
                                    Mahe Hiid OÜ 

 
Mahe Hiid OÜ on Limusiin tõugu lihaveise kasvatusega ja turustamisega tegelev ettevõte. 

Meie sihiks on varustada jaekaubandust ja restorane eetiliselt ja loomasõbralikul kasvatatud  

Premium klassi maheveise lihaga.  

Täna on nõudlus maheveise liha järele selgelt kasvutrendis Euroopas ja põhjamaades kuid 

maheveise karju pole piisavalt. Vastupidi, epideemia esimese laine ajal karju lausa vähendati 

(Saksamaal, Madalmaades) kuid uue veisekarja kasvatamine on väga aeganõudev protsess. 

 

Tänased on inimesed järjest rohkem toitumisteadlikud, jälgitakse poest ostetu sisaldust ning 

järjest enam eelistatakse kohalikke väiketootjaid. Väiketootjate ainus tõsine takistus on aga 

tarbija hinnatundlikkus, mis peaks ajajooksul vähenema käsikäes teadmistega, et rohumaal 

kasvanud maheveise liha kvaliteet ei ole võrreldav „tööstuslikult toodetuga“. Samuti on 

maailmas levimas arusaam, et toiduainete transport teiselt poolt maakera on liiga suure 

jalajäljega loodusele ja ei ole kooskõlas maheda eluviisiga. Nii võikski tulevikus väheneda 

meie kontinendil Argentiinast ja Uus-Meremaalt saabunud maheveise liha turuosa kohaliku 

kasuks. 

Euroopas on levinud liha pakenditel „grass feed“ ja/või „grass finished“ mis tähendab 

esimese puhul, et loom on söönud peaasjalikult rohtu aga enne lihatööstusesse saatmist on 

nuumatud teravilja või maisiga. Kui pakendile on kirjutaud mõlemad lubadused, on tegemist 

algusest kuni lõpuni rohuga toidetud veisega ning ainult seda peetakse kõige puhtamaks ja 

loomulikumaks lihaks. Just selle sihi on endale võtnud ka Mahe Hiid. 

 

Hiiumaal on veistele väga sobiv kliima (pikad soojemad sügised) ja loodustingimused (ohtrad 

puis ja rannaniidud). Meie veised söövad suvel ajaloolistel rannakarjamaadel (PLK) ning 

talvel toidame neid heina ning siloga mis on tulnud puhtalt, kunstlike väetisteta põldudelt. 

Vilja ega muud lisatoitu meie veised ei saa. 

 

 

Tänaseks on Mahe Hiid jõudnud arengus etappi, kus vajame suurima investeeringu 

tegemiseks abi. Mahe Hiiu optimaalne kari on 350 ammveist. Põhikarja optimaalne 

miinimusuurus on oluline, et rahuldada poekettide väikseimaid regulaarseid tarneid. 

Põhikarjale lisaks sõlmime lepinguid teiste väiketootjatega kes kasvatavad veiseid meie 

kasvuprogrammi järgi ja tagame neile Mahe Hiiu kaubamärgi alt müügituru ja tulu mis on 

tavalihast hinnast kõrgem.  

Liider projekt abil ehitame 2022 aasta suvel Villamaale tänapäevase Hiiumaa kliimas hästi 

töötava integreeritud hoonekompleksi. Rajatis ei sarnane kuidagi tavalisele kolhoosiaja 

laudale. Limusiin tõugu veised vajavad kaitset tuule ja vihma eest kuid ei talu tavalauda 

liigniiskust, mis tekitavad haigusi. Talvel vajavad nad katust ja tuule suunast lähtuvalt 

kaitseseinu. Samas peab rajatis olema avatud vähemalt ühest küljes et tagada loomadele vaba 

sisse ja väljapääs läbi talve.  

Kokkuvõtvalt rajame kaasaegse rahvusvahelistele normatiividele ja mahetootmisele nõuetele 

vastava loomapidamise mudeli, mis on optimaalne ja jätkusuutlik just arvestades 

talvetingimusi, mis on meie kliimas võtmeküsimuseks. Lisaks tegeleme Villamaal koostöös 

Andres Vaaniga (kes on aasta põllumees 2021) Limusiin veiste tõuaretusega.  

 
 
 


