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Pakkausmerkinnät 



 Pakolliset pakkausmerkinnät 

 1. elintarvikkeen nimi  
2. ainesosaluettelo ja tarvittaessa tiettyjen ainesosien määrä alenevassa 
järjestyksessä 
3. sisällön määrä  
4. vähimmäissäilyvyysaika tai viimeinen käyttöajankohta  
5. valmistajan, pakkaajan tai EU:ssa toimivan myyjän nimi, toiminimi tai 
aputoiminimi sekä osoite  
6. alkuperämaa, jos sen puuttuminen voi johtaa ostajaa harhaan  
7. elintarvike-erän tunnus  
8. säilytysohje tarvittaessa  
9. käyttöohje tarvittaessa  
10. varoitusmerkintä tarvittaessa  
11. elintarvikkeen alkoholipitoisuus, jos se nestemäisessä elintarvikkeessa on yli 
1,2 tilavuusprosenttia ja kiinteässä elintarvikkeessa enemmän kuin 1,8 
painoprosenttia 

 

 UUTTA ALLERGEENIEN ILMOITTAMINEN 

 

PAKOLLISET PAKKAUSMERKINNÄT 



Pakkausmerkintöjen oikeellisuus 
Pakkausmerkinnät eivät saa johtaa ostajaa 
harhaan elintarvikkeen ominaisuuksien, 
koostumuksen, luonteen, määrän, alkuperän, 
valmistus- tai tuotantomenetelmän tai muun 
vastaavan seikan suhteen.  
Pakkausmerkinnöissä ei saa ilmoittaa 
elintarvikkeella olevan sellaisia erityisiä 
vaikutuksia tai ominaisuuksia, joita sillä ei ole 
tai joiden suhteen se ei poikkea muista 
vastaavista elintarvikkeista. 
Merkintöjen selvyys ja havaittavuus 
Pakkausmerkintöjen on oltava 
helposti havaittavia 
riittävän isokokoisin kirjaimin tehtyjä 
helposti luettavia 
ymmärrettäviä 
pysyvällä tavalla tehtyjä 
niitä ei saa peittää, hämärtää tai katkaista 
millään muulla kirjallisella tai kuvallisella 
esityksellä. 



 Meillä käytössä  Maakuntien parhaat merkki, jossa 
Kotimaisuusaste 80 %  kotimainen työ huomioiden 

 Hyvää Suomesta-Joutsenlippu merkki- kotimaisuusaste 
vähintään 75 % 

 Luomulehti merkki 

 

Merkit 



KANTAPÄÄN KAUTTA OPITTUA 
-pakkausmerkinnät kannattaa luetuttaa n. 5 eri henkilöllä , itse 

sokeutuu teksteille 

- -vaikka olisi kuinka kiire OTA AINA oikovedos painosta ennen 
painatusta 

- -kielikäännökset ammattilaisille 

- -tuotteen ominaispainot vaihtelee , samaan pakkaukseen ei  
välttämättä mahdu rinnakkais tuottetta yhtä paljon 

KIIRE MAKSAA 



 Puolukkamehu 

 Valmistetaan tuote 100 kgsta puolukkaa - mehu 
puristetaan( saanto n. 85 %) ja saantoon lisätään 20 % 
sokeria 

 Seokseen lisätään vettä saman verran kuin on 
sokeroitua mehua eli 1:1 ja pastöroidaan 

 Miten menee aleneva järjestys? 

Esimerkki 



Maijan puolukkamehu sellaisenaan juotava 

 Vesi,puolukkamehu, sokeri 

 

 Kokonaisresepti on aina 100 % ja esimerkissä 
lopputuotteessa lisätyn sokerin määrä 10 % 

 Ravintosisältölaskelman sokeripitoisuus aivan eri asia koska 
marjassa itsessään sokeria  



VAVESAAREN LUOMU MANSIKKA-RAPARPERIMEHU 0,2 L 
 
 

Ainesosat: Vesi, mansikkamehu ( 19 %), raparperimehu ( 19 %), sokeri, saskatoonmehu, 
rakenteensäätöaine ( ksantaanikumi). 
Ingredienser:  Vatten,  jordgubbsaft  (19 %), rabarbersaft (19%), socker, saskatoonsaft, struktur 
reglerande medel xantan 
  
 *vuorokautisen saannin vertailuarvosta  
*av jämförelsevärdet för det dagliga intaget  
** Laskennallinen vitamiinipitoisuus 
** beräknade  vitamininnehåll 
VIIVAKOODI: 6430023901062 
Ravistettava ennen käyttöä, säilytys avaamattomana huoneenlämmössä. AVATTUNA (+2--+5 C) 
2 VRK 
 
SÄILÖNTÄAINEETON 
Omskakas före  använding,  Förvaras oöppnad i rumstemperatur, öppnad (+2-+5 C) ca 2 dagar 
Utan konserveringsmedel 
Luomulehtimerkki 
FI-EKO-201 
Tuotettu EU:ssa ja sen ulkopuolella 
Eu/icke EU-jordbruk 
Parasta ennen/Bäst före 

 

Ravintosisällön tiedot 



Ravintosisältö esimerkki 
Ravintosisältö / Näringsvärde  Per 100 ml 

Energiaa / Energi  160 kJ (38 kcal)  

Rasvaa / Fett  

 josta tyydyttyneitä 

rasvahappoja / varav mättade 

fettsyror  

  

0,1 g  

0 g  

Hiilihydraatteja / Kolhydrater  

 josta sokereita / varav 

sockerarter  

  

8,9 g  

8,8 g  

Proteiinia / Protein  0,2 g  

Suolaa/ Salt  0 g  

C-vitamiini / Vitamin C  12 mg **  



 Infoa kuluttajille enemmän mitä ravintosisältötiedot 
tarkoittaa-  esim tuo lisätty sokeri ja kokonaissokeri 

 Hyvät ja huonot hiilihydraatit 

 Perusasiat mitkä tuotteet sisältää laktoosia, mitkä 
gluteiinia - pakkaukseen ei ole mitään järkeä kirjata 
sellaista mitä se ei maalaisjärjellä sisällä - liika infokin 
saa kuluttajat solmuun 

 Asiakkaat kysyy sisältääkö mehu gluteiinia, sisältääkö 
mysli laktoosia jne 

Toivoisin 



 

Kiitos 

http://www.vavesaarentila.fi/tuotteet/ 


