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SUOMALAISTEN LUONNONVARAISTEN KASVIEN ELINTARVIKEKÄYTTÖHISTORIATIETOJA (18.6.2014, viimeisin päivitys 29.9.2016) 
 
Tähän taulukkoon on koottu elintarvikekäytön kannalta tärkeimmät suomalaiset luonnonvaraiset kasvit ja kasvinosat, niiden uuselintarvikestatus EU:ssa sekä tieto pienimuotoisesta 
käytöstä elintarvikkeena ennen vuotta 1997. Tieto pienimuotoisesta käytöstä perustuu perinnetietoon sekä toimijoiden antamiin tietoihin käyttöhistoriasta. Toisin kuin komission 
uuselintarvikeluettelossa olevat tulkinnat, nämä tulkinnat koskien pienimuotoista käyttöä ovat voimassa vain Suomessa ja käytännöt eri jäsenmaissa saattavat vaihdella. Evira ei ole 
tutkinut kasvien turvallisuutta elintarvikkeena. Vastuu tuotteen turvallisuudesta ja sen määräystenmukaisuudesta on elintarvikealan toimijalla itsellään. Luonnonvaraisten kasvien 
kohdalla tulee yleisten elintarvikesäännösten lisäksi ottaa huomioon erityisesti uuselintarvikeasetus (EY) N:o 258/97 sekä ravitsemus- ja terveysväiteasetus (EY) N:o 1924/2006. 
Huomioitavaa-sarakkeen maininnat eivät ole Eviran kantoja, tulkintoja tai suosituksia, vaan tietoa, joka on kerätty mainituista lähteistä. Tätä taulukkoa suomalaisten luonnonvaraisten 
kasvien elintarvikekäyttöhistoriatiedosta voidaan täydentää toimijoiden toimittaman dokumentaation perusteella. 
 

TAULUKOSSA KÄYTETTYJEN TERMIEN MÄÄRITELMÄT 

Ei uuselintarvike: Kasvia ja kasvinosaa tiedetään käytetyn elintarvikkeena EU:n alueella merkitsevässä määrin ennen vuotta 1997 ja sen käyttö on sallittua kaikissa elintarvikkeissa. 

Ei uuselintarvike ravintolisissä: Kasvia ja kasvinosaa tiedetään käytetyn ravintolisänä EU:n alueella merkitsevässä määrin ennen vuotta 1997 ja sen käyttö on sallittua ravintolisissä. 

Yrttitee: Yrttiteellä tarkoitetaan tuoreesta tai kuivatusta kasvista tai kasvin osasta vesiuutolla valmistettua haudutettua juomaa, jota käytetään teen tai kahvin tapaan. 

Mauste: Mausteella tarkoitetaan tuoretta tai kuivattua kasvia tai kasvin osaa, jota käytetään pienissä määrin (enintään muutama prosentti tuotteen painosta tai tilavuudesta), ja jota 
lisätään ruokaan antamaan makua. 

Annoskoriste: Annoskoristeella tarkoitetaan syötävää kasvia tai kasvin osaa, jolla viimeistellään annokset, leivonnaiset tms. 
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KASVI(LAJI) KASVINOSA UUSELINTARVIKESTATUS1 OSOITETTU 

PIENIMUOTOINEN 

ELINTARVIKEKÄYTTÖ 

HUOMIOITAVAA 

Ahomansikka eli 

metsämansikka 

Fragaria vesca marjat/(epä)hedelmät  ei uuselintarvike  NF1, Luonnonyrttiopas8: Sekä mansikan marjat 

että lehdet voivat aiheuttaa allergisia oireita. 

 

EFSA2: Kasvin maanpäälliset osat esiintyvät 

joidenkin EU-maiden ei-sallittujen tai rajoitetun 

käytön listalla. 

lehdet ei uuselintarvike 

ravintolisissä 

yrttitee, annoskoriste 

 

Heinäratamo Plantago 

lanceolata 

maanpäälliset osat ei uuselintarvike 

ravintolisissä 

yrttitee EFSA2: Kasvin lehdet ja siemenet esiintyvät 

joidenkin EU-maiden ei-sallittujen tai rajoitetun 

käytön listalla. 

