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LÜHIKOKKUVÕTE 

Sealiha väärindamise tasuvus Jaagumäe talus aastatel 2012-2014 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on selgitada sealiha väärindamise tasuvust 

Jaagumäe talus aastatel 2012-2014. Bakalaureusetöö probleemiks on, et kas Jaagumäe talu 

sealiha kohapealse väärindamise otsus on olnud majanduslikult õigustatud. Töös kasutatud 

andmed on kogutud dokumendivaatluse teel Jaagumäe talu 2012-2014. aasta 

majandusaasta aruannetest ja Jaagumäe Kaubanduse OÜ kulinaaria toodangu 

müügiartiklitest antud aastate lõikes. Sealiha turu ülevaate andmiseks on lisaks kasutatud 

Eesti Statistikaameti andmebaasi.  

Kvalitatiivseks uurimise meetodiks olid intervjuud Jaagumäe talu peremehe Mart Timmi ja 

seakasvatusega tegeleva Urve Timmi, Jaagumäe Kaubanduse OÜ juhataja Taimar Timmi, 

raamatupidaja Maret Tarrendi ja kulinaari Ene Pihlapuuga. 

Andmete analüüsi tulemusel selgus, et sealiha väärindamine on tasuvam, kui terve rümba 

müümine. 2014. aastal 70 kg rümba müümisel oma poes tooks 74,9 euro võrra enam tulu, 

kui rümba müümine lihatööstusettevõtetele. Aastatel 2012-2014 on enam müüdud 

hakkliha, ribiliha, suure rasvasisaldusega liha ja searaguud. Samuti olid enam müüdud 

kaubaartiklite laekumised suuremad. Majanduslikult toob väärindamine kasu ettevõtjale, 

kes tegeleb kohapealse tootmise ja turustamisega. 

The profitability of processing pork on the example of Jaagumäe Talu in 

2012- 2014 

The aim of the present Bachelor’s thesis was to explain the profitability of processing pork 

on the example of Jaagumäe talu in 2012–2014. The topic of the present Bachelor’s thesis 

is to find out whether on-the-spot pork enhancement has been economically efficient. The 

data used in the paper have been collected by studying the annual reports of Jaagumäe talu 

and the sales items of delicatessen food in Jaagumäe Trade Ltd from 2012 to 2014. In 

addition to this, the database of Statistics Estonia has been used to give an overview of 

pork market. 

Interviews with Mart Timmi, the farmer, Urve Timmi, the farmer tending pigs, Taimar 

Timmi, the manager of Jaagumäe Trade Ltd, Maret Tarrend, the bookkeeper, and Ene 

Pihlapuu, the cook, served as the qualitative method of investigation. 

According to the analysis of the data, pork enhancement is more profitable than selling the 

whole carcass. In 2014 selling a 70-kilo carcass in their own shop was 74,9 euros more 

profitable than selling the carcass to a meat processing company. From 2012 to 2014, 

minced meat, spare ribs, high fat meat and pork ragout were the most sold articles which 

means that receipts obtained from these articles were bigger. Enhancement is economically 

beneficial to the entrepreneur who is involved in on-site production and enhancement. 
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SISSEJUHATUS 

 

Loomset päritolu valgud ja rasvad on meie igapäevases toiduvalikus väga olulised. Suur 

osa selle nõudluse rahuldamisel on lihatoodetel. Eestis on loomakasvatus hästi arenenud, 

kuid lihatöötlemine ei suuda sellega sammu pidada. Looma näitajate poolt eelistatakse 

elusloomade turustamist välismaale, kuid mõistlikum oleks riigisiseselt arendada kogu 

lihatooteahelat. Selline tegevus võimaldaks luua uusi töökohti põllumajandussektoris või 

maapiirkondades, suurendada loomakasvatuse kasumlikkust ning rikastada toidulauda 

kodumaiste toodetega. 

Eestis tarbitakse lihasaadustest kõige enam sealiha, ca 56 kg inimese kohta aastas. Tarbijad 

on muutunud järjest teadlikumaks tervislikust toitumisest ning oskavad hinnata tooraine 

kvaliteeti. Tarbijad eelistavad kodumaist ja eeltöödeldud toodangut. 

Jaagumäe talus Võrumaal tegeldakse köögivilja- ja seakasvatusega. Jaagumäe talu on 

eriline selle poolest, et ta loob väikeses maakohas täiendavaid töökohti ja liha tootmise 

kõrval tegeldakse ka liha väärindamisega. Toodete turustusel kasutatakse lühikest 

jaotuskanalit st oma toodangu müügipunkte. Nii Jaagumäe keskus kui ka Jaagumäe talu 

annab 2015. aastal tööd ligi 160-le inimesele.  

Bakalaureusetöö eesmärgiks on selgitada sealiha väärindamise tasuvust Jaagumäe 

talus aastatel 2012-2014. 

Bakalaureusetöö probleemiks on, et kas Jaagumäe talu sealiha kohapealse väärindamise 

otsus on olnud majanduslikult õigustatud.   

Töö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 

 ülevaate andmine sealiha väärindamise võimalustest; 

 ülevaate andmine Jaagumäe talu ja sealiha tootmise ning  liha väärindamise kohta; 

 hinnangu andmine sealiha väärindamise tasuvusele Jaagumäe talus. 
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Töö koosneb kahest osast: teoreetilisest ja empiirilisest. Teoreetilises osas antakse 

ülevaade kirjandusallikate alusel väärindamise ja tasuvuse olumusest ja võimalustest ning 

sealiha tootmisest. Samuti on kirjeldatud searümpade lihalõikust, sealiha väärindamise 

võimalusi ja tasuvuse hindamist.  

Bakalaureusetöö empiirilises osas on antud lühiülevaade Jaagumäe talust ning sealiha 

tootmisest ja väärindamisest antud ettevõttes. Põgusalt on käsitletud sealiha turgu Eestis 

aastatel 2012-2014 ja analüüsitud väärindamise tulemusel müüdavat toodangut ja antud 

hinnang sealiha väärindamise tasuvusele.  

Töös kasutatud andmed on kogutud Jaagumäe talu majandusaasta aruannetest ja Jaagumäe 

Kaubanduse OÜ kulinaaria toodangu müügiartiklitest. Kvalitatiivseks uurimise meetodiks 

olid intervjuud Jaagumäe talu peremehe Mart Timmi ja seakasvatusega tegeleva Urve 

Timmi, Jaagumäe Kaubanduse OÜ juhataja Taimar Timmi, raamatupidaja Maret Tarrendi 

ja kulinaari Ene Pihlapuuga. 

Empiirilises osas kasutatud andmed tuginevad kirjanduslikele allikatele ning Eesti 

Konjunktuuriinstituudi, Põllumajandusministeeriumi, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja 

poolt läbiviidavatel uuringutel.  

Andmete töötluseks ning tulemuste tõlgendamiseks kasutatakse võrdlevat analüüsi. 

Bakalaureusetöö on vajalik nii Jaagumäe talule kui ka teistele sarnastele ettevõtetele, sest 

tööst selgub, kas tulusam on sealiha väärindada või müüa rümbana. 
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1. SEALIHA VÄÄRINDAMISE JA TASUVUSE OLEMUS 

 

1.1. Väärindamise olemus ja võimalused 
 

Põllumajandusega tegelevatel väiketootjatel on oluline püsida konkurentsis suurtootjate 

kõrval, kellel on tänu suuremate toodangu koguste ja madalamast tootmise omahinnast 

tingituna parem võimalus toodangut turustada. Tootmise tasuvuse tõstmiseks tuleb 

väiketootjatel enam tegelda kohapealsete töötlemis- ja turustusvõimalustega. Väiketootjatel 

oleks otstarbekas toorme kohapealne väärindamine toodeteks, mis eristaksid nende tooteid 

teiste tootjate omadest ja vastaksid tarbijate ootustele.  

Väärinduse all mõeldakse tootele väärtust tõstvat töötlust. Väärtuskasvuks (appreciation, 

increase in value, rise in value) on toote väärtuse suurenemine sellele igas töötlemisaktis 

lisanduva lisandväärtuse võrra. Väärindusajaks nimetatakse töötlusaega (processing time), 

mille vältel toodet tegelikult töödeldakse. (Mereste 2003b: 452-556) 

Väärindamisel lisanduvat väärtust nimetatakse lisandväärtuseks. Lisandväärtus (added-

value, real net output)  on termin, mida sageli mainitakse rääkides tulevase kasumlikkuse 

saavutamisest põllumajanduses. Lisandväärtuse andmine on protsess, mille käigus  

muudetakse esialgne toode väärtuslikumaks. (Coltrain jt 2000: 4-5)  

Uno Mereste alusel on lisandväärtus lisandunud väärtus, mis tootmis- või käibeprotsessis 

lisab tootele väärtust ning mis peegeldub tema hinna kasvus ja korvab kõiki käibelülis 

tööjõu kasutamisega seotud kulusid, samuti kasumit (2003a: 508).  

Oluline on selgitada lisandväärtusega kaasas käivaid tegevusi, mis tulenevad 

investeerimisest teadus-, töötlemis- ja turustustegevustesse (Coltrain jt 2000: 4). 

Väärindavad toiminguid (value-added activities) on toote valmimiseks vajalikud, 

tehnoloogiliselt põhjendatud ja majanduslikult tõhusad toimingud (Mereste 2003b: 551).  
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Lisandväärtus võib esineda kogu- või puhaslisandväärtuse kujul. Kogulisandväärtus (gross 

value added) sisaldab maksude, intressi, rendi, kasumi, amortisatsiooni ning juht- ja 

töötajaskonna töötasu, kaasa arvatud sotsiaalkindlustust. Puhaslisandväärtusest (net value 

added) arvestatakse maha amortisatsioon. (Mereste 2003a: 508) 

Tarbijateni jõuavad toiduained läbides tervikliku tooteahela. Toidu tooteahela põhilülideks 

on toidutoorme tootmine, toorme töötlemine, toiduainete turustamine ja toidu tarbimine. 

Toorme tootmine kujutab endast põllukultuuride, aiandussaaduste, liha ja piima tootmist. 

Lihatoodete tootmisel on kasutusel erinevad agro- ja loomakasvatustehnoloogiad. 

Tootmise tulemusel saadav toidutoore väärindatakse töötlemisel toiduaineteks, mis annab 

olulist lisandväärtust tarbijale. Lihatoorme töötlemisel kasutatavad tehnoloogiad on 

keerulised ja nõuavad teadmisi erinevates valdkondades, näiteks tehnika, toidukeemia jne. 

(Lihafoorum 2013: 27-32) 

Tänu liha töötlemistehnoloogiate arendamisele ja võimaluste mitmekesisusele, on võimalik 

efektiivsemalt kasutada loomakasvatussaadusi ning muuta tooted tarbijasõbralikumaks 

hinna, sortimendi kui ka kvaliteedi poolest. 

Toorme töötlemise efektiivsus kasvab spetsialiseerumise tulemusena. Lihatööstustes 

valmistatavad toiduained on rakendatavate hügeenimeetmete tõttu tarbijale tervislikud ja 

ohutud. Toidutoorme töötlemise tulemusena jõuavad toiduained kauplustesse või 

toitlustuskohtadesse, kus võib toimuda veel täiendav töötlemine. Terve  tooteahela edukus 

sõltubki just tarbijast, kes ostes toiduaineid rahastab kõiki neid 

lülisi. (Lihafoorum 2013: 27) 

Põllumajanduses vajadus tootmise mitmekesistamise ja suurema sissetuleku saamiseks läbi 

lisandväärtuse on paljusid tootjaid veennud olema leidlikumad tootele väärtuse lisamisel. 

Väärtuse lisamist tootele võib saavutada mitmel viisil, kuid kaheks peamiseks mooduseks 

seda teha läbi innovatsiooni ja koordineerimise. (Coltrain jt 2000: 4-5)  

Innovatsioon keskendub olemasolevate protsesside, protseduuride, toodete ja teenuste 

parandamisele või uute loomisele. Koordineerimine hõlmab muudatusi mööda toiduahelat. 

Horisontaalne koordineerimine toob ühendamise või konsolideerimise samal tasemel 

toiduahelasse. Vertikaalne koordineerimine hõlmab lepinguid ja kokkuleppeid erinevatel 

toiduahela tasanditel. Koordineerimisel tehtavad pingutused suurendavad turujõudu 

tulevikus. (Sealsamas: 17)  
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Põllumajandustoodetele lisaväärtuse loomine muutub väga oluliseks maaelu arengu 

seisukohalt, pakkudes võimalust majanduskasvu stimuleerimiseks maapiirkondades, 

suurendades põllumajanduslikku sissetulekut ja luues töökohti töötleva tööstuse 

ettevõtetes. (Sealsamas: 17)  

Kohaliku ressursi kohapealne väärindamine oleks otstarbekas, kuna mida lähemal on 

tootmisüksus ressursile, seda efektiivsemad suudetakse olla, hoides kokku 

transpordikuludelt ja säilitades toiduainete suurema värskuse. 

On mitmeid võimalusi, kuidas lisada väärtust oma toodetele. Sotsiaalsed ja 

psühholoogilised võimalused on lisades väärtust tootele jagades klientidele infot 

tootmisviiside, loomatõugude jms kohta, läbi nende tajuvad tarbijad toodangu kvaliteeti ja 

on nõus maksma väärindatud toote eest rohkem. (Logozar 2012: 1)  

Põllumajandustoodang on keset üleminekuperioodi, mis on põhjustatud tarbijate soovide 

muutumisest, bio- ja infotehnoloogia tõhususest ning maailma kaubanduse tõusust. Need 

muutused pakuvad tootjatele võimalusi lisada väärtust oma toodetele ja liikuda toiduahelas 

kõrgemale, lähemale tarbija ostuotsuste protsessi valikutele. (Coltrain jt 2000: 17)  

Kuna kaasajal on nii Eestis kui kogu Euroopas probleemiks inimeste lahkumine äärealadelt 

paremasse töö- ja elukeskkonda, aitaks töökohtade loomine maapiirkondadesse arendada 

kohaliku toorme töötlemisel põhinevat toodangut. See aitaks vähendada väljarännet 

maapiirkondadest. Kohapealne väärindamine kasvataks samuti omanikutulu ja suurendaks 

kohapealsete teenuste tarbimist. 

 

 

1.2. Tasuvuse olemus ja tasuvuse näitajad 
 

Rentaablus (profitability) iseloomustab ettevõtte võimet teenida kasumit. Kasum on 

rahaline näitaja, mis tekib ettevõtte töö tulemusena laekunud tulude ja selleks tehtud 

kulude vahena. Majandustegevuse käigus tekkinud kulud on omakorda seotud toodangu 

tootmisomahinna kujunemisega, kuhu arvestatakse vaid tootmiseks tehtud vajalikud kulud. 

Täisomahind sisaldab lisaks toomiskuludele ka toodangu realiseerimisega seotud kulusid. 

Mida täpsem on arvestus ettevõtte kulude üle, seda parem on näha võimalusi kulude 

vähendamiseks ning tasuvuse suurendamiseks.  
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Kulud ei saa organisatsioonis iseenesest tekkida, vaid kujunevad ettevõtte eesmärkide ja 

tegevuskavade saavutamiseks nendeks vajalike ressursside kasutamise tulemusena (Karu 

2008: 44-45). 

Tootmisprotsessis on vajalik kolme elemendi olemasolu - tööjõud, töövahendid ja 

materjalid. Selles protsessis kulutatakse tööjõudu ja töövahendeid ning tarbitakse 

materiaalseid ressursse. Ühelt poolt kujutab tootmisprotsess endast toodangu valmimist, 

mis on inimese sihipärase tegevuse eesmärgiks, ja teiselt poolt, kulutuste tegemist. 

