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Käsitletavad teemad
• määruse 2017/2158 rakendamine
• siseriiklikud aspektid
• rakendusuuring „Teatud köögiviljade
sortide suhkrute sisalduse analüüsimine
akrüülamiidi tekkimise potentsiaali
hindamiseks nende töötlemisel“
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Kuidas akrüülamiid tekib ja kus seda
leidub?
• Akrüülamiid tekib teatud toitude kõrgetel temperatuuridel (üle
120 °C) töötlemisel suhkrute (nt glükoos ja fruktoos) ja
aminohapete (peamiselt asparagiini) vahelise reaktsiooni
tulemusel

• loomkatsetes tuvastatud kantserogeensed ja DNA-d kahjustavad
omadused, ohustatud on kõik tarbijagrupid, eriti lapsed
• teke oleneb valmistamisviisist (keetmine või küpsetamine),
kuumutustemperatuurist ja -ajast, toorainest, niiskussisaldusest
• kõrgema akrüülamiidi sisaldusega on süsivesikuterikkad toidud,
nt kartulitooted (friikartulid ja kartulikrõpsud), teraviljadest
valmistatud tooted (valikpagari- ja leivatooted,
hommikusöögihelbed vms) ja kohv
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Senised meetmed
• uuringud: tekkimine; vähendamise võimalused
• vältimise ja vähendamise meetmed /suunised ja soovitused
tarbijatele
(FOODDRINK EUROPE, Codex 2009)
• Euroopa Komisjoni soovitus seireks (2007, 2010, 2019) ning
võrdlusväärtused (2010, 2013)

• 2015-2016: põhjalikumad sektoripõhised akrüülamiidi vältimise
ja vähendamise meetmed
• KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2017/2158, 20. november 2017,
millega kehtestatakse riskivähendusmeetmed ja
võrdlusväärtused akrüülamiidisisalduse vähendamiseks toidus
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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 EL juhenddokument
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Määrusega hõlmatud tootegrupid
-friikartulid, muud tükeldatud (frititud) tooted ja viilutatud
toorest kartulist valmistatud kartulikrõpsud
-kartulitainast valmistatud kartulikrõpsud, suupisted, kreekerid ja
muud kartulitooted
-saia-leivatooted
-hommikusöögihelbed (va pudrud)
-valikpagaritooted
-kohv (röstitud ja lahustuv)
-kohviasendajad
-imikutoit, imikute ja väikelaste teraviljapõhine töödeldud toit
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Riskivähendusmeetmed mida tuleb
rakendada?
Üldine

Erandid

Artikkel 2.1
Määrusega hõlmatud
tooted
Lisas I sätestatud
meetmete rakendamine
ja tegevuse
dokumenteerimine

Artikkel 2.2

Artikkel 2.3

Jaemüük/kohali
k

Ühine kaubamärk/
frantsiisiettevõtted

Lisas II A
sätestatud
meetmete
rakendamine

Lisas II A ja B sätestatud
meetmete rakendamine ja
tegevuse
dokumenteerimine

Proovide võtmise ja
analüüsimise kohustus
(seireprogramm)

Proovide võtmise ja
analüüsimise kohustus
(tsentraalselt)
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Kas Te toodate määrusega hõlmatud tootegruppidesse kuuluvaid
tooteid?
JAH
Määrus ei
kohaldu

Määrus kohaldub
Kas Te tegelete ainult
jaemüügiga?
JAH

Kas Te varustate ainult kohalikke
jaemüügiettevõtteid?
JAH
LISA II A
Kas Te tegutsete ühe kaubamärgi või
tegevuslitsentsi all suurema ettevõtte osana või
fransiisivõtjana?

JAH

LISA I +
III

LISA II B +
III
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Riskivähendusmeetmed
•

Meetmete rakendamine erinevatel
etappidel
Tooraine valik

•

Retsept

Töötlemine

Lõpptoode

Võrdlusväärtuste ületamisel tuleb võetavad
meetmed üle vaadata ning võtta täiendavaid
meetmeid.
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Näiteks :

