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Senise tegevuse lühitutvustus

 Palju maaeluga seotud tegevusi

 Palju tehtud taotlusi

 Palju positiivseid vastuseid ja kogemusi

 Palju negatiivseid vastuseid ja kogemusi

 Kahe sõnaga - MAAELU PRAKTIK



Maaelupoliitika-pidur või gaas 
Kiiremini, kõrgemale, kaugemale. Puit, toit, turism

Tingimuste kehvenemine, arusaamatud soodustused,

aegunud mõttelaad, kurb statistika. 

Ajale jalgu jäänud seadused, eripära lämbumine.

Kes otsustab, kas diferentseerida, kas capping, kuidas  jne…?



Uppuja päästmine on 

uppuja enda asi

 Piimahinna traagilised langused

 Usu kadumine toetustesse

 Piimameiereide liit

 Õppereisid Euroopa äärealadele

 Meelemuutus

 Heinapiim

 Kvaliteetjuustud

 Ühistöö

 Euroopasse kogemusi ja partnereid otsima



Päästerõngas – ise turule
Lihtne tõde, keeruline ja kulukas teostada.

Kuhu, millega, kuidas ? Meeleolukad presentatsioonid.

Eestisse ja/või mujale ? Ilma rahata !!!



Spioonina Euroopasse 
Mida ja kuidas tehakse piimast  Euroopas ?

Pastöriseerimata lüpsisoe heinapiim, vaskkatel, kindel tõug



Juustuladu,juustupank 

kooperatiivid jne…



Ilusad poed, kallid juustud 

Kuidas nendeni jõuda, leida kontakte?



Leidsime partneri 20.09.2018

Põhja Itaaliast 
La Poiana ühistu, 17 tootjat, erinevad 

laagerduskeldrid, väikesed juustupoed



Maamess 25 aprill 2019



Üritame kõigest väest
Eestis kiidame ja müüme piima, kohupiima, sõira. 

Teeme juustu ja veame Itaaliasse. Itaalaste abiga 

õpime ja arendame juustumüüki Metsavenna poes. 

Uus vitriin, juustud, paberid, noad jne…



Aasta hiljem, 20.09.2019  

Itaalia keldris 3 sorti klassikalist juustu Eesti Punast 

tõugu lehmade piimast. Raclette, Tuhatriip, Külluse. 

Paar kera katsetuses ka Lääne- Alpi trühvlitega



23-25 okt. Tallinn FOODFAIR

La Poiana Metsavenna Meierei
 Metsavenna Raclette

 Lepasuitsu Raclette

 Tuhatriip

 Tomme de Wastse-Roosa

 Sõir

 Sõir köömnetega

 Sõir tomati ja basiilikuga

 Gran Poiana 

 Montecenere

 Pecorino delle Barme

 Castelmagno D.o.P

 Caprotto 

 Blu di capra

 Blu di mucca

 Blu di pecora

 Testun di Mucca 

 Testun al tartufo

 Testun di capra

 Testun di capra

 Testun alle vinacce

 Infossato della cialancia

 Fontina di Alpeggio

 Barot 

 Toma dei pascoli



HÜVASTI EESTIMAA !
Esimene kvartal 2020 jäävad esimesed 500 kera juustu Itaaliasse



Tänan tähelepanu eest!
Turundada aitasid Võrtsjärv, Päikeseloojang ja Metsakohin