Tootmisprotsessi aluseks on tootmiskulud. Tootmiskulud jagunevad töö- ja materiaalseteks 

kuludeks. Töökulud kajastuvad tootmiskuludes töötasuna ning nende mõõduks on tööaeg 

(minut, tund, päev jne). Materiaalsed kulud kajastuvad töövahendite amortisatsioonina ja 

seemne, söötade ja muude tootmiseks kulutatud materjalide maksumusena. Töötasu, 

töövahendite amortisatsioon ja tootmises tarbitud materjalide maksumus on kolm 

primaarset kuluelementi. Kulusid kalkuleeritakse enamasti kulurühmadena, kuna suur 

töömahukus teeb keerukaks jaotada need toodanguliikide kaupa. (Lilover 1976: 58-59) 

Kulurühmade lõikes jagunevad tootmiskulud: 

1) töötasu, mis tasustatakse tehtud töö eest rahaliselt. Kvaliteetse töö ja töönormide 

täitmise eest makstakse põhitasule juurde lisatasu. Tootmiskuludesse kantakse saaduste 

tootmisel töötavate tööliste palgad; 

2) materjalide kulud, kus omatoodetud seemne ja istutusmaterjal hinnatakse majandi 

omahinnaga, ostetud - ostuhinnaga; 

3) töövahendite amortisatsioon, kus kantakse kõigi töövahendite kulumine 

amortisatsioonieraldiste näol; 

4) muud põhikulud, kuhu kuuluvad kõik teenused, mis arvatakse tootmiskuludesse 

tegelike väljamaksete alusel; 

5) üldkulud, mis on seotud ettevõtte kui terviku juhtimise, samuti tööde organiseerimisega 

üksikutes tootmisharudes. (Sealsamas: 60-61) 

Toodangu omahind on üks oluline majandusliku tegevuse näitaja, sest selle põhjal on 

võimalik võrrelda ettevõtte toimimise tulemust teiste ettevõtetega.  

Toodangu omahinda kantakse kulud, mis on otseselt või kaudselt seotud toodanguliigi 

valmistamisega. Omahind leitakse tootmiskulude summa jagamisel toodangu ühikute 

arvuga, mille tulemusel saadakse toodangu tootmisomahind (Mereste 2003b: 34). 
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Tootmisomahind hõlmab toote valmistamisega seotud tootmiskulusid. Täisomahinda 

(kaubatoodangu omahinda), kuuluvad ka tootmisvälised kulud ehk eelkõige toodangu 

realiseerimisega seotud kulud. Need on seotud toodete pakkimisega, jaama või sadamasse 

vedamisega, veokuludega ostja asukohta jms (Majandusteaduse... 1985: 130). 

Kasum kujuneb kaubatoodangu müügihinna ja selle täisomahinna vahena. 

Loomakasvatuses  sõltub toodangu müügihind turuhindadest, toodangu kvaliteedist, 

toodangu kasutamise otstarvest ja muudest realiseerimistingimustest (nt sealihal 

hinnalisand tailiha sisalduse põhjal). (Lilover 1976: 141-142) 

Teguritest, mis kujundavad omahinda loomakasvatustoodete tootmisel, on olulisemateks 

palgad ja sööda maksumus. Söödakulud moodustavad ligikaudu 70% kogu loomakasvatuse 

tootmiskuludest  (Lember jt 1999: 164). 

Ettevõtte tegevuse tulemuslikkuse hindamise kriteeriumid võivad olla nii rahalises 

väljenduses, milleks on näiteks kasum ja käive või mitterahalises nagu näiteks toodete 

kvaliteet ja klientide rahulolu (Alver, Reinberg 2002: 378).   

Ettevõtte finantsilise edukuse ja efektiivse kasumi teenimise võimalusi on võimalik 

iseloomustada rentaablussuhtarvude abil, kus kasumit võrreldakse müügikäibega, 

koguvaraga või omakapitaliga. Tootmise tasuvust saab hinnata näiteks kulurentaabluse ja 

müügirentaabluse näitjaid kasutades. Iga ettevõtte valib just temale sobivama variandi 

lähtudes ettevõtte vajadustest ja ettevõtja võimetest. Eristatakse mitmesuguseid rentaabluse 

liike nagu üldrentaablus, arvestusrentaablus, toodangurentaablus, realiseerimis- ehk 

müügirentaablus jne (Majandusteaduse... 1985: 334).   

Rentaablust arvutatakse nii puhaskasumist kui ka ärikasumist lähtudes. Müügikäibe 

rentaablust (return on sales, profit margin) kasutatkse ettevõtte allüksuste tegevuse 

tõhususe näitajana. (Alver, Reinberg 2002: 379- 380) 

𝑀üü𝑔𝑖𝑘ä𝑖𝑏𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑎𝑏𝑙𝑢𝑠 =
𝑘𝑎𝑠𝑢𝑚

𝑚üü𝑔𝑖𝑘ä𝑖𝑣𝑒
                 (1.1) 

Müügikäibe rentaablust saab kasutada üksikute toodanguliikide tasuvuse hindamiseks ja ka 

terve ettevõtte tegevuse tulemuslikkuse hindamiseks (Lehtsaar 1996: 36). 
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Paljudes põllumajandusega tegelevates ettevõtetes kasutatakse tasuvuse hindamisel 

eelkõige kulurentaablust. Kulurentaablus näitab kasumi suhet tootmiskuludesse, mitu senti 

kasumit saadakse kulutatud euro kohta. Näitaja sobib üksikute tootmisharude või 

toodanguliikide omavaheliseks võrdlemiseks. (Sealsamas: 35) 

𝐾𝑢𝑙𝑢𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑎𝑏𝑙𝑢𝑠 =
𝑘𝑎𝑠𝑢𝑚

𝑘𝑜𝑔𝑢𝑘𝑢𝑙𝑢
× 100                               (2.1) 

Kulurentaabluse ja müügikäibe näitajad on sobilikud ühe põllumajandusettevõtte siseselt 

erinevate toodanguliikide tasuvuse võrdlemiseks või samalaadsete ettevõtete 

omavaheliseks võrdlemiseks. Ettevõtte siseselt võivad erinevad toodanguliigid olla väga 

erineva tasuvusega. Tasuvus sõltub eelkõige konkreetse saaduse müügihinnast ja 

tootmiskuludest toodanguühikule ehk tootmisomahinnast, mis omakorda sõltub veel 

paljudest teguritest. (Lember jt 1999: 167-168) 

Söödakulu on peamine komponent sealiha tootmiskulude hulgas. Söödahindadel on oluline 

mõju sealiha tootmise hinnale. Kõrged söödahinnad võivad kiiresti muuta ettevõtte 

kasumid kahjumiteks. (Hofstrand 2009) 

Kasum sealiha tootmises sõltub toote eest saadud hinnast ja sööda maksumusest. Faktorid, 

mis mõjutavad sealiha nõudlust ja teravilja hinda avaldavad suurimat mõju sealiha 

tootmise ettevõttele. Sealiha hinnad sõltuvad nii sisemaisest kui ka globaalsest sealiha 

nõudlusest. Peale hinna ja söödakulu on mitmeid tulemuslikkuse põhinäitajaid, mis 

mõjutavad sealiha tööstuse tasuvust, nendeks on kogu karja sööda efektiivsus ja maht 

(sigade ja emiste müük aastas ning rümba mass). (Gut efficiency... 2008: 11-13) 

2006. aastal Iowa State University kogus andmeid sealiha tootjatelt Minnesotast, Iowast ja 

Nebraskast, et teha kindlaks kasumlikkust enam mõjutavaid tegureid, tänu nendele mõista 

tootmise ökonoomikat ja otsida võimalusi ettevõtete majandustulemuste parandamiseks. 

Statistilise analüüsi keskmes olid peamiselt finants- ja tootmise andmed. Puhasrentaablus 

oli arvutatud saja kilo sealiha kohta. Kogukulud sisaldasid sööda-, tööjõu-, juhtimise ja 

muid tegevuskulusid, amortisatsiooni, maksusid, kindlustust ja kapitalinõudeid. Selgus, et 

suurima osa, umbes 70%  kogukuludest moodustasid söödakulud. Madalamad kulud olid 

tööjõu ja halduskulud, muud ärikulud nagu kommunaalteenused, kütuse ja 

veterinaarteenuste kulud. Kõige paremaid tulemusi saavutasid tootjad, kellel olid 

väiksemad söödakulud. (Sanders jt 2012: 69-75) 
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Tasuvust mõjutavad kasum ja kulud. Kasumi kujunemisel on olulised hinnad, kuid neid 

üksiktootja mõjutada ei saa. Küll saab tootja jälgida kulusid ja otsida võimalusi kulude 

vähendamiseks ja seeläbi kasumit suurendada.  

 

 

1.3. Sealiha tootmine 
 

Sigade arv on maailmas viiekümne viimase aasta jooksul kolmekordistunud, ulatudes 

ligikaudu miljardini. 50% maailma sigade koguarvust peetakse Hiinas. Traditsioonilised 

seakasvatuspiirkonnad asuvad Lääne-Euroopas ja Põhja-Ameerikas. Aasiat ja Euroopat 

ning Põhja-Ameerikat iseloomustab suur sigade arvukus ja suurim sealihatoodang 

maailmas. (Loomakasvatus 2012: 269)  

Seakasvatuse tasuvus sõltub suurel määral sellest, kuidas seakasvataja oma sigu söödab. 

Siga tarvitab söötades olevad toitained elatuseks ning liha ja rasva moodustamiseks. 

Erinevas vanuses ja füsioloogilises seisundis olevatel sigadel on päevased toitainete tarbed 

ja söödatarbed väga erinevad. Tiinetel emistel kulub sööt loote kasvatamiseks ja imetavatel 

emistel lisatoitained vajaliku piima tootmiseks. (Söötmine) 

Seasöödad jagunevad energiasöötadeks (kartul, teraviljajahud), proteiinisöötadeks 

(õlikoogid, kaunviljajahud, srotid) ning rohusöötadeks (Söödad). Enamasti kasutatakse 

sigade söödaks põhiliselt teravilja, kuna sellel on kõrge toitefaktorite kontsentratsioon ning 

on hästi omastatav. Peamiseks söödaks on oder, mida tuleb enne söötmist jahvatada. 

Odraga söödetud sea lihakehad on kvaliteetsed, kuna selle toorrasva sisaldus on alla 2%.  

Lisaks odrale tuleb anda ka erinevaid proteiini- ja mineraalsöötasid, et rahuldada 

minaraalelementide tarbe vajadus. (Teravili) 

Emise kandeaja pikkus on vahemikus 111-117 päeva. Põrsaid kahekuustena võõrutades 

poegib emis kaks korda aastas ning keskmiselt sünnib pesakonda 10-12 põrsast. Põrsaste 

võõrutamisel 5-nädalaselt saab emiselt 2,3 pesakonda aastas ehk iga kahe aastaga saadakse 

üks lisapesakond. (Lember jt 1999: 8)  
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Seakasvatuse tulukus sõltub põrsaste võõrutamise ajast. Mida varem toimub põrsaste 

võõrutamine, seda suurem võimalus on aastas toota rohkem põrsaid emise kohta. Varajasel 

võõrutamisel peavad olema head pidamistingimused ning lisasööt peab olema võimalikult 

lähedane emisepiimale. (Lember jt 1999: 57-59) 

Sündides kaaluvad põrsad umbes 1,5 kg piires. Põrsastele on iseloomulik kiire kasv ja 

areng. Põrsad, kes on hästi arenenud, nuumavad kiiremini ning väärindavad paremini 

sööta, mistõttu on nende lihakehad kvaliteetsemad kui aeglaselt arenenud põrsastel.  

(Põrsakasvatus)  

Maailmas leidub palju erinevaid seatõuge. Pjeträäni tõug on aretatud Beligas 1920-ndatel 

aastatel, kes paistab eriti silma oma lihaselise tagaosaga. Landrassi tõugu (Eesti maatõugu) 

sigasid iseloomustab viljakus, varavalmivus, kiirekasvulisus, head lihaomadused ning 

tapmise käigus saadakse neilt ühtlase õhukese pekiga lihakehasid, millel on hästi arenenud 

fileeosa ja tagumine kolmandik. Djurok on levinum tõug USA-s, kellel on tugev 

kehaehitus, pikk kere, kaardunud selg ja lopsakad singid. Tõug on varavalmiv, kuna 

saavutab üsna noores eas tapaküpsuse ja on hea söödakasutuse ning liha- ja 

nuumaomadustega. Eesti suur valge siga on tugeva konstitutsiooniga ja varavalmiv, 

propotsionaalse kehaehitusega, hea söödakasutaja ja hästi kohanenud söötmis- ja 

pidamistingimustega. (Lember jt 1999: 61-69) 

1970. aastateni arendati jõudluse mitmekesisust (viljakus, nuumanõudlus, lihakvaliteet, 

stressitaluvud) tõugude puhasaretuse abil (suur valge ja landrass). Neid tõuge oli võimalik 

kasutada universaalselt. 1980. aastatel suurenenud jõudlusnõuded tõid kaasa 

ristamismeetodi rakendamise ristandtapasigade tootmiseks. Suure viljakuse ja 

stressitaluvusega tõugudest eristatakse ematõuge (saksa suur valge, saksa landrass) ja suure 

lihaosakaaluga isatõuge (pjeträän, hämpšir, belgia landrass). (Loomakasvatus 2012: 272) 

20. sajandil on järjest enam hakatud puhasaretuse asemel kasutama ristandaretust kuna nii 

jõutakse kiiremini vastata turunõudlusele. Ristandaretuse programm Eestis sai alguse 1995. 

aastal, kui imporditi Rootsist hämpširi tõuge ja 1999. aastal pjeträäni tõuge emiseid ja kulte 

Austriast, et toimuks kvaliteetse liha tootmine ristandaretuse baasil. (Aretus) 

Ristandsead on suurema viljakusega, saavutavad varem suguküpsuse ning liha kvaliteet on 

üldjuhul parem.  
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1.4. Ülevaade searümpade lihalõikusest 
 

Lihalõikus kujutab endast liha väärindamist ja selle ettevalmistamist erinevate lihasaaduste 

tootmiseks, mis koosneb mitmetest etappidest: rümpade, pool- või veerandrümpade 

tükeldamine, konditustamine, liha siirimine ja liha sorteerimine. Tooraineteks on sea 

poolrümbad, veerand rümbad või ka nende osad. (Lihatehnoloogia praktilised tööd 2013: 

56) 

Searümbaks nimetatakse tapetud sea lihakeha, mis on veretustatud ja eemaldatud 

siseelundid (sealhulgas neerud), neeru- ja siserasv,  harjased, sõrad, suguelundid, keel, pea- 

ja seljaaju, diafragma ning saba (Abiks mahepõllumajandussaaduste väikekäitlejale 2011: 

73). Need osad eraldatakse tapamajas enne rümba tükeldamist.  

Rümpade tükeldamine toimub tavaliselt mehaanilise lint-, leht- või ketassaega, samuti on 

võimalik seda teha spetsiaalse käsisaega (kondisaag) või hoopis käsitsi noa abil. 

Tükeldamise põhieesmärgiks on konditustamise lihtsustamine, samuti rümbaosade 

müümine, transpordi korraldamine ning tehnoloogiliste vajaduste ja klientide soovidega 

arvestamine. (Lihatehnoloogia praktilised tööd 2013: 59) 

Konditustamisel eemaldatakse kontidelt pehme kude, milleks kasutatakse nuga. 

Konditustamine saab olla kas täielik või osaline. Täielikul konditustamisel eraldatakse 

pehme liha maksimaalselt, aga osalise korral jäetakse teatud kogus liha kontidele ning 

realiseeritakse lihapooltoodetena. (Soosaar, Rei 1996: 24)  

Lihatööstuses on konditustamise protsess üheks keerulisemaks tööks, mille käigus 

kasutatakse kindlaid töövõtteid ning mis oleneb lihatüki anatoomilisest päritolust ja tükist 

saadava liha edasise kasutamise eesmärgist (Lihatehnoloogia praktilised tööd 2013: 62).  

Siirimisel ehk soonetustamisel eemaldatakse konditustamiselt saadud pehmest lihast 

väheväärtuslikud koed ja lihaosad. Siirmise käigus eraldatakse lihaskoest kõõlused, 

kõhred, suured vere- ja lümfisooned, väikesed luud, verevalumid, kui vaja, siis ka rasvkude 

ja pekk. (Soosaar, Rei 1996: 24)  

Siirmise tulemusena liha pind korrastatakse, et muuta see tarbijale sobivaks. Siiritud liha 

sorteerimine toimub lihas- või rasvkoe alusel. Sordilihaks on nuumsea liha. Sordilisus 

näitab, kui palju rasva on lihas. Rasvasisaldus saadakse liha standardiseerimisel, kus liha 
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jaotatakse täpselt rasvasisalduse alusel ja mille saavutamiseks kasutatakse erinevad 

keemilise koostise analüsaatoreid ja liha segamist rasvasema või vähemrasvasema lihaga, 

et tagada täpsema rasvasisaldusega liha. (Lihatehnoloogia praktilised tööd 2013: 62-63) 

Tapalooma lihakehast saadakse rümp, tapasaadused ja loomsed kõrvalsaadused. Rümbast 

saadakse inimtoiduks värsket liha, mida võidakse veel täiendavalt töödelda. 

