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

A Magyar Élelmiszerkönyv 1-3-2001/114 számú előírása a részben vagy teljesen 
dehidratált, emberi fogyasztásra szánt, tartós tejtermékekről (Sűrített tej és 

tejpor)  
 

A rész 
 

I. 
 

Ez az előírás a B részben meghatározott, részben vagy teljesen dehidratált tartós 
tejtermékekre (sűrített tej és tejpor) vonatkozik. 

 
 

II. 
 

1. A B részben felsorolt élelmiszerekre az általános jelölési előírásokon túlmenően ebben 
a fejezetben foglaltakat is alkalmazni kell.  
 

2. A B részben felsorolt megnevezések csak az ott meghatározott termékekre 
alkalmazhatók és azokat – a 3. pontban felsorolt esetek kivételével – változtatás nélkül kell 
alkalmazni a forgalomba hozott termékek megnevezésére és megjelölésére. 

 
3. A B részben felsorolt megnevezések helyett a C részben felsorolt megnevezések az ott 

megjelölt nyelven és feltételek mellett használhatóak. 
 

4. A termék jelölésében fel kell tüntetni a végtermék tömegére vonatkoztatott 
tejzsírtartalmat százalékban (m/m) kifejezve, kivéve a B rész 1. d) és g), valamint 2. d) 
pontjaiban meghatározott termékeket, továbbá fel kell tüntetni a tejeredetű zsírmentes 
szárazanyag-tartalmat a B rész 1. pontjában meghatározott termékek esetében. Ezeket az 
adatokat a termék megnevezésének közelében kell feltüntetni. 

 
5. A B rész 2. pontjában feltüntetett termékek jelölésében meg kell adni a hígítás vagy az 

eredeti állapot visszaállításának módjára vonatkozó ajánlásokat, továbbá az így hígított vagy 
visszaállított termékek zsírtartalmát. 

 
6. Ha a terméket 20 g-nál kisebb tömegű egyedi csomagolásba, majd gyűjtőcsomagolásba 

helyezik, az ebben a paragrafusban előírt külön jelöléseket csak a gyűjtőcsomagoláson kell 
feltüntetni, kivéve a 2. pontban előírtakat. 

 
(7) A B rész 2. pontja szerinti termékek jelölésében fel kell tüntetni, hogy a termékek 12 

hónapnál fiatalabb csecsemők élelmezésére nem ajánlottak. 
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B rész 
 

A termékek meghatározásai és megnevezései  
 

 
1. Részben dehidratált tej (sűrített tej) 
 

Ez a megnevezés azt az édesített vagy nem édesített folyékony termékcsoportot jelöli, 
amelyet részleges vízelvonással nyernek tejből, teljesen vagy részben fölözött tejből, vagy 
ezek keverékéből, amely tartalmazhat még hozzáadott tejszínt vagy teljesen dehidratált tejet 
(tejport), vagy mindkettőt, amelyben a hozzáadott teljesen dehidratált tej aránya a késztermék 
tejeredetű szárazanyag-tartalmának legfeljebb 25 tömegszázaléka lehet. 
 
– A cukrozatlan sűrített tej típusai:  

 
a) Nagy zsírtartalmú sűrített tej  
Részben dehidratált tej, amelynek zsírtartalma legalább 15% (m/m) és az összes tejeredetű 
szárazanyag-tartalma legalább 26,5% (m/m).   
 
b) Sűrített tej 
Részben dehidratált tej, amelynek zsírtartalma legalább 7,5% (m/m) és az összes 
tejeredetű szárazanyag-tartalma legalább 25% (m/m).  
 
c) Félzsíros sűrített tej, vagy részben fölözött sűrített tej 
Részben dehidratált tej, amelynek zsírtartalma legalább 1% (m/m), de legfeljebb 7,5% 
(m/m) és az összes tejeredetű szárazanyag-tartalma legalább 20% (m/m).  
 
d) Sovány sűrített tej 
Részben dehidratált tej, amelynek zsírtartalma legfeljebb 1% (m/m) és az összes tejeredetű 
szárazanyag-tartalma legalább 20% (m/m).  

