Käsitatakse kui viidet haigusele.

Toidualase teabega ei tohi viidata
haiguse leevendamisele, ravimisele,
vältimisele. Ka toote nimes esitatavat
viidet haigusele võib mõista nii, et
selle tootega saab haigust ennetada,
leevendada ja ravida.

Kas toode (tervikuna) kuulub
moosimääruse reguleerimisalasse? - Jah,
pähklid on lubatud koostisosa
moosimääruse § 3 lõike 3 punkti 12
kohaselt. Džemmides, keedistes (v.a
ekstra tooted) ja moosides on lubatud
kurkumiini kasutada toiduvärvina toidu
lisaaineid käsitleva määruse 1333/2008
II lisa E-osa punkti 04.2.5. kohaselt.

Nimetuses esitatakse puuviljade
liikide nimetused nende sisalduse
alanevas järjestuses. Arvestades
näite koostisosade loetelus esitatut,
peaks sõna "õuna" olema eespool

ASTELPAJU-ÕUNA GRIPIMOOS INDIA PÄHKLITEGA

Koostisosad

Sõna 'tervislik' loob seose toidu ja
tervise vahel ehk tegemist on viitega
toidu üldistele mittespetsiifilistele
eelistele seoses hea tervisega. Kui
sellist viidet soovitakse kasutada, siis
see on lubatud vaid juhul, kui lisatakse
konkreetne lubatud tervisealane väide.
„Sisaldab C-vitamiini“ ei ole
tervisealane , vaid toitumisalane väide.
See ei ole piisav tervislikkuse
põhjendamiseks.

Tervislik suutäis, sisaldab C-vitamiini
Kurkumiin soodustab seedetrakti ja maksa tööd.
Pektiinide tarbimine söögikorra osana aitab vähendada glükoositaseme tõusu veres pärast
Kurkumiin on toiduvärv,
sööki!
teave on eksitav.
Ilma säilitusainete ja toiduvärvideta!
Vesi on loetelus vales kohas.
Kui õunad ja astelpajumarjad ei pärine
Vett ei pea koostisosade
Eestimaine!
Eestist, siis on selgem kasutada "valmistatud
loetelus esitama, kui seda on
vähem kui 5%

Eestis" - see on fakt. Sellele lisada marjade ja
õunte päritolu, kui need ei ole Eestist.

Koostis: õunad, astelpajumarjad, roosuhkur, vesi, india pähklid (12%), ingver, kurkumiin,
Õige on:
pektiin. Esitada viljade kogus %
esitada allergeenina
toiduvärv E100
Parim enne:

Valmistootes 40% marju!

Kui kasutatakse
Üldsuhkrusisaldus 47 g 100 g kohta.
lisaainet, siis
tuleb esitada
rühmanimetus Toitumisalane teave 100 g toote kohta:
ja lisaaine
energiasisaldus
347
nimetus
süsivesikud (g)
52
(pektiinid) või Emillest suhkrud (g)
47
number

rasvad (g)
millest küllastunud rasvhapped (g)
valgud (g)
Vitamiin C

Valmistaja: Moosisõber OÜ
Uus tn 6
Põlva 11567
Väite kasutamise tingimus: toit peab sisaldama vähemalt
10 g pektiine portsjoni kohta. Portsjoni suuruse määrab
toidu valmistaja, kuid abiks on Eesti toitumissoovitused.
Tervisealase väite esitamise korral tuleb lisada viide
mitmekülgse ja tasakaalustatud toitumise ning tervisliku
eluviisi kohta. Lisaks tuleks kaaluda, kas on vaja anda
soovitust kasutamiskoguse kohta, et kasulik toime
avalduks (1924/2006 art 10 lg 2). Selle näite puhul läheks
kasutamiskogus toime avaldamiseks liiga suureks.

