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Producten die Rusland niet meer wil invoeren 

 
Gisteren (07/08/2014) verscheen in de pers dat Rusland aankondigde een jaar lang een 
totaal invoerverbod op te leggen tegen de meeste voedingsproducten uit landen die sancties 
hebben getroffen tegen Rusland. Het gaat om de landen van de Europese Unie, de 
Verenigde Staten, Australië, Canada en Noorwegen. 
 
Wij geven u een lijst van de producten die door het invoerverbod worden geviseerd. Alcohol 
en babyvoeding mogen wel nog ingevoerd worden: 

- Rundvlees (vers, gekoeld of bevroren) 
- Varkensvlees (vers, gekoeld of bevroren) 
- Vlees en eetbaar slachtafval van pluimvee (vers, gekoeld of bevroren) 
- Gezouten, gedroogd of gepekeld vlees 
- Levende vis 
- Vis (vers, gekoeld of bevroren) 
- Visfilets en ander visvlees (ook fijngemalen) (vers, gekoeld of bevroren) 
- Gezouten, gedroogde of gepekelde vis 
- Gerookte vis 
- Vismeel, -poeder en -korrels geschikt voor menselijke consumptie 
- Schaaldieren (gepeld en ongepeld) (levend, vers, gekoeld, bevroren, gedroogd, gezouten 
of gepekeld) 
- Gerookte schaaldieren (gepeld of ongepeld) 
- Schaaldieren die ongepeld zijn gestoomd of in water gekookt (ook als ze gekoeld, bevroren, 
gedroogd, gezouten of gepekeld zijn) 
- Meel, poeder en korrels van schaaldieren, geschikt voor menselijke consumptie 
- Weekdieren (ongepeld of gepeld) (levend, vers, gekoeld, bevroren, gedroogd, gezouten of 
gepekeld) 
- Gerookte weekdieren 
- Meel, poeder en korrels van weekdieren, geschikt voor menselijke consumptie 
- Ongewervelde waterdieren, andere schaaldieren en weekdieren (levend, vers, gekoeld, 
bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld) 
- Melk en room (zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen) 
- Melk en room (met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen) 
- Karnemelk, gestremde melk en room, yoghurt, kefir en andere gegiste of aangezuurde melk 
en room (ingedikt of niet ingedikt, met of zonder toegevoegde suiker of zoetstoffen, 
gearomatiseerd of niet, met of zonder toevoeging van fruit, noten of cacao) 
- Melkwei (gecondenseerd of niet, met of zonder toegevoegde suiker of zoetstoffen) 
- Melkproducten van natuurlijke bestandsdelen van melk (met of zonder toegevoegde suiker 
of zoetstoffen) die elders niet zijn genoemd of onderverdeeld 
- Boter, andere vetten en oliën gemaakt van melk, smeerzuivelproducten 
- Kaas en wrongel 
- Aardappelen (vers of gekoeld) 
- Tomaten (vers of gekoeld) 
- Uien, sjalotten, knoflook, prei en andere eetbare groenten (vers of gekoeld) 
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- Kool, bloemkool, spruitjes, koolraap, boerenkool en andere eetbare kolen (vers of gekoeld) 
- Sla en witlof (vers of gekoeld) 
- Wortels, rapen, bieten, schorseneren, knolselderij, radijs en andere eetbare wortels en 
knollen (vers of gekoeld) 
- Augurken en komkommers (vers of gekoeld) 
- Peulgroenten (gepeld of ongepeld, vers of gekoeld) 
- Andere groenten (vers of gekoeld) 
- Ongekookte groenten, gekookte groenten en gestoomde groenten (bevroren) 
- Houdbare groenten (bijvoorbeeld met toegevoegde zwaveldioxide, zout, zwavel of andere 
stoffen) niet geschikt voor directe consumptie 
- Gedroogde groenten (heel, gesneden of in poedervorm) die niet verder zijn bereid 
- Gedroogde zaden van peulgroenten (schoongemaakt of onbehandeld, gehakt of gepeld) 
- Maniokwortel, pijlwortel, salepwortel, aardpeer, artisjokken, zoete aardappels en dergelijke 
wortels en knollen met veel zetmeel of inuline (vers, gekoeld, bevroren of gedroogd) ook 
indien in stukken of korrels 
- Kokosnoten, paranoten en cashewnoten (vers of gedroogd, gepeld of niet gepeld) 
- Andere noten (vers of gedroogd, gepeld of ongepeld) 
- Bananen en bakbananen (vers of gedroogd) 
- Dadels, vijgen, ananassen, avocado's, guaves, mango's en mangistans (vers of gedroogd) 
- Citrusvruchten (vers of gedroogd) 
- Druiven (vers of gedroogd) 
- Meloenen (incl. watermeloenen) en papaja's (vers) 
- Appels, peren en kweeperen (vers) 
- Abrikozen, kersen, perziken (incl. nectarines), pruimen en sleepruimen (vers) 
- Andere verse vruchten 
- Vruchten en noten (ook gestoomde en gekookte) (bevroren, met of zonder suiker of andere 
zoetstoffen) 
- Andere vruchten, mengsels van noten of gedroogde vruchten 
- Worst van vlees (alle soorten) 
- Bereide producten, waaronder kaas en wrongel van plantaardige vetten 
- Moutextract (waarvan 90 procent of meer gedroogd) 
- Meel voor menselijke consumptie (specifieke percentages ingrediënten) 
- Voedingsmiddelen (melkproducten van plantaardige vetten) (specifieke percentages van de 
ingrediënten) 
- Kaasfondue 

 
 


