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• Toidu tahtlik võltsimine majandusliku kasumi saamiseks. 

• Toiduseaduses § 20:
• 1) toidu koostise muutmist ilma märgistust muutmata; 

• 2) märgistuse muutmist tegelikku koostist muutmata; 

• 3) toidule mis tahes viisil teise aine lisamist või sellega toidu töötlemist toidu
madalama väärtuse või nõuetele mittevastavuse varjamiseks; 

• 4) käitlemist, kasutades teise ettevõtja ärinime või kaubamärki ilma tema loata.

Mis on toidu võltsimine? NB! Tegemist ei ole uue nähtusega - juba 
keskajal lisati vürtsile hulka seemneid või
tolmu. 18. ja 19. sajandil lahjendati piima

veega ja lisati kriiti.
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• Majanduslikud põhjused

• Pikendada säilivusaega

• Muuta välimust atraktiivsemaks

• Rahvas on teadlikum, tahab rohkem teada (kunagi maitsenud toit ei ole enam nii
ahvatlem kui saame koostise teada)

• Rahvastiku kasvamisega nõudlus toorainele suur, vaja leida muud lahendusi
”massi” tekitamiseks

Mis viib toidu võltsimiseni?
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Uudistes



5

• Lahjendamine veega
• Lisatakse muid sarnaseid looduslikke koostisosi, sageli suhkrusiirupit

(vähendab aminohappelist koostist)
• Lisatakse komponente, mida algses toidus pole, näiteks värvaineid

(mahlad, maitseained)
• Mahlade korral lisada odavamaid mahlasid nagu viinamarja- või

õunamahl
• Keerukamaks viisiks on odavamate aminohapete lisamine (Gly, Glu)
• Pole õige piirkonna oma

Kuidas toitu võltsitakse?
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• Vanilli
ekstrakt/vahtrasiirup

• Vein

• Õunamahl

• Tee

• Kala

• Kohvi

Kõige enam võltsitud toiduained

• Apelsinimahl

• Safran

• Mesi

• Piim

• Oliiviõli

• Alkohol
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• Mesi on väärtuslik toiduaine ja ravim.

• Erineva päritoluga meed on erinevalt
hinnatud.

• Põhjamaisest kliimast saadud mesi ja 
monofloorne mesi kallim.

• Valesti märgistamine.
• Polegi üldse mesi, asendatakse tegelik toode

värvitud suhkrusiirupiga

• Pole selle geograafilise päritoluga

Mesi

Mesi on mesilaste poolt taimedelt
kogutud nektarist või eritistest

spetsiifiliste ainete lisamisega toodetud ja
kärjekannudes valminud enamasti magus 

toiduaine.
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Mee koostis

• 82 % süsivesikud

• 38 % fruktoos

• 31 % glükoos

• 13 % muud

• 17 % vesi

• 0,9 % aminohapped

• 0,1 % ensüümid, vitamiinid, mineraalid
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• 1. märts 2018 – Euroopa Parlamendi resolutsioon

• Selleks, et mesi oleks kogu toiduainete tarneahela ulatuses tuvastatav ja 
botaanilise päritolu järgi liigitatav, nõuavad saadikud mee jälgitavuse nõude
karmistamist. 

• Parlament palub Euroopa Komisjonil töötada välja mee võltsimisjuhtumite
tuvastamiseks tõhusad laboratoorsed analüüsimeetodid ja kutsub liikmesriike
üles kehtestama rikkujatele rangemad karistused.

Lahing mee võltsimisele Euroopas
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• Meetod segude lahutamiseks
üksikuteks komponentideks.

• Saame määrata üksikute
komponentide esinemist ja ka
sisaldust proovis.

MEETOD 1 - Kromatograafia

http://technologyinscience.blogspot.com.ee/2011/12/factors-affecting-efficiency-of-column.html#.Wpo3M2Z7GCQ
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Mete aminohapete analüüs

1 –His, 2 – Arg, 3 – Asn, 4 – Gln, 5 – Ser, 6 – Asp, 
7 – Glu, 8 – Thr, 9 – Gly, 10 – β-Ala, 11 – GABA, 
12 – α-Ala, 13 – Pro, 14 – Tyr, 16 – Val, 19 – Orn, 
20 – Phe, 21 – Ile, 22 – Leu, 23 – Lys, N –
ammooniumiooni derivaat

Aastatel 2006 – 2012 
üle 200 meeproovi. 

