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TOIDU JÄTKUSUUTLIKKUSELE PÖÖRATAKSE ÜHA ROHKEM TÄHELEPANU

1 Our World in Data: How much of global greenhouse gas emissions come from food? ; 2 EL Nõukogu: Talust taldrikule ; 3 Sustainable Meal ; 4 Culinary Misfits; 5 Kesko: K Group is creating a carbon footprint calculator for grocery purchases

Toidutootmine on inimeste jaoks üks eluliselt kõige olulisemaid valdkondi. Samal ajal on toidutootmisel oluline mõju keskkonnale. Globaalne toidu tootmine põhjustab erinevate
uuringute kohaselt umbes 25-35% kogu maailma kasvuhoonegaaside emissioonidest1, mõjutab negatiivselt elurikkust ning põhjustab mitmeid teisi keskkonnamõjusid (nt
eutrofeerumine, hapestumine). Valdav osa mõjudest on seotud just toidu esmatootmise etapiga, mistõttu muutub järjest olulisemaks jälgida toidu päritolu ja tootmispraktikad.
Samuti on üha tähtsamal kohal toiduturvalisus, lühikesed tarneahelad, kohaliku tooraine väärtustamine ja kohaliku tootja toetamine - eriti praegusel kriiside ajastul.

Euroopa Liit on kinnitanud uue majanduskasvu strateegia – Euroopa rohelise kokkuleppe – mille eesmärgiks on tagada liidu nüüdisaegne ja ressursitõhus majandus. Kokkuleppe
üheks fookuseks on kestlikud toidusüsteemid ehk „Talust taldrikule“ strateegia, milel eemärgiks on õiglase, tervisliku ja keskkonnahoidliku toidusüsteemi kujundamine. Strateegia
näeb ette taimekaitsevahendite, väetiste ja antibiootikumide kasutamise vähendamist, mahemaa pindala suurenemist, loomade heaolu parandamist, toidu kestlikumat tarbimist,
raiskamise ja toidupettuste vähendamist.2 Rohepöörde toetamine on seatud strateegiliseks eesmärgiks ka „Tallinn 2035 Arengustrateegias“ ja „Kliimaneutraalne Tallinn“ kliimakavas
ning saab lisatõuke ka Euroopa Rohelise Pealinna tiitlist, mis on Tallinnale omistatud 2023. aastaks.

Toidu jätkusuutlikkuse teemal on maailmas väga erinevat tüüpi initsiatiive ja lahendusi ning nende arv järjest kasvab. Mõningad näited:

Soomes tegutsev organisatsioon 
aitab nii restoranidel kui ürituste 
korraldajatel pakkuda menüüs välja 
jätkusuutlikumaid alternatiive.3

Culinary Misfits on restoran Berliinis, mis kasutab toidu 
valmistamiseks lähipiirkonna talunike ebastandardseid 
köögivilju, mida on tavapäraselt keeruline turustada.4

Soomes pakub Kesko Grupp 
klientidele rakendust, millega on 
võimalik kokku arvestada ostetava 
toidu kliimamõju ning jälgida Soome 
päritoluga kaupade tarbimist.5

Ka Eesti kaupluste ja restoranide seas on häid näiteid toidu jätkusuutlikkusega seotud tegevustest, mille hulka kuuluvad toidujäätmete vähendamine ja tooraine maksimaalne
väärindamine, kohaliku toidu ja mahetoidu pakkumine, liigse pakendikasutuse vältimine jmt. Mõned ettevõtted välistavad pakutava seas keskkonnaohtlikumad variandid – näiteks ei
paku klientidele ohustatud kalaliike, mis on tugeva püügisurve all ja mille püüdmiseks kasutatakse tihti nii kalapopulatsioone kui veekeskkonda kahjustavaid meetodeid.

https://www.nature.com/articles/s43016-021-00358-x
https://ourworldindata.org/greenhouse-gas-emissions-food
https://www.consilium.europa.eu/et/policies/from-farm-to-fork/
https://www.sustainablemeal.fi/
http://www.culinarymisfits.de/misfits/#aussenseiter
https://www.kesko.fi/en/media/news-and-releases/news/2019/K-Group-is-creating-a-carbon-footprint-calculator-for-grocery-purchases/
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KESKKONNAKRITEERIUMITE RAAMISTIKU VÄLJATÖÖTAMISE EESMÄRK JA PÕHIMÕTTED

RAAMISTIKU OMADUSED

Raamistik põhineb kvalitatiivsetel kriteeriumitel, 
mida on realistlik kohe rakendada. Restoranid ei 
pea kriteeriumite kasutamiseks koguma 
täiendavat infot ega teostama analüüse.

