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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 commu-

nis L.], hasselnød [Corylus avellana], val-
nød [Juglans regia], akajonnød [Anacar-
dium occidentale], pekannød [Carya illinoie-
sis (Wangenh.) K. Koch], paranød [Berthol-
letia 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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frisk svež 
tørret suh 
rå surov 
kogt kuhan 
 
aborre ostriž 
abrikos marelica 
æble jabolko 

* æg jajce 
ært grah 
agurk kisla kumarica; 
  kumara 
alkohol alkohol 
ananas ananas 
anis janež 
ansjos inčun 
appelsin pomaranča 
avocado avokado 
banan banana 
basilikum bazilika 
blåmusling dagnje 
blomme sliva 
boghvede ajda 
bønne fižol 
brændenælde pekoča kopriva 
broccoli brokoli 

* byg  ječmen 
* cashewnød oreh; lešnik 

champignon goba 
chilli kajenski poper; 
  pekoča paprika 
chokolade čokolada 
cikorie radič; cikorija 
citron limona 
daddel datelj 
dild koper 
estragon pehtran 
fårekød ovčetina 
fennikelfrø janež (semena) 
fersken breskev 
figen figa 

* fisk riba 
gær (pekovski) kvas 

* gluten rastlinsko lepilo 
grå bynke pelin 
grapefrugt grenivka 
gulerod korenje 

* hasselnød lešnik 
* havre sušilnica za hmelj; 
    hmeljnica 

honning med 
hønsekød Piščančje meso 
hummer jastog 

* hvede pšenica 
hvidløg česen 
ingefær ingver 
jordbær rdeča jagoda 

* jordnød kikiriki 
kakao kakav v prahu 

* kamut kamut 
kanel cimet 
kardemomme kardamom 
karry curry 
kartoffel krompir 
kirsebær češnja 
kiwi kivi 
kød meso 
kokosnød kokos 
kommen kumina 
koriander koriander 
krabbe rakovica 

* krebs rakovica 
krydderier začimba 
kuller vahnja  
kvæde kutina 
laks losos 
lam jagnje; jagnjetina 
linse leča 
løg čebula 
løvstikke luštrk 

* macadamianød makadmija 
* mælk (ko) mleko 

majs  koruzna moka 
makrel skuša 

* mandel mandelj 
mango mango 
marcipan marcipan 

* mel moka 
melon melona 
merian majaron 
muskatnød muškatni orešček 
musling dagnje 

* nød oreh; lešnik 
oksekød govedina 
øl pivo 
oregano origano 

ørred postrv 
ost sir 
østers ostriga 
pære hruška 
papaya papaja; melonovec 
paprika paprika 

* paranød Brazilski orešček 
peber poper 
pebermynte poprova meta 

* pekannød ameriški oreh 
peperfrukt feferon 
persille peteršilj 

* pistacienød pistacija 
rejer kozica  
ris riž 
rødspætte morski list 

* rug rženo žganje 
salvie žajbelj 

* selleri zelena 
* sennep gorčica 
* sesam sezamova semena 

sild slanik 
* soja soja 

solsikkekerner sončnično seme 
* spelt pira 

spinat špinača 
spiselig kastanje užitni kostanj 
stor naelde pekoča kopriva 

* sulfit sulfit 
svinekød svinjina 

* svovldioxid žveplov dioksid 
timian timijan 
tomat paradižnik 
torsk polenovka 
tun (tunfisk) tunina 
urter zelišče 
valmue mak v zrnju 

* valnød laški oreh 
vanille vanilija 
vin vino 
vinbjergsnegl ? 
vindrue grozdje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