Humala Humulus lupulus (emi)kukinnot/tähkät ei uuselintarvike 

 

 

 EFSA2: Kasvi sisältää yhdisteitä, jotka ovat 

elintarvikekäytössä mahdollisesti haitallisia 

ihmisten terveydelle (mm. flavanoneja). Kasvi 

esiintyy joidenkin EU-maiden ei-sallittujen tai 

rajoitetun käytön listalla. 

Islanninjäkälä eli 

isohirvenjäkälä 

Cetraria 

islandica 

koko kasvi ei uuselintarvike 

ravintolisissä 

yrttitee, mauste, 

annoskoriste 

NF1: Islanninjäkälässä on havaittu korkeita 

raskasmetallipitoisuuksia (mm. lyijyä, 

kadmiumia). 

 

EFSA2: Kasvi sisältää yhdisteitä, jotka ovat 

elintarvikekäytössä mahdollisesti haitallisia 

ihmisten terveydelle (mm. 

dibentsofuraanijohdannaisia). 

 

THIE9: Suositellaan käytön rajoittamista. 

Isokarpalo Vaccinium 

oxycoccos 

marjat ei uuselintarvike   

lehdet ei uuselintarvike 

ravintolisissä 

 

Isotakiainen Arctium lappa koko kasvi ei uuselintarvike  EFSA2: Kasvi esiintyy joidenkin EU-maiden ei-
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ravintolisissä sallittujen tai rajoitetun käytön listalla. 

 

BE, FR, IT10: Laksatiivinen suurina annoksina. 

 

THIE9: Suositellaan juurten käytön rajoittamista. 

juuret ei uuselintarvike 

ravintolisissä 

yrttitee 

Jauhosavikka Chenopodium 

album 

lehdet  mauste Myrkytystietokeskus3: Myrkyllinen, mutta pienen 

määrän syöminen aiheuttaa harvoin oireita. 

Juolavehnä Elymus repens, 

Agropyron 

repens 

juuret/juurakot ei uuselintarvike 

ravintolisissä 

yrttitee, mauste EFSA2: Kasvi esiintyy joidenkin EU-maiden ei-

sallittujen tai rajoitetun käytön listalla. 

 

THIE9: Suositellaan käytön rajoittamista. 

Juolukka Vaccinium 

uliginosum 

marjat ei uuselintarvike   

lehdet ei uuselintarvike 

ravintolisissä 

yrttitee 

Kamomillasaunio Matricaria 

recutita, 

Matricaria 

chamomilla 

(juuri puhjenneet) 

kukat/kukinnot/mykeröt 

ei uuselintarvike 

ravintolisissä 

yrttitee NF1: Kamomillasaunio voi aiheuttaa allergisia 

oireita. 

 

BE10: Ei suositella jatkuvaan käyttöön. 

 

EFSA2: Kasvin kukat esiintyvät joidenkin EU-

maiden ei-sallittujen tai rajoitetun käytön listalla. 

kaikki muut kasvinosat ei uuselintarvike 

ravintolisissä 

 

Kanerva Calluna vulgaris kukat/nuput, kukkivat 

versolatvat/kukkaversot 

ei uuselintarvike 

ravintolisissä 

yrttitee, annoskoriste NF1, Luonnonyrttiopas8: Kanerva sisältää mm. 

parkkiaineita ja arbutiinia (0,5 %). 

 

Myrkytystietokeskus3: Myrkyllinen, mutta pienen 

määrän syöminen aiheuttaa harvoin oireita. 

(nuoret) versot, varret ei uuselintarvike 

ravintolisissä 

yrttitee 

Kangasajuruoho Thymus 

serpyllum 

lehdet ei uuselintarvike   

muut maanpäälliset osat ei uuselintarvike 

ravintolisissä 

yrttitee, mauste 
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Kataja Juniperus 

communis 

marjat/kävyt 

(mustina, kypsinä, noin 2 

vuoden ikäisinä) 

ei uuselintarvike  NF1, Rautavaara6, Luonnonyrttiopas8: Marjoissa 

on noin 10 % veteen liukenematonta hartsia, 

minkä takia niitä suositellaan syötävän vain 

pieniä määriä. 

 

NF1, Luonnonyrttiopas8: Ei suositella 

munuaissairaille eikä raskaana oleville. 