 
– A cukrozott sűrített tej típusai:  

 
e)  Cukrozott sűrített tej 
Részben dehidratált tej, amely cukor (félfehér kristálycukor, kristálycukor, finomított 
kristálycukor) felhasználásával készül, és amelynek zsírtartalma legalább 8% (m/m) és az 
összes tejeredetű szárazanyag-tartalma legalább 28% (m/m).  

 
f) Félzsíros cukrozott sűrített tej, vagy részben fölözött cukrozott sűrített tej 
Részben dehidratált tej, amely cukor (félfehér kristálycukor, kristálycukor, finomított 
kristálycukor) felhasználásával készül, és amelynek zsírtartalma legalább 1% (m/m), de 
legfeljebb 8% (m/m), és az összes tejeredetű szárazanyag-tartalma legalább 24% (m/m). 

 
g)  Sovány cukrozott sűrített tej 
Részben dehidratált tej, amely cukor (félfehér kristálycukor, kristálycukor, finomított 
kristálycukor) felhasználásával készül, és amelynek zsírtartalma legfeljebb 1% (m/m) és 
az összes tejeredetű szárazanyag-tartalma legalább 24% (m/m). 
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2. Teljesen dehidratált tej (tejpor) 
 

Ez a megnevezés azt a szilárd termékcsoportot jelöli, amelynek víztartalma a 
végtermékben legfeljebb 5 tömegszázalék, és amelyet a víztartalom elvonásával nyernek 
tejből, teljesen vagy részben fölözött tejből, tejszínből, vagy ezek keverékéből. 
 

a) Nagy zsírtartalmú tejpor vagy szárított nagy zsírtartalmú tej 
Dehidratált tej, amelynek zsírtartalma legalább 42% (m/m). 

 
b) Zsíros- vagy teljes tejpor, vagy szárított zsíros-, illetve teljes tej 

Dehidratált tej, amelynek zsírtartalma legalább 26% (m/m), de kevesebb, mint 42% 
(m/m).  

c) Félzsíros tejpor vagy szárított félzsíros tej, illetve részben fölözött félzsíros tej 
Dehidratált tej, amelynek zsírtartalma több mint 1,5% (m/m), de kevesebb, mint 26% 
(m/m). 

d) Sovány tejpor, vagy szárított soványtej 
Dehidratált tej, amelynek zsírtartalma legfeljebb 1,5 % (m/m).  

 
3. Gyártási előírások 
 

a) Az 1. pont e)-g) alpontjaiban meghatározott termékek gyártásához a végtermékre 
vonatkoztatva legfeljebb 0,03% (m/m) tejcukor hozzáadása megengedett.  

b) Az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról 
szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet sérelme 
nélkül, az 1. és 2. pontban említett termékek tartósítása a következő módokon 
történik: 
– hőkezeléssel (sterilezés, UHT, stb.) az 1. pont a)-d) alpontjaiban meghatározott 

termékek esetében,  
– cukor (szacharóz) hozzáadásával az 1. pont e)-g) alpontjaiban meghatározott 

termékeknél,  
– vízelvonással (dehidratálással) a 2. pontban meghatározott termékeknél.  

c)  Ezen rész 1. és 2. pontjában szereplő összetételi követelmények sérelme nélkül a tej 
fehérjetartalma tejalkotórészek hozzáadásával, illetve kivonásával 34 
tömegszázalékos (zsírmentes szárazanyag-tartalomban kifejezett) minimális 
tartalomra állítható be oly módon, hogy ne változzon a tejsavófehérje-kazein arány. 

 
 
4. Engedélyezett egyéb anyagok 
 

a)  Vitaminok és ásványi anyagok a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb 
anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásáról szóló, 2006. december 20-i 
1925/2006/EK rendelettel összhangban, 

b)  A 3. pont c) alpontjában említett fehérjetartalom-beállítás céljára az alábbi 
engedélyezett nyersanyagok használhatók: 

I. retentátum (tejkoncentrátum) 
A retentátum a tej, a részben fölözött vagy fölözött tej ultraszűrésével a 
tejfehérje koncentrálásával nyert termék; 

II.  tejpermeátum 
A permeátum a tejfehérje és a tejzsír ultraszűréssel való eltávolításával tejből, 
részben fölözött vagy fölözött tejből nyert termék; valamint 
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III. tejcukor 
A tejcukor a tej természetes alkotórésze, amelyet rendszerint savóból állítanak 
elő, amelynek a szárazanyagra vonatkoztatott vízmentes tejcukortartalma nem 
kevesebb, mint 99,0 tömegszázalék. Ez lehet vízmentes vagy tartalmazhat egy 
molekula kristályvizet, illetve lehet a két forma keveréke. 

