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Toidu kaugmüük



Õiguslik alus

Peamised õigusaktid, mis rakenduvad toidu kaugmüügile ja reklaamile on:

• 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded

• 852/2004, millega sätestatakse toiduhügieeni üldnõuded

• 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erireeglid

• 1169/2011, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele

• 1924/2006, millega sätestatakse nõuded toitumis- ja tervisealaste väidete esitamisel tarbijale 

pakutava toidu märgistusel, toidu esitlemisel ja toidu reklaamis

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02002R0178-20210526
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02004R0852-20210324
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02004R0853-20211028
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02011R1169-20180101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1924-20141213&qid=1605853114898&from=ET


Toidualase teabe esitamise põhinõuded

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1169/2011 
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Üldised põhimõtted

• Teave peab olema eesti keeles

• Esitatav toidualane teave peab olema tõene, selge, tarbijale üheselt arusaadav ja ei tohi tarbijat 
eksitada

• Toidule ei tohi omistada haigusi ennetavaid, ravivaid või leevendavaid omadusi

• Esitada ei tohi toitumis- ja tervisealaseid väiteid, kui need ei ole lubatud või on vastuolus nõuetega

Lubatud toitumisalased väited: määrus (EÜ) 1924/2006 

nt „suhkruvaba“, „suure valgusisaldusega“, „vähendatud energiasisaldusega“

Lubatud tervisealased väited: määrus (EL) nr 432/2012

nt „Vitamiin A aitab hoida normaalset silmanägemist“ 

Toitumis- ja tervisealaste väidete EL register

https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=register.home


Toitumis- ja tervisealased väited

„Vitamiin C aitab vähendada väsimust ja kurnatust“ 

„Astelpajumahl aitab vähendada väsimust ja kurnatust“

NB! Väidete esitamine on vabatahtlik, kuid kõik esitatud väited peavad olema piisavalt põhjendatud 
ega tohi tarbijat eksitada

Käitleja peab olema võimeline tõestama esitatud väiteid, sh nt e-poes esitatud väiteid



Toidualase teabe esitamine 

Toidu kaugmüügil tuleb teavet esitada

1. Enne ostu sooritamist (st enne, kui tarbija otsustab ostu jätkata)

2. Kättetoimetamise ajal

Kui toitu müüakse e-poes

• Kohustuslik toidualane teave peab olema kättesaadav enne ostu sooritamist

Nõuete erisus

• Müügipakendis toit

• Müügipakendisse pakendamata toit

(Põllumajandusministri 11.03.2015 määrus nr 24)

https://www.riigiteataja.ee/akt/113032015019?leiaKehtiv


Müügipakendis toit

Kohustuslik toidualane teave kaugmüügi korral

• Kättesaadav enne ostu sooritamist,

v.a säilimisaja märgistus, külmutamise tähtpäev

NB! Kättetoimetamise ajal peavad olema kõik kohustuslikud andmed kättesaadavad, sh 

säilimisaja märgistus

• Kuupäevad „parim enne“, „parim enne lõppu“, „kõlblik kuni“ või „külmutatud“ peavad olema 

esitatud tarbijale üleantaval müügipakendil

https://www.prismamarket.ee/products/17656



Müügipakendis toit

Kohustuslik toidualane teave kaugmüügi korral

• Toidu nimetus (kaubamärgist ega väljamõeldud nimetusest ei piisa)

• Toidu netokogus

• Koostisosade loetelu (eelnev pealkiri sisaldab sõna „koostisosad“)

• Teave allergeenide kohta (esitatakse koostisosade loetelus teistest koostisosadest eristuvalt)

• Teatud koostisosa(de) kogus, %

• Toitumisalane teave 

• Toidukäitleja nimi või ärinimi ja aadress

• Päritoluriik või lähtekoht (kohustuslik teatud toitudel või kui selle puudumine võib tarbijat eksitada)

• Eritingimused säilitamise ja/või kasutamise kohta

• Tarvitamisjuhis (vajadusel)

• Joogi tegelik etanoolisisaldus mahuprotsentides, kui see on suurem kui 1,2 % vol

NB! Kuupäevad „parim enne“, „parim enne lõppu“, 

„kõlblik kuni“ või „külmutatud“ peavad olema esitatud 

tarbijale üleantaval müügipakendil



kirjeldav nimetus

Müügipakendis toit

Kohustuslik toidualane teave kaugmüügi korral

väljamõeldud nimetus

Hoiatus!



