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 ελληνικά τούρκικα 
 
 
 
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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… karşi alerjim var 

 

µαγειρευτός pişmiş 
στεγνός kuru 
φρέσκος taze 
ωµός çiğ 
 

º kamut kamut 
º αβγό yumurta 
αβοκάντο avokado 
αγγούρι salatalık 
ακτινίδιο kivi 

º αλεύρι un 
º αµύγδαλο badem 
αµυγδαλωτό badem ezmesi 
ανανάς ananas 
άνηθος dereotu 
αντσούγια hamsi 
απίδι armut 
αραβόσιτος mısırunu 

º αράπικα φιστίκια fıstık 
αστακός ıstakoz 
αχλάδι armut 
αψίνθιο misk otu 
βανίλια vanilya 
βασιλικός fesleğen 
βερίκοκο kayısı 
βοδινό κρέας sıḡır (eti) 
βότανο ot 
βουνίσιο adaçayı 

º βρώµη yulaf 
º γάλα (αγελαδινό) süt (inek) 
γαρίδα karides 
γκρέϊπφρουτ greyfurt 

º γλουτένη glüten 
γλυκάνισο anason 
γλώσσα yaldızlı pisi balıḡı 
δαµάσκηνο erik 

º διοξείδιο του θείου kükürt dioksit 
εστραγκόν tarhun 
ζίγγίβερι zencefil 
ζύµη maya 
ηλιόσπορος ay çekirdeḡi 

º θειώδες άλας sülfit 
θυµάρι kekik 
καβούρι karides 

º καβούρι yengeç 
κακάο kakao 
καλαµπόκι  mısırunu 
κανέλα tarçın  

º καραβίδα yengeç 
κάρδαµο kakule tohumu 
κάρι curry; köri 
καρότο havuç 

º καρποί µακαδαµίας Makadamya cevizi 
º καρπός πεκάν Pekan cevizi; Pιkan 
καρύδα hindistan cevizi 

º καρύδι  ceviz 
º καρύδι Βραζιλίας Brezilya cevizi 
º καρύδια ανακαρδιω- akaju cevizi 

   δών  
καρύκευµα baharat 
κάστανο kestane 
κεράσι kiraz 
κιχώριο frenk salatası 
κόλιαντρο kişniş 
κοτόπουλο piliç (eti) 
κοχύλι midye 
κρασί şarap 
κρέας et 
κρεµµύδι  soğan 

º κριθάρι arpa unu 
κυδώνι ayva 
κύµινο kimyon 
λεβιθόχορτο misk otu 
λεβιστικο selâm otu 
λεµόνι limon 
µαγιά maya 
µαϊντανός maydanoz 
µάνγκο mango (hintkirazı) 
µανιτάρι mantar 
µαντζουράνα güveyik otu; kekik 
  otu; izmir kekiği; 
  kekikotu 
µάραθο rezene 
µέλι bal 
µέντα  nane 
µήλο elma 
µοσχοκάρυδο küçük hindistan ce- 
     vizi 

º µουστάρδα hardal 
µπακαλιάρος (küçük) morina; 
     mezgit 
µπανάνα muz 
µπιζέλι bezelye 
µπίρα bira 
µπρόκολο brokoli 
µύδια midye 

ντοµάτα domates 
º ξηροί καρποί cevisi 
οινόπνευµα alkol 
παπάγια papaya 
παπαρούνα haşhaş 
πάπρικα biber 
πατάτα patates 
πεπόνι kavun; karpuz 
πέρκα levrek 
πέστροφα alabalık 
πικροµάρουλο frenk salatası 
πιπέρι biber 
πιπέρι καγιέν acı kırmızı biber 
πιπερόριζα zencefil 
πορτοκάλι portakal 
πρόβειο κρέας kuzu (eti); koyun eti 
ρέγγα  ringa balığı 
ρίγανη kekik otu 
ροδάκινο şeftali 
ρύζι pirinç 
σαλιγκάρι salyangoz 

º σέλινο kereviz 
º σίκαλη çavdar (unu) 
º σιτάρι  buḡday (unu) 
º σίτος σπέλτα kιlçιksιz 
σκόρδο sarımsak 
σκουµπρί uskumru 

º σόγια soya fasulyesi 
σοκολάτα çikolata 
σολοµός som balığı 

º σουσάµι  susam 
σπανάκι ıspanak 
σταφύλι üzüm 
στρείδι istiridye 
σύκο incir 
τόνος ton balıģı 
τσουκνίδα ısırgan otu 
τυρί peynir 
φαγόπυρον karabuḡday 
φακές mercimek 
φασκόµηλο adaçayı 
φασόλι fasulye 

º φουντούκι fındık 
φράουλα çilek 

º φυστίκι  antep fıstıģı 
χοιρινό κρέας domuz (eti) 
χουρµάς hurma 

º ψάρι balık 
  
 
 
 
 
 
 


