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ÜLDNIMETUSEGA NIMETATAVAD TOIDU KOOSTISOSAD 

Toidu koostisosad Üldnimetus 
1. Rafineeritud õli, v.a oliivõli „Õli” koos sõnaga „taimne” või „loomne” 

või koos sõnaga, mis tähistab täpsemalt tema 
taimset või loomset päritolu. 
Hüdrogeenitud õli (taimse või loomse) puhul 
tuleb kasutada ka sõna „hüdrogeenitud” 

2. Rafineeritud rasvad „Rasv” koos sõnaga „taimne” või „loomne” 
või koos sõnaga, mis tähistab täpsemalt tema 
taimset või loomset päritolu. 
Hüdrogeenitud rasva (taimse või loomse) 
puhul tuleb kasutada ka sõna „hüdrogeenitud” 

3. Jahusegud erinevatest teraviljadest „Jahu”, millele järgneb selle valmistamiseks 
kasutatud teraviljade loetelu osamasside 
alanevas järjestuses 

4. Tärklised ning füüsikaliste või ensüümsete 
vahenditega modifitseeritud tärklised 

„Tärklis”. 
Tärklise puhul tuleb märkida konkreetne, 
tärklise saamiseks kasutatud taimeliik juhul, 
kui tärklis võib sisaldada gluteeni 

5. Kõik kalaliigid, kui kala moodustab toidu 
koostisosa, tingimusel, et sellise toidu nimetuses 
ja esitluses ei viidata kala nimetusele 

„Kala” 

6. Kõik juustuliigid, kui juust või juustusegu 
moodustab toidu koostisosa, tingimusel, et 
sellise toidu nimetuses ja esitluses ei viidata juustu 
nimetusele 

„Juust” 

7. [Kehtetu – RT I 2005, 3, 10 – jõust. 1.02.2005]  
8. Looduslikud maitseained (vürtsid, ürdid) ja nende 
segud, mille kogus ei ole üle 2% toidu netokogusest 

„Maitseained” või „Maitseainete segu” 

9. Igat liiki kummivaigupreparaadid, mida 
kasutatakse närimiskummi alusmaterjalina 

„Närimiskummialus” 

10. Igat liiki pagaritoodete puru „Kuivikupuru” 
11. Igat liiki sahharoosid „Suhkur” 
12. Veevaba glükoos ja glükoosmonohüdraat „Glükoos” 
13. Glükoosisiirup ja veevaba glükoosisiirup „Glükoosisiirup” 
14. Pressitud, ekspeller või rafineeritud kakaovõi „Kakaovõi” 
15. [Kehtetu – RT I 2005, 3, 10 – jõust. 15.02.2005]  
16. Igat liiki piimavalgud (kaseiinid, kaseinaadid ja 
vadakuvalgud) ning nende segud 

„Piimavalgud” 

https://www.riigiteataja.ee/akt/12908670
https://www.riigiteataja.ee/akt/839286
https://www.riigiteataja.ee/akt/839286


17. Kõik veiniliigid, mis on määratletud nõukogu 
määruses (EÜ) nr 1493/1999 veinituru ühise 
korralduse kohta (EÜT L 179, 14.07.1999, lk 1–84) 

„Vein” 

18. Imetaja ja linnu toidukõlblikuks tunnistatud liha 
koos loomulikult sisalduva või kaasneva rasv- ja 
sidekoega, mille sisaldus ei ületa järgnevalt esitatud 
väärtusi, kusjuures liha sidekoesisaldus arvutatakse 
kollageeni ja lihavalgu suhtarvu põhjal ning 
kollageeni kogus saadakse hüdroksüproliini sisalduse 
korrutamisel 8-ga. 
Imetajate liha (v.a küüliku- ja sealiha) või erinevate 
lihaliikide segu, milles imetajate liha on ülekaalus, 
rasvkoe- ega sidekoesisaldus ei ületa 25%. Sealiha 
rasvkoesisaldus ei ületa 30% ja sidekoesisaldus 
ei ületa 25%. Linnu- või küülikuliha rasvkoesisaldus 
ei ületa 15% ja sidekoesisaldus ei ületa 10%. 
Liha hulka ei arvestata mehaaniliselt konditustatud 
liha massi, samuti südant, keelt, pealihaseid, randme- 
ja pöialiigese lihaseid ning saba. Liha hulka 
arvestatakse vahelihas ja mälumislihased 

„...liha”, millele eelneb loomaliigi nimetus. 
Kui koostisosana esineva liha rasv- ja sidekoe 
või nendest ühe sisaldus on suurem nimetatud 
väärtustest, võib koostisosa esitada 
üldnimetusega „...liha” juhul, kui täiendavalt 
esitatakse koostisosadena rasv või pekk 
ja sidekude või üks nendest 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


