Kalajoen kaupunki
Ympäristöterveydenhuolto

TIEDOTE

13.1.2016

1 (2)

PAKKAAMATTOMISTA ELINTARVIKKEISTA ANNETTAVAT TIEDONANTOVAATIMUKSET OVAT
MUUTTUNEET 1.4.2015 ALKAEN
Pakkaamattomien elintarvikkeiden tiedonantovaatimukset ovat muuttuneet 1.4.2015
alkaen elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 ja kansallisen asetuksen MMMa
834/2014 myötä.
Vähittäismyyntipaikkojen tulee ilmoittaa asiakkailleen myymistään pakkaamattomista
elintarvikkeista vähintään seuraavat tiedot:
-

elintarvikkeen nimi
ainesosat
allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet ja tuotteet* (tai tieto siitä mistä
kyseisen tiedon saa)
alkuperämaa tai lähtöpaikka (siten kuin elintarviketietoasetuksessa tai sen
nojalla säädetään tai siten kuin muussa lainsäädännössä säädetään)
tarvittavat käyttö- ja säilytysohjeet
erityislainsäädännön edellyttämät merkinnät

Lisäksi 13.12.2016 alkaen vähittäismyyntipaikoissa tulee ilmoittaa seuraavat tiedot:
- rasvan tai suolan määrä (juustot, makkarat, leikkeleinä käytettävät
lihavalmisteet)
- suolan määrä (ruokaleivät)
- tarvittaessa tieto voimakassuolaisuudesta
Säännöstä sovelletaan vähittäismyyntipaikassa kaikkiin elintarvikkeisiin, jotka kuluttaja
itse pakkaa, jotka pakataan kuluttajan pyynnöstä elintarvikkeen luovutuspaikassa, jotka
on valmiiksi pakattu elintarvikkeen luovutuspaikassa välitöntä myyntiä varten
(pakkaaminen ja myynti vuorokauden aikana), jotka tarjoillaan elintarvikkeen
luovutuspaikassa loppukuluttajalle valmiina nautittavaksi.
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Tiedot on annettava joko:
1) kirjallisesti elintarvikkeen läheisyydessä selkeällä tavalla tai
2) suullisesti kuluttajan pyynnöstä, edellyttäen, että
- elintarvikkeen luovutuspaikassa selkeästi ja näkyvästi ilmoitetaan, että tieto
on saatavissa pyydettäessä ja, että
- tiedot ovat kirjallisessa tai sähköisessä muodossa henkilökunnan ja
valvontaviranomaisen saatavilla.
*Allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet ja tuotteet (Elintarviketietoasetus, liite II):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Gluteenia sisältävät viljat ja viljatuotteet (huom. tietyt poikkeukset)
Äyriäiset ja äyriäistuotteet
Munat ja munatuotteet
Kalat ja kalatuotteet (huom. tietyt poikkeukset)
Maapähkinä ja pähkinätuotteet
Soijapavut ja soijapaputuotteet (huom. tietyt poikkeukset)
Maito ja maitotuotteet (huom. tietyt poikkeukset)
Pähkinät
Selleri ja sellerituotteet
Sinappi ja sinappituotteet
Seesaminsiemenet ja seesaminsiementuotteet
Rikkidioksidi ja sulfiitit (> 10 mg/kg tai 10 mg/l)
Lupiinit ja lupiinituotteet
Nilviäiset ja nilviäistuotteet
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