Elintarvikkeista annettavat tiedot - Osa 3, Elintarvikkeen nimi

Osa 3, Elintarvikkeen nimi
Oppaan tässä osassa opit:
`` Elintarvikkeen nimeen liittyvät
vaatimukset

Vaatimukset elintarvikkeen nimelle
Sopiva elintarvikkeen nimi on
lyhyt ja täsmällinen.
Nimen tulee kertoa, mistä
elintarvikkeesta on kyse.

Minkälaista nimeä elintarvikkeesta
tulee käyttää?
1. Säädetyt nimet
Elintarvikkeen nimenä tulee
aina ensisijaisesti käyttää
Euroopan yhteisön lainsäädännössä
säädettyä, virallista nimeä.
Jos tällaista nimeä ei ole, voidaan käyttää
Suomessa säädettyä nimeä.
Säädettyjä nimiä ovat esimerkiksi
levitettävien ravintorasvojen sekä maidon
ja maitotuotteiden, kuten juuston,
voin ja jogurtin nimet.
2. Käyttöön vakiintuneet nimet
Jos laissa säädettyä nimeä ei ole, tulee
käyttää Suomessa yleiseen käyttöön
vakiintunutta nimeä. Tällaisia nimiä
ovat esimerkiksi ruisleipä, ranskanleipä,
leipäjuusto, pullapitko, sima, mämmi,
maksalaatikko, maustekurkku, pizza,
lasagne, spagetti, ravioli, tortelliini, taco,
patee, mysli.
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3. Elintarviketta kuvaavat nimet
Jos käyttöön vakiintunutta nimeä ei
ole, tulee käyttää nimeä, joka kuvaa
elintarviketta ja
tarvittaessa sen käyttöä.
Nimen tulee täsmällisesti kertoa
elintarvikkeesta ja erottaa se
elintarvikkeista, joihin se muuten
voitaisiin sekoittaa.
Tällöin nimi annetaan tavallisesti
elintarvikkeen koostumusta kuvaavien
ilmaisujen avulla seuraavasti:
Tyypillisesti nimeen yhdistetään
elintarvikkeen suurimmat ainesosat,
esimerkiksi:
■■ omena-tyrnimysli,
■■ rahkapulla,
■■ hillomunkki.
Silloin kun maulla on merkitystä tuotteen
laatuun ja valintoihin, tulee nimestä
käydä ilmi myös siihen viittaava ainesosa,
esimerkiksi:
■■ muikkuja tomaattikastikkeessa /
muikkuja öljyssä,
■■ mansikkakääretorttu, jolloin
maku tulee mansikasta /
metsämansikanmakuinen kääretorttu,
jolloin maku tulee pääosin
metsämansikka-aromista.
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Elintarvikkeen nimestä tulee ilmetä sen
olomuoto (esimerkiksi appelsiinijuoma
(juoma = neste)) tai siihen kohdistunut
erityinen käsittely, kuten jauhaminen,
pakastus, pakkaskuivaus, tiivistys, savustus,
mikäli tieto on ostajan kannalta tärkeä
esimerkiksi:
■■ Appelsiinimehu / Appelsiinimehutiiviste
■■ Mustapippuri / Jauhettu mustapippuri
■■ Kalakeitto / kalakeitto, pakaste

Lisätietoa löydät Elintarviketieto-oppaan
osioista 6.1 ja 7.1.
Voit harjoitella oppimaasi tämän oppaan
Osassa 11, Kertaustehtävät.

Elintarvikkeen nimi ja kaupallinen nimi
Elintarvikkeen nimi ei ole sama asia kuin
kaupallinen tuotenimi tai tavaramerkki.
Kaupalliset nimet ja tavaramerkit ovat
vapaaehtoisia merkintöjä eivätkä korvaa
elintarvikkeen nimeä.
Alla näet esimerkkejä kaupallisista nimistä ja
elintarvikkeiden nimistä.
Kaupallinen nimi Vapaaehtoinen

Elintarvikkeen nimi Pakollinen

Reissumies

Täysjyväruisleipä

Tropic

Appelsiinitäysmehu

Jenkki

Ksylitolipurukumi

Yhteenveto
`` Elintarvikkeen nimi kertoo lyhyesti ja
täsmällisesti, mistä elintarvikkeesta on
kysymys.
`` Elintarvikkeen nimi on eri asia kuin
tuotteen kaupallinen nimi.
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