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O b s a h:
41. Potravinový kódex Slovenskej republiky

VÝNOS
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 3. mája 2001 č. 787/1/2001-100,
ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca
spracované ovocie a spracovanú zeleninu
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej
republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej
republiky podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z.z.
o potravinách ustanovujú:
TRETIA ČASŤ
OSOBITNÉ POŽIADAVKY
DVADSIATA HLAVA
SPRACOVANÉ OVOCIE A SPRACOVANÁ
ZELENINA

na výrobu a na dovoz výrobkov z ovocia a výrobkov zo zeleniny spracovaných konzervovaním, na
manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu.
(2) Táto hlava potravinového kódexu sa nevzťahuje na nápoje, studené omáčky, sirupy a výrobky
pre dojčatá a malé deti.
(3) Ak sa v tejto hlave potravinového kódexu
neustanovuje inak, vzťahujú sa na výrobu a na dovoz výrobkov z ovocia a výrobkov zo zeleniny spracovaných konzervovaním, na manipuláciu s nimi
a na ich uvádzanie do obehu ustanovenia prvej
a druhej časti potravinového kódexu1).

Prvý oddiel
Základné ustanovenia
§1
Úvodné ustanovenia
(1) Táto hlava Potravinového kódexu Slovenskej
republiky (ďalej len „potravinový kódex“) sa vzťahuje

1)

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.981/
1996 -100 z 20. mája 1996, ktorým sa vydáva prvá časť
a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky (oznámenie č. 195/1996 Z.z.)
v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 16. decembra 1997 č. 557/1998 -100 (oznámenie č. 284/
1998 Z.z.).
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§2

odstránením určitého podielu vody z ovocnej šťavy
alebo zo zeleninovej šťavy fyzikálnym postupom.

Vymedzenie pojmov
(1) Spracované ovocie a spracovaná zelenina
sú výrobky upravené konzervovaním, ktorých charakteristickú zložku tvorí ovocie a zelenina.
(2) Konzervovanie ovocia a konzervovanie zeleniny sú technologické procesy, ktorými sa zabezpečuje uchovanie výrobkov pred skazením, predlžuje sa ich trvanlivosť, dosahuje sa ich požadovaná kvalita a zabezpečuje sa ich zdravotná neškodnosť inaktiváciou mikroorganizmov a zastavením alebo spomalením aktivity enzýmov v ovocí
a v zelenine.
(3) Konzervovanie ovocia a konzervovanie zeleniny termosterilizáciou je ich konzervovanie vo
vzduchotesne uzatvorených obaloch pôsobením
zvýšenej teploty po určitý čas.
(4) Konzervovanie ovocia a konzervovanie zeleniny osmoanabiózou je ich konzervovanie odstraňovaním voľnej vody sušením, zahusťovaním alebo
vymrazovaním alebo zvyšovaním osmotického
tlaku v tkanivových kvapalinách pridávaním osmoticky aktívnych látok, napr. cukru alebo jedlej soli.
(5) Konzervovanie ovocia a konzervovanie
zeleniny nízkou teplotou je ich schladzovanie alebo
zmrazovanie.
(6) Konzervovanie ovocia a konzervovanie zeleniny úpravou skladovacej atmosféry je ich konzervovanie vytesnením vzduchu z obalu (evakuácia)
alebo konzervovanie v prostredí inertných plynov.
(7) Konzervovanie ovocia a konzervovanie zeleniny chemoanabiózou je ich konzervovanie chemickou úpravou, a to pridaním alkoholu, potravinárskych kyselín alebo pridaním chemickej konzervačnej látky.
(8) Konzervovanie ovocia a konzervovanie zeleniny kvasením je ich konzervovanie procesom
mliečneho kvasenia pôsobením baktérií mliečneho
kvasenia, ktoré vytvárajú najmä kyselinu mliečnu,
kyselinu octovú a etanol.
(9) Ovocná šťava alebo zeleninová šťava je šťava
získaná z ovocia alebo zo zeleniny mechanickými
procesmi, s farbou, chuťou a vôňou typickou pre
príslušný druh ovocia alebo zeleniny; je skvasiteľná,
ale neskvasená.
(10) Koncentrovaná ovocná šťava alebo koncentrovaná zeleninová šťava je šťava zahustená
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(11) Sukus je vylisovaná zakonzervovaná ovocná šťava alebo zakonzervovaná zeleninová šťava.
(12) Pulpa (dužina) je požívateľná časť z celých
plodov ovocia alebo zeleniny, ktoré môžu byť rozkrájané alebo roztlačené, nesmú však byť spracované
ako pretlak; ak je to technologicky nevyhnutné, možno používať aj plody s kôrou, šupkou, semenami,
jadrami a pod.
(13) Ovocný pretlak (dreň, pyré) je polovýrobok,
polotovar alebo výrobok vyrobený z rozvareného
alebo nerozvareného prepasírovaného ovocia,
s prídavkom sladidla alebo bez prídavku sladidla,
konzervovaný zahustením, termosterilizáciou,
zmrazením alebo chemoanabiózou.
(14) Vodný extrakt z ovocia alebo zo zeleniny je
vodný výluh z ovocia alebo zo zeleniny, ktorý vzhľadom na nevyhnutne spôsobené straty pri dokonalom spracúvaní obsahuje všetky rozpustné zložky
použitého ovocia alebo zeleniny.
(15) Kompót sú upravené plody ovocia alebo
zeleniny zaliate ovocnou šťavou alebo zeleninovou
šťavou, cukrovým nálevom alebo nálevom s iným
sladidlom, alebo bez nálevu (vo vlastnej šťave) a konzervované termosterilizáciou v uzatvorenom obale.
(16) Marmeláda je výrobok z ovocia alebo zo
zeleniny polotuhej až tuhej homogénnej rôsolovitej
konzistencie, s prídavkom cukru alebo iných sladidiel, alebo aj iných prísad a prídavných látok.
(17) Džem je výrobok polotuhej rôsolovitej konzistencie vyrobený z ovocia alebo zo zeleniny s prídavkom cukru alebo iných sladidiel, alebo aj iných
prísad a prídavných látok; musí obsahovať celé ovocie alebo rozpoznateľné kúsky ovocia.
(18) Rôsol (želé) je výrobok polotuhej rôsolovitej
konzistencie vyrobený z ovocnej šťavy alebo zo zeleninovej šťavy alebo z vodného extraktu z ovocia
alebo zo zeleniny s prídavkom cukru alebo iných
sladidiel, alebo aj iných prísad a prídavných látok.
(19) Lekvár je výrobok z ovocia polotuhej až
tuhej konzistencie vyrobený odparovaním vody bez
prídavku cukru alebo s prídavkom cukru; časť cukru
môže byť nahradená škrobovým sirupom.
(20) Rozvárka (klevela) je rozvarené neprepasírované ovocie prisladené najviac 20 percentami
cukru s pridaním ochucujúcich prísad a konzervované termosterilizáciou.

(21) Gaštanové pyré je zmes pretlaku z plodov
gaštana jedlého (Castanea sativa L.), cukru alebo
iných sladidiel, alebo aj iných prísad a prídavných
látok, upravená na vhodnú konzistenciu.
(22) Sušené ovocie a sušená zelenina sú výrobky konzervované sušením bez prídavku cukru
alebo iného sladidla.

(33) Termostatová skúška je skúška vzoriek termosterilizovaných výrobkov vykonaná v termostate
pri teplote 37 oC počas 10 dní alebo použitím niektorej z rovnocenných kombinácií teploty a času
podľa druhu výrobku.
Druhý oddiel
Všeobecné požiadavky

(23) Presladené (kandizované) ovocie a presladená (kandizovaná) zelenina sú výrobky konzervované zvýšením koncentrácie cukru v dužine ovocia
alebo zeleniny.

Suroviny, prísady a prídavné látky

(24) Upravené chladené ovocie a upravená chladená zelenina je čerstvé ovocie a zelenina celé alebo upravené mechanickými operáciami, balené do
spotrebiteľského obalu a konzervované chladením
alebo chladením v kombinácii s úpravou skladovacej atmosféry.

(1) Čerstvé ovocie a čerstvá zelenina na výrobu
výrobkov z ovocia a výrobkov zo zeleniny musia
byť zdravé, technologicky dostatočne zrelé, bez viditeľnej hniloby alebo plesní, obsahujúce všetky základné zložky, očistené, zbavené častí mechanicky
poškodených alebo napadnutých škodcami.

(25) Marinovaná zelenina je polovýrobok vyrobený zaliatim zeleniny kyslým koreneným nálevom
s prídavkom disiričitanu sodného na dosiahnutie
svetlej farby výrobku.

(2) Na účely tejto hlavy potravinového kódexu
sa za ovocie považujú aj konzumné časti stopiek
rebarbory, plody mučenky, jedlé korene rastliny
ďumbier (zázvor) a tzv. „kešu“ (cashew) jablká (kešu
- jablká).

(26) Nakladaná zelenina, vrátane kvasenej kapusty, je zelenina vyrobená procesom mliečneho
kvasenia.
(27) Sterilizovaná zelenina je výrobok vyrobený
zaliatim upravenej zeleniny kyslým, slaným, slanokyslým alebo sladkokyslým nálevom a konzervovaná termosterilizáciou.
(28) Sterilizovaná marinovaná zelenina je výrobok vyrobený termosterilizáciou marinovaných
polovýrobkov.
(29) Sterilizovaná nakladaná zelenina je
výrobok vyrobený termosterilizáciou mliečne predkvasených polovýrobkov, ku ktorým možno pridávať aj čerstvú zeleninu.
(30) Zeleninový pretlak je polovýrobok, polotovar alebo výrobok vyrobený z rozvarenej zeleniny
alebo nerozvarenej zeleniny, konzervovaný termosterilizáciou, osmoanabiózou, zmrazením alebo
chemoanabiózou; možno ho vyrábať aj s prídavkom
sladidla alebo jedlej soli.
(31) Kečup je výrobok z rajčiakov a ďalších druhov zeleniny alebo ovocia s pridaním cukru alebo
iných sladidiel, korenín a iných pochutín a prídavných látok.
(32) Zelenina v soli je zelenina konzervovaná
prídavkom jedlej soli.

§3

(3) Pri spracúvaní ovocia a zeleniny možno používať najmä tieto druhy sladidiel:
a) prírodný cukor,
b) cukor,
c) extra biely cukor,
d) roztok invertného cukru,
e) invertný sirup,
f) monohydrát dextrózy,
g) bezvodú dextrózu,
h) glukózový sirup,
i) sušený glukózový sirup,
j) fruktózu,
k) vodný roztok cukru spĺňajúci tieto požiadavky:
1. sušina najmenej 62 hmotnostných percent,
2. množstvo invertného cukru (podiel fruktózy
a dextrózy 1,0±0,2) najviac 3 percentá z hmotnosti sušiny,
3. množstvo popola najviac 0,3 percenta z hmotnosti sušiny,
4. farba v roztoku najviac 75 ICUMSA jednotiek2),
5. množstvo zvyškového oxidu siričitého najviac 15 mg.kg-1 hmotnosti sušiny.
(4) Ak sa pri spracúvaní ovocia a zeleniny používajú iné sladidlá, ako sú uvedené v odseku 3,

2) ICUMSA – International Commission for Uniform Methods
of Sugar Analysis (Medzinárodná organizácia pre jednotné
metódy v analytike sacharidov).
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musia byť v súlade s ustanoveniami príslušnej hlavy
potravinového kódexu3).

hovať najmenej 50 percent sušiny stanovenej refraktometricky.

(5) Pri spracúvaní ovocia a zeleniny možno používať najmä tieto želírujúce látky:
a) pektín,
b) karagenan,
c) jedlú želatínu,
d) arabskú gumu,
e) xantánovú gumu,
f) guarovú gumu,
g) algináty.

(2) Najmenšie množstvá ovocia alebo zeleniny
použité na výrobu 1 kg hotových výrobkov podľa § 4
písm. b) až h) a gaštanového pyré sú uvedené
v prílohe č. 1 k tejto hlave potravinového kódexu.

§4

(3) Nízkoenergetické výrobky začlenené do skupín podľa § 4 písm. c) až g) môžu mať najviac 42 percent rozpustnej sušiny stanovenej refraktometricky
a najmenšie množstvá ovocnej zložky alebo zeleninovej zložky na 1 kg hotového výrobku príslušnej
skupiny výrobkov uvedenej v prílohe č.1 k tejto hlave
potravinového kódexu.

