Tunnustatud Eesti maitse, tunnustatud maitse, Eestis kasvatatud ja veel hulk märke leidub
toidupakenditel. Ometi ei ole sageli selge, mis tähendus ühel või teisel märgil on.

Lipumärk
Eesti lipumärgiga on tähistatud Eestis valmistatud toiduained.

allikas: Eesti Toiduainetööstuse Liit

Tunnustatud Eesti maitse
Toote põhitooraine pärineb 100% Eestist, toode on edukalt läbinud laboratoorse ja sensoorse
hindamise. Märki võivad taotleda vaid Eestis registreeritud ettevõtted.

allikas: Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

Tunnustatud maitse
Märk näitab kõrget kvaliteeti, tooraine võib pärineda nii Eestist kui ka mujalt. Märki võivad
taotleda kõik Euroopa Liidu ettevõtted.

allikas: Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

Eesti parim toiduaine
Iga-aastase Eesti toidukonkursi võitja. Toode on valmistatud Eestis tegutsevas ettevõttes.
Tunnustatud Maitse kvaliteedimärk ehk ristikumärk antakse Euroopa Liidus toodetud
toiduainetele, mis läbivad edukalt laboratoorse ja sensoorse hindamise. Toote valmistamisel
kasutatud tooraine päritolu ei ole ristikumärgi puhul oluline.
Tunnustatud Eesti Maitse päritolumärk antakse toodetele, mille põhitooraine on 100%
eestimaise päritoluga ning mis on edukalt läbinud laboratoorse ja sensoorse hindamise. Märgi
kasutamisõigust võivad taotleda kõik äriregistrisse kantud ettevõtjad, kes tõendavad
dokumentaalselt toote valmistamisel kasutatud põhitooraine kodumaist päritolu.

Põhitooraine on tooraine, mis annab tootele kõige iseloomulikumad omadused, nt lihatoodete
puhul liha, piimatoodete puhul piim jne.
Kvaliteedi- ja päritolumärgi väljaandmise eesmärgiks on:
ˇ väärtustada Eestimaist toodet Eesti turul;
ˇ toetada Eesti toiduainete kodumaist müüki ja eksporti;
ˇ pakkuda eeliseid konkurentsis;
ˇ motiveerida ettevõtteid kasutama tootmisel Eestimaist toorainet;
ˇ suurendada tarbija usaldust kodumaiste toodete kvaliteedi vastu.
Mis kasu on märgist?
a) Tootjale: märgi kasutamine motiveerib kasutama kodumaist põhitoorainet ning pakub
põllumajandussektoris tegutsevatele tootjatele müügituge ning laiemaid turustusvõimalusi.
b) Töötlejale: märgi kasutamine motiveerib töötlejaid aktiivsemalt tegelema tootearendusega,
tootma stabiilselt kõrgekvaliteetseid toiduaineid, loob võimalusi turustuskanalite võrgu
laiendamiseks ning vähendab turunduskulutusi ühildades ettevõttesiseseid kampaaniaid
EPKK turundustegevusega.
c) Lõpptarbijale: märgi kasulikkus propageerib kodumaiste toiduainete tarbimist, suurendab
usaldust Eesti päritolu toidukaupade vastu, kergendab tarbijate ostuotsuste tegemist ning
kodumaiste kvaliteettoidukaupade leidmist poelettidelt.

allikas: Eesti Toiduainetööstuse Liit

Eestis kasvatatud
Eestis kasvatatud kõrge kvaliteediga aiasaadus, mis vastab Euroopa standardi kõrgema klassi
nõuetele.

allikas: Eesti Aiandusliit

Ökomärk
Eesti mahepõllumajanduse seaduse kohaselt toodetud ja kontrollitud toode, mille tootmisel

on rangelt piiratud keemiliselt sünteesitud sisendite kasutamine, keelatud on kasutada GMOd ja mineraalset lämmastikväetist.