 

EFSA2: Kasvin marjat/kävyt ja lehdet/neulaset 

sisältävät yhdisteitä, jotka ovat 

elintarvikekäytössä mahdollisesti haitallisia 

ihmisten terveydelle (mm. bisyklisiä 

monoterpeenejä). 

 

Myrkytystietokeskus3: Myrkyllinen, mutta pienen 

määrän syöminen aiheuttaa harvoin oireita. 

 

THIE9: Suositellaan versojen ja puuaineksen 

käytön rajoittamista. 

nuoret vuosikasvaimet 

(kerkät), nuoret versot, 

puuaines, lehdet/neulaset 

ei uuselintarvike 

ravintolisissä 

yrttitee, mauste 

pihka/hartsi, juuret ei uuselintarvike 

ravintolisissä 

 

Kehäkukka Calendula 

officinalis 

kukat ei uuselintarvike 

ravintolisissä 

yrttitee, mauste, 

annoskoriste 

 

Ketohanhikki Potentilla 

anserina 

maanpäälliset osat ei uuselintarvike 

ravintolisissä 

yrttitee  

kaikki muut kasvinosat ei uuselintarvike 

ravintolisissä 
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Keto-orvokki Viola tricolor maanpäälliset osat ei uuselintarvike 

ravintolisissä 

yrttitee, annoskoriste EFSA2: Kasvi esiintyy joidenkin EU-maiden ei-

sallittujen tai rajoitetun käytön listalla 

 

THIE9: Suositellaan käytön rajoittamista. 

Koiranruusu Rosa canina marjat ei uuselintarvike   

kukat ei uuselintarvike 

ravintolisissä 

yrttitee, mauste, 

annoskoriste 

(nuoret) versot, lehtisilmut ei uuselintarvike 

ravintolisissä 

 

Koivut (raudus- ja 

hieskoivu) 

Betula pendula, 

Betula 

pubescens 

mahla ei uuselintarvike  EFSA2: Kasvin lehdet esiintyvät joidenkin EU-

maiden ei-sallittujen tai rajoitetun käytön listalla. 

 

THIE9: Suositellaan lehtien käytön rajoittamista. 

(nuoret) lehdet, silmut ei uuselintarvike 

ravintolisissä 

yrttitee, mauste, 

annoskoriste 

kuori, kukat, siemenet, 

hartsi 

ei uuselintarvike 

ravintolisissä 

 

Kultapiisku Solidago 

virgaurea 

kukkiva versonlatva, 

kukat/kukinnot 

ei uuselintarvike 

ravintolisissä 

yrttitee NF1, Luonnonyrttiopas8: Kultapiisku sisältää mm. 

saponiineja ja parkkiaineita. 

 

NF1: Ei suositella nautittavaksi suurina 

annoksina eikä jatkuvaan käyttöön. 

 

EFSA2: Kasvi esiintyy joidenkin EU-maiden ei-

sallittujen tai rajoitetun käytön listalla. 

 

Myrkytystietokeskus3: Myrkyllinen, mutta pienen 

määrän syöminen aiheuttaa harvoin oireita. 

 

THIE9: Suositellaan käytön rajoittamista. 
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Kumina Carum carvi hedelmät/siemenet ei uuselintarvike  Luonnonyrttiopas8: Ei suositella suurina määrinä 

maksa- ja munuaissairaille.  

 

EFSA2: Kasvin hedelmät/siemenet sisältävät 

yhdisteitä, jotka ovat elintarvikekäytössä 

mahdollisesti haitallisia ihmisten terveydelle 

(mm. monoterpeeniketoneita). 

Käenkaali eli 

ketunleipä 

Oxalis 

acetosella 

maanpäälliset osat ei uuselintarvike 

ravintolisissä 

annoskoriste Myrkytystietokeskus3: Myrkyllinen, mutta pienen 

määrän syöminen aiheuttaa harvoin oireita. 

 

Luonnonyrttiopas8: Sisältää oksaalihappoa. Ei 

suositella henkilöille, jotka sairastavat kihtiä, 

niveltulehdusta tai munuaiskiviä. 

