
18. melléklet a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelethez 
 

A Magyar Élelmiszerkönyv 1-3-1999/4 számú előírása a kávé- és 
cikóriakivonatokról 

 
A rész 

 
1. Ez az előírás a B részben meghatározott kávékivonatokra és cikória-kivonatokra 

vonatkozik. Ez az előírás nem vonatkozik a cukorral pörkölt kávéból készült szárított 
kávékivonatra (café torrefacto soluble). 

 
2.  A termékeket a vonatkozó jogszabályokban előírtak szerint kell jelölni, ezen előírásban 

foglaltak figyelembevételével. 
 

3.  A kereskedelmi forgalomba kerülő termék megnevezésére a B részben felsorolt neveket 
kell használni. A termékek megnevezését ki kell egészíteni  

 
a) “sűrítmény” vagy “sűrítményformában” vagy 
b) “folyadék” vagy “folyadékformában” 

 
megfelelő kifejezéssel. 
 

4. A termék megnevezését az alábbi esetekben a “koncentrált” jelzővel lehet kiegészíteni: 
 
a) a B rész 1. c) pontja szerinti termékek esetén, ha a kávéból származó szárazanyag-

tartalom több mint 25 tömegszázalék, 
b)  a B rész 2. c) pontja szerinti termékek esetén, ha a cikóriából származó szárazanyag-

tartalom több mint 45 tömegszázalék. 
 

5. A jelölésnek tartalmaznia kell a B rész 1. pontjában meghatározott termékeknél a 
“koffeinmentesített” vagy a “koffeinmentes” szavakat, ha a vízmentes koffeintartalom a 
kávéból származó szárazanyagra számítva legfeljebb 0,3 tömegszázalék. Ennek a 
tájékoztatásnak a megnevezéssel azonos látómezőben kell lennie. 

 
6.  A B rész 1. c) és 2. c) pontjai szerinti termékeknél a jelölésben szerepelnie kell a 

“cukorral”, “cukorral tartósított”, “hozzáadott cukorral” vagy “cukorral pörkölve” 
kifejezésnek, amelyben a “cukor” szót a felhasznált cukortípusok nevének (neveinek) kell 
helyettesítenie. Ennek a tájékoztatásnak a megnevezéssel azonos látómezőben kell lennie. 

 
7.  A jelölésben fel kell tüntetni a B rész 1. b) és 1. c) pontjaiban meghatározott termékeknél 

a kávéból származó minimális szárazanyag-tartalmat és a B rész 2. b) és 2. c) pontjaiban 
meghatározott termékek esetén pedig a cikóriából származó minimális szárazanyag-
tartalmat. Ezeket a mennyiségeket a késztermék tömegére számítva, tömegszázalékban 
kell megadni. 
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B rész 
 

A termékek megnevezése, meghatározása és jellemzőik 
 

1. Kávékivonat, oldódó kávékivonat, oldódó kávé, instant kávé, kávéextrakt vagy azonnal 
oldódó kávé 

 
Olyan termékek, amelyeket a pörkölt kávéból kizárólag vizes extrakcióval különböző 
koncentrációban nyernek, kizárva mindenféle savas vagy lúgos hidrolízises eljárást. 
A kivonat tartalmazza a kávé oldódó és aromatikus összetevőit, de tartalmazhat a kávéból 
származó oldhatatlan olajokat és nyomokban egyéb oldhatatlan anyagokat, amelyeket 
technikailag lehetetlen eltávolítani. 
 
A kávéból származó szárazanyag-tartalomnak: 
 

a) szárított kávékivonat (pl. por, granulátum) esetén legalább 95 tömegszázaléknak, 
b) kávékivonat-sűrítmény esetén legfeljebb 85 tömegszázaléknak és legalább 70 

tömeg-százaléknak, 
c) folyékony kávékivonat esetén legfeljebb 55 tömegszázaléknak és több mint 15 

tömeg-százaléknak 
kell lennie. 
 
A szilárd vagy a sűrítmény formájú kávékivonat csak a kávéból extrakcióval kivont 
alkotórészeket tartalmazhatja. A folyékony kávékivonat pörkölt vagy pörköletlen 
cukorféléket legfeljebb 12 tömegszázalékban tartalmazhat. 

 
2. Cikória-kivonat, oldódó cikória, instant cikória, szárított cikória-kivonat, cikória-extrakt 

vagy azonnal oldódó cikória 
 

Olyan termékek, amelyeket a pörkölt cikóriából kizárólag vizes extrakcióval különböző 
koncentrációban nyernek, kizárva mindenféle savas vagy lúgos hidrolízises eljárást. 
A cikória a Cichorium Intybus L. növény gyökere, amelyet nem a hajtatott cikória 
termelésére használnak, hanem megfelelő tisztítást követően szárítanak és pörkölnek.  
 
A cikóriából származó szárazanyag-tartalomnak: 

a) szárított cikória-kivonat (pl. por, granulátum) esetén legalább 95 tömegszázaléknak, 
b) cikóriakivonat-sűrítmény esetén legfeljebb 85 tömegszázaléknak és legalább 70 

tömegszázaléknak, 
c) folyékony cikória-kivonat esetén legfeljebb 55 tömegszázaléknak és több mint 25 

tömeg-százaléknak 
kell lennie. 
 
A szilárd vagy a sűrítmény formájú cikória-kivonat legfeljebb 1 tömegszázalék nem 
cikóriából származó szárazanyagot tartalmazhat. A folyékony cikória-kivonat pörkölt vagy 
pörköletlen cukorféléket legfeljebb 35 tömegszázalékban tartalmazhat. 


