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Toitumisalase teabe esitamise nõuded

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 
1169/2011 artiklid 29-37

Toitumisalane teave (energia, rasvad, ….) on 
kohustuslik alates 13.12.2016.



Kohustuslik toitumisalane teave     
100 g/100 ml kohta Art 30 lg 1

Toitumisalane teave 100 g/100 ml 
kohta

Energiasisaldus kJ/kcal

Rasvad, millest
küllastunud rasvhapped

g
g

Süsivesikud, millest
suhkrud

g
g

Valgud g

Sool g

NB! Sool on soolasisalduse 
ekvivalent, mis arvutatakse 
naatrium x 2,5

Kui asjakohane, siis teabe 
lähedusse võib lisada, et soola 
sisaldus tuleneb ainult 
loodusliku naatriumi 
olemasolust

Teave esitatakse 
tabelina või kui ruumi 
ei ole, siis üksteise 
järel 



Toitumisalase teabe saamine

Esitatakse keskmised väärtused, mille aluseks on:

- tootja analüüs toidu kohta või

- arvutus kasutatud koostisosade teadaolevate või tegelike 
keskmiste väärtuste järgi või

- arvutus üldiselt kehtivate ja heakskiidetud andmete järgi

nt NutriData tõenduspõhine Eesti toidu koostise andmebaas     
Andmebaasi lühiviide:
©NutriData toidu koostise andmebaas, versioon 10, 
http://tka.nutridata.ee/, 2020.

Energiasisaldus arvutatakse toitainete koguste põhjal kasutades 
koefitsiente 1169/2011 XIV lisast



Kohustusliku toitumisalase teabe sisu võib täiendada 
vaid art 30 lg 2 toitainetega:
Art 34 lg 1, lisa XV

Energiasisaldus kJ/kcal 
Rasvad g millest 
— küllastunud rasvhapped  g 
— monoküllastumata rasvhapped  g 
— polüküllastumata rasvhapped  g 
Süsivesikud g millest 
— suhkrud g 
— polüoolid  g 
— tärklis  g 
Kiudained  g 
Valgud g 
Sool g 
Vitamiinid ja mineraaltoitained lisa XIII A osa p 1 ühikutes ja lisatakse 
% võrdluskogusest

Toitained 
on kindlas 
järjekorras



Kui on esitatud toitumis- või tervisealane 
väide Art 49

• Toitumisalases teabes esitatav loetelu on lõplik ja seda        
ei või muu toitumisalase lisateabega täiendada.

• Kui toitaine, mille kohta on esitatud toitumis- või 
tervisealane väide, kuulub lisa XV loetelusse, esitatakse selle 
aine sisaldus toitumisalases teabes, nt kiudained.

• Kui toitaine, mille kohta on esitatud toitumis- või 
tervisealane väide, ei kuulu loetelusse, esitatakse selle aine 
sisaldus toitumisalase teabe vahetus läheduses (mitte 
loetelus). Nt väide oomega-3-rasvhapete kohta -> oomega-3-
rasvhapete sisaldus esitatakse toitumisalase teabe loetelu 
järel.



Vitamiinide ja mineraalainete esitamine 
Artikli 32 lg 3

Esitada saab vaid neid vitamiine ja mineraalaineid, mis on:

koos võrdluskogustega esitatud määruse XIII lisa A osa punktis 1 ja 

mida on toidus märkimisväärses koguses s.t 100 grammis 
vähemalt 15 % ja jookide puhul 7,5% võrdluskogusest.