Tapasaadusteks on inimtoiduks töödeldud või töödeldavad rupskid. Rupskiteks on näiteks 

keel, maks, neerud, aju, süda, kopsud. Tapasaaduste realiseerimisel tuleb arvestada 

tarbijate nõudlusega, seadusandlike nõuetega, majandusliku tasuvusega, toiteväärtusega 

ning konkureerivate toodete olemasoluga. Turunõudluse puudumisel võivad tapasaadused 

kvalifitseeruda loomseteks kõrvalsaadusteks seetõttu, et toidukõlblike tapasaaduste 

traditsioonilised turud on hakanud kaduma tingituna ökonoomsusest ja terviseohtutest ning 

seetõttu esineb kahe grupi vahel kokkupuutepunkte. Loomsed kõrvalsaadused ei ole 

mõeldud inimese toiduks ning neid töödeldakse tuginedes vastavatele määrustele 

(Joonis 1).  

 

Joonis 1. Tapalooma väärindamise skeem. Allikas: (Soidla jt 2010: 29) 

Tapaloom 

Mitte inimtoiduks:        

- töödeldakse vastavalt 

määrusele                        

 

 

 

 

Tapasaadused Rümp 

Turunõudluse puudumine 

Loomsed kõrvalsaadused 

Lihakeha 

Inimtoiduks:        

- värske liha 

-  täiendav töötlemine 
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Siseelundid, milleks on rinna-, kõhu- ja vaagnaõõne organid, söögitoru ja hingetoru, tuleb 

kõrvaldada 45 minuti jooksul pärast seda kui loom on uimastatud (Abiks 

mahepõllumajandussaaduste väikekäitlejale 2011: 51). 

Searümba pikkupidi pooleks saagimine on vajalik enne tükeldamist (Tobreluts 2004: 41). 

Sea poolrümbad tükeldatakse tavaliselt kolmeks kuni viieks osaks (Lihatehnoloogia 

praktilised tööd 2013: 60).  

Seapoolrümp tükeldatakse kolmeks osaks: esi-, kesk- ja tagaosaks (Lisa1). Poolrümba 

esiosa moodustavad kaelatükk, abatükk, esikoot ning põsk (Tobreluts 2004: 41). Sea 

poolrümba konditustamisel saadakse seakaelakarbonaad, abatükk, seakoot, kamar, kondid, 

raguu, ribi, küünarvarreluu, abaluu, õlavarreluu ja vähesel määral poolrasvast liha 

(Lihatehnoloogia praktilised tööd 2013: 64-66). 

Keskosa jaguneb selja-, rinna- ja kõhu piirkonnaks. On mitmeid võimalusi, kuidas keskosa 

kasutada. Tavaliselt tükeldatakse keskosa seljatükiks, kondiga seljakarbonaadiks, ribitükiks 

ja kõhuääreks. Kondistatud ja siiritud kamara ja pekita seljatükki nimetatakse välisfileeks. 

Luude ja kamaraga searibi turustatakse tervikuna või tükeldatakse kolmesentimeetristeks 

lõikudeks. (Nahkur 2004: 79-80) 

Tagaosa moodustavad reie-, vaagna- ja puusaluu koos neile kinnituvate lihastega, kust 

lõigatakse välja välistükk, sisetükk, ristluutükk, pähkeltükk, tagajalg ja tagakoot (Abiks 

mahepõllumajandussaaduste väikekäitlejale 2011: 113). 

Tükeldamisel kasutatakse erinevaid viise – rippteel ja statsionaarsetel laudadel 

spetsialiseeritud, kus kõik rümbatükid kasutatakse ühe toodanguliigi jaoks. Kombineeritud 

viisil saadavad väärttükid müüakse värske lihana ning kasutatakse maitsestatud liha- ja 

suitsulihatoodete valmistamiseks. Vähem väärtuslik liha, mis üle jääb, läheb vorstitoodete 

ja hakkliha valmistamiseks. (Lihatehnoloogia praktilised tööd 2013: 60) 

Tükeldamisel on oluline tööliste kogemus, peab tundma rümba anatoomiat  ning omama 

teadmisi lihalõikuse valdkonnast. Tükeldamise metoodika valikul peab lähtuma eelkõige 

ettevõtte poolt ettenähtud skeemist, koostööpartnerite puhul ka nende eelistusest ning 

rümba anatoomilisest koostisest. Teistel juhtudel võib tükeldamisele läheneda 

loominguliselt, kasutada fantaasiat ja majanduslikku mõtlemist. (Lihatehnoloogia 

praktilised tööd 2013: 60) 
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Rümpade tükeldamine, kondistustamine, liha siirmine ja sorteerimine on etapid, mis 

valmistavad liha ette erinevate lihatoodete valmistamiseks. Iga etapp on oluline, et 

valmiksid kvaliteetsed lihalõigud. 

 

 

1.5. Sealiha väärindamise võimalused 
 

Searümba tükeldamisel saadud erinevate osade edasisel töötlemisel lisatakse tootele veelgi 

väärtust. 

Sealiha all mõistetakse kõiki sea kudesid, mis kuuluvad loomorganismi: lihas-, rasv-, side-, 

luu-, ja närvikude ning vere- ja lümfisooni koos jääkvere ja –lümfiga (Rei 1986: 3). Liha 

tarvitatakse toiduks pärast teatud töötlemisetappide läbimist ning millest saadakse inimese 

eluks vajalikke toitaineid ja energiat. 

Lihatoodetele saab lisada väärtust läbi erinevate pakutavate lihalõikude suuruste ja 

valikuvõimaluste. Mõelda tuleks selle, kui paksud peaksid lõigud olema, et tarbijal oleks 

võimalik neid vastavalt valmistada. Samuti tuleks selgeks teha, missuguseid lõike on 

võimalik saada erinevatelt kehaosadelt, et laiendada tootevalikut. (Logozar 2012: 1) 

Sea esiosast saadud kaelakarbonaad on kulinaarselt kõige väärtuslikum ning on eestlaste 

jaoks soositum ilma kondita grill-liha ja peetakse parimaks šašlõkitooraineks. 

Kaelakarbonaad sobib hästi hautamiseks, praadimiseks, barbecueks, ahjupraadide 

valmistamiseks ja seda on võimalik lõigata pinnalaotuseks ning sellest täidetud liharulle  

keerata. Turgudel on müügil sea kaelakarbonaad kondiga, mis on ilma peki ja kamarata 

ning kaelatüki lõigud koos kamara, peki ja kondiga. (Tobreluts 2004: 33-45)  

Esikoot on sooneline ja sitke, mis on sobilik keetmiseks, suitsutamiseks ning süldi ja supi 

valmistamiseks. Põseliha paikneb kolmnurkse tükina pea külgedel ning on suure 

rasvasisaldusega, pekist ja vähesest taist läbi kasvanud liha. Toiduks kasutatakse nii 

kamaraga kui kamarata põseliha, mida saab suitsutada, praadida ja keeta. 

(Tobreluts 2004: 45-46) 
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Sea seljatükis asub välisfilee, selle siseküljel sisefilee (Tobreluts 2004: 48). Sea seljatükk 

sisaldab ribi, nimme ja välisfilee osa. Sealjatüki osa, kus ei ole ribikonte (s.t kõhulihaga 

piirnev osa), nimetatakse nimmepiirkonnaks. Kogu nimme osa saab lõigata nii koos 

kondita kui kondiga. (Beef and Pork... 2009: 29) 

Välis- kui ka sisefilee lihaselise osa moodustab tailiha (Tobreluts 2004: 49). Välisfileele on 

iseloomulik puhas lõikepind ja korrapärane välimus, mille tõttu on seda hea grillida, 

suitsutada ja praadida. Selleks, et ei kaotaks välisfilees sisalduvat lihamahla, tuleb 

töötlemisel olla väga ettevaatlik. Sisefileed peetakse kõige väärtuslikumaks, pehmemaks ja 

kallimaks sea tükilihaks, mille moodustab praktiliselt puhas tai ja mis on sobilik 

grillimiseks, praadimiseks ja wokiroogadesse. (Sealiha 2012: 11)  

Sea seljatükist saadav kondiga karbonaad on ilma kamara ja pekita (s.t kondiga välisfilee). 

Kondiga karbonaad ilma seljaharjata, kuid koos ribikontidega on sea karree (s.t 

seljatükipealsete ribikontidega välisfilee). Sea karreed ja kondiga karbonaadi võib 

praadida, küpsetada, grillida, suitsutada, moorida, hautada, keeta. (Tobreluts 2004: 51-52) 

Rulaadide valmistamiseks kasutatakse kokkurullitud õhukest kondita sealiha ja seakamarat 

(Lihatehnoloogia praktilised tööd 2013: 113).   

Sea küljetüki moodustavad pekist ja taist läbikasvanud kamaraga liha (peekon), ribikondid 

ja -kõhred ning rinnakukõhred koos rinnakuga. Küljetükk koosneb ribist, peekonist ja 

kõhuäärest. (Tobreluts 2004: 54) 

Peekon on pekist ja taist läbikasvanud mahlakas kamaraga küljeliha, mis on rümba 

pekiseim osa ning mida saab viiludena praadida, grillimida, suitsutada (Sealiha 2012: 13).  

Sea ribi moodustavad ribikondid koos ribikõhredega ning kontidevahelise lihaga. 

Ribikondid ulatuvad nimmelülidest kuni kaelalülideni ning mida rohkem esiosa poole, 

seda laiemad need on. Lõigatakse sea ribi küljetükist välja plaadina. Ribi kolmnurk 

koosneb laiematest kontidest, mistõttu liha on seal vähem ning seda kasutatakse 

suitsutamiseks ja grillimiseks. Kõhuäär on sea küljetüki üks osa hõlmates selle alumist 

äärt, mis koosneb pekisest lihast ja kamarast ning sobib süldi ja hapukapsaste 

valmistamiseks. (Tobreluts 2004: 57-58) 
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Sea tagaosa kõige väärtuslikum osa koosneb tagaosa lihastest, mis moodustavad 

korrapärase lihasgrupi ning on ilusa lõikepinna, vähese rasvasisaldusega ja sobivamad 

hästi ahjupraeks. Tagaosas asub lisaks veel tagakoot, millel on rohkem liha kui esikoodil, 

mistõttu on toiduvalmistamiseks parem ja seda võib nii suitsutada, keeta, küpsetada, 

grillida, moorida, praadida. Koodilihast tehakse sülti, suppi, raguud. (Tobreluts 2004: 33-

48) 

Tagajalg moodustab ligikaudu 30% rümba kaalust ja sisaldab suuri lihaseid, millel on 

suhteliselt vähe sidekude. Sea tagajalast valmistatud singid on sageli kas kuivatatud või 

suitsutatud, kuid samuti värsked singid sobivad maitsvate praadide valmistamiseks. Pooled 

või terved värske singi praed on kuivamata ja võivad olla kas kondita või kondiga. Pool või 

terve kuivatatud sink on traditsiooniline suitsutatud sink, kondita või kondiga. (Beef and 

Pork... 2009: 31)  

Eelpool nimetatud lihatükkidele saab toiduks ära kasutada ka ajud (röstimine, hautamine, 

moorimine), mao (röstimine, hautamine, vorstikest või vorsti koostisosa), põrna 

(praadimine, verivorsti tooraine), saba (keetmine, süldi tooraine), kõrvad (suitsutamine ja 

soolamine, hautis koos jalgadega), naha (želatiin), jalad (marineerimine, hautamine, 

keetmine, sült) ja kopsud (veretoodete koostisosa, lemmiklooma toit) (Soidla jt 2010: 32). 

Organid, nagu süda ja maks sobivad  hästi viilutamiseks ja praadimiseks (Beef and Pork... 

2009: 32). 

Searümbast erinevate osade töötlemisel saadud tükkidel on toitude valmistamisel mitmeid 

võimalusi. Tervet seakere on võimalik töödelda nii, et temast ei jää midagi järgi, kõikidele 

osadele leitakse kasutusalad. 

 

 

1.6. Sealiha väärindamise tasuvuse hindamine 
 

Sealiha väärindamise tasuvuse hindamisel võrreldakse enamtulu, mis tekib lihatoodete 

müügist võrreldes rümba müügiga ja kulusid, mis on seotud väärindamisega.  

Kvaliteedi hindamisel kasutatakse erinevaid näitajaid ja mõisteid. Eristatakse rümba- ja 

liha kvaliteedinäitajaid, mis on järgnevalt välja toodud ning põhjused, miks on antud 

näitajate jälgimine oluline lihatööstuses ja tarbijate seisukohalt. 
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Tapasaagise, rümba koostise (lihas-, side-, rasv- ja luukoe hulgas), rümba kuju, seljapeki 

paksuse, lihassilma e selja pikma lihase läbimõõdu, liha marmorsuse ja liha hügeenilise 

taseme järgi hinnatakse rümpade kvaliteeti (Põldvere 2002: 20). Mida väärtuslikum on 

rümp, seda kõrgemaks kujuneb selle eest saadud hind. 

Tapasaagis on suurem raskematel ja paremas toitumuses sigadel ning millele avaldavad 

mõju looma liik, tõug, sugu, vanus, pidamistingimused ning tapmise ja algtöötlemise 

tehnoloogia. Lihasigadel, kelle kehamass on 90-110 kg on tapasaagis 73-75%, 120-140 kg 

kaaluvatel liha-rasvasigadel 75-77% ja hästi nuumatud rasvasigadel 80-85%. (Põldvere, 

Tänavots 2012: 56); (Lember jt 1999: 9) 

Nuumsea rümbad kaaluvad 60-75 kg (Lihatehnoloogia praktilised tööd 2013: 69). 

Searümpi hinnatakse Euroopa Liidu liikmesriikides lihaskoesisalduse alusel, millle 

klassifitseerimisel kasutatakse tähiseid S-, E-, U-, R-, O-, P, kus S tähistab üle 60% ja 

P alla 40% lihaskoesisaldusega rümpa (Lihatehnoloogia praktilised tööd 2013: 56). 

SEUROP-süsteemi rakendamine mängib olulist rolli searümpade kvaliteediklasside 

määramisel, sest see võimaldab seakasvatajatele maksta searümba massist ja 

tailihasisaldusest lähtuvat tasu, mida kõrgema kvaliteediga on liha, seda kõrgemat hinda 

saadakse küsida ning just see stimuleerib loomakasvatajaid tootma kvaliteetsemat liha (Alt 

2006: 6-7).  

Tailihasisalduse näitajast lähtudes erineb rümpade selja pikima lihase e lihassilma läbimõõt 

ja teiste suurte lihaste suurus. Nii tarbija kui ka lihatööstus eelistab suurema lihaskoe 

sisaldusega rümpa, sest suurtel lihastel on kõrgem liha toiteväärtus ja paremad 

maitseomadused, mistõttu valmivad kvaliteetsemad tooted. Väiksemamõõdulisema ja 

vähem arenenud lihastega rümbalt, mille tailihasisalduse protsent alla 40, saab vähem 

kõrge väärtusega tükke ja sellepärast tööstusel polegi kasulik maksta selle rümba eest sama 

kõrget hinda kui kõrge tailihasisaldusega samas kaalus oleva rümba eest. Tööstusele toob 

rohkem tulu kõrge tailihaprotsendiga (üle 60%) rümpade realiseerimine. (Sealsamas: 6) 

Väärindustegevusega kaasnevad väärinduskulud (value-added costs). Liha tootmisel rümba 

tükeldamine, jahutamine, pakendamine jms tegevused ja nendega seotud kulud annavad 

väärinduse kulud. Väärindamine seisnebki selles, et ühest toormeliigist on võimalik 

valmistada palju erinevaid toiduaineid (Lihafoorum 2013: 27).  
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Rümba edasisel tükeldamisel saadakse erinevad sealiha tooted (karbonaadid, sisefileed, 

välisfileed jne), mille tükidelt eeldatakse teatud kvaliteeditunnuseid, näiteks suurus, 

rasvasisaldus ja kuju.  

