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Tähelepanekuid 
toidualase teabe 
esitamisest ja pakendite 
märgistusest
Tiiu Rand
Veterinaar- ja Toiduamet

nõunik

26.03.2019

Koostis -> Koostisosad

Koostisosa –toidu tootmisel või 

valmistamisel kasutatav mis tahes aine või 

toode (sh lõhna- ja maitseaine, lisaaine, 

toidus kasutatav ensüüm, liitkoostisosa 

komponendid), mida valmistoode (ka 

muudetud kujul) sisaldab.
Nt: Mis on õige süldi märgistusel?

- … maitseköögiviljad (porgand, sibul, juurseller), vürtsid?

- … porgandi, sibula, juurselleri ja vürtside ekstraktid?

- … puljong veisekontidest, porgandist, sibulast, juursellerist

ja vürtsidest?
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Koostisosade loetelu – esitatakse kõik 
koostisosad

Käsitöö 

martsipanišokolaad

Koostisosad: valge šokolaad 

(….), mandlimartsipan (….). 

Toode võib sisaldada 

gluteeni, muna, …

Aga šokolaadile lisatud 

kaunistused???

Koostis -> Koostisosad

- Tehakse ilma pealkirjata ‘koostisosad’ 

loetelusid

Nt „100 g toote valmistamiseks kasutatud 

53 g veiseliha ja 51 g sealiha, vesi, sool, 

….“ ???

- üldnõue: lisatud vesi esitatakse koostisosade loetelus, 

kui seda valmistootes üle 5 %, v.a …
- v.a liha, lihavalmistised, töötlemata kalandustooted, töötlemata 

kahepoolmelised molluskid

milleks 

esitatud vesi?
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Allergeenide esitamine

Gluteeni sisaldavad teraviljad: nisu, rukis, oder, 

kaer või nende hübriidliinid ja neist valmistatud 

tooted, v.a …
a) nisul põhinevad glükoosisiirupid, sealhulgas glükoos*;

b) nisul põhinevad maltodekstriinid*;

c) odral põhinevad glükoosisiirupid;

d) teraviljad, millest valmistatakse põllumajandusliku päritoluga destillaati, 

sealhulgas etüülalkoholi; 

*ja nendest valmistatud tooted, kui ameti (EFSA) hinnangul on ebatõenäoline, et 

töötlemisel nende allergeensus võrreldes algtoodetega suureneb

Mis teraviljast on: punased linnased, 

linnaseekstrakt …?

Gluteen ei ole piisav allergeeni nimetusena -> 

esitada nt nisugluteen või gluteen (nisust)

allergeeni nimetus 

on nisu, rukis jne

Allergeenide esitamine

Lõhna- ja maitseainetes:

Nt: lõhna- ja maitseaine (sh laktoos)

Allergeenina esitatakse laktoos juhul, kui toidu valmistamisel on 

kasutatud laktoosi, mitte piima või piimatoodet

Nt: lõhna- ja maitseaine (või)

Nt: lõhna- ja maitseaine (mõrumandli)
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Allergeenide esitamine

Sulfitid ja vääveldioksiid: 

on allergeen, kui sisaldus tarbimisvalmis tootes 

on üle 10 mg/kg või 10 mg/l arvutatuna 

vääveldioksiidile 

Küsimus: kui sisaldus jääb alla seaduses lubatud 

piiri, kas koostisosade loendis tuleb sulfiteid 

näidata rõhutatuna või kas tuleb üldse näidata? -> 

EI TULE NÄIDATA

(kuid koguseid tuleb kontrollida)

Allergeenide esitamine

Sulfitid ja vääveldioksiid: 
Kui koostisosades on kasutatud sulfiteid, nt sulfideeritud

õunakuubikud, sulfideeritud õunapulber jne?

-> koostisosa spetsifikatsioonilt leiab SO2 koguse -> teha 

SO2 ümberarvutus valmistootele lähtuvalt koostisosa 

kogusest (mitte unustada väljatulekuga korrigeerimist)

-> kui arvutuse tulemusena on valmistootes SO2 > 10 

mg/kg, siis esitada valmistoote märgistusel, nt:

Koostisosad: …. õunakuubikud (sh sulfitid), õunapulber 

(sh sulfitid), ….
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Allergeenid müügipakendis toidul

Ei sisalda allergeene

Ei ole lubatud

Võimalikud ja tahtmatult sisalduvad 
allergeenid

Müügipakendis toidul:

Võib sisaldada vähesel 

määral (allergeeni 

nimetus(ed)) 

jääke/osakesi

Või muus sõnastuses … 

NB! Sõnastus ei ole veel 

reguleeritud!
Võib sisaldada

muna, piima, ….

Lahtisel toidul:
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Lõhna- ja maitseained (EN flavour/ 
flavouring)

Esitatakse tekst ‘lõhna- ja maitseaine’ VÕI 

täpsem nimetus VÕI kirjeldus 

Nt lõhna- ja maitseaine, vanilli lõhna- ja maitseaine, vanilliin, 

vanilliekstrakt, kaneeliekstrakt, tilliekstrakt, X-eeterlik õli või X-essents 

jne

Erandid: kofeiin, kiniin – alati nimeliselt, nt: 

lõhna- ja maitseaine (kofeiin)

- Alkohoolsel joogil ei ole nõutud koostisosade loetelu –> kiniini 

LMA-d kui koostisosa ei esitata; (kofeiini LMühend ei ole lubatud) 

Ei ole aroom- ja maitseained, lõhnaained, 

aroomiained 

Mitte segi ajada 

vürtside ja 

maitsetaimedega!

