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Aili Peel (Mustjala Matkad OÜ)
Puhtast Mustjala loodusest korjatud kukeseened saadaval 
siis kui metsas kasvavad, tavaliselt augusti lõpust oktoobrini.

 Kuuse talu, Paatsa küla, Saaremaa vald, Saare mk
Aili Peel +372 5566 3246, ailipeel@gmail.com

jaani-enno talu OÜ
Talu 1,5 ha suuruses õunaaias kasvavad põhiliselt taliõunasordid igale 
maitsele. Osa puid on juba 60-aastased, kuid pideva hoolduse korral 
annavad väga head saaki. Õunu säilitame külmhoidlas, mis tagab saagi 
hea säilivuse ja võimaldab seda müüa veel maikuus. Kvaliteetsema osa 
saagist müüme lauaõunana. Pressime õunamahla, kuivatame õunakildusid, 
valmistamine õunapüreed ja oma aiast korjatud marjadest segumahlasid.
Kogu toodang kannab ÖKO märki.

Jaani-Enno talu, Mui küla,Saaremaa vald, Saare mk
Enno ja Malle Valison +372 5646 5998, malle.valison@gmail.com

Kasesalu Mahetalu OÜ
Olen mahetootja, kes kasvatab marju (maasikas, sõstrad), kartulit, köögi-
vilja ja lihaloomi. Hooajal saab ka tomatit ja kurki. Avatud reedel ja laupäeval. 

Kõljala küla, Saaremaa vald, Saare mk
Veeve Kaasik +372 5635 7949,  veeve.kaasik@gmail.com

Kirsi talu (Rando Sai FIE)
Kasvatame vabapidamisel kanu ja peamiselt kasutame ainult naturaalset 
sööta, mida on näha ka muna rebust. Mune saab meie käest nii suuri kui 
ka väikeseid. Kartulit kasvatame sertifitseeritud seemnest milleks on 
Gala, Concordia, Ants, Laura, Maret ja veidi varajast sorti Solisti. 
Kasvatamisel kasutame enda lindude käest tulevat väetist ja lisaks sellele 
veise sõnnikut. Meie jõudlus on väike ja tänu sellele ei pea me oluliseks 
kasutada mürke ja kemikaale.

Pähkla küla, Saaremaa vald, Saare mk
Rando Sai +372 5862 8067, rando.sai@gmail.com    

Kuru talu (Riivo Kurgpõllu Kuru Talu FIE)
Talul, kesk Saaremaad, on ajalugu pikk. Pererahva hing aga nooruslik. 
Mahedad maasikad, sõstrad, arooniad või vii muru pügama lambakoloonia. 
Värskust saadustes hindame ise, väärt kaup leiab ostja väärilise.

Kalju küla, Saaremaa vald, Saare mk
Eha Kurgpõld +372 5362 5105,  kurutalu@gmail.com

laherand mtü
Asume Lääne- Saaremaal. Tegeleme mahe lihaveisekasvatusega. 
Kasvatame Herefordi tõuga lihaveiseid, kes söövad rohtu looduslikul 
rannaniidul ja on õnnelikud. Vähesel määral kasvatame ka küüslauku. 
Pakume poolsuitsuvorsti juustuga ja ilma juustuta. Oma toodangut 
müüme kohapeal ja Kuressaarde võime tuua ka otse koju.

Paju talu, Lahetaguse küla, Saaremaa vald, Saare mk
Liivi Jõgi +372 506 5833, liivi.jogi.001@mail.ee
www.laherand.ee

Merisalu Aru Talu FIE
Merisalu Aru talu on pikka aega tegutsev mahetalu Saaremaal. 
Alustasime piima tootmise, looma, vilja ja köögivilja kasvatusega. 
Praeguseks tegeleb talu aktiivselt looma ja köögivilja kasvatusega. 
Köögiviljadest saab meilt kõrvitsat, suvikõrvitsat, kurki, tomateid, 
lehtköögivilju ja juurvilju.

 Kalju küla, Saaremaa vald, Saare mk
Karin Merisalu +372 5628 7345, kmerisalu@gmail.com
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Aadama mesindustalu (Apifera OÜ)
Pika ajalooga Aadama talus on mesilasi peetud alates 2000. aastast. 
Mesilaste korjeala moodustavad looduslikud niidud, rannakarjamaad 
ning metsad, mis on eemal intensiivsest põllumajandusest, 
võimaldades toota hinnatud ja väga maitsvat mahemett. 
Suvel on võimalik mett osta otse talust. Soovi korral toimetame mee 
ka teile koju. Avatud kokkuleppel.

