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Mahlatooted 
Põllumajandusministri 6. novembri 2014.a määrus nr 92

Reguleeritud nimetused:

Mahl, mahl kontsentreeritud mahlast, tõmmismahl, mahlapulber, nektar

Märgistamise erinõuded:

• Nimetus peab sisaldama toote valmistamiseks kasutatud viljade nimetusi, nt õunamahl

• Mahlatoodete nimetuses kasutatud viljade nimetused märgitakse kaalu alanevas järjekorras

• Kui koostises on enam kui kolme liiki puuvilju/marju, võib nimetuses kasutada sõnu „mitme puuvilja“ või „mitme marja“

• Puuviljade ja marjade nimetamisel tuleb kasutada korrektseid botaanilisi nimetusi või üldnimetusi, nt granadill, mitte 
passion

• Koostisosade loetelus ei pea esitama aineid, mida kasutatakse mahlatoodetes nende algse sisalduse taastamiseks

• Täiendava viljaliha või puuviljarakkude lisamisel tuleb vastav teave siiski esitada

„jook“, „mahlajook“, „smuuti“ ei ole reguleeritud nimetused ega kuulu mahlatoodete määruse reguleerimisalasse, kehtivad 
märgistamise üldnõuded.



Mahlatooted 

Mahlatoodete nimetustega samas vaateväljas esitatavad andmed

• Kui mahl või nektar on osaliselt või täielikult saadud ühest või mitmest kontsentreeritud tootest, esitatakse nimetuse
vahetus läheduses:

„kontsentreeritud mahlast” või „osaliselt kontsentreeritud mahlast”  või 

„kontsentreeritud püreest”  või „osaliselt kontsentreeritud püreest”

• Nektari nimetusega samas vaateväljas esitatakse:

„Puuviljasisaldus vähemalt …%” või „Marjasisaldus vähemalt …%” või

„Puuvilja-/marjasisaldus vähemalt …%”

Näiteid:

ÕUNA-KIRSIMAHL kontsentreeritud mahlast

Koostisosad: õunamahl kontsentreeritud mahlast (85%), kirsimahl kontsentreeritud mahlast (15%)

APELSINI-MANGONEKTAR Osaliselt kontsentreeritud mahlast, puuviljasisaldus vähemalt 45%

Koostisosad: vesi, apelsinimahl kontsentreeritud mahlast (29%), mangopüree (16%), suhkur, 
happesuse regulaator (sidrunhape)

Näited: toiduteave.ee



Džemmid ja teised sarnased tooted
Põllumajandusministri 6. novembri 2014.a määrus nr 95

Reguleeritud nimetused:

Moos, džemm (=keedis), ekstra džemm, želee, ekstra želee, tsitrusmarmelaad, marmelaad

Märgistamise erinõuded:

• Nimetuses peab sisaldama toote valmistamiseks kasutatud puuviljad/marjad→ alanevas järjekorras

nt vaarika-mustikamoos (sisaldab marjadest 60% vaarikaid, 40% mustikaid)

• Kui koostises on enam kui kolme liiku puuvilju/marju, võib nimetuses kasutada väljendit „sega puuvilja/-marja/-
köögivilja“ või muud sarnast väljendit nt „segamarjadest moos“, „metsamarjamoos“

• Märgistusel tuleb esitada puuvilja- ja marjasisaldus ning üldsuhkrusisaldus 100 g kohta

„valmistatud …g puuviljadest/marjadest/köögiviljadest 100 g kohta“

„üldsuhkrusisaldus …g 100 g kohta“

Näited: toiduteave.ee



Reguleeritud nimetused:

Kakaovõi, kakaopulber ehk kakao, vähendatud rasvasisaldusega kakaopulber, 

šokolaadipulber, šokolaadijoogipulber ehk magustatud kakaopulber, vähendatud rasvasisaldusega šokolaadijoogipulber,

šokolaad, piimašokolaad, hele piimašokolaad, valge šokolaad, täidisega šokolaad, 

chocolate a la taza, chocolate familiar a la taza, šokolaadikompvek

Märgistamise erinõuded:

• Kakaovõi sisaldus esitatakse vähendatud rasvasisaldusega kakaopulbri ja šokolaadijoogi märgistusel.

