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• Elintarvikealan toiminnan aloittamisesta on tehty tarvittavat ilmoitukset valvontaviranomaisille.

• Valmistus ja myynti on elintarvikelainsäädännön mukaista. Oiva-raportit tuovat elintarvikehuoneistojen valvontatiedot 
julkisiksi.

• Toiminnassa noudatetaan elintarvikehuoneistoihin ja laitoksiin liittyvää ohjeistusta soveltuvin osin.

• Toimija noudattaa omavalvontasuunnitelmaansa, jossa on kirjattuna elintarviketurvallisuuden ja elintarvikemääräysten 
kannalta kriittiset kohdat sekä takaisinvedot.

• Lisäaineita, aromeja ja entsyymejä käytetään lainsäädännön mukaisesti.

• Muuntogeenisiä ainesosia (GM) käytetään vain lainsäädännön mukaisesti.

• Tuotteet eivät sisällä hyväksymättömiä uuselintarvikkeita.

• Tuotteet eivät sisällä terveydelle vaarallisia määriä vierasaineita.

• Yleiset pakkausmerkinnät on tehty elintarviketietoasetuksen mukaisesti.

• Markkinoinnissa käytetään vain sallittuja ravitsemus- ja terveysväitteitä.

• Pakkaus- ja muita elintarvikekontaktimateriaaleja käytetään oikein.

• Tuotteet ja valmistuksessa käytetyt raaka-aineet ovat jäljitettävissä.

4

https://www.evira.fi/elintarvikkeet/valmistus-ja-myynti/elintarvikehuoneistot/
https://www.oivahymy.fi/portal/fi/tunnethan+oivan-/oiva-raportti/
https://www.evira.fi/tietoa-evirasta/lomakkeet-ja-ohjeet/elintarvikkeet/elintarvikehuoneistot/
https://www.evira.fi/tietoa-evirasta/lomakkeet-ja-ohjeet/elintarvikkeet/laitokset/
https://www.evira.fi/yhteiset/omavalvonta/
https://www.evira.fi/elintarvikkeet/valmistus-ja-myynti/valvonta/takaisinvedot/
https://www.evira.fi/elintarvikkeet/tietoa-elintarvikkeista/koostumus/elintarvikeparanteet/
https://www.evira.fi/elintarvikkeet/valmistus-ja-myynti/yhteiset-koostumusvaatimukset/muuntogeeniset-elintarvikkeet/
https://www.evira.fi/elintarvikkeet/valmistus-ja-myynti/yhteiset-koostumusvaatimukset/uuselintarvikkeet/
https://www.evira.fi/yhteiset/vierasaineet/
https://www.evira.fi/elintarvikkeet/valmistus-ja-myynti/elintarvikkeista-annettavat-tiedot/pakkausmerkinnat/
https://www.evira.fi/elintarvikkeet/valmistus-ja-myynti/elintarvikkeista-annettavat-tiedot/markkinointi/
https://www.evira.fi/elintarvikkeet/valmistus-ja-myynti/elintarvikkeista-annettavat-tiedot/ravitsemus--ja-terveysvaitteet/
https://www.evira.fi/elintarvikkeet/valmistus-ja-myynti/kontaktimateriaalit/
https://www.evira.fi/elintarvikkeet/valmistus-ja-myynti/valvonta/jaljitettavyys/


Gluteenittomat ja erittäin vähägluteeniset 
elintarvikkeet

• Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 828/2014, sovellettu 20.7.2016 alkaen

• Sisältö ei ole muuttunut, säädöksen rakenne kuitenkin selkiytynyt

• Gluteeniton 
• kuluttajalle myyntivalmiin elintarvikkeen gluteenipitoisuus on enintään 20 mg/kg 
• kaikki elintarvikkeet, jotka täyttävät nämä ehdot lukuunottamatta äidinmaidonkorvikkeita ja 

vieroitusvalmisteita

• Erittäin vähägluteeninen –
• kuluttajalle myyntivalmiin elintarvikkeen, joka koostuu yhdestä tai useammasta ainesosasta, 

jotka on tehty vehnästä, rukiista, ohrasta, kaurasta tai niiden risteytetyistä lajikkeista, jotka 
on erityisesti käsitelty gluteenipitoisuuden vähentämiseksi tai joka sisältää yhtä tai 
useampaa tällaista ainesosaa, gluteenipitoisuus on enintään 100 mg/kg 

