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Mahetoitlustusest meil ja mujal 
 
 
Merit Mikk, Mahepõllumajanduse Koostöökogu 
meritoko@gmail.com, mahekogu@gmail.com 
 
25. november 2021 
StratKIT projekti seminar 

Mahetoitlustus strateegiates/arengukavades 

Plaanitakse soodustada avaliku sektori toitlustuses mahetoidu kasutamist: 
EL Talust Taldrikule strateegia (2020):  
soovitus avaliku sektori toitlustuse hangetes mahetoidu eelistamisele 
 
EL mahetootmise tegevuskava (2021) tegevuste hulgas on järgmised 
tegevused:  

• Mahetoodete lisamine riigihangete kohustuslike miinimumnõuete hulka, mis 
töötatakse välja jätkusuutlike toidusüsteemide õigusraamistiku osana 2023 

• Selgitada koostöös liikmesriikidega välja viisid, kuidas suurendada                                   
mahetoodete pakkumist koolikavade raames 
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Mahetooraine kasutamine toitlustuses Eestis  
 
▪ Reguleeritud alates 2009. a, täiendatud nõuded ja toitlustuse ökomärk 2017.a  

▪ Mahetooraine kasutamisele tohivad viidata vaid need toitlustuskohad, kes on 
sellest teavitanud PTA-d 

▪ Mahetooraine kasutamisest teavitanud 60 toitlustuskohta, kellest 41 on taotlenud 
õiguse kasutada toitlustuse ökomärki 

▪ Koolidest ja lasteaedadest on mahetooraine kasutamisele viitamise õigus ca 40-l 

▪ Häid haridusasutustes mahetoidu kasutamise näiteid leiab nt Tartu linnast, 
Võrumaalt. Huvi ja teavitatud toitlustuskohad ka teistes piirkondades 

▪ Maaeluministeerium – paanis mahetooraine kasutamise toetamine alates 2022. a 
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Mahetoitlustuse ökomärk Eestis 

▪ Toitlustuse ökomärk võeti kasutusele Skandinaaviamaade eeskujul 
lihtsustamaks mahetoidu kasutamisele viitamist.  

▪ Märgi kasutamise nõuded on sarnased Taanile, Rootsile ja Norrale ning nende 
riikide kogemusel ei käi selle kasutamisega kaasnev bürokraatia toitlustajatel 
üle jõu 
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Näide: Tartu linn 

• 2017 Tartu linna arengukava hooliva linna peatükk: "Maheda ja tervisliku 
toidu kasutamise eelistamine linna allasutustes ja linna korraldatavatel 
üritustel.. 

• Mahetooraine pakkumisega alustamine  toitlustushangetes alates 2018 
• Praeguseks on teavitanud v omab õigust kasutada toitlustuse ökomärki 28 

Tartu haridusasutuse toitlustuskohta, kusjuures üheksal kohal on juba 
õigus kasutada toitlustuse ökomärki 50-80% toorainest mahe 

• Lisaks hangetes olnud koolidele ja lasteaedadele kasutavad omal algatusel 
mahetoorainet erinevas mahus veel mitmed Tartu lasteaiad 

• Tartu plaanib ka edaspidi oma uutesse hangetesse sisse kirjutada nõude, 
et vähemal 20% toorainest peab olema mahe 

• Mitmed Tartu koolide ja lasteaedade lapsed on osalenud 
maheteemalistes õppetegevustes  

 

Näide: Võrumaa 

• Võru maakonna omavalitsused, SA Võrumaa Arenduskeskus ja MTÜ Setomaa 
Liit sõlmisid 18.09.2020 hea tahte kokkuleppe kohaliku, tervisliku ning maheda 
toidu ja tooraine suuremaks kasutamiseks Võru maakonna haridusasutustes 

• Seati eesmärk, et aastaks 2024 on Võru maakonna omavalitsuste 
haridusasutustes pakutavas toidus mahetooraine vähemalt 20% 

• Enne kokkuleppe sõlmimist oli juba Setomaa Liidu eestvõttel alustatud mitmete 
lasteasutustes mahetooraine kasutamist toetavate projektidega Leader toetusel. 
Koostööpartneriks on Mahepõllumajanduse Koostöökogu 

• Rõuge kool alustas mahetooraine kasutamisega lapsevanemate initsiatiivil 2018. a, 
kasutatavateks tooraineteks valiti kartul, munad, makaronid, kaerahelbed. 
Praeguseks toorainegruppe laiendatud ja kasutatakse ka toitlustuse ökomärki 

• Võru linna koolide hankes küsiti pakkujatelt eraldi hinda nii tava- kui ka min 20% 
mahetooraine kasutamisel. Linn valis mahetoorainet sisaldava pakkumise ja alates 
2021.a on Võru koolide sööklatel toitlustuse 20-50% ökomärk 
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Näide: Taani 

• Taanis suur riigi ja avalikkuse huvi mahetoidu vastu 

• Riiklik eesmärk - avaliku sektori toitlustusest 60% 
mahedaks 

▪ Alustati 12 aastat tagasi, toitlustuse ökomärki kasutab 
juba üle 3400 toitlustuskoha.  

