
Projekt: „Väärtusta kohalikku! 
Põhja-Eesti kohalik toit 

Lisainfo: http://kohaliktoit.arenduskoda.ee/ 

Projektijuht Eha Paas, tel. 5170214, 
ehapaas@gmail.com



Projektist
• Keskendub eelkõige kohalikkele toidutootjatele ja toitlustajatele.

• Kokku on 56. ettevõtjal võimalus osaleda kahepäevastel Eesti sisestel õppereisidel, 
eesmärgiga tutvustada Eesti väikeettevõtjate praktikat kohaliku toidu tootmise 
planeerimisest, toodete turundamisest ja toitlustusteenuse arendamisest.

• Projekti käigus luuakse oma kohaliku toidu märk, mis aitab kohalike toidutootjaid 
ja toitlustajaid paremini tuua esile nii piirkonna elanike hulgas (turul) kui ka 
laiemalt Eestis ning rahvusvaheliselt.

• Piirkonna toidutootjate ja toodete paremaks esitlemiseks arendatakse välja oma 
koduleht, kus on tootjad ja nende tooted/teenused esitletud koos piltide ja 
kontaktandmetega.

• Turismitalude köökide arendamiseks kaasataks projekti ekspert, kes külastab 12 
KEEL võrgustiku turismitalude kööki ning aitab menüüdest, teenindusest kohalikku 
toodet paremini esile tuua.

• Projekti kestvus: 1. juuni 2012 – 31.mai 2014
Projekti maksumus: 42 233 eurot
Projekti rahastaja: Euroopa Liidu Leader programm ja MTÜ Arenduskoda



Toidumärgis – Põhja - Eesti kohalik 
toit

• Märgist saab taotleda kahes kategoorias: 

piirkonna kohaliku toidu toormetootjatele ja toidutöötlejatele 

kohaliku toidu teenused 

• Piirkonna kohaliku toidu märgise toidutoote/-teenuse üldised  nõuded taotlejale:

-toote/teenuse toore/komponendid on  olulises osas pärit märgise piirkonnast (Põhja-
Eesti);

-ettevõte järgib kohaliku toidu mõistest tulenevaid põhimõtteid toodetes/teenustes, 
püüab vältida sünteetiliste e-ainete kasutamist, võimalusel kasutab piirkonna 
kultuuripärandiga seonduvaid retsepte, tootmismeetodeid jms, toote/teenuse 
protsessid on keskkonnasõbralikud, ettevõtja arvestab võimalusel tervislikkuse 
põhimõtteid;

-ettevõte juhindub kvaliteetse toote/teenuse pakkumisest ja kõiges 
keskkonnasõbralikust  tegutsemisest.

Põhjalikult on märgise taotlemise tingimused toodud meie kodulehel
http://kohaliktoit.arenduskoda.ee/

http://kohaliktoit.arenduskoda.ee/


Meie toidutootjad

• Meie piirkonna kohaliku toidu võrgustikku 
kuulub ligi 100 huvilist. Toidumärgis on välja 
antud 11 ettevõtjale.

• Meie jaoks on oluline, kohaliku toidu 
edendamisel teevad koostööd ettevõtjad 
(tootjad ja toitlustajad), kohalikud seltsid, 
omavalitsus, tarbijad laiemalt.



REBASE TALU

• Asub Märjandi 
külas, Ambla 
vallas, 
Järvamaal.

Kontakt: Piia ja Meelis 
Tiigemäe, 
rebasetalu@gmail.com

TOOTED : 

KARTUL JA ÕUN

mailto:rebasetalu@gmail.com
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=681df8cc9a&view=att&th=136c50094d636d02&attid=0.2&disp=inline&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=681df8cc9a&view=att&th=136c50094d636d02&attid=0.2&disp=inline&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=681df8cc9a&view=att&th=136c50094d636d02&attid=0.2&disp=inline&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=681df8cc9a&view=att&th=136c50094d636d02&attid=0.2&disp=inline&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=681df8cc9a&view=att&th=136c50094d636d02&attid=0.2&disp=inline&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=681df8cc9a&view=att&th=136c50094d636d02&attid=0.2&disp=inline&safe=1&zw


