakkudes Saaremaa 
toidu ja joogi austajatele nende väärtustega kooskõlas maitse-
elamusi. Et saaremaised maitsed oleks au sees nii argiõhtutel 
kui pidulaual ning et poeriiuli ees ostukorvi täites teaksid 
täpselt, kustkohast ja kuidas toode sinna jõudis. Lähituleviku 
plaanides terendabki silme ees ka esimese omamärgitootega 
turule tulemine. Koostöös Saaremaa Meetootjate Ühinguga
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ja saarte looduses toimetavate agarate sumistajatega 
saab purki Ehtne Saaremaa mesi, igal purgil kirjas 
mee päritolutalu ja vastutav mesinik.

Heas koostöös Ehtsa märgikandjatest tootjatega 
tahame jõuda aina rohkemate inimesteni. Sestap ei 
ole maha maetud ka Tallinna esinduse avamisplaan. 
Millal ja kus, me täna veel öelda ei saa. Oleme aga 
jätkuvalt veendunud, et küll oleks hea, kui ka 
pealinnas oleks üks parajalt suur ja esinduslik 
koht, justkui värav Saaremaale, mis annaks esimese 
võrratu maitse suhu sellest, mida saarerahvas teha 
mõistab. Kuniks see aga võimalik pole, saab saare-
igatsust leevendada veebipoes pood.ehtne.ee.

Kenade tervitustega
Susan Reinholm, Ehtne Saaremaa projektijuht
Saarte Koostöökogu MTÜ, susan@ehtne.ee

Sel nädalavahetusel teevad ka Saaremaa talud oma uksed lah�! Seda kohe kaheks päevaks ning 
külla oodatakse nii suuri kui väikeseid huvilisi. See on suurepärane võimalus silmast silma kohtuda 
tootjatega – suhelda, küsida, näha loomi ja talutöid. Osaleda erinevates töötubades, talutuuridel 

ning mekkida kodukohviku idüllis hoole ja armastusega valminud saare toitu.

Kogu informatsiooni talude kohta: kus nad asuvad ja mida neil on pakkuda on leitav 
www.avatudtalud.ee . Jooksev info talude programmidest        Saaremaa Avatud Talud

24.-25. JUULI

Igal suvel, juulikuu kolmandal nädalavahetusel
toimub üle-eestiline Avatud Talude päev.

Haara enne üritust COOP kauplusest või praamilt 
Saaremaa Avatud Talude päeva paberkaart ning loo endale ise marsruut ühest talust teise. 

Ees ootab kena nädalavahetus pere ja sõpradega maal, kas pole mi�e?

2021



Kasutame burgerites

       Saaremaa veise- ja 

                          
lambaliha!  

Faehlmanni 3, Tallinn
Dereku Burger
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Wöseli tootevalikus on hetkel 4 shrub’i: 
ingveri-mee-sidruni (kollane), 
vaarika-astelpaju (punane), 
mustasõstra-piparmündi (lilla) ning 
virgin mojito (roheline). 

Shrub’ide valmistamisel eelistame võimalikult 
palju kohalikku toorainet, vastavalt hooajale 
näiteks marju ja piparmün�. Meesisaldusega 
shrub’ides (kollane ja lilla) kasutame naaber-
saare Muhumaa me� ning meie enda käsitööna 
valminud õunasiidriäädikat, mille tooraine on 
100% saaremaine õunamahl. Wöseli shrub’id 
on kasutatavad nii külmades kui ka kuumades 
jookides. Shot’ina on eri� hea tarvitada ingveri-
mee-sidruni-shrub'i ning vaarika-astelpaju-shrub'i.
Mõlemad sisaldavad külmpressitud viljade mahla 
ning ergutavat ingverit. Ingveri-mee-sidruni-shrub
pälvis 2020. aastal Saare maakonna parima 
toiduaine �itli.

Tänapäeval kasutatakse shrub’e enamjaolt kokteilipõhjadena, 
kuid algselt kasuta� kerge naturaalse äädikasisaldusega shrub’e 
viljade ning marjade säilitamiseks. Kentsakas nimi “shrub” ei ole 
lihtsalt viis ilusat tähte reas, nimi tuleb araabiakeelsest sõnast 
“sharab”- juua, joogiks.

Wöseli shrub on joogipõhi, millest on lihtne valmistada erinevaid kokteile, nii 
alkoholivabu kui ka kraadiga rüüpeid, tarvitada shot’ina või valmistada teed. 
Shrub’id on kuumutamata, seetõ�u säilivad marjades ning viljades leiduvad 
head vitamiinid ja an�oksüdandid.

Mustasõstra-piparmündi-
kokteili retsept:
50 ml mustasõstra-piparmündi- 
shrub’i + jää 
+ 200 - 250 ml mullivesi

Suvise värskema rüüpena sobivad häs� mustasõstra-piparmündi- ja
virgin mojito shrub. Mõlemad joogipõhjad sisaldavad piparmün�, 
mis soojal suvepäeval mõnusalt jahutab.

Kraadiga kokteili retsept:
60 ml mustasõstra-piparmündi- 
shrub’i + 40 ml viina 
+ jääd 
+ 200-250 ml mullive�
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Tõstame klaasid hea terviseks!
Katrin Sepp, Öselwise OÜ kaasomanik
+372 510 5393, info@wosel.ee



Haki sibul, küüslauk ja seapekk ja sega kõik 
komponendid kokku hakklihaga. 

Pressi segu kaheks umbes 10 cm pikkuseks 
                    vors�kujuliseks kebabiks ja lükka 
                        piku� keskelt läbi varras. 

                           Küpsetada võib nii grillil, 
                               pannis kui ahjus. Grillil kulub 
                                valmimiseks umbes 8 minu�t. 

                                 Serveeri koos värske sala� 
                                  ja vürtsika kastmega.

Tih� kiputakse arvama, et lambalihal on 
"
kasukamaitse", 

kuid tegelikult on see maitse omane lambarasvale.  
Lambaliha on hea ka vähese maitsestusega – veidi soola, 
pipart ja küüslauku. Väga häs� sobib marinaadi koos�sesse 
vein või jogurt, kuhu võiks lisada värskeid ürte. Lisanüansse 
lambaliha maitsestamisel annavad mesi, rosmariin, piparmünt, 
tüümian, salvei, pune, loorber, basiilik, �ll ja erinevad piprad. 
Suvel grillimiseks on parimad tükid lambaribi, karree ja kintsu- või 
või abasteik. Maitsvaid roogasid saab valmistada ka lambahakklihast. 

500 g Muhu Liha 
lambahakkliha
100 g seapekki
2 mugulsibulat
1 küüslauguküüs
sidrunit 
soola
musta pipart
näpuotsaga rosmariini

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

HEAD ISU!
Annely Holm 
Muhu Liha TÜ juhatuse liige
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aaremaa on isemoodi ja omaette maa. Saaremaa 
suurim kaluriküla on Nasva. Siit randadest püütakse 
Saaremaal räime, ahvenat, tuulehaugi, lesta ja veel S

paljusid teisi kalu.Nasva lest pole mõõdult kuigi suur, aga 
paksuke nagu põrsas. Kuivatud peast on sealt ikka miskit 
süüa ka.

Kohvikutepäevad on saanud üle-eestiliselt vägagi popiks. 
Kohvikutepäeva mõte on edasi anda kohalikku kultuuri ja 
näidata välja nasvakate lahkust kõige ehedamat moodi. 
Nasva kogukonnas on seda mõtet juba mitu aastat veeretatud 
ja 2019. aastal saigi see teoks tehtud.

