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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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Έχω αλλεργια οτη … 

 

aszalt στεγνός 
fött µαγειρευτός 
friss φρέσκος 
nyers ωµός 
száritott στεγνός 
 
alkohol οινόπνευµα 
alma µήλο 
ananász ανανάς 
anizs γλυκάνισο 
apró uborka αγγούρι 

* árpa  κριθάρι 
avokádó αβοκάντο 
bab φασόλι 
banán µπανάνα 
barack ροδάκινο 
bárány αρνί 
bazsalikom βασιλικός 
birsalma κυδώνι 
bor κρασί 
bors πιπέρι 
borsmenta µέντα  
borsó µπιζέλι 

* brazildió καρύδι Βραζιλίας 
brokkoli µπρόκολο 
burgonya πατάτα 

* búza σιτάρι  
cayenne-i bors πιπέρι καγιέν 
cikória πικροµάρουλο;  
    κιχώριο 
cikória πικροµάρουλο 
citrom λεµόνι 
csalán τσουκνίδα 
cseresznye κεράσι 
csiperkegomba µανιτάρι 
csokoládé σοκολάτα 
curry κάρι 
datolya χουρµάς 
dinnye πεπόνι 

* dió ξηροί καρποί; καρύδι 
édeskömény µάραθο 

élesztő µαγιά; ζύµη 
éti csiga σαλιγκάρι 
fahéj κανέλα 
fekete üröm αψίνθιο; λεβιθόχορτο 
feketekagyló µύδια 
fokhagyma σκόρδο 
földieper φράουλα 

* földimogyoró αράπικα φιστίκια 
foltos tőkehal µπακαλιάρος 
füge σύκο 
fűszer βότανο; καρύκευµα 
fűszerpaprika πάπρικα 
garnélarák γαρίδα 
grapefruit γκρέϊπφρουτ 
gyömbér πιπερόριζα; ζίγγίβερι 
hajdina φαγόπυρον 

* hal ψάρι 
hering ρέγγα  
homár αστακός 
hús κρέας 
juhhús πρόβειο κρέας 
kagyló κοχύλι 
kakaó κακάο 
kakukkfű θυµάρι 

* kamut kamut 
kapor άνηθος 
kardamom κάρδαµο 

* kéndioxid διοξείδιο του θείου 
kerti mák παπαρούνα 

* kesudió καρύδια ανακαρδ- 
      ιωδών 

kivi ακτινίδιο 
kókuszdió καρύδα 
köménymag κύµινο 
koriander κόλιαντρο 
körte αχλάδι; απίδι 
kukorica αραβόσιτος;  
     καλαµπόκι  
lazac σολοµός 
lencse φακές 
lestyán λεβιστικο 

* liszt αλεύρι 
* macadámia dió καρποί µακαδαµίας 

majoranna µαντζουράνα 
mák παπαρούνα 
makréla σκουµπρί 

* mandula αµύγδαλο 
mangó µάνγκο 
marcipán αµυγδαλωτό 
marhahús βοδινό κρέας 
méz µέλι 

* mogyoró φουντούκι 
* mustár µουστάρδα 

napraforgómag ηλιόσπορος 
narancs πορτοκάλι 

oregánó ρίγανη 
orvosi zsálya βουνίσιο; φασκόµηλο 
őszibarack ροδάκινο 
osztriga στρείδι 
papaja παπάγια 
paprika πάπρικα 
paradicsom ντοµάτα 
paraj σπανάκι 

* pekándió καρπός πεκάν 
petrezselyem µαϊντανός 

* pisztácia φυστίκι  
pisztráng πέστροφα 
rák καβούρι 

* rák καραβίδα; καβούρι 
rizs ρύζι 

* rozs  σίκαλη 
sajt τυρί 
sárgabarack βερίκοκο 
sárgarépa καρότο 
sertéshús χοιρινό κρέας 

* sikér; sikértartalmú γλουτένη 
  γλουτένη 

síma lepényhal γλώσσα 
sör µπίρα 
sügér πέρκα 
szamóca φράουλα 
szardella αντσούγια 
szelídgesztenye κάστανο 
szerecsendió µοσχοκάρυδο 

* szezámmag σουσάµι  
szilva δαµάσκηνο 

* szójabab σόγια 
szőlő σταφύλι 

* szulfitok θειώδες άλας 
tárkony εστραγκόν 

* tej (tehén) γάλα (αγελαδινό) 
* tojás αβγό 

tőkehal µπακαλιάρος 
tonhal τόνος 

* tönkölybúza σίτος σπέλτα 
tyúkhús κοτόπουλο 
uborka αγγούρι 
vanília βανίλια 
vöröshagyma κρεµµύδι  

* zab βρώµη 
* zeller σέλινο 

 
 
 
 
 
 
 
 


