
ХАРШИЛ ӨГӨХ, ТААРАХГҮЙ БОДИСУУД ЮМУУ БҮТЭЭГДЭХҮҮНҮҮД  
 
1. Цавуулаг агуулсан үр тариа, ялангуяа: улаан буудай, хөх тариа, арвай, овъёос, спельт 

улаан буудай, камут юмуу тэдгээрийн эрлийз сорт ба тэдгээрийн бүтээгдэхүүнүүд, 
дараахиас бусад:   
a)  улаан буудай дээр суурилсан глюкозын сироп, мөн декстроз (1); 
б)  улаан буудайнд суурилсан мальтодекстринууд (1); 
в)  арвай дээр суурилсан глюкозын сироп; 
г)  согтууруулах ундааны нэрмэл, мөн хөдөө аж ахуйн гаралтай этилийн спирт хийхэд 

ашигладаг үр тариа 
  

2. Сам хорхой ба түүний бүтээгдэхүүн   
3. Өндөг ба түүний бүтээгдэхүүн  
4. Загас ба түүний бүтээгдэхүүн, дараахиас бусад:  

a)  витамин эсвэл каротиноид бэлдмэлийн тээвэрлэгч болгон ашигладаг загасны 
желатин; 

b)  шар айраг, дарсанд тунгалагжуулагч бодис болгон ашигладаг загасны вазелин 
эсвэл мармелад 

  
5. Газрын самрын үр (газрын самар) ба тэдгээрийн бүтээгдэхүүн  
6. Шар буурцаг ба түүний бүтээгдэхүүн, дараахиас бусад:  

a)  бүрэн цэвэршүүлсэн шар буурцгийн тос, өөх тос (1); 
б)  токоферолын байгалийн хольц (E306), шар буурцагнаас гардаг байгалийн d-альфа 

токоферол, байгалийн d-альфа токоферол ацетат, байгалийн д-альфа токоферол; 
в)  шар буурцгийн ургамлын тосноос гаргаж авсан фитостерол ба фитостеролын эфир; 
г)  шар буурцгийн ургамлын тосны стеролоор хийсэн ургамлын станолын эфир 
  

7. Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн (лактоз орно), дараахиас бусад:  
a)  согтууруулах ундааны нэрмэл, үүнд хөдөө аж ахуйн гаралтай этилийн спирт орно, 

хийхэд хэрэглэдэг шар сүү; 
б)  лактитол 
  

8. Самрын үр, ялангуяа: бүйлс (Amygdalus communis L.), азрага самар (Corylus avellana), 
хушга (Juglans regia), кешьюны самар (Anacardium occidentale), пекан  самар (Carya 
illinoinensis (Wangenh.) K. Koch), пара самар (Bertholletia excelsa), пистачио (Pistacia 
vera), макадамия (Macadamia ternifolia) ба тэдгээрийн бүтээгдэхүүнүүд, согтууруулах 
ундааны нэрмэл бүтээгдэхүүн, түүний дотор хөдөө аж ахуйн гаралтай этанол 
үйлдвэрлэхэд ашигладаг самараас бусад  

9. Сельдерей ба түүний бүтээгдэхүүн  
10.  Гич ба түүний бүтээгдэхүүн  
11.  Гүнжидийн үр, тэдгээрийн бүтээгдэхүүн  
12.  Хэрэглээнд бэлэн болгосон, үйлдвэрлэгчдийн зааврын дагуу сэргээгдсэн 

бүтээгдэхүүнээр тооцдог нийт SO2-ээр илэрхийлэгдсэн 10 мг/кг-аас дээш буюу 10 
мг/л-ээс дээш концентрацитай хүхрийн давхар исэл ба сульфитууд  

13.  Люпинууд ба тэдгээрийн бүтээгдэхүүнүүд  
14.  Нялцгай биетэн ба тэдгээрийн бүтээгдэхүүнүүд 

 

(1)   Холбогдох үндсэн бүтээгдэхүүнд нь төрийн байгууллагааас тогтоосон харшлын 
түвшинг нэмэгдүүлэхгүй байх нөхцлийг бүрдүүлдэг боловсруулалттай бүтээгдэхүүнүүд  
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