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Lisaainete seadusandlus

• Toidu lisaainete määrus (EÜ) 1333/2008

(viimane konsolideeritud versioon 31.10.2022; 103 muudatust) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1333-
20221031&qid=1677664898100

• Mahetoodetes lisaainete kasutuse määrus (EL) 2021/1165 (V lisa A osa)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02021R1165-
20230207&qid=1678972366104

• Toidu lisaainete spetsifikatsioonide (puhtusnõuded) määrus (EL) 231/2012

(viimane konsolideeritud versioon 31.10.2023; 38 muudatust)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02012R0231-
20221031&qid=1677669802186

• Toidualase teabe tarbijatele esitamise määrus (EL) 1169/2011 (lisaainete märgistamine)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02011R1169-
20180101&qid=1652424211421

Toidu lisaaine vs toidulisand

• Toidu lisaaine – olenemata selle toiteväärtusest ei kasutata tavaliselt iseseisva 

toiduna või toidule iseloomuliku koostisainena ja mille tahtlik tehnoloogilisel 

eesmärgil lisamine toidule selle tootmisel, töötlemisel, valmistamisel, 

käitlemisel, pakendamisel, transpordil või ladustamisel viib või võib põhjendatud 

oletusel viia selleni, et lisaaine ise või tema kõrvalsaadused muutuvad otseselt 

või kaudselt selliste toitude koostisosaks (määrus 1333/2008 art 3 lg 2 p a))

• Toidulisand – kasutamise eesmärk on tavatoitu täiendada, on inimesele 

toitainete või muude füsioloogilise toimega ainete kontsentreeritud allikaks (nt 

vitamiinid, mineraalained) (Põllumajandusministri määrus 12.11.2014 nr 100)
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Lisaainetena ei käsitleta

• mono-, di- või oligosahhariidid

• värviva kõrvaltoimega kuivatatud ja kontsentreeritud toidu

• katte- ja pinnakattematerjalides kasutatavad ained

• „vedel pektiin“

• närimiskummi alusmaterjal

• teatud dekstriinid ja tärklised

• ammooniumkloriid

• vereplasma, toiduželatiin, valguhüdrolüsaadid, piimavalk, gluteen

• tehnoloogilise funktsioonita aminohapped

• kaseinaadid ja kaseiin

• inuliin
(määrus 1333/2008 art 3 lg 2 p a))

Lisaainete määrus (EÜ) 1333/2008

• Euroopa Liidu toidu lisaainete loetelus on:

✓ 41 toiduvärvi

NB! E161g kantaksantiini ja E171 titaandioksiidi võib kasutada vaid ravimites

✓ 20 magusainet (lisandumas E960d glükosüülitud stevioolglükosiidid)

✓ 276 muud lisaainet

• Igal lisaainel on kindlaks määratud nimetus ja E-number (nt E388 fosforhape)

• Määruse lisas II: 

✓ A osa – üldnõuded ja mõned spetsiifilised nõuded

✓ B ja C osa – E-numbrid ja nimetused grupiti, rühmiti

✓ D osa – toidugruppide klassifikatsioon 

✓ E osa – lisaainete loetelu ja kasutustingimused
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Tingimustele mittevastavus

Turule ei tohi lasta määruste 1333/2008 ja 231/2012 nõuetele mittevastavaid

lisaaineid ega neid sisaldavaid toite

Näiteks:

• Lisaaine ei ole ühenduse loetelus

• Lisaaine kasutus ei ole selles toidugrupis lubatud

• Lisaainet kasutatakse lubatust suuremas koguses

• Lisaaine ei vasta puhtusekriteeriumitele (sh allikas)

Lisaainete ohutus

• Kõik toidus kasutada lubatud lisaained läbivad ohutuse hindamise

Globaalselt:

• FAO/WHO Lisaainete ekspertkomitee (JECFA)

Euroopa liidus:

• Kuni 2003.a Toidu Teaduskomitee (SCF)

• Alates 2003.a Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) 
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EFSA riskihinnang

• Hindamisel kasutatakse:

✓ taotleja esitatud andmeid ja

✓ olemasolevaid teaduskirjanduse andmeid

• Kasutada lubatud lisaainete puhul arvestatakse kehtivaid piirnorme

• Toitumisuuringute andmete põhjal hinnatakse saadavust ja vastavalt 

sellele ohtu tarbijatele (eraldi vanusegruppides ning stsenaariumite 

kohaselt)

Saadavus
Toidu 

tarbimine

Aine 

kogus

ADI – ohutu päevane kogus

• ADI on tarbida lubatav ohutu lisaaine kogus, mida võib tarbida kogu eluea 

jooksul (mg kehakaalu kg kohta)

• 𝐴𝐷𝐼 = 𝑁𝑂𝐴𝐸𝐿 (𝑎𝑖𝑛𝑒 𝑘𝑜𝑔𝑢𝑠, 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑒𝑙 𝑒𝑖 𝑜𝑙𝑒 𝑘𝑎𝑡𝑠𝑒𝑙𝑜𝑜𝑚𝑎𝑙𝑒 𝑘𝑎ℎ𝑗𝑢𝑙𝑖𝑘𝑘𝑢𝑚õ𝑗𝑢)

