Miten valmistaa sopivia ja turvallisia tuotteita
erityisruokavalioita noudattaville?
Omavalvonta ja laatujärjestelmät – sataprosenttinen
varmistusko turvallisiin tuotteisiin?
Kehityspäällikkö Eeva-Liisa Häkli, Foodwest Oy
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ERITYISRUOKAVALIOT

• Laktoosi-intoleranssi / laktoosittomat
tuotteet tai vähälaktoosiset tuotteet

• Keliakia / gluteenittomat tuotteet
• Allergiat / ruokayliherkkyys /
allergeenivapaat tuotteet
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OSA 1
ERITYISRUOKAVALIOT :
MITÄ TULEE VÄLTTÄÄ
JA MIKSI
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LAKTOOSI-INTOLERANSSI

•

•

Laktoosi-intoleranssissa imeytymätön
laktoosi aiheuttaa vatsaoireita, joista
tyypillisimpiä ovat turvotus, ilmavaivat ja
löysä vatsa. Laktoosi-intoleranssi on
periytyvä ominaisuus, joka on noin joka
viidennellä suomalaisella. Syynä on
maitosokeria pilkkovan laktaasientsyymin
vähyys, hypolaktasia
Useat laktoosi-intolerantit sietävät pieniä
määriä laktoosia ilman vatsaoireita tai voivat
käyttää vähälaktoosisia tuotteita. Usein
laktoosin sietokyky vaihtelee samallakin
henkilöllä eri tilanteissa ja olosuhteissa.
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MAITOALLERGIA

•
•

•

Maitoallergia ei ole sama kuin laktoosiintoleranssi
Maitoallergia ja laktoosi-intoleranssi ovat
täysin eri asioita. Maitoallergiassa elimistö
reagoi maidon proteiiniin aiheuttaen
allergisen reaktion. Maitoallergian
tavallisimmat oireet ovat ihottuma, oksentelu
ja ripuli. Maitoallergisen on vältettävä
kaikessa ruoassaan maitoproteiinia.
Lehmänmaitoallergia on useimmiten alle 2vuotiaiden vaiva. Yleensä allergia häviää
kouluikään mennessä. Aikuisista 1-2 % kärsii
pysyvästä maitoallergiasta.
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Keliakia on sairaus, jossa vehnän, ohran ja rukiin
sisältämä valkuaisaine, gluteeni, aiheuttaa
ohutsuolen limakalvolla tulehduksen ja suolinukan
vaurion. Tällöin ravintoaineiden imeytyminen
häiriintyy.
Keliakian tarkkaa syntymekanismia ei vielä
tunneta, mutta sen puhkeamiseen tarvitaan tietty
perinnöllinen alttius ja gluteeni. Lisäksi taudin
puhkeamiseen vaikuttaa mahdollisesti vielä jokin
muu tekijä, jota ei vielä tunneta.
Ihokeliakia (dermatitis herpetiformis) on keliakian
iholla esiintyvä ilmentymä. Keliakia voi alkaa missä
iässä tahansa.
Keliakia on elinikäinen sairaus, mutta ehdotonta
gluteenitonta ruokavaliota noudattamalla
keliaakikko pysyy työ- ja toimintakykyisenä
Keliakia ei ole allergia

Lähde: Keliakialiitto
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ALLERGIAT /
RUOKAYLIHERKKYYS
•
•

•
•
•

Aikuisista 2–5 prosenttia sairastaa ruoka-allergiaa ja 5-10 %
lapsista
Allergiassa ihmisen puolustusjärjestelmä puolustautuu liian
voimakkaasti ja epätarkoituksenmukaisesti vieraita,
harmittomiakin aineita vastaan. Allergeeni on se vieras aine,
ruoka-allergiassa tietty ruoan valkuaisaine (=proteiini), joka
aiheuttaa immunologisten mekanismien välittämän
haitallisen reaktion
Kaikki ruoka-aineet sisältävät useita yksittäisiä allergeeneja,
joista vain osa on tunnistettu. Osa allergiareaktioista johtuu
niin sanotusta ristiallergiasta, jolloin elimistö tunnistaa
samankaltaisia rakenteita eri alkuperää olevissa aineissa.
Yleisimmät ristireaktiot liittyvät koivun siitepölyallergiaan.
Maitoallergia ja laktoosi-intoleranssi sekoitetaan usein
toisiinsa. Maitoallerginen ei siedä maitoproteiinia, kun
taas laktoosi-intoleranssissa on kyse maitosokerin
imeytymishäiriöstä.
Lisäaineiden aiheuttamat allergiaoireet ovat myös olleet
paljon esillä. Ne ovat kuitenkin melko harvinaisia.