Členenie
Výrobky z ovocia a zo zeleniny sa členia na tieto
skupiny:
a) kompóty,
b) marmelády,
c) extra džemy,
d) džemy,
e) extra rôsoly (extra želé),
f) rôsoly (želé),
g) lekváre,
h) rozvárky (klevely),
i) pretlaky (drene, pyré),
j) sušené ovocie a sušenú zeleninu,
k) presladené (kandizované) ovocie a presladenú
(kandizovanú) zeleninu,
l) ovocie v alkohole,
m) upravené chladené ovocie a upravenú chladenú
zeleninu,
n) mrazené ovocie a mrazenú zeleninu,
o) nakladanú zeleninu, vrátane kvasenej kapusty,
p) sterilizovanú nakladanú zeleninu,
q) marinovanú zeleninu,
r) sterilizovanú marinovanú zeleninu,
s) sterilizovanú zeleninu,
t) nátierky a pochúťky,
u) kečupy,
v) zeleninu v soli,
w) chemicky konzervovanú zeleninu.
§5
Požiadavky na kvalitu
(1) Výrobky začlenené do skupín podľa § 4 písm.
b) až g) a gaštanové pyré musia obsahovať najmenej 60 percent rozpustnej sušiny stanovenej refraktometricky; sterilizované džemy musia obsa3) Napríklad Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
č. 2313/1/ 2000-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového
kódexu Slovenskej republiky upravujúca med a výrobky
z medu (oznámenie č. 354/2000 Z.z.).
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(4) Výrobky začlenené do skupín podľa § 4 písm.
b) až h) môžu obsahovať najviac 0,01 hmotnostného
percenta piesku; jahodová marmeláda a jahodový
džem najviac 0,15 hmotnostného percenta piesku.
(5) Mrazené ovocné pretlaky môžu obsahovať
najviac 0,1 hmotnostného percenta piesku; mrazený jahodový pretlak najviac 0,3 hmotnostného
percenta piesku.
(6) Výrobok začlenený do skupiny extra džemy
možno vyrábať z pulpy jedného druhu ovocia alebo
zeleniny, alebo z viacerých druhov ovocia alebo
zeleniny, okrem jabĺk, hrušiek, sliviek, cukrových
melónov, dyne, hrozna, tekvice, uhoriek a rajčiakov.
(7) Výrobok začlenený do skupiny džemy možno
vyrábať z pulpy alebo z pretlaku jedného druhu
ovocia alebo zeleniny, alebo z viacerých druhov
ovocia alebo zeleniny.
(8) Výrobok začlenený do skupiny extra rôsoly
(extra želé) možno vyrábať z ovocnej šťavy alebo
z koncentrovanej ovocnej šťavy, alebo zo sukusu,
alebo z vodného extraktu z jedného druhu ovocia
alebo z jedného druhu zeleniny, alebo z viacerých
druhov ovocia alebo z viacerých druhov zeleniny,
okrem jabĺk, hrušiek, sliviek, cukrových melónov,
dyne, hrozna, tekvice, uhoriek a rajčiakov.
(9) Výrobok začlenený do skupiny rôsoly (želé)
možno vyrábať z ovocnej šťavy alebo koncentrovanej ovocnej šťavy, alebo zo sukusu, alebo z vodného extraktu z jedného druhu ovocia alebo z jedného druhu zeleniny, alebo z viacerých druhov ovocia alebo z viacerých druhov zeleniny.
(10) Kompóty môžu mať
a) prirodzene zrôsolovatený nálev,
b) stopky, ak ide o kompót z celých hrušiek,
c) zvyšky listov, stopiek a strapín v množstve najviac 2 hmotnostné percentá z odkvapkaného podielu, ak ide o kompót z drobnoplodého ovocia,

d) korkovité plody v množstve najviac 2 hmotnostné percentá z odkvapkaného podielu, ak ide o
egrešový kompót,
e) zvyšky listov a stopiek v množstve najviac 1 hmotnostné percento z odkvapkaného podielu, ak ide
o kompót z lesných plodov,
f) nepravidelné kúsky plodov v množstve najviac
20 hmotnostných percent z odkvapkaného podielu, ak ide o kompót z delených plodov,
g) rozpadnuté plody v množstve najviac 5 hmotnostných percent z odkvapkaného podielu, ak
ide o kompót z delených plodov.
(11) Podiel sušiny v chemicky neupravenom sušenom ovocí musí byť najmenej 80 hmotnostných
percent, okrem sušených sliviek, ktorých podiel sušiny musí byť najmenej 70 hmotnostných percent.
(12) Podiel sušiny v chemicky upravenom sušenom ovocí a sušenej zelenine musí byť najmenej
70 hmotnostných percent, okrem sušených sliviek,
ktorých podiel sušiny musí byť najmenej 65 hmotnostných percent.
(13) Celkové množstvo cukru musí byť najmenej
a) 30 hmotnostných percent, ak ide o sušené datle,
b) 50 hmotnostných percent, ak ide o sušené figy,
c) 60 hmotnostných percent, ak ide o sušené hrozienka.
(14) Sušené ovocie môže obsahovať najviac
10 hmotnostných percent vlastných prímesí; sušené
figy a sušené datle najviac 1 hmotnostné percento.
Za vlastné prímesi sa považujú plody poškodené
škodcami, výrazne farebne zmenené, nezrelé alebo
nevyvinuté plody.
(15) Sušené ovocie môže obsahovať najviac
0,5 hmotnostného percenta cudzích prímesí; sušené hrozienka najviac 20 hmotnostných percent bobúľ so stopkou. Za cudzie prímesi sa považujú najmä stopky, kôstky, lístky a vetvičky.
(16) Sušené ovocie môže mať
a) vykryštalizovaný cukor na povrchu sušených
plodov alebo biely cukrový poprašok,
b) tmavý odtieň v mieste odstránenia kôstky alebo
jadra.
(17) Sušená zelenina môže obsahovať najviac
a) 12 hmotnostných percent vlhkosti, ak ide o sušené zeleninové vňate,
b) 14 hmotnostných percent vlhkosti, ak ide o sušenú cibuľu,
c) 13 hmotnostných percent vlhkosti, ak ide o ostatné druhy sušenej zeleniny.

(18) Presladené ovocie a presladená zelenina
musia mať refraktometrickú sušinu najmenej 70 hmotnostných percent; ak je refraktometrická sušina
nižšia ako 70 hmotnostných percent, musí sa výrobok konzervovať aj iným konzervačným procesom.
(19) Refraktometrická sušina zeleninových pretlakov termosterilizovaných a chemicky konzervovaných musí byť najmenej 7 hmotnostných percent,
zeleninových pretlakov konzervovaných pridaním
soli najmenej 32 hmotnostných percent, rajčiakového pyré najmenej 8 hmotnostných percent a menej ako 24 hmotnostných percent a rajčiakového
pretlaku zahusteného najmenej 24 hmotnostných
percent.
(20) Rajčiakové pyré a rajčiakový pretlak možno
vyrábať len z rajčiakov alebo z rajčiakovej šťavy ako
suroviny; možno ich vyrábať ako termosterilizované,
solené alebo chemicky konzervované.
(21) Rajčiakový pretlak solený môže obsahovať
najviac 10 hmotnostných percent soli a jeho kyslosť
môže byť najviac 12 percent (ako kyselina octová).
(22) V kečupe o refraktometrickej sušine menej
ako 30 hmotnostných percent musí najmenej 7 percent pochádzať z rajčiakovej suroviny. V kečupe o
refraktometrickej sušine najmenej 30 hmotnostných percent musí najmenej 10 percent pochádzať
z rajčiakovej suroviny; možno ho označovať slovom
„špeciál“, „extra“ alebo „prima“.
(23) Mliečne kvasená (kvasená, nakladaná)
zelenina môže mať hodnotu pH najviac 4,1 a môže
obsahovať najviac 2,2 hmotnostného percenta soli;
toto sa nevzťahuje na mliečne kvasenú zeleninu
sterilizovanú, ak sa použil iný ako pôvodny nálev.
(24) Sterilizovaná zelenina v slanokyslom alebo
v slanokyslom korenenom náleve môže obsahovať
najviac 2,7 hmotnostného percenta soli.
(25) Sterilizované uhorky môžu mať v obale najviac 20 percent uhoriek inej ako deklarovanej dĺžky
alebo deklarovaného priemeru.
(26) Sterilizovaný hrášok môže mať najviac
20 hmotnostných percent inej ako deklarovanej veľkosti; nálev môže byť mierne zakalený sedimentom
z vylúčených škrobov a bielkovín.
(27) Sterilizované fazuľové struky môžu obsahovať najviac 5 hmotnostných percent strukov s vláknitými časťami z odkvapkaného podielu.
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(28) Zelenina v soli môže obsahovať najviac
55 hmotnostných percent soli.
(29) Organoleptické požiadavky na výrobky z
ovocia a zo zeleniny sú uvedené v prílohe č. 2 k
tejto hlave potravinového kódexu.
§6
Označovanie
(1) V obchodnom názve výrobku sa musí uvádzať názov skupiny výrobku podľa § 4.
(2) V obchodnom názve výrobku sa musí uvádzať jeho technologická úprava (spôsob konzervovania); ak ide o termosterilizovaný výrobok možno
ho označovať slovom „sterilizovaný“.
(3) Výrobok, ktorý obsahuje len celé plody alebo
polené plody ovocia alebo zeleniny, možno označovať triedou kvality, ak sa použije surovina, ktorá je
zaradená do tried kvality a spĺňa požiadavky na
deklarovanú triedu kvality4 ).
(4) V označení výrobku, ktorý obsahuje len celé
plody ovocia alebo zeleniny, možno uvádzať veľkosť
použitých plodov, ak surovina spĺňa požiadavky na
deklarovanú veľkosť.
(5) Výrobok v náleve musí mať v obchodnom
názve alebo v blízkosti obchodného názvu uvedený
použitý druh nálevu, napr. sladkokyslý, kyslý, korenený, slaný a pod.
(6) Výrobok v náleve musí mať v označení uvedenú hmotnosť pevnej časti po odkvapkaní nálevu.
(7) Ak má výrobok charakteristickú vlastnosť
pálivosť, musí byť táto vlastnosť uvedená v obchodnom názve výrobku alebo v označení v blízkosti
obchodného názvu.
(8) Ak výrobky zaradené do skupín lekváre, marmelády, džemy a rôsoly (želé) sú vyrobené z dvoch
druhov ovocia a zeleniny, musia byť v obchodnom
názve tieto druhy uvedené podľa ich množstva v zostupnom poradí; ak sú vyrobené z troch druhov alebo z viac druhov ovocia a zeleniny, môžu byť tieto

4) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 1541/
2/2000-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu
Slovenskej republiky upravujúca čerstvé ovocie a čerstvú
zeleninu (oznámenie č. 271/2000 Z.z.).
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druhy v obchodnom názve uvedené tiež v zostupnom poradí alebo uvedené slovami, napr. „zmes
ovocia“ alebo „miešané ovocie“.
(9) Výrobky zaradené do skupín extra džemy,
džemy, extra rôsoly (extra želé), rôsoly (želé) a marmelády musia mať v označení uvedené
a) množstvo použitého ovocia alebo zeleniny v g
na 100 g výrobku,
b) celkové množstvo cukru v g na 100 g výrobku,
stanovené ako refraktometrická sušina pri 20 oC;
povolená odchýlka od hodnoty deklarovanej na
obale je ± 3 percentá,
c) množstvo šupiek alebo kôry v g na 100 g výrobku, ak ide o výrobky z citrusových plodov; ak
tieto výrobky neobsahujú šupky, v označení sa
musí uviesť, že výrobok neobsahuje šupky.
(10) Ak sa na výrobu jednodruhových marmelád,
džemov, rôsolov (želé) a lekvárov používa na
zlepšenie organoleptických vlastností výrobku
najviac 5 percent ovocia iného druhu alebo najviac
1 percento šťavy iného druhu ovocia, nemusí sa
táto zložka uvádzať v označení výrobku.
(11) Ak sa na výrobu skupín džemy a rôsoly (želé) vyrobených z jedného druhu ovocia alebo z viacerých druhov ovocia, ako sú jahody, maliny, egreše, červené ríbezle alebo slivky, používa na zvýraznenie farby šťava z červenej repy (cvikly), v označení sa musí uviesť „Prifarbené šťavou z červenej
repy“ alebo „Prifarbené šťavou z cvikly“.
(12) Výrobky zaradené do skupín podľa § 4 písm.
b) až g), ktoré obsahujú menej ako 63 hmotnostných
percent sušiny, musia mať v označení uvedené „Po
otvorení uchovajte na chladnom mieste“; tento text
sa nemusí uvádzať na výrobkoch v malých obaloch
na jedno použitie a na obaloch výrobkov, do ktorých
sú pridané chemické konzervačné látky.
(13) Chemicky upravené sušené ovocie a chemicky upravená sušená zelenina musia mať v označení uvedenú informáciu „Chemicky upravené pred použitím opláchnuť pitnou vodou“; ak sa uvádzajú do obehu ako nebalené, musí byť táto informácia v mieste predaja uvedená na dobre viditeľnom mieste.
(14) Sušené bobule hrozna viniča hroznorodého
možno označovať názvom „hrozienka“.
(15) Názov rajčiak možno v obchodnom názve
alebo v označení výrobkov z neho nahradiť názvom
rajčina alebo paradajka.

