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TUOTTEIDEN NIMET JA MÄÄRITELMÄT  
 
1) ”Hedelmätäysmehu” on käymiskykyinen mutta ei käynyt nestemäinen tuote, joka on saa-

tu sekoittamalla terveitä ja kypsiä, tuoreita tai kylmäsäilytettyjä yhden tai useamman lajin 
hedelmiä ja jonka väri, aromi ja maku ovat tunnusomaisia kyseisen hedelmän tai kyseisten 
hedelmien täysmehulle. Valmistuksen aikana mehusta eristetty aromi sekä hedelmäliha ja 
–solut voidaan palauttaa samaan mehuun.  

 
Sitrushedelmien täysmehun tulee olla hedelmän sisäosista. Limettitäysmehu voidaan kui-
tenkin valmistaa koko hedelmästä sopivalla valmistusmenetelmällä, jossa käytetään he-
delmän ulkoisesta osasta olevia ainesosia mahdollisimman vähän.  
 

2) ”Tiivisteestä valmistettu hedelmätäysmehu” on tuote, joka on tehty hedelmätäysmehu-
tiivisteestä palauttamalla sama määrä vettä kuin on poistettu sekä palauttamalla aromit se-
kä tarvittaessa hedelmäliha ja -solut, jotka on otettu talteen valmistettaessa kyseistä he-
delmätäysmehutiivistettä tai saman lajin hedelmien täysmehutiivistettä. Näin saadulla 
tuotteella on oltava vähintään vastaavat aistinvaraiset ja analyyttiset ominaisuudet kuin 
keskivertotäysmehulla, joka on saatu samanlaisista hedelmistä. Hedelmätäysmehutiivis-
teestä valmistettujen hedelmätäysmehujen Brix-luvun vähimmäisarvot ovat liitteessä 6.  

 
3) ”Hedelmätäysmehutiiviste” on tuote, joka on saatu yhden tai useamman lajin hedelmien 

täysmehusta poistamalla tietty osavedestä. Jos tuote on tarkoitettu suoraan kulutukseen, 
vettä on poistettava vähintään 50 prosenttia. 

 
4) ”Hedelmätäysmehujauhe” on tuote, joka on saatu yhden tai useamman lajin hedelmien 

täysmehusta poistamalla fysikaalisin keinoin vesi lähes kokonaan.  
 
5) ”Hedelmänektari” on käymiskykyinen, mutta ei käynyt tuote, joka on saatu lisäämällä 

vettä ja sokereita ja/tai hunajaa edellä 1, 2 tai 3 kohdassa määriteltyihin tuotteisiin, hedel-
mäsoseeseen tai näiden tuotteiden seokseen ja joka on lisäksi liitteen 4 vaatimusten mu-
kainen. Sokereita ja/tai hunajaa saa lisätä enintään 20 prosenttia lopullisen tuotteen koko-
naispainosta. 

 
Jos hedelmänektareita valmistetaan sokeria lisäämättä tai vähäenergiaisiksi tuotteiksi, so-
kerit voidaan korvata kokonaan tai osittain makeutusaineilla asetuksen (EY) N:o 
1333/2008 mukaisesti.  
 
Liitteen 4 osassa II ja osassa III lueteltuja hedelmiä sekä aprikoosia voidaan käyttää yksi-
nään tai toisiinsa sekoitettuina nektareiden valmistukseen lisäämättä niihin sokeria, huna-
jaa ja/tai makeutusaineita.  
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RAAKA-AINEIDEN MÄÄRITELMÄT 
 
Tässä asetuksessa tarkoitetaan:  
 
1) ”Hedelmällä” kaikkia hedelmiä ja marjoja. 
 
2) ”Hedelmäsoseella” käymiskykyistä mutta ei käynyttä tuotetta, joka on saatu pusertamalla 

syötävät osat kokonaisesta tai kuoritusta hedelmästä poistamatta siitä mehua.  
 