▪ Kopenhaagen – koolides ja lasteaedades ca 95% 
mahetooraine 
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Näide: Kopenhaagen  
Kuidas jõuda nii kõrge mahetooraine protsendini?  

▪ Ühine arusaamine, et toit on oluline. Pakutav toit ei pea olema mitte ainult  toitev, 
vaid ka tervislik, maitsev, nägema välja isuäratav, tegema lapsed rõõmsaks 

▪ Selged eesmärgid, pühendunud eestvedajad 

▪ Poliitikute oluline roll  

▪ Liikumine samm-sammult eesmärkide poole kaasates erinevaid osapooli. CPH 
House of Foodi roll 

▪ Olulised pole mitte ainult muutused  taldrikul, sama olulised on muutused peas 
(teadlikkus, väärtushinnangud)  

▪ Strateegia valik: asendus või põhjalikud muutused  
Kas vahetada praegustes menüüdes tooraine maheda vastu? 

▪ Kiire, kuid kallis 
Või hoopis muuta menüüsid, koolitada kokki, kasutada rohkem hooajalist toorainet ja köögivilja, vähem liha 

▪ Aeglasem, kuid odavam variant – Kopenhaageni valik 

▪ Kokkade koolitamine ja maine tõstmine. Töörõõm ja uhkus 

 
 

 

 

 

 



5 

Näide: Rootsi. Malmö 
 

• Rootsi avaliku sektori toitlustuse eesmärk - 60% mahe aastaks 2030, praegu ca 
40% 

• Rootsi: Pakutakse tasuta sooja koolitoitu kõigile lastele vanuses 7-16 
 
• Malmö: Eesmärgiks hea, tervislik ja kliimasõbralik toit 
• Malmö avaliku sektori köögid – 70% mahetooraine 
• Malmö: 65 000 lõunasööki päevas 
• Malmö: koolitoidus ca 85% mahetooraine 
• Malmö: kõigi koolide restoranides sama                                                        

põhimenüü, salativaliku üle otsustavad kokad ise 
• Keskmine koolilõuna tooraine maksumus 1 euro 

 

Allikas: G. Anderssoni ettekanne 
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Mahepõllumajandus Eestis 1999-2020 

Allikas: Eesti Mahepõllumajanduse SA PTA jm andmetel 

2020 - 223 813 ha, 

2050 mahetootjat 

 

2021 – esialgsetel 

andmetel mahemaa 

veidi suurenenud 
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Mahetootjad Eestis 
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▪ Üle 2000 mahetootja 

▪ Info nende poolt kasvatatu kohta leitav mahepõllumajanduse registrist 
(tõendavad dokumendid allalaaditavad) 

▪ Kahjuks pole registri otsingusüsteem ja registri kasutamine kasutajasõbralik 

 

Mahepõllumajanduse register: 

https://pta.agri.ee/riiklikud-registrid-ja-andmekogud#mahe 

 

 

 

 

 

 
Mahetoidu töötlejad/turustajad Eestis 
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▪ Mahetoidu töötlemisega tegeleb ca 200 ettevõtet, kellest umbes 30% on ka 
mahetootjad 

▪ 2020. a suurenes töödeldud mahetoodangu maht 27% võrreldes aasta varasemaga 

▪ Suurematest tööstustest tegelevad mahetoidu töötlemisega vaid üksikud 

 

Mahepõllumajanduse register: 

▪ Kõik mahepõllumajandusliku käitlemisega tegelevad ettevõtted 

▪ 22.11.2021 seisuga 475 käitlejat 

▪ Lisaks töötlejatele ka turustajad (nt hulgilaod) 

https://pta.agri.ee/riiklikud-registrid-ja-andmekogud#mahe 
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Toetavad tegevused - lapsed mahetaludesse 

▪ Mahepõllumajanduse Koostöökogu liikmesorganisatsioonid on  aastate jooksul 
korraldanud lastele palju mahetalude külastusi ja õppeprogramme  

▪ Sellistel toetavatel tegevustel on väga oluline roll mahetootmise ja mahetoidu 
tutvustamisel ning tulevaste mahetoidu tarbijate kasvatamisel 

 

13 

Info mahetooraine kasutamise võimaluste kohta 
toitlustuses 
 

▪ Info mahetooraine kättesaadavuse kohta 

▪ Individuaalne abi toitlustuse ökomärgi taotlemisel  

 

Huvi korral pöörduge Mahepõllumajanduse Koostöökogu poole: 

mahekogu@gmail.com 

503 9802 Merit Mikk 

5304 4003 Elen Peetsmann 
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Info mahepõllumajanduse kohta 
 

▪ Koduleht: www.maheklubi.ee 

▪ Facebook: Maheklubi 

▪ Instagram: Maheklubi 

▪ Iga-aastane mahepõllumajanduse 
ülevaade: 

http://www.maheklubi.ee/mison/eestis/ 

▪ Mahepõllumajanduse leht – alates 1996 

http://www.maheklubi.ee/mahepollumajanduse_leht/ 
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Tänan! 
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http://www.maheklubi.ee/

