Kohalik toit
Asutus on avatud ka üksikkülastajale kodulehel esitatud aegadel.
Teisi asutusi saab külastada vaid grupiga ja selleks tuleb aeg eelnevalt kokku leppida,
kontakteerudes Tartumaa Arendusseltsiga (triin@tas.ee, +372 5302 9203).

1. Kostja sibulatalu - traditsiooniline sibulakasvatus, uued koostöömeetodid,
geograafiline tunnus Peipsi sibulale
Tartumaa, www.sibulatee.ee/kostja-sibulatalu
2. Lemmatu marjatalu ja külaselts - uudne tootmistehnoloogia ja turustus
Tartumaa, www.lemmatumarjatalu.wordpress.com
3. Taluturg, Maitsev Lõuna-Eesti - ca 150 tootjast koosnev võrgustik, taluturg
Tartus, Pärnus ja Narvas
Tartu, www.maitseveesti.ee
4. Peipsimaa Kogukonnaköögi ühisköök Maitseelamuse Koda – traditsiooniline ja
modernne eesti köök
Tartu, loovtartu.ee/antonius/stuudiod/maitseelamuse-koda
5. Vilde tervisekohvik – tervislikud ja tasakaalustatud toidud
Tartu, www.vilde.ee
6. Luke farmimeierei – hallitusjuustud, tootmisinnovatsioon
Tartumaa, www.breti.ee
7. Karli ja Linda maiustused – mahemaiustused ja -müsli
Tartumaa, www.karlijalindamaiustused.ee
8. Marjasoo talu – marjakasvatus ja taimepaljundus turbaväljadel
Tartumaa, www.marjasoo.ee
9. Ruusaku – „Tunnustatud Eesti Maitse“ päritolu- ja kvaliteedimärgiga tooted
Võrtsjärve kalast, õpitoad
Tartumaa
10. Põltsamaa veinikelder – eestimaised puuvilja- ja marjaveinid
Jõgevamaa, http://www.felix.ee; www.felix.ee/?op=body&id=4
11. Vanaõue puhkekeskus – lambakasvatus, forellikasvatus, lihaköök (lamba- ja
ulukitooted)
Viljandimaa, www.vanaoue.ee

12. Kohvik Fellin – kohaliku tooraine oskuslik kasutamine tipptasemel kokakunstis,
kuulub Eesti 50 parima restorani hulka
Viljandi, kohvikfellin.ee
13. Rohelise Maja pood ja kohvik – ökotooted nii poes kui ka kohvikus
Viljandi, margit.kuhi@gmail.com
14. Väike õllepood – käsitööna valmistatud õlled
Viljandi, timo@ollepood.ee
15. Männiku metsatalu – mahetoit, vana ja uue koosmõju
Viljandimaa, www.metsatalu.ee
16. Pajumäe talu – mahepiim, mahepiimatooted, mahejuust
Viljandimaa, www.pajumae.ee
17. Bacula – moosi tootmine, kontsentreeritud mahlajoogid, jogurti- ja marjalisandid
Valgamaa, www.moos.ee
18. Hellenurme veskimuuseum – unikaalne vee jõul töötav püüli- ja jahuveski
Eestis, mahetooted, õpitoad	
  
Valgamaa, www.veskimuuseum.ee
19. Jaagu Annemäe talu – viinamarjaveini RONDO tootmine Eesti restoranidele
Otepää, www.jaaguviinamegi.blogspot.com/
20. Tammuri talurestoran – kohaliku tooraine oskuslik kasutamine tipptasemel
kokakunstis, kuulub Eesti 50 parima restorani hulka
Otepää, www.tammuri.ee
21. Edgari lihatööstus – rikkalik valik lihatooteid, kauplus Otepääl
Valgamaa, www.otepäält.ee
22. Toidupada – maalähedane, lihtne ja ehtne toit, valmistamine elaval tulel
Otepää, www.toidupada.ee
23. Sangaste Linnas – kvaliteetsete viljahelveste tootmine, tuntud kaubamärk Helen
Valgamaa, www.helen.ee
24. Sangaste Rukkimaja - Sangaste rukkikultuur ja tooted, koostöövõrgustik
Valgamaa, www.rukkimaja.ee
25. Linnu talu – kaubamärgi „Linnu talu – kuulus kollane“ kanamunade tootmine
Valgamaa, www.linnutalu.ee/
26. Nakatu turismitalu – lihaveiste kasvatamine, jahiretked ja ulukitoidud
Valgamaa, www.nakatu.ee
27. Taarapõllu talu – ökotooted (marjakrõpsud, täismahlad, mahlajoogid jne)

Võrumaa, www.taarapollu.ee
28. Nopri talumeierei - traditsioonilised talutooted, kauplus
Võrumaa, www.nopri.ee
29. Taarka Tarõ - traditsiooniline seto köök, õpitoad
Võrumaa, www.taarkatare.com
30. Mardimäe talu – maheda koduõlle ja kalja valmistamine, teravilja tootmine
Võrumaa, www.mardimäe.eu
31. Seto Tsäimaja - traditsiooniline seto köök
Põlvamaa, www.setomuuseum.ee
32. Põlva talupood ja kodukohvik Tillu - pagarikoda, õpitoad
Põlva, www.talutoit.blogspot.com
	
  
33. Kopli taluköök – toidukoolitused
Põlvamaa, www.koplitalu.ee
34. Kõlleste kommimeistrid – käsitöömaiustused, õpitoad
Põlvamaa, www.kommid.ee
35. Latikas – kala töötlemine ja müük, tootearendus
Tartumaa
	
  

