
Yhteyshenkilö (tuottaja tai pakkaaja) ..........................................................................................................................................................

Yritys (jos käytetään yrityksen nimeä hunajapakkauksessa) .......................................................................................................................

Lähiosoite: .................................................................................................................................................................................................

Postinumero: .................................................  Postitoimipaikka: ................................................................................................................

Puhelin: ........................................ Faksi: ................................... Sähköposti: ............................................................................................

Kotisivut: ....................................................................................................................................................................................................

Tuotenimi: Tuotenimi on ilmoitettava kauppatavan mukaisen nimen tarkkuudella, esim. Kuningatar-hunaja, Koillismaan Luomuhunaja jnp.
- kukin omalle rivilleen, jos käyttää useampia erilaisia pakkauksia, joissa käytetään Joutsenlippumerkkiä.
Pakkauskoko: Saman, Joutsenlippumerkillä varustetun tuotteen eri pakkauskoot pitää ilmoittaa erikseen, omalla rivillään.
Raaka-aineen suomalaisuusaste %: Ilmoitettava, kuinka suuri osa tuotteen raaka-aineen määrästä on alkuperältään suomalaista.
Suomen Mehiläishoitajain Liiton kautta Joutsenlippu on mahdollista saada ainoastaan 100 % suomalaiselle hunajalle.
SK/VK:   Suurkeittiötuote   Vähittäiskauppatuote (rastita oikea vaihtoehto).

Lisätietoja: SML r.y. puh. (09) 661 281, 040-506 3202, sähköposti:sml@hunaj.net

Hunajanäyte on aina lähetettävä hakemuksen mukana ja mieluummin myyntipakkauksessaan. Jos tuottamasi hunaja on
tutkittu viimeisen vuoden aikana, ei uusia näytteitä tarvitse lähettää. Siinä tapauksessa merkitse hakemuskaavakkeeseen missä ja koska
hunajatutkimus on tehty.

Säilyttäkää yrityksessänne kopiot täytetyistä lomakkeista.

Raaka-aineen
suomalaisuusaste %Tuotenimi Pakkauskoko SK VK Vienti

Täytä lomake, lähetä se ja purkki hunajaa (väh. 400g) osoitteella:
S

Täten vahvistan, että ylläolevat tiedot ovat oikeat ja sitoudun ilmoittamaan tietoihin liittyvistä muutoksista
Suomen Mehiläishoitajain Liiton toimistoon.

Paikka ja päivämäärä: ....................................................................  Allekirjoitus: .....................................................................................

Nimen selvennys: ................................................................................

Suomen Mehiläishoitajain Liitto SML r.y./Tarja Ollikka, Krouvikuja 3 C 7, 17200 Vääksy.

Lisätietoja: SML r.y. puh. 010 387 4770, sähköposti: sml@hunaja.net

HYVÄÄ SUOMESTA -MERKIN HAKULOMAKE

Askolinintie 5 A 2, 16300 Orimattila, 040 506 3208
300

Yhteyshenkilö (tuottaja tai pakkaaja) ..........................................................................................................................................................

Yritys (jos käytetään yrityksen nimeä hunajapakkauksessa) .......................................................................................................................

Lähiosoite: .................................................................................................................................................................................................

Postinumero: .................................................  Postitoimipaikka: ................................................................................................................

Puhelin: ........................................ Faksi: ................................... Sähköposti: ............................................................................................

Kotisivut: ....................................................................................................................................................................................................

