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Ajvár [tartósított; paprika]; alacsony zsírtartalmú burgonyachipsek; albumin étkezésre; algakivonatok

élelmiszerekhez; alginátok táplálkozási célra; alkoholban tartósított gyümölcsök; állati velő táplálkozási célra;
almapüré; aloe vera emberifogyasztásra, elkészítve; aludttej; angolszalonna; articsóka, tartósított; bab, tartósított;
bogyós gyümölcsök, konzervált; borsó, tartósított; bulgogi [koreai, szarvasmarhából készült étel]; bundás
burgonyaszeletek; bundás virsli; burgonya alapúgombócok; burgonya-alapú gombócok; burgonyapehely; citromlé
étkezési használatra; corn dogs [virslik kukoricabundában]; csemegekukorica, elkészített; csemegekukorica,
feldolgozott; csemegeuborka; csigatojások táplálkozási célra; csokoládés mogyoróvaj;csontleves, húsleves;
csontolaj, étkezési; darált mandula; datolya; dióféle-alapú kenhető krémek; dióféle-alapú krémek; disznóhús;
disznózsír; dzsemek, lekvárok [nem citrusfélékből]; ehető rovarok, nem élő; erjesztett tej; erjesztett tejes
italokétkezési célokra; étkezési kókuszolaj; étkezési kukoricaolaj; étkezési olajok; étkezési szezámolaj; extra szűz
olívaolaj; faggyú, étkezési; fagyasztott gyümölcsök; fagyasztva szárított hús; fagyasztva szárított zöldségek;
falafel; feldolgozottgyümölcsökből válogatás; fésűkagylók, nem élő; fokhagyma (konzervek); földimogyoró,
elkészítve; földimogyorótej alapú italok; garnélarákok, apró, nem élő; garnélarákok, nem élő; gomba, tartósított;
guacamole (avokádószósz), gyömbérdzsem; gyümölcs alapúsnackek; gyümölcsbefőttek (1), gyümölcsbefőttek
(2), gyümölcsös csipsz; gyümölcshéj; gyümölcskocsonya, -zselé; gyümölcskonzervek; gyümölcsök, tartósított;
gyümölcspép; gyümölcssaláták; hagymakarikák; hagyma, tartósított; halból készítettélelmiszertermékek; halenyv
táplálkozási használatra; halfilé; halikra, elkészítve; halkonzerv; halliszt emberi fogyasztásra; hal mousse-ok; hal,
tartósított; hangyakaviár (ehető hangyalárva, elkészített); heringek (nem élő); homár, nem élő; hot dogvirslik;
humusz (csicseriborsókrém); húskivonatok; húsleves koncentrátumok; hús, tartósított (1); hús, tartósított (2),
ízesített mogyorók, diók; joghurt; kagylófélék, rákfélék (nem élő); kagylók, nem élő; kalbi (grillezett húsétel);
kandírozott(cukrozott) mogyorók/diók; kandírozott, kristályosított gyümölcsök; kaviár; kefir (tejes ital);
készítmények húsleveshez; kimchi (erjesztett zöldségételek); klipfish (sózott és szárított tőkehal); kocsonyák;
kókuszdiótej konyhai használatra; kókuszolajés -zsír (étkezési); kókusztej; kókusztej alapú italok; kókusztej
étkezési használatra; kókuszvaj; kolbász (1), kolbász (2); krokett; kumisz; languszták, nem élő; lazac [nem élő];
lecitin étkezési célokra; lekvárok [citrusfélékből]; lencse, tartósított;lenmagolaj kulináris célokra; levesek;
leveskészítmények; liofilizált hús; liofilizált zöldségek; madárfészkek, ehető; magas fehérjetartalmú tej; magvak,
elkészítve; máj; májpástétom; mandulatej (2); mandulatej-alapú italok; mandulatej étkezési célokra;margarin;
mazsola; milkshake-ek [tejturmixok]; mogyoró, előkészített; mogyorók, elkészített; mogyorótej; mogyorótej
étkezési célokra; mogyoróvaj; napraforgómag, elkészítve; napraforgóolaj, étkezési; növényi alapú tejszín;
olajbogyó, tartósított;olívaolaj, étkezési; osztriga, nem élő; pacal; padlizsánkrém; pálmamag olaj, táplálkozási
használatra; pálmaolaj táplálkozási használatra; paradicsomlé főzéshez; paradicsompüré (1); paradicsompüré (2);
pektin táplálkozásra; pirított tengeri alga; préseltgyümölcspép; rákfélék, keménytestű, nem élő; rákok, folyami,
nem élő; repceolaj, étkezési; rizstej; rizstej étkezési használatra; rjazsenka [sült kefir]; sajtok; savanyú káposzta;
savanyúságok; selyemhernyó gubó, emberi fogyasztásra; selyemhernyógubóemberi fogyasztásra; sonka; sózott
hal; sózott hús; sült burgonya, chips; sűrített tej; szardella, nem élő; szardínia [nem élő]; szárított, aszalt
kókuszdió; szárított zöldségek; szarvasgomba, tartósított; szójabab olaj ételekhez; szójabab,
tartósított,táplálkozási használatra; szójaolaj étkezési célra; szója pogácsák; szójatej; tahini [szezámmagkrém];
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tajine [elkészített hús, hal vagy zöldség]; tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejföl; tejhelyettesítők; tejoltó;