 Võhma küla,  Saaremaa vald, Saare mk
+372 5340 4834, mputku@gmail.com  
      Aadama mesindustalu

Andruse mahe- ja turismitalu OÜ
Andruse mahe- ja turismitalu asub eemal linnakärast ja suurtest 
teedest, keset metsi ja põldusid, meri kõigest 5 km. Meil saab 
uudistada loodust, nautida rahu ning avastada saare omapära. 
Mahetalu tegeleb põhiliselt lambakasvatusega ning maastiku 
hooldusega. Turismitalu pakub mugavat majutust, sauna, erinevaid 
tegevusi ning sõbralikku teenindust, Korraldame üritusi (pulmad, 
lastelaagrid, jm) ning õpitubasid. Müüme lambaliha, marju ja elusloomi.

Rahtla küla, Saaremaa vald, Saare mk
Heidi Ait +372 5666 0396, info@andrusetalu.ee
      andrusetalu    www.andrusetalu.ee  + e-pood

epi talu (OÜ kuressaare jäätis)
Epi talus Saaremaal valmivad eripärased marjaketšupid, moosid, 
ravimtaimedest teed ja marineeritud kukeseened, mis võiksid olla 
suurepäraseks kingituseks Teie koostööpartneritele ja lähedastele 
jõuludeks või isiklikeks tähtpäevadeks. Parimaks kingituseks on hõrk 
maitseelamus, mille loomisel on jälgitud looduslikkuse ja tervislikkuse 
põhimõtteid. Valmistame hoidiseid ka teenusena vastavalt tellija 
soovile. Alates 01.05. on suvekuudel 10.00 - 18.00 avatud aiakohvik, 
kus pakume kohvi, taimeteed, jäätist, jäätisekokteili,erinevaid küpsetisi. 
Soovitav ette tellida, eriti suurematel gruppidel. Eelneval kokkuleppel 
saame täita gruppide hommiku- või õhtusöögi soove. Kohapeal saab 
degusteerida talus valmistatud hoidiseid ja neid ning taimeteesid kaasa osta.

Epi talu, Muratsi küla, Saaremaa vald, Saare mk
Inge Uulits +372 5348 1530, inge.uulits@gmail.com
      epi talu hoidised

goldfish kala suitsutsehh nasval
Kena kala leiad Nasvalt! Kui igatsed värsket suitsukala, siis astu läbi 
Goldfishi suitsutsehhist – meilt saad suitsukala otse ahjust soojalt ja 
värskelt iga päev! Avarda oma maitsemeeli – kalavalik on meil märksa 
laiem kui vaid suvitaja lemmik suitsulest. Kuivatatud kala on suvitaja 
parim teekaaslane, mis kannatab hästi transporti ja talub ka palavat 
temperatuuri. Suitsutsehh avatud E-R 08.30-16.30 L-P ettehelistamisel 
numbril +372 5332 6178 või +372 518 1799.

Sadama 6a, Nasva alevik, Saaremaa vald, Saare mk
      Saare Hõbe & Leedevälja    www.oselfish.ee

Helina Pagarikoda OÜ
Oleme väike koduköögis tegutsev pagarikoda, kus valmistatakse 
erinevaid kringleid, hõrke kooke ja torte ning ohtra täidisega 
lehttaignapirukaid. Kõik tooted valmivad käsitööna ning ikka ehtsast 
ja naturaalsest toorainest. Toodame vastavalt tellimustele.

Varju tänav 8, Valjala, Saaremaa vald, Saare mk
Helina Mäekivi +372 5349 9163, helina.pagarikoda@gmail.com
      Helina Pagarikoda   

Ideefarm (Metakor OÜ)
Ideafarm on koht, kus traditsioonid kohtuvad ideedega. Selle tulemusena 
sünnivad kohalikust toorainest imelised maitseelamused. Kuninguste 
talupood ja kohvik on Saaremaa I Veinitehase ja Ideafarmi kaupade 
esinduspood ning väike kohvik- kust saad osta meie tooteid hea tehase-
hinnaga. Kohapeal saad nautida klaasi veini, kohvi ja väiksemat söödavat, 
leiad huvitavat käsitööd ja pisut vanavara. Korraldame (ettetellimisega) 
degustatsioone ning õpitubasid, kus räägime erinevate toodete kasutamis-
võimalustest. Saad maitsta palju erinevaid üsna ebatavalisest toorainest 
siirupeid, kastmeid ja veine näiteks erinevatest lilledest, tomatist, 
nõgesest, meest ja porgandist.

