KOHALIK
TOIT

Fotod: Ida-Harju Koostöökoda (Sille Noor, Tiina Sergo),
tootjate erakogud ja Saara Kirjastus

Hea lugeja!
Käesoleva trükise eesmärk on tutvustada MTÜ Ida-Harju
Koostöökoja LEADER piirkonnas tegutsevaid kohaliku toidu
tootjaid ja pakkujaid.
Trükises toodud ettevõtjate andmed on kogutud IdaHarju piirkonnas ning suureks abiks andmete kogumisel
on olnu kohalikud Otse Tootjalt Tarbijale (OTT) võrgustikud.
Trükis on koostatud projekti “Piirkonna kohaliku toodangu propageerimine” (nr 430013376675) raames ning
nagu projekti nimigi ütleb on sihiks kohaliku toodangu
propageerimine.

Kohalik toit – mis see on?
Kuna Eestis ei ole defineeritud mõistet kohalik toit, siis mõistame käesolevas trükises (ja projektis) kohaliku toiduna MTÜ
Arenduskoja poolt välja pakutud ning Euroopas enamlevinud
tõlgendust:
▪ piirkonnas (100 km raadiuses) kasvatatud või kasvanud
toormest valmistatud toit;
▪ piirkonna väikeettevõtetes valmistatud toidutooted;
▪ piirkonna toitlustus- ja maaturismiettevõtetes pakutav
toit, mis sisaldab peamiselt kohalikku toorainet;
Kohalikku toidutootmist arendavate ning kohalikku toitu propageerivate tegevustega plaanib MTÜ Ida-Harju Koostöökoda
kindlasti jätkata uuel programmperioodil 2014 – 2020. Alates
2014. Sügisest oleme liitunud Põhja-Eesti kohaliku toidu märgisega ning uuel perioodil on plaanis suuremad ettevõtmised.
Meie tegevustega kursis olemiseks ning kohaliku toidu võrgustikuga liitumiseks võtke julgelt ühendust info@idaharju.ee

Raasiku OTT
Raasiku Valla Otse Tootjalt Tarbijale (OTT) eemärk on viia kokku väiketootjad, alustavad väikeettevõtted ja -talunikud kohalikku toitu ja
teenust hindava tarbijaga. 2010. aastal kutsus Raasiku OTT ellu igal
neljapäeval aastaringselt toimuva kaubakohtumise Aruküla alevikus.
Täna on tegemist juba oodatud kaubapäevaga, kus on oma kindel
püsiklientuur. OTTi tegutsemisaastate jooksul on leidunud ka neid
ettevõtteid, kes on OTTist välja kasvanud (st leidnud suuremad turustamiskanalid) ning pidevalt on ka uusi juurdetulijaid. Viimaseid nii
kauplejate kui klientide hulgas.
OTT aitab väikesel ja alustaval tootjal leida võimalusi kauba ja teenuste
tutvustamiseks ja müügiks. Korraldatakse mitmesuguseid tootetutvustusi, laatasid ning teisi erinevaid sündmusi, mille käigus juhitakse
tarbijate tähelepanu kohalikule toodangule.
OTT eesmärgiks on hoogustada kohalikku tarbimist – et tarbijal
oleks tervislik valikuvõimalus; et toetada kohalike tootjate arengut;
et tagada kohaliku taluettevõtluse kasv ja jätkusuutlikkus.
OTT missiooniks on aidata kohalikke talunikke ka juriidilistes küsimustes seoses müügi- ja tegevuslubade ning ametiasutuste poolt
kontrollitavate normide täitmisega.
Viimasel aastal on Raasiku OTTil LEADER programmi toel valminud
ka veebisüsteem, mis hõlbustab toodete ettetellimist. Infokanaline
on kasutusel ka Facebooki lehekülg.
Raasiku OTT käivitaja ja eestvedaja on algusest peale olnud Aruküla
kohalik elanik Meeli Teder, kes on siiamaani kogu OTT koordineerimisega tööd teinud vabatahtlikult.

