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Johdanto
Elintarviketeollisuus ja kauppa haluavat tuottaa ja myydä kuluttajille tuotteita, jotka
täyttävät kuluttajien kasvavat vaatimukset ja tarpeet. Kuluttajille halutaan kertoa riittävästi
ja yhtenäisesti tietoa tuotteista.
Tämän suosituksen tavoitteena on yhtenäistää joulukinkkujen kaupallisia nimiä ja
määritellä termit, joita nimissä ja muissa pakkausmerkinnöissä esiintyy. Suositus helpottaa
joulukinkkujen nimeämistä ja kuluttajalle annetun tiedon ymmärrettävyyttä. Suositus on
vapaaehtoisesti noudatettava ja se koskee kotimaisia joulukinkkuja ja tuontijoulukinkkuja.
Suositusta aletaan soveltaa 1.1.2006 jälkeen valmistetuissa tuotteissa. Tuoresuolattu –
termiä koskevaa suositusta aletaan soveltaa välittömästi, jolloin suositus noudattaa
Elintarvikeviraston ohjetta (Lihapitoisuuden ilmoittaminen raakalihavalmisteissa sekä eräät
muut merkinnät, Elintarvikevirasto 2451/32/04).
Tämän suosituksen tekivät Elintarviketeollisuusliitto ry ja Päivittäistavarakauppa ry.
Elintarvikevirasto osallistui suositusta laatineeseen työryhmään.

Joulukinkkujen kaupalliset nimet määritellään seuraavan nimistön mukaisesti
1. Joulukinkun määritelmä
Joulukinkulla tarkoitetaan kokolihavalmistetta, johon on lisätty vain vettä, suolaa ja
sallittuja lisäaineita. Joulukinkun tulee olla myös muodoltaan kokonaisen kinkun kaltainen.
Joulukinkku voi olla raaka tai kypsä.
Kinkuiksi ei saa nimittää lihavalmisteita, joiden valmistamiseen on käytetty kinkun lisäksi
muita elintarvikkeita, kuten soijaa (Suositus kinkusta tai lavasta tehtyjen kypsennettyjen
lihavalmisteiden nimistä, koostumuksesta ja ainesosien ilmoittamisesta, Elintarvikevirasto
E 13/212/2000). Tällaiset tuotteet ovat kinkkuvalmisteita.
2. Suolaukset
Joulukinkkujen suolaus tulee merkitä alla olevilla termeillä pakkaukseen joko nimen
yhteyteen tai muihin pakkausmerkintöihin.
Harmaasuolattu
Joulukinkku on suolattu suolalla, joka ei sisällä nitriittiä.
Punasuolattu
Joulukinkku on suolattu suolalla, joka sisältää nitriittiä.
Tuoresuolattu
Tuoresuolattu –termiä voidaan käyttää joulukinkun nimessä tai pakkausmerkinnöissä
ainoastaan, jos tuote on varastoitu tuoreena ennen suolaamista. Termiä ei saa käyttää
pakastettuna varastoidusta raaka-aineesta valmistetussa joulukinkussa (raaka-aine on
pakastettu, sulatettu ja suolattu ja myydään sellaisenaan kuluttajalle). Tämä tuoresuolattu
–termin käyttöä koskeva suositus astuu voimaan välittömästi.
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3. Joulukinkkutyypit
Joulukinkkutyyppien nimet koskevat kypsiä ja raakoja joulukinkkuja sekä puna- ja
harmaansuolattuja joulukinkkuja. Käytetään seuraavia nimiä:
Juhlakinkku
Juhlakinkku –nimeä käytetään joulukinkulle, joka on potkalla tai ilman potkaa, muuten
luuton, muodoltaan kokonaisen kinkun kaltainen.
Perinteinen joulukinkku
Perinteinen joulukinkku –nimeä käytetään suoliluulla tai ilman suoliluuta olevalle hieman
pyöristetylle joulukinkulle.
Pieni joulukinkku
Pieni joulukinkku –nimeä käytetään noin 2,5-5,5 kg painavalle luuttomalle tai luulliselle,
raa’alle joulukinkulle.
Kinkkurulla
Kinkkurulla –nimeä käytetään luuttomasta kinkusta tehdylle rullalle.

4. Lisämäärittelyt joulukinkuille
Joulukinkkujen nimissä tai pakkausmerkinnöissä voidaan kuvata kinkun ominaisuuksia.
Nämä määrittelyt voidaan yhdistää joulukinkun nimeen tai ilmoittaa pakkausmerkinnöissä.
Silavaton
Silavaton –termiä käytetään joulukinkusta, josta on poistettu kamara ja silava. Käytöstä
poistetaan termit vähärasvainen ja rasvaton.
Nahaton
Nahaton –termiä käytetään joulukinkusta, josta on poistettu kamara.
Luuton
Luuton –termiä käytetään joulukinkusta, jossa ei ole potkaa eikä muita luita.
Kypsä
Kypsä –termiä käytetään joulukinkusta, joka on kypsennetty kuluttajan syötäväksi
sellaisenaan. Käytöstä poistetaan termi valmis.
Kokonainen
Kokonainen –termiä käytetään joulukinkusta, joka on muodoltaan kokonaisen kinkun
kaltainen.
Puolikas
Puolikas –termiä käytetään joulukinkusta, joka on saatu puolittamalla muodoltaan
kokonaisen kinkun kaltainen joulukinkku.
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5. Muut pakkausmerkinnät
Pakastettuna varastoitu
Pakastettuna varastoitu -merkintää edellytetään joulukinkun pakkausmerkinnöissä, jos
pakastettuna varastoitu joulukinkku myydään kuluttajalle joko osittain tai kokonaan
sulaneena. Sen sijaan sellaisen kinkun pakkauksessa, joka on valmistettu pakastettuna
varastoidusta raaka-aineesta, ei merkintää tarvita.

6. Esimerkki joulukinkun nimeämisestä ja eräistä pakkausmerkinnöistä
Joulukinkku nimetään ja merkitään yhdistämällä edellä esitettyjä määrittelyitä esimerkiksi
seuraavanlaisesti:
1. Harmaasuolattu silavaton juhlakinkku
Nimeä käytetään potkalla tai ilman potkaa olevalle, muutoin luuttomalle,
muodoltaan kokonaisen kinkun kaltaiselle joulukinkulle, josta on poistettu kamara ja
silava ja se on suolattu suolalla, joka ei sisällä nitriittiä.
2. Tuoresuolattu perinteinen joulukinkku
Nimeä käytetään suoliluulla tai ilman suoliluuta olevalle hieman pyöristetylle
joulukinkulle, joka on suolattu tuoreena eli raaka-ainetta ei ole varastoitu
pakastettuna.
3. Joulukinkku, pakastettuna varastoitu
Nimeä ja pakkausmerkintöjä käytetään muodoltaan kokonaisen kinkun kaltaiselle
joulukinkulle, joka on pakastettu suolaamisen jälkeen ja myydään kuluttajalle joko
osittain tai kokonaan sulaneena.

