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Globaalne toidu raiskamine

• 1/3 toidust visatakse ära

• 1,3 miljard tonn/aastas = 1 triljon dollari väärtuses toitu läheb raisku

• Sellega saaks toita 3 miljard inimest

• 3,1 miljon last surevad igal aastal nälga 

• Arenevates riikides tekib 40% kadu peale saagi koristamist ja 
ümbertöötlemise käigus

• Industriaal riikides tekib 40% kadu jae-ja tarbijate tasandil 

• Järgneval 30 aastal kasvab maailma rahvastik 29%. Kuidas neid toita?  



Toidu raiskamine Euroopa Liidus

• 20% toidust raisatakse

• 88 miljon tonni/aastas

• Sellega seonduvad kulud 143 miljard EUR

• 119 miljon inimest elavad vaesusriskis



Toidu raiskamine Eestis

• 99 800 tonni/aastas = kõikides sektorites, v.a põllumajandus

• Pool sellest on söödav: 47 180 tonni

• Iga päev läheb 129 260 kilo söögikõlbulikku toitu raisku= 15 
prügiauto täit

• Söögikõlbuliku toidu raiskamine:
• 53% majapidamist
• 19% restoranidest ning toitlustusasutestest
• 25% jaekaubandusest
• 2% tööstusest
(SEIT 2014, 2015)



Toiduraiskamise keskkonnakahju

• Globaalselt: 3,5 miljardit tonni CO2

• 8,2% globaalsete kasvuhoonegaaside emissioonidest, mis on 6 korda 
rohkem kui lennundusest

• Haritava maa, vee, energia raiskamine

• 1 kilo veiseliha tootmiseks on vaja 15 000 liitrit vett

• 1 kilo sealiha jaoks 6000 liitrit

• 1 kilo leiva jaoks 1600 liitrit



FAO, Global food losses and food waste, 2011









Food waste 
hierarchy



UN, Sustainable Development Goal 12.3



Ringmajanduse 
strateegiad











VTA: annetud toitu sügavkülmutamine



Kuupäevad

• Parim enne: kuivtoit, kohv, tee, vesi, limonaad, 
pastöriseeritud joogid, konservid, maiustused, õli, kastmed

• Kõlblik kuni: kiiresti riknevate toiduainet. Toit, mis nõuab 
eritemperatuur

• Ilma kuupäevata: värske puu- ja köögivili, kartulid, vein, 
sool, suhkur, äädikas, närimiskumm

53% eurooplastest ei oska eristada “Parim Enne” ja “Kõlblik 
Kuni” tooteid





Unileveri uus silt: „Parim enne, kuid 
enamasti kasutamiskõlbulik ka pärast“  



Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
2018/851

Toidujäätmete tekke vältimiseks peaksid liikmesriigid 
stimuleerima müümata jäänud toiduainete kogumist 
toiduainete tarneahela kõigis etappides ning nende 
turvalist ümberjaotamist, sealhulgas 
heategevusorganisatsioonidele. Toidujäätmete 
vähendamiseks tuleks ka tõsta tarbijate teadlikkust 
„kõlblik kuni“ ja „parim enne“ kuupäevade tähenduse 
kohta. 





Norway: food waste in restaurants, hotels, 
catering



Costa Crocieres, kruiisilaevade toidu 
ülejääkide annetamine Toidupankadele

• Varasemalt vabaneti toidu ülejääkidest merel 

• Nüüd, 12 sadamas (8 erinevas riigis), annetatakse toit 
Toidupankadele

• Konkreetsed juhendid, kontroll, protseduurid ja lepingud CC ja 
Toidupankade vahel 

• Vaid toit, mida ei ole eelnevalt serveeritud või rootsi lauda välja 
pandud

• Vaid toit, mis toodeti max 2 päeva enne üleandmist. 

• Toitu säilitatakse külmkambrites alumiinium konteinerites. 

• Transport erikonteinerite ja külmautodega









Itaalia toitlustusasutuste toidupäästmine 

• 500 puhvetit ja restorani annavad 15 Toidupangale

• Vaid mõeldav, kui on vähemalt 200 klienti/päevas

• Toitlustusettevõtted saavad „punkte“ kui annetavad toitu või on 
keskkonna sõbralikud. Neid punkte arvestatakse riigihangetes 

• Ettevõttes, mis osalevad avalikes hangetes on seadusega kohustatud 
taaskasutama toitu 

• Elior: 1,6 miljonit einet/aastas, millest 130 000 saavad Toidupangad

• Elior: 95% klientidest on toidu raiskamise vastu

• Lepingud: Peavad garanteerima, et 15 min. enne sulgemist on täis 
toiduvalik saadaval 





Pret võileiva 
poed ja kohvikud

• 597 poodi 11 riigis

• 2018: 3 miljonit einet päästeti ja jaotati 400 
heategevusorganisatsioonile



Hollandi näiteid

• Toiduraiskamise vähendamise fond

• 25 suurimat toidutootjat ja hulgimüüjat raporteerivad igal aastal 
oma toidujääkide kohta  

• Hulgimüügifirma, mis müüb vaid jaekettidest päästetud toitu

• Restoranid kasutavad jaekettidest päästetud toitu 

• ~30 toidutootjat kasutavad toitu, mida erinevatel põhjustel ei saa 
müüa. Nemad toodavad suppi, õlut, salatit, teed, müsli, snäkke, 
siidrit, jne  