Lakka Rubus 

chamaemorus 

marjat/hedelmät ei uuselintarvike   

lehdet  yrttitee 

Lillukka Rubus saxatilis lehdet  yrttitee  

Lutukka Capsella bursa-

pastoris 

maanpäälliset osat ei uuselintarvike 

ravintolisissä 

yrttitee THIE9: Suositellaan käytön rajoittamista. 

(Metsä)kuusi Picea abies nuoret vuosikasvaimet 

(kerkät) 

ei uuselintarvike  NF1: Kuusi voi aiheuttaa allergisia oireita. 

 

THIE9: Suositellaan lehtien käytön rajoittamista. lehdet/neulaset/havut, 

silmut 

ei uuselintarvike 

ravintolisissä 

yrttitee 

kukat, kävyt, pihka/hartsi ei uuselintarvike 

ravintolisissä 

 

Metsälehmus Tilia cordata kukat, lehdet ei uuselintarvike yrttitee  
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ravintolisissä 

kaikki muut kasvinosat ei uuselintarvike 

ravintolisissä 

 

Maahumala Glechoma 

hederacea 

koko kasvi ei uuselintarvike   EFSA2: Kasvin maanpäälliset osat sisältävät 

yhdisteitä, jotka ovat elintarvikekäytössä 

mahdollisesti haitallisia ihmisten terveydelle 

(esim. tropaanityyppiseen runkoon yhdistyneet 

pyrrolidiinialkaloidit). 

 

Myrkytystietokeskus3: Kasvi on myrkyllinen, 

mutta pienen määrän syöminen aiheuttaa 

harvoin oireita. 

 

THIE9: Suositellaan käytön rajoittamista. 

 

BE10: Myrkyllinen kasvi, joita ei pidä käyttää 

elintarvikkeissa. 

Maitohorsma Epilobium 

angustifolium 

(nuoret) versot/varret  ei uuselintarvike  EFSA2: Epilobium-suvun joidenkin kasvien 

maanpäälliset osat sisältävät yhdisteitä, jotka 

ovat elintarvikekäytössä mahdollisesti haitallisia 

ihmisten terveydelle, mm. eturauhasen 

toiminnalle (mm. makrosyklisiä ellagitanniineja). 

muut maanpäälliset osat ei uuselintarvike 

ravintolisissä 

yrttitee, mauste, 

annoskoriste 

Mesiangervo Filipendula 

ulmaria 

lehdet, kukinnot/kukat  ei uuselintarvike 

ravintolisissä 

yrttitee NF1, Luonnonyrttiopas8: Mesiangervo sisältää 

salisylaatteja ja voi aiheuttaa allergisia oireita. 

 

NF1, Luonnonyrttiopas8: Ei suositella jatkuvaan 

käyttöön. 

 

EFSA2: Kasvin maanpäälliset osat esiintyvät 

joidenkin EU-maiden ei-sallittujen tai rajoitetun 

käytön listalla. 

kaikki muut kasvinosat ei uuselintarvike 

ravintolisissä 

 

Mesimarja Rubus arcticus marjat/hedelmät ei uuselintarvike   

kukat  yrttitee, annoskoriste 
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marjojen kannat, lehdet, 

versot 

 yrttitee 

Mustaherukka Ribes nigrum marjat/hedelmät, lehdet ei uuselintarvike  EFSA2: Kasvi esiintyy joidenkin EU-maiden ei-

sallittujen tai rajoitetun käytön listalla. 

 

Luonnonyrttiopas8: Myrkyllinen näköislaji: 

koiranheisi (Viburnum opulus). 

silmut, kukat, siemenet ei uuselintarvike 

ravintolisissä 

 

Mustikka Vaccinium 

myrtillus 

marjat/hedelmät ei uuselintarvike  NF1, Luonnonyrttiopas8: Mustikan lehdet 

sisältävät oksaalihappoa. 

 

NF1, Luonnonyrttiopas8: Ei suositella jatkuvaan 

käyttöön tai munuaissairaille. 

 

EFSA2: Kasvin lehdet esiintyvät joidenkin EU-

maiden ei-sallittujen tai rajoitetun käytön listalla. 

(nuoret) lehdet, (nuoret) 

versot/varret 

ei uuselintarvike 

ravintolisissä 

yrttitee 

Mänty Pinus sylvestris nila- ja jälsikerros eli pettu ei uuselintarvike  NF1, Luonnonyrttiopas8: Männyn neulaset 

sisältävät paljon haihtuvia öljyjä, jotka pitkään 

nautittuna voivat olla terveydelle haitallisia. 

