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REKLAAMKLIPP

https://youtu.be/bZ3LC5GPWZA


MÕTTETALGU  & KOOLITUS AJAKAVA

 17.45-18.00 saabumine, registreerimine

 18.00 Veterinaar- ja Toiduamet Zarina Skvortsova presentatsioon iseseisvaks 

tutvumiseks kodus

 18.05-18.15  Tutvumisring ja arutelu – Mis teeb sinu arvates heast 

kodukohvikust väga hea kodukohviku?

 18.15 Ülevaade saamisloost, kodukohviku päevadest Meriväljal 2016-2022

 Reklaamiväljunditest ja koostööst

 Näited, nipid, kogemused

 19.00 küsimused ja aruteluring vabas vormis



MIKS ME TÄNA KOHTUME?

 Saame tuttavaks & toetame üksteist

 Jagame kogemusi & rõõmu, inspireerime

 Vaatame üle kokkulepped kommunikatsiooni osas, et info leviks, sest see on 

üks osa koostööst kogukonnas

 Küsime & otsime koos vastuseid, et teha paremini

 Hoiame kodukohvikute ürituse mainet kõrgel ehk on see EESTI või 

MERIVÄLJA OMA NOKIA!



KODUKOHVIKUTE EESTVEDAJAD EESTIS 2016 –

ESMAKORDNE ÜHINE KOHTUMINE



KUIDAS SAI KODUKOHVIKUTE

TRADITSIOON ALGUSE MERIVÄLJAL?

 Merivälja kodukohvikute idee sai alguse 1. aprillil 2016 aprillinaljast, kui tegin 
naljaviluks Facebooki ürituse Merivälja kodukohvikud, mispeale mu abikaasa 
ütles,et see pole nali, see on asi, mis tuleb ära teha.

 Edasi läks kõik veerema kui lumepall. Kutsusin kokku kogukonna inimesi 
mõttetalgutele Merivälja parki ja selgus, et huvi on suur. Alustasin 
toimetamisega, kasutasin heas mõttes kõik oma sõbrad ja koostööpartnerid 
esimesel aastal hea eesmärgi nimel ära. Edasi loe ajalugu 
https://merivaljaselts.ee/kohvikud/

https://merivaljaselts.ee/kohvikud/


AJALUGU
 Merivälja kodukohvikute on alati augustikuu viimasel pühapäeval Kodukohvikuid avati 

22 tk – 2016, 25 tk - 2017, 24 tk 2018, 21 tk 2019, 26 tk 2020, 20 tk 2021, 24 tk 2022

 2017 oli korduskohvikuid 13 ja uusi 12, korduskohvikuid 13, uusi 11, enamasti on uusi ca 25-30 %

 Sai väga palju positiivset vastukaja, mõistsime, et Merivälja vajab sellist rõõmsat päeva –
kogukonna alustala

 Plaan on muuta traditsiooniks, kas üle aasta teha edaspidi vms. Korraldada Merivälja Seltsi 
eestvedamisel, kaasates üha enam korraldusmeeskonda kogukonda, et üritus korraldaks end nn 
ise ära, et oleks suur ja kokkuhoidev tiim. 2024 järgmised kodukohvikud ja siis saab Merivälja 100-
aastakseks

 Selts otsib uusi aktiivseid liikmeid, kes sooviksid panustada heaollu eelkõige oma ajaga



KOOSTÖÖPARNTERID 2022

 Mähe Selts

 Maarjamäe Selts

 Pirita LOV

 Trükiagentuur Grupp, Printstart

 Arc Disain

 Merivälja Kool

 Ülemiste keskus

 MediaGear

 MullDrinks

 Stuudio kass ja rebane



KORRALDUSTIIM EHK MIDA SELTS TEEB 

KODUKOHVIKUTE JAOKS
Merivälja Seltsi vabatahtlikud

 Suhtlus kodukohvikupidajatega - Marleen Lobjakas (Merivälja Seltsi juhatuse liige)  

 Korrektor – Kai-Ines Nelson (Merivälja Seltsi juhatuse liige)

 Avaliku ürituse loa taotlus – Ruth Lobjakas (seltsi liige)