Ürituse hingeks olid kogukonna eestvedajad Hiie, Tiina, 
Piret, Airika ja Angela. Peale eestvedajate oli veel taustajõuks 
hulk abivalmis inimesi. Ettevalmistused said alguse juba 
suures talves. Ega me keegi teadnud, mis täpsemalt meie 
kodus juhtuma hakkab. Kõik pered tegid tohutu ette-
valmistuse – kes küpsetas eelneva öö, kes valmistas kala-
suppi, kes käis võrgul, et pakkuda külalistele praelesta. 
Tegelik ettevalmistus sai alguse umbes nädal enne kohvi-
kutepäeva. Mitmed naabrid koopereerusid omavahel, et 
tiim oleks suurem ja teenindus laabuks kiiresti. Korraldajate 
poolt olid ette valmistatud voldikud, kus kõik kohvikud 
kenasti kirjas ja kaardistatud. Märgitud oli ka see, mida 
kusagil hääd süüa pakuti. Organiseeritud sai tasuta aleviku- 
sisene transport kohvikute vahel, paaditrantsport mööda 
jõge ja jalgrattalaenutus. Selline transpordiviis osutus väga 
populaarseks. Kõik selleks, et külastajatel oleks põnevam  

ja ei peaks autoga kitsastes oludes nikerdama. Staap oli 
Nasva klubi juures, sealt sai ratta ja asjakohaseid juhiseid, 
kuidas ja kuhu liikuda. Tänu sponsoritele oli ka auhinnalaud 
üsna pikk ning kõik preemiad leidsid omaniku.

Esimesel aastal osales 11 kodukohvikut. Kohvikupidajatele 
oli korraldusmeeskonna poolt nõue, et menüüs peab olema 
kala. Kohvikuid oli erinevaid – kes pakkusid hõrgutistele 
lisaks aiailu nautimist, kes kohalikku omatoodangut ning 
kes vaimutoitu raamatute näol. Ausalt öeldes ei olnud meist
keegi selleks päris valmis, et külastajaid nõnda palju saab 
olema. Külastajateks oma inimesed Saaremaalt, tulijaid 
mandrimaalt ning ka lausa eksootilisi välismaainimesi oli 
liikvel. Ega päris täpset külastajate arvu polegi, hinnanguliselt 
külastas Nasva kodukohvikuid esimesel aastal kuni 500 
inimest. Oli ka neid peresid, kes esimesel aastal veidi pelgasid 
ja vaatasid kõrvalt, kuidas naabril ka läheb. Nad külastasid 
teisi kohvikuid ja korjasid kogemusi. Esimese aasta 
õnnestunud üritus andis meile kõigile palju julgust, ühtsus-
tunnet ja enesekindlust. Koheselt peale esimeste kohviku-
päevade läbiviimist saime kõigi osalejatega kokku ja otsus 
sai üheselt kindel: seda üritust teeme ka edaspidi!

Teisel aastal, 2020., olid õhkkond ja olud hoopis teised, 
koroonaviirusest mõjutatud. See-eest olid korraldajad 
entusiastlikud ja pered, kes võõrustasid, tundsid ennast juba 
palju kindlamalt. Esimese aasta edu andis suurt innustust. 
Vaatamata keerulistele oludele üritus toimus ja kodu-
kohvikuid oli lausa 12. 

Lestakohvikute 
päevad Nasval
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ca 1,2-1,5 kg rukkijahu  
Kogus oleneb sellest, millist 
rukkijahu kasutada.

100 g leivajuure�st

1 l sooja ve�

magusaks suhkrut või me�

1 spl rukkilinnasejahu (annab 
tummisust ja tumedust). Seda võib 
ka mi�e panna, siis saab 
leib heledam.

ca 200 g soolapekikuubikuid

ca 200 g kergelt sibulatega praetud 
soolaräimetükikesi

SOOLARÄIME JA
-PEKI RUKKILEIB

Q

Q

VALMISTAMINE

Esimese päeva hommikul võ�a osa jahu, 
juure�s ja vesi, segada vedelamaks massiks
ja jä�a ööseks sooja kohta seisma.
Järgmisel hommikul segada juurde suhkrut 
või me� ca 100 g ja ülejäänud jahu.
Lisada ka 1 tl soola, selle kogus oleneb 
peki ja räime soolasusest.
Tainas peab saama tugevam, nii et 
sõtkudes lurtsub. Saab ka köögikombainiga.
Kõige lõpuks segada juurde kala ja pekk.
Vormid määrida ja tainas vormi, nii 
poole vormi mahutavusest.
Lasta seista soojas kohas niikaua, et vormid 
enam-vähem täis. See on silmaga aru saada, 
kui tainas on  kerkinud. 
Võib aega võ�a mõni tund.
Ahi sooja 220 °C ja veevann ahju põhja.
Küpsetada eelkuumutatud ahjus 
kokku 1 tund. Protsess järgmine: 
20 min - 220 °C
20 min - 190 °C
20min - 180 °C
Ahjust välja võ�es lase seista rä� all 
nii tunnike – leib rahuneb.

Q

Q

Q

Q

Q

Rohkem infot
Nasva lestakohvikutepäevadest

leiate siit,

Nasva lestakohvikutepäev

Kohtumiseni Nasval!
Tiina Mai, üks ürituse korraldajatest



ui peatute Muhu keskuses Liival, leiate peatänava 
juurest väikese toidumeka, kus leidub kõik, mis 
vaja - palju kohalikku toitu, lisaks käsitööd ning  K

vibe. Seda sellepärast, et turul ja poodides müüvad enamasti 
kohalikud tootjad ja ettevõtjad ise, kes on uhked oma 
toodete üle ja oskavad rääkida tooraine päritolust ja toodete 
valmistamisest. Kõik on isikupärane ja kliendiga suheldakse 
vahetult.

Parkige auto ära ja tehke Liival väike jalutuskäik. Siit leiate 
uue varikatusega turuhoone, kus müüakse mett, aia- ja 
metsasaadusi, käsitööd ja muudki. Kauplejate olemasolul 
on turg avatud igapäevaselt. Kauplemiseks on vajalik 
Muhu vallavalitsuse poolt väljastatav müügipilet, 
lisainfo www.muhu.ee.

Turuhoone kõrvalt leiate lillepoe, kalakaupluse Siin Ei Ole 
Kala Pood ja Muhu Pagarite müügipunkti. Ümber nurga 
on avatud lambanaha töötuba, hooajaliselt Muhu Pruulikoja 
müügipunkt, Muhu käsitööseltsi Oad ja Eed käsitööpood 
ja MuRuCraft rõivapood. Läheduses on Koost Muhu Resto, 
kus parimate palade tooraineks kasutatakse kohalike 

kalurite püütud kala ning Muhu saarel kasvanud lamba- 
ja veiseliha. 

Turuhoone naabruses pakutakse suviti kvaliteetset tänava-
toitu – Island Burgeri käsitööburgereid, Muhurito burritosid,
Linnutee Puhveti burgereid, Muhu Jäätise Wabriku käsitöö-
jäätist ja värskelt röstitud ubadest kohvi. Väljas on kohviku-
lauad, kus saab toitu ja melu nautida.

Kollases majas üle tee asub Kohver Aed ja Resto, kus saab
hellitada maitsemeeli õdusas toas või õues keset kaunist 
õunapuuaeda. Majas on ka Sirkka Nõiapood – taimeravi-, 
talutoidu- ja maagiapood. Majas osutavad iluteenuseid 
Heaolutoake OÜ ja juuksur Marina Väin.