Talupood asub Saare mk. Tagaverel, Kuninguste külas Sauna kinnistul. 
Broneerida +372 525 8068 (Maria), maria@maravo.ee    
      Kuninguste talupood ja kohvik    www.ideafarm.ee  + e-pood

Karmeli oü
Karmeli on talutootmisel põhinev ettevõte, kus väärtustatakse kohalikke, 
puhtaid ja väärtuslikke toiduaineid. Valikus on toortatar, toortatrajahud, 
kanepijahu, kanepi - ja põldtudraseemned. Viimastest külmpressime ka 
väärtõlisid - kanepiõli ja tudraõli. Soovijatele leiame ka erinevaid 
tatrapatju. Teeme koostööd mitmete tuntud restoranide ja peakokkadega, 
kelle kvaliteediootustele vastame. Otse loomulikult sobivad meie paljude 
võimalustega tooted suurepäraselt ka koduköökidesse ja toidulaudadele.

Pähkla küla, Saaremaa vald, Saare mk
Karel Lember +372 515 6237, info@karmeli.ee
      karmeli.ee   www.karmeli.ee  + e-pood

Karmelia oü
Keset kaunist Saaremaa loodust, põldude ja rõõmsate kariloomade keskel, 
pesitsevad õuna- ja pirnipuud, mida hoiame hoole ja armastusega. Juba 
aastaid oleme rõõmustanud oma kliente selle õige Saaremaa õunamahlaga, 
mida ise valmistame. Sellist hapukasmagusat maitset, mida käsitöö mahl 
pakub, juba igast pudelist ei leia. Kusjuures. Mõningad kliendid tulevad 
suisa oma koduhoovi õuntega ning meie teeme sellestki saadusest mahla 
valmis. Nii saavad meie kliendid läbi mahla maitsta, kuidas nende koduõunad 
mekivad. Muideks, kariloomad, kes meie õuna- ja pirnipuid ümbritsevad, 
needki on täitsa oma loomad. Maheveised, kitsed, lambad, õuna- ja 
pirnipuud – just nii saabki lühidalt ütelda, mida me teeme! 
Soovite värsket mahla või liha?

Ansu talu, Ardla küla, Saaremaa vald, Saare mk
Kristiina Õun +372 5304 3243,  ounkristiina@gmail.com
      Karmelia Mahlameistrid    www.karmelia.ee

Lahhentagge OÜ
Lahhentagge džinn on nagu Saaremaa - raevunud lainete räsitud, 
pärituulte paitatud ja õhtupäikese hellitatud seiklus. Aastasadade 
taha ulatuv saarlaste seiklusvaim, mis meelitab ka moodsa maailma 
rändureid, on villitud pudelisse ühes kadakase iseloomu ja kohalike 
ürtidega. Põhjala ingver, nõmm-liivatee, nurmenukk ja sirel - kõik on 
varutud käsitsi Saaremaa metsikust loodusest. Lahhentagge OÜ sündis 
2016. aastal ja esimene toode Lahhentagge Ösel Dry Gin jõudis 
jaemüüki pärast pooleteise aasta pikkust tööd juulis 2017.

Lahetaguse küla, Saaremaa vald, Saare mk
Tarmo Virkki +372 564 4562, tarmo@lahhentagge.com
      Lahhentagge      www.toonik.ee

koplimäe mahe talu OÜ
Koplimäe talu on väike isemajandav pereettevõte, kus tegeldakse mahe-
põllumajandusega alates tooraine kasvatamisest kuni töötlemiseni välja. 
Ökoloogilisest kiviveskist saab traditsioonilist tervislikku jahu, mannat ja 
kliid. Kohapeal on talupood kohvik, kus saab maitsta parimaid küpsetisi ja 
kaasa osta talutooteid, mille valmistamiseks kasutatakse päikeseenergiat. 
Ettetellimisel toitlustamine ja traditsioonilise toiduvalmistamise töötoad.

Koplimäe talu, Uuemõisa küla, Saaremaa vald, Saare mk
Marju Müür +372 529 1316, koplimaetalu@gmail.com
      Koplimäe Talupood-Kohvik    www.koplimae.eu  + e-pood

lepiku talu (Toivo Aavik FIE)
Alustasime küllaltki tagasihoidlikult müües esialgu ainult lambaliha ja 
kartuleid. Nüüdseks oleme jõudnud selleni, et pakume nii lambanahku, 
lõnga, kuid ka õunu, küüslauku ja muid aia – ja põllusaadusi. 
Lambanahkadest teeme käsitööna valminud susse. Lisaks on talus 
väike kirju kanakari, kes munevad lisaks valgetele munadele ka 
eritoonides rohelisi ja siniseid mune. Oma toodangut müüme talus 
kohapeal ja kodulehe vahendusel saab seda ka mujale tellida.

