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MEMO 
 

1. Loode-Eesti toidukaardi kordustrüki arutelu 
 

- ei ole vaja venekeelset versiooni 
- grupeeritud piirkonna kaupa (või toidugrupi kaupa), pigem esimene variant, ei sõideta kaugele ostma, 

pigem otsitakse inspiratsiooni ümbrusest 
- tekst võiks olla suurem 
- kollast värvi tekst kollasel taustal ei ole hästi nähtav 
- mitte kasutada varjutatud teksti 
- kas ainult toidutootjad või ka toidupakkujad? Võivad olla ka toidupakkujad, kes ise toitu teevad ja kaasa 

müüvad  
- kaardi põhi liiga intensiivne, kirju – võiks olla ainult teed või siis tausta teha piimjamaks 
- tingmärkide selgus oluline, mõned paistavad välja eksitavad 
- number on olulisem, kui see tingmärk, numbrid võivad olla eri toidugruppidel eri värvi? 
- võib-olla võiks teha ka suuremad kaardid (lamineeritud või kapadel), mida saab ise üles panna 
- koordinaate mitte lisada, saab nime järgi otsida 
- kaarti võiks suurendada, keegi ei prindi ise A4 välja 
- palume kõigil oma andmed üle vaadata ja parandada 
- teeme uue üleskutse, kes soovib liituda 
- OTT saab aidata üleskutset jagada 
- kui on rohkem osalejaid, jõuab ristturundusega kaugemale 

 
2. LHKK-le on pakutud võimalust osaleda kohaliku toidu ja väiketootjate projektis  

 
- partnerid: Roheline Jõemaa, Dedoplistskaro LAG Gruusias 
- inspiratsiooniks maaeluvõrgustiku õppereis Gruusiasse 
- planeerime vastastikuseid õppereise kõigi tegevusgruppide juurde 
- tootjate üks ühele või grupivahetused, nt siidritootja siidritootjaga, juustutootja juustutootjaga 
- mis tegevusi veel võiks teha? 

o kohalik HoReCa mess (Läänemaa toidu näitel, kas siis koos nendega või eraldi) või mingis 
muus vormis kokku viia toidutootjad ja toiduvalmistajad 

o ühised müügiüritused, nt laatadel (Vanamõisa laat, Luige laat, Tourest, Mardilaat vms) 
o kohalike maitsete taldrik/menüü tippkokkadele 
o kohaliku toidu kinke- ja suveniiripakid 
o FAM reis väiksematele restoranidele 
o müügiletid, külmikud tootjate juures ja/või piirkonna kaubanduskeskustes 
o kas võiksime püüda ka välismaale minna? Võib-olla oleme veel liiga lapsekingades selle jaoks. 

Kui, siis mingite teiste võrgustike kaudu 
o ideaalne oleks ühistu, mis ise korraldaks tegevusi ja taotleks LHKK-lt 


