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Viinipohjaisten alkoholijuomien nimeäminen
1. Virallinen nimi ja myyntinimitys
Valviran pakkausmerkintäohjeen mukaan juoman nimellä tarkoitetaan
elintarvikkeen virallista nimeä, myyntinimitystä, josta säädetään esim.
EU-säännöksissä. Tämä on pakollinen pakkausmerkintä, jolla kerrotaan
kuluttajalle mikä tuote on ja sen tulee ilmetä tuotteen pakkauksesta.
Elintarvikkeen virallista nimeä ei tule sekoittaa kaupalliseen nimeen,
joka ei välttämättä kerro kuluttajalle mikä tuote on kyseessä.
Perussääntönä tuotteiden virallisen nimen ja myyntinimen käytössä on
se, että nimeä tulee käyttää, jos se vastaa koostumukseltaan,
valmistustavaltaan ja esim. alkoholipitoisuudeltaan määritelmää eikä
riko EU:n maantieteellisiä tai nimisuojamerkintöjä. Muissa
pakkausmerkinnöissä ja niiden toteuttamisessa tulee huomioida EU:n
asetusten vaatimukset. Kuluttajaa ei saa johtaa harhaan.
Rypäletuotteet, kuten mm. viini, kuohuviini, helmeilevä viini ovat
määritelty EU:n asetuksessa maataloustuotteiden yhteisestä
markkinajärjestelystä 1308/2013 (markkinajärjestelyasetus).
Asetuksessa on kuvattu mm. määritelmiä, valmistustapoja ja
myyntinimityksiä.
Viinistä valmistettujen juomasekoitusten myyntinimityksiä on esitetty
EU:n asetuksessa 251/2014 maustettujen viinituotteiden määritelmästä,
kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen
suojasta (maustettujen viinien asetus).
2. Viini-nimen käyttäminen
Viini on tuote, joka saadaan murskatuista tai murskaamattomista
tuoreista rypäleistä tai rypäleen puristemehusta ainoastaan täydellisellä
tai osittaisella alkoholikäymisellä. Viinin alkoholipitoisuus on vähintään
8,5 ja korkeintaan 15 tilavuusprosenttia, tarkempi määritelmä
markkinajärjestelyasetuksessa. Viini sanan liittäminen tuotteeseen, joka
ei täytä EU:n markkinajärjestelyn tai maustettujen viinien asetuksen
määritelmiä ja vaatimuksia on kielletty.
3. Maustetusta viinistä valmistetut juomat
Maustettujen viinien asetuksessa on määritelty maustetut viinit,
maustetut viinipohjaiset juomat ja maustetusta viinistä valmistettavat
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juomasekoitukset. Asetuksen 3. artiklassa on esitetty tuotteiden yleiset
määritelmät ja kuvaukset ja asetuksen liitteessä on tarkemmat
kuvaukset ja myyntinimitykset tuotteista. Tässä ohjeessa käydään läpi
tarkemmin maustettuja viinipohjaisia juomia ja maustetusta viinistä
valmistettavia juomasekoituksia.
Maustettu viinipohjainen juoma on juoma,
1. joka on saatu yhdestä tai useammasta asetuksen 1308/2013
liitteessä VII olevissa 1, 2 ja 4–9 kohdassa määritellystä
rypäletuotteesta lukuun ottamatta viinejä, jotka on valmistettu
alkoholia lisäämällä, ja retsina-viiniä,
2. jossa yllä olevassa 1 kohdassa tarkoitettujen rypäletuotteiden osuus
on vähintään 50 prosenttia kokonaistilavuudesta,
3. johon ei ole lisätty alkoholia,
4. johon voi olla lisätty väriaineita,
5. johon voi olla lisätty rypäleen puristemehua, osittain käynyttä
rypäleen puristemehua tai molempia,
6. joka voi olla makeutettu,
7. jonka todellinen alkoholipitoisuus on vähintään 4,5 mutta alle 14,5
tilavuusprosenttia,
8. tämän juoman kohdalla tulee huomioida erityisesti maustettujen
viinien asetuksen liitteessä II kohdassa B olevat tuotteiden nimet ja
määritelmät.
Maustetusta viinistä valmistettu juomasekoitus on juoma,
1. joka on saatu yhdestä tai useammasta asetuksen 1308/2013
liitteessä VII olevissa 1, 2 ja 4–11 kohdassa määritellystä
rypäletuotteesta lukuun ottamatta viinejä, jotka on valmistettu
alkoholia lisäämällä, ja retsina-viiniä,
2. jossa yllä olevassa 1 kohdassa tarkoitettujen rypäletuotteiden osuus
on vähintään 50 prosenttia kokonaistilavuudesta,
3. johon ei ole lisätty alkoholia,
4. johon voi olla lisätty väriaineita,
5. joka voi olla makeutettu,
6. jonka todellinen alkoholipitoisuus on yli 1,2 mutta alle 10
tilavuusprosenttia.