Kailuka küla, Saaremaa vald, Saare mk
Maire Aavik +372 5190 4049, maire.aavik@gmail.com
      Lepikutalu     www.lepikutalu.com

Muhu liha OÜ
Toome teie toidulauale kodumaise kvaliteetse lamba- ja lihaveise liha 
saarte puhtast loodusest! Muhu Liha on tulundusühistu, kuhu on 
koondunud Muhu saare lamba- ja lihaveise kasvatajad ning kohalikud 
jahimehed. Pakume värsket ja külmutatud lamba- ja lihaveise liha, 
hakkliha ning sellest valmistatud erinevaid lihatooteid. Kõik meie 
loomad on kasvanud loomulikus elukeskkonnas looduslikel niitudel ja 
rohumaadel ilma inimese liigse sekkumiseta. Hea loomale, hea loodusele!

Nõmmküla küla, Muhu vald, Saare mk
Tellimine +372 5688 5988, tellimused.muhuliha@gmail.com
      Muhu Liha      www.muhuliha.ee  + e-pood

Muhu pruulikoda (Mohn OÜ)
Toodame head kesvamärjukest Muhus Liival. Meie valikus on lai valik 
erinevas stiilis käsitööõllesid. Pruulikojas asuv müügipunkt on avatud 
suviti reedest pühapäevani 11 - 18 või nii, kuidas rahvast ja ilma on. 
Aastaringselt saab õlut tellida. Suuremad tellimused toimetame ise 
kohale. Ettetellimisel saab korraldada öllede degusteerimisi 
kõrvalasuvas Muhu restoranis Koost.

Liiva küla, Muhu vald, Saare mk
Tambet Hook +372 504 3212, muhu.pruulikoda@gmail.com
      Muhu Pruulikoda 

babycool (OÜ Saaregurmee)
BabyCool on saaremaine lastetoidu bränd, mis toodab eestimaisest 
mahedast toorainest sügavkülmutatud beebipüree kuubikuid.
Tooraine on pärit eestimaistelt mahetalunikelt ja selle töötlemisel ei 
kasutata soola, suhkrut, maitsetugevdajaid, säilitusaineid, toidu-
paksendajaid, kontsentreeritud mahlu ega muid lisaaineid. Kala on 
pärit Saaremaalt usaldusväärsest kalakasvandusest - kahjuks seda 
toorainet pole võimalik veel kasvatada mahedana. 
Meie edasimüüjad leiate kodulehelt.

 Ülejõe 22, Nasva, Saaremaa vald, Saare mk
Annika Vestel +372 506 0643,  annika.vestel@babycool.ee
      BabyCoolFood     www.babycool.ee



PRAAKLI-REEDIKU MAHETALU FIE
Mahetalus kasvatame kartulit, teravilja ja kõõgivilja. Võimalus pressida 
õunamahla. Talus on lapsed. Ka lambad, kanad ja mesilased. Pakume 
suvekuudel majutust ja toitlustust. Rahulik paik peredele lastega ja 
loodushuvilistele. Sobime kõigile kel huvi traditsioonilise taluelu ja 
ümbruse vastu. Keeled inglise, saksa, vene, soome

Paiküla, Saaremaa vald, Saare mk
Paavo Mändar +372 5669 9175, praaklireediku@hot.ee

Suitsik OÜ
Meie mesindus- ja aiandustalu tegutseb Saaremaal Laimjala piirkonnas. 
Toodame ja pakendame mett, müüme mesilasperesid, töötleme 
mesilasvaha ja valmistame vahast kärjepõhjasid. Lisaks mesindusele 
on meie talus ka suur õunaistandik ja õunte säilitusruumid, et saaksime
aastaringselt soovijatele Saaremaa õunu pakkuda. Mesilaste ja õuna-
puudega tegeleb hoolas perenaine Tiina. Külastamine kokkuleppel. 

Suitsik OÜ, Asva küla, Saaremaa vald, Saare mk
Tiina Kiiker +372 525 4008, asvamae@gmail.com

Sülla ökotalu FIE
Oleme mahetalu aastast 1990. Kasvatame hobuseid, lambaid, 
loomadele teravilja ja heina, müügiks köögivilja. Mahe- ja 
biodünaamilise põllumajanduse alased konsultatsioonid.

Oju küla, Saaremaa vald, Saare mk
Aivar Kallas +372 5649 0503, aivar.kallas@gmail.com

saksa talupood (OÜ A.T.T. Saksa)
Väike pereettevõte, mis pakub sõltuvalt aastaajast lähikonnatoidutootjate 
toodangut. Suveperioodil on meil avatud suveterrass ja väike kohvik, 
kus pakume kohapeal valmistatud küpsetisi ning jäätist. Aastaringselt 
korraldame temaatilisi õpitubasid lastelejäätise ja pagaritoodete valmista-
miseks. Täpset lahtiolekuaega kontrolli kodulehelt.