Vitamiini/mineraalaine kogus esitatakse:

100 g/100 ml kohta samades mõõtühikutes, milles on antud 
võrdluskogused (mg, µg) ja

lisaks ka vitamiinide ja mineraalainete % päevasest 
võrdluskogusest

nt 100 g teabes: vitamiin D 0,75 µg (15 % võrdluskogusest)



Toitumisalase teabe väljendamine ja esitamine          
(kohustuslik, täiendav, lisaks)

100 g/100ml 
kohta

Portsjoni 
kohta

% RI 100 g 
kohta

% RI portsjoni 
kohta

Energia kohust lisaks lisaks lisaks

Rasvad, millest kohust lisaks lisaks lisaks

küllastunud RH kohust lisaks lisaks lisaks

monoküll-ta RH täiendav lisaks - -

polüküll-ta RH täiendav lisaks - -

Süsivesikud,  millest kohust lisaks lisaks lisaks

suhkrud kohust lisaks lisaks lisaks

polüoolid täiendav lisaks - -

tärklis täiendav lisaks - -

Kiudained täiendav lisaks - -

Valgud kohust lisaks lisaks lisaks

Sool kohust lisaks lisaks lisaks

Vit & min.ained täiendav lisaks kohust % NRV lisaks



Võrdluskogused makrotoitainetele, millede 
puhul saab esitada % võrdluskogusest

Võrdluskogus  (RI)
(XIII lisa B osa)

Energia 8 400 kJ/2 000 kcal

Rasvad 70 g

Küllastunud rasvhapped 20 g

Süsivesikud 260 g

Suhkrud 90 g

Valgud 50 g

Sool 6 g

Kui toitumisalane teave väljendatakse %-na võrdluskogusest 100 g või 
100 ml kohta, siis selle teabe juurde lisatakse lause „Keskmise 
täiskasvanu võrdluskogus (8400 kJ/2000 kcal)“.



Toitaine, mida on väga vähe, esitamine

• Kui teatud toitaineid on tootes väheolulises koguses,                       
nt süsivesikuid ja suhkruid on alla 0,5 g, siis:

- võib need toitained loetelust välja jätta ja kohe loetelu vahetus 
läheduses esitada lause

„sisaldab väheolulisel määral süsivesikuid ja suhkruid“

VÕI

- väheolulises koguses esinevad toitaineid esitatakse loetelus „0 g“ või 
„< x g“



“väheoluline kogus”

vt juhendit märgistusel esitatud toiteväärtuse lubatud 
hälvete kohta (nn hälvete juhend punkt 6 ja tabel 4)

≤ 0,5 g/100 g (100 ml) kohta rasvad, süsivesikud, suhkrud, valgud , 
kiudained, polüoolid, tärklis

≤ 0,1 g /100 g (100 ml) küllastunud rasvhapped, mono- ja 
polüküllastumata rasvhapped 

≤ 0,0125 g/100 g (100 ml) sool



Toitainete koguste ümardamine
Vt ümardamist toiteväärtuse lubatud hälvete juhendi tabelist 4

• energiasisalduse võib ümardada lähima 1  kJ/kcal-ni

• rasvad, süsivesikud, suhkrud, valgud, kiudained, mille kogus on:

≥10 g /100 g või ml võib ümardada lähima 1 grammini;

<10 g ja > 0,5 g / 100 g või ml lähima 0,1 grammini.

• A-vitamiini, foolhappe, kaltsiumi, magneesiumi, kloriidi, fosfori, joodi ja 

kaaliumi kogus ümardatakse 3 tüvenumbrini s.t 

nt vitamiin A 200 µg (25 % päevasest võrdluskogusest). 

• Kõik muud vit. ja min.ained 2 tüvenumbrini s.t nt vitamiin B12 1,5 µg



Erandid toitumisalase teabe nõudest

• Lisa V:

✓Töötlemata tooted, nt mesi, jahu, pähklid

✓Vesi, sh karboniseeritud vesi ja LMAga vesi

✓Maitsetaimed, vürtsid ja nende segud

✓Terved või jahvatatud kohvioad

✓Tee, sh taime- ja marjatee

✓…

• Art 16 (4): joogid üle 1,2 % vol



Erand toitumisalase teabe nõudest

✓ Toidud sh käsitööna valmistatud toidud, millega valmistaja 
varustab väikeses koguses vahetult lõpptarbijat või kohalikku 
jaemüüjat. Lisa V punkt 19

Kohaldatakse eelkõige toidule, mida valmistatakse:
• eraelamus väikeses koguses käsitööna ja/või koduste

toiduvalmistamisviisidega või
• mikroettevõttes väikeses koguses käsitööna ja/või koduste

toiduvalmistamisviisidega.

