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Statens livsmedelsverks föreskrifter
om ändring av föreskrifterna (SLV
1973:1) om spannmåls- och bageriprodukter;

SLVFS 1999:30
( H 325: 1)
Utkom från trycket
1999- 11 -26

beslutade den 12 november 1999.

Med stöd av 25 och 55 §§ livsmedelsföro rdningen ( 197 1:807)' beslutar
Statens Iivsmedelsverk i fråga om verkets föreskrifter (S L V 1973: I) om
spannm å ls- och bageriprodukter 2
dels att 9 och 12- 16 §§ ska ll upphöra att gälla,
dels att rubrike rna s kall utgå,
dels att I I § ska ll ha följande lyde lse,
dels att e n ny pa ragraf, 12 §, med fö ljande lyde lse s kall in föras.
Till fö lj d härav kom mer fö reskri fterna att ha fö ljande lydelse från och med
den dag de träder i kra ft.
Med spannmå l förstås de mogna frukterna av vete, råg, ko rn , havre,
I §
ri s, majs och hi rs. T ill spannmå l hänföres även bovete .
Mj öl, g ryn e ller fl ingor av spannm ål få r per 100 g ra m innehå ll a samman lagt högst 0 , I gram av sådana växtdelar, som i större mängd ka n antagas vara
otj änliga ti ll människoföda, och samma nlagt högst 0,5 gram a nd ra växtde la r
än sådana som utgöres av e lle r härrör från span nmå l.
2§
Med f ullkornsmjöl (helkornsmjöl) fö rstås mjöl av vete, råg, korn e ller
havre som inne hå lle r a lla de beståndsde lar av sädeskornet som o ms lutes av
frukts kal e t med fruktskal et inbegripet.
3§
Med grahamsmj öl förstås full korn smjöl av vete.
Med vetemjöl förstås sikta t mj öl av ve te som innehå ller hu vudsak Iigen
vete ko rnets kärna sedan största de le n av s kal och grodd siktats bort.
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Förordningen omtryckt 1990:310: senaste lydelse av 55 § 1998: I 13.

2 Föreskri fterna omtryckta SLVFS 1982: 14.
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2
Med rågmjöl förstås fullkornsmjöl av råg.
Med siktat rågmjöl förstås mjö l av råg som innehåller huvudsakligen rågkornets kärna sedan delar av skal och grodd siktats bort.

4 §

5§
Med veteflingor, rågflingoreller kornflingor förstås he la eller i bitar
skurna vetekorn respektive rågkorn e ller korngryn, som pressats så att
s mältbarheten ökat e ller koktiden förkortats.

Med havregryn och havreflingor fö rstås he la e ller i bitar s kurna
havrekärnor som har behandl ats så att fettförstöra nde e nzyme r inaktiverats.
Efter behand lingen har produkten pressats så att smältbarheten ökat e ller
koktiden förkortats.

6 §

7§

Med mannagryn förstås gryn av vete kornets inre kärna.

8§
Bestämmelserna i I § andra stycket och 2- 7 §§ om sammansättning
och beskaffenhet i övrigt ska ll gälla som livsmede lsstandard en ligt 7 §
li vsmedels lagen ( 1971 :5 11 ).
9§

har upphävts genom SLVFS 1999:30.

10 § Beteckningarna i 2-7 §§ faststä lles som fö rbe hållna livsmedel sbeteckningar enl igt 15 § livsmedel slagen.
11 §J Saluhålles mjöl, gryn e ll er flin gor av spannmål unde r be teckning,
vari ingår ett e ller flera växtnamn, skall de vara framstä llda av de angivna
växterna men får per I 00 gram innehålla högst 5 gram mj ö l, gryn e lle r
flin gor av annat s lag än beteckningen anger.
12 §

J

Livsmede lsverket kan medge di spens från dessa föreskrifter.

Ändringen innebär att första stycket upphävs.
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Dessa fö reskrifter träder i kraft i fråga om 12 § i dess nya lyde lse
omedelbart oc h i övrigt den 14 fe bruari 2000 . Inte he ll er fö re detta datum
behöver de upphävda föreskriftern a tillä mpas. Detta gä ller dock i fråga om
12- 16 §§ e ndast under förutsättning att motsvarande mängdde kl aration
lä mnas e nli gt 34 § verkets fö reskrifter (S LVFS 1993: I 9) om märkn ing och
presentati on av li vsmedel i dess lyde lse enligt SL YFS 1998: 15.
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