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Handels- och industriministeriets beslut
om ändring av handels- och industriministeriets beslut om barnmat
Utfärdat i Helsingfors den 14 december 1998

—————
Handels- och industriministeriet har
fogat till bilaga II till handels- och industriministeriets beslut av den 13 augusti 1997 om
barnmat (789/1997) nya 1.3 a, 1.4 a och 1.4 b punkter samt en ny bilaga VI som följer:

Bilaga II

HUVUDSAKLIG SAMMANSÄTTNING AV ANNAN ÄN SPANNMÅLSBASERAD
BARNMAT

——————————————
1. Proteiner
——————————————
1.3 a. Om ost anges tillsammans med andra ingredienser i namnet på en annan produkt
än en söt produkt så gäller, oavsett om
produkten presenteras som en måltid eller
inte, följande:
— Proteinhalten från mjölkprodukter skall
vara minst 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal).
— Den sammanlagda proteinmängden i
varan från alla proteinkällor får inte

understiga 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).
——————————————
1.4 a. Såser som är avsedda att användas
som tillbehör till en måltid undantas från
kraven i 1.1. — 1.4.
1.4 b. I söta rätter i vars namn mjölkprodukter nämns som den första eller enda ingrediensen, skall proteinhalten från mjölkprodukter vara minst 2,2 g/100 kcal. Alla
andra söta rätter undantas från kraven i 1.1.
— 1.4.
——————————————

Bilaga VI

HÖGSTA TILLÅTNA HALTER AV VITAMINER, MINERALER OCH SPÅRÄMNEN
SOM EVENTUELLT TILLSÄTTS TILL BARNMAT
Kraven rörande näringsämnen avser konsumtionsfärdiga produkter som säljs som
sådana eller utspädda enligt tillverkarens

anvisningar, utom för kalium och kalcium
där kraven avser den produkt som säljs.
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Högsta halt/100 kcal
180(1)

Vitamin A (µg RE)
Vitamin E (mg "-TE)

3
12,5/25(2)/125(3)

Vitamin C (mg)

0,25/0,5(4)

Tiamin (mg)
Riboflavin (mg)

0,4

Niacin (mg NE)

4,5

Vitamin B6 (mg)

0,35

Folsyra (µg)

50

Vitamin B12 (µg)

0,35

Pantotensyra (mg)

1,5

Biotin (µg)

10

Kalium (mg)

160

Kalcium (mg)

80/180(5)/100(6)

Magnesium (mg)

40

Järn (mg)

3

Zink (mg)

2

Koppar (µg)

40

Jod (µg)

35

Mangan (mg)

0,6

(1)

I enlighet med bestämmelserna i bilagorna I och II.
Denna gräns gäller för järnberikad barnmat.
Denna gräns gäller för fruktbaserade rätter, fruktjuice, nektar och grönsaksjuice.
(4)
Denna gräns gäller för beredd spannmålsbaserad barnmat.
(5)
Denna gräns gäller för de produkter som avses i 4 § 1 och 2 punkten i handels- och industriministeriets
beslut om barnmat (789/1997).
(6)
Denna gräns gäller för de produkter som avses i 4 § 4 punkten i handels- och industriministeriets beslut
om barnmat (789/1997).
(2)
(3)

________
Detta beslut träder i kraft den 1 januari
1999.
Produkter som inte motsvarar bestämmelserna i detta beslut får saluhållas fram till

den 1 januari 2000, om produkterna i fråga
motsvarar kraven i de bestämmelser som
gäller när detta beslut träder i kraft.

Helsingfors den 14 december 1998
Handels- och industriminister Antti Kalliomäki

Handelsrådet Anna-Liisa Koskinen

