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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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… karşi alerjim var 
 

čerstvý taze 
sušený kuru 
syrový çiğ 
vařený pişmiş 
 
alkohol alkol 
ananas ananas 
ančovička hamsi 
anýz anason 
avokádo avokado 
banán muz 
bazalka fesleğen 
brambory patates 
brokolice brokoli 
broskev şeftali 

º burský oříšek fıstık 
byliny ot 
čekanka obecná frenk salatası 

º celer kereviz 
česnek sarımsak 
cibule soğan 
citrón limon 
čočka mercimek 
čokoláda çikolata 
datle hurma 
droždí maya 
estragon tarhun 
fazole fasulye 
fenyklové semínko;  rezene 

fenykl  
fík incir 
garnát karides 
grapefruit greyfurt 
hlemýžd’ zahradní salyangoz 

º hořčice hardal 
houba mantar 
hovězí maso sıḡır (eti) 
hrách bezelye 
hroznové víno üzüm 
hruška armut 
humr ıstakoz 

jablko elma 
jahoda çilek 

º ječmen arpa unu 
jedlý kaštan kestane 
jehněčí maso kuzu 
kakao kakao 

º kamut kamut 
kardamon kakule tohumu 
kari curry; köri 
karotka havuç 
kayenský pepř acı kırmızı biber 
kdoule ayva 

º kešu ořech akaju cevizi 
kiwi kivi 
kmín kimyon 
kokosový ořech hindistan cevizi 
kopr dereotu 
kopřiva ısırgan otu 
koření baharat 
koriandr kişniş 
krab karides 
kreveta; garnát  karides 
(mořský krab)  
kukuřičná mouka mısırunu 
kuřecí maso piliç (eti) 

º lepek glüten 
libeček lékařský selâm otu 

º lískový ořech fındık 
losos som balığı 
majoránka kekik otu; güveyik 
     otu; kekikotu; izmir 
     kekiği 
mák haşhaş 
makrela uskumru 

º mandle badem 
mango mango (hintkirazı) 
marcipán badem ezmesi 
maso et 
máta peprná nane 
med bal 
meloun kavun; karpuz 
meruňka kayısı 

º mléko (kravské) süt (inek) 
º mouka un 

mrkev havuç 
muškátový ořech küçük hindistan cevizi 
mušle midye 
okoun levrek 
okurka (nakládačka) salatalık 

º ořech ceviz 
º ořechy makadamie Makadamya cevizi 

oregáno kekik otu 
º oves yulaf 
º oxid siřičitý kükürt dioksit 

pálivá kopřiva ısırgan otu 

papája papaya 
paprika biber 

º para ořech Brezilya cevizi 
º pekanový ořech Pekan cevizi; Pιkan 

pelyněk misk otu 
pelyněk kozalec tarhun 
pepř biber 
petržel maydanoz 

º pistácie antep fıstıģı 
pivo bira 
platýs yaldızlı pisi balıḡı 
pohanka karabuḡday 
pomeranč portakal 

º pšenice buḡday (unu) 
pstruh alabalık 
rajče domates 

º rak yengeç 
º ryba balık 

rýže pirinç 
šalvěj adaçayı 
šalvěj adaçayı 

º sezamové semínko susam 
skopové maso koyun eti 
skořice tarçın  
slaneček ringa balığı 
slávka jedlá midye 
slunečnicové semínko ay çekirdeḡi 

º sója soya fasulyesi 
º špalda kιlçιksιz 

špenát ıspanak 
º sulfit sülfit 

švestka erik 
sýr peynir 
treska (küçük) morina;  
  mezgit 
třešně kiraz 
tuňák ton balıģı 
tymián kekik 
ústřice istiridye 
vanilka vanilya 

º vejce yumurta 
vepřové maso domuz (eti) 
víno şarap 

º vlašský ořech ceviz 
žampión mantar 
zázvor zencefil 

º žito çavdar (unu) 
 
 
 
 
 
 
 
 


