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Kuna viimastel aastatel on tarbijad jätkusuutlikkusest teadlikumad, suureneb 

jätkusuutlike ja tuvastatava päritoluga kakaotoodete nõudlus. Nii on 
tarbimistrendide 

muutudes ka meie klientide nõudlus jätkusuutliku kakao järele suurenenud. Aastal 

2021 liitus Vilniaus Pergalė maailmas tunnustatud programmiga, mis toetab UTZ-

sertifikaadi nõudeid järgides vastutustundliku ja jätkusuutliku kakao kasvatamist. 

Oleme hakanud dražee valmistamisel kasutama vastutustundlikult toodetud kakaod. 

Praegu kasutatakse šokolaadiga kaetud dražee ja ka kakaopulbriga kaetud dražee 
valmistamisel sertifitseeritud kakaod, mis sisaldab 100% jätkusuutlikku šokolaadi 

või kakaod. 
 

Meile on oluline teada toorainete päritolu ja teekonda – toidu valmistamisel, 

pakendamisel, transportimisel ja müümisel lähtume tarbijate vajaduste 

rahuldamise eesmärgil 

jätkusuutlikest ja keskkonnasäästlikest lahendustest. Jätkusuutlik areng on 

saamas ettevõtluse ja tööstuse uueks normiks. 
 

Kakao on šokolaadi peamine koostisosa ja seetõttu on selle saamisviisid, päritolu 

ja kvaliteet väga olulised tegurid. Kuna kakaopuid saab kasvatada ainult teatud  

tingimustel, kasvatatakse enamikku neist vaid kitsal ribal ekvatoriaalpiirkonnas. 

Kahjuks on nendes piirkondades, kus kakaopuid kasvatatakse, saaki koristatakse 

ja töödeldakse, inimeste igapäevaelu erinevate majanduslike ja sotsiaalsete 
tingimuste tõttu 

raske. Seetõttu on Rainforest Alliance mainitud piirkondades säästlikuma 

kakaokasvatuse edendamiseks välja töötanud kakao sertifitseerimise programmi. 

Kakaostrateegia (Cocoa Strategy) prioriteedid – usaldus, jagatud vastutus, 

tarneahela läbipaistvus, kokkuhoidlikkus ja jätkusuutlikkus. Selle programmiga 

liitudes kinnitame veel kord oma pühendumust töötada üha jätkusuutlikumalt ning  
aidata parandada kakaokasvatajate töö- ja elutingimusi. 

 

Organisatsiooni Rainforest Alliance logo tõendab, et toodetes sisalduva kakao 

kasvatamisel on järgitud Rainforest Alliance'i säästva põllumajanduse 

standardit. See sertifikaat antakse majanditele, kus tootmismeetodid tagavad 

sotsiaalse, majandusliku ja keskkonnaalase heaolu. 
 

Aastal 2018 liitus Rainforest Alliance juba toimiva vastutustundliku kakao 

sertifitseerimise programmiga UTZ, tugevdamaks vastutustundliku kakaokasvatuse 



tavasid. Rainforest Alliance on rahvusvaheline valitsusväline organisatsioon, 

mis tegutseb enam kui 60 riigis. Organisatsioon kannad hoolt, et metsad 
oleksid kaitstud, maaviljelejad saaksid õiglast tasu, inimõigusi austataks ja 

kliimamõjusid vähendataks. Lisateabe programmi kohta leiate siit: 

https://www.rainforest- alliance.org/ 
 

Jälgitavus on oluline 
 

Kuna tarbijad nõuavad ettevõtetelt üha enam sotsiaalset vastutust ja õigusaktid 

muutuvad järjest rangemaks, muutub ka jälgitavus toidutööstuses üha 

olulisemaks. Euroopa Liidu üldised toidualased õigusaktid näevad ette, et 

ettevõtetel peavad olema vahendid toidu ja nende koostisosade jälgimiseks ja 

seireks kõigis tootmise, töötlemise ja turustamise etappides. Toidu jälgitavus 

tähendab võimalust jälgida toodet ja selle koostisosi kõigis tarneahela 
etappides nii algusest lõpuni kui ka ahela pöördsuunas. 

