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Praktiku kogemus 
turukorralduslikest nõuetest
tulenevate märgistamise
erinõuete rakendamisest

Monika Liias

Audiitor (Metrosert AS)

05.05.2022

Monika 
Liias

# Olen lõpetanud TTÜ magistratuuri (Toidutehnika ja 

tootearendus; Bio- ja toiduainetetehnoloogia)

# Varasemad töökogemused: Põltsamaa Felix, Kalev, 

Balsnack, Sanitex 

# Olen töötanud kaubanduses: Keila TÜ, Selver

# Olin abiks toidu märgistamise e-käsiraamatu

koostamisel 

# Täna töötan kvaliteedijuhtimissüsteemide 

audiitorina Metroserdis
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Mida tuleks 
silmas 
pidada 
märgistusel 
ja tõlkimisel?

• Märgistuse nõuded 1169/2011: nimetus, kaal, koostisosad, 
toitumisalane teave, nimetuses välja tuua „magusainega“, 
kasutusjuhised jne

• Erinevate toidugruppide erinõuded (turukorralduslikud nõuded) : 
kvaliteedi klassid, päritolumaa, sordi/liigi nimetus jne

• Pakend: kas vajalik info mahub? Kas on hulgi- või jaepakend

• Õigekeelsus, kontekst, spetsiifilised sõnad

broccoli - brokoli e spargelkapsas; 

low fat cocoa - vähendatud rasvasisaldusega kakaopulber; 

oregano (Origanum vulgare) - harilik pune; 

Hot chocolate või Chocolate Drink – kakaojook (pulber);

šokolaadi meenutav maiustus – batoon

freeze - dried  - külmkuivatatud (külmutuskuivatatud)

cocoa – kakaopulber

05.05.2022
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Tõlkebüroo 
või 
spetsialist?

05.05.2022

Toote pakendilt tõlge (rootsi ja inglise keeles):

Ingredienser: Vatten, KÄRNMJÖLK, 
vegetabiliska oljor (raps och palm#), modifierad
stärkelse, emulgeringsmedel (mono- och
diglycerider avvegetabiliska fettsyror), 
stabiliseringsmedel (metylcellulosa, 
guarkärnmjöl), surhetsreglerande medel
(natriumcitrat, citronsyra), laktasenzym, arom.

Ingredients: Water, BUTTERMILK, vegetable oils 
(rapeseed and palm), modified starch, 
emulsifiers (mono- and diglycerides of 
vegetabilic fatty acids), stabilizers 
(methylcellulose, guar gum), acidity regulators 
(sodium citrate, citric acid), lactase enzyme, 
aroma

Tõlkebüroo poolt tõlgitud:

Koostis: vesi, lemmikloomapiim, taimeõli
(rapsiseemned, palm), modifitseeritud tärklis, 
emulgaator (rasvhapete mono- ja diglütseriidid), 
stabilisaatorid (metüültselluloos, guarkummi), 
happesuse regulaatorid (naatriumtsitraadid, 
sidrunhape), piimhape, lõhnaaineid
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Tõlkebüroo 
või 
spetsialist?

05.05.2022

Ingredients: Water, BUTTERMILK, vegetable oils 
(rapeseed and palm), modified starch, emulsifiers 
(mono- and diglycerides ofvegetabilic fatty acids), 
stabilizers (methylcellulose, guar gum), acidity 
regulators (sodium citrate, citric acid), lactase 
enzyme, aroma

Korrektne tõlge:

Koostisosad: vesi, PETIPIIM, taimsed õlid (rapsi, 
palmi), modifitseeritud tärklis, emulgaator
(rasvhapete mono- ja diglütseriidid), 
stabilisaatorid (metüültselluloos, guarkummi), 
happesuse regulaatorid (naatriumtsitraadid, 
sidrunhape), laktaasensüüm, lõhna- ja 
maitseained.

Õigekeelsus sobiks, ent mitte alati terminoloogia!

5

Kanamunade turukorralduslikud
nõuded ja märgistamise erinõuded

05.05.2022
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A-klass ehk värsked munad –
toiduks kasutatavad

• suuruse klassid (XL-väga suured ≥73 g; L-
suured ≥63 g ja <73 g; M- keskmise 
suurusega ≥53 g ja <63 g; S-väikesed <53 g)

• tootja kood (tootmissviis-puuris peetavate 
kanade munad, õrrekanade munad jne; 
tootja riigi kood; ettevõtte registri nr)

• lisaks toote nimetus; kogus pakendis; parim 
enne; säilitusviis; tootja andmed

B-klass - toidutööstus ja muu 
tööstus

Pilt: Sanitex e-pood
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Munamass

