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Toit on väga keeruline ja ajas pidevalt muutuv keemiline süsteem,
mis koosneb lõputust arvust madal- ja kõrgmolekulaarsetest, enamasti looduslikest omavahel pidevalt 

reageerivatest ainetest.

Enamus neist ainetest on vajalikud organismi loomulikuks elutegevuseks energia või ehitusmaterjalide
allikana või normaalse mõnu tekitajatena, mis lisaks söömise muutmisele mõnusaks tegevuseks
soodustavad ka seedimist. 

Mõningate toidu komponentide ülesandeks on muuta toitu tervislikumaks ja ohutumaks ning pikendada selle 
säilimisaega (shelf life) ja ka „parim enne“ (best before) aega



Teisalt sisaldab toit alati aineid,

mis võivad esile kutsuda suuremaid või väiksemaid tervisehäireid, st. toit võib olla 
mürgine ehk toksiline.

• Mürgised ained võivad pärineda toidu toormaterjalist, kaasa arvatud loomasööt, 
http://www.fao.org/docrep/article/agrippa/x9500e04.htm#P23_6792 , 
aga nad võivad toitu sattuda või seal tekkida ka toidu töötlemise, transportimise või 
säilitamise käigus (saasteained). 

• Ka ained, mõnikord sünteetilised, mida toidule eesmärgipäraselt lisatakse (toidu lisaained) 
võivad olla mürgised. 

• Kuigi neid aineid põhjalikult kontrollitakse, ei saa kunagi olla 100% kindel, 
et ammutuntud toidu ohutu komponent ei või uues keskkonnas kas ise osutuda 
(muutuda) ohtlikuks (mürgiseks) või sünergiliselt suurendada mõne teise aine, mida 
loetakse reaalse tarbimise juures ohutuks, toksilisust.

Toksikoloogiline oht on aine sisemine, tema molekuli ehitusest tulenev omadus
põhjustada kahjulikku (ebasoodsat) toimet organismile. 

http://www.fao.org/docrep/article/agrippa/x9500e04.htm#P23_6792


Toiduohutus on

1. teadusharu, mis kirjeldab ja uurib toidu käitlemise, valmistamise ja säilitamise meetodeid kui ka

2. vastav strateegia (praktika), mille kasutamine välistab (minimeerib) toidutekkelised haigestumised. 

https://www.definitions.net/definition/food+safety 

Toit peab olema ohutu, ta ei tohi põhjustada mingeid terviserikkeid. 
Et see oleks tõesti nii, tuleb heade põllumajandus-, kalandus- ja tootmistavade järgimise ja kontrolliga hoida 
kahjulike ainete sisaldus toidus võimalikult madalal.

Toidu ohutuse eest vastutab toidu käitleja.

Võimalikud ohud toidus jagatakse: 

1. füüsikaliseteks (võõrkehad), 

2. keemilisteks (saasteained) ja 

3. bioloogilisteks (kahjurid ja muud haigustekitajad). 



Toit võib saastuda

igas käitlemise etapis alates toorme kasvatamisest kuni valmistoote tarbimiseni. 

Toidu saasteaineid võib jagada:

• aineteks, mis sisalduvad juba konkreetse käitlejani jõudnud toidutoormes, nagu keskkonnast pärit
saasteained (raskmetallid, pestitsiidide jäägid, polükloreeritud bifenüülid), 
või taimse või loomse päritoluga kahjulikud ained, 

• toidu käitlemisel ja säilitamisel tekkida või (lisanduda) võivateks aineteks nagu näiteks akrüülamiid või
polüaromaatsed süsivesinikud (PAH), ka aineteks, mis igale neist omastel madalatel sisaldustel on 
ohutud, aga kõrgematel võivad põhjustada mürgistusi
nagu näiteks toiduga kokkupuutuvatest materjalidest toitu migreeruvad ained (ftalaadid, bisfenool A….)



Toiduhügieen
on meetmete ja tingimuste kogum ohtude ohjamiseks ning toidu ohutuse tagamiseks.

Toiduhügieeni nõuete eiramisel võib toit näiteks bakterioloogiliselt rikneda ning saastuda ohtlike võõrainete
ja kahjurite elutegevusjälgedega, saastunud toidu kaudu võivad levida haigused. 

Heast tootmishügieenist tõuseb mitmekülgne tulu: 

• toidu säilivusaeg pikeneb, 

• töötajad on rahul, sest on tagatud head töötingimused ja üldine õhkkond, 

• aitab tootmist paremini organiseerida, 

• tegevus on seadusega kooskõlas, 

• ettevõttel on hea maine, tarbija on rahul 

• pikas plaanis on tagatud majanduslik kasum… 



Toiduhügieeni taseme määravad

• Põhitoiduaine ja lisatavad ained – põllult või farmist või merest tarbijani (lõpptooteni). 

• Ruumid, seadmed, vahendid - hoone ja ruumide planeering, niiskus ja temperatuur -
seadmete, vahendite valik - hooldus, puhastamine, desinfitseerimine, kahjurite kontroll. 

• Inimesed - personali hügieen ja tervislik seisund, töösse suhtumine, tööriietus, koolitus.

Hügieeninõuete rikkumise põhilised põhjused
on nende mittetundmine või mitteküllaldane tähelepanu neile nõuetele. 

Nõuete rikkumise vältimiseks tuleb: 

• õppida neid tundma, 

• tuletada neid perioodiliselt meelde,  

• neid ka pidevalt järgida.



Toidu käitlemisel tuleb arvestada rea õigusaktide ja juhenditega:

• Toiduseadus (25.02.1999). Seadus sätestab toidu käitlemise alused, käitleja enesekontrolli ning riikliku

järelevalve toidu ohutuse ja muudele nõuetele vastavuse tagamiseks. 

• Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/625 ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja 

toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise

kontrollimise tagamiseks.

• Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 852/2004 toiduainete hügieeni kohta. Selle järgi lasub

esmane vastutus toidu ohutuse eest toidukäitlejal. 

• Lisaks ühisele alusele on teatavate toiduainete nagu näiteks loomset päritolu toiduainete jaoks hügieeni

erieeskirjad, mis kehtestati Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 853/2004. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/et/dd/03/45/32004R0882ET.pdf


• Komisjoni määrus (EÜ) nr 1881/2006, millega sätestatakse teatavate saasteainete piirnormid
toiduainetes. 

• Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 396/2005 pestitsiidide jääkide piirnormide
kohta toidus ja söödas. 

• Komisjoni määrus (EL) nr 37/2010, mis käsitleb farmakoloogilisi toimeaineid ja nende liigitust
loomsetes toiduainetes sisalduvate jääkide piirnormide järgi.

• Komisjoni määrus (EÜ) nr 124/2009, milles sätestatakse piirnormid koktsidiostaatikumide ja 
histomonostaatikumide esinemisele toidus. 

• Codex Alimentarius (C. A.) on rahvusvaheline ühtsete toidustandardite programm, mille 
eesmärk on panustada toidu ohutuse ja kvaliteedi ning õiglase rahvusvahelise toidu ja 
põllumajandussaaduste kaubanduse tagamisse. C. A. standardid katavad toidu märgistamist, 
hügieeni, lisa- ja saasteaineid, üldiseid toiduohutuse põhimõtteid ja paljusid muid teemasid.



Piirnorm on õigusaktiga sätestatud aine kõrgeim lubatav sisaldus 
toidus 
mis on saavutatav heade põllumajandus-, kalandus- ja tootmistavade järgimisel ning toidu tarbimisega seotud 
riske arvestades. 

Saasteainete puhul, mida loetakse genotoksilisteks kantserogeenideks, nagu näiteks polüaromaatsed
süsivesinikud (PAH), pürrolisidiinalkaloidid ja asovärvid, ning juhtudel, mil elanikkonna või riskigruppi kuuluvate 
elanikkonnarühmade kokkupuude saasteainetega on lubatava koguse lähedane või ületab seda, tuleb kehtestada nii 
madalad piirnormid, kui on mõistlikkuse piires võimalik (ALARA – as low as reasonably achievable). 

Selliselt tagatakse, et toidukäitlejad võtavad tarvitusele võimalikult palju meetmeid saastumise vältimiseks ja 
vähendamiseks, eesmärgiga kaitsta rahva tervist. 

Lisaks sellele on riskigruppi kuuluvate elanikkonnarühmade – eeskätt imikute ja väikelaste tervise kaitseks 
asjakohane kehtestada saasteainetele madalamad piirnormid, mis on saavutatavad vastavate toitude tootmiseks 
kasutatavate toorainete range valiku teel. 

Rahvatervise kaitse tagamiseks ei tohi piirnormist kõrgema saasteainesisaldusega tooteid turule viia ei 
olemasoleval kujul, ega ka segatuna teiste toiduainetega või teiste toiduainete koostisosana.



Toidu käitlemise alustamisel peab käitleja esitama pädevale 
asutusele majandustegevusteate või taotlema tegevusluba.

• Seejärel peab valmima ka HACCP (hazard analysis and critical control points) põhimõtetel rajanev 
enesekontrolliplaan https://www.xn--toiduhgieen-yhb.ee/haccp/mis-see-on/ , mille koostamisel on 
kindlasti abiks lehekülg
http://old.kogu.hiiumaa.ee/uploads/adminFiles/b7/HACCP%20Hiiumaa%2024.11.2010%20MR.pdf

• Käitleja enesekontrolli teostamise kohustus on sätestatud Toiduseaduse §-s 34. 
Käitleja vastutab nii enda valmistatava toidu kui ka selle käitlemise nõuetekohasuse eest 
ning on kohustatud kasutama kõiki võimalusi nõuetekohasuse tagamiseks.

