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TULE GIIDIGA 
BUSSITUURIDELE!

SELLE KAARDI  
ETTENÄITAMISEL  
-10% soodustust

Tutvu meie kolme erineva bussituuriga ning kindlusta aeg-
sasti endale koht bussis.
Tuurid sobivad nii üksi, pere ning sõpruskonnaga liikuda 
soovijatele. 
INFO JA PILETITE MÜÜK: 
https://pood.ehtne.ee/tootekategooria/elamused
Pileti saad soetada ka meie EHTNE esinduspoest  
Auriga Kaubanduskeskuses.

Istu bussi ja sõidame! Sind ootab bussis kena giid, kes  
tutvustab Sulle talusid ja piirkonna põnevaid paiku. Külastus- 
kohta jõudes on Sul suurepärane võimalus silmast silma  
kohtuda tootjaga – suhelda, küsida. Näha loomi ja talutöid. 
Samuti on Sul piisavalt aega omapäi uudistada ning mekkida  
kodukohviku idüllis head kohalikku toitu!

MIS ON EHTNE?
“Ehtne Saaremaa toode” on märgis, mis  
kinnitab sulle nii poes kui turul, et toode  
on tehtud Saare maakonnas – meie oma  
inimeste teadmiste ja kogemustega.
Meie esinduspood asub Auriga kaubanduskeskuse I korrusel.

WWW.EHTNE.EE
POOD.EHTNE.EE

• Kl 12 tuur mõisapargis ja tootmishoones 
• Kl 13.30 töötuba „Tee ise endale keha- 
   koorija“. (tasuta, kohtade arv piiratud,  
   eelregistreerimine diana@eurobiolab.ee)   
• Ponid, batuut, glitter tattoo, suhruvatt 
• Toitlustus  
24.–25. juulil 
• Kogu päev toodete tutvustus ja müük 
• Kl 11 ja 15 tuur mõisapargis ja  
   tootmishoones 
• Kl 12.15 ja 13.50 töötuba „Kehakoorija 
   valmistamine“. (tasuta, kohtade arv  
   piiratud, eelregist. diana@eurobiolab.ee)   
• Ponid, batuut, glitter tattoo, suhruvatt 
• Toitlustus 
Tõlluste küla, Tõlluste mõisa park
Kontakt: Diana Õisnurm, 5391 3373 
      tollustemois

 MESINDUSKODA –  
 MAHEMESILA
Tõlluste mahemesi, mesilaspered ja 
mesilasemad
• L ja P kl 13 mesilaste elu tutvustus  
• Toodete müük
Tõlluste mõisa park
Kontakt: Aivar Raudmets, 5341 4067 
      Mesinduskoda

 SAKLA KÜLAARENGU 
 SELTS
Tõeline küla kodu – seltsimaja, muu-
seum (raadio, kolhoosi asutamine) 
ja väike kohvik. Naabertalus vanade 
liiklusvahendite kollektsioon
• Muuseumituurid toimuvad jooksvalt 
• Töötoad jooksvalt (kasevihtade  
   valmistamine, salvrätitehnika) 
• Müügilett kohalike toodetega, kohvik 
• L ja P kl 13-15 kohal lõõtsamees
Sakla Seltsimaja
Kontakt: Agnessa Sepp, 5346 2102 
      Sakla külaselts

 KADAKASUITSU 
Looduskaunil NATURA ala ranna- 
niidul elamusmajutuse pakkumine
• Kodukohvik ümbruskonna mahetalude  
   toodetest 
• Paadisõidud lahel 
• Suitsusaun 
• Vibulaskmine 
• Rannaniidul lambad
Kadakasuitsu talu, Saareküla
Kontakt: Andre Pere, 522 0147 
      Kadakasuitsu B & B

 KOPLIMÄE MAHETALU
Teravilja kasvatamine ja nendest 
omatoodete valmistamine. Kiviveskil 
jahvatame jahusid  ja kohvikus teeme 
maitsvaid küpsetisi. Kõik mahedast 
toorainest! 
• Jooksvalt tuurid kiviveskis 
• Avatud tatrakestabassein 
• Talukohvik ja supiköök 
• Kolm sõbralikku jänest
Uuemõisa, Koplimäe talu
Kontakt: Artur Müür, 5343 3551
      Koplimäe Talupood-Kohvik

