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Lisaainete ohutuse hindamine

• Kõik kasutada lubatud lisaained läbivad 
ohutuse hindamise.

Globaalsel tasemel:

• FAO/WHO Lisaainete ekspertkomitee (JECFA)

Euroopa Liidus:

• Kuni 2003 a Toidu Teaduskomitee (SCF)

• Alates 2003 EFSA (Euroopa Toiduohutusamet)

EFSA arvamus:

Kasutab taotleja esitatud andmeid, saadaolevaid 
kirjanduse andmeid arvestab kasutada lubatud  
lisaainete puhul piirnorme, hindab toitumisuuringute 
põhjal lisaainete saadavust ning vastavalt sellele ohtu 
tarbijale

=                        ×
SAADAVUS TOIDU

TARBIMINE
AINE
KOGUS
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EFSA 3 astmeline lähenemine LA 
saadavuse hindamisel

täpsusaste1

•teoreetiline toidu tarbimine 
•maksimaalne lubatud lisaainete kasutus

täpsusaste2

• toitumisuuringute andmete põhine toidu tarbimine 
• maksimaalne lubatud lisaaine kasutus (piirnorm)
• EFSA kasutab uute lisaainete taotluse puhul

täpsusaste3

• toitumisuuringute andmete põhine  toidu tarbimine 
• tegelik lisaainete kasutus
• EFSA kasutab lubatud lisaainete kasutuse laiendamise puhul

Täpsustatud 
hinnang

Teoreetiline 
hinnang

ADI – päevane ohutu kogus

EFSA lisaainete hindamise tulemusel saadakse ADI 
väärtus. ADI on tarbida lubatav ohutu lisaaine kogus 
kehakaalu kilogrammi kohta kogu eluea jooksul 

ADI = NOAEL (aine kogus millel ei ole katseloomale kahjulikku mõju)

ohutuse faktor (100)

NOAELilt üleminekul ADIle : faktor 10 üleminek 
katseloomalt inimesele ja  faktor 10 individuaalsete 
erinevuse arvestamiseks. Üldiselt on ohutuse faktor 100
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ADI määramine

Numbriline ADI- riski haldamiseks kehtestatakse 
kasutustingimused (lisaainete piirmäärad teatud 
toidugruppides)

ADI-t pole määratud – väga madala toksilisusega 
ühenditele mis olemasolevate toksilisuse andmete ja 
lisaaine saadavuse juures ei ole inimese tervisele ohtlik.

• LA võib kasutada vajalikus koguses ehk „quantum
satis- QS ( vastavalt heale tootmistavale minimaalset 
vajalikus koguses, millega saavutatakse 
tehnoloogiline mõju, eeldusel et tarbijat ei eksitata.)

LA ülehindamise programm

• Kõik lisaained, mille kasutus oli lubatud enne 
20. jaanuarit 2009 peavad läbima EFSA poolt 
uue riski hindamise. 

• 10. juuni 2020 a. seis: ülehindamist vajas 
kokku 316 lisaainet:  ilmunud on 124 
teaduslikku arvamust, 227 lisaaine kohta.89
lisaainet tuleb veel üle hinnata. 
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Toidu lisaainete ohutuse hindamine/ülehindamine

Toidu lisaainete seadusandlus

Lisaainete järelevalve

Lisaainete seadusandlus

• Määrus 1333/2008 toidu lisaainete kohta:

Viimane konsolideeritud versioon 02.07.2020 (92 muudatust) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?qid=1601554418566&uri=CELEX:02008R1333-20200702

Mahetoodetes lubatud lisaained määrus 889/2008 (VIII lisa A osa)

• Määrus 231/2012 millega kehtestatakse toidu lisaainete 
spetsifikatsioonid (puhtusnõuded):

Viimane konsolideeritud versioon 23.10.2019 ( 30 muudatust) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?qid=1590387318352&uri=CELEX:02012R0231-20191023

• Määrus 1169/2011 toidualase teabe esitamine tarbijatele
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Lisaaine või abiaine

„toidu lisaaine” – aine, mida 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 selleni, et lisaaine ise või
tema kõrvalsaadused muutuvad otseselt või
kaudselt selliste toitude koostisosaks;

Toidulisandid

Ained, mille kasutamise eesmärk on tavatoitu 
täiendada ning mis on inimesele toitainete või 
muude füsioloogilise toimega ainete 
kontsentreeritud allikaks (vitamiinid, 
mineraaltoitained, aminohapped, kiudained, pre-
ja probiootikumid, rasvhapped)
Toidulisandi koostis- ja kvaliteedinõuded ning toidualase teabe esitamise 
nõuded1