• Toiduseadusest tulenevate nõuete täitmiseks tuleb käitlejal rakendada konkreetseid meetmeid näiteks 
puhastamise ja desinfitseerimise, kahjuritõrje, toorme ja valmistoodangu laboratoorse kontrolli osas. 

• Rakendatavad abinõud tuleb vormistada kirjalikult ja need moodustavadki enesekontrollisüsteemi ehk 
plaani. 

• Käitleja peab määrama kindlaks toidu ohutuse seisukohalt olulised käitlemisetapid, sealhulgas kriitilised 
kontrollpunktid, kontrollima neid ja registreerima kontrolli tulemused Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EÜ) nr 852/2004 toiduainete hügieeni kohta artikli 5 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erireeglid nõuete kohaselt.

https://www.toiduhügieen.ee/haccp/mis-see-on/
http://old.kogu.hiiumaa.ee/uploads/adminFiles/b7/HACCP Hiiumaa 24.11.2010 MR.pdf


Taimsed toksiinid 
Paljud toidutaimed sisaldavad neis endi poolt sünteesitud mürgiseid ainevahetussaadusi 
ehk metaboliite, põhiliselt alkaloide. 

http://www.folklore.ee/herba/pildid/paiselehe leht.jpg
http://www.folklore.ee/herba/pildid/paiselehe leht.jpg


Solanum rühma glükoalkaloidid – taimsed pestitsiidid

Solaniine nagu α-solaniin, α-sakoniin või tomatiin leidub perekondade maavitsad
taimedes - kartulis (Solanum tuberosum), baklažaanis ja tomatis, aga ka maavitsade marjades. 

• Kõige rohkem (mitusada juhtumit) on nende taimsete alkaloidide toksilisusega seotud
probleeme tekitanud kartul, eriti kasvama läinud, roheliseks muutunud, jahukastest
nakatunud, vigastatud või riknenud. 

• Kartuli mugulates, viljades ja rohelistes osades võib glükoalkaloide (95% solaniin+sakoniin) olla 
kuni 0,01%, noortes kartuliidudes kuni 0,5 %. 
Enamuses pindkihis ja koores, väikesed mugulad mürgisemad. 

• Tavaliselt on mugulates glükoalkaloide 2-10 mg/100g, kartulite idanemisel ja seismisel
päikese käes kuni 5000 mg/kg kohta. 

• Solaniin+sakoniini toksiline doos on 2-5 mg/kg kehakaalu kohta, letaalne doos 3-6 mg/kg. 
Erakordselt lähestikku. Sakoniin mürgisem, mõlemad ka teratogeensed.



Glükoalkaloidide mürgistuse tunnused

(peavalu, oksendamine, kõhulahtisus, neuroloogilised sümptomid ja koguni surm), millest mõned
võivad olla seotud alkaloidide ärritava ning antikoliinesteraasse toimega, ilmnevad toksikandi
kontsentratsioonidel üle 200 mg/kg mugulate kohta. 

• Viimane on ka lubatud kõrgeimaks solaniinisisalduseks kartulites, mida tahetakse langetada              
100 mg/kg kohta. 

• Suhteliselt kõrgem on see kauem säilivatel talvesortidel. 

• Valguse, mehhaaniliste vigastuste ja seenhaiguste toimel võib glükoalkaloidide sisaldus tõusta aga
mitu korda kõrgemale. 

Mugulate küpsetamine, keetmine või mikrolaineahjus töötlemine ei lagunda glükoalkaloide. 
Nende tekke pidurdamiseks hoida mugulaid pimedas, töödelda jahukaste inhibiitoritega või vahatada
või sukeldada maisi- või oliiviõlisse või pritsida letsitiiniga või söödava pindaktiivse aine nagu Tween 
85 vesilahusega. 



Tomati korral on mürgine kogu taim,
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varred, lehed ja toored (rohelised) viljad. 
Küpsemisel tomatiini ja dehüdrotomatiini
sisaldused viljades oluliselt vähenevad. 

Meie õppetooli labori analüüside tulemused



enam kui 250-st taimeliigist, inimesele on kõige olulisemad ristirohi (Senecio), krotalaaria
(Crotalaria) ja heliotroop (Heliotropium). 
Inimene võib otseselt kokku puutuda ka paiselehega (Tussilago farfara) ja hariliku varemerohuga
(Symphytum officinale) salatite ja raviteede kaudu, aedkannikese e. võõrasemaga (Viola x 
wittrockiana) või ussikeelega (Echium) mee või neid söönud loomade piima või linnumunade 
kaudu.

Taimeseemnetega kontamineeritud teraviljadega mürgistumisepideemiad Usbekistanis, 
Afganistanis, Tadžikistanis (3900 surma 1993.a.), Indias ja mujal. 

Retronetsiin, senetsioniin ja petasiteniin kõige olulisemad.

Pürrolisidiinalkaloide (PA) on leitud 



Pürrolisidiinalkaloidid (PA)
Maitsetaimed ja taimeteed võivad saastuda PA-dega kas põldudel esineva punktsaastumise või koos 
nendega korjatud alkaloide sisaldavate umbrohtude kaudu. 

• PA-de sisaldus taimedes võib olla väga kõrge, näiteks ristirohu ja heliotroobi taimedes kuni 13 g/kg kohta. 
Juba väike hulk selliseid taimi annab saagis detekteeritavad hulgad, 
näiteks võivad kuus taime, milles alkaloidide sisaldus 1,3 g/kg kohta, anda 60 000 piparmündi taime hulgas 
kuivatatud droogis PA-de sisalduseks 0,13 mg/kg kohta. 

• Mürgistuse tulemuseks võivad olla kopsude, maksa ja seedeelundite tõsised häired, lastel surmajuhtumid. 
Seosed vähkkasvajate ja sünnidefektidega

• Sellistes taimedes nagu ristirohud, jaapani katkujuur, paiseleht, harilik varemerohi, laiguline kobarpea 
sisalduvad erinevad pürrolisidiinalkaloidid on ohtlikud produktiivloomade maksale. 

• Liha saastumine vaid looma tapmisel kohe pärast vastavate taimede suurte koguste söömist. 

• Täiskasvanutele on PA-sid sisaldavate taimede õietolmu tarbimine riskivaba; PA-sid sisaldavate tee, 
taimeteede ja mee korral on risk madal, hoopis riskantsemad võivad olla nii PA-sid kui ka paljusid teisi 
kontsentreeritud taimseid aineid sisaldavad toidulisandid. 

• Efektiivsem tee taimede kontrolliks on põllumajanduslike, mehaaniliste ja keemiliste meetodite kompleksi 
järgimine (õigeaegne integreeritud umbrohutõrje). Juhiseid sisalduse vähendamiseks taimeteedes ja –
ekstraktides leiab EFSA allikast https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4908 

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4908


Oopiumalkaloidid ehk opiaadid
sisalduvad mooni ehk unimaguna (Papaver somniferum L.) kõigis osades,                                                              

välja arvatud seemned. Narkootilise toimega opiaatide (üle 20 ühendi) 

sisaldus moonis sõltub sordist, ka ilmastikust, mullastikust, koristusajast jne.

Tuntuimad morfiin ja kodeiin. 

Mooniseemned, mida kasutatakse kondiitritoodetes ja magustoitudes ning toiduõli saamiseks võivad 

saastuda opiaatidega näiteks putukakahjustuste tõttu või saagikoristuse käigus. 

• EK soovitus 2014/662/EU: Opioidide sisalduse vähendamiseks või vältimiseks seemnetes ja neid 

sisaldavates toodetes tuleks rakendada taimede kasvatamise, koristamise ja säilitamise ning 

töötlemise käigus häid tootmistavasid, eeltöötlusi ja töötlemismeetodeid. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0662&from=ET

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0662&from=ET


Oopiumalkaloidid ehk opiaadid
Seemnete pesemine ja leotamine, kuumutamine vähemalt 135 °C, eelistatavalt üle 200 °C, 

madalamad temperatuurid (nt 100 °C) kombineerituna niisutamise ja pesemisega ning samuti 

jahvatamine ja eri töötlemismeetodite kombineerimine vähendavad opiaatide sisaldust kuni 90 % 

ning eeltöötluse ja kuumtöötluse kombineerimisel isegi kuni 100%.

Morfiini sisaldus alaneb oluliselt seemnete jahvatamisel, kuid ei jätku toote edasisel säilitamisel.                      

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0662&from=EN

• Seemnete optimaalne töötlemisskeem, mis koosneb nende pesemisest sooja veega temperatuuril 

60°C, kuivatamisest ja jahvatamisest vähendab morfiini sisaldust umbes 70% võrra, 

sealjuures parandab ka toote organoleptilist kvaliteeti.                                                           

http://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=US201300807798

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0662&from=EN
http://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=US201300807798


Tropaanalkaloide (TA) leidub mitmesse sugukonda,
sealhulgas ristõieliste, maavitsaliste ja punapuuliste hulka kuuluvates taimedes.
Neid üle 200, kõige rohkem on uuritud hüostsüamiini ja skopolamiini.

