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Enteraalsed
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Salmonelloos 323 24,6 154 11,7 92 6,9

Campylobacter enteriit 411 31,2 348 26,4 265 20

Yersinia enterocolitica

enteriit

63 4,8 42 3,2 44 3,3

Norwalk viirus 

enteropaatia

564 42,9 573 43,4 265 20

Rotaviirusenteriit 543 41,3 558 42,3 146 11

Listerioos aastal 2018: 28 haigusjuhtu
Listerioos aastal 2019: 22 haigusjuhtu
Listerioos aastal 2020: 3 haigusjuhtu

Enterohemorraagiline E. coli infektsioon aastal 2017: 3 haigusjuhtu

Enterohemorraagiline E. coli infektsioon aastal 2018: 7 haigusjuhtu

Enterohemorraagiline E. coli infektsioon aastal 2019: 6 haigusjuhtu

Enterohemorraagiline E. coli infektsioon aastal 2020: 10 haigusjuhtu

aasta 2018 ja 2019 Eestis

Covid-19 mõju, 
vähem toitlustamist?



Milliste toitude puhul on EL-s olnud enim probleeme 

mikrobioloogilise toiduohutusega?

Toiduohutust enim mõjutavad patogeenid



Tugeva tõendusega toidutekkeliste haiguspuhangute sagedusjaotus 

vastavalt toidukategooriale, EL 2018

EFSA Journal 2019; 17(12):5926



Tugeva tõendusega toidutekkeliste haiguspuhangute sagedusjaotus 

vastavalt toidukategooriale, EL 2019



Toidutekkeliste haiguspuhangute sagedasemad põhjustajad EL-s

Current Opinion in Food Science 2015, 4:86-91



Koagulaaspositiivsete stafülokokkide s.h. S. aureus´e juhendväärtused toitudes



Bacillus cereus´e juhendväärtused toitudes



Clostridium perfringens´i juhendväärtused toitudes



Invasiivse listerioosi juhtumid EL, 2019

EFSA Journal 2021;19(2):6406 ECDC, European Centre for Disease Prevention and Control



Milliseid artikleid ja juhendmaterjale on Eestis avaldatud 

säilimisaegade määramise teemal? 



Eesti Loomaarstlik Ringvaade



Terve Loom ja Tervislik Toit konverentsikogumik



44 lk.
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Toidu säilimisaja juhendi LISA 1, Listeria monocytogenes



Autorid: Roasto, M. ja Laikoja, K.

ISBN 978-9949-698-52-3 (pdf, võrguväljaanne)

Tartu, 2020
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Toidu säilimisaja määramine, II osa



Mikrobioloogilised juhendväärtused
Toidu säilimisaja määramine II osa, Mikrobioloogilised näitajad toidugruppide kohta



Autorid: Laikoja, K. ja Roasto. M.

Avaldatud detsembris 
2020, Tartu

16 lk.

ISBN 978-9949-698-65-3 (pdf, võrguväljaanne)



Toidu säilimisaja määramine, III osa

• Käsitletakse toidu säilitamisnõudeid (säilitamise 

temperatuur ja –aeg)  toidugruppide kaupa, kui toidu 

tootja, töötleja või pakendaja ei ole teinud 

kestvuskatseid säilimisaja määramiseks. 

• Toidu säilimisaeg kestvuskatseid tegemata on 

käesolevas juhendis esitatud ekspertarvamuste põhjal.

• Rõhutatakse, et säilimisaegade vastavuse 

eeltingimuseks on värske kvaliteetse tooraine 

kasutamine, hügieenilised käitlemistingimused ja 

sobiv valmistamistehnoloogia

– Pikemate säilimisaegade kehtestamisel tuleb teostada 

kestvuskatsed.

Juhendis käsitletavad teemad:

• toidu säilimisaega mõjutavad tegurid, sh 

– toidu riknemine; 

– toidu säilitamistemperatuuride mõju mikroobide 

kasvule.

• toidu säilitamise eritingimused, sh 

– toidu kuumsäilitamine ja taaskuumutamine;

– jahutatult säilitatav toit;

– külmutatult säilitatav toit;

– toidu sulatamine.

• toidu säilitamisnõuded toidugruppide kaupa.





Toidu säilitamise eritingimused
Toidu kuumsäilitamine ja taaskuumutamine 

• Skeem 1

– Kui kuumsäilitatava toidu temperatuur on 63 °C või enam, siis võib toitu kuumsäilitada kuni 4 tundi.

