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TOIT ON EESTI TUGEVUS

TOIT AITAB EESTIT TUTVUSTADA



Maaeluministeerium ja Eesti toit



Tegevused seni
„EESTI TOIT 2015-2020“

Fookus:

•Eesti turule suunatud projektide läbiviimine;

•Välisturgudele suunatud projektide läbiviimine;

•Lastele ja noortele suunatud projektide
läbiviimine.

Eesmärgid:

•Eesti toidu kuvandi edendamine Eestis ja 

välisriikides;

•Toidusektori erinevate osapoolte koostöö
edendamine;

•Eesti toidusektori ettevõtetele uute 
ekspordivõimaluste loomine.



Veebileht eestitoit.ee



Toidupiirkonna valimine

2016 – Hiiumaa maitsete aasta

2017 – Peipsimaa maitsete aasta

2018 – Pärnumaa maitsete aasta

2019 – Vana-Võromaa maitsete aasta

2020 – Haapsalu ja Läänemaa maitste aasta





Toidupiirkonna valimine

• Võimalus piirkonna jaoks ennast tutvustada 
kohaliku toidu abil;

• Koostöö piirkonna ettevõtjate ja 
kogukonna vahel;

• Võimaluse siduda kohalik toit 
erinevate eluvaldkondadega, üritustega.



Eesti toidu kuu

Igal aastal tähistame 

septembris Eesti toidu kuud:

ca 30 üritust üle Eesti

- laadad;

- festivalid;

- töötoad.



Avatud toidutööstuste nädal

Eesmärk tuua tööstused tarbijatele lähemale.

Koostöös Eesti Toiduainetööstuse Liidu ja Eesti 
Põllumajandus-Kaubanduskojaga 

5.-18. oktoober 2020

www.eestitoit.ee



Eesti toidutee
Koostöös MTÜ-ga Eesti Maaturism
Eesti toidutee koondab toitlustusettevõtteid, kus pööratakse tähelepanu 
kodumaise ja kohaliku tooraine 

kasutamisele ning kohaliku köögi 

tutvustamisele.

Eesti toiduteega on ühinenud nii tippklassi 

restorane kui õdusaid väikeseid toidukohti, 

kus pakutakse koduseid toite.

Südamega valmistatud 
eestimaised maitsed
www.toidutee.ee



Bocuse d’ Or Europe Tallinn 2020

Bocuse



Laste- ja noorteprogrammid

• Peakokad kooli – koostöös EPÜ-ga.

2019. a peakokad külastasid 100 kooli, projektis 
sai osaleda 2348 õpilast. Sihtgrupiks olid 6.–8. 
klasside õpilased. 

• Haridusprogrammid

SA Eesti Maaelumuuseumis:

kartul, teravili, mesi, muna, lina.



Avatud talude päev

Eesmärk tutvustada ja populariseerida maaelu.

Avatud talude päeval saab näha nii suuri farme kui ka 
väiksemaid talusid, 

põnevat põllumajandustehnikat, erinevaid loomi ja taimi. 
Kohapeal saab 

maitsta talutoitu ja osta 

kaasa kohalikke tooteid. 

Igal talul oma programm.



Avatud kalasadamate päev

Eesmärk tutvustada maaelu ja kalandust. 
Külastajad saavad tutvuda sadamatega, kaasa 
osta värsket kala ja kalatooteid ning osa võtta 
meelelahutuslikust kogupereüritusest.

Igal sadamal oma programm. 



Välistegevused

•Eesti toidu vastuvõtud ja 
võrgustumisüritused, 
kõrgetasemelised visiidid, 
sihtturuseminarid, ajakirjanike 
visiidid, väljapanekud 
kaubanduses, messid (Soome, 
Rootsi, Hiina, Jaapan, Saksamaa, 
Prantsusmaa)

•Toidusektori kontaktreisid

•Esindustrükised,
turundusmaterjalid

•tasteestonia.ee veebileht 



Kuidas edasi?

Töö uue dokumendiga:

- kaasamine, intervjuud;

- allkirjastamine jaanuaris 2021.



AITÄH!


