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Liite 
 

Huomautus: 

 
1. Aineen E 952, syklaamihappo ja sen Na- ja Ca-suolat, käytettävät enimmäismäärät on il-

maistu vapaana happona. 
2. Aineen E 954, sakariini ja sen Na-, K- ja Ca-suolat, käytettävät enimmäismäärät on il-

maistu vapaana karbatsolina. 
3. Aineen E 962, aspartaamiasesulfaamisuolan enimmäismäärät on määritetty sen rakenne-

osien eli E 951, aspartaamin, ja E 950, aspartamin enimmäismäärien perusteella. E 951, aspar-
taamin ja E 950, asesulfaamin enimmäismäärät eivät kuitenkaan saa ylittyä, kun aspartaa-
miasesulfaamisuolaa käytetään joko yksin tai yhdessä E 950 tai E 951 kanssa. Enimmäismäärä 
asesulfaamiaspartaamisuolalle on ilmoitettu asesulfaami K:na. 
 
 
E N:o Nimi Elintarvike Enimmäismäärä 

Jälkiruoat, makeiset ja niiden kaltaiset tuotteet 
 

 

– vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät 
jälkiruoat (kuten maustetut vesipohjaiset tai maidosta ja 
sen johdannaisista, hedelmistä, marjoista, kasviksista, 
viljoista, munista ja rasvoista valmistetut valmisteet) 

Quantum satis 

– vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät 
viljapohjaiset aamiaisvalmisteet 

 

– vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät 
jäätelöt, jäädykkeet, mehu- ja juomajäät 

 

– vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät hillot, 
hyytelöt, marmeladit ja sokeroidut hedelmät 

 

– vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät 
hedelmävalmisteet, ei kuitenkaan täysmehupohjaisten 
juomien valmistukseen tarkoitetut 

 

– lisättyä sokeria sisältämättömät makeiset  
– vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät 

kuivatuista hedelmistä, tärkkelyksestä tai kaakaosta 
valmistetut makeiset 

 

– vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät 
kaakaosta, maidosta, kuivatuista hedelmistä tai rasvoista 
valmistetut levitteet 

 

– lisättyä sokeria sisältämätön purukumi  
– vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät 

konditoriatuotteet 
 

 
Muut elintarvikkeet 

 

– kastikkeet   
– sinappi  
– erityisruokavaliovalmisteet  

E 420 
 
 
E 421 
E 953 
E 965 
 
 
E 966 
E 967 
E 968 

Sorbitoli:  
(i) Sorbitoli 
(ii) Sorbitolisiirappi 
Mannitoli 
Isomalti 
Maltitoli:  
(i) maltitoli 
(ii) maltitolisiirappi 
Laktitoli 
Ksylitoli 
Erytritoli 

– kiinteät ravintolisät   
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E N:o Nimi Elintarvike Enimmäismäärä 
E 950 Asesulfaami K Jälkiruoat, makeiset ja niiden kaltaiset tuotteet 

 
 

  – vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät 
jälkiruoat (kuten maustetut vesipohjaiset tai maidosta ja 
sen johdannaisista, hedelmistä, marjoista, kasviksista, 
viljoista, munista ja rasvoista valmistetut valmisteet)  

350 mg/kg 

  – maustetut kuivat suolapalat, tärkkelyspohjaiset tai pähki-
nästä valmistetut  

350 mg/kg 

  – lisättyä sokeria sisältämättömät makeiset  500 mg/kg 
  – vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät kaa-

kaosta tai kuivatuista hedelmistä valmistetut makeiset  
500 mg/kg 

  – lisättyä sokeria sisältämätön purukumi  2 000 mg/kg 
  – vähäenergiaiset tabletinmuotoiset makeiset 500 mg/kg 
  – vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät jääte-

löt, jäädykkeet sekä mehu- ja juomajäät  
800 mg/kg 

  – lisättyä sokeria sisältämättömät jäätelötötteröt ja -keksit 2 000 mg/kg 
  – vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät kaa-

kaosta, maidosta, kuivatuista hedelmistä tai rasvoista 
valmistetut levitteet  

1 000 mg/kg 

  – vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät he-
delmäsäilykkeet  

350 mg/kg 

  – vähäenergiaiset hillot, hyytelöt ja marmeladit  1 000 mg/kg 
  – vähäenergiaiset hedelmä-, marja- ja kasvisvalmisteet  350 mg/kg 
  – erityisruokavalioon tarkoitetut konditoriatuotteet  1 000 mg/kg 
   