• Skeem 2

– Kui toit ei ole kuumana säilitamise ajal piisavalt kuum, nt on seisnud kontrollimata temperatuuril kuni 2

tundi, tuleb toit koheselt taaskuumutada kuni sisetemperatuurini 75 °C (või enam). Seejärel tuleb toit

viivitamata panna kuumsäilitamisseadmesse, kus toidu temperatuur ei tohi langeda alla 63 °C. Summaarselt

võib sellistel tingimustel toitu kuumsäilitada maksimaalselt 4 tundi.

• Skeem 3

– Kui toit ei ole kuumana säilitamise ajal piisavalt kuum, nt on seisnud kontrollimata temperatuuril kuni 2

tundi, tuleb toit võimalikult kiiresti, (1-2 tunni jooksul või kiiremini), jahutada temperatuurile kuni 6 °C ja

jahutatuna realiseerida.



Jahetemperatuurid toitlustamisel

• Toitlustamises peab jahutatud toitu säilitama temperatuuril 6 °C või alla selle, v.a teatud

olukordades.

Skeem 1

– Kui jahutatud toit on temperatuuril üle 6 °C (kontrollimata temperatuuril) kuni kaks tundi,

siis võib selle täiendavalt maha jahutada temperatuurile 6 °C (või alla selle) ning säilitada

sellel temperatuuril kuni tarbimiseni.

Skeem 2

– Kui külmleti kasutamise võimalus puudub, siis võib jahutatud toidu välja panna ilma

jahutusseadmeta/külmletita kuni neljaks tunniks.

• Seda tohib teha ainult korra ja 4 tunni möödumisel tunnistada toit inimtoiduks kõlbmatuks ja ära

visata

Põhjuseks on toidu liiga pikaajaline viibimine ohutsoonis, mistõttu toiduohutus ei ole tagatud.



Toidu annetamine ja säilimisaeg



Eesti Loomaarstlik Ringvaade, 2018, nr. 4





Külmutatult säilitatav toit





Toidu külmutamine ja toidu säilimisaeg

• Külmutatud toidud, mida säilitatakse temperatuuridel alla -18 °C on mikrobioloogiliselt 

stabiilsed, sest üksnes mõned psührofiilsed organismid on võimelised väga aeglasti kasvama 

temperatuuril mõned kraadid alla vee külmumistäppi.

• Jahutatud toitude säilimisaeg on reeglina 1-6 nädalat, kuid külmutatud toitudel 6 kuud kuni 2 aastat.

• Eelnevast tingituna toimub külmutatud toitude "riknemine" (kvaliteedi halvenemine) mitte 

mikrobioloogiliste vaid eelkõige füüsikaliste (nt dehüdratatsioon) ning ensümaatiliste muutuste läbi.

• Külmutatud toitude säilimisaega limiteerivad toodete niiskusesisalduse kaod, tekstuuri 

muutused (nt jääkristallide teke) ning biokeemilised muutused nagu rääsumus.

• Tuleb mõista, et paljud olulised toidupatogeenid on võimelised külmsäilitamise üle elama nt 

Salmonella on isoleeritud toitudest, mida on külmsäilitatud -18 °C juures mitme aasta jooksul.

– Samuti ei inaktiveeri toidu külmutamine mikroorganismide toksiine toidus.



EFSA teaduslik arvamus, 2020

Märksõnad: 

Ohutu säilimisaeg;

Toitudes esinevad ohud, nt patogeensed (k.a. 
toksiine tootvad) mikroorganismid; 

Patogeenide kasvupotentsiaali mõjutavad sisemised 
ja välised tegurid; 

Olulised patogeenid kiirestiriknevates 
toidugruppides; 

Peamised riknemist põhjustavad mikroorganismid; 

Sihtmikroorganisme inaktiveerivad protsessietapid; 

„Kõlblik kuni“ või „parim enne“ otsusepuu koos 
rakendamise näidetega;

Toidu annetamise suunised.



Toidupatogeenide teabematerjal
Toiduohutuse PIP, 2019

• Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse tegevusvaldkonnas

22 lk.



EFSA teaduslik arvamus, 2021

Märksõnad: 

Sisemiste-, väliste- ja kaudsete tegurite muutused 

toidupakendi avamisel ja nende mõju toidu 

mikrobioloogilisele ohutusele;

Toidu saastumine pärast pakendi avamist;

Toidu säilimisaeg pärast pakendi avamist (teisene ehk 

sekundaarne säilimisaeg);

Otsusepuu, mis aitab otsustada kas lisateave 

säilitamistingimuste ja toidu tarbimisaja kohta pärast 

pakendi avamist on asjakohane.