𝑜ℎ𝑢𝑡𝑢𝑠𝑒 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 (100)

• NOAEL → ADI: faktor 10 üleminek katseloomalt inimesele ja 

faktor 10  individuaalsete erinevuste arvestamiseks 

• Üldiselt on ohutuse faktor 100
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ADI määramine

• Teatud lisaainetele määratakse ADI

• Numbriline ADI – riski hindamiseks kehtestatakse kasutustingimused 

(lisaainete piirnormid teatud toidugruppides)

Nt E210-213 bensoehape ja bensoaadid grupi ADI 5

• ADI-t ei ole määratud – väga madala toksilisusega ühenditele, mis 

olemasolevate toksiliste andmete ja lisaainete saadavuse juures ei ole 

inimese tervisele ohtlik

• Reeglina I rühma lisaainetele ADI ei ole määratud ning võib kasutada 

quantum satis koguses

Lisaainete ülehindamine

• Kõik enne 20.01.2009.a turule lubatud lisaained peavad läbima EFSA poolt 

uue riskihindamise (Komisjoni määrus (EL) 257/2010)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A02010R0257-

20210327&qid=1677846556001

• Kokku vajas ülehindamist 317 lisaainet

• Protsess on veninud, 2022.a detsembri lõpu seisuga:

✓ 229 lisaainet on ülehinnatud (72%)

✓ 88 lisaaine ülehindamine on pooleli või ei ole veel alustatud 

(nt paljud magusained, gaasid) 

• Ülehindamise tulemusel keelustati nt E171 titaandioksiid
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Ülehindamise järelmeetmed

• Lisaainele kehtestatakse piirnorm, arvatakse I rühma alt välja jne

• Euroopa Komisjonil on võimalik võtta täiendavaid meetmeid (sh korraldada 

teabenõuded), kui EFSA-le ülehindamiseks esitatud andmeid ei võimalda 

lisaainete kasutamisega seotud aspekte (sh kasutuskoguseid) kinnitada

• Kui täiendavad meetmed selgust ei too, võidakse lisaaine liidu loetelust üldse 

eemaldada (st keelata, nt E912 montaanhappe estrid, E203 kaltsiumsorbaat) 

või kasutusala piirata

• Komisjoni teabenõuded avalikustatakse järgmisel lehel 

https://food.ec.europa.eu/safety/food-improvement-agents/additives/re-evaluation_en

Lisaainete spetsifikatsioonid ehk puhtusenõuded

• Sätestatud määruses (EL) 231/2012

• Lisaaine peab vastama määruse nõuetele: 

✓ millest ja kuidas saadud

✓ kirjeldus, keemiline nimetus ja valem

✓ puhtusekriteeriumid (nt raskmetallide sisaldus) jne

• Aeg-ajalt muudetakse, näiteks: 

✓ heaks on kiidetud E422 glütserooli, E475 rashvapete polüglütseroolestrite ja E476 

polüglütseroolpolüritsinoleaadi definitsiooni, arseeni, plii, elavhõbeda ja kaadmiumi

piirnormide muudatused

✓ heaks on kiidetud E471 rasvhapete mono- ja diglütseriidide spetsifikatsioonide 

muudatused
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Lisaainete ning lõhna- ja maitseainete seire

• Euroopa Komisjoni seire soovitused on heaks kiidetud

• Seire eesmärk on koguda andmeid (analüütilised, dokumentide põhjal jne) ainete 

esinemise kohta ning hinnata, et nende tarbimine ei tekita terviseprobleeme

• Seire aitab loa andmise või ümberhindamise käigus kontrollida ainete 

hinnangulist toidust saadavat kogust

• Piloot algab 2024.a:

✓ 2024.a – 3 lisaainet, 2 lõhna- ja maitseainet

✓ 2025.a – 2 lisaainet, 3 lõhna- ja maitseainet

• Seire algab 2027.a

• Rõhk on kõrgema riskitasemega, määratud ADI-ga ainetel

Euroopa Komisjon lisaainetest

https://food.ec.europa.eu/safety/food-improvement-agents/additives_en
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Lisaainete andmebaas

https://ec.europa.eu/food/food-feed-portal/screen/food-additives/search

Toidugruppe kirjeldav juhenddokument

https://food.ec.europa.eu/system/files/2022-12/fs_food-improvement-agents_guidance_1333-2008_annex-2.pdf

Toidugruppide klassifikatsioon on määruse 

1333/2008 lisas II osas D

Eesti keeles juhenddokument 2016.a-st (3. 

versioon)

https://www.agri.ee/toiduohutus-

toidumargistus/toiduohutus/keemiline-ohutus
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Abimaterjalid lisaainete kohta

• Maaeluministeeriumi kodulehel, keemiline ohutus

https://www.agri.ee/toiduohutus-

toidumargistus/toiduohutus/keemiline-ohutus

• Teabematerjal Toiduteave.ee kodulehel

„Mida on vaja teada toidu lisaainete kasutamisel“

https://toiduteave.ee/wp-

content/uploads/2019/12/Lisaainete_kasutamine_teabe

materjal_20.12.2019.pdf

Toidu lisaainete seadusandlus ja ohutus

Toidu lisaainete kasutus

Praktiline harjutus lisaainete kasutamise kohta
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Lisaainete kasutamise põhimõtted (1)