Juomat 
 

  – vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät vesi-
pohjaiset maustetut juomat 

350 mg/l 

  – vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät mai-
dosta ja sen johdannaisista tai hedelmämehuista valmis-
tetut juomat  

350 mg/l 

  – siideri ja päärynäsiideri  350 mg/l 
  – alkoholiton olut tai olut, jonka alkoholipitoisuus on enin-

tään 1,2 tilavuusprosenttia  
350 mg/l 

  – pöytäolut ja ''bière de table/Tafelbier/Table Beer'' (joka 
sisältää enintään 6 prosenttia kantavierrettä) lukuun ot-
tamatta ''Obergäriges Einfachbier'':iä  

350 mg/l 

  – oluet, joiden vähimmäishappoisuus on 30 milliekviva-
lenttia NaOH:na ilmaistuna  

350 mg/l 

  – ''oud bruin'' -tyyppiset tummat oluet  350 mg/l 
  – vähäenergiainen olut 25 mg/l 
  – oluen, siiderin, päärynäviinin, väkiviinan tai viinin ja al-

koholittomien juomien seoksesta saadut juomat 
350 mg/l 

  – alkoholijuomat, joiden alkoholipitoisuus on alle 15 tila-
vuusprosenttia 

350 mg/l 

   
Muut elintarvikkeet 

 

  – hapanimelät hedelmä-, marja- ja kasvissäilykkeet  200 mg/kg 
  – hapanimelät kalasäilykkeet ja -puolisäilykkeet sekä ka-

lan, äyriäisten ja nilviäisten mausteliemet  
200 mg/kg 
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E N:o Nimi Elintarvike Enimmäismäärä 
E 950 Asesulfaami K 

jatkuu 
– vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät aa-

miaisviljavalmisteet, jotka sisältävät kuitua yli 15 % ja 
lesettä vähintään 20 % 

1 200 mg/kg 

  – vähäenergiaiset keitot 110 mg/l 
  – Feinkostsalat 350 mg/kg 
  – Eβoblaten 2 000 mg/kg 
 – sinappi  350 mg/kg 
 

 
– laihdutusvalmisteet  450 mg/kg 

  – kliiniset ravintovalmisteet   450 mg/kg 
 – nestemäiset ravintolisät  350 mg/l 
 

 
– kiinteät ravintolisät  500 mg/kg 

  – vitamiini- ja/tai kivennäisainepohjaiset ravintolisät  2 000 mg/kg 
    
E 951 Aspartaami Jälkiruoat, makeiset ja niiden kaltaiset tuotteet 

 
 

  – vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät jälki-
ruoat (kuten maustetut vesipohjaiset tai maidosta ja sen 
johdannaisista, hedelmistä, marjoista, kasviksista, viljois-
ta, munista ja rasvoista valmistetut valmisteet)  

1 000 mg/kg 

  – maustetut kuivat suolapalat, tärkkelyspohjaiset tai pähki-
nästä valmistetut  

500 mg/kg 

  – lisättyä sokeria sisältämättömät makeiset  1 000 mg/kg 
  – vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät tärk-

kelyspohjaiset tai kaakaosta tai kuivatuista hedelmistä 
valmistetut makeiset  

2 000 mg/kg 

  – lisättyä sokeria sisältämätön purukumi  5 500 mg/kg 
  – lisättyä sokeria sisältämättömät hengityksen raikastami-

seen tarkoitetut minikokoiset makeiset 
6 000 mg/kg 

  – lisättyä sokeria sisältämättömät väkevänmakuiset raikas-
tavat kurkkupastillit 

2 000 mg/kg 

  – vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät kaa-
kaosta, maidosta, kuivatuista hedelmistä tai rasvoista 
valmistetut levitteet  