• keliaakikoille erikseen valmistetut elintarvikkeet
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 Kauraa sisältäviä elintarvikkeita koskevat lisävaatimukset
• Elintarvikkeisiin, joille on annettu nimitys ”gluteeniton” tai ”erittäin vähägluteeninen”, sisältyvän 

kauran on oltava erityisesti tuotettu, valmistettu ja/tai käsitelty siten, että vältetään vehnän, rukiin, 
ohran tai niiden risteytettyjen lajikkeiden aiheuttama kontaminaatio

• Tällaisen kauran gluteenipitoisuus saa olla enintään 20 mg/kg

 Tietojen antaminen kuluttajalle 
• Vapaaehtoisia tietoja

• ”Soveltuu gluteenille intoleranteille henkilöille” tai ”Soveltuu keliaakikoille”

• ”Gluteenille intoleranteille henkilöille tarkoitettu erityiskoostumus” tai ”Keliaakikoille tarkoitettu 
erityiskoostumus”, jos elintarvike on erityisesti valmistettu ja/tai käsitelty siten, että 

a) Yhden tai useamman gluteenia sisältävän aineisosan gluteenipitoisuutta on vähennetty tai

b) Gluteenia sisältävät ainesosat on korvattu muilla, luontaisesti gluteenittomilla aineisosilla

Gluteenittomat ja erittäin vähägluteeniset 
elintarvikkeet
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- elintarviketietoasetus (EU N:o 1169/2011)

- väiteasetus (EY N:o 1924/2006), mikäli esitetään ravitsemus- ja terveysväitteitä

- täydentämisasetus (EY N:o 1925/2006), mikäli täydennetty, esimerkiksi D-vitaminoitu kevytmaito

- Ei enää erityisruokavaliovalmisteilmoitusta (mm. laktoositon, gluteeniton)
- Mikäli täydennetty -> täydentämisilmoitus (esim. D-vitaminoitu laktoositon kevytmaito, raudalla ja 
tiamiinilla täydennetty gluteeniton jauhoseos)
- Mikäli ravintolisä -> ravintolisäilmoitus
- Mikäli äidinmaidonkorvike -> ilmoitus markkinoille tulosta
- Mikäli kliininen ravintovalmiste (Suomessa valmistettu tai tulee ensimmäistä kertaa EU-markkinoille 
Suomessa) -> ilmoitus markkinoille tulosta

Käytännössä - pakkausmerkintämuutoksia
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 Vähälaktoosisten ja laktoosittomien elintarvikkeiden laktoosipitoisuudelle ei ole 
toistaiseksi ole olemassa yhteisiä EU raja-arvoja. 

 Suomessa on pitkään sovellettu yhteispohjoismaisina ohjeellisina raja-arvoina seuraavia:
• laktoosittomat elintarvikkeet - laktoosia vähemmän kuin 10 mg/100 g tai 100 ml

• vähälaktoosiset elintarvikkeet – laktoosia vähemmän kuin 1 g/100 g tai 100 ml

 Raja-arvot perustuvat pohjoismaiseen raporttiin ”Nordiske Seminar- og Arbejdsrapporter
1993:557. Eviran ohjeena on, että em. raja-arvoja noudatetaan kunnes mahdollisista EU-
tasoisista raja-arvoista säädetään.

 Tultaneen lisäämään elintarviketietoasetukseen   (EPNAs 1169/2011 EY), aikataulusta ei 
ole tietoa.
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Laktoosittomat ja vähälaktoosiset 
elintarvikkeet 



”Riski, jolle kuluttaja omasta tahdostaan altistuu, ei ole niin 
pelottava kuin sellainen riski, johon kuluttaja ei itse voi 
valinnoillaan vaikuttaa. Elintarvikkeesta saatava liiallinen rasva 
tai sokeri ei tunnu niin pelottavalta kuin hullun lehmän tauti, 
ympäristömyrkyt tai haitalliset mikrobit.”
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Merkittävimpiä ruoka-aineallergeeneja;

Gluteenia sisältävät viljat ja viljatuotteet
Äyriäiset ja 
äyriäistuotteet

Kananmunat ja 
munatuotteet

Kalat ja kalatuotteet
Maapähkinät ja 
maapähkinätuotteet

Soijapavut ja 
soijapaputuotteet
Maito ja maitotuotteet 
(ml. laktoosi)
Pähkinät ja mantelit ja pähkinä- ja 
mantelituotteet
Selleri ja sellerituotteet

Sinappi ja 
sinappituotteet

Seesaminsiemenet ja seesaminsiementuotteet

Rikkidioksidi ja sulfiitit, joiden pitoisuudet ovat yli 10 mg/kg tai 10 mg/litra SO2:na ilmaistuna

Lupiinit ja lupiinituotteet

Nilviäiset ja 
nilviäistuotteet

Kuva: Kotimaiset Kasvikset ry, Sanna Peurakoski

Mitä tietoa pakkauksista saa? 