Põhilised sealiha kvaliteedinäitajad on liha toiteväärtus (keemiline koostis, toitainete- 

valkude, rasvade, süsivesikute, vitamiinide ja mineraalide sisaldus), organoleptilised 

näitajad (värvus, välimus, lõhn, maitse, mahlasus, õrnus), tehnoloogilised näitajad 

(veesidumisvõime, pH) ja sanitaarhügeenilised näitajad. (Rei 2004: 95-112) 

Liha välisilmest oleneb suurel määral tema atraktiivsus, mistõttu on tarbija seisukohast 

olulised näitajad liha struktuur, õrnus ja tuiumus, sest just liha värvus ja välimus jätabki 

tarbijale esmase mulje lihast. Tehnoloogiliste näitajad määravad liha kõlblikkuse 

töötlemiseks ning nende puhul peab täpselt arvestama, milleks liha kasutatakse. Liha 

happesus (pH) mõjutab liha kvaliteedinäitajaid nagu liha värvus, maitse, mahlasus ja 

õrnsus. (Sealsamas)  

Liha kvaliteedinäitajad on omavahalises sõltuvuses, kus üks näitaja mõjutab teist.  

Kvaliteetne toodang tagab rahulolu nii tarbijale kui ka tootjale, sest kui kliendid on rahul 

toodetega, siis nad ostavad neid rohkem, mis omakorda suurendab tootjate sissetulekuid.   
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2. SEALIHA VÄÄRINDAMINE JAAGUMÄE TALUS 

AASTATEL 2012-2014 

 

2.1. Bakalaureusetöö metoodika ja kasutatavad andmed 
 

Bakalaureusetöö empiirilises osas kasutatud andmed on kogututud dokumendivaatluse teel 

Jaagumäe talu 2012-2014. aasta majandusaasta aruannetest, Jaagumäe Kaubanduse OÜ 

kulinaaria toodangu müügiartiklitest antud aastate lõikes, kust saadi infot müügitoodangu 

müügitulude, hindade jm kohta. Sealiha turu ülevaate andmiseks on lisaks kasutatud Eesti 

Statistikaameti andmebaasi.  

Sealiha toodete hindade võrdlemiseks valiti Eesti Konjunktuuriinstituudi poolt avaldatud 

Hinnainfost saadud sealihatoodete keskmised jaehinnad Tallinna tavakauplustes 2014. 

aasta detsembris. Teiste tootjatega võrdluste läbiviimiseks koguti andmed ettevõtest Oma 

Põrsas OÜ, kes müüb eestimaist sealiha, mis pärineb Vajangu farmist Tallinna, Rakvere ja 

Tabasalu müügipunktides (Kvaliteetne, värske ja eestimaine sealiha). Antud kohad valiti, 

kuna nende puhul tekib hea võrdluse tegemise võimalus, kuidas võivad hinnad 

maakondade lõikes erineda, lähtudes mitmetest teguritest sh tarbijate sissetulekutest.   

Kvalitatiivseks uurimise meetodiks olid intervjuud Jaagumäe talu peremehe Mart Timmi ja 

seakasvatusega tegeleva Urve Timmi, Jaagumäe Kaubanduse OÜ juhataja Taimar Timmi, 

raamatupidaja Maret Tarrendiga, kulinaari Ene Pihlapuuga. Mart Timmi käest saadi 

ülevaade talu ajaloost, raamatupidaja käest andmed sigade arvu, seakasvatuse ja tapapunkti 

kulude kohta. Urve Timmi käest koguti infot seatõugude ja sigade arvu muutustega seotud 

põhjuste kohta. Kulinaari käest saadi infot searümpade lõikuse ning väärindamisel saadava 

toodangu kohta. 

Empiirilises osas võrdluste ja analüüside tegemisel kasutatud andmed tuginevad 

kirjanduslikele allikatele ning Eesti Konjunktuuriinstituudi, Põllumajandusministeeriumi, 

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja poolt läbiviidavatel uuringutel.  
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Väärindatud sealiha protsent leitakse kõigi väärindatud toodete (lambaliha, kanaliha) 

kogusest. Töös käsitletakse poodides väärindatud sealiha, kuna suurim osa rümpadest 

(65%) töödeldakse seal. 

Analüüside koostamise aluseks olnud algsed andmed on toodud lisades 2-6.  

 

 

2.2. Sealiha turg Eestis aastatel 2012-2014 
 

Eesti seakasvatajad pani raskesse olukorda 20. märtsil 2012. aastal Venemaa poolt 

kehtestatud sisseveopiirang elussigadele kõigile Euroopa Liidu liikmesriikide poolt, mille 

tõttu toimusid muutused sealiha turul. Kui varem eksportis Eesti elussigu põhiliselt 

Venemaale, siis uues olukorras tuli leida uusi turge. Uuteks turgudeks on 2015. aastaks 

kujunenud Leedu, Läti ja Poola.  

2012. aasta 31. detsembri seisuga oli Eestis sigu kokku 375,1 tuhat. 2013. aastal vähenes 

sigade arv 16,5 tuhande võrra, mil sigu oli kokku 358,7 tuhat. Võrreldes 2013. aastaga 

toimus 2014. aastal sigade arvus väike tõus, mil sigu oli kokku 360 tuhat. 2012. aastal 

sündis 775,2 tuhat, 2013. aastal 750,2 tuhat põrsast, mis on 25 tuhande võrra vähem kui 

2012. aastal. 2014. aastal suurenes sündinud põrsaste arv 767,2 tuhandeni (Tabel 1). 

Sündinud põrsaste arvu vähenemise põhjuseks 2013. aastal võib pidada impordipiirangut 

Venemaale, mille tõttu ei julgetud enam nii palju riskida ja seetõttu põrsatootmine vähenes. 

 

Tabel 1. Sigade arv (tuhat pead), sündinud põrsaste arv (tuhat pead), kogu lihatoodang 

(tuhat tonni tapakaalus), sealiha toodang, eksport, import (tuhat tonni tapakaalus) 

aastatel 2012-2014. Allikas: (PM42 2014; PM170 2015; PM1720 2015; Lihatööstussektori 2014. aasta 

ülevaade : 6) 

  2012 2013 2014 

Sigade arv, tuhat pead 375,1 358,7  360 

Sündinud põrsad, tuhat pead 775,2 750,2 767,2 

Kogu lihatoodang, tuhat tonni 80,8 82,1  ... 

Sealiha toodang, tuhat tonni 48,8 49,5 48,4 

Sealiha import, tuhat tonni 31,7 33,8 ... 

Sealiha eksport, tuhat tonni 24,1 25,2 ... 

Märkus: näitajat „...” ei ole teada 
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2012. aastal oli kogu lihatoodang tapakaalus 80,8 tuhat tonni, millest sealiha moodustas 

48,8 tuhat tonni (60,4%). 2013. aastal suurenes liha kogutoodang 82,1 tuhande tonnini, 

millest sealiha moodustas 49,5 tuhat tonni (60,3%). Esialgsete andmete ja 

Põllumajandusministeeriumi arvutuste kohaselt oli sealihatoodang 2014. aastal 48,4 tuhat 

tonni, mis võrreldes 2013. aastaga vähenes 2% võrra (Tabel 1). 

2012. aastal imporditi 31,7 tuhat tonni sealiha ja eksporditi 24,1 tuhat tonni. 2013. aastal 

suurenes import 2,1 tuhande tonni võrra ja eksport 1,1 tuhande tonni võrra (Tabel 1). 

Ekspordi kasvu aitas suurenda sealiha väljavedu Venemaale, mis aitas kompenseerida 

elussigade väljaveo keelu tõttu tekkinud tühimikku (Eesti lihaturu... 2012: 21).  

2013. aastal eksporditi Lätti 57% sealihakogusest, Venemaale 11%, Soome 9 % ning Leetu 

8%. Peamisteks impordipartneriteks olid Saksamaa, kust imporditi 22%, Taanist 20% ja 

Poolast 18%. (Eesti lihaturg 2013. aasta: 27) 

Tunnustatud lihakäitlemisettevõtete arv Eestis Veterinaar- ja Toiduameti andmetel oli 

2014. aasta esimese poolaasta lõpus 93, millest valdava enamuse moodustasid 

väikeettevõtted (Eesti lihaturg 2014: 9). 

2012. aastal tunnustatud lihakäitlemisettevõtetes tapeti 428,3 tuhat siga, kellest saadi 

ligikaudu 33,8 tuhat tonni liha. 2013. aastal tapetud sigade arvu tõusis, mil tapeti 434,5 

tuhat siga ning kellest saadi 34,6 tuhat tonni liha, mis on ca 2% rohkem kui 2012. aastal  

(Tabel 2). 

 

Tabel 2. Tunnustatud lihatöötlemisettevõtetes tapetud sead (tuhat pead) ja saadud liha 

(tuhat tonni) aastatel 2012-2014. Allikas: (PM190 2015; PM191 2015) 

  2012 2013 2014 

Sigade arv, tuhat pead 428,3 434,5 510,6 

Saadud liha, tuhat tonni 33,8 34,6 40,5 

 

Tapetud sigade kasvu põhjuseks võib 2013. aastal pidada sealiha kokkuostuhindade tõusu. 

2012. aastal oli sealiha kokkuostuhind 1,70 €/kg, mis 2013. aastal tõusis 1,74 €/kg-ni 

(Lihatööstussektori 2013. aasta ülevaade: 11). 2014. aastal oli tapetud sigade arv suurim 

antud aastate lõikes, kui tapeti 510,6 tuhat siga, kellest saadi 40,5 tuhat tonni liha (Tabel 2). 
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Searümpade kokkuostuhindasid vaadeldi pikemal perioodil, aastatel 2009-2014, et saada 

parem ülevaade toimunud muutustest. Searümpade kokkuostuhinnad on olnud väga 

varieeruvad. Tabelist 3 on näha, et 2009. ja 2010. aastal oli nii Euroopa Liidus kui ka 

Eestis searümba kokkuostuhinnad madalaimad antud aastate lõikes. 2010. aastal Euroopa 

Liidus keskmiseks searümba hinnaks kujunes 1,40 €/kg, siis 2011. aasta keskmine oli üle 

9% kõrgem (1,53 €/kg). Alates 2011. aastast on nii Eestis kui ka Euroopa Liidus searümba 

kokkuostuhinnad liikunud üsna pidevas tõusujoones. Langusaastale järgnenud hinnatõusu 

põhjuseks olid kõrged teravilja hinnad. Kui teravilja hinna tõusevad, siis on sealiha 

tootmine väga kallis ja toodang väheneb, mis toobki kaasa searümpade hinnatõusu.  

 

Tabel 3. Searümba (E-klass) kokkuostuhinnad Eestis ja Euroopa Liidus keskmiselt 2009-

2014 (€/kg, tapakaalus) Allikas: (Eesti lihaturu... 2012: 33; Eesti lihaturg... 2014: 29) 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Searümba kokkuostuhind 

Eestis 
1,49 1,42 1,56 1,70 1,74 1,63 

Searümba keskmine 

kokkuostuhind EL-s 
1,42 1,40 1,53 1,71 1,77 1,61 

 

2012. aasta keskmisena tõusis searümba kokkuostuhind Euroopa Liidus 11,76% ja Eestis 

8,97% võrreldes 2011. aastaga. 2013. aastal keskmisena tõusid searümba kokkuostuhinnad 

viimaste aastate kõrgeimale tasemele, Euroopa Liidus kujunes hinnaks 1,77 eurot ning  

Eestis 1,74 eurot. Searümba kokkuostuhinnad 2014. aasta esimesel poolaastal olid nii 

Eestis kui ka Euroopa Liidus võrreldes 2013. aastaga languses (Tabel 3). 

2014. aasta jaanuari lõpust alates kehtestati Euroopa Liidu liikmesriikidele Venemaa poolt 

sealiha impordipiirangud ning augustis piirangud sealihast toodete sisseveole. Euroopa 

Liidu sealiha ületootmise põhjuseks oli sealiha nõudluse järsk vähenemine, millest 

tingituna kokkuostuhinnad langesidki viimaste aastate madalaimale tasemele. 

(Lihatööstussektori 2014. aasta ülevaade: 13)  
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2.3. Ülevaade Jaagumäe talust 
 

Jaagumäe talu asub Võrumaal Võru vallas Navi külas. Ettevõtte põhitegevusaladeks on 

köögivilja-, kartuli-, teravilja-, rapsi- ja  seakasvatus.  

Talu looja ja omanik on Mart Timmi, kes aastatel 1975-1980 õppis Eesti Põllumajanduse 

Akadeemias kaugõppes. 1990. aastal avanes taluperemehel võimalus osta ära vabaks 

jäänud tootmishooned, tänu millele saigi köögivilja- ja seakasvatus alguse. Talu rajamise 

alguses oli põllumaad ligi 12 hektarit, 2015. aastaks on omandis kui ka rendil on ligi 1500 

hektarit maad. (Timmi, M. 2015)  

2014. aastal kuulus põllumaast talinisu alla 181,28 ha, suvinisu alla 150 ha, odra alla 152 

ha, kaera alla 2,7 ha, herne alla 26 ha, kartuli alla 123 ha, talirapsi alla 113 ha, suvirapsi 

alla 60 ha ning köögivilju kasvatati 70 hektaril. Põllumajandusaaduste kogusaagid 

kujunesid järgmiselt - nisu 1 396 tonni, otra 600 tonni, kaera 8,2 tonni, kaunvilja 104,7 

tonni, rapsiseemet 499 tonni, kartulit 3 680 tonni ja köögivilja 2 866 tonni. (Tarrend 2015) 

2014. aastal oli ettevõtte müügi netokäive oli 3 173 149 eurot, mis oli 115,5% 2013. aasta 

müügi netokäibest, suurenemine toimus 15,5% võrra. Talu toodang müüdi põhiliselt Eestis, 

väikene osa ka Leedus. Realiseerimise kogumahust moodustas põhilise osa 

põllumajandusliku toodangu müük 93,0%, selle hulgas oli põllumajanduse toodangu 

esmaselt töödeldud (köögivilja hapendamine, koorimine, pakendamine jms.) 23,3%, kartuli 

müük 6,6%, köögivilja müük 17,4%, sealiha müük 24,4% ja põllukultuurid 21,3%. 

(Majandusaasta aruanne 2014) 

Töötajate töötasu üldsumma oli 2014. aastal 349 550 eurot, töötajate keskmine arv 55 

(arvestatuna täistööajale) (Majandusaasta aruanne 2014).  

2015. aasta seisuga on talus kokku viis sigalat ning mitmed erinevaid vilja- ja 

köögiviljahoidlad. Uus sigala ehitati tiinetele emistele 2014. aastal. Varem oli olemas 

poegimissigala. Ettevõtja kodu lähedal asub kaks ja talust natuke eemal kolm sigalat. 

Poegimissigalas on 67 kohta ja lõpptiinete emiste jaoks 40 kohta. Sügavallapanul 

nuumikute sigalas on 1080 ja restpõrandaga nuumikute sigalas 450 kohta.  

Tiinete emiste laudas 230, sügavallapanul kesikute sigalas 600 ja võõrdepõrsaste laudas 

kuni 700 kohta. Kohtade täituvus on ligikaudu 100%, mistõttu tootmise mahu 
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suurendamiseks oleks vaja tootmispindada laiendada kas uusehitise näol või mõne teise 

hoone rekonstrueerimise teel. 

Sigade söödaks kasutatakse enda põldudel kasvatatud teravilja (oder, nisu), vahepeal ka 

hernest. Kulte ostetakse Viru Möldrist OÜ, Pihlaka farmist OÜ ja Pandiverest. Jõusöödad, 

mineraalid, söödalisandid ostetakse sisse. Söödalisandid tehakse vastavalt teraviljast 

võetud proovide tulemusena, mille retseptid paneb paika Tartus asuv Agrovarustus OÜ. 

Teravilja jahvatamine ja sinna lisatava söödalisandi lisamine tehakse ise. Sigade 

kasvatamisega tegeleb Mart Timmi abikaasa Urve, kes igapäevaselt hoolitseb sigade eest. 

