
 

 
 
 
 

 FIN H 
 suomalainen unkarilainen 
 
 
 
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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Allergiás vagyok … 
 

keitetty fözött 
kuiva száritott / aszalt 
raaka hyers 
tuore friss 
 
ahven sügér 
alkoholi alcohol 
ananas ananász 
anis ánizs 
anjovis szardella 
appelsiini narancs 
aprikoosi (kajszi)barack; 
  (sárga)barack 
auringonkukansiemen napraforgókimagval 
avokado avocádo 

* äyiäiset rák 
banaani banán 
basilika bazsalikom 

* cashewpähkinä kesudió 
cayennepippuri cayenne bors 
curry curry 
fenkoli édeskömény 

* gluteeni sikértartalmú 
greippi citrancs; grapefruit 

* hasselpähkinä mogyoró 
herkkusieni csiperkegomba 
herne borsó 
hiiva alja vminek; élesztő 
hummeri homár 
hunaja méz 
inkivääri  gyömbér 
jalokastanja szelid gesztenye 

* jauho liszt 
juusto sajt; túró 
kaakao kakaó 

* kala hal 
* kamut-vehnä kamut 

kananliha tyúkhús 
* kananmuna tojás 

kaneli (ceyloni) fahéj 
kardemumma kardámom 

katkarapu garnelá; mászik 
* kaura zab 

kiivi kivi 
kirsikka cseresznye 
kolja (foltos) tökenal 
kookospähkinä Kókusz(dió) 
korianteri koriander; 
  cigánypetrezselyem 
kumina kömény(mag); 
  konyhakömény 
kurkku uborka 
kvitteni birsalma 
lammas bárány 
lampaanliha juhhús; juhhú 
liha hús 
linssi lencse 
liperi lestyán 
lohi lazac 
luumu szilva 

* maapähkinä földimogyoró 
* macadamianut macadámia dió 

maissijauho kukorica 
* maito (lehmän) tej (tehén) 

mäkimeirami oregánó 
makrilli makréla; makrahal 
mango mangó 
mansikka eper; földieper; 
  szamóca 

* manteli mandula 
* mantelipistaasi pisztácia 

marsipaani  marcipán 
maruna Fekete üröm 
mauste füszer 
meirami majoranna 
meloni dinnye 

* muna tojás 
muskottipähkinä szerecsendió 
naudanliha marhahús 
nokkonen csalán 

* ohra árpa  
olut sör 
omena alma 
oregano oregánó 
osteri osztriga 
päärynä körte 

* pähkinä dió 
papaija papaja 
papu bab 

* parapähkinä brazil dió 
parsakaali brokkoli 

* pekaanipähkinä pekándió 
persikka (őszi)barack 
persilja petrezselyem 
peruna burgonya 
peruna krumpli 

pinaatti paraj; spenót 
piparminttu borsmenta; 
 fodormenta 
pippuri bors 

* pistaasi pisztácia 
porkkana sárgarépa 
pujo anyafű 
punakampela göröngy; rög; 
  jégtábla 
rakuuna tárkony; tárkonyü- 
  röm; tárkonyürömfű 

* rapu rákfélék 
riisi rizs 

* rikkidioksidi kéndioxid 
* ruis rozs  
* saksanpähkinä dió 

salvia (orvosi) zsálya 
* seesaminsiemen szézámmag 
* selleri zeller 

sianliha sertéshús 
sikuri cikória 
silakka; silli hering 
simpukka kagyló 

* sinappi mustár 
sinisimpukka feketekagylö(k) 
sipuli (vörös)hagyma 
sitruuna citrom 

* soija szójabab 
* speltti tönkölybúza 

suklaa csokoládé 
* sulfiitti illetve 

taateli datolya 
taimen pisztráng 
tarha-ajuruoho tömjénfű 
tattari pohánka; tatárka 
tilli kapor 
timjami timián; démutka; 
  kakakkfű 
tomaatti paradicsom 
tonnikala tonhal 
turska tőkehal 
unikko; unikonsiemen (kerti) mák 
valkosipuli fokhagyma 
vanilja vanília 

* vehnä búza 
viikuna függe 
viini bor 
viinimäkikotilo eticsiga; esticsiga 
viinirypäle szőlőfürt; szõlõ 
yrtti fü; füszer; füves 
 
 
 
 
 


