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Angolszalonna; bacon chips; bárányhús, feldolgozva; bárányhúsból készült termékek; baromfi; baromfi,

nem élő; birkahús szeletek; borjúhús; csirke, csirkehús; csirkeburgerek; csirkefalatok; csirkemell filé; csülök;
elsősorban csirkehúst tartalmazófagyasztott előételek; fagyasztott baromfi; fagyasztott csirke; fagyasztott húsok;
fagyasztott hústermékek; fagyasztott pulyka; fagyasztva szárított hús; feldolgozott hústermékek; állati velő
táplálkozási célra; állati vese [belsőségek]; báránynyársak;belsőségek; baromfihús-helyettesítők; bolognai típusú
szalámi; botifarra kolbász; bratwurst kolbász; chorizo kolbász; corn dogs [virslik kukoricabundában]; bundás
virsli; csirke mousse-ok; csirkecombok; csirkekrokett; csirkekolbász; csirkegolyók;csirkezúza; csirkesaláta;
csirkés húsgolyók; csirkeszárnyak; csomagolt húsok; ecetes, pácolt, tartósított sertésláb csemege; disznósajt;
disznóhús; fagyasztott békacombok; főtt csirke; főtt hús üveges kiszerelésben; főtt húsok; füstölt húsok;
frisspulyka; friss húsok; friss csirke; friss baromfi; főtt pulyka; főtt húskonzerv; főtt kacsa; hús, tartósított; hús és
hústermékek; hurkafélék; hentesáruk; hot dog virslik; hamburgerek, húspogácsák; haggis; grillcsirke (yakitori
[japán pálcásgrillcsirke]); füstölt kolbászok; húspótlók; húsok; húskrémek; húskonzervek; húsgombócok
baromfiból; húsból készült étkezési krémek; húsgolyók belsőségekből [élelmiszerek]; húsalapú snack-ételek;
kolbászok; kolbászhús; kolbász; kocsonya, aszpik;kocsonyák; kacsazúza; kacsahús; ír fehér hurka; instant ragu;
húzott sertéshús; húzott marhahús; hústöltelékek pitékhez; hústermékek hamburgerek formájában; hússzeletek;
liofilizált hús; libamáj; levegőn szárított kolbászok; konyhakész marhahús;konyhakész hús; konfitált kacsahús;
kolbásztermékek; kolbászok, tartósítva; marhagyomor; marhahús; malacbendő; máj; löncshúsok, húskonzervek;
marhahús pogácsa; marhahús szeletek; marhahúsgombócok; marhahúskonzervek; marhasült; marhasültek;
mélyhűtöttbaromfi; mélyhűtött csirke; mortadella; napon szárított disznóhús; nem élő kecskebékák; nem élő
selyemtyúkok; nyers hamburgerpogácsa; nyers kolbász; pacal; pácolt húsok; préselt, sózott kacsa; pehely
vékonyságúra gyalult hús; pepperoni; pastrami;prosciutto [olasz sonka]; puffasztott szalonnabőr, sertésbőr;
pulyka; pulykaburgerek; pulykadarabok; pulykahús; pulykahús termékek; pulykahúsból készült pogácsák;
quenelles [hosszúkás gombócok halból, csirkehúsból vagy más húsból]; quenelles[húsgombócok]; roston sült
hús; saslik; sertéshúskonzerv; sertéshúskonzervek; sertéshúst és babot tartalmazó konzervek; sertéskaraj;
sertéssült; sólet; sertésszelet; sonka; sózott hús; sózott vagdalt marhahúsok; sült bárányhús; sült baromfihús;
sültcsirke; sült disznóhús; sült hús; sült kacsa; sült libahús; sült pulykahús; sült sertés hasalja szalonna
[samgyeopsal]; sült szárnyashúsok; szafaládé; szalámi; szalonnabőr; szalonnabőrök; szamárhús; szárított csirke
[emberi fogyasztásra]; szárítottcsirkefalatok; szárított hús; szárított kacsafalatok; szárított marhahús; szarvashús;