Säilimisaeg ja toiduohutus

• Tarbijad nõuavad üha enam nn tervislikke tooteid:

– vähendatud rasva-, suhkru- ning soolasisaldusega toidud;

– toidu lisaainete, k.a. säilitusainete eemaldamine toidust jne.

• Toidukäitleja peab teadma toidu koostisosade, töötlemis- ja 

säilitamistingimuste, k.a. pakendamise mõjudest toidu ohutusele ja 

–kvaliteedile.

http://www.thestar.com.my/lifestyle/health



Toidu kvaliteet on summa toidu omadustest vastata kõigile vajalikele 

ning eeldatavatele tarbija nõuetele

Mugavus/eelistus

Sensoorne väärtus

Toiteväärtus

Toiduohutus

(Toiduohud ja toidupettus)

(Toitaineline koostis)

(Organoleptilised omadused)

(Toidu autentsus, päritolu, tarbijate kogemused)



Toidu säilimisaja määramine

Toidu säilitamistingimuste ja säilimisaja määramisel on olulised:

– toidu ohutuse tagamise kindlus;

– toidu piisav kvaliteet ja inimtoiduks kasutuskõlblikkus;

– toidu säilimisaega mõjutavate tegurite tundmine; 

– toidu kvaliteedi halvenemise ja toidu riknemise viiside tundmine.

TOIDUOHUTUS

TOIDU KVALITEET

TEADLIKKUS



Hügieen ning hügieenialased teadmised omavad alati tähtsust!

• Toidu ohutuse ja -kvaliteedi ning toidu stabiilse 

säilimisaja saavutamiseks tuleb tagada:

– toidu tooraine kõrge mikrobioloogiline kvaliteet;

– õiged säilitamistingimused, eriti säilitamistemperatuur ning 

külmaketi katkematus;

– töötajate piisavad toiduhügieeni ja enesekontrollisüsteemide 

alased teadmised;

– heal tasemel toidu- ja tootmishügieen ning selle tõendatud 

efektiivsus;

– heade tavade ning standardsete töövõtete pidev järgimine ja 

rakendamine.



Kasutus- ja nõuetekohasuse tõendamise meetodid

Valideerimine ja verifitseerimine

• Kuumtöötlemise efektiivsuse hindamise testid;

• Nakatamiskatse (Challenge-test) ja matemaatilised prognoosmudelid (mudeldamine);

• Õigesti teostatud kestvuskatsed;

• Tootmiskeskkonnast proovide võtmine ja nende laboratoorne analüüs;

– sanitatsiooni (pesu ja desinfitseerimise) efektiivsuse tõendamine.

• Tehniliste dokumentide ja standardite regulaarne ülevaatus

– põhjendus: teadmiste, nõuete/kriteeriumite muutused ajas.



Toidu säilimisaja kasutus- ja nõuetekohasuse tõendamine

• Obtaining and documenting any evidence that proves that the shelf-life of a food is accurate

and that the food will maintain its safety and/or quality until the end of that shelf-life

• Iirimaa Toiduamet, 2017.

• Kõikvõimalike andmete kogumine (k.a nende dokumenteerimine), mis tõendavad, et toidu

säilimisaeg on õige ja et toit säilitab ohutuse ja/või kvaliteedi kuni kehtestatud säilimisaja lõpuni.



Toidu säilimisaja määramine on eesmärgistatud 

metodoloogiliste abinõude rakendamine selleks, et 

määrata periood (aeg), mille jooksul toit säilitab ohutuse 

ning aktsepteeritava kvaliteedi (inimtoiduks 

kasutuskõlblikkuse).



Säilimisaja tagamine

• Toidu säilimisaja tagamiseks on vaja:

– kindlustada tootmisprotsessi stabiilsus ehk tõestada, et suudetakse tagada samade omadustega 

toidu stabiilne tootmine
• pH, aw jt. olulised toidu sisemised ja välised tegurid

• Stabiilsus tagatakse rakendades valideeritud protsesse (kasutuskohasuse tõendamine) ning 

toimivat enesekontrollisüsteemi (nõuetekohasuse tõendamine).