• Enimtuntud on atropiin, mis koosneb (–)-hüostsüamiinist ja (+)-hüostsüamiinist, 
millest üksnes esimesel on antikolinergiline toime.

• Tropaanalkaloidide esinemine ogaõuna (Datura) perekonna taimedes on hästi teada. 
Harilik ogaõun on laialt levinud nii parasvöötmes kui ka troopikas, mistõttu on tema seemneid 
leitud linaseemnete, sojaubade, sorgo, hirsi, päevalilleseemnete ja tatra hulgas ning nendest 
valmistatud toodetes. 

• Sorteerimise ja puhastamisega ei ole ogaõuna seemneid teiste taimede seemnetest lihtne 
eemaldada. TA-dega võivad olla saastunud ka mitmed taimepõhised toidulisandid ning taimeteed. 
Toidu saastumise põhjuseks on tropaanalkaloide sisaldava taime või taimeosa sattumine 
toiduvilja, mida saab ennetada umbrohutõrjega https://www.agri.ee/et/looduslikud-taimetoksiinid

https://www.agri.ee/et/looduslikud-taimetoksiinid


Mesi ei pruugi olla ohutu,
kui nektar on korjatud belladonna õitelt, milles sisaldub atropiini, skopolamiini ja hüostsüamiini, 

mis võivad põhjustada deliiriumi ja hallutsinatsioone, ka samu alkaloide sisaldava Mehhiko, Ungari või Poola

päritolu ogaõuna taimedelt. 

• Inimtoiduna tuleks vältida ka Ungari koera-pöörirohu mett ning kanarbikuliste sugukonna taimede kalmia ja 

rododendroni mett, milles leidub graianotoksiini ja arbutiini.

• Eesti taimedest sisaldavad graianotoksiini rododendroni perekonda kuuluv sookail ja lood-angervars. 

Viimane neist on küll Eestis üliharuldane. 



Fütohemaglutiniin (PHA) on taimne lektiinide rühma kuuluv 
valk
mida leidub mitmes toores kaunviljas, eriti suurtes kogustes aga erinevates aedubades (Phaseolus vulgaris), 
vähemal määral ka põldubades (Vicia faba). 

Aedoa eri sordid võivad oluliselt erineda PHA sisalduselt. 

• PHA on võimeline kokku kleepima (aglutineerima) erinevaid vererakke, tal on ka muid kahjulikke toimeid. 

• Mürgistuseks pole sageli vaja rohkem kui viit uba, sümptomid kuni ohtra oksendamise ja kõhulahtisuseni 
ilmnevad kolme tunni jooksul, seejärel algab mõnetunnine paranemine.  

• Mürgistuse oht PHA-ga väheneb kui kaunvilju keeta vähemalt 30 minutit 100 °C juures.

NB! Ebapiisav termiline töötlemine, näiteks aeglane kuumutamine 80 °C juures võib ohtu isegi suurendada, 
tõstes ubade hemaglutineerimisvõimet kuni viis korda (mittetäielik denaturatsioon). 



Mükotoksiinid
on hallitusseente ainevahetussaadused, mis söödas ja toidus piisavalt suures koguses sisaldudes võivad 
kahjustada nii loomade kui ka inimeste organismi. 

• Teada on üle 250 erineva mükotoksiini, mida soodsates tingimustes toodavad umbes 120 erinevat 
hallitusseent. 

• Hinnanguliselt on 25% maailma taimsest toidust saastatud mükotoksiinidega ning teatud haigused on 
põhjustatud just selliste toitude söömisest (UN FAO). 

• Ka ruumiõhu saastumine toksiine tootvate seentega omab just mükotoksiinide kaudu palju suuremat 
tähtsust krooniliste haiguste tekkes kui seni arvati. Võivad ka toitu saastata.



Toiduohutuse seisukohalt tähtsaimaid mükotoksiine toodavad 
põhiliselt perekondade 

• Aspergillus (aflatoksiinid, ohratoksiinid, sterigmatotsüstiin), 

• Penicillium (tsitriniin, patuliin, tsitreoviridiin, ohratoksiin A  (OTA)) 

• Fusarium (zearalenoon e. F-2 toksiin, fumonisiinid, trihhotetseenid, dioksünivalenool (DON e. vomitoksiin, 
nivalenool) liikide seened. 

Mükotoksiine tootvad mikroseened jagatakse „põllu" ehk taimpatogeenideks ja „säilitamise" (riknemise) 
patogeenideks. 

Esimesed kasvavad ja toodavad toksiine juba põllul viljaterade küpsemise ajal ja võivad jätkata kasvamist pärast 
viljakoristust, teised hakkavad vohama alles vilja koristusjärgsel säilitamisel.

Claviceps, Fusarium ja Alternaria kuuluvad klassikaliselt esimesse, Aspergillus ja Penicillium teise rühma. 
Keskkonna piisavalt kõrged niiskusesisaldus ja temperatuur on seente kasvu ja toksiinide tootmise seisukohalt 
tähtsaimad parameetrid. 

• Kõige erinevamad mükotoksiinide esilekutsutud kahjulikud toimed organismile on ühendatud mõistes 
„mükotoksikoos“. 



Olulisemad mükotoksiinid Eestis
Kuna Aspergillus’e perekonna liigid eelistavad kuumi niiskeid piirkondi, siis võivad nad Eestisse jõuda vaid 
lõuna poolt pärit taimse materjaliga.

Eestis on olulisemad hallitusseente Fusarium, aga ka Penicillium toksiinid. 
Esimesed tekivad peamiselt koristuseelselt, teised aga sööda koristusjärgse säilitamise ajal silohoidlates. 

• Fusarium’i toksiinidest on Eestis enamlevinud A- ja B-trihhotetseenid, DON, fumonisiinid, zearalenoon
(ZEA), Penicillium’i toksiinidest ohratoksiin A (OTA). 

• Söötades sisalduvate mükotoksiinide mõju võib ulatuda söömuse langusest isutuseni, kuid võib kaasa tuua 
ka neuroloogilised, östrogeensed, hepatotoksilised ja immuunotoksilised nähud erinevatel koduloomadel. 

• Maheteraviljades sisalduda võivate mikroseente ja mükotoksiinide kohta saab lugeda Taimekasvatuse 
instituudi seminariettekandest https://scandagra.ee/wp-content/uploads/scee-maheseminar-2018-elina-
akk.pdf

• Paljudel juhtudel leidub samas taimses materjalis mitut erinevat mükotoksiini, mis võivad üksteise toimet 
nõrgendada (antagonistid), aga toime võib ka summeeruda või koguni võimenduda.  
Eriti viimasel juhul on ülioluline tagada ebasoodsad tingimused hallitusseente arenguks taimedel. 

https://scandagra.ee/wp-content/uploads/scee-maheseminar-2018-elina-akk.pdf


Kuidas vähendada toidu mükotoksiinidega saastumise ohtu?
• Hallitusseened ei kasva korralikult kuivatatud ja säilitatud teraviljadel, seega on põhjalik kuivatamine 

veesisalduseni 12-14% ja kuivalt säilitamine esmaseks tingimuseks. 

• Seened kasvavad aga hästi viljateradel, mida on enne ja pärast kuivatamist vigastatud ja millel on seetõttu 
alanenud vastupanuvõime hallitusseente sissetungile ja seega ka mükotoksiinide tekkele. 

• Taimset materjali, millel on kalduvus saastuda ohtlikke mükotoksiine tootvate hallitusseentega, tuleb pärast 
koristamist säilitada võimalikult lühikest aega madalal temperatuuril ja kuivalt ning sellele ei tohi ligi 
pääseda putukad. 

• Näiteks saab vähendada maa- ja muude pähklite ja kuivatatud puuviljade aflatoksiinisisaldust sorteerimise 
ja teiste füüsiliste töötlemismeetoditega. 

http://vl.emu.ee/userfiles/instituudid/vl/VLI/terveloom2020/t6_pyssa.pdf

http://vl.emu.ee/userfiles/instituudid/vl/VLI/terveloom2020/t6_pyssa.pdf


Aflatoksiine (AF) toodavad kõrgematel temperatuuridel (optimaalne vahemik 25-42°C) 
ja niiskuse tasemetel (optimaalne 80-85%) hallitusseene perekonna Aspergillus erinevad liigid. 

• AF-d võivad sisalduda paljudes toiduainetes, aga enim saastuvad pähklid (eriti maapähkel), 
teraviljad, puuviljad ja kakaooad. 

• Neli põhilist AF-i on B1, B2, G1 ja G2, neist aflatoksiin B1 (AFB1) on üks kõige tugevamaid 
teadaolevaid kantserogeene. 

• Tema ainevahetusproduktiks on mäletsejatel aflatoksiin M1 (AFM1), mida leidub saastunud sööta 
söönud loomadelt saadud piimas ja piimatoodetes. 

• Aflatoksiinid mõjuvad eriti negatiivselt maksale, aga ka sapiteedele, veresoontele, 
närvisüsteemile, kopsudele, seedeelunditele, neerudele ja ajule, võivad tingida kaalukaotust ja 
suurendada organismi vastuvõtlikkust erinevatele haigustele. 

