Luonnontuotealan uuselintarvikekysymykset – kevään 2016 koulutukset
Lapin
ammattikorkeakoulu
järjestää
kevään
2016
aikana
luonnontuotealan
uuselintarvikekysymyksiin liittyvää koulutusta, jonka tavoitteena on tuoda yrittäjille tietoa
uuselintarvikeasetuksesta
ja
luonnonkasvien
käytön
mahdollisuuksista
kaupallisessa
elintarviketuotannossa. Seminaareissa selvennetään uuselintarvikkeisiin liittyviä asioita eri
asiantuntijoiden avustuksella.
Tilaisuuksiin toivotaan erityisesti luonnontuotealan ja sen lähitoimialoilla toimivien
elintarvikeyritysten (kuten ravintolat, leipomot jne.) edustajia sekä tietenkin myös kaikkia asiasta
kiinnostuneita. Tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman suuri joukko luonnontuotteista
kiinnostuneita yrittäjiä ja toimijoita, joten seminaarien asiantuntijaluennot välitetään reaaliaikaisesti
internetin välityksellä. Ohjeet seminaareihin osallistumisesta internetin välityksellä löytyvät Lapin
AMKin sivuilta noin viikkoa ennen seminaaria.
Seminaareihin kannattaa kuitenkin tulla konkreettisesti paikan päälle tapaamaan muita saman alan
yrittäjiä ja samalla verkostoitumaan. Kahvitarjoilujen takia osallistujia pyydetään ilmoittautumaan
tilaisuuksiin etukäteen ja samassa yhteydessä voi esittää myös kysymyksiä mieltä askarruttavista
luonnontuotealan uuselintarvikkeisiin liittyvistä asioista.
Tavataan Mikkelissä tiistaina 8.3.2016 Luonnontuotteet ja uuselintarvikkeet – miniseminaarissa.
Seminaarin teemana on luonnonkasvien käyttö ihmisravintona sekä käyttöhistorian todentaminen.
Luonnonkasvien perinteisestä ravintokäytöstä Suomessa ja muualla Euroopassa kertoo tilaisuudessa
kasvitieteen professori Sinikka Piippo Helsingin yliopistolta. Käyttöhistorian todentamistavoista ja
muista uuselintarvikelainsäädäntöön liittyvistä kysymyksistä puheenvuoron käyttää puolestaan
Eviran ylitarkastaja Sanna Viljakainen. Ilmoittautumiset 4.3. mennessä. Yhteistyökumppanina
seminaarin järjestämisessä on Luomumetsistä Moneksi-hanke, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti.
Kohdataan Tampereella torstaina 21.4.2016 Luonnontuotteet elintarviketuotannossa seminaarissa. Uuselintarvikekysymysten lisäksi ja niihin liittyen seminaarissa käsitellään
luonnonkasveja, miksi toiset kasvit ovat elintarvikekäytössä turvallisempia kuin toiset, avaa
kuulijoille farmaseuttisen tiedekunnan dosentti Yvonne Holm Helsingin yliopistolta. Yvonne toimii
asiantuntijana myös uuselintarvikelautakunnassa. Ilmoittautumiset 15.4 mennessä. Seminaari
järjestetään yhteistyössä Lähiruoan koordinaatiohankkeen (Turun yliopiston Brahea-keskus), Parasta
Pöytään Pirkanmaalta -hankkeen (Ahlmanin ammatti- ja aikuisopiston Säätiö sr), Luonnontuotealan
koordinaatiohankkeen (Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti) kanssa.

Nähdään Rovaniemellä torstaina 26.5.2016.
Päivän aikana perehdytään luonnonkasvien käyttöön uuselintarvikelainsäädännön näkökulmasta
mm. Maa- ja metsätalousministeriön kaupallisen neuvoksen Leena Mannosen opastamana.
Seminaarin teemoja ovat esimerkiksi uuselintarvikkeiden markkinointilupaprosessi sekä
luonnonkasvien turvallisuuden arviointi. Seminaarissa käsitellään myös luonnonkasvien pitkäaikaisen
ravintokäytön vaikutuksia, joista kertoo asiantuntijapuhujaksi tilaisuuteen lupautunut farmakologian
emeritusprofessori Olavi Pelkonen Oulun yliopistolta. Olavin työhistoriaan kuuluu mm. työskentely
kasviperäisten
elintarvikkeiden
toksikologian
asiantuntijana
Euroopan
elintarviketurvallisuusvirastossa. Seminaarin ohjelma julkaistaan myöhemmin Lapin AMKin sivuilla.
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