BALTICOVO 
Munamass, koos
säilitusainega, 
pastöriseeritud,
5kg

EVA 
Kogumunamass, 
pastöriseeritud,
1kg

BALTICOVO
Munakollase
massikonservant, 
5kg

05.05.2022 7

Pildid: Sanitex e-pood

Piima ja piimapõhiste toode turukorralduslikud
nõuded ja märgistamise erinõuded

# Tõlgetes ei toodud välja UHT ehk kõrgpastöriseeritud töötlusviisi (UAT-

Leedu keeles)

# Leedu toob juustude tõlgetes eraldi välja „rasvasus kuivaines“

# Venemaa, Valgevene jäätised - tootja pakendil pole kogu infot välja

toodud (nt toitumisalane teave kilokalorite, rasvhapete, soola ja suhkrute

kohta; jäätised tuleks esitada nii mahu kui kaaluna, ent on välja toodud

ainult grammid; allergeene ei märgistata).

# Koor? Kreem? Piim?
05.05.2022
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Kreem või koor?

MEGGLE Köögikreem
Creme Dual, taimse 
rasvaga, 25%, 1l

#1 RAMA Köögikoor, laktoosivaba, 15% 1L
#2 RAMA Laktoosivaba köögikreem 15% 1l

05.05.2022 9

ALMA Toidukoor, 
20%, 400 ml

Pildid: Sanitex e-pood, Alma veebileht

Kuidas peaks 
tõlkima?

05.05.2022 10
Pilt: Mlekovita veebileht
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„Naturalny“ – eesti 
keeles „naturaalne“ või 
google otsetõlget 
kasutades „loomulik“?

ÕIGE oleks: MLEKOVITA 
Maitsestamata jogurt, 
3%, 1 kg

05.05.2022
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Pilt: Mlekovita veebileht

Kuidas peaks 
tõlkima?

05.05.2022 12
Pilt: Sanitex e-pood
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Tootja nimetab toodet 
oma kodulehel: „GOUDA
cheese product with
vegetable fat“

Tõlkebüroo on tõlkinud: 
Gouda juustutoode, 
48%, ~ 3,5 kg

ÕIGE oleks: Valmistis 
Gouda, taimse rasvaga, 
48%, ~ 3,5 kg

05.05.2022
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Pilt: Sanitex e-pood

Kuidas peaks 
tõlkima?

05.05.2022 14
Pilt: Sanitex LT e-pood
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Leedu kolleegi tõlge: Veganiškas
sūris Veganation su pomidorais ir
baziliku, 125 g

Inglise keeles: Vegan cheese 
Veganation with tomatoes and 
basil, 125 g

Eesti keeles: VEGANATION Taimne 
valmistis tomati ja basiilikuga, 
viilutatud, 125 g

15

Muudame tootja algset märgistus (nimetust):

Coconut Milk - kookosvesi, kookosjook

Coconut Cream - kookoskreem

05.05.2022
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Kuidas peaks 
tõlkima?

05.05.2022 17

Pilt: Sanitex LT e-pood

Turustaja kodulehel on toote 
nimetus ja koostis tõlgitud: 

Knorr Kookospiima pulber,1 kg??
Koostis: 90 % kookospiimapulber* (90 %), 
maltodekstriin, PIIMAVALGUD. Võib 
sisaldada gluteeni, muna ja soja. *valmistatud 
jätkusuutlikult kasvatatud kookospähklitest.

Kas ÕIGE nimetus on: KNORR 
Kookospähkli pulber, 1 kg??

05.05.2022
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Pilt: Sanitex LT e-pood
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Puu- ja köögivilja turustamise nõuded ja 
märgistamise erinõuded

05.05.2022
19

# Ettekirjutus müügisildil vale 
päritolumaa kohta 

# Viinamarjasortidel  või 
mandariinidel sordi nimetused 
puudu

#Avokaadod prügikasti?

Pildid: Sanitex LT e-pood

Kala ja kalandustoodete turukorralduslikud nõuded ja 
märgistamise erinõuded

# Tootjad ja vahendajad on väga teadlikud turukorralduslikest nõuetest, pigem on isegi

rohkem ja täpsem info välja toodud kui nõutud

Püügipiirkond: FAO 27 (Islandi künnis);

Püügvahendid: Pelaagilised kaksiktraalid

# Kalandustoodete puhul on toodud välja kala päritolu ja tootja/pakendaja

# Ladina keelsed nimetused – on juhtumeid, kus kasutatakse veel vanu nimetusi

Vannamei viburhännak – Litopenaeus vannamei (Penaeus vannamei )

Mintai - Gadus chalcogrammus (Theragra chalcogramma )

Põllumajandusministri 14.01.2015 määrus nr 5 „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete liikide tootenimetuste loetelu”

(uuendatud: 30.04.2020).

# Kala värskus - pigem tarbijana tähelepanek, et kala silm tuhm või lõpuste värv tuhm

05.05.2022
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Kuidas peaks 
tõlkima?