 UUEMÕISA MESI
Mee ja meesaaduste tootmine,  
mesilasemade, mesilasperede ja 
taruinventari müük
• Jooksvalt tuurid tootmises 
• Talukohvik  
• Toodete degusteerimine ja müük
Uuemõisa, Tänava talu
Kontakt: Valli Jõeäär, 56600237
      Uuemõisa Mesi OÜ

 MEIEREI KOHVIK ja  
 KOOLI TALU
Meierei kohvik – mahlade valmista-
mine ja kohvik. Kooli talu – kodused 
loomad ja kohvik küpsetistega
Meierei kohvik 
• Kohalike tootjate ja omatoodete müük 
• Lastele loomad 
Meierei kohviku kõrval asuv Kooli talu 
• Loomad (kanad ja jänesed)  
• Mõnusad kodused küpsetised 
• Lastele näomaalingud ja Glitter  
   tätoveeringud (tasuline)  
• Hoovis vanaaegsed tööriistad  
Tornimäe küla, Meierei 
Kontakt: Kristiina Õun (Meierei), 5304 3243 
ja Anelje Aunbaum (Kooli), 5853 5082  
      Meierei kohvik

 TIHUSE  
 HOBUTURISMI TALU
Hobuturism. Ainulaadne talu Eestis, 
kus kasvatuses ja aretuses on 200 
eesti tõugu hobust
• Lastele tuleb külla Pipi Pikksukk 
• Sõit hobukaarikuga (1 in 5 € ring),  
   hobustega platsiringid (5 € ring) 
• L kl 11; P kl 11 ja 15 ringkäik talu  
   peremehega 
• Teemajas kõhutäide, kook, kohvi ja tee
Tihuse talu, Hellamaa küla 
Kontakt: Keidy Jõgi, 5836 4937
      Tihuse

 RISTO RÄNK FARMING
Elamustalu, rikastatud erinevate 
looma- ja linnuliikidega
• Võimalus tutvust teha erinevate linnu-  
   ja loomaliikidega 
• Kogu päeva vältel talutuurid 
• Kodukohvik ja kohaliku kraami pood 
• Vibulaskmine (tasuline) 
Tõnu talu, Mäeküla, Orissaare 
Kontakt: Mirge Arge, 5694 5003 
      ristor2nkfarming

 PAJUVÄRAVA TALU
Hobitalu – hobiloomade pidamine.
Vahva ja vahetu, kodune ja otsast 
otsani loomi täis hullupöörane talu
• Iga täistund talutuur 
• Hobusesõit (tasuline) 
• Vahvlikohvik, jääkohv, kalatoidud, värske  
   soolakurk ja palju muud 
• Saarte Sahvri müügilett 
Pajuvärava talu, Sundimetsa küla 
Kontakt: Heidi Hanso, 5341 3088 
      pajuvaravatalu

 SAAREMAA I VEINITEHAS  
 IDEAFARM
Eksklusiivsest toorainest veinide  
valmistamine ja tehasemüük
• Non-stop koolitused ja degusteerimised  
   (sh tomativein, kadakaga stroop, shrubid  
   ja muud tooted)  
• Retrokohvik. Menüü lähtudes kohalikust  
   toorainest 
• Toodete müük ja eripakkumised 
Sauna, Kuninguste küla, Tagavere 
Kontakt: Maria Kaljuste, 525 8068 
      talupood

 LAUGU KLAASIKODA
Klaasi kuumtöötlus, kunstigalerii
• Ringkäigud klaasikunstnik Mare Saare  
   juhtimisel. Võimalus osta klaasi ning  
   küsida klaasi valmistamise saladuste kohta 
• Klaasikunstnik Peeter Rudash  
   demonstreerib klaasi kuumtöötlusvõtteid  
   ja klaasipuhumist. Soovijatel ise võimalus  
   vormida kuuma klaasi vardal 
Laugu küla, Kurisu talu 
Kontakt: Mare Saare, 5691 7079 
      lauguglassworks 

 DEMO FARM 
 BioNor Health
Väiketööstus. Orgaaniliste toidu- 
lisandite tootmine BioNor Health kau-
bamärgi all
• Tuur tootmishoones. Tehnoloogilise prot- 
   sessi tutvustus ja degustatsioon  
   toodetest (seedimine, immuunsus) 
• Saab proovida ravimtaimi, maitsta magu- 
   saampsu, kus kasutusel lutserni ekstrakt 
• Eritooted, omatoodete vabrikumüük 
• Karjamaal veised ja tegevused lastele 
Lutserni, Metsküla  
Kontakt: Ain Süld, 506 8448 
      bionorhealth

