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Bilaga  
 

Anmärkning: 
 

1. För ämne E 952, Cyklaminsyra och dess Na- och Ca-salter, uttrycks de största tillåtna mängderna 
som fri syra. 

2. För ämne E 954, Sackarin och dess Na-, K- och Ca-salter, uttrycks de största tillåtna mängderna 
som fri imid. 

3. För ämne E 962, Aspartamacesulfamsalt har de största tillåtna mängderna bestämts utgående från 
maximimängderna för dess beståndsdelar dvs. E 950, Acesulfam K, och E 951, Aspartam. De största 
tillåtna mängderna av E 950, Acesulfam, och E 951, Aspartam, får dock inte överskridas när asparta-
macesulfamsalt används antingen som sådan eller tillsammans med E 950 eller E 951. Den största till-
låtna mängden aspartamacesulfamsalt anges som acesulfam-K-ekvivalenter.  

 
 
 
E-nr Benämning Livsmedel Största tillåtna 

mängd 
Efterrätter, sötsaker och dylika produkter 
 

 E 420 Sorbitol: 
(i) Sorbitol 
(ii) Sorbitolsirap Quantum satis 

E 421 Mannitol  
E 953 Isomalt  
E 965 Maltitol: 

(i) maltitol 
(ii) maltitolsirap 

 

E 966 Laktitol  
E 967 Xylitol  
E 968 Erytritol  
   
   
  

- Efterrätter som är energifattiga eller utan tillsats av 
socker (såsom smaksatta, vattenbaserade tillverkningar 
eller tillverkningar gjorda på mjölk eller mjölkproduk-
ter, på frukter, bär, grönsaker, spannmål, ägg och fetter) 

- Frukosttillverkningar med spannmålsbas, energifattiga 
eller utan tillsatts av socker  

- Glass, parfait samt saft- och dryckesis, energifattig eller 
utan tillsats av socker 

- Sylt, gelé, marmelad och kanderade frukter som är ener-
gifattiga eller utan tillsats av socker 

- Fruktillverkningar som är energifattiga eller utan tillsats 
av socker, dock inte sådana som är avsedda för fram-
ställning av drycker med juicebas 

- Sötsaker utan tillsatt socker 
- Sötsaker som är energifattiga eller utan tillsats av socker 

och vilka har framställts av torkade frukter, stärkelse el-
ler kakao 

- Bredbara produkter som är energifattiga eller utan till-
sats av socker och vilka har framställs av kakao, mjölk, 
torkade frukter eller fetter 

- Tuggummi utan tillsats av socker 
- Konditorivaror, energireducerade eller utan tillsats av 

socker  

 

   
Övriga livsmedel 

 

  - Såser   
  - Senap  
  - Dietiska produkter  
  - Kosttillskott i fast form   
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E-nr Benämning Livsmedel Största tillåtna 
mängd 

E 950  Acesulfam K Efterrätter, sötsaker och dylika produkter 
 

 

  - Efterrätter som är energifattiga eller utan tillsats av 
socker (såsom smaksatta, vattenbaserade tillverkningar 
eller tillverkningar gjorda på mjölk ock mjölkprodukter, 
på frukter, bär, grönsaker, spannmål, ägg och fetter) 

350 mg/kg 

  - Smaksatta, torra salta bitar med stärkelsebas eller fram-
ställda av nötter 

350 mg/kg 

  - Sötsaker utan tillsatt socker 500 mg/kg 
  - Sötsaker framställda av kakao eller torkade frukter, 

energifattiga eller utan tillsats av socker 
– Tuggummi utan tillsats av socker 
– Energifattiga sötsaker i tablettform  
– Glass, parfait samt saft- och dryckesis, energifattig eller 

utan tillsats av socker 
– Glasstrutar och glassrån utan tillsatt socker  

500 mg/kg 
 

2 000 mg/kg 
500 mg/kg 
800 mg/kg 

 
2 000 mg/kg 

  - Sötsaker med stärkelsebas, energifattiga eller utan till-
sats av socker  

1 000 mg/kg 
 

  - Bredbara produkter som är energifattiga eller utan till-
sats av socker och som har framställs av kakao, mjölk, 
torkade frukter eller fetter 

