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PATEE*, 

LEADER,

PRIA

PATEE – Piirkondlikud algatused tööhõive 

ja ettevõtlikkuse edendamiseks



Toidutootjate koostöövõrgustiku loomine:

2015. aastal viis Jõgevamaa Koostöökoda 

läbi kohaliku toidu uuringu, milles 

kaardistati maakonna toidutootjad. 

2016. aastal koostati ühine meililist, kuhu 

on kaasatud pidevalt uusi toidutootjaid, 

aga ka neid, kes alles plaanivad oma 

tootmisega alustada. Meililistis on ligi 35 

erinevat tootjat, aktiivsemaid liikmeid on 

10-15 vahel. 

Toiduvaldkonna ettevõtete toetamine, 2016. aasta tegevused



Koostööseminarid, koolitused, õppereisid:

- Toidutootjate seminarid jaanuaris ja märtsis, 

teemadeks VTA nõuded, töötukassa võimalused, 

kogukonnaköögid jne; ja ühine koosolek Peipsi 

toidu võrgustikuga. Hilissügisesse (november) on 

kavandatud 3. koostööseminar. 

- Õppereis Viljandimaale (EMÜ Polli 

Aiandusuuringute Keskus, Pajumäe talu, Viljandi 

Rohelise Maja pood ja kohvik).

- Oktoobris toimub 3-päevane koolitusprogramm: 

1. päev – Eesti Taimekasvatuse Instituudi 

valdkondade tutvustamine ja toidutootja ning 

tervislik toit (ettevõtlusnädalal), 2. päev –

sotsiaalmeedia väikeettevõtja turunduses ja 

tootefoto kui mulje looja, 3. päev – väiketootja 

tootearenduses ja pakendidisain. 



Kohaliku toidu portaali loomine :

- 2016 - PRIA toetus projektist 

"Lühikeste tarneahelate või 

kohalike turgude kaudu 

põllumajandustoodete ja toidu 

turustamisvõimaluste arendamise 

toetus". 

- Kohaliku toidu portaal 

„Eesti Maatoit“ -

www.eestimaatoit.ee. 

- Mõeldud eelkõige väiksemate 

toidutootjate ja nende toodete 

tutvustamiseks. 

Lühikese tarneahela mõte 

seisneb võimaluses tootjaga otse 

suhelda. 



Eesti Taimekasvatuse Instituudi baasil 

kompetentsikeskuse loomise ettevalmistused:

2016. aasta kevadel toimus 2 koosolekut ja 1 

suurem ümarlaud kaardistamaks neid võimalusi 

ning valdkondi, mille osas saaks Jõgevamaa 

arendada kompetentsikeskust. Esialgse visiooni 

järgi on see Jõgeva taimsete toodete 

kompetentsikeskus, mis pakub teadus- ja 

arendustegevuse tuge taimekasvatusmasinate ja 

–sisendite tootjatele ning taimse tooraine 

töötlejatele peamiselt teraviljade, kaunviljade ja 

köögiviljade osas. 

ETKI esitab EASile taotluse kavandatavate 

kompetentsikeskuste ideevooru. Taotluse 

koostamist nõustab Kaido Väljaots (HeiVäl OÜ).



- Jõgevamaa tutvustamine toidu 
kaudu,
- toidutrükis eesti, soome ja läti 
keeles,
- messiampsu konkurss,
- „Toodetud Jõgevamaal

„Jõgevamaa katab laua“



Jõgeva- ja Peipsimaa ühine degusteerimiskohvik 

Helsinkis Matka messil 21.-22.01.2016

• Õrn koorekaramell põske ja lonks teed peale! - Samovaritee  vanausuliste suhkruga

• Tahe suutäis Peipsi sibulatest keedetud šotihõngulise hõrgutisega - Alatskivi lossi 

sibulamoos Adavere suitsuvorsti ja Kalme küla rukkileivaga

• Nostalgiareis maale - Kalme küla suitsulihaga rukkileib krõmpsu Peipsiveere hapukurgiga

• Gripihooaja kohustuslik ravim - Peipsiveere hapukurk mee ja Uuevälja küla küüslauguga

• Peipsi printsess pidurüüs – Õrnsoolatud Peipsi koha punapeeditriibuga

• Mehine jõud Peipsi kalast - Suitsutatud Peipsi latikas marinaadis

• Teadlaste nutikus kohtus  meisterkoka õpetustega - Põltsamaa Eesti juust Manu hõrgu 

jõhvikakastme ja  Jõgeva tritikalesepikuga

• Vananaistesuve kauge kaja – Põltsamaa Lepasuitsu Määrdejuust Kalme küla rukkileiva ja 

Peipsi sibula krõpsudega

• Ood Eesti kauneima rukkisordi auks - Jõgeva rukkikook suviste marjadega

• Suvi kaasas terveks aastaks - Marimarta tomatimahl

• Päikesekollane sõõm täiuslikku vitamiinijooki - Sepamäe talu astelpajumahl

• Pikalt laagerdunud neste Eestimaa marjadest ja puuviljadest - Põltsamaa vein

• Vimkaga rüübe viie kultuuri kohtumisalalt - Räpina õlu ja vein



- Maamess Tartus, 

- Kasepää kala- ja veefestival Kasepääl, 

- Küüslaugufestival Ülenurmes,

- Paunvere laat Palamusel. 

- Minimess Jõgeval Eesti toidu kuu raames.

Messid ja laadad Eestis



2017 …

- Toidutootjate võrgustiku edasiarendamine,
- toitlustajate võrgustiku loomine,

- messiampsu konkursid 2018-2019 koos 

trükistega „Jõgevamaa katab laua“,

- kohaliku tooraine kasutamise kampaania 

„Jõgevamaa maitsete nädal“, 

- maakonna toidutootjate, toitlustajate ja 

nende toodetega osalemine 

(turismi)messidel ja laatadel,

- Peipsi sibula siseriikliku kvaliteedikava 

edendamine ja ettevalmistustööd Peipsi 

sibulale EL geotähise „Kaitstud 
päritolunimetus“ taotlemiseks,

- kohaliku toidu portaali „Eesti Maatoit“ 

edendamine (www.eestimaatoit.ee),
- …

http://www.eestimaatoit.ee/

