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кафе, какао и заместители на кафе; ориз; тапиока и саго; брашно и
произведения от зърнени храни; хляб, сладкиши и захарни изделия;
сладоледи; захар, мед, меласа; мая, бакпулвер; сол; горчица; оцет, лед;
бадемови бисквити [сладкарски изделия]; бадемови сладкарски изделия;
бадемово тесто; бакпулвер; бирен оцет; бисквити; бисквити от малц;
бонбони; брашно за хранителни цели; брашно от бобови култури; брашно
от житни растения; брашно от тапиока за хранителни цели; брашно;
булгур за хранителни цели; вафли; винен камък (тартарат) за кулинарни
цели; високо-протеинови зърнени десертни блокчета; водорасли
[подправки за ястия]; галета; глазура за шунка; глазури за сладкиши;
глутен за хранителни цели; глутенови добавки за кулинарни цели;
глюкоза за хранителни цели; готварска сол; грис [пшеничен]; десертни
мусове [сладкарски изделия]; доматен сос; дъвка, за немедицински цели;
раздробен ечемик, грухан; ечемично брашно; закваски; заместители на
кафе; замразено кисело мляко [замразени сладкарски глазури]; захар;
захарни сладкарски изделия; зърнена закуска; зърнени десерти блокчета;
зърнени люспи [корн флейкс]; зърнени продукти; какао; какаови
напитки; какаови напитки с мляко; карамелки [бонбони]; картофено
брашно за хранителни цели; кафе; неизпечено кафе; качамак; кетчуп
[сос]; кифла (питка) с пълнеж [сладкарски изделия]; кифли; киш [ястие
от лотарингия]; козуначени кифли със стафиди; крекери [тънки, сухи
бисквити]; крем карамел; кристализирана захар, небетшекер за
хранителни цели; куркума [сладък корен] за храна; кус-кус; лед за
освежаване; лед, натурален или изкуствен; ленено семе за консумация от
хора; майонеза; макаронени изделия [юфка, фиде]; макарони; малтоза;
малц за хранителни цели; малцов екстракт за храна; малцови пръчки [от
гол сладник] [сладкарски изделия]; маринати; марципан; материали за
пълнене на кренвирши; мая; мая, гранулирана, за немедицински цели;
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мед; меласа за хранителни цели; мелничарски продукти от брашно;
морска вода [за готвене]; напитки от кафе с мляко; напитки, съдържащи
кафе; нишесте за хранителни цели; нишестени храни; обелен ечемик;
обелен овес; обикновени бисквити; овесен булгур; овесена каша с мляко
за хранителни цели; овесени люспи; овесени храна; овесено брашно;
ориз; оризов пай [кекс]; оризова закуска; оцет; палачинки; палмова
захар; паста от соеви зърна [подправка]; песто [сос]; петифури [пасти,
торти, кексове и др.]; пироги [баници] от месо, зеленчуци и плодове;
пирожки с пълнеж [пай, пирог]; пирожки с пълнеж от месо; пици;
плодови желета [сладкарски изделия]; плодови кувертюри [сосове];
плодови пити, пайове; плоски фигурки [пестил] [сладкарски изделия];
плоски фигурки, ромбчета [сладкарски изделия]; натурални
подсладители; пралини [захаросани сладкарски изделия, предимно ядки];
прахообразни продукти за сладкиши; продукти придаващи крехкост на
месото за домакински цели; пролетни рулца [азиатско ястие]; прополис
[пчелен клей] за хранителни цели; пудинги; пуканки; пчелно млечице за
хранителни цели [за немедицински цели]; пшеничена пита [анафора,
просфора]; пшеничено [бяло] брашно; пшенични кълнове за консумация
от хора; равиоли; растителни продукти, използвани като заместители на
кафе; саго; сандвичи; светъл петмез; свързващи агенти за сладолед
[ледени глазури за хранителни цели]; сгъстители [желиращи агенти] за
приготвяне на хранителни продукти; синапово брашно; сладкарски
изделия; сладкарски изделия за украса на коледни елхи; сладкиши
(торти, кексове, пасти); сладкиши, пасти, сладки; сладолед; сладолед;
сладолед на прах за хранителни цели; сладък корен, сладник [glycyrrhika
glabra l.] [сладкарски изделия]; смес от зърнени продукти, ядки, сухи
плодове [мюсли]; сода за хляб [сода бикарбонат за готвене]; соев сос;
соево брашно; сол за консервиране на хранителни продукти; сосове
[подправки за ястия]; сосове за месо; сосове за паста; сосове за салата;
спагети; стабилизатори за приготвянето на бита сметана; студен чай;
стърготини от керевиз [за поръсване]; сухари; суши; табуле [арабско
ястие]; тако [мексиканско ястие]; тапиока [специален булгур от нишесте,
трахана]; тестени изделия; тесто; тесто за сладкиши; тортиля [испанско и
мексиканско ястие]; ферменти за тесто за хранителни цели; фиде на
лентички; фидета [макаронени изделия]; фондан (меки ароматни
бонбони)[сладкарски изделия]; фъстъчени сладкарски изделия; халва;
хляб; царевица [мляна]; царевица [печена]; царевичен грис; царевични
люспи; царевично брашно; цикория [заместител на кафе]; чийзбургери
[сандвичи]; чипс [зърнени продукти]; шербети, охладени [лед];
шокаладови мусове; шоколад; шоколадови напитки; шоколадови напитки
с мляко; ястия на базата на нудели (макаронени храни)
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семена и селскостопански, градинарски и горски продукти, които не са
включени в други класове; живи животни; пресни плодове и зеленчуци;