 Veebileht, stilistika - Shvea Järvet

 Bännerite paigaldamine ja eemaldamine Väle Võlma (Kompassi vabatahtlik), Lilian Erm (Merivälja Seltsi juhatuse liige), 
Lembe Levo (seltsi liige)

 Kodukohvikute tänuüritus – Katrin Krass (seltsi liige)

 Shvea Järvet – stilistika, kodukohvikute reklaamtoidud

 Videoklipp – operaator Marko Levo

 Videoklipp – montaazh - Martin Levo

 Suunaviitade ja siltide paigalduse 27.8  Edward Ekker (eelmise kooseisu Merivälja Seltsi juhatuse liige), Silver Sternfeldt 
(Merivälja Seltsi juhatuse liige), Karl Männasoo (kogukonna liige, kodukohviku pidaja)

 Eelarve  – Lembe Levo (seltsi liige)

 Projekt – Lembe Levo (seltsi liige)

 Koolitus ja koolituse ettevalmistus – Lembe Levo (seltsi liige)

 Tehnilised teemad – Lembe Levo (seltsi liige)

 Vabatahtlike värbamine – Lembe Levo (seltsi liige)

 Reklaam ( Facebook, veeb, google kaart, tekstid, flaierid, sildid, teksti loome) jpm– Lembe Levo (seltsi liige)



KORRALDUSTIIM & VABATAHTLIKUD KEDA 

OTSIME VEEL VÕIMALUSEL

 Fotograaf (kuni 3 inimest, vaja veel 2 inimest) 28. augustil – Jüri Kutsar 

(Merivälja Seltsi juhatuse liige)

 Kriitidega reklaamide kirjutajad 4 x 2 in, sobib nt emadele koos lastega

 Flaierite jagaja kodukohvikultele päeva hommikul 2-3 h – Lembe Levo (seltsi 

liige), 1 inmene lisaks

 viitade ja siltide kokku korjaja ka kodukohvikute ürituse õhtul – Külli Kroon 

(Merivälja Seltsi juhatuse liige) ja Jaanus Kroon (seltsi liige)



AVALIK ÜRITUS

 Merivälja kodukohvikud on avalik üritus, iga kodukohvikupidaja otsustab ja 

vastutab ise oma kodukohvikus toimuva eest.

 Avaliku ürituse loa taotluses ei ole märgitud, et pakutakse alkoholi, kuna siis 

peaks olema igas kodukohvikus turvamees, kuid see võimekus meil puudub.

 Kindlasti ei tohi lapsed alkoholi lauda viia või müüa! Mõõdukus ja viisakus

 Oluline on hügieen! 



KUIDAS ME SAAME NÄHTAVAKS?

KES TEEB REKLAAMI? MILLEST SÕLTUB EDU?

 Kodukohvikute meeskond teeb kommunikatsiooni - 20%

 Kodukohvikupidaja ISE teeb teise osa kommunikatsioonist – 20%

 Kodukohvikupidaja teeb läbimõeldud ja toreda kohviku – 20%

 Alternatiivsed üritused ehk konkurendid– 20%

 Ilm 20%



VEEB

merivaljaselts.ee



KUIDAS TEEME KOHVIKUD NÄHTAVAKS? 

 Suunaviidad (kahe tänava otsas) number /nimeta



KODUKOHVIKU SILT – LIHTNE LEIDA –

LIBAKOHVIKUTEL EI OLE ÜHTSET TÄHISTUST!

 Numereeritud – flaieril, tähestiku järjekorras, suunaviidal ja sildil ka sama 

number läbivalt!



KUIDAS ME OLEME NÄHTAVAD

KODUKOHVIKUTE PÄEVAL?