05.05.2022 21
Pildid: SantaBremor koduleht

Õigekeelsussõnaraamat 
annab kaaviar

tähenduseks - soolatud 
kalamari. Must, punane 

kaaviar.

Turukorralduslikest 
nõuetest lähtuvalt tohib 

kaaviariks nimetada ainult 
tuuralistelt saadud 

soolatud või soolamata 
marja.

Määrus nr 38:
Kaaviari pakendite märgistamise 
kord ja kaaviari käitleja esitatava 

aruande vorm–Riigi Teataja

05.05.2022

22

Pildid: SantaBremor koduleht

21
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https://www.riigiteataja.ee/akt/121112014034?leiaKehtiv
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Kuigi Valgevene 
tootja nimetab oma 

tooteid vene ja inglise
kaaviar, tuleb lähtuda 
meie määrustest ning 

nimetada tooteid 
eesti keeles näiteks: 

kalamarjatoode, 
heeringamari,  

kalamarjakreem, 
imiteeritud

kalamarjatoode jm

05.05.2022
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Pildid: SantaBremor koduleht

Oliiviõli turustamise nõuded ja märgistuse 
erinõuded

Lõpptarbijale võib jaemüügietapis turustada kolme kategooria oliiviõlisid:

• NEITSIOLIIVIÕLI

• ekstra-neitsioliiviõli (extra virgin olive oil)

• neitsioliiviõli (virgin olive oil)

• RAFINEERITUD OLIIVIÕLIST JA NEITSIOLIIVIÕLIST KOOSNEV OLIIVIÕLI

• OLIIVIJÄÄKÕLI

Neitsioliiviõli-> lambiõli

2020 sügisel GOURMANTE Ekstra-neitsioliiviõli tagasikutsumine ja meediakajastus. PTA

(tollal: Veterinaar- ja Toiduamet) leidis analüüside käigus, et toode ei vastanud oma

kvaliteedinõuetele (vabade rasvhapete sisaldus oleiinhappele vastas lambiõlile).

05.05.2022
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Linnuliha turukorralduslikud nõuded ja 
märgistamise erinõuded

Kodulinnuliha märgistus peab sisaldama järgmisi andmeid:

Kvaliteediklass; hind ja kaaluühikuhind (värske liha); kas liha on värske,

külmutatud või kiirkülmutatud; säilitamistemperatuur; „kõlblik kuni“;

tapamaja või lihalõikusettevõtte loa number; imporditud linnuliha puhul

päritolumaa.

• Rümpade ja rümbaosade nimetused aga ei kattu alati määruse nõuetega

((EÜ) nr 543/2008 I lisa).

broiler thighs – broilerireis, tegelikult broilerikints

drumstick – sääretükk, tegelikult broileripoolkoib

05.05.2022
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Kaitstud geograafiliste tähiste
kasutamisega seotud erinõuded

Pildid: Maaeluministeerium koduleht
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Kuidas peaks 
tõlkima?

05.05.2022 27

Pilt: Sanitex e-pood

Kas sobiks tõlge: 
Kõva juust MONTALTO 
Parmigiano Reggiano 
Mezzano, ~800 g

ÕIGE oleks: 
MONTALTO Juust 
Parmigiano Reggiano 
Mezzano, PDO, ~800 g

28

Pilt: Sanitex e-pood
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Turult kõrvaldamine vigase märgistuse tõttu

1 juhtum Valgevene tootja tootega.

Tootja nimetas toodet: Kalamarjakreem parmesani 

juustuga

Koostisosades oli nimetatud „parmesani juust“. 

Tegelikult tohib nimetada koostisosana Parmigiano 

Regiano kui tegemist on parmesani juustuga. 

Antud juhul oli tegemist tootja eksitusega koostisosana 

pidi olema „kõva juust“. 

Tootja nimetas toote ringi: Kalamarjakreem juustuga

05.05.2022 29

Pilt: SantaBremor koduleht

Millised on suurimad, vead, mille tõttu võib juhtuda, et ei 

saagi turustada, kuidas vältida?

# Kvaliteedivead

# Nõuete rikkumine

# Kaitstud nimetused ja kaubamärgid

# Usaldusväärsed tarnijad

# Tarnijate hindamine, kontroll

# Toodete kontroll pisteliselt

# Personali koolitamine

05.05.2022 30
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Kokkuvõtteks
Koolitada välja oma ettevõtte 
spetsialist(id)

Märgistamise e-käsiraamat 

Võimalusel lasta kellelgi sama eriala 
inimesel üle kontrollida

Tootjad ja vahendajad- küsida infot kui
tundub, et pole piisavalt andmeid

Suhelda PTA spetsialistidega, küsida 
nõu kui pole kindel

Eksimisi võib kõigil ette tulla

Märgistusel tuua välja võimalikult palju 
infot

Koostöös saavutab rohkem

05.05.2022 31

TÄNAN!

Monika Liias

monika.liias@metrosert.ee
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