 

EFSA2: Kasvin rungon pihkaöljy esiintyy 

joidenkin EU-maiden ei-sallittujen tai rajoitetun 

käytön listalla. 

nuoret vuosikasvaimet 

/versot (kerkät), neulaset 

ei uuselintarvike 

ravintolisissä 

yrttitee 

kävyt, silmut, kaarna/kuori ei uuselintarvike 

ravintolisissä 

 

Niittysuolaheinä Rumex acetosa maanpäälliset osat ei uuselintarvike  Myrkytystietokeskus3: Myrkyllinen, mutta pienen 

määrän syöminen aiheuttaa harvoin oireita. 

 

Luonnonyrttiopas8: Sisältää oksaalihappoa. Ei 

suositella henkilöille, jotka sairastavat kihtiä, 

niveltulehdusta tai munuaiskiviä. 

kaikki muut kasvinosat ei uuselintarvike 

ravintolisissä 

 

Nokkonen Urtica dioica nuoret versot, lehdet ei uuselintarvike  EFSA2: Kasvin maanpäälliset osat esiintyvät 

joidenkin EU-maiden ei-sallittujen tai rajoitetun 

käytön listalla. 
siemenet ei uuselintarvike 

ravintolisissä 

yrttitee, mauste 
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juuret ei uuselintarvike 

ravintolisissä 

yrttitee  

Myrkytystietokeskus3: Kasvi aiheuttaa lähinnä 

paikallisia ärsytysoireita. 

 

THIE9: Suositellaan juurien käytön rajoittamista. 

kaikki muut kasvinosat  ei uuselintarvike 

ravintolisissä 

 

Pakurikääpä Inonotus 

obliquus 

sienen aiheuttama 

kasvannainen (pakuri) 

ei uuselintarvike 

ravintolisissä 

yrttitee  

Peltokorte Equisetum 

arvense 

maanpäälliset osat ei uuselintarvike 

ravintolisissä 

yrttitee NF1, Luonnonyrttiopas8: Ei suositella 

nautittavaksi suurina annoksina eikä 

munuaissairaille. 

 

EFSA2: Kasvin maanpäälliset osat esiintyvät 

joidenkin EU-maiden ei-sallittujen tai rajoitetun 

käytön listalla. 

 

Myrkytystietokeskus3: Myrkyllinen, mutta pienen 

määrän syöminen aiheuttaa harvoin oireita. 

 

Luonnonyrttiopas8: Myrkyllinen näköislaji: 

suokorte (E. palustre). 

Pelto-orvokki Viola arvensis kukat  yrttitee, annoskoriste  
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Piharatamo Plantago major maanpäälliset osat ei uuselintarvike 

ravintolisissä 

yrttitee, mauste  

Pihatatar Polygonum 

aviculare 

maanpäälliset osat ei uuselintarvike 

ravintolisissä 

yrttitee  

Pihatähtimö eli 

vesiheinä 

Stellaria media maanpäälliset osat ei uuselintarvike 

ravintolisissä 

yrttitee, mauste EFSA2: Koko kasvi esiintyy joidenkin EU-maiden 

ei-sallittujen tai rajoitetun käytön listalla. 

(Koti)pihlaja Sorbus 

aucuparia 

marjat/hedelmät  ei uuselintarvike  EFSA2: Kasvin hedelmä/marjat esiintyvät 

joidenkin EU-maiden ei-sallittujen tai rajoitetun 

käytön listalla. 
lehdet, silmut, kukat ei uuselintarvike 

ravintolisissä 

yrttitee, mauste 

siemenet ei uuselintarvike 

ravintolisissä 

 

Poimuhierakka Rumex crispus lehdet ei uuselintarvike  EFSA2: Rumex-suvun kasvit sisältävät 

yhdisteitä, jotka ovat elintarvikekäytössä 

mahdollisesti haitallisia ihmisten terveydelle 

(esim. hydroksiantraseenijohdannaisia ja 

oksalaatteja). 

 

BE, FR, IT10: Lehdet sisältävät oksalaatteja, 

tanniineja (3 – 6 %) ja antrakinoneja, juuret 

sisältävät antrakinoneja (1 – 2,5 %). 

