
  
 

Eesti toore- Eesti toode! 

Toomas Rüütmann 

 

Innustatuna kohalikust maitsest!  



Tutvustus! 
 
•  Tootjarühm Polli Fruit TÜ on tulundusühing, mis ühendab 

Eestimaa õuna- ja marjakasvatajaid, tarbijaid ning 
vahendajaid. 

•  Me seisame ühe eesmärgi eest - Eesti toidulaualt peab leidma 
häid Eesti puuvilju ja marju.  

•  Meie kohalikud aiad on erilised eksisteerides Eestimaa 
puutumata looduses.  

•  Aitame üheskoos kohalikel õuntel ja marjadel küpseda, 
jälgides ja austades mahepõllumajanduse põhitõdesid! 

•  Anname endast parima, et saavutada harmoonia kasulikkuse 
ja töötlemise valdkonnas. 

 

 

 

 

 



Kvaliteetne tooraine! 

• Maksimaalne sordiomaduste saavutamine 

– Õige küpsusaste korjamisel  

– Õigeaegne korjamine 

– Kvaliteetne korjamine 

– Säilitustingimused 

• Istanduste hooldamine 

– Kaasaegsemad agrotehnilised kasvatusmeetodid, tagavad 
taimekaitsevahendite ja mineraalväetiste minimaalse 
osakaalu 

– Vegetatsiooniperioodi intensiivne monitooring, tagamaks 
keskkonnasäästliku kasvu 

 

 

 



 
 

Tooraine töötlemine! 
  

• Püreed 
– Püreede tootmisel väärtustatakse tervet 

marja, nii sisu, kesta kui ka seemneid 
marjade desintegraatorveskis töötlemisel 

 
– Marjade kestades ja seemnetes leidub 

hulgaliselt väärtuslike aineid ning sel viisil 
töödeldes muudame needki marjade osad 
kasutuskõlblikuks meie toidulaual 

 

 



Tooraine töötlemine! 
 

– Sügavkülmutatud marjad jahvatatakse veskis külmutatud 
olekus marjapüreeks ja pannakse topsidesse ning seejärel 
uuesti sügavkülma 
 

– Külmast võetud püree võib peale ülessulatamist otse 
toidulauale serveerida või valmistada kordumatu “teose” 
 

– Ilma ühtki säilitusainet kasutamata on täisväärtuslik 
maitseelamus 

 



Tooraine töötlemine! 

• Naturaalne õunamahl 

– Valmistatud enda kasvatatud kuldsetest kodumaal aretatud 
õunasortidest nagu Põltsamaa taliõun, Tellissaar ja 
Talvenauding 

– Korjatud mahlaõunad viiakse hoidlasse järelküpsemisse ning 
suhkru ja happe suhe tasakaalustub õunas 

– Toorme töötlemine ja villimine 

 

 



Meie tooted! 

• Värsked tooted  

– Õun 

– Must sõstar 

– Punane sõstar 

– Maasikas  

• Mahlad 

– Õunamahl 

– Mustasõstra mahl 

– Segumahlad 

• Külmutatud tooted 

– Karusmarja püree 

– Mustasõstrapüree 

 

 

 

 



Toodete realiseerimine! 

• Värsked tooted 

– Õunad ( august-märts) 

– Marjad (juuni- august) 

• Mahlad 

– Mustasõstramahl ( alates august) 

– Õunamahl (alates november) 

• Püreed 

– Karusmari ja mustasõstrapüree (alates august) 



Kokkuvõtteks! 

• Ampsates aga ehtsat Eesti õuna 
või avades kodumaistest 
marjadest valmistatud moosi, 
saab kohe vahe selgeks. Eesti 
meel ja maitse käivad ikka 
käsikäes.  

• Hea oleks teada Teie ootusi ja 
soove kodumaise tooraine ja 
toodangu vastu, et suudaksime 
pakkuda üheskoos 
unustamatuid maitseelamusi! 



Tänan ja meeldivale koostööle 

lootma jäädes!  

Toomas Rüütmann 

PolliFruit TÜ 

toomas@ounaaiad.ee 

  