Kiratsi küla, Saaremaa vald, Saare mk
Sulvi Munk +372 5621 0102, saksatalupood@gmail.com
      Saksa-Talupood       www.saksatalupood.ee  

tamme ökotalu FIE
Tamme ökotalu tegeleb peamiselt lihaveisekasvatusega, kuid pakub ka 
majutusteenust.Kämpingut ümbritsevad head seene- ja marjametsad. 
Hiiuvälja küla, Saaremaa vald, Saare mk

Arne Rahu +372 5563 2518, arne.rahu@mail.ee
www.tammecamping.ee

Tiiduniidi talu
Talus on tegeletud pähklipuude kasvatusega 1985 aastast. On võimalik 
osta kreeka pähkleid ja hübriidpähkleid--jaapani südajas*hall. Aprillis 
saab osta pähklipuude istikuid. Kreeka pähklipuud saab kasvatada 
Lääne-Eestis ja Tallinnas.

Erich Suurpere +372 5646 9328, erichsuurpere@gmail.com

Tiiu Kauberi Ürdiaed (MTÜ Uustlu Värk)
Tiiu Kauberi Ürdiaed pakub mahedalt toodetud (mündid, salvei, 
meliss, südamerohi, lavendel, basiilik, saialill jm.) ning mahedaks 
tunnustatud korjealalt korjatud (angervaks, põdrakanep, naistepuna, 
raudrohi, nurmenukk, paiseleht, nõges, kanarbik jm.) maitse-, 
vürtsi- ja ravimtaimi kas värskelt või kuivatatult. Müük: Kuressaares 
Saarte Sahvris, kodus kohapealt või laatadel. Avatud olemise ajad: 
Kevadest sügiseni, kohtumised kokkuleppel

Uustalu talu, Abula küla, Saaremaa vald, Saare mk
Tiiu Kauber +372 5343 0206, uustlu.wark@gmail.com

tuuliku talu (Tuuliku Tervisetuba MTÜ)
Meie talu põhiliseks tootmissuunaks on lambakasvatus. Külalistele 
tutvustame Saaremaa lambakasvatuse ja looduse eripära, tutvustame 
iidseid talleliha koduse suitsutamise ja vinnutamise tehnoloogiaid ja 
anname hõrku rooga maitstagi.

Mustla küla, Saaremaa vald, Saare mk
Riho Liiv +372 5657 7845, Merike Liiv +372 526 8611 
merike.liiv@gmail.com

Mesilind (Saaremaa Loodusretked OÜ)
Mee kvaliteeti mõjutavad kindlasti meie puhas loodus, mereliselt 
soojem kliima. Saaremaa Loodusretked OÜ tegevuse põhieesmärk on 
koguda ja realiseerida kvaliteetsetmett, toota mesilasemasid ja muid 
meetooteid põhimõttel – parem vähem, aga paremat, kvaliteetsemat.
Nii mee kogumispiirkond kui ka mesilasemade kasvatus ning mesilas-
perede tegemine toimub peamiselt Tagamõisa poolsaarel Loode-
Saaremaal. Mett ja meetooteid realiseerime lepingulistes müügi-
kohtades, laatadel, kodulehe ja otsesidemete vahendusel.

Tammetee 16, Muratsi küla, Saaremaa vald, Saare mk
Annely Oolup +372 525 9967, ergo@mesilind.ee  
      Mesilind      www.mesilind.ee  + e-pood

Mesinduskoda OÜ
Mesinduskoja mahe-mesila mesilased koguvad mett Lõuna-Saaremaa 
looduslikelt korjemaadelt, niitudelt ja metsast, eemal suurtest 
kultuur-põldudest. Lähiümbruse peamisteks korjetaimedeks on 
paakspuu, metsvaarikas, põldmari, valge ristik, mesikas, angervaks 
jpt. puhtas looduses kasvavad taimed. Tõlluste piirkonna taimedelt 
kogutud mahemesi võib ka sinu tervist vajalikul hetkel toetada. 
Klaas meevett lõõgastab ja toob hea une! Supilusikatäis mett päevas 
annab vajaliku energia ja tugevdab immuunsust. 
Tõlluste mahemett saad osta otse mesinikult või mitmest kauplusest 
Saaremaal. Ostes mett, toetad sinagi omalt poolt mesilasi ning 
puhtamat ja mitmekesisemat looduskeskkonda!

