
 

 
 
 
 

 FIN NL 
 suomalainen hollantilainen 
 
 
 
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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Ik ben allergisch voor … 
 

keitetty gekookt 
kuiva gedroogd 
raaka rauw 
tuore vers 
 
ahven baars 
alkoholi alcohol 
ananas ananas 
anis anijs 
anjovis ansjovis 
appelsiini sinasappel 
aprikoosi abrikoos 
auringonkukansiemen zonnebloempitten 
avokado avocado 

* äyiäiset kreeft 
banaani banaan 
basilika basilicum 

* cashewpähkinä cashewnoot 
cayennepippuri chilipoeder 
curry kerrie 
fenkoli venkel; venkelzaad 

* gluteeni gluten 
greippi grapefruit; pomelo 

* hasselpähkinä hazelnoot 
herkkusieni champignon 
herne erwt 
hiiva gist  
hummeri zeekreeft 
hunaja honing 
inkivääri  gember 
jalokastanja tamme kastanje 

* jauho meel 
juusto kaas  
kaakao cacao 

* kala vis 
* kamut-vehnä kamut 

kananliha kippevlees 
* kananmuna ei 

kaneli caneel 
kardemumma kardemom 
katkarapu garnaal; krab 

* kaura haver 
kiivi kiwi 
kirsikka kers 
kolja schelvis 
kookospähkinä kokosnoot 
korianteri koriander 
kumina karwij; kummel; 
  komijn 
kurkku komkommer  
kvitteni kweeappel;  
  kweepeer 
lammas lam (vlees) 
lampaanliha schapevlees 
liha vlees 
linssi linze 
liperi lavas 
lohi zalm 
luumu pruim  

* maapähkinä pinda 
* macadamianut macadamianoten 

maissijauho mais 
* maito (lehmän) melk (koe) 

mäkimeirami oregano 
makrilli makreel 
mango mango 
mansikka aardbei 

* manteli amandel 
* mantelipistaasi pistachenoten 

maruna bijvoet 
marsipaani marsepein 
mauste specerijen 
meirami majoraan 
meloni meloen 

* muna ei 
muskottipähkinä nootmuskaat 
naudanliha rundvlees 
nokkonen brandnetel 

* ohra gerst 
olut bier 
omena appel 
oregano oregano 
osteri oester 
päärynä peer 

* pähkinä noot 
papaija papaja 
papu boon 

* parapähkinä paranoot 
parsakaali broccoli 

* pekaanipähkinä pekanoot 
persikka perzik 
persilja peterselie 
peruna aardappel 
pinaatti spinazie 
piparminttu pepermunt 
pippuri peper 

* pistaasi pistachenoten 
porkkana peen; wortel 
pujo bijvoet 
punakampela schol 
rakuuna dragon 

* rapu kreeft 
riisi rijst 

* rikkidioksidi zwaveldioxyde 
* ruis rogge 
* saksanpähkinä walnoot 

salvia salie 
* seesaminsiemen sesam 
* selleri selderij 

sianliha varkensvlees 
sikuri cichorei 
silakka; silli haring 
simpukka mossel 

* sinappi mosterd 
sinisimpukka (eetbare) mossel 
sipuli ui 
sitruuna citroen 

* soija sojaboon 
* speltti spelt  

suklaa chocolade 
* sulfiitti sulfieten 

taateli dadel 
taimen forel 
tarha-ajuruoho tijm 
tattari boekweit 
tilli dille 
timjami tijm 
tomaatti tomaat 
tonnikala tonijn 
turska dors; 
  (jonge) kabeljauw 
unikko; unikonsiemen maanzaad  
valkosipuli knoflook 
vanilja vanille 

* vehnä tarwe 
viikuna vijg 
viini wijn 
viinimäkikotilo wijngaardslak 
viinirypäle druif 
yrtti kruiden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