1. Kodukohviku pidaja aneb õhupallid vävavale nähtavale kohale, hea kui ei ole teravaid 

esemeid läheduses

2. Paigutab flaierid väraval nähtavale 

kohale



BÄNNERID FACEBOOKIS



MERIVÄLJA KODUKOHVIKUD LEHT 

FACEBOOKIS



FACEBOOKI POSTITUSTE AJAKAVA 



ÜRITUS FACEBOOKIS MERIVÄLJA KODUKOHVIKUD



5 PLAKAT PIRITAL



LUGU JA REKLAAMID PIRITA LEHES



PIIRKONNA KAART – VEEBIS, 

FACEBOOKIS, SUURENDATAV

 3 wc-d, sh 

 1 invaWC

 Pargis, poe juures,

 Viimsi / Vaate tee nurgal



KOMMUNIKATSIOON JA KOOSTÖÖ FACEBOOKIS

 Pirita-Kose, Viimsi, Miiduranna, Pirita elu, Pirita kogukond, Pirita inimesed 

postitused

 Kogukondades vel Kalamaja, Nõmme, Pelgulinna, Miiduranna jpt

 Keskkondades huvi.ee; lastega.ee; maainfo.ee; kuhuminna.ee, 

kultuurikava.ee jne



BÄNNERI EKSPONEERIMINE PIIRKONNAS

 Ranniku tee nurgal

 Randvere teel 2 tk

 Merivälja Kooli juures

 Merivälja poe juures

 Aia teel, Viimsi teel, Hõbekuuse teel



BÄNNERI EKSPONEERIMINE



BÄNNERI EKSPONEERIMINE PIIRKONNAS



BÄNNERI EKSPONEERIMINE SEL PÜHAPÄEVAL



SUUNAVIITADE JA SILTIDE 

KOMPLEKTEERIMINE 27.08



IGA KODUKOHVIKU EESMÄRGID

 Lähendada kogukonda, häid naabreid avades oma koduaiad

 Kodune & kvaliteetne toit

 Meelelahutus, kontserdid, DJ, muusika

 Tegevused perele, lastele, töötoad

 Näitame julgelt, millised me ise oleme, millega me tegeleme, mida 
armastame

Tulemuseks mitmekesine(-kihiline) ja 

jätkusuutlik asum ja sõbralikud naabrid



SINA LOO OMA ÜRITUS OMA ISIKLIKULE 

LEHEL OMA KOHVIKU JAOKS KA!

 Postita kutse

 Postita menüü

 Postita meeldetuletus, 

ilm, sularaha, rõõmus meel vms

 Toimus koolitus, oleme kogenud..

 Pirita lehe reklaamloo link seltsi veebist

 Klipp, reminder klipp

 Tule vabatahtlikuks kui vaja

 Loos kui on

 Prindi flaier, link kodukohvikute kaardile

 Tegevuskava – lastele, muusika jms 



Vaata https://merivaljaselts.ee/meelespea/

https://merivaljaselts.ee/meelespea/


MIS TEGEVUSED ME KOKKU LEPPISIME 

REGISTREERUMISEL?



KUIDAS TEHA OMA KOHVIK NÄHTAVAKS 

JA ATRAKTIIVSEKS?

Üks pilt räägib rohkem kui tuhat sõna! Halb pilt ei loo meeleolu ja on hall, hea 

pilt paneb süljenäärmed nõristuma ja kutsub!

 Räägi sõpradele, ja tuttavatele, kolleegidele ning äripartneritele kellega 

kohtud, jaga neile flaiereid

 Saada paberkutseid naabritele, sõpradele, sugulastele 

 Vii flaier töö juurde, köögi seal seinale või puhkenurka

 Saada info oma naabrivalve listi

 Tee ägedaid fotosid kohvikus toimetajatest põlledega, ilusast aiast, 

detailidest toidust vms. veebi ja FB postituse jaoks ka tulevikuks, sel aastal on 

väga erineva tasemega fotod. Seda kvaliteeti on vaja jätkusuutlikuse 

huvides tõsta.



KUST LEIAN HÄID IDEID, ET TEHA OMA 

KOHVIK HÄSTI NÄHTAVAKS?

