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OÜ Järiste Veinitalu

Asume ajaloolises Luke mõisa kõrtsihoones, mis teadaolevalt on 
rajatud aastal 1860, aga võimalik, et veel varemgi.



Ideest ettevõtteni

• Esimesed veinid ja siider aastal 2011.
• Esimesed viimarjad on istutatud 2001.
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Ideest ettevõtteni
Aastal 2017 alustasime veiniköögi rajamist.
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Oluline, on meeldiv töökeskkond :)



Ideest ettevõtteni

Tegevusload

• Mitteloomse toidu ja liittoidu käitlemisluba Veterinaar- ja toiduametilt (saime 
22.08.2018)

• Aktsiisilaoluba Maksu- ja tolliametilt (saime 04.09.2018)
• Väiketootja - toodang kuni 15 000 liitrit siidrit ja veini
• Alkoholi väitetootjale on kehtestatud erisused, millest oluliseimana saab välja tuua 

nõude, et ei pea olema pädev mõõtja.

• Oluline paika panna ajagraafik, sest menetlemine võtab aega.
• Arvestada, et tavaliselt läheb kõigega mõnevõrra kaugem, kui planeeritud.



Järiste Veinitalu täna

• Tootmismaht 3075 l
• Viis erinevat toodet sh 3 siidrit, mustsõstravein ja viinamarjavein
• Siider “Jokker” ja “Äss” ning kolmas?
• Mustsõstravein “Titania”
• Punane viinamarjavein “Regent” 

• Kogu toodang on tehtud kohalikust toorainest. Viinamarjad, õunad ja 
mustsõstrad kasvatame ise. 2018. aastal sai õunu ka juurde ostetud.

• 2018 aastal kasvatasime ca 500 kg viinamarju, kasutasime kokku 3,3 t 
õunu ja 300 kg mustsõstraid.



Tooraine Järiste Veinitalu aiast 2018



Siider “Jokker”



Leader projektist

Leader projekti abiga soetatud tehnika:
• 3 x 600 l roostevabad mahutid
• 2 x 300 l roostevabad mahutid
• pump vedelikele
• pump purustatud massile
• 160 l mahuga roostevaba veepress
• viinamarja destemmer ehk rootsude eemaldaja
• villimismasin
• sildistamismasin
• filtrid
• voolikud, liitmikud jms



Innovatsioonist
OÜ Järiste Veinitalu teeb tihedat koostööd Eesti Maaülikooli aiandusosakonnaga sh:

• Analüüsid viinamarjadest, et määrata marjade keemilist koostist
• Analüüsid veinidest, et määrata veini keemilist koostist
• Pidev suhtlemine ja (teadus)info vahetamine sh toimub iga aastaselt 

viinamarjakasvataje infopäev, kus tootjad ja teadlased saavad infot vahetada

Väljundid:
• Analüüsitulemuste alusel saame teha järeldusi sobivaima tehnoloogia valikul, et 

saada parima kvaliteediga toode ja leida parim agrotehnika viinamarjade 
hooldamisel.


