
Toidu  
nimetused
MIS ON MIS?
MAHLATOOTED

Toidu nimetus peab aitama tarbijal mõista 
toidu olemust ja eristada seda teistest 
toodetest. Oluline on, et toodet turustataks 
toote olemusele vastava nimetusega. Toidu
käitleja peab toidule nimetuse andmisel 
lähtuma määruses (EL) nr 1169/20111 toodud 
toidu alase teabe esitamise nõuetest.

Toidu nimetusena tuleb esmajärjekorras kasu
tada selle seaduslikku nimetust ehk õigus
aktiga kehtestatud nimetust (nt mahl). Toidu 
nimetus võib olla ka üldtuntud nimetus, mida 
tarbijad mõistavad, ilma et see vajaks lisasel
gitust (nt mahlajook) või toitu kirjeldav nime
tus (nt kontsentraat mahlajoogi valmistami
seks). Kaubamärk või väljamõeldud nimetus 
ei asenda toidu nimetust. Toidu koostisosade 
nimetamisel järgitakse samu põhimõtteid.

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1169/2011, 
milles käsitletakse toidualase teabe esitamist

Osa mahlatoodete kohta on õigusaktiga2 kehtestatud koos-
tis- ja kvaliteedinõuded ning märgistamise eri nõuded. 
Määrusega mittehõlmatud toodetele antakse nimetus, 
mis ei ole eksitav (nt „mahlajook“, „karastusjook mahla-
lisandiga“, „mahlajoogi kontsentraat“).

Üht liiki viljadest valmistatud mahlatoodete nimetuses 
esitatakse vilja nimetus. Eri liiki viljadest valmistatud 
mahlatoodete nimetuses märgitakse kasutatud viljade 
nimetused mahla või püree mahulise sisalduse alanevas 
järjestuses. Kolmest ja enamast liigist valmistatud mahla-
toodete nimetuses võib kasutada sõnu „mitme puuvilja“ 
või „mitme marja“ või teisi sama tähendusega sõnu. 
Segatoote nimetuses või märgistusel pildina esile toodud 
koostisosade kogus protsentides esitatakse toote nimetu-
ses või koostisosade loetelus.

Mahl on toode, mis on saadud puu- ja köögiviljadest 
ning marjadest peamiselt füüsikaliste töötlemisviiside 
(nt pressimine või tsentrifuugimine) abil ning mida ei ole 
lahjendatud ega magustatud. Kasutatavad viljad võivad 
olla värsked, jahutatud või säilitatud külmutatuna. Nime-
tusele võib olla lisatud teavet mahla töötlemismeetodi 
kohta (nt selitamine, kuumutamine, pastöriseerimine).

2 Põllumajandusministri 6. novembri 2014. a määrus nr 92 „Mahlatoodete 
koostis- ja kvaliteedinõuded ning toidualase teabe esitamise nõuded“

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32011R1169
https://www.riigiteataja.ee/akt/111112014009?leiaKehtiv


Mahl kontsentreeritud mahlast on toode, mis saa-
dakse kontsentreeritud mahlast, millele lisatakse mahla kont-
sentreerimisel eraldunud koguses vett. Sellise toote nimetus 
on näiteks „apelsinimahl kontsentreeritud mahlast“. 

Mahladele ei ole lubatud lisada suhkruid. Seetõttu ei tohi 
mahla märgistusel kasutada väidet „ilma lisatud  suhkruta“ 
või muud sarnast väidet. Erandina võib  suhkrut lisada 
astelpajumahlale. Sellisel juhul kasutatakse nimetust 
„astelpajumahl suhkruga“.

Nektar on toode, mis saadakse vee ning suhkru, mee või 
magusainete lisamisel mahlale, kontsentreeritud mahlale, 
püreele, kontsentreeritud püreele või nende segule. Nek-
tarite korral on kehtestatud minimaalne mahla-, püree- 
või nende segu sisaldus.

Minimaalne mahla-, püree- või nende segu sisaldus esi-
tatakse märgistusel toote nimetusega samas vaate väljas 
koos sõnadega „puuviljasisaldus vähemalt …%“ või 
„marjasisaldus vähemalt …%“ või „puuvilja-/marjasisal-
dus vähemalt …%“.

Kontsentreeritud mahlast või püreest saadud nektari 
märgistusel esitatakse nimetuse vahetus läheduses sõnad 

„kontsentreeritud mahlast“ või „kontsentreeritud püreest“ 
või „osaliselt kontsentreeritud mahlast“ või „osaliselt 
kontsentreeritud püreest“.

Kontsentreeritud mahl on toode, mis saadakse 
mahlast osa vee eraldamisega. Jaemüügis tarbijale müü-
davast tootest on eraldatud vähemalt 50% vett.

Mahlapulber on mahlast saadud toode, kus peaaegu 
kogu vesi on füüsikaliselt eraldatud.

Tõmmismahl on toode, mille saamiseks leotatakse 
vees kuivatatud terveid puuvilju või viljaliharikkaid 
terveid puuvilju, mille mahla ei ole võimalik füüsika-
liste töötlemisviiside abil eraldada. Näiteks on tuntud 
kuivatatud mustadest ploomidest valmistatud tõm-
mismahl.

Mahlajook on toode, mille koostise kohta ei ole nõu-
deid kehtestatud. Enamasti sisaldab mahlajook vähemalt 
10% mahla, millele on lisatud vett, suhkrut või magus-
aineid ning lõhna- ja maitseaineid. Mahlajoogi nimetuses 
esitatud või märgistusel pildina esile toodud koostisosa 
kogus protsentides esitatakse koostisosade loetelus või 
toote nimetuses.
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