Põllumajandusministri määrus 12.11.2014 nr 100
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Lisaainete määrus 1333/2008

Euroopa Liidu lisaainete nimistu

kasutada on lubatud:

40 toiduvärvi, 19 magusainet, 274 muud lisaainet 

Kokku 333 lisaainet

Nendest 137 QS  (quantum satis) lisaained 

Tingimustele mittevastavate toidu
lisaainete ja/või tingimustele mittevastava
toidu keelamine

Mitte keegi ei tohi turule lasta selliseid toidu 
lisaaineid, mis ei vasta käesolevale määrusele, 
või mis tahes toitu, milles esinevad sellised 
toidu lisaained. 
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Tingimustele mittevastavus

Näiteks:

• Lisaaine pole ühenduse nimekirjas;

• Lisaaine pole lubatud selles toidus;

• Lisaaine kasutus ületab lubatud koguseid;

• Lisaaine ei vasta puhtuskriteeriumitele

Lisaainete kasutamise põhimõtted

• Olemasolevate teaduslike tõendite kohaselt ei 
põhjusta kavandatud kasutustasemel 
probleeme tarbija tervisele;

• Nende järele on põhjendatud tehnoloogiline 
vajadus, mida ei saa rahuldada teiste 
majanduslikult või tehnoloogiliselt 
teostatavate vahenditega;

• Nende kasutamine ei eksita tarbijat
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Lisaainete kasutamise põhimõtted (2)

• toidu toiteväärtuse säilitamine; 

• eritoidu vajalike koostisosade tagamine; 

• toidu säilivuse või stabiilsuse suurendamine 
või selle organoleptiliste omaduste 
parandamine, kui see ei muuda toidu laadi, 
olemust või kvaliteeti ega eksita tarbijat.

Toiduvärvide kasutamise eritingimused

• toidu esialgse välimuse taastamine, kui toidu värvus on 
töötlemisel, ladustamisel, pakendamisel ja jaotamisel
muutunud ja see ei ole enam isuäratav; 

• toidule ahvatlevama välimuse

andmine; 

• iseenesest värvitule toidule

värvuse andmine.

EL loetelus on 40 toiduvärvi.
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Toiduvärvid

Toidust ja teistest söödavatest 
looduslikest allikmaterjalidest 
selektiivse füüsikalise ja/või 
keemilise ekstraheerimise teel 
saadud valmistisi, mille puhul 
pigmendid on eraldatud toite- või 
aromaatsetest komponentidest, 
käsitatakse käesolevas määruses 
toiduvärvidena; 

Toiduvärvide eritingimused

• Lõpptarbijale ei tohi müüa järgmisi toiduvärve: E123 (amarant), 
E 127 (erütrosiin), E 160b (annaato), E 161g (kantaksantiin), E 
173 (alumiinium) ja E 180 (litoolrubiin BK) ning neid toiduvärve 
sisaldavaid segusid.

• Toiduvärvide päikeseloojangukollane (E 110), kinoliinkollane (E 
104), karmoisiin (E 122), võlupunane (E 129), tatrasiin (E 102) 
ja ponceau 4R (E 124) kohta tuleb lisada teave:

(toiduvärvi(de) nimetus või E-number) võib avaldada kahjulikku 
mõju laste aktiivsusele ja tähelepanuvõimele”.
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• Lisateabe esitamise kohustus sai alguse 2007. aastal 
avaldatud Southamptoni ülikooli uuringust

• Kasutati kahte lisaainete segu, mõlemad sisaldasid 4 
sünteetilist toiduvärvi ja naatriumbensoaati. Mõju hinnati 153-
le 3-aastasele lapsele ja 144-le 8-9-aastasele lapsele.  

• EFSA 2008 hinnang järeldas, et  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. 

Alumiiniumi sisaldavad toiduvärvid

Alumiiniumi sisaldavaid toiduvärve reguleerib määrus 380/2012

Oluline on alumiiniumlakkidest alumiiniumi saadavus –lisaks 
toiduvärvi piirnormile peab jälgima alumiiniumi normi.
Alumiiniumlakid on praktiliselt vees lahustumatud, segunevad hästi rasvasrikastes ja 
pulbrilistes toiduainetes.