- Pakkausmerkinnät tulee olla elintarvikkeissa suomen ja 
ruotsin kielellä. 
- Allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet, (EU) N:o 
1169/2011 liite II.
- Allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet tulee ilmoittaa 
selkeästi muusta ainesosaluettelosta erottuvalla tavalla 
esimerkiksi kirjasinlajilla, kirjasintyylillä tai taustavärillä.
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Ebba; IgE-välitteinen allergia munalle ja
vehnälle
• lounas koulussa syyskuussa: kalaa
tomaattikastikkeessa
• vatsakipu, oksentelu, astma, ambulanssilla
sairaalaan
• Lounas koulussa lokakuussa: paistettu kala ja
perunat
• Anafylaktinen reaktio, ambulanssilla
sairaalaan
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Ebban lääkäri lähettää ruoan analysoitavaksi (gluteiini
ja muna)
• Tomaattikastikkeessa 27 000 mg gluteiinia/kg.
• Paistetun kalan pinta: 
64 000 mg gluteiinia/kg.
• Molemmat ateriat samasta yrityksestä.
Yritys vetää ruoat pois myynnistä.
• Ebban isä ja valvontaviranomaiset vievät jutun
oikeuteen.
• Yhtiö joutui korvaamaan Ebballe 55 000 euroa
korvaukset.
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Curryreseptin vaihtaminen johti 
karmeisiin seurauksiin Yorkshiressä
Englannissa, kun asiakas sai ruoasta 
allergisen reaktion ja kuoli. 

Intialaista ravintolaa Englannissa 
pyörittänyt Mohammed Zaman tuomittiin 
maanantaina kuuden vuoden vankeuteen 
törkeästä kuolemaan johtaneesta 
huolimattomuudesta ja 
elintarviketurvallisuuden laiminlyönnistä. 

Tuomioon johtaneet tapahtumat sattuivat 
kaksi vuotta sitten, kun suurissa veloissa 
ollut Zaman päätti vaihtaa tikka masala -
reseptinsä mantelit halvempiin pähkinöihin 
rahaa säästääkseen. Zaman ei informoinut 
asiakkaitaan annoksen pähkinöistä. 

Pahasti maapähkinöille allerginen Paul 
Wilson tilasi ravintolasta kyseisen annoksen 
ja kuoli syötyään sitä vain haarukallisen. 

Wilson oli kertonut ravintolalle 
allergiastaan, ja hänen 
noutoruokalaatikossaan luki "ei pähkinöitä".

http://www.mtv.fi/lifestyle/makuja/artikkeli/curryreseptin-vaihtamisella-karmeat-seuraukset-ravintoloitsija-tuomittiin-vuosien-vankeuteen/5911108
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Savon Sanomien mukaan tyttö oli ollut jo 
kotiutumassa sairaalasta ja söi viimeistä lounasta 
ennen kotiin lähtöä. 

Vaikeasti maidolle ja kanamunalle allergiselle tytölle 
annettiin väärä ruoka-annos, jonka vuoksi hän sai 
hengenvaarallisen allergisen reaktion.

-Ruoassa olikin maitomuusia, vaikka osaston 
henkilöstö kysyi Servicalta kahteen kertaan ruuan 
oikeellisuudesta. Oireitani hoiti kolme lääkäriä ja 
neljä hoitajaa. Kurkkuni turposi ja pyörryin. Minulle 
annettiin muun muassa kortisonia ja lisähappea. 

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016030821235181_uu.shtml

Vanhemmilleni ilmoitettiin, että tilanteen 
vakavuuden vuoksi minua kannattaa tulla 
katsomaan välittömästi, sillä hengenlähtö oli 
lähellä, 15-vuotias kertoo lehdelle.

