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HYVINVOINTITUOTTEET

1. Erityisruokavaliotuotteet (aiemman 
lainsäädännön mukaiset)

2. Free From -tuotteet

3. Kasvistuotteet ja kasvispohjaiset tuotteet (liha- ja 
maitotuotteita korvaavat tuotteet)

4. Funktionaaliset tuotteet

5. ”Superfoodit”

6. Ravintolisät

7. Tavanomaiset terveelliset elintarvikkeet, joissa 
lisäarvotekijä

8. Luomutuotteet

9. Villiruoka
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1. ERITYISRUOKAVALIOTUOTTEET

• Laktoosi-intoleranssi / laktoosittomat 
tuotteet tai vähälaktoosiset tuotteet

• Keliakia / gluteenittomat tuotteet

• Allergiat / ruokayliherkkyys / 
allergeenivapaat tuotteet
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• 1989 – 2016 Erityisruokavaliovalmisteet 

• Raamidirektiivi 39/2009/EY, kumottu 20.7.2016

• Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 
N:o 609/2013 imeväisille ja pikkulapsille 
tarkoitetuista ruoista, erityisiin lääkinnällisiin 
tarkoituksiin tarkoitetuista elintarvikkeista ja 
painonhallintaan tarkoitetuista 
ruokavalionkorvikkeista

• Asetus (EU) N:o 609/2013 sovellettavaksi 
20.7.2016 alkaen
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Erityisille ryhmille tarkoitetut elintarvikkeet 
- uusi lainsäädäntö: ERE-asetus



Poistuvat erityisryhmät

• Art 11 (2009/39/EY) nojalla tehdyt kansalliset 
ilmoitukset erityisruokavaliovalmisteista 
kumottiin

• Laktoosittomat tuotteet, vähälaktoosiset 
tuotteet, gluteenittomat tuotteet, erittäin 
vähägluteeniset tuotteet,  korkeasta 
kolesterolista kärsiville tehdyt tuotteet, 
pikkulapsille tarkoitetut maitojuomat, 
urheiluvalmisteet ym

• Tavallisia tuotteita 20.7.2016 lähtien
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Jäljelle jäävät erityisryhmät:

• Äidinmaidonkorvikkeet ja vieroitusvalmisteet

• Imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetut 
viljapohjaiset valmisteet ja muut lastenruoat

• Erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetut 
valmisteet

• Laihdutukseen tarkoitetut ruokavalionkorvikkeet
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Laktoosittomat tuotteet ja 
vähälaktoosiset tuotteet

Vähälaktoosisten ja laktoosittomien elintarvikkeiden 
laktoosipitoisuudet:

• laktoosittomat elintarvikkeet - laktoosia 
vähemmän kuin 10 mg/100 g tai 100 ml

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

Sovelletaan 20.7.2016 lähtien:

• Merkinnät: Elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 
1169/2011 mukaisesti 

• Ei ilmoitusta

• Suositus soveltaa raja-arvoja
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Gluteenittomat ja erittäin 
vähägluteeniset elintarvikkeet 

Oma Elintarviketietoasetukseen perustuva asetus merkinnöistä ja 
koostumuksesta (EU) N:o 828/2014:

• Gluteeniton: gluteenia enintään 20 mg/kg valmista tuotetta

• Erittäin vähägluteeninen: gluteenia enintään 100 mg/kg 
valmista tuotetta (gluteenittomaksi tehdystä viljatuotteesta 
tai niiden sekoituksista valmistettu)

• Kauralle sellaisenaan tai ainesosana käytettynä

gluteenipitoisuusraja 20 mg/kg

20.7.2016 lähtien:

• (EU) N:o 828/2014 

• Elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 mukaisesti

• Ei enää ilmoituksia
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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 ei ole sama kuin laktoosi-
intoleranssi

• 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 2-
vuotiaiden 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

13Lähde: Keliakialiitto



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.