1 000 mg/kg 

  - Fruktkonserver som är energifattiga eller utan tillsats av 
socker 

350 mg/kg 

  - Energifattig sylt, gelé och marmelad 1 000 mg/kg 
  - Energifattiga frukt-, bär- och grönsakstillverkningar 350 mg/kg 
  - Konditorivaror för speciella näringsändamål 1 000 mg/kg 
   

Drycker 
 

  - Vattenbaserade aromatiserade drycker, energireducerade 
eller utan tillsats av socker 

350 mg/l 

  - Drycker som är energifattiga eller utan tillsats av socker 
och som har framställts av mjölk ock mjölkprodukter 
eller av fruktsafter 

350 mg/l 

  - Cider och päronvin 350 mg/l 
  - Alkoholfritt öl eller öl med alkoholhalt om högst 1,2 vo-

lymprocent 
350 mg/l 

  - Bordsöl och ”bière de table/Tafelbier/Table beer” (som 
innehåller högst 6 procent stavört) med undantag av 
”Obergäriges Einfachbier” 

350 mg/l 

  - Öl vars minimisurhetsgrad är 30 milliekvivalent uttryckt 
i NaOH 

350 mg/l 

  - Mörkt öl av typen ”out bruin” 350 mg/l 
  - Energireducerat öl 25 mg/l 
  - Drycker baserade på en blandning av öl, äppelcider, pä-

roncider, spritdrycker eller vin och alkoholfria drycker 
350 mg/l 

  - Spritdrycker med en alkoholhalt på mindre än 15 vo-
lymprocent 

350 mg/l 
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E-nr Benämning Livsmedel Största tillåtna 
mängd 

E 950  Acesulfam K 
forts. 

 
Övriga livsmedel 

 

  - Sötsura frukt-, bär- och grönsakskonserver 200 mg/kg 
  - Sötsura fiskkonserver och –halvkonserver samt marinad 

av fisk, skaldjur och blötdjur 
200 mg/kg 

  - Frukostcerealier med ett fiberinnehåll på minst 15 % och 
ett innehåll av minst 20 % kli, energireducerade eller 
utan tillsats av socker 

1 200 mg/kg 

  - Energifattiga soppor 110 mg/l 
  - Feinkostsalat 350 mg/kg 
  - Essoblaten 2 000 mg/kg 
  - Såser  350 mg/kg 
  - Senap 350 mg/kg 
  - Bantningsmedel  450 mg/kg 
  - Livsmedel för speciella medicinska ändamål  450 mg/kg 
  - Kosttillskott i flytande form  350 mg/l 
  - Kosttillskott i fast form  500 mg/kg 
  - Kosttillskott som är baserade på vitaminer och/eller mi-

neralämnen  
2 000 mg/kg 

    
E 951 Aspartam Efterrätter, sötsaker och dylika produkter 

 
 

  - Efterrätter som är energifattiga eller utan tillsats av 
socker (såsom smaksatta, vattenbaserade eller på mjölk 
och mjölkprodukter, eller på frukter, bär, grönsaker, 
spannmål, ägg och fetter gjorda tillverkningar) 

1 000 mg/kg 

  - Smaksatta, torra salta bitar med stärkelsebas eller fram-
ställda av nötter 

500 mg/kg 

  - Sötsaker utan tillsats av socker  1 000 mg/kg 
  - Sötsaker som är energifattiga eller utan tillsats av socker 

och vilka har stärkelsebas eller har framställts av kakao 
eller torkade frukter 

- Tuggummi utan tillsats av socker  
– Pastiller för frisk andedräkt utan tillsats av socker 
– Starkt aromatiserade och uppfriskande halstabletter utan 

tillsats av socker  

2 000 mg/kg 
 
 

5 500 mg/kg 
6 000 mg/kg 
2 000 mg/kg 

 
  - Bredbara produkter som är energifattiga eller utan till-

sats av socker och vilka har framställts av kakao, mjölk, 
torkade frukter eller fetter 

1 000 mg/kg 

  - Glass, parfait samt saft- och dryckesis, energifattig eller 
utan tillsats av socker 

800 mg/kg 

  - Fruktkonserver som är energifattiga eller utan tillsats av 
socker 

1 000 mg/kg 

  - Energifattig sylt, gelé och marmelad 1 000 mg/kg 
  - Energifattiga frukt-, bär- och grönsaksprodukter 1 000 mg/kg 
  - Konditorivaror för speciella näringsändamål 1 700 mg/kg 
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E-nr Benämning Livsmedel Största tillåtna 
mängd 

E 951 Aspartam 
forts. 

