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Allergeenit ja intoleransseja 
aiheuttavat aineet 
(Elintarviketietoasetus, artikla 9, 21 ja 44,
liite II) 1/6
Yleissääntö
• Allergiaa ja intoleransseja aiheuttavat aineet tai 
niistä peräisin olevat ainesosat tulee aina 
ilmoittaa ainesosaluettelossa. 

• EI sovelleta mitään niistä helpotuksista, joista on 
säädetty EPNA:n 19-20 §:ssä.

• Aineen / tuotteen nimi ilmoitettava selkeästi; 
erotuttava selvästi muista ainesosista, esim.,             
kirjasintyylillä tai lihavoinnilla tai                  taustavärillä
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• Koskee myös pakkaamattomia ja 
suurtalouksien kautta kuluttajille toimitettavia 
elintarvikkeita

-> -> tietoja ei voi antaa pelkästään kuluttajan 
pyynnöstä
->jäsenvaltio voi antaa tarkempia sääntöjä 
tavasta, jolla tiedot on annettava (art. 44) -> 
(Kansallinen MMMa valmisteilla)
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• Esimerkkejä

– maitojauhe tai maitojauhe
– ..                  ->...parapähkinä
– vehnäjauho, ohramallas, kaurahiutaleet 
 Huom. gluteeni voidaan ilmaista ko. tapauksissa

vapaaehtoisesti,  esim. vehnäjauho (sisältää
gluteenia)

 Jos gluteenia lisätätään ainesosana, alkuperä
ilmaistava, esim. ..gluteeni (vehnä)

– …hera (maito)…
– …lohi, juusto…  [ei vaadita ilmaistavan lohi (kala),

juusto (maito)]
16.10.2014



Allergeenit  ja intoleransseja 
aiheuttavat aineet 5/6

• Jos kaikki ainesosat ovat allergiaa  aiheuttavia,  
tulee ne kaikki korostaa muihin pakollisiin 
tietoihin nähden.

• Elintarvikkeen suurin pinta-ala <10 cm2:
 Aineosaluetteloa ei vaadita -> allergiaa ja 

intoleransseja sis. aineet ilmaistaan ..”sisältää”..
(Ainesosatiedot on toimitettava muilla keinoin tai asetettava 

saataville kuluttajan pyynnöstä.)

• Jos elintarvikkeen nimestä käy ilmi ko. allergisoiva 
aine -> ei sitä tarvitse muualla ainesosassa korostaa; 
esim. Maitomustikkapirtelö (Ainekset: maito, mustikka….)
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Kontaminantteina:
• Joissakin tapauksissa elintarvikkeeseen voi joutua 

kontaminaationa sellaisia ainesosia, jotka eivät kuulu sen 
reseptiin.

• Kun kaikki voitava on tehty kontaminaatioriskin 
poistamiseksi linjastossa ja kun allergeenin 
varoitusmerkintä katsotaan riskinhallintatoimena 
tarpeelliseksi
– Suositellaan merkintää ”Saattaa/voi sisältää pieniä 

määriä [esim. hasselpähkinää] / [hasselpähkinä]jäämiä”  
ja ruotsiksi ”Kan innehålla spår av [hasselnöt]”

16.10.2014



Elintarvikkeen ainesosat -
yksityiskohtaisia säännösmuutoksia 
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• Esimerkiksi:
Kasviöljyt ja -rasvat voidaan ilmoittaa ainesosaluettelossa 

ryhmänimellä, jonka jälkeen on lueteltava öljyjen 
kasvialkuperä. Luetteloa voidaan täydentää maininnalla 
”vaihtelevina osuuksina”. Jos öljy on kovetettu, on sen 
yhteydessä tapauskohtaisesti ilmoitettava ”kokonaan 
kovetettu” tai ”osittain kovetettu”.

Nanomateriaalia sisältävien ainesosien jäljessä on oltava 
sana ”nano” suluissa. Tästä on kuitenkin olemassa 
poikkeuksia, jolloin kyseistä merkintää ei vaadita, 
esimerkiksi elintarvikelisäaineet ja elintarvike-entsyymit,  
joilla ei ole teknologista vaikutusta valmiissa tuotteessa.
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• Esimerkiksi: Lisätty vesi ja haihtuvat ainesosat
Lisätty vesi ja haihtuvat aineet ilmoitetaan  sen mukaan, 

paljonko niitä on lopullisessa elintarvikkeessa. Jos 
lopullisessa elintarvikkeessa on < 5 % lisättyä vettä tai 
haihtuvaa ainetta, ei sitä tarvitse lainkaan ilmoittaa 
ainesosaluettelossa. 

Tätä poikkeusta ei kuitenkaan sovelleta seuraaviin:
 lihaan 
 raakalihavalmisteisiin 
 jalostamattomiin kalastustuotteisiin ja 
 jalostamattomiin simpukoihin.
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