
 

 
 
 
 

 FIN TR 
 suomalainen turkkilainen 
 
 
 
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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… karşi alerjim var 
 

keitetty pişmiş 
kuiva kuru 
raaka çiğ 
tuore taze 
 
ahven levrek 
alkoholi alkol 
ananas ananas 
anis anason 
anjovis hamsi 
appelsiini portakal 
aprikoosi kayısı 
auringonkukansiemen ay çekirdeḡi 
avokado avokado 

º äyiäiset yengeç 
banaani muz 
basilika fesleğen 

º cashewpähkinä akaju cevizi 
cayennepippuri acı kırmızı biber 
curry curry; köri 
fenkoli rezene 

º gluteeni glüten 
greippi greyfurt 

º hasselpähkinä fındık 
herkkusieni mantar 
herne bezelye 
hiiva maya 
hummeri ıstakoz 
hunaja bal 
inkivääri  zencefil 
jalokastanja kestane 

º jauho un 
juusto peynir 
kaakao kakao 

º kala balık 
º kamut-vehnä kamut 

kananliha piliç (eti) 
º kananmuna yumurta 

kaneli tarçın  
kardemumma kakule tohumu 
katkarapu karides 

katkarapu karides 
º kaura yulaf 

kiivi kivi 
kirsikka kiraz 
kolja mezgit 
kookospähkinä hindistan cevizi 
korianteri kişniş 
kumina kimyon 
kurkku salatalık 
kvitteni ayva 
lammas kuzu 
lampaanliha kuzu (eti) 
liha et 
linssi mercimek 
liperi selâm otu 
lohi som balığı 
luumu erik 

º maapähkinä fıstık 
º macadamianut Makadamya cevizi 

maissijauho mısırunu 
º maito (lehmän) süt (inek) 

mäkimeirami kekik otu 
makrilli uskumru 
mango mango (hintkirazı) 
mansikka çilek 

º manteli badem 
º mantelipistaasi antep fıstıģı 

maruna misk otu 
marsipaani badem ezmesi 
mauste baharat 
meirami kekik otu; kekikotu; 
  izmir kekiği; güveyik 
  otu 
meloni kavun; karpuz 

º muna yumurta 
muskottipähkinä küçük hindistan 
  cevizi 
naudanliha sıḡır (eti) 
nokkonen ısırgan otu 

º ohra arpa unu 
olut bira 
omena elma 
oregano kekik otu 
osteri istiridye 
päärynä armut 

º pähkinä ceviz 
papaija papaya 
paprika biber 
papu fasulye 

º parapähkinä Brezilya cevizi 
parsakaali brokoli 

º pekaanipähkinä Pekan cevizi; Pιkan 
persikka şeftali 
persilja maydanoz 
peruna patates 

pinaatti ıspanak 
piparminttu nane 
pippuri biber 

º pistaasi antep fıstıģı 
porkkana havuç 
pujo misk otu 
punakampela yaldızlı pisi balıḡı 
rakuuna tarhun 

º rapu yengeç 
riisi pirinç 

º rikkidioksidi kükürt dioksit 
º ruis çavdar (unu) 
º saksanpähkinä ceviz 

salvia adaçayı 
º seesaminsiemen susam 
º selleri kereviz 

sianliha domuz (eti) 
sikuri frenk salatası 
silakka; silli ringa balığı 
simpukka midye 

º sinappi hardal 
sinisimpukka midye 
sipuli soğan 
sitruuna limon 

º soija soya fasulyesi 
º speltti kιlçιksιz 

suklaa çikolata 
º sulfiitti sülfit 

taateli hurma 
taimen alabalık 
tarha-ajuruoho kekik 
tattari karabuḡday 
tilli dereotu 
timjami kekik 
tomaatti domates 
tonnikala ton balıģı 
turska (küçük) morina 
unikko; unikonsiemen haşhaş 
valkosipuli sarımsak 
vanilja vanilya 

º vehnä buḡday (unu) 
viikuna incir 
viini şarap 
viinimäkikotilo salyangoz 
viinirypäle üzüm 
yrtti ot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


