MASSAS
grãos e produtos à base de cereais
pastas, massas e outros produtos similares
pasta e produtos similares
pasta simples, não cozinhada
pasta integral
pasta fresca
pasta fresca de ovo
pasta fresca de trigo duro
pasta seca
pasta de ovo seca
pasta de trigo duro seca
massa oriental, noodles
pasta recheada
pasta fresca recheada
pasta fresca de ovo recheada
pasta fresca de trigo duro recheada
pasta recheadas secas
pasta de ovo recheada seca
pasta de trigo duro recheada seca
pasta e similar
pasta sem glúten
nhoque
massa de celofane
noodels, arroz
couscous
massas e massas pré-preparadas
massa de pão
massa de pizza
massa de pão sem fermento
massa sucrée
massa para brioche
massa sucrée enriquecida
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massas com fermento
massa de pão rápida
massa enriquecida sem fermento
massas fermentadas
massa para waffle
massa brisée
massa quebrada
massa quebrada sem fermento
massa quebrada para tarte
massa sablée
massa doce, pâte sucrée
massa para biscoito shortbread
massa para biscoito piped shortbread
massa de amêndoa doce
massa de fartos
massa de choux
pré-preparados de bolos
massa de pão de ló
mistura/ massa para bolo Baumkuchen
massa folhada
massa folhada
massa de strudel
massas variadas
massa de pão de gengibre
massa de queijo quark
massa de sebo animal comestível (gordura
animal)
pré-misturas (secas) para panificação
pré-misturas pão (secas)
pré-misturas bolos (secas)
pré-misturas panquecas (secas)

TEMPEROS, CONDIMENTOS E ESPECIARIAS
temperos, molhos e condimentos
temperos e extratos
temperos
sal
sal, iodado
sal, fluoretado
sal, iodado e fluoretado
sal aromatizado
sal marinho
mistura de temperos
mistura de ervas e especiarias
caril em pó
bouquet garni
garam masala
picles para tempero
extratos
extratos salgados e ingredientes de molhos
ingredientes para molho de carne
molho espessante
molho castanho
molho granulado instantâneo
cubos ou granulado de caldo (base de caldo)
cubos ou granulado de caldo, carne
cubos ou granulado de caldo, galinha
cubos ou granulado de caldo, carne bovina
cubos ou granulado de caldo, vegetais
extrato intensificador de sabor
proteína animal hidrolisada
proteína vegetal hidrolisada
extratos salgados diversos
extratos vegetais salgados
extrato de carne
extrato de malte
extrato de levedura
condimentos (incluindo formatos de mesa)
vinagre
vinagre, vinho
vinagre balsâmico e similar
vinagre, maçã
molhos frios salgados
maionese, molho holandês e afins
maionese
maionese, light
tipo molho holandês
molho tártaro
tomate e molhos à base de tomate
molhos cozinhados, baseados num líquido (água,
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leite ou caldo de carne ou peixe), espessados
com farinha
molho bechamel
molho de queijo
creme de nata
molho de manteiga
molho dinamarquês
mostarda e molhos à base de mostarda
mostarda, doce
mostarda, leve
mostarda, picante
molhos de barbecue ou de carne
molhos baseados num alimento fermentado/
hidrolisado e similar
molho de soja
molho de ostra
molho teriyaki
molho de peixe
molho inglês
ketchup e molhos à base de ketchup
molhos de ervas e especiarias
molho tabasco
alioli ou molho de alho
molho de caril
pesto
molho de rábano
molho de hortelã
molhos baseados em vegetais, ervas, e azeite ou
óleo vegetal
salsa
tzatziki
molhos baseados num refogado
molho de cogumelos
condimento de sabor
chutney, chanti
chutney de tomate
chutney de maçã
chutney de pepino
chutney de manga
chutney mistura
picles
picles indianos
picle de pimentão, malagueta
picle de lima
picle de manga
picles misto
molho de salada
molho de salada, light

