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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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čerstvý ferskur 
sušený Þurrkaður 
syrový hrár 
vařený soðinn 
 
alkohol hreinsaður vínandi 
ananas ananas 
ančovička ansjósa 
anýz anis 
avokádo avokató 
banán banani 
bazalka ilmjurt 
brambory kartafla 
brokolice spergilkál 
broskev ferskja 

* burský oříšek jarðhneta 
byliny jurt; kryddjurtir; 
     planta 
čekanka obecná síkoría; kaffibætir 

* celer seljurót 
česnek hvítlaukur 
cibule laukur 
citrón sitróna 
čočka linsubaunir 
čokoláda súkkulaði 
datle daðla 
droždí ger 
estragon estragon 
fazole baun 
fenyklové semínko;  fennikel 

fenykl  
fík fíkja 
garnát rækja 
grapefruit greip 
hlemýžd' zahradní vinbergs-snigill 

* hořčice sinnep 
houba ætisveppur 
hovězí maso nautakjöt 
hrách baun 
hroznové víno vínber 
hruška pera 

humr humar 
jablko epli 
jahoda jarðarber 

* ječmen bygg 
jedlý kaštan kastaníuhneta 
jehněčí maso lambakjöt 
kakao kókó 

* kamut kamut 
kardamon kardimomma 
kari karrí 
karotka gulrót 
kayenský pepř chili-pipar 
kdoule kveða 

* kešu ořech kasjú-hneta 
kiwi kiwi 
kmín kúmen 
kokosový ořech kokoshneta 
kopr dill 
kopřiva brenninetla 
koření krydd 
koriandr koriander 
krab krabbi 
kreveta; garnát  rækja 

(mořský krab)  
kukuřičná mouka mais 
kuřecí maso kjúklingur 

* lepek gluten 
libeček lékařský skessujurt 

* lískový ořech heslihneta 
losos lax 
majoránka merian 
mák valmúafræ 
makrela makrill 

* mandle mandla 
mango mangó 
marcipán marsipan 
maso kjöt 
máta peprná piparmynta 
med hunang 
meloun melóna 
meruňka aprikósa 

* mléko (kravské) mjólk (kúa) 
* mouka hveiti 

mrkev gulrót 
muškátový ořech múskathneta 
mušle skelfiskur 
okoun aborri 
okurka (nakládačka) agúrka 

* ořech hneta 
* ořechy makadamie macadamia-hneta 

oregáno oregano 
* oves hafrar 
* oxid siřičitý súlfurdioxide 

pálivá kopřiva brenninetla 
papája papaya 

paprika paprika 
* para ořech parahneta 
* pekanový ořech pekanhneta 

pelyněk búrót 
pelyněk kozalec estragon 
pepř pipar 
petržel steinselja 

* pistácie pistasiuhneta 
pivo bjór 
platýs rauðspretta 
pohanka bókhveiti 
pomeranč appelsína 

* pšenice hveiti 
pstruh silungur 
rajče tómatur 

* rak krabbi 
* ryba fiskur 

rýže hrísgrjón 
šalvěj salvía 

* sezamové semínko sesamfræ 
skopové maso kindakjöt 
skořice kanill 
slaneček síld 
slávka jedlá skelfiskur 
slunečnicové semínko sólblómafræ 

* sója soyjabaunir 
* špalda speldi-mjöl 

špenát spínat 
* sulfit sulfit 

švestka plóma 
sýr ostur 
treska Þorskur; ýsa 
třešně kirsuber 
tuňák túnfiskur 
tymián timian 
ústřice ostra 
vanilka vanilla 

* vejce egg 
vepřové maso svinakjöt 
víno vín 

* vlašský ořech valhneta 
žampión ætisveppur 
zázvor engifer 

* žito rúgur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


