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Üldiselt saasteainetest

Toidu saasteaine - toidus leiduv aine, mida ei ole 

sinna lisatud taotluslikult ning mis võib halvendada 

toidu kvaliteeti ja olla ohtlik inimese tervisele.

Tekkeallika järgi:

- keskkonnast tulenevad

- looduslikult esinevad

- tootmisel tekkivad 

- töötlemisel tekkivad 



Akrüülamiid (1)

• Akrüülamiid - lõhnatu valge kristalliline tahke aine. 

Kasutatakse puidu- ja paberitööstuses, värvide 

sünteesil, kosmeetikatööstuses jm.

• Toidu töötlemisel tekib tärkliserikka toidu 

kuumtöötlemisel kõrgel temperatuuril (üle 120C; 

madala niiskussisalduse juures), näiteks küpsetamisel, 

praadimisel ja röstimisel, tekkides aminohappe 

asparagiini reageerimisel redutseeriva suhkruga (nt 

fruktoos, glükoos). 



Akrüülamiid (2)

• vältimise ja vähendamise meetmed /suunised ja 

soovitused tarbijatele

(FOODDRINK EUROPE 2005, Codex 2009)



Akrüülamiid (3)

• Euroopa komisjoni soovitus seireks (2007, 2010) ning 

võrdlusväärtused (2010, 2013)

• EFSA hinnang (2015): akrüülamiid toidus tõstab vähki 

haigestumise riski kõikides vanusegruppides.



Akrüülamiid (4)

•2015-2016: põhjalikumad sektoripõhised akrüülamiidi 

vältimise ja vähendamise meetmed: 

− erinevatele toodetele (kartulipõhised tooted, 

teraviljapõhised tooted, kohvi, kohviasendajad, 

lastetoit)

− majutusasutustele

− käsitöö, mikro- ja väikeettevõtetele

− toitlustusasutustele



Akrüülamiid (5)

• 2017 (eeldatavalt): Euroopa komisjoni määrus hea 

tava rakendamise kohta akrüülamiidi vähendamiseks 

toidus

sektoripõhised vältimise ja vähendamise meetmed (valik 

ja rakendamine; tooraine valiku kriteeriumid, kui see tuleneb 

meetmetest; hindamist korratakse vähemalt kord aastas)

meetmete tõhususe hindamine
(akrüülamiidi sisalduse analüüs toodetest vähemalt kord aastas; 

analüüsi võib asenda muude parameetrite hindamisega; 

võrdlusväärtused)



Akrüülamiidi vältimise ja vähendamise meetmed 
 soovitusi valikpagaritoodetele 

 optimeerida küpsetusaega ja -temperatuuri

 vähendada või asendada  (osaliselt või täielikult) ammoniumbikarbonaat

(E503) alternatiivsete kergitusainetega

 asendada võimalusel fruktoos või fruktoosi sisaldavad koostisained (nt siirup, 

mesi) glükoosiga või mitte redutseerivate suhkrutega, eeskätt toodetes, kus 

kasutatakse ammooniumbikarbonaati (E503).

 kaaluda võimalusel toodetes nisu asendamist alternatiivsete teraviljajahudega 

nagu riis (aspargiini sisaldus: rukis>kaer>nisu>mais>riis)

 hinnata teiste koostisosade  võimalikku mõju tootele, nt koostisosad, mis 

läbivad mitmekordset töötlemist 

(nt röstidud pähklid, kuivatatud puuviljad)

jne.



Akrüülamiidi vältimise ja vähendamise meetmed
 käsitöö, mikro- ja väikeettevõtted

• Soovitatud tegevused kartulitoode korral

eelistada madalama suhkrusisaldusega kartuli sorte

mitte säilitada kartulit alla 6C

pese ja leota friikartuleid enne nende valmistamist

külmutatud toodete korral järgi valmistusjuhendit

kasuta küpsetamiseks õli, mis võimaldab küpsetada 

kiiremini javõi madalam temperatuuril

küpseta kuni kuldse värvi tekkeni

värvikaardi olemasolu

jne



Võrdlusväärtused meetmete tõhususe hindamiseks 

Tootegrupp
Võrdlusväärtus 

(μg/kg)

Valmis friikartulid 500

Kartulikrõpsud, kartulipõhised kreekerid 750

Leib 

- nisupõhine leib 

- leib, v.a. nisupõhine leib

50

100

Hommikusöögihelbed (v.a. pudrud)

- kliitooted ja täisterahelbed, paisutatud terad; 

nisul ja rukkil põhinevad tooted 

- maisil, kaeral, speltanisul, odral ja riisil põhinevad 

tooted

300

150

Küpsised, vahvlid ja näkileivad

Kreekerid, v.a. kartulipõhised kreekerid 

Piparkoogid 

Selle kategooria toodetega sarnased muud tooted

350

400

800

300

Röstitud kohv 350

Lahustuv kohv 800

Kohviasendajad 

(a) peamiselt teraviljal põhinevad kohviasendajad 

(b) muud kohviasendajad

1 000

3 000

Imikutoidud; imikutele ja väikelastele mõeldud 

teraviljapõhised töödeldud toidud, v.a. küpsised ja 

kuivikud

40

Imikutele ja väikelastele mõeldud küpsised ja 

kuivikud
150



Teised aktuaalsed teemad

• Elavhõbe

• Kloropropanoolid (MCPD estrid)

• PAH piirnormide erisus

• Eruukhape

• Pürolisidiinalkaloidid

• OTA



Muudatused õigusaktides

PIIRNORMID:

• Euroopa komisjoni määrus 1881/2006
uuesti sõnastamine

• HCN 
• Piirnormid toorestele tervetele, jahvatatud, peenestatud, purustatud, hakitud 

aprikoosituumadele.

SOOVITUSED:
• soovitus nikli seireks toidus (2016/1111)

• soovitus tetrahüdrokannabinooli seireks toidus (2016/2115)

• soovitus mineraalõlide süsivesinike seireks toidus ja TKM-s (2017/84)



Lisainfo

• Maaeluministeerium (toidu saasteained)
https://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/toiduohutus/keemiline-ohutus/saasteained

• Euroopa Komisjon (keemiline ohutus)
http://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety_en

• Euroopa Toiduohutusamet
http://www.efsa.europa.eu/

• Codex Alimentarius
http://www.codexalimentarius.org/

https://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/toiduohutus/keemiline-ohutus/saasteained
http://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety_en
http://www.efsa.europa.eu/
http://www.codexalimentarius.org/
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