 
Drycker 

 

  - Drycker som är energifattiga eller utan tillsats av socker 
och vilka är smaksatta och har vattenbas eller har fram-
ställts av mjölk eller mjölkprodukter eller fruktsafter 

600 mg/l 

  - Cider och päroncider 600 mg/l 
  - Alkoholfritt öl eller öl med an alkoholhalt om högst 1,2 

volymprocent 
600 mg/l 

  - Bordsöl och ”bière de table/Tafelbier/Table beer” (som 
innehåller högst 6 procent stamvört) med undantag av 
”Obergäriges Einfachbier” 

600 mg/l 

  - Öl vars minimisurhetsgrad är 30 milliekvivalent uttryckt 
i NaOH 

600 mg/l 

  - Mörkt öl av typen ”out bruin” 600 mg/l 
  - Energireducerat öl 25 mg/l 
  - Drycker baserade på en blandning av öl, cider, päronci-

der, spritdrycker eller vin och alkoholfria drycker 
600 mg/l 

  - Spritdrycker med en alkoholhalt på mindre än 15 vo-
lymprocent 

600 mg/l 

   
Övriga livsmedel 

 

  - Sötsura frukt-, bär- och grönsakskonserver 300 mg/kg 
  - Sötsura fiskkonserver och –halvkonserver samt marinad 

av fisk, skaldjur och blötdjur 
300 mg/kg 

 
  – Frukostcerealier med ett fiberinnehålll på minst 15 % 

och ett innehåll av minst 20 % kli, energireducerade el-
ler utan tillsats av socker 

1 000 mg/kg 

  – Energifattiga soppor 110 mg/ 
  – Feinkostsalat 350 mg/kg 
  –Essoblaten  1 000 mg/kg 
  - Såser  350 mg/kg 
  - Senap 350 mg/kg 
  - Bantningsmedel enligt definitionen i handels- och indu-

striministeriets beslut (904/1997) 
800 mg/kg 

  - Livsmedel för speciella medicinska ändamål  1 000 mg/kg 
  - Kostillskott i flytande from  600 mg/l 
  - Kostillskott i fast form  2 000 mg/kg 
  - Kosttillskott baserade på vitaminer och/eller  5 500 mg/kg 
    
E 952 Efterrätter, sötsaker och dylika produkter 

 
 

 

Cyklaminsyra och dess 
Na- och Ca-salter 

- Efterrätter som är energifattiga eller utan tillsats av 
socker (såsom smaksatta tillverkningar med vattenbas 
eller framställda på mjölk och mjölkprodukter, på fruk-
ter, bär, grönsaker, spannmål, ägg och fetter) 

250 mg/kg 

  - Sötsaker utan tillsatt socker 500 mg/kg 
  - Sötsaker som är energifattiga eller utan tillsats av socker 

och vilka har stärkelsebas eller är framställda av kakao 
eller torkade frukter 

500 mg/kg 
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E-nr Benämning Livsmedel Största tillåtna 
mängd 

E 952 Cyklaminsyra och dess 
Na- och Ca-salter 
forts. 

- Bredbara produkter som är energifattiga eller utan till-
sats av socker och vilka är framställda av kakao, mjölk, 
torkade frukter eller fetter 

500 mg/kg 

 - Fruktkonserver som är energifattiga eller utan tillsats av 
socker 

1 000 mg/kg 

 

 

- Energifattig sylt, gelé och marmelad 1 000 mg/kg 
  - Energifattiga frukt-, bär- och grönsaksprodukter 250 mg/kg 
  - Konditorivaror för speciella näringsändamål 1 600 mg/kg 
   

Drycker 
 

  - Vattenbaserade aromatiserade drycker eller drycker ba-
serade på mjölk och mjölkprodukter eller fruktjuice, 
energireducerade eller utan tillsats av socker 

250 mg/l 

  - Drycker baserade på en blandning av öl, cider, päronci-
der, spritdrycker eller vin och alkoholfria drycker 

250 mg/l 

   
Övriga livsmedel 

 

