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TUOTTEIDEN NIMET JA MÄÄRITELMÄT  

 
1) Hunaja on luonnosta peräisin olevaa 

makeaa ainetta, jonka hunajamehiläinen 
(Apis mellifera) on tuottanut kasvien medestä 
tai kasvien elävien osien eritteistä tai kasvien 
elävillä osilla elävien kasveja imevien hyön-
teisten eritteistä, joita mehiläiset keräävät, 
muuttavat yhdistämällä omia tiettyjen itses-
tään peräisin olevien aineiden kanssa, luovut-
tavat hunajakennoon, haihduttavat liiallisen 
veden, varastoivat ja jättävät kehittymään ja 
kypsymään hunajakakkuihin. 

2) Hunajan päälajit ovat: 
a) alkuperän mukaan: 
i) kukkaishunaja on hunajaa, joka on saa-

tu kasvien medestä. 
ii) mesikastehunaja on hunajaa, joka on 

saatu pääasiassa kasveja imevien hyönteisla-
jien (Hemiptera) kasvien elävillä osilla ole-
vista eritteistä tai kasvien elävien osien erit-
teistä. 

b) tuotantotavan ja/tai olomuodon mukaan: 
iii) kennohunaja on hunajaa, jota mehiläi-

set varastoivat vastarakennetuissa sikiöttö-
missä hunajakakuissa tai ainoastaan mehi-
läisvahaa sisältäviin ohuisiin vahapohjukkei-
siin rakentamiinsa hunajakennoihin, ja jota 
myydään kuorimattomana kokonaisina kak-

kuina tai kakun palasina. 
iv) palahunaja tai leikattu kennohunaja 

on hunajaa, joka sisältää yhden tai useamman 
palan kennohunajaa. 

v) valutettu hunaja on hunajaa, joka on 
saatu valuttamalla kuorittuja, sikiöttömiä hu-
najakakkuja. 

vi) lingottu hunaja on hunajaa, joka on 
saatu linkoamalla kuorittuja, sikiöttömiä hu-
najakakkuja. 

vii) puristettu hunaja on hunajaa, joka on 
saatu puristamalla sikiöttömiä hunajakakku-
ja. Puristamisen apuna voidaan käyttää koh-
tuullista, enintään 45 asteen lämpötilaa. 

viii) suodatettu hunaja on hunajaa, joka 
on saatu poistamalla vierasta epäorgaanista 
tai orgaanista ainetta siten, että merkittävä 
osa siitepölyhiukkasista on poistettu. 

3) Taloushunaja on hunajaa, joka 
a) soveltuu teollisuuskäyttöön tai muiden 

myöhemmin jalostettavien elintarvikkeiden 
ainesosaksi ja 

b) joka mahdollisesti 
- sisältää vieraita makuja tai hajuja tai 
- on alkanut käydä tai on jo käynyt tai 
- jota on ylikuumennettu. 
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HUNAJAN KOOSTUMUSTA KOSKEVAT VAATIMUKSET  

 
Hunaja koostuu olennaiselta osaltaan eri-

laisista sokereista, ennen kaikkea hedelmä-
sokerista ja rypälesokerista sekä muista ai-
neista, kuten orgaanisista hapoista, entsyy-
meistä ja kiinteistä hiukkasista, jotka ovat 
tulleet hunajan keräysvaiheessa. Hunajan vä-
ri voi vaihdella lähes värittömästä sävystä 
tummanruskeaan. Se voi olla koostumuksel-
taan juokseva, tahmea taikka osittain tai ko-
konaan kiteytynyt. Maku ja aromi vaihtele-
vat, mutta ne ovat alkuperältään kasveista pe-
räisin. 

Kun hunajaa pidetään kaupan sellaisenaan 
tai elintarvikkeen ainesosana, siihen ei saa 
olla lisättynä mitään elintarvikkeiden ai-
nesosia, mukaan lukien elintarvikelisäaineet, 
eikä siihen saa lisätä muuta kuin hunajaa. 
Hunajassa on oltava mahdollisimman vähän 
sen koostumukselle vieraita orgaanisia tai 
epäorgaanisia aineita. Hunaja ei liitteen 1 
kohdassa 3 mainittua taloushunajaa lukuun 
ottamatta saa sisältää mitään vieraita makuja 
tai hajuja, eikä se saa olla käynyttä tai alka-
vassa käymistilassa, eikä sen happamuutta 
saa olla keinotekoisesti muutettu, eikä sitä 
saa olla kuumennettu siten, että sen luonnol-
liset entsyymit ovat joko tuhoutuneet tai 
merkittävästi heikentyneet. 