 

Jälgitavus ahela pöördsuunas tähendab ettevõtte suutlikkust tuvastada lõpptoote 

kõiki koostisosi ja selgelt nimetada, milline oli iga koostisosa otstarve (nt kui 
kliendil on põhjendatud mure, mis on seotud 

toiduohutusega). See hõlmab ka kohustuslikku teavet asjaomase tarnija kohta (etapp 

ühe sammu võrra tagasi). 
 

Jälgitavus alates ahela algusest hõlmab ettevõtte suutlikkust tõestada, kuhu 

tarniti kõik asjakohase partii toorainest valmistatud tooted. See võib hõlmata ka 

klientide andmeid (etapp ühe sammu võrra edasi). 
 

Vilniaus Pergalėl on kõik võimalused toote jälgimiseks nii ahela pöördsuunas – 

identifitseerimiskoodi järgi kuni kõigi toorainete ja pakenditeni, mida kasutati 

koos tarnijatega, ning alates ahela algusest – ostetud toorainest partiinumbri järgi 

kuni 
lõpptoodeteni ja nende müügikohtadeni, kasutades siseraamatupidamise 

platvorme. 
 

Kuna RA sertifitseeritud kakaotoodete jälgitavust rakendatakse vastavalt nende 

massibilansi (MB) tasemele, kasutame 100%-lt sertifitseeritud kakaotoodete 

puhul administratiivse jälgitavuse krediidikontot ja tagame nende kvantitatiivse 

vastavuse RA templijäljendiga. Jälgitavuse platvormi kasutatakse sertifitseeritud 

toodete füüsilise liikumise kuvamiseks ja sertifitseeritud tootega tehtud 
toimingute registreerimiseks. 

 

 Hoolitseme iga päev keskkonna eest 

https://www.rainforest-alliance.org/
https://www.rainforest-alliance.org/


Tootmisel tekkivad paberi- ja papijäätmed suunatakse taaskasutusse, eraldi 

kogume kilejäätmeid, ohtlikke kemikaale, elektriseadmeid ja olmejäätmeid – neid 
kõiki käideldakse jäätmeseaduse (Waste Act) sätteid järgides. 

 

Ladudes on paigaldatud energiasäästlikud valgusdioodid, tänu millele vähenes 
energia tarbimine kolm korda. Talvel kasutame välisenergiat vaid jäävee 

valmistamiseks. Tänu säästlikule jahutusele kulutame 2 korda vähem energiat kui 

kompressorite kasutamise korral. 
 

Puhastatud jäävett tootmises taaskasutades (see suunatakse tagasi veeringlusesse) 

säästetakse kuni 700 m³ vett kuus. 
 

Igal aastal investeerime suuri summasid uutesse tootmisseadmetesse, mille valikul 

lähtume energiatõhususest. 
 

Meile on ka olulised tehasekompleksi ja territooriumi korrashoid ja turvalisus. 

Vajalikud alad on piiratud aiaga, teed hooldatud ja ümbrus 

heakorrastatud. Tootmishoone on tähistatud ning ka liiklusteed on asjakohaselt 

tähistatud ja pimedal ajal on territoorium valgustatud. Lisaks kasutame 

intensiivsemat valgustust, mis parandas meie töötajate töökeskkonda. 
 

Toetustegevus 
 

Vilniaus Pergalė on juba aastaid toetanud paljusid erinevaid valdkondi, 

projekte, üritusi jm. Praegu keskendume kahele valdkonnale: 

kultuuriüritustele ning noorte- ja üliõpilastegevusele. 
 

 Meie eesmärgid 
 

Järk-järgult suurendada vastutustundlikult ja säästvalt toodetud kakao koostisosade 

osakaalu meie toodetes kuni 100%-ni. 
 

Keskkonnamõjude vähendamine parimaid edastatud 

andmeid järgides. Austada inimõigusi. 

Edendada mitmekesisust, õiglust ja kaasatust. 
 

Tugevdada Vilniaus Pergalė töötajaid ja ettevõtte sisekultuuri. 



 Täiustada protsesse, vähendades ergonoomiliste riskidega seotud funktsioonide 

arvu.  