Loodud raamistik on lihtne ja selge, tagades 
praktilise ja iseseisva kasutamise restoranide 
poolt.

Raamistik keskendub roapõhiselt positiivsete 
valikute väljatoomisele menüüs, st toite ei 
reastata hinnangu alusel.

KVALITATIIVNE

SELGE 
STRUKTUUR

POSITIIVSE          
RÕHUTAMINE

KRITEERIUMITE LOOGIKA

ARVESTATUD 
MÕJUD

KRITEERIUMITE 
ARV

LÄHENEMINE

Lisaks keskkonnamõjudele on teataval määral 
arvestatud ka sotsiaalsete aspektidega (nt 
kohalik tootmine).

Kriteeriumite seadmisel on lähtutud eelkõige 
sellest, et neid oleks mõistlik arv, kuid kõige 
olulisemad.

Erinevate toidugruppide seas (sh liha ja kala) 
tuuakse välja parimad valikud.

Selle töö eesmärgiks oli välja töötada keskkonnakriteeriumite raamistik, mida restoranidel on võimalus esmakordselt kasutada 2022. a 
novembris toimuval Tallinna Restoranide Nädalal. Kriteeriumid aitavad restoranidel tuua oma menüüs esile keskkonnasõbralikumaid toite.



KESKKONNA-
KRITEERIUMID
TAUST JA PÕHJENDUSED KOOS KRITEERIUMITE 
RAKENDAMISE JUHISTEGA
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KRITEERIUM 1 
VEGANTOIT

1 Chai et. al (2019) "Which Diet Has the Least Environmental Impact on Our Planet? A Systematic Review of Vegan, Vegetarian and Omnivorous Diets"

Vegantoit on taimne toit, mis ei sisalda ühtegi loomset koostisosa. 

Taimne toit on keskkonnasõbralik, sest:

• Selle kasvatamiseks on vaja olulisemalt vähem põllumaad, võrreldes
loomse toiduga.1

• Eelnevast tulenevalt on taimse toidu mõju elurikkusele enamasti
oluliselt väiksem kui loomse toidu puhul.

• Taimse toidu kliimamõju ja ka muud keskkonnamõjud (nt
eutrofeerumine) toodanguühiku kohta on tavaliselt väiksemad. Loomse
toidu tootmisega kaasneb eelnev sööda tootmine, lisanduvad näiteks
sõnnikukäitlusega seotud mõjud ning teatud loomaliikide korral ka
seedemetaani heide, mis on suure kliimamõjuga.

Vegantoit ei sisalda ühtegi loomset koostisosa, s.o liha-, muna– ja
piimatooteid (ega ka muid loomseid saadusi nagu želatiin ja mesi).

https://www.mdpi.com/2071-1050/11/15/4110
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KRITEERIUM 2
MAHETOIT

1 Põllumajandus- ja toiduamet - Mahetoit; 2 Maheklubi - Mis on mahepõllumajandus?; 3 Tuomisto et. al (2012). "Does organic farming reduce environmental impacts? A meta-analysis of European research"
4 Juhend toitlustusettevõttes mahepõllumajandusele viitavalt märgistatud toidu valmistamiseks ja reklaamimiseks ; 5 Mahetoitlustamisest teavitanud ettevõtted

Mahepõllumajandus on loodushoidlik tootmisviis, mis põhineb
tasakaalustatud aineringlusel. Ei kasutata sünteetilisi mineraalväetisi,
vaid toitained suunatakse ringlusse orgaaniliste väetistena, mulda
rikastatakse liblikõieliste kultuuride ja õige külvikorra planeerimise
abil.

Sünteetiliste taimekaitsevahendite asemel hoitakse kahjustajaid
kontrolli all näiteks mehhaaniliste võtete, looduslike vaenlaste
soosimise jmt abil.

Maheloomakasvatuses pannakse suurt rõhku loomade heaolule ning
neid söödetakse mahesöödaga. Mahetoidu töötlemisel ei kasutata
sünteetilisi lõhna- ja maitseaineid. Lubatud lisaainete loetelus on vaid
väike hulk valdavalt looduslikke aineid.2

Mahe- ehk mahepõllumajanduslik ehk ökoloogiline toit tähendab tooteid ja saadusi, mis on toodetud ning ettevalmistatud mahepõllumajanduse nõuete 
kohaselt.1

Mahepõllumajandus on mitmes mõttes keskkonnasõbralikum
tavatootmisest:

• Mahetoodangu energiakulu toodanguühiku kohta on keskmiselt 21%
väiksem võrreldes tavatoiduga.3

• Mahetootmine toetab elurikkust, mõju elurikkusele on soodsam
võrreldes tavatootmisega.

