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Strateegia „Talust taldrikule“ - 27 algatust

Kestliku toidusüsteemi raamistik

Algatused, mis on seotud toidu 
tootmisega 

(seotud numbrilised eesmärgid –
50%  vähem pestitsiide, 20% 
vähem väetisi, 50% vähem 

antibiootikume, 25% 
mahepõllumajandusmaad jne)

Algatused, mis on seotud toidu 
väärtusahelaga

(ELi vastutustundlike äri- ja 
turundustavade tegevusjuhend

(Code of Conduct), äriühingu 
üldjuhtimise raamistik jne)

Algatused, mis suunavad  tarbijat 
tegema informeeritud otsuseid 

kestlikuks ja tervislikuks 
toitumiseks

(nt pakendi esikülje märgistus, 
turundamise meetmed, toidu 

raiskamise vähendamise 
meetmed sh „kõlblik kuni“ ja 

„parim enne“ kasutamine)
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Eesti seisukohad tuginevad

• EK strateegia „Talust taldrikule“ 

• VV seisukohad „Talust taldrikule“ algatuste osas

• Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030

• Rahvastiku tervise arengukava 2020-2030

• EK „Europe’s Beating Cancer Plan“ (alkoholi algatus)

• Eesti Vähitõrje tegevuskava 2021–2030 



Alkohol



Mis probleemi lahendame?
Alkoholi põhjustatud kahju 
Eestis:

• üle 1000 alkoholiga 
seotud surma aastas

• töötundide ja eluaastate 
kaotus ning vähenenud 
tootlikkus maksavad 
Eestile hinnanguliselt ligi 
2% SKT-st ehk 400 miljonit 
eurot

Vähki haigestumine

• Alkohol on suurima riskiga kantserogeen, mis 
on teadaolevalt seotud suuõõne-, neelu-, 
söögitoru-, kõri-, rinna-, soole- ning 
maksavähi tekkega.

• 40% vähijuhtudest on elustiiliga ennetatavad



Mis on muutuse sisu?
Jookidel, mille etanoolisisaldus on

üle 1,2 mahuprotsendi:

koostisosade 

loetelu 

toitumisalane 

teave 

Praegu ei ole

kohustuslik
Kohustuslikuks?



Eesti seisukohad

• Toetame koostisosade loetelu ja energiasisalduse esitamist 
alkohoolsete jookide märgistusel. 

nn tagavarapositsioon

• Veini puhul võib kaaluda koostisosade esitamist muu alternatiivse 
lahenduse kaudu.



Säilimisaeg



Mis probleemi lahendame?

Eesmärk vähendada toidu 
raiskamist – 2030.a 50% 

• EL-is on kuni 10% toidu raiskamisest 
tingitud säilimisaja märgistuse valesti 
mõistmisest

• 93% neist, kes loevad toidu- ja 
joogikaupade märgistusi, uurivad 
säilimisaega

• 58% on seisukohal, et oluline info on 
pakendil kehva paigutuse tõttu 
peidetud või halvasti näha

• 62% tarbijatest mõistab märgistust 
„kõlblik kuni“ õigesti

• 75% tarbijatest mõistab märgistust 
„parim enne“ õigesti



Mis on muutuse sisu?

• Märgistusel esitatava säilimisaja 
(„kõlblik kuni“, „parim enne“)

visuaalne esitlus pakendil – värvid, 
sümbolid, kujundid, paigutus

• Ilma säilimisaja märgistuseta 
toidugruppide laiendamine

IDEED



Eesti seisukohad

• Säilimisaja märgistuse paigutus ja selle keeleline, vormiline ning visuaalne 
esitus mõjutab tarbijate käitumist toidu tarbimise ja äraviskamise osas. 

• Säilimisaja märgistuse muutmine tarbija jaoks arusaadavamaks ja 
märgistusel lihtsamalt leitavaks aitab vähendada toidu raiskamist.

• Toetame:

• minimaalse säilimisaja tähtpäevaga toidu märgistusel vabatahtliku 
lisateabe esitamist meelte kasutamise kohta.

• teatavatel väga pika säilimisajaga toodetel säilimisaja esitamata 
jätmist, kui toiduohutus on tagatud.



Päritolu



Mis probleemi lahendame?
• Tarbijate ootus - huvi toidu 

päritolu vastu

• Teatud riikidel riigisisesed 
kohustuslikud päritolunõuded 
killustavad EL ühisturu
toimimist.

• Lühikesed tarneahelad 
panustavad kestlike 
toidusüsteemide loomisse



Mis on muutuse sisu? 

