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Tänased teemad
 Sissejuhatus (Harri Moora, SEI Tallinn)
 Riigi sammud toidujäätmete vähendamisel (Kaire
Kikas, Keskkonnaministeerium)
 Toidujäätmete vältimise ja vähendamise
juhendmaterjalide tutvustamine (Evelin Piirsalu,
SEI Tallinn)
 SEI Tallinna ja Toidupanga toiduraiskamise
vähendamise teavituskampaania „Tarbi toitu
targalt“ oktoobris 2016 (Helen Saarniit, SEI Tallinn)
 Arutelu teemal juhendmaterjalide kasutamine ja
ettevõtete võimalused toidujäätmete vähendamisel

Toidujäätmete uuringud
 Uuringud aastatel 2014 ja 2015
Keskkonnaministeeriumi
tellimusel
 2014. aastal
kodumajapidamised ja
toitlustusasutused
 2015.aastal kaubandus ja
toiduainetööstus
 Kaetud peaaegu kogu
toiduahel

Toitlustusasutuste uuring
 Toitlustusasutused – toitlustusettevõtted (restoranid,
pubid/paarid, sööklad, kohvikud); lasteaedade ja koolide
sööklad, haigla (5 päeva jooksul)
Toitlustusasutuse/-ettevõtte tüüp

Uuringus osalenud toitlustusasutuste arv

Toitlustusettevõtted
Restoranid

3

Pubid/baarid

3

Kohvikud

3

Buffeed ja sööklad

4
Haridusasutuste sööklad

Koolisööklad

3

Lasteaiasööklad

3
Tervishoiuasutususte toitlustajad

Haiglad

1

Kokku

20

Toitlustusasutuste uuringu tulemused
 Koduvälise toitlustamise osakaal suureneb
 Toidujäätmete ja ka toidukao teke sõltub otseselt
toitlustusasutuse tüübist
 Valdavas osas uuringus osalenud toitlustusasutustes oli
toidukao osakaal võrdlemisi suur, moodustades üle 60%
toidujäätmete tekkest
Toidujäätmed

Toidukadu

Toitlustusasutus

Restoran
Pubi/baar
Kohvik
Buffee/söökla
Keskmine

päevas (kg)

aastas (t)

päevas (kg)

aastas (t)

35
14
7
17
18

12,8
5,2
2,4
6,2
6,7

30
9
3
10
13

11,1
3,3
0,7
3,7
4,7

Toidukao
osakaal
toidujäätmetes
87%
63%
29%
60%
71%

Toitlustusasutused – toidukao osakaal
valmistatud toidust

Toidukao teke ühe portsjoni kohta

Toitlustusasutused – toidukao tekke
põhjused
 Peamine toidukao põhjus on klientide poolt taldrikule jäetud toit
 Erandiks on sööklad, kus jääb tavaliselt päeva lõpuks üle
märkimisväärne kogus valmistoitu

Uuring kaubandusettevõtetes
Analüüsimeetod
 Ankeetküsitlus ja intervjuud jae- ja hulgimüügiettevõtetega
 Detailanalüüs toidukauplustes (toidujäätmete koguse analüüs sh
kohapealsed vaatlused ja kuni üks nädal kestev kaalumisanalüüs)

Toidukaupluse kategooria

Kaupluste arv

Suured kauplused - suured supermarketid (1000-2500 m2) ja
hüpermarketid (>2500 m2)

4

Keskmised kauplused - väikesed supermarketid ja säästupoed
(400-1000 m2)
Väikesed kauplused - superetid (100-400 m2) ja väikesed toidupoed
(<100 m2)
KOKKU

3

Valimist jäeti välja toiduaineid müüvad kioskid ja tanklapoed ning ka turukaubandus,
mille osakaal toiduainete müügist on väike

4
11

Kaubandusettevõtete uuringu tulemused
 Jäätmearuandlusel põhinevatel ametlikel andmetel tekib kaubandusettevõtetes
ligikaudu 6 200 tonni toidujäätmeid aastas
 Uuringu tulemuste põhjal võib eeldada, et aastas jääb Eesti toidukauplustes maha
müümata ligikaudu 12 000 tonni toiduaineid
 Suures toidukaupluses (super- ja hüpermarket) jääb päevas ühel või teisel
põhjusel müümata keskmiselt 128 kg (aastas 46 tonni), keskmise suurusega
kaupluses keskmiselt 29 kg (aastas 11 tonni) ja väikeses kaupluses keskmiselt 4,8
kg (aastas 1,7 tonni) toiduaineid
 Toidukaupluste maha kantud toiduainete rahaliseks väärtuseks on ligikaudu 22
miljonit eurot aastas (arvestatult toiduainete omahinnana)
Müümata jäänud/maha kantud toiduainete kogus
Toidukaupluse kategooria
Suur kauplus - suur supermarket (10002500 m2) ja hüpermarket (>2500 m2)
Keskmine kauplus - väike supermarket ja
säästupood (400-1000 m2)
Väike kauplus - superet (100-400 m2) ja
väike toidupood (<100 m2)
Kõikides kauplustes kokku (tonni/aastas)

