MTÜ Hiidlaste Koostöökogu
2017 taotlusvoor II Meede 1 Ettevõtete areng
Pihla OÜ “Piimatöötlemisseadmete soetamine” 8699.05 EUR
LEADER projekti raames soetatud seadmed ja töövahendid: juustukatel, separaator (315 l/h),
võimasin ja väikesed (1 kg) juustuvormid.
Seadmeid kasutades on toodetud piimatooteid: juustu, kohupiima ja jogurtit. Piimtooteid on
toodetud erinevate sündmuste raames: Avatud Talude Päev, Hiiumaa Tarbijate Ühistu
sügislaat. Seadmeid on kasutatud ka toodete proovipartiide tegemiseks tootearenduse
eesmärgil.
Nende seadmete ja vahendite kasutamisel on võimalik toota erinevaid tooteid: erineva
rasvasisaldusega kohupiimad ja jogurtid, hapendatud täispiimatooted, juustud, või ja isegi
pastöriseeritud piim.
Piimatoodete regulaarne tootmine saab toimuma regulaarselt peale Toiduseaduse
muutmise seaduse jõustumist. Selle seaduse määruse „Ettevõtte ehituse, projektlahenduse
ja seadmete hügieeninõuded toidu väikesemahulisel käitlemisel” eelnõu alusel leevenduvad
toidu väikesemahulise käitlemise ruumide hügieeninõuded:
Näiteks oleks lubatud:
 puitpindade kasutamine. Nt juustu laagerdamisel
 käte ja toidu pesemiseks ei pea olema eraldi valamut, kui käitlemise
väikesemahulisus võimaldab kasutada sama valamut ja välistatud on ristsaastumine
võimalus käidelda erinevaid tooteid samas ruumis eri ajal või eri kohas
 käitlemisruumi uks võib avaneda otse õue, kui tootmisprotsessi ajal on uks suletud
 üleriided ja kaitseriideid võib hoida käitlemisruumis, kui need on käitlemisalast
piisavalt eraldatud
 tualettruum võib asuda käitlemisruumidest eemal. Nt eraelamus, kui tootmishoone
on ehitatud kõrvalhoonesse pakendamis- ja pakkimismaterjalide, samuti puhastus- ja
desinfitseerimisvahendite hoidmiseks ei pea olema eraldi ruume, kui neid hoitakse
eraldatuna ja välistatud on ristsaastumine
 käitlemisvahendeid ja taarat võib pesta toidukäitlemisruumis, kui seda ei tehta
tootmise ajal
Need leevendatud nõuded võimaldaksid meie ettevõttel piimatooteid seaduslikult toota
juba olemasolevates ruumides ja me ei peaks regulaarse tootmise alustamiseks tegema
edasisi ulatuslikke investeeringuid. Ettevõtte juht lõpetas aastal 2019 bakalaureuseõppe
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MTÜ Hiidlaste Koostöökogu
toiduainete tehnoloogia erialal ja praegu omandab piimatehnoloogia erialal magistrikraadi
(eeldatav lõpetamine 2021) saades seega vajalikud teadmised piimatoodete tootmiseks.
Viide:
Rakendusaktide kavandid: https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/94f63d57b572-4046-9eb5-67b8a9ea85c1

Johanna Matto
matto.johanna@gmail.com
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