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 ελληνικά ουγγρικά 
 
 
 
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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Allergiás vagyok … 

 

µαγειρευτός fözött 
στεγνός száritott / aszalt 
φρέσκος friss 
ωµός hyers 
 

* kamut kamut 
* αβγό tojás 
αβοκάντο avocádo 
αγγούρι uborka 
ακτινίδιο kivi 

* αλεύρι liszt 
* αµύγδαλο mandula 
αµυγδαλωτό marcipán 
ανανάς ananász 
άνηθος kapor 
αντσούγια szardella 
απίδι körte 
αραβόσιτος kukorica 

* αράπικα φιστίκια földimogyoró 
αστακός homár 
αχλάδι körte 
αψίνθιο fekete üröm 
βανίλια vanília 
βασιλικός bazsalikom 
βερίκοκο (kajszi)barack; 
  (sárga)barack 
βοδινό κρέας marhahús; marhahú 
βότανο fü; füves; füszer 
βουνίσιο orvosi zsálya 

* βρώµη zab 
* γάλα (αγελαδινό) tej (tehén) 
γαρίδα garnelá 
γκρέϊπφρουτ citrancs; grapefruit 

* γλουτένη sikértartalmú 
γλυκάνισο ánizs 
γλώσσα göröngy; jégtábla; 
  rög  
δαµάσκηνο szilva 

* διοξείδιο του θείου kéndioxid 
εστραγκόν tárkonyürömfű; tár- 
  kony; tárkonyüröm 

ζίγγίβερι gyömbér 
ζύµη élesztő; alja vminek 
ηλιόσπορος napraforgókimagval 

* θειώδες άλας illetve 
θυµάρι timián; tömjénfű; 
  démutka; kakakkfű 
καβούρι mászik 

* καβούρι rákfélék 
κακάο kakaó 
καλαµπόκι  kukorica 
κανέλα (ceyloni) fahéj 

* καραβίδα rák 
κάρδαµο kardámom 
κάρι curry 
καρότο sárgarépa 

* καρποί µακαδαµίας macadámia dió 
* καρπός πεκάν pekándió 
καρύδα Kókusz(dió) 

* καρύδι  dió 
* καρύδι Βραζιλίας brazil dió 
* καρύδια ανακαρδιω- kesudió 
  δών 
καρύκευµα füszer 
κάστανο szelid gesztenye 
κεράσι cseresznye 
κιχώριο cikória 
κόλιαντρο koriander 
κορίανδρο cigánypetrezselyem 
κοτόπουλο tyúkhús 
κοχύλι kagyló 
κρασί bor 
κρέας hús 
κρεµµύδι  (vörös)hagyma 

* κριθάρι árpa  
κυδώνι birsalma 
κύµινο (kömény)mag; 
  konyhakömény 
λεβιθόχορτο anyafű 
λεβιστικο lestyán 
λεµόνι citrom 
µαγιά élesztő; alja vminek 
µαϊντανός petrezselyem 
µάνγκο mangó 
µανιτάρι csiperkegomba 
µαντζουράνα majoranna 
µάραθο édeskömény 
µέλι méz 
µέντα  borsmenta; 
  fodormenta 
µήλο alma 
µοσχοκάρυδο szerecsendió 

* µουστάρδα mustár 
µπακαλιάρος  tőkehal; 
  (foltos) tökenal 
µπανάνα banán 

µπιζέλι borsó 
µπίρα sör 
µπρόκολο brokkoli 
µύδια feketekagylö(k) 
ντοµάτα paradicsom 

* ξηροί καρποί dió 
οινόπνευµα alcohol 
παπάγια papaja 
παπαρούνα mák; kerti mák 
πάπρικα paprika 
πατάτα burgonya; krumpli 
πεπόνι dinnye 
πέρκα sügér 
πέστροφα pisztráng 
πικροµάρουλο cikória 
πιπέρι bors 
πιπέρι καγιέν cayenne bors 
πιπερόριζα gyömbér 
πορτοκάλι narancs 
πρόβειο κρέας juhhú; juhhús 
ρέγγα  hering 
ρίγανη oregánó 
ροδάκινο barack; őszibarack 
ρύζι rizs 
σαλιγκάρι eticsiga; esticsiga 

* σέλινο zeller 
* σίκαλη rozs  
* σιτάρι  búza 
* σίτος σπέλτα tönkölybúza 
σκόρδο fokhagyma 
σκουµπρί makréla; makrahal 

* σόγια szójabab 
σοκολάτα csokoládé 
σολοµός lazac 

* σουσάµι  szézámmag 
σπανάκι paraj; spenót; szõlõ; 
  szőlőfürt 
στρείδι osztriga 
σύκο függe 
τόνος tonhal 
τσουκνίδα csalán 
τυρί sajt; túró 
φακές lencse 
φαγόπυρον pohánka; tatárka 
φασκόµηλο zsálya 
φασόλι bab 

* φουντούκι mogyoró 
φράουλα (földi)eper; szamóca 

* φυστίκι  pisztácia 
χοιρινό κρέας sertéshús 
χουρµάς datolya 

* ψάρι hal 
 
 
 


