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• ÜHES KUUS TARBITAKSE ~420 TONNI HAKKLIHA (~2 MILJONI EUR VÄÄRTUSES)

• HAKKLIHADE TOP`is* OLI NR 1 MAKS&MOORITS KODUNE HAKKLIHA 500G

Allikas: Nielsen FM 2019



Hakkliha tarbimistrendid

• Kuu jooksul ostab hakkliha 67% tarbijatest

• Hakkliha ostuotsus on 88% tarbijatest 
teada enne poodi sisenemist

• Hinna põhjal teeb ostuotsuse 37% 
tooterühma hiljutistest ostjatest

• 47% tarbijatest ostab tavaliselt kindlat 
kaubamärki hakkliha

• 39% tarbijatest teeb oma margi valiku leti 
ees

Allikas: Kantar Emor; Ostukäitumise seire 2018 



Toidujäätmete ja toidukao hinnanguline teke eri
toiduahela etappides

• Toidujäätmed – toit (sh mittesöödavad osad), mis on kaotsi läinud toidusüsteemis

• Toidukadu ehk raisatud toit on algselt inimtarbimiseks mõeldud toit või toiduaine, mis mingil põhjusel jääb müümata, 
tarbimata ja visatakse toidujäätmetena ära

• Toidukao põhjused kodumajapidamistes: 44% riknemine, 14% liiga palju toitu valmistatud ja 12% toote säilivusaeg 
möödunud

Allikas: SEI Tallinn; https://www.agri.ee/sites/default/files/content/ministeerium/uritused/seminar-toidukaod-2020-01-23-piirsalu.pdf



Keskkond ja pakend
• Olmejäätmeid aastas inimese kohta 311 kg (~4 x 800 l konteinerit)

• Kogumassist 25-30% on pakendijäätmed (78-93kg), mahuliselt 60% 

• Eestis tekib kokku ca 200 000 tonni pakendijäätmeid aastas

• Maailmas toodetakse aastas ligikaudu 170 miljonit tonni erinevaid plastikuid, 
sellest Euroopa Liidus ca 51 miljoni tonni

• Ligi 4% maailma naftatoodangust kasutatakse plastikmaterjalide valmistamiseks

• Plastikpakendite kaal on keskmiselt vähenenud 28% võrra viimase 10 aasta vältel

• Seni kehtinud kolmeastmeline jäätmehierarhia (vältimine–taaskasutamine–
kõrvaldamine) on EL jäätmedirektiivis nüüd asendatud viieastmelise hierarhiaga: 
vältimine–korduskasutuseks ettevalmistamine–ringlusse võtmine–muu 
taaskasutamine–kõrvaldamine

Allikas: Keskkonnaministeerium; https://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/jaatmed/riigi-jaatmekava-2014-2020
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42 000 kg
vähem materjali
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Lihtne ja mugav avada

Palju vähem prügi 



Miks uus pakend on mõistlik

• Mahub rohkem riiulisse/ kotti/ külmikusse

• Võtab vähem ruumi logistilises ahelas

• Uudne funktsionaalne vaakumpakend

• Pikem säilivusaeg

• Vähem toidukadu ja sellega kaasnevat kulu

• Võimalus pakkuda tarbijatele keskkonnasäästlikumaid tooteid koos mugavama 
avamislahendusega

• Vähem prügi

• Investeeringud teenib tagasi väiksemad materjalikulud

• Selle aasta 8 kuuga -40 tonni vähem plasti

Oleme koos säästlikumad

Innovaatiline pakendilahendus ei too kasu ainult tarbijatele, vaid ka 
kauplustele ja keskkonnale ! 



Tänud !


