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Hiidlaste Koostöökogu 
Hiiumaa kohaliku toidu tutvustamine purjelaeva HiiuIngel pardal 2021.suvel 
 
 
Hiidlaste halulaeva eeskujul ehitatud kaljas HiiuIngel tutvustas kolmel 
merekultuurisündmusel Hiiumaa kohalikku toitu.  
Toodetevalik oli kõigil kolmel korral sarnane:  
- Pagaritooted Hiiumaa Köök & Pagar tootevalikust; 
- Lepaniidi mahetalu kitsejuust; 
- Lihatooted ( suitsuvorstid, lihakonservid) Hiiu Roheline OÜ ja Lest & Lammas 

Omatehtu tootevalikust; 
- Hiiumaa käsitöömarmelaadid; 
- Hiiumaa käsitöömoosid “Mo moos”; 
- Hiiumaa Triinu õunamahl; 
- Hiiumaa käsitöölimonaadid; 
- Hiiumaa käsitööshokolaad; 
 
Tutvustavate toodete valikul tuli arvestada merereisi iseärasustega: 
kiirestiriknevat kaupa ei ole purjelaevas võimalik kaasa võtta ja külmkappide 
maht on äärmiselt piiratud. 
 
1. Moonsunt Runt nimeline kestvuspurjetamine ümber Hiiu-, Muhu- ja 

Saaremaa, juuli algus 2021. Taoline ettevõtmine sai teoks esmakordselt, tänu 
millele kogus ka meediakajastust ERRi uudistes, Hiiumaa ja Saaremaa 



kohalikus pressis. Sportlikus võtmes lahtiseletatuna viisime läbi kaks 
kestvuspurjetamise etappi vahefinishiga Kuressaares. Sealses jahisadamas oli 
HiiuIngel avatud külastajatele uudistamiseks. Laeva pardal tutvustati Hiiumaa 
toiduvalikut ning asja juurde kuulus ka degustatsioon. Külastajate koguarvuks 
kujunes umbes sadakond- tegemist oli siiski tööpäevaga ja uudistajaid 
kannustas laeva külastama sügavam huvi merekultuuri ja meie ettevõtmise 
vastu. 

Pildid Kuressaare sadamas toimunud Hiiumaa lähitoidu tutvustamiselt 
 

 

 





 

 
2. Tallinna Merepäevad 16.-18.juuli 2021. Tegemist on Eesti suurima 
merekultuurisündmusega, mille külastajate koguarvuks hinnatakse 100-150 tuhat 
inimest. HiiuIngel peatus traditsiooniliselt Tallinna Lennusadamas ning tegi 
tunniajaseid huvisõite Tallinna lahel. Hiiumaa toidu esitlused toimusid huvisõitude 
raames ja pakkusid laevareisijatele kindlasti lõbusaid üllatusi. 
 

 



 

 
 

 
3. Mariehamni Merefestival Ahvenamaal 23.-25.juuli. Festival korraldati 
kompenseerimaks suurte purjelaevade regati TallShipRace 2021 ärajäämist 



korooniapandeemia tõttu. Korraldajate hinnangul ulatus külastajate koguarv 
kolme festivalipäeva jooksul ligi 50 000 inimeseni. HiiuIngel oli koos teiste 
külalislaevade ja – jahtidega Mariehamni Läänesadamas. Laev oli külastusteks 
avatud ja toiduvalik eksponeeritud. Mõnevõrra tuli seoses väga palavate 
ilmadega korrigeerida esitlusaegu. 
 

 





 

 
 
Ain Tähiste 
Reeder ja projektijuht 
 
   
 
Hiiumaa lühikese tarneahela toidutooteid tutvustati purjelaeval Hiiuingel MAK 
2014-2020 toetus meetmes 16.4 "Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu 
põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus" 
 

  

 
 
 
 
 