• Minimaalse kakaokuivaine sisalduse väljendiga „kakaosisaldus vähemalt …%“ peab esitama šokolaadipulbri,
šokolaadijoogi pulbri, šokolaadi, piimašokolaadi, heleda piimašokolaadi, chocolate a la taza, chocolate familiar a la taza
märgistusel.

• „täidisega šokolaad“ asemel võib kasutada ka „šokolaad … täidisega“.

Kakao- ja šokolaaditooted
Põllumajandusministri 6. novembri 2014.a määrus nr 96



Näiteid:

TUME ŠOKOLAAD KIRSITÄIDISEGA

Koostisosade loetelus näidatakse kirsitäidise protsent.

Täidisega šokolaadil ei pea esitama kakaosisaldust.

Nimetuses viidatakse kasutatud šokolaaditoote nimetusele.

PIIMAŠOKOLAADIKOMMID SARAPUUPÄHKLI-ROSINATÄIDISEGA (65%)

Kompvekkide puhul ei pea glasuuri kakaosisaldust esitama.

Nimetuses viidatakse glasuuri koostises kasutatud šokolaaditoote nimetusele.

Näited: toiduteave.ee

Kakao- ja šokolaaditooted



Mesi
Põllumajandusministri 20. novembri 2014.a määrus nr 104

Mee liigitamine botaanilise päritolu järgi: 

Õiemesi, lehemesi

Mee liigitamine töötlemise ja müügiks pakkumise viisi järgi:

Vurrimesi, pressitud mesi, nõrutatud mesi, filtreeritud mesi, kärjemesi, kärjetükkidega mesi

Märgistamise erinõuded:

• Nimetust „mesi“ võib kasutada õiemee, lehemee, vurrimee, pressitud mee ja nõrutatud mee nimetamisel

• Mee nimetusele (v.a pagarimesi ja filtreeritud mesi) võib lisada teavet, mis viitab:

• Õitele või taimedele, millelt mesi on saadud, nt kanarbikumesi

• Piirkondlikule päritolule, juhul kui toode pärineb üksnes märgitud kohast, nt mesi Haanja kõrgustikult

• Eriomastele kvaliteediomadustele, nt kreemjas mesi

• Pagarimee puhul esitatakse toote nimetuse vahetus läheduses sõnad „üksnes kuumtöötlemiseks“

• Kui pagarimesi on toidu koostisosa, siis koostisosade loetelus tuleb kasutada sõna „pagarimesi“, kuid toidu
nimetuses on lubatud kasutada sõna „mesi“ (nt meekook)

• Märgistusel on kohustuslik esitada päritoluriik- või riigid, kus mesi on korjatud, nt „Päritoluriik: Eesti“



Reguleeritud nimetused:

Kondenspiim, kõrge rasvasisaldusega kondenspiim, väherasvane kondenspiim, kondenslõss, 

magustatud kondenspiim, magustatud väherasvane kondenspiim, magustatud kondenslõss, 

täispiimapulber, koorepulber, väherasvane piimapulber, lõssipulber

Märgistamise erinõuded:

• Olenevalt tootest esitatakse toidu nimetuse läheduses piimarasvasisaldus või rasvata piimakuivaine kogus (%)

• Pulbrite märgistusel esitatakse soovitused toote lahjendamise või taastamise kohta ning sel viisil lahjendatud või
taastatud toidu rasvasisaldus

• Lisaks esitatakse müügipakendil sõnad „ei ole mõeldud toiduks alla 12 kuu vanustele imikutele“

Kondenspiimad ja piimapulbrid
Põllumajandusministri 28. novembri 2014.a määrus nr 113



Reguleeritud nimetused:

Kohviekstrakt ehk lahustuv kohviekstrakt ehk lahustuv kohv, 

siguriekstrakt ehk lahustuv siguriekstrakt ehk lahustuv sigur

Märgistamise erinõuded:

