BIOAKTIIVISTEN YHDISTEIDEN VAIKUTUKSET TERVEYTEEN JA
HYVINVOINTIIN. IHMISEN GENOMISTA ELINTARVIKETEOLLISUUTEEN.
Johdanto PATHWAY-27 -hankkeen pk-yrityksille suunnattuihin ohjeisiin
terveysväitteen omaavien tuotteiden kehittämiseen
Terveysväitteet voivat olla tärkeitä tuotekehityksen ajureita, ja ne voivat vaikuttaa siihen, mitkä
elintarvikkeet kuluttaja valitsee.
Tuotteet, joilla on tämä lisäarvo, voivat olla houkuttelevia kuluttajille, jotka pitävät niitä
terveellisempinä kuin tavallisia väitteettömiä tuotteita, ja uutuusarvon ansiosta valmistajat voivat
saada niistä suuremman voittomarginaalin.
Kysymys elintarvikeyrityksissä on: Miksi kannattaa kehittää tuote, jolle haetaan terveysväitettä?
Tähän kysymykseen pitäisi vastata kaikissa tuotekehityksen vaiheissa, eli idean luomisesta
markkinoiden käynnistämiseen, huomioiden samalla EU:n säännökset.
Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA on julkaissut useita
terveysväitteitä koskevia asiakirjoja, mukaan lukien tieteelliset ja tekniset
ohjeet terveysväitehakemuksen laatimista ja esittämistä varten (artikla
13.5 tai 14). Vaikka saatavilla on ohjeistuksia terveysväitehakemuksen ja
siihen liittyvän aineiston laatimiseen, terveysväitteen omaavien tuotteiden
valmistamisen hyvistä toimintatavoista ja valmistukseen liittyvien tyypillisten vaikeuksien
välttämisestä on saatavilla vain vähän tietoa.
PATHWAY-27 -hankkeessa kehitetyt, elintarviketeollisuuden pk-yrityksille tarkoitetut ohjeet
esittelevät jäsennellyn tavan kehittää tuotteita, joille tullaan hakemaan terveysväitteitä. Ohjeissa
käsitellään kaikkia näkökohtia, joita pk-yritysten sekä niiden materiaalien, tiedon ja vastaavien
palvelujen toimittajien pitää harkita suunnitellessaan tuotteita, joille haetaan terveysväitettä
Euroopassa. Ohjeet kattavat:


terveysväitehakemukseen tähtäävän tuotteen kehittämisprosessin yksityiskohtainen kuvaus,
korostaen kunkin tuoteominaisuuden (erityisesti elintarvikkeen ainesosan pitoisuuden)
vakioinnin tärkeyttä



elintarvikkeen / ainesosan ominaisuuksien kuvaaminen;



tuotteen valmistaminen;



taloudellinen toteutettavuus;



aistittavien ominaisuuksien analyysimenetelmät tuotteen hyväksyttävyyden arvioimisessa;



terveysväitteiden valinta ja varmentaminen tieteellisen näytön esittämiseksi;



asiakirjojen kokoaminen;



immateriaalioikeudet terveysväitteiden yhteydessä;



markkinoille saattaminen.

PATHWAY (FP7-KBBE-2012-6-singlestage) is a collaborative project targeted to SMEs
and financed by the EC under the FP7, contract number 311876.

BIOAKTIIVISTEN YHDISTEIDEN VAIKUTUKSET TERVEYTEEN JA
HYVINVOINTIIN. IHMISEN GENOMISTA ELINTARVIKETEOLLISUUTEEN.
PATHWAY-27 on tuottanut tieteelliselle yhteisölle suunnatut täydentävät ohjeet (Scientific
Guidelines), joissa tuodaan esille parhaita käytäntöjä satunnaistettujen kontrolloitujen
interventiokokeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen, kun pyritään osoittamaan väitetty hyödyllinen
terveysvaikutus ja tuottamaan vaaditut asiakirjat terveysväitehakemukseen.

PATHWAY-27 -ohjeet ovat saatavilla PATHWAY-27 -sivustolla (http://pathway27.eu/).
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