Veskis on tööl mölder, poegimissigalas teevad tööd kaks talitajat ja üks abitööline. Talul 

on endal väike tapamaja, kus sigade tapmisega tegelevad kaks töölist. Nende töökoormus 

on suur, kuna ühes kuus tapetakse ligikaudu 350 siga. Tapmise juures viibib ka loomaarst. 

(Timmi, U. 2015) 

Aasta jooksul jõuab Jaagumäe Kaubanduse OÜ poelettidele müügiks kui ka Jaagumäe 

keskusele kasutamiseks keskmiselt ligi 250 tonni sealiha. Köögivilju müüakse üle riigi, 

peamiselt Tallinas. Aastas töödeldakse 420 tonni hapukapsast ning üle 1500 tonni kooritud 

kartulit ning erinevaid köögivilju (Timmi, M. 2015). 

Lisaks Jaagumäe talule on rajatud ka Jaagumäe Keskus. Keskuse alla kuuluvad Jaagumäe 

toidukeskus, Võrukivi kauplus, Navi pood, Põlva liha- ja kondiitripood ning uusim rajatis–

Võrumaa toidukeskus, mis pälvis 2012. aastal kaks eriauhinda aasta puitehitise valimisel.  

Võrumaa toidukeskuse rajamise eesmärgiks oli pakkuda rahvale toodangut parima hinna  

ja kvaliteediga ning mis tegeleks kulinaaria, toitlustuse ja toiduainete müügiga. Võrumaa 

toidukeskus avas uksed 1. novembril 2012. aastal. Lisaks tavapärasele toitlustusteenusele, 

pakub Võrumaa toidukeskus ja ühtlasi ka Jaagumäe keskus catering teenust. (Timmi, M. 

2014) 

Jaagumäe talu on pereettevõte, mis on aastate vältel saavutanud nii Võrus kui üle terve 

vabariigi tuntuse ja hea maine. Edu põhjuseks on kindlasti olnud ettevõtte avatus, sest Eesti 

Maaülikooli üliõpilastel on olnud võimalus tutvuda nii Jaagumäe taluga kui ka Võrumaa 

toidukeskusega. Samuti on Jaagumäe keskus pakkunud catering teenust Eesti 

Maaülikoolis. Toitlustusteenust pakutakse samuti erinevatel messidel ja laatadel.  
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Võrumaa toidukeskus on armastatud toidukoht nii Võru linna ja maakonna rahvale kui ka 

linna külalistele. Toidukeskusel on omad traditsioonilised tooted, mida teised tootjad ei 

paku. Näiteks Jaagumäe verivorst, mida tehakse toidukeskustes kohapeal ja seda saab osta 

ainult Jaagumäe toidukauplustest.  

2009. aastal tuli Mart Timmi Eestis "Aasta Põllumeheks"  ning samal aastal kuulutati ka 

Võrumaa aasta isaks. 2014. aastal sai ta Põllumajandusministeeriumi kuldse teenetemärgi 

omanikuks. Autasu omistati Võrumaal silmapaistvate teenete eest põllumajanduse, maaelu, 

toidutööstuse ja maaettevõtluse edendamisel.  

 

 

2.4. Sealiha tootmine ja väärindamine Jaagumäe talus 
 

Jaagumäe talus kasvatatakse emistena Eesti suurt valget tõugu. Tootmiseks kasutatakse 

puhast pjeträäni, pjeträäni ja djuroki ristandeid samuti Eesti maatõugu sigu (landrass). 

Lihaks on kõige paremad ristandid. Emistel kestab tiinus neli kuud, põrsaid võõrutatakse 

neljanädalaselt. Emise kohta on aastas 2,5 poegimist (kahe aasta jooksul poegib 5 korda). 

Aastas saadakse 34 põrsast emise kohta ning ellujäänud põrsaste arv on 27.  Tapmiseks on 

sead sobilikud 6-7 kuuselt, siis on liha kõige parema kvaliteediga. Intensiiv 

tootmisettevõtted tapavad sead tavaliselt juba 5 kuuselt. Kuldid tapetakse vanuses 2-3 

aastat ning vähemalt kaks kuud enne tapmist kastreeritakse. (Timmi, U. 2015)  

Suurima osakaalu moodustavad karjas nuumasead, järgnevad 0-2 kuused põrsad, 

põhiemised ning kuldid. 2012. aasta alguse seisuga oli sigasid kokku 2446, aasta lõpuks 

vähenes sigade arv 39 sea võrra, mil sigu oli kokku 2407. 2014. aastal oli sigade arv 

kõrgeim antud aastate lõikes, kokku oli 3048 siga, 602 siga rohkem võrreldes 2012. 

aastaga. Kulte ostetakse sisse ja kasvatatakse ka ise. Sisseostetud kultide arv on aastate 

jooksul jäänud 2-5 kuldi piirini (Lisa 2).  

Põhjusena, miks sisseostetud kultide arv on väike toob igapäevaselt Jaagumäe talus 

seakasvatusega tegelev Urve Timmi välja selle, et sisseostmine on kallis ja oskusliku 

paaride valiku korral saab lihatootmise eesmärgil vältida suguluspaaritust. 

Söötmispäevade arv 0-1 kuustel põrsastel ja nuumasigadel on 2012-2014. aasta jooksul 

kasvanud, sest vastavalt on ka suurenenud 0-1 kuuste ja nuumasigade juurdekasv (Lisa 2).  
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2012. aastal ei ostetud ühtegi nuumsiga, 2013. aastal osteti 241 ja 2014. aastal 50 nuumsiga 

(Lisa 2). 2013. ja 2014. aastal tuli nuumsigu juurde osta, kuna enda kasvatatud sigadest ei 

jätkunud piisavalt töötlemiseks (Timmi, U. 2015).  

Tapetud sigade arv on aastate jooksul suurenenud. 2012. aastal tapeti 2930 siga, millest 

saadi 247 203 kg liha, tapasaadused sellest moodustasid 35 951 kg. 2013. aastal tapeti 

3785 ja 2014. aastal 3963 siga. Vastavalt tapetud sigade arvule on suurenenud ka saadud 

liha kogused.  

Tapaks müüdi lihatööstustele Otepääle ja Arkesse 2012. aastal 1000, 2013. aastal 120 ja 

2014. aastal 530 elussiga (Lisa 2). 2012. aastal müüdi kõige rohkem, sest polnud veel 

avatud uut poodi, kus oleks olnud võimalik rohkem liha realiseerida (Timmi, U. 2015). 

Surmade arv on püsinud aastate lõikes stabiilsena. 2012. aastal suri 312, 2013. aastal 274 ja 

2014. aastal 236 siga (Lisa 2). Surmade põhjuseks on lämbumised, kängumised ja muud 

traumad, mis tulevad ette väikepõrsaste imetamisperioodil. 

Seakasvatusega kaasnevate tootmiskulude ja tapapunkti kulude kohta peetakse eraldi 

arvestust. Jaagumäe talu seakasvatuse tootmiskulud sisaldavad sööda-, ravimite-, vee-, ja 

kanalisatsiooni-, desovahendite-, elektrikulusid, tehnika kulusid, jooksva remondi kulusid 

seadmete remondi kulusid, kulumit, töötasusid koos maksudega, üldkulusid ja muid 

tootmisega seotud kulusid.  

Loomakasvatuse tootmiskulud on aastatel 2012-2014 järjest tõusnud. 2012. aastal olid 

kulud kokku 566 670 €. 2013. aastal suurenesid kulud ligikaudu 9% ja 2014. aastal 13,3% 

võrra võrreldes 2012. aastaga (Joonis 2). Suurima osa loomakasvatuse kuludest on igal 

aastal moodustanud söödakulud, millele on järgnenud töötasud ja elektrikulud. Söödakulud 

on moodustanud ligikaudu 70%, töötasud  8% ja elektrikulud jäänud 6% piiresse (Fie Mart 

Timmi Jaagumäe Talu raamatupidamisprogrammi andmebaas). 
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Joonis 2. Jaagumäe talu loomakasvatuse- ja tapapunkti kulud (eurodes) aastatel 2012-

2014. Allikas: Fie Mart Timmi Jaagumäe Talu raamatupidamisprogrammi andmebaas 

 

Söödakulud ongi peamisteks kuludeks toomiskulude hulgas, mis mõjutavad sealiha 

tootmise hinda. Kõrgemate kulude korral ollakse sunnitud tõstma lihatoodete müügihindu, 

et suurendada tulusid ja katta toomiskulud. Kuid seda on keeruline teha avatud turul, sest 

tähelepanu tuleb pöörata igale pisemalegi probleemile, et jääda kasumlikuks.  

Tootmiskulude kasvu on näiteks mõjutanud elektrienergia hinnad. Statistikaameti andmetel 

on elektrienergia hinnad tõusnud 2013. aastal keskmiselt EL-is võrreldes 2012. aastaga 

4,9%, sealhulgas Eestis 28,7% (Šokman 2014: 171). Jaagumäe talus kasvasid 

loomakasvatuse elektrikulud 2013. aastal 17,95% ja 2014. aastal 23,21% võrreldes 2012. 

aastaga (Fie Mart Timmi Jaagumäe Talu raamatupidamisprogrammi andmebaas).  

Tapapunkti kuludesse arvestatakse töötasusid koos maksudega, laboratoorseid uuringuid, 

jäätmekäitluse kulusid, järelvalve kulusid ja muid kulusid (elekter, vesi, seadmete remont 

jne).  

Täiendavalt võib kulude hulka arvestada materjalikulusid, mis tekivad tapmiseks vajalike 

saagide, nugade kasutamisega ning rümpade pakkimisega kilesse. Samuti tekivad 

transpordikulud, mis kaasnevad lautade vaheliste vedudega ning rümpade toimetamisega 

poodidesse.  
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Aastate lõikes on kasvanud ka tapapunkti kulud. 2014. aastal olid tapapunkti kulud kokku 

56 264 €, mis on võrreldes 2012. aastaga kasvanud 12,85% (Joonis 2). Tapapunkti 

kuludest on olnud suurima osatähtsusega töötasud, muud kulud (elekter, vesi, seadmete 

remont jne), jäätmekäitluse kulud. Aastate lõikes on töötasud moodustanud ligikaudu 50%, 

muud kulud 21-25% ja jäätmekäitlus 15-19% (Fie Mart Timmi Jaagumäe Talu 

raamatupidamisprogrammi andmebaas). Tapapunkti kulude suurenemise peamiseks 

põhjuseks on olnud tapamahu arvu suurenemine.  

Jaagumäe talus toodetekase sealiha aastas ca 450 tonni eluskaalus ja 390 tonni rümba 

lihakeha. Rümbad realiseeritakse ainult oma poodides (Võrumaa ja Jaagumäe 

toidukeskuses), teistesse kauplustesse või müügikohtadesse sealiha ei turustata.  

Sealiha väärindustegevusega tegeleb Jaagumäe toidukeskuses ja Võrumaa toidukeskuses 

kolm kulinaari, kes valmistavad lihakehadest kõik vajalikud liha pooltooted. Searümpade 

vedu toimub viis korda nädalas. Päevas transporditakse spetsiaalse külmikautoga 

poodidesse kokku kaheksa siga, rümbad kaaluga 70-80 kg. Külmikautod tagavad veoks 

vajaliku kuue kraadise temperatuuri. (Timmi, U.  2015)  

Sealiha tükeldamise kohta on ülevaate andnud Ene Pihlapuu, kes on Jaagumäe 

toidukeskuse kulinaar. 

Tükeldamise meetodid on liha töötlejatel erinevad. Kui tavaliselt tükeldatakse rümp 

kolmeks osaks (esi-, kesk-, ja tagaosaks), siis Jaagumäe talus tükeldatakse sea poolrümp 

kaheks osaks. Tervest seast saadakse kaks esitükki ja kaks tagatükki. Lõikamiseks 

kasutatakse nuga ja hakkliha tegemiseks on spetsiaalsed hakklihamasinad.  

Esiosast eraldatakse kõigepealt põsk. Esiosast saadakse veel üks esikoot, mida müüakse 

tervena. Esiosa  konditustamisel saadakse abatükk, praeliha, seljafilee, ribi, kaelakarbonaad 

(kondita ja kondiga). Saadud tükkidest valmistatakse ribiliha, ribiliha lõikeid, küljerulle, 

küljerulaade. Kaelakarbonaad on esiosa kõige väärtuslikum tükk. Kaela alla jääv pekk 

müüakse eraldi nii tavalisel kui ka soolatud kujul.  

Tagaosast lõigatakse esimesena ära sisefilee ja eemaldatakse tagakoot. Tagaosast saadakse 

reieliha, praeliha, ribiliha, kaelakarbonaadi, seapehme, seljafilee, seljakarbonaadi lõike. 

Kondita ribilihal võetakse kamar maha ja tehakse rulle ja rulaade. Seapehme on täiesti 
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taine, mis sobib hästi šašlõki tooraineks. Seljafilee on taine liha, mida kasutatakse šnitslite 

valmistamiseks.  

Hakkliha valmistatakse ülejäänud lihast, mis müügiks ega toodete valmistamiseks ei ole 

sobilikud. Delikatess-hakkliha koosneb ainult tailihast ja ei sisalda kamarat ega pekki. 

Hakklihast valmistatakse pooltooteid - kotlette, hakkšnitseleid, hakkbiifsteike jne.  

Rümba tükeldamisel saadud erinevad osad vastavalt tarbijate nõudlusele viilutatakse, 

maisestatakse ja pakutakse erinevates marinaadides, mille tootevalik esitatud aastate lõikes 

lisades 3-6.  

 

 

2.5. Väärindamise tulemusel müüdav toodang 
 

Tapamajast läheb sea lihakehadest poodidesse töötlemiseks ligikaudu 65%. Näiteks 2014. 

aastal töödeldi lihakehast kaaluga 390 158 kg (saadud liha ja tapasaadused kokku), millest 

saadi 253 602 kilogrammi rümpasid (Lisa 2). Lisaks oma poes pakutavatele toodetele 

valmistatakse sealihast erinevaid toite, mida pakutakse Võrumaa toidukeskuse ja Jaagumäe 

toidukeskuse sööklates, kus töödeldakse umbes 25% lihakehast, tänu millele suudetakse 

veelgi rohkem liha realiseerida. Ettevõtte töötajatele läheb müügiks 5%. Kuna poodides 

väärindatakse suurim osa rümpadest, siis edasiste analüüside tegemisel kasutatakse ainult 

seda osa, sest raske on arvestada sööklas väärindatavat liha, kuna näiteks praad sisaldab 

peale sealiha ka muid komponente ja seetõttu prae müügist laekunud tulusid ei saa 

arvestada väärindatud toote tuluna. 

Jaagumäe talu sealiha väärindamisel saadud toodangu liikide hulk on väga lai, ulatudes 

ligikaudu 70 tooteni. Kui vaadata lisas 3 asuvaid toodete nimetusi, siis selgub, et kallima 

väljamüügi hinnaga on liharullid (7,99 €/kg), seapraad küpsetuskotis (7,18 €/kg) ja toores 

šnitsel (7,09 €/kg). Odavaima hinnaga on müügil seakamar (0,69 €/kg), supikont (0,65 

€/kg) ning suuremad seakondid ja kamar (0,10 €/kg). Jaagumäe Kaubanduse OÜ juhataja 

Taimar Timmi on öelnud, et lihatükkide hinnad kujunevad vastavalt tarbija nõudlustele ja 

pakkumisajale. Samuti erineb tarbijate ostukäitumine hooajaliselt, näiteks suvel ostetekase 

rohkem šašlõkki ja erinevates marinaadides lihalõike. Talvel aga on populaarsemad tooted 

seakoodid, seajalad ja ribiliha.  
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Eesti päritolu toit mõjub tarbijatele usaldusväärselt ning enim pööratakse tähelepanu toidu 

värskusele, kvaliteedile ning hinnale. Võrumaa toidukeskuse ja Jaagumäe toidukeskuse 

eesmärgiks on pakkuda tarbijatele kodumaist ja kvaliteetset toodangut hinna juures, mis 

rahuldab nii tarbijat kui tootjat. Hindade kujundamisel lähtutud kombineeritud hinna 

kujundusest, arvestades tootja kulusid, konkurentsi ja tarbija väärtustaju. 

