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 ελληνικά εστονικά 
 
 
 
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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Ma olen allergiline …  suhtes 

 

µαγειρευτός küpsetatud 
στεγνός kuiv 
φρέσκος värske 
ωµός toores 
 

* kamut kamut 
* αβγό muna 
αβοκάντο avokaado 
αγγούρι kurk 

* αλεύρι jahu 
* αµύγδαλο mandel 
αµυγδαλωτό martsipan 
ανανάς ananass 
άνηθος till 
αντσούγια anšoovis 
απίδι pirn 
αραβόσιτος maisijahu 

* αράπικα φιστίκια maapähkel; arahhis 
αστακός homaar; merivähk 
αχλάδι pirn 
αψίνθιο puju 
βανίλια vanilje 
βασιλικός basiilika 
βερίκοκο aprikoos 
βοδινό κρέας veiseliha; loomaliha 
βότανο ürt; ravimtaim 
βουνίσιο salvei 

* βρώµη kaer 
* γάλα (αγελαδινό) piim (lehma) 
γαρίδα garneel; krevett 
γκρέϊπφρουτ greip; greipfruut 

* γλουτένη gluteen; liimvalk 
γλυκάνισο aniis 
γλώσσα lest; kammeljas 
δαµάσκηνο ploom 

* διοξείδιο του θείου vääveldioksiid 
εστραγκόν estragon 
ζίγγίβερι ingver 
ζύµη pärm 

* θειώδες άλας sulfit; 
   väävlishappe sool 

θυµάρι tüümian; 
  aed-liivatee 
ηλιόσπορος päevalille seemned 
καβούρι krabi 

* καβούρι vähk 
κακάο kakao 
καλαµπόκι  maisijahu 
κανέλα kaneel 

* καραβίδα vähk 
κάρδαµο kardemon 
κάρι karri 
καρότο karott; 
     suvi(porgand) 

* καρποί µακαδαµίας makadamipähklid 
* καρπός πεκάν pekani-hikkoripähkel 
καρύδα kookospähkel 

* καρύδι  kreeka pähkel 
* καρύδι Βραζιλίας parapähkel; 
      brasiilia pähkel 
* καρύδια ανακαρδιω- kašupähkel 

   δών 
καρύκευµα vürts 
κάστανο kastan 
κεράσι kirss; murel 
κιχώριο sigur; sigurid 
κόλιαντρο koriander 
κοτόπουλο kanaliha 
κοχύλι karp; teokarp 
κρασί vein 
κρέας liha 
κρεµµύδι  sibul 

* κριθάρι odrajahu 
κυδώνι küdoonia 
κύµινο köömned 
λεβιθόχορτο puju 
λεβιστικο leeskputk 
λεµόνι sidrun 
µαγιά pärm 
µαϊντανός petersell 
µάνγκο mango 
µανιτάρι šampinjon 
µαντζουράνα majoraan 
µάραθο mustköömned 
µέλι mesi 
µέντα  piparmünt 
µήλο õun 
µοσχοκάρυδο muskaatpähkel 

* µουστάρδα sinep 
µπακαλιάρος tursk; tursakala; 
     pikšakala 
µπανάνα banaan 
µπιζέλι hernes 
µπίρα õlu 
µπρόκολο brokoli 
µύδια rannakarp; jõekarp 

ντοµάτα tomat 
* ξηροί καρποί päkkel 
οινόπνευµα alkohol 
παπάγια papaia 
παπαρούνα moon; 
     mooniseemned 
πάπρικα paprika; punane pi- 
  par; paprika kaun 
πατάτα kartul 
πεπόνι melon 
πέρκα ahven 
πέστροφα forell 
πικροµάρουλο sigur 
πιπέρι must pipar 
πιπέρι καγιέν punapipar 
πιπερόριζα ingver 
πορτοκάλι apelsin 
πρόβειο κρέας lambaliha 
ρέγγα  heeringas 
ρίγανη oregano 
ροδάκινο virsik; persik 
ρύζι riis 
σαλιγκάρι viinamäetigu 

* σέλινο seller 
* σίκαλη rukkijahu 
* σιτάρι  nisujahu 
* σίτος σπέλτα okasnisu 
σκόρδο küüslauk 
σκουµπρί makrell 

* σόγια sojauba 
σοκολάτα šokolaad 
σολοµός lõhe 

* σουσάµι  seesami seemned 
σπανάκι spinat 
σταφύλι viinamari 
στρείδι auster 
σύκο viigimari 
τόνος tuunikala 
τσουκνίδα kõrvenõges 
τυρί juust 
φαγόπυρον tatar 
φακές lääts 
φασκόµηλο salvei 
φασόλι uba 

* φουντούκι sarapuupähkel 
φράουλα maasikas 

* φυστίκι  pistaatsiamandel 
χοιρινό κρέας sealiha 
χουρµάς dattel 

* ψάρι kala 
  
 
 
 
 


