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Bilaga 1 
 
 
 
 
 

PRODUKTERNAS BENÄMNINGAR OCH DEFINITIONER 

 
 
 

1. ”Kakaosmör” är det fett som erhålls 
från kakaobönor eller delar av kakaobönor 
och som har följande egenskaper: 

- halten av fria fettsyror (uttryckt som olje-
syra) högst 1,75 % 

- halten av oförtvålbar substans (bestäms 
genom extraktion med petroleumeter) högst 
0,5 %, utom när det gäller pressat kakao-
smör, varvid halten får vara högst 0,35 %. 

2. 
a) ”Kakaopulver”, ”kakao” är en produkt 

som omvandlats till pulver av rensade, skala-
de och rostade kakaobönor och som innehål-
ler minst 20 % kakaosmör beräknat på torr-
substansens vikt och högst 9 % vatten. 

b) ”Fettreducerat kakaopulver”, ”fettre-
ducerad kakao” är kakaopulver med mindre 
än 20 % kakaosmör, baserat på torrsubstan-
sens vikt. 

c) ”Chokladpulver” är en produkt som be-
står av en blandning av kakaopulver och vis-
sa former av socker och som innehåller minst 
32 % kakaopulver. 

d) ”Sötat kakaopulver”, ”sötad kakao”, 
”drickchoklad” är en produkt som består av 
en blandning av kakaopulver och vissa for-
mer av socker och som innehåller minst 25 % 
kakaopulver. Dessa beteckningar skall åtföl-
jas av uppgiften ”fettreducerat” om produk-
ten enligt punkt b har reducerad fetthalt. 

3. ”Choklad”, ”mörk choklad” 
a) är en produkt som framställs av kakao-

produkter och vissa former av socker och 
som med förbehåll för punkt b innehåller to-
talt minst 35 % kakaotorrsubstans, inklusive 
minst 18 % kakaosmör och minst 14 % fettfri 
kakaotorrsubstans. 

b) Om produktens benämning kompletteras 
med 

- spån eller flingor, skall produkten inne-
hålla totalt minst 32 % kakaotorrsubstans, 

inklusive minst 12 % kakaosmör och minst 
14 % fettfri kakaotorrsubstans, 

- överdrag, skall produkten innehålla minst 
35 % kakaotorrsubstans, inklusive minst 
31 % kakaosmör och minst 2,5 % fettfri ka-
kaotorrsubstans, 

- giandujanöt (eller en avledning av ordet 
”Gianduja”), skall produkten framställas 

 - av choklad som innehåller totalt 
minst 32 % kakaotorrsubstans inklu-
sive minst 8 % fettfri kakaotorrsub-
stans,  

 - av finmalda hasselnötter i sådan 
mängd att 100 g av produkten inne-
håller minst 20 g och högst 40 g has-
selnötter.  

Följande får också tillföras produkten: 
- mjölk och/eller mjölktorrsubstans 
som erhållits genom indunstning i 
sådan mängd att den färdiga produk-
ten innehåller högst 5 % mjölktorr-
substans, 
- mandel, hasselnötter och andra sor-
ters nötter, antingen hela eller sön-
derdelade, i sådan mängd att de till-
sammans med de malda hasselnöt-
terna inte utgör mer än 60 % av pro-
duktens totala vikt. 

4. ”Mjölkchoklad” 
a) är en produkt som framställs av kakao-

produkter, vissa former av socker och mjölk 
eller mjölkprodukter och som med förbehåll 
för punkt b innehåller 

- minst 25 % kakaotorrsubstans, 
- minst 14 % mjölktorrsubstans, som ut-

vunnits genom delvis eller total indunstning 
av helmjölk, helt eller delvis skummad 
mjölk, grädde eller grädde utvunnen genom 
delvis eller total indunstning, smör eller 
mjölkfett, 

- minst 2,5 % fettfri kakaotorrsubstans, 
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- minst 3,5 % mjölkfett, och vars 
- totala fetthalt (kakaosmör och mjölkfett) 

är minst 25 %. 
b) Om produktens benämning kompletteras 

med 
- spån eller flingor, skall produkten inne-

hålla totalt minst 20 % kakaotorrsubstans och 
minst 12 % mjölktorrsubstans som utvunnits 
genom delvis eller total indunstning av hel-
mjölk, helt eller delvis skummad mjölk, 
grädde eller grädde utvunnen genom delvis 
eller total indunstning, smör eller mjölkfett 
och totalt minst 12 % fett (kakaosmör och 
mjölkfett), 

- överdrag, skall produkten innehålla totalt 
minst 31 % fett (kakaosmör och mjölkfett), 

- giandujanöt (eller en avledning av ordet 
”Gianduja”), skall produkten framställas  

 - av mjölkchoklad som innehåller 
minst 10 % mjölktorrsubstans som 
utvunnits genom delvis eller total in-
dunstning av helmjölk, helt eller del-
vis skummad mjölk, grädde eller 
grädde utvunnen genom delvis eller 
total indunstning, smör eller mjölk-
fett och 

 - av finmalda hasselnötter i sådan 
mängd att 100 g av produkten inne-
håller minst 15 g och högst 40 g has-
selnötter.  

Mandel, hasselnötter och andra sorters nöt-
ter, antingen hela eller sönderdelade, får ock-
så tillsättas i sådan mängd att de tillsammans 
med de malda hasselnötterna inte utgör mer 
än 60 % av produktens totala vikt. 

c) När ordet ”mjölk” i produktens benäm-
ning ersätts med 

- ”tillverkad av grädde”, skall produkten 
innehålla minst 5,5 % mjölkfett, 

- ”tillverkad av skummjölk”, skall produk-
ten innehålla högst 1 % mjölkfett. 

