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Setomaa visioon sisaldab: …Setomaa on tunnustatud 
mahepiirkond, kus väärtustatakse uuenduslikke ja säästvaid 
lahendusi. ..
2018.a.
Mai- juuni: Setomaa arengukava koostamise protsess, mõ9etalgud-
moodustus grupp Mahe Setomaa toetuseks
18. juuni visiooniseminar: “Mahe Setomaa”
september- Setomaa volikogu võ?s vastu arengukava: mahe Setomaa
5-7.oktoober Vunki Mano Vastseliinas: sündis idee Mahe ja Muhe 
Võrumaa
November, Setomaa volikogu 2018.a. Euroopa Mahelinnade 
võrgusIkuga liitumine
detsember: Piiriveere liidrisse projekt : Võru, Rõuge ja Setomaa valla 
koolitoit mahedaks. Projekt on töös.



Organic Cities Network Europe (OCNE) 
EUROOPA MAHELINNADE VÕRGUSTIK
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Organisatsioonid: 

1.Bio Forschung Austria (Austria) 

2.Città del Bio (Itaalia) 

3.Milan Center for Food Law and Policy (Itaalia) 

4.Netzwerk Bio-Städte (Saksamaa) 

Võrgustiku asutajaliikmed: 
Linnad: 

1.Correns (Prantsusmaa) 

2.Lauf (Saksamaa) 

3.Milaano (Itaalia) 

4.Nürnberg (Saksamaa) 

5.Pariis (Prantsusmaa) 

6.Porec (Horvaatia) 

7.Växjö (Rootsi)

8.Viin (Austria) 



Mahe ja muhe -
Mikitamäe, Värska, Meremäe, Orava ja 
Misso haridusasutused mahetoidule!

Maris Andreller
Projek; koordinaator



Mahe ja muhe

• Piiriveere Liideri rahastatud 2a ühisprojekt

• Eelarve 24 000 EUR  

• Juhtpartneriks MTÜ Setomaa Liit, partneriteks 
Setomaa vald, Võru vald ja Rõuge vald

• Osaleb 5 kooli PVL piirkonnas: Värska 
Gümnaasium, Mikitamäe kool, Meremäe kool, 
Orava kool, Misso kool



Probleem?

• Koolitoit väga erineva kvaliteediga
• Pritsitud Poola õunad vs mahe Ees7 õun
• Koolid kindla hankijana saaksid toetada 

kohalikke väike- ja mahetootjaid
• Puudub koolideülene koostöö toiduainete 

hankimisel (st mahud väiksed, hinnad kõrged)



Projek' eesmärk:  
• Suurendada tervisliku (mahe=kontrollitud) 

toidutoorme kasutamist lasteasutustes
• Tõsta teadmisi tervislikust toitumisest ja 

edendada tervislike toitumisharjumuste 
kujundamist

• Suurendada kohalike väike- ja mahetootjate 
konkurentsivõimet

• Suurendada KOVide vahelist koostööd 
toiduvaldkonnas



SELLEKS:

• Alustame esmalt koolikokast!
Motivatsioon
Teadmised
Kogemus
Mugavus
Aeg
Tugivõrgustik



Kokkadele planeeritud tegevused:

• 2 õppereisi Ees*s (tutvumine mahetoorainet 
kasutavate koolide jt asutuste kogemustega)

• 2 koolituspäeva *ppkokkade juhendamisel (nt 
Angelika Udeküll)

• Kohalikult kä?esaadaval mahetoorainel põhinev 
retsep*kogumik – retsep*d vastavad kõikidele 
nõuetele ja saab kohe kasutusele võ?a



Muu
• Koolide toitlustuse uuring
• Piirkonna (Võru mk) mahetootjate uuring
• KOVi esindajate õppereis Taani/Rootsi 

(Kopenhaagen House of Foods, Malmö, Växjö, 
Landskröna) – PVL + Võrumaa Arenguagentuuri 
juhitud Nordeni projekt (kõik Võrumaa valdade 
esindajad kohal)

• Perepäevad: ühine kokkamine Mppkokkade 
juhendamisel mahetoorainest, kaasatud lapsed, 
koolikokad, lapsevanemad



Edasi?

• Arendada välja mugav tellimissüsteem 
koolikokkadele kohaliku mahetoidu tellimiseks

• Järk-järguline mahetoorainega asendamine  
(min 20% - Rõuge koolis nt munad, helbed, 
makaronid, kartul lisas 50 senti kuus lapse pealt)

• Mahe ja muhe FB leht maheuudiste 
kajastamiseks lõuna-Eestis 
https://www.facebook.com/mahejamuhe/

https://www.facebook.com/mahejamuhe/


Propageerime, et Kagu-Eesti visioon võiks sisaldada:
Kagu-Eesti tervislik ja puhas mahepiirkond! 

Strateegiline eesmärk: Jätkusuutlik ja isemajandav
Kagu-Eesti

– Kasvava elanikkonna arvuga
– Jõukas
– Kasvatame Kagu-Ees4s oma vajaduse tarbeks toidutooraine

ehk toodame iseendale tervisliku toidu- vähendame impor4, 
ülejäägi ekspordime

Vaheeesmärgid:
• Prügimajandus parendada, sorteerimine, kompos4mine
• Omavalitsused saavad suunata mahetoidu tarbimist
• Oluline on jõuda väärtuslike mahetoodete ekspordini
• Alustame laste ja haridusasutustest- tekitab kohaliku

toidu/tooraine järele nõudluse ja turu, mis innustab eBevõtjaid
tervislikke toiduaineid tootma
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•Koordinaatori rahastamine
•Turundus-kommunikatsiooniplaan oma rahvale
•Kagu-Eesti elanike teavitus vajadusest/võimalusest
•Strateegiline plaan ja tegevuskava
•Meid toetavad partnerid Organic Estonia, Clean-Est, Maaülikool
•Ühistegevus väikeste mahetootjate vahel, toodangu koondamine, 
logistika arendamine, ühistegevus töötlemises ja ekspordis
•Turuinfo levitamine mõlemas suunas
•Konsultantide ja nõustajate võrgustik üle Kagu-Eesti
•Mahetoit lasteasutustes normiks

Tegevused Kagu-Eesti
mahepiirkonna saavutamiseks



Margus Timmo, 
Maris Andreller

Setomaa Liit MTÜ 
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Oleme valmis
koostööks!

Vaadake: setomaa.ee

Tennä kullõmast!