Käsitööna valmistatud toit on toit, mille valmistamis- või tootmisprotsessist on
enamus tehtud käsitsi. Erand kohaldub vaid kohalikule Eesti ulatuses müüdavale
toidule, mille turustamine võib toimuda tootja poolt vahetult lõpptarbijale või läbi
kohaliku jaekaubandusettevõtte (sh jaotusterminali või hulgimüügipunkti kaudu).



Toitumisalase teabe kordamine
Art 30 lg 3

• Märgistuse põhivaateväljal või pakendi esiküljel võib 100 g,  
100 ml või portsjoni/tarbimisühiku kohta korrata:

energiasisaldust (kJ/kcal) või 
energiasisaldust (kJ/kcal), rasva, küllastunud rasvhapete, 

suhkru ja sool kogust (g).
Selle teabe võib esitada üksnes %-na võrdluskogusest.

• Kui eelnev teave on üksnes portsjoni/tarbimisühiku kohta, siis 
lisaks peab olema energiasisaldus 100 g või 100 ml kohta.

• Korratav teave ei pea olema tabelina või üksteise järel (võib olla 
nt ikoonidega).



Toitumisalase teabe kordamine pakendi 
esiküljel - näide



Juhendid Maaeluministeeriumi kodulehel
www.agri.ee => Eesmärgid, tegevused =>
Toiduohutus => Märgistamine => Toitumisalane teave

• Juhend seoses eranditega toitumisalase teabe esitamise 
nõudest

• Märgistusel esitatud ja laboratoorsel analüüsimisel saadud 
toitumisalase teabe väärtuste aktsepteeritavate erinevuste 
ehk hälvete kontrollimine

• Küsimused ja vastused määruse 1169/2011 kohaldamise 
kohta



Toitumis- ja tervisealased väited



EL Parlamendi 

ja nõukogu 

määruse 

1924/2006 lisa

Komisjoni 

määrus 

432/2012

jm määrused

TOITUMISALANE VÄIDE TERVISEALANE VÄIDE

vähese soolasisaldusega

sisaldab joodi

D vitamiini rikas

rasvavaba

tsink aitab hoida 

normaalset nägemist

magneesium aitab 

vähendada väsimust 

ja kurnatust



Õiguslik alus https://eur-lex.europa.eu/

• 1924/2006 toidu kohta esitatavate toitumis- ja tervisealaste 
väidete kohta

• 432/2012 nimekiri toidu kohta esitada lubatud 
tervisealaste väidete kohta

• 2013/63 tervisealaste väidete eritingimused 

• 353/2008 tervisealase väite esitamise loa taotlemine

• 2019/343 erandid üldnimetuste kohta

• 1169/2011 toidualase teabe esitamine tarbijale 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1924-20141213&qid=1605853114898&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R0432-20170822&qid=1615904754754&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A32013D0063&qid=1615452662364
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02008R0353-20091221&qid=161545305
ur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32019R0343&qid=1615453414241
ur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02011R1169-20180101&qid=161545


Kellele ja kuidas suunatud

müügipakendi märgistus

mistahes lisamaterjal 

toote esitlus

veebileht / veebipood

reklaam

Tajub toidu puhul 

teatud tervisealast eelist  

Nõuded kohalduvad  ka toidu suhtes mida 

tarnitakse toitlustusettevõtjatele, haiglatele, 

koolidele!  

pakendamata toit  



Üldpõhimõtted väidete esitamisel 

• TO ja TE väited peavad olema 

tõenduspõhised ehk teaduslikult põhjendatud

• Väite heakskiitmise aluseks on teaduslik hinnang 

http://www.abfoodnutrition.co.uk/making-nutrition-health-claims-legally



Väite üldtingimused

Toitainel vm ainel, mille kohta väide esitatakse: 

• peab olema teaduslikult tõendatud kasulik toitumisalane või 
füsioloogiline mõju;

• seda sisaldub eeldatavasti tarbitavas lõpptoote koguses nii 
palju, et selle tarvitamisega kaasneb väidetav mõju;

• seda esineb toidus organismile omastataval kujul.

