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Toidu säilimisaja märgistuse nõuded, Määrus (EL) 1169/2011

• Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määrus (EL) nr 1169/2011

– milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele

Minimaalse säilimisaja tähtpäev, tarvitamise tähtpäev ning külmutamise tähtpäev

• "Toidu minimaalse säilimisaja tähtpäev"

– tähtpäev, milleni nõuetekohase säilitamise korral säilivad toidu spetsiifilised omadused.

• Toitude puhul, mis mikrobioloogiliselt kiiresti riknevad ning võivad seetõttu lühikese ajaga muutuda 

inimese tervisele otseselt ohtlikuks, tuleb minimaalse säilimisaja tähtpäev asendada "toidu tarvitamise 

tähtpäevaga"

– pärast tarvitamise tähtpäeva ei loeta toitu enam ohutuks.

• Kui toitu tuleb säilitada ja/või kasutada eritingimustes, märgitakse need tingimused pakendile.

• Toidu nõuetekohaseks säilitamiseks või kasutamiseks pärast pakendi avamist märgitakse vajaduse 

korral säilitamise tingimused ja/või tarbimise tähtaeg.



Euroopa Komisjoni uurimus, 2018
Säilimisaja märgistus ja toidu raiskamise ennetamine

• EL-is igal aastal toodetavast 88 miljonist tonnist toidujäätmetest on kuni 10% seotud säilimisaja 

märgistusega (Euroopa Komisjoni uurimus, 2018).

• Peamised toidujäätmeid tekitavad toidukategooriad olid puu- ja köögiviljad, pagaritooted, liha

(sealhulgas kala ja linnuliha) ning piimatooted.

• ELi toidujäätmete andmete analüüsi üldine järeldus oli, et kõik ettepanekud toidujäätmete 

vähendamiseks märgistamistavade parandamise kaudu peaksid keskenduma nendele toidu 

kategooriatele, mille puhul tarbija poolne toidu ära viskamise otsus tuleneb pakendi etiketil

oleva info lugemisest ja mille panus ELi toidujäätmetesse on märkimisväärne.

• Leiti, et suurimad võimalused toidujäätmete tekke vältimiseks seoses säilimisaja tähtpäeva 

märkimisega on piima ja jogurtite, värskete mahlade ning jahutatud liha ja kala jaoks.

• Uuring kutsus toidutootjaid üles rakendama ka rohkem meetmeid loetamatute etikettide probleemi 

lahendamiseks.

• Uuringuga seotud osapooled olid ühel arvamusel, et toidu säilimisaja tähtpäevade osas tuleb 

korraldada tarbijate teavitamise kampaaniaid.



Madalmaad

Kampaania „parim enne“ märgistuse selgitamise kohta (2020)

Piim on näiteks võetud ja levitatakse sõnumit „vaatle, nuusuta ja maitse“. 
#Verspillingsvrij - Best Before date (Ten minste Houdbaar Tot-datum) - YouTube

Slaidi autorid: Katrin Lõhmus ja Anneli Tuvike

https://www.youtube.com/watch?v=U8eohQjKDnY


Rootsi näide (pastöriseeritud piim, „parim enne“ tähtpäev)

• Soovitus kasutada:
• Lita på dina sinnen! – „Usaldage oma 

meeli!“
• Lukta och smaka - Nuusutage ja maitske

• Toidujäätmete vastu võitlemiseks on 
Arla suurel osal oma toodetest 
kasutusele võtnud märgistuse "OFTA 
BRA EFTER" (otsetõlge: „Sageli hea 
pärast"), mis on lisatud "parim enne" 
märgistuse alla.
• Kutsuvad üles vaatlema, nuusutama ja 

maitsma.

Slaidi autorid: Katrin Lõhmus ja Anneli Tuvike



Toit on sageli sobiv söömiseks pärast „parim enne“ tähtaja möödumist.
Säilita toitu vastavalt pakendil esitatud kasutusjuhistele.

Mida teha, kui toidu säilimisaeg  on möödunud?

Parim 
enne

Vaatle, nuusuta, maitse!

Hea Ei ole hea

Võid toitu 
süüa

Riknenud
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kuni

Võimalik terviserisk

Ära 
söö 

toitu

Allikas: Kasutatud on Põhjamaade Ministrite 
Nõukogu materjale



Tarbijate poolt „kõlblik kuni“ ja „parim enne“ mõistmine



Mida sinu arvates toidupakendile kirjutatud "kõlblik kuni" kuupäev tähendab?

