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 suomalainen xxx 
 
 
 
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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Alergičen se na … 
 

keitetty kuhan 
kuiva suh 
raaka surov 
tuore svež 
 
ahven ostriž 
alkoholi alkohol 
ananas ananas 
anis janež 
anjovis inčun 
appelsiini pomaranča 
aprikoosi marelica 
auringonkukansiemen sončnično seme 
avokado avokado 

* äyiäiset rakovica 
banaani banana 
basilika bazilika 

* cashewpähkinä oreh; lešnik 
cayennepippuri kajenski poper; 
     pekoča paprika 
curry curry 
fenkoli janež (semena) 

* gluteeni rastlinsko lepilo 
greippi grenivka 

* hasselpähkinä lešnik 
herkkusieni goba 
herne grah 
hiiva (pekovski) kvas 
hummeri jastog 
hunaja med 
inkivääri  ingver 
jalokastanja užitni kostanj 

* jauho moka 
juusto sir 
kaakao kakav v prahu 

* kala riba 
* kamut-vehnä kamut 

kananliha Piščančje meso 
* kananmuna jajce 

kaneli cimet 
kardemumma kardamom 

katkarapu kozica  
katkarapu rakovica 

* kaura sušilnica za hmelj; 
      hmeljnica 

kiivi kivi 
kirsikka češnja 
kolja vahnja  
kookospähkinä kokos 
korianteri koriander 
kumina kumina 
kurkku (kisla) kumarica 
kvitteni kutina 
lammas jagnje; jagnjetina 
lampaanliha ovčetina 
liha meso 
linssi leča 
liperi luštrk 
lohi losos 
luumu sliva 

* maapähkinä kikiriki 
* macadamianut makadmija 

maissijauho koruzna moka 
* maito (lehmän) mleko 

mäkimeirami origano 
makrilli skuša 
mango mango 
mansikka rdeča jagoda 

* manteli mandelj 
* mantelipistaasi pistacija 

marsipaani marcipan 
maruna pelin 
mauste začimba 
meirami majaron 
meloni melona 

* muna jajce 
muskottipähkinä muškatni orešček 
naudanliha govedina 
nokkonen pekoča kopriva 

* ohra ječmen 
olut pivo 
omena jabolko 
oregano origano 
osteri ostriga 
päärynä hruška 

* pähkinä oreh; lešnik 
papaija papaja; melonovec 
paprika paprika 
paprika feferon 
papu fižol 
papu fižol 

* parapähkinä Brazilski orešček 
parsakaali brokoli 

* pekaanipähkinä ameriški oreh 
persikka breskev 
persilja peteršilj 

peruna krompir 
pinaatti špinača 
piparminttu poprova meta 
pippuri poper 

* pistaasi pistacija 
porkkana korenje 
pujo pelin 
punakampela morksi list 
rakuuna pehtran 

* rapu rakovica 
riisi riž 

* rikkidioksidi žveplov dioksid 
* ruis rženo žganje 
* saksanpähkinä laški oreh 

salvia žajblej 
* seesaminsiemen sezamova semena 
* selleri zelena 

sianliha svinjina 
sikuri radič; cikorija 
silakka; silli slanik 
simpukka dagnje 

* sinappi gorčica 
sinisimpukka dagnje 
sipuli čebula 
sitruuna limona 

* soija soja 
* speltti pira 

suklaa čokolada 
* sulfiitti sulfit 

taateli datelj 
taimen postrv 
tarha-ajuruoho timijan 
tattari ajda 
tilli koper 
timjami timijan 
tomaatti paradižnik 
tonnikala tunina 
turska polenovka 
unikko; unikonsiemen mak v zrnju 
valkosipuli česen 
vanilja vanilija 

* vehnä pšenica 
viikuna figa 
viini vino 
viinimäkikotilo ?? 
viinirypäle grozdje 
yrtti zelišče 
 
 
 
 
 
 
 
 


