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açúcar, doces e sobremesas à base de água 

açúcar e outros ingredientes adoçantes 

açúcar 

sacarose 

açúcar branco 

açúcar refinado de beterraba-sacarina 

açúcar de cana refinado 

açúcar mascavado 

açúcar mascavado de beterraba-sacarina 

açúcar mascavado de cana 

açúcar aromatizado 

açúcar em pó 

mono-dissacáridos exceto sacarose 

lactose 

galactose 

maltose 

glicose 

frutose 

xaropes (melaço e outros) 

melaço 

melaço de citrinos 

melaço de sorgo-sacarino 

melaço de cana-de-açúcar 

melaço de beterraba-sacarina 

xarope 

xarope de malte de cevada 

xarope de glicose, xarope de milho 

xarope de beterraba-sacarina 

xarope de melaço 

mel 

mel uniflora 

mel multiflora, mel de mistura de flores 

mel, mistura 

mel de melada 

mel em favos 

outros tipos de mel  

outros ingredientes edulcorantes 

poliol 

maltitol 

lactitol 

eritritol 

outros polióis 

isomalte 

manitol 

xilitol 

sorbitol 

edulcorantes de mesa 

edulcorantes de mesa líquidos 

edulcorantes de mesa em pó 

edulcorantes de mesa em comprimidos 

confeitaria incluindo chocolate 

chocolate e produtos de chocolate 

chocolate e similar 

chocolate amargo 

chocolate meio amargo 

chocolate de leite 

chocolate familiar 

creme de chocolate 

chocolate para cobertura 

chocolate branco 

chocolate gianduia, chocolate de leite com creme de 
avelãs 

produtos à base de chocolate/ cacau 

creme de barrar de chocolate 

chocolate recheado 

produtos confecionados revestidos de chocolate 

amêndoas torradas, pralinê 

substitutos de chocolate 

rebuçado (macio e duro) 

rebuçado macio e análogos 

produtos de espuma de açúcar (marshmallows) 

rebuçados de alcaçuz 

pastilhas de goma 

gomas 

pastilha elástica 

rebuçado duro 

drageia, revestida de açúcar 

barras doces e outras massas doces preparadas 

maçapão 

fudge 

halva com nozes 

algodão-doce 

toffee 

nougat, nogado 

caramelo 

manjar turco, lokum 

marmelada queijo 

massas doces básicas 

pasta de maçapão crua 

massa de alcaçuz 

massa de chocolate 

massa de nougat branca, nogado branca 

massa de nougat crua, nogado crua 
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massa de marshmallow 

massa glacê 

massa quebrada 

massa de trufa 

merengue 

massa de noz 

massa de macaron 

massa de biscoito florentine 

massa de semente oleaginosa 

caramelo, mole 

sobremesas doces à base de água 

sobremesas à base de água para comer à colher 

sobremesas com halva 

sobremesas de gelatina 

sorvetes à base de água 

sorvete 

granizado 

leite e laticínios 

sobremesas lácteas e similares 

sobremesas lácteas de colher 

leite creme 

pudim com amido 

outras sobremesas lácteas de colher 

gelados lácteos e similares 

gelados, à base de leite 

gelados, à base de substitutos do leite 

iogurte congelado 

batidos 

outros gelados e similares 

leite cozinhado e similar 

snacks lácteos 

 