Liiva keskuses asub ka Konsumi kauplus, kus on Saaremaa 
Ehtsa toiduriiul Saaremaa tootjate mooside, siirupite, mahlade 
ja muuga ning saab osta Muhu Liha lamba- ja veiselihatooteid. 
Hooajaliselt tegutsevad Konsumi juures La Muhu jäätisekohvik, 
aiapood ja talutoodete müügilett.

Rohkem infot Muhu ja Liiva keskuse kohta leiate Muhu 
valla veebilehelt www.muhu.ee ja suvekuudel valla info-
punktist Liiva turualal.

siin on, siit saab, siit jätkub kõigile!

MUHU
TURGTURG

Liiva küla, Muhu vald       info www.muhu.ee
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Kohver Aed ja Resto

Muhu PitsaahiSirkka Nõiapood

Koost Muhu Resto

Muhu Pruulikoda



S
et aeg on kokku saada, rääkida heast saagist ja seda teistelegi 
pakkuda, kuulata ettekandeid ja osaleda vahvatel üritustel, 
ning loomulikult ka maitsta head ja paremat.

Just siis, septembrikuu hakul, saab teoks Saaremaa Toidu-
festival. Poolteist nädalat gastronoomilist programmi 
võtab kokku festivali tunnuslause: “Kenast sööjast on ka 
toidul hea meel!” Nii ta on. Isegi teadmises, et maitse üle 
ei vaielda.

Hea ja veel parem
Pole õige see jutt, et hea söök hinge ei toida. Toidab, ja 
kuidas veel! Saaremaa Toidufestival on seda korduvalt ja 
korduvalt tõestanud – ja teeb seda jätkuvalt!

Kui tulla sügisel saartele, ütleme septembrikuus, võiks 
rihtida neid kuupäevi, mis on broneeritud toidufestivalile. 
Eks ikka selleks, et nautida kohalikku toidupoolist, sest 
siin pannakse nimelt sel ajal suurt rõhku omale ja veel 
omamale. Ehk siis – eelistatakse eestimaist, eelistatakse 
saaremaist.

Muuseas, toidufestival on just hea argument, et külastada 
lisaks Saaremaale ka Muhumaad. See väike saar, kus aeg 

ügis läheneb, kuum vara alanud suvi hakkab oma 
erksust kaotama ja loodusesse tekivad värvid. 
Aedades saavad valmis viljad, mis tuletavad meelde,
  

heitis puhkama, jääb ju teele. Eks sealt ole ka kena korraks 
või ehk natuke rohkemakski läbi põigata, et jõuaks sealse 
hea ja parema ära proovida. Meri on ju lahti, lennukid 
lendavad ja külalised tulevad. Pole midagi lihtsamat kui 
istuda õhulaeva või siis nelja- või kaherattalisse ja lihtsalt 
tulla üle mere..

See jutt, et inimene on õnnelik siis, kui sööb seda, mis 
kasvab elukohale lähedal, on õigemast õigem. Oma ja hea 
tooraine on see, mis teeb söögi kenaks. Nii kenaks, et kõht 
saab täis, meel heaks ja hing laulab sees.

Suuremat sorti rahvapidu
Et mis siin siis ikkagi toimub? Oi, palju - Saaremaa Toidu-
festival on suur – toob kokku pea 20 000 külastajakorda. 
Festival kokku on suuremat sorti rahvapidu, selline, kus 
inimesed näevad üksteist - nii saarlased kui Saaremaa 
külalised. Kõige suurem rahva poolest on tänavapiknik, 
kus on hinnanguliselt osalenud 4000 osalejat. Saarte seltsi-
majad on festivali ajal avatud. Ja kui kõikidesse ei jõua sisse 
astuda, ehk pooltesse ikka. Kui pooltesse ei jõua, hea küll, 
üks jääb vähemalt teele…

Nii mõneski poes on festivali ajal teoksil midagi põnevat. 
Sellist, mis annab erinevatest kohalikest toodetest mõningast 
aimu. Et teada saada, millega on ikkagi tegu, tuleb oma keele 
ja hambaga järele proovida.
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Üks läbiv teema festivali ajal on Saaremaa
Restoranide Nädal. Erinevad söögikohad pakuvad 
garanteeritud söögielamusi. Söögikorrad on 
sellised, et kui läbi astud ja kõhu täis sööd, siis ei 
pea kahetsema. Mitmed eriõhtusöögid on hoopiski 
erilisemas kohas: mõisas, ordulinnuse varemetes, 
linnuse kapiitlisaalis, talus.

Nagu selles veel vähe oleks, avatakse Kuressaare 
hoovid maitseelamuste jaoks. Õunakohvikutepäev 
annab tunnistust iga saarlase võimekusest teha 
midagi erakordset, kordumatut ja põnevat.

Kõike ei mahu siia kirja panema aga toimumas 
on 20-25 erinevat üritust, tasub silmad lahti hoida 
ja jälgida sotsiaalmeediat või, miks mitte, klõpsata 
infole toidufestivali koduleheküljel.

Saaremaa Toidufestival ootab sügisel uusi ja vanu 
sõpru külla, nautima Saaremaad ja Muhumaad, 
nautima kohalikku toitu ja tundma rõõmu elust.

ASUME KESET LINNA
Kohtu 3, Kuressaare
E-R 10-18, L,P 10-16
(sept-mai P suletud)

+372 505 3163           Saarte Sahver          saartesahver.ee 

  Poeska
ik 

kui elamus!

Meie hubane pood pakub rikkalikult head kohalikku kraami: 
toidukaupu, kehahooldus- ja tervisetooteid, kodutarbeid, 

kunsti ja käsitööd. Sahvrist leiab mahetooteid nii kodusaarelt 
kui kaugemalt. Väikses kohvitoas saab end turgutada külma või 

kuuma joogiga ning maitsta kohalike meistrite hõrgutisi. 
Infonurk Saaremaa külastajale. Lastele mängunurgake.  

kohaliku ja ökokauba pood Kuressaares

Uued toiduelamused ootavad Teid!
Angela Nairis
projektijuht, AS Saaremaa Turism



Aadama mesindustalu

Andruse mahe- ja turismitalu asub eemal linnakärast ja 
suurtest teedest, keset metsi ja põldusid, mere lähedal. 
Tegeleme lambakasvatusega. 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

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

       Andruse talu
www.andrusetalu.ee

Tingmärke on kasutatud pakutavate toodete ja teenuste lihtsaks äratundmiseks .

Puuviljad
ja marjad

Aedviljad

Munad

Piim ja 
piimatooted

Liha ja
lihatooted

Teraviljad
(töötlemata)

Mesi

Oma tehtud
tooted

Hein ja silo

Elusloomade
müük

Korja ise

Is�kud/taimed

Majutus

Telkimine

Tuurid ja 
ak�ivsed 
tegevused

Kalapüük

Ratsutamine

Kohvik

Toitlustamine

Pagaritooted,
teraviljatooted

Käsitöö ja 
suveniirid

E-pood

Talupood

Avatud talu

Tunnustatud 
mahe toode

Facebook

Instagram

Pika ajalooga Aadama talus on mesilasi peetud alates 2000.
aastast. Mesilaste korjeala moodustavad looduslikud 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 (Apifera OÜ)

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

32



Elda Distillery toob turule oma kolm esimest toodet. Kaks 
džinni ning üks viin. Need joogid sisaldavad saare vaimu, 
kuid spetsii�lisemalt meie pere mererannikut Elda pangal, 
kust on korjatud meie põhilised toorained, mida kasutame 
koos teiste saarelt pärit toorainetega. Praegu valmistame 
oma tooteid Tallinnas, kuid varsti viime kogu tootmise 
Saaremaale Pilguse Residency hoonetesse. Juba praegu on meie 
alkoholid müügil Pilguse Residency kohapealses poes ning serveerime neid ka sealse 
restorani kokteilides. Meie tooteid saab peagi  ka teistest poodidest ja restoranidest üle Eesti.  