14Lähde: Allergia- ja Astmaliitto



• 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 ruoka-ainetta. 
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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Yliherkkyyttä
aiheuttavat 
ainesosat

• gluteenia sisältävät viljat (vehnä, ruis, ohra, kaura, speltti, kamut-vilja 
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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Näistä ruoka-aineista ja 
tuotteista on ilmoitettava 
kuluttajalle (maa- ja 
metsätalousministeriön 
asetus 834/2014): 
Allergioita tai 
intoleransseja aiheuttavat 
ruoka-aineet



”Saattaa sisältää”   

• 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. on-line-
analytiikka, jolla varmistaa, että tuote, jonka ei kuulu 
sisältää allergeenia, ei sitä myöskään sisällä, jolloin lause 
”Saattaa sisältää” on turha

• Ongelmana allergeenien epävarmat turvalliset raja-arvot ja 
analytiikan luotettavuus. Aihetta tutkitaan aktiivisesti.
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2. FREE FROM -TUOTTEET

• Laajempi käsite kuin ”erityisruokavaliotuotteet”

• Esim. kaikki –”ton-tuotteet” kuten laktoositon, 
gluteeniton, lihaton, maidoton, lisäaineeton, 
sokeriton

• Ei sisällä –tuotteet kuten ”ei lisättyä sokeria”, ei 
sisällä eläinperäisiä ainesosia jne

• Normaali voimassa oleva lainsäädäntö. Tarkkana 
mm. carry over –raaka-aineiden sekä 
pakkausmerkintöjen kanssa!
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3. KASVISPOHJAISET TUOTTEET

• Kansainvälisen kasvissyöjien liiton käyttämän 1800-
luvulta peräisin olevan määritelmän mukaan 
kasvisruoka tarkoittaa kuitenkin kaikkea sellaista 
ruokaa, joka ei sisällä lihaa tai kalaa

• Eläinperäisistä ravinnosta perinteisesti sallittu 
eläinten tuotokset, kuten maidon, kananmunan ja 
hunajan nauttiminen, minkä vuoksi vegetaristeja 
kutsutaan myös laktovegetaristeiksi tai lakto-ovo-
vegetaristeiksi. 

• Kasvissyöjät eivät kuitenkaan käytä eläinten ruumiin 
osia, kuten liivatetta, joka valmistetaan sian tai 
lehmän ruhosta.
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• Vegaani on henkilö, joka ei syö mitään eläinkunnasta peräisin 
olevia tuotteita kuten lihaa, kalaa, munia, maitotuotteita ja 
niiden johdannaisia. Vegaani ei myöskään osta eläinperäisiä 
vaatteita, kuten nahkaa ja villaa

• Erityisesti vegaaneilla tiettyjen kivennäis- ja hivenaineiden sekä 
vitamiinien saanti puutteellista. Siksi esim. maitoa korvaaviin 
juomiin lisätään esim. foolihappoa, riboflaviinia (B2-vitamiini), 
B12-vitamiinia, D-vitamiinia ja kalsiumia

• Normaali voimassa oleva lainsäädäntö. Tarkkana 
täydennettyjen elintarvikkeiden,  raaka-aineiden sekä 
pakkausmerkintöjen kanssa!

• Sovelletaan esim. Täydentämisasetuksen (EY) N:o 1925/2006 ja 
Väiteasetuksen (EY) N:o 1924/2006 periaatteita, sekä muuta 
horisontaalilainsäädäntöä

• Täydentämisessä sovellettava ravintoaineiden yhdisteluetteloa, 
merkittävä määrä ja vertailuarvot 

• Muu horisontaalilainsäädäntö: pakkausmerkinnät, väitteet, 
lisäainevaatimukset, torjunta-ainejäämät ym.