Toidu sisemiste ja väliste tegurite* näiteid

SISEMISED VÄLISED

pH** Temperatuur (töötlemisel, transportimisel,

müümisel ja kodus säilitamisel)**

Vee aktiivsus (aw)** Pakendamine**

Redokspotentsiaal (Eh) Gaasiline koostis

Loomulikud looduslikud barjäärid Suhteline niiskus

Toitaineline koostis Toidu töötlemisviis

Antimikroobsed ühendid Head tootmis- ja hügieenitavad

Mikrobioota Ladustamine ning levitamine

Koostisosade mikrobioloogiline kvaliteet Tarbimisviis

Toidu koostis HACCP menetlused

Toidu struktuur Varasemad tootekohased andmed

*toidus mikroorganismide kasvu mõjutavad tegurid

**enamike toidu tootjate jaoks on kõige olulisemateks toidus mikroorganismide kasvu mõjutavateks teguriteks toidu pH,

vee aktiivsus, säilitamistemperatuur ja toidu pakendamisviis



Mõnede toitude vee aktiivsus väärtused
LOOMSET päritolu tooted Vee aktiivsus, aw

Värske liha, linnuliha, kala 0,99 – 1,00

Munad 0,97

Kondenspiim 0,83

Mesi 0,75

Munapulber 0,40

Piimapulber 0,20

TAIMSET päritolu tooted Vee aktiivsus, aw

Värsked puu- ja juurviljad 0,97 – 1,00

Leivatooted ~0,96

Leivakoorik 0,30

Küpsetatud koogid 0,90 – 0,94

Vahtrasiirup 0,85

Moosid 0,75-0,80

Tarretised, želeed 0,82-0,94

Kuumtöötlemata riis 0,87 – 0,87

Puuviljamahlade kontsentraadid 0,79 – 0,84

Puuvilja koogid 0,73 – 0,83

Jahu 0,67 – 0,87

Kuivatatud puuviljad 0,55 – 0,80

Teraviljad 0,10 – 0,20

Suhkur 0,19

Krõbeküpsis 0,10



Mõnede mikroobirühmade ja toidupatogeenide kasvu 

minimaalsed vee aktiivsuse väärtused



pH mõju mikroorganismide kasvumäärale

bakterid

Kasvu määr

pH

9 8 7 6 5 4 23

hallitusedpärmid



pH mõju bakterite kasvumäärale

bakterid

Kasvu määr

pH

9 8 7 6 5 4 23

Lactobacillus spp.
Acetobacter spp.

optimum
pH

3.0

maksimum
pH

4.3

miinimum
pH

2.8



Mõnede toitude ligikaudsed pH väärtused



Mõnede mikroorganismide kasvu pH miinimumid ja maksimumid



pH ja aw KOOSMÕJU L. monocytogenes´e kasvule/paljunemisele

foodauthority.nsw.gov.au 



Toidu säilimisaja määramine arvestades patogeenide ja 

toidu riknemist põhjustava mikrobioota kasvu



Stsenaarium 1

• Toidu koostis soodustab säilimisaja jooksul nii patogeenide kasvu kui ka toidu riknemist põhjustavate mikroorganismide

kasvu, kuid patogeenide arvukus saavutab inimese tervisele ohtliku taseme enne kui toit tajutavalt rikneb.

• Toidu säilimisaja määrab patogeensete mikroorganismide kasv.

New Zealand Government, A guidance Document: How to Determine the Shelf Life of Food, 2014

Toidu patogeenide arvu kriitilise taseme saavutamine



Stsenaarium 2

• Toidu koostis soodustab säilimisaja jooksul nii patogeenide kui toidu riknemist põhjustavate mikroorganismide

kasvu, kuid toit läheb tajutavalt riknema enne kui patogeenide arvukus saavutab inimese tervisele ohtliku

taseme. Toidu säilimisaja määrab toidu organoleptiline riknemine.

New Zealand Government, A guidance Document: How to Determine the Shelf Life of Food, 2014

Toidu riknemist põhjustavate mikroorganismide 
arvu kriitilise taseme saavutamine

Patogeenide kasv väga aeglane



Stsenaarium 3

• Patogeenid võivad toidus teatud tõenäosusega esineda, kuid patogeenide arvukus on väga madal (inimese

tervisele ohutud tasemed) ning nad ei ole võimelised toidus paljunema.

• Toidu riknemist põhjustavad mikroorganismid võivad toidus kasvada tasemeni, mis põhjustab toidu tajutava

riknemise. Võimalik kaaluda „parim enne“ tähtpäeva kasutamist.