3) ”Hedelmäsosetiivisteellä” tuotetta, joka on saatu hedelmäsoseesta poistamalla tietty osa 

sen sisältämästä vedestä.  
 
4) ”Sokereilla”  

- hedelmänektareita valmistettaessa neuvoston direktiivissä 2001/111/EY määri-
teltyjä sokereita sekä fruktoosisiirappeja ja hedelmistä saatuja sokereita,  

- täysmehuja tiivisteestä valmistettaessa neuvoston direktiivissä 2001/111/EY 
määriteltyjä sokereita sekä fruktoosisiirappeja  

- hedelmätäysmehuja valmistettaessa fruktoosisiirappeja sekä neuvoston direktii-
vissä 2001/111/EY määriteltyjä sokereita, jotka sisältävät alle 2 prosenttia vettä.  

 
5) ”Hunajalla” neuvoston direktiivissä 2001/110/EY määriteltyä tuotetta.  
 
6) "Hedelmälihalla ja -soluilla” tuotteita, jotka on saatu saman lajin hedelmien syötävistä 

osista poistamatta niistä mehua. Sitrushedelmien hedelmälihalla ja -soluilla tarkoitetaan 
yksittäisten hedelmälohkojen sisällä olevia mehua sisältäviä soluja.  
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SALLITUT AINESOSAT, KÄSITTELYT JA AINEET  
 
A. Sallitut ainesosat  
- Hedelmätäysmehuun palautettavien aromien sekä hedelmälihan ja -solujen on oltava sa-

moja, jotka mehusta on erotettu valmistuksen aikana. Tiivisteestä tehtyyn hedelmätäys-
mehuun voidaan palauttaa aromeja sekä hedelmälihaa ja -soluja, jotka ovat peräisin sa-
mankaltaisesta täysmehusta.  

- Ainoastaan rypäletäysmehuun voidaan palauttaa viinihapon suolojen kivennäisaineita.  
- Hedelmätäysmehuun, tiivisteestä valmistettuun hedelmätäysmehuun sekä hedelmätäys-

mehutiivisteeseen, ei kuitenkaan päärynä- eikä rypäletäysmehuun, saa lisätä sokereita seu-
raavasti:  
- happoisuuden korjaamiseksi saa kuiva-aineena ilmaistu lisättyjen sokereiden määrä 

olla enintään 15 grammaa/litra;  
- makeutustarkoituksessa saa kuiva-aineena ilmaistu lisättyjen sokereiden määrä olla 

enintään 150 grammaa/litra. 
Happoisuuden korjaamiseksi ja makeutustarkoituksessa lisätyn sokerin kokonaismää-
rä saa olla enintään 150 grammaa/litra.  

- Liitteessä 1 mainittuihin tuotteisiin saa happoisuuden korjaamiseksi lisätä sitruunatäysme-
hua ja/tai sitruunatäysmehutiivistettä enintään 3 grammaa/täysmehulitra vedettömänä sit-
ruunahappona ilmaistuna.  

- Hedelmätäysmehuun ei saa lisätä samanaikaisesti sekä sokereita että tiivistetyssä tai tiivis-
tämättömässä muodossa olevaa sitruunatäysmehua taikka happamuudensäätöaineita.  

- Hiilidioksidi on sallittu liitteessä 1 määriteltyjen tuotteiden ainesosana.  
 
B. Sallitut käsittelyt ja aineet  
Liitteessä 1 mainittujen tuotteiden valmistuksessa sallittuja käsittelyjä ja aineita ovat:  
- mekaaniset uuttamismenetelmät (esimerkiksi puristaminen ja linkous);  
- tavalliset fysikaaliset menetelmät, mukaan lukien muiden hedelmien kuin viinirypäleiden 

syötävien osien in-line uutto (diffuusio) hedelmätäysmehutiivisteiden valmistamiseksi 
edellyttäen, että näin saadut hedelmätäysmehutiivisteet ovat liitteen 1 kohdan 1 ja 2 mu-
kaisia;  