• AFB1 on vähki tekitava toimega nii inimesel kui ka teistel imetajatel, ka kaladel ja lindudel. 
Lisaks on aflatoksiinidel näidatud seost ka teratogeneesi ehk embrüokahjustuste tekitamisega.

https://www.epj.ee/jkk/piimaveised/piimaveiste-j%C3%B5udluskontrolli-kasulik-teave/aflatoksiinid-ja-m%C3%BCkotoksiinide-sidujad-
september-2004.html

https://www.epj.ee/jkk/piimaveised/piimaveiste-j%C3%B5udluskontrolli-kasulik-teave/aflatoksiinid-ja-m%C3%BCkotoksiinide-sidujad-september-2004.html


Ohratoksiini A (OTA) toodavad perekondade Penicillium ja Aspergillus seened. 

• OTA-t leidub üle kogu maailma - teraviljades, kohvi- ja kakaoubades, kaunviljades, 
kuivatatud puuviljades, maapähklis, viinamarjamahlas, veinides, õlles ning maitseainetes. 

• OTA satub toitu peamiselt teraviljasaaduste kaudu aga ka rosinatega, mis on oluliseks eriti lastel. 
OTA on ka teratogeen ja kantserogeen. 

• Soovitusi annab ETI projekti „Vähetuntud toksiine tekitavate hallitusseente nomenklatuuri 
täpsustamine, toksiinide tekkimise tingimuste ja riskide vältimise selgitamine odral“ lõpparuanne

http://www.maheklubi.ee/upload/Editor/teravilja%20toksiinide%20uuring_2015_lopparuande_vorm-2m.pdf

Zearalenoon (ZEN, ka F2-toksiin) ja zearalenool on Fusarium-ist pärit hormoonsüsteemi 
häirijad, saastavad eeskätt maisi, aga ka nisu, otra, kaera, maniokki, sojat, banaane jt vilju, teda on 
leitud ka õllest. 

• ZEN-i teket teraviljadel soodustavad pikaaegsed külmumistemperatuuri-lähedased 
keskkonnatemperatuurid  ning kõikumised madala ja keskmise temperatuuri vahel. 
Kantserogeensus inimesele pole tõestatud. 

http://www.maheklubi.ee/upload/Editor/teravilja toksiinide uuring_2015_lopparuande_vorm-2m.pdf


Trihhotetseene nagu vomitoksiin (DON-deoxynivalenol) või T-2 ja HT-2 toksiinid toodavad 
põhiliselt Fusarium’i liigid eeskätt kaeral. 

• Nivalenooli toodab F. nivale nisu, odra, riisi jt teraviljade ning söödataimede õitsevates 
viljapeades. 

• EFSA on leidnud, et toksiinide T-2 ja HT-2 ülekandumine söödast loomset päritolu toitu on vähene. 

• Mürgistuse tulemusteks on luuüdi ja tüümuse täielik kõhetumine ehk atroofia, teatud tüüpi 
valgeliblede vähesus ehk agranulotsütoos, neelupõletik, sepsis, verejooksud. 
T-2 toksiin võib põhjustada ka loote surma ja aborte ning väärarenguid. 

Juhiseid T-2 ja HT-2 vähendamiseks teraviljades ja teraviljatoodetes annab Euroopa Komisjoni soovitus 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H0165&from=ET

Ka ETI projekti „Vähetuntud toksiine tekitavate hallitusseente nomenklatuuri täpsustamine, toksiinide
tekkimise tingimuste ja riskide vältimise selgitamine odral“ lõpparuanne

http://www.maheklubi.ee/upload/Editor/teravilja%20toksiinide%20uuring_2015_lopparuande_vorm-2m.pdf

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H0165&from=ET
http://www.maheklubi.ee/upload/Editor/teravilja toksiinide uuring_2015_lopparuande_vorm-2m.pdf


Patuliin on genotoksiline aine, kõige sagedamini mädanevates õuntes ja õunatoodetes, harvemini 
teistes puuviljades ning tera- ja köögiviljades.

Toodavad eriti Penicillium (rohehallitus), Aspergillus, ja Byssochlamus. 

Tekkeks sobiv temperatuurivahemik on 0–24 °C 
ning minimaalne vee aktiivsus (aw) 0,99.

• Ei lagune pastöriseerimisel või termilisel denaturatsioonil. 
Fermenteerimine mõnevõrra vähendab tema sisaldust viljades. 

• Patuliini sisaldus on heaks õunte kvaliteedi ja ohutuse mõõduks. 

• Patuliini kahjulikud mõjud avalduvad peamiselt seede-, närvi- ja immuunsüsteemis.

• Patuliini teket saab vähendada õunte pesemisega, mädanenud või vigastatud õunte vältimisega 
küpsetamisel, konserveerimisel ja mahla valmistamisel. 

• Ülevaate patuliini vältimise ja vähendamise meetoditest leiab Maaeluministeeriumi voldikust:

https://toiduteave.ee/wp-content/uploads/2018/09/voldik-patuliin_MeM_2017.pdf.

http://www.maheklubi.ee/upload/Editor/%C3%B5unamahl_kasulik_kahjulik_Polli_29_11_2016_Lagle%20Heinmaa.pdf

https://toiduteave.ee/wp-content/uploads/2018/09/voldik-patuliin_MeM_2017.pdf
http://www.maheklubi.ee/upload/Editor/%C3%B5unamahl_kasulik_kahjulik_Polli_29_11_2016_Lagle Heinmaa.pdf


Biogeensed amiinid kalades ja fermenteeritud toodetes 
Ohtlikeks aineteks eelkõige histamiin, aga ka türamiin, kadaveriin, putrestsiin jt, mis tekivad toidu 
seismisel, konserveerimisel jne. Esimesed kaks on kõige mürgisemad. 

• Histamiin on imetajate normaalsesse füsioloogiasse kuuluv aine, ta tekib aminohape histidiinist.
Analoogiliselt tekivad vastavatest aminohapetest ka teised biogeensed amiinid.

• Kadaveriin ja putrestsiin on tähtsaimad riknemise indikaatorid nii kala kui ka liha korral. 

• Ohtlikuimad on tuunikala, makrell, makrellhaug, vähem ka sardiinid, anšoovis ja heeringas (kokku
umbes 70 liiki). Kõigi nende kalade lihastes on suhteliselt kõrge vaba histidiini sisaldus ning 
histamiini süntees algab kohe pärast surma bakterite toimel.

• Histamiini sisaldus võib kalades tõusta väga kõrgele ilma riknemise lõhnata. 

• Histamiini jt amiinidega on tegemist ka fermenteeritud liha- ning piimatoodetes.
Histamiini leidub palju pika valmimisajaga juustudes ja punases veinis.
Juustudest on kõige rohkem probleeme olnud šveitsi juustuga.

• Kirjanduse andmetel ei tekitanud tervetel inimestel 50 mg histidiini toidukorra kohta mingeid
negatiivseid toimeid, tundlikutel inimestel aga oli probleeme juba ülimadalate doosidega, 



Histamiinimürgistus areneb kiiresti –
silmapilkselt kuni poole tunni jooksul. 

• Algul pakitsus või põletustunne suus, ohatis ülakehal ning vererõhu langus. 

• Lõpuks iiveldus, oksendamine ning kõhulahtisus. 

• Diagnoos pannakse loetletud sümptomite ning antihistamiinse ravi edukuse põhjal ning seda
kinnitab kahtlustavas toidus mõne tunni jooksul määratud kõrgendatud histamiinisisaldus
(vähemalt 200 mg/kg kohta).

NB! Ükski toiduvalmistamise meetod, kaasa arvatud külmutamine, suitsutamine ega
konserveerimine ei lagunda juba tekkinud amiine, aitab vaid nende tekke takistamine.

• Selleks on vajalik hügieeninõuete täitmine amiinetekitavate mikroorganismide minimeerimiseks
toormaterjalis, täiendav mikrobioloogiline kontroll ja teisalt histamiini mittetekitavate
starterkultuuride kasutamine fermenteeritud vorstide valmistamisel.



Veel üsna hiljuti sattus peaaegu kogu plii (Pb) 

keskkonda inimtegevuse tulemusena, millest pool pärines bensiinist. 
Enamust sellest võib endiselt leida mõnekümne-meetrisest ribast intensiivse liiklusega tee äärsest 
mullast. Tasapisi väheneb. 

Suure lehepinnaga taimed nagu spinat või kapsas, mis on kasvatatud selles ribas või mujal plii 
emissiooni piirkonnas võivad sisaldada kõrgendatud pliikoguseid. 
Mitte kasvatada selles ribas toidutaimi. 

Ligikaudu pool organismi jõudnud pliist tuleb toidust, millest omakorda pool pärineb kõrge plii 
sisaldusega taimedest. 

Plii on omastatav ka veest ja õhust. Kuigi toidus võib plii sisaldus olla kõrgem kui õhus, on 
imendumine kopsude kaudu efektiivsem kui suust. 



97% imendunud pliist läheb algul punalibledesse, kus tema poolestusaeg on 2-3 nädalat. 

• Eriti mürgine on rasvlahustuv orgaaniline plii. 

• Bensiini põlemisel tetraetüülpliist tekkiv trietüülplii läbib kergesti nahka ning jõuab ajusse, mis on 
plii esimeseks märklauaks, eriti väikelastel. 

• Osa pliist jaotub ajust ümber maksa ja neerudesse ning edasi sappi ning luudesse. 

• Luuüdis olev plii  surub alla hematopoeesi ehk vererakkude tekke. 

• Läbib veri-platsenta barjääri ja akumuleerub lootes, tulemuseks loote närvisüsteemi hilinenud 
areng, iseeneslik abort või enneaegne sünnitus. 

