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Piimapõhiste toodete 
turukorralduslikud 
nõuded
Ave Raie

Kalapüügi- ja turukorralduse osakonna peaspetsialist

5. mai 2022

Piima ja piimatoodete turukorraldusmeetmete eesmärk 

• luua tootjatele ja töötlejatele stabiilsemad turutingimused;

• tagada toodete kindel koostis ja kvaliteet;

• tagada aus konkurents tootenimetuste kasutamisel;

• tarbija petmise ärahoidmine.
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Seadusandlik alus

• Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1308/2013, 
17. detsember 2013, millega kehtestatakse 
põllumajandustoodete ühine turukorraldus, VII lisa III ja IV 
osa

Mõisted

• „Piim“ – ainult ühe või mitme lüpsmise tulemusena udarast 

eritunud sekreet, millele ei ole midagi lisatud ega midagi 

eraldatud;

• Lubatud on:
˗ rasvasisalduse standardiseerimine;

˗ piima loomulike koostisainete lisamine või eemaldamine.

• Kui kasutatud ei ole lehmapiima, tuleb märkida, millise 

loomaliigi piimaga on tegemist.
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Mõisted

• „Piimatooted“ – tooted, mis on saadud ainult piimast, 

arvestades, et nende valmistamiseks vajalikke aineid võib 

lisada juhul, kui neid aineid ei kasutata mõne piima koostisaine 

täielikuks või osaliseks asendamiseks.

• Piimatoodete nimetusi võib kasutada selliste liittoodete 

kirjeldamisel, mille ükski koostisosa ei asenda ühtki piima 

koostisainet ning milles piim või piimatoode on kas 

koguseliselt või toote iseloomustamisel oluline.

Reserveeritud nimetusega piimatooted

Ainult piimatoodetele reserveeritakse järgmised 

kõigil turustusetappidel kasutatavad nimetused:

• vadak;

• koor;

• või;

• pett;

• võiõli;

• kaseiinid;

• veevaba piimarasv;

• juust;

• jogurt;

• keefir;

• kumõss;

• viili/fil;

• smetana;

• fil;

• rjaženka;

• rūgušpiens.
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Reserveeritud nimetusega piimatooted

• Piima ja piimatoodetele reserveeritud nimetusi ei tohi 

kasutada mittepiimatoodete nimetamisel; 

• Mittepiimatoodete puhul ei tohi kasutada ühtki märgist, 

äridokumenti, reklaammaterjali ega ühtki esitusviisi (nt 

menüüs), mis väidab, viitab või vihjab, et toode on 

piimatoode.

Erandid

• Erandina võib piimatoodetele reserveeritud nimetusi 

kasutada teistel(taimsetel) toodetel kasutada ainult siis, kui 

toote nimetus on Euroopa Komisjoni otsuse 2010/791 I lisa 

loetelus liikmesriigi erandina kirjas. 

• Kuna Eestil ei ole nimetatud loetelus erandeid, siis ei tohi 

Eesti turul kasutada piimatoodetele reserveeritud nimetusi 

teiste toodete nimetamiseks.
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Näited veebipoodidest seisuga 03.05.22 

Kookoskreem, SANTA MARIA, 250 ml

Näited veebipoodidest seisuga 03.05.22 

Kookoskreem, THAI CHOICE, 400 ml
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Näited veebipoodidest seisuga 03.05.22 

Kondenseeritud kookose ekstrakt, NATURES CHARM, 360 ml

Näited veebipoodidest seisuga 03.05.22 

Kookose-riisijook, 1 l, ALPRO
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Joogipiim

• Müüginimetused:

˗ toorpiim: piim, mida pole kuumutatud üle 40 °C ega töödeldud mingil 
samaväärse mõjuga viisil;

˗ täispiim: 

▪ standardne täispiim – rasvasisaldus vähemalt 3,5 %;
▪ mittestandardne täispiim – rasvasisaldust pole pärast lüpsmist muudetud 

(ei tohi olla siiski alla 3,5 %);
˗ madala rasvasisaldusega piim – rasvasisaldus 1,5-1,8 %;

˗ rasvatu piim – rasvasisaldus kõige rohkem 0,5 %.

• Joogipiimal, mille rasvasisaldus ei vasta seadusandluses sätestatud 
nõuetele, tuleb märkida rasvasisaldus pakendil kümnendkoha 
täpsusega.

Või ja võiderasvad

• Või on piimarasvatoode, mis sisaldab vähemalt 80 %, 

kuid alla 90 % piimarasva, kuni 16 % vett ja kuni 2 % 

rasvata kuivainet.

• Kui või on valmistatud otse piimast või koorest, on 

lubatud koos „või“ nimetusega kasutada mõistet 

„traditsiooniline“.

13

14



05.05.2022

8

Või ja võiderasvad

Võiderasvadeks nimetatakse tooteid, mis vastavad 

järgmistele tingimustele:

• toote rasvasisaldus on vahemikus 10–90 %;

• toode on 20 °C juures tahke;

• toode sobib kasutamiseks võidena;

• rasvad moodustavad vähemalt 2/3 kuivainest.

Või ja võiderasvad

Võiderasvad jaotatakse 3 gruppi:

• piimarasvad – tooted, mis ei sisalda muid rasvu peale 
piimarasva;

• rasvad – taimsed ja/või loomsed rasvad, millest 
piimarasv võib moodustada kuni 3 %;

• rasvasegud – taimsetest ja loomsetest rasvadest 
kokku segatud rasvad, millest piimarasv või 
moodustada 10-80 %.
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Tänan 
kuulamast!

Ave Raie
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