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TAUST 

•  Eesti toidupiirkonda valitakse Maaeluministeeriumi 
eestvedamisel alates 2016.a  

•  Osa Eesti toidu tutvustamise ja müügiedendamise 
kavast 2015-2020, millega tutvustatakse Eesti toitu ja 
toidukultuuri: 

• Eesti tarbijale 

• Välistarbijale 

• Lastele ja noortele 

 

• Piirkonna vaates: 

•Lisapõhjus piirkonda reisimiseks (st kohalik toit on 
erilise tähelepanu all ja ettevõtjad panustavad sellesse, 
et kohalikud maitsed oleksid leitavad kohvikutest, 
restoranidest, poelettidelt ja toidu-ja kultuuriüritustelt) 

•Tunnustuseks seni tehtud töö eest, aga ka innustuseks 
uute toodete ja lahenduste loomiseks (uued toidu-ja 
turismitooted, uued koostöölahendused jne)  

 

 

https://eestitoit.ee/et/kategooriad/eesti-toidupiirkonnad
https://www.agri.ee/et/eesti-toidu-tutvustamise-ja-muugiedenduse-kava-eesti-toit-2015-2020
https://www.agri.ee/et/eesti-toidu-tutvustamise-ja-muugiedenduse-kava-eesti-toit-2015-2020
https://www.agri.ee/et/eesti-toidu-tutvustamise-ja-muugiedenduse-kava-eesti-toit-2015-2020
https://www.agri.ee/et/eesti-toidu-tutvustamise-ja-muugiedenduse-kava-eesti-toit-2015-2020


KES ON KAASATUD 

 

Maitsete aasta tegevusi veab eest Kodukant 
Läänemaa, kes kaasab partnereid: 

• SA Läänemaa  

• Kohalikud omavalitsused 

• Ettevõtted (toitlustajad, toidutootjad, 
esmatootjad) 

• Teised organisatsioonid (Läänemaa O.T.T. 
MTÜ, SA Haapsalu ja Läänemaa muuseumid, 
Haapsalu Kutsehariduskeskus jne)  

• Kogukond  

• Organisatsioonid/asutused piirkonnast 
väljaspool 

 

 

 



Haapsalu ja Läänemaa maitsete aasta – 
millest me räägime? 

 

1.  Puhas toit puhtast loodusest 
(tänapäevane tootmine, 
põlluharimine ja rannakalandus) 

2.  Kohvikultuur  

 (kohvikud, restoranid, üritused) 

3.  Rannarootslus  

 (eristuv ja omanäoline, 
traditsioonidel põhinev) 

 

 



I Puhas toit puhtast loodusest 
 

Läänemaa on kõige kaitstum maakond Eestis – meie sõnum 
on, et siin toodetud toit tuleb puhtast keskkonnast, on 
kvaliteetne ja maitsev! 

 

Märksõnad 

säästlik tooraine kasutamine, mahe, maalähedane, lihtsad ja 
puhtad maitsed, kohalik tooraine põllult/metsast/merest, 
loodusliku tooraine kasutamine,  ettevõtjate/talude lood, 
toodete tutvustamine jne 

 

 

 

 

 

 



II Kohvikukultuur  
 
Haapsalu kohvikukultuur on oluline ja eristuv osa 
piirkonna toidukultuuris. 19.sajandi alguses 
kuurorditraditsioonidega alguse saanud  kohvikute 
traditsioon on levinud üle kogu piirkonna. Tänapäevas 
iseloomustavb mitmekesine toidukohtade valik ja 
aastaringselt kättesaadavad toiduelamused. 

