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Ajalugu

❑ 15 a Eesti Euroopa Liidus

❑ 17 a EL Toiduseadust (määrus nr 178/2002)

❑ 20 a Toiduseadust

❑ 20 a Veterinaarkorralduse seadust

❑ 20 a Loomatauditõrje seadust

❑ 19 a Loomakaitseseadust

https://pixabay.com/go/?t=image-list-shutterstock&id=233359933


15 AASTAT EUROOPA LIIDUS
DIREKTIIVIDE ASEMEL OTSEKOHALDUVAD 
MÄÄRUSED:

❑ toidualaste 

õigusnormide 

üldised 

põhimõtted

❑ loomatervis 

❑ sööt

❑ toiduhügieen

❑ uuendtoit

❑ toidualane teave

❑ saasteained 

❑ ametlik kontroll

❑ eritoit

❑ toiduga 

kokkupuutuvad

materjalid

❑ lisaained



TOIDUSEADUS 20

• Võeti vastu 1999, jõustus 1. jaanuaril 2000

• Muudetud 36 korda



Märgistuse muutus ajas



Toidukäitlejate arv aastate lõikes
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Ettevõtete arv valdkondade kaupa

Toiduvaldkonna ettevõtete arv kasvab igal aastal keskmiselt 4% 

võrra!
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Ettevõtete arv valdkonniti ja prognoositav kasv
Toitlustusettevõtted

Toiduveoettevõtted

Toiduga kokkupuutuvaid materjale ja
esemeid käitlevad ettevõtted

Toidu pakendamisettevõtted

Toidu külmutamisettevõtted

Taimsete esmatoodete tootmiseettevõtted

Piima ja piimapõhiste toodete
käitlemisettevõtted

Munatoodete käitlemisettevõtted

Mitteloomset ja/või liittoitu töötlevad
ettevõtted

Mee ja mesindussaaduste
käitlemisettevõtted

Liha ja lihatoodete käitlemisettevõtted

Kütitud ulukite esmakäitlemine

Kala ja kalatoodete käitlemisettevõtted

Jaemüügiettevõtted

Hulgimüügiettevõtted

Eraelamus toidu käitlemisega tegelevad
ettevõtted

Kontrollide arv

Allikas: VTA



Toiduohutuse teemad, mis tegid tarbijale enim muret 2010

Special Eurobarometer 354 “Food-Related Risks” 2010

Eesti tarbija suurim

mure – toidu kvaliteet

ja värskus

Antibiootikumide jäägid ja

AMR – ainult NL ja CY



Toiduohutuse teemad, mis teevad tarbijale enim muret 2019

Special Eurobarometer - April 2019 “Food safety in the 

EU” 

28 000 tarbijat

s.h. 999 EE



Uued riskid

• Uued tarbimistrendid

• Kliimamuutused

• Globaliseerumine - riskid „reisivad“ koos inimeste ja 

kaupadega

• Toidupettused, illegaalne tegevus

• Uued protsessid   ja tehnoloogiad



Rohelised smuutid

„Moodne“ elustiil - nn. SUPERTOIT

Uus on, et tarbitakse:

➢ suuri koguseid (max 2-4l päevas)

➢ sagedamini

➢ uusi rohelisi taimeosi (redise-, vahtra-, rabarberilehed)

➢ toorelt, mida varasemalt on pigem keedetud/küpsetatud(lehtkapsas, spinat)

Tulemus: saadakse suuri oksaalhappe koguseid, mis soodustavad neeru-ja põiekivide 

teket. Ekstreemsel tarbimisel võib saadava oblikhappe kogus läheneda isegi 

letaalsele.

• Toitumussoovitus – 4l 

päevas

• 4-15 g oksaalhapet

(letaalne kogus)

• Ohutu kogus kuni 180 

mg toidukorras

• Keetmine vähendab 

oksaalhappe sisaldust 

80%



Mango-Orange Ginger Green Smoothie Recipe

•1 mango, peeled and pitted

•2 oranges, peeled and deseeded 

•3 cups romaine lettuce, chopped 

•2 cups baby spinach 

•1/2 inch of fresh ginger root, grated or sliced 

•2 tablespoons of chia seeds , soaked for 5 minutes 

•8 ounces of filtered water 

Seite 12

Recipes

Oxalic acid

290 – 430 mg

http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&index=grocery&keywords=chia%20seeds&linkCode=ur2&tag=incredsmooth-20&linkId=ICMRHZWOOXH3SFPS


Aprikoosituumad

• Vesiniktsüaniidi lähteaine – amügdaliin

• Vitamiin B17 ehk laetriil

• Amügdaliini keemiline struktuur erineb laetriini

omast

• 1 aprikoosi tuum – 0,5 g

• Tsüaniidisisaldus  0,5-3,8 mg/g

• Akuutne standarddoos 20 mikrogrammi kg kohta

• 12 kg laps mitte rohkem kui 0,06 g 

aprikoosituumasid

• 70 kg täiskasvanu mitte rohkem kui 0,37 g 

• Täiskasvanu kuni 2 tuuma päevas ja laps üldse mitte 

(EFSA)