Lisaained ja lisaainete 
rühmanimetused
• Rühmanimetused leiab määruse 1169/2011 VII lisa C 

osast 

Nt hape, happesuse regulaator, tardaine jne

• Rühmanimetuste funktsioonide selgitused leiab 

lisaainete määruse 1333/2008 I lisast (mida teeb 

stabilisaator?, mida teeb paakumisvastane aine?)

Nt: Kas „Köögiviljapüree“ koostises tuleks esitada 

maitseainesegu koostises olev paakumisvastane aine? -> 

Ei 

• Lisaainete nimetused ja E-numbrid leiab lisaainete 

määruse 1333/2008 II lisa B osast (pealkiri „Kõikide 

lisaainete loetelu“)

Nt: kas karotenoidid või karoteenid? -> Õige on karoteenid

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R1169-20140219&rid=1
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Vegan

Veganpiim, veganjuust, 

veganjogurt jne – nimetust 

‘piim’ ja piimatoodete 

nimetusi ei saa kasutada 

taimse toidu kohta

Vegan hakkliha – mõistet 

‘liha’ koostisosana ja muul 

moel (hakkliha) ei saa 

kasutada taimse toidu 

kohta

….

Keelata ei saa:

- veganjäätis

- veganvorst

- vegankotlet

… 

Mesi

Nõgesemesi? -> Mesi nõgesega

Võilillemesi? – siirupiks kokkukeedetud

võililleõie leotis -> siirup
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Toidu nimetusega kaasnevad 
andmed

➢ Proteiinipuding magusainetega 

➢ Pizzariiv taimse rasvaga (analoogtoode)

➢ Maitsestatud seakaelakarbonaad lisatud 

veega

➢ Värskelt pressitud ja kergelt 

pastöriseeritud mahl

➢ Pastöriseerimata mahl - töödeldud 

kõrgsurvemeetodil (HPP)

Lisatud veega
Koostisosad esitatakse kaalu alanevas 

järjestuses. Kas lisatud vett on 10 % või 

rohkem? Ei saa olla. Järelikult on lisatud 

vesi esitatud koostisosade loetelus vales 

kohas.

Kuidas esitada? Kas lõpptootes on 82 % 

sealiha?
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Alkohoolsel joogil

Ei ole lubatud terviseväited

Lubatud on madalale alkoholisisaldusele 

viitavad väited või alkoholi- või 

energiasisalduse vähendamisele viitavad 

väited

Tervislik ja vitamiinirikas 

kuusevõrsenaps??? 

Alkohoolsel joogil: väited ja 
toitumisalane teave

Lubatud on madalale 

alkoholisisaldusele viitavad 

väited või alkoholi- või 

energiasisalduse 

vähendamisele viitavad 

väited
Alkohoolsel joogil ei ole 

toit.teave nõutud. 

Esitamise korral võib see 

koosneda üksnes 

energiasisaldusest.

6,5 x 7 + 4 x 4= 61,5 

kcal ?
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Toidu energiasisaldus arvutatakse 
ümberarvestuskoefitsientide alusel 
(XIV lisa)

Sõna „mahe“ (834/2007 art 23)

„Mahe“, „mahe-“, „ökoloogiline“, „öko-“, organic, luonnonmukainen
… jt – need on mahepõllumajandusliku tootmisega seotud mõisted -

leiab eri keeltes määruse (EÜ) nr 834/2007 lisast

Neid mõisteid ei kasutata toidu kohta (märgistamine, reklaam, 
äridokumendid), mis ei ole toodetud/valmistatud 
mahepõllumajandusnõuete kohaselt 

v.a mittepõllumajanduslikud koostisosad 
või kui puudub ilmne seos mahepõllumajandusliku tootmisega

Hoiduda märgistamisel/reklaamimisel selliste mõistete (sh 
kaubamärkides kasutatavad mõisted) või meetodite kasutamisest, mis 
võiksid tarbijat eksitada, jättes mulje mahetootest kui tegelikult ei ole 
tegemist mahetootega

Kõik eelnev kehtib ka koostisosade nimetamise kohta!

alates 1.01.2021 määrus 

2018/848

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007R0834-20130701&qid=1473851967489&from=ET
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007R0834-20130701&qid=1473851967489&from=ET
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Vaata lisaks

www.vet.agri.ee

-> Toit ->

-> Toidu märgistamine 

-> Toitumisalane teave 

-> Toitumis- ja tervisealased väited 

-> Toiduliigid ja -grupid 

Aitäh!
Tiiu Rand

Tiiu.Rand@vet.agri.ee

http://www.vet.agri.ee/
http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=680
http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=687
https://vet.agri.ee/?op=body&id=1292
http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=1245
http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=1299