• Toitainete koormus keskkonnale on väiksem, sest mahe-
põllumajanduses kasutatavate väetiste kogused on väiksemad,
orgaanilised väetised lagunevad aeglaselt.

• Sünteetilisi taimekaitsevahendeid ei kasutata, seega nende jäägid ei
jõua keskkonda.

Toitlustaja võib menüüs mahetoidule viidata ainult juhul, kui ta on sellest eelnevalt teavitanud Põllumajandus- ja Toiduametit
(PTA). Teavitamiseks on olemas kaks varianti: 1) toitustaja kasutab oma menüüs mahepõllumajanduslikke koostisosi või 2)
toitlustaja viitab mahetoodete kasutamise protsentuaalsele osakaalule oma ettevõttes. Variant nr 2 ei luba viidata menüüs
konkreetsetele roogadele.4 Seega menüüs olevate roogade mahekoostisosade esiletoomiseks (sh käesolevate kriteeriumite
kasutamisel mahetoidu puhul) peab toitlustaja olema PTA-d teavitanud variant nr 1 kohaselt. Kuigi täna veel ei ole kuigi palju
mahetoitlustamisest teavitanud ettevõtteid5, siis kel on huvi tulevikus tunnustust taotleda, neile on loodud vastav juhend
vajalikest sammudest.4

https://pta.agri.ee/tarbijale-ja-eraisikule/toit/mahetoit
http://www.maheklubi.ee/mison
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22947228/
http://www.maheklubi.ee/upload/Editor/mahetoitlustamise_juhend_2018.pdf
https://pta.agri.ee/media/5344/download
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KRITEERIUM 3 
KOHALIK ROHUMAAVEISE- JA LAMBALIHA VÕI METSLOOMALIHA

Nii rohumaaveise- kui lambaliha peavad olema kontrollitud päritoluga
ehk vastama Eestis riiklikult tunnustatud kvaliteedikavale. Eestis on
kaks riiklikult tunnustatud kvaliteedikava: „Rohumaaveise tootmine“
(haldaja Liivimaa Lihaveis)1 ja „Biosfääri programmiala rohumaaveis ja
–lammas“ (haldaja Muhu Liha).2

Kvaliteedikavaga tagatakse, et loomi päriselt karjatatakse rohumaadel,
lisaks kehtestavad need kavad muid kvaliteedinõudeid söödale,
heaolule, tervisele. „Biosfääri programmiala rohumaaveis ja –lammas“
toidukvaliteedikava tegutsemispiirkond on piiritletud Lääne-Eesti
saarte biosfääri programmialaga, neid lambaid ja veiseid karjatatakse
suuresti pärandkooslustel.

Metsloomaliha puhul saab lähtuda sellest, et tegemist on Eesti
looduses vabalt kasvanud loomaliigiga.

Rohumaaveise- ja lambaliha on pärit rohumaade karjatamisel põhinevast Eesti loomakasvatusest.  

Metsloomaliha on saadud Eesti looduses vabalt kasvanud loomade küttimisest.

Rohumaaveiseliha on keskkonnasõbralik, sest:

• Loomi karjatatakse enamasti püsirohumaadel, osaliselt ka pärandkooslustel
– selline majandamisviis hoiab nende rohumaade elurikkust.

• Rohumaad seovad arvestatavas mahus süsinikku õhust mulda. Senine
süsiniku jalajälje analüüsi praktika ei ole süsiniku sidumist mulda arvesse
võtnud. Uuringud näitavad, et rohumaade süsiniku sidumise arvestamine
võib veise- ja lambaliha süsiniku jalajälje viia nulli või isegi negatiivseks (st
sidumine on suurem kui kasvuhoonegaaside heide).3 See kehtib aga tõesti
ainult rohumaapõhise tootmisviisi korral.

Metsloomaliha on keskkonnasõbralikum variant, sest:

• Loom kasvab vaid looduslikke ressursse kasutades ehk kasvatamiseks ei
toodeta spetsiaalselt söötasid.

• Eestis on jahipidamine reguleeritud nii, et kohalikud metsloomade
populatsioonid ei ole ohus.

