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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 



Aktuaalsed teemad



Dioksiinid ja PCBd



Terviserisk?

• 90% saadakse läbi toidu. Kõrged kontsen-

tratsioonid on piimas, lihas ja kalas. 

• Tundlikuimad rühmad on lapsed ja vanurid.

• Võivad põhjustada nt maksa, kesknärvi-

süsteemi ja immuunsüsteemi kahjustusi, 

viljatust ja vähkkasvajate teket. 



Miks?

• Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) kinnitas 

2018. aastal uueks TWI väärtuseks

2 pg WHO-TEQ kehamassi kilogrammi kohta.

• Uut TWI väärtust ületatakse kõikides vanuse-

rühmades dioksiinide ja PCBde summa korral. 

Dioksiinide osas on ületamisi vähem. 



Mis saab edasi?

• Maailma Tervishoiuorganisatsioonile on 

esitatud ettepanek TEF väärtuste (toksilisuse 

ekvivalentfaktorite) üle vaatamiseks

• EFSA koostab kasu-kahju (risk benefit) 

analüüsi kala osas

• Vaadatakse üle seni rakendatud meetmed 

nagu piirnormid, häiretasemed, Balti 

regioonis kohaldatavad meed



Klooralkaanid



Rinnapiima uuringud 2000 - 2012



Miks?
… kasvav probleem maailmas

• klooralkaanid moodustavad paljudes 

piirkondades ~ 40% kõikidest POP-st

(Euroopas ~15%)

• klooralkaanide sisaldused võivad olla 10 

korda kõrgemad kui PCB-de sisaldused

• maailmaga võrreldes on Euroopas leitud 

kõrgeid PCB sisaldusi 

Know the enemy!



Kuidas edasi?

• vältida inimeste kokkupuute kasvu 

klooralkaanidega

• regulatsiooni vajadus – toit/sööt, 

tarbeesemed, ehitusmaterjalid, vesi… 



Perkloraat



Miks?

• EFSA on oma järeldanud, et perkloraadi (nii 

lühiajalisest kui pikaajalisest) saadavusest

tuleneb terviserisk. Riskigruppi kuuluvad 

eeskätt imikud ja väikelapsed. 

• Perkloraat pärsib kilpnäärme joodi omastamist, 

ta võib levida laialdaselt keskkonnas ning 

avaldada kahjulikku mõju ökosüsteemidele.



• Toit saastub perkloraatidega vee, pinnase ja 

väetiste kasutamise kaudu. 

Meetmed ….

• Kokkuleppeliste väärtuste asemel sätestatakse 

piirnormid nõuetekohasuse hindamiseks. 

Piirnormid sätestatakse puu- ja köögiviljadele, 

maitsetaimedele, teele, imikute ja väikelaste 

toitudele.



Akrüülamiid



Miks tähelepanu all?

• EFSA hinnang (2015): akrüülamiid toidus tõstab 

vähki haigestumise riski kõikides 

vanusegruppides

• Igapäevatoit



Euroopa Komisjoni määrus 
2017/2158

• määrusega kehtestatakse riskivähendus-

meetmed ja võrdlusväärtused 

akrüülamiidi vähendamiseks  toidus

• Eesmärk: akrüülamiidi riskivähendamis-

meetmete laiaulatuslikum rakendamine

• määrus jõustus 11.detsembril 2017 

• kohaldatakse alates 11.aprillist 2018

• selgitav juhenddokument



Samm edasi …

• võimalike piirnormide väljatöötamine teatud 

tootegruppidele – lastetoit

• andmete kogumine uute tootegruppide kohta –

nt köögiviljakrõpsud, kuivatatud ploomid ja 

datlid, röstitud pähklid ja seemned jne

• Maaeluministeerium: rakendusuuring - teatud 

köögivilja sortide puhul akrüülamiidi tekke 

potentsiaali hindamine nende töötlemisel (2019)



Looduslikud toksiinid



Miks?

Looduslikud taimetoksiinid on taimede toodetud 

bioloogiliselt aktiivsed ained, mis võivad 

kahjustada inimese tervist.

Pürrolisidiinalkaloidid: sagedamini võivad pürrolisidiin-

alkaloididega saastuda tee ja taimeteed, mesi, taime-

põhised toidulisandid. 

Tropaanalkaloidid: ennekõike võivad saastuda õli-

seemned, tera- ja kaunviljad ning neist valmistatud toidud, 

taimepõhised toidulisandid, taimeteed. 



Meetmed?

Toidu saastumise põhjuseks on ka alkaloide 

sisaldava taime või taime osa sattumine toitu.

-saastumist saab ennetada umbrohutõrjega 

põllul

-piirnormide sätestamine tootegruppidele, 

milles on leitud kõrgeid sisaldusi või tarbitakse 

suuremas koguses



Lisainfo

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

• Veterinaar- ja Toiduamet
http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=680

• 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/


Aitäh!