семена за посев; живи растения и цветя; храни за животни; малц; алое
вера [растения]; ароматизирани котешки тоалетни; бадеми [ядки]; бобови
култури, пресни; борови шишарки; брашно за храна на животни; брашно
от ленено семе за консумация от животни; булгур за домашни птици;
венци от естествени цветя; водни животни с черупки [раци, миди,
скариди] [живи]; водорасли за консумация от хора или животни;
градински подправки, пресни; грах, пресен; грозде, прясно; гъби, пресни;
дестилационен остатък след получаване на алкохолни напитки; джибри;
добавки за фураж, не за медицински цели; препарати за стимулиране на
домашни птици носачки; домашни птици, живи; дървени стърготини за
производство на дървесен пулп; дървета; ечемик; живи животни;
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материали за постелки за животни; животни за менажерия; жито; захарна
тръстика; зеленчуци, пресни; зоб; зърно [житни продукти]; зърно [за
посев]; зърно за храна на животни; какао на зърна, сурови; картофи,
пресни; каша за угояване на добитък; кестени, сурови; кокосови орехи;
коледни елхи; копра; коприва; копринени буби; корени от цикория;
костно брашно за храна на птици; котешки тоалетни; краставици, пресни;
креда за животински фураж; кучешки бисквити; кълнове за ботанически
цели; кюспе; кюспе за храна на добитък; кюспе от рапица за храна на
добитък; лангусти [живи]; ленено брашно [фураж]; ленено семе за
консумация от животни; лешници; леща, прясна; лимони, пресни; лози;
лук, пресен; луковици; луковици на цветя; малц за получаване на бира и
спирт; марули, пресни; маслини, пресни; мая за животни; мескитови
шушулки; миди [живи]; морски краставици, живи; мулч; напитки за
домашни любимци; необработен корк; неразбичен дървен материал; овес;
омари [живи]; ориз, необработен; оризово брашно за фураж; остатъци от
плодове [джибри];отпадъци от пивоварни за храна на животни [бирено
кюспе]; отпадъци от спиртоварни заводи за храна на животни; палми
[листа от палми]палмови дървета; плодове, пресни; подсилващ фураж за
животни; породисти животни за разплод; портокали; постелки от торф за
животни; праз лук, пресен; пращини [кюспе] от захарна тръстика [суров
материал]; препарати за угояване на добитък; препарати за угояване на
животни; протеин за животни; пшенични кълнове за консумация от
животни; разсад; ракообразни [живи]; растения; растения, сушени, за
декоративни цели; раци [живи]; ревен; риба, жива; рибен хайвер; рибено
брашно за храна на животни; рожкови; розови храсти; ръж; семе на
копринена буба; семена за посев; семена от житни растения,
необработени; сено; слама [фураж]; слама за мулчиране; сламени
постелки; сол за добитък; спанак, пресен; стволове на дървета;
странични продукти от зърнопреработването за храна на животни; стриди
[живи]; стръв за риболов [жива]; суров дървен материал; сурова кора;
сусам; тикви; тиквички; трева на чимове; трева, естествена; трици
[житни]; трюфели, пресни; фураж; фъстъци, пресни; фъстъчено брашно
за животни; фъстъчено кюспе за животни; хвойна [плодове]; хмел; храна
за добитък; храна за домашни любимци; храна за преживни животни;
храна за птици; храни за животни; храсти; царевица; царевично кюспе за
добитък; цвекло; цветен прашец [суровина]; цветя, естествени; цветя,
сушени, за украса; цикория [салата]; цитрусови плодове; черупки от
кокосови орехи; чушки [растения]; шишарки на хмел; ягоди, пресни;
ядивни корени; ядки [плодове]; ядки на кола; яйца за мътене; ярма
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бира; минерални и газирани води и други безалкохолни напитки; плодови
напитки и плодови сокове; сиропи и други препарати за приготвяне на
напитки; аперитиви, безалкохолни; бадемово мляко [напитка];
безалкохолни медени напитки; безалкохолни напитки; безалкохолни
плодови екстракти; безалкохолни плодови напитки; бира; бирена мъст;
води [напитки]; газирана вода; суровини за приготвяне на газирана вода;
газирана минерална вода; гроздова мъст [неферментирала];
джинджифилова бира [английска бира]; доматен сок [напитка]; есенции
за приготвяне на напитки; зеленчукови сокове [напитки]; изотонични
напитки; квас [безалкохолна напитка]; коктейли, безалкохолни; суровини
за приготвяне на ликьори; лимонади; литиева вода; малцова бира;
малцова каша; суровини за приготвяне на минерална вода; минерална
вода [напитка]; мъст; суровини за приготвяне на напитки; напитки от
алое вера, безалкохолни; напитки от разбити плодове или зеленчуци
(смути); оршау [напитка от бадеми]; плодови нектари [безалкохолни];
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плодови сокове; прахове за пенливи напитки; сайдер [безалкохолна
напитка]; сарсапарила [безалкохолна напитка] [тонизираща напитка от
американска лоза]; сиропи за лимонади; сиропи за напитки; сода
[газирана вода]; суроватъчни напитки; таблетки за пенливи напитки;
трапезни минерални води; фъстъчено мляко [безалкохолна напитка];
екстракт от хмел за приготвяне на бира; шербети [напитки]
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