 

Märksõnad 

kohvikud, restoranid, kuurorditraditsioonid, vanad 
retseptid, suurüritused, festivalid,  kohvikutepäevad, 
mitmekesised maitsed jne 

 

 

 

 



III Rannarootslus 
 

Räägime rannarootsi teemast kui piirkonda muust Eestist 
eristavast kultuurist, mis on mõjutanud meie 
toidutraditsioone ja kombeid. Võimalusel toome esile 
teemaga seotud piirkonna ja traditsioonid, sh seome selle, 
mis tänapäeval nendel aladel toimub (Noarootsi, Nõva,  
Osmussaar, Vormsi..) – üritused, kohvikud, tuurid, 
sündmused (nt Rannarootsi muuseumis toimuv) jms. 

 

• Kogume infot (ajalugu, retseptid jm seonduv), mida saab 
kasutada selle teemaga seoses sh laiemalt ajaloolised 
retseptid, Läänemaa talurahva toidukultuur jne 

 

•Pikas perspektiivis ootus uue tootepakkumise 
tekkimiseks, kus seotud on rannatootslus ja toit. 

 

 

 



Maitsete aasta tegevused koostöös 
Maaeluministeeriumiga 

1. Maitsete aasta avapaki komplekteerimine ja saatmine 

2. Infopäev ja koolitus 06.09.20 

3. Haapsalu ja Läänemaa maitsete marsruut ning personaalsete tuuride 
korraldamine toidublogijatele ja –ajakirjanikele, sh meediapäringute 
haldus (15) 

4. Turundusmaterjali täiendamine (uus trükis) 

5. Lastele suunatud hariduslikud tegevused  

6. Teavitus-ja turundustegevused, reklaam, video 

7. Projektijuhtimine 

 





Kohalik toit on tervislik ja trendikas!  
LEADER programm 

2020 
1. kohaliku toidu ala Valge Daami ajal  
2. Läänemaa toidunädal 

1. Sh Avaõhtusöök  
2. Koolikokkadele koolitus 

2021 
1. kevadel “Teel taludesse” – tootmiste külastus 
2. õppereis koos Hiiu- ja Jõgevamaa tootjatega (võimalusel välismaal) 
3. õpitoad tootjate juures  
4. osalemine Paunvere Laadal 
5. kavas oli Tourest 2021... 
6. toidublogijate ja –ajakirjanike tutvustustuurid 

 
 

 



Koostööna ellukutsutud tegevused 

 
1. 24.04. Maitsete aasta vebinar (SA Läänemaa) 
2. Kohalike toodete märgistamine Haapsalu Kaubamajas (COOP, Haapsalu TÜ) 
3. 24.07 “Piknik Haapsalu promenaadil” (SA Läänemaa, Haapsalu linn) 
4. August 2020 Konkurss “Parim talutoit 2020” – parim piirkonnatoode, 

hindamiskomisjoni valik (Eestimaa Talupidajate Keskliit) 
5. 5.09 “Gurmeeturg” (SA Läänemaa, Läänemaa Rannakalanduse Selts, Haapsalu 

linn, Haapsalu Kutsehariduskeskus) 
6. Kolme maakonna kokanduse maavõistlus (Hiidlaste Koostöökogu) 
7. Konkurss “Läänemaa parim toidutoode 2020” – rahvahääletus, (SA Läänemaa) 
8. Konkurss “Läänemaa toidusuveniir 2020” – hindamiskomisjoni valik, (SA 

Läänemaa)  
9. Konkurss “Läänemaa joogikonkurss” – hindamiskomisjoni valik, tähtaeg 16.10 

(Mulliga&Mullita venibaar) 
 

 
 





Väljaspool projekte tehtud tegevused 

 
1. Kogume vanu Läänemaa retsepte – laaneliider@kklm.ee  
2. Eesti Mängu reklaamklippide salvestused ja peaauhind 
3. Aitame erinevatel üritustel tuua esile kohalikke maitseid ja kanda edasi 

sõnumit Läänemaa maitsete aastast  
4. Paneme kokku programmid ja tutvustame piirkonda erinevatele huvilistele 

(nt Eesti Peakokkade Ühendus, erinevad piirkonnaorganisatsioonid mujalt 
Eestist)  

