CATEGORII DE PRODUSE ALIMENTARE
Descrierea detaliată la https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs_foodimprovement-agents_guidance_1333-2008_annex2.pdf
Număr

Denumire

01.

Produse lactate și analogi

01.1.

Lapte pasteurizat și sterilizat nearomatizat (inclusiv UHT)

01.2.

Produse lactate fermentate nearomatizate, inclusiv lapte bătut natural
nearomatizat (cu excepția laptelui bătut sterilizat) netratat termic după fermentare

01.3.

Produsele lactate fermentate nearomatizate, tratate termic după fermentare

01.4.

Produse lactate fermentate aromatizate, inclusiv produse tratate termic

01.5.

Lapte deshidratat, astfel cum este definit în Directiva 2001/114/CE

01.6.

Smântână și smântână praf

01.6.1.

Smântână pasteurizată nearomatizată (cu excepția smântânii cu conținut redus de
grăsime)

01.6.2.

Produse nearomatizate pe bază de smântână fermentate cu fermenți vii și produse
de substituție cu un conținut de grăsime mai mic de 20 %

01.6.3.

Alte tipuri de smântână

01.7.

Brânză și brânzeturi

01.7.1.

Brânză nematurată, cu excepția produselor de la categoria 16

01.7.2.

Brânză maturată

01.7.3.

Coajă comestibilă de brânză

01.7.4.

Brânză din zer

01.7.5.

Brânză topită

01.7.6.

Brânzeturi (cu excepția produselor de la categoria 16)

01.8.

Analogi de produse lactate, inclusiv preparate de albire a băuturilor

01.9.

Cazeinați comestibili

02.

Grăsimi și uleiuri și emulsii de grăsimi și uleiuri

02.1.

Grăsimi și uleiuri practic anhidre (cu excepția grăsimilor lactate anhidre)

02.2.

Emulsii de grăsimi și uleiuri, în principal de tip apă în ulei

02.2.1.

Unt și unt concentrat și ulei de unt și grăsimi lactate anhidre

02.2.2.

Alte emulsii de grăsimi și uleiuri, inclusiv tartinabile, astfel cum sunt definite în
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, precum și emulsii lichide

02.3.

Spray de ulei comestibil vegetal pentru ungerea tăvilor

03.

Înghetață

04.

Fructe și legume

04.1.

Fructe și legume neprelucrate

04.1.1.

Fructe și legume proaspete întregi

04.1.2.

Fructe și legume descojite, tăiate și mărunțite

04.1.3.

Fructe și legume congelate

04.2.

Fructe și legume prelucrate

04.2.1.

Fructe și legume uscate

04.2.2.

Fructe și legume în oțet, ulei sau saramură

04.2.3.

Fructe și legume conservate în cutii sau borcane

04.2.4.

Preparate din fructe și legume, cu excepția produselor de la punctul 5.4

04.2.4.1. Preparate din fructe și legume, cu excepția compoturilor
04.2.4.2. Compoturi, cu excepția produselor de la categoria 16
04.2.5.

Gem, jeleuri și marmelade și alte produse similare

04.2.5.1. Gemuri extra și jeleuri extra, astfel cum sunt definite în Directiva 2001/113/CE
04.2.5.2. Gem, jeleuri și marmelade și piure de castane îndulcit, astfel cum sunt definite în
Directiva 2001/113/CE
04.2.5.3. Alte preparate tartinabile similare din fructe și legume
04.2.5.4. Unt de fructe cu coajă lemnoasă și preparate tartinabile din fructe cu coajă
lemnoasă
04.2.6.

Produse din cartofi prelucrați

05.

Produse de cofetărie

05.1.

Produse din cacao și ciocolată reglementate de Directiva 2000/36/CE

05.2.

Alte produse de cofetărie, inclusiv dropsuri pentru împrospătarea respirației

05.4.

Gumă de mestecat

05.3.

Decorațiuni, învelișuri și umpluturi, cu excepția umpluturilor pe bază de fructe de la
categoria 4.2.4

06.

Cereale și produse pe bază de cereale

06.1.

Boabe de cereale întregi, sfărâmate, sau transformate în fulgi

06.2.

Făinuri și amidonuri

06.2.1.

Făinuri și alte produse de morărit și amidonuri

06.2.2.

Amidonuri

06.3.