(16) V označení zloženia zeleniny v soli sa musí
uvádzať množstvo jedlej soli v hmotnostných percentách.

g) nad 1 000 g alebo ml do 10 000 g alebo ml -1,5
percenta,
h) nad 10 000 g alebo ml -0,5 percenta.

§7

(5) Väčšie ako deklarované množstvo spracovaného ovocia a spracovanej zeleniny v obale je
prípustné; ak ide o termosterilizované výrobky, nesmie však spôsobiť deformáciu obalu.

Požiadavky na skladovanie, uchovávanie
a prepravu
(1) Ovocie a zelenina konzervované osmoanabiózou sa musí skladovať, uchovávať a prepravovať
pri relatívnej vlhkosti najviac 70 percent.
(2) Upravené chladené ovocie a upravená chladená zelenina sa musia skladovať a prepravovať
pri teplote najviac 6 oC.

Tretí oddiel
Technologické požiadavky
§9
Termosterilizácia

(3) Mrazené ovocie a mrazená zelenina a mrazené výrobky z nich sa musia skladovať a prepravovať pri teplote najviac -18 oC.
§8
Podmienky uvádzania do obehu
(1) Termosterilizáciou konzervované ovocie a zeleninu možno uvádzať do obehu po uplynutí najmenej 28 dní od dátumu ich výroby.
(2) Požiadavka podľa odseku 1 sa nevzťahuje
na výrobky konzervované termosterilizáciou, ktoré
boli podrobené termostatovej skúške. Výrobné dávky, v ktorých neboli termostatovou skúškou zistené
známky kazenia (porušenosti), možno uvádzať do
obehu najskôr po ukončení termostatovej skúšky.
(3) Do obehu možno uvádzať výrobky, len ak
nemajú mechanicky deformovaný, poškodený alebo inak znehodnotený obal.
(4) Výrobky z ovocia a zo zeleniny musia zodpovedať deklarovanej hmotnosti alebo deklarovanému objemu; prípustné sú tieto odchýlky od deklarovanej hmotnosti alebo od deklarovaného objemu:
a) od 5 g alebo ml do 50 g alebo ml -9 percent,
b) nad 50 g alebo ml do 100 g alebo ml -4,5 g alebo
ml,
c) nad 100 g alebo ml do 200 g alebo ml -4,5 percenta,
d) nad 200 g alebo ml do 300 g alebo ml -9 g alebo
ml,
e) nad 300 g alebo ml do 500 g alebo ml -3 percenta,
f) nad 500 g alebo ml do 1 000 g alebo ml -15 g
alebo ml,

(1) Pri výrobe termosterilizovaných zeleninových
výrobkov, ktorých hodnota pH je 4,0 alebo nižšia,
sa musí pri termosterilizácii dosiahnuť v jadre výrobku teplota 80 oC až 100 oC; počas tohto procesu
musia byť inaktivované všetky vegetatívne formy
mikroorganizmov a obmedzená enzymatická činnosť.
(2) Pri výrobe termosterilizovaných zeleninových
výrobkov, ktorých hodnota pH je vyššia ako 4,0, sa
musí pri termosterilizácii dosiahnuť v jadre teplota
110 oC až 130 oC; počas tohto procesu musia byť
inaktivované všetky vegetatívne formy mikroorganizmov, spóry a obmedzená enzymatická činnosť.
(3) O použitej teplote a čase termosterilizácie
sa vedie osobitná evidencia, ktorá sa musí uchovávať najmenej do dátumu najneskoršej spotreby výrobku.
(4) Ak sa po termosterilizácii vykonáva termostatová skúška, údaje o nej musia byť súčasťou evidencie podľa odseku 3.
§ 10
Konzervovanie osmoanabiózou
(1) V sušenom ovocí a v sušenej zelenine musí
byť voda odstránená tak, aby hodnota vodnej aktivity (aw) bola od 0,60 do 0,70.
(2) V presladenom ovocí alebo v kandizovanom
ovocí a v presladenej zelenine alebo v kandizovanej zelenine sa musí pôsobením cukrového roztoku,
pomocou ktorého je výrobok presýtený cukrom, dosiahnuť zamedzenie životnej aktivity mikroorganizmov, ako aj aktivity enzýmov.
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§ 11
Presáľanie zeleniny
V solenej zelenine sa musí dosiahnutím vyššieho
osmotického tlaku spôsobeného pridaním jedlej soli
dosiahnuť zamedzenie životnej aktivity mikroorganizmov.
§ 12
Vymrazovanie ovocia a zeleniny
Vymrazovaním (sublimačným sušením, lyofilizáciou) ovocia a zeleniny sa musí dosiahnuť ich vysušenie prostredníctvom zmrazovania vody nachádzajúcej sa v pletivových bunkách a jej odstránením za zníženého tlaku.

(6) V označení upraveného chladeného ovocia
a upravenej chladenej zeleniny sa musia uvádzať
podmienky ich skladovania a uchovávania.
§ 14
Zmrazovanie ovocia a zeleniny
(1) Pri spracúvaní ovocia a zeleniny zmrazovaním sa surovina pred zmrazovaním musí blanšírovať, ak je to potrebné na zastavenie enzymatických
procesov v nej.
(2) Použitá teplota zmrazovania musí zabezpečiť
spomalenie až zastavenie priebehu fyzikálnych,
biochemických a mikrobiologických procesov vo
vnútri výrobku.

Konzervovanie nízkou teplotou
§ 15
§ 13
Upravené chladené ovocie a upravená
chladená zelenina
(1) Pri schladzovaní upraveného ovocia a upravenej zeleniny nesmie byť teplota nižšia ako ich
kryoskopický bod a nesmie byť vyššia ako 6 oC.

Falšovanie
Za falšovanie výrobkov z ovocia a zo zeleniny
sa považuje, ak sa na ich výrobu použila
a) iná zložka, ako je deklarovaná,
b) zložka inej triedy kvality, ako je deklarovaná.
Štvrtý oddiel

(2) Upravené chladené ovocie a upravená chladená zelenina musia byť vyrobené z čerstvého ovocia alebo z čerstvej zeleniny. Do výrobkov, ako sú
napr. šaláty, zmesi z ovocia a zeleniny na priamu
spotrebu možno pridávať aj sterilizované ovocie alebo zeleninu a ochucujúce prísady.

Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 16
Prechodné ustanovenie

(3) Upravené chladené ovocie a upravenú chladenú zeleninu určené na priamu spotrebu možno ošetriť antioxidantmi, okrem oxidu siričitého a jeho zlúčenín.
(4) Upravené chladené ovocie a upravená chladená zelenina sa musia baliť do funkčne vyhovujúcich a zdravotne neškodných obalov; možno ich
baliť aj v ochrannej atmosfére inertných plynov
alebo vákuovo.
(5) Dátum najneskoršej spotreby upraveného
chladeného ovocia a upravenej chladenej zeleniny
určuje výrobca podľa podmienok výroby, spôsobu
ich úpravy a balenia, skladovania a prepravy tak,
aby sa zaručilo, že do tohto dátumu si výrobky zachovajú zdravotnú neškodnosť a kvalitu.

Minister zdravotníctva
Slovenskej republiky
Roman Kováč, v. r.
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Spracované ovocie a spracovanú zeleninu
možno baliť do spotrebiteľských obalov a obchodných obalov s pôvodným označením najneskôr do
31. decembra 2002 a tieto výrobky možno uvádzať
do obehu do dátumu ich najneskoršej spotreby.
§ 17
Účinnosť
Tento výnos nadobúda účinnosť 1. júna 2001,
okrem § 5 ods. 2 a 3 a § 6 ods. 8 a 9, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2003.

Minister pôdohospodárstva
Slovenskej republiky
Pavel Koncoš, v. r.

Príloha č.1
k dvadsiatej hlave tretej časti
potravinového kódexu
Najmenšie množstvá ovocia alebo zeleniny na výrobu 1 kg hotového výrobku
Výrobok
Marmeláda
a) všeobecne
b) jednodruhová
1. jahody, černice, jarabiny
2. čerešňe, jablká, marhule
3. citrusové plody
c).viacdruhová – marmeládová zmes
s jablkami, ako základnou
surovinou

Množstvo ovocia alebo zeleniny
najmenej v g

Poznámka

500
400
700
200
1000

z toho najmenej 75 g môže
pochádzať z endokarpu
z toho najviac 75 percent jabĺk

Extra džem
a) všeobecne
b) čierne ríbezle, šípky, dule
c) ďumbier (zázvor)
d) kešu - jablká
e) plody mučenky

450
350
250
230
80

Džem
a) všeobecne
b) čierne ríbezle, šípky, dule
c) maliny, egreše
d) ďumbier (zázvor)
e) kešu - jablká
f) plody mučenky

350
250
300
150
160
60

Extra rôsol (extra želé)
a) všeobecne
b) čierne ríbezle, šípky, dule
c) ďumbier (zázvor )
d) kešu - jablká
e) plody mučenky

450
350
250
230
80

Rôsol (želé)
a) všeobecne
b) čierne ríbezle, šípky, dule
c) maliny, egreše
d) ďumbier (zázvor)
e) kešu - jablká
f) plody mučenky

350
250
300
150
160
60

Ovocie a zelenina vo forme pulpy,
okrem šípkového extra džemu, ktorý
možno vyrábať z pretlaku.

Ovocie a zelenina vo forme pulpy
alebo pretlaku

Ovocie a zelenina vo forme šťavy
alebo vodného extraktu z ovocia
alebo zeleniny (uvedené množstvá
sú po odpočítaní vody potrebnej na
výrobu extraktu)

Lekvár sladený
a) slivkový
b) slivkový s jablkami
c) hruškový s jablkami
d) jablkový

1700
2200
3200
3000

Rozvárka (klevela)
a) všeobecne
b) marhuľová
c) jahodová

1500
730
640

Gaštanové pyré

380

Poznámka:
Ak ide o zmes dvoch druhov ovocia a zeleniny alebo viac druhov ovocia a zeleniny, možno množstvo uvedené
v tabuľke znížiť proporcionálne k percentu použitých druhov ovocia alebo zeleniny.

Príloha č. 2
k dvadsiatej hlave tretej časti
potravinového kódexu

Organoleptické požiadavky na výrobky z ovocia a zo zeleniny
Skupina výrobkov
Kompóty

Konzistencia a vzhľad
Konzistencia - polotuhá až mäkká,
v obale vyrovnaná.
Nálev číry až mierne zakalený,
bez živočíšnych škodcov.
Vzhľad - ovocie bez stôp červivosti, bez
vegetačných deformácií plodov, bez
zvyškov stopiek a kališných lístkov, bez
zvyškov šupky, ak je ovocie šúpané, bez
jadrovníkov, kôstok a semien, ak je
kompót z deleného ovocia.
Zdravé, čisté, vyrobené zo zdravých,
Sušené ovocie
zrelých a čistých plodov, bez príznakov
a sušená zelenina
mikrobiologickej porušenosti. Nesmie
Presladené ovocie byť plesnivé, porušené škodcami,
znečistené zeminou alebo morskou
a presladená
vodou, nesmie obsahovať organické
zelenina
prímesi a prímesi organického pôvodu
iného ako rastlinného, nesmie
obsahovať piesok zmyslovo zistiteľný.
Mrazené ovocie
Výrobok nesmie obsahovať mechanické
a mrazená zelenina nečistoty a cudzie prímesi, kryštály
ľadu, jednotlivé plody musia byť od
seba ľahko oddeliteľné.
Sterilizovaná
Zelenina nepoškodená škodcami,
zelenina celá
veľkostne vyrovnaná s ojedinelými
tvarovými a veľkostnými odchýlkami,
bez cudzích prímesí rastlinného pôvodu,
okrem korenia; ak ide o zeleninu
lúpanú, musí byť bez zvyškov šupiek
Tvar rezov pravidelný, veľkostne
Sterilizovaná
5
zelenina
delená vyrovnaný, drť najviac
hmotnostných percent
a jej zmesi

Upravené chladené Ovocie a zelenina bez stôp poškodenia,
ovocie a upravená bez vegetačných deformácií, bez stôp
chladená zelenina červivosti, bez anorganických
a organických prímesí, celé alebo
mechanicky upravené, a to
a) ovocie - lúpané alebo nelúpané,
celé alebo delené do úhľadných
dielov približne veľkostne
vyrovnaných,
b) zelenina – lúpaná alebo nelúpaná,
upravená do veľkostne približne
rovnakých dielov krájaním,
rezaním, strúhaním a pod.