 Googleda (ajalehtedes on palju lugusid, vaata teiste kodukohvikute 
veebilehkülgi, Facebooki postitusi, vaata avatudtalud.ee, kohvikutepaev.ee

 http://www.maaturism.ee/_new/index.php?id=seto-kulavuu#.WXnV74TyiUl

 https://www.facebook.com/pg/arukulakultuuriselts/photos/?tab=album&album
_id=859285234140716

 http://tartu.postimees.ee/4169931/kodukohvikutepaevast-on-peagi-igas-
eestimaa-paigas-saamas-traditsioon?_ga=2.135038965.588583890.1501155169-
738178359.1488801419

 Külasta võimalusel vähemaid ühte kodukohvikute päeva enne kui ise 
kodukohviku avad

 https://www.dreamgrow.ee/10025-36-saiti-tasuta-pildid-ja-videod-
kommertskasutuseks/

http://www.maaturism.ee/_new/index.php?id=seto-kulavuu#.WXnV74TyiUl
https://www.facebook.com/pg/arukulakultuuriselts/photos/?tab=album&album_id=859285234140716
http://tartu.postimees.ee/4169931/kodukohvikutepaevast-on-peagi-igas-eestimaa-paigas-saamas-traditsioon?_ga=2.135038965.588583890.1501155169-738178359.1488801419
https://www.dreamgrow.ee/10025-36-saiti-tasuta-pildid-ja-videod-kommertskasutuseks/


SILDID OLGU PIGEM ILUSAD & SELGED!

 Ära karda silte – rohkem silte on vähem kui parem, su käed ja suu jäävad 
rohkem vabaks, sildid juhatavad juba. Kasuta pilte, näe  info jagamise ja 
hubasusega vaeva.

 Kus ma saan käsi pesta?

 Kus ma saan tualetti minna?

 Kuhu pane prügi? Kas sorteerite?

 Kas on kusagile, kuhu külaline ei ole oodatud? Sinna võib muheda sildi panna 
(Ainult kodukohvikupidajale! vms)

 Kas siin on lasteala?

 Kus toimub kontsert? Millal? 

 Ajakava ja menüü väraval, lisaks hinnasildid ka kaupade juures



NIPPE MEELEOLU LOOMISEKS

 Kasvõi euroalused, kaltsuvaibad, linad, lilled (põllulilled) lisavad oluliselt 

hubasust; salvrätikud, küünlad, lipukesed, linad – lisab meeleolu



NIPPE 

 Kellelegi ei meeldi oodata, kasuta näiteks lauanumbreid või järjekorra 
numbreid, mõtle süsteem läbi



NIPPE 



NIPPE

 Nimesildid, teavitussildid, 

ajakava, menüü, hinnasildid-

otsi vahvaid pilte, mis 

haakuvad sinu teemaga, näide 

Jalgratturite kohvikust 2016, aga 

kui oled hea joonistaja, siis anna 

aga fantaasiale ruumi 



HOIA JULGELT OMA JOONT!
 Ja tunne rõõmu sellest, mida sina teed ja nii nagu sina teed

 Püüa toimetada nii, et sa kellegi eetikapiire ei ületa ega riku ka 

hügieenireegleid

 Ära hüppa üle oma varju!

 Ära riski ülemäära oma pere heaolu ja rahakotiga!

 Kui jääb toitu järgi, mõtle, kuidas saad säilitada või teha tänupidu abilistele 

vms.

 Aitäh, et oled osa kogukonnapäevast, aitäh, et vaatasid

materjale 



Inspireerivat ettevalmistuse perioodi!
Saada fotod ühise galerii jaoks wetransfer.com kaudu 

merivaljaselts@gmail.com



28. AUGUSTIL KONKUREERIVAD 

ÜRITUSED



TÄNUKOHVIK KODUKOHVIKU PIDAJALTELE, 

VABATAHTLIKE, JA PARTNERITELE

Palun registreeri 

osalus lingilt

http://lingid.ee/mVLKy


MINA TÄNAN KUULAMAST!



KODUKOHVIKUTE 

VAHETUSTEST 

VARASEMATEST 

KOGEMUSTEST



Linnalähedal maal - Millele ma ei osanud 

mõelda ja mida ma saanuks paremini, mis 

tuli väga hästi välja? Abiväe tähtsus.  

Malle Jürilo 
 1. Kasutasime päris nõusid. 

Kui seda teha sellises 
koguses, nagu meil oli (oli 
palju), siis peaks olema 
vähemalt 2 inimest, kes 
nõusid peseksid. Ühele teeb 
terve päeva ninapidi vees 
olemine liiga. Või siis teha 
vahetustega, roteeruvalt 
muu meeskonnaga. Samas 
inimestele väga meeldis, et 
ei olnud ühekordsed nõud.

