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Tanel Tang, Tang OÜ
Saaremaa

Eriauhind julge pealehakkamise ja 
maheteavitustöö eest

Alustades nullist, pani suure hooga käima 
munakanakasvatuse

Munakanu üle 3000 

Toodang kaubamärgi all „Saaremaa mahemunad“ 
jõudnud müügile supermarketitesse ka Saaremaast 
kaugemal. 

Taneli tegemistele on laiem avalikkus saanud kaasa 
elada ETV 6-osalise seriaali kaudu, kus 
mahekanakasvatuse võlusid ja valusid ausalt ja 
avameelselt lahatakse. 



Mari-Liis Männik, Sandre talu

Järvamaa

Eriauhind mahetalu traditsioonide 
jätkamise eest 

Vanemate poolt alustatud mahelambakasvatuse 
jätkamine ja laiendamine

Erinevate väiksemas mahus tootmissuundade 
(maasikas, küüslauk) kaasamine tegevuse 
mitmekesistamiseks.

Magistritöö mahemaasikakasvatuse teemal

Taluturismi käivitamine



Mario Talvist, Ave Erikso

Saaremaa Mägiveis OÜ, Saaremaa
Mahelammas OÜ, Saaremaa Aberdeen OÜ

Saaremaa

Eriauhind elurikkuse taastamise ja 
maheloomakasvatuse oskusliku sidumise eest

Laialdane pool-looduslike rohumaade taastamine ja neil 

karjatamine lihaveiste (aberdiin angus, šoti mägiveis) ja 

lammastega, kasutuses üle 900 ha maad

Väga suur rõhk elurikkuse taastamisel ja loomade heaolul

Erialaorganisatsioonide aktiivne liige ja sõnakas kaasarääkija 

kestliku põllumajanduse ja looduskaitse teemadel
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Martin Laansalu, Mahe Eeriksaare OÜ

Viljandimaa 

Maitse- ja ravimtaimekasvatus suurtel 

pindadel

Maitse- ja ravimtaimede maheseemne-

kasvatusega seni kohalikul turul puuduoleva 

tootega vajaliku niši täitmine

Väga kvaliteetsete teesegude valmistamine: 

Eeriksaare väetee
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Kaire Vannas, Lepaniidi talu
Hiiumaa

Mitmekesise tootmisega peretalus peetakse lambaid 
ja kitsi ning kasvatatakse köögivilja ja kartulit

Oma tooraine väärindamine – piimast valmivad 
juustud, jäätis jm maitsvad tooted, lambalihast 
tehakse „Hiiu viiulit“

Kogu toodang müüakse lähipiirkonnas otse 
tarbijatele, koolidele-lasteaedadele, muist läheb 
Saaremaale beebitoidu valmistamiseks

Oma talu pood on hea koht, kus tarbijatelt 
tagasisidet küsida

Energiat annab päikesepark
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Väike Mahetalu OÜ
Piret ja Matthew Hill
Läänemaa

Valitud on suund, kus väikeselt pinnalt saab 
piisavalt toodangut, et pere saaks talutöödega ära 
elatada - kõrgel tasemel ja läbimõeldud 
tehnoloogiaga köögiviljakasvatus.

Maad haritakse mulda ei pööramata, et muld ja 
mullaelustik toetaksid väga kvaliteetse köögivilja 
kasvatamist nii avamaal kui ka kasvuhoonetes. 
Aasta ringi tegeletakse võrsete kasvatusega. 

Talupere on pühendunud just toodangu kõrgele 
kvaliteedile ja on selleks teadmisi hankinud 
maailma eri paigust.