Ühes toidukaupluses keskmiselt

Kauplustes kokku

kg/päevas

kg/kuus

kg/aastas

t/aastas

127,8

3 833,1

45 996,8

5 657,6

29,4

881,5

10 577,4

5 553,1

4,8

143,2

1 718,8

740,8
11 951,6

Kaubandusettevõtete uuringu tulemused

Osakaal (massiprotsent)

Erinevat liiki toiduainete osakaalud maha kantud toiduainete üldkoguses:
 Ligikaudu poole (47%) kauplustes maha müümata ja seeläbi maha kantud
toiduainetest moodustab puu- ja köögivili (puuvili eraldi 23% ja köögivili
22%)
 Liha- ja kalatoodete osakaal maha kantud toiduainete üldkoguses oli 18%
 Suhteliselt suur oli ka pagaritoodete osakaal, 13%
 Nii valmistoidu kui piimatoodete osakaal oli 10%
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Suured kauplused

Keskmised kauplused

Väikesed kauplused

Toidukauplused –
realiseerimata jäänud puu- ja köögiviljad

Toidujäätmete tekkepõhjused
kaubandusettevõtetes
Toidujäätmete tekkele aitab kõige vahetumalt kaasa tänapäevase kaubanduse olemus,
mis on suunatud eelkõige tarbijate huvide rahuldamisele. Tihe konkurents eeldab, et
kauplustes on kogu lahtioleku aja jooksul olemas lai valik erinevaid toidukaupu. Kuna
Eesti tarbija on väga hinnatundlik, siis müüakse suur osa (kuni pool müüdavast
toidukaubast) allahinnatud ja kampaaniatoodetena. Seetõttu jääb märkimisväärne kogus
toidukaupu müümata.
1. Toidukaupade müügi planeerimine ja prognoosimine on keeruline
2. Tarbijate ostueelistused ja -käitumisharjumused soodustavad toiduainete maha
kandmist
3. Toiduainete välimusele esitatavad kvaliteedinõuded takistavad toiduaineid
müümast, kuigi need oleksid veel kasutuskõlblikud (eelkõige puu- ja köögivilja
puhul)
4. Toiduainete hinnad on kõrged, mistõttu teatud toiduained jäävad müümata
5. Kaubandusettevõtetes töötavate inimeste motivatsioon ja teadmised toidukao
vältimiseks on puudulikud

Toidujäätmete annetamine
kaubandusettevõtetes
Paljud suuremad toidukauplused kasutavad võimalust kasutuskõlblikke
maha müümata toiduaineid annetada kolmandale osapoolele – eelkõige
Toidupangale.
Peamised põhjused olulisuse järjekorras, mis takistavad
kaubandusettevõtteid Toidupangale toiduainete annetamist, olid järgmised:
 Annetatavate toiduainete transpordi korraldamine on raske (maapiirkonna
ja väikekaupluste peamine takistus)
 Annetatavate toiduainete eraldamine ja eraldi hoiustamine on kulukas.
 Tänane seadusandlus ei soosi toidu annetamist
AnnetameToidupangale
31%
Ei anneta
66%

Annetame teistele
organisatsioonidele
3%

Toidujäätmete teke erinevates toiduahela
etappides
Toiduahela etapid/osapooled Toidujäätmete teke t/a

Osakaal

Kodumajapidamised
Toitlustusasutused ja ettevõtted

70 000

76%

13 000

14%

Kaubandusettevõtted

6 235

7%

Toiduainetööstusettevõtted

3 384

4%

Kokku

92 619

100%

Jäätmearuandluse andmed ja tulemused varasema (2014) toidujäätmete uuringu põhjal

Edasised tegevused
 2016. aastal viib SEI Tallinn KIK-i toetusel läbi toidujäätmete vältimisele
suunatud teavitamiskampaania koostöös Toidupangaga
 Koostatakse toidujäätmete vältimise juhendmaterjalid
kodumajapidamistele, toitlustusasutustele ja kauplustele
 Koostatakse toidujäätmete ja toidukao vältimisele suunatud koduleht

