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I alle lande indenfor den Europæiske Union skal 
følgende ingredienser altid være kendetegnet 
på indpakkede næringsmidler, uden undtagel-
ser.  
o Dette gælder ikke for landene: Russland eg 

Tyrkiet. 
 
Disse ingredienser er markeret med blå i ord-
bogen. 
■ Glutenholdige kornprodukter (dvs. hvede, 

spelt, rug, byg, havre, kamut eller hybridi-
serede stammer heraf) og produkter på ba-
sis heraf 

■ Krebsdyr og produkter på basis af krebsdyr 
■ Æg og produkter på basis af æg 
■ Fisk og produkter på basis af fisk 
■ Jordnødder og produkter på basis af jord-

nødder 
■ Soja og produkter på basis af soja 
■ Mælk og produkter på basis af mælk (her-

under laktose) 
■ Nødder, dvs. mandel [Amygdalus communis 

L.], hasselnød [Corylus avellana], valnød 
[Juglans regia], akajonnød [Anacardium 
occidentale], pekannød [Carya illinoiesis 
(Wangenh.) K. Koch], paranød [Bertholletia 
excelsa], queenslandnød [Macadamia 
ternifolia], pistacienød [Pistacia vera] og 
produkter på basis heraf 

■ Selleri og produkter på basis af selleri 
■ Sennep og produkter på basis af sennep 
■ Sesamfrø og produkter på basis af sesam-

frø 
■ Svovldioxid og sulfitter i koncentrationer på 

over 10 mg/kg eller 10 mg/liter udtrykt som 
SO2 

■ Lupin og produkter på basis af lupin 
■ Bløddyr og produkter på basis af bløddyr 
 
Ved hjælp af ordbogen kan de lave deres per-
sonlige allergikort.  
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Mám alergii na … 

 

frisk čerstvý 
kogt vařený 
rå syrový 
tørret sušený 
 
aborre okoun 
abrikos meruňka 
æble jablko 

* æg vejce 
ært hrách 
agurk okurka 
alkohol alkohol 
ananas ananas 
anis anýz 
ansjos ančovička 
appelsin pomeranč 
avocado avokádo 
banan banán 
basilikum bazalka 
blåmusling slávka jedlá 
blomme bluma; sliva; švestka 
boghvede pohanka 
bønne fazole 
brændenælde kopřiva 
broccoli brokolice 

* byg  ječmenná 
* cashewnød kešu 

champignon žampión 
chilli kayenský pepř 
chokolade čokoláda 
cikorie čekankové puky;  
  čekanka 
citron citrón 
daddel datle 
dild kopr 
estragon estragon; tarragon 
fårekød ovčí maso; skopové 
 maso 
fennikelfrø fenykl 
fersken broskve; broskvoň 
figen fík 

* fisk ryba 
gær droždí 

* gluten vedro; žár 
grå bynke pelyněk 
grapefrugt grapefruit 
gulerod karotka; mrkev 

* hasselnød lískový ořech 
* havre oves 

honning med 
hønsekød kuřecí maso 
hummer humr 

* hvede pšeničná 
hvidløg česnek 
ingefær zázvor 
jordbær jahoda 

* jordnød burský oříšek 
kakao kakao 

* kamut kamut 
kanel skořice 
kardemomme kardamom 
karry kari 
kartoffel brambory 
kirsebær třešně 
kiwi kiwi 
kød maso 
kokosnød kokosový ořech 
kommen kmín 
koriander koriandr 
krabbe krab 

* krebs rak 
krydderier koření 
kuller treska 
kvæde kdoule 
laks losos 
lam jehněčí maso 
linse čočka 
løg cibule 
løvstikke libeček 

* macadamianød ořechy makadamie 
* mælk (ko) mléko (kravské) 

majs  kukuřičná mouka 
makrel makrela 

* mandel mandle 
mango mango 
marcipan marcipán 

* mel mouka 
melon melon; meloun 
merian majoránka 
muskatnød muškátový ořech 
musling mušle 

* nød ořech 
oksekød hovězí maso 
øl pivo 
oregano oregáno 
ørred pstruh 

ost sýr 
østers ústřice 
pære hruška 
papaya papája 
paprika paprika 

* paranød para ořech 
peber pepř 
pebermynte máta peprná 

* pekannød pekanový ořech 
peperfrukt paprika 
persille petržel 

* pistacienød pistácie 
rejer garnát; shrimp 
ris rýže 
rødspætte platýs 

* rug žitná 
salvie šalvěj 

* selleri celer 
* sennep hořčice 
* sesam sezamové semeno 

sild slaneček 
* soja sója 

solsikkekerner slunečnicové semínko 
* spelt špalda 

spinat špenát 
spiselig kastanje jedlý kaštan;  
  sweet chestnut 
stor naelde pálivá kopřiva 

* sulfit sulfit 
svinekød vepřové maso 

* svovldioxid oxid siřičitý 
timian tymián 
tomat rajče 
torsk treska 
tun (tunfisk) tuňák 
urter byliny 
valmue mák 

* valnød vlašský ořech 
vanille vanilka 
vin víno 
vinbjergsnegl hlemýžd zahradní 
vindrue hroznové víno 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