szaté (nyársas étel); szejtán [húspótló]; szeletelt hús; teriyaki csirke (japán étel); tartósított baromfihús;
szójaszószban főtt hús [tsukudani]; szendvicstöltelékkénthasznált csirkehús darabok; tépett csirkehús;
töltöttkáposzta-tekercsek; vad, nem élő; vadhús; vadhús konzervek; vadhús (nem élő); vagdalthúsok; véreshurka;
virslik; yakitori [japán pálcás grillcsirke]; feldolgozott halak; feldolgozott halikra;feldolgozott haltermékek
emberi fogyasztásra; feldolgozott tenger gyümölcsei; főtt hal; főtt tengeri ételek; agar-agar étkezési célokra;
angolna, nem élő; édeshal, nem élő [ayu]; elsősorban tenger gyümölcseit tartalmazó fagyasztott előételek;
étkezésitengerilazac-ikra; étkezési tengeripisztráng-ikra; fagyasztott főtt hal; fagyasztott hal; fagyasztott
haltermékek; fagyasztott rákfélék, kagylók; fagyasztott tenger gyümölcsei; fehér busa, nem élő; fekete kaviár;
fésűkagyló (nem élő); fésűkagylók, nemélő; főként halat tartalmazó hűtött ételek; főtt csiga; főtt és szárított hal;
főtt, füstölt, szárított halforgács [katsuo-bushi]; füstölt hal; füstölt heringfilé; füstölt lazac; garnéla rákok, nem
élő; garnélakrém; garnélarákok, apró, nem élő;grillezett halfilék; hal mousse-ok; hal sültkrumplival; hal,
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tartósított; hal üvegben; hal olívaolajban; halak; halas krékerek; halból készített élelmiszertermékek; halból

készült hűtött ételek; halételek; halfilé; halgolyók; halikrák emberifogyasztásra; halkivonatok; halikra, elkészítve;
halkocsonyák; halkolbászok; halkonzerv; halkonzervek; halkrokett; halliszt emberi fogyasztásra; halpástétomok;
halpogácsák; halrudak; halszeletek; henger alakúra sütött halhúsmassza [chikuwa]; hering, nemélő; heringek
[nem élő]; homár, nem élő; kagylófélék, rákfélék [nem élő]; kagylók, nem élő; kaliforniai kagyló [nem élő];
kalmártinta; kapellán lazac, nem élő; kaviár; kardhal (nem élő); kaviárpótló; kékkagyló [nem élő]; kenyérre
kenhető hal, tengergyümölcsei és puhatestűek; kígyófejű hal, nem élő; kivonatok tenger gyümölcseiből; klipfish
[sózott és szárított tőkehal]; kókuszos bundában sült garnélarák; közönséges lepényhal, nem élő; krill, nem élő;
lágy páncélú teknősök [nem élő]; languszták;languszták, nem élő; lazac krokett; lazac, nem élő; lazac [nem élő];
lazackaviár; lepényhalak, nem élő; márna-ikra saláta; nem élő osztriga emberi fogyasztásra; nem élő puhatestűek;
nem élő tintahal; nyelvhal, nem élő; olajos tonhal; pácolt hal;osztriga, nem élő; pácolt, szárított spanyol makréla;
pisztráng, nem élő; polipok [nem élő]; ponty [nem élő]; quenelles [halgombóc]; rákfélék, keménytestű, nem élő;
rákhús; rákhús-utánzat; rákikra emberi fogyasztásra; rákok; rákok, folyami, nem élő;rákok [nem élő]; rákikra
pástétom; rákpogácsa; rövid nyakú kagyló [nem élő]; sárga brekegőhal, nem élő; selyemhernyó gubó, emberi
fogyasztásra; selyemhernyógubó emberi fogyasztásra; sóban erjesztett tengeri sün ikra; sózott, fermentált tenger
gyümölcsei[jeotgal]; sózott hal; sózott medúza; spanyol makréla, nem élő; szardella, ajóka; szardella filézve;