Tõlluste küla, Saaremaa vald, Saare mk
Aivar Raudmets +372 5341 4067, mesinduskoda@gmail.com
      Mesinduskoda      www.mesinduskoda.eu

Mustjala Mustard OÜ
Põhja-Saaremaalt, mitte kaugel Panga pangast,leiad sa väikese 
erilise sinepiköögi. Oled sa kunagi proovinud sinepit Saaremaa 
metsmustikatega? Sa peaksid seda tegema!Kohapeal võimalik maitsta 
suurt valikut käsitöösinepeid, tšatnisid ja vürtsikaid tšilliga tooteid 
parimatest Saaremaa toorainetest ning osta kõike tootja hindadega.
Grupid on teretulnud. Keeled: saksa, inglise, eesti. 
Avatud 15.05.-15.09

Pahapilli küla, Saaremaa vald, Saare mk
Birgit Kutzera +372 53 981 133, info@mustjala-mustard.com
      Mustjala Mustard       www.mustjala-mustard.com  + e-pood

popi ökotalu (Popi MTÜ)
Popi on väike mahetalu Sõrve puhtas looduses. Kasvatame ja korjame 
ravim- ja maitsetaimi, kuivatame, töötleme ja turustame neid. 
Tutvustame huvilistele oma ürdiaeda, korjeala, pakume osasaamist 
talu igapäeva toimetustest. Külastamine kokkuleppel ettehelistades
(kirjutades) juuni-august tööpäeviti 10-18.

Popi talu, Iide küla, Saaremaa vald, Saare mk
Mari Kübarsepp  +372 525 1896, mari.kybarsepp@hotmail.com
      popirohetalu

orbu talu kadakakoda (A-Orbu OÜ)
Turguta tervist siirupiemandate kadakaste hõrgutistega! Ligi 500 
aasta vanuses Leedri külas Lääne-Saaremaal keedavad siirupi-
emandad kadakast ja suhkrust nõiduslikku hõrgutist, millele lisavad 
pähkleid ja marju, ürte ja vürtse. Kadakas on rahvausu järgi elujõu 
ja tervise andja: toob merelist kosutust kopsudesse, suvesooja 
kontidesse, annab häälele väge! Ootame sind külla! Orbu talu 
Kadakakoda on avatud mai-sept E-P 10-16. Muul ajal kokkuleppel 
ja gruppidele toodete degusteerimine etteteatamisel. 
Võimalus tellida Leedri küla tuur koos giidiga.

Orbu talu Kadakakoda, Leedri küla, Saaremaa vald, Saare mk
Liisi Kuivjõgia +372 5822 8772, a.orbu.oy@gmail.com
      saaremaakadakasiirup       www.saaremaakadakasiirup.ee

nõid sirkka (Nõid ja Võlur OÜ)
Sirkka Nõiapood Muhus, Liiva küla südames on taimeravi- talutoidu 
ja maagiapood. Kui Sind huvitab kuidas leida oma tervisele tuge või 
ravi puhtast ja täisväärtuslikust toidust, taimeravist ja maagiast siis 
nõiapood on just õige koht kuhu sammud sättida. 
Lisaks Nõid Sirkka enda taimevalmististele (erinevad teesegud ja 
pulbrid) leiad Nõiapoest laia valiku kohalikku väetoitu Saare- ja 
Muhumaalt aga ka mujalt Eestimaa taludest.

Liiva küla (kollases majas, turuplatsi vastas), Muhu vald, Saare mk
Sirkka Pintmann +372 510 7742, noid.sirkka@gmail.com
      Vaga Aed      www.noidsirkka.com

pihtla õlleköök ja mekituba (Taako OÜ)
Oleme väikepruulikoda, kus juba veerand sajandit on ehtsat taluõlut 
aetud. Aasta-aastalt on sortimenti laiendatud, samas oleme jäänud 
truuks ka Saaremaa koduõlle tüüpi, pastöriseerimata ja filtreerimata 
joogile. Eripruulid on tänaseks klaaspudelis saadaval üle kogu Eesti.
Meil on rõõm kutsuda sind Mekituppa ning tutvustada sulle sajandite-
tagust taluõlle traditsiooni, õlleköögi ajalugu ja anda maitsta ehtsat 
Saaremaa taluõlut. Mekituba avatud 01. 06.–31. 08. T-P 12-18.

Pihtla küla, Saaremaa vald, Saare mk
Alo Väli +372 520 8010, taako@pihtlapruul.ee
      pihtlapruulikoda    www.pihtlapruul.ee  + e-pood

pöide pruuli koda (Põldemulgu OÜ) 
Saaremaa on läbi aegade olnud kõva õllepruulimise kants. Esimene 
kirjalik teade pärineb aastast 1284, mil Saaremaa piiskop nõudis 
rahvalt õlleandamit.
PÖIDE brändi toodete koduks on täna kiriku sarnane Art Deco sugemetega 
tööstushoone Kuressaares, kus kunagi elektrit toodeti.
Pöide Pruulikoda on suurim ja kaasaegseima tehnoloogiaga pruulikoda 
Saaremaal. Eesrindlik sisseseade on aluseks kvaliteetse ja pika 
säilivusega toodete pruulimiseks.