- rypäletäysmehujen osalta, jos rypäleet on käsitelty rikkidioksidilla, sallitaan rikkidioksidin 
poisto fysikaalisilla menetelmillä, jos lopputuotteen rikkidioksidin kokonaispitoisuus on 
enintään 10 milligramma/litra;  

- pektolyyttiset, proteolyyttiset ja amylolyyttiset entsyymit;  
- syötävä gelatiini;  
- tanniinit;  
- bentoniitit;  
- silikageeli;  
- puuhiili;  
- kemiallisesti inertit suodatuksen apuaineet ja saostusaineet (esimerkiksi perliitti, pesty dia-

tomiitti, selluloosa, liukenematon polyamidi, polyvinyylipolypyrolidoni, polystyreeni), 
jotka ovat elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvia materiaaleja koskevien yhteisön 
säännösten mukaisia;  

- kemiallisesti inertit adsorption apuaineet, jotka ovat elintarvikkeiden kanssa kosketukseen 
joutuvia materiaaleja koskevien yhteisön säännösten mukaisia ja joita käytetään sitrusme-
hun limonoidi- ja naringiinipitoisuuden vähentämiseksi muuttamatta merkittävästi limo-
noidiglukosiideja, happoja, sokereita (mukaan lukien oligosakkaridit) tai mineraalisisäl-
töä.  
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HEDELMÄNEKTAREITA KOSKEVAT ERITYISVAATIMUKSET  
 
 

Hedelmänektarit, jotka on tehty seuraavista 
hedelmistä: 

Mehu- ja/tai sosepitoisuus vähintään  
(prosenttia valmiin tuotteen tilavuu-
desta) 

I Hedelmät, joiden täysmehu on sellaisenaan liian 

hapanta nautittavaksi  

 

Passionhedelmät  25 

Quito naranjillos  25 

Mustaherukat  25 

Valkoherukat  25 

Punaherukat  25 

Karviaiset  30 

Tyrnimarjat  25 

Oratuomenmarjat/villiluumut  30 

Luumut  30 

Luumut (QUETSCH)  30 

Pihlajanmarjat  30 

Ruusunmarjat  40 

Hapankirsikat  35 

Muut kirsikat  40 

Mustikat  40 

Seljanmarjat  50 

Vadelmat  40 

Aprikoosit  40 

Mansikat  40 

Karhunvatukat ja mulperinmarjat  40 

Karpalot  30 

Kvittenit  50 

 Sitruunat ja limettihedelmät  25 

Muut tähän ryhmään kuuluvat hedelmät  25 

II Vähähappoiset, mehevät tai voimakasaromiset 

hedelmät, joiden täysmehu ei sellaisenaan kelpaa 

nautittavaksi  

 

Mangot  25 

Banaanit  25 

Guavat  25 

 Papaijat  25 

Litchipähkinät  25 

Acerolat (napolilaiset mispelit)  25 

Annoonahedelmät (Annona muricata)  25 
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Annoonahedelmät (Annona reticulata)  25 

Kirimoijat, kermaomenat  25 

Kirimoijat, kermaomenat  25 

Granaattiomenat  25 

Cashewomenat  25 

Espanjan luumut  25 

Umbu  25 

Muut tähän ryhmään kuuluvat hedelmät  25 

III Hedelmät, joiden täysmehu kelpaa sellaisenaan 

nautittavaksi  

 

Omenat  50 

Päärynät  50 

Persikat  50 

Ananas   50 

Sitrushedelmät, paitsi sitruunat ja limettihedelmät  50 

Muut tähän ryhmään kuuluvat hedelmät  50 
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TIETTYJEN LIITTEESSÄ 1 LUETELTUJEN TUOTTEIDEN ERITYISNIMET  
 
 

a) ”Vruchtendrank” hedelmänektareille 
b) Süßmost” -nimitystä voidaan käyttää ainoastaan ”Fruchtsaft”- ja ”Fruchtnektar” -

nimitysten yhteydessä 
- hedelmänektareille, jotka on valmistettu yksinomaan sellaisista hedelmätäysme-

huista, hedelmätäysmehutiivisteistä tai näiden valmisteiden seoksesta, jotka eivät 
sovellu sellaisenaan nauttiviksi korkean luontaisen happoisuutensa takia,  

