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mätiku talu

Mätiku talu ja talumeierei asub Pärnumaal Oidrema külas. Talus 
kasvatatakse mahepõllumajanduslikult nii piimalehmi, munakanu kui 
ka lambaid. Meiereis väärindatakse piim ümber võiks, kohupiimaks, 
keefiriks, jogurtiks jt piimatoodeteks.

Oidrema küla, Lääneranna vald, Pärnumaa
+372 5656 9491, matikumeierei@gmail.com  
      Mätiku Talumeierei

Läänemaa OTT on kohalike väiketootjate koostöövorm,
mis põhineb vabatahtlikkusel. Koos edendatakse oma tootjaringi
turustamisvõimalusi. Ühiselt soovitakse pakkuda toidukaupu
kohalikust toorainest, arendada väiketalusid ja töötlemist ning
elukeskkonda - seda kõike loodust hoidvalt ja kliendisõbralikult!

läänemaa OTT

Talupood
Läänemaa OTTi talupood on kohalike väiketootjate oma pood, 
kust saab ehtsat Läänemaa toitu ja kingitusi. Valikus on sooja 
koduleiba, piimatooteid, kitsepiimatooteid, veiseliha, lambaliha, 
talumune, juurvilja, puuvilja, õlisid, jahusid, kanepitooteid, 
marju, mahlu, moose, sinepeid, siirupeid, hoidiseid, mett ja 
meetooteid, tervislikke snäkke, ravimtaimi, taimeteed, käsitöö- 
õlut ja palju muud! Enamik toodetest on mahe-sertifikaadiga. 

Tasuta parkimine ja kaardimaksevõimalus. Maja küljes on 
                                                            infotahvel talu lugudega. 
                                                              Ühistu liikmed müüvad  
                                                               poes ise - panustades nii nad 
                                                         aja ja energiaga. Juba see
                                                   näitab kui südamega nad
                                                  oma "missiooni" võtame.

Nõva Break OÜ

Nõva Break OÜ on väike 2018. aastal asutatud perefirma. Aastaringselt 
toodame klassikalist juuretisega käsitööleiba, mida turustame Nõval 
enda leivakojas ja Nõva poes, Haapsalu OTTi poes ja turul ning 
erinevates asutustes Tallinna piirkonnas. Leivakoda on avatud aasta-
ringselt. Suviti tegutseme turismi-infokohvikuna, kus jagame 
informatsiooni piirkonnast, müüme kohapeal küpsetatud leiba, kooke, 
pirukaid, kohvi, jäätist ja kohalike väiketootjate toodangut.

Põllumäe talu, Vaisi küla, Lääne-Nigula vald, Lääne mk
+372 528 9264, merikevali@hotmail.com
      Nova Break    www.novabreak.ee

Tule kohale ja vaata, mida kohalikud väiketootjad pakuvad.
Kauba ette tellimiseks võta ühendust tootjaga. Kõiki tootjaid ei
ole alati taluturul, seega telli kaup otse tootjalt ning lepi kokku
sobiv koht ja aeg kätte saamiseks.

Iganädalased kaubakohtumised toimuvad: 
neljapäeviti kell 16.00-17.30
Haapsalu turu platsil (Jüriöö tn 7). 

taluturg

Talupood on avatud aadressil Jüriöö 7, Haapsalu linn
T, K, R 11.00–18.00, N 16.00–17.30, L 9.00–15.00.

Astuge läbi ja saage osa Läänemaa 
maitseelamustest!

emme köök

Emme Köök on Haapsalus asuv perefirma, mis tegutseb alates 2016. 
aastast. Valmistame käsitsi pelmeene, vareenikuid, tšeburekke ja 
erineva täidisega täidetud pannkooke – vene kööki kuuluvaid klassikuid. 
Maitsev toit on meie kirg ja armastus, seega oleme oma sortimenti 
laiendanud ja pakume ka erinevaid küpsetisi keeksidest kookideni ning 
oma aias kasvatatud marjadest ja puuviljadest valmistatud mahlasid 
ja teisi koduseid hoidiseid. Meie köök põhineb vanal vene köögi 
klassikal ja kodustel peretraditsioonidel. Oma toodete valmistamiseks 
kasutame alati puhast, kodumaist ja kvaliteetset toorainet. 
Tänaseks on Emme Köök oodatud osaleja Haapsalus toimuvatel 
üritustel, toitlustuskohtadest püsitellijaid on nii kodu- kui ka pealinnas.

Tallinna mnt, Haapsalu linn
Olga +372 526 6190, Jelena +372 5373 6465
      emmepelmeenid

käänu talu

Käänu talu asub Läänemaal Sinalepa külas. Kasvatame mahedalt 
juur- ja köögivilju, sekka ka marju ning puuvilju. Oma toodangu 
pakkumisega alustasime aastaid tagasi vahvast müügiputkast maan-
tee ääres. Lähiajal on plaanis hakata oma aia- ja põllusaadusi ka 
hoidistama.

Käänu talu, Sinalepa küla, Haapsalu linn
+372 5649 4443, averos@hot.ee



Uus-Vainu  mahetalu

Uus-Vainu Mahetalu asub Läänemaal Suure-Ahli külas. Talu asutati 1989. 
aastal. Tegeleti teravilja, lüpsikarja, sea- ja kana, kartuli- ja juurvilja- 
kasvatusega. Aja möödudes kasvasid talust välja kaks eraldi, kuid käsi-
käes toimivat ettevõtet: Uus-Vainu OÜ tegeleb jätkuvalt teravilja-
kasvatamisega, lüpsikarjast on saanud lihaveised, lisandunud on puidu 
väärindamine/restaureerimine. Vainu Talu OÜ tegeleb kartuli ja köögi-
vilja (porgand-kaalikas) esmatöötlemisega (koorimisega) ning õuna-, 
pirni- ja õuna-peedimahla tootmisega. Viimasest on saanud rahva lemmik.