New Zealand Government, A guidance Document: How to Determine the Shelf Life of Food, 2014

Patogeenide kasv puudub



Kas toidu säilimisaja määramine on planeeritud ning 

teostatud õigel viisil?

Kas läbitud on kõik vajalikud etapid (metodoloogiline lähenemine)? 

Kui EI, siis millised on põhjendused?



Toidu säilimisaja määramise etapid (1)

Koosta detailne tootekirjeldus, mis sisaldab vähemalt järgmisi andmeid: 

1) toidu nimetus; 

2) valmistoodet ja selle koostisosi iseloomustavad näitajad k.a. koostisosade, sh liitkoostisosade 

nimekiri ning iga koostisosa kirjeldus; 

3) kasutatavad tehnoloogilised võtted ning seonduvad töötlemisparameetrid, eelkõige need, mis on 

olulised toidu ohutuse seisukohast; 

4) toiduohutuse ja kvaliteedi kontrollimise meetmed ja parameetrid; 

5) toidu pakendamine ning pakendite spetsifikatsioonid;

6) toidualase teabe esitamise kirjeldus k.a. säilimisaja esitamine;

7) säilitamistingimused k.a. veol ja müügil; 

8) kasutusjuhised;

9) toidu mikrobioloogiline kirjeldus, k.a. mikrobioloogilised piirväärtused;

10) seadusandlusest tulenevad muud nõuded.

Sõltuvalt toidust võib andmeid olla rohkem.



Toidu säilimisaja määramise etapid (2)

• Selgita välja toidu võimalikud riknemis- ja/või kvaliteedi kaotamise viisid ning toiduohutust 

mõjutavad näitajad. 

– Toidu ohutust/ohtlikkust ja/või riknemist võivad põhjustada mikrobioloogilised, keemilised ja 

füüsikalised mõjurid. 

– Toidu riknemist ning säilimisaega mõjutavad nii tootest (kasutatavad toorained ning toote 

koostis; vee aktiivsus (aw), pH, hapniku olemasolu ning kasutatavad toidu lisaained k.a. 

konservandid) kui toidu käitlemisest tingitud näitajad (töötlemine, pakendamine, säilitamine 

jt.). 

– Kvaliteedi langemine võib olla tingitud niiskuse suurenemisest või kaotusest, toidu värvuse ja 

lõhna muutustest ning toitainete kaost. 

– Vajaduse korral (tegelikult enamasti) tuleb määrata toidu pH, vee aktiivsus ja muud olulised 

toiduohutust ja riknemist mõjutavad näitajad.



Toidu säilimisaja määramise etapid (3)

• Ohuanalüüsiga selgita välja konkreetse toiduga seonduvad olulised bioloogilised, keemilised ja 

füüsikalised ohud ning nende mõju toidu säilimisele.

– Määratle, millistel tingimustel (ka temperatuuril) tuleb toitu vedada ning säilitada.

– Arvesta seadusandlusest (määrus (EÜ) 2073/2005) tulenevate nõuetega. Kui tegemist on 

valmistoiduga, siis tuleb arvestada L. monocytogenes´e toiduohutuskriteeriumitega.

• Turuleviidav toit peab olema ohutu inimese tervisele.

– Säilitamistingimuste määratlemisel arvesta, et tooraineid, koostisosi (sh liitkoostisosi), pooltooteid 

ja lõpptooteid, milles võivad paljuneda patogeensed mikroobid või tekkida toksiinid, ei tohi hoida 

temperatuuril, mis võib põhjustada ohtu inimese tervisele. Külmaahelat ei tohi katkestada. 

Määrusega (EÜ) 852/2004 on siiski lubatud ettenähtud temperatuurist kõrvalekaldumine piiratud ajaks, kui see on vajalik 

käsitsemisest tulenevatel asjaoludel toidu valmistamiseks, veoks, hoidmiseks, väljapanemiseks ja serveerimiseks, 

tingimusel, et see ei põhjusta riski inimese tervisele.

– Säilimisaja määramise katsete planeerimisel ja teostamisel tuleks arvestada ka eeldatava temperatuuri 

varieeruvusega jaekaubanduse ja tarbija tasandil – antud temperatuurid võivad pakendile märgitud 

toidu säilitamistemperatuurist olla pigem kõrgemad (põhjendatult eeldatavad tingimused, EFSA).



Kas proovivõtukava ning planeeritud laboratoorsed 

analüüsid on õiged?