Tuotenimi: Tuotenimi on ilmoitettava kauppatavan mukaisen nimen tarkkuudella, esim. Kuningatar-hunaja, Koillismaan Luomuhunaja jnp.
- kukin omalle rivilleen, jos käyttää useampia erilaisia pakkauksia, joissa käytetään Joutsenlippumerkkiä.
Pakkauskoko: Saman, Joutsenlippumerkillä varustetun tuotteen eri pakkauskoot pitää ilmoittaa erikseen, omalla rivillään.
Raaka-aineen suomalaisuusaste %: Ilmoitettava, kuinka suuri osa tuotteen raaka-aineen määrästä on alkuperältään suomalaista.
Suomen Mehiläishoitajain Liiton kautta Joutsenlippu on mahdollista saada ainoastaan 100 % suomalaiselle hunajalle.
SK/VK:   Suurkeittiötuote   Vähittäiskauppatuote (rastita oikea vaihtoehto).

Lisätietoja: SML r.y. puh. (09) 661 281, 040-506 3202, sähköposti:sml@hunaj.net

Hunajanäyte on aina lähetettävä hakemuksen mukana ja mieluummin myyntipakkauksessaan. Jos tuottamasi hunaja on
tutkittu viimeisen vuoden aikana, ei uusia näytteitä tarvitse lähettää. Siinä tapauksessa merkitse hakemuskaavakkeeseen missä ja koska
hunajatutkimus on tehty.

Säilyttäkää yrityksessänne kopiot täytetyistä lomakkeista.

Raaka-aineen
suomalaisuusaste %Tuotenimi Pakkauskoko SK VK Vienti

Täytä lomake, lähetä se ja purkki hunajaa (väh. 400g) osoitteella:
S

Täten vahvistan, että ylläolevat tiedot ovat oikeat ja sitoudun ilmoittamaan tietoihin liittyvistä muutoksista
Suomen Mehiläishoitajain Liiton toimistoon.

Paikka ja päivämäärä: ....................................................................  Allekirjoitus: .....................................................................................

Nimen selvennys: ................................................................................

Suomen Mehiläishoitajain Liitto SML r.y./Tarja Ollikka, Krouvikuja 3 C 7, 17200 Vääksy.

Lisätietoja: SML r.y. puh. 010 387 4770, sähköposti: sml@hunaja.net

HYVÄÄ SUOMESTA -MERKIN HAKULOMAKE

Askolinintie 5 A 2, 16300 Orimattila, 040 506 3208
300

Myydään vain yhdessä pakkauskoossa. 
Merkitse pakkauskoko grammoina.

Yhteyshenkilö (tuottaja tai pakkaaja) ..........................................................................................................................................................

Yritys (jos käytetään yrityksen nimeä hunajapakkauksessa) .......................................................................................................................

Lähiosoite: .................................................................................................................................................................................................

Postinumero: .................................................  Postitoimipaikka: ................................................................................................................

Puhelin: ........................................ Faksi: ................................... Sähköposti: ............................................................................................

Kotisivut: ....................................................................................................................................................................................................

Tuotenimi: Tuotenimi on ilmoitettava kauppatavan mukaisen nimen tarkkuudella, esim. Kuningatar-hunaja, Koillismaan Luomuhunaja jnp.
- kukin omalle rivilleen, jos käyttää useampia erilaisia pakkauksia, joissa käytetään Joutsenlippumerkkiä.
Pakkauskoko: Saman, Joutsenlippumerkillä varustetun tuotteen eri pakkauskoot pitää ilmoittaa erikseen, omalla rivillään.
Raaka-aineen suomalaisuusaste %: Ilmoitettava, kuinka suuri osa tuotteen raaka-aineen määrästä on alkuperältään suomalaista.
Suomen Mehiläishoitajain Liiton kautta Joutsenlippu on mahdollista saada ainoastaan 100 % suomalaiselle hunajalle.
SK/VK:   Suurkeittiötuote   Vähittäiskauppatuote (rastita oikea vaihtoehto).

Lisätietoja: SML r.y. puh. (09) 661 281, 040-506 3202, sähköposti:sml@hunaj.net

Hunajanäyte on aina lähetettävä hakemuksen mukana ja mieluummin myyntipakkauksessaan. Jos tuottamasi hunaja on
tutkittu viimeisen vuoden aikana, ei uusia näytteitä tarvitse lähettää. Siinä tapauksessa merkitse hakemuskaavakkeeseen missä ja koska
hunajatutkimus on tehty.