EL28



Mida sinu arvates toidupakendile kirjutatud "parim enne" kuupäev tähendab?

EL28



„Parim enne“ mõistmine „Kõlblik kuni“ mõistmine



Kui sageli tarbija järgib toidu säilimisaja märgistust

EL28 versus Eesti
EL28



Kuupäevade „kõlblik kuni” ja „parim enne” vaatamise sagedus
EL28 versus Eesti



Külmikute temperatuurid kodudes, EL



EL-i kodumajapidamiste külmikute temperatuuri uuringute andmed

EFSA Teataja 2020;18(12):6306



Jahutatud (valmis)toitude mikrobioloogilised ohud

• Jahutatud valmistoitudes võivad edasi kasvada (isegi alla 5 ˚C temperatuuril) mõned külmatolerantsed

(toidu)patogeenid.

• Kui kasvõi mõned (arvuliselt) neist bakteritest (või nende eostest) elavad üle töötlemisetapid või lisanduvad

toitu töötlemisjärgselt nt pakendamisel, võivad nad toidu külmsäilitamisel kasvada (paljuneda) inimese

tervisele ohtliku määrani või toota inimese tervisele ohtlike toksiine

– Listeria monocytogenes (ei moodusta spoore);

– Bacillus cereus psührotroofsed tüved (levivad eelkõige spooridena);

– Clostridium botulinum psührotroofsed tüved (levivad eelkõige spooridena);

– Yersinia enterocolitica (ei moodusta spoore).



Listerioosi haigestumine (tõendatud juhtumid) Euroopas 2010-2019

EFSA Journal 2021;19(2):6406



Invasiivse listerioosi juhtumid EL, 2019

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



EFSA teaduslik arvamus, oktoober 2020

Märksõnad: 

Ohutu säilimisaeg;

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

Patogeenide kasvupotentsiaali mõjutavad sisemised, 
välised ja kaudsed tegurid; 

Olulised patogeenid kiirestiriknevates toidugruppides; 

Peamised riknemist põhjustavad mikroorganismid; 

Sihtmikroorganisme inaktiveerivad protsessietapid; 

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

Toidu annetamise suunised.

EFSA Teataja 2020;18(12):6306



EFSA teaduslik arvamus, 2020
„Parim enne“ või „Kõlblik kuni“

Põhisõnum: toidukäitlejad peavad järgima riskipõhist lähenemisviisi, kui nad teevad otsuseid 

säilimisaja märgistuse liigi (st „parim enne“ või „kõlblik kuni“ tähtpäev), säilimisaja kehtestamise 

ja märgistusel esitatava asjakohase toidualase teabe kohta, et tagada toiduohutus.

• Säilimisaja määramise ja kontrollimise protsessi põhietapid iga juhtumi puhul eraldi on 

järgmised: 

– i) asjakohaste patogeensete ja riknemist põhjustavate mikroorganismide ning nende 

algtaseme(te) kindlaksmääramine, 

– ii) toiduga seotud mikroobide kasvu mõjutavate tegurite iseloomustamine, 

– iii) toidus leiduvate patogeensete ja riknemist põhjustavate mikroorganismide kasvu hindamine 

toidu säilitamisel enne tarvitamist. 

EFSA Teataja 2020;18(12):6306



Peamised riknemist põhjustavad mikroorganismid 

müügipakendis toitudes

EFSA Teataja 2020;18(12):6306



Kiirestiriknevate toidugruppide säilimisaja märgistuse jaoks 

olulised patogeensed mikroorganismid

EFSA Teataja 2020;18(12):6306REPFED: pikendatud säilimisajaga jahutatud (minimaalselt) töödeldud toidud



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



Sama stsenaarium EFSA 2020 teadusliku arvamuse järgi

SSO – spetsiifilised (konkreetsed) riknemist põhjustavad mikroorganismid

Säilimisaja määrab patogeensete mikroorganismide kasv, mis ületab lubatud taseme enne, kui SSO saavutab riknemistaseme



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



Sama stsenaarium EFSA 2020 teadusliku arvamuse järgi

SSO – spetsiifilised (konkreetsed) riknemist põhjustavad mikroorganismid

Organoleptiline riknemine määrab toidu säilimisaja ehk SSO saavutab riknemistaseme enne, kui patogeensed mikroorganismid 
saavutavad maksimaalse vastuvõetava taseme



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



pH ja vee aktiivsuse koostoime mõju patogeenide kasvule

>



Valmistoidud, milles L. monocytogenes reeglina ei paljune
Määrus (EÜ) 2073/2005 Toiduainete mikrobioloogilised kriteeriumid

• 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 mikrofloora 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. 



