


28. juulil 2019 toimub 
Võru Lastefestivali raames mahe-

tootjate maheturg MAHE ON LAHE!, mille 
eesmärk on tutvustada siinse piirkonna mahe-

tootjaid ja -tooteid. Uskuge, Lõuna-Eestis on väga 
palju erinevaid mahetootjaid, kes rikastavad meie 
toidulauda maitsvate ja põnevate mahetoodetega.

Maheturg on sündmusterohke – osaleda saab nii kok-
kamise õpitubades, degusteerida mahetooteid kui ka 
rääkida kaasa erinevatel mahetootmist puudutava-

tel teemadel. Aga mis kõige olulisem – 
päeva lõpuks valitakse välja siinse piirkonna 

parimad mahetooted, mis pärjatakse 
Mahe Mekk tiitliga!

Tere tulemast 
Lõuna-Eesti 
esimesele 

maheturule!

Eelistagem mahedat,
 sest

mahe on lahe!



Laste tegevused

Esimene kokkamine ehk hommikusöök – omlett lisanditega, 
Saarsilla Talukohviku perenaine Mirjam Papp. 

Esimene jutuveerand. 
Mahepõllumajanduslikus taimekasvatuses kasutatavad vahendid. 
Tõusev Koit OÜ peremees Aivar Rosenberg.

Teine kokkamine ehk lõunasöök – 
köögiviljakotletid valmistab Seto Küüki perenaine Inara Luigas.

Teine jutuveerand. 
Mahepõllumajanduslikus loomakasvatuses kasutatavad 
vahendid.
Janek Mustmaa Võrumaa Talupidajate Liidust.

Kolmas jutuveerand. 
Kompostimise põhitõed.

MAHE MEKK mahetoodete hindamise korra tutvustamine 
(mahehoidised, -joogid, -küpsetised) 

MAHE MEKK mahetoodete avalik degusteerimine ja hindamine.

Kolmas mahetoidu kokkamine – 
eelmaitsestatud burgeri- ja kebabilihast grillimise ABC. 
Joel Helekivi Lihuniku Äri.

Neljas jutuveerand. 
Mida sisaldab ja mida ei sisalda mahetoit – mahetoidu 
erinevused tavatoidust; kust leida infot mahepõllumajanduse kohta. 
Mardimäe talu perenaine Maarja Uibokand.

Neljas mahetoidu kokkamine ehk smuutid. 
Kadri Karu ja Võrumaa Vegan

Viies jutuveerand. 
Kuidas mahepõllumajanduslikku toorainet kasutada toitlustuses. 
Mari-Liis Somelar Lihuniku Äri, Sentafarm.

Viies mahetoidu kokkamine– üllatuskülaline!

MAHE MEKK parimate toodete tunnustamine

Maheturu kava
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mahe on lahe!



Küüslauk on vürtside kuningas! Põlvamaal 
tegutsev Hauka Farm OÜ valmistab mahe-
küüslaugutooteid ja peab lambaid. Valmis-
tusviisid muudavad küüslaugu maitse-, lõh-
na- ja raviomadusi erinevalt. Väidetakse, et 
marineeritud küüslaugu tervistavad omadu-
sed pika säilivusaja jooksul isegi paranevad. 
Süües küüslauku hoiad ebameeldivad tege-

lased endast eemal! 

www.haukafarm.ee

Hauka Farm OÜ



Võrumaa puhas loodus on mahemee kogu-
miseks suisa loodud, mistõttu pole mida-
gi imestada, et Antsla vallas tegutseva OÜ 
Ökomaja üheks tegevussuunaks on just ma-
hemesindus. Soovid täiendada talvevarusid 

mahemeega? Maheturul on see võimalik! 

www.okomaja.ee

OÜ Ökomaja

MESI



Süvahavva? See seriaal talust, kus elavatel on 
võimalik kohtuda surnutega? Oh ei, jutt käib 
hoopis Põlvamaal Süvahavva külas asuvast 
Pusa-Mihkli elustiilitalust, kus tegeletakse 
põhiliselt mahetee- ja maitsetaimede kas-
vatamise, töötlemise, pakendamise ja turus-
tamisega. Pereettevõttesse on kaasatud nii 
lapsed kui ka lapselapsed. Lisaks eelnimeta-
tule toodab Süvahavva Loodustalu oma vil-
lavabrikus koeravillaga kudumeid. Võta het-

keks aeg maha ja joo teed!

https://syvahavva.ee
 

Süvahavva 
Loodustalu OÜ

Rüärääk OÜ/
Loona talu veski



Võrumaal Kärgula külas asuvas Loona talu veskis 
jahvatavad veskikivid tasa maheviljast head jahu. 
Maheteraviljast sellepärast, et nad usuvad mahetoi-
tu. Tasa, sest heade asjade valmistamine võtab aega. 
Nad soovivad anda oma panuse mahetoidu levikusse 
ning eesti toidukultuuri edendamisse läbi hea, mahe-
da ning mõistliku hinnaga jahukraami. Nii talu kui ka 
veski on rajatud kooskõlas loodusega, et suveöödel 
kostuks ikka üle nurmede nende vapilinnu rukkirää-
gu krääks-krääks. Loona talu sünnilugu, tegemised ja 

pakutavad tooted leiab nende kodulehelt 
https://loonatalu.ee.