  - Bantningsmedel  400 mg/kg 
  - Livsmedel för speciella medicinska ändamål  400 mg/kg 
  - Kostillskott i flytande form  400 mg/l 
  - Kostillskott i fast form  500 mg/kg 
  - Kosttillskott baserade på vitaminer och/eller mineraläm-

nen  
1 250 mg/kg 

    
E 954 Efterrätter, sötsaker och dylika produkter 

 
 

 

Sackarin och dess Na-, 
K- och Ca-salter 

- Efterrätter som är energifattiga eller utan tillsats av 
socker (såsom smaksatta tillverkningar med vattenbas 
eller av mjölk eller mjölkprodukter, av frukter, bär, 
grönsaker, spannmål, ägg och fetter framställda till-
verkningar) 

100 mg/kg 

  -  Smaksatta torra salta bitar med stärkelsebas eller fram-
ställda av nötter 

100 mg/kg 

  - Sötsaker utan tillsatt socker 500 mg/kg 
  - Sötsaker som är energifattiga eller utan tillsats av socker 

och som har framställda av kakao eller torkade frukter  
500 mg/kg 

  - Sötsaker med stärkelsebas som är energifattiga eller utan 
tillsats av socker 

300 mg/kg 

  - Bredbara produkter som är energifattiga eller utan till-
sats av socker och vilka är framställda av kakao, mjölk, 
torkade frukter eller fetter  

200 mg/kg 

  - Tuggummi utan tillsats av socker  1 200 mg/kg 
  - Pastiller för frisk andedräkt utan tillsatt socker  3 000 mg/kg 
  - Glasstrutar och glassrån utan tillsatt socker  800 mg/kg 
  - Glass, parfait samt saft- och dryckesis, energifattig eller 

utan tillsats av socker 
100 mg/kg 

  - Fruktkonserver som är energifattiga eller utan tillsats av 
socker 

200 mg/kg 

  - Energifattig sylt, gelé och marmelad 200 mg/kg 
  - Energifattiga frukt-, bär- och grönsaksprodukter 200 mg/kg 
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E-nr Benämning Livsmedel Största tillåtna 
mängd 

E 954 Sackarin och dess Na-, 
K- och Ca-salter 
forts. 

- Konditorivaror för speciella näringsändamål 170 mg/kg 

  
Drycker 

 

 

 

- Vattenbaserade aromatiserade drycker eller drycker ba-
serade på mjölk och mjölkprodukter eller fruktjuice, 
energireducerade eller utan tillsats av socker 

80 mg/l 

  - "Gaseosa": alkoholfri dryck på vattenbas, med tillsatt 
koldioxid, sötningsmedel och aromer 

100 mg/l 

  - Cider och päroncider 80 mg/l 
  - Alkoholfritt öl eller öl med en alkoholhalt om högst 1,2 

volymprocent 
80 mg/l 

  - Bordsöl och "bière de table/Tafelbier/Table Beer" (som 
innehåller högst 6 procent stamvört) med undantag av 
"Obergäriges Einfachbier" 

80 mg/l 

  - Öl med en minimisyrehalt om 30 milliekvivalent ut-
tryckt som NaOH 

80 mg/l 

  - Mörkt öl av typen "oud bruin" 80 mg/l 
  - Drycker baserade på en blandning av öl, cider, päronci-

der, spritdrycker eller vin och alkoholfria drycker 
80 mg/l 

  - Spritdrycker med en alkoholhalt på mindre än 15 vo-
lymprocent 

80 mg/l 

   
Övriga livsmedel 

 

  - Sötsura frukt- och grönsakskonserver 160 mg/kg 
  - Sötsura fiskkonserver och -halvkonserver samt marinad 

av fisk, skaldjur oh blötdjur 
160 mg/kg 

  - Frukostcerealier med ett fiberinnehåll på minst 15 % och 
ett innehåll av minst 20 % kli, energireducerade eller 
utan tillsats av socker 

100 mg/kg 

  - Energifattiga soppor  110 mg/kg 
  - Feinkostsalat  160 mg/kg 
  - Essoblaten 800 mg/kg 
  - Såser 160 mg/kg 
  - Senap 320 mg/kg 
  - Bantningsmedel  240 mg/kg 
  - Livsmedel för speciella medicinska ändamål  200 mg/kg 
  - Kostillskott i flytande form  80 mg/l 
  - Kostillskott i fast form  500 mg/kg 
  - Kosttillskott baserade på vitaminer och/eller mineraläm-

nen  
1 200 mg/kg 

    
E 955 Sukralos Efterrätter, sötsaker och dylika produkter 

 
 

  - Efterrätter som är energifattiga eller utan tillsats av 
socker (såsom smaksatta tillverkningar med vattenbas 
eller av mjölk eller mjölkprodukter, av frukter, bär, 
grönsaker, spannmål, ägg och fetter framställda till-
verkningar) 

400 mg/kg 
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E-nr Benämning Livsmedel Största tillåtna 
mängd 

E 955 Sukralos 
forts. 

