
 

 
 
 
 

 FIN F 
 suomalainen ranskalainen 
 
 
 
Seuraavat valmistusaineet on ilmoitettava poik-
keuksetta pakatuista elintarvikkeista koko Euro-
opan Unionin alueella. 
o Tämä ei koske seuraavia maita: Turkki, Ve-

näjä,  
 
Nämä valmistuaineet on merkitty sanastoon si-
nisellä. 
■ Gluteenia sisältävät viljat eli vehnä, kaura, 

ruis, ohra, speltti, kamut-vilja tai niiden hy-
bridikannat ja viljatuotteet 

■ Äyriäiset ja äyriäistuotteet  
■ Kananmunat ja munatuotteet 
■ Kalat ja kalatuotteet 
■ Maapähkinät ja maapähkinätuotteet 
■ Soija ja soijatuotteet  
■ Maito ja maitotuotteet (laktoosi mukaan lu-

kien) 
■ Pähkinät, eli manteli [Amygdalus communis 

L.], hasselpähkinä [Corylus avellana], sak-
sanpähkinä [Juglans regia], cashewpähkinä 
[Anacardium occidentale], pekaanipähkinä 
[Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], pa-
rapähkinä [Bertholletia excelsa], pistaasi-
pähkinä [Pistacia vera], Macadamia nut ja 
Queensland nut [Macadamia ternifolia] ja 
pähkinätuotteet 

■ Selleri ja sellerituotteet 
■ Sinappi ja sinappituotteet 
■ Seesaminsiemenet ja seesaminsiementuot-

teet 
■ Rikkidioksidi ja sulfiitit, joiden pitoisuudet 

ovat yli 10 mg/kg tai 10 mg/litra SO2 na il-
maistuna. 

■ Lupiini ja lupiinituotteet 
■ Nilviäiset ja nilviäistuotteet 
 
Voit luoda sanaston avulla oman henkilökoh-
taisen allergiakorttisi. 
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Je suis allergique à … 
 

keitetty cuit 
kuiva sec 
raaka cru 
tuore frais / fraîche 
 
ahven perchaude 
alkoholi alcool 
ananas ananas 
anis anis 
anjovis anchois 
appelsiini orange 
aprikoosi abricot 
auringonkukansiemen graine de tournesol 
avokado avocat 

* äyiäiset crabe  
banaani banane 
basilika basilic 

* cashewpähkinä noix de cajou 
cayennepippuri chili 
curry curry 
fenkoli fenouil semence 

* gluteeni gluten   
greippi pamplemousse 

* hasselpähkinä noisette 
herkkusieni champignon 
herne pois 
hiiva levure 
hummeri homard 
hunaja miel 
inkivääri  gingembre 
jalokastanja marron 

* jauho farine 
juusto fromage 
kaakao cacao 

* kala poisson   
* kamut-vehnä kamut 

kananliha poulet   
* kananmuna oeuf 

kaneli cannelle  
kardemumma cardamome 
katkarapu crabe; crevette 

* kaura avoine 
kiivi kiwi 
kirsikka cerise 
kolja églefin 
kookospähkinä noix de coco 
korianteri coriandre 
kumina cumin  
kurkku concombre 
kvitteni coing 
lampaanliha agneau; mouton 
liha viande  
linssi lentilles 
liperi livèche 
lohi saumon 
lammas agneau 
luumu prune 

* maapähkinä arachides 
* macadamianut noix de Macadamia 

maissijauho farine de maïs 
* maito (lehmän) lait (vache) 

mäkimeirami origan 
makrilli maquereau 
mango mangue 
mansikka fraise 

* manteli amande 
* mantelipistaasi pistaches  

marsipaani massepain 
maruna armoise 
mauste épice 
meirami marjolaine 
meloni melon 

* muna oeuf 
muskottipähkinä noix muscade  
naudanliha boeuf 
nokkonen ortie 

* ohra orge  
olut bière 
omena pomme 
oregano origan 
osteri huître 
päärynä poire 

* pähkinä fruits à coques 
papaija papaye; piment 
papu haricot 

* parapähkinä noix du Brésil 
parsakaali brocoli 

* pekaanipähkinä noix de pécan 
persikka pêche 
persilja persil 
peruna pomme de terre 
pinaatti épinard 
piparminttu menthe 
pippuri poivre 

* pistaasi pistaches  
porkkana carotte 

pujo armoise 
punakampela plie 
rakuuna estragon; 
  herbe dragonne 

* rapu écrevisse 
riisi riz 

* rikkidioksidi anhydride sulfureux 
* ruis seigle  
* saksanpähkinä noix 

salvia sauge 
* seesaminsiemen graines de sésame 
* selleri céleri 

sianliha porc 
sikuri chicorée 
silakka; silli hareng   
simpukka moule; palourde 

* sinappi moutarde 
sinisimpukka moule   
sipuli oignon 
sitruuna citron 

* soija soja 
* speltti épeautre 

suklaa chocolat 
* sulfiitti sulfites 

taateli datte 
taimen truite 
tarha-ajuruoho thym 
tattari sarrasin 
tilli aneth  
timjami thym 
tomaatti tomate 
tonnikala thon   
turska cabillaud 
unikko; unikonsiemen pavot 
valkosipuli ail 
vanilja vanille 

* vehnä blé 
viikuna figue 
viini vin 
viinimäkikotilo escargot  
viinirypäle raisin 
yrtti herbes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


