
 

PAGARI- JA VALIKPAGARITOODETE  KLASSIFIKATSIOON 
 
KINNITATUD: Eesti Leivaliidu üldkoosolek 26.september 2013.a., protokoll nr.120 26.09.2013.a. 
 
Grupi nr. Grupi nimetus Gruppi iseloomustavad näitajad Selgitus 
1. LIHTPAGARITOOTED Rukki-, nisujahu või teiste teraviljade jahude segust 

valmistatud tooted, kus jahu on üle 90% kuivainest ning 
suhkru ja rasvasisaldus arvestatud taigna kuivainele ei ole 
üle 5% (kumbki) v.a. punkt 1.3.4. 

Määratlus retsepti 
koostise järgi. 

1.1. Rukkijahust tooted /  
Leivad 

Tooted, milles on rukkijahu üle 50 % jahu kogusest. Määratlus jahu liigi järgi. 

1.1.1. Rukkileivad Leivad, mille jahude koostises on rukkijahu vähemalt  90% 
jahu kogusest. 

Määratlus rukkijahu  
sisalduse järgi. 

1.1.2. Peenleivad Rukkipüülijahust magushapud keeduga leivad. Määratlus jahutüübi ja 
tehnoloogia (kääritatud keedu) 
järgi järgi. 

1.1.3. Lisanditega leivad Leivad, mis sisaldavad aedvilju, puuvilju, liha jm. Määratlus retsepti koostise 
järgi. 

1.1.4. Tera- ja seemneleivad Sisaldavad erinevaid teri ja seemneid mitmesuguses 
töötluses ning jämeduses m.a. 8 % jahu kogusest. 

Määratlus retsepti koostise 
järgi. 

1.1.5. Palaleivad Madalad, horisontaalselt läbilõigatud või lõikamata tooted.  Määratlus kuju ja tehnoloogia 
järgi. 

1.2. Nisujahust tooted / Saiad Tooted, milles nisujahu enam kui 50 % jahu kogusest. Määratlus jahu liigi järgi. 
1.2.1. Saiad (lauasaiad, vormisaiad) Tooted, milles on heledat nisujahu (tuhasusega alla 0,9%) 

vähemalt 90% jahu kogusest. 
Määratlus jahu liigi ja tüübi 
järgi. 

1.2.2. Lisanditega saiad Saiad, mis sisaldavad erinevaid lisandeid m.a. 2%. ( terad , 
seemned, aedviljad, püreed v.m.), v.a. piimatoodete põhised 
lisandid. Maitseainete hulka tootes ei piiritleta. 

Määratlus retsepti koostise 
järgi. 

1.2.3. Röstsaiad  Tooted, mille valmistamisel tootja on eeldanud, et neid 
röstitakse. 

Määratlus kasutamisviisi järgi. 

1.2.4. Sepikud  Tooted tumedast nisujahust (tuhasus üle 0,9 %), nisujahude 
segust, nisujahust koos muude jahude ja/või 
teraviljasaadustega (kliid, purustatud terad, helbed, idud, 

Määratlus jahu liigi, tüübi ja 
retsepti järgi. 



 

linnased v.m.) 
1.2.5. 
 

Portsjontooted (kuklid, palatooted) Väikesed erikujulised nisu-või segajahust tooted, mille 
netomass on 100 g või vähem. 

Määratlus netomassi järgi. 

    
1.3. Muud pagaritooted   
1.3.1. Erirahvaste tooted Erinevate rahvuste traditsioonilised tooted. Määratlus tehnoloogilise 

valmistusviisi järgi. 
1.3.2. Etteküpsetatud ja/või pika 

realiseerimisajaga tooted 
Pastöriseeritud pagaritooted, vaakumis, gaasilises 
keskkonnas või külmutatud pakendatud pagaritooted. 
Vajavad termilist töötlemist. 

Määratlus tehnoloogilise 
valmistusviisi 
säilitustemperatuuri ja 
pakendamisviisi järgi. 

1.3.3. Kuiviktooted (näkileivad, 
kuivikud, kõrsikud, barankad, 
rõngikud jm) 

Erinevatest jahudest või jahude segust  tooted. Määratlus tehnoloogilise 
valmistusviisi järgi. 

1.3.4. Riivsai, riivleib Erinevatest jahudest või jahude segust tooted. Määratlus tehnoloogilise 
valmistusviisi järgi. 

    
2. VALIK- 

PAGARITOOTED 
  

2.1. Küpsetatud  
valik pagaritooted 

Nisujahust v.m. jahust pagaritooted, mille suhkru- ja 
rasvasisaldus ümberarvestatuna taigna kuivainele on üle 5% 
(kumbki) v.a. punkt 2.1.3. -pirukad. 

Määratlus retsepti koostise 
järgi. 

2.1.1. Magussaiad Saiad, stritslid, kringlid, pärjad massiga üle 150g. Määratlus massi järgi. 
2.1.2. Väikesaiad Saiad massiga alla 150g. Määratlus kuju ja massi järgi. 
2.1.3. Pirukad Kattega või täidisega nn. lahtised või kinnised pirukad, mis 

retsepti koostise järgi liigitatakse valik pagaritoodeteks. 
Määratlus retsepti koostise 
järgi. 

2.1.3.1. Ahjus küpsetatud pirukad Kattega või täidisega nn. lahtised või kinnised pirukad, mis 
retsepti koostise järgi liigitatakse valik pagaritoodeteks. 

Määratlus küpsetamisviisi 
järgi. 

2.1.3.1.1. Pitsad Erinevate katetega lahtine pirukas, kus kohustuslikuks 
koostisosaks on tomat (ketšup, tomatipüree), juust ja 
spetsiaalsed maitseained. 

Määratlus retsepti koostise ja 
tehnoloogilise valmistusviisi 
järgi. 

2.1.3.2. Fritüüritud tooted  Rohkes küpsetusrasvas või –õli küpsetatud väikesaiad ja 
pirukad. 

Määratlus küpsetamisviisi 
järgi. 

2.1.3.3. Struudel (lihtsustatud struudel) Nuudli-, leht-või muust taignast rohke täidisega pirukas. Määratlus retsepti järgi. 



 

    
2.2. Pooltooted   
2.2.1. Jahutatud või külmutatud tainad 

(pärmi- leht- jne tainad) 
Tooted, mis eeldavad enne tarbimist kuumtöötlemist. Määratlus retsepti ja 

tehnoloogilise valmistusviisi 
järgi. 

2.2.2. vormitud ja sügavkülmutatud 
tainakud (kuklid, pirukad, 
väikesaiad jm.) 

Tooted, mis eeldavad enne tarbimist kuumtöötlemist. Määratlus retsepti, 
tehnoloogilise valmistusviisi ja 
säilitusrežiimi järgi. 

2.2.3. Küpsetatud pooltooted 
(tordipõhjad, biskviidid jne) 

  

 
 