Tolli tn 25a, Kuressaare linn, Saare mk
+372 5782 1900, terviseks@poidebeer.com
      Poide Beer    www.poidebeer.com

raaret OÜ
Meie põhiline tegevus on juurviljade töötlemine-koorimine, erinevate 
hoidiste valmistamine. Lisaks kukeseened, pohlad, mustikad jne.
Astes on ka kogukonnaköök ja peosaal. Tellimisel valmistame peolaudu, 
pakume toitlustusteenust Teile sobivas kohas. Suvel on meid võimalik 
kutsuda erinevatele üritustele: jaanipäevad jmt, kus valmistame toidu 
kohapeal. 

Tamme 9, Aste alevik, Saaremaa vald, Saare mk
Urve Lillimägi +372 518 5953, urveraaret@gmail.com
      Urve Lillimägi    www.raaret.ee

Rannaniidi Loodustooted OÜ
Rannaniidi Loodustooted OÜ asub Saaremaa põhjakaldal metsa varjus, 
puhtas looduses, kus õisi tolmeldavad oma mesimummid.  Pakume 
mahedalt toodetud taimeteesid, ürte, looduslikust toorainest salve, 
kreeme, seerumeid jpm. Tooted müügil: Coop Saare, Saarte Sahver, 
Auriga Ehtne Saaremaa, Bio4You Pärnu, Orissaare pritsukas.

Rannaniidi,  Küdema küla, Saaremaa vald, Saare mk
Maire Saar +372 5344 5251, maire.saar@gmail.com
      Rannaniidi loodustooted

Riido Ökotalu OÜ
Meie talu on tegutsenud juba 29 aastat, millest 21 oleme olnud 
sertifitseeritud mahetootjad. Kasvatame liha- ja piimaveiseid ning 
viimased paar aastat ka kodulinde. Talu toorpiim on müügil 
Kuressaare ja selle lähiümbruse Coop-i kauplustes, Kuressaare 
Selveris, Rimis ja Saarte Sahvris. Müüme ka noorlooma lihast 
valmistatud maitsvat konservi. Aeg-ajalt on saada jahutatud või 
külmutatud noorlooma lihalõike ja hakkliha. Mune on võimalik osta 
kohapealt talust ja Saarte Sahvrist.

Vaivere küla, Saaremaa vald, Saare mk
Jaan Kiider +372 505 8268, kiiderjaan@gmail.com
      riidoökotalu    

Rautsi talu OÜ
 Rautsi talu on perefirma, mis tegeleb köögi- ja teravilja kasvata-
misega. Ettevõtte toodangu sortimenti kuuluvad tomatid, kurk, 
värvilised porgandid, peedid, kartulid, lehtkapsas ehk kale jpm. 
Lisaks pakume hooajaliselt värsket soolakurki ja hapukapsast. 
Rautsi talu on võtnud suuna kasvatada värvilisi ja erilisi köögivilju, 
et toidulaud kunagi igav ei oleks. Meie köögivilju on võimalik soetada 
erinevatest Saaremaa COOPi poodidest, Selveritest üle Eesti ja 
mitmetest HYPER ja SUPER RIMIdest. Meie köögivilju kasutavad 
samuti ka Saaremaa ja mandri kokad. 
Avatud E-R 9-17 (lõuna 12-13). Külla tulles palume ette teatada, 
teame siis teie jaoks kohal olla.

Liiva, Suur-Rahula küla, Saaremaa vald, Saare mk
Jana Põri +372 5649 0520, info@rautsitalu.ee
      Rautsi talu   

Ranna-Villa OÜ
Ranna-Villas kasvatatakse šoti mägiveiseid ja aberdeen-anguse tõugu 
lihaveiseid. Suviti on veised Saaremaa rannaniitudel, loopealsetel ja 
teistel pool-looduslikel kooslustel ning hoolitsevad selle eest, et 
Saaremaale omane looduskeskkond ja liigirikkus säiliksid. Suvel võib 
Ranna-Villasse ka puhkama ja sööma tulla. Pakume majutust koos 
hommikusöögiga. Avatud on kohvik, kus pakume toite šoti mägiveise 
mahe lihast. Kaasa saab osta mahe mägiveise liha ja lihatooteid.  
Oleme avatud maist-septembrini, liha ja lihatooteid saab osta aastaringselt.

Küdema küla, Saaremaa vald, Saare mk
Kairo Pilviste +372 5667 8824,  ranna.villa@hotmail.com
      RannaVilla    www.highlandcattle.ee Saare ubin OÜ

Saare Ubin OÜ on mahetalu, kus põhisuunaks on õunakasvatus lauaõunaks 
ja õunatöötlemine (õunamahl, õunamoosid), kuid kasvatame ka kartulit 
ja köögivilja (porgand, peet, kaalikas, kapsas, nuikapsas, küüslauk, sibul). 
Oleme avatud talu, kus saate näha ka kodulinde, kitsi, eesleid, poni ja 
küülikuid. Õunaaias saab uudistada ka mesilasperesid, kes toodavad 
mahemett. Kapa talus on müügipunkt meie toodete ostmiseks. 
Tellimisel organiseerime kauba transpordi teieni. 
Avatud: ette helistamisel, maist augustini kell 10.00 - 20.00 Kapa talus.