43,83% kogu Eesti rahvastikust on koondunud Harjumaale, kus Statistikaameti andmetel 

elas 1. jaanuari 2015. aasta seisuga 575 601 inimest. Hindade tasemete erinevuste 

põhjuseks võib välja tuua selle, et Võrumaal on tarbijate sissetulekud palju väiksemad kui 

Harjumaal ja Lääne-Viru maakonnas. Harjumaal oli brutokuupalk 1069 eurot, Lääne-Viru 

maakonnas on 790 eurot ning Võru maakonnas 740 eurot. (Maakondade võrdlus)  

Samuti on maakondade lõikes toidule tehtavad kulutused erinevad. Võru maakonnas 

kulutasid leibkonnaliikmed 2012. aastal toidule 858,5 eurot aastas, mis teeb 71,54 eurot 

kuus. Harju maakonnas 907,5 eurot aastas ehk 75,63 eurot kuus (LE202).  

Aastatel 2012-2014 on enam müüdud hakkliha, mille kogused on aastate lõikes 

suurenenud. 2012. aastal müüdi hakkliha 13 372 kg, mille koguseline müük kasvas 2013. 

aastal 10 148 kg võrra ning 2014. aastal suurenes müük 9214 kg võrreldes 2013. aastaga. 

Hakklihale järgnesid 2012. aastal suure rasvasisaldusega liha ning ribiliha müük (Tabel 4). 

 

Tabel 4. Väärinduse tulemusel enim müüdavate sealihatoodete kogused (kg) Jaagumäe 

talus aastatel 2012-2014. Allikas: (Jaagumäe Kaubanduse OÜ kulinaaria toodangu müügiartiklid) 

Positsioon 

müügikoguse 

alusel 

2012 2013 2014 

Nimetus 
Müüdud 

kogus, kg 
Nimetus 

Müüdud 

kogus, kg 
Nimetus 

Müüdud 

kogus, kg 

1 Hakkliha 13 372 Hakkliha 23 520 Hakkliha 32 734 

2 

Suure 

rasvasisaldusega 

liha 

9 995 Ribiliha 12 816 Ribiliha 15 554 

3 Ribiliha 8 369 Searaguu  12 672 Searaguu  13 353 
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Samuti on ribiliha müük aastate jooksul kasvanud. Võrreldes 2012. aastaga suurenes 

ribiliha müük 2013. aastal 4447 kg võrra ja 2014. aastal 2738 kg võrra võrreldes 2013. 

aastaga. 2013. aastal lisandus enim müüdavate toodete hulka searaguu, mille koguseline 

müük suurenes ka 2014. aastal (Tabel 4).  

Üheks põhjuseks, miks searaguud ostetakse suurtes kogustes võib pidada näiteks tarbijatele 

taskukohast müügihinda (0,85 €/kg) (Lisa 3 rida 68).  

Vaadates tabeleid 4 ja 5 siis on näha, et 2012. aastal enim müüdavate koguste eest saadi 

enam laekumisi. Suurimad laekumised olid hakkliha müügist. 2012. aastal laekus hakkliha 

müügist 46 410 €, mis 2013. aastal suurenes 41 277 € võrra ning 2014. aastal 22 651 € 

võrra võrreldes 2013. aastaga. Aastate lõikes on kasvanud ka ribilihast saadav tulu, 

2014. aastal suurenes see 32 506 € võrra võrreldes 2012. aastaga. Suurimate müügitulude 

hulka lisandus 2013. aastal abatüki müük ja 2014. aastal naturaalse šašlõki müük.  

 

Tabel 5. Väärinduse tulemusel enim müüdavate sealihatoodete laekumised (eurodes) 

Jaagumäe talus aastatel 2012-2014. Allikas: (Jaagumäe Kaubanduse OÜ kulinaaria toodangu 

müügiartiklid) 

Positsioon 

laekumiste 

alusel 

2012 2013 2014 

Nimetus 
Laekumine, 

€ 
Nimetus 

Laekumine, 

€ 
Nimetus 

Laekumine, 

€ 

1 Hakkliha 46 410 Hakkliha 87 687 Hakkliha 110 338 

2 

Suure 

rasvasisaldusega 

liha 

30 213 Ribiliha 50 407 Ribiliha 55 594 

3 Ribiliha 23 088 Abatükk 22 786 
Šašlõkk 

naturaalne 
34 632 

 

Laekumine ettevõtte jaoks sõltub müüdava toodangu kogusest ja selle müügihinnast. 

Hakkliha müügikogus 2014. aastal moodustas kogu väärindatud sealiha müügitoodangust 

17,63% ja kuigi hakkliha müügihind pole kõige suurem ega madalam, vaid on keskmisel 

tasemel, siis tänu mahule on laekumiste summa suurim. Šašlõki müüdav kogus on küll 

väike, aga kõrgema hinna juures tekibki sellest enam laekumine.  
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Liha lõikuse ehk väärindamise tulemusel müüdavate liha tükkide hinnad võivad piirkonniti 

erineda. Tabelis 6 on välja toodud nende toodete hinnad, mille osas oli olemas infot 

võrdlusteks Jaagumäe talus pakutavatele toodetele. 

 

Tabel 6. Jaagumäe talu, Oma Põras OÜ ja Tallinna tavakaupluses müüdavate väärindatud 

sealiha toodete jaehinnad 2014. aastal, €/kg. Allikas: (Jaagumäe Kaubanduse OÜ kulinaaria 

toodangu müügiartiklid, Sealiha hinnakiri, Hinnainfo...2015: 20-21) 

  Jaagumäe talu Oma Põrsas OÜ Tallinna tavakauplus 

Abatükk 2,39 3,20 - 

Hakkliha 3,05 2,30 - 

Kaelakarbonaad kondita 4,79 5,60 6,36 

Seapraeliha 4,25 - 4,96 

Seljakarbonaad 3,95 3,95 5,31 

Sisefilee 5,66 6,10 - 

Märkus: näitajat „-” ei esine 

 

Võrreldes Jaagumäe talu toodete hindu Oma Põras OÜ ja Tallinna tavakauplusega selgub, 

et Jaagumäe talus on hinnad odavamad, välja arvatud hakkliha puhul, mis on Oma Põrsas 

OÜ-s odavam. Jaagumäe talus maksab hakkliha 3,05 €/kg, aga Oma Põrsas OÜ-s 2,3 €/kg. 

Kaelakarbonaad on kõige kallim Tallinna tavakaupluses (6,36 €/kg), mille hind on 32,8%  

võrra kallim kui Jaagumäe talus. Seljakarbonaad on samuti kolme müügikoha võrdluses 

kõige kallim Tallinna tavakaupluses (5,31 €/kg). Sisefilee hind on Oma Põrsas OÜ-s 7,8% 

võrra kallim kui Jaagmäe talus. Eriti suurt hinnaerinevust pole märgata seapraelihal, mis 

erineb vaid 0,71 euro võrra Jaagumäe taluga. (Tabel 5) 

Elanike sissetulekuid arvestades, ei ole võimalik Võrumaal nii kõrgeid hindu küsida. Kuigi 

toodete hindade vahed pole väga suured, mõjutavad siiski hindu tarbijate sissetulekud. 
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2.6. Hinnang sealiha väärindamise tasuvusele 
 

Lisaks sealiha väärindamisele tegeletakse Võrumaa toidukeskuses ja Jaagumäe 

toidukeskuses kanaliha ja lambaliha toodete müügiga. 2012. aastal kõigist väärindatud 

toodetest moodustas sealiha toodete väärindamine 98,88%. 2013. aastal 95,96% ja 2014. 

aastal 95,40%. Osakaalu vähenemise põhjuseks on see, et on suurenenud kanaliha ja 

lambaliha väärindamine. 

Väärindatud sealihatoodete müüdavad kogused on aastatel 2012-2014 järjest suurenenud.  

2012. aastal müüdud väärindatud sealiha toodete maht oli 106 975,43 kg. 2013. aastal 

155 260,49 kg ja 2014. aastal 185 653,46 kg. 2013. aastal müüdi 48 285,13 kg rohkem kui 

2012. aastal ja 2014. aastal müüdi 30 392,97 kg rohkem kui 2013. aastal (Joonis 4). 

 

 

Joonis 4. Sealiha väärindatud toodete müügikogused (kilogrammides) Jaagumäe talus 

aastatel 2012-2014. Allikas: (Jaagumäe Kaubanduse OÜ kulinaaria toodangu müügiartiklid) 

 

Suures osas on viimaste aastate kestel väärindatud toodete nomenklatuur jäänud samaks. 

Vastavalt müügikoguste suurenemisele on toimunud sealiha toodete väärindamise eest 

saadud  laekumiste suurenemine. 2012. aastal müüdud väärindatud sealiha toodete eest 

laekus 320 911,90 €. 2013. aastal 183 450,43 € rohkem kui 2012. aastal ja 2014. aastal 

73 872,88 € rohkem kui 2013. aastal (Joonis 5). 
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Joonis 5. Sealiha väärindatud toodete laekumine (eurodes) Jaagumäe talus aastatel 2012-

2014. Allikas: (Jaagumäe Kaubanduse OÜ kulinaaria toodangu müügiartiklid) 

 

Müüdavate toodete koguste suurenemise ja müügitulude kasvu põhjuseks võib pidada 

mõnede uute toodete juurdetulekut ja varasemate müügimahtude suurenemisest (Lisad 4-

6). Müügimahtude suurenemine on tingitud tapetud sigade arvu suurenemist, mille tõttu on 

ka töödeldavate rümpade kogused suurenenud (Lisa 2). Tulude kasvu mõjutavad 

müügihindade tõus, mis on olnud tingitud tootmiskulude suurenemisest loomakasvatuses. 

Kuna Jaagumäe talu puhul on tegemist väikese ettevõttega ning seakasvatus on vaid üks 

tootmisharduest, siis ei peeta müügikohtades vajalikuks eraldi kulude arvestamist 

liharümpade lõikamisele (tööjõukulud, vahendite kulud, elektri- ja kütte jms kulude) ja 

transpordikuludele.  

Viimased aastad näitavad, et tootmine on muutunud järjest tasuvamaks, kuna on 

suurenenud väärindatud sealihatoodete maht ja laekumised. Näidisarvutused on tehtud 

2014. aasta üksiktoodete ja aastate lõikes, et hinnata üldist tasuvust, kuna 2012. aasta ja 

2013. aasta müüghindu polnud võimalik enam saada.  

Toodangu omahinda kantakse kulud, mis on seotud toodanguliigi valmistamisega. 

Toodangu tootmisomahind 2014. aastal on leitud toote valmistamisega seotud kulude 

(tootmiskulud ja tapapunkti kulud) jagamisel töötlemisse minevate rümpade kogusega. 

Searümba tootmisomahinnaks kujunes 2014. aastal 1,79 €/kg. 2014. aastal väärindatud 

sealiha keskmiseks tooteühiku müügihinnaks saadi 3,11 €/kg.  
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Läbi arvutuste, kus tooteühiku müügihinnast (3,11 €/kg) lahutades tootmisomahinna (1,79 

€/kg), saadakse teada arvestuslik täiendava kasumi suurus 1,32 €/kg keskmise väärindatud 

toodanguühiku pealt. Tehes alternatiivse kalkulatsiooni, kust searümba kokkuostuhinnast 

2014. aastal (1,63 €/kg) (Tabel 3) lahutades tootmisomahinna tulemusel tekib arvestuslik 

kahjum toodangu ühiku kohta (0,16 €/kg). Sellest tulenevalt selgubki, miks ei tasu 

väärindamata toodangut praeguste kokkuostuhindade korral müüa.  

Rentaablusnäitajate abil iseloomustatakse ettevõtte võimekust teenida kasumit. 

Bakalaureusetöös käsitleti tasuvuse näitajana kulurentaablust, mida kasutati väärindatud 

sealihast saadud toodanguliikide omavaheliseks võrdlemiseks, et näha kuidas võivad 

toodanguliikide tasuvused ettevõtte siseselt erineda. Töö autori poolt valiti 2014. aasta 

kohta näidisarvutuse tegemiseks võrdlusesse neli sealiha väärindatud toodet erinevas 

hinnaklassis. Seljafilee müügihinnaga 6,20 €/kg (Lisa 3 rida 5), seljakarbonaad hinnaga 

3,99 €/kg (Lisa 3 rida 43), aastate lõikes enim müüdud hakkliha hinnaga 3,05 €/kg (Lisa 3 

rida 48) ja odavamate toodete hulgast seakoot hinnaga 1,90 €/kg (Lisa 3 rida 63). 

Väärindatud toodete tasuvuse leidmiseks on vaja teada toodete müügihindasid, searümba 

kokkuostuhinda ning tootmisomahinda. 2014. aasta näitaja leiti toodete müügihinnast 

searümba kokkuostuhinna (1,63 €/kg) lahutamise teel (Tabel 3), mille tulemusena saadi 

tooteühiku pealt saadav arvestuslik kasum ning siis jagati see sealiha  tootmisomahinnaga 

(1,79 €/kg). Tootmisomahind peegeldab sealiha tootmiseks tehtavaid kulusid, mis ei sõltu 

realiseerimisest. 

Joonisel 6 on väärindatud sealiha toodanguliikide kulurentaablused. 

 

Joonis 6. Väärindatud sealihast saadava seljafilee, seljakarbonaadi, hakkliha ja seakoodi 

kulurentaabluse näitajad Võrumaa ja Jaagumäe toidukeskuses aastal 2014 (protsentides). 

Allikas: (Jaagumäe Kaubanduse OÜ kulinaaria toodangu müügiartiklid; Fie Mart Timmi Jaagumäe talu 

raamatupidamise andmebaas; autori koostatud)  
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Vaadates erinevates hinnaklassides tooteid, selgub, et enam kasumit kulutatud euro kohta 

tekib kallima müügihinnaga toodete pealt, mida odavam on toode, seda vähem kasumit 

teenitakse. Kallima müügihinnaga seljafilee müügist teenitakse kulutatud euro kohta 2014. 

aastal 2,55 eurot kasumit. Seljakarbonaadi müügist saadakse 1,32 eurot kasumit. Hakkliha 

müügist 0,79 eurot kasumit ning kõige madalam on näitaja seakoodi puhul, kus saadakse 

ainult 0,15 eurot kasumit kulutatud euro kohta (Joonis 6). Praeguse nõudluse ja 

hinnataseme korral on arvestuslik tasuvusnäitaja väga kõrge, kuid seljafilee osakaal on 

kogu rümbast aga suhteliselt väike. 

Võrumaa ja Jaagumäe toidukeskuses pakutava cateringi teenuse puhul on tootesortiment 

suunatud ekslusiivsematele toodetele (liha marinaadis, valmispraed jne), millede korral 

väljamüügi hind on küllaltki kõrge ning selle tõttu võib kujuneda veelgi kõrgemaks sealiha 

väärindamisest saadav tulu. 

Veel ühe võimalusena sealiha väärindamise tasuvuse leidmiseks, tehti alternatiiv 

arvutused. Arvutuste tulemusena leiti, et kui Jaagumäe toidukeskus oleks müünud 2014. 

aastal sea esiveerandid (2x15 kg) oma poes oleva hinnaga (2,60 €/kg) ja tagaveerandid 

(2x20 kg) hinnga (2,90 €/kg), oleks laekunud nende müügist 194 €/kg (Tabel 7).  

Müües aga lihatööstusele terve 70 kilogrammise searümba kokkuostuhinnaga 1,63 €/kg 

(Tabel 3), oleks selle tulemusena laekunud 114,10 €/kg. Kahe erineva 

realiseerimisvõimaluse (kokkuost vs väärindatud toodangu müük) arvestuslike laekumiste 

vaheks kujunes 79,9 €, st keskmiselt täiendavat arvestusliku tulu 1,14 €/kg kohta. Poolkere 

müügist hinnaga (2,70 €/kg) kaaluga 70 kg, oleks laekunud 189 €/kg, mis oleks tekitanud 

täiendavat arvestusliku tulu 74,9 €, ehk 1,07 €/kg kohta (Tabel 7). 

