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Utkom från trycket  
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 Med stöd av 55 § livsmedelsförordningen (1971:807)1 föreskriver 

Livsmedelsverket att bilaga 1 till verkets föreskrifter och allmänna råd 

(SLVFS 1993:34) om aromer m.m. skall ha följande lydelse. 

___________________ 

 

 Dessa föreskrifter träder i kraft den 12 juli 2003.  

 

 

 

BERTIL NORBELIE 

 

 

 

  Susanne Carlsson 

  (Regelavdelningen) 

 

  

                                                 
1 Förordningen omtryckt 1990:310. Senaste lydelse av 55 § 1998:133. 
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Bilaga 1 

(till SLVFS 1993:34) 

A.  Förteckning över livsmedelsgrupper i vilka andra 

aromer än rökaromer får användas  

(För rökaromer se avsnitt B i denna bilaga.) 

 

 Uppdelningen i livsmedelsgrupper anknyter till indelningen i bilaga 1, 

avsnitt B, i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 1999:22) om livsmedels-

tillsatser. 

 

1.1.2 Drycker baserade på mjölk eller mjölkprodukter och liknande  

  produkter, aromatiserade eller syrade 

 

1.4.4 Gräddliknande produkter 

 

1.5.2 Pulverprodukter som inte omfattas av 1.5.1 

 

1.6 Ost 

 

1.7 Desserter baserade på mjölk eller mjölkprodukter 

 

2.2.1.2 Margarin och margarinliknande produkter 

 

2.2.2 Fettemulsioner med mindre än 60% fett 

 

2.3 Fettemulsioner som inte omfattas av 2.2 

 

2.4 Desserter baserade på fett 

 

3  Glassvaror 

 

4.3.1 Torkade frukter och grönsaker 

 

4.3.2 Frukter och grönsaker i ättika, olja eller saltlake 

 

4.3.3 Helkonserverade eller pastöriserade frukter och grönsake 

 

4.3.4 Sylt, gelé och liknande produkter: se Livsmedelsverkets  

  föreskrifter om sylt, gelé och marmelad m.m. 

 

4.3.5 Kanderade frukter och grönsaker 
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4.3.6 Frukt- och grönsaksberedningar  

 

4.3.7 Desserter baserade på frukt och grönsaker 

 

4.3.8 Fermenterade frukt- och grönsaksprodukter 

 

4.3.9 Stekta eller friterade frukter och grönsaker 

 

5.1 Kakao- och chokladvaror: se Livsmedelsverkets föreskrifter om 

kakao- och chokladvaror 

 

5.2 Kakao- och konfektyrvaror som inte omfattas av 5.1 och 5.3  

 

5.3 Tuggummi  

 

6.3 Frukostcerealier 

 

6.5 Desserter baserade på spannmål eller stärkelse 

 

6.6 Frityrsmet 

 

7  Bageriprodukter 

 

8.2 Köttprodukter, hela eller i bitar 

 

8.3 Köttprodukter, finfördelade 

 

9.2.1 Frysta och djupfrysta fiskvaror exklusive kräftdjur och blötdjur:  

  gäller endast till skaldjursliknande produkter 

 

9.4.4 Fiskvaror i kylkonserv som inte omfattas av grupp 9.4.1-9.4.3:  

  gäller endast till skaldjursliknande produkter 

 

9.5 Fiskvaror, helkonserv: gäller endast till skaldjursliknande pro- 

  dukter 

 

10.5 Desserter baserade på ägg 

 

12.2 Örtkryddor, kryddor och smakpreparat 

 

12.3 Ättika 
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12.4 Senap 

 

12.5 Soppor och buljong 

 

12.6 Såser  

 

12.7 Sallader och smörgåspålägg baserade på kakao, torkad frukt, fett  

  eller mjölk  

 

12.9 Proteinprodukter 

 

13.6 Kosttillskott och liknande preparat 

 

14.1.4 Aromatiserade drycker och liknande produkter, dock ej saft 

 

14.1.5 Kaffe och produkter som kan användas som kaffe samt te, örtte 

och andra varma drycker  

För kaffe- och cikoriaextrakt gäller bestämmelserna i Livsmedels-

verkets föreskrifter om kaffe- och cikoriaextrakt 

För drickchoklad gäller bestämmelserna i Livsmedelsverkets före-

skrifter om kakao- och chokladvaror 

 

14.2.1 Öl 

 

14.2.3.4 Aromatiserat vin, aromatiserade vinbaserade drycker och aromati-

  serade drinkar baserade på vinprodukter 

 

14.2.6 Spritdrycker 

 

15 Snacks 

 

16.1 Aromatiserade desserter baserade på vatten 

 

16.2 Dekoration och överdrag 

 

16.3 Pastafyllning 

 

16.6 Snus och tuggtobak 

 

16.7 Livsmedel som inte omfattas av grupperna 1-16.6  
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B.  Förteckning över livsmedelsgrupper i vilka rökaromer 

får användas 

Uppdelningen i livsmedelsgrupper anknyter till indelningen i bilaga 1, 

avsnitt B, i Livsmedelsverkets kungörelse (SLVFS 1999:22) med föreskrifter 

och allmänna råd om livsmedelstillsatser. 

Se även Livsmedelsverkets föreskrifter om kakao- och chokladvaror, Livs-

medelsverkets föreskrifter om sylt, gelé och marmelad m.m. och Livsmedels-

verkets föreskrifter om kaffeextrakt och cikoriaextrakt. 

 

8.2 Köttprodukter, hela eller i bitar 

  

8.3 Köttprodukter, finfördelade 

  

9.3 Beredda fiskvaror utom kylkonserver och helkonserver 

  

9.4 Fiskvaror, kylkonserv 

  

9.5 Fiskvaror, helkonserv 

  

12.6 Såser 

  

15 Snacks 

 


