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53

Livsmedel, njutningsmedel eller fodermedel som inte
omfattas av andra klasser

53b

Konserveringskärl; Tillslutningar för sterila kärl

53c

Konservering av vegetabiliska eller animaliska livsmedel som inte
omfattas av 53d – 53k; Mognande av frukt på konstgjord väg;
Förädling av spannmål; Avlägsnande av skal från spannmål på
kemisk väg; Konstgjorda korvskinn; Naturliga korvskinn, kemisk
del

53d

Kaffe; Te; Surrogat för kaffe eller te

53e

Konservering av mjölk; Mjölkpreparat; Mejerihantering, kemisk del

53f

Kakao; Choklad; Sötsaker

53g

Fodermedel; Kokapparater för fodermedel

53h

Margarin; Matfett

53i

Äggviteämnen; Fosfatider; Preparat därav

53k

Framställning eller beredning av livsmedel som inte omfattas av
53c – 53i

53l

Framställning av kakao, choklad, konfekt, sötsaker eller
konditorivaror

53b

Konserveringskärl; Tillslutningar för sterila kärl (konservburkar,
tillslutning därav 64a-56 – 64a-64; maskiner för tillslutning av
konservburkar 7c-8, 7c-9; anordningar för upphettning av fyllda
konservburkar 53c-4)

53b-1

Konserveringskärl; Tätningsringar; Tätningsmedel för konserveringskärl, kemisk del
(64a-43)
Tillslutningar för sterila flaskor (6d-1)
Tillslutningar för andra sterila kärl än flaskor; Vakuumtillslutningar; Anordningar för
öppnande av vakuumtillslutningar; Anordningar för indikering av konservers tillstånd
(53b-2; 64b-22)
Fasthållningsanordningar för tillslutningar för sterila kärl (53b-2; 53b-3; 64a-32)

53b-2
53b-3

53b-4

53c

Konservering av vegetabiliska eller animaliska livsmedel som inte
omfattas av 53d – 53k; Mognande av frukt på konstgjord väg;
Förädling av spannmål; Avlägsnande av skal från spannmål på
kemisk väg (stukor för förvaring av potatis eller rotfrukter 45e-29/01,
45e-25/00; konserveringskärl 53b-1); Konstgjorda korvskinn;
Naturliga korvskinn, kemisk del (mekanisk del 66b-15/01 – 66b-16)

53c-1

Konservering av kött, korv eller fisk genom rökning eller torkning; Anordningar för
rökning
Konservering av kött eller fisk genom saltning
Konservering av kött eller fisk genom kylning; Upptining (anordningar för kylning 17c;
kylanläggningar eller frysanläggningar ombord på fartyg 65a2-39)
Framställning av konstgjorda korvskinn, kemisk del (mekanisk del 66b-16); Kemisk
behandling av naturliga korvskinn (mekanisk del 66b-15/01 – 66b-15/10; konstmassor
av hudavfall, köttavfall eller läderavfall utan bindemedel i allmänhet 39b-26/01)

53c-2
53c-3/01
53c-3/02
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Konservering av animaliska livsmedel på andra sätt än genom rökning, torkning,
saltning eller kylning; Framställning av korv eller bindemedel för korv (66b-11/01)
Anordningar för upphettning eller sterilisering av fyllda konservburkar
Konservering av ägg; Framställning av äggpulver e.d.; Äggvändare (45h-15/04;
45h-41/06)
Konservering av vegetabiliska livsmedel utom spannmål (53c-6/02); Framställning av
kanderad frukt; Mognande av frukt på konstgjord väg (torkningsanordningar 82a)
Konservering, blekning eller förädling av spannmål; Avlägsnande av skal på kemisk
väg (mekaniska skalningsförfaranden 50a-6/10)

53d

Kaffe; Te; Surrogat för kaffe eller te (rostningsanordningar 82a)