21



4. FUNKTIONAALISET TUOTTEET JA

TUOTTEET JOISSA ON TERVEYSVÄITTÄMÄ 
TAI RAVITSEMUKSELLINEN VÄITTÄMÄ
Ravitsemus- ja terveysväitteitä säätelee Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006 
elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä 
(= väiteasetus).

Väite

• toteaa, esittää tai antaa ymmärtää, että 
elintarvikkeella on erityisominaisuuksia.

• on vapaaehtoinen esitys tai kuvaus, ei lainsäädännön 
mukaan pakollinen.

• voi tekstin lisäksi olla myös kuva, symboli tai graafinen 
esitys.

• voi olla myös tavaramerkki, tuotenimi tai 
kuvitteellinen nimi. 22



• Ravitsemusväitteellä tarkoitetaan elintarvikkeen hyödyllistä 
ravintosisältöä käsittelevää väitettä. Esimerkiksi ’sisältää 
kalsiumia’.

• Terveysväitteellä tarkoitetaan elintarvikkeen ja terveyden 
välistä yhteyttä käsittelevää väitettä. Esimerkiksi ’Kalsium on 
välttämätön lasten luuston normaalille kasvulle ja 
kehitykselle’

• Terveysväitteiden käytön lähtökohta on, että väitteiden 
taustalla oleva tieteellinen näyttö tulee hyväksyttää 
etukäteen ennen kuin väitettä voi käyttää.

• Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA arvioi 
terveysväitteiden taustalla olevat tieteelliset perustelut ja 
väitteen sanamuodon. Komission ja jäsenmaiden välisten 
keskustelujen jälkeen väite hyväksytään tai hylätään 
komission asetuksella. Evira toimii Suomen kansallisena 
toimivaltaisena viranomaisena, joka toimittaa 
väitehakemukset EFSAlle arvioitavaksi.

• Tarkkana väitteiden kanssa! 

• Ravitsemus- ja terveysväiteopas elintarvikevalvojille ja 
elintarvikealan toimijoille  (Eviran ohje 17052/4) 23



5. SUPERFOODIT
• Superfood on yleisnimitys luonnonmukaisesti tuotetuille tai 

luonnosta kerätyille ruoka-aineille, joille on tunnusomaista 
poikkeuksellisen suuri ravinnetiheys. 

• Superfoodit sisältävät runsaasti muun muassa elimistölle 
hyödyllisiä vitamiineja, antioksidantteja, aminohappoja ja 
mineraaleja. Superfoodit ovat puhtaita raaka-aineita, 
eivätkä ne sisällä säilöntä- tai lisäaineita.

• Superfood on helppo ottaa osaksi ruokavaliota. Voit lisätä 
esimerkiksi ravinnerikasta acai-jauhetta viiliin, puuron tai 
pirtelön sekaan.

• Superfoodit voivat olla esimerkiksi spirulina ja chlorella –
leviä sisältävät jauheet ja tabletit, maca-jauhe, raakakaakao, 
goji-marjajauheet sekä pakurikääpää sisältävät tuotteet. 
Suomalaisia superfoodeja ovat mm. kaura, täysjyväruis ja 
marjat

• Huom! Uuselintarvikeasetus! 

Lähde: Life.fi
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6. RAVINTOLISÄT
• Ravintolisä on elintarvike, joka joko ulkomuotonsa tai 

käyttötapansa puolesta poikkeava tavanomaisista 
elintarvikkeista. Valmistemuodoltaan nämä muistuttavat 
usein lääkkeitä eli ovat esimerkiksi pillereitä, kapseleita tai 
yrttiuutteita. Koostumuksensa puolesta tuotteet kuitenkin 
ovat elintarvikkeita, joita säätelee elintarvikelaki.

• Ravintolisien tarkoitus on sille ominaisten ravintoaineiden 
tai muiden aineiden, joilla on ravitsemuksellinen tai 
fysiologinen vaikutus, vuoksi täydentää ruokavaliota. Niitä ei 
ole tarkoitettu korvaamaan monipuolista ruokavaliota eikä 
niistä saada merkittäviä määriä energiaa.