1 000 mg/kg 

  – vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät jääte-
löt, jäädykkeet, mehu- ja juomajäät  

800 mg/kg 

  – vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät he-
delmäsäilykkeet  

1 000 mg/kg 

  – vähäenergiaiset hillot, hyytelöt ja marmeladit  1 000 mg/kg 
  – vähäenergiaiset hedelmä-, marja- ja vihannesvalmisteet  1 000 mg/kg 
  – erityisruokavalioon tarkoitetut konditoriatuotteet  1 700 mg/kg 
   

Juomat 
 

  – vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät maus-
tetut vesipohjaiset tai maidosta tai sen johdannaisista tai 
hedelmämehuista valmistetut juomat  

600 mg/l 

  – siideri ja päärynäsiideri  600 mg/l 
  – alkoholiton olut tai olut, jonka alkoholipitoisuus on enin-

tään 1,2 tilavuusprosenttia  
600 mg/l 

  – pöytäolut ja ''bière de table/Tafelbier/Table Beer'' (joka 
sisältää enintään 6 prosenttia kantavierrettä) lukuun ot-
tamatta ''Obergäriges Einfachbier'':iä 

600 mg/l 
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E N:o Nimi Elintarvike Enimmäismäärä 
E 951 Aspartaami 

jatkuu 
– oluet, joiden vähimmäishappoisuus on 30 milliekviva-

lenttia NaOH:na ilmaistuna  
600 mg/l 

 – ''oud bruin'' -tyyppiset tummat oluet 600 mg/l 
 

 
– vähäenergiainen olut 25 mg/l 

  – oluen, siiderin, päärynäsiiderin, väkiviinan tai viinin ja 
alkoholittomien juomien seoksista saadut juomat 

600 mg/l 

  – alkoholijuomat, joiden alkoholipitoisuus on alle 15 tila-
vuusprosenttia 

600 mg/l 

   
Muut elintarvikkeet 

 

 – hapanimelät hedelmä-, marja- ja kasvissäilykkeet  300 mg/kg 
 

 
– hapanimelät kalasäilykkeet ja -puolisäilykkeet sekä ka-

lan, äyriäisten ja nilviäisten mausteliemet  
300 mg/kg 

  - vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät aa-
miaisviljavalmisteet, jotka sisältävät kuitua yli 15 % ja 
lesettä vähintään 20 % 

1 000 mg/kg 

  - vähäenergiaiset keitot 110 mg/l 
  - Feinkostsalat 350 mg/kg 
  – Eβoblaten 1 000 mg/kg 
  – kastikkeet  350 mg/kg 
  – sinappi  350 mg/kg 
   - laihdutusvalmisteet  800 mg/kg 
   - kliiniset ravintovalmisteet  1 000 mg/kg 
  - nestemäiset ravintolisät  600 mg/l 
  - kiinteät ravintolisät  2 000 mg/kg 
  - vitamiini- ja/tai kivennäisainepohjaiset ravintolisät  5 500 mg/kg 
    
E 952 Jälkiruoat, makeiset ja niiden kaltaiset tuotteet 

 
 

 

Syklaamihappo ja sen 
Na- ja Ca-suolat 

– vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät jälki-
ruoat (kuten maustetut vesipohjaiset tai maidosta ja sen 
johdannaisista, hedelmistä, marjoista, kasviksista, viljois-
ta, munista ja rasvoista valmistetut valmisteet)  

