
       

      Saare Tours OÜ 

MTÜ Kodukant Läänemaa idee-ja kogemusreis Muhu-ja Saaremaale 1.-2. november 2019 

Reisi eesmärk on külastada Saarte Koostöökogu tegevuspiirkonda - saada ideid ja kogemusi, tutvuda 

ettevõtluskeskkonna, toidukultuuri ja turismisektori tegemistega. 

Õppereis toimub projekti „Kohalik toit on tervislik ja trendikas“ raames. 

Reede, 01.11.2019 

9.15-9.45 Praam Virtsu – 

Kuivastu 

  

9.55-11.00 Külastus Hellamaa 

külakeskusesse, koos 

hapuroka töötoaga. 

Hellamaa külakeskuse tegevuste 

tutvustus. Hellamaa 

kogukonnaköök. 

 

Maja perenaine Tiina Jõgi 

tutvustab Muhu 

traditsioonilist toidukultuuri. 

Hapuroka valmistamise 

töötuba.  

11.15–12.00 Liiva keskuse 

tutvustus 

Kohtumine Muhu valla 

esindajatega, kes tutvustavad 

valla ja ettevõtjate koostööd 

keskuse väljaarendamisel. 

 

Liiva keskusesse on 

koondunud palju toiduga 

seotud ettevõtteid: Muhu 

Pagarid, Siin ei ole kala pood 

ehk kohalik kalapood, 

pruulikoda, Muhu Liha, 

restoran Koost ning lisaks 

veel mitmed vaid 

suveperioodil avatud 

ettevõtted. Vald on 

ettevõtteid igati toetanud. 

Uus Coop teeb samuti 

ettevõtjatega koostööd, 

müües Muhu Liha tooteid 

eraldi letis. 

12.00-12.30 Lõuna restoranis 

Koost Liival 

Koost Muhu Resto asub 

ajaloolises meierei hoones. 

Vanast Muhu talumööblist ja 

ajaloolistest külapiltidest 

inspireeritud interjöör viib meele 

rändama esivanemate aegadesse. 

Seintel saab imetleda kohalike 

käsitöömeistrite käe all 

valminud rahvuslike mustritega 

tekke. Tooraineks kasutatakse 

kohalike kalurite püütud kala, 

Muhu saarel kasvanud lamba- ja 

veiseliha. 

http://koost.ee/et 

 

 

13.15-14.30 Kiratsi Talupood Käsitööjäätise valmistamise 

töötuba Kiratsil 

Saksapreili OÜ, Sulvi Munk  

15.00–16.30 Pöide Pruulikoda 

Kuressaaress 

Ettevõtte tutvustus koos toodete 

degustatsiooniga 

https://www.poidebeer.com/ 

 

16.45-17.30 Ehtne kauplus Auriga 

keskuses 

Tooteesitlus Epi talult ja 

degusteerimine Auriga Ehtne 

poes. 

Tooteesitluse ja 

degustatsiooni viib läbi Epi 

talu 

http://koost.ee/et
http://koost.ee/et
https://www.poidebeer.com/


https://www.facebook.com/epi
talu/ 

17.45-19.45 Õhtusöök kaljasel 

Hoppet ilma 

väljumiseta merele 

Õhtusöögi käigus seminar: 

Saaremaa Toidufestivali 

tutvustus, Angela Nairis 

Piirkonnamärgise Saaremaa 

Ehtne toode ning suvel asutatud 

Tulundusühistu Saaremaa Ehtne 

toode tegevuste tutvustus, Koit 

Kelder 

https://www.facebook.com/Kal
jasHoppet/ 

 

~20.15 Majutus Pulga 

puhkekeskuses 

Pulga talu asub Saaremaal, 

Nässuma külas. 

 

https://www.pulga.ee/ 

2015.aastal saadud toetuse 

abil rajasid talu juurde  

ürdiaia ja aiamaja ning 

renoveeriti ajalooline kelder 

ning puurkaev. Samuti 

soetasid suitsuahjud ning 

videoprojektori. Nüüd on 

võimalik pakkuda ka 

külalistele rohkem teenuseid 

Laupäev, 02.11.2019 

9.00 Hommikusöök Pulga 

puhkekeskuses 

Peale hommikusööki ettevõtte 

tegevuste tutvustus, ringkäik 

talus 

 

11.45-13.45 Koplimäe Mahetalu  Ettevõtte tegevuste tutvustus, 

töötuba magustoidu 

valmistamiseks koos perenaise 

Marju Müüriga. 

Kohalikust toorainest lõunasöök, 

osaliselt töötoa käigus ise 

valmistatud. 

https://koplimae.eu/ 

Lõunasöögiks supp, 

magustoit valmib töötoa 

käigus. 

Võimalik kaasa osta 

kiviveskis jahvatatud jahusid 

ja kohapeal valmistatud 

küpsetisi 

14.00 Liiva keskus Muhu Pruulikoda ettevõtte 

tutvustus 

Muhu Leiva ettevõtte tutvustus, 

võimalus osta kaasa. 

Kalapood, Kohalik Coop, Muhu 

Liha 

jm 

https://kalamuhust.ee/ 
http://muhupruul.ee/et/muhuo
lu/ 
https://muhuleib.wordpress.co
m/ 
http://www.muhuliha.ee/ 

15.50 Praam väljub 

Kuivastust 
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