Mikroplastik

• Väiksemad kui 150 mikromeetrit osakesed

• Mikroplastiku ja nanoplastiku sisaldus toidus on reguleerimata

• Vesiviljelus, sool

• Toiduga kokkupuutuvad materjalid



Kloroalkaanid - lähitulevikus kasvav probleem
Kasutatakse PVC-tootedes plastifikaatoritena, määrdeõlides, tuleohtlikuse

vähendajatena elektroonikaseadmetes, autotööstuses

• Klooritud parafiinid

• 1,3 milj tonni aastas

• Analüütiline 

keerukus – kattuvad 

kromatogrammid

• Jäägid rinnapiimas



Tarbijate riskitaju

EU Insights – Emerging risks; EFSA Supporting publication 2018:EN-1394 

EL tarbijatelt küsiti, kui murettekitavad on nende jaoks järgmised teemad :



Uute riskide tajumine Eestis

Paluti vastata, mil määral nõustute või ei nõustu järgmiste väidetega: üldjuhul võib roheliste smuutide

joomine põhjustada haigestumist; üldjuhul võib plastikriisi söömine põhjustada haigestumist; Üldjuhul 

võib nanoosakesi sisaldava toidu söömine põhjustada haigestumist

Eesti

Euroopa Liit 

EU Insights – Emerging risks; EFSA Supporting publication 2018:EN-1394 



Biomonitooring

Riigikontroll: Alustada biomonitooringuid, et tuvastada, kui palju inimeste

veres või uriinis taimekaitsevahendite toimeaineid esineb.

Mida uurida?

Keda uurida?

Millest uurida?

Teostatavus?

Biomonitooring on teaduslik

meetod, mis võimaldab hinnata

inimese kokkupuudet

keskkonnamõjuritega ja nende

toimet tervisele, põhinedes

indiviidi kudede ja kehavedelike

analüüsil.

Biomonitooring võimaldab

objektiivselt hinnata

kokkupuudet erinevatest

allikatest pärit ainetega

(summaarset toimet).



Toidupettus (Food Fraud)

❑ Nõuete rikkumine

❑ Tahtlus 

❑ (Majandusliku) kasusaamise 

eesmärk

❑ Tarbijate petmine või eksitamine



Kas tegemist on sellega, mida väidetakse?

Lahjendamine - sarapuupähklimassile lisatakse maapähklimassi

Asendamine - meena müüakse siirupit, veiselihana hobuseliha

Mittelubatud koostisosad – mittelubatud toiduvärvid 

vürtsipulbrites

Valeandmed – päritolu (Hiina mesi Eesti meena), tootmisviisi 

(tavatootmisest saadud toode kui mahetoode), sordi/kultivari kohta 



EL toidupettuste andmebaasi väljavõte (August 2019 - Jaanuar 2020)

• Kanaliha massi suurendamine veega;

• Võltsitud brändi (tooraineks maisipiiritus);

• Odav toiduõli oliiviõlina;

• Hollandi ja Hispaania tomatid märgistatud Prantsuse tomatitena;

• Piim, millele on lisatud valgendit, šampooni, ureat, pesupulbrit, formaldehüüte; 

• Veise südamed müüdud kui „veise hakkliha“;

• Geograafilise päritolu märgistuse/päritolumärgistuse võltsimine;

• Lihatooted sisaldavad liha, mille sisaldus ei ole märgitud tootemärgistusel;

• Mesi, millele on lisatud suhkruid (roosuhkur, riisisuhkur jms.);

• Puidutolm kui korianderi pulber, punase tellise pulber kui punase Tšilli pulber, maisijahu kui kikerherne jahu jne.;

• Naturaalse vanilje asemel sünteetiline vanilliin; 



• EL-i andmetel on mesi üks kümnest enim

võltsitud toiduainest maailmas

• „US Pharmacopeia’s Food Fraud Database“

andmetel on mesi kolmandal kohal enim

võltsitud toiduainetest, jäädes maha ainult

piimast ja oliiviõlist.

Source: USP (United States Pharmacopeial Convention, Rockville, USA, 2013)

Mesi – üks peamisi toidupettuste sihtmärke



Mesitarude arv ja mee eksport nn „ida riikidest“
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MAIN 4 EASTERN HONEY EXPORT COUNTRIES

TOTAL HONEY EXPORTS (TONS)

NUMBER OF BEEHIVES (x1,000)

220%  

13 %  

Source: International Trade Centre (ITC) - U.N. COMTRADE Statistics / FAOSTAT



Tänan!