250 mg/kg 

  – lisättyä sokeria sisältämättömät makeiset  500 mg/kg 
  – vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät tärk-

kelyspohjaiset tai kaakaosta tai kuivatuista hedelmistä 
valmistetut makeiset  

500 mg/kg 

  – vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät kaa-
kaosta, maidosta, kuivatuista hedelmistä tai rasvoista 
valmistetut levitteet  

500 mg/kg 

  – vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät he-
delmäsäilykkeet  

1 000 mg/kg 

  – vähäenergiaiset hillot, hyytelöt ja marmeladit  1 000 mg/kg 
  – vähäenergiaiset hedelmä-, marja- ja vihannesvalmisteet  250 mg/kg 
  – erityisruokavalioon tarkoitetut konditoriatuotteet  1 600 mg/kg 
   

Juomat 
  – vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät vesi-

pohjaiset maustetut tai maidosta tai sen johdannaisista tai 
hedelmämehuista valmistetut juomat  

250 mg/l 
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E N:o Nimi Elintarvike Enimmäismäärä 
E 952 Syklaamihappo ja sen 

Na- ja Ca-suolat 
jatkuu 

– oluen, siiderin, päärynäsiiderin, väkiviinan tai viinin ja 
alkoholittomien juomien sekoituksesta koostuvat juomat 

250 mg/l 

   
Muut elintarvikkeet 

  – laihdutusvalmisteet  400 mg/kg 
 – kliiniset ravintovalmisteet  400 mg/kg 
 – nestemäiset ravintolisät  400 mg/l 
 

 

– kiinteät ravintolisät  500 mg/kg 
  – vitamiini- ja/tai kivennäisainepohjaiset ravintolisät  1 250 mg/kg 
    
E 954 Sakariini ja sen Na-, 

K- ja Ca-suolat 
Jälkiruoat, makeiset ja niiden kaltaiset tuotteet  

  – vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät jälki-
ruoat (kuten maustetut vesipohjaiset tai maidosta ja sen 
johdannaisista, hedelmistä, marjoista, kasviksista, viljois-
ta, munista ja rasvoista valmistetut valmisteet)  

100 mg/kg 

  – maustetut kuivat suolapalat, tärkkelyspohjaiset tai pähki-
nästä valmistetut  

100 mg/kg 

  – lisättyä sokeria sisältämättömät makeiset  500 mg/kg 
  – vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät kaa-

kaosta tai kuivatuista hedelmistä valmistetut makeiset 
500 mg/kg 

  – vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät tärk-
kelyspohjaiset makeiset  

300 mg/kg 

  – vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät kaa-
kaosta, maidosta, kuivatuista hedelmistä tai rasvoista 
valmistetut levitteet  

200 mg/kg 

  – lisättyä sokeria sisältämätön purukumi  1 200 mg/kg 
  – lisättyä sokeria sisältämättömät hengityksen raikastami-

seen tarkoitetut minikokoiset makeiset 
3 000 mg/kg 

  – lisättyä sokeria sisältämättömät jäätelötötteröt ja -vohve-
likeksit 

800 mg/kg 

  – vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät jääte-
löt, jäädykkeet, mehu- ja juomajäät  

100 mg/kg 

  – vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät he-
delmäsäilykkeet  

200 mg/kg 

  – vähäenergiaiset hillot, hyytelöt ja marmeladit  200 mg/kg 
  – vähäenergiaiset hedelmä-, marja- ja vihannesvalmisteet  200 mg/kg 
  – erityisruokavalioon tarkoitetut konditoriatuotteet  170 mg/kg 
   

Juomat 
 

  – vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät maus-
tetut vesipohjaiset tai maidosta tai sen johdannaisista tai 
hedelmämehuista valmistetut juomat  

80 mg/l 

  – ''gaseosa'': alkoholiton vesipohjainen juoma, lisätty hiili-
dioksidia, makeutusaineita ja aromeja  