 MUSTJALA MUSTARD
Kohalikust toorainest sinepite, tšat-
nide, grillkastmete valmistamine
• Toodete degustatsioon ja müük  
   jooksvalt 
• L ja P ll 10, 11, 16, 17 sinepi valmistamise  
   õpituba (kuni 6 huvilisele, kestvus  
   30 min / 5 €). Kaasa oma purk (u. 200ml)  
Tõnu Laasi talu, Pahapilli küla 
Kontakt: Birgit Kutzera, 5398 1133 
      Mustjala Mustard

 MIHKLI TALUMUUSEUM
Ühe pere kaheksa põlve kätetööna 
kujunenud terviklik talumajapidamine
• L ( jooksvalt) niitmisvõistlus Viki Vikat 2021 
• L kl 14 laulavad-tantsivad Mustjala ja  
   Kihelkonna rahvamajade taidlejad 
• L kl 15-17 vikati hooldamise ja kasutamise 
   õpituba ( juhendab ELF) 
• L ja P kl 11, 13, 15 lustakad giidituurid 
   noore Mihkliga; ( jooksvalt) kogupere  
   seiklusmäng, avatud õuekohvik ja  
   erinevate pannileibade degusteerimine 
Viki küla 
Kontakt: Kristi Hints, 522 7479 
      mihklifarmmuseum 

 ORBU TALU KADAKAKODA
Väiketööstuslik kadakasiirupi toot-
mine 500 aasta vanuses Leedri külas
• Garaaži puhvet “KOLM TÄRNI” kl 11–17 
Kadaka koja tuurid L 13.30, 15.30; P 12.30 
14, 15.30 Kadakate näidis pügamine, 
kadakasiirupi saamislugu ja toodete degus-
teerimine. Saare huumor pealekauba! 
• Hea hinnaga tooted müügil kohapeal 
Mõlemal päeval: 
• Taluõuel tööriistade ja eluasjade näitus 
• Orbu saunas erinevad ravimtaimed 
• L ja P käsitöö töötoad 
• L kl 16 loeng Anti Siimer “Terve elu terve” 
   Pilet 5 €  
• P vestlused, töötoad, massaaž  
Orbu talu, Leedri küla, Saaremaa vald 
Kontakt: Liisi Kuivjõgi, 5822 8772 
      saaremaakadakasiirup

 KÜÜLIKUKÜLA
Loomapark, mille elanikud on loomad 
ja linnud
• Erinevad koduloomad ja linnud, saab  
   sööta kalu ja nastikuid 
• Tui kodurestos maailma parimad toidud 
• Piletid Küülikuküla alale – täiskasv. 3 €;  
   laps (4-12a) 2 €; põnnid tasuta 
Reinuldi talu, Laadla küla 
Kontakt: Kristjan Koppel, 5650 2603 
      Kuulikukula 

 POPI ÖKOTALU
Ravim- ja maitsetaimede kasvatus, 
kuivatamine, töötlemine
• Ürdiaia tutvustus perenaise juhendamisel 
• Töötuba taimede kasutamisvõimalustest 
• Pop up pood-teetuba 
Popi talu, Laadla küla 
Kontakt: Mari Kübarsepp, 525 1896 
      popirohetalu  

 NIPI RANTŠO
Talu. Lamba-, veise- ja linnukasvatus
• Võimalik tutvuda eri tõugu veistega 
• Lambad, küülikud ja eri liiki kodulinnud 
• Käeproov lassoga pulli püüdmises ja   
   arvata, millisel linnul milline muna on 
• Töötab kodukohvik 
Niidi talu, Suurna küla 
Kontakt: Maret Nuut, 5635 7351 
      saaretaluas 

 SAAREMAA  
 SEIKLUSPARK “Hallikivi”
Elamus kõrgseiklusradadel! Tuur ning 
ohutusinstruktaaž igal täistunnil 
• Soodushinnad täiskasvanud 14 €;  
   14–17a 12 €; 7–13a 10 €, 2–6a 5 € 
• Talukohvikus metsalihast roog 
• Kohaliku käsitöö ja talutoodete müük 
Töötoad:   
• L ja P kl 14 käsitsi taluvõi valmistamise  
   õpituba (5€ / või kaasa)  
• saviesemete vormimine potikedral (5 €)   
• keraamika õpituba (7 €)  
• rookroonide valmistamise õpituba (10 €)   
Hallikivi talu, Vennati küla 
Kontakt: Riina Voog, 5595 9773 
      hallikiviseikluspark 