 2. Kui suurelt ette võtta, siis 
peaks arvestama, et 
järgmisel päeval saaks 
taastuda. Hull möll võtab 
füüsiliselt päris läbi.



3. Ettevalmistused võtsid päris palju aega, ei osanud arvestada, et nii palju 

kulub. Viimased ööd jäid üsnagi vahele. Kui saab, siis alustada väiksemate 

asjadega juba varasemalt (a'la hinnasildid, hoovi valmis sättimine, mingid 

juhised). Võimalusel teha juba eelnevalt graafik, kes mis päeval ja mitmeks 

tunniks saab appi tulla. Tööd läbi mõelda, mis on vaja teha, siis on kergem 

aega planeerida. See on hästi oluline.

Jaga juba eelneval päeval välja ülesanded - kes millega tegeleb ja mille 

eest vastutab. Siis ei ole pea laiali jooksmist.

4. Mõistlik on valmis olla selleks, et võib ette tulla, kus mõnel väiksel on vaja 

tualetti minna, või on mähkuga avarii juhtunud ja vaja vee ligi pääseda, et 

pesta. Et lemmikloom vajab vett või istumise alla oleks vaja tekki.

5. Toiduhügieeni koolitus on vajalik teha kogu meeskonnale - käte 

pesemine, rahaga toimetamine, toidu serveerimine jms. Eriti laste 

tähelepanu tuleb  sellele pöörata.



 6. Kogu meeskond vajab täpseid juhiseid, kuidas asju serveerida - mis 

millega, kui palju, kuidas. Mina ei jõudnud seda teha, sest rahvas vooris juba 

hoovi ja mind lükati lihtsalt letti. Aga köögis oli esimesed 15 minutit paanika, 

enne kui asjad paika said ja kõik said pildi selgeks, et mida ma roogadelt 

ootan. 

 7. Tellimuste vastuvõtmisel kasutasime laua numbreid. Üldiselt töötas hästi, 

vaid paar segadusekest oli, kus inimesed olid kuskile põõsa alla varjunud.

 8. Mõelda ette, kus saab säilitada toiduaineid ja ette valmis tehtud asju. 

Kas rentida külmkapp või saab selle laenata mõnelt sõbralt. 



9. Varuda peenraha, eriti 

alguses läheb seda tarvis.

10. Vali meeskonda ainult 

pinget taluvad ja sõbralikud 

inimesed :) 

Kokkuvõtteks, oli väga äge 

üritus. Saime väga palju 

kiidusõnu muidu kinniste 

eestlaste käest. Õnneks oli ilm 

super ja saime pea kõik 

müüdud, mis valmis oli 

tehtud. Aga järgmisel päeval 

oli vaja koristada. Varu selleks 

abilisi.



Miks, kui kaua ja kuidas me tegime 

ettevalmistusi oma tiimiga



Sepagrill ja Buduaarkohvik



Millal alustasime ettevalmistusi ja 

millised need olid?
 Juuni alguses. Kohe, kui kohvik sai registreeritud.

 Ettevalmistused kestsid terve suve, sest otsustasime avada 2 kohvikut ja aia 

koos mänguplatsiga

 Väga palju aega ja energiat läks aia korda seadmisele.

 Sepagrilli jaoks sai valmistatud kaks grillahju.

 Ateljee oli vaja muuta kohvikuks.

 Kokku oli vaja saada meeskond.



Kui palju abilisi? Kes need olid ja 

millised ülesanded kellelgi olid?
 Abilisteks olid  sugulased, sõbrad ja tuttavad

 Sepagrillis tegutsejaid ja abilisi ca 8

 Buduaarkohvikus tegutsejaid ja abilisi ca 8

 Aia korda seadmise tiim (kogu pere)



Kuidas teha nii, et kõik sujuks?

 Hakata varakult ettevalmistusi tegema ja planeerima.

 Kaasata oma kohvikusse piisavalt abilisi. Mida rohkem seda parem ja 
toredam.

 Ülesanded võimalikult täpselt ära jagada.

 Iga abiline küpsetab ka ise midagi ja toob müügiks. See vähendab 
peremeeste ja perenaiste niigi suurt koormust.

 Piisavalt varuda kõike.