Farba
Prirodzená, zodpovedajúca
použitému druhu ovocia
a
spôsobu spracovania.

Vôňa a chuť
Prirodzená,
zodpovedajúca
použitému druhu ovocia
a spôsobu spracovania.

Zodpovedajúca spracovanému
druhu ovocia a spôsobu
spracovania.

Bez cudzích pachov
a cudzích príchutí.

Zodpovedajúca spracovanému Bez cudzích pachov
druhu ovocia a spôsobu a cudzích príchutí.
spracovania.
Prirodzená, vyrovnaná,
zodpovedajúca spracovanej
zelenine a použitému spôsobu
spracovania, bez tmavých a
čiernych škvŕn.

Prirodzená,
zodpovedajúca
použitým druhom
zeleniny a spôsobu
spracovania.

Prirodzená,zodpovedajúca
spôsobu spracovania.

Prirodzená,
zodpovedajúca spôsobu
spracovania, bez
cudzích pachov a
cudzích príchutí,
prípustná je
prevládajúca vôňa
a
chuť jednej zo zložiek.
Prirodzená,
zodpovedajúca
použitým druhom
ovocia a zeleniny, bez
cudzích pachov
a cudzích príchutí

Prirodzená, čerstvá,
zodpovedajúca použitým
druhom ovocia a zeleniny

VÝNOS
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 3. mája 2001 č. 787/2/2001 - 100,
ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky
upravujúca lieh a liehoviny
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej
republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej
republiky podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z.
o potravinách ustanovujú:
TRETIA

ČASŤ

OSOBITNÉ POŽIADAVKY
TRIDSIATA HLAVA
LIEH A LIEHOVINY
Prvý oddiel
Základné ustanovenia
§1
Úvodné ustanovenia
(1) Táto hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky (ďalej len „potravinový kódex“)
upravuje požiadavky na výrobu a dovoz liehu a liehovín, na manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do
obehu.
(2) Ak sa v tejto hlave potravinového kódexu
neustanovuje inak, vzťahujú sa na výrobu a dovoz
liehu a liehovín, na manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu ustanovenia prvej a druhej časti
potravinového kódexu1 ).
(3) Ustanovenia tejto hlavy potravinového
kódexu sa nevzťahujú na
a) pivo zo sladu,
b) víno z hrozna, vrátane vína obohateného alkoholom, neskvasený hroznový mušt, neskvasené
1) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 981/
1996 - 100 z 20. mája 1996, ktorým sa vydáva prvá časť
a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky (oznámenie č. 195/1996 Z. z.)
v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 16. decembra 1997 č. 557/1998 - 100 (oznámenie
č. 284/1998 Z. z.).

ovocné šťavy a neskvasené zeleninové šťavy
bez prídavku alkoholu, alebo tieto aj s prídavkom
cukru, medu alebo iných sladidiel,
c) vermut a ostatné vína z hrozna ochutené bylinami alebo inými vonnými látkami a chuťovými
látkami,
d) ostatné kvasené nápoje, zmesi kvasených
nápojov, zmesi kvasených nápojov a nealkoholických nápojov, zmesi liehovín a kvasených nápojov alebo zmesi liehovín a nealkoholických nápojov, v ktorých je skutočný objemový alkoholometrický titer menej ako 15,0 percenta,
e) lieh denaturovaný s akýmkoľvek objemovým alkoholometrickým titrom2 ).
Druhý oddiel
Lieh
§2
Vymedzenie pojmov
(1) Lieh poľnohospodárskeho pôvodu (ďalej len
„lieh“) je lieh, ktorý sa vyrába alkoholovou fermentáciou surovín poľnohospodárskeho pôvodu
skvasiteľných na lieh a ich následnou destiláciou;
je určený na ďalšie použitie, najmä pri výrobe
liehovín a iných požívatín, farmaceutických výrobkov, kozmetických prostriedkov a na používanie
v zdravotníctve.
(2) Konzumný lieh 80,0 % je lieh, ktorý sa vyrába
z jemného liehu alebo z veľmi jemného liehu upravením pitnou vodou, destilovanou vodou alebo demineralizovanou vodou, zdravotne a technologicky
neškodnou, na 80,0 objemového percenta etanolu.
§3
Členenie liehu a požiadavky
na jeho kvalitu
(1) Lieh sa podľa kvality člení na tieto druhy:

2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/1999 Z.z.,
ktorým sa vydáva Colný sadzobník, 22. Kapitola.
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(2) Fyzikálne, chemické a organoleptické požiadavky na kvalitu liehu sú uvedené v prílohe č. 1
a 5 k tejto hlave potravinového kódexu.
§4

(3) Emulzná liehovina je emulzia typu olej vo
vode o množstve etanolu podľa odseku 1 s prídavkom cukru, pasterizovanej vaječnej hmoty alebo
iných emulgujúcich látok, aromatizujúcich prísad,
aróm, farbív a zložiek, ako sú najmä káva, kakao,
čokoláda alebo lieskové oriešky.

Označovanie a balenie
(1) V označení konzumného liehu sa musí
uvádzať množstvo etanolu v objemových percentách, zaokrúhlené na jedno desatinné miestomožno
ho uvádzať symbolom „%“, „% obj.“ alebo „% vol.“.
(2) Konzumný lieh sa nesmie plniť, skladovať
ani uvádzať do obehu v obaloch s uzávermi obsahujúcimi olovo, ktoré prichádzajú s konzumným liehom do priameho styku.
(3) Konzumný lieh možno plniť do spotrebiteľských obalov o týchto menovitých objemoch
v litroch: 0,20, 0,35, 0,50, 0,70, 0,75, 1,0, 1,5, 2,0,
2,5, 3,0 alebo 4,5; spotrebiteľské obaly sa musia
označovať podľa osobitného predpisu3 ).
(4) Pri plnení konzumného liehu do spotrebiteľských obalov sú prípustné odchýlky od deklarovaného objemu podľa prílohy č. 2 k tejto hlave
potravinového kódexu.
Tretí oddiel
Liehoviny
§5
Vymedzenie pojmov
(1) Liehovina je kvapalina obsahujúca etanol,
ktorá je určená na priamu ľudskú spotrebu alebo
na výrobu iných požívatín; má špecifické organoleptické vlastnosti a množstvo etanolu najmenej
15 objemových percent, okrem vaječných likérov a
likérov s vajcom o množstve etanolu najmenej
14 objemových percent. Možno ju vyrábať destiláciou alebo zmiešavaním podľa § 7 ods. 2.
(2) Destilát poľnohospodárskeho pôvodu (ďalej
len „destilát“) je kvapalina obsahujúca etanol, ktorá
sa vyrába destiláciou po alkoholovej fermentácii
vybraných poľnohospodárskych surovín; nemá
vlastnosti liehu a zachováva si vôňu a chuť po použitých surovinách. Destilát, v ktorého obchodnom
názve sa uvádza použitá surovina, sa musí vyrábať
len z tejto suroviny.
3) § 5 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky
č. 123/1997 Z.z. o označovaní spotrebiteľského balenia
kontrolnou páskou.
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(4) Rezanie (miešanie) na účely tejto hlavy
potravinového kódexu je postup pozostávajúci z
kombinovania rôznych destilátov, liehu, vody, dvoch
liehovín alebo viacerých liehovín zaradených do
rôznych kategórií alebo destilátu a liehoviny, alebo
destilátu a liehoviny s inými nápojmi za účelom
prípravy inej liehoviny.
(5) Primiešavanie liehu je pridávanie liehu do
liehoviny.
(6) Egalizácia (sceľovanie alebo blending) je
zmiešavanie dvoch liehovín alebo viacerých liehovín patriacich do tej istej kategórie a odlišujúcich
sa len malými rozdielmi v zložení v dôsledku
a) spôsobu prípravy,
b) použitých destilačných prístrojov,
c) času stárenia (zrenia),
d) zemepisnej oblasti pôvodu suroviny,
e) kombinácie podľa písmen a) až d).
Liehovina takto upravená patrí do tej istej kategórie
ako pôvodné liehoviny pred egalizáciou.
(7) Stárenie (zrenie) liehoviny je proces prirodzeného priebehu určitých reakcií vo vhodných nádobách, počas ktorého liehovina získava nové organoleptické vlastnosti.
(8) Macerácia je proces vylúhovania ovocia,
semien, plodov, bylín alebo ich častí v destiláte, liehu
alebo liehu zriedeného vodou; výsledkom procesu
je polovýrobok nazývaný macerát s vôňou a chuťou
charakteristickou po použitých surovinách.
(9) Farbenie liehoviny je pridávanie jedného
farbiva alebo viacerých farbív do liehoviny v procese
jej výroby.
(10) Aromatizovanie liehoviny je pridávanie jednej vonnej látky alebo chuťovej látky alebo viacerých
vonných látok alebo chuťových látok do liehoviny
v procese jej výroby.
(11) Sladenie liehoviny je pridávanie jedného
sladidla alebo viacerých sladidiel do liehoviny v procese jej výroby.
(12) Objemová koncentrácia etanolu je pomer
objemu 100 percentného etanolu, ktorý sa nachádza v polovýrobku, v polotovare a vo výrobku pri

teplote 20 oC k ich celkovému objemu pri tej istej
teplote.
(13) Množstvo prchavých látok, iných ako etanol
a metanol, je ich množstvo nachádzajúce sa v liehovine pripravenej výlučne destiláciou, alebo ako
výsledok destilácie alebo opakovanej destilácie
použitých surovín; môže sa vyjadrovať v gramoch
na 1 liter 100 percentného etanolu.
(14) Karamel obyčajný (cukrový kulér) je výrobok, ktorý sa vyrába kontrolovaným zahrievaním
sacharózy, bez pridania zásad, minerálnych kyselín
alebo iných prídavných látok.
(15) Kulér je výrobok, ktorý sa vyrába zahrievaním škrobového sirupu alebo sacharózy za prítomnosti katalyzátora, ako je napr. hydroxid sodný,
uhličitan sodný alebo siričitan sodný, pri teplote
150 oC.
(16) Miesto výroby liehoviny je miesto alebo
oblasť, v ktorej sa vykonáva tá fáza v procese jej
výroby, ktorá dáva liehovine konečný charakter
a jej podstatné organoleptické vlastnosti.
(17) Kategória liehoviny je spoločné označenie
pre všetky liehoviny, na ktoré sa vzťahuje rovnaká
definícia.
§6
Kategórie liehovín
(1) Na priamu ľudskú spotrebu možno používať
liehoviny uvedené v odsekoch 2 až 24, ktoré spĺňajú
požiadavky uvedené v § 5 ods. 1.
(2) Rum je
a) liehovina, ktorá sa vyrába z destilátu získaného
alkoholovou fermentáciou a destiláciou melasy
alebo sirupu, ktoré vznikajú pri výrobe cukru
z cukrovej trstiny, alebo zo zápary z cukrovej
trstiny; musí mať menej ako 96,0 objemového
percenta etanolu a organoleptické vlastnosti
rumu,
b) liehovina, ktorá sa vyrába z destilátu získaného
alkoholovou fermentáciou a destiláciou šťavy
získanej z cukrovej trstiny, má organoleptické
vlastnosti rumu a množstvo prchavých látok najmenej 2,25 g na 1 liter 100 percentného etanolu;
možno ho uvádzať do obehu s názvom „rum“
alebo „poľnohospodársky rum“, ktorý môže byť
doplnený geografickým označením francúzskych zámorských oblastí podľa prílohy č. 3
k tejto hlave potravinového kódexu.
(3) Whisky alebo whiskey je liehovina, ktorá sa