Päritolu esitamine järgmiste toidugruppide märgistusel:

• Piim

• Piim piimatoodetes

• Liha kui töödeldud toidu peamine koostisosa

• Küüliku- ja ulukiliha

• Riis

• Pastatoodetes kasutatud kõvanisu

• Tomatid tomatitoodetes

• Kartulid

Lüpsmiskoht? Töötlemiskoht? Pakendamiskoht?}
Sünnikoht? Pidamiskoht? Tapmiskoht?

Pidamiskoht (küülikud)? Küttimis-/tapmiskoht?

Saagikoristuskoht? Töötlemiskoht? 

Pakendamiskoht?}
Saagikoristuskoht? 

NB! Valida üks 

etapp



Eesti seisukohad

Eesti toetab märgistusel päritolu esitamist riigi nimetusega:

• Piim ja piim piimatoodetes - lüpsmisekoht

• Liha kui töödeldud toidu peamine koostisosa - pidamisekoht

• Küüliku- ja ulukiliha – pidamise koht/küttimiskoht

• Riis - saagikoristuskoht

• Pastatoodetes kasutatud kõvanisu - saagikoristuskoht

• Tomatid tomatitoodetes - saagikoristuskoht

• Kartulid - saagikoristuskoht



Toidu pakendi esikülje 
märgisüsteem (FOP)



Mis probleemi lahendame?

oEesti on rohkem kui pooled
16–64-aastastest kas 
ülekaalus või rasvunud.

oLapsed – iga viies on
ülekaaluline

oMittenakkushaiguste
koormus eelarvele

oTasakaalustamata
toitumine panustab toidu
raiskamisse





Kohustuslik teave

Mis on muutuse sisu?

Toitainepõhised 
süsteemid

Numbriline 

toitained portsjonis + 

% RI-st

(nt IT patarei süsteem) 

Numbriline + 

Värviga hinnang 

toitained portsjonis + % RI-st
+ värvid (nt valgusfoor)

Summaarsed 
süsteemid

Positiivne indikaator 

toit vastab selles toidugrupis 
kehtestatud kriteeriumitele 

(nt Lukuauk)

Hindav skeem

värvid, mis näitavad 
toitainete summaarset skoori

(nt Nutriscore)

Võetakse kasutusele 

pakendi esiküljel 

toitumisalast teavet 

esitav  

märgisüsteem



Argumendid

Euroopa Komisjoni FOP raport

Aitavad tarbijatel teha tervist 
toetavamaid toiduvalikuid. 

Paremini saadakse FOP-dest aru, 
kui on kasutatud värve ja kui neid 
kombineeritakse  summaarse 
indikaatoriga.

 FOP-de efekt suureneb, kui  neile 
tehakse juurde teadlikkuse 
tõstmise kampaaniaid. 

 Suunab toidu koostist 
reformuleerima

Kaasamisel enam väljatoodud seisukohad 

• Aitab tarbijal orienteeruda infokülluses

• Nutriscore tüüpi märgisüsteem:
• lihtsustab valikuid (eriti ostuolukorras)

• teeb tooted võrreldavaks toitainelise 
koostise poolest 

• kahetasemeline valik tarbijale 

• väga oluline meede toitumise 
parandamiseks

• suunab toitude koostist reformuleerima

• 100g põhine süsteem on arusaadavam



Eesti seisukohad

• Pakendi esiküljel esitatav värvidega toitumisalase teabe märgisüsteem soodustab toidu 
koostise muutmist tervist toetavamaks ja abistab tarbijaid tervist toetavamate 
toiduvalikute tegemisel. 

• Toetame kohustusliku märgisüsteemi loomist, eelistatult ühte märgisüsteemi Euroopa 
Liidu riikides. 

• Summaarset hinnangut andvatest olemasolevatest märgisüsteemidest peame parimaks 
Nutri-Score`i-tüüpi märgisüsteemi. 

• Teatud toidugruppide puhul võib ette näha erandeid. Kaaluda võib selle märgisüsteemi 
tarbijale paremaks kommunikatsiooniks  lisada juurde selgitus, näiteks tarbimissageduse 
ja koguse kohta. 

• Toitaineliste põhijoonte väljatöötamisel peab arvestama ka toiduohutuse aspektidega. 
Summaarse skoori arvutamisel peaks süsteem arvesse võtma toitumissoovitusi ja andma 
teavet 100 g või 100 ml kohta. 

• Võimalikud pikad üleminekuajad, et oleks võimalik ära kasutada juba olemasolevad 
müügipakendeid.



Aitäh!