Pliiga saastumise erijuhtum on uluk, kes on tapetud pliikuulide või –haavlitega.                               
Plii kogused võivad sellise looma lihases, 
eriti kuuli sisenemise piirkonnas olla ohtlikult kõrged. 
Selline liha on toiduks kõlbmatu.

Suures ohus on ka linnud, kes on alla neelanud                                                                                                   
märgist möödaläinud pliikuule või -haavleid.                                                                           
https://www.kotkas.ee/files/Pliilaskemoon-Imeline-Teadus.pdf

https://www.kotkas.ee/files/Pliilaskemoon-Imeline-Teadus.pdf


Dioksiinid ja dioksiinilaadsed polükloorbifenüülid (dlPCB) 
PCB-d (209 analoogi) on inimtekkelised ained, mida kasutati varem värvides, hüdraulilistes 
pressides, elektritransformaatorites. 

• PCB-del on kõrge termiline ja keemiline vastupidavus vees, hapetes ja leelistes. 

• Kuigi nende tootmine on praktiliselt lõpetatud, leidub PCB-sid siiski tänu tööstuslikele leketele ja 
jääkidele mitmel pool keskkonnas (muld, õhk ja vesi) ning sealt lähtuvalt ka toidus (munad, 
ulukiliha, kalad, piim jne). 

• PCB-del on tänu lahustuvusele rasvkoes tugev kontsentreerumisvõime piki toiduahelat. 

• Kuumtöötlemine vähendab mõnevõrra PCB-de sisaldust kalades ja muus toidus. 
Poolestusaeg organismides on umbes 10 aastat. 12 analoogi on oma mürgisuselt lähedased 
dioksiinidele ja neid nimetatakse seetõttu dioksiinilaadseteks PCB ühendeiks (dlPCB).

Dioksiinid on rühm keskkonnas väga püsivaid orgaanilisi aineid (kokku 75).                                                     
Nad moodustuvad peaaegu kõigi tööstuslike protsesside tulemusena, milles osalevad kloori 
sisaldavad orgaanilised ained, näiteks jäätmete põletamisel, paberitööstuses kloorvalgendamisel, 
PVC plastmasside tootmisel või keemiatööstuses. 

• Dioksiinide sadestumine õhust toidu- ja söödataimedele tähendab paratamatult nende jõudmist 
nii loomade kui ka inimesteni.



Igal dioksiinil või dioksiinilaadsel PCB analoogil on erinev 
mürgisus 
• Nende summaarse toksilisuse leidmiseks ning riskianalüüsi ja kontrolli võimaldamiseks on välja 

töötatud toksilisuse ekvivalentfaktori (TEF) mõiste. 

• See tähendab, et analüüsi tulemused kõigi dioksiini analoogide ja dioksiinilaadsete PCB analoogide 
jaoks väljendatakse ühe määratava ühiku, TCDD (2,3,7,8-tetraklorodibensodioksiin) toksilisuse 
ekvivalentkontsentratsiooni (TEQ) alusel. 

• Kõige toksilisema analoogi 2,3,7,8-TCDD-sisaldus proovides võrdsustatakse ühega ning teiste 
analoogide sisaldused korrutatakse vastava WHO-TEF koefitsendiga ja saadakse toksilisuse 
ekvivalentide väärtused. Nende summeerimisel saadakse toksilisuse näitaja. 

Dioksiinide kõrge sisaldus toidus võib põhjustada maksa, kesknärvisüsteemi ja immuunsüsteemi 
kahjustusi ning mõningatel juhtudel ka vähkkasvajaid. 



Dioksiinid ja polükloorbifenüülid (dlPCB) kalades 
Läänemere kalad sisaldavad mitu korda rohkem PCB-sid ja dioksiine kui Põhja-Atlandi kalad. 

• Eestis läbiviidud uuringute tulemuste põhjal võib väita, et dioksiinide ja dioksiinilaadsete PCBde
sisaldused sõltuvad oluliselt kala vanusest ja suurusest. 

• Räime korral võivad piirnorme ületada eeskätt suuremad kalad pikkusega sõltuvalt 
püügipiirkonnast 17-22 cm; kilude korral 12,5 cm. 

• Meie vetes elava räime suhteliselt madalam dioksiinisisaldus on ilmselt seletatav asjaoluga, et 
räim on väiksem ja väherasvasem kui liigikaaslased Soome ja Rootsi vetes. 

• Välistamaks kõrge dioksiinide ja PCBde sisaldusega kala jõudmist toidulauale, tuleb kõik nimetatud 
piirsuurusi ületavad kalad pakutava kauba hulgast välja sorteerida. 
Lisaks kilule ja räimele võivad piirnorme ületada ka lõhe, meriforell ja jõesilm.



Taimekaitsevahendid (TKV) on ained, mida kasutatakse erinevate taimekahjurite kasvu kontrollimiseks või 
nende hävitamiseks. Neid kasutatakse eeskätt kahjurputukate (insektitsiidid), umbrohu (herbitsiidid) ja 
taimehaigusi põhjustavate mikroseente (fungitsiidid) tõrjeks. 

• Konkreetse TKV valik sõltub põllukultuurist, kliimast ja kahjuritest. TKV hoiab ära, hävitab või tõkestab 
kahjurit või haigust või kaitseb taimi või taimseid saadusi tootmise, ladustamise või transpordi käigus. 

• Taimekaitsevahendeid kasutatakse kasvuperioodi vältel taimede kaitsmiseks ja saagikuse tõstmiseks. 
Eesmärgiks vähendada loomade ja taimede tekitatud kahju taimsete toiduainete tootmisele, töötlemisele, 
säilitamisele, transportimisele ja turustamisele.

• Euroopa Liidu määruses (EÜ) nr 396/2005 on lubatud TKV-de jääkide sisaldusele kehtestatud piirnormid 
puu-, köögi- ja teraviljade sees ning pinnal, mille leiab EL-i pestitsiidide andmebaasist. Piirnormide 
kehtestamisel lähtuti nii põldkatsete tulemustest kui ka inimeste toitumusharjumustest ning 
toksikoloogilistest võrdlusväärtustest (lubatav ööpäevane kogus ehk ADI, akuutne standarddoos ehk ARfD). 
Piirnormide kehtestamisel arvestati kõigi tarbijagruppidega, kaasa arvatud imikud, lapsed ja taimetoitlased. 

• Arvestama peab ka TKV-dega ristsaastumise võimalust igal toidutootmise etapil. 
Näiteks võivad tõrjevahendid sattuda tootesse kahjuritõrjet tegeva isiku lohakuse tõttu. 

NB! Koorimine ja kuumtöötlemine või nende meetodite ühendamine vähendavad oluliselt 
taimekaitsevahendite jääkide sisaldust puu- ja köögiviljades. 

Taimekaitsevahendite jäägid vees, puu- ja köögiviljades ning mees



Taimekaitsevahendite kasutamise vajadust vähendab

integreeritud taimekaitse põhimõtete ja meetodite rakendamine:

• Põllumajanduskultuuride rotatsioon, mis väldib antud kultuuri eelistavate kahjurite kogunemist.

• Hoolikas sordivalik tagab kultuuri kohastumuse kohalikele tingimustele, mis suurendab tema 
resistentsust haiguste või putukate rünnakule 

• Kohane mulla ettevalmistus ning istutamine (külvamine) võimaldavad viljal areneda kiiresti, 
sellega vähendades varajasi haigusi, putukate kahjustusi ning umbrohtude efektiivsust. 

• Taimekaitsevahendite kasutamine eesmärgipäraselt ja õigel ajal. Selleks tuleb eelnevalt kindlaks 
teha, milliste kahjuritega on tegemist ning püüda vältida TKV-de korduskasutamist. 



Taimekaitsevahendite jäägid mees
Mesilaste korjetaimede põldude töötlemine TKV-dega võib viia nende jääkide sisaldumisele
mees.

• Pestitsiidid võivad sattuda meesse ka mittemeetaimede pritsimisel põlluäärsete meetaimede
kaudu, selliselt võib mesi sisaldada kogu mesila lähikonnas kasutatud pestitsiidijääkide spektrit. 

• Mesilaste ja teiste kasulike putukate kaitsmiseks kehtib Eestis juba aastaid kõikide õitsvate 
taimede, sealhulgas ka umbrohtude pritsimise keeld. 

• Erandina võib õitsvaid taimi pritsida ainult siis, kui TKV-l on vastav märge. 
Sellisel juhul võib TKV-sid kasutada varahommikul või hilisõhtul, mil mesilased ja teised 
tolmeldajad ei lenda (kell 22.00-05.00). 

• Pritsimistöid ei tohi teha, kui õhutemperatuur on kõrgem kui 25°C ja tuule kiirus suurem kui 4 m/s. 
Arvestada tuleb ka tuule suunda lähedal asuvate tundlike objektide suhtes, et ära hoida nende 
võimalik saastumine. 

• Selleks et vältida TKV-de sattumist pinna- ja põhjavette, on oluline kinni pidada kõigist 
veekaitsevööndi ja teistest kasutuspiirangutest. 

• Samuti tuleks kasutada vähemmürgiseid ja kiirestilagunevaid TKV-sid ja mesinikele soovitatakse 
paigutada mesilad võimalusel vähemohtlikesse kohtadesse. 



Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) 
suitsutatud toodetes
PAH-id on arvukas rühm (üle 80 ühendi) kahest või enamast kondenseeritud aromaatsest 
süsivesiniktsüklist koosnevast ühendist, mida leidub nii õhus, vees, pinnases kui ka toidus. 
Moodustuvad põhiliselt orgaaniliste ainete nagu puit mittetäielikul põlemisel toimuval pürolüüsil, 
nende peamisteks allikateks keskkonnas on tööstuslikud protsessid, liiklus ja kütuste põletamine. 

Toit võib saastuda PAH-idega liha või kala suitsutamisel või grillimisel lahtistel sütel, juustu 
suitsutamisel, teraviljade otsesel kuivatamisel põlemisgaasidega, ka atmosfäärisadestuse kaudu 
tööstuspiirkondade aedades. On veel rida muid teid PAH-ide jõudmiseks toitu või seal tekkimiseks.  

Umbes 60% PAH-idest on võimelised tekitama 
vähkkasvajaid, olulisim on benso[a]-püreen (BaP, indikaatoraine). 

• PAH-ide üldise sisalduse hindamiseks nii keskkonnas kui ka 
toidus on seni kasutatud benso(a)püreeni (BaP) kui kõige 
kantserogeensemat PAH-i. 

• BaP sisalduse põhjal ei ole toidu ohutuse                                                                                                             
hindamine piisav, on sätestatud piirnormid ka benso(a)püreeni, 
bens(a)antratseeni, benso(b)fluoranteeni ja krüseeni
summale (PAH4). 



PAH-ide sisaldus toidus tuleb hoida nii madalal kui võimalik 
Tundes PAHide moodustumise teid ning identifitseerides protsessi kriitilised punktid, on toidu 
saastumist tootmisprotsessi käigus võimalik oluliselt piirata.

• Liha- ja kalatoodete suitsutamise, küpsetamise ja grillimise korral on kontrollpunktideks 
rasvasisaldus, põlemissaaduste alllikad, aeg ja temperatuur. 

• Toidu suitsutamisprotsess peab olema kontrolli all ning ühtlane. 

• Toidu küpsetamisel või grillimisel tekivad PAH-id kuumusallikale tilkuva rasva pürolüüsil, kusjuures 
tekkivate PAH-ide kogus on suurem küpsetatava toote kõrgema rasvasisalduse, pikema 
küpsetusaja ja väikese vahekauguse korral kuumaallikast. 

• Seega tuleks töötlemiseks valida võimalikult väikese rasvasisaldusega liha või kala. 

Traditsiooniline suitsutustehnoloogia, milles puidu                                                                                      
mittetäielikust põlemisest tekkiv suits puutub 
otseselt kokku toiduga, võib viia toidu 
märkimisväärse saastumiseni PAH-idega.



• Kriitilisteks parameetriteks on suitsutamise temperatuur, aeg, niiskus, puidu liik (eelkõige ligniini 
sisaldus), suitsu tüüp ja ahju konstruktsioon. Tuleb vältida toidu otsest kontakti lahtise leegiga. 

• Suitsutamisprotseduur peab olema alati ühesugune ning kindla kontrolli all. 
Liha suitsutamise optimaaltemperatuur on vahemikus 90-100°C. 

• Mikrobioloogilise ohutuse tagamiseks tuleb liha suitsutada vähemalt sisetemperatuurini 70°C                                  
ja hoida seal vähemalt 2 minutit, et saavutada sihtmärkpatogeeni arvukuse miljonikordne        
(kuus log10 ühikut) vähenemine, mis tähendab patogeeni algse arvukuse 99,9%-list langust. 

• Suitsutatud toidu PAH-ide sisaldust on võimalik märgatavalt vähendada, 
asendades traditsioonilise otsese suitsutamise kaudse suitsuga. 
Kaasaegsed kaudse suitsugeneraatoriga ahjud on automatiseeritud, millega tagatakse täpselt 
kontrollitud suitsutustingimused. 

• Suitsu moodustumise temperatuuri alandamine kombineeritult filtrite kasutamisega võib 
alandada PAH-ide sisaldust lõpptoodetes mitmekordselt. Keskmine või madalam kuumus ning liha 
paigutamine kuumusallikast kaugemale aitavad samuti oluliselt PAHide moodustumist vähendada. 
https://maaelu.postimees.ee/4212223/opime-suitsutama-liha

https://maaelu.postimees.ee/4212223/opime-suitsutama-liha


TUMEDAKS SUITSUTAMINE EI ANNA TOOTELE PAREMAT MAITSET!

• Kuna PAH-id jäävad ennekõike toote pinnakihti, siis peaks toote pind olema võimalikult väike. 

• Ka on oluline suitsukambri pinna põhjalik puhastamine sinna jäänud mittetäieliku põlemise 
saadustest, milles on eriti kõrge PAH-ide sisaldus.  

• Üha rohkem on hakatud traditsioonilise suitsutamise asemel kasutama ka suitsutusvedelikke, mis 
on üks viis tagamaks minimaalset PAHide sisaldust lõpptootes. 

• Suitsutuspreparaate toodetakse kondenseeritud suitsust, mis fraktsioneeritakse ning puhastatakse 
suuremas osas PAH-idest. 

• Teraviljatoodete ja taimsete õlide PAHidega saastatuse minimeerimiseks tuleb kuivatusprotsessi 
käigus vältida teravilja ja õliseemnete kokkupuudet puidu põlemissaadustega.



Akrüülamiid (AA) teravilja- ja kartulitoodetes ning kohvis.

2002. aastal avaldas Rootsi Toiduamet esimesed andmed akrüülamiidi (AA) sisaldumise kohta 
erinevates toiduainetes, seejärel on olukorda uuritud paljudes riikides, püüdes hinnata nende ja ka 
teiste toiduainete tarbimisega seotud riski nii neis sisalduva AA kui närvimürgi kui ka  kantserogeeni 
seisukohalt.

• Rahvusvaheline vähiuurimisagentuur IARC on kvalifitseerinud AA tõenäoliseks või võimalikuks 
kantserogeeniks või ühendiks, mille metaboliit on potentsiaalne kantserogeen. 

• AA-d loetakse üheks kõige olulisemaks temperatuuril üle 120ºC tekkivaks saasteaineks kartuli- ja 
teraviljatoodetes nagu friikartulid, kartulikrõpsud, küpsised, leib, imikute-ja väikelastetoidud
ning hommikusöögihelbed. 
Teda on leitud ka kohvist, eriti teravilja baasil valmistatud kohviasendajatest. 

• AA tekib praadimise, röstimise ja küpsetamise käigus, teda pole üldiselt leitud keedetud või 
mikrolaineahjus soojendatud toitudest. 

• AA teket pole võimalik täielikult vältida, kuid seda on võimalik vähendada võtetega, mida on 
kirjeldatud EK määruse (EL) 2017/2158 lisas ning määruse rakendamise suunistes. 
AA riski vähendamise võtetega saab tutvuda ka internetis. Viimasest allikast leiame järgmised  
soovitused: 



Kartulitoodetes tuleks valida väiksema asparagiini ja glükoosi ning teiste lihtsuhkrute sisaldusega 
kartulisorte, 

• lisada toodetele ensüüm asparaginaasi vaba asparagiini sisalduse vähendamiseks,

• säilitada kartuleid temperatuuril, mis on kõrgem kui 6°C, 

• pesta kartuliviile enne küpsetamist soojas vees lahustuvate suhkrute eemaldamiseks, 

• kasutada võimalikult pakse kartuliviilusid, millel on väiksem pindala/ruumala suhe, 
pikendada  krõpsude eelkuivatusaega, mis võimaldab lühemaid praadimisaegu, 
alandada praadimise temperatuuri  ning lühendada aega. 

• Mitte praadida pruuniks. Toitlustusasutustele on välja töötatud värvikaardid, mis aitavad määrata 
akrüülamiidi ohtlikku kogust friikartulites.



Küpsetatud teraviljatoodetes tuleks samuti kasutada võimalikult madala asparagiinisisaldusega
toorainet – rukis, nisu, oder ja kaer tuleks asendada võimalusel maisi või riisiga ning lisada  
asparaginaasi, mis asparagiini lagundab. 

• Täistera ja kliid tekitavad rohkem akrüülamiidi. Ammooniumvesinikkarbonaadi asemel tuleks 
kasutada mõnda teist kergitusainet ning tuleks  alandada praadimise temperatuuri ja lühendada 
aega. 

• Samuti peaks vähendama taandavaid  suhkruid sisaldavate koostisosade hulka, näiteks asendades 
fruktoosi glükoosiga. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878818118306923



Kohvis tekib AA röstimise algetapis, röstimise jätkudes hakkab sisaldus langema, jäädes vaid 20–
30%-ni maksimaalsest tasemest. 

• Kohvisortide vaheline asparagiini ja redutseerivate suhkrute sisalduste erinevus on väike, 
mõningal määral võib AA teke olla kõrgem Robusta sortidel. 

• Uuringud on näidanud, et pikemaaegse säilitamise korral kinnises nõus akrüülamiidi sisaldus 
kohvipulbris väheneb. 

• Mistahes röstimise meetodi muutmised aga võivad viia kohvi organoleptiliste omaduste ja 
tarbijapoolse aktsepteeritavuse alanemisele. 

Kohvijoogi valmistamisel kandub AA tänu oma kõrgele lahustuvusele vees peaaegu täielikult üle 
jooki. 