Anna vastused järgnevatele küsimustele



Toidu säilimisaja nõuetekohasuse tõendamine

Esmalt mõtesta läbi proovivõtukava ning leia vastused järgmistele küsimustele:

• Millised laboratoorsete analüüside liigid (mikrobioloogilised, keemilised, sensoorsed) on sobivad?

• Millised on kehtivad või uueks eesmärgiks seatud piirnormid?

• Kui suur peaks olema uuritavate partiide arv ja milline partiide tootmise aeg?

Märkus: tavaliselt valitakse aastaaeg, mis võib enim probleeme põhjustada.

• Kui mitu proovi võtta ühest toidupartiist ning kui mitu erinevat partiid on vaja kestvuskatsesse kaasata?

Märkus: Kui õigusaktiga sätestatakse konkreetne nõue uuritavate proovide arvule, tuleb viimasest 

lähtuda. Kui seadusandlusega ei ole määratletud uuritavate proovide arvu, siis tuleb see kehtestada 

enesekontrolli plaanis lähtuvalt riskihinnangust. 

• Kas lasta analüüsida kõik toidu proovid (nn osaproovid) eraldi või lasta teostada koondproovide 

analüüs? 

Märkus: kui seadusandlus seda ei sätesta, siis on see analüüsi tellija otsustada.

• Kas oleks vaja teostada katsed ka toote avatud pakenditega, jäljendades toidu säilimist kaupluse 

müügiletis või kodus külmkapis pärast pakendi avamist?

Kestvuskatse planeerimise arutelu tuleb dokumenteerida.



Toidu säilimisaja määramise etapid (4)

• Juhul, kui eeltoodud küsimustele on vastatud, siis teosta kestvuskatsed

– Proovide võtmisel tuleb arvestada toodangu heterogeensusega ning lihtsa juhuvalimi meetodi põhimõtetega, 

nt kasutades Excel programmis funktsiooni =RAND.

– Kestvuskatsete ajal tuleb tooteid säilitada määratletud säilitamistingimustel. Säilitamisnõuded määratakse 

eraldi iga toidu kohta või samalaadsetele koostis-, pakendi-, valmistamis- ja pakendamisnõuetele ning 

tehnilises kirjelduses toodud muudele nõuetele vastava toidugrupi kohta.

• Pärast kestvuskatsete tulemuste selgumist vii läbi laborianalüüsitulemuste põhjalik analüüs

– Juhul, kui tulemuste analüüsimisest lähtuv info on piisav ning ootuspärane, siis mõtle ka puhveraja 

kehtestamise võimalusele, sest kestvuskatsed teostatakse enamasti  ideaaltingimustes, kus külmaahela 

rikkumised on välistatud.

• Kehtesta säilimisajad ning alusta toote turustamisega.

• Hinda säilimisaegade nõuetekohasust vastavalt enesekontrolli plaanis kehtestatud sagedusele.



Partiist juhuvalimi (juhuslikult valitud osaproovide) võtmine

Kasuta Excel tabelarvutusprogrammi





Juhu(toidu)proovide võtmise põhimõtted
Näide on 10-ne juhuslikult valitud osaproovi kohta



Nendel ajamomentidel, 

pärast tootmisliini käivitamist, 

tuleb proovid võtta. Null aeg 

tähendab kohe tootmise 

alguses (esimese minuti 

jooksul) esimese osaproovi 

võtmist.



Siit kopeeritud kümme esimest (n = 10) ja 

kleebitud kolmandasse andme veergu, misjärel 

lastud arvutil sorteerida väiksemast suuremani



Kas kestvuskatsed on nõuetekohaselt (õigesti) 

dokumenteeritud? 



Toidu säilimisaja määramine

• Registreeri ning säilita kõik andmed, mis seonduvad toidu säilimisaja määramisega, olgu selleks 

laboratoorsete analüüside vastused, tarbijate kaebused või probleemide lahendamisega seonduv.

• Säilimisaja määramisega seonduvatest dokumentidest peab selguma:
– millise tootega on kestvuskatsed tehtud (toote iseloomustus, pakend, netokaal, koostis, jms.)?,

– mille alusel ja kuidas koostati proovivõtuvalim?,

– millises etapis (nt valmistamise või pakendamise järgselt) võeti proovid ning millised on proovide säilitamise tingimused 

proovide võtmise ja analüüsimise vahel?, 

– millistele allikatele (õigusakt, juhend jms.) tuginedes on kestvuskatsed tehtud?,

– milliste mikrobioloogiliste ja/või keemiliste näitajate suhtes analüüsid teostati?,

