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• üle 3600 toidu

• andmete päritolu:
• retseptarvutus

• laenatud teistest
andmebaasidest

• laborianalüüsid

• info pakendilt/tootja kodulehelt

• versiooni uuendus kord aastas

• EST, ENG, RUS

TOIDU KOOSTISE 
ANDMEBAAS

https://tka.nutridata.ee/et/

https://tka.nutridata.ee/et/


VÕIMALUSED

• eksport

• profiilide võrdlusfunktsioon

• toitaine koguse järgi
järjestamine

TOIDU KOOSTISE 
ANDMEBAAS



VÕRDLUS-
FUNKTSIOON



JÄRJESTAMINE
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• tasuta

• retseptarvutus

• live andmebaas

• pakume kasutajatuge

• vajalik registreerumine

TOOTE ARVUTUS- JA 
SISESTUSPROGRAMM

https://asp.nutridata.ee/

https://asp.nutridata.ee/et/avaleht


TARBIJA 
EKSIARVAMUSED

• Energia on eraldi toitaine

• Toitumisalane teave on 
riiklikult kontrollitud

• Toitumisalane teave vastab 
tegelikule toitainete 
sisaldusele üks-ühele
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RETSEPTI LOOMINE (5)
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Toit sisesta lisatud kujul ja koguses
Kuumtöötlemisel toiduaine mass väheneb vee eraldumise arvelt!

• Põhitoitained kontsentreeruvad

• Toimub kuumatundlike vitamiinide hävimine

Kogus, g
Energia, 

kcal Valgud, g
Rasvad, 

g
Süsivesiku

d, g
Folaadid, 

µg
Vitamiin C, 

mg

Brokoli 100 34 4,6 0,3 4,5 110 120

Brokoli, 
keedetud 100 37 5,0 0,3 4,9 89,1 64,8

Brokoli, 
keedetud 93 34 4,6 0,3 4,5 82,9 60,3



RETSEPTI LOOMINE (7)



RETSEPTI LOOMINE (8)
ÄRA UNUSTA SALVESTADA!



TOORAINE LOOMINE (1)



TOORAINE LOOMINE (2)



TOORAINE LOOMINE (3)



• Tootja on energia koguse valesti arvutanud

• Tootja on makrokomponentide kogused valesti märkinud

• Pakendil on koma- või kirjaviga

• Tootja on energia koguse arvutuses arvestanud kiudainete/polüoolide kogust, 

kuid  need pakendile märkimata jätnud.

Juhul kui toiduaine pakendile märgitud energia kogus ja meie programmi arvutuslik 

energia kogus on erinev, siis võib selle põhjuseks olla…

Toiduainetele ainult pakendiandmeid sisestades on oluline lisada veekogus!

Kui hiljem kasutada enda loodud toiduaineid retseptide koostisosadena ei luba programm 

kuumtöötluskadu lisada. Kuumtöötluskadu on ligikaudu võrdne veekaoga ja kui veesisaldus on 

null, ei saa ka väljatulek väheneda.

Vesi, g = 100 – rasvad, g – süsivesikud, g – valgud,g – (tuhk,g)

Sool ja suhkur sisaldab vett 0,2 g / 100 g kohta
Värske kurk 96,8 g / 100 g kohta

Arbuus 91,5 g / 100 g kohta 
Leib 41,7 g / 100 g kohta
Sai 32,9 g / 100 g kohta



• organisatsiooni
kasutajate süsteem

• kaustade haldamise
süsteem

• allalaadimise võimalus
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SOOVITUSED

• kui retsept sisaldab vett!

• programmi tuleb komad
sisestada punktidena

• kasutusjuhend
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KASULIKUD LINGID
TOOTE ARVUTUS- JA 
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KONTAKT

Änn Jõgi

ann.jogi@tai.ee

+372 659 3957
toitumisprogramm@tai.ee

tel:+372%20659%203900

