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TUOTTEIDEN NIMET JA MÄÄRITELMÄT 

1) ”Hillo” on sopivan hyytelömäiseksi teh-
ty seos, jossa on sokereita, yhden tai useam-
man hedelmälajin hedelmälihaa ja/tai sosetta 
sekä vettä. Sitrushedelmähillossa voidaan 
kuitenkin käyttää koko hedelmää suikaleiksi 
leikattuna ja/tai viipaloituna. 

Valmiissa tuotteessa 1000 grammaa kohti 
on käytettävä hedelmälihaa ja/tai sosetta vä-
hintään: 

- 350 grammaa pääsääntöisesti 
- 250 grammaa käytettäessä punaherukkaa, 

pihlajanmarjaa, tyrniä, mustaherukkaa, ruu-
sunmarjaa ja kvitteniä 

- 150 grammaa käytettäessä inkivääriä 
- 160 grammaa käytettäessä cashew-

omenaa 
- 60 grammaa käytettäessä passiohedelmää. 
2) ”Erikoishillo” on sopivan hyytelömäi-

seksi tehty seos, jossa on sokereita, yhden tai 
useamman hedelmälajin tiivistämätöntä he-
delmälihaa ja vettä. Ruusunmarjan erikoishil-
lo sekä vadelman, karhunvatukan, mustahe-
rukan, mustikan ja punaherukan kivetön eri-
koishillo voidaan kuitenkin kokonaan tai 
osittain valmistaa näiden hedelmien tiivistä-
mättömästä soseesta. Sitruserikoishillossa 
voidaan käyttää koko hedelmää suikaleiksi 
leikattuna ja/tai viipaloituna. Erikoishillon 
valmistuksessa ei voida käyttää seuraavia 
hedelmiä seoksena muiden hedelmien kans-
sa: omena, päärynä, clingstoneluumu, melo-
ni, vesimeloni, viinirypäleet, kurpitsa, kurkku 
ja tomaatti. 

Valmiissa tuotteessa 1000 grammaa kohti 
on käytettävä hedelmälihaa vähintään: 

- 450 grammaa pääsääntöisesti 
- 350 grammaa käytettäessä punaherukkaa, 

pihlajanmarjaa, tyrniä, mustaherukkaa, ruu-
sunmarjaa ja kvitteniä 

- 250 grammaa käytettäessä inkivääriä 
- 230 grammaa käytettäessä cashew-

omenaa 
- 80 grammaa käytettäessä passiohedelmää. 
3) ”Hyytelö” on sokerien ja yhden tai use-

amman hedelmälajin mehun ja/tai vesiuut-
teen sopivasti hyytelöity seos. Valmiissa 
tuotteessa 1000 grammaa kohti käytettävän 

mehun ja/tai vesiuutetta määrän on oltava 
vähintään sama kuin hillon osalta on säädetty 
hedelmälihan ja/tai soseen osalta. Määrät 
lasketaan vesiuutteen valmistuksessa käyte-
tyn veden painon vähentämisen jälkeen. 

4) ”Erikoishyytelö” on hyytelö, jossa  
valmiissa tuotteessa 1000 grammaa kohti 
käytettävän hedelmämehun ja/tai vesiuutteen 
määrän on oltava vähintään sama kuin eri-
koishillon osalta on säädetty. Määrät laske-
taan vesiuutteen valmistuksessa käytetyn ve-
den painon vähentämisen jälkeen. Erikois-
hyytelön valmistuksessa ei saa käyttää seu-
raavia hedelmiä seoksena muiden hedelmien 
kanssa: omena, päärynä, clingstoneluumu, 
meloni, vesimeloni, viinirypäleet, kurpitsa, 
kurkku ja tomaatti.  

5) ”Marmeladi” on vedestä, sokereista ja 
yhdestä tai useammasta sitrushedelmästä saa-
tavasta raaka-aineesta (hedelmäliha, sose, 
mehu, vesiuute ja kuoret) sopivasti hyytelö-
mäiseksi tehty seos.  

Valmiissa tuotteessa 1000 grammaa kohti 
käytettävän sitrushedelmien määrän on olta-
va vähintään 200 grammaa, josta vähintään 
75 grammaa on saatu hedelmän sisäosista. 

Nimitystä ”hyytelömarmeladi” voidaan 
käyttää, jos tuote ei sisällä muuta liukenema-
tonta ainetta kuin mahdollisesti pieniä määriä 
hienoksi viipaloitua kuorta. 

Jos edellä olevasta poiketen marmeladin 
valmistuksessa on käytetty muita kuin sit-
rushedelmiä, tulee käytetyn hedelmän, mar-
jan tai kasviksen nimi mainita marmeladin 
nimessä. 

6) ”Makeutettu kastanjasose” on sopivan 
sakea seos, joka koostuu vedestä, sokerista 
sekä soseutetuista kastanjoista (Castanea sa-
tiva), joita on oltava valmiissa tuotteessa 
1000 grammaa kohti vähintään 380 gram-
maa. 