53d-1
53d-2/01
53d-2/02
53d-3
53d-4/01
53d-4/02
53d-5

Förfaranden för rostning av kaffe eller kaffesurrogat
Konservering av kaffe, t.ex. genom ytbeläggning
Förädling av kaffe
Framställning av fasta eller flytande kaffeextrakt
Framställning av kaffesurrogat i allmänhet
Framställning av kaffeesurrogat av spannmål eller malt
Framställning av koffeinfritt eller koffeinsvagt kaffe eller kaffeextrakt; Anordningar
därför
Skärmaskiner för cikoria
Framställning av te eller tesurrogat, t.ex. mate; Extrakt av te eller tesurrogat;
Framställning av alkaloidfritt te eller teextrakt; Anordningar för rullning av te
Förfaranden eller anordningar för behandling av gröna eller brända kaffebönor
[60-]

53d-6
53d-7
53d-8

53e

Konservering av mjölk; Mjölkpreparat; Mejerihantering, kemisk del
(mekanisk del 45g)

53e-1
53e-2

Pastörisering eller sterilisering av mjölk i flaskor (6d-1; 6d-2; 30i-1; 30i-2)
Pastörisering eller sterilisering av mjölk i större upphettningskärl än flaskor (avgasning
av mjölk 45g-5/02, 45g-11/14; pastörisering av öl eller vin 6d-1; 6d-2; 17f)
Konservering av mjölk (konservering eller klarning av öl eller vin 6d-3)
Indunstning av mjölk; Mjölkpulver (12a-2 – 12a-4)
Framställning av mjölkpreparat, t.ex. ersättning för modersmjölk
Framställning av smör eller ost (mekanisk del 45g-15/01 – 45g-18/02, 45g-24/01 –
45g-24/07, 45g-15/00, 45g-25/00)
Konservering av smör eller ost
Kemiska medel eller förfaranden inom mejeritekniken; Mjölkfett; Borttagande av
avlagringar, t.ex. mjölksten (6f-2); Behandling av avloppsvatten från mejerier (85c)

53e-3
53e-4
53e-5
53e-6/01
53e-6/10
53e-7

53f

Kakao; Choklad; Sötsaker (mekanisk del 53l)

53f-1
53f-2
53f-3

Beredning, avfettning, avbittring, rostning eller kylning av kakaobönor
Framställning av kakaopreparat, chokladpreparat eller ersättningar för sådana
Framställning av sötsaker, konditorivaror, t.ex. marsipan, eller glass (53e-5; 53k-1 –
53k-2; anordningar för glassframställning 17b-6)

53g

Fodermedel; Kokapparater för fodermedel

53g-1
53g-2
53g-3/01
53g-3/02
53g-3/03
53g-4/01
53g-4/02

Fodermedel av melass (blandningsanordningar 2b; 12e; 50f)
Fodermedel av blod (53i)
Fodermedel av drank (6b; 89b; 89c; 89h; 89i; 89k)
Fodermedel av mejeriavfall (53e)
Fodermedel beredda genom jäsning (6b; 30h)
Fodermedel beredda genom hydrolys av trä eller halm (89i-1/02)
Fodermedel av köttmjöl, fiskmjöl, benmjöl, slakteriavfall eller köttavfall (16; 22i; 23a;
53i)
Fodermedel av potatis eller rotfrukter (ensilage 53g 5/01 – 53g 5/02; 53c; 53k; 82a)

53g-4/03
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Andra slag av tillsatsfoder, t.ex. preparat innehållande foderkalk eller levertran;
Fodermedel av växtgroddar; Fodermedel för bin, silkesmaskar, fjäderfä, vilt eller fisk;
Lockbete för vilt eller fisk
Foderbriketter (formningsanordningar 2b; 58b; 66b; 80a)
Bröd för utfodring

Konservering av saftiga fodermedel genom ensilering
53g-5/01
53g-5/02
53g-6
53g-7

av grönfoder (37f-2/02; 45e-29/03 – 45e-29/04; 45e-25/00; 81e-133 – 81e-137)
av potatis eller rotfrukter (53e; 53k)
Avlägsnande av bittra ämnen eller gifter från fodermedel, t.ex. lupiner (12p; 53i; 53k)
Apparater för kokning av fodermedel (8d; 34l)

