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Toidupettus ja võltsimine-
võimalik oht inimese tervisele

Perearst Lembi Põlder

26.09.2019

Tallinn

Toit

• Oled see mida sööd.

• Söömine on ainuke töö mis toidab.

• Esiisadele viiakse toiduohvreid. Jõululaud jäetakse
kaetuks, et esivanemad sööma saaks tulla. Seitse
toitu jõululaual. Setode komme surnuaiale toitu
viia.

• Toidumüüdid:jõhvikamahl põhjustab
uroinfektsioone, öönaps aitab paremini magada, 
pähklid on sama kahjulikud kui rämpstoit, pruun
suhkur on tervislikum kui valge suhkur.
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Toiduvõltsimise ajalugu

• Kuni 1875 aastani kontrolliti toidu kvaliteeti väga vähe. 

• 1820 - Frederick Accum ("There is death in the pot”)

• 1851-Dr Thomas Wakley (“It is a fact that coffee is largely 
adulterated“)

• Dr Arthur Hill Hassall –Lanceti analüütiline ja sanitaar komisjon

• 1860 - esimene võltsimisvastane seadus, teine 1872

• 1875 ja 1879- toidu- ja narkootikumide müügi seadused. 

Toidu saastatus. 

Kahjuritega saastumine

Bakteriaalne saastumine

Saasteained
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Salmonella (salmonella 
enteritidis, salmonella 
paratyphi, salmonella typhi…)

• Haigustunnused tekivad 24-72 tunid peale
nakatumist(sõltub tekitajast, ntx S.paratyphi inkubatsioon 3 
nädalat)

• Palavik, oksendamine ja kõhulahtisus (sepsis, 
endokardiit,osteomüeliit)

• Kestab 4-7 päeva ja tavaliselt terveneb inimene ilma ravita
(va kõhutüüfus, paratüüfus, tekkinud baktereemia)

• 2018. aasta kuue kuu jooksul registreeriti Eestis 128 
salmonelloosi haigusjuhtu (haigestumus 100 000 el. kohta
on 9,7) võrdluseks 2017. aasta samal ajavahemikul
registreeriti 113 haigusjuhtu (haigestumus 100 000 el. kohta
oli 8,6). 2018 seost toiduga võib oletada 49 juhul
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Botulism (Clostridium botulinum)
• Botulism on suhteliselt harva esinev progresseeruva iseloomuga

neuroparalüütiline haigus.

• toidu-tekkeline ehk soole vorm – neurotoksiini sattumisel organismi
koos toiduga

• väikelapse vorm – haigustekitajad koloniseerivad lapse mao-
sooletrakti

• haava vorm – tekib haigustekitajate eoste sattumisel haava
täiskasvanute seedekulgla tokseemia

• Toidutekkeline botulism: haigustekitaja paljuneb ja eritab toksiini
toiduainetesse/toitudesse, mida on puudulikult kuumtöödeldud või
valmistoitu säilitatud mittelubataval temperatuurirežiimil. 

• Peiteperiood on 12-36 tundi, harva mitu päeva soolevormi korral. Haigeid
ravitakse botulismi antitoksiiniga.

.

Lisaained toidus: 

• Säilitusained E200-299

• Värvained E100-199

• Antioksüdandid E300-322

• Happesuse regulaatorid E338

• Emulgaatorid E400-499

• Maitse tugevdajad E620-650

• Magusained

• Saasteained

• Muundumissaadused. 
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MSG- 1908
• Maitsetugevdaja-

• monosodiumglutamat ehk E-621
•Võimendab liha maitset, ka seal kus teda pole.

• •Aasia riikides kasutatakse aastasadu toitude
maitsestamiseks
•Sünteetiline MSG võib kutsuda allergikutes esile
“Hiina toidu sündroomi”: näo ja keha punetus, 
südamekloppimine, liigese- ja lihasevalud, 
seedehäired, higistamine, peavalu. 
•Glutamaat on aminohape, mis esineb 
looduslikult paljudes toitudes, sealhulgas 
tomatites, parmesani juustus, kuivatatud seentes, 
sojakastmes, paljudes puu- ja köögiviljades ning ka
inimese rinnapiimas.

Toiduallergia

• Toksilised reaktsioonid (mikroobid, mürgid)-
tundide ja nädalate  jooksul.