szardella, nem élő; sügér, nem élő; szardínia, nem élő; szardínia [nem élő]; szárított fésűkagyló; szárított
borotvakagyló-hús; szárított garnélarák;szárított hal; szárított halhús; szárított heringikra; szárított kagylóhús;
szárított, őrölt garnéla; szárított kürtcsigahús; szárított, őrölt hal; szárított tengeri alga lapok (hoshi-nori); szárított
tengeri ételek; szárított tengeri nyulak; szárítotttintahal; szárított tonhalforgács [kezuribusi]; széles kárász, nem
élő; szeletelt tengeri kürtcsiga; szójaszószban főtt tenger gyümölcsei [tsukudani]; szójaszószban marinált rák
[ganjang-gejang]; ajvár [tartósított paprika]; alacsony zsírtartalmúburgonyachipsek; alga emberi fogyasztásra;
algakivonatok élelmiszerekhez; alginátok táplálkozási célra; alkoholban tartósított gyümölcsök; almakompót;
almaszirom; almachips; áloé vera emberi fogyasztásra elkészítve; articsóka, tartósított; articsókakrém;aszalt
datolya; aszalt datolyaszilva [got-gam]; aszalt füge; aszalt szilva; aszalt vörösáfonya; aszalt gyümölcskeverékek;
bab, tartósított; babkonzervek; babmártások; babok; babpüré; banánchipsek; banánfamagok, feldolgozva; bevont
földimogyorók;birsalma, feldolgozva; bogyóleves; bogyós gyümölcsök, konzervált; bombay mix [indiai
rágcsálnivaló]; borsó, tartósított; brokkoli; borsó, feldolgozott; bundás burgonyaszeletek; burgonya alapú
gnocchi; burgonya-alapú gombócok; burgonya alapú gombócok;burgonya alapú rágcsálnivalók; burgonya,
feldolgozva; burgonya-hasáb formájú chipsek; burgonya, tartósítva; burgonyából készült rágcsálnivalók;
burgonyachipsek rágcsálnivalóként; burgonyagombóc; burgonyakrokett; burgonyapehely; burgonyapüré;
burgonyapürépor; caponata [szicíliai előétel]; cassava chips; chilibab; chipsek; chipsek (burgonya); chop suey;
citrom, feldolgozva; citromfű, feldolgozva; csemegekukorica, elkészített; citromlé étkezési használatra;
csemegekukorica, feldolgozott; csemegekukorica[konzervált]; csemegeuborka; cseresznye, feldolgozva;
csicseriborsó, feldolgozva; csípős savanyúság, savanyúságos szószok; daikon retekből készült fermentált kimcshi
[kkakdugi]; dahl [indiai étel]; csonthéjas magvak étkezésre; darált mandula; datolya;datolya, feldolgozva;
dióalapú snack-ételek; dióbél; dióféle-alapú, étkezést helyettesítő szeletek; disznóbab; dióféle-alapú szeletek
étkezési célra; ehető tengeri alga; ehető virágok, feldolgozva; ehető szárított virágok; ehető szárított
gardéniavirágok; ehető magvak; ehető liliomhagymák, szárított; édeskukorica-alapú rágcsálnivalók; ecetes
uborka; ehető hínárból készített falatok; ecetes paprika; ecetes hagyma; ecetben tartósított csípős paprika; ecetes
jalapeno; elkészített zöldségek;előkészített fenyőmag; előkészített gombák; előkészített gyökerek; előkészített
gyümölcsök; előkészített kesudió; előkészített kókuszdió; előkészített makadámdió; előkészített mandula;
előkészített nagymagvú tiszafa magvak; előre felvágott zöldségek;előre összevágott zöldségsaláta; előre
összevágott zöldségek salátákhoz; eperkonzervek; erjesztett szójabab [natto]; erjesztett tofu; étkezési
