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Uudiskiri nr. 1 

"Meetodid jahu- ja pagaritööstuse toidujäätmete 

vähendamiseks, arendades valdkonna spetsialistide 

spetsiifilist kompetentsi” – STOP WASTE TO VET 

Project no.: 2021-1-RO01-KA220-VET-000028008 

Programm: Erasmus+: 2021 

Põhimeede 2: Koostöö ja partnerluse arendamine erialaõppes ja –

praktikas. 

Rakendusperiood: Veebruar 2022 – Veebruar 2024 

Partnerid:  

➢ PATRONATUL ROMÂN DIN INDUSTRIA DE MORĂRIT, 

PANIFICAȚIE ȘI PRODUSE FĂINOASE ROMPAN (koordinaator) 

➢ UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚELE VIEȚII ”REGELE MIHAI I” DIN 

TIMIȘOARA (P1) 

➢ UNIVERSITA DELLA CALABRIA (P2) 

➢ UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ 

VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA (P3) 

➢ EESTI MAAÜLIKOOL (P4) 
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Toidu raiskamine on ülemaailmne probleem, mis on viimastel aastatel muutunud 

üha olulisemaks. Hinnanguliselt kuni kolmandik toidust läheb ühel või teisel moel raisku 
– ja see tekitab väga suuri majandus- ja keskkonnakulusid. 

Euroopa Liidus läheb igal aastal raisku umbes 87,5 miljonit tonni toitu. EL ja selle 
liikmesriigid kohustuvad ÜRO säästva arengu eesmärkide kaudu vähendama 2030. 
aastaks toidu raiskamist poole võrra elaniku kohta jaemüügi- ja tarbijatasandil ning 
vähendama toidukadusid ka tootmis- ja tarneahelas. 

 
Üldine eesmärk: 
Projekti üldeesmärk on vähendada partnerriikides jahu- ja pagaritoodete 

raiskamist praegustes säästva arengu ja ringmajanduse tingimustes mõjutades kõiki 
tootjate-turustajate ahelas osalejaid. 

  
 
Konkreetsed eesmärgid: 
 
• Toidukadude vähendamise protseduuride ja vahendite täiustamine 

partnerriikide ettevõtetes 
• Vähendada jahu- ja pagaritoodete tootmissektoris toidukadude teket 
• Jahu- ja pagaritööstuse spetsialistide nõustamine keskkonnahoidliku 

toidutootmist silmas pidades. 
• Partnerorganisatsioonide institutsionaalse suutlikkuse tugevdamine, 

saavutades heade tavade vahetamise toidukadude vähendamiseks jahu- ja 
pagaritööstuses 

• Partnerriikide jahu- ja pagaritööstuse ning turundusahela spetsialistide 
teadlikkuse tõstmine toidukadude vähendamise olulisusest 
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Sihtgrupp:  

 

Projektiga toetatakse partnerriikide jahu- ja pagaritööstuse spetsialiste teadlikkuse 

tõstmist oma valdkonna ressursside säästmisel, aidates seeläbi kaasa toidukadude 

vähendamisele. 

 

Tulemused 

Projekti raames saavutatakse kolm peamist tulemust: 

1. Õppekava "Toidukadude vähendamise vahendid ja meetodid jahu- ja pagaritoodete  

valmistamisel" 

2. Kursuse jaotusmaterjal "Toidukadude vähendamise meetodid ja vahendid jahu- ja 

pagaritoodete valmistamisel" 

3. Turustusspetsialistidele suunatud juhend jahu- ja pagaritoodete toidujäätmete 

vähendamiseks 

Projekti elluviimise käigus viiakse läbi kuus konverentsi/seminari projekti tulemuste 

levitamiseks ja sihiga vähemalt 260 osalejat, kes neil üritustel osaledes oma teadmisi 

täiendavad. 

 

 