– millised olid näitajatele kehtestatud kriteeriumid ning mis oli kriteeriumite valiku aluseks?,

– millised analüüsimetoodikaid kasutati?,

– milline laboratoorium teostas analüüsid?,

– milline oli analüüside arv, mitut partiid uuriti ning mitut (osa)proovi partii ulatuses uuriti?, 

– milline oli analüüside sagedus kestvuskatse jooksul ehk mis etapil analüüsid teostati (nt kestvuskatse alguses, keskel, 

lõpus või mõnel muul nende vahepealsel etapil)?, 

– millistel säilitamistemperatuuridel on kestvuskatse jooksul proove säilitatud ning mis on vastavate 

säilitamistemperatuuride aluseks?,

– millisel aastaajal on kestvuskatsed teostatud (koos valiku põhjendusega)?,

– millised olid analüüsitulemused (esitada katseprotokollide kujul)?, 

– millised on järeldused ja otsused tehtud kestvuskatsete kohta?,

– milline on edasine tõendamissagedus (koos põhjendusega)?  



L. monocytogenes – toidu ohutuse kontekstis toidu 

säilimisaja määramisel üks olulisemaid patogeene

Miks?



Stsenaarium 1

• Toidu koostis soodustab säilimisaja jooksul nii patogeenide kasvu kui ka toidu riknemist põhjustavate mikroorganismide

kasvu, kuid patogeenide arvukus saavutab inimese tervisele ohtliku taseme enne kui toit tajutavalt rikneb.

• Toidu säilimisaja määrab patogeensete mikroorganismide kasv.

New Zealand Government, A guidance Document: How to Determine the Shelf Life of Food, 2014

Toidu patogeenide arvu kriitilise taseme saavutamine



EU toiduohutuskriteeriumid
Määrus 2073/2005 Toiduainete mikrobioloogilised kriteeriumid

Vastavalt toiduainete mikrobioloogiliste kriteeriumite määrusele rakendatakse Listeria monocytogenes´e suhtes 

valmistoitudele toiduohutuse kriteeriume järgmiselt:

• Imikute valmistoit ja valmistoit meditsiiniliseks eriotstarbeks. L. monocytogenes´t ei tohi esineda 25 grammis 

(n=10, c=0) kogu säilimisaja jooksul.

• Teistele valmistoitudele, milles L. monocytogenes ei paljune, kehtib reegel L. monocytogenes´e arvukus ühes 

grammis valmistoidus ei või ületada 100 pmü-d (pesa moodustavat ühikut) kogu toidu säilimisaja jooksul (n=5, 

c=0).

• Valmistoitudele, milles L. monocytogenes võib paljuneda, kehtib nõue, et L. monocytogenes´t ei tohi esineda 

25 g-s tootes (n=5, c=0) selle valmistamise lõpus, võttes proovi ettevõttes või selle laost ehk enne, kui toit on 

viidud selle tootnud toidukäitleja vahetu kontrolli alt välja. 

– Juhul, kui toidu valmistaja suudab pädevale asutusele piisavalt tõendada, et kogu säilimisaja jooksul kriteerium 100 

pmü/g ei saa ületatud, kuid samas on tegemist tootega, milles L. monocytogenes võib paljuneda, kehtib nõue, 

L. monocytogenes´e arvukus ühes grammis valmistoidus ei tohi ületada 100 pmü-d kogu toidu säilimisaja jooksul (n=5, 

c=0).



Kuidas tõendada, et valmistoit ei soodusta 

L. monocytogenes´e kasvu?



Valmistoidud, milles L. monocytogenes reeglina ei paljune

• L. monocytogenes ei paljune toitudes, mille pH ja vee aktiivsus (aw) on:

– pH ≤ 4,4 või vee aktiivsus aw ≤ 0,92;

– pH ≤ 5,0 ja vee aktiivsus aw ≤ 0,94.

• Tooteid säilimisajaga kuni 5 päeva peetakse automaatselt sellesse rühma kuuluvaks 

(reeglina ei paljune ohtliku määrani).

• Teised tooted võivad sellesse rühma kuuluda juhul, kui see on teaduslikult põhjendatud, nt 

kaitsva mikrobioota olemasolu toidus, mis ei võimalda listeeria bakteritel toidus kasvada, 

külmutatud toidud jms.

– nendele toodetele rakendub kriteerium L. monocytogenes arvukus ühes grammis tootes 

ei või ületada 100 pmü/g-s kogu säilimisaja jooksul. 