- hedelmätäysmehuille, jotka on saatu päärynöistä ja joihin on tarvittaessa lisätty 
omenaa mutta ei sokeria;  

c) ”succo e polpa” tai ”sumo e polpa” hedelmänektareille, jotka on saatu yksinomaan 
hedelmäsoseesta ja/tai hedelmäsosetiivisteestä  

d) ” æblemost” omenatäysmehulle, jossa ei ole lisättyä sokeria  
e) ”sur…saft” yhdessä käytetyn hedelmän (tanskankielisen) nimen kanssa täysmehuille, 

joissa ei ole lisättyjä sokereita ja jotka on saatu mustaherukoista, kirsikoista, punahe-
rukoista, valkoherukoista, vadelmista, mansikoista tai seljanarjoista,  
”sød…saft” tai ”sødetsaft” yhdessä käytetyn hedelmän (tanskankielisen) nimen kanssa 
mainitusta hedelmästä saataville täysmehuille, johon on lisätty sokeria yli 200 gram-
maa/litra 

f) ”äpplemust” omenatäysmehulle, jossa ei ole lisättyä sokeria  
g) ”mosto” rypäletäysmehulle synonyyminä. 
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TIIVISTEESTÄ VALMISTETTUJEN HEDELMÄTÄYSMEHUJEN BRIX-LUVUN 
VÄHIMMÄISARVOT 
 

Hedelmän suomenkielinen 
nimi 

Kasvitieteellinen nimi Ennastetun hedelmätäys-
mehun ja hedelmäsoseen 
Brix-luvun vähimmäisarvo 

Omena (*) Malus domestica Borkh. 11,2 

Aprikoosi (**) Prunus armeniaca L. 11,2 

Banaani (**) Musa sp. 21,0 

Mustaherukka (*) Ribes nigrum L. 11,6 

Viinirypäle (*) Vitis vinifera L. tai  

sen hybridit 

Vitis labrusca L. tai  

sen hybridit 

15,9 

Greippi (*) Citrus x paradise Macfad. 10,0 

Guava (**) Psidium guajava L. 9,5 

Sitruuna (*) Citrus limon (L.) Burm.f. 8,0 

Mango (**) Mangifera indica L.  15,0 

Appelsiini (*) Citrus sinensis (L.) Osbeck 11,2 

Passionhedelmä (*) Passiflora edulis Sims 13,5 

Persikka (**) Prunus persica (L.) Batsch 

var. persica 

10,0 

Päärynä (**) Pyrus communis L. 11,9 

Ananas (*) Ananas comosus (L.) Merr. 12,8 

Vadelma (*) Rubus idaeus L. 7,0 

Hapankirsikka (*) Prunus cerasus L. 13,5 

Mansikka (*) Fragaria x ananassa Duch. 7,0 

Mandariini (*) Citrus reticulata Blanco 11,2 
 

Jos tiivisteestä valmistettu mehu valmistetaan muista kuin edellä olevassa luettelossa maini-
tuista hedelmistä, ennastetun mehun Brix-luvun vähimmäisarvo on tiivisteen valmistukseen 
käytetystä hedelmästä puristetun mehun Brix-luvun arvo. 

(*) Mehuksi valmistettujen tuotteiden suhteellisen tiheyden vähimmäisarvo määritetään suh-
teessa veteen 20/20 ºC:ssa. 

(**) Soseeksi valmistetuista tuotteista määritetään ainoastaan korjaamaton Brix-luvun vä-
himmäisarvo ilman happamuuden korjausta. 

Mustaherukan, guavan, mangon ja passionhedelmän osalta Brix-luvun vähimmäisarvoja so-
velletaan ainoastaan Euroopan unionissa tuotettuihin ennastettuihin hedelmätäysmehuihin ja  
-soseisiin. 
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