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Liite I

LAIHDUTUSVALMISTEIDEN KOOSTU-
MUSVAATIMUKSET

Ravintoainevaatimukset koskevat nautinta- 4. Ravintokuitu
valmiina kaupan pidettäviä tai valmistajan Ruokavalionkorvikkeen ravintokuitupitoi-
ohjeiden mukaisesti nautintavalmiiksi saatet- suuden on oltava vähintään 10 grammaa ja
tuja laihdutusvalmisteita. enintään 30 grammaa päiväannoksessa.

1. Energia 5. Vitamiinit ja kivennäisaineet
1.1.  Ruokavalionkorvikkeen päiväannok- 5.1. Ruokavalionkorvikkeesta on saatava

sen energiasisällön on oltava vähintään päivässä vähintään 100 prosenttia taulukos-
3 360 kJ (800 kcal) ja enintään 5 040 kJ sa lueteltujen vitamiinien ja mineraalien
(1 200 kcal). määrästä.

1.2. Ateriankorvikkeen energiasisällön on 5.2. Ateriankorvikkeesta on saatava vähin-
oltava vähintään 840 kJ  (200 kcal) ja enin- tään 30 prosenttia taulukossa lueteltujen vi-
tään 1 680 kJ (400 kcal) yhtä ateriaa kohti. tamiinien ja kivennäisaineiden määrästä yhtä

2. Proteiini kaliumin määrän on kuitenkin oltava vähin-
2.1. Laihdutusvalmisteen sisältämästä pro- tään 500 milligrammaa yhtä ateriaa kohti.

teiinista tulee saada vähintään 25 prosenttia
ja enintään 50 prosenttia valmisteen koko- TAULUKKO
naisenergiasta. Lisäksi ruokavalionkorvik-
keen proteiinin kokonaismäärä saa olla enin- A-vitamiini (µg-RE) 700
tään 125 grammaa. D-vitamiini (µg) 5

2.2. Edellä mainituissa proteiinia koskevis- E-vitamiini (mg-TE) 10
sa säännöksissä tarkoitetaan sellaista proteii- C-vitamiini (mg) 45
nia, jonka kemiallinen indeksi on sama kuin Tiamiini (mg) 1,1
liitteessä II esitetyn vertailuproteiinin.  Jos Riboflaviini (mg) 1,6
kemiallinen indeksi on alle 100 prosenttia Niasiini (mg-NE) 18
vertailuproteiinin vastaavasta arvosta, tulee B -vitamiini (mg) 1,5
vähimmäisproteiinitasoja nostaa vastaavasti. Folaatti (µg) 200
Joka tapauksessa proteiinin kemiallisen in- B -vitamiini (µg) 1,4
deksin on oltava vähintään 80 prosenttia Biotiini (µg) 15
vertailuproteiinin vastaavasta arvosta. Pantoteenihappo (mg) 3

2.3. Kemiallisella indeksillä tarkoitetaan Kalsium (mg) 700
alinta suhdelukua, joka saadaan, kun mitatta- Fosfori (mg) 550
van proteiinin jokaisen välttämättömän Kalium (mg) 3100
aminohapon määrää verrataan vertailuprote- Rauta (mg) 16
iinin vastaavan aminohapon määrään. Sinkki (mg) 9,5

2.4. Aminohappojen lisääminen on sallit- Kupari (mg) 1,1
tua yksinomaan parantamaan  proteiinien Jodi (µg) 130
ravitsemuksellista arvoa  tähän tarkoitukseen Seleeni (µg) 55
tarvittavissa suhteissa. Natrium (mg) 575

3. Rasva Mangaani (mg)1
3.1. Rasvasta saatavan energian määrä saa ____

olla enintään 30 prosenttia valmisteen koko-
naisenergiasta. RE = all trans-retinoliekvivalentti

3.2. Ruokavalionkorvikkeessa linolihapon TE = d-
(glyserideinä) määrän on oltava vähintään NE = niasiiniekvivalentti
4,5 grammaa päiväannoksessa.

3.3. Ateriankorvikkeessa linolihapon (gly-
serideinä) määrän on oltava vähintään
1 gramma yhtä ateriaa kohti.

ateriaa kohti. Ateriankorvikkeesta saatavan
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Magnesium (mg) 150
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VERTAILUPROTEIININ AMINOHAPPOKOOSTUMUS (1) 

g / 100 g proteiinia

Kystiini + metioniini 1,7
Histidiini 1,6
Isoleusiini 1,3
Leusiini 1,9
Lysiini 1,6
Fenyylialaniini + tyrosiini 1,9
Treoniini 0,9
Tryptofaani 0,5
Valiini 1,3
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