2756
N:o 1018

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös
lastenruoista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1998

—————
Kauppa- ja teollisuusministeriö on
lisännyt 13 päivänä elokuuta 1997 lastenruoista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön
päätöksen (789/1997) liitteeseen II uudet kohdat 1.3.a, 1.4.a ja 1.4.b sekä uuden liitteen VI
seuraavasti:

Liite II

MUIDEN KUIN VILJAPOHJAISTEN LASTENRUOKIEN PERUSKOOSTUMUS
——————————————
1. Proteiinit
——————————————
1.3.a. Jos muun kuin makean valmisteen
nimessä mainitaan juusto yhdessä muiden
ainesosien kanssa riippumatta siitä, onko
kysymyksessä valmis ateria, niin
— maitovalmisteista peräisin olevan proteiinin määrän on oltava vähintään 0,5 g/100
kJ (2,2 g/100 kcal),
— kaikista lähteistä peräisin olevan proteiinin kokonaismäärän on oltava vähintään

0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).
——————————————
1.4.a. Kastikkeisiin, jotka tarjotaan aterian
lisäkkeenä, ei sovelleta 1.1. — 1.4. kohtien
vaatimuksia.
1.4.b. Makeissa ruoissa, joiden nimessä
mainitaan maitovalmisteet ensimmäisenä tai
ainoana ainesosana, on oltava maitovalmisteista peräisin olevaa proteiinia vähintään
2,2 g/100 kcal. Muihin makeisiin ruokiin ei
sovelleta 1.1. — 1.4. kohtien vaatimuksia.
——————————————

Liite VI

LASTENRUOKIIN MAHDOLLISESTI LISÄTTÄVIEN VITAMIINIEN,
KIVENNÄISAINEIDEN JA HIVENAINEIDEN ENIMMÄISMÄÄRÄT
Ravintoainevaatimukset viittaavat nautintavalmiina kaupan pidettäviin tai valmistajan ohjeiden mukaisesti nautintavalmiiksi

saatettaviin valmisteisiin, lukuun ottamatta
kaliumin ja kalsiumin enimmäismääriä, jotka
koskevat kaupan pidettävää valmistetta.
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N:o 1018
Ravintoaine

2757
Enimmäismäärä/100 kcal
180(1)

A-vitamiini (µg RE)
E-vitamiini (mg "-TE)

3
12,5/25(2)/125(3)

C-vitamiini (mg)

0,25/0,5(4)

Tiamiini (mg)
Riboflaviini (mg)

0,4

Niasiini (mg NE)

4,5

B6-vitamiini (mg)

0,35

Foolihappo (µg)

50

B12-vitamiini (µg)

0,35

Pantoteenihappo (mg)

1,5

Biotiini (µg)

10

Kalium (mg)

160

Kalsium (mg)

80/180(5)/100(6)

Magnesium (mg)

40

Rauta (mg)

3

Sinkki (mg)

2

Kupari (µg)

40

Jodi (µg)

35

Mangaani (mg)

0,6

(1) Liitteiden I ja II säännösten mukaisesti.
(2) Enimmäismäärää sovelletaan lastenruokiin, joihin on lisätty rautaa.
(3) Enimmäismäärää sovelletaan hedelmäpohjaisiin ruokiin, hedelmätäysmehuihin, nektareihin ja
vihannesmehuihin.
(4) Enimmäismäärää sovelletaan viljapohjaisiin lastenruokiin.
(5) Enimmäismäärää sovelletaan lastenruoista annetun KTM:n päätöksen (789/1997) 4 §:n 1 ja 2 kohdassa
mainittuihin lastenruokiin.
(6) Enimmäismäärää sovelletaan lastenruoista annetun KTM:n päätöksen (789/1997) 4 §:n 4 kohdassa mainittuihin
lastenruokiin.

________
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.
Valmisteita, jotka eivät täytä tässä päätöksessä annettuja määräyksiä, saa myydä 1

päivään tammikuuta 2000 asti, jos ne ovat
tämän päätöksen voimaan tullessa voimassa
olleiden määräysten mukaisia.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1998
Kauppa- ja teollisuusministeri Antti Kalliomäki

Kaupallinen neuvos Anna-Liisa Koskinen

