
Käsitelllyn eläinvalkuaisen sallitut raaka-aineet 

(viittaus asetuksen (EY) N:o 1609/2009 säännöksiin) 

• teurastettujen eläinten ja kaadetun riistan ruhot ja ruhonosat, jotka on todettu ihmisravinnoksi 

kelpaaviksi yhteisön lainsäädännön mukaisesti, mutta joita ei ole kaupallisista syistä tarkoitettu 

ihmisravinnoksi; 

• eläinten ruhot tai seuraavat ruhonosat, jotka ovat peräisin joko teurastamossa teurastetuista 

elämistä, jotka on ante mortem -tarkastuksessa todettu ihmisravinnoksi teurastuskelpoisiksi, tai 

yhteisön lainsäädännön mukaisesti ihmisravinnoksi kaadetun riistan ruhot ja seuraavat ruhonosat: 

i) eläinten ruhot tai ruhonosat, jotka on todettu yhteisön lainsäädännön mukaisesti 

ihmisravinnoksi kelpaamattomiksi, mutta joissa ei ole merkkejä ihmiseen tai eläimiin 

tarttuvista taudeista; 

ii) siipikarjan päät; 

iii) vuodat ja nahat, mukaan lukien niiden leikkuujätteet ja haljakset, sarvet ja jalat, mukaan 

lukien seuraavien eläinten falangit sekä karpus- ja metakarpusluut, kinnernivelen ja 

jalkapöydän luut: 

— muut eläimet kuin märehtijät, joille on tehtävä TSE-testi, ja 

— märehtijät, joille tehdystä testistä on saatu negatiivinen tulos asetuksen 

(EY) N:o 999/2001 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti; 

iv) sianharjakset; 

v) sulat ja höyhenet; 

• veri, joka on peräisin eläimistä, joissa ei ole ilmennyt kliinisiä merkkejä veren välityksellä ihmisiin tai 

eläimiin tarttuvista taudeista, ja joka on saatu seuraavista eläimistä, jotka on teurastettu 

teurastamossa sen jälkeen, kun ne on ante mortem -tarkastuksessa todettu teurastuskelpoisiksi 

ihmisravintona käyttöä varten, tai yhteisön lainsäädännön mukaisesti: 

i) muut eläimet kuin märehtijät, joille on tehtävä TSE-testi; ja 

ii) märehtijät, joille tehdystä testistä on saatu negatiivinen tulos asetuksen (EY) N:o 999/2001 

6 artiklan 1 kohdan mukaisesti; 

• eläimistä saatavat sivutuotteet, jotka ovat peräisin ihmisravinnoksi tarkoitettujen tuotteiden 

tuotannosta, mukaan luettuina luut, joista on poistettu rasva, ja rasvan sulatuksessa syntyvä 

proteiinijäännös ja maidon jalostuksessa linkoihin tai separaattoreihin jäänyt aine; 

• eläinperäiset elintarvikkeet tai eläinperäisiä tuotteita sisältävät elintarvikkeet, joita ei enää ole 

tarkoitettu ihmisravinnoksi kaupallisista syistä tai sellaisten valmistuksessa tai pakkauksessa 

esiintyneiden ongelmien tai muiden vikojen vuoksi, jotka eivät aiheuta riskiä ihmisten tai eläinten 

terveydelle; 

• veri, istukat, villa, höyhenet, sulat, karva, sarvet, kavion tai sorkan osat ja raakamaito, jotka ovat 

peräisin elävistä eläimistä, joissa ei ole ilmennyt merkkejä kyseisen tuotteen välityksellä ihmisiin tai 

eläimiin tarttuvista taudeista; 

• vesieläimet ja tällaisten eläinten osat, merinisäkkäitä lukuun ottamatta, joissa ei ole ilmennyt 

merkkejä kyseisen tuotteen välityksellä ihmisiin tai eläimiin tarttuvista taudeista; 



• vesieläimistä saatavat sivutuotteet, jotka ovat peräisin ihmisravinnoksi tarkoitettuja tuotteita 

valmistavista laitoksista; 

• seuraavat ainekset, jotka ovat peräisin sellaisista eläimistä, joissa ei ole ilmennyt merkkejä kyseisen 

aineksen välityksellä ihmisiin tai eläimiin tarttuvista taudeista: 

i) simpukoiden kuoret, joista on poistettu pehmytkudos tai liha; 

ii) maaeläimistä peräisin olevat seuraavat tuotteet: 

— hautomoiden sivutuotteet, 

— munat, 

— munien sivutuotteet, mukaan lukien munankuoret; 

iii) kaupallisista syistä tapetut untuvikot; 

• vedessä tai maalla elävät selkärangattomat, muut kuin eläimille tai ihmisille patogeeniset lajit; 

• eläimet ja niiden osat, jotka kuuluvat eläintieteellisesti Rodentia- tai Lagomorpha -lahkoihin, lukuun 

ottamatta asetuksen 1069/2009 8 artiklan a kohdan iii, iv ja v alakohdassa tarkoitettua luokkaan 1 

ja 9 artiklan a–g alakohdassa tarkoitettua luokkaan 2 kuuluvaa ainesta; 

 

Asetuksen 142/2011 mukaisesti 

Kasvatetuista hyönteisistä saatua käsiteltyä eläinvalkuaista saa tuoda unioniin, vain jos hyönteiset kuuluvat 

johonkin seuraavista lajeista: 

— sotilaskärpänen (Hermetia illucens) ja huonekärpänen (Musca domestica) 

— jauhopukki (Tenebrio molitor) ja kanatunkkari (Alphitobius diaperinus) 

— kotisirkka (Acheta domesticus), trooppinen kotisirkka (Gryllodes sigillatus) ja kenttäsirkka (Gryllus 

assimilis); 