• Alumiiniumlakkide koostises võib kasutada järgmisi 
toiduvärve: E 100 kurkumiin, E 102 tartrasiin, E104 kinoliinkollane, E 110 
päikeseloojangukollane FCF, E 120 karmiin, E 122 asorubiin, E 123 amarant, 
E 124 erkpunane 4R, E 127 erütrosiin, E 129 võlupunane AC, E 131 
patentsinine V, E 132 indigotiin, E 133 briljantsinine FCF, E 141 klorofülli 
vaskkompleksid, E 142 roheline S, E 151 briljantmust BN, E 155 pruun HT, E 
163 antotsüaniinid, E 180 litorubiin BK.
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Näide

Magusainete kasutamise eritingimused

• suhkru asendamine vähendatud energiasisaldusega toidu, 
kaariest mittetekitava toidu või suhkrulisandita toidu 
tootmisel ;

• suhkru asendamine seal, kus see

võimaldab toidu säilimisaega pikendada;

• eritoiduks ettenähtud toidu tootmisel. 

EL loetelus on 19 magusainet
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Magusained

Ülimagusad magusained
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Magusained

Magusaine stevioolglükosiid E 960

• Stevia rebaudiana (Paraguai suhkruleht) taimest saadud magusaine.

• Sahharoosist 200- 300 x magusam

• ADI 4  mg kehakaalu kg kohta päevas, maitsestatud jookides kasutuskogus 
80 mg/kg

• ADIni jõudmiseks võib 60 kg täiskasvanu juua 3l jooki, 20 kg laps 1l jooki

• EFSA hindas stevioolglükosiide 2010 aastal, 
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2010.1537

Esmane lisamine ühenduse nimekirja määrusega 1131/2011
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E 960 puhtusnõuded: määrus 231/2011

Alternatiivsed stevioolglükosiidide (E 960) 
tootmise tehnoloogiad maailmas
• Ensüümmodifitseeritud glükosiidid (glükosüleeritud stevioolglükosiidid)

EFSA arvamus: 

Safety of the proposed amendment of the specifications for steviol glycosides (E 960) as a food 
additive: Rebaudioside M produced via enzyme‐catalysed bioconversion of purified stevia leaf 
extract

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5867

• Fermenteerimisel saadud stevioolglükosiidid
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Nõuded magusainet sisaldava toidu 
märgistusele
• Magusainet sisaldavad toidud- toidu nimetuse juurde peab 

olema lisatud märge „magusaine(te)ga“; 

„suhkrute ja magusaine(te)ga“

• Aspartaami/aspartaamatsesulfaamsoola sisaldavad toidud-
sisaldab asparaami (fenüülalaniini allikas)

• Üle 10% polüoole ( E 420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 967, E 
968) sisaldavad toidud- „üleliigne tarbimine võib põhjustada 
kõhulahtisust

Märge peab olema lisatud toidu nimetuse juurde

Lisaainete kasutuskogused

• soovitud mõju saavutamiseks kõige 
madalamal vajalikul tasemel; 

• võttes arvesse toidu lisaaine osas kehtestatud 
vastuvõetavat päevast kogust ning kõikidest 
allikatest saadavat oletatavat toidu lisaaine 
päevast kogust; 
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Lisaaine piirnorm

• Lisaaine piirnorme kohaldatakse turustatava toote suhtes;
Erandiks on kuivatatud ja/või kontsentreeritud toit, mis 
muudetakse tarvitusvalmiks, etiketil oleva tarvitamisjuhise 
kohaselt 

• Toiduvärvide piirnorme kohaldatakse toiduvärvi 
põhikomponendi koguste suhtes.

• Kehtib lisaainena lisatavale kogusele, LA määrus ei reguleeri 
looduslikku sisaldust (erandiks on allergeen sulfitid, mis tuleb 
toote märgistusel esitada kui sisaldus on  üle 10 mg/kg kõikidest 
allikatest kokku).

Oluline on arvestada kasutuspiirangute/eranditega ja märkustega 
(footnote)

Quantum satis lisaained

Quantum satis põhimõte” – põhimõte, mille kohaselt arvulisi 
piirnorme ei kehtestata ja aineid kasutatakse hea tootmistava 
kohaselt tasemel, mis ei ole kavandatud eesmärgi saavutamiseks 
vajalikust tasemest kõrgem, ja tingimusel, et tarbijat ei eksitata. 

QS kehtib tavaliselt nendele LAle millele pole kehtestatud ADIt
(päevane lubatud kogus).