Allergeenide esitamine

NB! Gluteeni sisaldavate teraviljade ja neist valmistatud toodete 

puhul tuleb rõhutada teravilja nimetust

nt nisugluteen, NISUgluteen, nisugluteen, gluteen (nisu)



Kui andmed võivad muutuda

Näide 1. Toote päritoluriik võib varieeruda

• Esitada üldteave, mis informeeriks tarbijat erinevatest võimalustest

nt „toote päritoluriik võib olla Taani, Belgia või Saksamaa“

NB! Müügipakendil või sellele lisatud märgistusel peab olema kirjas toote täpne päritoluriik

Näide 2. Toodet müüakse kaaluhinnaga 

• Esitada kaaluvahemikud

nt „väike (0,9-1,19 kg), keskmine (1,2-1,79 kg) ja suur (1,8-2,1 kg)“

NB! Müügipakendil või sellele lisatud märgistusel peab olema kirjas toote täpne kaal



Müügipakendisse pakendamata toit

Põllumajandusministri 11.03.2015 määrus nr 24 

• Lahtiselt müüdav toit 

• Tarbija soovil müügikohas pakendatav toit

• Müügikohas tarbija juuresolekuta vahetult müügiks pakendatud toit

NB! Arvestama peab ka toidugrupipõhiste lisanõuetega

nt värsked puu- ja köögiviljad, värske veise- ja sealiha

Foto: Andres Putting

https://www.ulemistecity.ee/wp-

content/uploads/2020/11/selver-5-980x653.jpg



Müügipakendisse pakendamata toit

Põllumajandusministri 11.03.2015 määrus nr 24 

Kohustuslik toidualane teave kaugmüügi korral

• Kättesaadav enne ostu sooritamist,

v.a säilimisaja märgistus

• Esitatakse nt e-poes, telefonirakenduses (nt Wolt, Bolt Food)

NB! Kättetoimetamise ajal peavad olema kõik kohustuslikud andmed kättesaadavad, sh 

säilimisaja märgistus



Müügipakendisse pakendamata toit

Toitlustusettevõte

Lahtiselt müüdav toit, tarbija soovil pakendatav toit

• Toidu nimetus

• Teave allergiat või talumatust põhjustavate ainete kohta

Tarbija juureolekuta vahetult müügiks pakendatud toit

lisaks eelnevale:

• Nimetusega kaasnevad kohustuslikud andmed

• Käitleja nimi, kelle nime all toitu turustatakse

• Netokogus

• Päritoluriik või lähtekoht (kui nõutud või puudumine eksitab)

• Säilimisaeg



Müügipakendisse pakendamata toit

Jaekaubandusettevõte

Lahtiselt müüdav toit, tarbija soovil pakendatav toit

• Toidu nimetus + nimetusega kaasnevad kohustuslikud 
andmed (nt märge „sulatatud“)

• Teave allergiat või talumatust põhjustavate ainete kohta

• Käitleja nimi, kelle nime all toitu turustatakse

• Päritoluriik või lähtekoht (kui nõutud või puudumine 
eksitab)

• Säilimisaeg

Tarbija juureolekuta vahetult müügiks pakendatud toit

+ lisaks eelnevale

• Netokogus



Lõpetuseks

• Kaugmüügi korral kehtivad kõik toidualase teabe esitamise nõuded 

• Arvestama peab ka toidugruppidele kehtivate lisanõuetega

• Toidu reklaamimisel tuleb järgida üldiseid toidualase teabe edastamise nõudeid

Kasulikud lingid

• Komisjoni talituste koostatud töödokument

• Põllumajandus- ja Toiduameti juhend „Toidu müük ja reklaam e-kaubanduses“ 

• Toidu märgistamise e-käsiraamat

https://pta.agri.ee/media/2066/download
https://pta.agri.ee/media/3366/download
https://toiduteave.ee/margistamine/


Hellika Kallaste

hellika.kallaste@agri.ee