100 mg/l 

  – siideri ja päärynäsiideri  80 mg/l 
  – alkoholiton olut tai olut, jonka alkoholipitoisuus on enin-

tään 1,2 tilavuusprosenttia  
80 mg/l 

    
  – pöytäolut ja ''bière de table/Tafelbier/Table Beer'' (joka 80 mg/l 
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E N:o Nimi Elintarvike Enimmäismäärä 
sisältää enintään 6 prosenttia kantavierrettä) lukuun ot-
tamatta ''Obergäriges Einfachbier'':iä  

  – oluet, joiden vähimmäishappoisuus on 30 milliekviva-
lenttia NaOH:na ilmaistuna  

80 mg/l 

  – ''oud bruin''-tyyppiset tummat oluet  80 mg/l 
  – oluen, siiderin, päärynäsiiderin, väkiviinan tai viinin ja 

alkoholittomien juomien sekoituksesta koostuvat juomat 
80 mg/l 

  – alkoholijuomat, joiden alkoholipitoisuus on alle 15 tila-
vuusprosenttia 

80 mg/l 

   
Muut elintarvikkeet 

 

  – hapanimelät hedelmä- ja kasvissäilykkeet  160 mg/kg 
  – hapanimelät kalasäilykkeet ja -puolisäilykkeet sekä ka-

lan, äyriäisten ja nilviäisten mausteliemet  
160 mg/kg 

  – vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät aa-
miaisviljavalmisteet, jotka sisältävät kuitua yli 15 % ja 
lesettä vähintään 20 % 

100 mg/kg 

  – vähäenergiaiset keitot 110 mg/l 
  – Feinkostsalat 160 mg/kg 
  – Essoblaten  800 mg/kg 
  – kastikkeet  160 mg/kg 
  – sinappi  320 mg/kg 
  – laihdutusvalmisteet  240 mg/kg 
  – kliiniset ravintovalmisteet  200 mg/kg 
  – nestemäiset ravintolisät  80 mg/l 
  – kiinteät ravintolisät  500 mg/kg 
  – vitamiini- ja/tai kivennäisainepohjaiset ravintolisät  1 200 mg/kg 
    
E 955 Sukraloosi Jälkiruoat, makeiset ja niiden kaltaiset tuotteet 

 
 

  – vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät jälki-
ruoat (kuten maustetut vesipohjaiset tai maidosta ja sen 
johdannaisista, hedelmistä, marjoista, kasviksista, viljois-
ta, munista ja rasvoista valmistetut valmisteet)  

400 mg/kg 

  – maustetut kuivat suolapalat, tärkkelyspohjaiset tai pähki-
nästä valmistetut  

200 mg/kg 

  – lisättyä sokeria sisältämättömät makeiset  200 mg/kg 
  – lisättyä sokeria sisältämätön purukumi  3 000 mg/kg 
  – lisättyä sokeria sisältämättömät hengityksen raikastami-

seen tarkoitetut minikokoiset makeiset 
2 400 mg/kg 

  – lisättyä sokeria sisältämättömät väkevänmakuiset raikas-
tavat kurkkupastillit 

1 000 mg/kg 

  – vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät kaa-
kaosta, maidosta, kuivatuista hedelmistä tai rasvoista 
valmistetut levitteet  

400 mg/kg 

  – lisättyä sokeria sisältämättömät jäätelötötteröt ja - vohve-
likeksit 

684 mg/kg 

  – vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät jääte-
löt, jäädykkeet, mehu- ja juomajäät  

320 mg/kg 

  – vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät he-
delmäsäilykkeet  

400 mg/kg 
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E N:o Nimi Elintarvike Enimmäismäärä 
E 955 Sukraloosi 

jatkuu 
– vähäenergiaiset hillot, hyytelöt ja marmeladit  400 mg/kg 

  – vähäenergiaiset hedelmä-, marja- ja vihannesvalmisteet 400 mg/kg 
  – lisättyä sokeria sisältämättömät  leipomotuotteet  1 000 mg/kg 
  – vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät lei-

pomotuotteet, tärkkelyspohjaiset 
1 000 mg/kg 

  – vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria  sisältämättömät kaa-
kaosta tai kuivatuista hedelmistä valmistetut  leipomo-
tuotteet   