Ruuanjakelusta Servicassa vastaava 
tuotantopäällikkö Anja Jokinen kertoo, että 
yhtiön ruoanjakoprosessissa on havaittu 
puute, joka korjattiin maanantaina.
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aiheuttaja 
lkm/vuosi

ruoka lääke
allergeeniva
lmiste

hyönteinen muu ei tietoa ilmoituksia

2016 40 15 4 5 1 0 65

2015 46 14 3 0 3 1 66

2014 62 35 6 12 2 2 119

2013 51 22 8 6 0 3 90

2012 63 19 20 5 1 3 107

Anafylaksian aiheuttajat Suomessa 2010 – 2016

2011 53 19 6 5 4 3 90

2010 56 33 9 6 3 2 108
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Allergeeni- ja gluteeniturvallisuudessa 
tärkeää

 Tuotteet sisältävät vain reseptin 
mukaisia ainesosia

 Kaikki ainesosat on merkitty

 Tuotteet eivät kontaminoidu 
reseptiin kuulumattomilla 
allergeeneilla missään 
työprosessin vaiheessa

• Jos kontaminaatiota ei millään 
voida estää  ”saattaa sisältää 
pieniä määriä XX”
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 Koskee kaikkia elintarvikkeita
• Ei vain erityistuotteita



 Käytännön järjestelyt ja käytännön toiminta, joilla varmistetaan 
allergeeni- ja gluteeniturvallisuus:

• Riskien tunnistaminen omassa toiminnassa ja niiden hallinta

• elintarvikkeet sisältävät vain reseptiin kuuluvia allergioita ja intoleransseja 
aiheuttavia ainesosia 

• ristikontaminaatiota ei tapahdu; erillään pidon ja ristikontaminaation 
hallinta.
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 Päähuomio 
• riskiperusteisesti tärkeät työvaiheet tai toiminnot sekä 
• niihin allergioita ja intoleransseja aiheuttaviin aineisiin, jotka ovat ko. 

elintarvikehuoneistossa ristikontaminaation hallinnan kannalta keskeisiä. 

 Keskeisiä työvaiheita ovat esimerkiksi: 
• raaka-aineiden hankinta ja vastaanotto 
• raaka-aineiden ja välituotteiden merkitseminen, varastointi ja käsittely sekä kulkureitit ja 

kuljetus (esim. säilytysastiat ja – paikat, raaka-aineiden ja välituotteiden merkitseminen 
siten, ettei sekaantumisen vaaraa ole) 

• elintarvikkeiden ja aterioiden valmistus, tuotantoprosessit, kuljetus (esim. työvälineet, 
työtilat, laitteet, työjärjestys, puhdistus) 

• pakkaaminen 
• esillepano ja myynti (esim. pakkaamattomat elintarvikkeet on asetettu esille siten, ettei 

ristikontaminaatiota tapahdu)
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Oivallinen 
Toiminta on vaatimustenmukaista

 Allergeenivaarat tunnistetaan toiminnassa (kuvaus hallinnasta 
omavalvontasuunnitelmassa, työkäytännöt)

 Raaka-aineiden, välituotteiden vastaanotto, varastointi ja käsittely
• Raaka-aineet ovat selkeästi tunnistettavissa, yksiselitteiset 

merkinnät, ei sekaantumisen vaaraa
• Pakkaukset, säiliöt ym. ehjät, suljetut/suojatut
• Tarkoituksenmukainen sijoittelu varastossa
• Raaka-aineita käsitellään huolellisesti, ei varisemista, läikkymistä 

tms. sovitut siivouskäytännöt, jos vahinko.
• Ei kontaminaatiota työvälineiden kautta, esim. kauhat, 

kuljetusvaunut



 Elintarvikkeiden ja aterioiden valmistus, tuotantoprosessit, kuljetus 

 Ristikontaminaation minimointi, allergeenikertymien minimointi, helposti 
puhtaana pidettävät tilat, linjat, puhtauden todentaminen helppoa

 Hallintakeinoja

• Erotetut tilat

• Omat linjastot ja tilat

• Puhdistus

• Erilliset välineet (esim. värikoodit), suojavaatetus

• Valmistus-, ajojärjestys

• Raaka-aineiden, puolivalmisteiden ja uusiomassojen ja henkilökunnan kulun ja 
välivarastoinnin suunnittelu ja hallinta
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 Pakkaaminen
• Pakkausmateriaalien säilytyksessä ja käytössä allergeeniristikontaminaatio minimoitu

• Pakkauslinjasto ja tila siisti, työjärjestys tarkoituksenmukainen

• (oikea tuote oikeaan pakkaukseen)

 Esillepano ja myynti
• Pakkaamattomat elintarvikkeet aseteltu siten, että ristikontaminaatio minimoidaan

• Esimerkiksi eri tarjottimet, kulhot, tilaa välissä, ottimet

• Toimivat työkäytännöt 
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Oivallinen jatkuu…
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Allergeenivirheet
Allergeenivirheestä on kysymys, jos tuotteessa on joillekin 
kuluttajille allergiaa aiheuttavaa ainesosaa, mutta tästä ei ole 
mainintaa pakkausmerkinnöissä. 