53h

Margarin; Matfett

53h-1/01
53h-1/02
53h-1/03

Framställning av matfett, kemisk del (biologisk 6b-16/03)
Framställning av margarin, kemisk del
Förädling av margarin, t.ex. aromatisering eller tillsättning av vitaminer eller medel
som ökar värmetåligheten
Margarin eller matfett, mekanisk del, t.ex. anordningar för blandning, kylning, ältning
eller formning

53h-2

53i

Äggviteämnen; Fosfatider; Preparat därav

53i-1/01
53i-1/02
53i-1/03
53i-1/04
53i-1/05
53i-1/06
53i-1/07
53i-1/08

ur kött
ur fisk eller andra havsdjur (för fodermedel 53g-4/02)
ur blod (fodermedel av blod 53g-2; konstmassor av blod 39b-19)
ur fågelägg
ur hår, fjädrar, horn, hud, läder e.d
ur frön av spannmål, mjöl, kli eller melass (rågluten 89k-4)
ur frön av ärtväxter eller andra växter, t.ex. ur pressåterstoder från oljefabrikation
ur avloppsvatten från stärkelsefabrikation, potatisfruktvatten eller liknande avfall

53i-1/20
53i-1/21
53i-1/22

Utvinning av kasein, t.ex. kaseinfällning (ost, vassla 53e-6/01)
Torkning av kasein
Överförande av kasein i löslig eller uppvispbar form (konstmassor av kasein 39b-18,
39b6)
Äggvitehaltiga preparat för beredning av soppor; Sopptärningar
Nedbrytningsprodukter av äggviteämnen, t.ex. buljongtärningar eller köttextrakt
Utvinning av fosfatider, t.ex. lecitin
Fosfatidpreparat; Lecitinpreparat
Köttmjöl; Fiskmjöl (som fodermedel 53g-4/02); Köttsaft

Utvinning av äggviteämnen (jästäggvita 6a-22/01 – 6a-22/10)

53i-2/01
53i-2/02
53i-3/01
53i-3/02
53i-4

53k

Framställning eller beredning av livsmedel som inte omfattas av
53c – 53i (anordningar för tillverkning av pasta 2b-1/01 – 2b-3/02)

53k-1/01

53k-2/02

Framställning eller beredning av livsmedel som inte omfattas av 53c – 53i eller
53k-1/02 – 53k-2/02, t.ex. av marmelad, fruktsaft eller utan jäsning framställda drycker
(6b-21; 6d; 53e)
[-53]
Framställning av pektin för beredning av livsmedel
[-53]
Framställning av mjölpreparat, stärkelsepreparat e.d. (mjöl för bakning 2c-2/01);
Framställning av degvaror, t.ex. pasta eller gryn; Puddingstärkelse, kemisk del (2b;
50b-1/01; torkanordningar 82a)
[-53]
Framställning av produkter av sojabönor, t.ex. genom avbittring
[-53]

53k-1/01
53k-1/02
53k-1/10

Fruktsafter (6d; 53e; fruktpressar 34b; 58b)
Utvinning av pektinämnen
Marmelader; Fruktgeléer; Fruktpastor; Smörgåspålägg av vegetabiliskt material

53k-1/02
53k-2/01

[53-]
[53-]
[53-]
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53k-1/20
53k-1/30
53k-2/01
53k-2/02
53k-2/10
53k-2/20
53k-2/30
53k-2/40
53k-3/01
53k-3/10
53k-3/20
53k-3/30
53k-4/01
53k-4/10
53k-5/01
53k-6

