
416. Frnm varp

til laga um  verslun með smjörlíki og likar iðnaðarvörur, tilbúning þeirra m. m.

(Eftir 2. umr. i Nd.).

1. gr.
Sm jör þýðir i lögum þessum feitmeti, sem eingönigu er fiamleitt úr 

mjólk, þannig, að strokkaður er litaður eða ólitaður rjómi eða mjólk og af- 
urðin bnoðuð söltuð eða ósöltuð.

Smjörliki telst alt það feitmeti, sem likist smjöri, er búið til á likan 
hátt og það og i er einhver feiti, sem ekki á rót sina að rekja til mjólkur.

Rjómaliki kallast feitijafningur, sem likist rjóm a, en er ekki eingöngu 
gerður úr m jólkurefnum.

Mjólkurlíki kallast vökvi, sem að útliti og efnasamsetningu líkist mjólk, 
en hefir að geyma feiti, sem ekki er mjólkurfeiti.

Ostaliki kallast ostur, sem í er ö n n u r  feiti en mjólkurfeiti.

2. gr.
Hver sá, sem framleiða vill smjörliki, rjómalíki, mjólkurlíki eða ostaliki, 

skal tilkynna það skrifiega hlutaðeigandi lögreglustjóra, sem lætur birta til- 
kynninguna i Lögbirtingablaðinu á kostnað framleiðanda. Framleiðandi skal 
hafa framleiðslubók, sem skráð eru i efni þau, sem notuð eru, og skal það 
gert eftir reglugerð, er a tv innum álaráðuneytið  setur. Lögreglustjóra skal heimil- 
aðu r  aðgangur að íram leiðslubókunum .

3. gr.
Á um búðum  alls innlends smjörlíkis skal standa með greinilegu og 

óafmáanlegu letri orðið SMJÖRLÍKI ásamt nafni verksm iðjunnar. Um innflutt 
smjörlíki gilda söm u ákvæði, með þeirri undantekningu, að fyrir orðið SMJÖR- 
LlKI má standa MARGARINE, en á um búðum  standi ávalt með greini- 
legu letri ÚTLENT. Pessi ákvæði gilda einnig þegar smjörliki er selt i luusri 
vigt i sö lubúðum . Sje smjörliki selt mótað, skal þungi. skökunnar vera */«» V* 
eða 7 '  °g síe það skráð á um búðirnar.

4. gr.
Bannað er sem verslunarvara smjör, sem blandað er smjörlíki eða 

fituefnum, sem notuð eru til smjörlikisgerðar. Leyft er, að í smjörlíki sje alt 
að 50/# smjörfeiti.



5. gr.
Bannað er að framleiða snijörliki þar, sem smjörgerð er höfð um hönd, 

og eigi má nota söm u tæki til skiftis við framleiðsluna.

6. gr.
í öllu smjörliki, hvort he ldur það er framleitt h jer eða flutt hingað 

Jrá ú tlöndum , skal að minsta kosti 10°/o feitinnar vera sesamolia. Sömu 
ákvæði gilda um rjómaliki og mjólkurliki. í ostalíki skal 5%  feitinnar vera 
sesamolia.

7. gr.
Ostaliki, rjómaliki og mjólkurlíki má ekki selja hjer á landi nem a 

á um búðunum  standi með greinilegu letri orðin: OSTALÍKI, RJÓMALÍKI eða 
MJÓLKURLÍKI, ettir því sem við á, ásarot nafni verksm iðjunnar.

8. gr.
Bannað er að versla með smjörliki, sem litað er með anilinlit eða 

blandað er nokkrum  þeim efnum, sera skaðleg geta talist.

9. gr.
í smjörlíki má ekki vera meira vatn en 16°/o.

10. gr.
Verksmiðjur þær, sem búa til smjörliki, skulu standa und ir  opinberu 

eftirliti. Nánari ákvæði um það setur atvinnumálaráðuneytið .

11. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum , frá 100— 1000 krónum , nema 

þyngri refsing liggi við eltir öðrum  lögum.

12. gr.
Með brot gegn lögum þessum skal farið sem alm enn lögreglumál, 

nem a um  brot sje að ræða gegn hinum  a lm ennu hegningarlögum frá 25. júni 
1869.

13. gr.
Lög þessi öðlast gildi 3 m ánuðum  eftir að þau hafa verið staðfest.


