
PRILOGA 1 

Sestavine, ki so lahko označene samo s splošnim imenom kategorije 

 

 

Opredelitev 

 

Oznaka 

 

Rafinirana olja razen olivnega olja    

 

„Olje“, dopolnjeno z — 

pridevnikom „rastlinsko“ ali 

„živalsko“, kot ustreza, ali — 

navedbo značilnega rastlinskega 

ali živalskega izvora Pridevnik 

„hidrogenirano“ mora spremljati 

navedbo hidrogeniranega olja 

 

Rafinirane maščobe 

 

„Maščoba“, dopolnjeno z — 

pridevnikom „rastlinsko“ ali 

„živalsko“, kot ustreza, ali — 

navedbo značilnega rastlinskega 

ali živalskega izvora Pridevnik 

„hidrogenirana“ mora spremljati 

navedbo hidrogenirane maščobe 

 

Mešanice moke, dobljene iz dveh ali več vrst žit 

 

„Moka“, čemur sledi naštevanje 

vrst žita, iz katerih je bila 

dobljena, v padajočem vrstnem 

redu glede na maso 

 

Škrobi modificirani škrobi, obdelani s fizikalnim postopkom ali z encimi 

 

„Škrob“ 

 

Vse vrste rib, kjer ribe predstavljajo sestavino drugega živila in pod 

pogojem, da se ime in predstavitev tega živila ne nanašajo na posebno vrsto 

rib 

 

„Ribe“ 

 

Vse vrste sira, kjer sir ali mešanica sirov predstavlja sestavino drugega živila 

in pod pogojem, da se predstavitev takega živila ne nanaša na posebno vrsto 

sira 

 

„Sir“ 

 

Vse začimbe, ki po masi ne presegajo 2 % mase živila 

 

„Začimba(-e)“ ali „mešane 

začimbe“ 

 

Vsa zelišča ali deli zelišča, ki po masi ne presegajo 2 % mase živila 

 

„Zelišče(-a)“ ali „mešana 

zelišča“ 

 

Vse vrste gumijevih pripravkov, ki se uporabljajo pri proizvodnji gumijeve 

baze za žvečilni gumi 

 

„Gumijeva baza“ 

 

Vse vrste drobljenih pekovski izdelkov 

 

„Drobtine“ ali „prepečenec“ kot 

ustreza 

 

Vse vrste sladkorjev 

 

„Sladkor“ 

 

Brezvodna dekstroza ali monohidrat dekstroze 

 

„Dekstroza“ 



 

Glukozni sirup in brezvodni glukozni sirup 

 

„Glukozni sirup“ 

 

Vse vrste mlečnih proteinov (kazeini, kazeinati in proteini sirotke) in njihove 

mešanice 

 

„Mlečni proteini“ 

 

Stisnjeno, ekstrahirano ali rafinirano kakavovo maslo 

 

„Kakavovo maslo“ 

 

Vse vrste vina, kakor je opredeljeno z Uredbo Sveta (ES) št. 479/2008 z dne 

29. aprila 2008 o skupni ureditvi trga za vino, spremembi uredb (ES) 

št. 1493/1999, (ES) št. 1782/2003, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 3/2008 ter 

razveljavitvi uredb (EGS) št. 2392/86 in (ES) št. 1493/1999 (UL L št. 148 z 

dne 6. 6. 2008, str. 1). 

  

 

„Vino“ 

 

Skeletno mišičevje (**) vrst sesalcev in perutnine, ki se uporablja za 

prehrano ljudi, z naravno vsebovanim ali priraslim tkivom, pri katerem 

vsebnosti skupne maščobe in vezivnega tkiva ne presegata vrednosti, 

navedenih spodaj, in kadar je meso sestavina drugega živila. Proizvodi, ki so 

opredeljeni kot „mehansko izkoščičeno meso“, so iz te opredelitve 

izključeni. Najvišja vsebnost maščobnega in vezivnega tkiva za sestavine z 

oznako „… meso“. 

Vrsta Maščobe (%)  

 

Vezivno tkivo ( 

1 ) (%)  

 

Sesalci (razen kuncev in 

prašičjega mesa) in vrste 

mešanega mesa, kjer 

prevladuje meso sesalcev  

 

25  

 

25  

 

Prašičje meso  

 

30 25  

 

Perutninsko in kunčje 

meso  

 

15 10 

 

 ( 1 ) Vsebnost vezivnega tkiva se izračuna iz razmerja med vsebnostjo 

kolagena in mesnih beljakovin. Vsebnost kolagena je vsebnost 

hidroksiprolina, pomnožena s faktorjem 8. 

______________________________________________________________ 

 Če so najvišje vrednosti presežene, vsa druga merila za opredelitev „meso“ 

pa so izpolnjena, je vsebnost „… mesa“ potrebno ustrezno znižati, seznam 

sestavin pa mora poleg izraza „… meso“ navajati prisotnost maščob in/ali 

vezivnega tkiva. 

 

„… meso“ in ime(-na) (*) vrste 

živali, iz katere je meso 
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