Andmebaas erinevates
metest nii Eestist kui mujalt

maailmast.

Aminohapped pärinevad
õietolmust ja ka

mesilastest.
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Kemomeetria
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BOTAANILINE PÄRITOLU

matemaatiliste ja statistiliste meetodite
rakendamine keemilistele mõõtmistele
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Peakomponentide analüüs väiksemale andmestikule
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Argentiina

Läti

Välismaa

Kanarbik

Kummalise Ile, Leu, Lys sisaldusegaLääne- ja Kesk-Eesti

Põhja-, Ida- ja Lõuna-Eesti

Tartu Ülikool 2010

GEOGRAAFILINE PÄRITOLU
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• Safran

• Apelsinimahl

• Balsami äädikas

• Riisi vein (vanuse kindlaks tegemine)

• Tee liikide (must, roheline, oolong, Pu-erh)

• Kohvi

Aminohapped – päritolu tuvastamiseks
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• Maailma kalleim vürts – 1 g u 10 eur

• Safrankrookuse õie emakasuudmest

• Asendatakse kurkumiga, värvitud siidiniitidega, kuivatatud sibulaga, 
päevalilledega jms. 

• Võltsimist võimalik tuvastada määrates lisandeid, näiteks värvaineid

• On võimalik ka määrates DNA-d

• Aminohappelise koostise abil geograafilise päritolu kindlakstegemine

Safran
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• Kõige madalam summarne aminohapete kontsentratsioon on apelsinidest
pressitud pakitud mahlas, ka kontsentraadist mahlas

• Pro hindamaks lahjendamist

• laboris pressitud mahlas rohkem kui pakimahlas

• Asp+Arg pakimahlas vähem kui pressitud mahlas

Apelsinimahl
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MEETOD 2 – Spektromeetrilised meetodid

• Tuumamagnetresonants 
spektromeetria – NMR

• Massispektromeetria - MS

Keelatud värvainete 
kasutamise tuvastamine!

Mee võltsingute tuvastamise 
kõige kaasaegsem meetod.

http://q-more.chemeurope.com/q-more-articles/183/more-than-honey.html
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• Õli, juust, puuvilja mahlad - geograafiline päritolu

• Piim/juust – lehmapiim vs sojapiim vs lambapiim

• Piim – vabade rasvhapete uurimine, orgaaniline vs tavaline

• Veinid – geograafiline päritolu, viinamarja sort, aasta jms.

• Kala riknemise uurimine – säilitamistingimused (sulatatud?)

• Tee kvaliteedi määramine

Toiduainete uurimine massispektromeetriaga
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• Uurimisvaldkond, mis tegeleb toidu ja toitumise uurimisega kasutades
erinevaid oomikaid.

• Eesmärgiks on parandada tarbija heaolu, tervist ja ka teadmisi. 

• Markeerida uut ajastut, mille raames leida toidu analüüsimiseks uusi
võimalusi kasutades epigenoomika, genoomika, proteoomika, 
metaboloomika jms tööriistu.

Meetod 3 - Foodomics
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• Järjest kasvavam trend toiduanalüüsis

• Nii geograafilise päritolu tuvastamiseks kui ka liigi/sordi tuvastamiseks –
Manuka mee kindlaks tegemine

• Stabiilsem ja vähem tundlikum keskkonnamõjudele kui teised analüüdid

• Piim – orgaaniline vs mitteorgaaniline

• Kohvi, tomat, riis, õli, pähklid jms

• Kala liikide tuvastamine

Toidu DNA-analüüs
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• Kiiremad

• Täpsemad

• Odavamad

• Kombineerimine kemomeetriaga

• Võltsimiste parem tuvastamine

Pidev meetodite areng
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• Toidu autentsuse tuvastamine ei ole võimalik ilma analüütilise
keemiata

• Analüütilised keemikud peavad olema pidevalt valmis uusi meetodeid
välja töötama
• Nii kui tuleb uus tuvastamise meetod, püüavad võltsijad seda petta

• Oluline erinevatest aspektidest – inimese tervis, majanduslik aspekt
jms.

Kokkuvõtteks



Tänan tähelepanu eest!


