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https://www.riigiteataja.ee/akt/115062016003?leiaKehtiv
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R1169-20140219&qid=1461843629483&from=ET
https://www.riigiteataja.ee/akt/113032015019


Mõisted

• Toidu käitlemine - mitte isiklikuks  

tarvitamiseks mõeldud toidu 

käsitsemisega seotud tegevused nagu

töötlemine/valmistamine 

pakendamine

ladustamine

müük jne

• Toidukäitleja - isik,  kes  tegeleb  toidu  

käitlemisega



Kohustus ja vastutus

Toiduteabe esitamise eest vastutab 
toidukäitleja, kelle nime (ärinime) all toitu 
turustatakse (tootja, valmistaja, 
pakendaja, turustaja … )
importimisel on selleks EL-i importija

Vastutav toidukäitleja tagab toiduteabe 
olemasolu ja nõuetekohasuse
jt …..
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Müügipakendis toit
tarbijale või toitlustusettevõttele valmis kujul esitatav 
artikkel, mis koosneb toidust ja pakendist, millesse 
toit on pakitud enne müüki andmist nii, et pakendi 

sisu ei saa muuta ilma pakendit avamata või 
pakendit muutmata

määratlus ei hõlma toitu, mida pakitakse tarbija 
soovil müügikohas või pakitakse 

müügipakendisse vahetult müügiks



Kohustuslikud üksikasjad
•Toidu nimetus*(samas vaateväljas)

•koostisosade loetelu

•sh allergeenid
•sh teatava koostisosa kogus 
•netokogus*(samas vaateväljas)

•säilimisaeg (‘parim enne’ või ‘kõlblik kuni’)

•külmutatud lihal ja lihavalmistisel, külmutatud töötlemata 
kalandustootel esitada lisaks külmutamise tähtpäev tekstiga 
„külmutatud: (päev-kuu-aasta)“ (või viide tähtpäeva asukohale
•säilitamistingimused (hoida …)

•valmistamisjuhend (vajadusel)

•toidu valmistaja või pakendaja või müüja (äri)nimi ja aadress

•päritoluriik või lähtekoht (kui nõutud või kui puudumine eksitab)

•toitumisalane teave 

•etanooli mahuprotsent (% vol)*(samas vaateväljas)

•… (teatud toitudel lisanõuded)
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müügipakendis 

toidu märgistusel 

(etiketil)

http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=687
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Müügipakendisse 
pakendamata toit

tarbija soovil müügikohas pakitav toit

tarbija juuresolekuta vahetult müügiks pakitav toit 

lahtine toit kaupluse iseteeninduses; 

lahtiselt üleantav toit/roog toitlustusettevõttes



Müügipakendisse pakendamata toit

Tarbijale/toitlustusettevõttele tarnimiseks 

ette nähtud pakendamata toit:

teave antakse edasi vastuvõtvale toidukäitlejale 

(nt kauplusele, restoranile), et see käitleja saaks 

anda tarbijale kohustuslikku teavet:   nimetus, 

koostisosad, allergeenid … (kohustusliku teabe 

nõuded tulevad siseriiklikust õigusaktist PÕM 24)

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


Müügipakendisse pakendamata 
toit kaupluses, turuletil …

toidu valmistaja/tootja 
edastab vähemalt

toidu nimetus ja sellega kaasnevad 

kohustuslikud üksikasjad (nt 

vorsti kest ei ole söödav)

allergeenid

käitleja nimi (valmistaja/tootja/…)

‘parim enne’ või ‘kõlblik kuni’

päritolu / lähtekoht (teatud loomade 

liha, aedvili, kalandustooted)

koostisosade loetelu, millest toit on 

valmistatud

müügikohas esitatakse

toidu nimetus ja kaasnevad üksikasjad

allergeenid v.a juhul kui toidu nimetus 

viitab allergeenile (kitsepiimajuust)

käitleja nimi (valmistaja/tootja/…)

‘parim enne’ või ‘kõlblik kuni’

päritolu / lähtekoht (teatud toidud) -> 

vt edasi

teenindav isik müügikohas peaks oskama anda suulist teavet 

koostisosade ja koostisosa koguse kohta



Allergeenid 

Teatavad allergiat või talumatust 
põhjustavad ained või tooted -> allergeenid

Allergeenid toidualase teabe tähenduses on 
kindel loetelu, esitatud määruse 1169/2011 II lisas 
(vt juhendit Veterinaar- ja Toiduamet- Toit - Toidu
märgistamine -)

