Millist infot sisaldab toidu märgistus?

!

Parim enne 08.2019 lõppu

Kohustuslik teave on
esitatud vähemalt 1,2 mm
kõrguste tähtedega.

Koos�sosade loetelu
nende sisalduse
kahanevas järjestuses
vastavalt nende
kasutamisele toidu
valmistamise ajal.
Keedusingi
(liitkoos�sosa)
koos�sosade loetelu
on esitatud sulgudes
selle nimetuse järel.
Allergiat põhjustada
võivad koos�sosad
eristuvad teistest
koos�sosadest kirjas�ililt.
Allergeenid, mida
peab märgistusel
esile tooma: gluteeni
sisaldavad teraviljad,
koorikloomad, muna,
kala, pähklid, sojaoad,
piim, seller, sinep,
seesamiseemned,
vääveldioksiid ja sulﬁ�d, lupiin, molluskid
ning neist valmistatud
tooted.

Lisaained on esitatud
rühmanimetusega,
millele järgneb lisaaine
nimetus või E-number.

Koos�sosad: nisujahu,
toma�püree, vesi, keedusink 10 %
(sealiha, vesi, glükoos, sool,
stabilisaatorid: E451, E450;
an�oksüdandid: naatriumaskorbaat, askorbiinhape;
suitsu lõhna-ja maitseaine,
säilitusaine: E250), mozzarella-juust
(6 %), sibul, rapsiõli, sool, suhkur,
pärm, nisutärklis, maitsetaimed.

Säilitamine:
sügavkülmikus temperatuuril -18 °C või alla
selle kuni pakendil näidatud „parim enne“
tähtpäevani;
temperatuuril -12 °C 10 päeva;
temperatuuril -6 °C 5 päeva.
Koos�sosa sisaldus %-des on välja toodud.
Tuuakse välja, kui koos�sosa on toidu
nimetuses, on rõhutatud sõnas, pildis või
graaﬁliselt või on oluline toote iseloomustamisel või eristamisel.

Singipitsa
Toitu kirjeldav nimetus.

100 g Portsjoni
kohta (200 g) kohta
1754 kJ/
877 kJ/
Energiasisaldus
210 kcal 420 kcal
6,3 g
12,6 g
Rasvad, millest
4,2 g
küllastunud rasvhapped 2,1 g
58,8 g
Süsivesikud, millest
5g
suhkrud
Valgud
16,4 g
Sool
1,1 g
2,2 g
Toitumisalane teave

Külmutatud

Lisateave nimetuse juures,
kirjeldab toidu olekut ja
kasutatud töötlemisviisi.

Pärast sulatamist uues� mi�e külmutada.
Valmistamine:
Eelsoojenda ahi 200 °C kraadini.
Aseta toode küpsetuspannile
ilma pakendita.
Küpseta 10–12 minu�t.
Mi�e valmistada mikrolaineahjus.

Netokogus

Külmutatud toidu puhul on
kohustuslik juhis „Pärast
sulatamist uues� mi�e
külmutada” või muu sama
tähendusega väljend.

Käitleja nimi ja aadress.
Käitleja võib olla toidu
valmistaja, pakendaja,
müüja või Euroopa Liitu
impor�ja.

Pitsavabrik OÜ
Jahu tn 13
48307 Jõgeva

Kohustuslik toitumisalane teave 100 g
kohta on esitatud kindlas järjestuses;
lisaks võib esitada ka portsjoni kohta.

Maaeluministeeriumi ja PRIA tellimusel koostanud
Ees� Toiduainetööstuse Liit 2017. a. Rahastatud Euroopa
Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD).
Varalised õigused kuuluvad materjali tellijale.
Kõik autoriõigused on kaitstud.

Külmutatud toidu puhul
esitatakse säilimisaeg ning
säilitamistemperatuur või
säilitamisseadme tüüp või
mõlemad.

Tarvitamisjuhis esitatakse,
kui ilma selleta oleks toidu
õige tarvitamine keeruline.

Valmistatud Saksamaal.

400 g

Säilimisaeg ja säilitamise
�ngimused.
“Parim enne” tähtpäevani
säilitab toit kvaliteedi, kui
seda on hoitud õigetes
�ngimustes.

Märgitud on päritoluriik,
mis töödeldud toidu puhul
näitab toidu valmistamise
riiki.
Päritoluriik esitatakse, kui
selle puudumine võib
tarbijat toidu tegeliku
päritolu osas eksitada.

L 08036
Toidupar�i tähistus, millele eelneb täht „L“.
Toidupar�i tähistust ei pea esitama, kui säilimisaeg
sisaldab kuupäeva ja kuud.

