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Az Európai Unió területén forgalomba hozott 
élelmiszerek csomagolásán kivétel nélkül fel 
kell tüntetni az alábbi összetevőket. 
o Nem érvényes a következő országokra: 

Oroszország, Törökország. 
 
Ezek az összetevők kékkel vannak jelölve a 
szótárban. 
■ Glutént tartalmazó gabona (búza, rozs, ár-

pa, zab, tönköly, kamut-búza vagy ezek hi-
brid változatai) és azokból készült termékek 

■ Rákfélék és azokból készült termékek 
■ Tojás és abból készült termékek 
■ Halak és azokból készült termékek 
■ Földimogyoró és abból készült termékek 
■ Szójabab és abból készült termékek 
■ Tej és abból készült termékek (belértve a 

laktózt is) 
■ Diófélék, azaz mandula [Amygdalus com-

munis L.], mogyoró [Corylus avellana], dió 
[Juglans regia], kesudió [Anacardium occi-
dentale], pekándió [Carya illinoiesis (Wan-
genh.) K. Koch], brazil dió [Bertholletia ex-
celsa], pisztácia [Pistacia vera], makadámia 
és queenslandi dió [Macadamia ternifolia] 
és azokból készült termékek 

■ Zeller és abból készült termékek 
■ Mustár és abból készült termékek 
■ Szezámmag és abból készült termékek 
■ Kén-dioxid és SO2-ben kifejezett szulfitok 

10 mg/kg, illetve 10 mg/liter koncentrációt 
meghaladó mennyiségben 

■ Csillagfürt és csillagfürtalapú termékek 
■ Puhatestűek és puhatestű-alapú termékek 
 
A szótár segítségével létrehozhatod a saját al-
lergiás kártyádat. 
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Аз съм алергичен към … 

 

aszalt сух 
fött сготвен 
friss пресен 
nyers суров 
száritott сух 
 
alkohol алкохол 
alma ябълка 
ananász аншоа 
anizs анасон 
apró uborka краставица 

* árpa  ечемик 
avokádó авокадо 
bab фасул 
banán банан 
barack праскова 
bárány агне 
bazsalikom босилек 
birsalma дюла 
bor вино 
bors черен пипер 
borsmenta мента 
borsó грах 

* brazildió бразилски триъгъ- 
      лен орех 

brokkoli броколи 
burgonya картоф 

* búza пшеница 
cayenne-i bors много лют червен 
     пипер; чили 
cikória цикория 
citrom лимон 
csalán коприва 
cseresznye череша 
csiperkegomba гъби 
csokoládé шоколад 
curry къри 
datolya фурма 
dinnye пъпеш 

* dió ядка; орех 
édeskömény аптекарски копър 

élesztő мая 
éti csiga градински охлюв 
fahéj канела 
fekete üröm див пелин 
feketekagyló черна мида 
fokhagyma чесън 
földieper ягода 

* földimogyoró фъстък 
foltos tőkehal вид треска (риба) 
füge смокиня 
fűszer подправка 
fűszerpaprika червен пипер 
garnélarák (едра) скарида 
grapefruit грейпфрут 
gyömbér джинджифил 
hajdina елда 

* hal риба 
hering херинга 
homár омар 
hús месо 
juhhús овнешко месо 
kagyló миди 
kakaó какао 
kakukkfű мащерка 

* kamut камут 
kapor копър 
kardamom кардамон подправка 

* kéndioxid серен диоксит 
kerti mák мак 

* kesudió кашу 
kivi киви 
kókuszdió кокосов орех 
köménymag кимион 
koriander кориандър 
körte круша 
kukorica царевично брашно 
lazac сьомга 
lencse леща 
lestyán селим; левиштан 

* liszt брашно 
* macadámia dió макадемия ядка 

majoranna градински риган 
mák мак 
makréla скумрия 

* mandula бадем 
mangó манго 
marcipán марципан 
marhahús говеждо месо 
méz мед 

* mogyoró лешник 
* mustár горчица 

napraforgómag слънчогледови 
     семки 
narancs портокал 
oregánó сушен риган 

oregánó сушен риган 
orvosi zsálya градински чай 
őszibarack праскова 
osztriga стрида 
papaja папая 
paprika червен пипер  
paradicsom домат 
paraj спанак 

* pekándió пекан (вид орех) 
petrezselyem магданоз 

* pisztácia шам фъстък 
pisztráng пъстърва 
rák морски рак  

* rák рак  
rizs ориз 

* rozs  ръж 
sajt сирене 
sárgabarack кайсия 
sárgarépa морков 
sertéshús свинско месо 

* sikér; sikértartalmú глутен 
síma lepényhal калкан 
sör бира 
sügér костур  
szamóca ягода 
szardella ананас 
szelídgesztenye кестен 
szerecsendió индийско орехче 

* szezámmag сусам 
szilva слива 

* szójabab соя 
szőlő грозде 

* szulfitok сулфит 
tárkony тарос 

* tej (tehén) краве мляко 
* tojás яйце 

tőkehal треска риба; 
     вид треска (риба)  
tonhal риба тон 

* tönkölybúza лимец 
tyúkhús птиче (пилешко) 
uborka краставица 
vanília ванилия 
vöröshagyma лук 

* zab овес 
* zeller целина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


