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Toiduohutus Salvestis
26.09.2019
Triin Kõrgmaa

Salvest – 73 aastat
toidutootmise kogemust
• Asutatud 1946 riigiettevõttena
• Täna 100% Eestimaine kapital:
ainuomanik Veljo Ipits

• Põhitoodang: valmistoit (supid, lastetoit,
hoidised, moosid, kastmed jms)
• Töötajate arv u 200
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•

Aastane toodang ca 7500 tonni

•

Kvaliteedisertifikaadid:
- IFS

rahvusvaheline toiduohutussertifikaat

- ISO 9001:2015

kvaliteedijuhtimise sertifikaat

- Mahetootja tunnustus

vastavus mahetoidu tootmiseks

SALVEST TOOTEPORTFELL
24%

5%

31%
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Salvesti tooraine valiku kriteeriumid
Tooraine valik sõltub:
- Toote sihtrühmast (nt. lastetooted & BF lisanõuded)
- Spetsifikatsiooni tulemustest & seadusandlusele
vastavusest
- Vajalikust mahust + aasta projektsioonist
- Hinnast
- Kättesaadavusest

Toiduohutus kontrollpunktid
Kvaliteedi kontroll tooraine
esmasel käitlemisel:
- Tooraine välimus
(värvus/suurus/tükeldus/ko
nsistents)
- Organoleptika
- „peidetud“ puudused
(nt.võõrkehad, riknenud
tooraine etc)
- Märgistus

Kvaliteedi kontroll tooraine
vastuvõtul:
- Tooraine välimus
(värvus/suurus)
- Märgistus
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Toiduohutus kontrollpunktid
Protsessi analüüsid vastavalt
proovivõtu plaanile:
- Erinevad segud
- Tootmisetapid/protsessid

Laborianalüüsid toorainest
vastavalt proovivõtu plaanile:
- Mikrobioloogilised analüüsid
- Keemilised analüüsid

Toiduohutus kontrollpunktid
Toode valmis väljastamiseks &
tarbimiseks:

Valmistoodangu analüüsid:
- Mikrobioloogilised analüüsid
- Keemilised analüüsid
- Organoleptilised analüüsid
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Toiduohutus Salvestis
Keskmiselt tehakse Salvesti enda laboris kuus:
•

Ca 1700 füüsikalis-keemilist analüüsi

•

Ca 1800 mikrobioloogilist analüüsi

•

Ca 170 organoleptilist analüüsi

•

Lisaks välislaborites tehtavad analüüsid (toorained, valmistoodang, pakend)

Kontrollid tootjate juures
Keskmiselt teeb Salvest aastas ca 8 - 10 auditit oma partnerite juurde:

- Välisriikide auditeid ca 2- 3 aastas
- Siseriiklikud auditid ca 6 - 8 aastas
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Murekohad tänastes õigusaktides ja protsessides
- Seadus kehtestab osade tootegruppide puhul ainult valmistoote nõuded
aga mitte tooraine nõuded näiteks imiku-ja väikelaste tooted → vastutus
valmistoote osas tööstuste peal
- Riigi poolne kontroll põllumajandus sektori algtootjate juures väga pisteline,
→ töötlejatel suurem koormus toiduohutuse tagamiseks
- Dokumentatsioon puudulik põllumajandus sektori algtootjate juures,
näiteks miinimum nõuded (põllumajanduse hea tava järgimine) →
töötlejatel suurem koormus toiduohutuse tagamiseks

Aitäh!
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