Säilyttäkää yrityksessänne kopiot täytetyistä lomakkeista.

Raaka-aineen
suomalaisuusaste %Tuotenimi Pakkauskoko SK VK Vienti

Täytä lomake, lähetä se ja purkki hunajaa (väh. 400g) osoitteella:
S

Täten vahvistan, että ylläolevat tiedot ovat oikeat ja sitoudun ilmoittamaan tietoihin liittyvistä muutoksista
Suomen Mehiläishoitajain Liiton toimistoon.

Paikka ja päivämäärä: ....................................................................  Allekirjoitus: .....................................................................................

Nimen selvennys: ................................................................................

Suomen Mehiläishoitajain Liitto SML r.y./Tarja Ollikka, Krouvikuja 3 C 7, 17200 Vääksy.

Lisätietoja: SML r.y. puh. 010 387 4770, sähköposti: sml@hunaja.net

HYVÄÄ SUOMESTA -MERKIN HAKULOMAKE

Askolinintie 5 A 2, 16300 Orimattila, 040 506 3208
300

Useita eri pakkauskokoja. 
Merkitse X

Tuotenimi: Tuotenimi on ilmoitettava kauppatavan mukaisella tarkkuudella, esimerkiksi Kuningatar-hunaja, Koillismaan luomuhunaja jne. 
Kukin tuotenimi merkitään omalle rivilleen, mikäli käytössä on useampia erilaisia pakkauksia, joissa käytetään Hyvää Suomesta -merkkiä.

Raaka-aineen suomalaisuusaste %: Ilmoitettava, kuinka suuri osa tuotteen raaka-aineesta on alkuperältään suomalaista. Hyvää Suo-
mesta -merkin voi saada Suomen Mehiläishoitajain Liiton kautta ainoastaan hunajalle, joka on 100-prosenttisesti suomalaista.

Lisätietoja: SML ry, puhelin: 010 387 4770, sähköposti: sml@hunaja.net

Hunajanäyte on aina lähetettävä hakemuksen mukana ja mieluummin myyntipakkauksessaan.

Säilyttäkää yrityksessänne kopio täytetystä lomakkeesta.

Allekirjoittamalla tämän hakemuksen hyväksyn, että ilmoittamani tiedot tallennetaan Ruokatieto Yhdistys ry:n Hyvää Suo-
mesta -rekisteriin. Samalla hyväksyn, että nimeni / yritykseni nimi sekä paikkakunta julkaistaan Ruokatiedon kotisivuilla.

Yhteyshenkilö (tuottaja tai pakkaaja) ..........................................................................................................................................................

Yritys (jos käytetään yrityksen nimeä hunajapakkauksessa) .......................................................................................................................

Lähiosoite: .................................................................................................................................................................................................

Postinumero: .................................................  Postitoimipaikka: ................................................................................................................

Puhelin: ........................................ Faksi: ................................... Sähköposti: ............................................................................................

Kotisivut: ....................................................................................................................................................................................................

Tuotenimi: Tuotenimi on ilmoitettava kauppatavan mukaisen nimen tarkkuudella, esim. Kuningatar-hunaja, Koillismaan Luomuhunaja jnp.
- kukin omalle rivilleen, jos käyttää useampia erilaisia pakkauksia, joissa käytetään Joutsenlippumerkkiä.
Pakkauskoko: Saman, Joutsenlippumerkillä varustetun tuotteen eri pakkauskoot pitää ilmoittaa erikseen, omalla rivillään.
Raaka-aineen suomalaisuusaste %: Ilmoitettava, kuinka suuri osa tuotteen raaka-aineen määrästä on alkuperältään suomalaista.
Suomen Mehiläishoitajain Liiton kautta Joutsenlippu on mahdollista saada ainoastaan 100 % suomalaiselle hunajalle.
SK/VK:   Suurkeittiötuote   Vähittäiskauppatuote (rastita oikea vaihtoehto).