5. ”Ljus mjölkchoklad” är en produkt som 
framställs av kakaoprodukter, vissa former 
av socker samt mjölk eller mjölkprodukter 
och som innehåller 

- minst 20 % kakaotorrsubstans, 
- minst 20 % mjölktorrsubstans, som erhål-

lits genom delvis eller total indunstning av 
helmjölk, helt eller delvis skummad mjölk, 
grädde eller grädde utvunnen genom delvis 
eller total indunstning, smör eller mjölkfett, 

- minst 2,5 % fettfri kakaotorrsubstans, 

- minst 5 % mjölkfett, och vars 
- totala fetthalt (kakaosmör och mjölkfett) 

är minst 25 %. 
6. ”Vit choklad” är en produkt som fram-

ställs av kakaosmör, mjölk eller mjölkpro-
dukter samt vissa former av socker och som 
innehåller minst 20 % kakaosmör och minst 
14 % mjölktorrsubstans, som erhållits genom 
delvis eller total indunstning av helmjölk, 
helt eller delvis skummad mjölk, grädde eller 
grädde som erhållits genom delvis eller total 
indunstning, smör eller mjölkfett, varav 
minst 3,5 % mjölkfett. 

7. ”Fylld choklad”, ”choklad med 
…fyllning”, ”choklad fylld med…” är en 
fylld produkt vars yttre del består av någon 
av de produkter som definieras i punkterna 3, 
4, 5 och 6. Beteckningarna avser inte produk-
ter vars inre del består av bageri- eller kondi-
toriprodukter, kex, glassprodukter eller frysta 
produkter av saftistyp. Den yttre chokladde-
len av en sådan produkt skall utgöra minst 
25 % av produktens totala vikt. 

8. ”Chocolate a la taza” är en produkt som 
framställs av kakaoprodukter, vissa former 
av socker och mjöl eller stärkelse av vete, ris 
eller majs och som innehåller totalt minst 
35 % kakaotorrsubstans, inklusive minst 
18 % kakaosmör och minst 14 % fettfri ka-
kaotorrsubstans samt högst 8 % mjöl eller 
stärkelse.  

9. ”Chocolate familiar a la taza” är en 
produkt som framställs av kakaoprodukter, 
vissa former av socker och mjöl eller stärkel-
se av vete, ris eller majs och som innehåller 
totalt minst 30 % kakaotorrsubstans, inklusi-
ve minst 18 % kakaosmör och minst 12 % 
fettfri kakaotorrsubstans samt högst 18 % 
mjöl eller stärkelse. 

10. ”Chokladpralin”, ”pralin” är en pro-
dukt i munsbitsstorlek som består av fylld 
choklad eller choklad eller blandning av cho-
klad, enligt definitionerna i punkterna 3, 4, 5 
eller 6, och andra ätliga ämnen, förutsatt att 
chokladen utgör minst 25 % av produktens 
totala vikt. 

Socker 
I denna förordning avses med vissa former 

av socker inte enbart sådana former av sock-
er som omfattas av direktiv 2001/111/EG. 

Beräkning av procentsatser 
De minimihalter som fastställs i punkterna 
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3, 4, 5, 6, 8 och 9 i denna bilaga skall beräk-
nas efter avdrag för vikten av de övriga in-
gredienser som anges i 3 § 1 och 2 mom. i 
förordningen. De minimihalter som nämns i 
punkterna 7 och 10 i denna bilaga skall be-
räknas efter avdrag för vikten av de övriga 

ingredienser som anges i 3 § 1 mom. i för-
ordningen samt vikten av fyllningen. Mäng-
den choklad i dessa produkter skall beräknas 
i förhållande till den färdiga produktens tota-
la vikt, inklusive fyllning. 
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Bilaga 2 
 
 

TILLÅTNA VEGETABILISKA FETTER 

 
De vegetabiliska fetter som nämns i 4 § i 

denna förordning skall var för sig eller i 
blandat tillstånd vara ekvivalenta med kakao-
smör och uppfylla följande kriterier: 

a) De är vegetabiliska fetter som inte inne-
håller laurinsyra och som är rika på symmet-
riska enkelomättade triglycerider av typen 
POP, POSt och StOSt(1). 

b) De kan blandas med kakaosmör i alla 
proportioner och är förenliga med dess fysi-

kaliska egenskaper (smältpunkt och kristalli-
seringstemperatur, smälthastighet, behov av 
temperering). 

c) De utvinns endast genom raffinering 
och/eller fraktionering; enzymatiska föränd-
ringar av triglyceridstrukturen är uteslutna. 

I enlighet med dessa kriterier får följande 
vegetabiliska fetter, som utvinns ur nedan 
förtecknade växter, användas: 

 
 

Vanligt namn för det vegetabiliska fettet Vetenskapligt namn för de växter ur vilka det 
förtecknade fettet kan utvinnas 

1. Illipe, Borneotalg eller Tengkawang Shorea spp. 
2. Palmolja Shorea Elaeis guineensis, Elaeis olifera spp 
3. Sal Shorea robusta 
4. Karite, Shea Butyrospermum parkii 
5. Kokum gurgi Garcinia indica 
6. Mangokärnsolja Mangifera indica 

 
(1) P (plamitinsyra), O (oljesyra), St (stearinsyra) 
 
 
 
 


