
1 

 

___________________________________________________________________________ 

 

  

 

Selvitys nokkosen ravitsemus- ja terveysväitteistä 

1.7.2018 

Mahdollisuuksia jatkojalostukseen hanke, Anneli Salonen, Itä-Suomen yliopisto  

1. Nokkosen ravitsemusväitteet 

 

Kuva 1. 100 g tuoretta nokkosta 

 

!00 g tuoretta nokkosta sisältää:  

 5,9 g proteiinia -> 55 % nokkosen kokonaisenergiasisällöstä -> runsasproteiininen 

 4,1 g kuitua -> on kuidun lähde 

 4,4 mg rautaa. Siksi tuoreesta nokkosesta voidaan käyttää ravitsemusväitettä: sisältää 

runsaasti rautaa. 

 594 mg kalsiumia. -> sisältää runsaasti kalsiumia 

 670 mg kaliumia -> sisältää runsaasti kaliumia 

 86 mg magnesiumia -> on magnesiumin lähde 

 1,7 mg sinkkiä -> on sinkin lähde 

 pyridoksiini (B6) 0,27 mg -> on pyridoksiinin (B6) lähde 

 tiamiini (B1) 0.2 mg -> on tiamiinin (B1) lähde 

 C-vitamiinia 175 mg -> sisältää runsaasti C-vitamiinia (2 x päivittäinen tarve) 

 A-vitamiinia 178.4 µg -> on A-vitamiinin lähde 

 K-vitamiini 192,5 µg -> sisältää runsaasti K-vitamiinia (>2 x päivittäinen tarve) 

 

Esim. kivennäis- ja hivenaineille on olemassa hyväksyttyjä terveysväitteitä, mutta niiden pätevyys 

täytyy katsoa tapaus/tuotekohtaisesti. 
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2. Nokkosen terveysväitteet 

 Hyväksytyt ja ei-hyväksytyt terveysväitteet komission internetsivuilla: EU Register on 

nutrition and health claims ei ole nokkoselle hyväksyttyjä terveysväittämiä.  

http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=search  

Ohjeita komission terveysväiterekisterin käyttämiseen 

Komission terveysväiterekisteri http://ec.europa.eu/nuhclaims/  
Englanninkielisestä rekisteristä löytää kaikki tähän mennessä hyväksytyt ja hylätyt artiklan 13 elimis-
tön normaalin toimintaan, artiklan 14.1a) sairauden riskitekijän vähentämiseen liittyvät ja artiklan 
14.1b) lasten kasvuun ja kehitykseen liittyvät terveysväitteet. Väiterekisteristä ei löydä niitä väitteitä, 
jotka ovat vielä EFSAn arvioitavana tai joista ei vielä ole annettu hyväksymis- tai hylkäämispäätöstä. 

 

 
 
Toimi näin: 
1) Syötä hakukenttään (search) englanninkielellä ravintoaine, muu aine, elintarvike tai 

elintarvikeryhmä, josta haluat etsiä terveysväitteitä. 
2) Haku helpottuu, jos rajaat hakua valitsemalla väitteen statukseksi ”Authorised” tai ja 
”Match entire phrase”. Huom! Enter-painikkeen painaminen estää haun toiminnan! 
3) Sarakkeet antavat väitteestä seuraavat tiedot: 

1. Väitetyyppi 
2. Ravintoaine, muu aine, elintarvike tai elintarvikeryhmä 
3. Väite 
4. Väitteen käytön edellytykset/Rajoitukset/Syy hylkäämiselle 
5. Terveyssuhde 
6. EFSAn lausunnon referenssinumero/julkaisun referenssinumero 
7. Komission päätös, jolla väite on hyväksytty 
8. Status(hyväksytty/hylätty) 
9. Käsittelyn tunnusnumero (ID) 
4) Jos haluat tietää, miten hyväksytty väite on käännetty suomeksi tai ruotsiksi, Euroopan yhteisön 

lainsäädäntötietokantaan (EUR-Lex) pääsee klikkaamalla komission asetusta, jolla 
väite on hyväksytty (Commission Regulation). 
5) Valitsemalla EUR-Lexissa oikealla ylhäällä olevasta vetovalikosta ’suomi (fi)’:n saa asetustekstin 

suomeksi. 
Lähde: Ravitsemus- ja terveysväiteopas – Eviran ohje 17052/4 

http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=search
http://ec.europa.eu/nuhclaims/
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Ohjeita komission EFSAn kysymysrekisterin käyttämiseen 