Katariina – Aru mõis 

• Asub Patika külas, 
Tapa vallas, Lääne-
Virumaal 

Kontakt: Katrin Kull , e-post 
katrin@dreamers.ee

www.katariinatee.wordpress.
com

TOOTED: ÜRDITEE

mailto:katrin@dreamers.ee
http://www.katariinatee.wordpress.com/


Magasimaa talu 

• Asub Tepelvälja külas, 
Vihula vallas, Lääne-
Virumaal

Kontakt : Katrin Potter, 
katrin.potter@gmail.com

TOOTED: 

MAITSETAIMED, PUU-

JA KÖÖGIVILI, 
EKSOOTILISED 
TOIDUTAIMED; ÜRDID

mailto:katrin.potter@gmail.com




OÜ Kadakamäe

• Asub uuri külas, 
Kuusalu vallas, 
Harjumaal

Kontakt: Hayde Rebas, 
hayde@kadakamae.eu

TOOTED: 

TALLELIHA

mailto:hayde@kadakamae.eu


MTÜ LOBIMUUSEUM

• Asub Lobi külas, 
Vihula vallas, Lääne-
Virumaal

Kontakt: Katrin Potter, 
katrin.potter@gmail.com

TOOTED: MEETOOTED, 
ÜRDID, METSA - JA 
MERESAADUSED,  

PUU- JA KÖÖGIVILI

mailto:katrin.potter@gmail.com


Alt-Kirjapi talu

Asub Reinevere 
külas Ambla 
vallas Järvamaal

Kontakt: 
altkirjapi@gmail.com

TOOTED: 
KÖÖGIVILI,  
KARTUL

mailto:altkirjapi@gmail.com


OÜ Ferda, (Metsaantsu talu)

• Asub Toolse 
külas, Lääne-
Virumaal

TOITLUSTUS: 
Metsaantsu talu ühe 
toidukorra menüü: 
Kõrvitsapüreesupp, Kartuli-
porgandikotletid kodujuustu 
dipiga, Vaarikakook koduse 
jäätisega, Pirni-parfait, 
Kodune sai karulaugu võiga.



Musta täku tall

Asub Jänedal, Tapa 
vallas

TOITLUSTUS

Musta Täku Tallis 
pakutavad praed: 
Tallimehepraad; 
Metsamoori 
moorpraad



Jaaniranna talu / 
Kodurestoran 

MerMer
• Asub Kolga-Aabla

külas, Kuusalu 
vallas, Harjumaal

Kontakt: Merrit ja Jaan Kiho , 
merrit@mermer.ee

www.mermer.ee

TOOTED/TEENUS 
kodutoidu restoran 

mailto:merrit@mermer.ee
http://www.mermer.ee/




MTÜ Kaarli talumuuseum

• Asub Pedassaare
külas, Vihula vallas, 
Lääne-Virumaal

Kontakt Hille Lass

TOOTED: PIIM, 
JOGURT, 

KOHUPIIM, 

KÖÖGIVILI



Jõekääru talu

• Asub Sõitme külas, 
Kuusalu vallas, 
Lääne-Virumaal

Kontakt: Anne Tšistjakov, 
anne@perepuhkus.ee

TOOTED: TALULEIB; 
SAI

mailto:anne@perepuhkus.ee


Mageda VL OÜ

• Asub Kolga alevikus, 
Harjumaal

Kontakt leonella@hot.ee

• TOODE  - MESI

mailto:leonella@hot.ee


Vana-Sirge Küülik 

• Asub Kalme külas, 
Kuusalu vallas, 
Harjumaal

Kontakt: Aive Niilo, 
aive.niilo@gmail.com

TOOTED: 

KÜÜLIKULIHA, 

NAHAD

mailto:aive.niilo@gmail.com


Projektis osaleb ka säästva turismi pereettevõtete 

koostöövõrgustik Ehedad Elamused Lahemaal 

Võrgustikku kuulub 17 väiketalu, kes tegelevad 
maaturismi, kohaliku toidu, käsitöö , ratsutamise, 
lastelaagrite korraldamisega ning 
meremuuseumiga.