• Olemasolevate teaduslike tõendite kohaselt ei põhjusta kavandatud 

kasutustasemel probleeme tarbijate tervisele

• Selle järele on põhjendatud tehnoloogiline vajadus, mida ei saa 

rahuldada teiste majanduslikult või tehnoloogiliselt teostatavate 

vahenditega 

• Kasutamine ei eksita tarbijaid

(määrus 1333/2008 art 6 lg 1)

Lisaainete kasutamise põhimõtted (2)

• Toidu toiteväärtuse säilitamine

• Eritoidu vajalike koostisainete või koostisosade tagamine

• Toidu säilivuse või stabiilsuse suurendamine või organoleptiliste 

omaduste parandamine, kui see ei muuda toidu laadi, olemust või 

kvaliteeti ega eksita tarbijat

• Abistamine toidu (sh toidu lisaainete, toiduensüümide ning toidu lõhna- ja 

maitseainete) tootmisel, töötlemisel, valmistamisel, käitlemisel, 

pakendamisel, transpordil või ladustamisel (kuid see ei tohi varjata 

vähese väärtusega toorainete mõju või ebasoovitavate, sh 

ebahügieeniliste toimingute kasutamist)

(määrus 1333/2008 art 6 lg 2 )
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Kasutuskogused

• Kõige madalamal vajalikul tasemel, millega saavutatakse soovitud mõju

• Arvestades lisaainele määratud ohutut päevast kogust (ADI) ning kõikidest 

allikatest saadavat oletatavat lisaaine päevast kogust

• Piirnormid on maksimaalsed lubatud lisatavad kogused (arvuline piirnorm)

• Kui piirnormi ei kehtestata, siis kasutus vastavalt quantum satis

põhimõttele

Piirnorm

• Piirnormid kohalduvad turustatavale tootele

Erandiks kuivatatud ja/või kontsentreeritud toit, mis muudetakse tarvitusvalmis 

märgistusel oleva tarvitamisjuhise kohaselt (nt siirup)

• Toiduvärvide piirnormid kohalduvad toiduvärvi põhikomponendi kogusele

• Piirnorm kehtib lisatavatele kogustele, määrus ei reguleeri looduslikku 

sisaldust (erandiks allergeen sulfitid, mis tuleb märgistusel välja tuua, kui 

sisaldus on üle 10 mg/kg kõikidest allikatest kokku)

• Oluline on arvestada määruse 1333/2008 II lisa E osas toodud piirangute ja 

erandite ning märkustega

27

28



24.03.2023

15

Quantum satis põhimõte

• Arvulist piirnormi ei kehtestata

• Lisaainet kasutatakse hea tootmistava kohaselt minimaalses vajalikus 

koguses, millega saavutatakse soovitud tehnoloogiline mõju, eeldusel, et 

ei eksitata tarbijat

• Quantum satis kehtib reeglina nendele lisaainetele, millele ei ole määratud 

aktsepteeritavat päevadoosi (ADI)

• Quantum satis kasutuskoguse määramisel on abiks: 

✓ lisaaine tootja kasutussoovitus

✓ Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) ülehindamise tulemused

✓ Taimede, loomade, toidu ja sööda alalise komitee (PAFF) tõlgendusotsused

• 127 lisaainet (sh 13 toiduvärvi) võib kasutada quantum satis koguses

Funktsionaalrühmad (määruse 1333/2008 I lisa)

• Kokku 27 rühma

• Lisaainel võib olla mitu funktsiooni

• Codexi lisaainete standard 

https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/gsfa/en/

Magusained Vahustusained

Toiduvärvid Tarret andvad ained

Konservandid Glaseerained

Antioksüdandid Niiskusesäilitajad

Kandeained Modifitseeritud tärklised

Happed Pakendusgaasid

Happesuse regulaatorid Propellendid

Paakumisvastased ained Kergitusained

Vahutamisvastased ained Sekvestrandid

Mahuained Stabilisaatorid

Emulgaatorid Paksendajad

Emulgeerivad soolad Jahu parendajad

Tardained Kontrastitugevdajad

Lõhna- ja maitsetugevdajad

29
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Lisaainete I rühm

• Kokku 138 lisaainet

• Lubatud kasutuskogus quantum satis

• Erandiks:

✓ E425 i) rivieri titaanjuure kummi ja E425 ii) rivieri titaanjuurest saadud 

glükomannaan – 10 g/kg

✓ E620–625 glutamiinhape ja glutamaadid – 10g/kg

✓ E626–629 guanüülhape ja guanülaadid – 500 mg/kg

✓ E630–633 inosiinhape ja inosidaadid – 500 mg/kg

✓ E634–635 ribonukleotiidid – 500 mg/kg

✓ Polüoolid vaid muul eesmärgil kui magustamine 

(määrus 1333/2008 II lisa C osa)

Toiduvärvid

• Annavad toidule värvuse või taastavad selle

• Võivad olla toidu loomulikud komponendid või looduslikud allikad, 

mida tavapäraselt toiduna ega toidule omaste koostisainetena ei 

kasutata

• Toidust ja teistest söödavatest looduslikest allikmaterjalidest 

selektiivse füüsikalise ja/või keemilise ekstraheerimise teel saadud 

valmistised, mille puhul pigmendid on eraldatud toite- või 

aromaatsetest komponentidest

(määrus 1333/2008 I lisa)
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Lisaainete II rühm

