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Millest räägin

•Miks koos teha?
•Millest sõltub tarbija otsus süüa lambaliha ning kuidas 

seda teadmist enda jaoks ära kasutada;
•Näide: kvaliteedisüsteem Red Tractor;
• Tuletame meelde lihasektori arengukava eesmärgid;
•Mida Eestis ühiselt teha saaks. 



Koostöö eesmärk on suurendada ühistu 
liikmete sissetulekut
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Miks lambaliha süüakse/ei sööda

• 2020. aastal avaldatud teadusartikkel: Motivations and Barriers for Sheep and 
Goat Meat Consumption in Europe: A Means–End Chain Study;

• 7 riigis, igas riigis 15 fookusgruppi (Hispaania, Soome, Prantsusmaa, Kreeka, 
Itaalia, Türgi ja UK);

• Uuring viidi läbi november 2016-veebruar 2017.

• Nii mehed kui naised vanuses 25-65, kes vastutasid toiduostude eest ning olid 
lambaliha tarbijad.



Tulemused
• Eelistati väiksemaid tükke, sest neid on lihtsam valmistada;

• Vabapidamine ning ettekujutus vähetööstuslikust pidamisest muudab 
liha tarbija peas looduslikumaks, tervislikumaks ja ehtsamaks;

• „Maitsev“, „hea lõhnaga“ ja „õrn“- eeldatakse, et tuleb pidamisviisist;

• Vabapidamise aspekt kõrgelt hinnatud, kuna eeldatakse, et sellel on 
positiivne mõju loomade heaolule ja liha kvaliteedile;

• Heaolu ja söötmist seostatakse looma, sh liha tervislikkusega;

• Usutakse, et keskkondlik jalajälg on väiksem, seega pidamisel on 
väiksem keskkonnamõju;

• „Kohalik“ kui stiimul liha osta ning on värskuse ja kvaliteedi tunnus;

• Eeldatakse, et liha on keeruline küpsetada ning see võtab palju aega. 



Miks lambaliha süüakse/ei sööda (2)

• 2020. aastal avaldatud teadusartikkel: Effect of information on 
geographical origin, duration of transport and welfare condition on 
consumer’s acceptance of lamb meat;

• Fookusgrupi intervjuud 30 inimesega- 15 meest ja 15 naist;

• Keskmine vanus 49,9 aastat;

• Küsimustik 101 lambaliha tarbija seast, kellest 51 naised ja 50 mehed.



Tulemused 

• Kuigi transpordi pikkus ei mõjuta liha organoleptilisi omadusi, 
mõjutab tarbija ostuotsust oluliselt päritolu, transpordi kestus ja 
loomade heaolu. 

• Päritolu on tarbija jaoks üks olulisemaid näitajaid. Hispaania 
juhtumiuuring näitas selgelt, et kvaliteedimärgid nagu kaitstud 
geograafilised tähised on lambaliha ostmisel olulised tegurid. 



Kuidas seda teadmist enda jaoks ära 
kasutada?

• Oma loo rääkimine- tulevikus ei taha enam keegi süüa anonüümset liha;

• Usaldusväärsuse ja kvaliteediteadmise tarbijani viimine;

• Tarbija harimine- kampaaniad, koolitused, keskkonnahoiu aspekti olulisuse 
tarbijani viimine;

Kuid enne seda on vaja toodet:

• Toode- kvaliteedi ühtlustamine-tarnekindlus;

• Tootja teadmised ja pädevus.



Näiteks



Ühtlase kvaliteedi 
tagamine

• Red Tractori logo saab kasutada ainult 
tootel, mis on toodetud, transporditud, 
ladustatud ja pakendatud vastavalt Red 
Tractori standarditele;

• Standardid on kokku leppinud ekspertide 
rühm;

• Standardite täitmisel tehakse koostööd 450 
sõltumatu inspektoriga;





Kasu liikmetele

•Nõudlus;
• Juurdepääs turule;
•Maine;
•Vähem kontrolle;
•Eksport;
•Vastastikune 
tunnustamine. 



Valdkond Organ Alates Red Tractor’i tootjad Tunnustamata tootjad

Toiduhügieen
Toidustandardiamet, 

kohalikud omavalitsused
2006

Aastas kontrollitakse 2% Aastas kontrollitakse 25%

Söödahügieen
Toidustandardiamet, 

kohalikud omavalitsused
2014 Aastas kontrollitakse 2%

Aastas kontrollitakse 25%

Loomatervis Toidustandardiamet 2012
Juhuvalimi alusel 

kontrollitakse 1% aastas

Valitakse nii juhuvalimisse 
kui riskipõhistesse 

valimitesse

Keskkonnalubade 
määrused

Keskkonnaagentuur 2009
Ühine hindamise 

sertifitseerimisasutuse poolt
2 korda aastas

Nõuetele vastavus Maaelu maksete agentuur 2014 Ei auditeerita Auditeeritakse



Lihasektori arengukava visioon ja 
eesmärk

Visioon

Eesti lihasektor on mitmekesise toodanguga, jätkusuutlik, loodus- ja elukeskkonda 
väärtustav, tagab isevarustatuse ja on suunatud ekspordi kasvatamisele 

turuniššides.

Eesmärk

Lisandväärtuse ja kodumaise tooraine kasutamise suurendamine.



Lihasektori arengukava eesmärgid

• Suurem lisandväärtus;

• Kõrval- ja kaasnevate saaduste väärindamine;

• Teadus ja arendustöö;
• Nakkushaiguste levimise viimine miinimumini;

• Kontrollitud kvaliteet;

• Isevarustatus ja kodumaise eelistamine;

• Ekspordi kasv;

• Positiivne maine ja kuvand;

• Tugev ühistegevus ja koostöö;

• Erialaoskustega töötajaskond;

• Ettevõtete ja haridusasutuste koostöö täiendkoolitustes.



Kuidas lihasektori arengukava eesmärke ellu viia

• Kvaliteedikava;

• Nõustamine ja koolitamine;

• Pidev teadus- ja arendustöö; 

• Investeeringu- ja muud toetusmeetmed suunatud kvaliteedikava 
standarditega vastavusse viimiseks;

• Turundus.



• Registreerige ennast kvaliteedikava töögruppi: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YrVVoYWrPYNcEo
MT8l0Y4aMlOLIF37wyNZSnR5TPcS0/edit?usp=sharing

• Järgmine koolitus: 30. novembril. 

Koostöös teeme paremini!

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YrVVoYWrPYNcEoMT8l0Y4aMlOLIF37wyNZSnR5TPcS0/edit?usp=sharing