Uue-Vainu talu, Suure-Ahli küla, Haapsalu linn
Raido Raba +372 529 3035, Eneli Aru +372 526 8357
      uus-vainu mahetalu

Putkaste  Kalda talu

Rohumaaveiseliha ja lihatooted Putkaste Kalda talust, puhas liha puhtast 
loodusest. Väike veisekasvatustalu kesk Läänemaad.

Putkaste küla, Lääne-Nigula vald, Lääne mk
+372 5348 9323, indrek.urbas@mail.ee

hansu talu

Hansu talu asub Läänemaal Ammuta külas. Meie talu on mahe- 
tootmise ja -eluviisiga tegelenud kaua aega, kuid ametliku mahe- 
tunnustuse saime aastal 2011. Tegeleb köögivilja-, marja-, puuvilja- 
ja linnukasvatusega. Eesmärgiks on pakkuda inimestele head, 
kvaliteetset ja puhast toitu ilma keemiat kasutamata.

Ammuta küla, Ridala vald, Lääne mk
+372 5348 2148, ulvi2007@gmail.com, carl.raali@gmail.com
      hansutalu      www.hansutalu.wordpress.com

Tammejuure  Mahetalu

Tammejuure Mahetalu on 30 aastat Läänemaal tegutsev peretalu, 
kes kasvatab ise tooraine ning töötleb seda oma talu seadmetega. 
Kogu tootmine on mahe-sertifikaadiga ja loodussõbralik, tooraine 
kuivatatakse biokatla abil ning mahetooteid valmistatakse päikese-
energiaga. Tammejuure õlid, jahud, helbed ja kanepitooted on 
võitnud paljude Eesti toitu hindavate inimeste südamed, kiidetakse 
toodangu head maitset ja ehedust! Talus tegeletakse ka turismi ja 
puidu väärindamisega.

Suure-Lähtru küla, Lääne-Nigula vald
+372 5305 6682, tammejuure@tammejuure.ee
      Tammejuure Mahetalu

oosaare  talu

Oosaare talu asub Matsalu lahe põhjakaldal rahvuspargi serval keset 
puhast loodust. Oleme väiketalu, kes kasvatab lambaid ning pakub 
kvaliteetset talleliha, aeg-ajalt ka grill- ja suitsuvorsti. Oma aiast ja 
lähiümbruse loodusest korjame kokku kõik väärtuslikud marjad: põld-
marjad, pihlakad, arooniad, sõstrad, ning paneme nad purki ja pudelisse.
Meie jaoks on oluline puhas loodus ja päris toit. 
Kvaliteetne tooraine. Kohalik toit. Pärismaitsed.

Oosaare talu, Puise küla, Haapsalu linn
+372 5661 6307, kaire@puise.ee
      oosaare       www.oosaare.ee

karu talu

Karu talu asub Matsalu lahest põhjas rahvuspargi piiril Keravere külas 
ning siin on pere esivanemad juba aastasadade jooksul põldu harinud. 
Meie pere kasvatab mahedalt kõikvõimalikke köögivilju ja maitsetaimi, 
millest koos puuviljade ja marjadega pressime ka värskeid mahlu. 
Üht-teist ka hoidistame ja külmutame. Hoolime väga mulla tervisest ja 
elurikkusest, mis on hea saagi ja täisväärtusliku toidu aluseks. 

Keravere küla, Lääne-Nigula vald, Lääne mk
+372 511 0887, eikelepmets@gmail.com

Marjatar (Tänava talu)

Haeskas Tänava talus toimetab Marjatar – tema ongi see, kes kõik 
purki ja pudelisse paneb.  Korjab ühte niidult ja teist nurmelt ning 
kolmandat oma aiast. Tema nime all valmivad erinevad marmelaadid, 
siirupid, sinepid ja kastmed. Pidev maitsete otsimine ja armastus kohaliku 
toidu vastu on saatnud Tänava pererahva tegemisi igal sammul. 
Lootuses inspireerida ja innustada teisi enda ümber ning saada ise 
läbi selle innustust ja olla inspireeritud.

Tänava talu, Haeska küla, Haapsalu linn
+372 5664 7024, Marjatar24@gmail.com
      Tänava talu

eestiott.ee

Euroopa Maaelu Arengu
Põllumajandusfond:

Euroopa investeeringud
maapiirkondadesse

Roberti  Mesi

Roberti Mesi on mesindusettevõte, mille mesilaspered asuvad Lääne-Eesti 
looduslikes paikades – metsades, niitudel, maastikukaitsealadel ja raiesmikel. 
Roberti Mesi kuulub Läänemaa OTTi ametlikku tootjate ringi ja on Eesti 
Kutseliste Mesinike Ühingu liige. Annan endast parima, et minu mesilased 
oleksid terved ning saaksime koos pakkuda kvaliteetset ning puhast mett.

Nihka küla,Lääne-Nigula vald, Lääne mk
+372 522 7099, tonis@robertimesi.ee
      Roberti Mesi    www.robertimesi.ee
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