• Pastataolise kohviekstrakti või siguriekstrakti nimetusele tuleb lisada sõna „pastataoline“

• Vedela kohviekstrakti või siguriekstrakti nimetusele tuleb lisada sõna „vedel“

• Nii vedela kui ka pastataolise toote märgistusel tuleb esitada minimaalne kohvi-/sigurikuivaine sisaldus tarbijale
müüdavas tootes

• Kui veevaba kofeiini sisaldus kohvikuivaines on kuni 0,3 massiprotsenti, siis tuleb kohviekstrakti nimetusele lisada sõna
„kofeiinivaba“

• Kui vedelale kohvi- või siguriekstraktile on lisatud suhkrut, peab märgistusel esitama kasutatud suhkru liigi või liigid
(„…ga“, „…ga konserveeritud“, „lisatud…“, „…ga röstitud“), nt „pruunistatud suhkruga“ või „lisatud suhkruga“

• Teave peab olema samas vaateväljas kohvi- või siguriekstrakti nimetusega

Kohviekstrakt ja siguriekstrakt
Põllumajandusministri 20. novembri 2014.a määrus nr 103



Reguleeritud nimetused:

Happekaseiin, laabikaseiin, kaseinaadid

Märgistamise erinõuded:

• Kaseinaatide märgistusel tuleb esitada teave katiooni või katioonide kohta

• Sõna „segu“ võib nimetuses kasutada, kui segu koosneb happekaseiinist, laabikaseiinist ja kaseinaatidest või vähemalt 
kahest nimetatud ainest

• Koostisosad esitatakse nende sisalduse alanevas järjestuses ja sobivas käändes, lisades sõna „segu“

nt „laabikaseiini ja kaseinaatide segu“

• Kui segu sisaldab kaseinaate, tuleb esitada segu valgusisaldus ja teave katiooni või katioonide kohta

Kaseiinid ja kaseinaadid
Põllumajandusministri 28. novembri 2014.a määrus nr 111



Reguleeritud nimetused:

Looduslik mineraalvesi, looduslikult karboniseeritud looduslik mineraalvesi, 

allikast tuleva gaasiga rikastatud looduslik mineraalvesi, karboniseeritud looduslik mineraalvesi, allikavesi

Märgistamise  erinõuded:

• Müüginimetuses esitatakse paikkonna, küla või koha nimi, kui see viitab allika asukohale ja see nimi ei ole eksitav allika
asukoha suhtes. Kui müüginimetus erineb allika või selle kasutuskoha nimetusest, näidatakse allika või selle kasutuskoha nimi
müüginimetuses kasutatud suurimatest tähtedest vähemalt poolteist korda kõrgemate ja laiemate tähtedega.

• Loodusliku mineraalvee ja allikavee märgistusel on kohustuslik esitada kasutatava allika asukoht ja nimi ning teave vee lubatud 
töötlemise kohta

Nt „Täielikult dekarboniseeritud“ või „Vett on töödeldud osooniga rikastatud õhuga lubatud oksüdeerimismeetodil”

• Loodusliku mineraalvee märgistusel tuleb esitada ka toote analüütiline koostis

• Kui loodusliku mineraalvee fluoriidisisaldus ületab 1,5 mg/l, esitatakse müüginimetuse vahetus läheduses teave:

„Sisaldab fluoriidi üle 1,5 mg/l: ei sobi pidevaks kasutamiseks imikutele ja alla 7 aasta vanustele lastele”

• Lisaks tuleb esitada ka tegelik fluoriidisisaldus analüütilises koostises

• Loodusliku mineraalvee märgistusel on lubatud kasutada määruse lisas III esitatud väiteid, kui need vastavad samas lisas 
esitatud kriteeriumidele (nt „sisaldab kaltsiumi“. Kriteerium: kaltsiumisisaldus suurem kui 150 mg/l)

Looduslik mineraalvesi ja allikavesi
Sotsiaalministri 3. oktoobri 2019.a määrus nr 62



Õigusaktid

https://www.riigiteataja.ee

https://www.riigiteataja.ee/


Tänan!

Evelin.kivima@agri.ee
Tel: 625 6231
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