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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

308/2013

eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön
asetuksen 8 ja 10 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousminis-

teriön asetuksen (264/2012) 8 §:n 2 ja 3 kohta sekä 10 §:n 3 momentti seuraavasti:

8 §

Mehu ja kasvistäysmehu

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
— — — — — — — — — — — — —

2) kasvistäysmehulla käymiskykyistä
mutta ei käynyttä nestemäistä tuotetta, joka ei
kuulu elintarvikkeena käytettävistä hedelmä-
täysmehuista ja tietyistä vastaavista valmis-
teista annetun neuvoston direktiivin
2001/112/EY soveltamisalaan, joka on saatu
sekoittamalla terveitä ja kypsiä, tuoreita tai
kylmäsäilytettyjä yhden tai useamman lajin
kasviksia ja jonka väri, aromi ja maku ovat
tunnusomaisia kyseisen kasviksen tai kyseis-
ten kasvisten täysmehulle. Soveltuvin fysi-
kaalisin keinoin saman lajin kasviksista eris-
tetty aromi voidaan palauttaa mehuun; sekä

3) tiivisteestä valmistetulla kasvistäysme-
hulla tuotetta, joka ei kuulu elintarvikkeena
käytettävistä hedelmätäysmehuista ja tietyistä

vastaavista valmisteista annetun neuvoston
direktiivin 2001/112/EY soveltamisalaan ja
joka on tehty kasvistäysmehutiivisteestä li-
säämällä siihen vettä. Soveltuvin fysikaalisin
keinoin saman lajin kasviksista eristetty
aromi voidaan palauttaa mehuun. Näin saa-
dulla tuotteella on oltava vähintään vastaavat
aistinvaraiset ja analyyttiset ominaisuudet
kuin keskivertotäysmehulla, joka on saatu sa-
manlaisista kasviksista.

10 §

Voimaantulo

— — — — — — — — — — — — —
Tuotteiden, jotka täyttävät ennen tämän ase-

tuksen voimaantuloa voimassa olleet vaati-
mukset, kaupan pitäminen on sallittua 1 päi-
vään heinäkuuta 2014 asti. Tuotteet, jotka on
valmistettu ja pakattu ennen mainittua päivää,
saadaan kuitenkin myydä loppuun edellyt-



täen, että ne täyttävät ennen tämän asetuksen
voimaantuloa voimassa olleet vaatimukset.

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä tou-
kokuuta 2013.
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