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Sisukord



Õunaaia rajaja - Riho Kadastik

➢ ssü ➢ Sündinud 1954. a ja kasvanud 
Kesk-Eestis Põltsamaal

➢ Lõpetanud Põltsamaa Keskkooli 
ja Tallinna Kalatööstusliku 
Merekooli

➢ Peale kooli töötas Hiiu Kaluris

➢ Asutanud OÜ Rigual Maailma 
Viljad ja töötanud ca 15 aastat 
selle juhina



Õunaaia rajamine
➢ Ettevalmistustööd õunaistanduse 

rajamiseks kestsid mitmeid aastaid, 
kuni lõpuks õnnestus sobivas kohas 
maad osta

➢ 2006. aastal rajati Salme valda 
esimene õunaaed

➢ Algselt istutati 6000-7000 viljapuud 
kuuehektarilisele maa-alale

➢ 2011. aastal rajati Tehumarti teine 
õunaaed



Õunaaed
➢ Õunaaed koosneb kahest aiast: esimene Suurnal, teine Tehumardil

➢ Õunapuid jagub kümnele hektarile, seal kasvab üle 14 000 puu

➢ Õunu on üle neljakümne sordi 

➢ Tuntumad õunasordid - Liivi Kuldrenett, Auksis, Liivika, Koit ja Paradiis

➢ Ühelt puult saab 20-40 kg õunu

➢ Peale õunte kasvab aias veel pirne, ploome, mureleid

➢ Õunapuud on toestatud postidega

➢ Õunaaia õuntest toodetakse krõpse ja mahla

➢ Suurnale rajatud õunaaed on Saaremaa suurim õunaed



Mahlatööstus

➢ Mahlatööstus rajati 2008. aastal Nasval 

➢ Mahla tegemiseks sobivad kõik õunad

➢ Õunad sorteeritakse, pestakse survepesuriga, 
suunatakse purustisse ja edasi läbi lintpressi

➢ Pressi võimsus 500 l tunnis

➢ Kogunenud mahl suundub torustiku kaudu 
paakidesse



Mahlatööstus

➢ Mahl kiirpastöriseeritakse 75 kraadi juures

➢ Neli pudelit täituvad täpse koguse mahlaga, kaaned keeratakse kinni 
masinaga

➢ Viimasena pudelid sildistatakse ja toodang viiakse lattu 

➢ Mahl ei sisalda suhkruid ega säilitusaineid

➢ Õunapraak läheb metssigadele söödaks

➢ Pirnidest ja õuntest valmistatakse ka segumahla



➢ Algselt villiti mahla klaasipudelitesse, 
nüüd on saadaval karbimahlad

➢ Karbimahla villimiseks kasutatakse 
Saksamaal toodetud kolme-, viie- ja 
kümneliitriseid karpe ning villimisseadet

➢ Lisaks karpidele on olemas puitkastid, 
millega on hea kraaniga mahlapakki 
transportida

➢ Esimesed mahlapakid müüdi Kuressaare 
Rae kaupluses

Mahlatööstus



Õunakrõpsud
➢ Valmistamine Viiasel Kadastiku Õunaaia tootmis- ja laohoones

➢ Tehas avati 2013. aasta sügisel

➢ Õunakrõpse on kõige parem teha sordist Katja 

➢ Õunakõpsude valmistamiseks osteti koorimismasin, mis koorib ja  võtab 
välja õunte südamikud ning seejärel viilutab õuna

➢ Edasi lähevad viilud kuivatisse ja sealt pakendamisseadmesse

➢ Õuna viilud kuivavad umbes kaks tundi

➢ Krõpsude nimi ega krõpsupakkide kaal pole esialgu veel teada

➢ Müügile tulevad  kõikjal Eestis



Hooldustööd
➢ Viljapuid ümbritseb kõrge traatvõrgust aed, mida 

ääristab noor pügatav kuusehekk

➢ Kevadel lõigatakse oksi ning koolutatakse alla 
poole

➢ Istikud on poogitud madalakasvulistele alustele

➢ Maapind muudetakse sõnniku abil 
rammusamaks

➢ Aed on tilkkastmisel, väetamine toimub koos kastmisveega, tehakse kahjuritõrjet

➢ Augusti keskel hakkab suvesortide koristus



Tehnika
➢ Istikuid pannakse mulda traktoriga

➢ Hooldamisel kasutatakse 
tilkkastmisseadet ja tange

➢ 300-500 õuntekonteinerit viiakse 
automaatikaseadmetega sihtkohta

➢ Mahla tegemisel kasutatakse 
survepesurit, purustit, lintpressi, 
purgikaante kinni keeramise masinat

➢ Kõpsude valmistamiseks kasutatakse 
koorimismasinat, kuivatit ja 
pakendamisseadet



Müük
➢ Kadastiku õunad ja -mahlad on müügil 

Selveris, Rimis, Prismas ja Rae poes

➢ Salme kool ostab õunad otse aiast

➢ Õunad viiakse Tallinna hulgiladudesse,   
kauplusekettide kaudu ostetakse 
Saaremaale tagasi 

➢ Kadastiku õunad peavad konkureerima 
ka teiste õuntega

➢ Õunakrõpsud pole veel müügil



Täname kuulamast!



Kasutatud allikad
➢ http://ounaaed.ee/aed-ja-tootmine/

➢ http://tarbija24.postimees.ee/974790/saarlased-hakkavad-tootma-
segumahla (17.09.2012)

➢ http://tarbija24.postimees.ee/1275816/saarlased-panevad-mahla-suure-
klaaspurgi-asemel-karpi (20.06.2013)

➢ “Meie Maa” 
○ 26. mai 2006

➢ “Saarte Hääl”
○ 02. veebruar 2009
○ 10. november 2012
○ 20. juuni 2013
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