Lähde: Allergia- ja Astmaliitto
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Sietokyky kehittyy yleensä jo lapsuusiässä. Ensimmäiset
altistumiset ruoka-aineelle saavat normaalisti aikaan
toleranssin eli sietokyvyn.
Allergisella tätä sietokykyä ei synny ja elimistö
puolustautuu allergeenia vastaan allergisella
reaktiolla. Allergian kehittyminen on perintö- ja
ympäristötekijöiden summa, perimmäistä syytä ei
tiedetä.
Ruoka-allergiassa elimistö kehittää vasta-aineita ruokaainetta vastaan. Oireet ilmaantuvat yleensä heti tai
muutaman tunnin sisällä ruoan nauttimisen jälkeen.
Koivun siitepölyallergiaan liittyvistä aiheuttajista
tavallisimpia ovat porkkana, omena ja kiivi. Lisäksi
joistakin mausteista voi tulla suun kutinaoireita.
Muita tyypillisiä allergeeneja aikuisilla ovat pähkinät,
kalat ja äyriäiset. Maito ja viljat ovat mahdollisia, mutta
eivät tavallisia aikuisiän ruoka-allergioidenaiheuttajia.
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Ruoka-allergiassa reaktio voi tulla ruoan
nauttimisen lisäksi siihen koskemalla tai
hengitysilman välityksellä.
Yleisimpiä ruoka-allergian oireita ovat
ihottuma, vatsakivut, ripuli, nuha ja astma.
Äkillinen ja vakava allerginen reaktio eli
anafylaktinen reaktio on ruokayliherkkyyden
vaikein muoto, joka vaatii nopeita
hoitotoimenpiteitä.
Allergiset reaktiot voi tulla lähes välittömästi
ruoan nauttimisen jälkeen. Hitaissa
reaktioissa oireet tulevat 1-2 päivän
kuluessa.
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Vaikeissa ruoka-allergioissa ruokavaliosta on
poistettava kaikki oireita aiheuttavat ruoat.
On syytä varautua tilanteisiin, joissa vahingossa
tulee syöneeksi allergiaa aiheuttavaa ruokaainetta. Hengenvaarallisia oireita esiintyy
esimerkiksi kala- ja pähkinä-allergioissa.

Suurin osa ruoka-allergisista voi syödä
allergeeneja pieninä määrinä. Se on monissa
tapauksissa jopa toivottava, silla jatkuva pieni
altistuminen estää allergioiden pahenamista ja
usein lisää sietokykyä eli toleranssia.
Ruoka-allergian hoito on yksiköllistä ja ruokavalion
suhteen tulee noudattaa hoitavalta lääkäriltä tai
ravitsemusterapeutilta saatuja ohjeita.
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Lasten ruoka-allergiat puhkeavat usein alle 1vuotiaana. Pienten lasten ruokayliherkkyyksistä
tavallisimpia ovat lehmänmaito-, kananmuna ja
vilja-allergiat.
Oireet ovat yleensä ihottumaa tai kutinaa iholla tai
ruoansulatuskanavan oireita kuten löysiä ulosteita,
ripulia tai vatsakipua.
Varhaislapsuuden ruoka-allergiat alkavat helpottaa
yleensä 2-3 vuoden iässä ja menevät ohi
tavallisesti kouluikään mennessä. Oireita
aiheuttaneita ruokien sopivuutta kokeillaan
yleensä ½-1 vuoden välein, jotta nähdään milloin
oireet helpottavat. Minkäänlaiset
välttämisruokavaliot eivät suojaa lasta allergioilta.
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•
•

