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Lausuntopyyntönne luonnoksesta Eviran ohjeeksi naudanlihan merkitsemisestä ja 
jäljitettävyydestä 
 
 
 
Esitämme seuraavia muutoksia ja huomioita Eviran ohjeeseen naudanlihan merkitsemisestä 
ja jäljitettävyydestä: 
 
- Leikkuujätteen määritelmä  
 
Leikkuujätteen määritelmää tulee täsmentää, jotta kävisi selväksi että kyse on elintarvik-
keeksi kelpaavasta trimmings-lihasta. Komission asetuksessa N:o 275/2007 leikkuujäte 
määritellään 1 a artiklan b-kohdassa seuraavasti:  
’leikkuujätteillä’ ihmisravinnoksi kelpaavaksi todettuja pieniä lihapaloja, jotka syntyvät yksin-
omaan ruhojen luuttomaksi leikkaamisen ja/tai lihan paloittelun yhteydessä.  
 
Leikkuujäte -termi on kaiken kaikkiaan erittäin huono ja harhaanjohtava ihmisravinnoksi kel-
paavasta lihasta. Tällä termillä kutsuttu liha voidaan sekoittaa jätteeseen, jota ei saa ollen-
kaan käyttää elintarvikkeiden valmistuksessa.  Trimmings-liha on näin käännetty komission 
asetuksessa, mutta sille olisi löydettävä parempi suomenkielinen termi. 
 
- Teurastuspäivämäärän merkitseminen ruhoon ja ruhoneljänneksiin, kohta 3.1.1 d 
 
Ruhoon kiinnitettävä lappu tulee hyväksyä teurastuspäivämäärän merkintätavaksi. 
 
- Erätunnuksen antaminen 3.1.3 
 
Mitä tarkoitetaan seuraavalla: "Teurastamon tulee pitää kirjaa niiden ruhojen syntymätun-
nuksista tai ruhonumeroista, joista yhteen erään kuuluvat hännät ja pallealihat ovat peräisin 
ja antaa tälle naudanlihaerälle erätunnus"  ? 
 
- Leikatun ja jauhetun sekä leikkuujätteen merkinnät, kohta 3.1.4. 
 
Tehtaalla ruhoista leikattujen lihalajitelmien, jotka sisältävät sekä lihapaloja että trimmings-
lihaa, merkinnöissä tulee voida käyttää yhtä termiä ”leikattu”. 
 
 - Leikatun ja jauhetun sekä leikkuujätteen merkinnät, kohta 3.1.4. c 
 
Ohjeen sivulla 9 oleva vaatimus, ettei teurastamoiden hyväksymisnumeroita saa merkitä 
leikkuujätteeseen, sekoittaa nykyisin käytössä olevia pakkausmerkintäjärjestelmiä. Kyseinen 
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kohta on myös ristiriidassa ohjeen sivulla 7 kohdassa 3.1.4. olevan tekstin (”Leikkuujättees-
sä tulee olla…teurastamoa tai teurastamoita…koskevat pakolliset merkinnät”) ja komission 
asetuksen 275/2007 artiklan 5 a b-kohdan (”…ja sen laitoksen hyväksymisnumero, jossa ne 
on saatu…”) kanssa. Näin ollen katsomme, että leikkuujätteen merkinnöissä pitää ja tulee 
voida olla teurastamoiden hyväksymisnumero. 
 
- Kaupalliset asiakirjat, kohta 4.2.  
 
Vain sähköisen asiakirjan käytön tulisi olla sallittu. Maa- ja metsätalousministeriön asetus 
eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta ( 37/EEO/2006) sallii ainoastaan 
sähköisten asiakirjojen käytön. 
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