
 

 
 
 
 

 GR IS 
 ελληνικά ισλανδικά 
 
 
 
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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Eg hef ofnæmi gegn … 

 

µαγειρευτός soðinn 
στεγνός Þurrkaður 
φρέσκος ferskur 
ωµός hrár 
 

* kamut kamut 
* αβγό egg 
αβοκάντο avokató 
αγγούρι agúrka 
ακτινίδιο kiwi 

* αλεύρι hveiti 
* αµύγδαλο mandla 
αµυγδαλωτό marsipan 
ανανάς ananas 
άνηθος dill 
αντσούγια ansjósa 
απίδι pera 
αραβόσιτος mais 

* αράπικα φιστίκια jarðhneta 
αρνί lambakjöt 
αστακός humar 
αχλάδι pera 
αψίνθιο búrót 
βανίλια vanilla 
βασιλικός ilmjurt 
βερίκοκο aprikósa 
βοδινό κρέας nautakjöt 
βότανο jurt; kryddjurtir; 
     planta 
βουνίσιο salvía 

* βρώµη hafrar 
* γάλα (αγελαδινό) mjólk (kúa) 
γαρίδα rækja 
γαρίδα  rækja 
γκρέϊπφρουτ greip 

* γλουτένη gluten 
γλυκάνισο anis 
γλώσσα rauðspretta 
δαµάσκηνο plóma 

* διοξείδιο του θείου súlfurdioxide 
εστραγκόν estragon 

ζίγγίβερι engifer 
ζύµη ger 
ηλιόσπορος sólblómafræ 

* θειώδες άλας sulfit 
θυµάρι timian 
καβούρι krabbi 

* καβούρι krabbi 
κακάο kókó 
καλαµπόκι  mais 
κανέλα kanill 

* καραβίδα krabbi 
κάρδαµο kardimomma 
κάρι karrí 
καρότο gulrót 

* καρποί µακαδαµίας macadamia-hneta 
* καρπός πεκάν pekanhneta 
καρύδα kokoshneta 

* καρύδι  valhneta 
* καρύδι Βραζιλίας parahneta 
* καρύδια ανακαρδιω-  kasjú-hneta 

   δών  
καρύκευµα krydd 
κάστανο kastaníuhneta 
κεράσι kirsuber 
κιχώριο síkoría; kaffibætir 
κόλιαντρο koriander 
κοτόπουλο kjúklingur 
κοχύλι skelfiskur 
κρασί vín 
κρέας kjöt 
κρεµµύδι  laukur 

* κριθάρι bygg 
κυδώνι kveða 
κύµινο kúmen 
λεβιθόχορτο búrót 
λεβιστικο skessujurt 
λεµόνι sitróna 
µαγιά ger 
µαϊντανός steinselja 
µάνγκο mangó 
µανιτάρι ætisveppur 
µαντζουράνα merian 
µάραθο fennikel 
µέλι hunang 
µέντα  piparmynta 
µήλο epli 
µοσχοκάρυδο múskathneta 

* µουστάρδα sinnep 
µπακαλιάρος Þorskur; ýsa 
µπανάνα banani 
µπιζέλι baun 
µπίρα bjór 
µπρόκολο spergilkál 
µύδια skelfiskur 
ντοµάτα tómatur 

* ξηροί καρποί hneta 
οινόπνευµα hreinsaður vínandi 
παπάγια papaya 
παπαρούνα valmúafræ 
πάπρικα paprika 
πατάτα kartafla 
πεπόνι melóna 
πέρκα aborri 
πέστροφα silungur 
πικροµάρουλο síkoría; kaffibætir 
πιπέρι pipar 
πιπέρι καγιέν chili-pipar 
πιπερόριζα engifer 
πορτοκάλι appelsína 
πρόβειο κρέας kindakjöt 
ρέγγα  síld 
ρίγανη oregano 
ροδάκινο ferskja 
ρύζι hrísgrjón 
σαλιγκάρι vinbergs-snigill 

* σέλινο seljurót 
* σίκαλη rúgur 
* σιτάρι  hveiti 
* σίτος σπέλτα speldi-mjöl 
σκόρδο hvítlaukur 
σκουµπρί makrill 

* σόγια soyjabaunir 
σοκολάτα súkkulaði 
σολοµός lax 

* σουσάµι  sesamfræ 
σπανάκι spínat 
σταφύλι vínber 
στρείδι ostra 
σύκο fíkja 
τόνος túnfiskur 
τσουκνίδα brenninetla 
τυρί ostur 
φαγόπυρον bókhveiti 
φακές linsubaunir 
φασκόµηλο salvía 
φασόλι baun 

* φουντούκι heslihneta 
φράουλα jarðarber 

* φυστίκι  pistasiuhneta 
χοιρινό κρέας svinakjöt 
χουρµάς daðla 

* ψάρι fiskur 
 
 
 
 
 
 
 
 