Ruoka-allergian aiheuttamia iho-oireita voivat olla
mm. punoitus, ihon lehahtelu ja ajoittaiset
nokkosihottumat
Ruoansulatuskanavan ongelmat: Allerginen tulehdus
suolen limakalvolla voi johtaa suolen liikkeiden
häiriöön ja ripuliin, joskus ummetukseen. Siihen
saattaa liittyä voimakkuudeltaan vaihtelevia, jopa
koliikkimaisia kipuja sekä oksentelua. Näihin
vaivoihin ei ole muuta hoitokeinoa kuin välttää ruokaainetta, jos oireet ovat voimakkaat. Lievissä oireissa
voi ruoka-ainetta nauttia oireiden sallimissa rajoissa.
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Lisäaineallergia on harvinainen
Ainoa merkittävä allergian aiheuttaja on E120
(karmiini, kokkiniili, karmiinihappo). Se voi aiheuttaa
astmaa ja äkillisiä allergiareaktioita, jopa
anafylaksian.
Rikkiyhdisteet (E220-E228), butyylihydroksianitsoli ja
-tolueeni(E320,E321),natriumglutamaatti (E620,
E621) ovat lisäaineita, jotka saattavat myös aiheuttaa
allergiaoireita, vaikkakin äärimmäisen harvoin.
Lisäksi seuraavien lisäaineiden usein luullaan
aiheuttavan allergiaoireita, mutta ne ovat syötynä
turvallisia allergianäkökulmasta: atsoväriaineet (E102,
E110), bentsoehappo ja bentsoaatit (E210- E213),
sorbiinihappo ja sorbaatit (E200- E203), parabeenit
(E214- E219), gallaatit (E310- E312).

Lähde: Allergia- ja Astmaliitto
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Koivun siitepölylle allerginen
saattaa saada oireita seuraavista:

Koivun siitepölylle allerginen
saattaa saada oireita seuraavista:
• omena
• kirsikka
• persikka
• luumu
• päärynä
• nektariini
• kiivi
• ananas
• mango
• passionhedelmä
• viinirypäle
• porkkana raakana
• selleri
• peruna raakana
• fenkoli
• hasselpähkinä
• maapähkinä

•mantelit, marsipaani
• kastanja
• seesam-, auringonkukan
siemen, pinjansiemen
• mausteet
• tomaatti
• paprika
Heinien siitepölylle allerginen
saattaa saada oireita:
• vehnä, ruis, ohra, kaura,
riisi, maissi, raiheinä
• herne, meloni, maapähkinä,
soija, tomaatti
Pujon siitepölylle allerginen
saattaa saada oireita:
• persilja
• palsternakka
• selleri
• valkosipuli
kamomilla
• porkkana raakana
• fenkoli
• hunaja
• siitepölyvalmisteet
• mausteet: anis, korianteri,
kumina

• hassel- ja saksanpähkinä
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pippurit, kaneli, currymausteseos
inkivääri
kumina, kurkuma, korianteri

sinappi

Vilja-allergiassa tietty vilja, yleensä vehnä, ohra ja
ruis, aiheuttaa allergisia oireita. Oireet ovat samat
kuin maitoallergiassa.
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Allergioiden hoidossa pyritään pois turhista kielloista
ja välttämisestä.
Silti vaikean ruoka-allergian hoidossa ainoa
vaihtoehto on edelleen ruoan välttäminen.
Useimpien ei kuitenkaan tarvitse välttää allergeenia
kokonaan vaan he sietävät allergeeneja pieniä
määriä. Pienet allergeenimäärät ravinnossa voivat
estää allergian lisääntymistä.
Aiemmin monet allergiset välttivät” yleisesti
allergisoivia ruoka-aineita”. Yleisesti allergisoivia
ruoka-aineita ei ole ,ja ruoka-allergioita ei voida
ehkäistä varmuuden vuoksi pidettävillä
ruokarajoituksilla.
Maailmalla liikkuu koko joukko luetteloita vältettävistä
ruoista. Listat ovat harhaanjohtavia, koska allergia on
aina yksilöllinen.
8
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•

