
 

 
 
 
         

SÖÖDAMATERJALI TÖÖTLEMIST KIRJELDAV TEAVE 

Nr Töötlemisviis Määratlus Töötlemist kirjeldav 
teave 

1 2 3 4 
1. Kontsentreeri-

mine 
Teatavate koostisosade sisalduse 
suurendamine vee või teiste 
koostisosade eemaldamise abil 

Kontsentraat 

2. Koorimine/ 
kroovimine 

Terade, seemnete, puuviljade, 
pähklite ja muu materjali väliskihi 
täielik või osaline eemaldamine 

Kooritud, osaliselt 
kooritud (kroovitud, 
osaliselt kroovitud) 

3. Kuivatamine Vee eemaldamine tehnilise 
menetluse abil või looduslikul teel 

Kuivatatud (päikese 
käes või tehnilise 
menetluse abil) 

4. Ekstraheerimine Õli või rasva eraldamine 
orgaanilise lahusti abil või suhkru 
või muu vees lahustuva koostisosa 
eraldamine vee abil teatavast 
materjalist. Saadud tootes peab 
olema kasutatud orgaanilise 
lahusti sisaldus tehniliselt 
võimalikult minimaalne  

Ekstraheerimisjäägid 
(õli sisaldava 
materjali puhul), 
melass, pulp (toote 
puhul, mis sisaldab 
suhkrut või teisi 
vees lahustuvaid 
koostisosi) 

5. Pressimine Materjali pressimine rõhu all läbi 
diafragma (vt ka puhetamine) 

Pressimisjäägid 

6. Helvestamine Niiske kuumtöödeldud materjali 
valtsimine 

Helbed 

7. Jahvatamine Terade mehaaniline töötlemine 
terasuuruse vähendamiseks ja 
koostisosade eraldamiseks 
peamiselt jahuks, kliideks ja 
peenkliideks 

Jahu, kliid, 
peenkliid, söödajahu 

8. Kuum-
töötlemine 

Üldmõiste, mis hõlmab mitmeid 
kuumtöötlemisi, mida tehakse 
eritingimustes materjali 
toiteväärtuse või struktuuri 
parandamiseks 

Röstitud, keedetud, 
kuumtöödeldud 

9. Hüdrogeenimine Küllastumata glütseriidide 
muutmine kõrgema 
sulamispunktiga küllastunud 
glütseriidideks (õlid ja rasvad) 

Tahkestatud, 
osaliselt tahkestatud 

10. Hüdrolüüs Lagundamine lihtsamateks 
keemilisteks koostisosadeks vee, 
ensüümide, happe või leelisega 
töötlemise abil 

Hüdrolüüsitud 

11. Pressimine 
külmalt või 

Rasva või õli mehaaniline 
eraldamine (kruvipressi või mõne 

Kook (õli sisaldava 
materjali puhul)  
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kuumutades muu pressi abil) soojendatud või 
soojendamata õlirikkast 
materjalist või mahla eraldamine 
puuviljadest või muudest 
taimsetest toodetest samalaadse 
menetluse abil 

Pulp, 
pressimisjäätmed 
(puuviljade jms 
puhul)  
Presspulp 
(suhkrupeedi puhul) 

12. Granuleerimine Erikuju andmine vormpressimise 
abil 

Graanul, 
granuleeritud 

13. Puhetamine Tärklise modifitseerimine selleks, 
et tunduvalt parandada selle 
paisuvust külmas vees 

Puhetatud, 
paisutatud 

14. Rafineerimine Lisandite täielik või osaline 
eemaldamine suhkrust, õlist, 
rasvast või muust looduslikust 
materjalist keemilise või 
füüsikalise töötlemise abil 

Rafineeritud, 
osaliselt rafineeritud 

15. Märg-
jahvatamine 

Tuumade/terade koostisosade 
mehaaniline eemaldamine, 
mõnikord pärast leotamist vees 
vääveldioksiidiga või ilma 
vääveldioksiidita, tärklise 
saamiseks 

Idud, kleepevalk, 
tärklis 

16. Purustamine Terade või muu söödamaterjali 
mehaaniline töötlemine 
terasuuruse vähendamiseks 

Purustatud 

17. Suhkru 
eraldamine 

Mono- ja disahhariidide täielik või 
osaline eraldamine melassist ja 
muust suhkrut sisaldavast 
materjalist keemilise või 
füüsikalise töötlemise teel 

Suhkruta, 
vähendatud 
suhkrusisaldusega 
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