 Arvestada, et tuleb ootamatuid olukordi ja nendele leida jooksvaid ja 
loovaid lahendusi.

 Mitte jätta viimast ööd enne kohviku avamist magamata ööks.

 Välja mõelda plaan vihmase ilma jaoks.





MERIVÄLJA KODUKOHVIK

Kontseptsioon-”kastist 

välja”

Kompassi 

kohvik

Ruth 

Lobjakas



Kohviku mõte

 Sotsiaalne projekt kogukonnle koos kogukonnaga – kaasata palju sõpru



Loomulikult toit
 mingi eriline toode, meie puhul veganburger  ja lastele tokisaiad.



Lisategevused

 2017.a. rahvaküsitlus, loosiratas, elav muusika 



Lisategevused

 2018.a. Proovime teha nutimängu- viktoriini küsimustega Merivälja  ajaloo 

kohta. Osalejate vahel loositakse auhind.

 https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fkompass.advent.ee%2Fko

hvikutepaeva-viktoriin%2F&h=AT2e1w689GYSQZVvWZZaV8138TnbsG-

8YAqNs3wQZRrhj8o5n9HAaLtxR_D1CFLUoEkzQ9NDwD6_K855qlQPhW8tswd8

B7FBn1-mmkHd7_nnwd8_jxEQ5SwyPDVmiQuj-RSJDQyceDcrZrtkcQ

 Lastelle näomaalingud

 Paneme seekord välja ka käsitööna valminud ehete ja kaartide müügilaua

https://l.facebook.com/l.php?u=http://kompass.advent.ee/kohvikutepaeva-viktoriin/&h=AT2e1w689GYSQZVvWZZaV8138TnbsG-8YAqNs3wQZRrhj8o5n9HAaLtxR_D1CFLUoEkzQ9NDwD6_K855qlQPhW8tswd8B7FBn1-mmkHd7_nnwd8_jxEQ5SwyPDVmiQuj-RSJDQyceDcrZrtkcQ


Kompassi kohvik kutsub taas!



Eelarve & näpunäiteid, kust

leida telk või külmik



EELARVE – TUNNE OMA KULUSID



NB! See on näidis – palun ärge võtke

seda “puhta kullana”

 KÕIGE TÄHTSAM – mõelge kõigepealt valmis, mis on teie eelarvlised võimalused ja

pange paika see summa. Kui eelarvet ei planeeri, siis võivad minna summad ootamatult

väga suureks ja eelarve läheb kontrolli alt välja. Planeerimine on oluline

 Alati arvestage, et väga kindlalt ei tea kunagi, kui palju tuleb rahvast ja kui palju

ostetakse – see sõltub paljudest asjadest (n. ilm, kas ja kui palju olete reklaami teinud, 

asukoht, hinnad, toitude välimus ja maitse, programm ja muud tegevused, teenindus jne

jne). 

 Suured koguses söögi tegemine on midagi muud, kui oma perele õhtusöögi

valmistamine (vajad rohkem ruumi, planeerimist jne)

 Mõistlik on koostada menüü nii, et kui midagi järele jääb, siis seda saab panna n 

sügavkülma või kutsuda järgmisel päeval sõbrad külla.

 Kui toit saab otsa, siis ei juhtu midagi.



TOORAINE

(muna, jahu, suhkrur, leib, porgand

jne)

RENT
(külmik, kohvimasin, grillpann, telk, 

lauad jne)

TARVIKUD
(ühekordsed nõud, prinditud

materjal, kaunistused – pluss muud
kulud nagu elekter, vesi jne) 

TÖÖTASU
(n lastele või abitöölistele, 

esinejad jne)



TOORAINE KULUD            Mida pakkuda? 

Teeks n beseerulli EESTI100 TORT raamatust



Nii saad näiteks ühe beseerulli omahinna teada. 

Mõtle, mitu sa teed ja mida veel teed ja nii saad

toorainele kuluva hinna teada. Arvesta, et lisaks

sellele on sul veel kulusid. Mõtle, kus on tooraine

odavam.