- Smaksatta, torra salta bitar med stärkelsebas eller fram-
ställda av nötter 

200 mg/kg 

  - Sötsaker utan tillsatt socker 200 mg/kg 
  - Tuggummi utan tillsats av socker 3 000 mg/kg 
  – Pastiller för frisk andedräkt utan tillsats av socker 2 400 mg/kg 
  – Starkt aromatiserade och uppfriskande halstabletter utan 

tillsats av socker 
1 000 mg/kg 

  - Bredbara produkter som är energifattiga eller utan till-
sats av socker och vilka har framställs av kakao, mjölk, 
torkade frukter eller fetter 

400 mg/kg 

  – Glasstrutar och glassrån utan tillsatt socker 684 mg/kg 
  - Glass, parfait samt saft- och dryckesis, energifattig eller 

utan tillsats av socker 
320 mg/kg 

  - Fruktkonserver som är energifattiga eller utan tillsats av 
socker 

400 mg/kg 

  - Energifattig sylt, gelé och marmelad 400 mg/kg 
  - Energifattiga frukt-, bär- och grönsaksprodukter 400 mg/kg 
  - Konfektyrvaror utan tillsats av socker 1 000 mg/kg 
  - Konfektyrvaror med stärkelsebas, energireducerade eller 

utan tillsats av socker  
1 000 mg/kg 

  - Konfektyrvaror baserade på kakao eller torkad frukt, 
energireducerade eller utan tillsats av socker 

800 mg/kg 

  - Konditorivaror för speciella näringsändamål 700 mg/kg 
   

Drycker 
 

  - Vattenbaserade aromatiserade drycker eller drycker ba-
serade på mjölk och mjölkprodukter eller fruktjuice, 
energireducerade eller utan tillsats av socker 

300 mg/l 

  - Cider och päronvcider 50 mg/l 
  - Alkoholfritt öl eller öl med alkoholhalt om högst 1,2 vo-

lymprocent 
250 mg/l 

  - Bordsöl och ”bière de table/Tafelbier/Table beer” (som 
innehåller högst 6 procent stavört) med undantag av 
”Obergäriges Einfachbier” 

250 mg/l 

  - Öl vars minimisurhetsgrad är 30 milliekvivalent uttryckt 
i NaOH 

250 mg/l 

  - Mörkt öl av typen ”out bruin” 250 mg/l 
  - Energireducerat öl 10 mg/l 
  - Drycker baserade på en blandning av öl, cider, päronci-

der, spritdrycker eller vin och alkoholfria drycker 
250 mg/l 

  - Spritdrycker med en alkoholhalt på mindre än 15 vo-
lymprocent 

250 mg/l 

   
Övriga livsmedel 

 

  - Sötsura frukt-, bär- och grönsakskonserver 180 mg/kg 
  - Frukostcerealier med ett fiberinnehåll på minst 15 % och 

ett innehåll av minst 20 % kli, energireducerade eller 
utan tillsats av socker 

400 mg/kg 

    
E 955 Sukralos - Sötsura fiskkonserver och –halvkonserver samt marinad 120 mg/kg 
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E-nr Benämning Livsmedel Största tillåtna 
mängd 

forts. av fisk, skaldjur och blötdjur 
  - Energifattiga soppor 45 mg/kg 
  - Feinkostsalat 140 mg/kg 
  - Essoblaten 800 mg/kg 
  - Såser 450 mg/kg 
  - Senap 140 mg/kg 
  - Bantningsmedel  320 mg/kg 
  - Livsmedel för speciella medicinska ändamål  400 mg/kg 
  - Kosttillskott i flytande  240 mg/kg 
  - Kosttillskott i fast  2 800 mg/kg 
  – Kosttillskott baserade på vitaminer och/eller mineral-