Yliherkkyyttä
aiheuttavat
ainesosat

Näistä ruoka-aineista ja
tuotteista on ilmoitettava
kuluttajalle (maa- ja
metsätalousministeriön
asetus 834/2014):
Allergioita tai
intoleransseja aiheuttavat
ruoka-aineet

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

gluteenia sisältävät viljat (vehnä, ruis, ohra, kaura, speltti, kamutvilja sekä niiden hybridikannat) ja viljatuotteet
äyriäiset ja äyriäistuotteet
munat ja munatuotteet
kalat ja kalatuotteet
maapähkinät ja maapähkinätuotteet
soijapapu ja soijapaputuotteet
maito ja maitotuotteet (laktoosi mukaan lukien)
pähkinät: mantelit (Amygdalus communis L.), hasselpähkinät
(Corylus avellana), saksanpähkinät (Juglans regia),
cashewpähkinät (Anacardium occidentale), pekaanipähkinät
(Carya illinoiesis (Wangenh) K. Koch), parapähkinät (Bertholletia
excelsa), pistaasipähkinät (Pistacia vera), Macadamia- ja
Queensland-pähkinät (Macadamia ternifolia) sekä
pähkinätuotteet;
selleri ja sellerituotteet;
sinappi ja sinappituotteet;
seesaminsiemenet ja seesaminsiementuotteet;
rikkidioksidi ja sulfiitti, joiden pitoisuudet ovat yli 10 mg/kg tai 10
ml/l SO2:na ilmaistuna;
lupiinit ja lupiinituotteet; sekä
nilviäiset ja nilviäistuotteet
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Elintarvikkeiden aineosaluetteloissa käytetään paljon
”Saattaa sisältää pähkinää”-tyyppisiä lauseita.
Anafylaksian saaneen henkilön on aiheellista välttää
näitä mahdollisen valmistuskontaminaation sisältäviä
valmisteita.
Kuitenkin valtaosa pähkinäallergisista saa vain lieviä
oireita koivuallergiansa vuoksi. Näissä tapauksissa ei
ole tarpeen välttää ”saattaa sisältää pähkinää” tuotteita.
Valmistajalla tulisi olla erilliset tilat ja / tai toimintatapa
sekä aukottomasti toimiva omavalvonta + esim. online-analytiikka, jolla varmistaa, että tuote, jonka ei
kuulu sisältää allergeenia, ei sitä myöskään sisällä,
jolloin lause ”Saattaa sisältää” on turha
Ongelmana allergeenien epävarmat turvalliset rajaarvot ja analytiikan luotettavuus. Aihetta tutkitaan
aktiivisesti.
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Tavanomaiset ruokaöljyt (kuumapuristetut öljyt) eivät
yleensä sisällä proteiineja. Sen sijaan kylmäpuristetuissa
öljyissä (’virgin oil’) on todettu pieniä määriä
allergeeniproteiineja.
Tärkkelyksissä on vähän valmistusaineen allergiaa
aiheuttavia proteiineja, esimerkiksi vehnätärkkelyksessä
alle 0,3 prosenttia. Alle 20 ppm proteiinia sisältävä
tärkkelys voidaan katsoa gluteenittomaksi
Tärkkelyssiirappien ja muunneltujen tärkkelysten
proteiinipitoisuus on vielä pienempi, eikä proteiinien
allergeenipitoisuutta ole osoitettu.
Allergeenit voivat muuntua käsittelyissä, esim
• Raaka – kypsä (omena, porkkana, tomaatti)
• Voimakas kuumennus (maito ja muna)
• Lajike ja kypsyysaste, kotimaisuus, ulkomaisuus
(omena)
• Kausivaihtelut (porkkana, peruna)
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OSA 2
Miten valmistaa sopivia
ja turvallisia tuotteita
erityisruokavalioita
noudattaville?

