
  
Piiriveere Liideri projekt “Mahe ja muhe - Mikitamäe, Värska, Meremäe, Orava ja Misso             
haridusasutused mahetoidule!”  
 
Eelmise aasta detsembrikuus esitas maheda ja muheda Võrumaa ideega Vunki Mano           
loometalgutel peaauhinna võitnud meeskond Piiriveere Liideri ühisprojektide meetmesse        
rahastustaotluse, millega sooviti otsida võimalusi suurendamaks maheda tooraine kasutamist         
meie piirkonna haridusasutustes. Niimoodi jääb ju rohkem avalikku raha piirkonda ning           
keemiliste taimekaitsevahenditega töödeldud importtoidu asemel saavad meie lapsed süüa         
rohkem kohalikku ja mürgivaba ehk tervislikumat toitu. Samuti toetame nii kohalikke põllumehi ja             
suurendame kohalike tootjate konkurentsivõimet. Taotlus sai hindajatelt kõrged punktid ning          
kaheaastase ühisprojekti eestvedajaks saab olema Setomaa Liit, partneriteks aga Setomaa vald           
(Värska, Mikitamäe ja Meremäe koolid), Rõuge vald (Misso kool) ja Võru vald (Orava kool).              
Oleme väga tänulikud kooli- ja vallajuhtidele, et nad on valmis projektis osalema ning meiega              
koos tervislikke valikuid otsima ning täname ka Piiriveere Liideri hindamiskomisjoni usalduse           
eest!  
Projekti raames on planeeritud läbi viia mitmeid tegevusi. Esmalt soovime kaardistada           
olemasoleva olukorra osalevates koolides - analüüsime põhjalikult, kuidas täna toit neisse           
koolidesse jõuab, millised on tooraine mahud ja hinnad ning kooliköökide võimalused ja            
vajadused. Tutvume koolikokkadega ning uurime, mis on nende hinnang tänasele olukorrale           
ning mida oleks vaja teha, et mahetooraine kasutamisele võtmisega läheks nende töö pigem             
lihtsamaks, mitte keerulisemaks. Samuti viime läbi tootjate uuringu, kus kaardistame piirkonna           
mahetootjate sortimendi ja tootmismahud ning analüüsime kauba hindu ja tarnevõimalusi.          
Omavalitsuste esindajatele on aga plaanis lühike õppereis Taani, kus ligi 90% pakutavast            
koolitoidust on juba mahe. Reisi eesmärk on tutvuda “toidurevolutsiooni” läbi viinud           
organisatsiooni House of Foods tegevusega ning nende eduloost õppida.  
Erilise tähelepanu all on selle projekti raames aga meie lastele igapäevast toitu valmistavad             
tublid koolikokad. Kahe aasta jooksul viime kokad kahele põnevale ja sisukale õppereisile,            
samuti on plaanis kaks täiendkoolitust professionaalsete kokkade käe all. Kokkade töö           
lihtsustamiseks paneme kohaliku mahetooraine põhjal kokku retseptikogumiku, milles        
sisalduvad retseptid vastavad kõigile lasteasutuse toitlustusele seatud nõuetele. Nende         
tutvustamiseks ja katsetamiseks viime koolides läbi 4 perepäeva, kus tuntud professionaalne           
kokk koos koolilaste, lapsevanemate ja koolikokkadega just nende retseptide järgi toitu           
valmistab ning oma kogemusi ja nippe jagab. Loodame, et koolikokad saavad nendest            
tegevustest innustust ning naudivad söögivalmistamist senisest veelgi enam! Siinkohal on          
sobilik rääkida paari sõnaga ka Rõuge kooli kogemusest, kus juba peaaegu kolm kuud on              
lapsevanemate initsiatiivil 25% toorainest (kartul, kaerahelbed, makaronid ja munad) välja          
vahetatud mahetooraine vastu. Lapsed vahet ei tunneta, sest mahe maitseb sama hea kui             
tavatoodang. Pigem on muutus toimunud mõtlemises, sest nii kokad kui koolipere on teadlikud,             
et kasutatakse mahedat ning seeläbi toitutakse targemalt. Ja kuigi võiks arvata, et veerandiku             
tavatooraine asendamine mahedaga on toidukulu üüratult tõstnud, siis tegelikult on see           
suurenenud ainult 50 senti kuus iga lapse kohta, mis on väikese kooli puhul kokkuvõtteks üsna               
tilluke summa (mahetoidu aastast piloteerimist toetab Rõuge vald). Rõuge kooli kokk Terje            



räägib oma kogemusesest nii: “Tuleb tunnistada, et esialgu tundus mahetoidule üleminek päris            
ajamahukas ettevõtmine. Kõhklusi tekitas just see, et kuigi olime kuulnud mitmetest piirkonnas            
tegutsevatest köögiviljakasvatajatest, kartsime, et nad ei suuda meile pakkuda toodangut          
aastaringselt ning võib tekkida olukord, kus menüüd on paigas, kuid me ei suuda seda toitu               
reaalselt pakkuda. Tegelikult oli see hirm asjata, sest MTÜ Rõuge Kool kutsus ise kokku mitmed               
mahepõllundusega tegelevad ettevõtjad, kes kõik olid valmis meile oma toodangut pakkuma ja            
seega meie igapäevases töös midagi ei muutunudki. Lihtsalt endal on palju parem enesetunne,             
kui teame, et saame kaasa aidata sellele, et lapsed toituvad nüüd vähemalt kooliski veidike              
tervislikumalt. Teame ja näeme ju meiegi, et poelettidel ja reklaamides satuvad laste teele             
alatihti hoopis värvilisemad ja ahvatlevamad toidud, mis paraku pole aga üldse tervislikud.            
Loodame oma algatustega olla eeskujuks nii meie endi lapsevanematele, kuid kindlasti ka            
ümbruskonna koolide kokkadele. Kindlasti julgustame ka mahetootjaid ise esimest sammu          
tegema ja koolide poole pöörduma, et oma toodangut pakkuda, sest kokkadel endil on             
igapäevase toiduvalmistamise kõrvalt keeruline leida seda aega, et hakata ise kõiki piirkonna            
ettevõtjaid läbi helistama, et uurida, mida ja mis kogustes nad täpselt pakuvad.” Ka see projekt                
on ellu kutsutud just selleks, et pakkuda tublidele koolikokkadele igakülgset tuge ja toetust laste              
tervislikumal toitmisel. Nautigem siis ikka head ja tervislikku toitu ning otsigem eelkõige            
võimalusi ja lahendusi, mitte probleeme ja takistusi!  
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