
 

 
 
 
 

 GR RUS 
 ελληνικά ρώσικα 
 
 
 
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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Я аллергичен(а) на … 

 

µαγειρευτός варёный 
στεγνός сушёный 
φρέσκος свежий 
ωµός сырой 
 

º kamut камут 
º αβγό яйцо 
αβοκάντο авокадо 
αγγούρι огурец 
ακτινίδιο киви 

º αλεύρι мука 
º αµύγδαλο миндаль 
αµυγδαλωτό марципан 
ανανάς ананас 
άνηθος укроп 
αντσούγια анчоус 
απίδι груша 
αραβόσιτος кукуруза 

º αράπικα φιστίκια орех 
αρνί ятнёнок; барашек 
αστακός омар 
αχλάδι груша 
αψίνθιο полынь 
βανίλια ваниль 
βασιλικός базилик 
βερίκοκο абрикос 
βοδινό κρέας говядина; телятина 
βότανο травы 
βουνίσιο шалфей 

º βρώµη овес 
º γάλα (αγελαδινό) молоко (коровье) 
γαρίδα креветка 
γκρέϊπφρουτ грейпфрут 

º γλουτένη глютен 
γλυκάνισο анис 
γλώσσα камбала 
δαµάσκηνο слива 

º διοξείδιο του θείου диооксид серы 
εστραγκόν эстрагон; тархун 
ζίγγίβερι имбирь 
ζύµη дрожжи 

ηλιόσπορος семечки 
º θειώδες άλας сульфит 
θυµάρι чабрец; тимьян 
καβούρι краб 

º καβούρι рак 
κακάο какао 
καλαµπόκι  кукуруза 
κανέλα корица 

º καραβίδα рак 
κάρδαµο кардамон 
κάρι карри 
καρότο каротель; морковь 

º καρποί µακαδαµίας австралийский орех  
º καρπός πεκάν орех пекана 
καρύδα кокос 

º καρύδι  грецкий орех 
º καρύδι Βραζιλίας ядро амереканского 
      ореха 
º καρύδια ανακαρδιω- кешью 

   δών 
καρύκευµα приправа 
κάστανο каштан 
κεράσι черешня; вишня 
κιχώριο цикорий 
κόλιαντρο кориандр 
κοτόπουλο куриное мясо 
κοχύλι ракушка 
κρασί вино 
κρέας мясо 
κρεµµύδι  лук 

º κριθάρι ячмень 
κυδώνι айва 
κύµινο тмин 
λεβιθόχορτο полынь 
λεβιστικο любисток лекарст- 
     венный  
λεµόνι лимон 
µαγιά дрожжи 
µαϊντανός петрушка 
µάνγκο манго 
µανιτάρι шампиньон 
µαντζουράνα майоран 
µάραθο фэнхель(семя) 
µέλι мед 
µέντα  перечная мята 
µήλο яблоко 
µοσχοκάρυδο мускатный орех  

º µουστάρδα горчица 
µπακαλιάρος треска; пикша 
µπανάνα банан 
µπιζέλι горошина 
µπίρα пиво 
µπρόκολο броколи 
µύδια мидия 
ντοµάτα помидор 

º ξηροί καρποί орех 
οινόπνευµα алкоголь 
παπάγια папайя 
παπαρούνα мак 
πάπρικα (болгарский) перец 
πατάτα картофель 
πεπόνι дыня 
πέρκα окунь 
πέστροφα форель 
πικροµάρουλο цикорий 
πιπέρι черный перец 
πιπέρι καγιέν стручковый перец 
πιπερόριζα имбирь 
πορτοκάλι апельсин 
πρόβειο κρέας баранина 
ρέγγα  сельдь 
ρίγανη ореган 
ροδάκινο персик 
ρύζι рис  
σαλιγκάρι виноградная улитка 

º σέλινο сельдерей 
º σίκαλη рожь 
º σιτάρι  пшеница 
º σίτος σπέλτα разновидность  
      пшеницы  
σκόρδο чеснок 
σκουµπρί макрель 

º σόγια соевый боб 
σοκολάτα шоколад 
σολοµός лосось 

º σουσάµι  сезамное семя 
σπανάκι шпинат 
σταφύλι виноград 
στρείδι устрица 
σύκο инжир 
τόνος тунец 
τσουκνίδα крапива 
τυρί сыр 
φαγόπυρον гречиха 
φακές чечевица 
φασκόµηλο шалфей 
φασόλι фасоль 

º φουντούκι лесной орех 
φράουλα клубника 

º φυστίκι  фисташка 
χοιρινό κρέας свинина 
χουρµάς финик 

º ψάρι рыба 
 
 
 
 
 
 
 


