Projekt: Tootearendus kohalikule toidule

Toodete tutvustuse ja
degusteerimisürituste loetelu
Projekti käik.
Alustasime projekti juuni lõpus 2010. Projekti algul kaasasime meeskonda Kaisa Rahuoja ja Maria Rudich, Tallinna
Tehnikaülikooli Toiduainete instituudi õpilased, kes tegid oma 4 nädala praktika Saaremaal ajavahemikus
28.06.2010 - 27.07.2010 töötades selle projekti juures. Nende tööaeg oli esmaspäevast reedeni 9.00 – 15.00 ja
laupäeviti 08.00 – 16.00.
Tööülesandeks oli abistada materjali väljatöötamisega algajatele väiketöötlejatele, mis sisaldas toidugruppide
tehnoloogilisi skeeme ja toidugruppidele esitatavaid mikrobioloogilisi nõudmisi. Eesmärgiks oli välja töötada 30le
tootele tootmiskirjeldused.
Otsene töö algas turu-uuringuga, et teha kindlaks, milliseid tooteid Saaremaa talunikud ja toidu töötlejad üldse
soovivad ja on võimelised tootma. Selleks koostati esialgne nimekiri mida edastati MTÜ liikmetele. Tüüptoodete
valimisel oli oluline, et tegemist oleks Saaremaale omase tootega, võimalikult palju toorainest oleks võimalik hankida
Saaremaalt kohalike talunike käest ja töötlejad reaalselt hakkaksid sarnaseid tooteid tegema.
Praktikantide tööülesannete hulka kuulus veel tootekatsetustel osalemine ja toodete tutvustamine Kuressaare Turul.
Esimene projekti töökoosolek toimus 1 juulil 2010, kuhu kutsuti talupidajaid, väiketöötlejaid ja MTÜ liikmeid ja kus
esitati esialgne toodete nimekiri.
Tootekatsetused tehti 2010 suve jooksul Turuköögis, kus on tunnustatud köök.
Laupäeviti juulis ja augustis 2010 toimus Kuressaare Turul MTÜ Saare Mahe ja Saaremaa Tundusühingu eestvõttel
mahelett, kus ka tutvustati uusi tooteid.
Väiketootjad ja -töötlejad ja MTÜ liikmed kohtusid pidevalt Kuressaare Turul ja Turuköögis, kus peeti töö-koosolekuid.
Septembriks valmisid esimesed näidisetiketid, mida eksponeeriti esimesel SaareMaaPäeval Auriga kaubanduskeskuses,
Tagasiside oli positiivne ja 2011 aasta jooksul valmistati sari sama kuvandiga etikette.
2011 aasta jooksul kasutati teavitatud kodukööke tootekatsetuste läbiviimiseks - Inge Uulitsa, Mai Suurpere,
Martha Hubbardi teavitatud kodukööke ja Urve Lillimägi tunnustatud kööki. Tooteid katsetati ja arendati eraldi,
kahekesi, kolmekesi ja väikestes gruppides. Seminare ei peetud, ja need ei olnud projektis ettenähtud.
Uusi katsetusi on degusteeritud väga mitmel üritusel 2011 aasta jooksul (nimekiri allpool).
Tagasisideks jagasime tarbijatele arvamuste avaldamiseks ankeete mitmel üritusel, kuid enamus vastuseid ankeetidel
olid ebamäärased. Vastati väga lühidalt. Maitse kohta vastati lihtsalt hea. Tulevikupotentsiaali kohta kirjutati olemas.
Inimesed ei viitsi palju kirjutada. Parim tagasiside toodete kohta saime suusõnalise suhtlemisega tarbijatega ja
Kuressaare Ametikooli õpetajatelt.
Oleme projekti kestel teinud oma parima kokku tuua väiketoidutöötlejaid, et jagada oma teadmisi ja kogemusi
üksteisega ja uute huvilistega. Oleme nõustanud väike- toidutöötlejaid finantseerimisvõimaluste osas koosolekutel
ja üritustel jätkuvalt ja pidevalt. Selleks et kogutud informatsioon on kõikidele kättesaadav, paneme selle üles
Saaremaa Turundusühingu kodulehele. Koduleht on tegemisel ja avatakse aprilli algul.
Fleur Sprenk,
Projekti juht

juuli - sept 2010

Kuressaare Turu Mahelett

15.04.2010

Kuressaare Ametikool, üleriigilised teenindajate ja kokkade kutsevõistlustel

12.12.2011

Toodete tutvustus ja degusteerimine Ametikooli kokaõpilastele, Kuressaare Ametikoolis

13.01.2012

Toodete tutvustus ja degusteerimine, Vaivere seltsimaja, Saaremaa

Toodete tutvustused organiseeritud toidutöötlejate poolt
12.03.2011

Sadamaturul Dmitri Demjanovi raamatu esitlusüritusel, Tallinnas

13.05.2011

Hoidiste degusteerimine, Haabersti Rimi kaupluses, Tallinnas

11.06.2011

"SaareFest" turupäev, Kuressaare turuplatsil

17.07.2011

Kuressaare "Toidupäeval", Turuplatsil ja rannapargis

07.08.2011

Kuressaare Merepäevad, Raiekivi säär

18.09.2011

Ülemiste Talu- ja aiasaaduste päevad, Tallinnas

03.12.2011

Hoidiste degusteerimine, Põlva Talutõidu kaupluses

04.12.2011

Hoidiste degusteerimine, Rohujuure Talukauplus Tabasalus

17.12.2011

Hoidiste degusteerimine, Haabersti Rimi kaupluses, Tallinnas

21.01.2012

Hoidiste degusteerimine, Mustakivi Rimi kaupluses, Tallinnas