 

Myrkytystietokeskus3: Hierakat ovat myrkyllisiä, 

koko kasvi ei uuselintarvike 

ravintolisissä 
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mutta pienen määrän syöminen aiheuttaa 

harvoin oireita. 

Poimulehti Alchemilla 

vulgaris 

(nuoret) lehdet, varret  ei uuselintarvike 

ravintolisissä 

yrttitee EFSA2: Kasvi esiintyy joidenkin EU-maiden ei-

sallittujen tai rajoitetun käytön listalla. 

 

THIE9: Suositellaan maanpäällisten osien käytön 

rajoittamista. 

muut maanpäälliset osat, 

juuret 

ei uuselintarvike 

ravintolisissä 

 

Puna-apila Trifolium 

pratense 

maanpäälliset osat ei uuselintarvike 

ravintolisissä 

yrttitee, mauste, 

annoskoriste 

 

Puolukka Vaccinium vitis-

idaea 

marjat/hedelmät  ei uuselintarvike  NF1, Luonnonyrttiopas8: Puolukan lehdet 

sisältävät noin 5 % arbutiinia ja sen 

johdannaisia, jotka muuttuvat elimistössä 

hydrokinoniksi, joka on terveydelle haitallinen. 

 

NF1, BE10: Puolukan lehtiä ei suositella jatkuvaan 

käyttöön eikä raskaana oleville tai imettäville 

naisille.  

 

EFSA2: Kasvin lehdet esiintyvät joidenkin EU-

maiden ei-sallittujen tai rajoitetun käytön listalla. 

 

Myrkytystietokeskus3: Lehdet myrkyllisiä, mutta 

pienen määrän syöminen aiheuttaa harvoin 

oireita. 

lehdet ei uuselintarvike 

ravintolisissä 

yrttitee 

kukat, nuoret versot ei uuselintarvike 

ravintolisissä 

 

Pyöreälehtikihokki Drosera 

rotundifolia 

maanpäälliset osat ei uuselintarvike 

ravintolisissä 

 EFSA2: Kasvin maanpäälliset osat sisältävät 

yhdisteitä, jotka ovat elintarvikekäytössä 

mahdollisesti haitallisia ihmisten terveydelle 

(mm. naftokinonijohdannaisia). 

Ruiskaunokki Centaurea 

cyanus 

kukat ei uuselintarvike   

Siankärsämö Achillea 

millefolium 

maanpäälliset osat ei uuselintarvike 

ravintolisissä 

yrttitee, mauste NF1, Luonnonyrttiopas8: Siankärsämö sisältää 

mm. n. 0,5 % haihtuvia öljyjä, parkkiaineita ja 

glykosideja, jotka ovat terveydelle haitallisia. 
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Kasvi saattaa aiheuttaa allergisia oireita. 

 

NF1: Ei suositella nautittavaksi suurina 

annoksina eikä jatkuvaan käyttöön. 

 

EFSA2: Kasvin kukat ja lehdet sisältävät 

yhdisteitä, jotka ovat elintarvikekäytössä 

mahdollisesti haitallisia ihmisten terveydelle 

(mm. eteeristen öljyjen bisyklisiä 

monoterpeenejä). 

 

Myrkytystietokeskus3: Paikallisesti ärsyttävä 

kasvi. 

 

THIE9: Suositellaan käytön rajoittamista. 
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Sianpuolukka eli 

sianpuola 

Arctostaphylos 

uva-ursi 

lehdet  ei uuselintarvike 

ravintolisissä 

 Sianpuolukka on Fimean lääkeluettelon 

rohdoskasvi4. Mikäli lääkeluettelon rohdosta 

myydään elintarvikkeena, valmisteen käytön on 

perustuttava muuhun kuin lääkkeelliseen 

vaikutukseen. Lääkkeeksi luokiteltua valmistetta 

ei saa pitää kaupan elintarvikkeena. 

 

Luonnonyrttiopas8: Lehdet sisältävät noin 5-11 

% arbutiinia ja metyyliarbutiinia, jotka muuttuvat 

elimistössä hydrokinoniksi, joka on terveydelle 

haitallinen. 