5. Tutvustame Läänemaa maitseid läbi erinevate pakkide komplekteerimise 
6. Kirjutame artikleid ja tutvustusi erinevatesse väljaannetesse nt Eestis ja 

Soomes (puhkaeestis.ee, viro.nyt, Baltic Guide jt)  

 
 

mailto:laaneliider@kklm.ee


Leia meid veebist ja sotsiaalmeediast 
www.laanemaatoit.ee  

https://www.visithaapsalu.com/maitsed/  

https://kohaliktoit.maaturism.ee/  

 

  

FB: Haapsalu ja Läänemaa maitsed 

FB: Puhka Haapsalus ja Läänemaal 

IG: 
https://www.instagram.com/laanemaamaitsed/ 

FB: Läänemaa toidutegelaste grupp 

 

 

 

 

 

http://www.laanemaatoit.ee/
https://www.visithaapsalu.com/maitsed/
https://kohaliktoit.maaturism.ee/
https://www.facebook.com/laanemaamaitsed/
https://www.facebook.com/laanemaamaitsed/
https://www.facebook.com/laanemaamaitsed/
https://www.facebook.com/laanemaamaitsed/
https://www.facebook.com/laanemaamaitsed/
https://www.instagram.com/laanemaamaitsed/
https://www.facebook.com/groups/254731729098201/
https://www.facebook.com/groups/254731729098201/
https://www.facebook.com/groups/254731729098201/
https://www.facebook.com/groups/254731729098201/


Väljakutsed ja võimalused 
 

• Kohanemine muutunud olukorraga 

• Kuidas veelgi enam kaasa haarata toidukohti kohaliku 
toidu pakkumisse ja  piirkonna maitsete esiletoomisse? 

• Kuidas jõuda selleni, et ettevõtja on valmis avastama 
uusi viise ja võimalusi toidu pakkumisel – märksõnaks 
tootearendus? 

• Kuidas pakendada info selliselt, et see on sisukas ja 
arusaadav ning jõuda sellega laiadesse massidesse? 

• Kui inimesed ei jõua meieni, siis kuidas meie jõuame 
nendeni?  Kas meie turg on tegelikult laiem kui ainult 
turistid või piirkonna külastajad? 

 

• Tootearendus – loodus&toit, traditsioonide 
esiletoomine 

• Väiketootjate turundus  

• Kvaliteedi arendamine  
 



Tulevased sündmused 
• Läänes on maitseid – HKHK õhtusöök koos Ott 

Lepplandiga 24.10.2020 

• Läänemaa III Toidunädal 12.-22.11.2020 NB! Jälgi 
üritusi 

• Läänemaa Toidunädala peakokkade õhtusöök vol 3     
14.11.2020 

• Talveõhtu Haapsalu vanalinnas 28.11.2020  

• Vanasadama jõuluturg Rannarootsi muuseumis 
5.12.2020 

• Haapsalu vanalinna Vene laat 9.01.2021  

• Itaalia veinipidu 04.-06.06.2021  

• Lihula Kohvikutepäev 31.07.2021  

• Haapsalu Maitsete Promenaad 07.08.2021  

• Kullamaa VI kohvikutepäev 20.08.2021  

• Valge Daami Aeg 20.-22.08.2021 



Tegevused 2020 III kvartal 

• Valmib Läänemaa toidukultuuri tutvustav video  

• Valmib uus trükis  

• Toimuvad ajakirjanike ja blogijate külastused 

• Läänemaa toidunädalale fokusseeritud kampaania, milles 
tutvustame osalevaid toidukohti, sündmusi  

• Läänemaa toidu kinkepakkide komplekteerimine ja postitamine 
kampaaniakorras  

• Kohvikute-restoranide jõulumenüüde pakkumistele suunatud 
sotsiaalmeedia kampaania 

 



Kaja Karlson 
tegevjuht 
LEADER toetused (ettevõtted) 
+372 5817 0479 
kaja.karlson(at)kklm.ee 