Maailma esimene Toidupank

• 1967, Phoenix Arizona, USA

• 1363, Tallinna lauagild  (604 aasta varem)
• Toiduabi vaestele

• Edukad ärimehed, raehärra ja kirikud toetasid ja organiseerisid

• Toitu osteti, või annetati turul ja ärides üle jäänud  toit  

• Kaup ei vastanud lihtsalt kehtinud standardile või oli selle müümisel rikutud 
kauplemis põhimõtteid

• 1518. aastal jagati vaestele Narvast Tallinna saabunud koorem lutsukala, kuna 
kala ei olnud soolatud

(Tallinna Ajalugu 1561. aastani, Tiina Kala, Toomas Tamla)



Eesti Toidupank, 14 toidupanka 



Eesti Toidupank

Eesmärgid:

• Võidelda vaesuse ja näljaga

• Toidu raiskamise vähendamine

• Solidaarsus inimeste vahel

Toidupangad koguvad toitu, mida põllumehed, tootjad, maaletoojad, 
hulgimüüjad, toitlustusettevõtted, restoranid ja poed ei saa või suuda 
ära müüa. 



Eesti Toidupank, 2018

• Absoluutvaesuses 44 000 inimest (207 EUR)
• Suhtelises vaesuses 295 000 inimest (523 EUR)
• 1,8 miljonit kg toitu
• Päästeti 1,2 miljon kg toitu 
• Iga nädal 9000 klienti
• Iga nädal 220 vabatahtlikku
• Vabatahtlikud aitavad toidu transpordi, toidukogumise, kontrolli, 

sorteerimise, pakkimise ja jagamisega
• Partnerid, kes aitavad klientide valiku ja toidu laiali jagamisega: 150 

heategevusorganisatsiooni ja 79 KOVid



Kuidas saavad inimesed Toidupangalt abi?

• Sotsiaalosakondade poolt suunatud toimetulekuraskustes inimesed

• Partnerorganisatsioonide liikmed/abisaajad. Toetame nt Lasterikaste 
Perede Liitu, erinevaid koguduseid, Päästearmeed, sotsiaalmaju ja 
varjupaiku jne

• Euroopa Liidu toiduabi



Eesti: suurimad takistused

• Toidupoed müüvad „kõlblik kuni“ toidukaupa kuni viimase
hetkeni (mis on arusaadav nende vaatepunktist) ja annetavad
selle toidupankadele alles hilisõhtul. Toidupankadel on vaid 1-2
tundi aega (kuni südaööni), et toimetada see abivajajateni

• Toidupoodidel puudub personal, kes saab tegeleda
toidupankadele annetamiseks vajalike toimingutega: toidukaup
on vaja sorteerida, pakkida, kaaluda, hoida külmkambris, teha
saateleht ja üle anda

• Toidupoodidel on seega lihtsam toit ära visata kui annetada: see
on kiirem ja ei nõua ruumi ega personali



Toiduraiskamine: mida saab ette võtta?

• Luua töögrupp, kes tegeleb toiduraiskamise ennetamisega

• Teha uuringuid toidu raiskamise ja põllumajanduse
valdkonnas

• Korraldada kampaaniaid ja koolitusi ning harida inimesi toidu
raiskamise teemal

• Teha teavitustööd inimestele ja ettevõtetele toidu
säilivusaegade kohta: vahe „Parim Enne“ ja „Kõlblik Kuni“
vahel

• Võtta kasutusele parimad praktikad Euroopast toidu
päästmise valdkonnas.



Toiduraiskamine: mida saab ette võtta?

• Riigi roll võiks olla aktiivsem: suunata toidupoode,
maaletoojad, tootjad toitu mitte ära viskama vaid annetama

• Leida mooduseid julgustada toidupoode annetama „Kõlblik
Kuni“ toiduaineid varajasemal kellaajal ( nt maksusoodustus)

• Leida mooduseid, et kompenseerida toidupoodidele lisatöö
eest, mida toidu annetamine kaasa toob (nt
maksusoodustus)

• Korraldada koostööprojekte, et päästa toitu restoranidest,
catering, hotellidest, ettevõtetest, kioskitest ja laevadelt.



Toiduannetuste maksustiimulid 

• Tulumaksusoodustused: Austria, Bulgaaria, Horvaatia, Küpros, Taani, 
Prantsusmaa, Saksamaa, Ungari, Itaalia, Holland, Poola, Rumeenia, 
Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Portugal, Leedu, Ühendkuningriigid

• Prantsusmaal saab ettevõtte tulumaksu soodustust 60 % ulatuses 
annetatud toiduainete bilansilisest väärtusest (kuni 0,5% käibest)

• Hispaanias 35 % ulatuses, mis tähendab, et annetajad võivad sellise osa 
annetatud toiduainete väärtusest oma äriühingu tulumaksust maha arvata 

• Portugalis on laiendatud maksusoodustus, annetajad võivad tulumaksust 
maha arvata kuni 140 % toiduainete annetamisaegsest väärtusest 
tingimusel, et toiduaineid kasutatakse sotsiaalsetel eesmärkidel (nt 
toidupankade varustamiseks) ja mahaarvatud summa ei ületa 8/1 000 
annetaja käibest