Riskivähendusmeetmed (Lisa I)
-valikpagaritooted

− vähendada või asendada (osaliselt või täielikult) ammoniumvesinikkarbonaat
(E503) alternatiivsete kergitusainetega
− asendada võimalusel fruktoos või fruktoosi sisaldavad koostisained (nt siirup,
mesi) glükoosiga või mitte redutseerivate suhkrutega, eeskätt toodetes, kus
kasutatakse ammooniumvesinikkarbonaati (E503)
− kaaluda võimalusel toodetes nisu asendamist alternatiivsete teraviljajahudega
nagu riisijahu (asparagiini sisaldus: rukis>kaer>nisu>mais>riis)
− hinnata teiste koostisosade võimalikku mõju tootele, nt koostisosad, mis
läbivad mitmekordset töötlemist (nt röstidud pähklid, kuivatatud puuviljad,
eeltöödeldud teravili)
− optimeerida küpsetusaega ja -temperatuuri
− tooted küpsetada lõpptoote heledama lõppvärvuseni
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Riskivähendusmeetmed (Lisa II A)
• Tegevused kartulitoodete korral (frititud)
−eelistada madalama suhkrusisaldusega kartuli sorte
−mitte säilitada kartulit alla 6C
−pese ja leota friikartuleid enne nende valmistamist
−külmutatud toodete korral järgi valmistusjuhendit
−kasuta küpsetamiseks õli, mis võimaldab küpsetada
kiiremini javõi madalam temperatuuril

−frittimistemperatuur peab jääma alla 175C
−küpseta kuni kuldse värvi tekkeni
−värvikaardid
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Riskivähendusmeetmed (Lisa II A)
•

Tegevused saia-leiva- ja valikpagaritoodete korral

−pikenda pärmiga kääritamise aega
−madala niiskusesisaldusega toote valmistamisel optimeeri
taina niiskussisaldust
−alanda ahju temperatuuri ja pikenda valmistusaega
−küpseta heledama lõppvärvuseni, väldi ülemäärast
küpsetamist

• Tegevused võileibade valmistamisel
−rösti optimaalse värvuseni
−järgi valmistusjuhendit eelpakendatud leiva, saia või
pagaritoodete korral kui neid tuleb lõpuni valmistada
12
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Proovide võtmine ja analüüsimine (1)
• koostada proovivõtukava
• esinduslik proov igast tooteliigist
• tooteliik=samad või sarnased
-koostisained
-retsept
-valmistusprotsess javõi selle kontroll

• keskenduda tooteliikidele, mis võivad
potentsiaalselt ületada võrdlusväärtusi
• sobilik proovivõtu sagedus
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Proovide võtmine ja analüüsimine (2)
Akrüülamiidi analüüsi võib asendada toote
omaduste või protsessi parameetrite
mõõtmisega tingimustel, et tõendatud on
toote omaduste või protsessi parameetrite
ja aküülamiidisisalduse omavaheline
statistilise korrelatsioon.
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Võrdlusväärtused meetmete toimivuse hindamiseks
(lisa IV)
Tootegrupp

Valmis friikartulid
Kartulikrõpsud, kartulipõhised kreekerid
Leib
- nisupõhine leib
- leib, v.a. nisupõhine leib
Hommikusöögihelbed (v.a. pudrud)
- kliitooted ja täisterahelbed, paisutatud terad;
nisul ja rukkil põhinevad tooted
- maisil, kaeral, speltanisul, odral ja riisil põhinevad
tooted
Küpsised, vahvlid ja näkileivad
Kreekerid, v.a. kartulipõhised kreekerid
Piparkoogid
Selle kategooria toodetega sarnased muud tooted
Röstitud kohv
Lahustuv kohv
Kohviasendajad
(a) üksnes teraviljast valmistatud kohviasendajad
(b) üksnes sigurist valmistatud kohviasendajad
Imikutoidud; imikutele ja väikelastele mõeldud
teraviljapõhised töödeldud toidud, v.a. küpsised ja
kuivikud
Imikutele ja väikelastele mõeldud küpsised ja
kuivikud

Võrdlusväärtus
(μg/kg)
500
750
50
100

300
150
350
400
800
300

400
850
500
4 000
40

150
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Akrüülamiidi määruse rakendamise
juhend
• ELi juhenddokument, ka Eesti keeles
• Eesti siseriiklik juhenddokument:
- lisatud on kohalikke tooteid
- defineeritud on mõiste kohalik
jaekaubandusettevõte: toidukäitleja
asukoht on jaekaubandusettevõttest kuni
300 km kaugusel. Tegemist on mikro- või
väikeettevõttega
16
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Edasised tegevused
• Piirnormid imiku- ja väikelastetoidule
• Piirnormide väljatöötamine tootegruppidele, millele on
kehtestatud võrdlusväärtused

• Kehtivate võrdlusväärtuste üle vaatamine
• Seireandmete kogumine ja võrdlusväärtuste kehtestamine
toidugruppidele, millele hetkel ei ole võrdlusväärtusi
kehtestatud
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RUP uuring redutseerivate suhkrute
ja akrüülamiidi sisalduse
hindamiseks
Teatud köögiviljade sortide suhkrute
sisalduse analüüsimine akrüülamiidi
tekkimise potentsiaali hindamiseks
nende töötlemisel