Cereale pentru micul dejun

06.4.

Paste făinoase

06.4.1.

Paste făinoase proaspete

06.4.2.

Paste făinoase uscate

06.4.3.

Paste făinoase proaspete preparate în prealabil

06.4.4.

Gnocchi din cartofi

06.4.5.

Umpluturi pentru paste alimentare umplute (ravioli și alte paste similare)

06.5.

Tăiței

06.6.

Aluaturi

06.7.

Cereale preparate în prealabil (prefierte) sau prelucrate

07.

Produse de panificație

07.1.

Pâine și chifle

07.1.1.

Pâine preparată exclusiv cu următoarele ingrediente: făină de grâu, apă, drojdie sau
agent de fermentare, sare

07.1.2.

Pain courant français; Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

07.2.

Produse fine de panificație

08.

Carne

08.1

Carne proaspătă, cu excepția preparatelor din carne, astfel cum sunt definite în
Regulamentul (CE) nr. 853/2004

08.2

Preparate din carne, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 853/2004

08.3

Produse din carne

08.3.1

Produse din carne netratate termic

08.3.2

Produse din carne tratate termic

08.3.3

Membrane și învelișuri și decorațiuni pentru carne

08.3.4

Produse din carne conservate în mod tradițional, cu prevederi specifice referitoare
la nitriți și nitrați

08.3.4.1 Produse tradiționale conservate prin imersie în soluție de saramură (produse din
carne conservate prin imersie într-o soluție de conservare care conține nitriți și/sau
nitrați, sare și alte componente)
08.3.4.2 Produse tradiționale din carne, conservate prin uscare (procedeul de conservare
prin uscare presupune aplicarea uscată pe suprafața cărnii a amestecului de
conservare care conține nitriți și/sau nitrați, sare și alte componente, urmată de o
perioadă de stabilizare/maturare)
08.3.4.3 Alte produse din carne conservate în mod tradițional (procedee de conservare prin
imersie în soluție de saramură și prin uscare, utilizate în combinație sau cele în care
se include nitrit și/sau nitrat într-un produs compus sau în care soluția de
conservare se injectează în produs înainte de preparare)
09.

Pește și produse de pescărie

09.1.

Pește și produse de pescărie neprelucrate

09.1.1.

Pește neprelucrat

09.1.2.

Moluște și crustacee neprelucrate

09.2.

Pește și produse de pescărie prelucrate, inclusiv moluște și crustacee

09.3.

Icre

10.

Ouă și produse din ouă

10.1.

Ouă neprelucrate

10.2.

Ouă și produse din ouă prelucrate

11.

Zaharuri, siropuri, miere și îndulcitori de masă

11.1.

Zaharuri și siropuri, astfel cum sunt definite în Directiva 2001/111/CE

11.2.

Alte zaharuri și siropuri

11.3.

Miere, astfel cum este definită în Directiva 2001/110/CE

11.4.

Îndulcitori de masă

11.4.1.

Îndulcitori de masă sub formă lichidă

11.4.2.

Îndulcitori de masă sub formă de pudră

11.4.3.

Îndulcitori de masă sub formă de tablete

12.

Săruri, condimente, supe, sosuri, salate și produse proteice

12.1.

Sare și înlocuitori de sare

12.1.1.

Sare

12.1.2.

Înlocuitori de sare

12.2.

Ierburi, condimente, produse de asezonare

12.2.1.

Ierburi și condimente

12.2.2.

Produse de asezonare și condimentare

12.3.

Oțeturi și acid acetic diluat (diluat cu apă până la 4-30 % din volum)

12.4.

Muștar

12.5.

Supe și ciorbe

12.6.

Sosuri

12.7.

Salate și produse tartinabile condimentate

12.8.

Drojdie și produse din drojdie

12.9.

Produse proteice, cu excepția produselor de la categoria 1.8

13.

Alimente cu destinație nutrițională specială, astfel cum sunt definite în Directiva
2009/39/CE

13.1.

Alimente pentru sugari și copii mici

13.1.1.

Formule de început ale preparatelor pentru sugari, astfel cum sunt definite în
Directiva 2006/141/CE a Comisiei (1)

13.1.2.

Formule de continuare ale preparatelor pentru copii de vârstă mică, astfel cum sunt
definite în Directiva 2006/141/CE

13.1.3.

