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Üritused aastal 2014 
Veebruar – Oslos toimus Põhja- ja Baltimaade tsöliaakia seltside kohtumine. 
Peamisteks teemadeks olid: gluteenivabade toodete märgis, seltside vaheline koostöö 
ja mitte tsöliaakia gluteenitundlikkus. 

 
Märts – seltsi liige Katre Keerd tutvustas gluteenivaba toitumise põhimõtteid üritusel 
“Toidusõda”. 

 
Aprill – seltsi liige Aive Antson esines ettekandega “Tsöliaakia ja Eesti Tsöliaakia 
Seltsist” Eesti Apteekrite Liidu üldkoosolekul Tallinnas. 

 
Aprill – üldkoosolek Tallinnas EPIK saalis, külalisesinejaks oli Pizzapoisid OÜ-st Are 
Laev, kes tutvustas uut gluteenivaba pitsat Terviseks. See on esmakordne võimalus 
Eestis, kui on võimalik tellida gluteenivaba valmispitsat. 

 
Aprill – toimus Tallinna Teeninduskoolis erinevate kutsekoolide kokavaldkonna 
õpetajatele eritoiduteemaline kursus, kus tsöliaakia ja gluteenivaba toitumise 
põhitõdesid tutvustas seltsi liige Aive Antson. 

 
Mai – tähistasime rahvusvahelist tsöliaakiapäeva. Selle aasta tsöliaakiapäeva idee oli 
teavitada avalikkust tsöliaakiast ja selle tõhusamast diagnoosimisest. Selle teemaline 
teavitus ilmus 15.mai Päevalehes. Mitmed tsöliaakiahaiged on rääkinud oma elust ja 
dieedipidamisest erinevatele väljaannetele (Pere ja Kodu, TervisPluss, Kodutohter). 
Facebook`is toimus kolmel päeval mäng, kus sai vastata tsöliaakia ja seltsi teemalistele 
küsimustele. Auhinnad panid välja Pizzapoisid OÜ ja Eesti Tsöliaakia Selts. 

 
Juuli – seltsi suvelaager Lätis, mille käigus toimus kohtumine Läti Tsöliaakia Seltsi 
(ühendus “Dzive bez glutena”) esindajatega ning saadi teada, et Lätis kehtib seadus, 
mis kohustab vajadusel kõikidel koolidel ja lasteaedadel valmistama gluteenivaba 
toitu. Lisaks toimus giidi saatel ekskursioon Riia vanalinnas ning külastati loomaaeda. 
Lõunat söödi vabaajakeskuses Lido. Ööbiti Siguldas, kus külastati ka koopaid ja sõideti 
köisraudteega. 

 
Oktoober – laiendatud juhatuse koosolek Tallinnas EPIK väikses saalis, kinnitati seltsi 
arengukava aastateks 2014- 2016. 

 
Oktoober – toimus Tallinna Teeninduskoolis täiendusõppeosakonnas 
eritoiduteemaline koolitus. Tsöliaakiast ja gluteenivabast dieedist rääkis seltsi liige 
Aive Antson. 
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Oktoober – üldkoosolek Tallinnas PIK saalis. Külalisesinejateks olid detsembris 
Telliskivi Loomelinnakus avatava gluteenivaba söögikoha Kivi.Paber.Käärid kokk 
Robert Nool ja Paleopagarid esindaja Aap Hirvesoo, kes tutvustas teravilja vaba leiba- 
sepikut- jahu. 
Tsöliaakia ja psühhiaatriliste haiguste seostest rääkis Tervisekooli juht ja õppejõud 
Annely Soots. 

 
November – kohtus toitlustusasutustega seotud töörühm. 
Töörühma tegevuse eesmärgiks on, et toitlustusasutuste poolt pakutav gluteenivaba 
toit oleks valmistatud gluteenivaba söögi valmistamise põhimõtteid arvestades ja 
klienditeenindajad oleksid teadlikud selle vajadusest. 

 
November – seltsi liige Riin Jõgi andis tsöliaakiat tutvustava intervjuu Pizzapoisid OÜ-
le. 

 
November – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis viidi läbi 72- tunnine 
täienduskoolitus eritoitumisest. Tsöliaakiat ja gluteenivaba dieedi pidamise 
põhimõtteid tutvustas sellel koolitusel seltsi liige Aive Antson. 

 
Detsember – seltsi jõulupidu Kuristu miniloomaaias. 

 