• teostas Maaülikool 2018 - 2019. a
Terje Eliase juhtimisel
• selgitati välja köögiviljade sordid,
mille redutseeruvate suhkrute ja
akrüülamiidi sisaldused on
madalaimad
18
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Eesmärgiks oli välja selgitada kuumtöödeldud
toodete tööstuslikuks valmistamiseks
sobilikud köögiviljasordid – kartul, porgand,
peet, kõrvits, kaalikas
•
•
•

Eestis enimkasvatatavad sordid
analüüsiti redutseerivate suhkrute sisaldust
analüüsid teostati vahetult pärast sügisest
saagikoristust
ning pärast 6-kuulist säilitamist 8°C ja
3°C
säilitustemperatuuri juures
• selgitati välja madalaima ja kõrgeima redutseeruvate
suhkrute tasemega
köögiviljasordid ning tehti
nendest tooted –
püreed, krõpsud ja friikartulid
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• 95 köögiviljaproovi redutseeruvatele
suhkrutele ja 18 tooteproovi akrüülamiidi
sisaldusele

Redutseeruvate suhkrute analüüsideks
kasutati:
• kartulit – 5 sorti ja igast sordist 5 proovi;
• porgandit – 5 sorti ja igast sordist 5 proovi;
• peeti – 3 sorti ja igast sordist 5 proovi;
• kaalikat – 3 sorti ja igast sordist 5 proovi;
• kõrvitsat – 3 sorti ja igast sordist 5 proovi.
Kokku: 19 sorti ja 95 proovi
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Redutseerivate suhkrute sisaldused
erinevates kartulisortides
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Redutseeruvate suhkrute
sisaldused erinevates
porgandisortides
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Redutseerivate suhkrute sisaldused
erinevates kaalikasortides
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Töötlemisviiside mõju akrüülamiidi
tekkele
Kokku analüüsiti akrüülamiidi sisaldust 18 valmistootes.
• Köögiviljakrõpsude friteerimine:
- katseks valiti kõige madalama ja kõrgema redutseerivate
suhkrute sisaldusega kartuli-, porgandi-, peedi- ja
kaalikasordid;
- friteeritava köögiviljaviilu paksus oli 1 mm, etteantud
köögiviljaviilud saadi köögikombaini kasutades;
- proove friteeriti 5 minutit temperatuuril 175 ⁰C;
- kokku määrati akrüülamiidi sisaldus 8 proovis.
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•

Friikartulite friteerimine:

- katseks valiti kõige madalama ja kõige
kõrgema redutseerivate suhkrute sisaldusega
kartulisordid;
- friteeritava kartulikangi paksus oli 5 x 5 mm,
etteantud paksusega kartulikangid saadi 5x5
cm vormiga kartulist lõigates;
- proove friteeriti 6 minutit temperatuuril 175
⁰C;

- kokku määrati akrüülamiidi sisaldus 2
proovis.
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Akrüülamiidi sisaldus erinevatest
kartulisortidest valmistatud
friikartulites
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Köögiviljapüree steriliseerimine:
- katseks valiti kõige madalama ja kõige
kõrgema redutseerivate suhkrute
sisaldusega kartuli, porgandi ja kõrvitsa
sordid;
- värske kartul, porgand ja kõrvits püreestati
köögikombainis ning iga proovi kuumutati
temperatuuril 120 ⁰C 30 minutit;
- kokku määrati akrüülamiidi sisaldus
kuuest steriliseeritud köögiviljapüree
proovist.
27

Akrüülamiidi sisaldus püreedes
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Akrüülamiidi sisaldused köögiviljakõpsudes
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Kartulikrõpsud koristusjärgsest
kartulist
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Tulemused
• Madalaimad keskmised redutseeruvate
suhkrute sisaldused saagikoristusjärgselt ja
pärast kuuekuulist säilitamist kahel erineval
temperatuuril (3˚C ja 8˚C):

• kartulisordil ’Birgit’
• porgandisordil ’Naval’
• peedisordil ’Boro’
• kaalikasordil ’Kohalik sinine’
• kõrvitsasordil ’Gold Medal’
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Tulemused
• Köögiviljapüreedes oli akrüülamiidi teke
otseselt seotud redutseeruvate suhkrute
sisaldustega tooraines
• Köögiviljakrõpsude ja friikartulite
juures mõjutas friteerimine
akrüülamiidide teket suurel määral
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Järeldused
•

Oluline mõju on köögivilja säilitamistingimustel
(temperatuur, niiskus). Köögiviljade säilitamine
peaks toimuma kontrollitud
hoiustamistingimustes

•

Kartulitooteid töötle ainult kuni kuldkollase
värvuseni

•

Köögiviljakrõpsude valmistamisel ei saa lähtuda
ainult toote värvusest

•

Oluline mõju on sordi ja töötlemisparameetrite
valikul (töötlemistemperatuur- ja aeg)

•

Vältida tuleb ületöötlemist!
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Aitäh!
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