Netokogus esitada nimetusega
ühes vaateväljas

kcal

17
0,5
0,3
12 mg (15 %*)

* % päevasest võrdluskogusest täiskasvanutel

Kõlblik kuni: 01.12.2019
Netokaal: 300 g

või
toiduvärv kurkumiin

Ei ole õige sõnastus. Moosimääruse
kohaselt tuleb nimetusega ühes
vaateväljas esitada: "Valmistatud ... g
puuviljadest/marjadest 100 g kohta"
"Üldsuhkrusisaldus 47 g 100 g kohta"

Energiasisaldus esitatakse alati (ka
korratavas teabes) nii kJ-des kui ka kcal-tes.
Õige on: 1475 kJ / 327 kcal

Säilitamine: Avatuna hoida jahedas

Teabe elemendid ei ole õiges järjestuses, lisaks on puudu sool.
Ka juhul, kui soola sisaldus on 0, peab selle esitama, sest
toitumisalase teabe formaat on kindel. Toitaineid võib loetelust
välja jätta vaid juhul, kui tabeli alla lisatakse nende toitainete
kohta art 34(5) lause „Sisaldab väheolulisel määral…“. Selle
näite puhul võiks tabeli alla lisada lause „Sisaldab väheolulisel
määral soola“, kuid see ei tee teabe esitamist lihtsamaks mõistlik oleks esitada tabelis sool 0 g.

Nimetuses „võikeeks“ sisaldub toidu nimetus
„või“, mis on reserveeritud piimatoote
nimetus. Reserveeritud piimatoote nimetust
võib kasutada liittoote nimetuses juhul, kui
liittoote ükski osa ei asenda ühtki piima
koostisainet ja milles piimatoode on kas
koguseliselt või toote iseloomustamisel
oluline.
Siin on nimetus „võikeeks“ tarbijat eksitav,
sest toode on valmistatud margariiniga.
Lisatud 2 % võid on pigem maitsestamine,
mis ei anna õigust viidata või nimele toidu
nimetuses.
Kui tootes on kasutatud segu taimsetest
rasvadest ja võist siis ei tohi nimetuses
viidata võile - eksitamine.
Nimetus „võikeeks“ oleks OK, kui toode oleks
valmistatud üksnes võiga, ilma taimseid
rasvu/õlisid kasutamata. Lisaks nimetuse
võikeeks kasutamisel tuleks esitada või kogus
%ga, nt koostisosade loetelus.

Toode on valmistatud eraelamus
toidu käitleja poolt. Kui oleks
valmistatud tööstuses, siis sellise
koostisega toote puhul sõna
„kodune“ kasutamine on pigem
tarbijat eksitav. Samas on antud
koostisega toote nimetamine
„koduseks“ tõenäoliselt eksitav
ka juhul, kui valmistatakse
eraelamus.

Kodune VÕIKEEKS

Ülesanne koostati silmas pidades, et esimesed kolm
rida esitatakse pakendi esiküljel ning tekst alates
sõnast "Koostis" esitatakse pakendi tagaküljel

300 g

Kodune võikeeks on meeldiva kollase värvi ja või maitse ning mõnusa aroomiga
asendada sõnaga „Koostisosad“

korrektne -> letsitiinid. Kui saadud sojast siis tuleb lisada
soja, nt sojaletsitiinid või letsitiinid (sojast)

miks ainult 'õli', kui eelnevalt
öeldud 'rasvad ja õlid'; pigem
jätta siin sõna 'õli' ära ja esitada
lihtsalt loeteluna, nt (palmi-,
rapsi-, kookospähkli-)

Koostis: Nisujahu, suhkur, margariin (taimsed rasvad ja õlid (palmi-, rapsi- ja kookospähkliõli), vesi,
sool, emulgaatorid (letsitiin, rasvhapete mono- ja diglütseriidid), säilitusaine (sorbiinhape),
antioksüdant (rasvhapete askorbüülestrid, tokoferoolikontsentraat), lõhnaaine, happesuse regulaator
(sidrunhape), vitamiinid A ja D, värvained (karotenoidid)), vabapidamisel kanade munad, joogivesi,
keeksisegu (kartulitärklis, riisijahu, suhkur, sojajahu, kergitusained (E450i, E500ii, E341), stabilisaator
(E466, E516)), või 2%, apelsiniaroom.
karoteenid (lisaainete loetelus
esitada allergeenina

lõhna- ja
maitseaine

piisab vesi

ei ole „karotenoidid“)