• Röstitud kohvi ja lahustuva kohvi puhul on ühes tassis joogis sisalduv akrüülamiidi hulk sarnane, 
espressos võib olla sisaldus spetsiifilisest ekstraktsiooniprotsessist tingituna madalam.

• EK määruse (EL) 2017/2158 lisas toodud võrdlusväärtused ei ole tervisohutusel põhinevad 
piirnormid, vaid nad on indikaatorväärtusteks, mis annavad käitlejale aimu rakendatavate 
vähendamismeetodite toimivusest ning mille ületamise korral tuleks uurida võimalusi akrüülamiidi 
sisalduse vähendamiseks. 



Veterinaarravimite jäägid loomsetes toiduainetes
Tänapäeval kasutatakse loomakasvatuses palju farmakoloogilisi toimeaineid, mida EL-is võib 
kasutada vaid loomade raviks, aga mitte haiguste profülaktikas ja kasvustimulaatoritena.  

• Praeguseks on paljude varem lubatud veterinaarravimite kasutamine toiduks kasutatavatel 
loomadel EL-is keelatud. 

• Näitena võib tuua antibiootikumi klooramfenikooli, millel on näidatud verevähki tekitav toime. 
Klooramfenikooli on lubatud kasutada vaid lemmikoomade ja inimese ravimina äärmistel juhtudel. 

• Kasvustimulaatorid nagu stilbeenid, türeostaatikumid, östrogeenid, androgeenid ja gestageenid
ning beeta-agonistid on EL-is kas täielikult keelustatud või lubatud kasutada vaid rangelt 
määratletud haigusjuhtudel. 

• Keelatud ainete hulka kuuluvad ka steroidid, resortsüülhappe laktoonid, beeta-agonistid ja 
nitrofuraanid.



Veterinaarravimite jäägid loomsetes toiduainetes
Farmakoloogiliste toimeainete jääke võib leiduda nii loomade lihas, maksas ja neerudes, kui ka 
kalades, piimas, linnumunades ja mees. 

• Neid jääke ei ole võimalik toidust eemaldada ega kahjutustada, kuna enamik neist, eriti 
antibiootikumid, on termostabiilsed ning ei lagune kuumtöötlemisel. 

• Loodud on vastavad kontrolli ja seire süsteemid (programmid), paljudele farmakoloogilistele 
toimeainetele on kehtestatud MRL-id (maximum residue limit)(μg/kg või mg/kg toidutoorme 
kohta).  

• Selleks, et viia ravimijääkide sisaldus allapoole MRL-i, tuleb järgida ooteaegu, mille vältel pärast 
ravikuuri lõppu ning enne tapmist ei tohi loomale üht või teist ravimit manustada. 

• Samuti on kinnitatud ooteajad, mille vältel kogutud piima või mune ei ole lubatud kasutada 
toiduks.

• Ooteaja jooksul peab toimeaine jäägi sisaldus vastavas toidus langema allapoole MRL väärtust. 



Nitraadid lehtköögiviljades.

Nitraatide ja nendest bakterite toimel tekkivate nitritite ADI on vastavalt 3,7 ja 0,07 mg/kg 
kehakaalu kohta.                                                                                                                       
Kogu ööpäevasest nitraatide tarbimisest (10-150 mg inimese kohta) annavad lehttaimed üle 90%.

• Nitraadid on looduslikud ained, nad kuuluvad taimede lämmastikutsüklisse. 

• Taime nitraadisisaldus sõltub mitmetest keskkonna- ja agrotehnilistest faktoritest. 

• Eriti rikkad on nitraatide poolest rohelised lehttaimed nagu lehtsalat, lehtkapsas, spinat, aga ka 
peedid, redised, kaalikad, hiinakapsas, seller, sibul, küüslauk. 

• Horvaatias tehtud uuringus leiti sügisestes taimedes umbes 2 korda kõrgemaid nitraadisisaldusi 
kui kevadistes. 

• Taimse toiduaine nitraadisisaldust saab mõjutada ka töötlemise meetoditega. 
Pesemine ja keetmine vähendavad nitraadisisaldust kõigis köögiviljades, samuti väheneb 
nitraadisisaldus kupatamisel ja püreestamisel. 
Töötlemisel nitraadisisaldus üldiselt väheneb, kuid friteerimine, grillimine ja pruunistamine 
suurendavad toote nitraadisisaldust. 



Nitraadid ei ole inimtervisele reaalselt tarbitavates kogustes ohtlikud
Probleemne on nende taandamine nitrititeks imetajate soolestikumikroobide poolt. 

Nitrititel on kaks organismile kahjulikku toimet: 

1. Vere hemoglobiini muutmine hapnikku mittekandvaks methemoglobiiniks.
Kui viimast koguneb verre liigselt, võib kudedes tekkida hapnikupuudus, suurimas ohus väikelapsed. 

2. Reageerimisel amiinidega annavad nitritid nitroosamiine, mis on tugevad näriliste kantserogeenid. Kuna
neid tahtlikult toidule ei lisata, siis pole neile piirnorme sätestatud. 
Nitroosamiinide teket on võimalik pidurdada askorbiinhappe, tsüsteiini, gallushappe, tanniinide, 
naatriumsulfiti jt taandajate lisamisega tootele.

• Nitraatide sisalduse kohta erinevates taimedes ja selle vähendamise võimalustest, muutustest köögiviljade
säilitamisel, ja töötlemisel, samuti nende kahjulike mõjude kohta organismile saab hea ülevaate allikast
“Nitraadihirmus köögiviljade tarbimist piirama ei pea“:                                         
https://www.err.ee/560170/nitraadihirmus-koogiviljade-tarbimist-piirama-ei-pea .  

Nitraat- ja nitritioonidel on kõrvuti kahjulike toimetega näidatud ka tervistavaid omadusi, eriti südame- ja 
veresoonkonna haiguste korral. 

https://www.err.ee/560170/nitraadihirmus-koogiviljade-tarbimist-piirama-ei-pea


Looduslikud ohtlikud ained taimeõlides
Eruukhapet (EH)

leidub peamiselt õlirikaste ristõieliste (Brassicaceae) sugukonna taimede rapsi, põldtudra ja sinepi 
ning köögiviljade, näiteks lehtkapsaste, peakapsaste ja naeriste seemnetes. 

• Väga suurtes kogustes võib EH kahjustada südant. 

• Tänapäeval kasvatatakse toiduõlide (v.a sinepiõli) tootmiseks väga madala eruukhappesisaldusega
sorte – nt rapsiseemnetes on EH sisaldus tavaliselt alla 0,5%. 

• Kanadas loodud termin „canola“ viitabki madala EH sisaldusega rapsi sortidele, mille õli sisaldab EH-
d alla 2%. 

• Vanemate põldtudra sortide seemned sisaldasid 1-3% EH-d, nüüdseks on aretatud alla 1% ja null-
sisaldusega sordid. Külmpressitud tudraõlis on kõrge PUFA-de sisaldus (58% rasvhapetest), neist 
39% on ω-3 rasvhapped!!
Samas on tudraõlid rikkad antioksüdantide nagu tokoferoolid ja karoteenid poolest, mis teevad õli
stabiilseks PUFA-de oksüdeerumise ja seega ka rasvade rääsumise suhtes. 

• Sinepitaime seemnetes on EH-d tavaliselt üle 40% kõigist rasvhapetest ning EH sisaldused õlis on 
piirnormist kordi kõrgemad. Problemaatilised on Aasiast pärit marineeritud tooted, kuna sinepiõli 
on Aasia köögi traditsiooniline komponent. 
Vastavalt EL seadusandlusele sobib sinepiõli vaid välispidiseks kasutamiseks. 

Lisaks saasteainete piirnormidele, ei tohi EH sisaldus imikute piimasegudes ja jätkupiimasegudes 
EK direktiivi 2006/141/EÜ järgi ületada 1% rasva üldsisaldusest.  



Glükosinolaadid

Ristõieliste taimede, seega ka näiteks sinepi- ja rapsi- ja rüpsiõlid sisaldavad 
vähemürgiseid väävlit ja lämmastikku sisaldavaid glükosinolaate, mille sisaldus Canola õlis on siiski 
madal. 

• Glükosinolaatide lagunemisel rapsiseemnes sisalduva ensüümi kaasabil tekivad mitmed mürgised 
ained, milledest kahjulikemad on isotiotsüanaadid ja tiotsüanaadid, mille summaarset sisaldust 
väljendatakse allüültiotsüanaadi ühikutes. 

• Eesti töötlejad on kehtestanud rapsi- ja rüpsiõlidele kvaliteedinõuded, mille järgi on 
eruukhappe ja glükosinolaatide maksimaalne lubatud sisaldus vastavalt 2% ning 25 μmol/g.

• 1980-90-ndatel tehtud aretustöö tulemusena on uute sortide glükosinolaatide sisaldus vähenenud
kuni 5 korda ja seetõttu on laienenud ka rapsikoogi kasutamine loomasöödana. 
Hiljuti on Poolas aretatud eriti madala glükosinolaatide sisaldusega sordid, 8 -15 μmol/ g 
seemnete kohta. 

• Sordiaretus glükosinolaatide sisalduse vähendamise suunas jätkub.