Lisätietoja: SML r.y. puh. (09) 661 281, 040-506 3202, sähköposti:sml@hunaj.net

Hunajanäyte on aina lähetettävä hakemuksen mukana ja mieluummin myyntipakkauksessaan. Jos tuottamasi hunaja on
tutkittu viimeisen vuoden aikana, ei uusia näytteitä tarvitse lähettää. Siinä tapauksessa merkitse hakemuskaavakkeeseen missä ja koska
hunajatutkimus on tehty.

Säilyttäkää yrityksessänne kopiot täytetyistä lomakkeista.

Raaka-aineen
suomalaisuusaste %Tuotenimi Pakkauskoko SK VK Vienti

Täytä lomake, lähetä se ja purkki hunajaa (väh. 400g) osoitteella:
S

Täten vahvistan, että ylläolevat tiedot ovat oikeat ja sitoudun ilmoittamaan tietoihin liittyvistä muutoksista
Suomen Mehiläishoitajain Liiton toimistoon.

Paikka ja päivämäärä: ....................................................................  Allekirjoitus: .....................................................................................

Nimen selvennys: ................................................................................

Suomen Mehiläishoitajain Liitto SML r.y./Tarja Ollikka, Krouvikuja 3 C 7, 17200 Vääksy.

Lisätietoja: SML r.y. puh. 010 387 4770, sähköposti: sml@hunaja.net

HYVÄÄ SUOMESTA -MERKIN HAKULOMAKE

Askolinintie 5 A 2, 16300 Orimattila, 040 506 3208
300

Raaka-aineen 
suomalaisuusaste %

Facebook-sivut

Täytä lomake, lähetä se ja purkillinen hunajaa (väh. 300 g) osoitteeseen:
Suomen Mehiläishoitajain Liitto SML ry / Tarja Ollikka, Askolinintie 5 A 2, 16300 Orimattila
tarja.ollikka@hunaja.net, 040 506 3208

Yhteyshenkilö (tuottaja tai pakkaaja) ..........................................................................................................................................................

Yritys (jos käytetään yrityksen nimeä hunajapakkauksessa) .......................................................................................................................

Lähiosoite: .................................................................................................................................................................................................

Postinumero: .................................................  Postitoimipaikka: ................................................................................................................

Puhelin: ........................................ Faksi: ................................... Sähköposti: ............................................................................................

Kotisivut: ....................................................................................................................................................................................................

Tuotenimi: Tuotenimi on ilmoitettava kauppatavan mukaisen nimen tarkkuudella, esim. Kuningatar-hunaja, Koillismaan Luomuhunaja jnp.
- kukin omalle rivilleen, jos käyttää useampia erilaisia pakkauksia, joissa käytetään Joutsenlippumerkkiä.
Pakkauskoko: Saman, Joutsenlippumerkillä varustetun tuotteen eri pakkauskoot pitää ilmoittaa erikseen, omalla rivillään.
Raaka-aineen suomalaisuusaste %: Ilmoitettava, kuinka suuri osa tuotteen raaka-aineen määrästä on alkuperältään suomalaista.
Suomen Mehiläishoitajain Liiton kautta Joutsenlippu on mahdollista saada ainoastaan 100 % suomalaiselle hunajalle.
SK/VK:   Suurkeittiötuote   Vähittäiskauppatuote (rastita oikea vaihtoehto).

Lisätietoja: SML r.y. puh. (09) 661 281, 040-506 3202, sähköposti:sml@hunaj.net

Hunajanäyte on aina lähetettävä hakemuksen mukana ja mieluummin myyntipakkauksessaan. Jos tuottamasi hunaja on
tutkittu viimeisen vuoden aikana, ei uusia näytteitä tarvitse lähettää. Siinä tapauksessa merkitse hakemuskaavakkeeseen missä ja koska
hunajatutkimus on tehty.