23

1924/2006 art 5



Teadusuuringud 

kinnitavad, et 

oomega-3 RH 

tagavad terve 

südame!

Liikmesriik

• saab taotluse, kontrollib 

vastavust (PTA)

EFSA 

• hindab väidet 

(teadusartiklid jms)

• avaldab kas positiivse 

või negatiivse teadusliku 

arvamuse

Komisjon

• õigusakt 

lubamine/keeldumine



TO ja TE väidete esitamise tingimused

✓ Vastavad kasutustingimustele

✓ Sõnastus on tarbijale arusaadav

✓ Ainet sisaldub/puudub tarbimisvalmis toidus mõju avalduvas koguses

• Ei suurenda kahtlusi või hirmu

• Ei soodusta ülemäärast tarbimist

• Ei ole vale, mitmeti mõistetav ega eksitav

• Ei luba aidata vältida/ravida/leevendada haigusi

• Ei vihja tasakaalustatud toitumise mittepiisavusele

• Ei ole vastuolus üldtunnustatud toitumis- ja tervisealaste põhimõtetega

25



Joogid üle 1,2% vol

• Tervisealased väited ei ole lubatud

• Lubatud on vähesele alkoholisisaldusele viitavad väited või 
alkoholi- või energiasisalduse vähendamisele viitavad 
väited

26



Toitumisalane väide 

Toitumisalane väide annab mõista, et toidul on teatud 
kasulikud toitainelised omadused, mida toit: 

• sisaldab, sisaldab suurendatud või vähendatud koguses, ei 
sisalda üldse VÕI

• annab energiat vähe, annab vähendatud määral energiat, ei 
anna energiat

Seega toitumisalase väite kasulikud omadused on seotud kas 
toitaine, muu aine või energiaga.

Näiteks: „sisaldab rauda“, „kiudainerikas“, „Proteiinijook“, 
„vähesoolane“, „suhkruvaba“, „vähe kaloreid“, „30% vähem 
kaloreid“, „sisaldab lükopeeni“

1924/2006 

lisa



Näited kasutustingimustest

• Väite „rasvavaba“ võib esitada siis, kui toode ei sisalda üle 
0,5 g rasva 100 g või 100 ml kohta

• Väite „kiudaineallikas“ võib esitada siis, kui toode sisaldab 
vähemalt 3 g kiudainet 100 g kohta või vähemalt 1,5 g 
kiudainet 100 kcal kohta

• Väite „vähendatud energiasisaldusega“ võib esitada siis, 
kui energiasisaldust on vähendatud vähemalt 30 %, tuues 
välja omaduse(d), millest tulenevalt toidu üldine 
energiasisaldus on vähendatud 

Nt „energiasisaldus 30 % väiksem, sest toode on väikese 
suhkrusisaldusega“

1924/2006 

lisa



Võrdlevad TO väited: „vähendatud“, 
„suurendatud“, „lahja“

• Toitaine ja energiasisalduse vähendamise või suurendamise 
tingimused on määruse 1924/2006 lisas

Nt „Lahja“ peab täitma samu tingimusi, mis „vähendatud“

• Võrreldakse sama toidugrupi toitusid

• Lisaks väitele märgitakse ka toitaine koguse ja/või 
energiasisalduse erinevus (1924/2006 art 9 lg1)

Nt: Lahja - 30 % vähem suhkrut 

30 % rohkem valku

29



Kuidas saan esitada TO väite?