Jos tuotteen valmistuksessa käytetään use-
ampia hedelmiä, kutakin hedelmää tulee olla 
tuotteessa yhtä paljon prosentteina sille vah-
vistetusta vähimmäispitoisuudesta kuin mikä 
on sen osuus kokonaishedelmämäärästä. 
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RAAKA-AINEIDEN MÄÄRITELMÄT JA KÄSITTELY 

 
Tässä asetuksessa tarkoitetaan: 
1) ”Hedelmällä” tuoretta, tervettä hedel-

mää tai marjaa, joka ei ole pilaantunut ja joka 
sisältää kaikki välttämättömät ainesosat sekä 
on riittävän kypsä käytettäväksi sen jälkeen, 
kun se on puhdistettu, siitä on poistettu vioit-
tuneet osat ja se on perattu. Hedelmällä tar-
koitetaan myös bataattia, inkiväärikasvin 
syötäviä juuria tuoreena, kuivattuna tai soke-
riliemeen säilöttynä, kurkkua, kurpitsaa, me-
lonia ja vesimelonia, porkkanaa, raparperin 
varsien syötävää osaa sekä tomaattia. 

2) ”Hedelmälihalla” koko hedelmän syö-
tävää osaa, josta on tarvittaessa poistettu 
kuori, kalvo, siemenet ja vastaavat osat ja jo-
ka voi olla viipaloitu tai murskattu, mutta ei 
ole soseutettu. 

3) ”Hedelmäsoseella” koko hedelmän syö-
tävää osaa, josta on tarvittaessa poistettu 
kuori, kalvot, siemenet ja vastaavat osat ja 
joka on soseutettu siivilöimällä tai vastaaval-
la menetelmällä. 

4) ”Hedelmän vesiuutteella” hedelmän 
vesiuutetta, joka lukuun ottamatta hyvään 
valmistustapaan kuuluvia hävikkejä sisältää 
kaikki käytetyn hedelmän vesiliukoiset ai-
nesosat. 

5) ”Sokereilla” sokereita sellaisina kuin ne 
on määritelty  direktiivissä 2001/111/EY, 
fruktoosisiirappeja, hedelmistä uutettuja so-
kereita sekä ruskeaa sokeria. 

Hedelmät, hedelmäliha, hedelmäsose ja 
hedelmän vesiuutteet voidaan käsitellä seu-
raavilla tavoilla: 

- kuumentamalla, jäähdyttämällä tai pakas-
tamalla 

- pakastekuivauksella 
- tiivistämällä silloin kun se on teknisesti 

mahdollista 
- muihin tuotteisiin kuin erikoishilloihin tai 

-hyytelöihin käytettävät raaka-aineet käyttä-
mällä rikkidioksidia (E 220) tai sen suoloja 
(E 221, E222, E 223, E 224, E 226 ja E 227) 
valmistuksen apuaineena edellyttäen, että di-
rektiivissä 95/2/EY vahvistettu rikkidioksidin 
enimmäistaso ei ylity kyseissä tuotteissa. 

Hillon tai marmeladin valmistukseen tar-
koitetut aprikoosit ja luumut voidaan käsitel-
lä myös muilla kuivausmenetelmillä kuin pa-
kastekuivausmenetelmällä. 

Sitrushedelmien kuorta voidaan säilyttää 
suolaliuoksessa. 
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SALLITUT AINESOSAT 

 
Liitteessä 1 määriteltyihin tuotteisiin voi-

daan lisätä seuraavia ainesosia: 
- hunaja, sellaisena kuin se on määritelty 

direktiivissä 2001/110/EY, kaikkiin tuottei-
siin sokerien korvaamiseksi kokonaan tai 
osittain; 

- hedelmämehua hilloon; 
- sitrushedelmien mehua muista hedelmistä 

valmistettuun hilloon, erikoishilloon, hyyte-
löön ja erikoishyytelöön; 

- punaisia hedelmämehuja ruusunmarjoista, 
mansikoista, vadelmista, karviaismarjoista, 
punaherukoista, luumuista tai raparperista 
valmistettuun hilloon ja erikoishilloon; 

- punajuurimehua mansikoista, vadelmista, 
karviaismarjoista, punaherukoista tai luu-

muista valmistettuun hilloon tai hyytelöön; 
- sitrushedelmien eteerisiä öljyjä marmela-

diin ja hyytelömarmeladiin; 
- syötäväksi kelpaavia öljyjä ja rasvoja 

vaahtoutumisenestoaineina kaikkiin tuottei-
siin; 

- sitrushedelmän kuorta hilloon, erikoishil-
loon, hyytelöön ja erikoishyytelöön; 

- omenapelargonin lehtiä (Pelargonium 
odoratissium) kvittenistä tehtyyn hilloon, 
erikoishilloon, hyytelöön ja erikoishyytelöön; 

- alkoholia, viiniä, likööriä kaikkiin tuottei-
siin; 

- pähkinöitä, yrttejä, mausteita, vaniljaa, 
vaniljauutetta ja vanilliinia kaikkiin tuottei-
siin. 

 