• Toiduvärvid, mida on lubatud kasutada 

quantum satis koguses

• 14 toiduvärvi

(määrus 1333/2008 II lisa C osa)

Lisaainete III rühm

• Toiduvärvid, mille puhul piirnorm kehtib nii 

üksikaine kui segu kohta

• 13 toiduvärvi

(määrus 1333/2008 II lisa C osa)
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Toiduvärvide kasutustingimused

Võib kasutada järgmistel eesmärkidel (määrus 1333/2008 art 8):

a) toidu esialgse välimuse taastamine, kui selle värvus on töötlemisel, 

ladustamisel, pakendamisel ja jaotamisel muutnud ega ole seega enam 

isuäratav

b) toidule ahvatlevama välimuse andmine

c) iseenesest värvitule toidule värvuse andmine

Lõpptarbijale ei tohi müüa: E123 amarant, E127 erütrosiin, E160b(i) annaato

biksiin, E160b(ii) annaato norbiksiin, E161g kantaksantiin, E171 

titaandioksiid, E173 alumiinium ja E180 litoolrubiin BK ega nende segusid 

Alumiiniumi sisaldavad toiduvärvid

• Selliseid toiduvärve reguleerib määrus (EL) 380/2012

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0380&qid=1677760669057

• Oluline on alumiiniumlakkidest alumiiniumi saadavus – lisaks toiduvärvi piirnormile 

peab jälgima alumiiniumi piirnormi

• Alumiiniumlakid on praktiliselt vees lahustumatud, segunevad hästi rasvarikastes ja 

pulbrilistes toiduainetes

• Alumiiniumlakkide koostises kasutada lubatud toiduvärvid on loetletud määrus 

380/2012 lisa tabelis 3 
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Näide

Magusained

• Kasutatakse toidule magusa maitse andmiseks või lauamagusainetes 
(määrus 1333/2008 I lisa)

• Lauamagusaine on lubatud magusaine, mis võib sisaldada teisi toidu 

lisaaineid ja/või toidu koostisosi ja mis on suhkru asendajana ettenähtud 

müügiks lõpptarbijale (määrus 1333/2008 art 3 lg 2 p g))
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Lisaainete IV rühm

• Polüoolid on magusamaitselised polüalkoholid

• Annavad mõnevõrra vähem energiat kui suhkrud

• 7 magusainet

(määrus 1333/2008 II lisa C osa)

Magusainete kasutustingimused

Võib kasutada vaid: 

a) vähendatud energiasisaldusega, kaariest 

mittetekitava või suhkrulisandita toidu 

tootmisel

b) suhkru asendamine, kui see võimaldab toidu 

säilimisaega pikendada

c) eritoiduks ettenähtud toidu tootmisel

(määrus 1333/2008 art 7)

EL loetelus on 21 magusainet

Ülimagusad magusained 

(ei anna energiat)

E-number Nimetus

E 950 Kaaliumstsesulfaam

E 951 Aspartaam

E 952 Tsüklamaadid

E 954 Sahhariin

E 955 Sukraloos

E 957 Taumatiin

E 959 Neohesperediin

E 960a Stevia 'st saadud stevioolglükosiidid

E 960c Ensümaatiliselt toodetud stevioolglükosiidid

E 960d Glükosüülitud stevioolglükosiidid

E 961 Neotaam

E 962 Aspartaam-atsesulfaamsool 

E 964 Polüglütsitoolsiirup

E 969 Advantaam
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Magusainete võrdlus suhkruga
E-number Magusaine Magusus võrreldes 

sahharoosiga

ADI Lubatud kogus 

karastusjookides 

(mg/l) 

(toidugrupp 14.1.4)

60 kg täiskasvanule lubatud 

karastusjoogi kogus, et 

jõuda ADI väärtuseni

E420 Sorbitoolid 0,5-1

E421 Mannitool 0,7

E953 Isomalt 0,5

E965 Maltitool 1

E966 Laktitool 0,5

E967 Ksülitool 1

E968 Erütritool 0,6-0,8

E950 Kaaliumatsesulfaam 200 9 350 1,5 l

E952 Tsüklamaadid 30 7 250 1,7 l

E953 Aspartaam 180-200 40 600 4 l

E954 Sahhariin 300-500 5 80 3,7 l

E955 Sukraloos 600 15 300 3 l

E957 Taumatiin 2000-3000 x 0,5 x

E960a, c ja d Stevioolglükosiidid 100-350 4 8 3 l

E961 Neotaam 8000 2 20 6 l

E969 Advantaam 20 000-37 000 5 6 50 l

x

Stevioolglükosiidid 

• E960a Stevia’st saadud stevioolglükosiidid

• E960c(i-iv) ensümaatiliselt toodetud stevioolglükosiidid

• E960d glükosüülitud stevioolglükosiidid

• ADI: 4 mg kehakaalu kg kohta (väljendatud stevioolides)

