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Mõisted
• Korduskasutust (reuse, повторное использование) tehakse toodete

või tootekomponentidega, mis ei ole veel jäätmeteks muutunud. 
Korduskasutuse puhul kasutatakse asja uuesti selle esialgsel
otstarbel ning välditakse jäätmeteket (nt uuskasutuspoest ostetud 
tassid, taldrikud ja muu).

• Toidu hügieen (food hygiene, пищевая гигиена)-kõik tingimused ja 
meetmed, mis on vajalikud toidu ohutuse ja sobivuse tagamiseks 
toidu käitlemisahela kõigis etappides

• Oht — toidu või sööda bioloogiline, keemiline või füüsikaline mõjur
või seisund, mis võib avaldada kahjulikku mõju tervisele (EL määrus 
178/2002)



Nõuded
• Toiduga kokkupuutuv materjal (TKM, määrus 1935/2004) või ese on 

selline, mis on kas ette nähtud kokkupuutumiseks toiduga, mis juba 
puutub toiduga kokku ja on selleks ette nähtud või mis tõenäoliselt
puutub toiduga kokku või eraldab toitu oma koostisosi.
• https://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/toiduohutus/keemiline-

ohutus/toiduga-kokkupuutuvad-materjalid-ja-esemed

• Toiduhügieeni nõuded (määrus 852/2004): kõik toiduga kokkupuutuvad
vahendid, inventar ja seadmed peavad olema:
• tõhusalt puhastatud ja vajaduse korral desinfitseeritud.

• /---/sellistest materjalidest ning sellises seisukorras, et toidu saastumise risk oleks
minimeeritud;

• toiduainete korduvkasutatavad pakendamis- ja pakkimismaterjalid peavad olema
kergesti puhastatavad ja vajaduse korral desinfitseeritavad.

https://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/toiduohutus/keemiline-ohutus/toiduga-kokkupuutuvad-materjalid-ja-esemed


Melamiini migreerumine, topsid
Melamiini migreerumine, lauanõude komplekt
Melamiini migreerumine, plastikust taldrikud
Nõuetele mittevastavate bambuskiust, melamiinist ja maisitärklisest 
nõude turustamine
Melamiini migreerumine, melamiinist taldrikud
Formaldehüüdi migreerumine, melamiinist taldrikud
Melamiini migreerumine, bambusest tassid
Melamiini migreerumine, joogitassid ja taldrikud
Melamiini migreerumine, kausid
Nikli migreerumine, köögikastrulid
Mangaani migreerumine, teflonkattega ahjuplaadid
Katse illegaalselt importida bambuskiust, melamiinist ja 
maisitärklisest nõusid
Alumiiniumi migreerumine, metallist küpsetuspannid
Melamiini migreerumine, melamiinist taldrikud

15 viimast sissekannet RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) 
toiduga kokkupuutes materjalide kohta

https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/

https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/


Potentsiaalsed ohud toitlustuses 
seoses nõude ja pakendiga

• Mikrobioloogilised ohud: patogeenid (bakterid, viirused), hallitused

• Keemilised ohud: sobimatu toiduga kokkupuutes materjal (TKM), 
pesuainete jäägid, allergeenide jäägid

• Füüsikalised ohud: klaasi- ja puruneva plastiku osakesed, pinnud

https://www.thedrinksbusiness.com/2018/01/steakhouse-fined-50k-for-serving-food-on-wooden-boards/ https://www.tilehomeguide.com/slate-tiles-for-serving-food/

https://www.thedrinksbusiness.com/2018/01/steakhouse-fined-50k-for-serving-food-on-wooden-boards/
https://www.tilehomeguide.com/slate-tiles-for-serving-food/


(Ühekordseks kasutamiseks mõeldud vahendite 
korduvkasutamine???)

Ühekordseks 
kasutamiseks mõeldud 

vahendite 
korduvkasutamine!?!

https://comply.accesscanberra.act.gov.au/c/hps/fm?a=fm&fm=req&req=42

https://comply.accesscanberra.act.gov.au/c/hps/fm?a=fm&fm=req&req=42


Kitsaskohad ja lahendused
• Mittetõhus (kuivanud toiduosakesed, mittemõjusad 

puhastusprogrammid) või sobimatu (nõudepesumasinas) puhastamine
• Probleemide analüüs

• Teadlikkus kasutatavatest materjalidest

• Toimivad pesuprogrammid

• Töötajate koolitamine

• Sobimatu säilitamine (ruumide seisukord ja mikrokliima)
• Enesekontrolliplaan, töötajate koolitamine

• Veekulu kasv
• Seadmete valik

• Programmide valik

• Töötajate koolitamine



https://vet.agri.ee/et/kodanikule/ennetustoo/covid-19/juhised-toidukaitlejatele-seoses-koroonaviirusega

Veterinaar- ja toiduameti 
kodulehelt

https://vet.agri.ee/sites/default/files/juhis_kauplustele_kaubanduskeskustele_ja_toitlustusettevotetele_31032020_.pdf

https://vet.agri.ee/et/kodanikule/ennetustoo/covid-19/juhised-toidukaitlejatele-seoses-koroonaviirusega
https://vet.agri.ee/sites/default/files/juhis_kauplustele_kaubanduskeskustele_ja_toitlustusettevotetele_31032020_.pdf


https://vet.agri.ee/et/kodanikule/ennetustoo/covid-19/korduma-kippuvad-kusimused-kkk-toidukaitlejatele

https://vet.agri.ee/et/kodanikule/ennetustoo/covid-19/korduma-kippuvad-kusimused-kkk-toidukaitlejatele


https://vet.agri.ee/et/toit/jaemuuk-ja-toitlustamine/pakendite-margistus/toidu-muuk-kliendi-pakendisse

https://vet.agri.ee/et/toit/jaemuuk-ja-toitlustamine/pakendite-margistus/toidu-muuk-kliendi-pakendisse


https://vet.agri.ee/et/toit/jaemuuk-ja-toitlustamine/pakendite-margistus

https://vet.agri.ee/et/toit/jaemuuk-ja-toitlustamine/pakendite-margistus


Kokkuvõtteks

• Korduskasutus on võimalik ja võimalus (ja kohustus)

• Nõuetekohased materjalid (TKM) võimaldavad hügieenilist 
korduskasutust

• Toimivad puhastussüsteemid tagavad ohutuse

• TÄNAN TÄHELEPANU EEST!
• katrin.laikoja@emu.ee

mailto:katrin.laikoja@emu.ee