20

•

•
•
•

Tuotteen kehittäminen, resepti ja
valmistusohjeet, raaka-ainevalinnat
HACCP-vaaranarviointi
Omavalvonta: HACCP-ohjelmat ja
tukiohjelmat
Muu laatujärjestelmäohjeistus
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Suunnittele resepti huolella, varaa riittävästi aikaa
Varmista raaka-aineet ja niiden koostumustiedot
Pyydä spesifikaatiot raaka-aineista /
koostumustiedot, analyysitulokset jne
Pyydä tarvittaessa erillinen vakuutus raakaainetoimittajan omavalvonnasta ja raaka-aineen
puhtaudesta
Dokumentoi resepti huolellisesti ja kirjaa siihen
valitut raaka-aineet mahdollisimman tarkasti
Kehitä hyvän makuinen ja turvallinen tuote!
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YRITYS Oy

Laatija: Leila Leipuri
Pvm: 6.10.2016

Maustekakku

Ohramallas

Resepti 1
margariini, Lauantai laktoositon
sokeri
kananmuna
riisijauho, Jauhopeukalo
ohramallas, Ohrax, gluteeniton
perunajauho
kermaviili 10% lakton
rypsiöljy
Säilöntäaine SÄI 20 Tuotetukku
apuaine, Leipomixi ABC 20, Tuotetukku
Kaneliaromi, K10, Aromix
leivinjauhe
psyllium
suola
Yhteensä
Kypsäpaino, %

Kg
20,00
10,00
20,00
10,00
7,00
7,00
20,00
2,00
1,00
1,00
0,20
0,30
1,00
0,50
100
85

Valmistuksen vaiheet
Vaahdota margariini ja sokeri.
Sekoita kuivat aineet keskenään hyvin. Lisää nesteet ja
muut aineet sekoittaen.
Annostele massa paperiseen vuokaan 300-350g/vuoka
Paista 175C n. 30-45min
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Ohramaltaan deklarointi:
Valmistaja: Ohrax is an enzymatically inactive malt extract
with gluten content below 20 ppm
Ohra tulee merkitä tuotteen pakkausmerkintöihin vaikka
voitaisiinkin sanoa, että se on gluteenitonta, sillä herkimmät
vilja-allergikot voivat saada siitä oireita. Allergeenien
ilmoittamisen kanssa on syytä olla tarkkana, sillä niihin
liittyvät puutteet ovat yleisimmin takaisinvetojen taustalla.
Gluteenittomien tuotteiden kohdalla voidaan joskus joutua
tilanteeseen, että tuote on gluteeniton mutta sisältää esim.
vehnätärkkelystä, jonka gluteenipitoisuus on alle 20 mg/kg.
Tällöin ainesosissa sana vehnä on kuitenkin korostettava.
Samoin on tehtävä myös ohramaltaan kohdalla.
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Arvioi tuotteiden valmistaminen, prosessit
(vuokaaviot)
Arvioi raaka-aineet, raaka-aineiden vastaanotto,
varastointi
Arvioi tuotantoympäristö
Arvioi pakkaaminen, lähettäminen, kuljetus
Arvioi ostaminen
Arvioi tuotekehitys
Arvioi myynti ja markkinointi
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Arvioi vaara (kemiallinen, fysikaalinen, mikrobiologinen,
allergeeni)
Arvioi vaaran todennäköisyys ja vakavuus
Kriittinen piste (CCP)
Hallintapiste (CP)
Tukiohjelma (PRP)
Muu hallintakeino
Vaaran todennäköisyys (T) Vaaran vakavuus (V)
1 = lievästi haitallinen
erittäin vakavasti haitallinen

5= vakavasti haitallinen

1 = epätodennäköinen (1 1 x 1 merkityksetön
krt/v)
5 = mahdollinen (1 krt/kk) 5 x 1 vähäinen

1 x 5 vähäinen

1 x 10 kohtalainen

5 x 5 kohtalainen

5 x 10 merkittävä

10 = todennäköinen (1
krt/vk)

10 x 5 merkittävä

10 x 10 sietämätön

10 x 1 kohtalainen

10 =
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Esimerkki: Vaaranarviointi Lihavalmisteet
VAIHE

VAARA

Raaka-aineiden ja
materiaalien valinta ja osto
Liha
mausteseos
Tomaattipyree
Etikka
Suola
Savuaromi