vyrába z destilátu získaného destiláciou cereálnej
zápary scukornatenej diastázou alebo inými prírodnými enzýmami, ktorá je fermentovaná pôsobením kvasiniek a destilovaná na najviac 94,8 objemových percent etanolu tak, že si zachováva vôňu
a chuť použitých surovín; stárenie prebieha najmenej 3 roky v drevených sudoch o objeme najviac
700 litrov.
(4) Obilný destilát je
a) liehovina, ktorá sa vyrába z destilátu získaného
destiláciou fermentovanej cereálnej zápary a má
organoleptické vlastnosti po použitých surovinách; možno ju označovať názvom „obilné
brandy“, ak sa vyrobila z destilátu o množstve
etanolu menej ako 95 objemových percent,
b) liehovina s názvom „Korn“ alebo „Kornbrand“,
ktorá sa vyrába z destilátu vyrábaného v Nemecku alebo v tých oblastiach, kde nemecký
jazyk je jedným z úradných jazykov; pričom sa
vyrába tradičným spôsobom bez prídavku
akýchkoľvek iných prídavných látok, a to
1. destiláciou fermentovanej zápary celých zŕn
pšenice, jačmeňa, ovsa, ryže alebo pohánky
so všetkými ich zložkami,
2. opakovanou destiláciou destilátu získaného
podľa písmena a).
(5) Vínny destilát je liehovina, ktorá sa vyrába z
destilátu získaného len destiláciou vína alebo vína
obohateného destilátom z vína na menej ako 86 objemových percent etanolu alebo tiež opakovanou
destiláciou destilátu z vína na menej ako 86 objemových percent etanolu; musí obsahovať prchavé
látky v množstve najmenej 1,25 g na 1 liter 100 percentného etanolu; množstvo metanolu môže byť
najviac 2,00 g na 1 liter 100 percentného etanolu.
Pod názvom „vínovica“ ju možno uvádzať do obehu,
len ak tento destilát vyzrieva najmenej 6 mesiacov
v dubovom sude o objeme menej ako 1000 litrov
alebo najmenej 1 rok v dubovom sude o objeme
1 000 litrov alebo väčšom.
(6) Brandy, Weinbrand alebo vínne brandy je
liehovina, ktorá sa vyrába z vínovice zmiešanej alebo nezmiešanej s destilátom z vína získaným destiláciou vína na menej ako 94,8 objemového percenta etanolu, ak množstvo destilátu z vína v objeme liehoviny nie je väčšie ako 50 objemových percent; musí vyzrievať najmenej 6 mesiacov v dubovom sude o objeme menej ako 1000 litrov alebo
najmenej 1 rok v dubovom sude o objeme 1 000 litrov alebo väčšom. Vínne brandy musí obsahovať
prchavé látky v množstve najmenej 1,25 g na 1 liter
100 percentného etanolu a tieto látky možno získať
len destiláciou alebo opakovanou destiláciou používaných surovín; množstvo metanolu môže byť
najviac 2,00 g na 1 liter 100 percentného etanolu.
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(7) Destilát z hroznových výliskov (matoliny) je
liehovina, ktorá sa vyrába z destilátu získaného
z hroznových výliskov, ktoré sú fermentované priamo po lisovaní a destilované vodnou parou alebo
fermentované po pridaní vody a následne destilované. K výliskom možno pridávať vínne kaly, pričom destilácia sa vykonáva v prítomnosti hroznových výliskov na menej ako 86 objemových percent etanolu. Opakovaná destilácia je prípustná.
Vínne kaly možno pridávať v množstve najviac
25 kg na 100 kg hroznových výliskov a množstvo
etanolu získaného z kalov nesmie prekročiť 35 objemových percent celkového množstva etanolu
v liehovine. Množstvo prchavých látok musí byť
najmenej 1,40 g na 1 liter 100 percentného etanolu;
množstvo metanolu môže byť najviac 10,00 g na 1 liter 100 percentného etanolu. Názov „destilát z hroznových výliskov“ možno nahradiť obchodným
názvom „Grappa“, len ak ide o liehovinu vyrobenú
v Taliansku.
(8) Destilát z ovocných výliskov (ovocnej matoliny) je liehovina, ktorá sa vyrába z destilátu získaného z ovocných výliskov, okrem hroznových
výliskov, fermentovaných priamo po lisovaní a destilovaných vodnou parou alebo fermentovaných po
prídavku vody a následne destilovaných na množstvo etanolu najviac 86 objemových percent. Opakovaná destilácia je prípustná. Množstvo prchavých
látok musí byť najmenej 2,00 g na 1 liter 100 percentného etanolu; množstvo metanolu môže byť najviac 15,00 g na 1 liter 100 percentného etanolu.
Liehoviny, ktoré sa vyrábajú z destilátu získaného
destiláciou výliskov ovocia s kôstkami môžu obsahovať kyselinu kyanovodíkovú v množstve najviac 0,10 g na 1 liter 100 percentného etanolu.
Názov liehoviny „destilát z výliskov“ alebo „marc
spirit“ musí byť doplnený názvom použitého ovocia.
Ak sa liehovina vyrába z výliskov viacerých druhov
ovocia, možno ju v názve označovať slovami „destilát z ovocných výliskov“ alebo „fruit marc spirit“
a jednotlivé zložky sa uvádzajú v zložení výrobku
podľa množstva v zostupnom poradí.
(9) Hrozienkový destilát alebo hrozienkové
brandy je liehovina, ktorá sa vyrába z destilátu získaného destiláciou zápary pripravenej alkoholovou
fermentáciou extraktu sušených hroznových bobúľ
odrody Corinth Black alebo Malaga muscat na menej ako 94,5 objemových percent etanolu tak, že si
liehovina zachová vôňu a chuť použitej suroviny.
(10) Ovocný destilát je
a) liehovina, ktorá sa vyrába z destilátu získaného
alkoholovou fermentáciou z čerstvého jadrového ovocia, z čerstvého kôstkového ovocia alebo
z čerstvého drobného ovocia alebo zo šťavy
z takéhoto ovocia, s kôstkami alebo bez nich
a následnou destiláciou, ak
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1. sa pri výrobe použije ovocie v množstve najmenej 5 kg na 20 litrov 100 percentného
etanolu,
2. sa destiluje na menej ako 86,0 objemového
percenta etanolu so zachovaním vône a chuti použitého ovocia,
3. množstvo prchavých látok je najmenej 2,00 g
na 1 liter 100 percentného etanolu,
4. množstvo metanolu na 1 liter 100 percentného etanolu je najviac
4.1. 10,00 g, ak ide o ovocné destiláty všeobecne,
4.2. 12,00 g, ak ide o destiláty z malín (Rubus ideaus L.), černíc (Rubus fruticosus
L.), sliviek alebo bystrických sliviek
(Prunus domestica L.), mirabeliek (Prunus domestica L. var. syriaca), jabĺk
(Malus domestica Borkh.) alebo z hrušiek (Pyrus communis L.),
4.3. 13,50 g, ak ide o destiláty z červených
ríbezlí (Ribes vulgare Lom.), čiernych
ríbezlí (Ribes nigrum L.), bazy čiernej
(Sambucus nigra L.) alebo z hrušiek
odrody Williams (Pyrus communis
Williams L.),
5. ide o destilát, ktorý sa vyrába z kôstkového
ovocia, môže obsahovať kyselinu kyanovodíkovú v množstve najviac 0,10 g na 1 liter
100 percentného etanolu; takto vyrábanú
liehovinu možno označovať slovom „destilát“
v spojení s názvom ovocia alebo tradičným
názvom, ako napr. slivkový destilát alebo
slivovica, čerešňový destilát alebo čerešňovica, marhuľový destilát alebo marhuľovica
a pod.; názov „Williams“ možno používať len
na označovanie destilátu pripraveného z hrušiek odrody Williams; ak sa destilujú dva druhy ovocia alebo viac druhov ovocia, výrobok
sa musí označovať slovami „ovocný destilát“
a názov výrobku možno doplniť názvami jednotlivých druhov ovocia podľa ich množstva
v zostupnom poradí; slovné označenie
„destilát“ možno nahradiť názvom ovocia, len
ak ide o mirabelky, slivky, bystrické slivky,
arbutus (Arbutus unedo L.) alebo jablká
odrody Golden Delicius, len ak spotrebiteľ
nebude uvedený do omylu,
b) liehovina, ktorá sa vyrába macerovaním najmä
bobuľového ovocia alebo drobného ovocia, ako
sú černice, jahody, čučoriedky, maliny, červené
ríbezle, trnky, baza čierna, čierne ríbezle a pod.,
a to čiastočne fermentovaného alebo nefermentovaného v liehu alebo v destiláte a následne
destilovaného; ovocie sa musí macerovať v pomere najmenej 5 kg na 1 liter 100 percentného
etanolu; takto vyrábané liehoviny možno označovať spojením názvu ovocia so slovom „destilát“, len ak sa v označení výrobku uvedie aj
slovami „vyrobené maceráciou a destiláciou“

a liehovina sa získava maceráciou a destiláciou
týchto plodov:
1. černice (Rubus fruticosus L.),
2. jahody (Fragaria L.),
3. čučoriedky (Vaccinium myrtillus L.),
4. maliny (Rubus ideaus L.),
5. červenej ríbezle (Ribes vulgare Lom.),
6. trnky (Prunus spinosa L.),
7. jarabiny domácej (Sorbus domestica L.),
8. cezmíny (Illex cassine L.),
9. jarabiny oskoruše (Sorbus turminalis L.),
10.bazy čiernej (Sambucus nigra L.),
11. ruže šípkovej (Rosa canina L.),
12.čiernej ríbezle (Ribes nigrum L.),
13.banánov (Musa paradisiaca L.),
14.mučenky jedlej (Passiflora edulis L.),
15.mombinu sladkého (Spondias dulcis L.),
16.mombinu žltého (Spondias mombin L.),
c) liehovina, ktorá sa vyrába macerovaním nefermentovaného celého ovocia uvedeného v písmene b) v liehu a následnou destiláciou; takto
vyrábanú liehovinu možno označovať názvom
„Geist“ s použitím názvu príslušného macerovaného ovocia.
(11) Destilát z jablčného vína a destilát z hruškového vína je liehovina, ktorá sa vyrába alkoholovou fermentáciou a destiláciou muštu alebo vína
z týchto plodov. Destiluje sa na menej ako 86,0 objemového percenta etanolu a destilát musí mať vôňu a chuť tohto ovocia. Množstvo prchavých látok
musí byť najmenej 2,00 g na 1 liter 100 percentného
etanolu; množstvo metanolu môže byť najviac 10,00 g
na 1 liter 100 percentného etanolu.
(12) Liehovina z horca (enciánu) (Gentiana lutea
L.) je liehovina, ktorá sa vyrába fermentáciou koreňa
horca a následne jeho destiláciou; primiešavanie
veľmi jemného liehu je prípustné.
(13) Ovocné liehoviny na báze macerátov sú
liehoviny, ktoré sa vyrábajú maceráciou ovocia
v liehu alebo v destiláte; možno ich vyrábať aj rezaním macerátov s liehom alebo s destilátom a možno k nim pridávať vonné látky a chuťové látky, vyrábané technologickým procesom podľa § 7 ods. 5
písm. a) a b) a ods. 6. Charakteristická farba a chuť
liehoviny musí pochádzať z použitého macerovaného ovocia. V označení takto vyrobenej liehoviny
sa uvádza názov macerovaného ovocia v spojení
so slovom „liehovina“, ako napr. „čerešňová liehovina“. Názov „Pacharán“ možno používať, len ak
ide o ovocnú liehovinu vyrábanú v Španielsku macerovaním trniek (Prunus spinosa L.) v pomere najmenej 250 g ovocia na 1 liter 100 percentného etanolu.