Rüärääk OÜ/
Loona talu veski



Võrumaal Roosiku külas asub vana ja vääri-
kas Lepistu koolimaja, kus nüüd toimetab 

Roosiku šokolaadivabrik ja kohvik.

 www.roosiku.ee 

Roosiku Food OÜ



Naised tulid kokku uudiseid rääkima, plaani 
pidama ja muuseas puhastati ära ka potitäis 
teri või herneid. Siis võttis igaüks viljaport-
su koju kaasa, et see ära kupatada, kuivatada 
ja röstida. Nii algas Urvaste kama lugu.  Uuri 
teiste Urvaste seltsimaja tegemiste kohta 

nende kodulehelt 
www.urvasteseltsimaja.ee

Neil ei ole kõigest kama!

Urvaste Külade Selts



Kanepi vallas Põlvamaal tegutseb Mahemu-
na OÜ, kelle imeilusa pakendi sees on õnne-
like kanade säravkollased munad. Miks eelis-
tada just mahemune? Sest mahepõllunduses 
peetavad kanad saavad õues jalutada, neile 
on tagatud rohkem ruumi, võimalus muneda 
pessa, olla õrrel, siblida, liivavanne võtta ja 
mahesööta tarbida. Tänu sellele on munad 

ka palju maitsvamad. 

facebook.com/EestiMahemuna

Mahemuna OÜ



Erinevalt paljudest teistest riikidest on Ees-
ti metsaala prii väetamisest ning pestitsiidi-
mürke kasutatakse vaid vähesel määral, ka ei 
ole meil kombeks kasvatada GMO-kultuure. 
Mahedas metsas kasvavad mahedad metsa-
saadused kogub kokku ja väärindab Võru-
maa ettevõte BerryMush OÜ. Tee musi ma-

gusaks ja vaata Facebookist ka lisa: 

facebook.com/BerryMush

BerryMush OÜ



Kasemahlast ei pruugi saada mitte ainult 
värskendavat jooki, vaid ka väga põnevaid ja 
eriilmelisi kastmeid nii lihale kui ka jäätisele. 

Kasevetekohin võib olla tõeliselt kosutav! 

https://organicbirch.com

Kasevetekohin OÜ



Oi, punased, oi kui punased…. valmis on 
magusad, mahlased ja mahedad maasikad. 
Rõuges, Võrumaal, Alt-Lauri talus majan-
dab Aiavili OÜ, kellel on pikaajaline kogemus 
maheaedvilja kasvatamisel. Talu pakub maa-
sikaid, salateid, erinevaid kapsaid, kartulit, 
porgandit, peeti, kaalikat, naerist ja kõvas-
ti õunu. Jälgi nende tegemisi Facebookis: 

facebook.com/altlauri! 
Tarbime rohkem toorest!

Alt-Lauri talu



Põlvamaal, Räpina vallas, Võhandu jõe lä-
hedal asub Zerna Ökotalu OÜ. Tegemist on 
peretaluga, mille põhitegevuseks on erine-
vate teraviljade kasvatus ning nendest ma-
hejahu ja -helveste tootmine ning turustami-
ne. Kõik tööd tehakse talus ära pereliikmete 
endi poolt. Tegemist on hea näitega, kuidas 
50 hektari maaga ja vaid oma pere tööku-
sega saab peretalu olla jätkusuutlik ettevõt-
lusvorm maal. Mahedad odrahelbed, kae-
rahelbed, rukkihelbed, mitmeviljahelbed, 
kolmeviljahelbed, erinevad jahud, kruubid, 
tangud, terad. Need on vaid mõned näited 

Zerna Ökotalu toodangust.

Zerna Ökotalu OÜ



Võrumaal on ohtralt kaasikuid. Tegemist on 
taastuva ressursiga, mis pakub igal kevadel 
tervistavat puumahla. Nopri Talumeierei pere 
on lisaks piimatoodete valmistamisele leid-
nud mitmeid huvitavaid väljundeid sellest 
loodusannist kosutavate jookide tegemiseks. 
Nii valmivad mahedad tooted sügavkülmuta-
tud toormahlast kuni kasemahlast limonaa-
dideni. Nopri pere tegemistest saad parema 
ülevaate siit www.nopri.ee või ise kohapeal 
perrä kaedes. Joo kasemahla ja oled jõuline!

Nopri Mahlad OÜ



Võrumaal Rõuges toimetav Umamuna OÜ tegeleb 
mahemunade tootmisega juba aastast 2011, mil nad 
võtsid oma tallu esimesed 250 kana. Kanapidamise 
idee sündis peres ühiselt. Peremees peab oluliseks 
maalähedast eluviisi ning pere naispool on küpse-
tamishuviline, mistõttu langeski valik munade toot-
mise kasuks. Algusest peale oli selge, et kanad hak-
kavad aedikus vabalt päikese- ja liivavanne võtma. 
Mahekanad saavad vabalt ringi liikuda, siblida, õrrel 
istuda, pessa muneda, päikest nautida ja mahesööta 
süüa. Munad on päikesekollased ja imemaitsvad. Ka 

Rõuge Põhikooli lapsed söövad 
OÜ Umamuna mahemune. 

www.umamuna.ee.

Umamuna OÜ