4. Maustettujen viinituotteiden myyntinimitykset ja kuvaukset
Maustettujen viinien asetuksen liitteessä II on kuvattu maustettujen
viinituotteiden juoman nimeämistä, myyntinimityksiä ja kuvauksia, joita
pitää käyttää edellyttäen, että tuote täyttää sille asetetut vaatimukset
eikä nimitystä ole esim. maantieteellisesti suojattu.
Maustetun viinipohjaisen juoman myyntinimitykset ja niiden
kuvaukset (mm. Sangria, Glühwein, Viiniglögi) ovat maustettujen viinien
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asetuksen liitteessä II kohdassa B. Näiden nimien käytössä tulee ottaa
huomioon erityisesti alkoholipitoisuudet ja valmistustavat.
Maustetusta viinistä valmistettujen juomasekoitusten
myyntinimitykset ja kuvaukset on asetuksen liitteessä II kohdassa C.
1. Maustettu viinistä valmistettu juomasekoitus (Aromatised wineproduct cocktail)
a. Tuote, joka on 3 artiklan 4 kohdassa säädetyn määritelmän
mukainen.
b. juoman alkoholipitoisuus on yli 1,2 mutta alle 10 tilavuusprosenttia
2. Viinipohjainen juomasekoitus (Wine-based cocktail)
a. maustettu viinistä valmistettu juomasekoitus
b. jossa tiivistetyn rypäleen puristemehun osuus on enintään 10
prosenttia lopputuotteen kokonaistilavuudesta
c. jonka todellinen alkoholipitoisuus on alle 7 tilavuusprosenttia
d. jonka sokeripitoisuus inverttisokerina ilmoitettuna on alle 80
grammaa litrassa.
3. Maustettu helmeilevä rypälepohjainen juomasekoitus
(Aromatised semi-sparkling grape-based cocktail)
a.
b.
c.
d.

maustettu viinistä valmistettu juomasekoitus
joka on valmistettu yksinomaan rypäleen puristemehusta
jonka todellinen alkoholipitoisuus on alle 4 tilavuusprosenttia
joka sisältää hiilidioksidia, joka on peräisin yksinomaan käytettyjen
tuotteiden käymisprosessista.

4. Kuohuviinipohjainen juomasekoitus (Sparkling wine cocktail)
a. Maustettu viinistä valmistettu juomasekoitus, joka sekoitetaan
kuohuviiniin.
5. Mikäli tuote ei sovi mihinkään viinin tai maustettujen viinituotteiden
myyntinimitykseen tai kuvaukseen
Mikäli juoman nimenä ei pystytä käyttämään, esim. koostumuksen tai
valmistustavan johdosta viinin tai maustettujen viinien asetuksien nimiä
tulee juoman nimenä ja myyntinimityksenä käyttää alkoholijuoma tai
alkoholijuomasekoitus tai rypäleistä (käymisteitse) valmistettu
alkoholijuoma tai rypäleistä (käymisteitse) valmistettu
alkoholijuomasekoitus.
Mahdollista on myös käyttää juoman nimenä ja myyntinimityksenä
viinipohjainen alkoholijuoma, jos tuote ja sen valmistusmenetelmä
täyttää International Organisation of Vine and Wine (OIV) määritelmän
Wine based beverages (288/2010).
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Tuotteen kaupallinen nimi ei myöskään saa rikkoa maustettujen viinien
asetuksessa tai markkinajärjestelyasetuksessa määriteltyjen
viinituotteiden, rypäletuotteiden tai viinin myyntinimityksiä.
6. Määritelmiä (markkinajärjestelyasetus, 1308/2013)
Rypäleen puristemehu = nestemäistä tuote, joka saadaan tuoreista
rypäleistä luonnollisilla tai fysikaalisilla menetelmillä. Rypäleen
puristemehun todellinen alkoholipitoisuus saa olla enintään 1
tilavuusprosentti.
Viini = tuote, joka saadaan murskatuista tai murskaamattomista
tuoreista rypäleistä tai rypäleen puristemehusta ainoastaan täydellisellä
tai osittaisella alkoholikäymisellä. Alkoholipitoisuus vähintään 8,5 ja
korkeintaan 15 tilavuusprosenttia. Muutamia poikkeuksia, tarkemmin
asetuksessa 1308/2013.
Rypäletuote (1308/2013, liite VII, osa 2, jossa tarkempi määrittely) =
viini, käymistilassa oleva uusi viini, väkevä viini, kuohuviini,
laatukuohuviini, aromaattinen laatukuohuviini, hiilihapotettu kuohuviini,
helmeilevä viini, hiilihapotettu helmeilevä viini, rypäleen puristemehu,
osittain käynyt rypäleen puristemehu, kuivuneista rypäleistä saatu
osittain käynyt rypäleen puristemehu, tiivistetty rypäleen puristemehu,
puhdistettu tiivistetty rypäleen puristemehu, kuivatuista rypäleistä
valmistetut viinit, ylikypsistä rypäleistä valmistettu viini, viinietikka.
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