(14) Liehoviny aromatizované borievkami sú
a) liehoviny, ktoré sa vyrábajú aromatizovaním
liehu, obilného destilátu alebo obilného brandy
látkami získanými z bobúľ borievky obyčajnej
(Juniperus communis L.); možno k nim pridávať
vonné látky a chuťové látky, vyrábané technologickým procesom podľa § 7 ods. 5 písm. a) a
b); vôňa a chuť borievok musí byť rozlíšiteľná;
výrobky možno označovať názvom „Wacholder“,
„ginebrea“, „genebra“,
b) liehoviny s označením „genievre“, „jenever“,
„genever“, „peket“, ktoré sa vyrábajú z veľmi
jemného liehu o množstve metanolu najviac 0,05 g
na 1 liter 100 percentného etanolu a o množstve
aldehydov (ako acetaldehyd) najviac 0,002 g
na 1 liter 100 percentného etanolu; aromatizujú
sa podľa písmena a), chuť plodov borievky
obyčajnej v liehovine nemusí byť rozlíšiteľná,
c) liehoviny, ktoré sa vyrábajú aromatizovaním
liehu podľa písmena b) vonnými látkami a chuťovými látkami podľa písmena a) tak, že chuť plodov borievky obyčajnej je prevládajúca; tieto
liehoviny možno označovať názvom „gin“,
d) liehoviny označené ako „destilovaný gin“, ktoré
sa vyrábajú
1. opakovanou destiláciou liehu o množstve
etanolu 96,0 objemového percenta v destilačných zariadeniach obvykle používaných
na výrobu ginu a bobúľ borievky obyčajnej
alebo tiež iných rastlinných látok, len ak chuť
borievok zostane prevládajúca,
2. rezaním destilátu uvedeného v bode 1 a liehu
o tom istom množstve etanolu; na aromatizovanie možno používať vonné látky a chuťové látky podľa písmena a); gin vyrobený
jednoduchým pridaním vonných látok a chuťových látok do liehu sa nesmie označovať
ako „destilovaný gin“; gin označený názvom
„London gin“ je typ destilovaného ginu,
e) liehoviny, ktoré sa vyrábajú v Slovenskej republike aromatizovaním liehu, obilného destilátu alebo obilného brandy látkami získanými z bobúľ
borievky cédrovitej (Juniperus oxicedris L.), do
ktorých možno pridávať vonné látky a chuťové
látky, vyrábané technologickým procesom podľa
§ 7 ods. 5 písm. a) a b); vôňa a chuť borievok
musí byť rozlíšiteľná; takto vyrábanú liehovinu
možno označovať slovom „borovička“.
(15) Liehovina aromatizovaná rascou je
a) liehovina, ktorá sa vyrába aromatizovaním liehu
rascou (Carum carvi L.); pridávanie vonných
látok a chuťových látok, vyrábaných technologickým procesom podľa § 7 ods. 5 písmena a)
a b), je prípustné, avšak chuť rasce musí byť
prevládajúca,
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b) liehovina vyrábaná podľa písmena a), označovaná v obchodnom názve slovom „akvavit“
alebo „aquavit“, možno ju aromatizovať destilátom z bylín alebo korenia; na doplnenie vonných vlastností a chuťových vlastností možno
používať vonné látky a chuťové látky, len ak
charakteristickú vôňu a chuť liehoviny tvoria vonné látky a chuťové látky pochádzajúce z destilácie rascových semien alebo kôprových semien (Anethum graveolens L.),
pričom používanie esenciálnych olejov je neprípustné. Horké látky nesmú byť v chuti výrazné.
Suchý extrakt môže byť v množstve najviac
15 g na 1 liter liehoviny.
(16) Liehovina aromatizovaná anízom je
a) liehovina, ktorá sa vyrába aromatizovaním liehu
prírodnými extraktami anízu (Pimpinella anisum
L.), badiánu (Illicium verum L.), feniklu (Foeniculum vulgare L.) alebo akejkoľvek inej rastliny,
ktorá obsahuje obdobnú aromatickú zložku, pričom vonné látky a chuťové látky sa získavajú
1. maceráciou,
2. destiláciou,
3. opakovanou destiláciou semien alebo iných
častí rastlín s príchuťou anízu macerovaných
v liehu,
4. pridávaním prírodných destilovaných extraktov rastlín s príchuťou anízu,
5. kombináciou postupov podľa bodov 1 až 4;
používanie iných prírodných rastlinných extraktov alebo aromatických semien je prípustné, len
ak anízová chuť zostane prevládajúca,
b) liehovina s názvom „pastis“, ktorá obsahuje aj
prírodné extrakty koreňa sladkého drievka
(Glycyrrhiza glabra L.), prírodné farbivá chalkóny
a kyselinu glycyrizínovú v množstve najmenej
0,05 g na 1 liter liehoviny a najviac 0,5 g na
1 liter liehoviny; množstvo cukru v liehovine musí
byť menej ako 100 g na 1 liter liehoviny a množstvo anetolu najmenej 1,5 g na 1 liter a najviac
2,0 g na 1 liter,
c) liehovina s názvom „ouzo“ vyrábaná v Grécku
egalizáciou liehu, ktorý je aromatizovaný maceráciou alebo destiláciou semien anízu alebo aj
semien feniklu, mastixu lentiskusu (Pistacia
lentiscus Chia alebo Latifolia) pochádzajúceho
z ostrova Chios alebo iných aromatických semien, častí rastlín alebo ovocia; množstvo etanolu pochádzajúceho z liehu aromatizovaného
destiláciou musí byť najmenej 20,0 percenta
z celkového množstva 100 percentného etanolu
v liehovine, pričom aromatizovaný destilát sa
musí vyrábať destiláciou v tradičných medených
nekontinuálnych destilačných prístrojoch o objeme najviac 1 000 litrov a obsahovať najmenej
55,0 objemového percenta etanolu a najviac
80,0 objemového percenta etanolu; liehovina
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s názvom „ouzo“ musí byť bezfarebná s množstvom cukru najviac 50 g na 1 liter liehoviny,
d) liehovina s názvom „anízovka“ alebo „anis“, ktorá
má vôňu a chuť odvodenú od anízu, badiánu alebo feniklu; názov „destilovaná anízovka“ možno
používať, len ak liehovina obsahuje lieh destilovaný za prítomnosti týchto semien, ktorý tvorí
v liehovine najmenej 20,0 objemového percenta
etanolu.
(17) Liehovina s horkou chuťou je liehovina s prevládajúcou horkou chuťou vyrábaná aromatizovaním liehu prírodnými vonnými látkami a chuťovými
látkami, látkami identickými s prírodnými alebo ich
kombináciou; možno ju označovať názvom „horká“,
„amer“ alebo „bitter“ a názov možno doplniť aj ďalším označením. Názvom „horká“, „amer“ alebo „bitter“ možno označovať aj liehoviny neuvedené v tomto odseku.
(18) Vodka je liehovina, ktorá sa vyrába z liehu;
možno ju upravovať ďalšou rektifikáciou alebo filtráciou cez aktívne uhlie, po ktorej môže nasledovať
destilácia alebo obdobné spracovanie, ktorým sa
postupne odstraňuje vôňa a chuť použitých surovín;
možno do nej pridávať aj vonné látky a chuťové látky,
vyrábané technologickým procesom podľa § 7 ods.
5 písm. a) a b), ktorými liehovina získava špeciálnu
vôňu a jemnú, lahodnú a harmonickú chuť.
(19) Likér je liehovina, ktorá obsahuje najmenej
100 g cukru na 1 liter liehoviny (ako invertný cukor).
Likér sa vyrába najmä z liehu, destilátu alebo
liehovín pridávaním vonných látok a chuťových
látok, vyrábaných technologickým procesom podľa
§ 7 ods. 5 písm. a) a b) a cukru; možno pridávať aj
výrobky poľnohospodárskeho pôvodu, ako sú napr.
mlieko, smotana, iné mliečne výrobky, ovocie, víno
alebo ovocné víno. Ak ide o
a) horcový likér, môže obsahovať najmenej 80 g
cukru na 1 liter liehoviny (ako invertný cukor)
a musí byť vyrobený pridávaním vonných látok
a chuťových látok získaných len z horca,
b) čerešňový likér, môže obsahovať najmenej 70 g
cukru na 1 liter liehoviny (ako invertný cukor) a etanol musí pochádzať len z čerešňového destilátu,
c) ovocné likéry (krémy) na báze ananásu, čiernych ríbezlí, čerešní, malín, moruše, čučoriedok,
citrusových plodov, morušky, arktických ostružín,
kľukvy, brusníc, rakytníka a bylinné likéry na
báze mäty, horca, anízu, paliny a bôľhoja, možno
ich aromatizovať len prírodnými vonnými látkami
a chuťovými látkami; pridávanie vonných látok
a chuťových látok identických s prírodnými alebo
syntetických vonných látok a chuťových látok nie
je prípustné,
d) likér s názvom „krém“, „creme“, „crém de“ spojený s názvom ovocia alebo použitej suroviny,

okrem mliečnych výrobkov, musí obsahovať najmenej 250 g cukru na 1 liter liehoviny (ako invertný cukor),
e) likér s názvom „cassiscreme“, „crém de cassis“,
musí obsahovať najmenej 400 g cukru na 1 liter
liehoviny (ako invertný cukor) a musí sa vyrábať
z čiernych ríbezlí,
f) likér s názvom „Jagärtee“, „Jagertee“ alebo „Jagatee“, musí byť vyrobený v Rakúsku, a to aromatizovaním liehu vonnými látkami a chuťovými
látkami získanými prevažne z čajov, pričom musí
obsahovať najmenej 22,5 objemového percenta
etanolu a najmenej 100 g cukru na 1 liter liehoviny (ako invertný cukor).
(20) Vaječný likér (advocaat, avocat, Advokat)
je emulzná liehovina, ktorá sa vyrába z liehu pridávaním vaječného výrobku4 ) a cukru alebo medu;
možno do nej pridávať vonné látky a chuťové látky,
vyrábané technologickým procesom podľa § 7 ods.
5 písm. a) a b). Množstvo cukru alebo medu musí
byť najmenej 150 g na 1 liter liehoviny a množstvo
vaječného žĺtka musí byť najmenej 140 g na 1 liter
liehoviny.
(21) Likér s vajcom je emulzná liehovina, ktorá
sa vyrába z liehu pridávaním vaječného výrobku4)
a cukru alebo medu; možno do nej pridávať aj vonné
látky a chuťové látky, vyrábané technologickým
procesom podľa § 7 ods. 5 písm. a) a b). Množstvo
cukru alebo medu musí byť najmenej 150 g na 1 liter liehoviny a množstvo vaječného žĺtka musí byť
najmenej 70 g na 1 liter liehoviny.
(22) Väkevä glogi a Spiritglogg, je liehovina, ktorá sa vyrába aromatizovaním liehu prírodnými extraktami z klinčekov (Eugenia caryophyllata Thumb.
L.) alebo zo škorice (Cinnamomum zeylanicum L.,
Cinnamomum loureirii Nees, Cinnamomum
burmanii Blume, Cinnamomum aromaticum Nees
Syn. alebo Cinnamomum cassia L.), pričom vonné
látky a chuťové látky sa získavajú
a) maceráciou,
b) destiláciou,
c) opakovanou destiláciou semien alebo iných
častí rastlín s príchuťou klinčekov alebo škorice
macerovaných v liehu,
d) pridávaním destilovaných extraktov rastlín s príchuťou klinčekov alebo škorice,
e) kombináciou postupov podľa písmen a) až d);
iné rastlinné aromatické extrakty možno používať, len ak chuť klinčekov a škorice je prevládajúca; na výrobu tejto liehoviny možno používať
aj víno alebo výrobky obsahujúce víno, pričom
4) § 35 ods. 2 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 22. marca 2000 č. 636/2/2000 - 100,
ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej
republiky upravujúca vajcia, vaječné výrobky a majonézy.