allikas: Põllumajandusministeerium

Euroopa Liidu mahepõllumajanduse märk
Toode on saadud Euroopa Liidu mahepõllumajanduse nõudeid järgides, rangelt on piiratud
keemiliselt sünteesitud sisendite kasutamine, keelatud on kasutada GMO-d ja mineraalset
lämmastikväetist.

allikas: Euroopa Komisjon

Euroopa Liidu kaitstud päritolunimetuse märk
Toote tooraine pärineb kindlast geograafilisest piirkonnast. Toodetakse, töödeldakse ja
valmistatakse samas piirkonnas. Kvaliteet või omadused tulenevad geograafilise piirkonna
loodus- ja inimfaktoritest.

allikas: Euroopa Komisjon

Euroopa Liidu kaitstud geograafilise tähise märk
Vähemalt üks tootega seotud etapp (tootmine, töötlemine või müügiks ettevalmistamine) on
nimetatud geograafilises piirkonnas. Toote seos geograafilise piirkonnaga võib põhineda
mainel.

allikas: Euroopa Komisjon

Euroopa Liidu garanteeritud traditsioonilise eritunnuse märk
Toode on traditsioonilisest toorainest, traditsioonilise koostisega või töödeldud/toodetud

traditsioonilisel viisil ja erineb sellega teistest samalaadsetest toiduainetest. Toode peab
olema tõendatult tarbimisel vähemalt 25 aastat.

allikas: Euroopa Komisjon

Nii mõnigi kord on toiduetiketil silma jäänud GDA-märgistus. Mis see on ja mida tarka sellega pihta
hakata? GDA annab teavet toidus või joogis sisalduvate kalorite, suhkrute, rasvade, küllastunud
rasvhapete ja soola päevastest soovitatavatest kogustest (GDA). ...jne

Allikad: gdainfo.ee, kaupmeesteliit.ee
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Toidupakendil on loomsete toitude puhul kohustuslik kasutada
tervisemärki/identifitseerimismärgist, mille abil saab teada tootjamaa. Märgid on kasutusel nii
piima, muna kui ka lihatoodete puhul. Mida miski märk sellisel märgistusel tähendab?

Toidupakendil on loomsete toitude puhul kohustuslik kasutada
tervisemärki/identifitseerimismärgist, mille abil saab teada tootjamaa. Märgid on kasutusel
nii piima, muna kui ka lihatoodete puhul. Mida miski märk sellisel märgistusel tähendab?
Loomsete toodete puhul nimetatakse ovaalset märki identifitseerimismärgiks ja liha puhul
tervisemärgiks.
Märk peab olema tootel loetaval ja kustutamatul pinnal ning üksteisest selgelt eristatavate
tähemärkidega hästi nähtavale kohale paigutatud pärast tootmist ettevõttes või
pakkimiskeskuses. Märgi võib panna otse tootele või selle ümbrisele, kui toode on pakitud
üksikult, või ümbrisele kinnitatud etiketile. Kui toode on pakitud ja pakendatud üksikult,
piisab pakendile pandud märgist.
Märgil peavad ovaalse piirjoone sees olema järgmised andmed:
Ülal: lähteriigi nimi või lühend vastavalt ISO standardile, Eesti puhul EE või EESTI.
Ülal või keskel: ettevõtte või taaspakkimiskeskuse loanumber ja vajaduse korral
koodnumber, mis osutab tootetüübile, mille jaoks ettevõte on heaks kiidetud.
All: üks järgmistest esitähtede kombinatsioonidest Euroopa Liidu tähistamiseks vastava riigi
keeles: CEE — EØF — EWG — EOK — ETY — EC — EEG — EG — EÜ
Lisaks indentifitseerimismärgile on toidupakenditele trükitud teisi märke. Kuid riiklikult on
identifitseerimismärk, värske liha puhul tervisemärk, ainuke seadusega reguleeritud tunnus,
mille nõuetest kinnipidamist kontrollib riiklik järelevalveamet regulaarselt.
Allikas: Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

