Millest räägivad tarbija küsitluste tulemused meie kodulehel.
Eesti Tarbijakaitse Liit tegeles sel aastal toidu ohutuse projektiga, mida toetas
Tarbijakaitseamet ja meie erilise tähelepanu all olid nii saasteained toidus, GMO-d,
lisaained ja toidulisandid, aga samuti toidu kvaliteedimärgid ja alkoholi märgistus.
Testisime antud projekti raames ka tarbijate teadlikkust, hoiakuid ja arvamusi meie
kodulehe www.tarbijakaitse.ee kaudu.
Toome siinjuures kokkuvõte olulisemast.
Kuidas tarbijad hindavad kodumaise toidu ohutust?
Kodumaise toidu ohutuses on kindlad ligikaudu pooled vastajatest.
EFSA (Euroopa Toiduohutuse Amet) uuring kinnitab samuti, et Eestis turustatav toit on
Soome järel pestitsiidijääkide sisalduse poolest puhtuselt teisel kohal Euroopas.
Toidu kvaliteedimärgid on olulised 40 protsendile vastanutest, samas kui nende märkide
ehtsuses kahtles umbes 20 protsenti vastanutest ja 40 protsenti arvasid, et märkide
rohkus tekitab pigem arusaamatust, mitte ei aita langetada soovitud valikut.
Kõik vastanud olid seisukohal, et lipumärgiga peab tähistama tooteid, mis on
kodumaisest toorainest ja Eestis pakendatud, sest lipuvärvidega tähistatud toidu all
mõeldakse automaatselt Eestis toodetud toitu.
Rahvusvärvide kasutamine toidumärgisena peab olema tarbijale üheselt selge. Praegune
olukord külvab arusaamatust.
Ekslik oleks arvata, et tarbijad tunnevad põhjalikult erinevate kvaliteedimärkide statuute.
Kuna üle 65 protsendi tarbijatest uurib sageli toidupakendi märgistust, siis peab märgistus
olema ka üheselt arusaadav selleks, et langetada teadlike, tervislike ja ohutuid valikuid ja
soovi korral eelistada eestimaist.
Toidu päritolumaa märgistus on oluline ligi 60 protsendile vastanutest.
Toidurassismi, mis on toidu-ja hügieenikaupade kahetist kvaliteeti on kogenud
30 protsenti vastanutest.
Tarbijatena on meil õigus eeldada, et sama nime ja disainiga pakendis toode on kõikjal
sama koostisega – nii Lääne- kui Ida-Euroopas.
Samas pole tegu märgistusnõuete rikkumisega - kõik toidu koostisosad on selgelt välja
toodud. Toote kvaliteet on erinev. Hind võib olla aga hoopis kõrgem.
Igal juhul on see tarbijate petmine.
Tuletagem meelde - meil omal ajal ülipopulaarne Mehukatti erines totaalselt sellest
mahlast, mida Soomes joodi ja sellest ajast on möödas pea 30 aastat!

Alkohol on ainus toiduaine või jook, millele on loodud eriline privileeg ja hoitud siiani
ilma märgistuseta, seepärast soovivad 86 protsenti vastanutest teada täpset koostisosade
loetelu ja toitumisalast teavet.
37 protsenti vastajaid arvavad, et alkoholi märgistus aitaks piirata ka alkoholi tarbimist.
Lisaainetel ja toidulisanditel oskavad vahet teha pea 80 protsenti tarbijatest.
Lisaainete märgistamisel soovitakse näha pigem keemilist nimetust mitte e-numbrit.
Naatriumglutamaati tunnevad paljud, aga numbrit 621 või märgistust MSG vähesed,
tähendus on aga üks ja seesama.
Toiduvalik on igaühe isiklik otsus.
Toidu ohutus on aga tarbija õigus ja tarbijad vajavad üheselt arusaadavat teavet, et
langetada teadlike ja tervislike valikuid.
Tarbijatel on piiramatu võim turgu mõjutada – kui pole tarbijat kaob ära ka
pakkuja!
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