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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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Ich habe eine Allergie gegen … 

 

aszalt getrocknet 
fött gekocht 
friss frisch 
nyers roh 
száritott getrocknet 
 
alkohol Alkohol 
alma Apfel 
ananász Ananas 
anizs Anis 
apró uborka Gurke 

* árpa  Gerste 
avokádó Avocado 
bab Bohne 
banán Banane 
barack Pfirsich 
bárány Lamm 
bazsalikom Basilikum 
birsalma Quitte 
bor Wein 
bors Pfeffer 
borsmenta Pfefferminze 
borsó Erbse 

* brazildió Paranuss 
brokkoli Brokkoli 
burgonya Kartoffel 

* búza Weizen 
cayenne-i bors Cayennepfeffer; 
     Chilipfeffer 
cikória Chicoree 
cikória Chicoree; Zichorie 
citrom Zitrone 
csalán Brennnessel 
cseresznye Kirsche 
csiperkegomba Champignon 
csokoládé Schokolade 
curry Curry 
datolya Dattel 
dinnye Melone 

* dió Nuss 
* dió Walnuss 

édeskömény Fenchel(samen) 
élesztő Hefe 
éti csiga Weinbergschnecke 
fahéj Zimt 
fekete üröm Beifuss 
feketekagyló Miesmuschel 
fokhagyma Knoblauch 
földieper Erdbeere 

* földimogyoró Erdnuss 
foltos tőkehal Schellfisch 
füge Feigen 
fűszer Gewürze; Kräuter 
fűszerpaprika Paprika (Gewürz) 
garnélarák Garnele 
grapefruit Grapefruit 
gyömbér Ingwer 
hajdina Buchweizen 

* hal Fisch 
hering Hering 
homár Hummer 
hús Fleisch 
juhhús Schaffleisch 
kagyló Muschel 
kakaó Kakao 
kakukkfű Thymian 

* kamut Kamut 
kapor Dill 
kardamom Kardamom 

* kéndioxid Schwefeldioxid 
kerti mák Mohn 

* kesudió Cashewnuss 
kivi Kiwi 
kókuszdió Kokosnuss 
köménymag Kümmel 
koriander Koriander 
körte Birne 
kukorica Mais 
lazac Lachs 
lencse Linse 
lestyán Liebstöckel 

* liszt Mehl 
* macadámia dió Macadamianuss 

majoranna Majoran 
mák Mohn 
makréla Makrele 

* mandula Mandel 
mangó Mango 
marcipán Marzipan 
marhahús Rindfleisch 
méz Honig 

* mogyoró Haselnuss 
* mustár Senf 

napraforgómag Sonnenblumenkern 
narancs Apfelsine; Orange 
oregánó Oregano 

orvosi zsálya Salbei 
őszibarack Pfirsich 
osztriga Auster 
papaja Papaya 
paprika Paprika (Schote) 
paradicsom Tomate 
paraj Spinat 

* pekándió Pekannuss 
petrezselyem Petersilie 

* pisztácia Pistazie 
pisztráng Forelle 
rák Krabbe 

* rák Krebstier 
rizs Reis 

* rozs  Roggen 
sajt Käse 
sárgabarack Aprikose 
sárgarépa Karotte; Möhre 
sertéshús Schweinefleisch 

* sikér; sikértartalmú Gluten 
síma lepényhal Scholle 
sör Bier 
sügér Barsch 
szamóca Erdbeere 
szardella An(s)chovis 
szelídgesztenye Esskastanie 
szerecsendió Muskatnuss 

* szezámmag Sesam 
szilva Pflaume 

* szójabab Sojabohne 
szőlő Weintraube 

* szulfitok Sulfite 
tárkony Estragon 

* tej (tehén) Milch (Kuh) 
* tojás Ei 

tőkehal Dorsch; Kabeljau 
tonhal Thunfisch 

* tönkölybúza Dinkel 
tyúkhús Hühnerfleisch 
uborka Gurke 
vanília Vanille 
vöröshagyma Zwiebel 

* zab Hafer 
* zeller Sellerie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


