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 ελληνικά βουλαρικός 
 
 
 
Σε όλη τήν ευρωπαίκη ένωση πρέπει να σηµειωθούν 
χωρίς εξαίρεση σε συσκευασµένα τροφίµατα πάντα τα 
παρακάτω συστατικά. 
o Αυτό δεν ισχείει για τα κράτη: ρωσσία, τουρκία. 

Αυτά τα συστατικά είναι στο λεξικό µπλέ σηµειωµένα. 
■ Σιτηρά που περιέχουν γλουτένη (δηλαδή σιτάρι, 

σίκαλη, κριθάρι, βρώµη, σίτος σπέλτα, σιτηρό 
kamut ήοι υβριδικές τους ποικι-λίες) και προϊόντα 
µε βάση τα σιτηρά αυτά 

■ Καρκινοειδήκαι προϊόντα µε βάση τα καρκινοειδή 
■ Αυγά και προϊόντα µε βάση τα αυγά 
■ Ψάρια και προϊόντα µε βάση τα ψάρια 
■ Αραχίδες και προϊόντα µε βάση τις αραχίδες 
■ Σόγια και προϊόντα µε βάση τη σόγια 
■ Γάλα και προϊόντα µε βάση το γάλα (συ-

µπεριλαµβανοµένης της λακτόζης) 
■ Καρποί µε κέλυφος, δηλαδήαµύγδαλα [Amyg-

dalus communis L.], καρύδια [Juglans regia], 
φουντούκια [Corylus avellana], καρύδια ανακαρ-
διωδών [Anacardium occidentale], καρύδια πεκάν 
[Carya illinoiesis (Wangenh) K. Koch], καρύδια 
Βραζιλίας [Bertholletia excelsa], φυστίκια [Pistacia 
vera], καρποί µακαδαµίας και καρύδια Κουίνσ-
λαντ [Macadamia ternifolia] και προϊόντα µε βάση 
τα ανωτέρω 

■ Σέλινο και προϊόντα µε βάση το σέλινο 
■ Μουστάρδα και προϊόντα µε βάση τη µουστάρδα 
■ Σπόροι σησαµιού και προϊόντα µε βάση τους 

σπόρους σησαµιού 
■ ∆ιοξείδιο του θείου και θειώδεις ενώσεις σε συ-

γκεντρώσεις άνω των 10 mg/kg ή 10 mg/litre 
εκπεφρασµένο ως SO2 

■ Λούπινο και προϊόντα µε βάση το λούπινο 
■ Μαλάκια και προϊόντα µε βάση τα µαλάκια 
 
Με την βοήθεια του λεξικόυ µπορείτε να κα-ταρ-
τίσετε την προσωπική σας κάρτα για τυχόν αλ-
λεργίες. 
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Аз съм алергичен към … 

 

µαγειρευτός сготвен 
στεγνός сух 
φρέσκος пресен 
ωµός суров 
 

* kamut камут 
* αβγό яйце 
αβοκάντο авокадо 
αγγούρι краставица 
ακτινίδιο киви 

* αλεύρι брашно 
απίδι круша 

* αµύγδαλο бадем 
αµυγδαλωτό марципан 
ανανάς аншоа 
άνηθος копър 
αντσούγια ананас 
αραβόσιτος  царевично брашно 

* αράπικα φιστίκια фъстък 
αρνί агне 
αστακός омар 
αχλάδι круша 
αψίνθιο див пелин 
βανίλια ванилия 
βασιλικός босилек 
βερίκοκο кайсия 
βοδινό κρέας говеждо месо 
βότανο подправка 
βουνίσιο градински чай 

* βρώµη овес 
* γάλα (αγελαδινό) краве мляко 
γαρίδα (едра) скарида  
γκρέϊπφρουτ грейпфрут 

* γλουτένη глутен 
γλυκάνισο анасон 
γλώσσα калкан 
δαµάσκηνο слива 

* διοξείδιο του θείου серен диоксит 
εστραγκόν тарос 
ζίγγίβερι джинджифил 
ζύµη мая 

ηλιόσπορος слънчогледови 
     семки 

* θειώδες άλας сулфит 
θυµάρι мащерка 
καβούρι морски рак  

* καβούρι рак 
κακάο какао 
καλαµπόκι  царевично брашно 
κανέλα канела 

* καραβίδα рак  
κάρδαµο кардамон подправка 
κάρι къри 
καρότο морков 

* καρποί µακαδαµίας макадемия ядка 
* καρπός πεκάν пекан (вид орех) 
καρύδα кокосов орех 

* καρύδι  орех 
* καρύδι Βραζιλίας бразилски триъгъ- 
      лен орех 
* καρύδια ανακαρδιω-  кашу 

   δών  
καρύκευµα подправка 
κάστανο кестен 
κεράσι череша 
κιχώριο цикория 
κορίανδρο кориандър 
κοτόπουλο птиче (пилешко) 
κοχύλι миди 
κρέας месо 
κρεµµύδι  лук 

* κριθάρι ечемик 
κυδώνι дюла 
κύµινο кимион 
λεβιθόχορτο див пелин 
λεβιστικο селим; левиштан 
λεµόνι лимон 
µαγιά мая 
µαϊντανός магданоз 
µάνγκο манго 
µανιτάρι гъби 
µαντζουράνα градински риган 
µάραθο аптекарски копър 
µέλι мед 
µέντα  мента 
µήλο ябълка 
µοσχοκάρυδο индийско орехче 

* µουστάρδα горчица 
µπακαλιάρος треска риба; 
     вид треска (риба)  
µπανάνα банан 
µπιζέλι грах 
µπίρα бира 
µπρόκολο броколи 
µύδια черна мида 
ντοµάτα домат 

* ξηροί καρποί ядка 
οινόπνευµα алкохол 
παπάγια папая 
παπαρούνα мак 
πάπρικα червен пипер 
πατάτα картоф 
πεπόνι пъпеш 
πέρκα костур  
πέστροφα пъстърва 
πικροµάρουλο цикория 
πιπέρι черен пипер 
πιπέρι καγιέν много лют червен 
     пипер; чили 
πιπερόριζα джинджифил 
πορτοκάλι портокал 
πρόβειο κρέας овнешко месо 
ρέγγα  херинга 
ρίγανη сушен риган 
ροδάκινο праскова 
ρύζι ориз 
σαλιγκάρι градински охлюв 

* σέλινο целина 
* σίκαλη ръж 
* σιτάρι  пшеница 
* σίτος σπέλτα лимец 
σκόρδο чесън 
σκουµπρί скумрия 

* σόγια соя 
σοκολάτα шоколад 
σολοµός сьомга 

* σουσάµι  сусам 
σπανάκι спанак 
σταφύλι грозде 
στρείδι стрида 
σύκο смокиня 
τόνος риба тон 
τσουκνίδα коприва 
τυρί сирене; 
     кашкавал 
φαγόπυρον елда 
φακές леща 
φασκόµηλο градински чай 
φασόλι фасул 

* φουντούκι лешник 
φράουλα ягода 

* φυστίκι  шам фъстък 
χοιρινό κρέας свинско месо 
χουρµάς фурма 

* ψάρι риба 
 
 
 
 
 
 