tejpor; tejpótlók; tejsavó;tejszínhab; tejszín [tejtermékek]; tejtermékek; tengeri uborka, nem élő; természetes vagy
műbelek hurka- és kolbásztöltéshez; tofu; tofus pogácsák; tojásfehérje; tojáslikőr (alkoholmentes); tojások;
tojáspor; tojássárgája; tonhal [nem élő]; tőzegáfonyaszósz [befőtt]; túrós fánkok; vaj; vajkrém;
virágporkészítmények [élelmiszer]; virslik; yakitori [japán pálcás grill csirke]; yuba; zabtej; zöldségek, főtt;
zöldségek, tartósított; zöldséges mousse-ok [habok]; zöldségkonzervek; zöldséglevek, főzéshez;zöldségleves
készítmények; zöldségsaláták; zöldségvelőkrém; zselatin (2); zsírok, étkezési; zsírtartalmú anyagok étkezési
zsírok előállításához; zsírtartalmú keverékek, kenyérre.
30

Agavé szirup [természetes édesítőszer]; almaszósz [ízesítők/fűszerek]; ánizsmag; árpa őrlemény; babliszt;

baozi [töltött gőzölt tészta]; bibimbap [zöldségfélékkel és marhahússal kevert rizs]; borkő [monokáliumtartarát]
kulináris célokra; bors; bors[ételízesítő]; briós; bulgur; burgonyaliszt; burritók; búzacsíra emberi fogyasztásra;
búzadara; búzaliszt; chips [gabona készítmény]; chow-chow [zöldséges ízesítő]; chutney [fűszeres ízesítő];
cikória [pótkávé]; cukor; cukorból készült; tortadíszek;cukormáz süteményekhez; curry [fűszer]; csillagánizs;
csokoládé; csokoládé alapú szendvicskrémek; csokoládé-bevonatú diófélék; csokoládéból készült tortadíszek;
csokoládés italok tejjel; csokoládés italporok; csokoládés mousse-ok [habok]; dara emberifogyasztásra; darált
fokhagyma [fűszer]; desszert mousse-ok; [cukrászáru]; diófélékből készült lisztek; dióféléket tartalmazó
csokoládés krémek; dióféléket tartalmazó kenhető csokoládék; durva árpaliszt; ecet; édesgyökér [cukrászáru];
édesgyökér[édesség]; édességek karácsonyfák díszítéséhez; ehető papír; ehető rizspapír; élelmiszer-ízesítők, az
illóolajok kivételével; élesztő; élesztők, erjesztőanyagok tésztákhoz; esszenciák élelmiszerekhez, kivéve az
étereszenciákat és az esszenciaolajokat;ételízesítő [fűszer]; ételkeményítő; fagyasztott joghurtok [fagylaltok,
jégkrémek]; fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként rizzsel; fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként
tésztával; fagylaltok és jégkrémek (1); fagylaltok és jégkrémek (2);fagylaltok és jégkrémek (3); fagylaltporok;
fahéj [fűszer]; feldolgozott hajdina; feldolgozott magok fűszerezési használatra; feldolgozott magvak,
fűszerezéshez; feldolgozott quinoa; fondant, tortamáz; földimogyorós édességek; fűszerek, ízesítők;fűszeres
készítmények ételekhez; fűszernövények; gabonakészítmények; gabonaszeletek; gimbap [koreai rizsétel]; glutén
adalékok kulináris célokra; glutén [sikér] étkezési használatra; glükóz étkezési használatra; gofri; gyorsrizs;
gyömbér [fűszer];gyömbérkenyér, mézeskalács, gyümölcsös sütemények, torták; gyümölcsös zselés cukor
[édességek]; gyümölcsszószok; habcsókok; hajdinaliszt [élelmiszerekhez]; halva [édességféle]; hántolt árpa;
hotdogok; [szendvicsek]; húslé, mártás, szaft; húsos piték;húspuhító szerek, háztartási használatra; ízesítők
italokhoz [kivéve illóolajok]; ízesítőszerek süteményekhez [kivéve illóolajok]; jeges tea; jégkása édes
vörösbabbal; jégkockák; jég, természetes vagy mesterséges; jiaozi (töltött tésztagombócok); kakaó;kakaóalapú
italok; kakaóitalok tejjel; kamilla-alapú italok; kamillaalapú italok; kandiscukor (1); kandiscukor (2); kandiscukor
(3); kapribogyók; karamellák [cukorkák]; karamellkrém [karamellizált tejkrém]; kávé; kávé alapú italok;
kávéaromák; kávé,pörköletlen; kávé tejjel; kekszek, rágcsálnivalók; kenyér kovász nélkül, macesz; kerti
gyógynövények, tartósított [ízesítőszerek]; ketchup [szósz]; kétszersültek; kimcshi-palacsinta (erjesztett zöldséges
palacsinta); konyhasó; kovász; kötőanyagokfagylaltokhoz, jégkrémekhez; kötőanyagok kolbászhoz; kruton
(pirított zsemlekocka); kukoricadara (1); kukoricadara (2); kukorica, darált; kukoricaliszt; kukoricapehely;
kukorica, sült; kurkuma; kuszkusz [búzadara]; leheletfrissítő mentabonbonok;leheletfrissítő rágógumi; lenmag
étkezési célokra [ízesítés]; lenmag étkezési célokra [ízesítőszer]; lepények; liofilizált ételek, fő összetevőként
rizzsel; liofilizált ételek, fő összetevőként tésztával; liszt; liszt alapú gombócok; lisztből készüIttészták; lomper
[burgonya alapú lepénykenyér]; macaron [mandulás cukrászsütemény]; magas protein tartalmú gabonaszeletek;
majonéz; makaróni; malátacukor, maltóz; maláta emberi fogyasztásra (1); maláta emberi fogyasztásra (2);
mandulás édességek;marcipán; marcipán massza; marinádok [fűszeres pácok]; méhpempő; menta cukrászati
használatra; mentolos cukorkák; metélttészta-alapú készételek; metélt tészta, nudli, galuska (1); metélt tészta,
nudli, galuska (2); méz; mustár; mustárliszt; müzli;növényi készítmények pótkávéként való használatra; nyers
tészták; okonomiyaki [japán ízesített palacsinta]; onigiri [rizsgolyók]; palacsinták; pálmacukor; paradicsomszósz;
pastila [orosz gyümölcsös sütemény]; pasztillák, szögletes cukorkák [édességek];pattogatott kukorica; pelmenyi
[orosz, hússal töltött gombóc]; pesto [szósz]; petits fours [sütemény]; piccalilli (zöldséges, fűszeres szósz); pizza;
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pótkávé; pralinék; propolisz; pudingok (1); pudingok (2); quiche [tésztában sült sós sodó]; rágógumi;ramen

