
Värske piima ja piimatoodete 
teavitusprogramm

2015-2017



Programmi eesmärgid

Mõõdetav näitaja Baastaseme allikas ja 
mõõtmise aeg

Teadaolev 
baastase

Oodatav sihttase 
2017. aastal

11–15-aastastest õpilastest joob iga päev 
piima (2010)

TAI (2010) 46% 50%

11–15-aastastest õpilastest joob piima 5-
6 päeval (2010)

TAI (2010) 15% 20%

Piimatoodete tarbimine inimese kohta TNS EMOR (2013) 309 kg 322 kg

Värskete piima toodete tarbimine 
inimese kohta

Statistikaamet (2012) 122 kg 129 kg

Inimeste hulk, kes ei joo üldse piima 
vanuses 16-64

TAI (2012) 23% 21%

Teadlikkus piimatoodete tarbimise 
olulisuse kohta erinevates 
vanusegruppides

TNS EMOR Baastase 
määratakse 
2015. aasta 
uuringuga

Teadlikkus 
suureneb 
võrreldes 

baastasemega



Valik tegevusi

• Facebooki lehekülg

• Kampaania 
toidupoodides

• Piimabaar ja 
multifilmiprogramm 
kinos Artis

• Piimaprogramm 
Vanamõisa jõulumaal

• Koolikokkade koolitused



Avatud piimafarmide päev

• 15-30 avatud farmi üle Eesti 

• 1800-2500 kooliõpilast igal aastal

• Hea meediakajastus



Messid ja sündmused

• Maamess

• Laps ja Pere

• Tallinna Toidumess

• Tartu Sügisnäitus

• Teeviit

• Vanamõisa laat

• Grillefest/Sööma!



Kokaraamatud, trükised, 
kalendrid



Lauamängud ja töövihikud 
lastele



Programmi tulemused

Mõõdetav näitaja
Baastaseme 

allikas ja 
mõõtmise aeg

Baastase
Eesmärk 

2017
2015 2016 2017

11–15-aastastest 
õpilastest joob iga 
päev piima (2010)

TAI (2010) 46% 50% 54%* 55%* 47%*

11–15-aastastest 
õpilastest joob piima 5-
6 päeval (2010)
***EMOR 6-14-
aastastest joob piima 
üle päeva

TAI (2010) 15% 20% 27% *** 28%*** 30%***

Inimeste hulk, kes ei 
joo üldse piima, 
vanuses 16-64

TAI (2012) 23% 21% 13%** 16%** 13%**

Piim on tervisele 
kasulik toiduaine (väga 
või pigem kasulik), 
vanuses 15-74 
eluaastat

Kantar EMOR 87% 80% 81%

Piim on tervisele 
kasulik toiduaine (väga 
ja pigem kasulik), 
vanuses 6-14 eluaastat

Kantar EMOR 95% 92% 91%



Uue perioodi kogemus

• Esitasime 2016. aastal taotluse „EstMilk“, mis sai 75 punkti 
100-st (min nõutud künnis 62 punkti), taotlust ei rahuldatud.

• Programmi eesmärgiks ELi ja Eesti piimatoodete turuosa 
suurendamine Lõuna-Koreas ja Jaapanis

• Suurendada Euroopa ja Eesti piimatoodete nähtavust nendel 
turgudel

• Suurendada piimatoodete eksporti nendele turgudele nii 
koguseliselt kui rahalises väärtuses

• Taotlemine toimub elektrooniliselt (kasuta Internet Explorer 
brauserit!)

• Kavas oli osaleda piirkonna olulisematel toidumessidel, 
projekti eelarve oli üle 700 000 euro



Projekti hindamise tulemus



Projekti hindamise tulemus



Projekti hindamise tulemus


