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Tugevdada Eesti toidutööstuse 

kuvandit ning tuua esile kohalike 

toidutootjate pingutusi ja arenguid.



Eesti toidutööstuse areng ja käekäik
Eesti toit läbi viimaste aastakümnete ning ülevaade 

tänasest olukorrast ja tulevikutrendidest
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Eesti toidu puhtus ja kvaliteet
Tootjate pingutused suhkru, soola jm lisaainete 

vähendamiseks ning Eesti inimeste tarbimisharjumused

3
Pakend
Kuidas lugeda õigesti toidupakendit ja teha õigeid 

ostuotsuseid
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Koostöös toiduajaloolase Anu Kannikesega 
võtsime luubi alla, kuhu on Eesti toidutööstus 
viimase poolesaja aasta vältel jõudnud.

Kui 70ndates tuli välja kuulutada üleriigiline 
kalapäev, sest liha lihtsalt polnud saadaval, 
siis täna naudime nii veise- kui lambalihast 
tartari.

Tõmbasime teemale märkimisväärset 
tähelepanu Delfi toiduajakirjas Oma Maitse, 
kus avaldati Suur lugu ja infograafik ning ETV 
saates Ringvaade, kus toimus intervjuu Anu 
Kannikesega ja tänavaküsitlus.

https://omamaitse.delfi.ee/artikkel/94520927/suur-lugu-eesti-toit-labi-aegade-kuidas-on-meie-argiroad-ja-pidutoidud-viimastel-kumnenditel-muutunud
https://menu.err.ee/1608354191/toiduajaloolane-koos-kvaliteetse-majoneesiga-joudis-eestlaste-toidulauale-kartulisalat


Korraldasime majandusajakirjanikele 
toiduainetööstuse sektori käekäiku 
tutvustava pressiürituse, kus Eesti toidu-
ja joogitootjad andsid ülevaate Eesti liha-, 
piima-, pagari- ja joogitööstuste 
hetkeolukorrast ja tulevikutrendidest

Fookuses Eesti toidutööstuse eksport, 
tööturg, tootearendus, investeeringud, 
tulevikutrendid ja tarbijakäitumine.

25+ kajastust kõikides kanalites







Korraldasime Eesti toiduajakirjanikele  
pressiürituse ja pimedegustatsiooni, et 
tuua esile toidutootjate pingutused 
suhkru vähendamisel. 

Üritusele kaasasime kohaliku eksperdi 
Tervisearengu Instituudist ning rahvus-
vahelise eksperdi organisatsioonist Food 
Drink Europe.

20+ kajastust

kõikides kanalites

Ürituse kandvaks osaks oli pimedegustatsioon – igast tootest 

panime lauale vana ehk suurema suhkrusisaldusega ning uue 

ehk väiksema suhkrusisaldusega toote. Ajakirjanike ülesanne 

oli ära arvata, kumb on kumb. 





Koostöös Postimees Juunioriga viisime 
läbi lastele suunatud koomiksi konkursi, 
mille mõte oli visualiseerida Eesti 
toidutööstuse puhtust ja kvaliteeti. 

Koomiksite keskmes olid levinud toiduga 
seotud naljakad müüdid - kas kuu on 
tehtud juustust, millise võlunipiga jõuab 
moos kommi sisse, miks on sai valge ja 
leib must...

120+ koomiksit
Lisaks pälvis aktsioon palju positiivset 

vastukaja õpetajatelt, kes tegevust 

kaugõppe ajal ära kasutasid.







Koostöös toiduteadlase Rain Kuldjärvega  
tõime fookusesse toidutoodete pakendid 
ja nende lugemise, millest valmis 
informatiivne video ja nõuandeartikkel.

Videos rääkisime toidutoodete säilivus-
ajast, koostisosadest ja toiteväärtusest 
ning õpetasime, kuidas teha poes toitu 
valides õigeid ostuotsuseid.

100 000+ jälgijani tootjate 

sotsiaalmeedia kanalites

40+ artikli kajastust 

veebis ja paberil

https://youtu.be/sxW--l5Ndps