napraforgómag; fagyasztott bambuszrügyek; étkezési szárított tengerimoszat-pehely [tororo-kombu];
fagyasztottcsemegekukorica; fagyasztott gyümölcsök; fagyasztott hasábburgonya; fagyasztott kínai kel;
fagyasztott páfrány (gosari); fagyasztott zöldségek; falafel; fagyasztva szárított zöldségek; fánkok; fekete ribizli,
feldolgozott; feketeáfonya, feldolgozva;feldolgozott alma; feldolgozott articsóka; feldolgozott avokádó;
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feldolgozott babcsíra; feldolgozott bételdió; feldolgozott cékla; feldolgozott chiamagvak étkezési célra;

feldolgozott édesburgonya; feldolgozott ehető cordyceps; feldolgozott, ehetővirágok kristályosított formában;
feldolgozott étkezési tengeri alga; feldolgozott földimogyoró; feldolgozott görögdinnyemagok; feldolgozott
gyökerek; feldolgozott gyümölcsökből válogatás; feldolgozott hüvelyes zöldségek; feldolgozott
hüvelyesek;feldolgozott kaktusz étkezési célra; feldolgozott hagyma; feldolgozott kelbimbó; feldolgozott licsi
gyümölcs; feldolgozott mogyorófélék; feldolgozott mogyoróhagyma [zöldségként, nem fűszerként használva];
feldolgozott mogyoróhagyma; feldolgozottolajbogyó; feldolgozott olívapép; feldolgozott őszibarack; feldolgozott
padlizsán; feldolgozott sárgabarack; feldolgozott spirulina alga; feldolgozott paszternák; feldolgozott
tigrismogyoró; feldolgozott tökmag; feldolgozott zöldségek; feldolgozottzöldségtermékek; feles sárgaborsó;
felezett borsó, sárgaborsó; fenyőmag, feldolgozva; fenyőpollen élelmiszerként elkészítve; fermentált gyümölcsök;
fermentált zöldségek; fodros kel chips; fokhagyma [konzervek]; fokhagymakrémek; földimogyoró,
elkészítve;földimogyoró, feldolgozott; földimogyoró-konzerv; földimogyoró-krém; földimogyorók; formázott,
texturált növényi fehérje húspótlóként történő használatra; főtt bab; főtt, sóval konzervált, erjesztett bambuszrügy
[menma]; főtt rizsre szórható szárítotttengerialga-pehely [ochazuke-nori]; főtt gyümölcsök; főtt diófélék; főtt
burgonya; fűszerpaprika, feldolgozva; fűszerezett diófélék; fűszeres tengeri alga [jabangim]; fűszeres diófélék;
főtt szezámmag, nem ételízesítéshez vagy fűszerezéshez; főttszarvasgomba; gyümölcs chipsek; gyümölcs alapú
snackek; gyömbér, tartósított; grillezett zöldségek; gombapüré; gombakonzervek; gomba, tartósított; galagonya
pehely; gyümölcs csipsz; gyümölcs- és dióféle-alapú snack szeletek; gyümölcsalapú, étkezésthelyettesítő
szeletek; gyümölcsalapú koncentrátum főzéshez; gyümölcsalapú töltelékek cobblerekhez [gyümölcspiték];
gyümölcsalapú töltelékek süteményekhez és pitékhez; gyümölcsdesszertek; gyümölcshéj; gyümölcshéjak;
gyümölcskocsonya, -zselé;gyümölcskonzervek; gyümölcslevek főzéshez; gyümölcsök és diófélék vegyesen;
gyümölcsök, tartósított; gyümölcsös rágcsálnivalók; gyümölcspektin; gyümölcspép; gyümölcspép
(gyümölcspüré); gyümölcspépek; gyümölcsporok; gyümölcspiték töltelékei;gyümölcspürék; gyümölcssaláták;
hagymakarikák; hagyma, tartósított; hámozott burgonya; hámozott mogyorók; hámozott paradicsom; hámozott
sárgarépa; hámozott zöldségek; hántolt diófélék; hasábburgonya; hüvelyes zöldség-alapú snack-ételek;