Siitepölyä tai mitään hunajalle ominaisia 
ainesosia ei saa poistaa paitsi ellei tätä voida 
välttää vierasta epäorgaanista tai orgaanista 
ainetta poistettaessa, sanotun kuitenkaan ra-
joittamatta liitteen 1 kohdan 2 alakohdan b 
alakohdan viii soveltamista. 

Kun hunajaa pidetään kaupan sellaisenaan 
tai elintarvikkeen ainesosana, sen on täytet-
tävä seuraavat koostumusta koskevat vaati-
mukset: 

1. Sokeripitoisuus 
1.1 Hedelmä- ja rypälesokeripitoisuus 

(fruktoosi- ja glukoosipitoisuus) yhteensä 
- kukkaishunaja vähintään 60 grammaa/100 

grammaa 
- mesikastehunaja, mesikastehunajan ja 

kukkaishunajan sekoitukset vähintään 45 
grammaa /100 grammaa 

1.2 Ruokosokeripitoisuus (sakkaroosipitoi-
suus) 

- yleensä  -  enintään 5 grammaa / 100 
grammaa 

- valeakaasia (Robinia pseudoacacia), si-
nimailanen (Medicago sativa), banksia 
(Banksia menziesii), punanätkin (He-
dysarum), punaeukalyptus (Eucalyptus ca-
madulensis), kiiltoeukryfia (Eucryphia luci-
da), pikkueukryfia (Eucryphia milligani), sit-
ruspuut  -  enintään 10 grammaa/100 gram-
maa 

- laventelit (Lavendula), purasruoho (Bo-
rago officinalis)  -  enintään 15 grammaa/100 
grammaa 

2. Kosteuspitoisuus 
- yleensä  -  enintään 20 % 
- kanerva (Calluna) ja taloushunaja yleensä  

-  enintään 23 % 
- kanervataloushunaja (Calluna)  -  enin-

tään 25 % 
3. Veteen liukenemattomien kiinteiden ai-

neiden pitoisuudet 
- yleensä  -  enintään 0,1 grammaa/100 

grammaa 
- puristettu hunaja  -  enintään 0,5 gram-

maa/100 grammaa 
4. Sähkönjohtavuus 
- hunaja, jota ei ole lueteltu jäljempänä ja 

tällaisten hunajalaatujen sekoitukset  -  enin-
tään 0,8 mS/cm 

- mesikastehunaja sekä kastanjahunaja ja 
näiden sekoitukset, lukuun ottamatta jäljem-
pänä lueteltuja hunajalaatuja  -  vähintään 0,8 
mS/cm 

- poikkeukset; lännenmansikkapuu (Arbu-
tus unedo), kellokanerva (Erica), eukalyptus, 
lehmukset (Tilia spp.), kanerva (Calluna vul-
garis), ruusumyrtti (Leptospermum), paperi-
kaarnapuut (Melaleuca spp.) 

5. Vapaa happo 
- yleensä  -  enintään 50 milliekvivalenttia 

happoa/kilogramma 
- taloushunaja  -  enintään 80 milliekviva-

lenttia happoa/kilogramma 
6. Diastaasiaktiivisuus ja hydroksimetyyli-
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furfuraalipitoisuus (HMF) määriteltynä pro-
sessoinnin ja sekoittamisen jälkeen  

a) diastaasiaktiivisuus (Schade-asteikko) 
- yleensä, lukuun ottamatta taloushunajaa   

-  vähintään 8 
- hunajat, joissa on alhainen luontainen 

entsyymipitoisuus (esimerkiksi sitrushunaja) 
ja joiden HMF-pitoisuus enintään 15 milli-
grammaa/kilogramma  -  vähintään 3 

b) HMF 
- yleensä, lukuun ottamatta taloushunajaa  -  

enintään 40 milligramma/kilogrammaa (jollei 
a alakohdan toisen luetelmakohdan määräyk-
sistä muuta johdu) 

- hunaja, jonka ilmoitettu alkuperäalue 
kuuluu trooppiseen ilmastoon ja niiden se-
koitukset - enintään 80 milligram-
maa/kilogramma 

 