- puutteellinen tai vanhentunut ainesosaluettelo  

- allergeenikontaminaatio jossain tuotannon vaiheessa.

23



5.2.1.3 Allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet ja tuotteet sekä niiden 

merkitseminen 

Elintarviketieto-opas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille - Eviran ohje 17068/1 

Allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet ja tuotteet, jotka on ilmoitettava

pakkausmerkinnöissä, elintarviketietoasetuksen liitteen II mukaiset ainesosat.

Kuten ainesosat yleensäkin, allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet ja tuotteet

tulee ilmoittaa elintarvikkeen nimellä, joka yksilöi ainesosan täsmällisesti

(poikkeuksena ovat sallitut ryhmänimet.)

Kun ainesosan nimi koostuu erillisistä nimistä, on korostettava yksinomaan allergiaa tai

intoleranssia aiheuttavan aineen nimeä.

Esimerkiksi ryhmänimi ”vehnäjauho” tarkoittaa vain käsittelemätöntä vehnäjauhoa,

joten vehnäproteiini, vehnägluteeni, vehnäproteiinihydrolysaatti ja gluteenihydrolysaatti

tulee ilmoittaa omilla nimillään.

Esimerkiksi, kun elintarvikkeen yhtenä ainesosana on jauhoseos (jonka voi ilmoittaa

ainesosaluettelossa ryhmänimellä ”jauho”), tulee sen jälkeen ilmoittaa suluissa

allergioita aiheuttavat aineet korostaen, esimerkiksi …jauho (vehnä, ohra ja ruis).

Pelkän ryhmänimen ilmoittaminen ei silloin riitä.
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.

Huom. Jos gluteenia lisätään ainesosana, on sen alkuperä ilmaistava selvästi,

esimerkiksi. …gluteeni (vehnä) tai vehnägluteeni.

Esimerkiksi, jos tuotteen ainesosana on käytetty koostettua ainesosaa,

esimerkiksi sokeroitua maitotiivistettä (maito ja sokeri), riittää, kun maidon

korostaa maitotiivisteen ainesosaluettelossa, esimerkiksi maitotiiviste (maito

ja sokeri).

Esimerkiksi, kun elintarvikkeen valmistuksessa on käytetty useita eri

pähkinöitä, tulee ne ilmoittaa kukin omalla nimellään ainesosaluettelossa,

esimerkiksi …pähkinät: (manteli, hasselpähkinä ja saksanpähkinä) tai

…manteli, hasselpähkinä ja saksanpähkinä)
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Poikkeus:

ainesosan alkuperää ei tarvitse ilmoittaa, jos se

- on mainittu elintarvikkeen nimessä (esimerkiksi ”mantelinmakuisen kakun” 

manteliaromi voidaan ilmoittaa pelkästään aromina) 

- liitetään yleisesti tiettyyn alkuperään. Esimerkiksi maitotuotteet, kuten 

juusto, kerma, voi ja jogurtti, viittaavat selvästi maidon alkuperään. Sen 

sijaan hera tai kaseiini ei ole kuluttajalle niin selvästi maitotuote, joten sen 

yhteydessä on syytä ilmoittaa niiden alkuperä, maito, esimerkiksi hera 

(maito) ja kaseiini (maito). 

Jos elintarvike sisältää useita ainesosia, jotka ovat peräisin yhdestä allergioita 

tai intoleransseja sisältävästä aineesta tai tuotteesta, on joko toistettava 

kyseinen aine tai tuote kunkin asianomaisen ainesosan osalta (myös 

esimerkiksi apuaineen osalta) tai valittava jokin muu esitystapa. 

