Siseriiklikud kokkulepped toidualase teabe teatud üksikasjade esitamise osas,
mis kohalduvad vaid Eestis turustatavale toidule
22.08.2014. a toimus Põllumajandusministeeriumis kohtumine Eesti Toiduainetööstuse Liidu ja lihakäitlejate esindajatega
lihavalmististe ja –toodete märgistamise teemal. 2.10.2014 toimus samas kohtumine piimakäitlejate esindajatega piimatoodete
märgistamise teemal. Nimetatud kohtumistel lepiti kokku toidualase teabe teatud üksikasjade esitamise osas, mis kohalduvad vaid
Eestis turustatava toidu märgistamisel.
1.

Maitsestamata piimatoodete e nn mono-piimatoodete osas on riigisiseselt turustatavate toodete puhul lubatud rasva %
esitamine toote nimetuse juures, käsitades seda kui toidu nimetuse osa.
Rasva % võib esitada üksnes %-na või koos sõnaga „rasva“/“rasvasisaldus“.
Rasva % esitatakse piimatoote nimetuse juures või samas vaateväljas.

Nn mono-piimatoodetena mõistetakse järgmiseid maitsestamata piimatooteid: piim (sh täispiim, madala rasvasisaldusega
piim, rasvatu piim, laktoosivaba piimajook), rõõsad koored, hapendatud piimatooted (hapukoor, pett, keefir, hapupiim, jogurt,
kodujuust, kohupiim, kohupiimapasta) ja võiderasvad (ka taimsete rasvadega).

Nn mono-piimatoodetena ei käsitleta juustu, sulatatud juustu, toorjuust, jäätist ning kõiki maitsestatud piimatooteid.

2.

Maitsestatud piimatoodete puhul (nt maasikajogurt) esitatakse nimetuses või mujal märgistusel rõhutatud koostisosa kogus
%-des nimetuse juures või nimetuse vahetus läheduses või koostisosade loetelus selle koostisosaga seonduvalt. Kui rõhutatud
koostisosa kogus esitatakse väljaspool koostisosade loetelu, siis peab sellest selguma, mis koostisosa %-ga on tegemist. Nt
maasikajogurti korral esitatakse nimetuse vahetus läheduses „15 % maasikaid“ või „30 % maasikamoosi“. Rasvasisalduse %
esitamine maitsestatud piimatoodete märgistusel ei ole lubatud.

3.

Tooted (lihavalmistised), mis lisaainete määruses on määratletud „šašlõkina“, võib vajadusel turustada ka „grill-liha“
nimetusega.

4.

Süldid: teist päritolu loomse valgu kasutamisel süldi koostises esitatakse selle loomse valgu päritolu koostisosade loetelus (mitte
paksus kirjas) ja mitte toote nimetuses.

5.

Kui toidualase teabe määruse kohaselt tuleb toidu nimetuses esitada järgmised üksikasjad: lisatud vesi, teist päritolu loomne
valk (v.a süldid, vt p 4), „liidetud liha“ (kalandustoodetel „liidetud kala“), siis on lubatud need esitada selle nimetuse osana, mis
on välja toodud müügipakendil koostisosade loetelu ees.

6.

Lihatoode ja lihavalmistis, mille valmistamiseks kasutatud liha sisse on vesi tumbleeritud või pritsitud üle 5 % liha kaalust, on
toode, mille nimetuses tuleb esitada teave lisatud vee kohta, olenemata sellest, kas lisatud veega liha on marinaadis (sh
äädikamarinaadis) või mitte.

7.

Kui toote valmistamisel eemaldatakse ühelt anatoomiliselt lihatükilt kamar koos pekiga eesmärgiga vähendada toote
rasvasisaldust ning hiljem kamar sellele lihatükile mehhaaniliselt tagasi pannakse, siis sellise tehnoloogiaga valmistatud toodet
ei loeta „liidetud lihaks“.

