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"Toiduainetööstuse tootmishügieen"
Halo kirjastus, 392 lk.

Käsitletavad teemad:

• Tootmishügieeni üldine korraldus

• Head tootmis- ja hügieenitavad

• Riikliku järelevalve korraldus

• Tööohutus

• Toiduohutuse tavad ja süsteemid

• Tootmispindade puhtust mõjutavad faktorid

• Tootmispindade hügieeni hindamine

• Mikroorganismid ja toit

• Toiduainetööstuse sanitatsioon

• Reovee ja jäätmete käitlemine

• Veehügieen

Toidu säilimisaeg ja seadusandlus

• Toidu säilitamisnõuded
– Põllumajandusministri määrus nr. 66;

• Sätestatakse toidu säilitamisnõuded, mille alusel toidu valmistaja või pakendaja määrab 
säilitamisnõuded, kui ta ei ole teinud kestvuskatseid säilitamisnõuete määramiseks;

• Säilitamisnõuded toidugruppide kaupa (esitatud määruse lisas);

• Säilitamisaega arvestatakse alates tehnoloogilise protsessi lõpust, mil toit on saavutanud säilitamiseks 
vajaliku temperatuuri.

• Komisjoni Määrus (EÜ) nr. 2073/2005 toiduainete mikrobioloogiliste kriteeriumite kohta
– Toit peab vastama kehtestatud mikrobioloogilistele kriteeriumitele.

• Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määrus (EL) nr. 1169/2011 toidualase teabe esitamine tarbijale
– Artikkel 24, Minimaalse säilimisaja tähtpäev, tarvitamise tähtpäev ning külmutamise tähtpäev.
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Miks ja kellele on vaja teada toidu õiget säilimisaega?

• Eelkõige toidu tootjatele, et

– vastata seadusandlusest tulenevatele nõuetele

• riikliku järelevalve usaldus;

– toidu ohutus ja kvaliteet oleks tagatud kuni säilimisaja lõpuni

• tarbijate usaldus;

– minimeerida toidu raiskamist ja vähendada ökoloogilist jalajälge.

Toidu säilimisaeg, mõiste

Suurbritannia Toidu Teaduse ja Tehnoloogia Instituut (Institute of Food Science and Technology) 
määratleb toidu säilimisaega järgnevalt:

Toidu säilimisaeg on ajaperiood, mille jooksul toit:

– on ohutu;

– säilitab soovitud sensoorsed, keemilised, füüsikalised, mikrobioloogilised ja funktsionaalsed 
omadused;

– kus asjakohane, säilitades toitu ettenähtud säilitamistingimustes, vastab toidu märgistusel 
deklareeritud toitainelisele kooslusele.

• Toidu säilimisaeg on ajaperiood, mille jooksul, rakendades määratletud säilitamistingimusi, 
püsib toit ohutu, säilitab soovitavad kvaliteediomadused ja on inimtoiduks kasutuskõlblik

– Toidu säilimisaja määramise juhend (Roasto ja Laikoja, 2017)
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Toiduohutuse tõendamine

• Toiduohutuse tõendamine on ettevõtte enesekontrolli tõhususe tõendamise kõige olulisem osa

– Toiduohutust on võimalik tõendada korrektselt teostatud kestvuskatsete alusel. 

• Enesekontrollisüsteemi tõendamistegevused jagunevad:

– kasutuskohasuse tõendamine, valideerimine
• kõik tegevused kinnitamaks, et meetodid ja seaded, millega ohtusid kontrollitakse ning ohjatakse on 

piisavalt adekvaatsed.

• kas antud meetodeid, tehnoloogiaid ning seadmeid kasutades tagatakse ohutu toidu tootmine?

– nõuetekohasuse tõendamine, verifitseerimine
• erinevate hindamisvõimaluste kasutamine tõendamaks, et toiduohutuse süsteem on korrektne ning 

toimib efektiivselt.

• kas ettevõtte toiduohutussüsteemi rakendades tagatakse ohutu toidu tootmine?

Toidu säilimisaja kasutus- ja nõuetekohasuse tõendamine

• Obtaining and documenting any evidence that proves that the shelf-life of a food is accurate
and that the food will maintain its safety and/or quality until the end of that shelf-life

• Iirimaa Toiduamet, 2017.

• Kõikvõimalike andmete kogumine (k.a nende dokumenteerimine), mis tõendavad, et toidu
säilimisaeg on õige ja et toit säilitab ohutuse ja/või kvaliteedi kuni märgistusel/pakendil esitatud
säilimisaja lõpuni.
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Toidu säilimisaja määramine on eesmärgistatud 

metodoloogiliste abinõude rakendamine selleks, et 

määrata periood (aeg), mille jooksul toit säilitab ohutuse 

ning aktsepteeritava kvaliteedi (inimtoiduks 

kasutuskõlblikkuse).