ämnen  
5 500 mg/kg 

    
E 957 Taumatin Efterrätter, sötsaker och dylika produkter 

  
 

  - Sötsaker utan tillsatt socker 50 mg/kg 
  - Sötsaker som är energifattiga eller utan tillsats av socker 

och som har framställts av kakao eller torkade frukter 
50 mg/kg 

  - Tuggummi utan tillsats av socker 50 mg/kg 
  - Glass, parfait samt saft- och dryckesis, energifattig eller 

utan tillsats av socker 
50 mg/kg 

    
  Övriga livsmedel  
  - Kosttillskott baserade på vitaminer och/eller mineraläm-

nen  
400 mk/kg 

E 959 Neohesperidrin DC Efterrätter, sötsaker och dylika produkter 
 

 

  - Efterrätter som är energifattiga eller utan tillsats av 
socker (såsom smaksatta, vattenbaserade eller av mjölk 
och mjölkprodukter, av frukter, bär, grönsaker, spann-
mål, ägg och fetter framställda tillverkningar) 

50 mg/kg 

  - Smaksatta, torra salta bitar med stärkelsebas eller fram-
ställda av nötter 

50 mg/kg 

  - Sötsaker utan tillsatt socker 100 mg/kg 
  - Tuggummi utan tillsats av socker 400 mg/kg 
  - Pastiller för frisk andedräkt utan tillsatt socker 400 mg/kg 
  - Sötsaker som är energifattiga eller utan tillsats av socker 

och som har framställts av kakao eller torkade frukter 
100 mg/kg 

  - Sötsaker med stärkelsebas som är energifattiga eller utan 
tillsatt socker 

150 mg/kg 

  - Bredbara produkter som är energifattiga eller utan tillsatt 
socker och vilka har framställts av kakao, mjölk, torka-
de frukter eller fetter 

50 mg/kg 

  - Glasstrutar och glassrån utan tillsatt socker 50 mg/kg 
  - Glass, parfait samt saft- och dryckesis, energifattig eller 

utan tillsats av socker 
50 mg/kg 

  - Fruktkonserver som är energifattiga eller inte innehåller 
tillsatt socker 

50 mg/kg 

  - Sylt, gelé och marmelad samt frukt- och grönsakstill-
verkningar som är energifattiga 

50 mg/kg 
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E-nr Benämning Livsmedel Största tillåtna 
mängd 

  - Konditorivaror för speciella näringsändamål 150 mg/kg 
E 959 Neohesperidrin DC 

forts. 
 
Drycker 

 

  - Vattenbaserade aromatiserade drycker eller drycker ba-
serade på mjölk och mjölkprodukter eller fruktjuice, 
energireducerade eller utan tillsats av socker 

30 mg/l 

  - Drycker framställda av mjölk eller mjölkprodukter, 
energifattiga eller utan tillsats av socker 

50 mg/l 

  - Cider och päroncider 20 mg/l 
  - Alkoholfritt öl eller öl med an alkoholhalt om högst 1,2 

volymprocent 
10 mg/l 

  - Bordsöl och ”bierè de table/Tafelbier/Table Beer” som 
innehåller högst 6 procent stamvört) med undantag av 
”Obergäriges Einfachbier” 

10 mg/l 

  - Öl med minimisyrehalt om 30 milliekvivalent uttryckt 
som NaOH 

10 mg/l 

  - Mörkt öl av typen ”out bruin” 10 mg/l 
  - Drycker baserade på en blandning av öl, cider, päronci-

der, spritdrycker eller vin och alkoholfria drycker 
30 mg/l 

  - Spritdrycker med en alkoholhalt på mindre än 15 vo-
lymprocent 

30 mg/l 

  - Energireducerat öl 10 mg/l 
   

Övriga livsmedel 
 

  - Sötsura frukt- och grönsakskonserver 100 mg/kg 
  - Sötsura fiskkonserver och –halvkonserver samt marinad 

av fisk, skaldjur och blötdjur 
30 mg/kg 

  - Frukostcerealier med ett fiberinnehåll på minst 15 % och 
ett innehåll av minst 20 % kli, energireducerade eller 
utan tillsats av socker 