Noin 2000 pääasiassa kasviperäisiin aineisiin liittyvää terveysväitettä odottaa edelleen EFSAn arvioita 

ja/tai Euroopan komission päätöstä. Näitä terveysväitteitä on mahdollista käyttää elintarvikkeen 

markkinoinnissa toimijan omalla vastuulla siihen asti, että väitteiden hyväksymisestä ja hylkäämi-

sestä on tehty lopullinen päätös. Myös näiden väitteiden käytössä on huomioitava väiteasetuksen 

yleiset vaatimukset ja pakkausmerkintävaatimukset. Komissio pitää yllä luetteloa, josta näkyvät kaik-

kien odotuslistalla olevien väitteiden tilanne: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFron-

tend/questionsList.jsf  

 listalla on 30 nokkoseen liittyvää kysymystä, joista osa on jo hylätty, osa vedetty pois ja 

osa odottaa vastausta 

”Kasviperäisiin aineisiin liittyvien terveysväitteiden arviointi ja hyväksyminen on tällä hetkellä vielä 

kesken EU-tasolla, koska Euroopan komissio parhaillaan pohtii, tulisiko kasviperäisten aineiden näy-

töksi hyväksyä nykyistä enemmän perinteistä käyttöhistoriaa. Yhteensä noin 2000 väitettä odottaa 

vielä EFSAn tieteellistä arvioita ja/tai Euroopan komission päätöstä. Koska arviointi- ja hyväksymis-

prosessi on vielä kesken, kaikkia niitä kasviperäisiin aineisiin liittyviä artiklan 13.1 väitteitä eli ns. toi-

minnallisia terveysväitteitä, joista on toimitettu aineisto EFSAn arvioitavaksi tammikuussa 2008, 

mutta joista ei ole vielä annettu komission päätöstä, on mahdollista käyttää elintarvikkeiden markki-

noinnissa väiteasetuksen yleiset vaatimukset huomioiden. EFSAlle arvioitavaksi toimitetut väitteet 

löytyvät EFSAn sivuilla olevasta, yllämainitusta rekisteristä: http://registerofquestions.efsa.eu-

ropa.eu/roqFrontend/questionsList.jsf  (”Keyword” –kenttään haettava aine (englannin /latinankieli-

nen nimi) ja ”Food Sector Area” –kenttään ”Health Claims Art. 13/2”). 

Mikäli EFSAn rekisteristä löytyvä väite saa ”Status” –kenttään maininnan ”Under Consideration”, 

väite odottaa vielä EFSAn arviota. Mikäli statuksena on ”Finished”, EFSA on antanut väitteestä ar-

vion, mutta on mahdollista, että väitteestä ei ole vielä olemassa komission päätöstä. Jos väitteestä 

on annettu komission päätös, väite löytyy komission hyväksyttyjen ja ei-hyväksyttyjen väitteiden re-

kisteristä: http://ec.europa.eu/nuhclaims/ Esimerkiksi tietyt marjamehut tai hedelmät ovat jo saa-

neet komission lopullisen päätöksen. Mikäli väite on saanut komissiolta ei-hyväksytty –päätöksen, 

väitettä ei saa käyttää elintarvikkeen markkinoinnissa enää 14.12.2012 jälkeen. Sen sijaan, jos väit-

teestä ei ole vielä annettu komission päätöstä, väitettä saa toistaiseksi käyttää elintarvikkeiden 

markkinoinnissa. Väitteet, jotka odottavat edelleen EFSAn arvioita ja/tai komission päätöstä, on lue-

teltu ID-numeroina Euroopan komission sivuilla olevassa pdf-tiedostossa: (http://ec.eu-

ropa.eu/nuhclaims/:  → ”Some `function claims”, for which the assessment by EFSA or the conside-

ration by the Commission is not finalised.”). ID-numero vastaa EFSAn rekisterissä haun tuloksena 

”Subject” –kenttään tulevaa nelinumeroista lukua. Yksityiskohtainen lista haetuista väitteiden sana-

muodoista löytyy EFSAn sivujen http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/article13.htm keskivai-

heilla olevasta tietokannasta ”Database of health claims submitted to EFSA for evaluation”. 