Kuhu panna toit? Aga kui sajab vihma? Kas mul

on vaja rentida n külmik ja telk või saan ilma
nendeta hakkama – kõik on seotud rahaga☺



Rendi kulud

NB! Küsi hinda – ära eelda ega oleta! Mitmeks

päevaks on vaja rentida jne



Mõned lingid (külmik, telk, grillpann jne

rent)

 https://www.funrent.ee/peotelk-5x10-m

 http://www.reserv.ee/

 http://www.gastro.ee/uued_tooted/k%C3%B6%C3%B6giseadmed/k%C3%B

Clmseadmed/

 http://kylminaator.ee/rendiseadmed-1.html?m=1

 http://kreutz.ee/suurkoogiseadmete-rent/

 http://www.eventcatering.ee/

 https://www.funrent.ee/

http://www.gastro.ee/uued_tooted/k%C3%B6%C3%B6giseadmed/k%C3%BClmseadmed/
http://kylminaator.ee/rendiseadmed-1.html?m=1
http://kreutz.ee/suurkoogiseadmete-rent/
http://www.eventcatering.ee/
https://www.funrent.ee/


RENTIDA VÕI OSTA VÕI LAENATA SÕPRADELT?



RENTIDA VÕI OSTA ?

TASSI RENT 0,25 versus       ÜHEKORDNE TOPS 0,05



RENTIDA VÕI OSTA ?

TASSI RENT 0,25 versus       ÜHEKORDNE TOPS 0,05

40 TASSI 10 EUR                   400 TOPSI 20 EUR  





TARVIKUD (nõud, printimine jne). Sul on 

lisaks kulusid elektrile ja veele jne



TÖÖJÕU KULUD



KULUD KOKKU – kui eelarvet ei planeeri ja enne

paika ei pane, et millele ja kui palju kulutada, siis

võib lõpuks olla üllatus suur ja hirmutav. 

Planeerimine on oluline!



Kui see on tehtud, siis saad analüüsida - Kas tõsta
müügihinda või langetada kulusid? 

Kõige tähtsam on KOGUKOND JA VAHVA TUNNE!



Palderjani resto 

Maria Värton 



Tutvustus ja kontseptsioon

Pererahvas koos toredate ja 

andekate

sõpradega pakub kolmekäigulise  

lõuna-või õhtusöögi. Olete 

oodatud ka ainult kohvi jooma. 

Menüüs on restoranile sobilikult 

liha- ja kalapalad köögiviljadega 

ning kõigele on peale keeratud

üks väike Palderjani vint.

Keedame palderjani teed Vana 

Kummut ja mekkida saab ka meie 

tänavale nime andnud Valeriana 

officinalise piisakesi.

Sujuvamaks teenindamiseks 

palume kohad broneerida 

maria.varton@gmail.com 



À la carte resto 

 Menüüs: 2-3 eelrooga, 2-3 põhirooga,  2 magustoitu, kohv/tee, joogid

 Teenindus lauast

 6 lauda,  kohti kuni 30 ühes ‘kattes’ 

 broneeringud kaheks tunniks, kokku 4 ‘katet’

 kokku teenindasime ca 100 -120 inimest

 lisaks paar lauda siin-seal juhuslike kohvitajate tarbeks

 avatud 11-19





Palderjani resto meeskond

peakokk

abikokad (sh, grill), 2-3 

abijõud köögis (4-6),  toidu taldrikule sättimisest kuni
nõudepesuni

 floor manager /teenindusjuht

 teenindajad, kokku 8 last, (vanuses 7-14, valdavalt
10+)



Ettevalmistus, 1/2 

Oluline

 menüü valik (kõigile midagi, aga hoida oma joont) 

 proovi-kokkamised

 teeninduskool teenindajatele, sh kodune praktika ☺

Planeerimine

 kulud, sh. toit, telgid, muu

 planeerida kõik vajalik sh, nõud, köögitarbed, kohvimasinad, lauad-toolid, telgid jms.

 ‘hankeplaan’, mida laenata, mida osta



Ettevalmistus, 2/2 

Vahetult enne:

 telgid, lauad-toolid, nõud varuda ja paika panna 

 sisseostud ja muu kribu-krabu (menüüd, sildid jms)

 oma pere köögist kujundada ‘resto köök’

 toitude ettevalmistamine (vaja ka väga organiseeritult teha)



Palderjani resto meeleolud, 2016


