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NutriData andmesisestusplatvormi kasutamine
toidu toitainelise info saamiseks
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projektijuht

Ettekande sisu
• NutriData tutvustus ja erinevad moodulid;
• Toidu koostise andmebaas;
• Millest sõltub toitude toitaineline info?
• Andmesisestusplatvormi kasutamine;
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NutriData toitumise infosüsteem

Toitumisprogramm
Toidu koostise andmebaas

Andmesisestusplatvorm
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Toidu koostise andmebaas
tka.nutridata.ee
•Toidu analüüsid;
•Andmete laenamine teiste riikide
andmebaasidest;
•Koostisainete põhjal tooteretseptid;
•Andmesisestusplatvormi kaudu
soovitatud toidud;
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Suurima ja väikseima toitainelise
sisaldusega toidud
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Millest sõltub toitaineline info
• Toorainest (nt kasvu ja hoiustamistingimustest, sordist);
• Tootmisviisist;
• Aga ka sellest, kuidas ja kust toitaineline info on saadud:
• Süsivesikud (suhkrud, kiudained);
• Valgud;
• Vitamiinid (nt A, E, D, B3, B9);
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Toitainelist sisaldus saab arvutada
‘Tooteandmete halduse’ sisulehe all
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Uue toidu lisamine
•Esmalt määra toidu nimetus ja
meetod;
•Enim kasutatavad meetodid:
– Nr 11: Toodet ei kuumtöödelda;
– Nr 14 ja 15: Toodet kuumtöödeldakse;

•Ära unusta salvestada;
•Tekib retseptikoostamise võimalus;
•Lisa koostisained ja salvesta;
•Märgi kuumtöötluskadu või
väljatulek;
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Mida pidada silmas toitainelise sisalduse
arvutamisel
• Kõikidel koostisainetel peavad olema toitaine väärtused;
• Jälgida retsepti lahtris olevaid kuumtöötluskadu ja väljatulekut;
• Põhikomponentide summa peab olema (ligikaudu) 100;
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Mõned näited (1)
Toorsnäks 100g:

Müslileib 100g

energia 4194 kJ /kcal 1003, rasvad

Energia 1204 kJ /291 kcal, rasvad 16g,

183g, millest küllastunud

millest küllastunud rasvhapped 2g,

rasvhapped 3g, süsivesikud 29g,

süsivesikud 23g, millest suhkrud 0g,

millest suhkrud 17g, valgud 46g,

kiudained 17g, valgud 13g, sool 0g

sool 0,46g
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Mõned näited (2)
Riisinuudlid

Šokolaadi-pähklikreemi kook

Energia 700 kJ/160 kcal, rasvad 1g,

Energia 1450kJ/ 347kcal, rasvad

millest küllastunud rasvhapped 0g,

20,8g, millest küllastunud

süsivesikud 1g, millest suhkrud 0g,

rasvhapped 10,4g, süsivesikud

kiudained 35g, valgud 4g, sool 0g

33,3g, millest suhkrud 17,8g, valgud
6,14g, sool 0,2g
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TÄNAN TÄHELEPANU EEST!
Küsimusi?

09.11.2017

6