Säilyttäkää yrityksessänne kopiot täytetyistä lomakkeista.

Raaka-aineen
suomalaisuusaste %Tuotenimi Pakkauskoko SK VK Vienti

Täytä lomake, lähetä se ja purkki hunajaa (väh. 400g) osoitteella:
S

Täten vahvistan, että ylläolevat tiedot ovat oikeat ja sitoudun ilmoittamaan tietoihin liittyvistä muutoksista
Suomen Mehiläishoitajain Liiton toimistoon.

Paikka ja päivämäärä: ....................................................................  Allekirjoitus: .....................................................................................

Nimen selvennys: ................................................................................

Suomen Mehiläishoitajain Liitto SML r.y./Tarja Ollikka, Krouvikuja 3 C 7, 17200 Vääksy.

Lisätietoja: SML r.y. puh. 010 387 4770, sähköposti: sml@hunaja.net

HYVÄÄ SUOMESTA -MERKIN HAKULOMAKE

Askolinintie 5 A 2, 16300 Orimattila, 040 506 3208
300

Yhteyshenkilö (tuottaja tai pakkaaja) ..........................................................................................................................................................

Yritys (jos käytetään yrityksen nimeä hunajapakkauksessa) .......................................................................................................................

Lähiosoite: .................................................................................................................................................................................................

Postinumero: .................................................  Postitoimipaikka: ................................................................................................................

Puhelin: ........................................ Faksi: ................................... Sähköposti: ............................................................................................

Kotisivut: ....................................................................................................................................................................................................

Tuotenimi: Tuotenimi on ilmoitettava kauppatavan mukaisen nimen tarkkuudella, esim. Kuningatar-hunaja, Koillismaan Luomuhunaja jnp.
- kukin omalle rivilleen, jos käyttää useampia erilaisia pakkauksia, joissa käytetään Joutsenlippumerkkiä.
Pakkauskoko: Saman, Joutsenlippumerkillä varustetun tuotteen eri pakkauskoot pitää ilmoittaa erikseen, omalla rivillään.
Raaka-aineen suomalaisuusaste %: Ilmoitettava, kuinka suuri osa tuotteen raaka-aineen määrästä on alkuperältään suomalaista.
Suomen Mehiläishoitajain Liiton kautta Joutsenlippu on mahdollista saada ainoastaan 100 % suomalaiselle hunajalle.
SK/VK:   Suurkeittiötuote   Vähittäiskauppatuote (rastita oikea vaihtoehto).

Lisätietoja: SML r.y. puh. (09) 661 281, 040-506 3202, sähköposti:sml@hunaj.net

Hunajanäyte on aina lähetettävä hakemuksen mukana ja mieluummin myyntipakkauksessaan. Jos tuottamasi hunaja on
tutkittu viimeisen vuoden aikana, ei uusia näytteitä tarvitse lähettää. Siinä tapauksessa merkitse hakemuskaavakkeeseen missä ja koska
hunajatutkimus on tehty.

Säilyttäkää yrityksessänne kopiot täytetyistä lomakkeista.

Raaka-aineen
suomalaisuusaste %Tuotenimi Pakkauskoko SK VK Vienti

Täytä lomake, lähetä se ja purkki hunajaa (väh. 400g) osoitteella:
S

Täten vahvistan, että ylläolevat tiedot ovat oikeat ja sitoudun ilmoittamaan tietoihin liittyvistä muutoksista
Suomen Mehiläishoitajain Liiton toimistoon.

Paikka ja päivämäärä: ....................................................................  Allekirjoitus: .....................................................................................

Nimen selvennys: ................................................................................

Suomen Mehiläishoitajain Liitto SML r.y./Tarja Ollikka, Krouvikuja 3 C 7, 17200 Vääksy.

