ANEKSI 14

Denatyruesi
Nr rendor Kodi NK

Përshkrimi

Emri

(1)

(2)

(3)

(4)

1

0408

Vezët e zogjve, jo në guackë, Esencë terpentine Esencë lavande Vaj rozmarine
dhe të verdhat e vezëve, të
Vaj mështekne
freskëta, të thara, të gatuara në avull
apo të ziera në ujë, të dhëna
formë të ngrira apo të ruajtura
ndryshe, nëse përmbajnë ose
Miell peshku i nënkreut 2301 20 00 të
jo sheqer shtesë ose lëndë të tjera Nomenklaturës së Kombinuar, që ka një erë
ëmbëlsuese shtesë:
karakteristike dhe përmban në peshë, duke iu referuar lëndës
së thatë, të paktën:

0408 11

- Të verdha vezësh:
-- Të thara:

Sasia maksimale që
duhet
(5)
500
100
150
100

-- 62,5% proteina të papërpunuara
-- 6% lipide të papërpunuara (lëndë e yndyrshme)
5 000

0408 11 90
0408 19
-- Të tjera
0408 19 90
-- Të tjera

2

1106

1106 20

Miell dhe korriza të
zarzavateve të thara të kreut
Nr. 0713, të palcës ose rrënjëve ose
të tubërave të kreut Nr. 0714;
miell, kokrriza dhe pluhur
të produkteve të Kapitullit 8:
- Miell dhe kokrriza të palcës,
rrënjëve ose tubërave të kreut Nr.
0714:

1106 20

-- Të denatyruar

3

2501

Kripë (duke përfshirë kripën e t
tavolinës dhe kripën
e denatyruar) dhe klorur
natriumi të pastër, nëse është
apo jo në solucion ujor; apo që
përmban ose jo
agjentë
kundër
aglomerimit
apo
agjentë
që sigurojnë fluiditet të
mirë; uji i detit

Miell peshku i nënkreut 2301 20 00 të
Nomenklaturës së Kombinuar që ka një erë
karakteristike dhe përmban në peshë, duke iu referuar lëndës së
thatë, të paktën:
-- 62,5% proteina të papërpunuara dhe
-- 6% lipide të papërpunuara (lëndë e yndyrshme)
Emërtimi kimik ose
Kripë
natriumi
me
4-sulfoben- zeneazo
sorcinol,
ose
2.4dihi- droxyzobenzene,
4-acid
sulfonik (ngjyra:
e verdhë)

Emërtimi i zakonshëm Treguesi i
Crysoine S
14270

5
000

E verdhë e
qëndrueshme
Ab
13015

Ponceau 6R
Kripë
binatriumi
me
1-(4-sulf16290
1fenila
zo)4aminobenzene
5-acid Erosinë
sulfonik qëndrueshme AB
(ngjyra: e verdhë)
45380
Naftalenë
- Kripë e zakonshme (duke Kripë tetranatriumi të
acidit 1-(4- sulfur-1Sapun pluhur
përfshirë kripën e tavolinës
naftilazo)-2-naftol-3,6,8,
dhe
kripën
e
denatyruar)
Dikromat
dhe
klorur natriumi të pastër, acid trisolfonik(ngjyra: e
natriumi
kuqe)
nëse është apo jo në
ose potasiumi solucion ujor;
apo
që
Tetrabromofluoreshenein
përmban
ose
jo
agjentë
Oksid hekuri
(ngjyra:e verdhë
kundër aglomerimit apo agjentë
6

1
000

6
1
0,5
250
1000
30
250

Albuminat, (përfshirë koncentratet e dy kalojë nëpërmjet një site
apo më shumë proteinash prej hirrës, që me vrima të gjëra 0,10 mm
përmbajnë ndaj peshës më shumë se
80% proteina hirre, të llogaritura mbi Hipoklotit natriumi
Hipoklotit natriumi
peshën e thatë), albuminatet dhe
derivate të tjera të albuminës:

-

3000

3502
- Albuminë veze:
-- E papërshtatshme ose për t’u bërë e
papërshtatshme për konsum për njerëzit
3502 10

Vaj rozmarine (vetëm për albumina të lëngshme)
Vaj i papërpunuar (për albumina të lëngshme dhe të ngurta)

- Të tjera

Vaj i bardhë kamfore (për albumina të lëngshme dhe të
3502 10 10 -- Albumina, të ndryshme nga albumina ngurta)

150
2 000
2 000

e vezës:
3502 90

-- E papërshtatshme ose për t’u bërë e Nitrur natriumi (për albumina të lëngshme dhe të ngurta)
papërshtatshme për konsum për njerëzit Dietanolaminë (vetëm për albumina të ngurta)

100
6 000

3502 90 10