illatosítottgyümölcs; ízesített mazsola; ízesített mogyorók, diók; jukka chips; kandírozott [cukrozott]
mogyorók/diók; kandírozott gyümölcs rágcsálnivalók; kandírozott gyümölcsök; kandírozott, kristályosított
gyümölcsök; kandírozott, mázzal bevont gyümölcsök;káposzta, feldolgozva; kelkáposzta, feldolgozva; kész
[elkészített] mogyorófélék; keverve sütött gesztenye cukorral; kiisseli [gyümölcsből készült krémdesszert];
kimchi [erjesztett zöldségételek]; kirántott jalapeno paprika; kiwi pehely; kocsonyák,dzsemek, kompótok,
gyümölcs- és zöldségkrémek; koktélhagyma; kókusz alapú snackek; kókusz chips; kókuszliszt; kókuszreszelék;
konyhakész dió; konyhakész pisztácia; konzerv gyümölcsök; konzerv zöldségek; konzervált és lapított narancsok;
konzerválthüvelyesek; konzervált léggömbvirág-gyökér [doraji]; konzervált szilva; konzervek, savanyúságok;
korinthoszi mazsola; kristályosított gyömbér; krokett; laskagomba, szárított; lecitin étkezési célokra; lencse;
lencse, tartósított; leopárdkontyvirág-zselé[konnyaku]; lila édesburgonya chips; liofilizált zöldségek; magvak,
elkészítve; magvak, feldolgozott; mandarin [konzervek]; mandula, darált; mandula (feldolgozott -); mandula,
feldolgozva; mandulával töltött olajbogyók; mangó, feldolgozva; maraschinocseresznye; mártások; mazsola;
mézes földimogyoró; mincemeat [aszalt gyümölcs lekvár]; mincemeat [gyümölcsdarabok szesszel és fűszerekkel
összefőzve]; mogyoró alapú rágcsálnivalók; mogyoró, előkészített; mogyoró- és magalapú rágcsálnivaló
szeletek;mogyorók, elkészített; mogyorókrémből készült kenhető krémek, szendvicskrémek; mustárfű,
feldolgozva; napraforgó magvak, feldolgozott; napraforgó olajos feta sajttal töltött olajbogyók; napraforgó olajos
pestóval töltött olajbogyók; napraforgómag,elkészítve; narancs, feldolgozva; nem fagyasztott tofu (tofu nao);
növényi alapú snackek; növénykivonatok étkezési célokra; olajban tartósított zöldségek; olajbogyó, tartósított;
olajbogyók [feldolgozott]; olajbogyók, főve; olajbogyók, szárítva;olajbogyópüré; olívabogyó-konzerv
[feldolgozott olívabogyóból]; organikus mogyoró- és magalapú rágcsálnivaló szeletek; őrölt szezám; őszibarack
pehely; pácolt gyömbér; pácolt retek; palackozott gyümölcsök; pálmaszív, feldolgozva; papaya,
feldolgozva;paprika, feldolgozva; paprikák, előkészített; paradicsom, feldolgozva; paradicsom kivonat;
paradicsomkonzerv; paradicsomlé főzéshez; paradicsomos bab; pármai padlizsán; pekándiók, feldolgozott;
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pekándiók, kész; pektin táplálkozásra; peperoncino,feldolgozva; pirított diófélék; pirított tengeri alga; sült

gesztenye; sült zöldségbanán; sültburgonya; sültburgonya, chips; sültburgonya gofri; sült krumpli; sűrített
paradicsom; szardellapaszta; szárazbab; szárított áfonya; szárított agar-agar zselédarabok [kanten]; szárított
ananász; szárított bambuszgomba; szárított, aszalt kókuszdió; szárított bambuszrügyek; szárított diófélék; szárított
durián; szárított ehető algák; szárított ehető ezüst rezgőgomba; szárított ehető fekete gomba; szárítottehető