• Mittetoksilised reaktsioonid (toiduallergia, 
toidutalumatus)-võib avalduda minutite või 
tundide jooksul, aga ka alles 1–2 ööpäeva 
möödudes
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Toidu võltsimine. 

• Toiduseadus

§ 20. Toidu võltsimine

• Toitu võltsida ja võltsitud toitu käidelda on keelatud.

• Võltsimisena käsitatakse:
1) toidu koostise muutmist ilma märgistust muutmata;
2) märgistuse muutmist tegelikku koostist muutmata;
3) toidule mis tahes viisil teise aine lisamist või sellega toidu töötlemist
toidu madalama väärtuse või nõuetele mittevastavuse varjamiseks;
31) tervisemärgi ja identifitseerimismärgi mittenõuetekohast kasutamist
märgistusel;
4) käitlemist, kasutades teise ettevõtja ärinime või kaubamärki ilma tema
loata.

https://www.err.ee

• Euroopa toiduohutusameti raporti kohaselt hakkab organiseeritud
kuritegevus üha enam tõstma pead toiduainetööstuses, kus üha
enam avastatakse järele tehtud kaupu.
• Tavalise oliivõli ja neitsiõli hinnavahe on viiekordne, kuna odavama sordi

oliivõli tehakse sageli purustatud oliividest ja kogu saagi jääkidest.Neitsiõli on 
üks enim levinumaid võltsitavaid tooteid, mida kõrge kvaliteedimärgisega
pakendis valekaubana müüakse. Iseäranis on seda sorti petuskeem levinud
Itaalias.

• tavaliste kaupade müümine öko või mahetoiduna

• loomade päritolu või kasvutingimuste kohta käiva valeinfo kasutamine

https://www.err.ee/
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Ökotoit/”mitteöko” toit

• Erinevused
tervisetulemeid uurinud töödes erinevust ei leitud

lastel pestitsiide vähem
täiskasvanutel vahet ei leitud

• Maksumus
Ökotoit kallim- tootmine kulukam ja töömahukam
Konventsionaalne toit-tootmine vähem kulukam, pinnad väiksemad, saak suurem

• Kas tervislikum
toitainelises koostises ei ole konventsionaalse ja ökotoidu vahel erinevust

• Mõju kliimamuutustele
kliimamuutuste seisukohast ökotoit võib isegi halvem valik olla

Kasutatud kirjandus: 
• http://paikesetoit.blogspot.com/2017/10/toiduvoltsimise-ajalugu.html

• The Lancet, 4 January 1851

• https://www.who.int/nutrition/publications/foodsecurity/state-food-security-nutrition-2018/en/

• https://www.terviseamet.ee

• https://fineartamerica.com/featured/1-salmonella-typhimurium-kwangshin-kim.html

• https://www.mayoclinic.org

• http://www.bbc.com

• https://www.tai.ee

• https://www.riigiteataja.ee

• https://sciencenordic.com

• 'Økologiens bidrag til samfundsgoder', ICROFS  2015

• https://www.nature.com/articles/s41586-018-0757-z

• https://ehp.niehs.nih.gov/doi/10.1289/ehp.1408197

• https://academic.oup.com/ajcn/article/90/3/680/4597089
https://annals.org/aim/article-abstract/1355685/organic-foods-safer-
healthier-than-conventional-alternatives-systematic-review

http://paikesetoit.blogspot.com/2017/10/toiduvoltsimise-ajalugu.html
https://www.who.int/nutrition/publications/foodsecurity/state-food-security-nutrition-2018/en/
https://www.terviseamet.ee/
https://fineartamerica.com/featured/1-salmonella-typhimurium-kwangshin-kim.html
https://www.mayoclinic.org/
http://www.bbc.com/
https://www.tai.ee/
https://www.riigiteataja.ee/
https://sciencenordic.com/
https://www.nature.com/articles/s41586-018-0757-z
https://ehp.niehs.nih.gov/doi/10.1289/ehp.1408197
https://academic.oup.com/ajcn/article/90/3/680/4597089
https://annals.org/aim/article-abstract/1355685/organic-foods-safer-healthier-than-conventional-alternatives-systematic-review
https://annals.org/aim/article-abstract/1355685/organic-foods-safer-healthier-than-conventional-alternatives-systematic-review
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Tänan 
kuulamast