QS kasutuskoguse määramisel on abiks: LA tootja 
kasutussoovitus, EFSA LA ülehindamised, PAFF 
tõlgendusotsused. 
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Toidugrupp 9.2 Töödeldud kala ja kalatooted

I rühm – määruse 1333/2008 II lisa c 
osa- lisaainete rühmade määratlused

Lisaainete I rühm

Kokku 137 lisaainet

enamik QS lisaained

E 424 piirnormiga 10 g/kg

E 620-625 glutamiinhape-
glutamaadid piirnormiga 
10 g/kg

E 626-635 ribonukleotiidid
piirnormiga 500 mg/kg
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Toidugrupp 1.2 valminud juust

Toidugrupp 2. rasvad ja õlid
2.1. peaaegu veetustatud rasvad ja õlid
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Toidugrupp 3. toidujää

II rühm QS toiduvärvid (15)
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Lisaainete esinemine toidus

LA võib leiduda toidus kui:
• Kasutus on määruse 1333/2008 II lisa kohaselt  

toidugrupis on lubatud;
• LA on koostisosast üle kandunud –määrus 1333/2008 

artikkel 18
Määruse 1333/2008 recital 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.

Lisaaine märgistamine 
tarbijale 1169/2011

VII lisa C osa:

Lisaained peavad olema 
tähistatud rühma nimetusega 
millele järgneb ainete täpne 
nimetus või number

Näiteks:

Magusaine E960

Magusaine stevioolglükosiidid
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Lisaainete tõlgendusotsused
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Ekstraktide kasutamine

Kas ekstrakt on selektiivselt ekstraheeritud , et teatud 
omadust kasutada,  milline on ekstrakti kasutuse 
eesmärk toidus ?
Ekstraktid, millel on lisaaine kasutuse eesmärk:
Selleriekstrakt, nitritirikas köögiviljaekstrakt asendab E 249, E 250

Pärmiekstrakt asendab E 621 (Toota saab ka selektiivselt ekstraheeritud 
pärmiekstrakti, kus glutamaadi sisaldus on väga kõrge. Tavalise pärmiekstrakti 
glutamaadisisaldus on 5%.)

Magusad stevioolglükosiide sisaldavad ekstraktid, mis asendavad E 960, muud 
magusad ekstraktid, mis on toodetud magusaine eesmärgil kasutamiseks
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Abimaterjalid

Juhenddokument, milles kirjeldatakse toidu lisaaineid käsitleva 
määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa E osas toodud toidugruppe;

https://www.agri.ee/sites/default/files/content/toiduohutus/juhe
nd-maarus-1333-2008-ii-lisa.pdf

Taimede, loomade, toidu ja sööda alalise komitee (PAFF) 
uuendtoidu ja toksikoloogilise ohutuse sektsiooni lisaainete 
määrusega (EÜ) nr 1333/2008 seotud tõlgendusotsused

https://www.agri.ee/et/eesmargid-
tegevused/toiduohutus/keemiline-ohutus/lisaained

Abimaterjalid

Toiduteave.ee
Mida on vaja teada toidu lisaainete kasutamisel

https://toiduteave.ee/wp-
content/uploads/2019/12/Lisaainete_kasutamine_teabe
materjal_20.12.2019.pdf



05.10.2020

26



05.10.2020

27

LA andmebaas

https://webgate.e
c.europa.eu/fo
ods_system/m
ain/?event=cat
egories.search

Toidu lisaainete ohutuse hindamine/ülehindamine

Toidu lisaainete seadusandlus

Lisaainete järelevalve
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Lisaainete seire
Aasta Võetud 

proovide arv
Uuritavad lisaained

2019 73/73 bensoaatid, sorbaatid ning sulfitid

2018 62/60 Nitritid, sulfitid, bensoaadid, sorbaadid,  askorbiinhape
ja askorbaadid, toiduvärvid

2017 42/41 Sulfitd, sorbaadid, bensoaadid, fosfaadid

2016 33/33 Toiduvärvid,  sulfitid, sorbaadid ja bensoaadid

2015 27/26 Säilitusained (Bensoaadid, sorbaadid, sulfiftid, 
nitrititd), toiduvärvid

2014 26/25 säilitusained (sulfitid, bensoaadid, sorbaadid)  
toiduvärvid

2013 63/61 säilitusained (sulfitid, bensoaadid, sorbaadid) 
magusained, toiduvärvid

Annika Leis
annika.leis@agri.ee