Lisätietoja: SML r.y. puh. 010 387 4770, sähköposti: sml@hunaja.net

HYVÄÄ SUOMESTA -MERKIN HAKULOMAKE

Askolinintie 5 A 2, 16300 Orimattila, 040 506 3208
300

Myydään vain yhdessä pakkauskoossa. 
Merkitse pakkauskoko grammoina.

Yhteyshenkilö (tuottaja tai pakkaaja) ..........................................................................................................................................................

Yritys (jos käytetään yrityksen nimeä hunajapakkauksessa) .......................................................................................................................

Lähiosoite: .................................................................................................................................................................................................

Postinumero: .................................................  Postitoimipaikka: ................................................................................................................

Puhelin: ........................................ Faksi: ................................... Sähköposti: ............................................................................................

Kotisivut: ....................................................................................................................................................................................................

Tuotenimi: Tuotenimi on ilmoitettava kauppatavan mukaisen nimen tarkkuudella, esim. Kuningatar-hunaja, Koillismaan Luomuhunaja jnp.
- kukin omalle rivilleen, jos käyttää useampia erilaisia pakkauksia, joissa käytetään Joutsenlippumerkkiä.
Pakkauskoko: Saman, Joutsenlippumerkillä varustetun tuotteen eri pakkauskoot pitää ilmoittaa erikseen, omalla rivillään.
Raaka-aineen suomalaisuusaste %: Ilmoitettava, kuinka suuri osa tuotteen raaka-aineen määrästä on alkuperältään suomalaista.
Suomen Mehiläishoitajain Liiton kautta Joutsenlippu on mahdollista saada ainoastaan 100 % suomalaiselle hunajalle.
SK/VK:   Suurkeittiötuote   Vähittäiskauppatuote (rastita oikea vaihtoehto).

Lisätietoja: SML r.y. puh. (09) 661 281, 040-506 3202, sähköposti:sml@hunaj.net

Hunajanäyte on aina lähetettävä hakemuksen mukana ja mieluummin myyntipakkauksessaan. Jos tuottamasi hunaja on
tutkittu viimeisen vuoden aikana, ei uusia näytteitä tarvitse lähettää. Siinä tapauksessa merkitse hakemuskaavakkeeseen missä ja koska
hunajatutkimus on tehty.

Säilyttäkää yrityksessänne kopiot täytetyistä lomakkeista.

Raaka-aineen
suomalaisuusaste %Tuotenimi Pakkauskoko SK VK Vienti

Täytä lomake, lähetä se ja purkki hunajaa (väh. 400g) osoitteella:
S

Täten vahvistan, että ylläolevat tiedot ovat oikeat ja sitoudun ilmoittamaan tietoihin liittyvistä muutoksista
Suomen Mehiläishoitajain Liiton toimistoon.

Paikka ja päivämäärä: ....................................................................  Allekirjoitus: .....................................................................................

Nimen selvennys: ................................................................................

Suomen Mehiläishoitajain Liitto SML r.y./Tarja Ollikka, Krouvikuja 3 C 7, 17200 Vääksy.

Lisätietoja: SML r.y. puh. 010 387 4770, sähköposti: sml@hunaja.net

HYVÄÄ SUOMESTA -MERKIN HAKULOMAKE

Askolinintie 5 A 2, 16300 Orimattila, 040 506 3208
300

Useita eri pakkauskokoja. 
Merkitse X

Tuotenimi: Tuotenimi on ilmoitettava kauppatavan mukaisella tarkkuudella, esimerkiksi Kuningatar-hunaja, Koillismaan luomuhunaja jne. 
– Kukin omalle rivilleen, jos käyttää useampia erilaisia pakkauksia, joissa käytetään Hyvää Suomesta -merkkiä.
Raaka-aineen suomalaisuusaste %: Ilmoitettava, kuinka suuri osa tuotteen raaka-aineen määrästä on alkuperältään suomalaista. Suo-
men Mehiläishoitajain Liiton kautta on Hyvää Suomesta -merkki mahdollista saada ainoastaan 100 % suomalaiselle hunajalle.
Lisätietoja SML ry. puh 010 387 4770, sähköposti: sml@hunaja.net

Hunajanäyte on aina lähetettävä hakemuksen mukana ja mieluummin myyntipakkauksessaan.
Säilyttäkää yrityksessänne kopio täytetystä lomakkeesta.