.

Elda Distillery (Pilguse Residency OÜ)

Pilguse mõis, Jõgela küla, Saaremaa vald, Saare mk
+372 454 5445, contact@pilguse.com

Pilguse Residency
www.pilguse.com

Valmistame eripäraseid marjaketšupeid, moose, väikelastele 
püreesid, marmelaade ja taimeteesid. Kasutame põhiliselt 
mahetoorainet, kuid tootmine toimub teavitatud koduköögis. 
Teeme ka teenustööna erinevaid hoidiseid vastavalt tellija soovile. 
Suvekuudel alates 01.05. kuni 31.08. on aiakohvik avatud 
iga päev kell 10.00-18.00. Parema teeninduse huvides soovitame 
külastusest eelnevalt teada anda. Tooteid saab kohapeal degusteerida ja kaasa osta. 
Parim kingitus Teie lähedastele, koostööpartnerile või lihtsalt sõbrale on Epi talu huvitav, 
maitsev ja puhtast toorainest hoidis!

Epi Talu 

Epi talu, Sepamaa tee, Muratsi küla, Saaremaa vald, Saare mk
Inge Uulits +372 5348 1530,  inge.uulits@gmail.com Epi talu hoidised

Oleme väike koduköögis tegutsev pagarikoda, kus 
valmistatakse erinevaid kringleid, hõrke kooke ja torte 
ning ohtra täidisega lehttainapirukaid. Kõik tooted 
valmivad käsitööna ning ikka ehtsast ja naturaalsest 
toorainest. Toodame vastavalt tellimustele. 

Helina Pagarikoda OÜ

Varju tänav 8, Valjala, Saaremaa vald, Saare mk 
Helina Mäekivi +372 5349 9163
helina.pagarikoda@gmail.com        Helina pagarikoda

IDEAFARM on koht, kus traditsioonid kohtuvad ideedega 
ja selle tulemusel sünnivad kohalikust toorainest imelised 
maitseelamused! Näiteks teeme siirupit kuusevõrsetest ja 
nurmenukust, moosi kadakast ja viskist, veini tomatist. 
Ideafarmil on Saaremaal 2 tehast ja 2 tehasepoodi - üks  
Saaremaa esimese veinitehase juures Tagaverel, kus müüakse 
ka pisut vanavara ja käsitööd ning saab kohvi, ja teine Orissaares teel Muhu poole. 
Korraldame (ettetellimisega) degustatsioone ja õpitubasid. 
Kaupa saab osta ka e-poest www.ideafarm.ee/toote-rubriik/tooted/ 

IDEAFARM (Metakor OÜ)

Esinduspood asub: Tagavere, Kuninguste küla, Saaremaa vald, Saare mk
Maria Kaljuste +372 525 8068, maria@maravo.ee

Ideafarm
www.ideafarm.ee
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Karmelia OÜ 

Mahla tootmistsehh – Pikk Põik 5, Kuressaare      Meierei kohvik – Tornimäe küla, Saare mk
Kristiina Õun +372 5304 3243, ounkristiina@gmail.com Mahlameistrid        Meierei Kohvik

Juba aastaid oleme rõõmustanud oma kliente selle õige 
Saaremaa õunamahlaga, mida ise valmistame. Toodame 
lisaks õunamahlale segumahlasid – õuna-pirni, õuna-
aroonia, õuna-mustasõstra ja veelgi. Kõik meie mahlad on 
100% naturaalsed, pole lisatud vett, suhkrut ega säilitusaineid. 
Valmistame mahla ka teenustööna kliendi toorainest.  Meie mahlasid 
leiab Coopi Saaremaa Konsumites, Rimi Talu Toidab lettidel, Ehtne Saaremaa poes ja meie 
oma Meierei kohvikus. Pakume kohvikus toite kohapeal söömiseks või kaasa ostmiseks.
Karmelia OÜ tegeleb ka maheveise-, -kitse- ja -lambakasvatusega.

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. Pressime õunamahla, kuivatame 
õunakildusid, valmistame õunapüreed ja oma aiast korjatud 
marjadest segumahlasid. Kogu toodang kannab ökomärki. 
Avatud kokkuleppel.

Jaani-Enno Talu OÜ

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

Karmeli on talutootmisel põhinev ettevõte, kus väärtus-
tatakse kohalikke, puhtaid ja väärtuslikke toiduaineid. 
Valikus on toortatar, toortatrajahud, kanepijahu, kanepi - ja 
põldtudraseemned. Viimastest külmpressime ka väärtõlisid - 
kanepiõli ja tudraõli. Soovijatele leiame ka erinevaid tatra-
patju. Teeme koostööd mitmete tuntud restoranide ja pea-
kokkadega, kelle kvaliteediootustele vastame. 
Otse loomulikult sobivad meie paljude võimalustega tooted 
suurepäraselt ka koduköökidesse ja toidulaudadele.

Karmeli OÜ 

Pähkla küla, Saaremaa vald, Saare mk
Karel Lember +372 5660 0334,  info@karmeli.ee

        Karmeli.ee
www.karmeli.ee

Müüme mahedaid maasikaid, vaarikaid, mustikaid, musta, 
punast ja roosat sõstart, hooajal värskelt ja aastaringselt 
külmutatult. Müük otse talust. Külmutatud marjad on 
300-500 kg pakkidena müügil ka Saarte Sahvris 
Kuressaares.
Peame vabalt rohumaal liikuvaid õnnelikke lambaid.
Võimalik osta ka elus jäärasi! Jäärad on dorseti, texeli 
ja eesti valgepea ristandid.

Kadariku Mahetalu

Kadariku, Kuusiku küla, Saaremaa vald, Saare mk
Piret Kohv +372 5358 4111 
piretkohv@gmail.com Kadariku Mahetalu
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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 turul olevast lihapoest. 
Avatud kokkuleppel.
Rendin erinevas suuruses peotelke, õllemööblit, valguskette ja muud vajalikku 
ürituste korraldamiseks.

Kirsi talu (Rando Rent OÜ)

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

Olen mahetootja, kes kasvatab marju (maasikas, sõstrad), 
kartulit, köögivilja ja lihaloomi. Hooajal saab ka tomatit 
ja kurki. Avatud reedel ja laupäeval.

Puhas toit - puhtad mõtted. Garanteeritult. 

Kasesalu Mahetalu OÜ

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

Koplimäe talu on väike isemajandav pereettevõte, kus 
tegeldakse mahepõllumajandusega alates tooraine 
kasvatamisest 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 Mahe Talu OÜ

Koplimäe talu, Uuemõisa küla, Saaremaa vald, Saare mk 
Marju Müür +372 529 1316, koplimaetalu@gmail.com

       Koplimäe Talupood-Kohvik
www.koplimäe.eu

KOPLIMÄE

K

IVIVESKI K

IVIVESKI 

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 (Riivo Kurgpõllu Kuru Talu FIE)

Kalju küla, Saaremaa vald, Saare mk
Eha Kurgpõld +372 5362 5105 
kurutalu@gmail.com
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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, 
paprikat, tšillipipart, lehtköögivilju ja juurvilju. 
Avatud juulist oktoobrini.