Kapa talu, Kipi küla, Saaremaa vald, Saare mk
Agnes Heinla +372 5690 1453,  saare.ubin@gmail.com
      OÜ Saare Ubin   

Saaremoor (Evelyna Peterson FIE)
Moor tegutses oma mesilastest abilistega enne mandril. Siis tõi aga 
“Kapten Trumm” ta saarele ja nii sai Rabamoorist Saaremoor, kes 
toimetab nüüd Kärla kandis saare mesilastega (ikka nende Buckfasti 
omadega). Mesi on müügis Ehtne Saaremaa Toode poes Aurigas, Coopi 
kauplustes (Rae- ja Liiva-), Pärnus Riiamariis ja Mahemandalas ja 
muidugi ikka ka kohapeal.

Posti talu, Kärla-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare mk
Evelyna Peterson +372 525 2265, evelyna@saaremoor.ee
      Saaremoor       www.saaremoor.ee  

Tihemetsa kala OÜ
Tihemeta talus on pakutud kalaroogasid juba üle 20 aasta.Talu asub 
Nasva külas, mis on ajalooline kaluriküla. Esimeseks kevadekuulutajaks 
on kena pisike kala räim,järgneb tuulehaug. Läbi suve on saada ka lesta, 
ahvenat ja kui meri on lahke, siis ka angerjat. Suitsutame suure sügiseni 
ja ralliajaks teeme ka. Sooja suitsukala saab otse suitsuahjust ja ka 
kohapeal süüa. Lisaks pakume kalakõrvast, kooki ning kohvi. 
Meie söögituba mahutab lahedalt kuni 45 inimest. 
Ettetellimisel saab kala ka kaasa osta. Avatud kokkuleppel

Sadama 2, Nasva alevik, Saaremaa vald, Saare mk
Tiina Mai +372 526 5511, tiina.mai@hotmail.com  
       Tihemetsa Kala     www.suitsukala.com

Sume Smuutisegud (Sume Green OÜ)
Sume Smuutisegud on sügavkülmutatud puuvilja-maitsetaimede-köögi-
viljade-juurviljade ja marjade segud, millele tuleb blenderisse lisada 
kuum vesi, mikserdada kuni segu on siidine ja naudi!  
Saadaval suuremates kauplustes ja kohapeal tehasest.

Kauba 10, Kuressaare, Saare mk
Kadi Hiie +372 525 3417, info@sumesmuuti.ee
      SumeSmuutisegud       www.sumesmuuti.ee

Uustla Ökotalu OÜ
Uustla Ökotalu tegeleb ohutatud tõugu Eesti Maakarja tõuaretuse ja 
säilitamisega, st. toimub ka tõuloomade müük. Talu põhitegevuseks 
piimamüük, tegeleme tootearendusega saada piimast väärindatud 
tooteid (juust, või j.m.) Tegeleme ka väheselmääral aiasaaduste 
müügiga. Pakkume ka heina ja silovarumise teenust.

Meedla küla, Saaremaa vald, Saare mk
Siim Sooäär +372 5348 0665, saare.maakari@gmail.com
      SaareMaakari

Öselwise OÜ
Öselwise OÜ toodab Wösel kaubamärgi nime kandvaid käsitööäädikaid, 
peamiselt õunasiidriäädikaid. Wösel äädikad valmistatakse Saaremaal 
kasvanud õunte mahlast, on pastöriseerimata ja filtreerimata elustooted, 
sisaldades elusat äädikhappebakterit ehk äädika „ema“. Viimase 
olemasolu ei tasu peljata, vastupidi, see on märk kvaliteedist. Lisaks 
salatikastmete, ahjuköögiviljade, marinaadide ja muude toitude maitses-
tamisele, sobib Wöseli õunasiidriäädikast valmistatud jooki juua, lahjen-
datult veega, enne sööki või söögi kõrvale. Meile on oluline, et meie 
kliendid oskaksid meie toodetega maitsvat sööki/jooki valmistada ja et 
pudel ei jääks peale ostu riiulile seisma ning seetõttu, teeme ise palju 
sööke kasutades oma äädikaid ning parimad retseptid jagame 
oma kodulehel.

Metsa 6, Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare mk
Katrin Sagur +372 510 5393, info@woselvinegar.com
      woselvinegar    www.woselvinegar.com
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