• Toidus võib lisaainena kasutada vaid stevioolglükosiide, EL-is võib ka müüa 

Paraguai suhkrulehe lehtedest valmistatud teed

• Paraguai suhkrulehe taime või lehtede muu kasutus toiduna või toidu 

koostisosana ei ole lubatud (uuendtoit)

• Fermenteeritud stevioolglükosiidid (INS 960b) ei ole EL-is lubatud 

magusaine
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Näide

Ülekandumine

• Lisaainet võib toidus leiduda, kui (määrus 1333/2008 art 18):

✓ Selles toidugrupis on kasutus lubatud vastavalt määruse 1333/2008 II lisale

✓ Liittoidus, kui lisaaine on lubatud ühes liittoidu koostisosas

✓ Lisaaine sisaldus lisaaines, lõhna- ja maitseaines või toiduensüümis

• Määruse 1333/2008 põhjendus (16): 

„Ilma et see piiraks täiendavate piirangute kehtestamist, võib lisaaine esineda toidus 

peale otse toidule lisamise veel ülekandumise tulemusena koostisosalt, milles see 

lisaaine oli lubatud, tingimusel et valmistoidus ei ole lisaaine tase suurem, kui see 

oleks olnud koostisosa kasutamisel õigete tehnoloogiliste tingimuste ja hea 

tootmistava juures.“
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Toiduained, milles ei või lisaained ülekandumise tõttu leiduda

• Määruse 1333/2008 II lisa A osa Tabel 1

• Tabelis 2 on toiduained, milles ei tohi leiduda toiduvärve

1 Töötlemata toit (1333/2008 art 3 kohaselt)

2 Mesi

3 Emulgeerimata loomsed ja taimsed õlid ja rasvad

4 Või

5 Maitsestamata pastöriseeritud ja steriliseeritud piim, maitsestamata pastöriseeritud koor 

6 Maitsestamata hapendatud piimatooted (kuumutamata)

7 Maitsestamata pett (v.a steriliseeritud pett)

8 Naturaalne mineraalvesi, allikavesi, pudelivesi

9 Kohv (v.a maitsestatud lahustuv kohv) ja kohviekstraktid

10 Maitsestamata tee

11 Suhkrud

12 Kuivad makarontooted (v.a gluteenita ja/või vähese valgusisaldusega dieediks)

13 Imiku- ja väikelapsetoidud, sh meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toit

Lisaainete märgistamine tarbijale

• Määruse 1169/2011 art 18 lg 4 ja VII lisa C osa: lisaained peavad olema tähistatud 

rühma nimetusega, millele järgneb ainete täpne nimetus või number

• Keemiliselt modifitseeritud tärkliste E1404-1452

puhul vaid “modifitseeritud tärklis“

Näited: 

• magusaine E967 või magusaine ksülitool

• säilitusaine E250 või säilitusaine naatriumnitrit

• Pakendusgaaside kasutamisel märge

„Pakendatud gaasikeskkonda“

Hape Vahustusaine

Happesuse regulaator Želeeriv aine

Paakumisvastane aine Glaseeraine

Vahutamisvastane aine Niiskusesäilitaja

Antioksüdant Modifitseeritud tärklis

Mahuaine Säilitusaine

Toiduvärv Propellent

Emulgaator Kergitusaine

Emulgeeriv sool Sekvestrant

Tardaine Stabilisaator

Lõhna- ja maitsetugevdaja Magusaine

Jahu parendaja Paksendaja

45

46



24.03.2023

24

Toiduvärvide märgistusnõuded

Järgmiste toiduvärvide märgistusele tuleb lisada teave „toiduvärvi(de) 

nimetus või E-number: võib avaldada kahjulikku mõju laste aktiivsusele ja 

tähelepanuvõimele“

• E110 päikeseloojangukollane

• E104 kinoliinkollane

• E122 karmosiin

• E129 võlupunane

• E102 tatrasiin

• E124 pomceau 4R

(määrus 1333/2008 art 24 ja V lisa)

Lisateabe kohustus

• Lisateabe esitamise kohustus tuleb 2007.a avaldatud Southamptoni ülikooli 

uuringust

• Kasutati kahte lisaainete segu, mõlemad sisaldasid 4 sünteetilist toiduvärvi ja 

naatriumbensoaati (E211)

• Mõju hinnati 153-le 3-aastasele lapsele ja 144-le 8-9-aastasele lapsele.  

• EFSA 2008.a hinnang järeldas: uuring annab piiratud tõendeid selle kohta, et 

uuritud toiduvärvide ja bensoaadi segud võivad mõjutada mõne lapse aktiivsust ja 

tähelepanuvõimet, tulemusi ei saa üldistada kogu elanikkonna peale. Uuringust 

pole selge, kas negatiivne mõju võib avalduda uuritud segudes sisalduvate 

lisaainete koosmõjul või mõne üksiku lisaaine suhtes 
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Magusainet sisaldava toidu märgistus

• Magusainet sisaldava toidu nimetuse juurde peab lisama märke 

„magusaine(te)ga“ või „suhkrute ja magusaine(te)ga“

• Aspartaami või aspartaam-atsesulfaamsoola sisaldaval toidul „sisaldab 

fenüülalaniini allikat”

• Üle 10% polüoole sisaldaval toidul „ülemäärane tarbimine võib tekitada 

kõhulahtisust”