 GOODKAARMA SEEBI- 
 KODA ja AIAKOHVIK
Ökoseepide talutööstus, kingipood ja 
aiakohvik
• Ökoseepide valmistamine ja toodete  
   tutvustus seebiköögis jooksvalt 
• Aiakohvikus hõrgutised (sh vegan) 
• Lastele näomaalingud, tätoveeringud, 
   seebimullid, õhupallid 
• Kirbukas 
• P kl 14-15.30 töötuba „Seebipätside  
   valmistamine“ (5 €, eelregistreerimine) 
GoodKaarma Seebikoda, Kuke küla 
Kontakt: Ea Velsvebel-Greenwood,  
5348 4006, www.goodkaarma.com 
      goodkaarma2020

 SAMSALA / ANNI TALU
Loovkeskus, kus toimuvad jooga ja 
pilatese õpitoad. Parim koht sisemise 
rahu taastamiseks kiires elutempos
• L ja P kl 17 joogatund täiskasvanutele 
• L ja P kl 12–17 kudumismeister Anu Sepp  
   tutvustab erinevaid kudumistehnikaid 
• L ja P kl 12–17 kiviaiameister Tiit Juulik 
   annab nõu, kuidas laduda kiviaeda 
• Siidrimaja (Kaire Jakobson) esitleb  
   kohalikke siidreid 
• Elda Destillery tutvustus ja uute  
   toodete degusteerimine 
Anni talu, Kiratsi küla 
Kontakt: Andres Sambrano, 5305 1440 
      SamsalaKiratsi 

 SAKSA TALUPOE  
 JÄÄTISEKOHVIK
Hubane koht, kus igapäevaselt ja koha-
peal valmistatakse  itaalia tüüpi käsitöö-
jäätist ja koduseid vahvleid
• Maiustada saab jäätise ja krõbedate rukki- 
   vahvlitega, värsked pirukad ja küpsetised 
• Õuealal L 10-14 ja P 10-17 pop-up  
   burgerikohvik WIO Burger 
• Tuur jäätiseköögis L ja P kl 10.30 
• Iga laps saab teha omale vahvli (tasuta)  
   L ja P 10 ja 11 
Tarva talu, Kiratsi küla 
Kontakt: Sulvi Munk, 5621 0102 
      Saksa Talupood

 PÜHA EELKÄIJA SKIITA  
 REOMÄEL
Mesindus, aiasaaduste kasvatus
• Tuurid toimuvad jooksvalt 
• Omatoodete müügikoht (mesi, siirup) 
• Avatud väike kohvik 
Reo küla, klooster 
Kontakt: nunn Theofili, 5399 1224

 GOLDFISH  
 KALASUITSUTSEHH
Gold Fish pakub maitsvaid saare-
maiseid suitsutatud, kuivatatud ja 
fileeritud kalatooteid
• L ja P 11, 13, 15 tuur tootmises 
• Töötab väike kalakohvik 
• Värskete kalatoodete müük 
Kalamu kinnistu, Nasva alevik 
Kontakt: Raul Paabu, 518 1799 
      SaareGoldFish 

 EPI TALU
Väiketööstus - puuvilja- ja marja- 
ketšupite, juustumooside, marme- 
laadide, mooside ja taimeteede  
valmistamine ja sahvrimüük
• Talutegevuste tutvustus, degusteerimine
• Õuekohvik
Epi talu, Sepamaa tee, Muratsi küla
Kontakt: Inge Uulis, 5348 1530 
      Epi talu hoidised

 RIIDO ÖKOTALU 
 AVATUD AINULT 25.07
Loomakasvatus – piimakari, lihaveised, 
munakanad, teraviljakasvatus. 
31-aastase ajalooga mahetalu  
• Talutegevuste tutvustus, tehnika väljapanek
• Talukohvik
Riido talu, Vaivere küla
Kontakt: Jaan Kiider, 505 8268
      riidotalu

 PIHTLA PRUULIKODA
Traditsioonilise saaremaise koduõlle 
pruulimine
• Saaremaa koduõlle tegemise tutvustus,  
   maitsmine ja kaasaostmine
Pihtla küla, Jõe talu
Kontakt: Andrus Viil, 520 4943
           pihtla