Toidu kvaliteet – summa omadustest vastata kõigile vajalikele ning 
eeldatavatele nõuetele

(Põhikoostisosad)

Mugavus/eelistus

Sensoorne väärtus

Toiteväärtus

Toiduohutus

(Toidupettus ja pahatahtlik võltsimine)

(Toitaineline kooslus)
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Toidu säilimisaeg ja toiduohutus

• Riiklikud institutsioonid ning tarbijad nõuavad toiduainetööstustelt 
pakendi- ning toidujäätmete vähendamist.

• Tarbijad nõuavad üha enam nn tervislikke tooteid:

– vähendatud rasva-, suhkru- ning soolasisaldusega toidud;

– sünteetiliste toidu lisaainete (k.a. säilitusainete) eemaldamine toidust 

jms.

• Eelnevast tingituna peab toidukäitleja teadma toote koostisosade, 
töötlemistingimuste ning pakendamise mõjudest toidu ohutusele 
ja –kvaliteedile k.a. säilimisele.

http://www.karums.eu/ee/

http://www.thestar.com.my/lifestyle/health

Toidu riknemine (Man, 2004)

• Toidu riknemist saab selgitada ühe või rohkema järgnevalt nimetatud 
mehhanismi kaudu:

– Niiskuse ja/või veeauru ülekanne, mis põhjustab niiskuse sisalduse suurenemist 

või vähenemist toidus;

– Hapniku, lõhnade ja maitsete ülekanne toidule;

– Valgusest (päevavalgus või kunstlik valgus) tingitud muutused toidus;

– Keemilised ja/või biokeemilised muutused;

– Mikrobioloogilised muutused;

– Teised mehhanismid või muutused, mis põhjustavad toidu kvaliteedi halvenemist 

kas ühe või mitme eelmainitud teguri tõttu, nt kahjuritest tingitud 

pakendikahjustused;

– Temperatuurist, mis on kõige olulisem keskkonnategur ning mõjutab kõiki 

eelmainitud mehhanisme.
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Toidu riknemist mõjutavad tegurid

• Toidu riknemine on reeglina tingitud või mõjutatud:
– Tooraine(te)st (kvaliteet, saastemäärad, säilitamistingimused);

– Toidu valmistamisest (kasutatavad koostisained ning nende koosmõju mõjutab otseselt mikroorganismide 
liigilist kooslust ning nende arvukust, see omakorda säilimisaega);

– Toidu vee aktiivsusest (aw) ehk toidus olevast vee kogusest, mida mikroorganismid saavad kasutada

• veeaktiivsust saab vähendada nt suhkrute ja soolade toidule lisamisega;

– pH-st ehk toidu happelisuse ja aluselisuse määrast – mõjutab otseselt seda millised mikroorganismide 
liigid on võimelised toidus eluvõimelisena püsima ja/või paljunema.

• nt värskete rannakarpide säilimisaeg on väga lühikene, kuid rannakarbid äädikamarinaadis säilivad 
märkimisväärselt kauem;

– Hapniku olemasolust ehk toidu ümbert õhu eemaldamisest või VP ja MAP kasutamisest, mis pikendab 

oluliselt teatud toitude säilimisaega. Siiski, mõned mikroorganismid on võimelised kasvama ka hapnikuvabas 

keskkonnas;

– Toidu säilitusainetest; pakendamisest; säilitamistingimustest jms.

Toidus mikroorganismide kasvu mõjutavad tegurid

Välised faktorid

temperatuur

atmosfäär

gaasiline koostis

niiskus

Töötlemise faktorid

kuumtöötlemine

hapendamine

kuivat.

VP

soolamine

suhkrute lisamine

MAP

mikroflooramikrofloora mikroflooramikrofloora

Seesmised faktorid

strukt.
toitained

antimikr. komponendid

aw

pH

Eh
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Mis sunnib pakendeid uuendama?

• Seadusandlus

– rangemad toiduohutuse ja märgistamise ning tarbijakaitse nõuded.

• Müügiedu saavutamise vajadus.

• Säilimisaja pikendamise vajadus

– vajadus vähem kasutada toidus lisaaineid nt sünteetilisi säilitusaineid

– toidu kvaliteedi säilitamine. 

• Kuluefektiivsus.

• Tarbija suurenenud nõuded.

• Suurem kasutuslihtsus, mugavus. 

• Rohkema informatsiooni vajadus.

• Keskkonnanõuded (jäätmete vähendamine, korduvkasutatavus, biolagunev materjal).