50 mg/kg 

  - Energifattiga soppor  50 mg/l 
  - Feinkostsalat 50 mg/kg 
  - Såser  50 mg/kg 
  - Senap 50 mg/kg 
  - Bantningsmedel  100 mg/kg 
  - Kostillskott i flytande form  50 mg/l 
  - Kostillskott i fast form  100 mg/kg 
  - Kosttillskott baserade på vitaminer och/eller mineraläm-

nen  
400 mg/kg 

  - Livsmedel för speciella medicinska ändamål  100 mg/kg 
    
E 962 Aspartamacesulfamsalt Efterrätter, sötsaker och andra dylika produkter Angiven som 

acesulfam K-
ekvivalenter 

 
  – Efterrätter som är energifattiga eller utan tillsats av 

socker (såsom smaksatta tillverkningar med vattenbas 
eller av mjölk eller mjölkprodukter, av frukter, bär, 
grönsaker, spannmål, ägg och fetter framställda till-
verkningar) 

350 mg/kg 
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E 962 Aspartamacesulfamsalt 
forts. 

– Smaksatta, torra salta bitar med stärkelsebas eller fram-
ställda av nötter 

342 mg/kg 

  – Sötsaker utan tillsatt socker 500 mg/kg 
  – Tuggummi utan tillsats av socker 2 000 mg/kg 
  – Sötsaker som har framställts av kakao eller torkade 

frukter, energifattiga eller utan tillsats av socker  
500 mg/kg 

  – Sötsaker med stärkelsebas, energifattiga eller utan till-
sats av socker 

1 000 mg/kg 

  – Pastiller för frisk andedräkt utan tillsats av socker 2 500 mg/kg 
  – Bredbara produkter som är energifattiga eller utan till-

sats av socker och vilka har framställs av kakao, mjölk, 
torkade frukter eller fetter 

684 mg/kg 

  – Glass, parfait samt saft- och dryckesis, energifattig eller 
utan tillsats av socker 

547 mg/kg 

  – Fruktkonserver, energifattiga eller utan tillsats av socker 350 mg/kg 
  – Energifattig sylt, gelé, och marmelad 684 mg/kg 
  – Konditorivaror för speciella näringsändamål 1 000 mg/kg 
   

Drycker 
 

  - Vattenbaserade aromatiserade drycker, energireducerade 
eller utan tillsats av socker 

350 mg/kg 

  - Drycker som är energifattiga eller utan tillsats av socker 
och som har framställts av mjölk ock mjölkprodukter 
eller av fruktsafter 

350 mg/kg 

  – Cider och päroncider 350 mg/kg 
  - Alkoholfritt öl eller öl med alkoholhalt om högst 1,2 vo-

lymprocent 
350 mg/kg 

  - Bordsöl och ”bière de table/Tafelbier/Table beer” (som 
innehåller högst 6 procent stavört) med undantag av 
”Obergäriges Einfachbier” 

350 mg/kg 

  - Öl vars minimisurhetsgrad är 30 milliekvivalent uttryckt 
i NaOH 

350 mg/kg 

  - Mörkt öl av typen ”out bruin” 350 mg/kg 
  - Energireducerat öl 17 mg/kg 
  – Drycker baserade på en blandning av öl, cider, päronci-

der, spritdrycker eller vin och alkoholfria drycker 
350 mg/kg 

  - Spritdrycker med en alkoholhalt på mindre än 15 vo-
lymprocent 

350 mg/kg 

   
Övriga livsmedel 

 

  - Sötsura frukt-, bär- och grönsakskonserver 200 mg/kg 
  - Sötsura friskkonserver ach halvkonserver samt marinad 

av fisk, skaldjur ach blötdjur 
200 mg/kg 

  - Energifattiga frukt-, bär- och grönsakstillverkningar 350 mg/kg 
  - Energifattiga soppor 75 mg/kg 
  - Frukostcerealier med ett fiberinnehåll på minst 15 % och 

ett innehåll av minst 20 % kli, energireducerade eller utan 
tillsats av socker  

684 mg/kg 

  - Feinkostsalat 239 mg/kg 
  - Såser 239 mg/kg 
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  - Senap 239 mg/kg 
  - Livsmedel för speciella medicinska ändamål 450 mg/kg 
  - Kosttillskott i flytande form 350 mg/kg 
  - Kosttillskott i fast form 500 mg/kg 
  - Kosttillskott baserade på vitaminer och/eller mineraläm-

nen 
2000 mg/kg 
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