
 

KRITEERIUMID IGAPÄEVASELT AVATUD ETTEVÕTETELE 
 

KOHUSTUSLIKUD  NÕUDED 

 Ettevõte on esitanud toidu käitlemiseks majandustegevusteate või omab selleks tegevusluba (www.vet.agri.ee); 
 

 Ettevõte (kes toodab või pakub alkohoolseid jooke) on registreeritud majandustegevusregistris (MTR); 
 

 Ettevõtte menüü põhineb osaliselt või täielikult kohalikul toidupärandil ja –kultuuril ning kohalikel või rahvusroogadel, sh. joogid (kehtib toitlustust pakkuvatele 
ettevõtetele): 
- Menüüs olevad road on värsked, kohapeal valmistatud (käsitööna valmistatud või nö. “home made”), maitsvad ning täisväärtuslikud; 
- Menüüs olevad road on hooajalised ja/või piirkonnale iseloomulikud; 
- Kohalik toit /rahvustoit/rahvusjoogid on menüüs selgelt eristatavad; 
- Menüüs olevaid roogasid serveeritakse parimat toiduelamust pakkuvatel viisidel, mis tagavad ka toiduohutuse. 

 

 Ettevõte kasutab roogade või toodete valmistamisel kohalikku toorainet; 
 

 Juhul kui ettevõttel on oma talupood, siis seal on müügil kohapeal kasvatatud või toodetud toidutooted; 
 

 Külastajaid teenindav personal (sh. omanik, juht, teenindaja jne) teab toidu päritolu, traditsioonidega seotust, retsepti, valmistusmeetodit (toitlustusteenuse 
pakkujad), toodete kasvatamise ja/või valmistamisega seotud infot (toidutootjad) või müüdavate toodetega seotud infot (talupoed); 

 

 Ettevõte lähtub külalislahke teeninduse printsiipidest; 
 

 Teenindajad oskavad suhelda eesti keeles ja kui ettevõte on suunatud ka väliskülastajatele, siis vähemalt ühes laiemalt levinud võõrkeeles; 
 

 Toitlustus- /müügi-/ õpitoa/ degusteerimisruum on kooskõlas ümbritseva keskkonnaga, puhas ja funktsionaalne; 
 

 Informatsioon lahtiolekuaegade ja makseviiside kohta on sissepääsu juures nähtavad; 
 

 Ümbritsev keskkond on puhas ja korras; 
 

 Klientidel on võimalik kasutada tualettruumi, mis on heas seisukorras, puhas ja korraliku visuaalse väljanägemisega (kehtib toitlustust pakkuvatele ettevõtetele); 



 

 Suuremate rühmade teenindamisel on tualettruumidel vastav suutlikkus (kehtib toitlustusettevõtetele); 
 

 Suuremate rühmade teenindamisel on parkimisalal vastav suutlikkus. 

SOOVITUSLIKUD  NÕUDED 

 Tooted põhinevad osaliselt või täielikult kohalikul toidupärandil ja –kultuuril (kehtib toidutootjatele); 
 

 Informatsioon ettevõtte teenustest on kättesaadav internetis (nt veebilehel või sotsiaalvõrgustikes); 
       NB! Juhul kui ettevõtte teenused on suunatud ka väliskülastajatele, siis informatsioon on kättesaadav ka ühes laiemalt levinud võõrkeeles. 
 

 Külastajad saavad kohapeal valmistatud tooteid kaasa osta (kehtib toitlustuse pakkujatele ja toidutootjatele); 
 

 Suurt tähelepanu on pööratud müügilolevate toodete väljapanekule (kehtib talupoodidele); 
 

 Menüüs on arvestatud erinevate vajadustega külastajatega (taimetoitlased, gluteeni- ja/või laktoositalumatustega külastajad jne) (kehtib toitlustuse pakkujatele); 
 

 Lastele suunatud menüüs on vähemalt üks kohalik või rahvusroog (kehtib toitlustust pakkuvatele ettevõtetele); 
 

 Tooraine saamisel teeb ettevõte koostööd kohalike talunike, toidutootjate, turgudega jne- see on menüüs või menüü lisas välja toodud; (kehtib toitlustust 
pakkuvatele ettevõtetele); 

 

 Roogasid serveeritakse ettevõtte miljööga sobivatest nõudest- nii et tekiks ühtne tervik (kehtib toitlustust pakkuvatele ettevõtetele); 
 

 Kohalikus või rahvuslikus stiilis või rahvusliku alatooniga sise- ja väliskujundus; 
 

 Ettevõte on kergesti leitav (nt. Viidad, GPS koordinaadid kodulehel); 
 

 Hea ligipääs (erivajadustega inimesi silmas pidades); 
 

 Külastajatel on võimalik parkida ettevõtte vahetus läheduses (sh jalgrataste parkimine); 
 

 Tasuta WIFI. 
 