Intelligentne pakend

• Intelligentne pakend reageerib:
– toote säilitustingimustele (temperatuur, säilitamise aeg);

– toote kvaliteedile (riknemine ja sellest tingitud pH 
muutus);

– pakendi lekkimise ja gaasikeskkonna muutustele

• info edastatakse indikaatori või elektroonilise seadme abil 
inimesele või seadmele.

• Intelligentne pakend võimaldab külmaketti jälgida

– andes informatsiooni konkreetse  pakendi kohta

• ei tohi anda eksitavat teavet.

www.ripesense.com

Time-it aktiveerub 
toote avamisel.
"tarvita ära x päeva 
möödudes toote 
avamisest"

Triipkoodi 
muutumine



13/03/2018

9

Hügieen ning hügieenialased teadmised omavad alati tähtsust!

• Pakkesüsteemide ja gaase selektiivselt läbilaskvate kilede tootearendus on antud hetkel 
toiduainete pikema säilitamise võtmeteemad.

• Pakendite ja toidu säilivust mõjutavate ainete arenduste kõrval peab:

– toidu tooraine olema kõrge kvaliteediga;

– personali- ja tootmishügieen vajalikul tasemel;

– veo- ja säilitamistemperatuurid õiged;

– köögi- ning toiduhügieeni teadmised piisavad.

Tootmishügieeni tähtsus ettevõttes?
• Kontrollida/ohjata toidupatogeene ja vältida toidupõhiseid infektsioone

• Listeria monocytogenes
• Salmonella enterica
• Staphylococcus aureus
• Shiga-toksiini produtseeriv E. coli (STEC)
• Clostridium botulinum
• Staphylococcus aureus ja paljud teised.

• Ohjata toiduainete riknemist põhjustavate mikroorganismide arvukust
– pärmid ja hallitused;

– teised riknemist põhjustavad bakteriaalsed mikroorganismid.

• Puudulik tootmishügieen põhjustab ettevõttele:
• toodete säilimisaegade lühenemise

• toodete säilimisaegade kõikumise;

• toodete kvaliteedi languse;
• toodete tagasikutsumise;
• ettevõtte töötajate haigestumise;
• tarbijate usalduse languse;
• riigi (riiklik kontroll) usalduse languse;
• ettevõtte tegevuse ajutise peatamise;
• ettevõtte sulgemise.
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Visuaalne vaatlus kombineerituna paberrätikutega
Lihtne ja efektiivne meede sanitatsiooni efektiivsuse esmakontrolli teostamiseks 
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Oleme kaetud bakteritega nii sees kui väljas

Kas oleme inimesed või pigem mikrobioom?

https://mpkb.org/home/pathogenesis/microbiota

10 triljonit mikroobirakku inimese keha sees ja keha pinnal versus 1 triljon inimese keharakku.
Inimese mikrobioom (mikroobide geenid) sisaldab miljon geeni versus inimese genoom, mis sisaldab 23,000 geeni.

Bakteriaalne mitmekesisus inimese nahal
Sinisest ehk väiksemast bakterite mitmekesisusest punaseni ehk suurema mitmekesisuseni

http://www.businessinsider.com/these-maps-show-colonies-of-bacteria-all-over-the-human-body-2015-3
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Kätepesu efektiivsuse tõendamine PetrifilmTM meetodiga

PESEMATA KÄSI PESTUD SOOJA VEE JA 
SEEBIGA, LÜHIKE AEG JA 

VALE TEHNIKA

PÄRAST PESU 
TEHTUD KÄTE 

DESO

Kuumsuitsukanasink (vaakumpakendatud)

• Laboratoorsed analüüsid on teostatud 
"kõlblik kuni" viimasel päeval

– bakterite üldarv = 4,25 x 107 

pmü/g (42.500.000)

– Enterobacteriaceae = <10 pmü/g

– Pärmid ja hallitused = <10 pmü/g

– Salmonella spp: -

– L. monocytogenes: +

Hakkliha mikrobioloogilised kriteeriumid, Määrus 2073/2005 (EU): 
m = 5 x 105 pmü/g; M = 5 x 106 pmü/g; n = 5; c = 2
Aeroobsete bakterite üldarv
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Toidu säilimisaja teave pakendil
Määrus 1169/2011

• Minimaalse säilimisaja tähtpäev märgitakse järgnevalt:
– "Parim enne…..", kui tähtpäev sisaldab päeva

– muudel juhtudel "Parim enne ….. lõppu".

• Sõnadega kaasneb konkreetne tähtpäev või viide tähtpäeva asukohale märgistusel. 

• Vajaduse korral järgneb andmetele säilitamistingimuste kirjeldus, mida tuleb järgida, et toode 
nimetatud aja jooksul säiliks.

• Tähtpäev koosneb päevast, kuust ja võimalusel aastast kodeerimata kujul samas järjekorras. 