gombák; szárított ehető sásliliom bimbók; szárított ehető tengeri alga; szárított eper; szárított étkezési tengeri alga
[hoshi-wakame]; szárított fátyolos hölgy gomba; szárított gyümölcs; szárított gyümölcs alapú rágcsálnivalók;
szárítotthüvelyesek; szárított gyümölcsből készült termékek; szárított ízletes kucsmagomba; szárított ízletes
vargánya; szárított kínai yam; szárított kínai kel; szárított lencse; szárított licsi; szárított longán; szárított mangók;
szárított okra; szárítottpapaja; szárított paszternák; szárított shiitake gombák; szárított szarvasgomba [ehető
gombafélék]; szárított szójabab; szárított tengeri hínár; szárított zöldségek; szarvasgomba lé;
szarvasgomba-pástétom; szarvasgomba, tartósított; szeletelt gyümölcs,konzerv; szeletelt gyümölcsök; szeletelt
zöldség, konzerv; szója alapú rágcsálnivalók; szója chips; szója [előkészített]; szója (tartósított); szójaalapú
ételszeletek; szójabab, feldolgozva; szójabab, tartósított, táplálkozási használatra;szójababkonzervek;
szójapástétommal készült pogácsák; szójapogácsák; szójaszószban főtt bab [kongjaban]; szójaszószban pácolt
zöldségek; szőlőlevelek, feldolgozva; szultán [csemegeszőlő]; tartósított chilipaprikák; tartósított diófélék;
tartósítotthüvelyesek; tartósított/konzervált olajbogyó; tartósított paprika; tartósított paradicsom; tartósított
zöldségek; tej alapú snackek; tengeri hínár [feldolgozott]; tengerisaláta; tengerisaláta, konzervált; tofu; tofu-alapú
rágcsálnivalók; tofu rudacskák;tofus pogácsák; tökfélék [növények, konzervek]; töltött olajbogyók; tzatziki;
töltött chili; uborka kimchi [oi-sobagi]; üveges szeletelt gyümölcsök; üveges zöldségek; vágott gyümölcsök;
vágott zöldségek; vegetáriánus kolbászok; vegetáriánus szalámik;vegyes savanyúságok; vegyes zöldségek;
velőborsó; virágporkészítmények [élelmiszer]; yuba; zöld felesborsó; zöldségalapú csipszek; zöldségalapú
előételek; zöldségalapú koncentrátum főzéshez; zöldségalapú húshelyettesítők; zöldségalapú
snack-ételek;zöldségalapú szendvicskrémek; zöldségchipsek; zöldségek, főtt; zöldségpüré; zöldségporok;
zöldségpogácsák; zöldséglevek főzéshez; zöldséglé koncentrátumok étkezési célokra; zöldségkivonatok [levek]
főzéshez; zöldséges mousse-ok [habok]; zöldségek,tartósított; zöldségkivonatok főzéshez; zöldséges készételek;
zöldségpástétom; zöldségkonzervek; borjúhúsleves; chowder; chawanmushi - tojás puding leves; csontleves,
húsleves; elkészített húslevesek; előfőzött leves; erőleves; gőzölt tojásoshúslevesféle, egytálétel sok
zöldségfélével; halsűrítmények; fűszeres marhaleves [yukgaejang]; előfőzött miszóleves; húskivonatok; húsleves
granulátum formájában; húsleves koncentrátumok; húslevesek, erőlevesek; húsleveskockák; húsleveshez
[táptalajhoz]készítmények; instant leves; instant miszó leves; kagyló-lé; készítmények húsleveshez; keverékek
leveskészítéshez; leves koncentrátum; levesbetét keverék; levesek; leveskészítmények; leveskivonatok;
leveskockák; leveskonzervek; levespaszta; levesporok;maceszgombóc leves; madárfészkek, ehető;
