
 

 
 
 
 

 GR I 
 ελληνικά ιταλικά 
 
 
 
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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Io sono allergico a … 

 

µαγειρευτός cotto 
στεγνός essiccato 
φρέσκος fresco 
ωµός crudo 
 

* kamut kamut 
* αβγό uova 
αβοκάντο avocado 
αγγούρι cetriolo 
ακτινίδιο kiwi 

* αλεύρι farina 
* αµύγδαλο mandorla 
αµυγδαλωτό marzapane 
απίδι pera 
ανανάς ananas 
άνηθος aneto 
αντσούγια acciughe 
αραβόσιτος farina di granoturco 

* αράπικα φιστίκια arachidi  
αστακός astice; 
  gambero di mare 
αχλάδι pera 
αψίνθιο artemisia 
βανίλια vaniglia 
βασιλικός basilico 
βερίκοκο albicocca 
βοδινό κρέας carne di manzo 
βότανο ebe; erbette 
βουνίσιο salvia 

* βρώµη avena 
* γάλα (αγελαδινό) latte 
γαρίδα gamberetto 
γκρέϊπφρουτ pompelmo 

* γλουτένη glutine 
γλυκάνισο anice 
γλώσσα sogliola 
δαµάσκηνο prugne 

* διοξείδιο του θείου anidride solforosa 
εστραγκόν dragoncello 
εστραγκόν estragone 
ζίγγίβερι zenzero 

ζύµη lievito 
ηλιόσπορος semi di girasole 

* θειώδες άλας solfiti 
θυµάρι timo 
καβούρι granchio 

* καβούρι gambero 
κακάο cacao 
καλαµπόκι  farina di granoturco 
κανέλα cannella 

* καραβίδα gambero 
κάρδαµο cardamomo 
κάρι curry 
καρότο carota 

* καρποί µακαδαµίας noci del Queensland 
* καρπός πεκάν noci pecan 
καρύδα noce di cocco 

* καρύδι  noci comuni 
* καρύδι Βραζιλίας noci del Brasile 
* καρύδια ανακαρδιω- noci di acagiù 
  δών 
καρύκευµα spezie 
κάστανο castagne; marroni 
κεράσι ciliege 
κιχώριο cicoria 
κόλιαντρο coriandolo 
κοτόπουλο carne di pollo 
κοχύλι conchiglia 
κρασί vino 
κρέας carne 
κρεµµύδι  cipolla 

* κριθάρι orzo 
κυδώνι mela cotogna 
κύµινο comino 
λεβιθόχορτο artemisia 
λεβιστικο levistico 
λεµόνι limone 
µαγιά lievito 
µαϊντανός prezzemolo 
µάνγκο mango 
µανιτάρι champignon 
µαντζουράνα maggiorana 
µάραθο semi di finocchio 
µέλι miele 
µέντα  menta 
µήλο mela 
µοσχοκάρυδο noce moscata 

* µουστάρδα senape 
µπακαλιάρος baccalà; eglefino; 
  merluzzo 
µπανάνα banana 
µπιζέλι piselli 
µπίρα birra  
µπρόκολο broccoli 
µύδια cozza 
ντοµάτα pomodoro 

* ξηροί καρποί noci 
οινόπνευµα alcol 
παπάγια papaia 
παπαρούνα papavero 
πάπρικα peperone 
πατάτα patate 
πεπόνι melone 
πέρκα persico 
πέστροφα trota 
πικροµάρουλο cicoria 
πιπέρι pepe 
πιπέρι καγιέν chili; 
  peperoncino rosso 
πιπερόριζα zenzero 
πορτοκάλι arancia 
πρόβειο κρέας carne di montone; 
  carne di pecora; 
  castrato 
ρέγγα  aringa 
ρίγανη origano 
ροδάκινο pesca 
ρύζι riso 
σαλιγκάρι (chiocciola) lumaca 

* σέλινο sedano 
* σίκαλη segale 
* σιτάρι  grano 
* σίτος σπέλτα farro 
σκόρδο aglio 
σκουµπρί sgombro 

* σόγια soia 
σοκολάτα cioccolato 
σολοµός salmone 

* σουσάµι  semi di sesamo 
σπανάκι spinaci 
σταφύλι uva 
στρείδι ostrica  
σύκο fico 
τόνος tonno 
τσουκνίδα ortica 
τυρί formaggio 
φαγόπυρον grano saraceno 
φακές lenticchie 
φασκόµηλο salvia 
φασόλι fagiolo 

* φουντούκι nocciole 
φράουλα fragola 

* φυστίκι  pistacchi 
χοιρινό κρέας carne di maiale; 
  porchetta 
χουρµάς dattero 

* ψάρι pesce 
 
 
 
 