 
 

C rész 
 

A B részben felsorolt egyes termékek különleges megnevezése 
 

a) Az angol „evaporated milk” kifejezés azt a B rész 1. pont b) alpontjában 
meghatározott terméket jelenti, amely legalább 9% (m/m) zsírt és legalább 31% 
(m/m) összes tejeredetű szárazanyagot tartalmaz.  

b) A francia „lait demi-écrémé concentré” és „lait demi-écrémé concentré non sucré”, a 
spanyol  „leche evaporada semidesnatada”, a holland „geevaporeerde halfvolle 
melk” vagy „halfvolle koffiemelk” és az angol „evaporated semi-skimmed milk” 
kifejezések azokat a B rész 1. pont c) alpontjában meghatározott termékeket jelentik, 
amelyek zsírtartalma 4 és 4,5% (m/m) között van és szárazanyag-tartalmuk legalább 
24% (m/m). 

c) A dán ”kondenseret kaffefløde” és a német „kondensierte Kaffeesahne” kifejezések 
a B rész 1. pont a) alpontjában meghatározott terméket jelentik.  

d) A dán „flødepulver”, a német „Rahmpulver” és „Sahnepulver”, a francia „créme en 
poudre”, a holland „roompoeder”, a svéd „gräddpulver” és a finn „kermajauhe” 
kifejezések a B rész 2. pont a) alpontjában meghatározott terméket jelentik.  

e) A francia „lait demi-écrémé concentré sucré”, a spanyol „leche condensada 
semidesnatada”, a holland „gecondenseerde halfvolle melk met suiker” kifejezések 
azokat a B rész 1. pont f) alpontjában meghatározott termékeket jelentik, 
amelyeknek a zsírtartalma 4 és 4,5% (m/m) között van és a tejeredetű szárazanyag-
tartalma legalább  28% (m/m). 

f) A francia „lait demi-écrémé en poudre”, a holland "halfvolle melkpoeder” és az 
angol „semi-skimmed milk powder” vagy „dried semi-skimmed milk” kifejezések 
azokat a B rész 2. pont c) alpontjában meghatározott terméket jelentik, amelyek 
zsírtartalma 14 és 16% (m/m) között van.  

g) A portugál „leite em pó meio gordo” kifejezés azt a B rész 2. pont c) alpontjában 
meghatározott terméket jelenti, amelynek a zsírtartalma 13 és 26% (m/m) között van.  

h) A holland „koffiemelk” kifejezés a B rész 1. pont b) alpontjában meghatározott 
terméket jelenti. 

i) A finn „rasvaton maitojauhe” kifejezés a B rész 2. pont d) alpontjában 
meghatározott terméket jelenti. 

j) A spanyol „leche en polvo semidesnatada” kifejezés a B rész 2. pont c) alpontjában 
meghatározott terméket jelenti, amelynek zsírtartalma 10 és 16% (m/m) között van. 

k) A máltai „halib evaporat” kifejezés a B rész 1. pont b) alpontjában meghatározott 
terméket jelenti. 

l) A máltai „halib evaporat b’kontenut baxx ta’ xaham” kifejezés a B rész 1. pont c) 
alpontjában meghatározott terméket jelenti. 

m) Az észt „koorepulber” a B rész 2. pont a) alpontjában meghatározott terméket 
jelenti. 

n) Az észt „piimapulber” a B rész 2. pont b) alpontjában meghatározott terméket 
jelenti. 
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o) Az észt „väherasvane kondenspiim” a B rész 1. pont c) alpontjában meghatározott 
terméket jelenti. 

p) Az észt „magustatud väherasvane kondenspiim” a B rész 1. pont f) alpontjában 
meghatározott terméket jelenti. 

q) Az észt „väherasvane piimapulber” a B rész 2. pont c) alpontjában meghatározott 
terméket jelenti. 

r) A cseh „zahuštěná neslazená smetana” a B rész 1. pont a) alpontjában meghatározott 
terméket jelenti. 

s) A cseh „zahuštěné neslazené plnotučné mléko” a B rész 1. pont b) alpontjában 
meghatározott terméket jelenti. 

t) A cseh „zahuštěné neslazené polotučné mléko” a B rész 1. pont c) alpontjában 
meghatározott terméket jelenti, amelynek zsírtartalma 4 és 4,5% (m/m) között van. 

u) A cseh „zahuštěné slazené plnotučné mléko” a B rész 1. pont e) alpontjában 
meghatározott terméket jelenti. 

v) A cseh „zahuštěné slazené polotučné mléko” a B rész 1. pont f) alpontjában 
meghatározott terméket jelenti, amelynek zsírtartalma 4 és 4,5% (m/m) között van. 

w) A cseh „sušená smetana” a B rész 2. pont a) alpontjában meghatározott terméket 
jelenti. 

x) A cseh „sušené polotučné mléko” a B rész 2. pont c) alpontjában meghatározott terméket 
jelenti, amelynek zsírtartalma 14 és 16% (m/m) között van. 