Rohkem infot:
www.raasikuott.ee
www.facebook.com/raasikuott
raasikuott@hot.ee
+372 56 66 86 47

Kose OTT
Kose valla OTT on asutatud 2013. aastal.
OTT kaudu oma kaupu pakkuvate talunike eesmärgiks on pakkuda
tarbijale puhtalt kasvatatud kohalikku toodangut. Kogu pakutav
toit on värske ning tuleb otse talust.
Eeskuju Kose OTT ühendusele (ning ka Raasiku OTT ühendusele)
on tulnud Prantsusmaalt AMAP-liikumisest (tõlkes: kohalike väiketalude ühendus). AMAP on vabatahtlikkuse ja kodanikualgatuse
initsiatiivil loodud nn solidaarsussõlm tootjate ja tarbijate vahel.
Süsteemi kuuluvad tavaliselt kümmekond mahetoidu tootjat ja
100-200 tarbijat.
OTT kaudu kaupa turustav talunik saab kindlustunde oma toodangu kasvatamiseks. Tarbijal on jällegi võimalus osta oma kodukohast kasvatatud toodangut ning olla kindel selle kvaliteedis.
Müük Kose OTT võrgustikus toimub 2 korda nädalas toimuvatel
kaubapäevadel. Kaupa on võimalik ette tellida või osta kohapealt.
OTT soovitus on kaup võimalusel ette tellida – sel juhul on kindel,
et soovitav kaup teid kaubapäeval kindlasti ootamas on.
Infokanalina on Kose OTT võrgustikul kasutusel veebilehekülg, mille
kaudu saab infot nii OTT kaubapäevade, tootjate kui ka muude
kohaliku toiduga seonduvate sündmuste vastu.
Info paremaks levikuks on kasutusel ka Facebooki leht.

Rohkem infot:
www.koseott.eu
www.facebook.com/koseott
olja.markova@gmail.com
+372 52 70 536

PIIMATOOTED
AgroTurism OÜ
Tooted:
Kitsepiimatooted: Katõk (maitsestamata jogurt), Süzma (toorjuust), Pehme
juust, Mustikamaius, Mustika-vadaku tarretis, Punasesõstra-vadaku tarretis,
Astelpaju-vadaku tarretis, Maasikajogurt, Vanillipuding, Kohvipuding, Vadak.
Lisaks:
Talu külastus gruppidele, piimatoodete õpitoad
Täiendav info:
Jogurti bakterid on kasvatatud oma talu kitsede piimast. Toodetes ei kasutata
ostetud pulbrilisi jogurtibakteri kultuure.
Asukoht:
Tammesalu, Kanavere küla, Kose vald, Harjumaa, 75105
Kontakt:
+372 52 70 536; olja.markova@gmail.com
http://agrotur-estonia.ee/
www.facebook.com/pages/AgroTurism-OU
Turuskanalid:
Kose OTT; Raasiku OTT; Kuusalu OTT;
neljapäeviti Tallinnas kliendiga kokkulepitud kohas, otse talust.

Tooted:
Hapupiimajoogid Airan, Dietan
ja mündimaitseline Airan.
Täiendav info:
2011 aastal saihapupiimajook Dietan
ülemaailmselt toidumessil Kölnis
piimatoodete kategoorias aasta kõige
innovatiivseima toote tiitli.
Asukoht:
Pikk 4, Kose alevik, Harjumaa, 75101
Kontakt +3725057757; info@airan.ee; www.airan.ee
Turustamine:
Kaupluseketid: ETK, Rimi, Maxima, Selver, Prisma, Comarket jt.