Toitumisalane teave 100 grammi kohta: Energiasisaldus 1686,2kJ/403kcal, rasvad 22,00 g, millest
küllastunud rasvhapped 3,30 g, süsivesikud 45,80 g, millest suhkrud 26,10 g, valgud 4,90 g, soolad
0,10 g.
sool 0,10 g
apelsini lõhna- ja maitseaine
esitada allergeenina

toiduvärv (karoteenid)

arvväärtused tasub esitada
arvestades ümardamissuuniseid

Säilitada kuivas ja jahedas
300 g
Parim enne: pp-kk-aaaa
Valmistaja: Uus Pagar OÜ Tel 1234567 www.uuspagar.ee
esitada nimi/ärinimi ja aadress,
lisaks võib tel nr jne

'muna' esitada allergeenina;
munapakendi märgistusel on
korrektne „vabalt peetavate
kanade munad“, kuid siin on ka
„vabapidamisel kanade munad“
ilmselt sama tähendusega

Kuna lipuvärvid on tarbija jaoks selged
viited päritolule, siis alates 1. aprillist
2020 peab komisjoni määruse 2018/775
kohaselt lisama päritoluviitega samas
vaateväljas põhikoostisosa(de) päritolu,
kui see on erinev. Seega peab Eesti
trikolooriga samas vaateväljas esitama
teabe liha päritolu kohta, kui liha on pärit
mujalt, nt Lätist või Leedust.

Sõna 'tervislik' loob seose toidu ja
tervise vahel ehk tegemist on viitega
toidu üldistele mittespetsiifilistele
eelistele seoses hea tervisega. Kui sellist
viidet soovitakse kasutada, siis see on
lubatud vaid juhul, kui lisatakse
konkreetne lubatud tervisealane väide.

Kotletid linaseemnepaneeringus
Sealiha pärit Leedust, veiseliha pärit Lätist.

Sinu tervislik valik! Linaseemned alandavad vere kolesterooli sisaldust ja leevendavad
Sisaldab isoaskorbiinhapet, sõltuvalt
reumaatilisi põletikke!
kogusest võib olla säilitamise
Ilma säilitusaineteta!
funktsioon, lisaks sisaldab toode
Sellist tervisealast väidet ei ole
spinatiekstrakti, millel võib olla
Kõlblik kuni: 4.04.2019
lubatud tervisealaste väidete
Netokogus: 360 g

säilitamise funktsioon kõrge
nitraadisisalduse (muutub nitritiks) tõttu

loetelus ehk määruses nr
432/2012

esitada allergeenina

esitada allergeenina

Koostisosad: Sealiha 50%, veiseliha, vesi, sibul, sojahelbed, kuivikupuru (nisu), linaseemned,
sool, maitsetaimed (seller, must pipar), nisukiud, stabilisaator: E450, spinatiekstrakt,
isoaskorbiinhape.
lisada kogus %-na
Lisaaine nimetuse või E-numbri
ette lisatakse alati
funktsionaalne rühmanimetus
'antioksüdant'

Pakendi esiküljel:

Kuna toote nimes viidatakse
linaseemnepaneeringule, siis
tuleb esitada ka linaseemnete
kogus %-ga

Pakendis 6 kotletti, 1 kotlet (60 g) sisaldab:

Must pipar ei ole maitsetaim, seda ei saa
esitada selleri järel. Must pipar on vürts.
Märgistusel võib soovi korral kasutada musta
pipra asemel 1169/2011 VII lisa B osa
üldnimetust „vürts“.

22%*

* keskmise täiskasvanu võrdluskogusest (8400 kJ/2000 kcal)
Pakendi tagaküljel:
Toitumisalane teave:

Vajalik lisada, millise koguse
kohta on toitumisalane teave
antud. 100 g kohta.

energiasisaldus (kcal)
valgud (g)
rasvad (g)
millest küllastunud rasvhapped (g)
süsivesikud (g)
millest suhkrud (g)
sool (g)

Alati kui esitatakse
energiasisaldus, ka korratavas
teabes, peab kcal juurde lisama
energiasisalduse kJ-des. 979 kJ

234 kcal
13,3
18,7
7,2
2
0,2
0,8

Valmistaja: Lihatooted
Ariols, Ludzas
OÜ, nov.,
Eesti Ludza, Rūpniecības iela 14A, Läti
Esitada ka aadress
Lihatooted OÜ, Eesti
Säilitamine +2…+6°C
Määruse 1169/2011 X lisa
punkti 2 (b) kohaselt esitatakse
säilitamistingimused
tarvitamise tähtpäeva järel.

Toitainete järjekord on oluline:
energiasisaldus, rasvad,
süsivesikud, valgud, sool

