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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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Ich habe eine Allergie gegen … 

 

frisk frisch 
kogt gekocht 
rå roh 
tørret getrocknet 
 
aborre Barsch 
abrikos Aprikose 
æble Apfel 

* æg Ei 
ært Erbse 
agurk Gurke 
alkohol Alkohol 
ananas Ananas 
anis Anis 
ansjos An(s)chovis 
appelsin Apfelsine; Orange 
avocado Avocado 
banan Banane 
basilikum Basilikum 
blåmusling Miesmuschel 
blomme Pflaume 
boghvede Buchweizen 
bønne Bohne 
brændenælde Brennnessel 
broccoli Brokkoli 

* byg  Gerste 
* cashewnød Cashewnuss 

champignon Champignon 
chilli Chilipfeffer 
chokolade Schokolade 
cikorie Chicoree, Zichorie 
citron Zitrone 
daddel Dattel 
dild Dill 
estragon Estragon 
fårekød Schaffleisch; 
 Hammelfleisch  
fennikelfrø Fenchel(samen) 
fersken Pfirsich 
figen Feigen 

* fisk Fisch 

gær Hefe 
* gluten Gluten 

grå bynke Beifuss 
grapefrugt Grapefruit 
gulerod Karotte; Möhre 

* hasselnød Haselnuss 
* havre Hafer 

honning Honig 
hønsekød Hühnerfleisch 
hummer Hummer 

* hvede Weizen 
hvidløg Knoblauch 
ingefær Ingwer 
jordbær Erdbeere 

* jordnød Erdnuss 
kakao Kakao 

* kamut Kamut 
kanel Zimt 
kardemomme Kardamom 
karry Curry 
kartoffel Kartoffel 
kirsebær Kirsche 
kiwi Kiwi 
kød Fleisch 
kokosnød Kokosnuss 
kommen Kümmel 
koriander Koriander 
krabbe Krabbe 

* krebs Krebstier 
krydderier Gewürze 
kuller Schellfisch 
kvæde Quitte 
laks Lachs 
lam Lamm 
linse Linse 
løg Zwiebel 
løvstikke Liebstöckel 

* macadamianød Macadamianuss 
* mælk (ko) Milch (Kuh) 

majs  Mais 
makrel Makrele 

* mandel Mandel 
mango Mango 
marcipan Marzipan 

* mel Mehl 
melon Melone 
merian Majoran 
muskatnød Muskatnuss 
musling Muschel 

* nød Nuss 
oksekød Rindfleisch 
øl Bier 
oregano Oregano 
ørred Forelle 
ost Käse 

østers Auster 
pære Birne 
papaya Papaya 
paprika Paprika (Gewürz) 

* paranød Paranuss 
peber Pfeffer 
pebermynte Pfefferminze 

* pekannød Pekannuss 
peperfrukt Paprika (Schote) 
persille Petersilie 

* pistacienød Pistazie 
rejer Garnele 
ris Reis 
rødspætte Scholle 

* rug Roggen 
salvie Salbei 

* selleri Sellerie  
* sennep Senf 
* sesam Sesam 

sild Hering 
* soja Sojabohne 

solsikkekerner Sonnenblumenkern 
* spelt Dinkel 

spinat Spinat 
spiselig kastanje Esskastanie 
stor naelde Brennnessel 

* sulfit Sulfite 
svinekød Schweinefleisch 

* svovldioxid Schwefeldioxid 
timian Thymian 
tomat Tomate 
torsk Dorsch; Kabeljau 
tun (tunfisk) Thunfisch 
urter Kräuter 
valmue Mohn 

* valnød Walnuss 
vanille Vanille 
vin Wein 
vinbjergsnegl Weinbergschnecke 
vindrue Weintraube 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


