Förpackningspåskrifter och
produktinformation (suomeksi)
Seminarium om livsmedelföretagande 22.11.2017

Elintarvikkeista on annettava
lainsäädännön edellyttämät tiedot
 Olet vastuussa tietojen oikeellisuudesta ja riittävyydestä, kun
elintarviketta myydään nimelläsi tai toiminimelläsi.

 Huomaathan, että pakattuja ja pakkaamattomia elintarvikkeita
koskevat eri säännöt siitä, mitä tietoja pitää ilmoittaa.
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Pakkaamattomilla
elintarvikkeilla tarkoitetaan
elintarvikkeita

Pakatuilla
elintarvikkeilla tarkoitetaan
elintarvikkeita

 jotka tarjoillaan kuluttajille heti
nautittavaksi tai
 jotka on myynnin nopeuttamiseksi
ja helpottamiseksi pakattu
valmiiksi elintarvikkeen välitöntä
myyntiä varten, esimerkiksi leivät,
piirakat ja take-away salaatit
 jotka kuluttaja itse pakkaa tai
jotka pakataan kuluttajan
?
pyynnöstä

 jotka on ennen myyntiä
valmiiksi suljettu pakkaukseen
kokonaan tai osittain siten,
että pakkauksen sisältöä ei
voida muuttaa avaamatta tai
rikkomatta pakkausta

?
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Mitä tietoja pakkaamattomista
elintarvikkeista tulee ilmoittaa?
 Myynnin yhteydessä
– Elintarvikkeen nimi
– Alkuperämaa tarvittaessa
– Allergioita ja intoleransseja
aiheuttavat aineet ja tuotteet
– Ainesosat
– Säilytys- ja käyttöohjeet
tarvittaessa
– Rasvan ja suolan määrä
tietyissä tapauksissa
– Erityislainsäädännön
edellyttämät asiat

 Tarjoilun yhteydessä
– Elintarvikkeen nimi
– Alkuperämaa tarvittaessa
– Allergioita ja intoleransseja
aiheuttavat aineet ja tuotteet

Tiedot on ilmoitettava kirjallisesti helposti
havaittavassa ja selkeässä esitteessä tai
taulussa tai muulla selkeällä tavalla.
Tiedot voidaan antaa myös suullisesti kun
selkeällä tavalla ilmoitetaan, että tiedot
saa pyydettäessä.
Toimijana vastaat tiedoista ja siitä, että ne
ovat oikein.
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Esimerkkejä pakkaamattomien
elintarvikkeiden tietojen ilmoittamisesta
 Myynti

 Tarjoilu
PÄIVÄN LOUNAS
Lohilasagne
Valkokastike (mm. kerma, vehnäjauho),
tomaatti-lohikastike, lasagnelevyt (mm.
durumvehnä), juustoraaste
Vohvelit
Vohveleita (mm. maito, kananmuna,
vehnäjauho)
Mansikkahilloa

Riisipiirakka
Vesi, riisi, ruisjauho, kerma, vehnäjauho,
maitojauhe, voi, ruismallas, suola.
Vihannessalaatti
Kaali, kurpitsa, vesi, sokeri, rypsiöljy,
etikka, suola, happamuudensäätöaine
(E 330), säilöntäaine (E 202), sipuli,
valkosipuli, aromit.

TAI
Hyvä asiakkaamme, lisätietoja elintarvikkeista ja niiden
mahdollisista allergeeneistä saa henkilökunnalta.
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Pakattujen elintarvikkeiden
pakkauksissa tulee olla
•
•
•

•

•
•

•
•

Elintarvikkeen nimi
Ainesosaluettelo tarvittaessa
Ainesosaluettelossa allergioita tai
intoleransseja aiheuttavat aineet
korostettuna
Ainesosien tai ainesosien ryhmien määrät
silloin, kun ainesosaa korostetaan
pakkausmerkinnöissä
Elintarvikkeen sisällön määrä
Vähimmäissäilyvyysaika, parasta ennen
merkintä tai viimeinen käyttöajankohta ja
tarvittaessa pakastuspäivämäärä
Erityiset säilytysolosuhteet ja/tai
käyttöolosuhteet tarvittaessa
Käyttöohje tarvittaessa