• Ravintolisiä ovat esimerkiksi vitamiinien, kivennäisaineiden, 
kuidun ja rasvahappojen saantiin tarkoitetut valmisteet sekä 
yrtti-, levä- ja mehiläisvalmisteet

• Ravintolisiä säätelee Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi ravintolisistä (2002/46/EY) siihen myöhemmin 
tehtyine muutoksineen. Direktiivi on toimeenpantu 
kansallisesti 1.3.2010 voimaan astuneella maa- ja 
metsätalousministeriön asetuksella ravintolisistä (78/2010)

Lähde: Evira
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7. TAVANOMAISET TERVEELLISET 
ELINTARVIKKEET, JOISSA 
LISÄARVOTEKIJÄ

• Esim. proteiinirahkat, tuotteet, joihin lisätty 

kuitua, energiasisällöltään optimoidut 
tuotteet, hyvän rasvakoostumuksen omaavat 
tuotteet

• Sydänmerkki-tuotteet
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8. LUOMUTUOTTEET

• Luomutuotannossa periaatteena on tuottaa 
tuotteita, joiden valmistusmenetelmät eivät ole 
haitallisia ympäristölle, eivätkä ihmisten, kasvien tai 
eläinten terveydelle ja hyvinvoinnille

• Luomuelintarvikkeita ovat luonnonmukaisesti 
tuotetuista maataloustuotteista jalostetut ja 
luonnonmukaisina markkinoitavat tuotteet

• Luomuelintarvikkeiden valmistuksessa on 
rajoitettu mm. sallittujen lisäaineiden ja 
valmistuksen apuaineiden määrää vain 
välttämättömimpiin

• Esimerkiksi keinotekoisten väriaineiden ja 
makeutusaineiden käyttö on kielletty

Lähde: Evira
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9. VILLIRUOKA

• Suomalaisella villiruoalla tarkoitetaan villiyrttejä ja -
vihanneksia, kaloja, marjoja, sieniä, riistaa ja poroa. 
Villiruoka saadaan suoraan puhtaasta Suomen 
luonnosta

• Villiruokaa on kaikki luonnossa vapaasti kasvava 
ruoka, myös riistaeläimet ja poro. Suomessa on 
vahva marjastus- ja sienestysperinne, jota 
jokamiehenoikeus tukee.

• Metsästys- ja kalastustuotteet

Lähde: Evira
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OSA 2.

TUOTETURVALLISUUS, 
ALLERGEENIEN HALLINTA 
JA JÄLJITETTÄVYYS
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• Tuotteen kehittäminen, resepti ja 
valmistusohjeet, raaka-ainevalinnat

• HACCP-vaaranarviointi

• Omavalvonta: HACCP-ohjelmat ja tukiohjelmat

• Muu laatujärjestelmäohjeistus 

30

TURVALLISEN VALMISTUKSEN OSA-
ALUEET 



TUOTEKEHITYS

• Suunnittele resepti huolella, varaa riittävästi aikaa

• Varmista raaka-aineet ja niiden koostumustiedot

• Pyydä spesifikaatiot raaka-aineista / koostumustiedot, 
analyysitulokset jne

• Pyydä tarvittaessa erillinen vakuutus raaka-
ainetoimittajan 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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Ohramallas

32

YRITYS Oy Laatija: Leila Leipuri
Pvm: 6.10.2016

Maustekakku

Resepti 1 Kg
margariini, Lauantai laktoositon 20,00
sokeri 10,00
kananmuna 20,00
riisijauho, Jauhopeukalo 10,00
ohramallas, Ohrax, gluteeniton 7,00
perunajauho 7,00
kermaviili 10% lakton 20,00
rypsiöljy 2,00
Säilöntäaine SÄI 20 Tuotetukku 1,00
apuaine, Leipomixi ABC 20, Tuotetukku 1,00
Kaneliaromi, K10, Aromix 0,20
leivinjauhe 0,30
psyllium 1,00
suola 0,50
Yhteensä 100
Kypsäpaino, % 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