Allekirjoittamalla tämän hakemuksen, hyväksyn, että ilmoittamani tiedot tallennetaan Ruokatieto Yhdistys ry:n Hyvää Suo-
mesta -rekisteriin. Samalla hyväksyn, että nimeni/yritykseni nimi sekä paikkakunta julkaistaan Ruokatiedon kotisivuilla.

Yhteyshenkilö (tuottaja tai pakkaaja) ..........................................................................................................................................................

Yritys (jos käytetään yrityksen nimeä hunajapakkauksessa) .......................................................................................................................

Lähiosoite: .................................................................................................................................................................................................

Postinumero: .................................................  Postitoimipaikka: ................................................................................................................

Puhelin: ........................................ Faksi: ................................... Sähköposti: ............................................................................................

Kotisivut: ....................................................................................................................................................................................................

Tuotenimi: Tuotenimi on ilmoitettava kauppatavan mukaisen nimen tarkkuudella, esim. Kuningatar-hunaja, Koillismaan Luomuhunaja jnp.
- kukin omalle rivilleen, jos käyttää useampia erilaisia pakkauksia, joissa käytetään Joutsenlippumerkkiä.
Pakkauskoko: Saman, Joutsenlippumerkillä varustetun tuotteen eri pakkauskoot pitää ilmoittaa erikseen, omalla rivillään.
Raaka-aineen suomalaisuusaste %: Ilmoitettava, kuinka suuri osa tuotteen raaka-aineen määrästä on alkuperältään suomalaista.
Suomen Mehiläishoitajain Liiton kautta Joutsenlippu on mahdollista saada ainoastaan 100 % suomalaiselle hunajalle.
SK/VK:   Suurkeittiötuote   Vähittäiskauppatuote (rastita oikea vaihtoehto).

Lisätietoja: SML r.y. puh. (09) 661 281, 040-506 3202, sähköposti:sml@hunaj.net

Hunajanäyte on aina lähetettävä hakemuksen mukana ja mieluummin myyntipakkauksessaan. Jos tuottamasi hunaja on
tutkittu viimeisen vuoden aikana, ei uusia näytteitä tarvitse lähettää. Siinä tapauksessa merkitse hakemuskaavakkeeseen missä ja koska
hunajatutkimus on tehty.

Säilyttäkää yrityksessänne kopiot täytetyistä lomakkeista.

Raaka-aineen
suomalaisuusaste %Tuotenimi Pakkauskoko SK VK Vienti

Täytä lomake, lähetä se ja purkki hunajaa (väh. 400g) osoitteella:
S

Täten vahvistan, että ylläolevat tiedot ovat oikeat ja sitoudun ilmoittamaan tietoihin liittyvistä muutoksista
Suomen Mehiläishoitajain Liiton toimistoon.

Paikka ja päivämäärä: ....................................................................  Allekirjoitus: .....................................................................................

Nimen selvennys: ................................................................................

Suomen Mehiläishoitajain Liitto SML r.y./Tarja Ollikka, Krouvikuja 3 C 7, 17200 Vääksy.

Lisätietoja: SML r.y. puh. 010 387 4770, sähköposti: sml@hunaja.net

HYVÄÄ SUOMESTA -MERKIN HAKULOMAKE

Askolinintie 5 A 2, 16300 Orimattila, 040 506 3208
300

Raaka-aineen 
suomalaisuusaste %

Facebook-sivut