Preparate pe bază de cereale prelucrate și alimente pentru sugari și copii de vârstă
mică, astfel cum sunt definite în Directiva 2006/125/CE a Comisiei (2)

13.1.4.

Alte alimente pentru copii de vârstă mică

13.1.5.

Alimente dietetice pentru sugari și copii de vârstă mică, destinate unor scopuri
medicale speciale, astfel cum sunt definite în Directiva 1999/21/CE a Comisiei (3), și
formule speciale pentru sugari

13.1.5.1. Alimente dietetice pentru sugari, destinate unor scopuri medicale speciale, și
formule speciale pentru sugari
13.1.5.2. Alimente dietetice pentru sugari și copii de vârstă mică, destinate unor scopuri
medicale speciale, astfel cum sunt definite în Directiva 1999/21/CE
13.2.

Alimente dietetice destinate unor scopuri medicale speciale, definite în Directiva
1999/21/CE (cu excepția produselor de la categoria de produse alimentare 13.1.5)

13.3.

Alimente dietetice pentru controlul greutății, destinate să înlocuiască complet
aportul alimentar zilnic sau o masă individuală (în totalitate sau parțial aportul
alimentar zilnic total)

13.4.

Alimente adecvate pentru persoanele cu intoleranță la gluten, astfel cum sunt
definite în Regulamentul (CE) nr. 41/2009 al Comisiei (4)

14.

Băuturi

14.1.

Băuturi nealcoolice

14.1.1.

Apă, inclusiv apă minerală naturală, astfel cum este definită în Directiva
2009/54/CE, și apă de izvor și toate celelalte ape îmbuteliate sau ambalate

14.1.2.

Sucuri de fructe, astfel cum sunt definite în Directiva 2001/112/CE, și sucuri de
legume

14.1.3.

Nectaruri de fructe, astfel cum sunt definite în Directiva 2001/112/CE, și nectaruri
de legume și alte produse similare

14.1.4.

Băuturi aromatizate

14.1.5.

Cafea, ceai, infuzii de plante și de fructe, cicoare; ceai, infuzii de plante și fructe și
extracte de cicoare; preparate din ceaiuri, plante, fructe și cereale pentru infuzii,
precum și amestecuri sau amestecuri solubile din aceste produse

14.1.5.1. Cafea, extracte de cafea
14.1.5.2. Altele
14.2.

Băuturi alcoolice, inclusiv echivalenți fără alcool și cu conținut scăzut de alcool

14.2.1.

Bere și băuturi din malț

14.2.2.

Vin și alte produse definite în Regulamentul (CEE) nr. 1234/2007 și omologii fără
alcool

14.2.3.

Cidru de mere și de pere

14.2.4.

Vin din fructe și Made wine

14.2.5.

Mied

14.2.6.

Băuturi spirtoase, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 110/2008

14.2.7.

Produse aromatizate pe bază de vin, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CEE)
nr. 1601/91

14.2.7.1. Vinuri aromatizate
14.2.7.2. Băuturi aromatizate pe bază de vin
14.2.7.3. Cocteiluri aromatizate din produse vitivinicole
14.2.8.

Alte băuturi alcoolice și băuturi spirtoase cu mai puțin de 15 % alcool, inclusiv
amestecuri de băuturi alcoolice cu băuturi nealcoolice

15.

Aperitive condimentate și gustări gata de consum

15.1.

Gustări pe bază de cartofi, cereale, făină sau amidon

15.2.

Fructe cu coajă lemnoasă prelucrate

16.

Deserturi, cu excepția produselor de la categoriile 1, 3 și 4

17.

Suplimente alimentare, astfel cum sunt definite în Directiva 2002/46/CE a
Parlamentului European și a Consiliului (5), cu excepția suplimentelor alimentare
pentru sugari și copii de vârstă mică

17.1.

Suplimente alimentare furnizate sub formă solidă, inclusiv sub formă de capsule și
tablete și sub alte forme similare, cu excepția formelor masticabile

17.2.

Suplimente alimentare furnizate sub formă lichidă

17.3.

Suplimente alimentare furnizate sub formă de sirop sau masticabile

18.

Produse alimentare prelucrate, altele decât cele de la categoriile 1-17, cu excepția

alimentelor destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică
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