1 Muhu Liha; 2 Liivimaa Lihaveise kvaliteedikava; 3 Lihaveise ja lambaliha olelusringi hindamine

https://muhuliha.ee/
https://kvaliteedikava.liivimaalihaveis.ee/kvaliteedikava
https://media.voog.com/0000/0037/1265/files/Tulemused_LCA_lihaveise_ja_lambliha_l%C3%B5ppversioon.pdf
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KRITEERIUM 4 
KOHALIK LOODUSLIKKU PÄRITOLU KALA 

Looduslikku päritolu kalaliigid, mis on püütud kohalikest veekogudest (Läänemeri või Eesti siseveekogud).

Kohalik, loodusliku päritoluga kala on kas:

• Läänemerest püütud räim, kilu, tuulehaug, ümarmudil; või

• Eesti sisevetest püütud kalad, välja arvatud angerjas1*.

Looduslikku päritolu kala on keskkonnasõbralikum alternatiiv, sest:

• Kala kasvab vaid looduslikke ressursse kasutades ehk kasvatamiseks ei
toodeta spetsiaalselt söötasid.

• Loetelust välja arvatud kalaliikide varud on ohustatud või liigse surve all
(ülepüügi, looduslike vaenlaste või keskkonna-tingimuste muutuse tõttu).

• Võõrliikide (merekaladest ümarmudil, sisevetest hõbekoger) tarbimine aitab
kaitsta kohalikku elurikkust

1 Kalafoori ja Eestimaa Looduse Fondi jätkusuutliku kalanduse eksperdi hinnangu põhjal  https://kalafoor.ee/et * Kevadisel püügihooajal võib sisevete kaladele lisanduda välistatavaid kalaliike

https://kalafoor.ee/et
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KRITEERIUMITE RAKENDAMISE JUHIS

* Roa koostisosa all mõistame kõiki nn peamisi koostisosi nagu nt liha, kala, juust, muna, porgand, kartul jne. Kirjeldatud kriteeriumitele ei pea vastama nt kasutatud õlid, rasvad, maitseained. 
** Lisaks võib koostisosade hulgas olla ka mahepõllumajandusest pärit loomseid koostisosi (nt juust) või vabapidamisel peetud kanade mune. Seega ei tohi kriteeriumitele vastav roog sisaldada nt tavapõllumajandusest pärit liha ega selliseid mune, mis on pärit 

kanadelt, kes pole vabapidamisel.
1 Restoran peab arvestama, et siintoodud kriteeriumitele lisaks peab ta vastama mahepõllumajanduse seaduses kehtestatud toitlustamise nõuetele. Vt lisaks mahetoidule viitamise seadusest tulenevaid nõudeid lk 8. 
2 Eesti riiklikult tunnustatud kvaliteedikavaga kaetud tootmisest, vt lk 9.

KRITEERIUM 1

VEGAN 

Roog koosneb ainult 
taimsetest koostisosadest, 
ei sisalda loomse 
päritoluga koostisosi

MAHE 

Roa koostisosad* (nii taimsed 
kui loomsed) on pärit 
mahepõllumajandusest1

MAHE LOOMNE SAADUS 
VÕI VABAPIDAMISE 
MUNA  

Roas sisalduvad loomsed 
koostisosad* on  mahe-
põllumajandusest või kohalik 
vabalt peetud kanade muna

TAIMNE

Roa muud koostisosad* on 
taimsed

+

KRITEERIUM 2

KOHALIK 
ROHUMAALIHA

Roas sisalduvaks loomseks 
koostisosaks** on liha, mis  on 
pärit Eesti rohumaal 
kasvatatud2 veiselt või lambalt

TAIMNE

Roa muud koostisosad** on 
taimsed

+

KOHALIK 
METSLOOMALIHA 

Roas sisalduvaks loomseks 
koostisosaks** on liha, mis on 
pärit Eestis kütitud 
metsloomalt

TAIMNE

Roa muud koostisosad** on 
taimsed

+

KRITEERIUM 3 KRITEERIUM 4

KOHALIK KALA 

Roas sisalduvaks loomseks 
koostisosaks** on kala 
(räim, kilu või tuulehaug 
Läänemerest või Eesti 
sisevee-kogudest püütud 
kala (v.a angerjas))

TAIMNE

Roa muud koostisosad** on 
taimsed

+
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OLLES TUVASTANUD, ET ROOG VASTAB 
KRITEERIUMI 1, 2, 3, VÕI 4 ESITATUD 
NÕUETELE, VÕIB ANTUD TOIDU
MENÜÜS TÄHISTADA ROHELISE 
MÄRGISEGA.
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