Tingimus:  võib esitada kui toode 

sisaldab vähemalt 2x rohkem 

vitamiini kui „vitamiini allikas“

Tingimus: kui toode 

sisaldab vitamiini vähemalt 

1169/2011 lisas XIII 

määratletud 

märkimisväärses koguses 

* NRV – % päevasest täiskasvanu 

võrdluskogusest

Kõrge C 

vitamiini 

sisaldusega

Vitamiin C 80 mg (NRV)

15% võrdluskogusest

12 mg

x 2



Toitumisalase väite sõnastus

Võib kasutada tarbija jaoks samatähenduslikku sõnastust

Nt  „kiudaine allikas“ – sisaldab kiudaineid, lisatud kiudaineid

„D-vitamiini allikas“ – D-vitamiiniga, lisatud D-vitamiini, 
D-vitamiiniga rikastatud

„suure C-vitamiini sisaldusega“ – C-vitamiini rikas

„suure valgusisaldusega“ – valgurikas 

„energiavaba“ – kalorivaba 

„suhkruvaba“ – suhkruta, ilma suhkruta

„rasvavaba“ – ei sisalda rasva



Tervisealane väide

• Annab mõista, et toidu ja tervise vahel on seos

• Leitavad väidete registrist

• Art 13.1 näide: „valgud aitavad hoida luid normaalsena“

Haigestumise riski Laste arengule ja

vähendamisele tervisele viitav 

viitav väide                väide

art 14.1. a)                  art 14.1. b)   

Uutel teaduslikel        Üldised  

andmetel põhinev       funktsionaalsed

väide art 13.5              väited art 13.1



Haigestumise riski vähendamise väited
ehk 1924/2006 art 14 (1) (a) väited  

• Annavad mõista, et toidu, selle koostisosa või toitaine 
tarbimine vähendab oluliselt mõnda haigusesse haigestumise 
mõnda riskitegurit.

• Vajalik lisada art 14 (2) toodud lisateave.

• Võetakse vastu eraldi määrustega. Leitavad väidete registrist.

• Nt Odra beeta-glükaani puhul on tõestatud vere kolesteroolitaset 
vähendav toime. Kõrge vere kolesteroolitase on südame isheemiatõve 
tekkimise riskitegur.



Toit ei ravi

Toidu (sh toidulisandite) puhul on keelatud 
viidata haigusi tõkestavatele, ravivatele või 
leevendavatele omadustele
(1169/2011 art 7 lg 3)

Nt Aitab ennetada haigusi                                  
Ravib Alzheimerit
Viiruste vastane
Hea akne korral

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-ET/TXT/?uri=CELEX:32011R1169&fromTab=ALL&from=EN


Väidete register  
http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=register.home 
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Tervisealase väite esitamisel tuleb

märgistusel või märgistuse puudumise korral 
esitlemisel või reklaamis esitada lisateave:

a) viide mitmekülgse ja tasakaalustatud toitumise ja tervisliku 
elustiili tähtsusele; 

b) väidetava kasuliku mõju saavutamiseks vajalik toidukogus ja 
tarbimise viis; 

c) vajadusel viide inimestele, kes peaksid vältima selle toidu 
tarbimist; 

d) asjakohane hoiatus liigse tarbimise eest, mis 

tõenäoliselt kujutab ohtu tervisele
37

b, c, d –

esitatud 

lubavas 

õigusaktis

1924/2006 
art 10 (2)



Toitumis- ja tervisealase väite 
esitamisel on toitumisalane teave 
kohustuslik (1924/2006 art 7)

• v.a lahtise toidu müügil ja üldise iseloomuga reklaamis

Esitatakse ka väitega seotud toitaine või muu aine kogus.

Toitumis- ja terviseväite aluseks oleva aine kogus, mida ei ole 
lubatud esitada toitumisalases teabes, esitatakse 
toitumisalase teabega samas vaateväljas (nt oomega-3-
rasvhapped, beetaglükaanid …)
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Kuidas saan sõnastada TE väite? 