800 mg/kg 

  – erityisruokavalioon tarkoitetut konditoriatuotteet   700 mg/kg 
   

Juomat 
 

  – vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät maus-
tetut vesipohjaiset tai maidosta tai sen johdannaisista tai 
hedelmämehuista valmistetut juomat  

300 mg/l 

  – siideri ja päärynäsiideri  50 mg/l 
  – alkoholiton olut tai olut, jonka alkoholipitoisuus on enin-

tään 1,2 tilavuusprosenttia  
250 mg/l 

  – pöytäolut ja ''bière de table/Tafelbier/Table Beer'' (joka 
sisältää enintään 6 prosenttia kantavierrettä) lukuun ot-
tamatta ''Obergäriges Einfachbier'':iä 

250 mg/l 

  – oluet, joiden vähimmäishappoisuus on 30 milliekviva-
lenttia NaOH:na ilmaistuna  

250 mg/l 

  – ''oud bruin'' -tyyppiset tummat oluet 250 mg/l 
  – vähäenergiainen olut 10 mg/l 
  – oluen, siiderin, päärynäsiiderin, väkiviinan tai viinin ja 

alkoholittomien juomien seoksista saadut juomat 
250 mg/l 

  – alkoholijuomat, joiden alkoholipitoisuus on alle 15 tila-
vuusprosenttia 

250 mg/l 

   
Muut elintarvikkeet 

 

  – hapanimelät hedelmä-, marja- ja vihannessäilykkeet  180 mg/kg 
  – vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät aa-

miaisviljavalmisteet, jotka sisältävät kuitua yli 15 % ja 
lesettä vähintään 20 % 

400 mg/kg 

  – hapanimelät kalasäilykkeet ja -puolisäilykkeet sekä ka-
lan, äyriäisten ja nilviäisten mausteliemet  

120 mg/kg 

  – vähäenergiaiset keitot 45 mg/kg 
  – Feinkostsalat 140 mg/kg 
  – Essoblaten 800 mg/kg 
  – kastikkeet   450 mg/kg 
  – sinappi 140 mg/kg 
  – laihdutusvalmisteet  320 mg/kg 
  – kliiniset ravintovalmisteet  400 mg/kg 
  – nestemäiset ravintolisät  240 mg/l 
  – kiinteät ravintolisät  2800 mg/kg 
  – vitamiini- ja/tai kivennäisainepohjaiset ravintolisät  5 500 mg/kg 
    
E 957 Taumatiini Jälkiruoat, makeiset ja niiden kaltaiset tuotteet 

 
 

  – lisättyä sokeria sisältämättömät makeiset  50 mg/kg 
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E N:o Nimi Elintarvike Enimmäismäärä 
  – vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät kaa-

kaosta tai kuivatuista hedelmistä valmistetut makeiset  
50 mg/kg 

  – lisättyä sokeria sisältämätön purukumi  50 mg/kg 
  – vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät jääte-

löt, jäädykkeet, juoma- ja mehujäät 
50 mg/kg 

   
Muut elintarvikkeet 

 

  – vitamiini- ja/tai kivennäisainepohjaiset ravintolisät  400 mg/kg 
    
E 959 Neohesperidiini DC Jälkiruoat, makeiset ja niiden kaltaiset tuotteet 

 
 

  – vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät jälki-
ruoat (kuten maustetut vesipohjaiset tai maidosta ja sen 
johdannaisista, hedelmistä, marjoista, kasviksista, viljois-
ta, munista ja rasvoista valmistetut valmisteet)  