[japán tésztaalapú étel]; ravioli; rizs; rizs alapú rágcsálnivalók; rizskeksz [senbei]; rizspép étkezési célokra;
rizspuding; rizssütemény; sáfrány [ételízesítő]; sajtburgerek [szendvicsek]; salátaöntetek; snack ételek (gabona
alapú-); soba tészta[japán hajdinametélt, nyers]; só élelmiszerek tartósítására; sonkamáz; sörecet; spagetti;
sűrítőszerek főzéshez; süteményekhez való tészta; süteményporok; süteménytészta (1); süteménytészta (2);
süteménytészta (3); süteménytészta (4); süteménytészta (5);sütőpor; sütőszóda [szódabikarbóna sütési célokra];
szágó; szegfűbors; szegfűszeg [fűszer]; szendvicsek; szerecsendió; szezámmagok [fűszerek]; szirupok és melasz
(1); szirupok és melasz (2); szójabab krém [ételízesítő]; szójaliszt; szójaszósz; szószok[ízesítőszerek, fűszeres
mártások]; szörbetek [fagylaltok]; szusi; tabulé [arab saláta]; taco; tápióka; tápiókaliszt; tavaszi tekercs; tea; tea
alapú italok; teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; teák [nem gyógyászati használatra];tejszínhabot
keményítő termékek; tengervíz főzéshez; természetes édesítőszerek; tésztában sült pástétom; tésztakeverékek
okonomiyaki [japán stílusú fűszeres palacsinták] készítéséhez; tésztaöntetek; tortilla; tükörmáz [tükörglazúr];
udon [japán metélt];vajas kekszek [petit-beurre]; vanília [ízesítőszer]; vanillin [vaníliapótló]; vareniki [ukrán
töltött gombóc]; vörösáfonya-szósz [ízesítők/fűszerek]; zab alapú ételek; zabdara (1); zabdara (2); zabdara (3);
zabdara (4); zellersó; zsemlék; zsemlemorzsa.
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Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.
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