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Soolasisalduse vähendamine

� Soolasisalduse vähendamise projektiga alustasime 
2010.a.

� Eesmärk vähendada kasutatava soola kogust 5 aasta 
jooksul 3 % aastas 

(miinus) Pole kõige adekvaatsem näidik, sõltub 
valmistoodangu hulgastvalmistoodangu hulgast

(pluss)  lihtne ostuaruannetest andmeid saada

2012 vs 2010 tulemus: – 7,7 %

� Esimesed tootegrupid: 

• Suitsutussaadused (uued arendatavad vormisingid, 
edasi ülejäänud tooted)

• Nt Rakvere seavälisfilee soolasisaldust vähendasime 
17% (3% vs 2,5%)

• Lihavalmistised (toote soolasisaldus 1,2 %)



Pan-sool

� Pan-soolaga tooted olid 
tootmises 5 aastat tagasi, kuid 
toote maitseomadused erinesid 
keedusoolaga tootest ja tasapisi 
läksid tooted tootmisest mahaläksid tooted tootmisest maha

� Teadlike tarbijate hulk, kes 
tervislikult toituda soovivad, ei 
ole nii suur, et tooted 
sortimendis püsiksid



Järgmised sammud

Tootearenduse käigus tootegruppide soolasisalduse 

vähendamine:

– Viinerid, sardellid, grillvorstid 1,6 - 1,8 %

– Keeduvorstid 1,8 - 2,0 %

– Suitsutussaadused 2 - 2,5 %

– Lihavalmistised 1 – 1,2 %

Tulemus:

2012.a. ei tulnud pretensioone toote soolasuse kohta, 2011.a. 

neid esines



Tagasilöögid

• Paneeritud kroketid, paneeritud pihvid

– Eesmärk mahedamaitseline vähesoolane toode

– Tarbija hindab toodet maitsetuks (tagasiside 

pretensioonide näol, müügitulemused ei 

saavutanud püstitatud eesmärke)saavutanud püstitatud eesmärke)

• Soolasisalduse vähendamine hakkab mõju 

avaldama toote säilivusajale, kliendid 

seevastu nõuavad pikemaid säilivusaegu

• Tehnoloogiliste vigade arv võib suureneda 

• Tarbijad ostavad vähem tooteid



Kuidas edasi?

• Püüame tarbijat harjutada magedamate 

toodetega järk-järgult

• Soolasust tuleb püüda asendada 

maitseainetega, et tarbija saaks kätte maitseainetega, et tarbija saaks kätte 

maitseelamuse



Rasvasisaldus lihatoodetes

• HK Scanis on “rypsipossu” projekt parema 
rasvhappelise koostisega sealiha 
tootmiseks

• Eestis seakasvatuse poolel samalaadseid 
samme astutud ei olesamme astutud ei ole

• Toodetes rasvasisalduse vähendamine

– Pole otseselt meie prioriteet

– Vähemrasvane tooraine tõstab toote hinda

– Tootevalikus on madala rasvasisaldusega 
tooteid olemas (lihaveise-delikatesshakkliha, 
sea-delikatesshakkliha, seavälisfilee sink, 
küpsetuskarbis lihad ja marineeritud lihad 
seasisefileest ja seavälisfileest)



Komistuskivid

• Light tooted

– Maitseained lahustuvad rasvas, 

vähemrasvasemal tootel tulevad maitsed 

halvemini esile

– Tarbijaskond väike– Tarbijaskond väike

• Tootearendusprotsess 

– Tootele vaja saada hea maitse, mahlakus, 

sobiv konsistents

– Vähemrasvane toode – kallim tooraine, 

kallim toote müügihind



Suundumused tootearenduses 

tervislikkuse seisukohalt

• Erineva rasva- ja soolasisaldusega 

tooted – tarbijal võimalus valida

• Naturaalsed maitsed – hooajatooted • Naturaalsed maitsed – hooajatooted 

erinevatest lihaliikidest, erinevad 

väärttükid, naturaalsed 

maitseandjad

• Kõrge lihasisaldus (Lihakas sari)



Täname!

Rakvere - kõht täis Eesti moodi!Rakvere - kõht täis Eesti moodi!