(määrus 1333/2008 art 23, määrus 1169/2011 III lisa)

Märgistamine ülekandumise korral

• Koostisosade loetellu ei pea lisama lisaaineid (määrus 1169/2011 art 20): 

a) mis esinevad toidus ainult seetõttu, et sisalduvad toidus vastavalt ülekandumise 

põhimõttele kas selle ühes või mitmes koostisosas, juhul kui neil ei ole tehnoloogilist 

funktsiooni valmistootes, 

b) mida kasutatakse abiainena

• Tehnoloogilise funktsiooni hindamiseks lõpptootes on vaja arvestada ka lisaaine 

kogust

• Allergiat või talumatust põhjustavad ained või komponendid, mis on allergeenide 

loetelus, tuleb alati märgistusel esitada (nt E220-E228 vääveldioksiid ja sulfitid) 
(määrus 1169/2011 art 9 , 21 ja II lisa)
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Lisaainete märgistamine ettevõtjalt ettevõtjale (1)

Pakendil/mahutil peavad olema järgmised andmed:

a) iga lisaaine nimi ja/või E-number

b) märge „toiduks“, „piiratud kasutamine toidus“ või täpsem viide kavandatud 

kasutusele toidus

c) vajadusel ladustamise või kasutamise eritingimused

d) partii või seeria identifitseerimistähis

e) kasutusjuhend (kui selle puudumine takistaks lisaainet otstarbekat kasutamist)

f) valmistaja, pakendaja või müüja nimi/ärinimi ja aadress

Lisaainete märgistamine ettevõtjalt ettevõtjale (2)

g) teave koguseliste piirangute kohta

h) netokogus

i) säilivusaeg

j) vajadusel teave allergiat või talumatust põhjustavate ainete kohta

• Kui lisaaineid müüakse omavahel või teiste toidu koostisosadega segatuna, peab olema 

märgitud kõigi koostisosade loetelu (kahanevas järjestuses)

• Kui lisaainetele lisatakse aineid (sh lisaaineid ja muid toidu koostisosi) nende ladustamise, 

müügi, standardimise, lahjendamise või lahustamise hõlbustamiseks, tuleb pakenditele või 

mahutitele märkida kõigi selliste ainete loetelu (kahanevas järjestuses)

• Info punktide e) – g) kohta ning kõik koostisosad võib esitada ka vaid saatedokumentides

(määrus 1333/2008 art 22)
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Lisaainete tõlgendusotsused (PAFF)

• Akrüülamiidi redutseeriv pärm (ARY) (22.06.2022) (toiduensüüm)

• Riisitera mittesöödavatest osadest saadud pulbri kasutamine (30.11.2021)

• Puhverdatud äädikas (17.11.2020)

• jne

https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/committees/paff-committees/novel-food-and-

toxicological-safety_en

https://www.agri.ee/taimede-loomade-toidu-ja-sooda-alalise-komitee-paff-uuendtoidu-ja-

toksikoloogilise-ohutuse

Akrüülamiidi redutseeriv pärm (ARY) 

• Akrüülamiidi vähendamise üheks võimaluseks kasutatakse akrüülamiidi 

lagundavat ensüümi asparaginaas

• Paljud mikroorganismid, sh pagaripärm, „toodavad“ asparaginaasi, kuid 

mitte piisavalt akrüülamiidi vähendamiseks

• Teatud kindlast Saccharomyces cerevisiae tüvest toodetud akrüülamiidi 

vähendav pärm (ARY) sisaldab asparaginaasi koguses, mis võimaldab 

sellise pärmi lisamisel vähendada akrüülamiidi teket toidus

• ARY tahtlikku kasutust toidus tehnoloogilisel eesmärgil käsitletakse 

toiduensüümi kasutamisena

53

54

https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/committees/paff-committees/novel-food-and-toxicological-safety_en
https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/committees/paff-committees/novel-food-and-toxicological-safety_en
https://www.agri.ee/taimede-loomade-toidu-ja-sooda-alalise-komitee-paff-uuendtoidu-ja-toksikoloogilise-ohutuse
https://www.agri.ee/taimede-loomade-toidu-ja-sooda-alalise-komitee-paff-uuendtoidu-ja-toksikoloogilise-ohutuse


24.03.2023

28

Riisitera mittesöödavatest osadest saadud pulbri kasutamine

• Teatud riisitooted (nn riiskontsentraadid) saadakse riisitera mittesöödavate 

osade (kestade) jahvatamisel 

• Saadud pulbrit kasutatakse erinevates toitudes paakumisvastase ainena või 

kandeainena

• Sellise pulbri tahtlikku kasutust toidus tehnoloogilisel eesmärgil (nt 

paakumisvastase ainena, kandeainena) käsitletakse toidu lisaaine 

kasutamisena 

Puhverdatud äädikas

• Turul on äädikal põhinevad tooted, mida on puhverdatud ja/või kuivatatud 

(pH suurem kui 4,9) 

• Puhverdamine/kuivatamine hoiab ära tavalise äädika mõju toote värvile ja 

maitsele

• Puhverdatud äädikat iseseiva toiduna ei tarbita, see ei ole toidu iseloomulik 

koostisosa

• Puhverdatud äädika kasutamine tehnoloogilisel eesmärgil toidus loetakse 

sihilikuks kasutamiseks toidu lisaainena

• EL-is on menetlemisel puhverdatud äädikale lisaainena kasutamise loa 

andmine (E-numbriks saab E267)
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Ekstraktide kasutamine

• Kas ekstrakt on selektiivselt ekstraheeritud, et teatud omadust kasutada? 