K: Tuote lisäaineeton mutta raaka-aineet
sisältävät lisäaineita
M, K: Liha ostetaan paikasta, joka ei hallitse
merkintöjä (mm. alkuperä-, erä- ja
päiväysmerkinnät
A, K: Raaka-aineiden spesifikaatiot puuttuvat
tai ovat virheelliset (esim. allergeenit)
A,M,K,F: Raaka-ainetoimittaja on
epäluotettava, laatu ja koostumus vaihtelevat,
päiväykset vanhoja jne

T

V

TXV

HALLINTAKEINO

10
5

1
5

10
25

PRP
PRP

5

10 50

PRP

5

10 50

PRP

Raakaainetoimittajien
tunnettuus ja
luotettavuus
kokemusperäisesti,
tarvittaessa
auditointi
Spesifikaatiot
Raakaainenäytteiden
tutkiminen ennen
ostopäätöstä
Spesifikaatioiden
huolellinen
tarkastaminen ja
tarvittaessa
lisäkysymykset
Tarvittaessa
näytteenotto
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ISO FSSC 22 000 ELINTARVIKETURVALLISUUDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ
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•
•
•

Omavalvonta + muut elintarviketurvallisuuteen vaikuttavat
toiminnat yrityksessä: johtaminen, ostot, tuotekehitys, myynti ja
markkinointi + lisävaatimukset
Vahva johdon sitoutuminen: Yrityksen strategia
elintarviketurvallisuuspolitiikka ja –tavoitteet sekä mittarit
Johdon katselmukset

Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmä on omavalvonnan
syventäminen ja laajentaminen valitun standardin vaatimusten
mukaisesti
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ISO 22000 SISÄLTÖ

1. Soveltamisala
2. Velvoittavat viittaukset
3. Termit ja määritelmät
4. Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmä
5. Johdon vastuu
6. Resurssien hallinta
7. Turvallisten tuotteiden suunnittelu ja valmistus
(omavalvonta)
8. Kelpuutus, todentaminen ja elintarviketurvallisuuden
hallintajärjestelmän parantaminen
(”Mitä ei ole dokumentoitu, sitä ei ole tehty” )
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FSSC 22000 SISÄLTÖ:
lisävaatimukset
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Rakennukset ja niiden pohjapiirrokset
Työskentely- ja varastotilojen pohjapiirrokset
Käyttöhyödykkeet – ilma, vesi, energia
Jätehuolto
Koneiden ja laitteiden sopivuus, puhdistus ja kunnossapito
Ostettujen materiaalien hallinta
Ristikontaminaation ehkäisyn mittaaminen
Pesu ja desinfiointi
Haittaeläintorjunta
Henkilökohtainen hygienia ja henkilöstötilat
Elintarvikkeiden ja raaka-aineiden uudelleenkäsittely
Takaisinvetomenettelyt
Varastointi
Tuotetiedot / kuluttajan tietoisuus
Elintarvikkeen suojaaminen, biovalmius, bioterrorismi
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FSSC 22000 SISÄLTÖ:
lisävaatimukset
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Rakennukset ja niiden pohjapiirrokset
Työskentely- ja varastotilojen pohjapiirrokset
Käyttöhyödykkeet – ilma, vesi, energia
Jätehuolto
Koneiden ja laitteiden sopivuus, puhdistus ja kunnossapito
Ostettujen materiaalien hallinta
Ristikontaminaation ehkäisyn mittaaminen
Pesu ja desinfiointi
Haittaeläintorjunta
Henkilökohtainen hygienia ja henkilöstötilat
Elintarvikkeiden ja raaka-aineiden uudelleenkäsittely
Takaisinvetomenettelyt
Varastointi
Tuotetiedot / kuluttajan tietoisuus
Elintarvikkeen suojaaminen, biovalmius, bioterrorismi
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YHTEENVETO
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TURVALLISIA TUOTTEITA!

KAISA PENTTILÄ

EEVA-LIISA HÄKLI

ELENA SYVÄJÄRVI

Olemme palveluksessanne!
Yhteystiedot ja tarkemmat tiedot
palveluista:
www.foodwest.fi