50 mg/kg 

  – maustetut kuivat suolapalat, tärkkelyspohjaiset tai pähki-
nästä valmistetut  

50 mg/kg 

  – lisättyä sokeria sisältämättömät makeiset  100 mg/kg 
  – lisättyä sokeria sisältämätön purukumi  400 mg/kg 
  – lisättyä sokeria sisältämättömät hengityksen raikastami-

seen tarkoitetut minikokoiset makeiset 
400 mg/kg 

  – vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät kaa-
kaosta tai kuivatuista hedelmistä valmistetut makeiset  

100 mg/kg 

  – vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät tärk-
kelyspohjaiset makeiset  

150 mg/kg 

  – vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät kaa-
kaosta, maidosta, kuivatuista hedelmistä tai rasvoista 
valmistetut levitteet  

50 mg/kg 

  - lisättyä sokeria sisältämättömät jäätelötötteröt ja -vohve-
likeksit 

50 mg/kg 

  – vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät jääte-
löt, jäädykkeet, mehu- ja juomajäät  

50 mg/kg 

  – vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät he-
delmäsäilykkeet  

50 mg/kg 

  – vähäenergiaiset hillot, hyytelöt ja marmeladit sekä he-
delmä- ja vihannesvalmisteet  

50 mg/kg 

  – erityisruokavalioon tarkoitetut konditoriatuotteet  150 mg/kg 
   

Juomat 
 

  – vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät, vesi-
pohjaiset maustetut juomat tai hedelmämehuista valmis-
tetut juomat  

30 mg/l 

  – vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät mai-
dosta tai sen johdannaisista valmistetut juomat  

50 mg/l 

  – siideri ja päärynäsiideri  20 mg/l 
  – alkoholiton olut tai olut, jonka alkoholipitoisuus on enin-

tään 1,2 tilavuusprosenttia  
10 mg/l 

  – pöytäolut ja ''bière de table/Tafelbier/Table Beer'' (joka 
sisältää enintään 6 prosenttia kantavierrettä) lukuun ot-
tamatta ''Obergäriges Einfachbier'':iä  

10 mg/l 
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E N:o Nimi Elintarvike Enimmäismäärä 
E 959 Neohesperidiini DC 

jatkuu 
– oluet, joiden vähimmäishappoisuus on 30 milliekviva-

lenttia NaOH:na ilmaistuna  
10 mg/l 

  – ''oud bruin''-tyyppiset tummat oluet  10 mg/l 
  - oluen, siiderin, päärynäsiiderin, väkiviinan tai viinin ja 

alkoholittomien juomien sekoituksesta koostuvat juomat 
30 mg/l 

  - alkoholijuomat, joiden alkoholipitoisuus on alle 15 tila-
vuusprosenttia 

30 mg/l 

  - vähäenergiainen olut 10 mg/l 
   

Muut elintarvikkeet 
 

  – hapanimelät hedelmä- ja vihannessäilykkeet  100 mg/kg 
  – hapanimelät kalasäilykkeet ja -puolisäilykkeet sekä ka-

lan, äyriäisten ja nilviäisten mausteliemet  
30 mg/kg 

  – vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät aa-
miaisviljavalmisteet, jotka sisältävät kuitua yli 15 % ja 
lesettä vähintään 20 % 

50 mg/kg 

  – vähäenergiaiset keitot 50 mg/l 
  – Feinkostsalat 50 mg/kg 
  – kastikkeet  50 mg/kg 
  – sinappi 50 mg/kg 
  – laihdutusvalmisteet  100 mg/kg 
  – nestemäiset ravintolisät  50 mg/l 
  – kiinteät ravintolisät  100 mg/kg 
  – vitamiini- ja/tai kivennäisainepohjaiset ravintolisät  400 mg/kg 
  – kliiniset ravintovalmisteet  100 mg/kg 
    
E 962 Aspartaamiasesul-

faamisuola 
Jälkiruoat, makeiset ja niiden kaltaiset tuotteet Asesufaami K-

ekvivalenttina 
 

  – vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät jälki-
ruoat (kuten maustetut vesipohjaiset tai maidosta ja sen 
johdannaisista, hedelmistä, marjoista, kasviksista, viljois-
ta, munista ja rasvoista valmistetut valmisteet)  