TEMPEROS, CONDIMENTOS E ESPECIARIAS
molhos baseados em frutas, geralmente servidos
frios, sobre sorvetes e sobremesas
molho de frutas
molho de chocolate
molho doce de chocolate/ fudge
molho doce com álcool
outros condimentos e misturas não listados
molho francesinha
especiarias
ervas secas
erva-do-espírito-santo, seco
erva-cidreira, seco
manjericão, seco
folhas de louro, seco
borragem, seco
folhas de aipo, seco
erva-doce, seco
hissopo, seco
lavanda, seco
levístico
manjerona, seco
hortelã, seca
alecrim, seco
arruda, seco
salva, seco
segurelha, seco
cerófilo anisado, seco
tanaceto e especiarias afins, seco
tomilho, seco
folhas de gaultéria, seco
aspérula odorífera, seco
absinto, seco
outras ervas secas
flores ou partes de flor utilizadas como especiarias
ou similar
lúpulo
especiarias - estigmas
açafrão e similar
açafrão
outras especiarias - estigmas
especiarias - sementes
anis e similar
anis
cominho preto e similar
sementes de cominho preto
nigela
aipo e similar
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aipo
angélica
levístico
coentros e similar
coentro bravo
sementes de chicória
cominho e similar
semente de cominho
endro/ aneto e similar
sementes de aneto
funcho e similar
sementes de funcho
sementes de funcho-amargo
sementes de funcho-doce
feno-grego (fenacho) e similar
feno-grego (fenacho)
noz-moscada e similar
semente de noz-moscada
semente de colorau
sementes de noz-molucana
sementes de acácia
outras especiarias - sementes
sementes de radhuni
outras especiarias - sementes
especiarias - botões/ rebentos florais
botão de cravinho e similar
cravinho
botão de cássia
botões de caneleira-da-china
botão de cássia chinesa
botão de cássia de saigão
alcaparra e similar
alcaparra
vagens de nastúrcio
botões de nastúrcio, mastruço-do-peru
botões de capuchinha
gengibre-mioga
outras especiarias - botões/ rebentos florais
outras especiarias - botões/ rebentos florais
especiarias - arilo
macis e similar
macis
outras especiarias - arilo
especiarias - casca
canela e similar
canela
cássia

TEMPEROS, CONDIMENTOS E ESPECIARIAS
casca de caneleira-da-china
cássia chinesa
cássia de saigão
outras especiarias - casca
especiarias - raízes e rizomas
alcaçuz e similar
alcaçuz
gengibre e similar
gengibre
gengibre chinês
raízes de galanga
raízes de galanga menor
raízes de galanga
raízes de galanga maior
raízes de wasabi
açafrão-da-índia/curcuma e similar
açafrão-da-índia/curcuma
assa-fétida
«Temulawak»
zedoária
rábano-rústico e similar
raízes de rábano-picante
outras especiarias - raízes e rizomas
outras especiarias - raízes e rizomas
especiarias - frutos
pimenta-da-jamaica e similar
pimenta-da-jamaica
pimenta-de-sichuan e similar
pimenta-de-sichuan
pimenta-do-japão
uzazi
alcaravia e similar
alcaravia
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ajowan
cominho preto
cardamomo e similar
cardamomo
manjerona
anis-estrelado
bagas de zimbro e similar
bagas de zimbro
pimenta (preta, verde e branca) e similar
pimenta (preta, verde e branca)
pimenta verde
pimenta branca
pimenta preta
pimentão, pimenta-caiena
cubeba/pimenta-de-java
grão-do-paraíso/pimenta-da-guiné
pimenta-de-bengala/pimenta-longa
pimenta-rosa
sumagre
pimenta-de-são-tomé
baunilha e similar
baunilha
baunilha-de-taiti
cumaru
baunilha-das-índias-ocidentais
tamarindos e similar
tamarindo
outras especiarias fruta
pimenta-malagueta, seco
colorau
outras especiarias - frutos

