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PRILOGA 1 
 
Kategorija I: 
 
a) toplotno obdelano mleko, vključno z mlečnimi napitki brez laktoze:  

– toplotno obdelano mleko z od 1,5 % do 1,8 % mlečne maščobe; 
 
b)  toplotno obdelano mleko s čokolado, sadnim sokom ali aromatizirano, ki po teži vsebuje najmanj 

90 % mleka in vsebuje največ 7 % dodanega sladkorja oziroma medu:  
– toplotno obdelano mleko s čokolado z od 0,5 % do 1,2 % mlečne maščobe;  
– toplotno obdelano mleko s sadnim sokom z od 0,5 % do 1,2 % mlečne maščobe;  
– mleko, aromatizirano z naravnimi aromami, brez dodanih umetnih sladil, umetnih barvil in 

konzervansov z do 1,8 % mlečne maščobe; 
 
c)  fermentirani mlečni izdelki s sadnim sokom ali brez, aromatizirani ali nearomatizirani, ki po teži 

vsebujejo najmanj 90 % mleka iz točke a) in vsebujejo največ 7 % dodanega sladkorja in/ali 
medu: 
– fermentirani mlečni izdelki z do 1,8 % maščobe, s sadnim sokom, brez dodanih umetnih 

sladil, umetnih barvil, konzervansov;  
– fermentirani mlečni izdelki z do 1,8 % mlečne maščobe brez dodanega sadnega soka in 

umetnih sladil, umetnih barvil, konzervansov: kislo mleko, jogurt, kefir.  
 
Kategorija II: 
 
Aromatizirani ali nearomatizirani mlečni izdelki s sadjem, fermentirani ali ne, 
ki po teži vsebujejo najmanj 75 % mleka kategorije I te priloge in vsebujejo največ 7 % dodanega 
sladkorja oziroma medu: 
a) fermentirani mlečni izdelki s sadjem, aromatizirani z naravnimi aromami ali nearomatizirani brez 

dodanih umetnih sladil, umetnih barvil, konzervansov: 
– sadni jogurt z dodatkom sadja ali sadnega pripravka z do 1,8 % mlečne maščobe; 
– skuta s sadjem oziroma zelenjavo iz toplotno obdelanega svežega sira, smetane, jogurta in 

sadnega pripravka z do 10 % mlečne maščobe v suhi snovi in najmanj 15 % sadja in z do 
20 % mlečne maščobe;  

– kefir s sadjem z do 1,8 % mlečne maščobe. 
 

 
Kategorija III: 
 
Sveži in predelani nearomatizirani siri, ki vsebujejo največ 10 % nemlečnih sestavin:  
– skuta, iz toplotno obdelanega mleka, z do 10 % mlečne maščobe v suhi snovi in najmanj 18 % 

suhe snovi, brez aditivov. 
 
 
Kategorija V: 
 
Siri, ki vsebujejo največ 10 % nemlečnih sestavin in ne spadajo v kategorijo III: 
– sir, z do 35 % mlečne maščobe v suhi snovi, z najmanj 50 % suhe snovi, brez umetnih arom, 

brez umetnih barvil in konzervansov. 
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