350 mg/kg 

  – maustetut kuivat suolapalat, tärkkelyspohjaiset tai pähki-
nästä valmistetut  

342 mg/kg 

  – lisättyä sokeria sisältämättömät makeiset  500 mg/kg 
  – lisättyä sokeria sisältämätön purukumi  2 000 mg/kg 
  – vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät kaa-

kaosta tai kuivatuista hedelmistä valmistetut makeiset  
500 mg/kg 

  – vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät tärk-
kelyspohjaiset makeiset  

1 000 mg/kg 

  – lisättyä sokeria sisältämättömät hengityksen raikastami-
seen tarkoitetut minikokoiset makeiset 

2 500 mg/kg 

  – vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät kaa-
kaosta, maidosta, kuivatuista hedelmistä tai rasvoista 
valmistetut levitteet  

684 mg/kg 

  – vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät jääte-
löt, jäädykkeet sekä mehu- ja juomajäät  

547 mg/kg 

  – vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät he-
delmäsäilykkeet  

350 mg/kg 
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E N:o Nimi Elintarvike Enimmäismäärä 
E 962 – vähäenergiaiset hillot, hyytelöt ja marmeladit  684 mg/kg 
 – erityisruokavalioon tarkoitetut konditoriatuotteet  1 000 mg/kg 
 

Aspartaamiasesul-
faamisuola 
jatkuu  

Juomat 
 

  – vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät vesi-
pohjaiset maustetut juomat 

350 mg/l 

  – vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät mai-
dosta ja sen johdannaisista tai hedelmämehuista valmis-
tetut juomat  

350 mg/l 

  – siideri ja päärynäsiideri  350 mg/l 
  – alkoholiton olut tai olut, jonka alkoholipitoisuus on enin-

tään 1,2 tilavuusprosenttia  
350 mg/l 

  – pöytäolut ja ''bière de table/Tafelbier/Table Beer'' (joka 
sisältää enintään 6 prosenttia kantavierrettä) lukuun ot-
tamatta ''Obergäriges Einfachbier'':iä  

350 mg/l 

  – oluet, joiden vähimmäishappoisuus on 30 milliekviva-
lenttia NaOH:na ilmaistuna  

350 mg/l 

  – ''oud bruin'' -tyyppiset tummat oluet  350 mg/l 
  – vähäenergiainen olut 17 mg/l 
  – oluen, siiderin, päärynäsiiderin, väkiviinan tai viinin ja 

alkoholittomien juomien seoksesta saadut juomat 
350 mg/l 

  – alkoholijuomat, joiden alkoholipitoisuus on alle 15 tila-
vuusprosenttia 

350 mg/l 

   
Muut elintarvikkeet 

 

  – hapanimelät hedelmä-, marja- ja vihannesssäilykkeet  200 mg/kg 
  – hapanimelät kalasäilykkeet ja -puolisäilykkeet sekä ka-

lan, äyriäisten ja nilviäisten mausteliemet  
200 mg/kg 

  – vähäenergiaiset hedelmä-, marja- ja vihannesvalmisteet  350 mg/kg 
  – vähäkaloriset keitot 75 mg/kg 
  – vähäenergiaiset tai lisättyä sokeria sisältämättömät aa-

miaisviljavalmisteet, jotka sisältävät kuitua yli 15 % ja 
lesettä vähintään 20 % 

684 mg/kg 

  – Feinkostsalat 239 mg/kg 
  – kastikkeet   239 mg/kg 
  – sinappi 239 mg/kg 
  – laihdutusvalmisteet  450 mg/kg 
  – kliiniset ravintovalmisteet  450 mg/kg 
  – nestemäiset ravintolisät  350 mg/kg 
  – kiinteät ravintolisät  500 mg/kg 
  – vitamiini- ja/tai kivennäisainepohjaiset ravintolisät  2 000 mg/kg 
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