Pure Line Product OÜ
Tooted:
Jäätised „Pure Line“
Täiendav info:
Pure Line Meejäätis tunnistati „Eesti Parim
Toiduaine 2014“ Põhja-Eesti väiketootjalt;
Asukoht:
Pikk 4, Kose alevik, Harjumaa, 75101
Kontakt:
+3725057757; info@pureline.ee
www.icecream-pureline.com
Facebook: https://www.facebook.com/pureline2
Turustamine:
Kaubandusketid – ETK (Maksimarket, Konsum), Rimi Hüpermarketid, K-Kaupmees hulgikaup, Tallinna Kaubamaja Toidumaailm,
Stockmanni toidukaubad, Solaris Toidupood jne.

PIIMATOOTED

Lightfood OÜ

KÖÖGI-, JUUR- ja PUUVILJAD, AIASAADUSED

IMRE KUKK FIE
Tooted:
Katmikala köögiviljad,
kultuurseened (austerservik)
Täiendav info:
Aianduse ja seenekasvatuse nõuanne.
Asukoht:
Vallimäe, Oru, Kose vald, Harjumaa 75103
Kontakt:
+372 5286 588; imre@nouanne.ee; imrekukk@hot.ee
Turuskanalid:
Kose OTT kaudu

ELLE KIVISTIKU KIIGI TALU
Tooted:
Teravili (kaer, nisu, oder), hein, rullsilo
Täiendav info:
Maheda reg. nr 212902
Asukoht:
Kiigi talu, Liiva küla, Kose vald, Harjumaa
Kontakt:
5660 6514
pikamae@hot.ee
Turustamine:
otse talust; Kose OTT

Tooted:
Maasikad, vaarikad, kartul,
porgand, peet ja köögivili
Täiendav info:
Mahe reg. nr 204402
Asukoht:
Pikamäe talu, Liiva küla, Kose vald, Harjumaa 75107
Kontakt:
+372 56606513; pikamae@hot.ee
Turustamine:
otse talust ; Kose OTT

LAASTU TALU OÜ
Tooted:
maasikad
Täiendav info:
2013. ja 2014. aastal tunnustati Laastu talu maasikaid
Maasikafestivalil parima maasika tiitliga.
Maasikad valmivad juuni lõpust alates kuni juuli keskpaigani.
Helistage palun ette. 55653326
Kontakt:
+372 5565 3326; info@magusmari.ee
www.magusmari.ee
www.facebook.com/Magusmari.ee
Turustamine:
maasikaid on võimalik osta otse meie
talust ettetellimisel. Infot leiate meie
kodulehelt. Samuti oleme esindatud
TagurpidiLavkas ja Kose OTT-is. Igal
aastal oleme oma maasikatega
Maasikafestivalil.

KÖÖGI-, JUUR- ja PUUVILJAD, AIASAADUSED

FIE Kalle Kivistik

LIHA ja LIHATOOTED

Kõrgemäe talu
Tooted:
Suitsuliha tooted ja lihamoosid
Täiendav info:
100% Eesti toode kohalikult
pere-ettevõttelt. Ettevõtte põhjalikuma
tutvustuse koos piltide ja ajalooga leiab
ka Raasiku OTT veebilehelt (www.raasikuott.ee).
Asukoht:
Pikavere küla, Raasiku vald, Harjumaa 75202
Kontakt:
+3725079022
sonajalad@hot.ee
www.facebook.com/Pikavere
Turustamine:
otse talust; OTT võrgustikud; laadad; ise kaubanduskeskuste
juures müües; otsepakkumused ettevõtetele jne

Virma talu
Tooted:
Küüliku liha ja -tooted;
Kana-ja vutimunad
Asukoht:
Lükati küla, Anija vald, Harjumaa
Kontakt:
+372 5086843; aivo@kiviloo.ee
Turustamine:
Raasiku OTT; otse talust; Keila laadad