 

Tabel 7. Jaagumäe toidukeskuse searümba laekumised võrreldes lihatööstustele müügiga 

2014. aastal. Allikas: (Jaagumäe Kaubanduse OÜ kulinaaria toodangu müügiartiklid; autori koostatud) 

  Jaagumäe toidukeskuse laekumine Lihatööstusele müügil 

  Hind, €/kg Kaal, kg 

Summa, 

€/kg Hind, €/kg Kaal, kg 

Summa, 

€/kg 

Sea esiveerand 2,60 30 78       

Sea tagaveerand 2,90 40 116       

Poolkere  2,70 70 189 1,63 70 114,10 
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Alternatiivse arvutuse tulemusena, kus väärindatud sealiha toodete müügikoguseid oleks 

müüdud kokkuostuhindade juures, oleks tekkinud väiksem laekumine kui oma müüdud 

väärindatud koguse laekumisest. 2012. aastal laekuks väärindamise eest ettevõttele 

arvestuslikku täiendavat tulu 139 053,67 € aastas. 2013. aastal 234 209,06 € ja 2014. aastal 

275 620,07 € (Tabel 8).  

 

Tabel 8. Väärindamise tulemusena tekkiv arvestuslik enam laekumine aastatel 2012-2014. 

Allikas: (Autori koostatud) 

  

Väärindatud sealiha 

toodete 

müügikogused, kg 

Väärindatud 

sealiha toodete 

laekumine, € 

Sealiha 

keskmised 

kokkuostuhinnad, 

€/kg 

Arvestuslik 

laekumine 

kokkuostust, € 

Arvestuslik 

enam 

laekumine, € 

1 2 3 4 5 (3-5) 

2012 106 975,43 320 911,90 1,70 181 858,23 139 053,67 

2013 155 260,50 504 362,33 1,74 270 153,27 234 209,06 

2014 185 653,46 578 235,21 1,63 302 615,14 275 620,07 

 

Kõike eelnevat arvesse võttes võib järeldada, et sealiha kohapealne väärindamine on olnud 

tasuvam kui rümpade müümine lihatööstustele kokkuostuhinnaga. Erinevates 

hinnaklassides toodete kulurebtaabluse näitajate tulemusena, selgus see, et sealiha 

väärindamine toodeteks on igati tasuv nagu ka searümba müümine tükeldatud osadena. 

Samuti on iga aastaga suurenenud väärinduse tulemusel täiendav arvestuslik laekumine 

ettevõttele, mis kinnitab kohapealse väärindamise tasuvust ning et väärindatud sealiha 

koguste müümine antud kokkuostuhindade juures ei tasuks ära.  

 

  



41 

 

 

 

KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli selgitada sealiha väärindamise tasuvust 

Jaagumäe talus aastatel 2012-2014. Töö eesmärk saavutati. Töö koostamisel uuriti sealiha 

tootmist ja väärindamist Jaagumäe talus ning anti hinnang sealiha väärindamise tasuvusele. 

Jaagumäe talus Võrumaal on põhitegevusaladeks köögivilja-, kartuli-, teravilja-, rapsi ja 

seakasvatus. Sealiha toodetakse aastas ca 450 tonni eluskaalus ja 390 tonni lihakehana. 

Köögivilju müüakse üle riigi. Aastas töödeldakse 420 tonni hapukapsast ning üle 1 500 

tonni kooritud kartulit ning erinevaid köögivilju. 

Lisaks Jaagumäe talule on rajatud ka Jaagumäe Keskus. Keskuse alla kuuluvad Jaagumäe 

toidukeskus, Võrukivi kauplus, Navi pood, Põlva liha-ja kondiitripood ning uusim rajatis–

Võrumaa toidukeskus. Võrumaa toidukeskuse rajamise eesmärgiks oli pakkuda rahvale 

toodangut parima hinna ja kvaliteediga ning mis tegeleks kulinaaria, toitlustuse ja 

toiduainete müügiga. Lisaks tavapärasele toitlustusteenusele, pakub Võrumaa toidukeskus 

ja ühtlasi ka Jaagumäe keskus catering teenust. 

Jaagumäe talu viies sigalas oli 2012. aasta lõpu seisuga kokku 2 407 siga. Aastate lõikes on 

sigade arv järjest kasvanud. 2014. aasta lõpuks kasvas sigade arv 3201-ni. Põldudel 

kasvatatud teravilja kasutatakse sigade söödaks. Tapamajast läheb sea lihakehadest 

poodidesse töötlemiseks ligikaudu 65%.  

Võrumaa toidukeskus ja Jaagumäe toidukeskuses tegelevad liha väärindamisega kolm 

kulinaari, kes töötlevad päevas kokku ligikaudu kaheksa siga. Väärindatud sealihatoodete 

müügikogused on aastate jooksul kasvanud. 2014. aastal müüdi väärindatud sealiha tooteid 

185 653 kg, mis on võrreldes 2012. aastaga kasvanud 74% võrra. Samuti on suurenenud 

sealiha väärindatud toodete laekumised aastate lõikes. Müügimahtude suurenemine on 

tingitud tapetud sigade arvu suurenemisest, mille tõttu on ka töödeldavate rümpade 

kogused suurenenud. 
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Tööst selgus, et aastatel 2012-2014 on enam müüdud tooted hakkliha, ribiliha, suure 

rasvasisaldusega liha ja searaguu. Samuti olid enam müüdud kaubaartiklitest saadud 

laekumised suuremad.  

Sealiha tootmise hindu on mõjutanud loomakasvatuses kulude kasv, eelkõige söödakulud, 

mis moodustavad ligikaudu 70% kõigist tootmiskuludest, seetõttu ollakse sunnitud tõstma 

hindu, et katta tootmiskulusid. Kuid avatud turul on seda keeruline teha, sest tuleb pöörata 

tähelepanu ka kõige pisematele probleemidele, et jääda kasumlikuks. Samuti on 

tootmiskulude kasvu mõjutanud ka elektrienergiahinnad ning tapapunkti kulud on 

suurenenud peamiselt tapamahu arvu suureneminest. 

Viimased aastad näitavad, et tootmine on muutunud järjest tasuvamaks suurenenud 

väärindatud sealihatoodete mahu ja laekumiste tõttu. Andmete analüüsi tulemusel selgus, 

et sealiha väärindamine on tasuvam kui terve rümba müümine. Aastatel 2012-2014 on 

väärinduse tulemusel täiendav arvestuslik laekumine ettevõttele suurenenud. Samuti  

väärindamata toodangu müümine 2014. aasta kokkuostuhindade juures ei tasunud ennast 

ära. 2014. aastal 70 kg rümba müümisel oma poes tooks 74,9 euro võrra enam tulu, kui 

rümba müümine lihatööstusettevõtetele. Töösse valitud nelja sealiha väärindatud toodete 

tasvuse hindamisel selgus, et seljafilee müügist saadav arvestuslik kasum kulutatud euro 

kohta kujunes väga kõrgeks (2,55 €/kg), aga võttes arvesse seda, et selle osa kogu rümbast 

on suhteliselt väike, sest selle ühe väärindatud searümba tüki (sisefilee) kõrge tasuvuse 

mõju kogu rümba väärindamisele on väike. 

Jaagumäe talu on pereettevõte, mis on aastate vältel saavutanud nii Võrus kui üle terve 

vabariigi tuntuse ja hea maine. Edu põhjuseks on kindlasti olnud ettevõtte avatus. Ka Eesti 

Maaülikooli üliõpilastel on olnud võimalus tutvuda nii Jaagumäe taluga kui Jaagumäe 

toidukeskusega. 

Kõike eelnevat arvesse võttes on autoril alust arvata, et senine tegevus on ennast siiani 

õigustanud ja et kindlasti tasuks jätkata, sest tarbijate nõudlus on olemas. Samuti on 

Jaagumäe talu heaks eeskujuks ka teistele sarnastele ettevõtetele. Ettevõtted, kes siiani on 

tegelenud ainult seakasvatusega, võiksid Jaagumäe talu näite puhul mõelda ka 

segatootmisele. 
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Maapiirkondades tegutsevad väiketootjad peaksid rohkem mõtlema kohapealsete 

töötlemis- ja turustusvõimaluste peale. See aitaks ühelt poolt suurendada nende endi tulu 

ning samuti looks juurde uusi töökohti, mis väldiks väljarännet äärealadelt.  

Bakalaureusetöö autor jõudis järeldusele, et Jaagumäe talu puhul on tegemist hästi 

funktsioneeriva ettevõttega. Paremate tulemuste saavutamiseks võiks kulude arvestus ja 

arvepidamine olla veelgi täpsem. Samas on igati mõistetav, et kui tegemist on 

pereettevõttega, siis ei peeta eraldi kulude arvestamist vajalikuks (tööjõukulud, vahendite 

kulud, elektri- ja kütte kulud).  

Töö tulemusena saab kinnitust see, et Jaagumäe talus on kohapealne väärindamine ja 

toidukeskuste loomine olnud majanduslikult õige otsus, millest lähtuvalt võiks tulevikus 

mõelda tootmise laiendamisele või jätkamisele samas mahus. Tulenevalt sellest, et 

elusloomade müük on vähenenud ja kokkuostuhinnad on langenud, peaksid teised tootjad 

hakkama mõtlema investeerimisele väärindusvõimalustele tapatööstustele, vorstitööstusele, 

lihatooteid valmistavatesse köökidesse jne.  
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THE PROFITABILITY OF PROCESSING PORK ON THE 

EXAMPLE OF JAAGUMÄE TALU IN 2012-2014 

Grete Ekker 

SUMMARY 

 

The aim of the present Bachelor’s thesis was to explain the profitability of processing pork 

on the example of Jaagumäe talu in 2012–2014. The aim was achieved. While writing the 

paper, the author investigated the production and enhancement of pork in Jaagumäe talu as 

well as evaluated the profitability of pork enhancement.  

The main fields of activity in Jaagumäe talu, Võru county, are: vegetable and potato 

growing, cereal and rapeseed cultivation, and rearing of the pigs. Pork is produced ca 450 

tonnes live weight and 390 tonnes as carcass a year. Vegetables are sold all over the 

country. 420 tonnes of sauerkraut and more than 1,500 tonnes of peeled potatoes as well as 

different vegetables are processed a year. 

In addition to Jaagumäe talu there is Jaagumäe Center, which includes Jaagumäe Food 

Center, Võrukivi Shop, Navi Shop, Põlva Butcher’s and Confectioner’s Shop, and the 

latest facility – Võrumaa Food Center. The purpose of Võrumaa Food Center is to offer 

production at the best price/quality ratio and to sell delicatessen food, catering, and 

groceries. In addition to the regular food serving services, both Võrumaa Food Center and 

Jaagumäe Center offer catering service.   

At the end of 2012, there were 2,407 pigs in the five piggeries of Jaagumäe talu. The 

number of pigs has kept growing in years so by the end of 2014, there were 3,201 pigs. 

From the slaughterhouse, about 65% of carcasses go to the shops to be processed. 

In Võrumaa Food Center and Jaagumäe Food Center there are three cooks who process 

almost eight pigs a day. The amounts of the sale quantity of enhanced pork products have 

increased in years. In 2014 the centers sold 185,653 kg of enhanced pork, which is 74% 

more than in 2012. Also, Jaagumäe talu has practised pork enhancing more and more by 
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years. Sales volumes have increased due to the growing number of slaughtered pigs, 

which, in turn, means that the amounts of processed carcasses have increased. 

From 2012 to 2014, minced meat, spare ribs, high fat meat and pork ragout were the most 

sold articles which means that receipts obtained from these articles were bigger. 

The prices of pork production have been influenced by the increase in expenditure, first of 

all in the costs of feed which make up almost 70% of all production cost. This leads to 

price increases. However, it is not easy to do it in the open market because in order to 

remain profitable, even the slightest problems must be dealt with. The increase in 

production costs has also been influenced by electricity prices while the slaughterhouse 

costs have mainly increased due to the increased number of slaughtered animals. 

Jaagumäe talu is a family farm which has gained familiarity and good reputation both in 

Võru and all over Estonia. One of the success factors has definitely been the openness of 

the farm. Students from the Estonian University of Life Sciences have had a chance to get 

acquainted with both Jaagumäetalu and Jaagumäe Food Center.  

Taking all this into account, there are reasons to assume that Jaagumäe talu is on the right 

track and they should definitely continue as consumer demand is there. Also, Jaagumäe 

farm sets a good example for other similar enterprises. Farms which so far have focused on 

rearing of the pigs only, might, on the example of Jaagumäe talu, also consider mixed 

farming. 

Small farmers in rural areas should consider on-site processing and marketing options. 

This would help increase their own profit as well as create new jobs, which would avoid 

emigration from peripheral regions.  

Recent years have shown that production has become more and more efficient due to the 

increase in the amount of enchanced pork products. According to the analysis of the data, 

pork enhancement is more profitable than selling the whole carcass. In 2012-2014 

additional estimated receipts have risen as a result of enchancement. However selling the 

whole carcass in 2014 was not efficient enough, considering the price it was bought at. In 

2014 selling a 70-kilo carcass in their own shop was 74,9 euros more profitable than 

selling the carcass to a meat processing company. Estimating the profitability of the four 

enchanced pork products in the present paper, it appeared that the accounting gains from 
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the sales of pork lion euro was very high (2,55 €/kg). However, taking into account that 

this makes up quite a small part of the whole carcass, the effect of the high profitability of 

one enhanced piece of the carcass (tenderlion) on the encancement of the whole carcass is 

low. 

The author of the present Bachelor’s thesis reached the conclusion that Jaagumäe talu is a 

well-functioning enterprise. To gain better results, cost accounting and accountancy could 

be even more accurate. However, it is understandable that in case of a family farm, 

separate accountancy on labour costs, costs on tools and equipment, electricity and heating 

costs is not considered necessary.  

The paper confirms that on the spot pork enhancement in Jaagumäe talu and developing 

food centers have appeared economically efficient which means that they could consider 

expansion of production or continuing the same amount. As the sales of live animals have 

declined and the guying inprices have dropped, other manufacures should start thinking 

about investing in enhancement possibilities in slaughter industries, sausage industries, 

kitchens preparing meat products etc.  
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Lisa 1. Sea poolrümba skeem 
 

 
Allikas: Lihafoorum 2003: 29  
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Lisa 2. Sealiha tootmisnäitajad Jaagumäe talus aastatel 2012-2014 

Allikas: (Fie Mart Timmi Jaagumäe Talu raamatupidamisprogrammi andmebaas) 

  2012 2013 2014 

  

algus 

01.01 

lõpp 

31.12 

algus 

01.01 

lõpp 

31.12 

algus 

01.01 

lõpp 

31.12 

Põhiemised, pead 238 230 230 235 235 231 

Kuldid, pead 6 9 9 11 11 8 

0-2 kuu vanused põrsad 585 729 729 729 729 655 

Nuumasead, pead 1617 1439 1439 2073 2073 2307 

Kokku, pead 2446 2407 2407 3048 3048 3201 

 

Ostetud kuldid, pead 3 5 2 

Ostetud nuumsead, pead 0 241 50 

Tapetud sead, pead 2930 3785 3963 

Saadud liha, kg 247 203 301 099 341 912 

Tapasaadused, kg  35 951 44 841 48 246 

Müüdud tapaks, pead 1000 120 530 

Lõppemine, pead -312 -274 -236 

Juurdekasv 0-1 kuud 67 370 90 404 87 322 

Söötmispäevad 0-1 kuud 137 638 165 339 174 159 

Juurdekasv nuumasead 375 285 385 527 450 386 

Söötmispäevad nuumasead 627 582 743 343 843 484 
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Lisa 3. Jaagumäe talu sealiha kulinaaria toodangu müügihinnadaastal 

2014, €/kg 

Allikas: (Jaagumäe Kaubanduse OÜ kulinaaria toodangu müügiartiklid) 