Tooted, mis on kuumtöödeldud lõpp-pakendis

Tooted, mille pH on ≤4,4 või veeaktiivsus on ≤0,92
Tooted, mille pH on ≤5,0 ja veeaktiivsus on ≤0,94
Tooted säilimisajaga vähem kui 5 päeva
Külmutatud tooted

L. monocytogenes suhtes regulaarseid kestvuskatseid pole vaja teha järgnevatel juhtudel:

Kehtib kriteerium 100 

pmü/g "kõlblik kuni 

viimasel päeval"

Regulaarne L. monocytogenes

suhtes analüüsimine pole vajalik



Komisjoni määrus (EU) 2073/2005
Toiduohutuskriteeriumid

NB: Allmärkus 5: Kriteeriumi kohaldatakse siis, kui valmistaja suudab pädevale asutusele piisavalt tõendada, et toode 
ei ületa kõlblikkusaja jooksul 100 cfu/g piirmäära



Pädevale asutusele tõendamine

• Nakatamiskatse (Challenge-test) vastavuses Euroopa Liidu L. monocytogenes

referentlaboratooriumi tehnilisele juhenddokumendile ja/või ISO standardile

– EURL Lm, 2019; EVS-EN ISO 20976-1:2019 „Requirements and guidelines for conducting challenge tests

….“;

– Viimane eeldab laboratoorseid katseid, et uurida tootesse inokuleeritud (tahtlik kontamineerimine) 

L. monocytogenes´e võimet tootes erinevates eeldavates säilitamistingimustes kasvada või ellu 

jääda. 

• Erinevate säilitamistingimuste all mõeldakse eeldavates jaotamis-, ladustamis- ja kasutamistingimustes 

rakendatavaid säilitamistemperatuure, +7 °C (tootmistasand), +7 °C (jaemüük) ning +12 °C (tarbija 

poolne toidu säilitamine) ja -ajaperioode;

• Matemaatiliste prognoosmudelite kasutamine

– L. monocytogenes´e kasvu puudutava täiendava informatsiooni saamiseks.

– Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis on kasutusel FSSP – Food Spoilage and Safety Predictor (DTU) ja 

SymPrevius (Adria, France).

– Mõnedes riikides kasutusel ka ComBase ja CB Premium.

– Mudelite kasutamine peab toimuma koolitatud spetsialistide poolt ja sisendandmed peavad olema kvaliteetsed

• Mudelite kasutamine ei asenda nakkuskatseid, eriti kui toode toetab mikroobide kasvu.





Määrus (EÜ) nr 2073/2005
Toiduainete mikrobioloogiliste kriteeriumite kohta

Toidu sisemiste ja väliste mikroobide kasvu mõjutavate mõjurite tundmine

Matemaatilise prognoosmudeli kasutamine (mudeldamine)

Nakatamiskatse (Challenge-testi) teostamine

L. m. kestvuskatsed 



RTE toidud, milles L. monocytogenes ei paljune
Määrus (EU) 2073/2005

Tooteid, mille pH ≤ 4,4 või a w ≤ 0,92, tooteid, mille pH ≤ 5,0 ja 
aw ≤ 0,94, tooteid kõlblikkusajaga kuni 5 päeva peetakse 
automaatselt sellesse rühma kuuluvaks

EFSA BIOHAZ MRA, 2019



RTE toidud, milles L. monocytogenes ei paljune
Määrus (EU) 2073/2005 (allmärkus 8)

Tooted kõlblikkusajaga kuni 5 päeva 

Aga kui tegemist on liittoitudega, mille säilimisaeg on < 5 päeva?

Kas tegemist on varjatud toiduohutuse riskiga?

EFSA BIOHAZ MRA, 2019

Liha ja juust nendes toitudes on palju pikema säilimisajaga kui 5 päeva



Mõnikord ei ole pakendi infolt võimalik selgelt arusaada, kas 

tegemist on valmistoiduga või mitte?

Kuumuta põhjalikult, kuid kas tarbijad seda kodudes teevad?

Valmistoit on toit, mille tootja või valmistaja on ette näinud vahetult inimtoiduks kasutamiseks, ilma et seda oleks 
mikroorganismide tõhusaks kõrvaldamiseks või nende taseme vastuvõetava piirini vähendamiseks vaja kuumutada või muul viisil 
töödelda.

Kas tootja saab usaldada, et tarbija kuumutab toidu põhjalikult? või tegelikult lihtsalt soojendab toidu üles.

EFSA BIOHAZ MRA, 2019