LIHA ja LIHATOOTED
FIE Jane Mättik, Kuusiku talu
Tooted:
Vaakumpakendatud lihaveiseliha, hakkliha, vorst, sink, konserv.
(aberdiin-angus)
Täiendav info:
Kaup on saadaval ettetellimisel.
Jane ja Elmar Mättik pälvisid 2013. aastal Eestimaa Talupidajate
Keskliidu poolt aasta parimate noortalunike tiitli.
Asukoht:
Kuusiku talu, Rooküla, Anija vald, Harjumaa
Kontakt:
+372 56 400 94; jane.mattik@gmail.com
Turustamine:
Raasiku OTT (www.raasikuott.ee); otse talust

MESI, LEIB, ÕLI, ALKOHOL jm
KRIUSILLA TALU
Tooted:
Mesi ja mesindussaadused
Asukoht:
Pikva küla, Anija vald, Harjumaa 74401
Kontakt:
+372 566 854 30;
monika.avalaid@mail.ee
Turustamine:
otse talust; laatadel; kättetoimetamine kokkuleppel

Tooted:
Mesi, õietolm, suir, proopolis e. taruvaik, mesilasvaha.
Täiendav info:
taotlemisel märk „Tunnustatud Eesti Mesi“
Eesti Mesinike Liidu 8EML) liige, EML revisjonikomisjoni liige.
Asukoht:
Aegviidu, Harjumaa (Harju- ja Järvamaa piiril, Põhja-Kõrvemaa
looduskaitseala lähedal)
Kontakt:
+372 523 08 03
info@metsamesi.ee
www.metsamesi.ee
Turustamine:
otse talust mesiniku käest või tellides kodulehe kaudu.
Palju püsikliente, kes tellivad juba aastaid, neile viiakse mesi koju kätte.

MESI, LEIB, ÕLI, ALKOHOL jm

Metsamesinik ÜLO LIPPA

MESI, LEIB, ÕLI, ALKOHOL jm

ORU TAIMEÕLITÖÖSTUSE OÜ
Tooted:
Maherapsiõli, kuum- ja külmpress
Täiendav info:
Mahetoodang
Asukoht:
Oru küla, Kose vald, Harjumaa
Kontakt:
+372 55686414, marje@taimeoli.ee
www.taimeoli.ee
Turustamine:
tööstusest kohapealt, Kose OTT, Tallinnas Loitsukeller,
Loodustooted kpl. Jaama 3 Nõmmel, Hingeallikas.

MESI, LEIB, ÕLI, ALKOHOL jm
VALGESOO TALU / Ökosepad OÜ
Tooted:
Mesi, leib, käsitööseep (erinevad sordid)
Asukoht:
Valgesoo talu, Saha küla, Harjumaa
Kontakt:
+372 50 35 888
okosepad@gmail.com
www.okosepad.ee
Turustamine:
Raasiku OTT (neljapäeviti)
Otse kodust
Mahemarket (ainult seebid)

MESI, LEIB, ÕLI, ALKOHOL jm

Raasiku Õlletehas OÜ
Tooted:
Õlu filtreerimata ja pastöriseerimata.
Traditsiooniliselt kääritatud kali.
Asukoht:
Meiere tn 3, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harjumaa
Kontakt:
+372 6706005
info@raasiku-olletehas.ee
www.raasiku-olletehas.ee
Turustamine:
Elav Õlu poodide kett, Meierei 1 – Raasikul pood, Rimi,
Selver, Kaubamaja. Müüakse ka laatadel.
Müügikohtade arv täieneb jooksvalt.

MTÜ Ida-Harju Koostöökoda
Tallinna mnt 24, Aruküla alevik,
Raasiku vald, Harju maakond 75201
Tel +372 56 945 871 / +372 56 945 872
info@idaharju.ee
www.idaharju.ee
www.facebook.com/IdaHarjuKoostookoda

Põhja-Eesti kohalik toit:
http://kohaliktoit.arenduskoda.ee/
www.facebook.com/pohjaeestikohaliktoit