Klorometüülpropaandioolid ja nende derivaadid
Õlide (eriti palmiõli, aga ka kreeka pähkli õli või viinamarjaseemneõli) rafineerimisel kõrgel 
temperatuuril tekivad õlis sisalduvast glütseroolist ja lisatud soolhappest, aga ka taimede 
kasvumullast pärit kloriididest kantserogeensed 3-monokloorpropaandiool (3-MCPD) ja 
2-monokloorpropaandiool (2-MCPD) ning nende estrid rasvhapetega, 
samuti glütsidüül-rasvhapete estrid (GE). 

Kuna MCPDE-de ja GE-de tekke mehhanismid on erinevad, 
siis pole sõltuvust nende ainerühmade sisalduste vahel konkreetses õlis. 

• 3-MCPDE-d tekivad temperatuuridel 160-200°C ning ei sõltu konkreetsest 
temperatuurist, 

• GE-d aga hakkavad tekkima alles 200°C juures ning nende teke kasvab 
eksponentsiaalselt temperatuuri tõustes, 
kuid jääb siiski suhteliselt tagasihoidlikuks kuni temperatuurini 230°C. 

Kuigi nimetatud ained tekivad ennekõike õli lõhnatustamisel, saab 
vähendamismeetmeid rakendada kogu õli tootmise protsessis, alates taimekasvatusest, 
saagi koristamisest, transpordist, viljade ja seemnete säilitamise tingimustest kuni toorõli 
valmistamise ja rafineerimiseni. 

Kasulikud on ka rafineerimisjärgsed lisaetapid nagu lisapleegitamine ja lõhnatustamine. 



Soovitusi 3-MCPD-de ja GE-de tekke minimeerimiseks leiab 
Codex Alimentariuse väljaandest 
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/committees/committee/related-
standards/en/?committee=CCCF. 

Mõned nendest: 

• õlitaimede kasvatamisel kasuta kloorivabu pestitsiide ja väetisi;

• korista saak optimaalses küpsusastmes;

• toimeta seemned võimalikult kiiresti õlitehasesse;

• säilita jahvatamiseks ettenähtud õliseemneid jahedas (< 25ºC) ja kuivas (niiskus <7%);

• kaalu toorõli pesemist kloorivaba veega;

• määra kloori ühendite sisaldus toorõlis rafineerimistingimuste täpsustamiseks;

• degumeerimisel kasuta nõrgalt happelisi tingimusi madalamal temperatuuril;

• pleegitamisel kasuta suuremas koguses neutraalse pH-ga savisid;

• lõhnatustamisel kasuta võimalikult madalaid temperatuure ning korda lõhnatustamist; 

• lõhnatustamisel kasuta lenduvate ainete täielikumaks eemaldamiseks kõrgemat vaakumi jne. 

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/committees/committee/related-standards/en/?committee=CCCF


Ftalaate kasutatakse
plastmasside pehmendamiseks ja muutmiseks elastsemaks, kuid nad võivad liikuda                                 
olulistes kogustes plastpakendist õlisse selle tootmise, transpordi ja säilitamise käigus. 

• EFSA hinnangute põhjal on EK kehtestanud viiele ftalaadile migratsiooni maksimaalpiiri                     
toiduga kokkupuutuvast materjalist toitu 
ning määranud toidud, mille korral võib kasutada ftalaate sisaldavaid polümeere. 

• Kuna selliste polümeeride kasutamine rasvaste toiduainete nagu õlid ja rasvad korral on keelatud, 
ei eksisteeri ametlikku piirnormi nende sisaldusele toiduõlitööstuses. 

Ftalaate on võimalik rafineerimise abil õlidest eemaldada nii keemiliste kui ka füüsikaliste 
meetoditega. 

• Keemiline meetod seisneb näiteks õli töötlemises 0,1%-lise fosforhappega 45 minuti jooksul 70°C 
juures, millele järgnevad neutraliseerimine 10%-lise soodaga, värvitustamine ja lõhnatustamine 
vaakumis. Sõltuvalt ftalaadi molekulkaalust eemaldab keemiline meetod 19-87% ftalaadist. 

• Mõnevõrra efektiivsem on füüsikaline meetod, milles õli töödeldakse veelgi kõrgemas vaakumis 
kergestilenduvate ainete sealhulgas ftalaatide eemaldamiseks. 
Tulemuseks on kolme tähtsama ftalaadi praktiliselt 100 %-line eemaldamine õlist.  



Vastused kirjalikele küsimustele
1. Soovin teada, miks kanepiseemne puhul on vabade rasvhapete (FFA) % sisaldus oluline? Olen aru saanud, et seemne 
kokkuostjad peavad vabade rasvhapete sisaldust olulisemaks kui seemne õlisisaldust.

Vabad rasvhapped (FFA) tekivad koos mono-ja diglütseroolide ja glütserooliga seemnete koosseisu kuuluvate neutraalsete 
rasvade ehk triatsüülglütseriidide hüdrolüüsil ehk lagunemisel vee toimel. Vabade rasvhapete, sealhulgas polüküllastamata 
hapete (PUFA) sisaldus on üks olulistest nii seemnete kui ka neist valmistatud õli kvaliteedi näitajatest. Mida madalam on 
FFA, seda kvaliteetsemaks loetakse nii seemned kui ka neist valmistatud õli. Vabad PUFA-d on teatavasti kergesti 
oksüdeeruvad ained, mille sisaldus tuleb hoida ka õli valmistamise käigus võimalikult madal. Samas kiirendavad (katalüüsivad) 
vabad rasvhapped koos teiste happeliste koostisosadega seemnetest õli valmistamisel omakorda rasvade hüdrolüüsi ja seega 
uute vabade rasvhapete teket. Seepärast ongi oluline nende madal sisaldus juba seemnetes. 

Teisalt loetakse kanepiseemne külmpressitud õli üheks kõige tervislikumaks taimseks õliks üldse. Ta on rikas n-3 
küllastamata rasvhapete, eriti alfa-linoleenhappe poolest, tal on soodne n-3 ja n-6 PUFA-de suhe (2,5:1, jagab koos canola 
õliga pärast linaseemneõli teist-kolmandat kohta) ja kõrge PUFA-de summaarne sisaldus (80-90% rasvhapetest), mis samas 
tähendab muidugi kõrget oksüdeeritavust. Erinevalt canolast, milles on ka palju n-3 rasvhappeid, sisaldab kanepiseemne õli 
palju rohkem erinevaid antioksüdante (tokoferoolid, polüfenoolid jne, mis pidurdavad õli PUFA-de oksüdeerumist (õli 
rääsumist). 

2. Millist või milliseid taimseid õlisid on soovitav eelistada, kui soovitakse vähendada negatiivset mõju tervisele lähtuvalt 
keemilistest ohtudest?

PUFA-de oksüdatsioonil tekkivad ained on üheks oluliseks toksiliseks komponendiks õlides. Nii et kanepiseeemne õli olekski
siin üheks soovitatavaks õliks. Kõige tervislikumaks õliks loetakse muidugi esimese külmpressi oliiviõli tänu monoküllastamata
rasvhapete suurele sisaldusele. Aga erinevate taimsete õlide spekter on väga lai, saasteainete sisaldus sõltub ka sama õli liigi
korral eri kasvukohtades näiteks keskkonnasaaste liigist ja tasemest ja väga raske on välja tuua kõige tervislikumaid. 
Parimateks küpsetusõlideks üldise tervislikkuse seisukohalt loetakse oliiviõli, kookospähkli õli ja avokaado õli.



3. Miks ei keelata asovärvainete kasutamine toidus, kui juba on keelatud nenede kasutamine REACH 
määrusega teistes valdkondades nagu tekstiil- ja nahktoodetes, mis võivad kokkupuutuda naha või 
suuõõndega?

Asovärvide akuutne mürgisus on üldiselt väga madal, võimatu on akuutne mürgistumine toidu

kaudu. Enamikul on LD50 vahemikus 250-2000 mg/kg kehakaalu kohta. Kuna nad on vees hästi

lahustuvad, siis ei ladestu nad organismis, vaid metaboliseeritakse maksas ja väljuvad uriiniga. 

Kuna nad on intensiivselt värvilised, siis lisatakse neid vaid milligrammides/kg toidu kohta, ehk 

mürgistuse saamiseks peaks inimene päevas sööma üle 100 kg värvilist toitu.

Probleemiks on asovärvide krooniline mürgisus. Nad lagundatakse organismis ensüümide kaasabil 

aromaatseteks amiinideks, millest osal on näidatud mutageenset ja kantserogeenset toimet, teistel 

mitte või on neil toimed oluliselt nõrgemad. Esimeste kasutamine toidu värvimiseks on keelatud, 

teiste oma mitte. Sama kehtib ka tekstiili- ja nahatoodete kohta.                                                               

Näiteks on sulfoneeritud asovärve lubatud kasutada nii toidus, kosmeetikatoodetes kui ka 

suukaudselt manustatavates ravimites, kuna nad ise ja nende laguproduktid elimineeruvad

organismist eriti kiiresti ja nende laguproduktid pole ka nii mutageensed ja kantserogeensed. 



Ettekande aluseks olnud materjalid on kättesaadavad ka internetis 

https://toiduteave.ee/wp-content/uploads/2020/07/Toidu_keemilised_ohud-veebi.pdf

https://toiduteave.ee/wp-
content/uploads/2020/11/Taimsete_olidega_seotud_keemilised_ohud_veebi_2020.pdf

Trükiseid võite küsida EMÜ avatud ülikoolist http://avatudylikool.emu.ee/et/kontakt/
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