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Kontaminaationa elintarvikkeeseen joutuneen allergeenin varoitusmerkinnät
Elintarvikkeeseen käytetyt ainesosat ilmoitetaan ainesluettelossa. Viimeisten
pakkausmerkintäsäännösten muutosten päätavoitteena on ollut, että mahdollisia
tavallisimpia allergeeneja sisältävät ainesosat tulevat aina merkityksi kuluttajan
ymmärtämällä tavalla. Nämä allergeenit on lueteltu KTM:n pakkausmerkintäasetuksen 1084/2004 liitteessä 3 ja sen muutoksessa 888/2005. Joissain tapauksissa elintarvikkeeseen voi kuitenkin joutua kontaminaationa myös ainesosia,
jotka eivät kuulu sen reseptiin. Ongelmallisia voivat olla erityisesti tuotelinjastot,
joissa käsitellään kuivia raaka-aineita ja, joita ei pestä vedellä. Huolellisenkin
puhdistuksen jälkeen tuotteista voi löytyä jäämiä jostain tuotteeseen kuulumattomasta aineksesta.
Yrityksen on tuotannonsuunnittelussaan minimoitava tuotteeseen kuulumattomien allergisoivien ainesten, esim. pähkinöiden, aiheuttama kontaminaatioriski.
Kuitenkin silloin
a) kun koko tuotelinjastoa ei ole mahdollista pestä vedellä ja
b) kun muusta huolellisesta puhdistuksesta huolimatta jäämiä allergiaa aiheuttavasta aineksesta on osoitettu analyyttisesti tai aistinvaraisesti satunnaisesti
löytyvän joko omavalvonnassa tai viranomaisvalvonnassa,
yrityksen tulee harkita vaarasta ilmoittamista erillisellä merkinnällä, kuten "valmistettu linjalla/tehtaassa, jossa käsitellään xxx" tai ”saattaa sisältää xxx”. Ilmoittaminen suositellaan kohdennettavan allergeeniin mahdollisimman tarkasti
esim. pähkinät omilla nimillään.
Merkintää "valmistettu linjalla/tehtaassa, jossa käsitellään xxx" tai ”saattaa sisältää xxx” ei tule milloinkaan käyttää yrityksen puutteellisten hygieenisten menettelytapojen tai huonon laadunvarmistuksen verukkeena. Sen käyttö tulee rajoittaa vain em. tapauksiin, sen jälkeen kun kaikki voitava on tehty kontaminaatioriskin poistamiseksi linjastossa. Tässä päätöksenteossa voidaan käyttää apuna
oheista kaaviota.
Varoitusmerkinnän perusteeton käyttö johtaa siihen, että kuluttaja joutuu tarpeettomasti välttämään tuotetta, jossa kontaminaatiota ei itse asiassa olekaan.
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Merkinnän käytön tarpeellisuutta arvioitaessa voidaan käyttää apuna seuraavaa päätöksentekomallia:

Onko tuotteeseen käytetty pakkausmerkintäasetuksen tarkoittamaa allergeenia sisältävää raakaainetta?

Kyllä

Ko. allergeeni merkitään.

Ei

Valmistetaanko tuote linjalla, joka
on suoraan kosketuksissa allergeenin kanssa.

Ei

Tuotteessa ei ole allergeenia.
Merkintää ei vaadita.

Kyllä

Onko mahdollista poistaa allergeeni
alle havaitsemisrajan?

Kyllä

Valvotaan asiaa ja kirjataan toimenpiteet. Merkintää ei vaadita.

Ei

Tehdään kaikki voitava kontaminaatioriskin minimoimiseksi linjastossa.

Jos riski on dokumentoitu, voidaan
viimeisenä toimena käyttää tuotteessa merkintää ”valmistettu linjalla, jolla käsitellään xx” tai ”saattaa
sisältää ” tms.

