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AINUKE TOIDUAINETETÖÖSTUSE BÖRSIETTEVÕTE

PRFoods on kala kasvatamise, töötlemise ja müügiga tegelev 
ettevõte, mis on noteeritud NASDAQ OMX Tallinna börsi 
põhinimekirjas alates 2010. aasta 5. maist.

Toodame neljas modernses tehases:
• Renkos ja Kokkolas (Soome)
• Saaremaal
• Aberdeenis (Suurbritannia)

Müüme oma toodangut 37 erinevas riigis

Peamiseks tooraineks on lõhe ja vikerforell, enamus forellist
oma farmidest Soomes, Rootsi ja Eestis.

PIKK AJALUGU

Heimon Kala on Soomes tuntud juba enam kui 20 aastat, 
oleme seal TOP 3 brändi hulgas. 

John Ross Jr on Shoti tuntumaid tootjaid, kuningliku 
vapimärgi omanik ja Kuninganna ekspordiauhind. 

Peale jäätise- ja külmutatud toiduainetetootja Premia müüki, 
on PRFoods on suurim Eesti peakorteriga kalatoodete tootja
ja kalakasvataja.

PRFoods kasvatab ise ca 2500 tonni vikerforelli.Eelmise
majandusaasta konsolideeritud käive 85.7 miljonit eurot. 

Maailma suurimal kalamessil Brüsselis oli finaali 37st tootest 3 PRFoodsi omad, 
olles sellega üks kahest kõige enim nomineeritud tootja. Kaks toodet olid
valmistatud meie Saaremaa tehases. 
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Finland
Fish farming, production and sales,
Buying fresh fish
Main market

Estonia
Fish farming, production and sales

Sweden
Fish farming

Buying fresh fish

Norway
Buying fresh fish

Denmark
Buying fresh fish

Scotland
Production and sales

Acquiring the majority shareholding in John Ross Jr (Aberdeen) in 2017 broadened our sales market to 37 countries around the world. 
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KALATOODETE TARBIMINE EESTIS
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TÖÖDELDUD PUNANE KALA* (va värske lahtine kala, mis on mitu korda 
suurem) 

urg kokku – külmsuitsutatud, kuumsuitsutatud, graavi (jahutatud ja külmutatud) kategooria)
Turu suurus ca 7,6 MEUR (jaeväärtuses)
Turu suurus ca 400 tonni

*Nielsen 2019
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Vikerforell on Eestis enim kasvatatud ja 

müüdud kalaliik

Aastal 2014 oli vikerforelli osatähtsus kogu 

müüdud kalatoodangus 66%, kuid 2018. 

aastal juba 85%

Aastal 2018 müüdi 804 tonni vikerforelli 

kokku veidi enam kui 3,3 miljoni euro eest –

see oli ka kõigi aegade suurim müüdud 

kogus.

MÜÜDUD VESIVILJELUSTOODANG 1992-2018
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KESKKONNA MÕJU VÄHENDAMINE
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KALA KASVATAMINE ASENDAB KALAPÜÜKI
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KALAKASVANDUSED EFEKTIIVSEMAD JA KESKKONNASÄÄSTLIKUMAD
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Esimest korda sel sügisel kaubanduses Eestis meres kasvatatud 

vikerforell. NB! Ja ostke kindlasti ka Eesti väikekasvatajate 

toodangut!

Oma kasvanduste suurimaks eeliseks on see, et kala päritolu on 

teada, on värskelt töödeldud ning tagab maksimaalselt kvaliteetse 

lõpptoote – kasvatus asub 1 tunni kaugusel tehasest.

Heade kasvatustingimuste, probiootikumide ja sööda kõrgendatud 

vitamiinisisalduse tõttu, ei kasuta aastaid juba antibiootikume. Sööt 

on GMO-vaba ja söödakoefitsent on 1:1.05. Söödas kasutatakse 

Läänemere kilu ja räime. 

PRFoods asutas koos partneritega Eesti Avamere Kalakasvanduste 

Ühingu. Eesti üks väheseid mereriike, kus põhitoidugrupp põhineb 

valdavalt importtoorainel!

Eesti kasvatab täna 800 tonni kala. 

Soome 18,000 tonni ja Rootsi 15,000 tonni kala. 

VÄRSKE KALA SAAREMAALT
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VÄLJAKUTSED KALANDUSSEKTORIS

Puudused: 
• kodumaise suuremahulise kalakasvatuse 

puudumine, mis kohalikke töötlejaid ja kaubandust varustaks
• Merest püütava kala madal tarbijaväärtus (kilu, räim)
• jaekaubanduse madal innovatiivsus kalatoodetes
• eksportturgudel ainult importkalast tehtud

toodetel pole pika-ajaliselt jätkusuutlikkust
• M.W. Vooli juhtumi ebaadekvaatne reaktsioon

• Võimalused: 
• kala kui tervisliku toidu kasv kogu maailmas. Eesti pikalt maas naabritest
• punase liha on „out“, kala on „in“ - keskkonnateadlikkus
• punase kala hind sel sügisel ja talvel  rekordmadal, pikaajaliselt tõuseb
• kala kui traditsiooniline Eesti köögi osa, suur ekspordi osakaal
• Koostöö Eesti uue tehnoloogia iduettevõtetega : FoodDocs, eAgronom, Click&Grow
• Click&Grow : suurim IKEA investeering linnafarmidesse, eelmise aasta suurim välisinvesteering     

toiduainetetööstusesse peale E-Piima.



Vettel OÜ

Kalatööstus Saaremaal