Toimijan vastuulla on kyetä osoittamaan, että elintarvikkeen markkinoinnissa käytetty väite löytyy 

joko hyväksyttyjen väitteiden listalta http://ec.europa.eu/nuhclaims/  tai, että väitteeseen sovelle-

taan siirtymäaikaa. Muussa tapauksessa väitettä ei saa käyttää elintarvikkeen markkinoinnissa. 

Evira suosittelee, että väitteestä käytetään asetuksessa annettua sanamuotoa. Mikäli toimija haluaa 

käyttää muuta sanamuotoa, toimijan tulee varmistaa, että kuluttaja ymmärtää väitteen samalla ta-

valla. Erityisesti huomioitavaa on, että sanamuoto ei saa olla vahvempi kuin hyväksytyn väitteen sa-

namuoto (esim. ylläpitää normaalia vs. alentaa).” 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionsList.jsf
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionsList.jsf
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionsList.jsf
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionsList.jsf
http://ec.europa.eu/nuhclaims/
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(lähde: https://www.evira.fi/elintarvikkeet/valmistus-ja-myynti/elintarvikkeista-annettavat-tie-

dot/ravitsemus--ja-terveysvaitteet/usein-kysyttya/ ) 

EFSAn kysymysrekisteri 
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionsListLoader?panel=N 
DA&foodsectorarea=26   

Tästä englanninkielisestä EFSA:n kysymysrekisteristä voi löytää tietoa kaikista EFSAssa 
arvioitavana olevista asioista, kuten myös arvioitavaksi toimitetuista terveysväitteistä. 

 
 
Toimi näin: 
1) Terveysväitteitä käsittelee EFSAssa Nutrition-tiedepaneeli (Unit). Valitse Unit Filter - 
valikosta Nutrition-tiedepaneeli. 
2) Syötä hakusanaksi englanninkielellä se ravintoaine tai aine ja kasvi latinankielisellä nimellä, 
johon liittyvistä terveysväitteistä haluat saada lisätietoa. 
3) Saadaksesi tietoa artiklan 13 toiminnallisten terveysväitteiden arvioinnista, valitse Food 
Sector Area: -alasvetovalikosta Health Claims Art 13/2-kohta 
4) Rekisteri julkaisee kaikki ao. aineeseen liittyvistä arvioinneista seuraavat tiedot: 
1. Komission antaman mandaatin numero 
2. Kysymysnumero 
3. Väitteen ID-numero ja aihe 
4. EFSA:n yksikkö, jota kysymys koskee 
5. Status 
i. Pending Risk Managers' decision = Vireillä oleva riskinhallitsijoiden( 
komissio ja jäsenmaat) päätöstä odottava. 
ii. Finished = Käsittely päättynyt ja lausunto annettu, aktiivisesta linkistä 
pääse katsomaan lausunnon. 
iii. Withdrawn = Hakija on vetänyt asian pois käsittelystä 
6. Vastauksen numero 
7. Ajankohta, jolloin asiaa on viimeksi päivitetty 
Niitä väiteasetuksen artiklan 13(2) terveysväitteitä, jotka ovat edelleen vireillä EFSA:ssa tai joista 
komissio ei ole antanut päätöstä, voi artiklan 28(5) nojalla käyttää toimijan omalla vastuulla siihen 
asti, että kyseisestä väitteestä on tehty arviointi ja annettu päätös. Komissio pitää yllä luetteloa, 
josta näkyvät kaikkien vireillä eli odotuslistalla olevien väitteiden ID-numero, ks. 

https://www.evira.fi/elintarvikkeet/valmistus-ja-myynti/elintarvikkeista-annettavat-tiedot/ravitsemus--ja-terveysvaitteet/usein-kysyttya/
https://www.evira.fi/elintarvikkeet/valmistus-ja-myynti/elintarvikkeista-annettavat-tiedot/ravitsemus--ja-terveysvaitteet/usein-kysyttya/
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http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/resources/docs/claims_pen-
ding.pdf.  
Väitteiden tulee kuitenkin olla väiteasetuksen ja niihin sovellettavien kansallisten säädösten mu-
kaisia. Niitä terveysväitteitä, joita ei ole saatettu arvioitavaksi tai uusia väitteitä, ei voi käyttää en-
nen kuin niiden tieteellinen näyttö on arvioitu ja väite hyväksytty komission hyväksyttyjen väittei-
den luetteloon. 
 
Lähde: Ravitsemus- ja terveysväiteopas – Eviran ohje 17052/4 

http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/resources/docs/claims_pending.pdf
http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/resources/docs/claims_pending.pdf

