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Tavalliset elintarvikkeet
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus
(EY) N:o 1925/2006, vitamiinien, kivennäisaineiden
ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin
• Vitamiinien ja kivennäisaineiden lisääminen elintarvikkeisiin on
vapaaehtoista
• Koskee kaikkia elintarvikkeita (paitsi ravintolisiä, prosessoimattomia
elintarvikkeita ja alkoholijuomia). ERV yms soveltuvasti.
• Tarkemmat säännöt vain liitteessä I luetelluille vitamiineille ja/tai
kivennäisaineille liitteessä II luetelluissa muodoissa
• Muita aineita voi vapaaehtoisesti lisätä, kuitenkin niin, etteivät ne
aiheuta kuluttajalle vaaraa. Näistä ei säädetä tarkemmin. Menettely liite III: ”rajoitettavat aineet”.
• Säädetään myös puhtausvaatimuksista, pakkausmerkinnöistä, minja max-määristä sekä seurannasta ja ilmoitusmenettelystä
• Kansallisesti mahdollista rajoittaa tai säätää täydentäminen
pakolliseksi

Tavalliset elintarvikkeet
Kansallinen lainsäädäntö ennen 1.7.2007:
•
•

Asetus vitamininien ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin
281/1972; Lupamenettely (kumottu 1.7.2007)
KTMa 917/2002 vitamiinien ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä
elintarvikkeisiin; yleinen lupa (kumottu1.7.2007)

Voimassa oleva kansallinen lainsäädäntö:
• Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus 726/2007 vitamiinien,
kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä
elintarvikkeisiin annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1925/2006 voimaantulon edellyttämistä
kansallisista järjestelyistä; Ilmoitusmenettely (voimassa 1.7.2007
lähtien)

Luomuelintarvikkeet
Komission asetus (EY) N:o 889/2008 luonnonmukaisesta tuotannosta
ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista
yksityiskohtaisista säännöistä luonnonmukaisen tuotannon, merkintöjen
ja valvonnan osalta

27 artikla kohta 1. (f):
"f) mineraalit (mukaan luettuina hivenaineet), vitamiinit,
aminohapot ja mikroravintoaineet ovat sallittuja
ainoastaan, jos niiden käyttö on lakisääteistä
elintarvikkeissa, joihin niitä lisätään."

Katsaus D-vitamiinin saannista ja täydentämisestä
2002: 0,5 ug/ 100 ml
maitoon ja 10 ug/100g
margariineihin

Uudet
ravitsemussuositukset v.
2005

Finravinto 2007:
parannusta mutta
niukkuutta

2010: 1 ug/ 100 ml
maitoon ja 20 ug/ 100 g
margariineihin

(2007: EU-lainsäädäntö voimaan)

2003
Aikuiset

2005

3,8 - 5,8 ug/vrk
(Finravinto -02)

2007
5,2 - 7,1 ug/vrk
(Finravinto -07)

2009: Todettiin, että
luomuaikuisilla
saanti/taso ei eroa
tavanomaisista

L Aikuiset

tavoite

5 ug/vrk

7,5 ug/vrk

Lapset

7,5 ug/vrk

7,5 ug/vrk

Leikki-ikäiset niukaa
(Kyttälä, 2008)
vain < 1 v. riittävä

5 ug/vrk (7.8 luokkalaiset
Hoppu, 2009),

L Lapset
tavoite
(1-3 v.)

2009

?
5 ug/vrk
(10 ug/vrk)

7,5 ug/vrk
(10 ug/vrk)

7,5 ug/vrk
(10 ug/vrk)

7,5 ug/vrk
(10 ug/vrk)

2011: Uudet
"ravintolisäsuositukset"

Luomumaito ja D-vitamiini mahdollisuuksien pohdintaa
Mitä pitää ottaa huomioon:
• Terveys
– saannin seuranta

• Kuluttajat
– luomutuotteiden imago

• Toiminnanharjoittajat
• tavanomaisten
elintarvikkeiden puolella
• luomupuolella

• Riskinarviointiresurssit

Vaikuttamismahdollisuudet:
1. Vaikutetaan
suosituksilla ja
tiedottamisella
3. Muutetaan
kansallista
lainsäädäntöä
2. Vaikutetaan EU:n
luomulainsäädäntöön