•
•
•

•
•
•
•
•

Toimijan nimi tai toiminimi ja osoite
Elintarvikkeen alkuperämaa tai
lähtöpaikka tarvittaessa
Elintarvikkeen ainesosana käytetyn lihan
alkuperämaa ja maitotuotteissa käytetyn
maidon alkuperämaa tarvittaessa
Ravintoarvomerkintä tarvittaessa
Erätunnus, joka kertoo samaan erään
kuuluvat elintarvikkeet
Tunnistusmerkki eläimistä saatavissa
elintarvikkeissa
Voimakassuolaisuusmerkintä tarvittaessa
Mahdolliset muut erityislainsäädännön
vaatimat merkinnät
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Kun teet pakkausmerkintöjä,
varmista että
 reseptit/valmistus/valmis tuote ovat




tiedot ovat totuudenmukaiset ja
riittävät eivätkä johda harhaan
kaikki vaaditut merkinnät löytyvät
pakkauksesta tai siihen kiinnitetystä
etiketistä
merkinnät on tehty lainsäädännön
vaatimusten mukaisesti, esimerkiksi
– lisäaineet on ilmoitettu sekä
ryhmänimellä että lisäaineen
nimellä tai E-koodilla
– pakolliset pakkausmerkinnät ovat
suomeksi ja ruotsiksi (poikkeus
yksikieliset kunnat)
– merkinnät ovat helposti luettavia,
havaittavia sekä selviä (pieni xkirjain vähintään 1,2 mm














keskenään yhtenevät
elintarvikkeen nimi on oikein
muodostettu
ainesosaluettelossa on mainittu
kaikki käytetyt ainesosat
koostetut ainesosat on purettu
oikein ainesosaluetteloon
allergiaa ja intoleransseja
aiheuttavat ainesosat on ilmoitettu
ainesosien järjestys on oikea
ilmoitettu ainesosan määrä, kuten
lihapitoisuus, on oikea
suola (luontainen + ruokasuolasta
peräisin oleva) lasketaan ja
määritetään natriumin kautta (suola
= natrium × 2,5)
elintarvikkeen alkuperämaa on
oikein ilmoitettu
väittämien (esim. laktoositon,
gluteeniton, maidoton tai
lisäaineeton) käyttö on oikeutettua
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Nämä allergioita ja intoleransseja
aiheuttavat aineet ja tuotteet tulee ilmoittaa
Muista myös pitää nämä aineet ja tuotteet erillään toisistaan sekä
elintarvikkeista, joihin niitä ei ole tarkoitettu
• gluteenia sisältävät viljat,
eli vehnä, ohra, ruis, kaura,
ja niistä valmistetut tuotteet
• äyriäiset ja äyriäistuotteet
• kananmuna ja munatuotteet
• kala ja kalatuotteet
• maapähkinä ja
maapähkinätuotteet
• soijapapu ja soijapaputuotteet
• maito ja maitotuotteet
• pähkinät ja pähkinätuotteet

• selleri ja sellerituotteet
• sinappi ja sinappituotteet
• seesaminsiemenet ja
seesaminsiementuotteet
• rikkidioksidi ja sulfiitti, jos pitoisuus
on yli 10 mg/kg tai 10 mg/l
• lupiinit ja lupiinituotteet
• nilviäiset ja nilviäistuotteet

SO2
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Esimerkki: Mansikkahillo
Mansikkahillo / Jordgubbssylt 450 g
Ainesosat: Sokeri, mansikka 40 %, vesi,
sakeuttamisaine (E 440), happamuudensäätöaine (E
330), säilöntäaine (E 202). 100 g tuotetta sisältää 40 g
marjaa.
Ingredienser: Socker, jordgubbar 40%, vatten,
förtjockningsmedel (E 440), surhetsreglerande medel
(E 330), konserveringsmedel (E 202). 100 g av
produkten innehåller 40g bär
Säilytysohje: Säilytä viileässä avaamisen jälkeen
Förvaringsanvisning: Öppnad förpackning förvaras
svalt
Parasta ennen / Bäst före: 31.12.2018
(Eränumero: 34567)
Alkuperämaa / Ursprungsland: Suomi / Finland
Valmistaja / Tillverkare: Hillo Oy, Hillotie 1,
00100 Helsinki

