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Veski-Viinmamärdi taluhäärber



Lacaune piimalammas



Mai 2017 saabus 80+4 Lacaune tõugu 
piimalammast Prantsusmaalt



Lauda ja meierei ehitus 2017-2018



Väikeettevõttega alustamine Eestis

From a Dream to a Nightmare



2018 kulus suures osas vaidlusele 
PRIAga 
• PRIA projects 2016-2017: 

1 Meede 1.2 - Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine
2 Meetme 4.1 taotluse osaline rahuldamine ning toetuse määramine.

PRIA project nr: 41001501306
3 LEADER projektitoetus - Tartumaa Arendusselts

PRIA project nr: 619216781487
4 Meede 16.2: Lüpsilammaste kasvatamise majandus- ja

keskkonnamõjud Eestis: loomade kliimakohanemise, viljakuse ning
piimajõudluse ja -kvaliteedi rakendusuuring (EMÜ + Padova Univ.)
PRIA project nr: 616216780066 ->3rd position in Estonia

5 Meede 16.2: uute keskkonnasõbralike tehnoloogiate ning
tootmisprotsesside väljatöötamiseks töödeldud lambapiimatoodete
valmistamisel (EMÜ + Padova Univ.)
PRIA project nr: 616216780054 ->1st position in Estonia

- After several reports, letters, 
questions, answers (more that
150 written pages !)

- Only office work, nobody came
to check our projects !

- No possibility to communicate !!!

PRIA decided to remove all our
projects !



Esimesed tooted lehmapiimast 
november 2018



1. jaanuar 2019: esimene lüpsmine



Hetkeseis

• Kokku ca 170 looma
• Täiskasvanud loomi 120
• Ca 45 talle 
• 3 jäära
• Hetkel lüpsil 40 lammast



Meierei



Eesti juustu tänapäev suurtootmises...



Eesti juustu tänapäev väiketootmises...



„Juustukelder“



Burrata

Lehmapiimast toodame pasta filata tüüpi juustusid, 
ainsana Eestis!

Pidev töö toodetega.



Lambapiimast tooteid ca 15



Brändi ja pakendi disain



Müük ja turundus
• Jaekaubandus
• Restoranid
• Otsemüük laatdel, üritused kodus

• Facebook
• Instagram
• Bogijad
• Ajakirjandus

• Koostöövõrgustikud



Avatud talude päev 2019: ca 2100 külastajat



Avatud talude päev 2019



Jõulukohvik 2019







Esimene tunnustus tootele:
Tartu Maitse 2019 



Thanks for your attention !

Tänan tähelepanu eest!
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