 PIHTLA ÕLLEKÖÖK 
Eesti vanim väikepruulikoda 
• Tuurid õlleköögis L ja P kell 12, 14 ja 16 
• Käsitööõllede, taluõlle, kalja ja limonaadi  
   mekkimine ning müük 
• Kohal grillmeister suitsuahjuga –  
   suitsukala ja -liha müük 
• Talukohvik 
• Lastele bassein, batuut ja mänguplats
Pihtla küla, Õlleköögi
Kontakt: Alo Väli, 520 8010
www.pihtlapruul.ee
           pihtlabeer

 NÖGESEVABRIK 
Maasikakasvatus ja väiketööstus  
(leib, kali, moosid) jm mahe maasika- 
kasvatus
• Väiketootmise tutvustus 
• Toodete müük ja kohvik 
• Vana põllumajandustehnika välinäitus 
• Leivateo õpituba L ja P kl 12  
(registreerimine info@noges.ee, 5 €)
Pihtla küla, Valla
Kontakt: Aivar Kalle, 5663 9943 
www.noges.ee
      kohviknoges

 TÕLLUSTE MÕIS /
 NATURA SIBERICA
Mahefarm Tõlluste mõisas. 
Ökoloogilistes tingimustes kogutud 
taimi kasutatakse Natura Siberica kos-
meetikatoodete valmistamisel
23. juulil 10–16 
• Toodete tutvustus ja müük 



5 PRAKTILIST NÕUANNET  
AVATUD TALUDE PÄEVAKS

Tutvu eelnevalt talude programmidega (FB Saaremaa Avatud 
talud, www.avatudtalud.ee) Nii saad endale kõige huvipakkuvamad 
kohad välja valida ja külastada neid kellaaegadel, kus programmis  
on Sinu pere jaoks kõige põnevamad tegemised.

Riietu nii, et päev su tuju ei rikuks. Vihmase ilma korral võta kaasa 
kummikud ja vihmariided.

Pargi auto selleks ette nähtud kohta.

Võta kaasa sularaha. Kuigi külastused on tasuta, siis võib  
programmis olla põnevaid töötubasid, millel on sümboolne tasu. 
Samuti saab paljudes kohtades osta maitsvat talutoitu, millest  
Sa ju ei taha ilma jääda.

Jäta võimalusel oma lemmikloom koju.  
Säästad nii taluloomi ja ka oma karvast sõpra. 
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Märka sinist märki Coop  
poodides, igas Saaremaa nurgas!

www.coop.ee,          Coop Saaremaa

TULE MEILE  
KÜLLA!  

TALUDEL ON HEAMEEL  
SINU TULEKU ÜLE!
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AUHINDADE  
LOOSIMINE TOIMUB  
30.07 RAADIO KADI 

PÄHKLIPUREJA 
HOMMIKUMÄNGUS

teevad uksed lahti kohe kaheks  
päevaks ja oodatakse külla nii  

suuri kui väikeseid!
Saab näha loomi ja talutöid, töötubasid ja  

mekkida häid asju. Kõike saab!
Saaremaa elu on ehtne ja põnev!

SAAREMAA TALUD

Talude kohta leiad infot:  
SAAREMAAAVATUDTALUD
WWW.AVATUDTALUD.EE

24.-25. JUULI  
KELL 10-17

Külastasin talusid

 laupäeval, 24.07                        pühapäeval, 25.07

Külastasin ............................................ talu (külastatud talude arv)

Kõige rohkem meeldisid mulle ............................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Osalesin töötubades

 jah

 ei 

Liikusin ringi

 üksi

 perega

 sõpruskonnaga

Kasutasin liikumisel

 nutitelefoni

 paberkaarti

(nimeta oma lemmiktalud)

Sinu tagasiside on meile väga oluline ning  
aitab tulevikus korraldada veelgi ägedam üritus. 
Tagasiside küsimustiku leiad pood.ehtne.ee või täida vorm 
ning anna viimases külastuskohas pererahvale.

OSALE ÄGEDAS 
LOOSIMISES!
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OSALE  
KINDLASTI –  

LOOSI LÄHEVAD VAHVAD 
TALUDE KINKEKORVID JA 

FÄNNISÄRGID!

HULLUPÖÖRANE  

TALUTUUR  

PAJUMÄEL!

 Lisaks  
loosis:

   Jäätise
valmistamise  
 meistriklass 
Saksa Talupoes!

ÕLLETEO  
AJARÄNNAK 

PIHTLA 
ÕLLEKÖÖGIS 

 ...JA PALJU MUUD!!!


