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Üle-eestiline hüper- ja 
supermarketite kett

• Jaeketis on 70 Selverit, 2 Delice’i toidukauplust, e-
Selver ja Selveri rändkauplus Hiiumaal.

• 23 linnas üle Eesti

• Igas maakonnas

• Turuosa 18,3% – teine turupositsioon 

• 114 200 m2 müügipinda

• 526 M € müügitulu

• ca 50 000 toodet sortimendis

• Suurim kodumaine sortiment

• 40,8 miljonit ostu

• 85% ostudest lojaalsed Partnerkaardi kliendid

• ca 3200 töötajat

• 26 aastat Eesti turul

• Kuulub börsiettevõtte Tallinna Kaubamaja Gruppi



Miks?

• säästva arengu eesmärkide toetamine (SDG/Eesti)

• 12.3: vähendada 2030. aastaks jaekaubanduse 
ja tarbijate tasandil elaniku kohta tekkivaid 
toidujäätmeid poole võrra ning vähendada toidu 
kadu tootmis- ja tarneahelas, kaasa arvatud 
saagikoristusjärgsed kaod

• vastutustundlik ettevõtlus (Tallinna Kaubamaja 
Grupi hea äritava)

• sotsiaalne vastutus

• keskkonnateadlikkus

• kestlik areng (Selver jätkusuutlikkuse strateegia ja 
tegevuskava):

• vähendame toidu raiskamist, jäätmete teket

regulaarne annetaja alates 2010.aastast

Eesmärk:

2015→2030

50% vähem

toidujäätmeid Sihtgrupp:

Jaekaubandus 

Majapidamine



Kuidas?• Tark tellimine

• Tark tarneahel

• Müügipakendis toodete 
allahindlus 30% ja 50%

• 1 h enne kaupluse sulgemist 
lahtiselt müüdavad pagaritooted ja 
valmistoit -50%

• Toidu päästmine ja annetamine

• toiduks

• söödaks

• Koostöö ümberjaotamise ja 
heategevuse 
organisatsioonidega, teiste 
ettevõtetega

• abivajajate aitamiseks 

• toidu raiskamise 
vähendamiseks

• Koostöö jäätmekäitlejatega

• liigiti kogumine (ringlussevõtt)

Toidujäätmete hierarhia
https://envir.ee/ringmajandus/jaatmed/toidujaatmed
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Millal ja mida?

Regulaarne koostöö (nt 2021.a):

• kõik kauplused

• kui on, mida annetada

• tellimuspõhine→kokkulepitud aeg

• „parim enne“ märgistusega toit

• säilimisaja märketa toit

• „kõlblik kuni“ märgistusega toit 24/7 
mehitatud kauplused enne kui „tõllast 
saab kõrvits“ või muul kokkulepitud 
ajal

• üle 20% müümata jäänud toidust

Projektipõhine koostöö (nt 2021.a):

• Mustamäe LOV lastehommikud – toetasime 
jookide ja kohukestega

• võimlemisturniir Paides - 100 pakki 
beebiporgandeid ja kommikarbid võitjatele

• Viimsi Gümnaasiumi üritus Kumus - 80 
pudelit vett, toetas Delice

• Nõmme Kabeklubi – 30 kommikotti 
jõulupakkidesse

• Saku Valla helkuripuu – 50 helkurit

• Viimsi Leivafestival – erinevad leivad ja 
määrded kooliõpilastele tutvumiseks ja 
maitsmiseks, toetas Delice

• e-Selver ja Toidupank- heategevuskampaania 
raha kogumiseks



Kellega?

• väärtused

• kogukondlik

• „munad mitmes korvis“

• toit vs sööt 

• abivajajad

• läbipaistvus

• õiguskuulekus



Tingimused?

• äriühing

• protsessikirjeldus kauplusest 
vastuvõtmisest kuni tarbijale 
üleandmiseni

• toidu ja selle käitlemise nõuded 
täidetud

• sööda ja selle käitlemise tingimused 
täidetud

• teavitamise/tegevusloa tingimused 
täidetud

• soovitused/ettepanekud/tähelepanekud

• koostööleping

• järelhindamine

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10220258384317895&set=gm.950173432282410(1) Laulasmaa toiduringlus | Facebook

https://www.facebook.com/groups/559413745219749


Teadlikkus?

• Hooldekodus eakatele inimestele säilimisaja 
ületanud toidust toidu valmistamine?

• Farmis peetavatele kanadele 3.kategooria 
loomsete kõrvalsaaduste söötmine?

• Metsloomadele endine toit?

• Toiduringluskapis on toit lühikest aega, kohe 
viiakse ära?

• Sobib ka „kõlblik kuni“ ületanud toit, ise 
vastutan?

• Külmaahel?

• Jälgitavus?

• Toidualane teave?

• Omavastutus?

(1) Laulasmaa toiduringlus | Facebook

https://www.facebook.com/keilaringmajandus/phot

os/a.106488301498875/232546518893052/

Teabe jagajad

Nõuandjad

https://www.facebook.com/groups/559413745219749


Väljakutsed?

• tark tootmise ja müügi planeerimine

• „kõlblik kuni“ märgistusega toit

• hilisõhtune logistika

• kiirkülmutamine

• tööjõud

• kasvav ootus



Võimalused?

• koostööprojektid (nt kiirkülmutamine, 
innovaatilised lahendused ümberjagamiseks)

• kvaliteedi jm mitte toidu ohutusega seotud 
kõrvalekaldega ja tootja poolt tagasikutsutud 
tooted→ resolutsioon „annetamine“

• „kõlblik kuni“→ „parim enne“

• e-Selveris kliendi nõusoleku küsimine „Jah, olen 
nõus saama tänase/homse kuupäevaga toodet“

• kliendi hoiakud vs tegelik käitumine. Suurem 
huvi toitu ka tegelikult päästa. 

• juhend söödakäitlejatele



Aitäh!

Selver – hea mõte!


