PRESSITEADE
Piimandusühistu E-Piim, Royal A-Ware ja Interfood Group
ühendavad jõud, et rajada Eestisse ultramoodne piimatööstus.
Piimandusühistu E-Piim, Royal A-Ware ja Interfood Group ühendavad jõud kestliku
kasvu ja suurema tootlikkuse nimel, rajades Eestisse Baltikumi moodsaima piimatehase.
Sellega tõstetakse Eesti piimatööstuse võimekust silmnähtavalt ning tugevdatakse
piirkonna talupidamise-põhist piimatööstust.
21. aprillil 2021 sõlmisid piimandusühistu E-Piim ning kaks Hollandi perefirmat,
Royal A-Ware ja Interfood Group, osalus- ja investeerimislepingu, millega omandas Royal
A-Ware’i ja Interfood Groupi ühisettevõte Meierei B.V. 24,99% AS E-Piim Tootmine ettevõttest.
E-Piima juhi Jaanus Muraka sõnul on ettevõtted juba aastaid koostööd teinud leidmaks Paidesse rajatavale piimatehasele parimat tehnoloogilist lahendust. Uus tehas rajatakse eesmärgiga luua kestlik ja kliimaneutraalne tootmine.
Meierei B.V. esindaja sõnul teeb Eesti piimatööstus tänu uuele tehasele 30-aastase arenguhüppe tulevikku. Hoone
arhitektuuri ja tehnoloogia valikul juhindutakse kõrgeimatest tänapäevastest kvaliteedi- ja hügieeninõuetest, samas kui tehase protsessijuhtimises ja kvaliteedikontrollis rakendatakse tipptasemel automaatikat ja digilahendusi.
Uue tehasekompleksi rajamisel on prioriteediks kliimaneutraalsus ja kestlikkus. Kogu tehases kasutatav soojusenergia saadakse taastuvatest energiaallikatest ning elektri kasutamisel plaanitakse tulevikus järk-järgult üle minna
süsinikneutraalsetele lahendustele. Samuti rajatakse tehase territooriumile päikesepark.
E-Piim, kuhu kuuluvad nii Eesti kui Läti talupidajad, juhindub oma tegevustest ühistu uuest kestlikkuse standardist
„Hooliv farm“, milles on sätestatud eesmärgid ja tegevused seoses loomade heaolu, kliimaneutraalsuse ja majandusliku kestlikkusega. Tehase ehitustööd algavad 2021. aasta suvel ning tehas saab töövalmis umbes kaks aastat hiljem
ehk 2023. aasta suvel.
Piimandusühistu E-Piim
Piimandusühistu E-Piim on üks Eesti suurimaid juustu, või ja piimapulbri tootjaid ja eksportijaid ning see kuulub
enam kui kahesajale Eesti ja Läti piimatalunikule. Rohkem teavet: www.epiim.ee/en/.
Royal A-Ware
Royal A-Ware on traditsiooniline Hollandi pereettevõte, mis on spetsialiseerunud juustu tootmisele, küpsetamisele,
lõikamisele ja pakendamisele ning ka teiste värskete toiduainete käitlemisele. Royal A-Ware’i jaoks on olulised
ettevõtlus ja kliendikeskne korraldus, loovus ja innovatsioon lühema ja kestlikuma talust pärit toidukaupade tarneahela loomisel koos (rahvusvaheliste) partneritega. Royal A-Ware’i käive on 1,8 miljardit eurot (2020), ettevõttes on
enam kui 3000 töötajat, 6 piimatehast ja mitmeid juustuladusid. Rohkem teavet: www.royal-aware.com.
Interfood Group
Interfood Group on üleilmne juhtiv piimatarnija, kes haldab enam kui 1 000 000 MT piimatoodete levitamist aastas.
Tootevalikusse kuuluvad sellised tooted nagu juust, piimapulbrid, vadakupulber, koor, või ja veevaba piimarasv, vedelad piimatooted, valgud ja palju muud. Kontsernil on 14 kontorit kõikjal maailmas ning enam kui 300 töötajat.
Interfoodi klientideks on rahvusvahelised toidutööstuse ettevõtted, piimatootjad ja töötlejad, valitsusasutused ja
importijad/edasimüüjad kõikjal maailmas. Rohkem teavet Interfoodi kohta leiate www.interfood.com