• Toidu puhul,
– mis ei säili üle kolme kuu, piisab päeva ja kuu märkimisest;
– mille säilimisaeg on üle kolme kuu, kuid mitte üle 18 kuu, piisab kuu ja aasta märkimisest;
– mille säilimisaeg on üle 18 kuu, piisab aasta märkimisest.



13/03/2018

15

Toidu säilimisaja teave pakendil, Määrus 1169/2011

• Tarvitamise tähtpäev märgitakse järgnevalt:

– sellele eelnevad sõnad "kõlblik kuni …";

– "kõlblik kuni" sõnadega kaasneb tähtpäev või viide tähtpäeva asukohale märgistusel.

• Neile andmetele järgneb säilitamistingimuste kirjeldus, mida tuleb järgida.

• Tähtpäev koosneb päevast, kuust ja võimalusel aastast kodeerimata kujul samas järjekorras.

• Tarvitamise tähtpäev märgitakse igale pakendatud üksikportsjonile.

• Külmutamise või esmakordse külmutamise tähtpäev tuleb märkida järgmiselt: "Külmutatud 
pp/kk/aaaa",

– lisaks eelnevale näitele võib sõnad "külmutatud …" järgneda viide tähtpäeva asukohale märgistusel.

„kõlblik kuni“ ja „parim enne“ tähendus

Tarvitamise tähtpäev:

• Toitu võib tarbida vaid pakendil märgitud "kõlblik kuni" kuupäevani

– seda isegi juhul kui toit näeb veel hea välja ning lõhnab hästi.

Toidu minimaalse säilimisaja tähtpäev:

• Toitu võib tarbida ka pärast pakendil märgitud "parim enne" 
kuupäeva möödumist, 

– kuid toidu kvaliteet ei pruugi olla enam parim.
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Toidu raiskamine ning toidu säilimisaja alase 
informatsiooni tundmine toidu pakenditel

Uuring teostati TNS-i poolt 28 EL-i liikmesriigis

Kui tihti, kui üldse, vaatate toidu ostmisel ja valmistamisel toidu etikettidel märgitud 
"kõlblik kuni" või "parim enne" kuupäevi?
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Mida sinu arvates toidupakendile kirjutatud
"kõlblik kuni" kuupäev tähendab?

Mida sinu arvates toidupakendile kirjutatud
"parim enne" kuupäev tähendab?
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Toidu säilimise märgistus: "kõlblik kuni" and "parim enne"

• Leiti, et tarbijaid on vaja rohkem harida "parim enne" ja 
"kõlblik kuni" tähtpäevade osas

– peamiselt toidu ohutuse ja kvaliteedi põhjustel
• samuti selleks, et vähendada toidu raiskamist.

http://www.stickeryou.com/2/products/matte-labels/725/

Toiduohutuse ja säilitamistingimuste tagamine on eeltingimuseks 
kõikidele toidukäitlejatele

Euroopa seadusandlus kehtestab toiduohutuse tagamise vajaduse eeltingimusena kõikidele 
toidukäitlemisettevõtetele
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RESQ CLUB
Soome, Eesti, Rootsi, Saksamaa, Holland, Malaisia
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Teadmussiirde pikaajaline programm 
toiduohutuse tegevusvaldkonnas

Toiduohutuse PIP raames valmis 2017. aasta lõpus kaheosaline 
juhenddokument "Toidu säilimisaja määramine"
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Toidu säilimisaja määramise juhend

Juhend annab ülevaate toidu säilimisaja määramise põhimõtetest ning kestvuskatsete
läbiviimise etappidest.

Juhendis selgitatakse toidu säilimisaja määramisega seonduvaid mõisteid, seadusandlust ning
toidu säilimisaega mõjutavaid seesmisi ja väliseid tegureid.

Juhendi LISA 1 käsitleb valmistoitude kestvuskatseid L. monocytogenes´e suhtes

44 lk.

Autorid: Mati Roasto ja Katrin Laikoja
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21 lk.
Autorid: Katrin Laikoja ja Mati Roasto

Juhendi teine osa käsitleb järgmisi tootegruppe:

1. Piim ja piimatooted

2. Munatooted

3. Liha ja lihatooted

4. Kala ja kalandustooted

5. Jahu ja jahutooted

6. Kondiitritooted

7. Puu- ja köögiviljad, idandid, pähklid, seemned

8. Mahlatooted

9. Kuivatatud tooted

10. Imikutoit

11. Valmistoidud, sh vegan ja vegetaarsed tooted

12. Rasvad, õlid, kastmed

13. Joogid
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Billy märkas, et kuldkalal on jälle kõhulahtisus

Tänan tähelepanu eest!