 

Luonnonyrttiopas8: Ei suositella jatkuvaan 

käyttöön. 

 

EFSA2: Kasvin lehdet sisältävät yhdisteitä, jotka 

ovat elintarvikekäytössä mahdollisesti haitallisia 

ihmisten terveydelle (mm. kinoniglykosidejä). 

 

Myrkytystietokeskus3: Myrkyllinen, mutta pienen 

määrän syöminen aiheuttaa harvoin oireita. 

Sikuri Cichorium 

intybus 

lehdet, juuret ei uuselintarvike   

muut kasvinosat ei uuselintarvike 

ravintolisissä 

Sinimailanen Medicago sativa lehdet, varsi ei uuselintarvike  EFSA2: Kasvin maanpäälliset osat sisältävät 

yhdisteitä, jotka ovat elintarvikekäytössä 

mahdollisesti haitallisia ihmisten terveydelle 

(mm. pyrrolidiinialkaloideja). 
muut maanpäälliset osat ei uuselintarvike 

ravintolisissä 

 

Tyrni Hippophae 

rhamnoides 

marjat, lehdet, kukat ei uuselintarvike   
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Vadelma Rubus idaeus marjat/hedelmät ei uuselintarvike  EFSA2: Kasvin lehdet sisältävät yhdisteitä, jotka 

ovat elintarvikekäytössä mahdollisesti haitallisia 

ihmisten terveydelle. Lehtien haitta-aineita ei ole 

tunnistettu, mutta eläinkokeissa niillä on todettu 

olevan vaikutuksia kantavuuteen sekä 

hedelmällisyyteen. 

lehdet, lehtisilmut, nuoret 

versot 

ei uuselintarvike 

ravintolisissä 

yrttitee 

Valkoapila Trifolium repens maanpäälliset osat ei uuselintarvike 

ravintolisissä 

yrttitee, mauste, 

annoskoriste 

 

Valkopeippi Lamium album maanpäälliset osat ei uuselintarvike 

ravintolisissä 

yrttitee EFSA2: Kasvi esiintyy joidenkin EU-maiden ei-

sallittujen tai rajoitetun käytön listalla 

Variksenmarja Empetrum 

nigrum 

marjat ei uuselintarvike   

Vihanneskrassi Lepidium 

sativum 

lehdet ei uuselintarvike   

muut kasvinosat ei uuselintarvike 

ravintolisissä 

 

Voikukka Taraxacum 

officinale 

koko kasvi ei uuselintarvike 

 

NF1, Luonnonyrttiopas8: Voikukan siitepöly voi 

aiheuttaa allergisia oireita. 

 

EFSA2: Kasvi esiintyy joidenkin EU-maiden ei-

sallittujen tai rajoitetun käytön listalla. 

 

THIE9: Suositellaan lehtien ja juurien käytön 

rajoittamista. 

Vuohenputki Aegopodium 

podagraria 

(nuoret) aluslehdet/lehdet, 

versot  

ei uuselintarvike   

muut maanpäälliset osat ei uuselintarvike 

ravintolisissä 
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Väinönputki Angelica 

archangelica 

(nuoret) varret, (nuoret) 

lehdet, ruodit 

ei uuselintarvike  Luonnonyrttiopas8: Väinönputki voi aiheuttaa 

auringonvalon kanssa iho-oireita. 

 

Väinönputki on Fimean lääkeluettelon 

rohdoskasvi4. Mikäli lääkeluettelon rohdosta 

myydään elintarvikkeena, valmisteen käytön on 

perustuttava muuhun kuin lääkkeelliseen 

vaikutukseen. Lääkkeeksi luokiteltua valmistetta 

ei saa pitää kaupan elintarvikkeena. 

 

EFSA2: Angelica-suvun kasvien hedelmät ja 

juuret sisältävät yhdisteitä, jotka ovat 

elintarvikekäytössä mahdollisesti haitallisia 

ihmisten terveydelle (mm. furanokumariineja). 

 

Myrkytystietokeskus3: Paikallisesti ärsyttävä 

kasvi. 

 

THIE9: Suositellaan juurien ja varsien käytön 

rajoittamista. 

juurakot/juuret, 

hedelmät/siemenet 

ei uuselintarvike 

ravintolisissä 

yrttitee, mauste 
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