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EUROOPA KVALITEEDIMÄRGID
▪ Annavad teavet toidutoote kvaliteedi või päritolu kohta

▪ Viitavad pikkadel traditsioonidel põhinevale tootmisviisile

 Annavad panuse kohaliku toidupärandi säilitamisse

▪ Näitavad toote eritunnuseid

▪ Tootja – aitavad kaitsta tootjate huve

▪ Ostja – muudab toodete valimise lihtsamaks, kontrollitud, usaldusväärne toode
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ESIMENE SAMM: Sõira tootjate ühenduse moodustamine

▪ Nopri Talumeierei OÜ

▪ OÜ Metsavenna Turismitalu

▪ FIE Klarika Hirv

▪ Juustupoisid OÜ

▪ MTÜ AIG

▪ Taarka Tarõ OÜ

▪ Toomemäe OÜ
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TEINE SAMM: Andmete kogumine

▪ TOOTJAD – koostisosad, retsept, valmistamise erietapid, valmistoote omadused:
füüsikalised (kuju, värv, kaal jne), keemilised (rasvasisaldus, veesisaldus jne) ja
organoleptilised omadused (värvus, maitse, lõhn jne)

▪ AJALOOLISED DOKUMENDID SÕIRA KOHTA (Võru Instituut, ERM) – väljavõtted
ajakirjandusest, auhinnad, viited erialaväljaannetest, äramärkimised
kokandusväljaannetest jne

▪ KOONDOKUMENDI JUHEND

▪ Tutvumine teiste riikide koondokumentide ja spetsifikaatidega
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KOLMAS SAMM: Dokumentide vormistamine

▪ TOOTESPETSIFIKAAT – dokument, peab võimalikult täpselt kirjeldama toote 
valmistamise meetodit kuni müügiks ettevalmistamiseni (kaasaarvatud viilutamine, 
lõikamine, pakkimine jms)

▪ KOONDDOKUMENT – iseseisev dokument, kus ei soovitata viidata mingitele lisadele,
siseriiklikele õigusaktidele või eeskirjadele, spetsifikaadile või mis tahes dokumendile.
Pikkus 3-5 lehekülge (<2500 sõna)

▪ REGISTREERIMISE TAOTLUS
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TOOTESPETSIFIKAAT
▪ NIMETUS – võib olla regiooni, koha või eritingimustel riiginimi (lubatud ka ajaloolised 

kohanimed); peab olema kasutusel konkreetse toote tähistamiseks. Väljamõeldud nimetusi ei 
aktsepteerita, samuti ei aktsepteerita üldist toodet kirjeldavaid nimetusi.

▪ KIRJELDUS – peab olema esitatud toote kirjeldus ning samuti toote peamised füüsikalised, 
keemilised, mikrobioloogilised, organoleptilised omadused. Toode peab olema eripärane. 
Tegemist ei tohi olla tootega, milllel ei ole eriomadusi.

Küsige endalt „Mis muudab selle toote eriliseks?“

▪ GEOGRAAFILINE ALA – peab olema täpselt määratletud ja vastavalt kaardil märgitud; peab
olema määratletud koha ja toote vahelise seose alusel; vältida tuleb üldsõnalisust. Soovitav on
lisada geograafilise piirkonna kaart.
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TOOTESPETSIFIKAAT (jätk)

▪ TOOTMISMEETOD – tootmis erietapid, mis pevad toimuma määratletud 
geograafilises piirkonnas

▪ SEOS PIIRKONNAGA – kõige tähtsam osa. Tuleb näidata, kuidas toote omadused on 
tingitud geograafilisest piirkonnast ning millised looduslikud, inimtekkelised ja muud 
elemendid annavad tootele selle eripära.

▪ PÄRITOLUTÕENDID – väljavõtted ajakirjandusest, auhinnad, viited 
erialaväljaannetest, äramärkimised kokandusväljaannetest jne
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KOONDOKUMENT – ÜLDISED MÄRKUSED

▪ Iseseisev dokument

▪ Pikkus 3-5 lehekülge, ei peaks ületama 2500 sõna

▪ Tuleb vältida subjektiivseid ja ebatäpseid kirjeldusi 

▪ Tuleks kasutada komisjoni veebisaidil olevaid vorme: 
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-
quality/certification/quality-labels_et

▪ Andmebaas leitav: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-
and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/
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KOONDOKUMENT
1. NIMETUS(ED)

2. LIIKMESRIIK VÕI KOLMAS RIIK

3. PÕLLUMAJANDUS TOOTE VÕI TOIDU KIRJELDUS
3.1. TOOTE LIIK

3.2. TOOTE KIRJELDUS

3.3. SÖÖT (üksnes loomse päritoluga toodete puhul) ja TOORAINE (üksnes töödeldud toodete puhul)

3.4. TOOTMISE ERIETAPID, MIS PEAVAD TOIMUMA MÄÄRATLETUD GEOGRAAFILISES PIIRKONNAS

3.5. SELLISE TOOTE VIILUTAMISE, RIIVIMISE, PAKENDAMISE JM ERIEESKIRJAD, MILLELE
REGISTREERITUD NIMETUS VIITAB

3.6. SELLISE TOOTE MÄRGISTAMISE ERIEESKIRJAD, MILLELE REGISTREERITUD NIMETUS VIITAB
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KOONDOKUMENT (jätk)

4. GEOGRAAFILISE PIIRKONNA TÄPNE MÄÄRATLUS
5. SEOS GEOGRAAFILISE PIIRKONNAGA
5.1. TOOTE ERIPÄRA
5.2. GEOGRAAFILISE PIIRKONNA ERIPÄRA
5.3. KUIDAS GEOGRAAFILINE PIIRKONNA ERIPÄRA
MÕJUTAB TOOTE ERIPÄRA (SEOS)

Koondokumendi lõppu läheb viide tootespetsifikaadi avaldamise kohta
(riiklik ametiasutused avaldavad dokumendi internetis ning lisavad
vastava lingi koonddokumendi järele)
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Tänusõnad

SÕIRATOOTJAD: Tiit Niilo, Meelis Mõttus, Klarika Hirv, Mirek Sulo, 
Kaido Piiri, Inara Luigas, Rieka Hõrn, Sirje Kruusamäe

Külli Eichenbaum (Võru Instituut)

Ester Bardone (Tartu Ülikool)

Anu Kannike (Eesti Rahva Muuseum)

Ülle Eplik, Kadi Raudsepp ja Liis Raska (Maaeluministeerium)

Ene Tammsaar (BioCC OÜ)
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AITÄH KUULAMAST!

▪ Vaid julge pealehakkamine saab olla aluseks võidule mistahes elualal!