Merisalu Aru Talu FIE

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

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. 

Lille Catering (Raaret OÜ)

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

       Lille Catering
www.lillecatering.ee

Lahhentagge joogid on nagu Saaremaa - raevunud lainete
räsitud, pärituulte paitatud ja õhtupäikese hellitatud
seiklus. Unikaalsetele käsitööjookidele, mis on pärjatud 
maailma suurimatel joogikonkurssidel, annavad iseloomu
jõulukuused, kohalikud kadakamarjad ja paljud saare ürdid.
Lahhentagge joogid on saadaval koduvabrikust Lümandas,
Kuressaare parimates restoranides ja kauplustes, 
lisaks Eestimaal ja teistes naaberriikides.

Lahhentagge OÜ 

Lümanda Vallamaja, Lümanda küla, Saaremaa vald, Saare mk
Tarmo Virkki +372 564 4562, tarmo@lahhentagge.com

        Lahhentagge
e-pood: www.toonik.ee
www.lahhentagge.com

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

Lepiku talu (Taivo Aavik FIE)

Kailuka küla, Saaremaa vald, Saare mk
Maire Aavik +372 5190 4049, maire.aavik@gmail.com         Lepiku talu
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Mee kvaliteeti mõjutavad kindlasti meie puhas loodus, 
mereliselt soojem kliima. Saaremaa Loodusretked OÜ 
tegevuse põhieesmärk on koguda ja realiseerida 
kvaliteetset mett, 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 (Saaremaa Loodusretked OÜ)

Tamme tee 16, Muratsi küla, Saaremaa vald, Saare mk 
Annely Oolup +372 525 9967, info@mesilind.ee

       Mõnus Mesi
www.mesilind.ee

Toome teie toidulauale kodumaise kvaliteetse lamba- ja 
lihaveiseliha saarte puhtast loodusest! Muhu Liha on 
tulundusühistu, kuhu on koondunud Muhu saare lamba- ja 
lihaveisekasvatajad ning kohalikud jahimehed. 
Pakume värsket ja külmutatud lamba- ja lihaveiseliha, 
hakkliha ning sellest valmistatud erinevaid lihatooteid. 
Kõik meie loomad on kasvanud loomulikus elukeskkonnas 
looduslikel niitudel ja rohumaadel ilma inimese liigse sekkumiseta. 
Hea loomale, hea loodusele!

Muhu Liha TÜ

Nõmmküla küla, Muhu vald, Saare mk
Tellimine +372 5688 5988,  muhuliha@gmail.com

               Muhu Liha
www.muhuliha.ee

Muhu Jäätise Wabriku tooted on tulvil saarte looduslähedust, 
millesse on põimitud puhas maitse, laste naer ja päikese 
sillerdus: kõik kenad asjad, mis rõõmu pakuvad. Munad 
on kenasti kohalikud ja marjahaldjad on toonud marjad 
kohalikest metsadest. Jäätis on müügil Kuressaares Ehtne
Saaremaa poes ja Saarte Sahvris ning Muhus suvekohvikutes.
Tallinnas on müügil Stockmannis, Muhu Pagari poes 
Balti jaama turul ja Viimsi lihapoes. Saab tellida ka meilt otse.

Muhu Jäätise Wabrik

Andovälja, Kallaste küla, Muhu vald, Saare mk
Maie Kindel +372 528 5248,  muhujaatis@gmail.com Muhu Jäätise Wabrik

Mesinduskoja mahemesila mesilased koguvad mett Lõuna-Saaremaa looduslikelt korje-
maadelt ning selle tootmine on mesilastesõbralik ja keskkonnahoidlik. Peamisteks korje-
taimedeks on paakspuu, metsvaarikas, põldmari, valge ristik, mesikas, angervaks, põdra-
kanep jpt puhtas looduses kasvavad taimed. Paakspuu annab meele tumedama värvuse ja 
mõrkjama maitse ning pehmema tekstuuri, kui mesi kristalliseerub.
Supilusikatäis mett päevas annab vajaliku energia ja tugevdab immuunsust. 
Tõlluste mahemett saad osta mitmest kauplusest Saaremaal või Rimi Talu Toidab riiulilt üle 
Eesti. Soovi korral saad mett või ka mesilaspere ja mesilasema tellida otse mesinikult.  
Ostes mahemett, toetad sinagi mesilasi ning puhtamat ja liigirikkamat looduskeskkonda!

Mesinduskoda OÜ 

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

        Mesinduskoda
www.mesinduskoda.eu
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Turguta tervist siirupiemandate kadakaste hõrgutistega! 
Ligi 500 aasta vanuses Leedri külas Lääne-Saaremaal 
keedavad siirupiemandad kadakast ja suhkrust nõidus-
likku 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 
mai-sept E-P 10-16. Muul ajal kokkuleppel ja gruppidele soovitame toodete degusteerimine 
ette broneerida. Võimalus tellida Leedri küla tuur koos giidiga.

Orbu talu Kadakakoda (A-Orbu OÜ)

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

       Saaremaa Kadakasiirup
www.saaremaakadakasiirup.ee

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 käsitöö-
sinepeid, tšatnisid ja vürtsikaid tšilliga tooteid parimatest 
Saaremaa toorainetest ning osta kõike tootja hindadega.
Grupid on teretulnud. Keeled: saksa, inglise, eesti. 
Avatud 01.06.-15.09.

Mustjala Mustard OÜ

Pahapilli küla, Saaremaa vald, Saare mk 
Birgit Kutzera +372 5398 1133
info@mustjala-mustard.com

       Mustjala Mustard
www.mustjala-mustard.com

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)

Liiva küla, Muhu vald, Saare mk
Tambet Hook +372 504 3212 
muhu.pruulikoda@gmail.com

       Muhu Pruulikoda
www.muhupruul.ee

Muhurito OÜ

Liiva küla, Muhu vald, Saare mk
Kaidar Kivistik +372 508 1846, burrito@muhurito.ee

Muhurito
@muhurito_buritto

Muhurito on Muhu saare legendaarne värvikirev 
tänavatoidurestoran, mis pakub kohalikust toidust 
valmistatud Muhu/Mehhiko toite - burritosid ja 
takosid vürtsikate kastmetega, hääd värskelt röstitud 
kohvi ja käsitööõlut ning palju muud. Muhurito hot-kastmeid valmistab teenusena 
Saaremaal Ideafarm - tšilli-ploomikaste, habanero-sõstrakaste ja jalapeno-kadakakaste. 
Muhurito hot-kastmed on saadaval Kuressaares Rae Konsumis, Liiva Coopis, 
ideafarm.ee e-poes ja kohapeal Muhurito suvekohvikus. Külastage meie suvekohvikut 
Liiva keskuses turuplatsi juures! Avatud maist septembrini.
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Toodame Pihtla õlut, mis on traditsiooniline lahtiselt tannis
käinud, tulel keedetud veest tehtud ja ämbriga käe otsas 
tõstetud Saaremaa koduõlu. Teada olev õlletegu ulatub 
1907. aastasse, kus Andrus Viili vanavanaisa Juhan oma 
paargus magesid ja seejärel Ölut tegi. Pruulikojas saab 
mekkida, oma taarasse või pudelisse kaasa osta, tellida täht-
päevaks, osta magesid ja jahvatada. Saab ka vestelda Pihtla
õlle tegemise ajaloost ning sellest, mis on Saaremaa koduõlles erilist 
ja ainulaadset ning millist rolli see vanade saarlaste toidusedelis kunagi mängis. 

