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Toidujäätmed Eestis

• Toidujäätmed: 166 515 tonni/aastas

• Toidukadu: 83 696 tonni

• Päevas 229.304 kg söödavat toitu läheb raisku= 

Iga päev 26 prügiauto täit = iga tund üks veoki täis

Kaubandus, toidukadu

2015: 11.952 tonni

2021: 19.976 tonni

Kasv on 67%

allikas: Stockholmi Keskkonnainstituut Tallinnas



Eesti Toidupank, 2021

• 15 toidupanka

• 300 vabatahtlikku nädalas

• keskmiselt 14 700 abivajajat nädalas = 42% rohkem kui aasta varem

• toidukäive: 3,23 milj kilo = 54% rohkem kui aasta varem

• umbes 90% on päästetud toit

• päästetud toit: 8200 kg päevas

• lisaks Euroopa Liidu ostetud toiduabi: 530 000 kg = 30% rohkem kui

aasta varem



Toidupank, päästetud toit ja keskkond

• 2010-2021: ~10 miljonit kg päästetud toitu = ~25 miljonit söögikorda

• See on takistanud 20 miljoni kilo CO2 emissiooni

• Enamik toidupankasid kogub toitu seitse päeva nädalas ja ka õhtuti



Struktuur

Kogumine

1. Päästetud toit: talunikud, tootjad, maaletoojad, supermarketid, 
restoranid, catering-firmad, kaitsevägi

2. Annetatud toit: eraisikud, firmad, fondid

3. Euroopa Liidu ostetud toit: Sotsiaalministeerium

Jagamine

1. 70 omavalitsust, sotsiaaltöötajate nimekirjad

2. 223 heategevusorganisatsiooni, sotsiaalmajad, päevakeskused, 
rehabilitatsioonikeskused, supiköögid, jne.





“Kõlblik kuni” ja “Parim enne” märgistus



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



Toiduannetuste maksustiimulid 

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

• Prantsusmaal saab ettevõte 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



2022-2025 plaanid
• Köök, kus suurtes kogustes päästetud toidust saab valmisatada

mahla, moosi, suppi, kastmeid ja paljusid erinevaid toite

• Sotsiaalsed restoranid Tallinnas, Tartus ja Pärnus

• Pakkuda valmistoitu eakatele ja arendada tänavatoitlustust

• Päästa rohkem toitu toitlustusasutustest, restoranidest, sööklatest ja
koolidest

• “Lavka” jaotussüsteem maapiirkondades

• Toidupank on päästnud toitu: hetkel umbes 12% sellest, mida
supermarketid, importijad ja tootjad müüa ei saa, eesmärk: 20%

• Riiklik toidujäätmete vastane pakt: ettevõtete, ülikoolide, 
heategevusorganisatsioonide, kohalike omavalitsuste, koolide
koostöö.  10 prioriteeti/eesmärki



Toidu annetamine

• 2,9 miljonit kilo 2021. aastal

• Jeaketid annetasid umbes 2 miljonit kilo.

• Annetamine toimub suuremalt jaolt õhina põhiselt.

• Järjest rohkem kasvab süsteemsem annetamine.

• Kõigil jääb midagi üle.



Oma aega annetab igal nädalal toidupankade
heaks ligi 300 inimest üle Eesti ning tänu neile

jõuab annetatud toidukaup abivajajateni. 
Vabatahtlikud aitavad kokku koguda annetatud

toidukaupa, seda sorteerida, ladustada, 
komplekteerida ning välja jagada. 

AITÄH!


