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 magyar spanyol 
 
 
 
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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Soy allergico contra … 

 

aszalt seco 
fött cocinado 
friss fresco 
nyers crudo 
száritott seco 
 
alkohol alcohol 
alma manzana  
ananász piña 
anizs anis 
apró uborka pepino 

* árpa  cebada 
avokádó aguacate 
bab alubia; judía 
banán plátano 
barack melocotón 
bárány cordero 
bazsalikom albahaca 
birsalma membrillo 
bor vino 
bors pimienta  
borsmenta hierbabuena 
borsó guisante  

* brazildió castañas de Pará 
brokkoli brócoli 
burgonya patata  

* búza trigo 
cayenne-i bors pimienta de cayena; 
     guindilla 
cikória achicoria 
citrom limón 
csalán ortiga  
cseresznye cereza 
csiperkegomba chamiñon; zeta 
csokoládé chocolate 
curry curry 
datolya dátil 
dinnye melón 

* dió nuez 
* dió nueces de nogal 

édeskömény semilla del hinojo 

élesztő levadura 
éti csiga caracol de viña 
fahéj canela 
fekete üröm artemisia 
feketekagyló marisco; mejillón 
fokhagyma ajo 
földieper fresa  

* földimogyoró cacahuetes 
foltos tőkehal abadejo 
füge higos 
fűszer especia 
fűszerpaprika pimentón 
garnélarák gamba  
grapefruit toronja 
gyömbér jengibre 
hajdina trigo sarraceno 

* hal pescado 
hering arenque  
homár bogavante  
hús carne 
juhhús cordero (carne)  
kagyló almeja 
kakaó cacao  
kakukkfű tomillo 

* kamut kamut 
kapor eneldo 
kardamom cardamomo 

* kéndioxid anhidrido sulfuroso 
kerti mák amapola 

* kesudió anacardos 
kivi kiwi 
kókuszdió coco 
köménymag comino 
koriander cilantro; coriandro 
körte pera 
kukorica maicena 
lazac salmón 
lencse lenteja  
lestyán ligústico 

* liszt harina 
* macadámia dió nueces macadamia 

majoranna mejorana  
mák amapola 
makréla caballa 

* mandula almendra 
mangó mango 
marcipán mazapán 
marhahús ternera (carne); 
     vaca (carne) 
méz miel 

* mogyoró avellana 
* mustár mostaza 

napraforgómag semilla de girasol 
narancs naranja  
oregánó orégano 

orvosi zsálya salvia 
őszibarack melocotón 
osztriga ostra 
papaja papaya 
paprika pimiento 
paradicsom tomate 
paraj espinaca  

* pekándió pacanas 
petrezselyem perejil 

* pisztácia pistacho 
pisztráng trucha 
rák cangrejo 

* rák crustáceos 
rizs arroz 

* rozs  centeno 
sajt queso  
sárgabarack albaricoque  
sárgarépa zanahoria  
sertéshús carne de cerdo 

* sikér; sikértartalmú gluten 
síma lepényhal platija 
sör cerveza 
sügér cebada 
szamóca fresa  
szardella anchoa 
szelídgesztenye castaño 
szerecsendió nuez moscada  

* szezámmag granos de sésamo 
szilva ciruela 

* szójabab soja  
szőlő uva 

* szulfitok sulfitos 
tárkony estragón 

* tej (tehén) leche 
* tojás huevo  

tőkehal bacalao 
tonhal atún 

* tönkölybúza espelta 
tyúkhús gallina (carne); 
     pollo (carne) 
uborka pepino 
vanília vainilla 
vöröshagyma cebolla  

* zab avena 
* zeller apio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


