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V celé Evropské Unii musejí být následující pří-
sady bez výjimky vyznačeny na balených potra-
vinách. 
o Toto neplatí pro následující státy: Rusko a 

Turecko. 
 
Tyto přísady jsou ve slovníku označeny modře. 
■ Obiloviny obsahující lepek (pšenice, žito, 

ječmen, oves, pšenice špalda, kamut nebo 
jejich hybridy) 

■ korýši a výrobky z nich 
■ vejce a výrobky z nich 
■ ryby a výrobky z nich 
■ sójové boby (sója) a výrobky z nich 
■ mléko a výrobky z něj, vč. lactosy 
■ suché skořápkové plody, tj. mandle [Amy-

gdalus communis L.], lískové ořechy [Co-
rylusavellana), vlašské ořechy [Juglans re-
gia), kešu ořechy [Anacardium occidentale], 
pekanové ořechy [Carya illinoiesis (Wan-
genh.) K. Koch], para ořechy [Bertholletia 
excelsa], pistácie [Pistacia vera], ořechy 
makadamie a queensland [Macadamia ter-
nifolia] a výrobky z nich s výjimkou destilátů 
vyrobených ze suchých skořápkových plodů 
[mandlí, vlašských ořechů] používaných ja-
ko aromatické látky v destilátech 

■ celer a výrobky z něj 
■ hořčice a výrobky z ní 
■ sezamová semena (sezam) a výrobky z 

nich 
■ oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyš-

ších než 10 mg/kg nebo 10 mg/l, vyjádřeno 
jako SO2 

■ Vlčí bob a výrobky z něj 
■ Měkkýši a výrobky z nich 
 
S pomocí tohoto slovníku si můžete vytvořit va-
ší osobní kartu alergií. 
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Έχω αλλεργια οτη … 

 

čerstvý φρέσκος 
sušený στεγνός 
syrový ωµός 
vařený µαγειρευτός 
 
alkohol οινόπνευµα 
ananas ανανάς 
ančovička αντσούγια 
anýz γλυκάνισο 
avokádo αβοκάντο 
banán µπανάνα 
bazalka βασιλικός 
brambory πατάτα 
brokolice µπρόκολο 
broskev ροδάκινο 

* burský oříšek αράπικα φιστίκια 
byliny βότανο 
čekanka obecná κιχώριο 

* celer σέλινο 
česnek σκόρδο 
cibule κρεµµύδι  
citrón λεµόνι 
čočka φακές 
čokoláda σοκολάτα 
datle χουρµάς 
droždí µαγιά; ζύµη 
estragon εστραγκόν 
fazole φασόλι 
fenyklové semínko;  µάραθο 

fenykl  
fík σύκο 
garnát γαρίδα 
grapefruit γκρέϊπφρουτ 
hlemýžd’ zahradní σαλιγκάρι 

* hořčice µουστάρδα 
houba µανιτάρι 
hovězí maso βοδινό κρέας 
hrách µπιζέλι 
hroznové víno σταφύλι 
hruška αχλάδι; απίδι 
humr αστακός 

jablko µήλο 
jahoda φράουλα 

* ječmen κριθάρι 
jedlý kaštan κάστανο 
jehněčí maso αρνί 
kakao κακάο 

* kamut kamut 
kardamon κάρδαµο 
kari κάρι 
karotka καρότο 
kayenský pepř πιπέρι καγιέν 
kdoule κυδώνι 

* kešu ořech καρύδια ανακαρδιω- 
         δών 

kiwi ακτινίδιο 
kmín κύµινο 
kokosový ořech καρύδα 
kopr άνηθος 
kopřiva τσουκνίδα 
koření καρύκευµα 
koriandr κόλιαντρο 
koriandr κορίανδρο 
krab καβούρι 
kreveta, garnát  γαρίδα 
   (mořský krab)   
kukuřičná mouka αραβόσιτος, 
  καλαµπόκι  
kuřecí maso κοτόπουλο 

* lepek γλουτένη 
libeček lékařský λεβιστικο 

* lískový ořech φουντούκι 
losos σολοµός 
majoránka µαντζουράνα 
mák παπαρούνα 
makrela σκουµπρί 

* mandle αµύγδαλο 
mango µάνγκο 
marcipán αµυγδαλωτό 
maso κρέας 
máta peprná µέντα  
med µέλι 
meloun πεπόνι 
meruňka βερίκοκο 

* mléko (kravské) γάλα (αγελαδινό) 
* mouka αλεύρι 

mrkev καρότο 
muškátový ořech µοσχοκάρυδο 
mušle κοχύλι 
okoun πέρκα 
okurka (nakládačka) αγγούρι 

* ořech ξηροί καρποί 
* ořechy makadamie καρποί µακαδαµίας 

oregáno ρίγανη 
* oves βρώµη 
* oxid siřičitý διοξείδιο του θείου 

pálivá kopřiva τσουκνίδα 
papája παπάγια 

* para ořech καρύδι Βραζιλίας 
* pekanový ořech καρπός πεκάν 

pelyněk αψίνθιο; λεβιθόχορτο 
pelyněk kozalec εστραγκόν 
pepř πιπέρι 
petržel µαϊντανός 

* pistácie φυστίκι  
pivo µπίρα 
platýs γλώσσα 
pohanka φαγόπυρον 
pomeranč πορτοκάλι 

* pšenice σιτάρι  
pstruh πέστροφα 
rajče ντοµάτα 

* rak καραβίδα; καβούρι 
* ryba ψάρι 

rýže ρύζι 
šalvěj βουνίσιο; φασκόµηλο 

* sezamové semínko σουσάµι  
skopové maso πρόβειο κρέας 
skořice κανέλα 
slaneček ρέγγα  
slávka jedlá µύδια 
slunečnicové semínko ηλιόσπορος 

* sója σόγια 
* špalda σίτος σπέλτα 

špenát σπανάκι 
* sulfit θειώδες άλας 

švestka δαµάσκηνο 
sýr τυρί 
treska µπακαλιάρος 
třešně κεράσι 
tuňák τόνος 
tymián θυµάρι 
ústřice στρείδι 
vanilka βανίλια 

* vejce αβγό 
vepřové maso χοιρινό κρέας 
víno κρασί 

* vlašský ořech καρύδι  
žampión µανιτάρι 
zázvor πιπερόριζα; ζίγγίβερι 

* žito σίκαλη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


