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Az előadás tartalma 

• Miért volt szükség a Magyar 

Élelmiszerkönyv sörre 

vonatkozó 2-96 sz. 

irányelvének módosítására? 

 

• Mire jó a Magyar 

Élelmiszerkönyv 

megkülönböztető minőségi 

jelöléssel ellátott sörökre 

vonatkozó 2-106 számú 

irányelve? 
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A Magyar Élelmiszerkönyv 2-702 irányelve a sörről 

A módosítás okai: 

• új irányelv kidolgozása a 

megkülönböztető minőségi 

jelöléssel ellátott sörökről 

• Ízesített sörök meghatározásának 

pontosítása 

• Sört tartalmazó („Radler” típusú) 

termékek kiemelése az irányelv 

hatálya alól 

• A Magyar Élelmiszerkönyv új 

szerkezete és számozása 
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A Magyar Élelmiszerkönyv 2-702 irányelve a sörről 

Sört tartalmazó („Radler” típusú) 

termékek kiemelése az irányelv 

hatálya alól: 

Az irányelvnek nem tárgya az olyan sört 

tartalmazó termék, amely úgy készül, hogy a 

sörhöz érlelést, szűrést követően annak ízét, 

illatát, színét, jellegét megváltoztató 

bármilyen anyagot hozzáadnak. Ebben az 

esetben a termék megnevezése a „sör” 

kifejezést csak olyan módon tartalmazhatja, 

amely a fogyasztó számára egyértelművé 

teszi, hogy a sör csupán a termék egyik 

alkotóeleme (pl. sörkeverék, sörmix, sör 

tartalmú ital). 
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A Magyar Élelmiszerkönyv 2-702 irányelve a sörről 

Ízesített sörök meghatározásának 

pontosítása: 

• Technológia: Ízesített sörök esetében az 

ízesítőanyagot a sörgyártás műveletei, legkésőbb 

az érlelés vagy szűrés során adagolják a sörléhez 

vagy a sörhöz. Az érlelés, szűrés folyamán 

hozzáadott ízesítőanyag következtében a kész sör 

eredeti extrakt tartalma nem növekedhet annak 1/3-

ánál nagyobb mértékben. 

• Jelölés: A szűretlen sörök, a jellegüknél fogva 

zavaros sörök, valamint – ízesített sörök esetében – 

az ízesítőanyag miatt a III. fejezet 3.1. bekezdésben 

említettektől eltérő színű söröknél a 

megnevezésben nem szükséges utalni a színre. 
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A Magyar Élelmiszerkönyv 2-106 számú irányelve 

a megkülönböztető minőségi jelöléssel ellátott sörökről 

A különleges minőségű sörök olyan, más söröktől 

megkülönböztethető, különleges tulajdonságokkal 

rendelkező termékek, amelyek a fogyasztók számára 

előállítási módjuk, összetételük, érzékszervi és egyéb 

tulajdonságaik miatt további hozzáadott értéket 

jelentenek. A különleges minőségű sörökre jellemző, 

hogy kizárólag természetes anyagokat 

tartalmazhatnak. 
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A Magyar Élelmiszerkönyv 2-106 számú irányelve 

a megkülönböztető minőségi jelöléssel ellátott sörökről 

• pótanyagok nem használhatók 

• adalékanyagok nem használhatók 

• ízesített sörökhöz csak természetes anyagok adhatók 

• alkoholtartalom legalább 2,81% (V/V) 

• eredeti extrakt tartalom legalább 13,5% (m/m) 

• nem tölthető műanyag palackba vagy dobozba 

• feltüntetendő a jelleget lényegesen meghatározó 

ízesítés, fűszerezés (ha van ilyen) 

• feltüntethető a „különleges minőségű” jelző 
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Köszönöm figyelmüket!  