–gluteeni sisaldavad teraviljad: nisu, rukis, oder, kaer või nende
hübriidliinid ja neist valmistatud tooted (välja arvatud …)
–koorikloomad, kala, molluskid, muna, piim ja piimatooted, soja, 
maapähklid, pähklid ja mandlid, seller, sinep, seesamiseemned, lupiin,  
vääveldioksiid ja sulfitid (kui üle 10 mg/kg või 10 mg/l)
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http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=687


Päritoluriik

 teatud toitudel kohustuslik

 veise-, sea-, lamba-, kitse- ja kodulinnuliha 
,

 kala (ja kalafilee, suitsukala … ) –> 
püügipiirkond või kasvatamise riik,

 mesi,  värske puu- ja köögivili, munad, 

 oliiviõli,

 mahetoit 



Sea-, lamba-, kitse- ja kodulinnuliha

Värske, jahutatud (või külmutatud):

märkida looma kasvatamise ja tapmise riik 

Kasvatatud: (riigi nimi)/ mitmes EL liikmesriigis / ...

Tapetud: (riigi nimi)

VÕI

kui liha on saadud loomalt, kes on sündinud, 

kasvanud ja tapetud ühes ja samas riigis

Päritolu: (riigi nimi) 



Veiseliha, vasikaliha, -hakkliha

Veiseliha ja vasikaliha - värske, jahutatud (või 
külmutatud): 

märkida, millistes riikides on loom sündinud, peetud, 
tapetud ning liha lõigatud/tükeldatud

Veisehakkliha - värske, jahutatud (või 
külmutatud):

märkida riik või riigid, kus loom on tapetud ja kus 
hakkliha on valmistatud; päritoluriikide  (sündinud, 
peetud, tapetud) nimed esitatakse, kui need ei ole 
samad nagu valmistajariik



Päritoluriik:

 töödeldud toidu päritoluriik on see riik, 

kus toit valmistati (Valmistatud Eestis)

 töödeldud toidu päritoluriigi esitamine on 

nõutud, kui selle puudumine võib tarbijat 

eksitada toidu tegeliku päritolu osas

 ID-märk loomsel toidul ei ole 

päritoluteave tarbijale



Kalapüügi- ja vesiviljelustooted
Eluskala

värske või jahutatud kala

külmutatud kala

kalafilee ja muu kalaliha (kalahakkliha)

kuivatatud, soolatud või soolvees kala

külm- või kuumsuitsukala

kalajahu, kalapulber ja kalagraanulid 

inimtoiduks kalast, koorikloomadest, 

molluskitest

koorikloomad puhastatud või …

molluskid (limused) karbis või karbita …

Tarbijale tuleb lisaks teada 

anda (müügipakendis või lahtine  

toit) 

liigi nimetus 

teaduslik nimi (ladinakeelne)

tootmismeetod

püügipiirkond või kasvatamise 

koht (riik)

püügivahendi liik

Vt VTA veebilehelt 

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete 

märgistamine

http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=1249


Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete
märgistamise uutest nõuetest
(2015)
Infovoldik ->

https://www.agri.ee/sites/default/files/content/valjaanded/2015/trykis-2015-kalatoodete-margistamine.pdf


Müügipakendisse pakendamata toit 
(roog) toitlustusettevõttes

toidu müügikohas esitatakse:

–toidu/roa nimetus
–allergeenid
–vajadusel teade, et toidu/roa koostis võib muutuda

teenindaja peab oskama tarbija nõudmisel anda 
suuliselt teavet koostisosade kohta

NB! Allergeenide teave ei ole nõutud, kui:

–toidu nimetus viitab allergeenile
–toitu antakse tarbijale vastavalt tema erivajadusele (nt 
eelnev kokkulepe)

võib esitada 

suuliselt, kui 

selle kohta on 

teade



Üldnõuded

Tarbija õiglane teavitamine 

toidualane teave peab olema täpne, selge ja 

tarbijale kergesti arusaadav

Toidu märgistamine, esitlemine ja 

reklaamimine ei tohi:

omistada toidule haigusi vältida aitavaid, 

leevendavaid või ravivaid omadusi
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Kokkuvõte

Tarbijale müüdav toit peab olema märgistatud viisil, 
mis tagab toidu kohta vajaliku teabe saamise

Tea, et toidualase teabe esitamise kohta on olemas 
nõuded 

Tunne nõudeid vähemalt kohustuslike üksikasjade 
osas

Märgista toit loetavalt



Vaata lisaks

www.vet.agri.ee

-> Toit -> Toidu märgistamine 

http://www.vet.agri.ee/
http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=680
http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=687


Aitäh!
Tiiu Rand

tiiu.rand@vet.agri.ee