ich množstvo môže byť najviac 50,0 objemového
percenta.
(23) Ostatné liehoviny sú liehoviny, ktoré nespĺňajú požiadavky ustanovené v odsekoch 2 až
22.
(24) Liehovina s obchodným názvom „Tuzemský rum“ je liehovina, ktorá sa vyrába najmä z liehu,
vody a rumových trestí, ktorých základ tvorí mravčan etylnatý; farbenie kulérom, aromatizovanie
vanilínom alebo etylvanilínom a sladenie cukrom
je prípustné. Takto vyrábaná liehovina sa začleňuje
do kategórie ostatné liehoviny podľa odseku 23.
Požiadavky na výrobu liehovín
§7
Výroba liehovín
(1) Výroba liehovín na účely tejto hlavy potravinového kódexu je súhrn všetkých operácií potrebných na získanie liehoviny naplnenej do spotrebiteľského obalu a označenej tak, aby spotrebiteľ
bol pravdivo informovaný o obsahu spotrebiteľského balenia5).
(2) Liehoviny možno vyrábať
a) destiláciou (teplou cestou)
1. fermentovaných surovín rastlinného pôvodu
s možnosťou prídavku vonných látok a chuťových látok,
2. macerovaných surovín rastlinného pôvodu s
možnosťou prídavku vonných látok a chuťových látok, cukru, medu alebo iných sladidiel
alebo výrobkov poľnohospodárskeho pôvodu
do liehu, destilátu alebo liehoviny,
b) zmiešavaním (studenou cestou) najmä viacerých liehovín, liehoviny s liehom, destilátom, vodou, macerátmi, vonnými látkami a chuťovými
látkami, farbivami alebo s výrobkami poľnohospodárskeho pôvodu, alebo liehoviny s jedným
nápojom alebo s viacerými nápojmi.
(3) Na výrobu liehovín podľa § 6 ods. 2 až 22,
okrem liehovín uvedených v § 6 ods. 14 písm. a)
a b), na riedenie alebo rozpúšťanie farbív, vonných
látok a chuťových látok alebo iných prídavných látok
možno používať len lieh, ktorý spĺňa fyzikálne a chemické požiadavky uvedené v prílohe č. 1 časť B a v
prílohe č. 5 k tejto hlave potravinového kódexu.
(4) Na výrobu liehovín možno používať pitnú
vodu, destilovanú vodu alebo demineralizovanú vo5) § 5 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 152/1995 Z.z. o potravinách.
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du, ktorá vyhovuje hygienickým požiadavkám a nemení charakter liehoviny.
(5) Do liehovín možno pridávať vonné látky
a chuťové látky, ktoré sa vyrábajú
a) difúznymi operáciami, a to destiláciou alebo
extrakciou, enzymaticky alebo mikrobiologicky
zo suroviny rastlinného pôvodu alebo živočíšneho pôvodu alebo na požívanie upravenej suroviny rastlinného pôvodu alebo živočíšneho
pôvodu, vrátane sušenia a fermentácie,
b) chemickou syntézou alebo chemickou izoláciou,
pričom vonná látka a chuťová látka je chemicky
identická s prírodnou látkou rastlinného pôvodu
alebo živočíšneho pôvodu podľa písmena a),
c) chemickou syntézou, pričom vonná látka a chuťová látka nie je chemicky identická s látkou
prirodzene sa vyskytujúcou v surovine rastlinného pôvodu alebo živočíšneho pôvodu podľa
písmena a), ak ide o liehoviny podľa § 6 ods. 23
a 24.
(6) Na aromatizáciu ovocných liehovín na základe macerátov možno používať ako náhradu vonné látky a chuťové látky, ktoré nepochádzajú z použitého ovocia, pričom farba, vôňa a chuť liehoviny
musí zodpovedať deklarovanému druhu ovocia.
Charakteristická chuť liehoviny a jej farba musí
pochádzať len z macerovaného ovocia.
(7) Pri výrobe liehovín na ich sladenie možno
používať najmä cukor a ostatné sacharidické sladidlá, hroznový mušt, koncentrovaný hroznový mušt,
karamel alebo med.
§8
Najmenšie množstvo etanolu v liehovinách
Liehoviny určené na priamu ľudskú spotrebu musia obsahovať etanol v množstve najmenej
a) 40,0 objemového percenta, ak ide o
1. whisky, whiskey,
2. pastis,
b) 37,5 objemového percenta, ak ide o
1. rum,
2. Rum-Verschnitt,
3. vínovicu,
4. destilát z hroznových výliskov,
5. destilát z ovocných výliskov,
6. hrozienkovú liehovinu,
7. ovocný destilát,
8. liehovinu z jabĺk, liehovinu z hrušiek,
9. horcovú (enciánovú) liehovinu,
10.gin, destilovaný gin,
11. akvavit, aquavit,
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c)
d)

e)
f)

g)
h)

i)

12.vodku,
13.grappu,
14.ouzo,
15.Kornbrand,
36,0 objemového percenta, ak ide o brandy,
Weinbrand,
35,0 objemového percenta, ak ide o
1. obilnú liehovinu, obilné brandy,
2. anízovku, anis,
3. borovičku,
32,0 objemového percenta, ak ide Korn,
30,0 objemového percenta, ak ide o liehoviny
aromatizované rascou, okrem akvavitu alebo
aquavitu,
25,0 objemového percenta, ak ide o ovocné
liehoviny na báze macerátov,
15,0 objemového percenta, ak ide o
1. liehoviny aromatizované anízom, okrem
ouza, pastisu, anízovky a anisu,
2. liehoviny neuvedené v písmenách a) až g),
14,0 objemového percenta, ak ide o
1. vaječný likér,
2. likér s vajcom.
§9
Označovanie liehovín

(1) V obchodnom názve liehoviny musí byť
uvedené jeho zaradenie do kategórie podľa § 6 ods.
2 až 22; názov možno doplniť geografickým názvom
zodpovedajúcim ich pôvodu, ak to neuvedie spotrebiteľa do omylu.
(2) Ostatné liehoviny podľa § 6 ods. 23 a 24
musia mať v obchodnom názve označenie „liehovina“. Označenie týchto liehovín nesmie obsahovať
slová „ako“, „typ“, „štýl“, “vyrobené“, „prísada“, „druh“,
„značka“, alebo iné obdobné údaje poukazujúce na
obchodný názov liehoviny alebo na kategóriu liehoviny uvedenú v § 6 ods. 2 až 22.
(3) Pri označovaní liehoviny sa nesmie používať
názov kategórie liehoviny v zloženom názve, ani
ako základ slova, ak etanol v tejto liehovine nepochádza len z tejto kategórie liehoviny.
(4) Geografické názvy liehovín podľa prílohy
č. 3 k tejto hlave potravinového kódexu možno nahradiť názvom podľa § 6 ods. 2 až 22 alebo tieto
označenia možno doplniť týmito geografickými názvami. Označenie liehoviny podľa prílohy č. 3 k tejto
hlave potravinového kódexu vyrobenej vo veľkovojvodstve Luxembursko možno nahradiť alebo doplniť slovným spojením „marque nationale luxembourgeoise“, ktoré nahrádza geografické označenie
liehoviny.

(5) Geografickým označením možno názov
liehoviny nahradiť alebo doplniť len vtedy, ak tá fáza
procesu výroby liehoviny, ktorou liehovina získava
charakter a svoje podstatné konečné vlastnosti, sa
vykonala na uvedenom geografickom území.
(6) Ak sú
a) rum,
b) whisky, whiskey,
c) obilný destilát, obilná brandy,
d) vínny destilát, vínna brandy,
e) destilát z hroznových výliskov,
f) hrozienkový destilát,
g) ovocný destilát, okrem § 6 ods. 10 písm. b),
h) jablčný destilát a hruškový destilát
rezané liehom, v obchodnom názve nesmú mať označenie príslušnej kategórie liehoviny.
(7) Ustanovenie odseku 6 písm. a) sa nevzťahuje
na liehovinu vyrobenú v Nemecku rezaním rumu
a liehu, v ktorej najmenej 5 objemových percent
etanolu pochádza z rumu. Takáto liehovina sa
označuje názvom „Rum–Verschnitt“. Na spotrebiteľskom obale liehoviny „Rum–Verschnitt“ sa musí
uvádzať slovo „Verschnitt“ písmenami toho istého
typu, veľkosti a farby ako slovo „Rum“ a na tom
istom riadku na prednej etikete. Na spotrebiteľskom
obale sa musí uvádzať aj zloženie tejto liehoviny.
(8) Ak je liehovina vyrobená zmiešaním liehoviny
uvedenej v odseku 6 s jednou liehovinou alebo viacerými liehovinami vyhovujúcimi požiadavkám podľa § 6 ods. 2 až 22, alebo ak je vyrobená zmiešaním takejto liehoviny s jedným destilátom alebo viacerými destilátmi a ak výrobok nevyhovuje ani jednej z požiadaviek uvedených v § 6 ods. 2 až 22,
v označení takéhoto výrobku musí byť uvedený názov „liehovina“ alebo „liehovinová zmes“ bez akéhokoľvek iného názvu na prednej etikete.
(9) Obchodný názov liehoviny vyrobenej zmiešaním podľa odseku 8, ktorá spĺňa požiadavky na
zaradenie do kategórie podľa § 6 ods. 2 až 22, môže
obsahovať len jeden názov príslušnej kategórie,
ktorý však nesmie byť súčasťou označenia zložiek
liehoviny, avšak súčasťou obchodného názvu musí
byť slovné spojenie „miešaná liehovina“ alebo „mixed spirit drink“ s uvedením ostatných liehovinových
zložiek zmesi v označení zloženia liehoviny. Údaj
o kategórii musí byť uvedený písmenami rovnakého
typu a farby o veľkosti najviac polovice veľkosti
písmen, ako sú použité na označenie obchodného
názvu liehoviny. Príslušná liehovinová zložka sa
v zložení výrobku vyjadruje v objemových percentách 100 percentného etanolu, ktoré sa nachádzajú
v objeme 100 percentného etanolu danej zmesi,

a to podľa použitého množstva v zostupnom poradí.
(10) V obchodnom názve likérov možno používať
označenie
a) „hruškové brandy“ alebo „prune brandy“,
b) „pomarančové brandy“ alebo „orange brandy“,
c) „marhuľové brandy“ alebo „apricot brandy“,
d) „čerešňové brandy“ alebo „cherry brandy“,
e) „rum z čiernych ríbezlí“ alebo „solbaerrom“,
„blackcurrant rum“,
ak tento názov je uvedený na etikete v jednom
riadku písmenami rovnakej veľkosti a farby a označenie „likér“ alebo „liqueur“ je uvedené v bezprostrednej blízkosti tohto zloženého názvu písmenami, ktoré nesmú byť menšie ako písmená zloženého názvu. Ak však etanol nepochádza z destilátu uvedeného ovocia, na etikete sa musí uviesť
v rovnakom riadku, v akom je uvedený zložený názov
a slovo „likér“ aj údaj o použití liehu, ako napr. „vyrobené s“, „pripravené s“, „s“ spolu so slovom „liehom“.
(11) Ak sa v označení uvádzajú suroviny použité
na výrobu liehu, musí sa uviesť aj názov použitého
liehu vyrobeného z týchto surovín, a to v zostupnom
poradí podľa použitého množstva.
(12) Označenie liehoviny pripravenej egalizáciou možno doplniť slovom „zmes“, „blend“ alebo
„blended“.
(13) Čas stárenia možno uvádzať v označení
liehoviny, len ak sa tento údaj vzťahuje na alkoholovú zložku s najkratším časom stárenia a ak
stárenie prebiehalo pod dohľadom orgánu potravinového dozoru6).
(14) Geografické názvy liehovín uvedené v prílohe č. 3 k tejto hlave potravinového kódexu a označenie „Rum-Verschnitt“ sa nesmú prekladať do štátneho jazyka; tieto údaje musia byť doplnené o označenie v štátnom jazyku tak, aby spotrebiteľ nebol
uvedený do omylu.
(15) Ak je liehovina ochutená, musí sa v obchodnom názve uvádzať použitá ochucujúca
zložka.
(16) V označení liehoviny vyrobenej z destilátu,
ktorá spĺňa požiadavky na zaradenie do kategórie
liehovín podľa § 6 ods. 2 až 22, sa nemusí uvádzať
6) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995
Z.z.
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jej zloženie, ak sa do liehoviny nepridávajú syntetické prídavné látky.
(17) Koncentrácia etanolu v liehovine sa musí
uvádzať v objemových percentách zaokrúhlene na
jedno desatinné miesto; môže sa uvádzať symbolom „%“, „ % obj.“ alebo „% vol.“, pričom mu môže
predchádzať aj slovo „etanol“.
(18) Požiadavky na používanie osobitných názvov liehovín sú uvedené v prílohe č. 4 k tejto hlave
potravinového kódexu.