Pihtla Pruulikoda OÜ

Jõe talu, Pihtla küla, Saaremaa vald, Saare mk
Andrus Viil +372 508 8430, andrus.viil@pihtlapruulikoda.ee Pihtla    www.pihtla.ee

       Popi Ökotulu

Popi on väike mahetalu Sõrve puhtas looduses. 
Kasvatame ja korjame ravim- ja maitsetaimi, kuivatame, 
töötleme ja turustame neid. Tutvustame huvilistele oma 
ürdiaeda, korjeala, pakume osasaamist talu igapäeva- 
toimetustest. Külastamine kokkuleppel ette helistades 
(kirjutades) juuni-august tööpäeviti 10-18.

Popi Ökotalu (Popi MTÜ)

Popi talu, Iide küla, Saaremaa vald, Saare mk
Mari Kübarsepp +372 525 1896, popi.yrdiaed@gmail.com

Simmu talus Pihtla külas kasvatatakse nisu, otra, hernest, 
rukist. Veskis jahvatatakse täistera-, kroov- ja püülijahu, 
On võimalik osta 1 kg, 3 kg ja 40 kg kottidesse 
pakendatult. Jahu on võimalik osta tellimisel Pihtlast, 
letilt Ehtne Saaremaa poes, Lemmik kaubandusest ja 
Karja Pagari poolt leivaks küpsetatult toidupoodidest 
üle Eesti.

Pihtla Veskid OÜ

Simmu talu, Pihtla küla, Saaremaa vald, Saare mk
Aavo Viil +372 510 7095   
pihtlaveskid@gmail.com Pihtla Veskid OÜ

Pihtla küla, Saaremaa vald, Saare mk
Alo Väli +372 520 8010, +372 529 6779, mekituba@pihtlapruul.ee

        Pihtla Õlleköök
www.pihtlapruul.ee

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 �ltreerimata 
joogile. Eripruulid on tänaseks klaaspudelis, saadaval 
üle kogu Eesti. Meil on rõõm kutsuda sind Mekituppa 
ning tutvustada sulle sajanditetagust taluõlletraditsiooni, 
õlleköögi ajalugu ja anda maitsta ehtsat Saaremaa taluõlut. 
Mekituba avatud 01. 06.–31. 08. T-P 11-18.

Pihtla Õlleköök ja Mekituba (Taako OÜ) 
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Rannaniidi Loodustooted OÜ asub Saaremaa 
põhjakaldal metsa varjus puhtas looduses, kus õisi 
tolmeldavad oma mesimummid. Pakume mahedalt 
toodetud taimeteesid, ürte, looduslikust toorainest 
salve, kreeme, seerumeid jpm. Müügil Saaremaal Coopis,
Ehtne Saaremaa poes Aurigas, Saarte Sahvris ja Orissaare
Pritsukas. Tallinnas ja Tartus Loitsukelleris.

Rannaniidi Loodustooted OÜ

Rannaniidi, Küdema küla, Saare mk 
Maire Saar +372 5344 5251
maire.saar@gmail.com Rannaniidi loodustooted

Mahetalus kasvatame kartulit, tera- ja köögivilja. Võimalus pressida õunamahla. 
Talus on lambad, kanad ja mesilased. Pakume suvekuudel majutust ja toitlustust. 
Rahulik paik lastega peredele 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 FIE 

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

Saaremaa on läbi aegade olnud kõva õllepruulimise kants. 
Esimene kirjalik teade pärineb aastast 1284, mil Saaremaa 
piiskop nõudis rahvalt õlleandamit. PÖIDE brändi toodete 
koduks on täna kirikusarnane art déco sugemetega 
tööstushoone Kuressaares, kus kunagi elektrit toodeti. 
Pöide Pruulikoda on suurim ja kaasaegseima tehnoloogiaga 
pruulikoda Saaremaal. Eesrindlik sisseseade on aluseks 
kvaliteetse ja pika säilivusega toodete pruulimiseks.

Pöide Pruulikoda OÜ

Tolli 25a, Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare mk
+372 5782 1900, terviseks@poidebeer.com

Pöide Beer
www.poide.ee

Ranna-Villas kasvatatakse šoti mägiveiseid ja aberdiin-anguse 
tõugu lihaveiseid. Suviti on veised Saaremaa rannaniitudel, 
loopealsetel ja teistel pool-looduslikel kooslustel ning 
hoolitsevad selle eest, et Saaremaale omane looduskeskkond 
ja liigirikkus säiliksid. Suvel võib Ranna-Villasse ka puhkama 
ja sööma tulla. Pakume majutust koos hommikusöögiga. 
Avatud on kohvik, kus pakume toite šoti mägiveise mahelihast. 
Kaasa saab osta mahemägiveiseliha ja -lihatooteid. Avatud 
maist septembrini. Liha ja lihatooteid saab osta aastaringselt.

Ranna-Villa OÜ

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

Ranna-Villa Farmhousing-Café
www.highlandcattle.ee
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Rautsi talu on pere�rma, mis tegeleb Saaremaal köögi- ja 
teravilja kasvatamisega. Ettevõtte toodangu sortimenti 
kuuluvad tomatid, kurk, värvilised porgandid, peedid, 
kartulid, lehtkapsas jpm. Lisaks pakume hooajaliselt 
värsket soolakurki ja hapukapsast. 
Rautsi talu on võtnud suunaks kasvatada värvilisi ja erilisi köögivilju, et toidulaud kunagi 
igav ei oleks. Meie pestud ja kooritud köögivilju kasutavad ka Saaremaa ja mandri kokad. 
Köögivilju on võimalik osta Eesti suurematest jaekettidest või talust kohapealt E-R 9-17. 
Külla tulles palume ette teatada, et teaksime teie jaoks kohal olla.

Rautsi talu (Saitklap OÜ)

Liiva, Suur-Rahula küla, Saaremaa vald, Saare mk
+372 5553 7300, info@rautsitalu.ee Rautsi talu

Meie talu on tegutsenud juba 30 aastat, millest 21 oleme olnud serti�tseeritud 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.

Riido Ökotalu OÜ 

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

Risto Ränk Farming on vahva elamustalu Orissaare 
külje all, mis on rikastatud erinevate looma- ja linnu-
liikidega. Talu igapäevaelu on võimalik jälgida läbi 
Youtube'i kanali.
Põhisuund on vuttide kasvatamisel. Pakume tervislikke 
ja maitsvaid saaremaised vutimune. Mune on võimalik 
soetada otse talust ja ka edasimüüjatelt.
Info saamiseks helista Mirge Argele +372 5694 5003.
Talu on külastajatele avatud ettebroneerimisega suveperioodil.

Risto Ränk Farming

Tõnu talu, Mäeküla, Orissaare, Saaremaa vald, Saare mk
Risto Ränk +372 5347 5833,  ristor2nkfarming@gmail.com Risto Ränk Farming

Saare Ubin OÜ on mahetalu, kus põhisuunaks on õuna-
kasvatus lauaõunaks ja õunatöötlemine (õunamahl, õuna-
moosid), kuid kasvatame ka kartulit ja köögivilja (porgand, 
peet, kaalikas, kapsas, kõrvits, lillkapsas, nuikapsas, sibul).
Oleme avatud talu. Loomadest saab meil näha eesleid ja 
kitsi ning ka kanu. Õunaaias saab uudistada ka mesilasperesid, 
kes toodavad mahemett. Kapa talus on müügipunkt meie toodete 
ostmiseks. Tellimisel organiseerime kauba transpordi teieni. 
Avatud: ette helistamisel maist augustini kell 10.00-20.00 Kapa talus.