Väite saab esitada toitaine, aine, toidu või toidugrupi 
kohta, mille kohta väide on lubatud ja mitte toidu kohta, 
mis seda toitainet (või ainet, toitu) sisaldab

• Ca kohta on lubatud: „Kaltsium aitab kaasa normaalsele 
lihaste tööle“

• Ei saa öelda: 

„Piim aitab kaasa normaalsele lihaste tööle“



Väite sõnastus ja kasutustingimused

• Kuivatatud ploomid aitavad kaasa normaalsele 
sooletalitlusele. Väidet võib kasutada üksnes sellise toidu 
kohta, mis sisaldab päevase kogusena 100 g kuivatatud 
ploome. Et toode oleks väitega kooskõlas, tuleb tarbijat 
teavitada, et kasulik toime avaldub siis, kui päevas 
tarbitakse 100 g kuivatatud ploome

• Väite sõnastus peab jääma samatähenduslikuks

432/2012



Ootel olevad väited
• Kofeiini väited

• Taimede väited

Saab otsida EFSA veebilehelt 
https://open.efsa.europa.eu/questions

Neid ei ole väidete registris, kuid registriga samal veebilehel on 
toodud komisjoni fail art 13.1 ootel olevate väidete ID numbritega 

Leitavad ka andmebaasist EFSA veebilehel 
https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/general-
function-health-claims-under-article-13

Database of health claims submitted to EFSA for
evaluation (zip fail, avamiseks vajalik MS Access)

https://open.efsa.europa.eu/questions
https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/resources/docs/claims_pending.pdf
https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/general-function-health-claims-under-article-13


Üldised viited tervisele

• Viiteid toitaine või toidu üldistele mittespetsiifilistele 
eelistele seoses hea tervisega ja tervisega seotud 
heaoluga võib teha üksnes koos konkreetse lubatud 
tervisealase väitega

• selliste üldiste väidete kasutamine võib olla tarbijale 
abiks, sest nendega edastatakse tarbijasõbralikumaid 
sõnumeid

• konkreetne väide peab olema üldise väitega seotud ja 
asuma üldise väite „kõrval“ või „järel“

Vt Komisjoni rakendusotsus 2013/63/EL
42

Tervislik 
Tippkoka tervisesari
Hea immuunsusele

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D0063&rid=2


Näide: üldine TE-väide ja täpsustav TE-väide

Hea sinu tervisele

Vitamiin C aitab vähendada                                
väsimust ja kurnatust
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Toote nimetus

• … kui on tõlgendatav TO või TE alase väitena

• „Multivitamiinijook“

• „Immuunsus“

• „Südameröst“

„Supertoit“

„Terviseamps“

• … vastavus 1924/2006 nõuetega / kaasneb heakskiidetud 
seonduv TO või TE alane väide 



Probiootiline

• Nimetus tõlgendatav TE alase väitena
• Ei ole lubatud TE väidete loetelus, ei saa kasutada
• Väidete registris „sisaldab probiootikume“ on                               

mittelubatud (non-authorised) väide
• Koostisosade loetelus võib 
viidata mikroorganismi tüvele!

• Näiteks: … piim, juuretis, piimhappebakter Lactobacillus acidophilus …



Käitleja vastutus

• Vastutab tema poolt toidul esitatava teabe eest

• Kasutab üksnes heakskiidetud väiteid kooskõlas väidete määrusega

• Kasutab väite sõnastamisel võimalikult sarnast sõnastust 

heakskiidetud väitele



Abimaterjalid

• Euroopa Komisjoni juhend 1924/2006 rakendamiseks

• Eesti juhend 1924/2006 kohta 
https://www.agri.ee/et/eesmargid-
tegevused/toiduohutus/margistamine

• EFSA juhendid tervisealase väite loa taotlemise 
koostamiseks http://www.efsa.europa.eu/

•Väidete register 
http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/re
gister/public/?event=register.home

• EL õigusaktide andmebaas https://eur-lex.europa.eu/

https://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/toiduohutus/margistamine
http://www.efsa.europa.eu/
http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=register.home
https://eur-lex.europa.eu/


Tänan!