(5) Najväčšia prípustná odchýlka od menovitého
objemu liehoviny pri 20 oC je uvedená v prílohe č. 2
k tejto hlave potravinového kódexu.
(6) Liehoviny možno uvádzať do obehu, len ak
sú plnené do fliaš podľa osobitného predpisu3).
(7) Liehoviny sa nesmú plniť, skladovať ani uvádzať do obehu v obaloch zabezpečených uzávermi
obsahujúcimi olovo, ak tieto prichádzajú do priameho styku s liehovinou.
Štvrtý oddiel

(19) Slovné označenie „dátum výroby“ možno
nahradiť označením dátumu plnenia.
(20) Za označenie dátumu výroby sa považuje
aj označenie výrobnej dávky, ak sú splnené kritériá
určujúce výrobnú dávku.
(21) V označení emulzných liehovín musí byť
uvedený, okrem dátumu výroby alebo dátumu plnenia, aj dátum najneskoršej spotreby.
§ 10
Skladovanie a balenie
(1) Liehoviny sa musia skladovať v suchých
miestnostiach, chránených pred priamym slnečným
žiarením; emulzné liehoviny sa musia skladovať pri
nekolísavej teplote od 5 oC do 18 oC.
(2) Liehoviny možno plniť do spotrebiteľských
obalov len o týchto menovitých objemoch v litroch:
0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,10, 0,20, 0,35, 0,50, 0,70,
0,75, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 alebo 4,5; liehoviny, ktoré
sú určené na výrobnú spotrebu alebo na iné výrobné
použitie, možno uvádzať do obehu aj o týchto menovitých objemoch 1,125 l, 5,0 l alebo 10,0 l.
(3) Iné menovité objemy liehovín, ako sú uvedené v odseku 2, možno používať, len ak ide o liehoviny dodávané na účely zásobovania lietadiel,
lodí, vlakov alebo na účely predaja v bezcolných
zónach.
(4) Absolútna hodnota odchýlky skutočnej
koncentrácie etanolu vyjadrená v objemových percentách od koncentrácie etanolu deklarovanej na
obale môže byť najviac 0,50 objemového percenta;
ak ide o liehovinu obsahujúcu macerované ovocie
alebo časti rastlín môže byť najviac 1,5 objemového
percenta.
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Falšovanie a záverečné ustanovenia
§ 11
Falšovanie
Za falšovanie liehu a liehovín sa považuje, ak
a) sa na výrobu liehu a liehovín použije lieh, ktorý
nie je poľnohospodárskeho pôvodu, a to syntetický lieh alebo sulfitový lieh,
b) je v označení liehovín uvedený nepravdivý
pomer miešania,
c) je v označení liehovín uvedený nepravdivý údaj
o stárení,
d) zaradenie liehoviny do kategórie nezodpovedá
skutočnosti, napr. ak neboli dodržané zo zaradenia do kategórie vyplývajúce predpísané technologické operácie,
e) sa do liehovín pridávajú syntetické vonné látky
a chuťové látky vyrábané technologickým procesom podľa § 7 ods. 5 písm. c) a tieto liehoviny
patria do kategórie liehovín podľa § 6 ods. 2 až
22.
Záverečné ustanovenia
§ 12
Prechodné ustanovenia
(1) Liehoviny, ktoré nespĺňajú požiadavky na
zaradenie do kategórie liehovín podľa § 6 ods. 2
až 22, možno uvádzať do obehu s pôvodným obchodným názvom najneskôr do 31. decembra 2002,
okrem liehoviny uvedenej v § 6 ods. 24, ktorú možno
uvádzať do obehu najneskôr do 31. decembra 2006.
(2) Veľmi jemný lieh možno uvádzať do obehu
podľa požiadaviek uvedených v prílohe č. 5 k tejto

hlave potravinového kódexu najneskôr do 31. decembra 2002.

§ 13
Účinnosť

(3) Liehoviny plnené do spotrebiteľských obalov
o iných menovitých objemoch, ako sú uvedené v § 10
ods. 2, možno uvádzať do obehu najneskôr do 31.
decembra 2002.

Minister zdravotníctva
Slovenskej republiky
Roman Kováč, v. r.

Tento výnos nadobúda účinnosť 1. júna 2001,
okrem § 7 ods. 3 a § 8, ktoré nadobúdajú účinnosť
1. januára 2003.

Minister pôdohospodárstva
Slovenskej republiky
Pavel Koncoš, v. r.
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Príloha č. 1
k tridsiatej hlave tretej časti
potravinového kódexu
Fyzikálne, chemické a organoleptické požiadavky
Časť A
Fyzikálne a chemické požiadavky na jemný lieh

Parameter

v g na 1 liter 100 percentného etanolu najviac

Celková kyslosť
(ako kyselina octová)

0,025

Estery
(ako octan etylnatý)

0,050

Aldehydy
(ako acetaldehyd)

0,020

Vyššie alkoholy
(ako 3-metyl-1-butanol)

0,035

Metanol

0,8

Sušina

0,010

Prchavé zložky obsahujúce dusík (ako
dusík)

0,001

2 - furánkarbaldehyd

Nezistiteľný

Najmenšie množstvo etanolu v liehu musí byť 95,7 objemového percenta.

Časť B
Fyzikálne a chemické požiadavky na veľmi jemný lieh

Parameter

v g na 1 liter 100 percentného etanolu najviac

Celková kyslosť
(ako kyselina octová)

0,015

Estery
(ako octan etylnatý)

0,013

Aldehydy
(ako acetaldehyd)

0,005

Vyššie alkoholy
(ako 3-metyl-1-butanol)

0,005

Metanol

0,5

Sušina

0,015

Prchavé zložky obsahujúce dusík (ako
dusík)

0,001

2- furánkarbaldehyd

nezistiteľný

Najmenšie množstvo etanolu v liehu musí byť 96,0 objemového percenta.

Časť C
Organoleptické požiadavky na jemný lieh a na veľmi jemný lieh
Vlastnosť

Lieh
jemný

Vzhľad v pôvodnom
roztoku aj po zriedení
na 30 obj. %
Farba

veľmi jemný

číra kvapalina, bez zákalu, opalescencie, usadenín,
mechanických a iných nečistôt

bezfarebná kvapalina

Vôňa

charakteristická po etanole,
bez nepríjemných pachov po
vedľajších produktoch
kvasenia a bez cudzích pachov

čistého etanolu, bez
akýchkoľvek pachov
po vedľajších
produktoch kvasenia
a bez cudzích pachov

Chuť

charakteristická po etanole,
bez nepríjemných príchutí
po vedľajších produktoch
kvasenia a bez cudzích príchutí

čistého etanolu, bez
akýchkoľvek vedľajších
produktoch kvasenia
a bez cudzích príchutí

Časť D
Organoleptické požiadavky na konzumný lieh 80,0 %
Vlastnosť

Konzumný lieh 80,0 %

Vzhľad v pôvodnom
roztoku aj po zriedení
na 30 obj. %

číra kvapalina, bez zákalu, opalescencie, usadenín,
mechanických a iných cudzích nečistôt

Farba

bezfarebná kvapalina

Vôňa

charakteristická po etanole, bez nepríjemných pachov po vedľajších
produktoch kvasenia a bez cudzích pachov

Chuť

charekteristická po etanole, bez nepríjemných príchutí po vedľajších
produktoch kvasenia a bez cudzích príchutí
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Príloha č. 2
k tridsiatej hlave tretej časti
potravinového kódexu

Najväčšia prípustná odchýlka konzumného liehu 80,0 % a liehovín od menovitého objemu

Menovitý objem
v ml
od
5 do
50
nad 50 do 100
nad 100 do 200
nad 200 do 300
nad 300 do 500
nad 500 do 1 000
nad 1 000 do 10 000

Prípustná odchýlka, vyjadrená v
% objemových percentách
Ml
-9
-4,5
-4,5
-9
-3
-15
-1,5
-

Väčší ako deklarovaný objem konzumného liehu 80,0 % a liehovín je prípustný.

pri 20 oC

Príloha č. 4
k tridsiatej hlave tretej časti
potravinového kódexu
Požiadavky na používanie osobitných názvov liehovín

Okrem názvov podľa zaradenia liehovín do kategórií podľa § 6 ods. 2 až 22 možno používať tieto
osobitné názvy liehovín:
a) „Vruchtenjenever“ alebo „Jenever met vruchten“
označujúce likér alebo inú kategóriu liehoviny,
ktorá
1. sa vyrába aromatizovaním „geneveru“
1.1. ovocím, rastlinami alebo ich časťami,
1.2. rezaním s ovocnou šťavou, ovocným
destilátom alebo destilátom koncentrovaných vonných látok a chuťových látok
z ovocia alebo z rastlín,
1.3. vykazuje organoleptické vlastnosti použitej suroviny,
1.4. obsahuje etanol v množstve najmenej
20,0 objemového percenta,
2. môže mať vlastnosti upravované pridaním
prírodných vonných látok a chuťových látok
alebo látkami identickými s prírodnými,
3. môže byť sladená;
označenie „vruchten“ možno nahradiť názvom spracovanej suroviny (plodu alebo rastliny),
b) „Berenburg“, „Beerenburg“ označujúce liehovinu, ktorá
1. sa vyrába z liehu, v ktorom sa maceruje ovocie alebo rastliny alebo ich časti,
2. obsahuje, ako osobitnú vonnú látku a chuťovú látku, destilát z koreňa horca, borievkových bobúľ a vavrínových listov,
3. je svetlohnedej až tmavohnedej farby,
4. má najviac 20 g cukru na 1 liter liehoviny (ako
invertný cukor); pridávanie cukru je prípustné,
5. musí obsahovať etanol o množstve 30,0 objemového percenta,
c) „Guignolet“ označujúci likér, ktorý sa vyrába
macerovaním čerešní vo veľmi jemnom liehu,
d) „Pastis de Marseille“ označuje liehovinu „pastis“
podľa § 6 ods. 16 písm. b), ktorá obsahuje anetol
v množstve najmenej 2 g na 1 liter liehoviny a musí obsahovať etanol v množstve 45,0 objemového percenta,
e) „Punsch au rhum“ označujúci likér, ktorého etanol pochádza len z pridaného rumu,
f) „Sloe Gin“ označujúci likér, ktorý sa vyrába
macerovaním trniek v liehovine „gin“ podľa § 6
ods. 14 písm. c), do ktorej možno pridávať šťavu
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g)

h)

i)

j)

k)

l)

z trniek; môže byť aromatizovaný len prírodnými
vonnými látkami a chuťovými látkami a musí
obsahovať etanol v množstve najmenej 25,0 objemového percenta,
„Topinambur“ označujúci liehovinu ktorá sa vyrába len fermentáciou hľúz topinamburu (Helianthus tuberosus L.) a následnou destiláciou;
musí obsahovať etanol v množstve najmenej
38,0 objemového percenta,
„Hefebrand“ označujúci liehovinu, ktorá sa vyrába z vínneho kalu alebo z ovocného kalu; musí
obsahovať etanol v množstve najmenej 38,0 objemového percenta; označenie „Hefebrand“
musí byť doplnené názvom použitej základnej
suroviny,
„Sambuca“ označujúci bezfarebný likér, ktorý sa
vyrába aromatizovaním anízom, badiánom alebo
inými aromatickými bylinami; musí obsahovať
etanol v množstve najmenej 38,0 objemového
percenta, cukor v množstve najmenej 350 g na
1 liter liehoviny (ako invertný cukor); množstvo
prírodného anetolu musí byť najmenej 1 g a najviac 2 g na 1 liter liehoviny,
„Mistra“ označujúci bezfarebný likér aromatizovaný anízom alebo prírodným anetolom, pričom množstvo anetolu musí byť najmenej 1 g
a najviac 2 g na 1 liter liehoviny; môže byť aromatizovaný bylinkovým destilátom; musí obsahovať
etanol v množstve najmenej 40,0 objemového
percenta a najviac 47,0 objemového percenta;
pridávanie cukru nie je prípustné,
„Maraschino“, „Marrasquino“ označujúci bezfarebný likér, ktorého príchuť je tvorená prevažne
použitím destilátu z dalmátskych višní, destilátom alebo macerátom tohto ovocia; musí obsahovať etanol v množstve najmenej 24,0 objemového percenta a cukor najmenej 250 g na 1 liter
liehoviny (ako invertný cukor),
„Noccino“ označujúci likér, ktorého príchuť sa
tvorí prevažne macerovaním alebo macerovaním a následnou destiláciou celých jadier vlašských orechov; musí obsahovať etanol v množstve najmenej 30,0 objemového percenta a cukor najmenej 100 g na 1 liter liehoviny (ako invertný cukor).

Príloha č. 5
k tridsiatej hlave tretej časti
potravinového kódexu

Fyzikálne a chemické požiadavky na veľmi jemný lieh
(k § 12 ods. 2)
Parameter

v g na 1 liter 100 percentného etanolu najviac

Celková kyslosť
(ako kyselina octová)

0,010

Estery
(ako octan etylnatý)

0,03

Aldehydy
0,005
(ako acetaldehyd)
Vyššie alkoholy
0,001
(ako 3-metyl-1-butanol)
Metanol

0,03

Sušina

0,005

Prchavé zložky obsahujúce dusík
(ako dusík)

nepripúšťajú sa

2- furánkarbaldehyd

nezistiteľný

Najmenšie množstvo etanolu v liehu musí byť 96,0 objemového percenta.
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Redakčné oznámenie

V čiastke 12/2000 - Potravinový kódex - Vajcia, vaječné výrobky a majonézy v § 42 Požiadavky na
zloženie vaječných hmôt sa dostali do tabuľky nesprávne hodnoty. Preto znovu uverňujeme tabuľku so
správnymi hodnotami:

Sušina
v hmotnostných
percentách
najmenej
Vaječná zmes
Vaječný žĺtok
Vaječný bielok
Kryštalický bielok
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95,0
95,0
92,0
83,0

Tuk
v hmotnostných
percentách
najmenej
39,0
56,0
-
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