marhahúsleves; marhasült ízű kivonatok; miso leves; ökörcsontleves [seolleongtang]; ráklevesek; sűrített húsleves
csirkéből; szárnyas kivonat; tésztás levesek; zöldségleves; zöldségleves készítmények; baromfisaláták; bulgogi
[koreai szarvasmarhából készült étel]; burgonyaalapú saláták; burgonyasaláták; chicharron; cézársaláta; chili con
carne (chilis bab); csirkedarabkák (nugget); dolma, töltött szőlőlevél; előételként felszolgált saláták; előfőzött
currypörkölt; előkészített ételek, készételek és sós snackek; elsősorban csirkéből álló készre főzött ételek;
elsősorban baromfit tartalmazó fagyasztott ételek; elsősorban csirkéből álló fagyasztott ételek; elsősorban halat
tartalmazó fagyasztott ételek;elsősorban halból álló készételek; elsősorban húst tartalmazó fagyasztott ételek;
elsősorban kacsából álló készételek; elsősorban kebabból álló készételek; elsősorban pulykából álló készételek;
elsősorban pulykából álló készre főzött ételek; elsősorbantenger gyümölcseit tartalmazó előre csomagolt ételek;
elsősorban tenger gyümölcseiből álló készételek; elsősorban tengeri ételeket tartalmazó előre csomagolt
fagyasztott főételek; elsősorban zöldségféléket tartalmazó készételek; elsősorban vadhústtartalmazó előre
csomagolt ételek; elsősorban tenger gyümölcseiből álló konyhakész előételek; ételként elkészített csigák; főként
csirkét tartalmazó készételek; főként halat tartalmazó főtt ételek; főként húsból álló készételek; főként
halvagdalékot,zöldségeket, főtt tojást és erőlevest tartalmazó készételek; főként húspótlókat tartalmazó
készételek; főként szalonnát tartalmazó készételek; főként húst tartalmazó készételek; főként tojást tartalmazó
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készételek; főként vadhúst tartalmazó készételek;főként zöldségeket tartalmazó fagyasztott készételek; főtt

húsételek; fűszeres grillezett marhahús-szelet [bulgogi]; frittaták; gőzölt halpogácsa jamgyökérrel [hampen];
gőzölt vagy grillezett halpogácsa [kamaboko]; guacamole (avokádókrém); guacamole[avokádószósz]; gumbó,
gombó [amerikai csirkés-rákos egytálétel]; gyorsfagyasztott zöldséges ételek; húsgombócok; hüvelyesekből
készült saláták; kalbi [grillezett húsétel]; kész saláták; készételek húsból; koreai főtt étel csirkével és
ginzenggel[samgyetang]; koreai főtt étel csirkéből és fermentált csípős csilipasztából [dak-galbi]; koreai főtt étel
sült marhahúsból és fermentált szójaszószból [sogalbi]; koreai főtt étel sűrű szójababpürével és tofuval
[cheonggukjang-jjigae]; koreai ragufermentált zöldséggel, sertéshússal és tofuval [kimchi-jjigae]; koreai ragu
szójababpürével és tofuval [doenjang-jjigae]; marhahús ragu; omlettek; pásztorpite; raguk; raguk, pörköltek;
sajtos chili; sis kebab; surimi; sashimi; tajine [elkészített hús,hal vagy zöldség]; teljesen vagy lényegében
baromfiból készült készételek; teljesen vagy lényegében vadhúsból készült készételek; teljesen vagy lényegében
húsból készült készételek; tintahal [előkészített]; tojásmuffinok; töltött burgonya; túlnyomórésztcsirkehúsból
készült készételek; túrós fánkok; tűzálló tálban készült élelmiszerek; zöldségsaláták.
