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 ελληνικά τσέχικα 
 
 
 
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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Mám alergii na … 

 

µαγειρευτός vařený 
στεγνός sušený 
φρέσκος čerstvý 
ωµός syrový 
 

* kamut kamut 
* αβγό vejce 
αβοκάντο avokádo 
αγγούρι okurka 
ακτινίδιο kiwi 

* αλεύρι mouka 
* αµύγδαλο mandle 
αµυγδαλωτό marcipán 
ανανάς ananas 
άνηθος kopr 
αντσούγια ančovička 
απίδι hruška 
αραβόσιτος kukuřičná mouka 

* αράπικα φιστίκια burský oříšek 
αστακός humr 
αχλάδι hruška 
αψίνθιο pelyněk 
βανίλια vanilka 
βασιλικός bazalka 
βερίκοκο meruňka 
βοδινό κρέας hovězí maso 
βότανο byliny 
βουνίσιο šalvěj 

* βρώµη oves 
* γάλα (αγελαδινό) mléko (kravské) 
γαρίδα garnát; shrimp 
γκρέϊπφρουτ grapefruit 

* γλουτένη vedro; žár 
γλυκάνισο anýz 
γλώσσα platýs 
δαµάσκηνο bluma; švestka; sliva 

* διοξείδιο του θείου oxid siřičitý 
εστραγκόν estragon; tarragon 
ζίγγίβερι zázvor 
ηλιόσπορος slunečnicové semínko 
ζύµη droždí 

* θειώδες άλας sulfit 
θυµάρι tymián 
καβούρι krab 

* καβούρι rak 
κακάο kakao 
καλαµπόκι  kukuřičná mouka 
κανέλα skořice 

* καραβίδα rak 
κάρδαµο kardamom 
κάρι kari 
καρότο karotka; mrkev 

* καρποί µακαδαµίας ořechy makadamie 
* καρπός πεκάν pekanový ořech 
καρύδα kokosový ořech 

* καρύδι  vlašský ořech 
* καρύδι Βραζιλίας para ořech 
* καρύδια ανακαρδιω- kešu 

   δών 
καρύκευµα koření 
κάστανο jedlý kaštan; 
  sweet chestnut 
κεράσι třešně 
κιχώριο čekanka (obecná) 
κορίανδρο koriandr 
κοτόπουλο kuřecí maso 
κοχύλι mušle 
κρασί víno 
κρέας maso 
κρεµµύδι  cibule 

* κριθάρι ječmenná 
κυδώνι kdoule 
κύµινο kmín 
λεβιθόχορτο pelyněk 
λεβιστικο libeček 
λεµόνι citrón 
µαγιά droždí 
µαϊντανός petržel 
µάνγκο mango 
µανιτάρι žampión 
µαντζουράνα majoránka 
µάραθο fenykl 
µέλι med 
µέντα  máta peprná 
µήλο jablko 
µοσχοκάρυδο muškátový ořech 

* µουστάρδα hořčice 
µπακαλιάρος treska 
µπανάνα banán 
µπιζέλι hrách 
µπίρα pivo 
µπρόκολο brokolice 
µύδια slávka jedlá 
ντοµάτα rajče 

* ξηροί καρποί ořech 
οινόπνευµα alkohol 

παπάγια papája 
παπαρούνα mák 
πάπρικα paprika 
πατάτα brambory 
πεπόνι meloun; melon 
πέρκα okoun 
πέστροφα pstruh 
πικροµάρουλο čekankové puky 
πιπέρι pepř 
πιπέρι καγιέν kayenský pepř 
πιπερόριζα zázvor 
πορτοκάλι pomeranč 
πρόβειο κρέας skopové maso; 
  ovčí maso 
ρέγγα  slaneček 
ρίγανη oregáno 
ροδάκινο broskve; broskvoň 
ρύζι rýže 
σαλιγκάρι hlemýžd zahradní 

* σέλινο celer 
* σίκαλη žitná 
* σιτάρι  pšeničná 
* σίτος σπέλτα špalda 
σκόρδο česnek 
σκουµπρί makrela 

* σόγια sója 
σοκολάτα čokoláda 
σολοµός losos 

* σουσάµι  sezamové semeno 
σπανάκι špenát 
σταφύλι hroznové víno 
στρείδι ústřice 
σύκο fík 
τόνος tuňák 
τσουκνίδα (pálivá) kopřiva 
τυρί sýr 
φαγόπυρον pohanka 
φακές čočka 
φασκόµηλο šalvěj 
φασόλι fazole 

* φουντούκι lískový ořech 
φράουλα jahoda 

* φυστίκι  pistácie 
χοιρινό κρέας vepřové maso 
χουρµάς datle 

* ψάρι ryba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