• Millisel eesmärgil ekstrakti toidus kasutatakse?

• Ekstraktid, millel on lisaaine kasutuse eesmärk:

✓ Selleriekstrakt – nitritirikas köögiviljaekstrakt asendab E249-E250

✓ Pärmiekstrakt – asendab E621 naatriumvesinikglutamaati

Võimalik toota selektiivselt ekstraheeritud pärmiekstrakti, mille glutamaadi

sisaldus on väga kõrge (tavalises pärmiekstraktis 5%)

✓ Magusad ekstraktid – asendab magusaineid

➢ Vt ka PAFF-i tõlgendusotsust 17.09.2018.a (Tehnoloogilist funktsiooni 

omavate koostisosadega taimsete ekstraktide kasutus)

E249-250 nitritite ja E251-252 nitraatide väiksemad piirnormid

• Nitritite ja nitraatide piirnormide vähendamine liha-, piima- ja kalatoodetes – võivad 

suurendada nitrosamiinide (osa on kantserogeensed) teket

• Aktiivselt arutatud alates 2021.a, tagasiside ka sidusrühmadelt

• Töö eelnõuga on jõudmas lõpusirgele

✓ kehtestatakse jääknormid (peale üleminekuperioodi nitrititel kohustuslikud, 

nitraatidel indikatiivsed)

✓ jääknormid hõlmavad kõikidest allikatest saadavat üldkogust

✓ väljendatud NO2 ja NO3 ioonides (varasemalt NaNO2, NaNO3)

✓ üleminekuperiood tõenäoliselt 24 kuud

✓ arseeni, plii ja elavhõbeda piirnormide oluline vähendamine

• Komisjon soovib/loodab heaks kiita aprillis 
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Toidu lisaainete seadusandlus ja ohutus

Toidu lisaainete kasutus

Praktiline harjutus lisaainete kasutamise kohta

1. Millistes toidugruppides ja millises koguses võib lisaainet 
kasutada?

• Lubatud toidugrupid ja kogused leiab kergelt lisaainete andmebaasist

https://ec.europa.eu/food/food-feed-portal/screen/food-additives/search

a) Lüsosüüm

Lisaaine number E1105 (saab teada määrusest 1333/2008)

Toidugrupid (kogused): 1.7.2 (QS); 1.7.6 (QS, ainult valminud tootes); 14.2.1 (QS, vaid 

teatud õlledes); 14.2.4 (QS, vaid teatud jookides) ja 14.2.8 (QS, vaid teatud jookides)

b) Titaandioksiid

Lisaaine number E171 (saab teada määrusest 1333/2008)

Ei ole toidus lubatud, lubatud kasutada vaid ravimites
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2. Milliseid lisaaineid võib kasutada pitsa tootmisel?

• Koostisosad: keedusink, juust, seened, tomatid, 

tomatikaste, pärmitainas

• Pitsa on liittoit

• Lubatud on kõik lisaained, mis on lubatud igas 

pitsa koostisosas

Nt singis antioksüdandid E301 naatriumaskorbaat ja 

E392 rosmariiniekstrakt 

taignas jahuparandaja E300 askorbiinhape

3. Kas rosolje võib sisaldada magusainet?

• Rosolje on liittoit

• Magusaine kasutustingimused (ja kogused) määrusest 1333/2008 

lisa II osast E

• Magusaine on lubatud suhkrulisandita liittoidus, vähendatud 

energiasisaldusega liittoidus, kalorivaeseks toiduks ettenähtud 

liittoidus, kaariest mittetekitavas liittoidus ja pikendatud 

säilivusajaga liittoidus tingimusel, et magusaine on lubatud liittoidu 

ühes koostisosas

• Kui koostisosaks marineeritud kurgid (toidugrupp 4.2.2), mis 

sisaldavad magusainet, siis ülekandumise põhimõtte kohaselt võib 

rosolje magusainet sisaldada
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4. Millistele kondiitritoodetele ja kui suures koguses võib 
lisada stevioolglükosiide?

• Kondiitritoodete toidugrupi saab teada toidugruppide juhenddokumendist

➢ toidugrupp 5.2 „Muud kondiitritooted, sealhulgas hingeõhku värskendavad pisimaiustused“

• Stevioolglükosiidide kasutustingimused, kogused ja piirangud määrusest 1333/2008 lisa II 

osast E:

• Ainult kakao- ja kuivatatud puuvilja põhised vähendatud energiasisaldusega või ilma lisatud suhkruta kondiitritooted 

➢ piirnorm 270 mg/kg

• Ainult ilma lisatud suhkruta kondiitritooted

• Ainult vähendatud energiasisaldusega kõvad kondiitritooted (kommid ja lutsukommid)

• Ainult vähendatud energiasisaldusega pehmed kondiitritooted (närimiskommid, puuvilja-kummikommid ja suhkruvahust tooted 

/ vahukommid)

• …

➢ piirnorm: 350 mg/kg

5. Kuidas tuua lisaained välja märgistusel – õige või vale? 

a) säilitusaine Nanitrit

Vale. Õige on säilitusaine naatriumnitrit või säilitusaine E250

b) Stevia

Vale. Õige on magusaine stevioolglükosiidid või magusaine E960a

c) toiduvärv 153

Vale. Õige on toiduvärv E153 või toiduvärv taimne süsi

d) paakumisvastane aine äädikhape

Vale. Õige on happesuse regulaator või säilitusaine äädikhape (E260)

e) paksendaja karrageen 

Õige. Alternatiiv: paksendaja E407
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6. Milliseid lisaaineid ja millistel tingimustel võib kasutada 
värske liha puhul?