Sida 4
2014-01-01

Honung (anordningar 45h-19/01, 45h-19/05, 45h-59/00); Konstgjord honung; Sirap för
matlagning (invertsocker 89i-2)
[53-]
Drycker framställda utan jäsning (6b-21/01 – 6b-21/03); Lemonadpulver;
Lemonadextrakt
[53-]
Preparat av säd, mjöl eller stärkelse (mjöl för bakning 2c-2/01, 50b-1/01), t.ex.
groddmjöl eller paneringsmjöl
[53-]
Behandling av sojabönor eller andra frön av Leguminosae-arter, t.ex. avbittring;
Framställning av produkter därav
[53-]
Potatispreparat
[53-]
Puddingpulver; Puddingstärkelse
[53-]
Degvaror (maskiner, torkanordningar 2b, 82a)
[53-]
Expanderade sädeskorn, t.ex. expanderad majs
[53-]
Kryddor; Såser; Bordssalt; Bordssaltersättning
[53-]
Majonnäs; Senap
[53-]
Användning av sötningsmedel; Aromatisering eller färgning av livsmedel
[53-]
Surkål; Beredningar av svamp
[53-]
Livsmedel av vegetabiliskt material som inte omfattas av 53c – 53i eller 53k-1/01 –
53k-3/30
[53-]
Livsmedel av animaliskt material som inte omfattas av 53c – 53i
[53-]
Tillsats av vitaminer eller andra ämnen till livsmedel i allmänhet, som inte omfattas av
53c – 53i
[53-]
Framställning eller beredning av livsmedel i allmänhet
[53-]

53l

Framställning av kakao, choklad, konfekt, sötsaker eller
konditorivaror (kemisk del 53f)

53l-1/01
53l-1/10
53l-1/20
53l-1/30

Anordningar för formning av chokladvaror
Anordningar för uppdelning av chokladvaror (2b-7/07; 2b-8/01; 2b-8/02)
Anordningar för tömning av formar
Formar

53l-2

Anordningar för formning av karameller eller andra sötsaker, t.ex. kombinerade med
maskiner för inslagning (paketeringsmaskiner 81a-7, 81a-15, 81a-16)
Formar för hantverksframställning av konfekt
Skakmaskiner för formning av konfekt; Andra anordningar för avluftning (80a-49)
Anordningar för påföring av överdrag på kärnor eller bakverk
Maskiner för dragering
Anordningar för framställning av fylld konfekt
Anordningar för dekorering av konfekt eller bakverk
Anordningar för rengöring eller avpudring av konfekt
Anordningar för spinning eller utdragning av socker till tråd
Anordningar för skärning av chokladkakor eller sötsaker (2b-15; 34b-2/01 – 34b-2/50;
34b-4/01 – 34b-4/30)
Maskiner med fram-och-återgående rörverk för bearbetning av chokladmassa
Maskiner med roterande rörverk för bearbetning av chokladmassa
Valsverk (23f; 50b-8/01 – 50b-9/10; 50c-13/20)
Kollergångar (50c-6; 55c-10/10; 80a-2)
Pressar för kakao (58a)
Maskiner för framställning av fondantmassor
Maskiner för sönderdelning av mandel
Anordningar för kylning, torkning eller kokning vid framställning av konfekt
Andra anordningar eller förfaranden vid framställning av konfekt
Anordningar för framställning av glasskonfekt
Anordningar för förflyttning av formar, som inte omfattas av 53l-1/01 – 53l-1/30, 53l-4
eller 53l-12

53l-3
53l-4
53l-5/01
53l-5/10
53l-6
53l-7
53l-8
53l-9
53l-10
53l-11/01
53l-11/10
53l-11/20
53l-11/30
53l-11/40
53l-11/50
53l-11/60
53l-12
53l-13/01
53l-13/02
53l-13/03
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Anordningar för rengöring av formar
Anordningar använda inom konditoryrket, t.ex. för skärning av tårtor i vågrät riktning
(andra skärningsanordningar för kakor eller tårtor 34b-2/40); Bearbetning av marsipan,
t.ex. anordningar för utskärning (2b-10/01 – 2b-10/02; 2b-16/02; 17b-6/01 – 17b-6/07;
53f-3)

