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(Pakendamata) Puu- ja köögivilja (kaug) 
müügi puhul toidualase teabe esitamise 
nõuded ja nende järgimine



Tänased teemad

• PUU- JA KÖÖGIVILJA TURUSTAMISNÕUDED

 mis need on?

 millal ja millistele toodetele kohaldatakse?

 olukord Eestis 

Foto: Pixabay



Puu- ja köögivilja turustamisstandardid

• Euroopa Liidus kehtestatud nõuded:

 KVALITEEDI MIINIMUMNÕUDED

 TEAVE (info hinnasildil toote juures)

o kaupluses või 

o elektrooniliselt e-poes

 PAKENDIMÄRGISTUS

Fotod: M. Arula



Millal ja millistele toodetele kohaldatakse?

• Turustamiseks valmispandud värske 

puu- ja köögivili 

• Erandid

 metsaseened, kapparid, mandlid, kooritud pähklid 

(sarapuu, kreeka (täielik loetelu PTA kodulehel)

 tööstuslikuks töötlemiseks

 tükeldatud, kärbitud „tarbimisvalmis“ või „sobivad 

toiduvalmistamiseks“

 tootja annab otse oma talust tarbijale isiklikuks 

kasutamiseks 

 loomatoiduks
Fotod: Pixabay



Teave (hinnasilt)

• Toote juures

• Loetav ja nähtav

• Tarbijat eksitamata

NÕUTUD ANDMED

 toote liik (kõik tooted)

 päritoluriik (kõik tooted)

 kvaliteediklass (10 toodet)

 sordinimi (4 toodet)

Fotod: M. Arula



Teave e-poes



Pakendimärgistus

• Pakendaja/lähetaja nimi ja aadress

• Päritoluriik (täisnimi)

• Toote liik (sisu ei ole nähtav)

• Kvaliteediklass (10 toodet)

• Sordinimi (4 toodet)

Fotod: M. Arula



Teave e-poes

MAHEMÄRGIS



Segud (pakendid kuni 5 kg)

• Märgistatud tarbijat eksitamata

 EList pärit puu- ja köögivili

 väljastpoolt ELi pärit puu- ja köögivili

 EList ja väljastpoolt ELi pärit puu- ja köögivili 

Foto: M. Arula



Pakendimärgistus

• Toodet kaitsev kile ei ole pakend

Lasermärgistus bataadil ja sidrunil, fotod: M. Arula



Heakskiidetud ettevõte (543/2011, art 12)
• Erimärgistusluba (tunnustatud ettevõte)

• Madal riskiaste

• Enesekontroll

• Lisamärgise kasutusõigus (543/2011, II lisa)

Foto: M. Arula



Olukord Eestis

• Hea

• Eksimused/puudused 

• Ennetus- ja teavitustöö

• Tarbija teadlikkus kasvab 

Foto: Sigrid Mikker, PTAAllikas: Pixabay



Lisainfo

• Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) 

kodulehelt www.pta.agri.ee

• PTA regiooni järelevalveametnikult

• PTA Kalapüügi- ja Turukorralduse osakonnast

• E-kiri aiandus@pta.agri.ee

Allikas: Pixabay

http://www.pta.agri.ee/
mailto:aiandus@pta.agri.ee


Aitäh!
marika.arula@pta.agri.ee


