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UUTTOLIUOTTIMET, JOITA SAA KÄYTTÄÄ ELINTARVIKKEI DEN SEKÄ NIIDEN
AINESOSIEN VALMISTAMISEEN

I. Uuttoliuottimet , joita saa käyttää hyvän valmistustavan mukaisesti kaikkiin(1)

käyttötarkoituksiin:

Propaani
Butaani
Etyyliasetaatti
Etanoli
Hiilidioksidi
Asetoni(2)

Typpioksidi

_____

(1) Uuttoliuotinta katsotaan käytetyn hyvän valmistustavan mukaisesti, jos sen käytön seurauksena on vain kuluttajan
terveydelle haitattomia teknisiä jäämiä tai niiden johdannaisia.

(2) Asetonin käyttö oliivin jäännösöljyn puhdistukseen on kielletty.
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II. Uuttoliuottimet, joita saa käyttää seuraavilla ehdoilla:

Uuttoliuotin Käyttö Enimmäismäärä elintarvikkeessa

Heksaani Rasvojen ja öljyjen valmistus tai 1 mg/kg rasvassa, öljyssä tai kaaka-(1)

fraktiointi sekä kaakaovoin valmis- ovoissa
tus

Rasvattomien proteiinivalmisteiden 10 mg/kg elintarvikkeessa, joka si-
ja rasvattomien jauhojen valmistus sältää proteiinivalmistetta ja rasva-

tonta jauhoa

30 mg/kg kuluttajalle myyntival-
miissa, rasvattomassa soijatuottees-
sa

Rasvattomien viljan itujen valmis- 5 mg/kg rasvattomissa viljan iduissa
tus

Metyyliasetaatti Kofeiinin sekä ärsyttävien ja kat- 20 mg/kg kahvissa ja teessä
keran makuisten aineiden poista-
minen kahvista ja teestä

Sokerin valmistaminen siirapista 1 mg/kg sokerissa

Etyylimetyyliketoni Rasvojen ja öljyjen fraktiointi 5 mg/kg rasvassa tai öljyssä(2)

Kofeiinin sekä ärsyttävien ja kat- 20 mg/kg kahvissa tai teessä
keran makuisten aineiden poista-
minen kahvista ja teestä

Dikloorimetaani Kofeiinin sekä ärsyttävien ja kat- 2 mg/kg paahdetussa kahvissa ja    
keran makuisten aineiden poista- 5 mg/kg teessä
minen kahvista ja teestä

Metanoli Kaikkiin elintarvikkeisiin 10 mg/kg

Propan-2-oli Kaikkiin elintarvikkeisiin 10 mg/kg

_____

Heksaanilla tarkoitetaan kaupallista valmistetta,  joka koostuu ensisijassa asyklisistä tyydyttyneistä hiilive-(1)

dyistä, jotka sisältävät kuusi hiiliatomia ja jotka tislautuvat lämpötilavälillä 64...70 C. Heksaanin käyttö yh-o

dessä etyylimetyyliketonin kanssa on kielletty.
n-Heksaanin määrä liuottimessa saa olla enintään 50 mg/kg. Etyylimetyyliketonin käyttö yhdessä heksaanin kanssa(2)

on kielletty.
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III. Uuttoliuottimet, joita saa käyttää seuraavilla ehdoilla:

Uuttoliuotin Uuttoliuottimen enimmismäärä elintarvikkeessa, jo-
hon sitä on joutunut sellaisten aromien mukana, joi-
den valmistamiseen luonnon aromilähteistä on käy-
tetty uuttoliuotinta

Dietyylieetteri 2 mg/kg

Heksaani 1 mg/kg(1)

Metyyliasetaatti 1 mg/kg

Butan-1-oli 1 mg/kg

Butan-2-oli 1 mg/kg

Etyylimetyyliketoni 1 mg/kg(1)

Dikloorimetaani 0,02 mg/kg

Propan-1-oli 1 mg/kg

Sykloheksaani 1 mg/kg

1,1,1,2-tetrafluoroetaani 0,02 mg/kg

_____

Heksaanin ja etyylimetyyliketonin käyttö yhdessä on kielletty.(1)
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