Saare Ubin OÜ

Kapa talu, Kipi küla, Saaremaa vald, Saare mk
Agnes Heinla +372 5690 1453, saare.ubin@gmail.com OÜ Saare Ubin
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Köikse paremad ja muhedamad mahekanamunad 
Saaremaalt. Loodust hoides siblivad kanad hoole ja 
armastusega õuealal, mille tulemuseks on hea maitse 
ja jumeka kollasega muna. 
Saaremaal müügil pea igas suuremas poes ning mönest 
mandripoest leiab ka. 
Kui veel ei ole leidnud, siis Facebookist või kodulehelt 
saad vastused enda küsimustele!

Saaremaa Mahemuna (Tang OÜ)

Saaremaa Mahemuna
www. saaremuna.ee

Liiva tn 35, Salme alevik, Saaremaa vald, Saare mk
Tanel Tang, info@saaremuna.ee

Moor tegutses oma mesilastest abilistega enne mandril. 
Siis tõi aga “Kapten Trumm” ta saarele ja nii sai Rabamoorist 
Saaremoor, kes toimetab nüüd Kärla kandis saare mesilastega 
(ikka nende buckfasti omadega). 
Mesi on müügil Ehtne Saaremaa poes Aurigas, Coopi 
kauplustes (Rae ja Liiva), Pärnus Riiamariis ja Mahemandalas 
ja muidugi ikka ka kohapeal.

Saaremoor (Evelyna Peterson FIE)

Posti talu, Kärla-Kulli küla, Saare mk
Evelyna Peterson +372 525 2265
evelyna@saaremoor.ee

       Saaremoor
www.saaremoor.ee

Väike boheemlaslik suvekohvik Kuressaare 
lähistel, kus pakume värskest piimast 
kohapeal valmistatud jäätist, erinevaid 
vahvleid ning ahjusooje pagaritooteid. 

Aastaringselt korraldame jäätisevalmistamise õpitubasid. 
Täpset lahtiolekuaega kontrolli kodulehelt.

Saksa poe suvekohvik (Saksapreili OÜ) 

Saksa Talupood, Kiratsi küla, Saaremaa vald, Saare mk
Sulvi Munk +372 5621 0102
saksatalupood@gmail.com

    Saksa Talupood
www.saksatalupood.ee

Sirkka Nõiapood Muhus Liiva küla südames on taimeravi,
talutoidu ja maagiapood. Kui Sind huvitab, kuidas leida 
oma tervisele tuge või ravi puhtast ja täisväärtuslikust 
toidust, taimeravist ja maagiast, siis nõiapood on just 
õige koht, kuhu sammud sättida. Lisaks nõid Sirkka 
enda taimevalmististele (erinevad teesegud ja pulbrid) leiad 
Nõiapoest laia valiku kohalikku väetoitu Saare- ja Muhumaalt, aga ka 
mujalt Eestimaa taludest.

Sirkka Nõiapood (Tarapita MTÜ)

Liiva küla (kollases majas, turuplatsi vastas), Muhu vald
noid.sirkka@gmail.com

Sirkka Nõiapood
   www.noid.ee
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Oleme mahetalu aastast 1990. Peame hobuseid, lambaid ja kanu. Põllul kasvatame heina 
ja müügiks köögivilja. Suviti pakume teelistele majutust aitades (kuni 8 in) ja sauna. 
Huvilised viime Vilsandile 4-kohalise paadiga.
Mahe- ja biodünaamilise põllumajanduse alased konsultatsioonid.
Avatud juuni-juuli-august.

Sülla Ökotalu FIE

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

Tutku talu tegeleb teravilja ja lihaveiste kasvatusega. Valmistame rohusööta. 
Maheteraviljast valmistame linnaseid ja pakume jahvatamisteenust. 

Kasvatame ka küüslauku. Tarnimine hooajaliselt - alates augustist ja kuni jagub.
Tellimused otse meilt ja Kuressaares Saarte Sahver kauplusest. 

Omakasvatatud teraviljast valmistame mahejahu: rukkilinnasetäisterajahu, rukki- 
täisterajahu, kaeratäisterajahu. Aastaringi, kogused vastavalt klientide vajadustele. 
Tellimused otse meilt. Saadaval ka Coopi Saaremaa osades poodides, Saarte Sahv ris  
ja Völu Koda poes Kuressaares.

Tutku Talu FIE

Tutku küla, Saaremaa vald, Saare mk 
Eimar Truu +372 5845 3190,  eimar5@mail.ee

SAAREMAA MESI JA ÕUNAD

Mäe talu asub Saaremaal iidse Asva linnusasula veerel. Toodame mett ja õunu. 
Meie mesilaste kogutud mees tunned nii rikkaliku ajaloo kui looduse maitset, õuntes 
aga saaremaise päikese ja tuulte maitset. Oleme valinud mesilaste korjealade asukohad, 
mis on intensiivpõllumajandusest puutumata ning millel on mitmekesine looduslik
taimestik, mis annab Saaremaa meele rikkaliku maitse. Õunakasvatuses lähtume puhta 
toidu tootmise printsiipidest.

Külastamine kokkuleppel.

Suitsik OÜ

Asva küla, Saaremaa vald, Saare mk
Tiina Kiiker +372 525 4008, vahavahetus@gmail.com

Sume smuutisegud on sügavkülmutatud 
puuvilja-maitsetaimede-köögiviljade-juurviljade ja 
marjade segud, millele tuleb blenderisse lisada kuum 
vesi, mikserdada, kuni segu on siidine - ja naudi!   
Saadaval suuremates kauplustes ja kohapeal tehasest.

Sume smuutisegud (Sume Green OÜ)

Kauba 10, Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare mk
Kadi Hiie +372 525 3417, info@sumesmuuti.ee

Sume smuutisegud
www.sumesmuuti.ee
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Uustla ökotalu tegeleb ohustatud eesti maakarja
tõuaretuse ja säilitamisega, toimub ka tõuloomade
müük. Talu põhitegevuseks on piima ja grilljuustu
müük. Grilljuustu pakume praegu kahe erineva
maitsega - nii naturaalset kui ka küüslaugumaitselist. 
Vähesel määral müüme ka aiasaadusi.
Pakume heina- ja silovarumise teenust.
Avatud kell 10–17.

Uustla talu (Saare Maakari OÜ)

Meedla küla, Saaremaa vald, Saare mk
Siim Sooäär +372 5348 0665
saare.maakari@gmail.com www.uustla-talu-ou-saare-maakari.business.site

Uustla talu

Mahetalus kasvatame lihatõugu lambaid. Külalistele tutvustame lambakasvatust ja 
looduse eripära, ka talleliha koduse suitsutamise tehnoloogiat ja anname hõrku rooga 
maitstagi.
Pakume ka majutust.
Rahulik paik peredele ja loodushuvilistele.
Keeled: inglise, vene, soome. 