  Nimetus Müügihind, €/kg 

1 Liharullid 7,99 

2 Seapraad küpsetuskotis 7,18 

3 Šnitsel toores 7,09 

4 Seljakarbonaad marinaadis 6,99 

5 Seljafilee 6,20 

6 Šašlõkk sinepi-mädarõika marinaadis 6,19 

7 Šašlõkk itaaliapärases marinaadis 6,09 

8 Šašlõkk kadaka marinaadis 5,99 

9 Šašlõkk laimi-ingveri marinaadis 5,99 

10 Šašlõkk ürdimarinaadis 5,99 

11 Šašlõkk keefiri marinaadis 5,99 

12 Šašlõkk punases marinaadis 5,99 

13 Šašlõkk sidruni marinaadis 5,79 

14 Sisefilee 5,66 

15 Seljafilee tükeldatud 5,59 

16 Kaelakarbonaad küüslaugumaitselises marinaadis 5,49 

17 Kaelakarbonaad tük. kondita 5,45 

18 Šašlõkk naturaalne 5,19 

19 Guljašš 4,99 

20 Hakkliha delikatess 4,99 

21 Hakkpall peekoni ja musta ploomiga 4,99 

22 Hakkpall peekoni ja paprikaga 4,99 

23 Ribiliha viil magusamaitselises marinaadis 4,99 

24 Jahimehe ribiliha viilud 4,89 

25 Kaelakarbonaad kondita 4,79 

26 Seapehme viilutatud 4,75 

27 Seljatükk 4,69 

28 Praeliha viilutatud 4,65 

29 Seapehme liha 4,65 

30 Küljerull maitsestatud 4,59 

31 Reieliha viil maitsestatud 4,59 

32 Ribiliha marinaadis 4,59 

33 Seljatükk tükeldatud 4,55 

34 Hakkbiifsteek toores 4,50 

35 Abaliha viil küüslaugu marinaadis 4,49 

36 Ribiliha maitsestatud 4,49 
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37 Hakkšnitsel 4,29 

38 Kotlet toores 4,29 

39 Küljerull maitsestamata 4,25 

40 Praeliha 4,25 

41 Strogonov 4,09 

42 Seljakarbonaad tükeldatud 3,99 

43 Seljakarbonaad 3,95 

44 Šašlõkk ribilihast 3,90 

45 Ribiliha viilutatud 3,50 

46 Reieliha 3,45 

47 Ribiliha 3,20 

48 Hakkliha 3,05 

49 Ribikont marinaadis 2,99 

50 Jahimehe ribikont 2,90 

51 Ribikont maitsestatud 2,90 

52 Kaelakarbonaad viil 2,89 

53 Kaelakarbonaad kondiga 2,79 

54 Seakoot tükeldatud 2,79 

55 Raieliha 2,75 

56 Abaliha viil 2,69 

57 Suure rasvasisaldusega liha 2,50 

58 Seakoot ketšupi marinaadis 2,49 

59 Searibikont 2,45 

60 Abatükk 2,39 

61 Seakoot maitsestatud 2,39 

62 Soola seapekk 1,95 

63 Seakoot 1,90 

64 Seapõsed 1,90 

65 Seapeki kuubikud 1,79 

66 Seakõrvad 1,49 

67 Seapekk 1,40 

68 Searaguu  0,85 

69 Seakamar 0,69 

70 Supikont 0,65 

71 Suuremad seakondid ja kamar 0,10 
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Lisa 4. Jaagumäe talu väärindatud sealiha müük 2012. aastal 

Allikas: (Jaagumäe Kaubanduse OÜ kulinaaria toodangu müügiartiklid) 

  Nimetus Kogus, kg Müügi laekumine, € 

1 Hakkliha 13372,02 46410,06 

2 Suure rasvasisaldusega liha 9995,23 23088,31 

3 Ribiliha 8368,90 30213,42 

4 Seakoot 7121,48 15133,85 

5 Searaguu  6154,41 4311,90 

6 Abatükk 5764,66 15581,40 

7 Seapekk 4045,00 6765,15 

8 Supikont 3852,23 1860,73 

9 Kaelakarbonaad kondiga 3298,22 10730,41 

10 Reieliha 3264,30 12836,06 

11 Seapõsed 3124,20 4727,76 

12 Raieliha 3056,70 10304,25 

13 Reieliha viilutatud 2740,52 2415,33 

14 Kaelakarbonaad viil 2506,70 8423,75 

15 Praeliha 2326,65 11224,54 

16 Šnitsel toores 1976,76 1277,49 

17 Searibikont 1907,09 4251,36 

18 Seakoot maitsestatud 1840,41 4460,99 

19 Ribiliha viilutatud 1657,05 6179,83 

20 Hakkliha delikatess 1630,95 8495,41 

21 Seapehme liha 1528,83 8205,76 

22 Kaelakarbonaad kondita 1339,44 6748,06 

23 Ribikont maitsestatud 1328,58 3657,55 

24 Seljakarbonaad 1239,58 5838,52 

25 Seljatükk 1174,33 5827,89 

26 Ribiliha maitsestatud 1116,76 4746,02 

27 Sisefilee 950,23 5691,94 

28 Ribikont marinaadis 950,04 2692,37 

29 Šašlõkk naturaalne 816,18 4007,45 

30 Hakkšnitsel 802,52 2991,27 

31 Seakoot ketšupi marinaadis 778,67 1967,56 

32 Soola seapekk 670,41 1173,21 

33 Strogonov 649,31 2852,81 
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34 Seljafilee 601,87 3810,17 

35 Seljakarbonaad tükeldatud 541,02 2581,17 

36 Seakoot tükeldatud 486,07 1111,83 

37 Kaelakarbonaad tük. kondita 458,07 2369,40 

38 Guljašš 456,90 11419,99 

39 Šašlõkk punases marinaadis 446,72 2190,23 

40 Ribiliha marinaadis 407,48 1771,10 

41 Seapehme viilutatud 366,74 2000,14 

42 Küljerull maitsestatud 272,63 1196,74 

43 Hakkbiifsteek toores 256,13 1104,87 

44 Praeliha viilutatud 187,19 909,82 

45 Seljatükk tükeldatud 177,68 888,37 

46 Kotlet toores 129,10 513,13 

47 Jahimehe ribikont 108,69 315,21 

48 Šašlõkk keefiri marinaadis 98,31 478,35 

49 Seapraad küpsetuskotis 95,45 687,19 

50 Liharullid 85,25 489,57 

51 Reieliha viil maitsestatud 81,97 377,07 

52 Hakkpall peekoni ja musta ploomiga 70,00 406,82 

53 Kaelakarbonaad küüslaugumaitselises marinaadis 69,84 384,17 

54 Seakamar 69,09 52,70 

55 Küljerull maitsestamata 58,95 263,51 

56 Seakõrvad 34,13 128,80 

57 Ribiliha viil magusamaitselises marinaadis 18,42 112,34 

58 Seljafilee tükeldatud 15,93 103,18 

59 Šašlõkk ribilihast 9,87 38,48 

60 Jahimehe ribiliha viilud 5,55 27,47 

61 Küljerull tandoori marinaadis 5,19 25,44 

62 Ribikont barbeque marinaadis 2,49 7,69 

63 Seljakarbonaad maitsestatud 2,34 12,40 

64 Kaelakarbonaad barbeque marinaadis 1,96 12,88 

65 Ribilihaviil dijoni marinaadis 1,79 8,25 

66 Kaelakarbonaad ürdi marinaadis 1,42 9,30 

67 Seapeki kuubikud 1,10 2,30 

68 Seljatükk maitsestatud 0,88 4,44 

69 Šašlõkk maheda maitselises marinaadis 0,52 2,55 

70 Seljatükk marinaadis 0,38 2,42 

  Kokku 106 975,436 320 911,90 
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Lisa 5. Jaagumäe talu väärindatud sealiha müük 2013. aastal 

Allikas: (Jaagumäe Kaubanduse OÜ kulinaaria toodangu müügiartiklid) 

  Nimetus Kogus, kg Müügi laekumine, € 

1 Hakkliha 23519,54 87686,70 

2 Ribiliha 12815,90 50406,64 

3 Searaguu 12671,95 9435,76 

4 Seakoot 9163,86 18933,27 

5 Supikont 9015,24 3840,98 

6 Abatükk 7723,30 22785,69 

7 Suure rasvasisaldusega liha 6972,57 17434,60 

8 Seapekk 4663,08 8569,76 

9 Seapõsed 4032,65 7108,27 

10 Searibikont 3956,71 9498,07 

11 Reieliha 3855,60 15303,86 

12 Raieliha 3720,71 12948,00 

13 Šašlõkk naturaalne 3635,54 18911,47 

14 Kaelakarbonaad viil 3585,40 12641,21 

15 Praeliha 3367,38 17341,82 

16 Kaelakarbonaad kondiga 3199,50 11389,96 

17 Hakkliha delikatess 2598,11 14042,73 

18 Kaelakarbonaad kondita 2313,59 12085,52 

19 Seljakarbonaad 2169,05 10524,62 

20 Seakoot maitsestatud 2081,00 5207,44 

21 Seljatükk 2040,51 9459,82 

22 Seapehme liha 1884,48 10961,63 

23 Ribiliha viilutatud 1806,55 7421,81 

24 Sisefilee 1547,36 6811,48 

25 Ribiliha maitsestatud 1520,98 6973,22 

26 Jahimehe ribikont 1517,66 4460,33 

27 Ribikont marinaadis 1382,89 4207,15 

28 Seljakarbonaad tükeldatud 1364,84 6750,07 

29 Seljafilee 1242,32 8428,62 

30 Hakkšnitsel 1056,47 4652,08 

31 Šašlõkk kadaka marinaadis 1017,53 5549,15 

32 Küljerull maitsestatud 995,48 4672,26 

33 Šašlõkk punases marinaadis 963,44 5362,27 

34 Strogonov 825,11 3761,62 

35 Kotlet toores 794,51 3532,41 
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36 Ribiliha marinaadis 775,84 3621,20 

37 Seakoot ketšupi marinaadis 749,19 2125,50 

38 Šašlõkk keefiri marinaadis 722,00 3883,47 

39 Ribikont maitsestatud 704,85 2063,63 

40 Guljašš 665,97 3685,47 

41 Soola seapekk 651,38 1274,49 

42 Kaelakarbonaad tük. kondita 540,58 2939,36 

43 Suuremad seakondid ja kamar 532,88 53,37 

44 Hakkpall peekoni ja musta ploomiga 499,19 2612,92 

45 Hakkbiifsteek toores 470,87 2169,05 

46 Seapehme viilutatud 452,31 2674,25 

47 Šašlõkk ürdimarinaadis 443,04 2660,75 

48 Seakoot tükeldatud 337,83 996,31 

49 Jahimehe ribiliha viilud 300,23 1502,82 

50 Šašlõkk sidruni marinaadis 254,01 1294,31 

51 Šnitsel toores 225,49 1727,95 

52 Hakkpall peekoni ja paprikaga 170,50 865,44 

53 Šašlõkk ananassi-jalapeeno marinaadis 164,23 876,78 

54 Liharullid 159,98 1209,08 

55 Ribikont suitsuses marinaadis 156,78 547,07 

56 Kaelakarbonaad küüslaugumaitselises marinaadis 153,76 874,50 

57 Seapraad küpsetuskotis 152,53 1151,60 

58 Reieliha viil maitsestatud 151,13 711,74 

59 Küljerull maitsestamata 132,22 595,61 

60 Šašlõkk laimi-ingveri marinaadis 128,99 772,64 

61 Seakõrvad 124,98 535,09 

62 Šašlõkk wassabi marinaadis 99,73 527,71 

63 Seakamar 86,35 70,13 

64 Ribiliha vill magusamaitselises marinaadis 67,51 370,28 

65 Seljatükk tükeldatud 53,64 289,26 

66 Šašlõkk ribilihast 42,33 165,74 

67 Lihatasku 25,64 162,08 

68 Reieliha viilutatud 23,80 99,97 

69 Grill-liha marinaadis 15,57 124,41 

70 Seljafilee tükeldatud 1,59 11,09 

71 Hakkbiifsteek kreekapähkli ja tomatiga 1,36 9,50 

72 Küljerull tandoori marinaadis 0,72 3,54 

73 Kaelakarbonaad vahemereürdi marinaadis 0,71 3,93 

  Summa 155 260,50 504 362,33 
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Lisa 6. Jaagumäe talu väärindatud sealiha müük 2014. aastal 

Allikas: (Jaagumäe Kaubanduse OÜ kulinaaria toodangu müügiartiklid) 

  Nimetus Kogus, kg Müügi laekumine, € 

1 Hakkliha 32733,90 110338,25 

2 Ribiliha 15554,46 55594,05 

3 Searaguu  13353,15 9841,02 

4 Supikont 10979,85 4124,39 

5 Seakoot 9651,80 18755,24 

6 Suure rasvasisaldusega liha 6971,31 17431,38 

7 Abatükk 6855,61 18147,43 

8 Šašlõkk naturaalne 6703,72 34632,15 

9 Seapekk 5854,88 8413,79 

10 Seapõsed 4847,80 8873,41 

11 Praeliha 4376,54 20327,49 

12 Searibikont 4083,34 8961,51 

13 Raieliha 4078,27 12528,43 

14 Kaelakarbonaad kondita 3847,62 18407,13 

15 Reieliha 3315,94 12526,52 

16 Kaelakarbonaad viil 3206,45 10188,57 

17 Kaelakarbonaad kondiga 3115,87 9663,11 

18 Seljakarbonaad 2785,83 12155,27 

19 Hakkliha delikatess 2707,21 13200,81 

20 Seljakarbonaad tükeldatud 2603,09 11547,23 

21 Seapehme liha 2494,38 12838,69 

22 Ribiliha viilutatud 2436,60 9447,58 

23 Seljatükk 2324,22 11534,58 

24 Abaliha viil 1839,85 5391,08 

25 Suuremad seakondid ja kamar 1832,32 183,24 

26 Sisefilee 1702,02 10252,18 

27 Ribikont marinaadis 1623,83 4869,81 

28 Ribiliha maitsestatud 1621,55 7310,03 

29 Seakoot maitsestatud 1571,63 4006,53 

30 Seljafilee 1541,70 9978,02 

31 Kotlet toores 1361,09 5857,98 

32 Hakkšnitsel 1224,79 5292,56 

33 Küljerull maitsestatud 1186,48 5472,06 

34 Jahimehe ribikont 1155,31 3360,87 

35 Šašlõkk punases marinaadis 1128,68 6448,32 

36 Strogonov 1125,15 4635,71 

37 Guljašš 1072,51 5062,73 

38 Seakoot ketšupi marinaadis 1056,37 2672,90 
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39 Ribiliha marinaadis 779,43 3588,12 

40 Hakkpall peekoni ja musta ploomiga 752,33 3770,02 

41 Seapehme viilutatud 697,12 3671,96 

42 Kaelakarbonaad tük. kondita 668,02 3571,92 

43 Šašlõkk keefiri marinaadis 654,62 3842,85 

44 Jahimehe ribiliha viilud 607,84 2978,09 

45 Hakkbiifsteek toores 604,87 2733,45 

46 Šašlõkk kadaka marinaadis 593,43 3546,89 

47 Soola seapekk 592,96 1163,32 

48 Ribikont maitsestatud 417,23 1216,64 

49 Šašlõkk ürdimarinaadis 364,11 2181,06 

50 Liharullid 349,68 2735,40 

51 Seakoot tükeldatud 308,59 747,55 

52 Abaliha viil küüslaugu marinaadis 302,06 1356,25 

53 Šašlõkk sinepi-mädarõika marinaadis 284,96 1763,80 

54 Šašlõkk itaaliapärases marinaadis 254,42 1549,39 

55 Seljakarbonaad marinaadis 248,30 1735,59 

56 Šnitsel toores 238,84 1760,68 

57 Kaelakarbonaad küüslaugumaitselises marinaadis 228,70 1264,19 

58 Šašlõkk ribilihast 227,41 886,99 

59 Seakamar 223,32 164,81 

60 Seapraad küpsetuskotis 117,30 822,48 

61 Reieliha viil maitsestatud 91,25 425,50 

62 Hakkpall peekoni ja paprikaga 54,00 273,17 

63 Seakõrvad 35,13 52,35 

64 Praeliha viilutatud 11,76 57,54 

65 Küljerull maitsestamata 7,07 31,74 

66 Seljatükk tükeldatud 6,32 30,00 

67 Šašlõkk sidruni marinaadis 5,44 31,50 

68 Šašlõkk laimi-ingveri marinaadis 1,08 6,46 

69 Ribiliha vill magusamaitselises marinaadis 0,53 2,65 

70 Seapeki kuubikud 0,16 0,29 

71 Seljafilee tükeldatud 0,09 0,51 

  Summa 185 653,46 578 235,21 
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