Pivotal assessment of the effects of bioactives on health and wellbeing.
From human genoma to food industry.

Kiinnostaako terveysväittämällisten elintarvikkeiden kehittäminen? Anna PATHWAY27:n ohjata sinua.
10-12 tammikuuta, Cesena, Italia
Viidennessä FoodOmics-kokouksessa EU:n rahoittaman PATHWAY-27 -hankkeen tutkijat
esittelivät äskettäin julkaistuja käytännöllisiä ohjeita terveysväitteellisten tuotteiden
kehittämiseen. Sidosryhmien kanssa läheisessä yhteistyössä kehitetyt ohjeet auttavat kaikkia,
jotka ovat kiinnostuneita terveysväitteiden hakemisesta.
Terveellisyys on yksi tärkeimmistä kuluttajien elintarvikevalintoihin vaikuttavista seikoista.
Terveysväite tuotteessa voi kannustaa sen ostamiseen, ja uutuusarvon ansiosta valmistajat voivat
saada niistä suuremman voittomarginaalin kuin tavanomaisista tuotteista.
Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA on julkaissut ohjeita tukeakseen
terveysväitteiden hakijoita. Lähetettyjen hakemusten onnistumisprosentti on kuitenkin ollut
masentavan alhainen. Tämän tilanteen korjaamiseksi PATHWAY-27 kehitti seuraavat ohjeet ja
suositukset:
•

Tieteelliset ohjeet (bioaktiivisesti rikastettujen) elintarvikkeiden terveyshyötyjen
osoittamiseen Nämä ohjeet kuvaavat, miten tieteellistä näyttöä arvioidaan, ja miten
suunnitellaan ja toteutetaan kliinisiä interventiotutkimuksia, kun olemassa oleva tieto ei
riitä tukemaan kiinnostuksen kohteena olevaa väitettä

•

Teollisuudelle suunnatut ohjeet ja suositukset terveysväitteen omaavien tuotteiden
kehittämiseen, kohteena erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset). Nämä
ohjeet esittelevät jäsennellyn tavan kehittää tuotteita. Ohjeissa käsitellään kaikkia
näkökohtia, joita pk-yritysten sekä niiden materiaalien, tiedon ja vastaavien palvelujen
toimittajien pitää huomioida suunnitellessaan tuotteita, joille haetaan terveysväitettä
Euroopassa.

Lisäksi kehitteillä on kolmas ohjeistus bioaktiivisilla komponenteilla rikastetuille elintarvikkeille
tarkoitettujen ravitsemuksellisten interventiotutkimusten toteuttamiseen.
PATHWAY-27 -konsortion tavoitteena on näiden ohjeiden avulla lisätä elintarvikesektorin pkyritysten innovaatiopotentiaalia ja kilpailukykyä, sekä tukea tieteellistä yhteisöä tuottamaan
korkealaatuisia näyttöjä terveysväitehakemuksiin.
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Lähipäivinä ohjeet tullaan tallentamaan PATHWAY-27
(http://pathway27.eu), josta ne on mahdollista ladata maksutta.

-hankkeen

verkkosivuille

“Toivomme, että elintarviketeollisuus hyödyntää laajasti PATHWAY-27:n tarjoamia ohjeita,
jotta tulevat terveysväitehakemukset onnistuvat", toteaa hanketta koordinoinut prof. Alessandra
Bordoni Bolognan yliopistosta.

Huomautus toimittajille: PATHWAY-27 -projekti (http://pathway27.eu) alkoi 2013
tavoitteenaan ymmärtää paremmin tiettyjen bioaktiivisten yhdisteiden fysiologisia vaikutuksia ja
toimintamekanismeja, sekä kehittää bioaktiivisilla komponenteilla rikastettuja elintarvikkeita,
joilla on tieteellisesti osoitettu vaikutus terveyteen, erityisesti metaboliseen oireyhtymään.
Hankekonsortioon kuuluu 25 partneria yliopistoista, tutkimuslaitoksista ja pk-yrityksistä ympäri
Eurooppaa.
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