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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OMAVALVONTA TAI ISO FSSC 22000

34

4 Rakennukset ja niiden pohjapiirrokset 

5 Työskentely- ja varastotilojen pohjapiirrokset 

6 Käyttöhyödykkeet – ilma, vesi, energia 

7 Jätehuolto 

8 Koneiden ja laitteiden sopivuus, puhdistus ja kunnossapito 

9 Ostettujen materiaalien hallinta 

10 Ristikontaminaation ehkäisyn mittaaminen 

11 Pesu ja desinfiointi

12 Haittaeläintorjunta 

13 Henkilökohtainen hygienia ja henkilöstötilat 

14 Elintarvikkeiden ja raaka-aineiden uudelleenkäsittely 

15 Takaisinvetomenettelyt

16 Varastointi

17 Tuotetiedot / kuluttajan tietoisuus

18 Elintarvikkeen suojaaminen, biovalmius, bioterrorismi 
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• Tunnista allergeenit

• Valitse raaka-aineet tiedostaen allergeenit

• Pyydä aina ajan tasalla olevat raaka-ainespesifikaatiot (kun 
vaihdat raaka-ainetta tai raaka-ainetoimittajaa)

• Tee pakkausmerkinnät huolella

• Varastossa omat merkityt paikat allergeenejä sisältäville 
raaka-aineille. Poista kontaminaation mahdollisuus

• Merkitse allergeeneja sisältävät raaka-aineet esim. A-tarralla 
kun viet ne käyttöön tuotantoon

• Merkitse myös erilaiset puolivalmiit seokset, massat, tuotteet 
A-tarralla läpi tuotannon aina pakkaamoon asti

• Valmista ja pakkaa allergeeneja sisältävät tuotteet eri tiloissa 
tai päivän päätyttyä, jonka jälkeen tilat ja laitteet 
puhdistetaan huolella. Puhdistuksen dokumentointi ja 
mahdollisesti allergeenijäämien testaus laitteista (pikatestit)

• Myös kesken tuotannon on mahdollista valmistaa allergeenejä 
sisältäviä tuotteita, jos voi varmistua ristikontaminaation 
estämisestä sekä riittävistä välipuhdistuksista
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• Tee raaka-aineiden vastaanottotarkastus huolella, 
dokumentoi

• Säilytä jokaisen erän kuormakirjat ja muut erän 
mukana tulleet asiakirjat hyvässä järjestyksessä 
esim. toimittajittain kronologisessa järjestyksessä

• Kun uusi raaka-aine-erä otetaan käyttöön, kirjaa 
käyttöönottoajankohta 

• Pidä reseptiikka ajan tasalla, jolloin tiedät tarkalleen 
mitä raaka-ainetta on käytetty mihinkin tuotteeseen

• Huolehdi valmistuskirjanpidosta: mitä tuotetta ja 
tuote-erää on valmistettu minäkin päivänä ja kuinka 
paljon. Kirjaa myös hävikit

• Pakkausten erämerkinnät: parasta ennen päiväys, 
viimeinen käyttöpäivä + laitoskohtainen tai 
linjakohtainen koodi tai erillinen erämerkintä
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• Mihin kukin tuote-erä on toimitettu

• Vähittäiskaupat (lista myymälöistä)

• Suurkeittiöt (lista suurkeittiöistä)

• Teollisuus

• Omat myymälät

• Hävikki

• Paljonko erää omissa varastoissa

• Takaisinvetotilanteessa esim. viallisesta raaka-aine-
erästä täytyy pystyä jäljittämään kaikki siitä 
valmistetut tuotteet

• Jäljitettävyys- ja takaisinvetoharjoitukset! 




