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Toidu säilimisaja ja säilitamistingimuste 
märgistamise nõuded

• Toidualase teabe esitamist tarbijatele käsitletakse Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määruses (EÜ) nr 1169/2011

• Põllumajandusministri 11.03.2015 määrus nr 24 „Müügipakendisse 

pakendamata toidu toidualase teabe esitamise nõuded“

• Põllumajandusministri 28. novembri 2014 määrus nr 114 „Külmutatud 

toidu käitlemise ja toidualase teabe esitamise nõuded“

• Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1379/2013 (kalapüügi- ja 

vesiviljelustoodete turu ühine korraldus)

• Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 853/2004 (loomset päritolu toidu 

hügieeni erireeglid)

• Põllumajandusministri 14.01.2015 määrus nr 5 „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete

liikide tootenimetuste loetelu“

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02011R1169-20180101
https://www.riigiteataja.ee/akt/113032015019?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/104122014017
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02013R1379-20200425
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02004R0853-20210101
https://www.riigiteataja.ee/akt/105052020013?leiaKehtiv


Säilimisaja märkimise viisid

1)  Minimaalse säilimisaja tähtpäev 

„Parim enne …“     või     “Parim enne … lõppu“

2)  Tarvitamise tähtpäev 

„Kõlblik kuni …“

Foto: Pexels



Minimaalne säilimisaja tähtpäev

Nõuetekohane säilitamine             parima kvaliteedi säilimine

1) Märge:

„Parim enne…“ 

„Parim enne … lõppu“ 

2) Märkega kaasneb:

a. Tähtpäev 

b. Viide asukohale märgistusel

nt vaata kinnitusklambrilt

3) Vajadusel säilitamistingimuste kirjeldus



Minimaalne säilimisaja tähtpäev

4) Tähtpäeva märkimine:

a. „Parim enne“

• Säilimisaeg kuni 3 kuud

„Parim enne 25.05“ , „Parim enne 25.05.2021“

b. „Parim enne … lõppu“

• Säilimisaeg 3 kuni 18 kuud                                                                                                   

„Parim enne 11.2021 lõppu“

• Säilimisaeg pikem kui 18 kuud

„Parim enne 2022 lõppu“



„Parim enne …“



„Parim enne … lõppu“

Tõlgitud kui „parim enne“



Tarvitamise tähtpäev

1) Märge: „kõlblik kuni …“

2) Märkega kaasneb:

a. Tähtpäev 

„Kõlblik kuni 25.05“ , „Kõlblik kuni 25.05.2021“ 

b. Viide asukohale märgistusel

nt vaata kaanelt

3) Säilitamistingimuste kirjeldus kohustuslik

NB! Tarvitamise tähtpäev märgitakse igale pakendatud üksikportsjonile



„Kõlblik kuni …“



Erandid säilimisaja esitamisel

Määruse (EL) nr 1169/2011 X lisa

Fotod: Unsplash, Pixabay

Kalapüügi- ja vesiviljelustooted:

Kalalaevalt vahetult tarbijale müüdava väikese tootekoguse suhtes (kuni 50€ eest päevas)



Elusad kahepoolmelised molluskid

• Säilimisaja asemel märge:

„need loomad peavad müümisel elus olema”

• Lisaks esitada pakkimiskuupäev:

(päev, kuu)

nt 18.05

Foto: Pexels



Müügipakendisse pakendamata toit

Säilimisaja esitamise nõue:

a. Toitlustusettevõte

• Tarbija juuresolekuta vahetult müügiks 

pakendatud toit

b. Jaekaubandusettevõte

• Pakendamata; tarbija soovil pakendatav toit; 

tarbija juuresolekuta vahetult müügiks 

pakendatud toit

Foto: Unsplash

Põllumajandusministri 11.03.2015 määrus nr 24



Sidevahendi vahendusel müüdav toit

Veebipood, mobiilirakendus, sotsiaalmeediakanalid jt

Säilimisaja esitamise nõue:

• Teave säilimisaja ning külmutamise tähtpäeva kohta 

peab olema kättesaadav kättetoimetamise ajal

• Pakendil või toiduga kaasasoleval teabelehel



Külmutatud toidu säilimisaja ja 
säilitamistingimuste esitamine

• Põllumajandusministri 28. novembri 2014 määrus nr 114

Külmutamise tähtpäev (1169/2011):                                                                 
liha, lihavalmistised, töötlemata kalandustooted

1) Märge: „külmutatud …“

2) Märkega kaasneb:

a. Tähtpäev
„Külmutatud 25.02.2020“

b. Viide asukohale märgistusel
Foto: Pexels



Säilitamistingimused

a. Esitamine vajadusel

„Parim enne“ või „parim enne … lõppu“

b. Esitamine on kohustuslik

„Kõlblik kuni …“

Näited:

„Säilitada temperatuuril +2 … +6 ˚C“

„Säilitada kuivas ja jahedas“



Säilitamistingimused

• Kasutamistingimuste lisamine

- Vajaduse korral 

- Toidu nõuetekohaseks säilitamiseks või kasutamiseks

„Pärast avamist tarvitada 1 päeva jooksul“

„Pärast avamist tarbida 3 kuu jooksul“

Säilimisaja vahetus läheduses võiks anda tarbijale juhised toote 

kasutamise kohta pärast säilimisaja möödumist:

Peale säilimisaja möödumist - vaatle, nuusuta, maitse 

(võimalikud ka piktogrammid)

avatuna säilib X temperatuuril X päeva



Säilimisaja märgistamise seos 
toiduraiskamisega

• Euroopas läheb igal aastal raisku 88 mln tonni toitu

Kuni 10% on seotud säilimisaja märgistusega pakenditel

Foto: Oona Rouhiainen



„Parim enne“ või „kõlblik kuni“ ?

Euroopa Toiduohutusamet (EFSA)

• Suunised säilimisaja märgistuse ja 

toidualase teabe kohta 

• Otsustepuu (I osa)

• Suunised säilitamistingimuste ja/või 

tarbimise tähtaja kohta (II osa)

Pärast külmutatud toidu sulatamist

Pärast toidupakendi avamist

EFSA Journal, Volume: 18, Issue: 12, First published: 

02 December 2020, DOI: (10.2903/j.efsa.2020.6306) 

Toidukäitlejate abistamiseks õige

märgistuse valimisel

https://www.agri.ee/sites/default/files/content/valjaanded/valjaanne-2020-efsa-suunised-sailimisaeg-margistus.pdf
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6510


Kasutatud allikad

1. Slaidil nr 2 esitatud õigusaktid

2. Date marking and food waste | Food Safety (europa.eu)

3. Avaldati käitlejatele mõeldud toidu märgistamise juhend | 

Maaeluministeerium (agri.ee)

https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/date_marking_en
https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/date_marking_en
https://www.agri.ee/et/uudised/avaldati-kaitlejatele-moeldud-toidu-margistamise-juhend


Kontakt

hellika.kallaste@agri.ee