- Esimerkiksi, jos tuote sisältää sekä soijaproteiinia että soijalesitiiniä, 

tällöin tulee soija mainita sekä soijaproteiinissa että soijalesitiinissä (ei voida 

ilmoittaa pelkästään E-koodilla lisäaineen ryhmänimen lisäksi). Tällöin riittää, 

että sama allergisoiva ainesosa korostetaan vain kerran ainesosaluettelossa, 

esimerkiksi soijaproteiini, soijalesitiini… 
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Jos kaikki elintarvikkeen ainesosat ovat allergiaa tai

intoleranssia aiheuttavia aineita, on ne kaikki ilmoitettava

ainesosaluettelossa ja merkittävä korostuksella muihin

tietoihin nähden. Tällainen muu tieto on esimerkiksi sana

”ainesosat”, joka on ainesosaluettelon alussa.
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Allergiaa ja intoleranssia aiheuttavat lisäaineet on

ilmoitettava nimillään, ei E-koodilla, esimerkiksi

soijalesitiini (ei E 322) 

rikkidioksidi ja sulfiitit yli 10 mg/kg tai 10 mg/l pitoisuuksina 

(ei E 220 - E 228); lysotsyymi (kananmunasta) (ei 

E1105). 
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Kontaminaationa elintarvikkeeseen joutuneen allergeenin varoitusmerkinnät

(esimerkiksi ”saattaa sisältää pieniä määriä xxx”)

Kuitenkin silloin

a) kun koko tuotelinjastoa ei ole mahdollista pestä vedellä ja

b) kun muusta huolellisesta puhdistuksesta huolimatta jäämiä allergiaa

aiheuttavasta aineksesta on osoitettu analyyttisesti tai aistinvaraisesti

satunnaisesti löytyvän joko omavalvonnassa tai viranomaisvalvonnassa,

toimija voi harkita jäämien ilmoittamista erillisellä merkinnällä, kuten ”saattaa

sisältää pieniä määriä xxx”.

Ilmoittaminen suositellaan kohdennettavan allergeeniin mahdollisimman

tarkasti, esimerkiksi pähkinät omilla nimillään.

Merkintää ”saattaa sisältää pieniä määriä xxx” ei tule milloinkaan käyttää

yrityksen puutteellisten hygieenisten menettelytapojen tai huonon

laadunvarmistuksen verukkeena. Sen käyttö tulee rajoittaa vain edellä

mainittuihin tapauksiin sen jälkeen, kun kaikki voitava on tehty

kontaminaatioriskin poistamiseksi linjastossa.
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Undeclared allergens in food

Food control, analyses and risk assessment

Tavoitteena vaikuttaa
- Valvonta riskiperusteista
- Lisätä tietoa allergeenimerkinnöistä
- Tuotteissa asianmukaiset pakkausmerkinnät

Tanska, Norja, Ruotsi, Suomi

Näytteidenotto yrityksissä, jotka valmistavat ja maahantuovat pakattuja suklaatuotteita, makeisia
Leipomotuotteita, eineksiä sekä liha- ja kalatuotteita => gluteeni, hasselpähkinä, maapähkinä, 
maitoproteiini (kaseiini), kananmunan valkuaisen sisältämän proteiinin, kattavat allergeenianalyysit, 
jos näitä ei ollut merkitty ainesosaluetteloon.

Tutkittiin myös ”saattaa sisältää pieniä määriä xxx…” –merkinnän käyttöä

Kaikkiaan tarkastettiin 351 tuotetta
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Results
• The allergenic ingredients were not correctly transcribed on 10 % of the 

controlled products.
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• 130 products were labelled with Precautionary Allergen labelling (PAL)
• The wording was ”May contain traces of…” on 73 % of PAL-products

Results
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Analytical results
Allergen Analysed

products

Undeclared allergen in products with 

PAL

(range ppm allergen)

Undeclared allergen in products 

without PAL

(range ppm allergen)

p-value

Number % Number %

Casein 

(Milk 

protein)

176 21 out of 41 

(range 2.7-8800 ppm)

51 % 16 out of 135

(range 2.0-2600 ppm)

12 % < 0.001

Hazelnut 299 14 out of 93a

(range 3.1 – 18500 ppm)

15 % 4 out 206 

(range 31-130 ppm)

1.9 % < 0.001

Peanut 292 5 out of 29 

(range 0.7-42500 ppm)

17 % 3 out 263 

(range 0.7-2.8 ppm)

1.1 % < 0.001

Egg-white

protein

259 1 out of 14 

(27 mg ppm)

7.1 % 5 out of 245

(range 0.3-550 ppm)

1.9 % n.s.

Gluten 167 1 out of 30b

(6.4 ppm)

3.3 % 6 out of 137 

(range 6.6-27 ppm)

4.4 % n.s.
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Kiitos!
Hyvää 

kesää kaikille!
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