Perinneruokahanke 2021

EU:N NIMISUOJALOGON KÄYTTÖÖNOTTO -OPAS
TARJOILUPAIKOILLE

Perinneruokahanke on Itä-Lapin Kuntayhtymän hallinnoima ja sen rahoittaa Lapin ELY-keskus, Euroopan
maatalouden kehittämisen maatalousrahasto 100 %

Mikä EU:n nimisuoja on?
Järjestelmä on sama kaikissa EU-maissa ja suojaus toimii automaattisesti myös EU:n ulkopuolella
kolmansien maiden kanssa tehtyjen sopimusten kautta. Suojauksen tavoitteena on edistää monipuolista maataloustuotantoa, suojata tuotenimiä väärinkäytöltä ja jäljittelyltä sekä antaa kuluttajille tietoa tuotteen erikoisluonteesta.
Suojattu alkuperänimitys (lyhenne SAN, englanniksi PDO) voidaan myöntää tuotteelle, jonka laatu tai ominaisuudet johtuvat olennaisesti tai yksinomaan sen maantieteellisestä alueesta. Tuotannon, jalostuksen ja käsittelyn on tapahduttava kokonaisuudessaan kyseisellä alueella.
Kreikkalainen fetajuusto on tällainen nimisuojattu tuote, ja siitä syystä vaikkapa Suomessa valmistettua feta -tyyppistä juustoa ei voi kutsua fetajuustoksi, vaan se tunnetaan nimellä salaattijuusto.
Lapin Poron liha, Lapin Poron kuivaliha, Lapin Poron kylmäsavuliha, Kitkan viisas ja Lapin puikula. Näillä kaikilla tuotteilla on EU:n myöntämä suojattu alkuperäisnimitys. Lapin Poron lihan nimisuoja koskee Suomessa koko poronhoitoaluetta eteläisiä paliskuntia myöten.

Miten yritykseni hyötyy nimisuojasta?
Suojattu alkuperänimitys on tae matkailijalle siitä, että esimerkiksi ravintolassa nautittu annos on
valmistettu määritellyn mukaisesta porosta. Kun tuote on sertifioitu EU:n nimisuojalla SAN, se kertoo matkailijalle, että tuote on omaleimainen ja että sillä on hyvin läheinen yhteys alueeseen, jossa se valmistetaan.
Suojattu alkuperänimitys on hyvin tunnettu Keski- ja Etelä-Euroopan maissa. Sieltä saapuvat turistit tunnistavat merkin helposti. Esimerkiksi Italiassa suojatun alkuperänimityksen on saanut 315,
Ranskassa 260 ja Espanjassa 203 ruokatuotetta.

Miten suojattua alkuperänimitystä saa käyttää?
Esimerkkinä Lapin Poron liha:
-

Nimisuojatun tuotteen tulee olla ilmoitettuna perusmuodossa. Esimerkiksi maininnat
Lapin poronlihaa tai Lapin poron lihasta eivät täytä kriteeriä, vain Lapin Poron liha.
Myöskään pelkkä sana poronliha ei käy, maininnan täytyy olla muodossa Lapin Poron
liha.

-

-

-

Pelkkää logoa ei voi käyttää ravintolan ulkopuolella, kuten Rôtisseurs -kilpeä tai muuta ravintolalle myönnettyä tunnustusta, mutta sen voi esimerkiksi yhdistää ruokalistaan allergeeni- ja lihan alkuperämaasta kertovaan infoon.
Tuotetta ei saa markkinoida nimisuojalogolla, jos nimisuojattua raaka-ainetta on elintarvikkeessa, esimerkiksi ateriassa, niin vähän, ettei se anna kyseiselle elintarvikkeelle tiettyä olennaista luonnetta.
Aterian nimeen ei saa antaa kuluttajalle sitä vaikutelmaa, että koko ateria on SANnimisuojattu.

Esimerkki 1, lihan alkuperämaasta kertovassa infossa tarjoilupaikassa:

Esimerkki 2, osana ruokalistaa, maininta poronlihan nimisuojasta merkkeineen ruokalajin yhteydessä

MENU

PORONKÄRISTYS
Lapin Poron liha (SAN)

, perunamuusia, puolukoita ja suolakurkkua
TALVIPORO

Lapin Poron liha (SAN)

(marinoitua poronpaistia), uuniperuna ja munakokkelia
KUIVALIHAKEITTO
Lapin Poron kuivaliha (SAN)
LOKAN SIIKAA

Paistettua siikaa, kanttarellikastiketta ja selleripyre

_______________________________________________________________________________________

SAN = Suojattu alkuperänimitys

Suomalaisten nimisuojatuotteiden esiintyvyys ympäri Suomea:

Lisätietoja:
www.aitojamakuja.fi/nimisuoja
www.ruokavirasto.fi
Kaikki logot kaikilla EU-kielillä löytyvät painokelpoisina osoitteesta:
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/qualitylabels/quality-schemes-explained