Ravintosisältö / Näringsinnehåll 100 g
Energia / Energi:
800 kJ (190 kcal)
Rasva / Fett:
0,1 g
- josta tyydyttynyttä /
varav mättat:
0g
Hiilihydraatit / Kolhydrat:
45 g
- josta sokereita /
varav sockerarter:
45 g
Proteiini / Protein:
0,2 g
Suola / Salt:
0g
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Esimerkki: Liha
Karjalanpaisti / Karelskstek
Sian- ja naudanlihaa / Svin- och nötkött 800 g
Pakattu suojakaasuun / Förpackat i en skyddande atmosfär
Ainekset: sianliha (70 %), naudanliha (30 %) / Ingredienser: svinkött (70 %), nötkött (30 %)
Valmistusohje: Ota liha huoneenlämpöön ½ tuntia ennen kypsentämistä. Kuumenna uuni 200 oC. Laita
vuokaan 3 tl suolaa, 20 maustepippuria, 4 sipulia ja 3 porkkanaa lohkoina ja vettä niin, että liha juuri
peittyy. Kypsennä uunivuoassa 200 oC noin 3 tuntia. / Tillagning: Ta ut köttet i rumstemperatur ½ timme
före tillagningen. Varm ugnen till 200 oC . Sätt i ugnsform 3 tsk salt, 20 kryddpeppar, 4 lökar och 3
morötter i klyftor och så mycket vatten att det just täcker köttet. Stek i ugnsform 200 oC ca. 3 timmar.

Naudanlihan alkuperä / Ursprung av nötkött: Suomi / Finland.
Teurastettu / Slaktat: Suomi / Finland, 000.
Leikattu / Styckad i / Suomi / Finland, 000.
Sianlihan alkuperä / Ursprung av svinkött: Suomi/Finland
Säilytys alle / Förvaring under: + 6 oC
Eränro / Partikod: 345678, klo 10:00
Viimeinen käyttöpäivä / Sista förbrukningsdag: 25.9.2017
Valmistaja / Tillverkare: Liha Oy, Lihatie 1, 00100 Helsinki

Sivustolle evira.fi/pkneuvonta on tulossa runsaasti esimerkkejä
pakkausmerkinnöistä.
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Reseptin ja koostumuksen hallinta
 Valmistettavista tuotteista, kuten hilloista, mehuista, etikkasäilykkeistä ja
ruokaleivistä tulee yleensä olla kirjalliset reseptit, joihin on merkitty
kaikki ainesosat ja niiden määrät
 Reseptien ja elintarvikkeista annettavien tietojen tulee vastata toisiaan
– Huom. reseptien päivittäminen ja reseptimuutosten vaikutus tietoihin

 Muista lainsäädännön vaatimukset, jotka koskevat mm. lisäaineita,
suolaa ja muita lisättäviä aineita
 Hallitse tuotteiden valmistusprosessi
– Noudattamalla reseptiä
– Annostelemalla raaka-aineet oikein
– Estämällä tuotteiden saastuminen niihin
kuulumattomilla allergeeneilla
– Varmistamalla, että tuote tulee
oikeaan pakkaukseen
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Lisätiedon lähteitä
Elintarviketieto-opas
 https://www.evira.fi/tietoaevirasta/julkaisut/elintarvikkeet/oppaat/elintarviketieto-opaselintarvikevalvojille-ja-elintarvikealan-toimijoille/ tai
 https://www.evira.fi/sv/omevira/publikationer/livsmedel/guider/elintarviketieto-opaselintarvikevalvojille-ja-elintarvikealan-toimijoille/
Tammikuussa 2018 valmistuva ”Pakkausmerkinnät ja reseptiikka” –
verkkokurssi, joka julkaistaan sivustolla evira.fi/pkneuvonta