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Bár- és éttermi szolgáltatások; delikát éttermek, csemegeáruk [éttermek]; büfészolgáltatások koktélbárok

számára; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusító éttermek; elvitelre árusított ételek
szolgáltatása; elvitelre készítettételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; esküvői fogadások rendezése
[étel és ital]; étel előkészítés; étel- és italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; étel- és italszolgáltatás
mobil teherautóból; ételek és italok biztosításabisztrókban; ételek és italok biztosítása internet kávézókban; ételek
és italok biztosítása éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása; ételek és italok felszolgálása éttermi
vendégek számára; ételek és italok felszolgálása vendégek számára;ételek és italok felszolgálása internet
kávézókban; ételek és italok felszolgálása éttermekben és bárokban; ételek és italok készítése és biztosítása
azonnali fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételek és italokszolgáltatása
vendégek számára; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; ételkészítés; ételkészítés mások számára
kiszervezéssel; ételkészítés megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások; éttermek [szolgáltatások]; éttermi
szolgáltatások; étkezdei,menzai szolgáltatások; éttermi szolgáltatások, beleértve az engedéllyel rendelkező bár
létesítményeket, szolgáltatásokat; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; grilléttermek; gyorséttermek,
snack bárok; gyorséttermi szolgáltatások;kantinok, büfék, étkezdék; magánszakács, személyi séf szolgáltatások;
magán vacsoraklub szolgáltatások; mobil éttermi szolgáltatások; önkiszolgáló éttermek; pizzériák;
snack-szolgáltatások; svédasztalos éttermi szolgáltatások; szolgáltatások ételekbiztosításához; vállalati
vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; elviteli rendszerű
gyorséttermi szolgáltatások; étel biztosítása rászorulóknak [jótékonysági szolgáltatások]; cateringszolgáltatások
ételbiztosításhoz; étel és ital catering bankettekre; étel és ital catering intézményeknek; étel és ital catering
koktélpartikra; étel és ital catering szolgáltatások kiállítóhelyek számára; étel és ital catering szolgáltatások
gyűlésekhelyszíneire; étel és ital catering szolgáltatások vásári és kiállítási létesítmények számára; étel-,
italszállítás szervezése születésnapi bulik számára; ételkiszállítási szolgáltatások, azonnali fogyasztásra; ételosztás
hajléktalanoknak vagy hátrányoshelyzetűeknek; étkeztetés gyorsbüfékben; étkeztetési szolgáltatások iskolák
számára; étkeztetési szolgáltatások konferencia-központok számára; étkeztetési szolgáltatások szanatóriumok
számára; étkeztetési szolgáltatások céges étkezdék számára;étkeztetési szolgáltatások oktatási intézmények
számára; étkeztetési szolgáltatások japán ételek biztosításával kapcsolatban; étkeztetési szolgáltatások
rendezvénytermek számára; étkeztetési szolgáltatások európai ételek biztosításával kapcsolatban;étkeztetési
szolgáltatások kórházak számára; étkeztetési szolgáltatások nyugdíjas otthonok számára; étkeztetési
szolgáltatások spanyol ételek biztosításával kapcsolatban; éttermek idegenforgalmi célokra; felszolgálás
szervezése születésnapi bulikszámára; japán ételek készítése azonnali fogyasztásra; japán éttermekben nyújtott
szolgáltatások; jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen étel biztosítása a rászorulóknak; jótékonysági
szolgáltatások, nevezetesen étel és ital biztosítása; kávéellátásiszolgáltatások irodák számára [italok biztosítása];
kültéri étkeztetési szolgáltatások; mobil catering szolgáltatások; sonkavágásra szakosodott catering szolgáltatások
vásárokra, kóstolókra és nyilvános eseményekre; sonkavágásra szakosodott cateringszolgáltatások esküvőkre és
magáneseményekre; spanyol ételek készítése azonnali fogyasztásra; spanyol éttermi szolgáltatások; szállodai
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catering szolgáltatások; születésnapi partiszerviz szervezése; udon és soba éttermek szolgáltatásai; üzleti

célúétkeztetési szolgáltatások; vendéglátás; vendéglátás szervezése születésnapi bulik számára; vendéglátással
kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátóipar.
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Tokaj eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

A rovat 2 darab közlést tartalmaz.
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