Tuuliku mahe- ja turismitalu (Tuuliku Tervisetuba MTÜ)

Mustla küla, Saaremaa vald, Saare mk
Riho Liiv +372 5657 7845, Merike Liiv +372 526 8611 
merike.liiv@gmail.com

Pereettevõttena tegutsev Wösel toodab Saaremaal 
käsitööna õunasiidriäädikaid, külmpressitud 
viljadest joogipõhju shrub’e, ergutavaid shot’e, 
kuivatatud marjamaiuseid ning õuna-ingverinapsu, mis kannab brändinime SÖUL. 
Shrub’idest on mugav (mulli)veega lahjendatult valmistada alkoholivabu kokteile, teed 
või tarvitada shotina. Samas sobib shrub hästi ka kraadiga rüübete valmistamiseks. 
Ingveri-mee-sidruni shrub pälvis 2020. aastal Saare maakonna parima toiduaine tiitli. 
Rohkem infot ja retsepte tootja koduleheküljel.
Suvisel ajal tasub Wöseli tooteid otsida ka Wöseli esinduspoest Lossi tn 5 Kuressaares.

Öselwise OÜ

Metsa 6, Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare mk
Katrin Sepp +372 510 5393, info@woselvinegar.com

woselvinegar
www.wosel.ee

Uuemõisa Mesi OÜ

Avatud T–P 10–20    Tornimäe, Uuemõisa küla, Saaremaa vald
Valli Jõeäär +372 5660 0238, uuemoisamesi@gmail.com

Uuemõisa Mesi OÜ missiooniks on pakkuda Saaremaa puhtast 
ja liigirikkast loodusest korjatud mett, sealjuures kasutades 
esivanemate tarkusi, et luua tänapäevastele vajadustele sobivaid
mesindustooteid.  Pakkuda on lisaks õiemeele veel kreemjat 
mett, suira, taruvaiku, hooajaliselt kärjemett ja õietolmu. Lisaks 
saab ettevõttelt osta mesilasperesid, buckfasti tõugu mesilas-
emasid ja korpustarude komplekte. Meie tooteid saab osta Coopi
Saaremaa kauplustest , Ehtne Saaremaa poest, Orissaare Pritsukast, BBQ Entertainment 
poest Tallinnas ning meie oma mee müügimajast, mis asub Uuemõisa külas Tänava talus.  

Uuemõisa Mesi OÜ
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Saare Ubina mahe kartulipõld
Foto: Alar Allas
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Talude külastamiseks on vajalik eelnevalt pererahvaga
aeg kokku leppida. Kontaktandmed ja lah�olekuajad
leiate leheküljel kus on talu, poe või restorani kirjeldus.
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MAHELETT KURESSAARE TURUL
toimus suvel a. 2006 ja 2007

Aivar Kallas, Karen Allas

TALLINNA TOIDUMESS
STL korraldas Saare maakonna

toidutootjate ala a. 2016-2019
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Fotod: Alar Allas
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INFOPÄEVAD - STL korraldab infopäevi. 
EV põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder

kõneleb Saaremaa Maheköögis 2007 a. 

LAMBAPÄEVAD - STL on korraldanud
mitmeid lambapäevi üle aastate

Foto lambapäevast 2006. a.

SAARE OTT
algas kaubakohtumistega

Auriga parkimisplatsil a. 2014.
Nüüd, aga tuleb võ�a ühendust
otse tootjaga ja leppida kokku
kus ja kuidas kaup kä�e saada.

Kontakt andmed leiate
siit samast kataloogist

ja interne�st
saareo�.ee

49

KAUBAKOHTUMINE
Auriga kaubanduskeskuse

parkimisplatsil 2014. a.



 400 g keedetud punapee�
 4 muna
 2 dl toiduõli
 200 g suhkrut
 270 g jahu
 50 g tumedat kakaod
 2 tl vanillisuhkrut
 1 tl soodat
 1 tl sidrunhape

Blenderda peet, muna ja õli roosaks vahuks. 
Sega kausis kuivained ja lisa peedivaht. 
Sega e�evaatlikult tainas ühtlaseks ja vala 
küpsetusvormi. 
Küpseta 170 kraadi juures 30-40 min

PÕHI: 
 150 g keedukartulit
 150 g rukkijahu
 100 g võid
 0,5 tl soola
 vajadusel veidi külma ve�
KATE: 
 300 g sibulat, veidi õli ja võid 
   praadimiseks
 150 g juustu
 200 ml rõõskakoort
 2 muna
 muskaatpähklit, soola, pipart, ürte

Tõõtle kartulid jahu ja või ühtlaseks seguks, 
vajadusel lisa veidi ve�, et saaks kokku
vajutada tainapalli.
Pane tainas külmkappi ja valmista täidis. 
Koori ja viiluta sibulad, prae vaiksel tulel õli 
ja või segus u 10-15 min. 
Rulli tainas küpsetuspaberile, pane vormi 
ja küpseta 10-15 min. 
Jaota põhjale praetud sibulad. 
Vala üle koore ja munaseguga, kata juustuga. 
Küpseta 180 kraadi juures 25- 30 min

Sibulapirukas

Punapeedi
-školaadikook

Retsepte jagas Marju Müür
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Kokkamisdemonstratsioonid
Kuressaare turuplatsil
läbi suve 2016. a.
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Martha Hubbard
ja Maria Arnus-Kaasik 

51

Pane riivitud kurk sõela sisse nõrguma 
veidikese soolaga. Lase seista umbes tund 
aega kuni võimalikult palju vedelikku on 
eemaldunud.
Pigista riivitud kurki, et veelgi enam 
vedelikku eralduks.
Sega kõik koos�sained kausis kokku.
Nirista natuke oliiviõli kõige peale.

Tzatziki

Mitme oa ja 
köögivilja salat

Haki peenelt sibul ja küüslauk.

Lisa sool, suhkur või mesi, sinep, tüümian, 
petersell, pipar, õli ja äädikas. 

Soovi korral lisa ka tšillipipart.

Sega kuni kõik koos�sained moodustavad 
ühtlase kastme. 

Sega kõik sala� koos�sained kastmega kokku

 240 ml kurki, kooritud ja riivitud
 240 ml maitsestamata kreeka jogur�t
 1 spl sidrunimahla
 2 küüslauguküünt (peenestatud)
 1 spl hakitud värsket �lli
  või mün� (valikuline)
 sool ja pipar 
 maitse järgi törts oliiviõli

Sala� jaoks
 400 g erinevaid keedetud ube 
 50 g keedetud herneid
 2 rohelise sibula vart, hakitud
 2 sellerivart, peenelt viilutatud
 1 suur tomat, seemned eemldatud, 
   hakitud
 Sool ja pipar

Kastme jaoks
 1 spl hakitud sibulat 
 1 küüslaugu küüs, peenelt hakitud 
 ½  tšillipipart, seemned eemldatud,
   peenelt hakitud (soovi korral)
 1 spl õunaäädikat
 1 tl suhkrut või me�
 2 tl sinepit
 1 spl hakitud värsket tüümiani
 1 spl hakitud värsket peterselli
 Sool ja pipar
 3 spl oliiviõli

Retsepte jagas Martha Hubbard

Fotod: Alar Allas

Fleur Sprenk

Veeve Kaasik
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Külaliskokad Norrast
Saaremaa peakokk

Sander Väärt

Jaan Kiider kalaga

Pidulik õhtusöök

Urmas Mägi küpsetab lammast
assisteerib Andres Toobal



Koostatud Saaremaa Talupidajate Liidu poolt. Teoks saanud maaelu arengukava rahastuse abiga.

Sisutoimetaja: Karen Allas
Kujundus: ENVIZ OÜ  Kaante fotod: Alar Allas

   2021 Saaremaa Talupidajate Liit MTÜ

Foto: Alar Allas
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