• Värske liha toidugrupp on 8.1

• Lubatud on kolm lisaainet:

✓ E129 Võlupunane AG, quantum satis

✓ E133 Briljantsinine FCF, quantum satis

✓ E155 Pruun HT, quantum satis

• Nimetatud toiduvärvid on lubatud ainult tervisemarkeeringu tegemiseks!

• Lisaks võib kasutada gaase 0 grupist (nt lämmastik)

• Abi saab toidugruppide juhenddokumendist, lubatud lisaained on loetletud 

määruse 1333/2008 II lisa E osas

Marit Priinits

marit.priinits@agri.ee

625 6271

65

66


	Slide 1: Toidu lisaainete seadusandlus
	Slide 2: Teemad
	Slide 3: Lisaainete seadusandlus
	Slide 4: Toidu lisaaine vs toidulisand
	Slide 5: Lisaainetena ei käsitleta
	Slide 6: Lisaainete määrus (EÜ) 1333/2008
	Slide 7: Tingimustele mittevastavus
	Slide 8: Lisaainete ohutus
	Slide 9: EFSA riskihinnang
	Slide 10: ADI – ohutu päevane kogus
	Slide 11: ADI määramine
	Slide 12: Lisaainete ülehindamine
	Slide 13: Ülehindamise järelmeetmed
	Slide 14: Lisaainete spetsifikatsioonid ehk puhtusenõuded
	Slide 15: Näide 1
	Slide 16: Näide 2
	Slide 17: Lisaainete ning lõhna- ja maitseainete seire
	Slide 18: Euroopa Komisjon lisaainetest
	Slide 19: Lisaainete andmebaas
	Slide 20: Toidugruppe kirjeldav juhenddokument
	Slide 21: Näide 1
	Slide 22: Näide 2
	Slide 23: Abimaterjalid lisaainete kohta
	Slaid 24
	Slide 25: Lisaainete kasutamise põhimõtted (1)
	Slide 26: Lisaainete kasutamise põhimõtted (2)
	Slide 27: Kasutuskogused
	Slide 28: Piirnorm
	Slide 29: Quantum satis põhimõte
	Slide 30: Funktsionaalrühmad (määruse 1333/2008 I lisa)
	Slide 31: Lisaainete I rühm
	Slide 32: Toiduvärvid
	Slide 33: Lisaainete II rühm
	Slide 34: Lisaainete III rühm
	Slide 35: Toiduvärvide kasutustingimused
	Slide 36: Alumiiniumi sisaldavad toiduvärvid
	Slide 37: Näide
	Slide 38: Magusained
	Slide 39: Lisaainete IV rühm
	Slide 40: Magusainete kasutustingimused
	Slide 41: Magusainete võrdlus suhkruga
	Slide 42: Stevioolglükosiidid 
	Slide 43: Näide
	Slide 44: Ülekandumine
	Slide 45: Toiduained, milles ei või lisaained ülekandumise tõttu leiduda
	Slide 46: Lisaainete märgistamine tarbijale
	Slide 47: Toiduvärvide märgistusnõuded 
	Slide 48: Lisateabe kohustus
	Slide 49: Magusainet sisaldava toidu märgistus
	Slide 50: Märgistamine ülekandumise korral
	Slide 51: Lisaainete märgistamine ettevõtjalt ettevõtjale (1)
	Slide 52: Lisaainete märgistamine ettevõtjalt ettevõtjale (2)
	Slide 53: Lisaainete tõlgendusotsused (PAFF)
	Slide 54: Akrüülamiidi redutseeriv pärm (ARY)  
	Slide 55: Riisitera mittesöödavatest osadest saadud pulbri kasutamine
	Slide 56: Puhverdatud äädikas
	Slide 57: Ekstraktide kasutamine
	Slide 58: E249-250 nitritite ja E251-252 nitraatide väiksemad piirnormid
	Slaid 59
	Slide 60: 1. Millistes toidugruppides ja millises koguses võib lisaainet kasutada?
	Slide 61: 2. Milliseid lisaaineid võib kasutada pitsa tootmisel?
	Slide 62: 3. Kas rosolje võib sisaldada magusainet?
	Slide 63: 4. Millistele kondiitritoodetele ja kui suures koguses võib lisada stevioolglükosiide?
	Slide 64: 5. Kuidas tuua lisaained välja märgistusel – õige või vale? 
	Slide 65: 6. Milliseid lisaaineid ja millistel tingimustel võib kasutada värske liha puhul?
	Slaid 66