Suunised säilimisaja märgistuse ja toidualase teabe kohta

Otsustepuu pakendatud toidu kontrollitud temperatuuril 
säilimisaja märgistuse kohta



pH ja aw kombinatsioonid, mis välistavad mikroobide kasvu 

ja/või toksiinide tootmise

• Kuumtöötlemata (või kuumtöödeldud, aga seejärel 

saastunud) toidu pH ja/või aw kombinatsioonid, mis 

pidurdavad igasuguste patogeenide (vegetatiivsete 

või eoseid moodustavate) kasvu, on:

– aw ≤0,88 või

– pH ≤3,9 või

– aw ≤0,96 ja pH ≤4,2

– aw ≤0,92 ja pH ≤4,6

– aw ≤0,90 ja pH ≤5,0

• Pastöriseeritud toitude puhul, millest on 

vegetatiivsed patogeenid kõrvaldatud, on 

patogeensete eoseid moodustavate bakterite kasv 

ja/või toksiinide tootmine inhibeeritud, kui:

– pH ≤4,6 (st happeline või hapendatud toit)

– aw ≤0,92

– aw ≤0,95 ja pH ≤5,6



Näited säilimisaja märgistuse otsustepuu rakendamise kohta 

teatud toitude korral (pt. 3.3.1.1.)

Originaaldokumendis tabel jätkub



Sihtmikroorganismidele inaktiveerivat mõju avaldavad 

protsessietapid

Termiline töötlemine ja mittetermilised tehnoloogiad



EFSA Teataja 2020;18(12):6306
6 Log10 vähendamine = mikroorganismide arv on algsega võrreldes miljon korda väiksem

Post-letaalne töötlemine võib olla termiline või mittetermiline 





Etapiviisiline lähenemine toidu säilimisaja määramisele, EFSA 2020

EFSA Teataja 2020;18(12):6306



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.



Pärast pakendi avamist, stsenaarium 1 ja 2

Välise teguri muutus (nt modifitseeritud atmosfääripakend) toob kaasa nii spetsiifiliste riknemisorganismide (SSO) kui ka 
patogeensete mikroorganismide kiirema kasvu. Pidev joon tähistab mikroorganismide kasvu pärast pakendi avamist.

Stsenaarium 1 (a) pakend avatakse varem; Stsenaarium 2 (b) pakend avatakse hiljem



Pärast pakendi avamist, stsenaarium 3

Pakendi avamine ei muuda väliseid tegureid ega mikroobide kasvu kiirust. Antud juhul on toidu säilimisaeg sama mis avamata 
pakendi puhul.



EFSA 2021 teadusliku arvamuse põhisõnum
Teave toidu säilitamistingimuste ja tarbimise kohta pärast pakendi avamist või toidu sulatamist

• Pakendi avamine võib mõjutada toidus sisalduvate mikroorganismide tüüpi ja kontsentratsiooni

– mida lähemal säilimisaja lõpule, seda suurem on enamiku mikroorganismide eeldatav kontsentratsioon.

• Pärast toidupakendi avamist võib saastumine aset leida õhuvoolu, vedeliku tilkade toitu sattumise 

kaudu või tarbijate kaudu, nt käte, köögiriistade, anumate jms kaudu, mis võib toidule lisada uusi 

patogeene või suurendada juba olemasolevate patogeenide kontsentratsiooni.

• Toidupakendi avamine võib muuta toidus mikroorganismide kasvu mõjutavaid tegureid 

(sisemised, välised või kaudsed), mis omakorda mõjutavad patogeensete mikroorganismide võimet 

toidus kasvada ja/või toota toksiine.

• Toidu tarbimise tähtaja kehtestamine pärast pakendi avamist (sekundaarne kõlblikkusaeg) on 

paljusid mõjutavaid tegureid ja infolünki arvestades keeruline.

– Täiendav keerukus/komplekssus tuleneb vajadusest arvestada tarbijate käitumise ja põhjendatult eeldatavate 

(prognoositavate) kasutustingimustega.



Toidu säilimisaja määramise juhendid, Eesti

TOIDU SÄILIMISAJA MÄÄRAMINE

• Üldine (I osa)

• Mikrobioloogilised näitajad toidugruppide kohta (II osa)

• Toidu säilitamisnõuded toidugruppide kaupa (III osa)


