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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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Mám alergiu na … 

 

aszalt sušený 
fött varený 
friss čerstvý 
nyers surový 
száritott sušený 
 
alkohol alkohol 
alma jablko 
ananász ananás 
anizs aníz 
apró uborka uhorka-nakladačka 

* árpa  jačmeň 
avokádó avokádo 
bab fazuľa 
banán banán 
barack broskyňa 
bárány jahňacie mäso 
bazsalikom bazalka 
birsalma dula 
bor víno 
bors čierne korenie 
borsmenta mäta pieporná 
borsó hrach 

* brazildió para orech 
brokkoli brokolica 
burgonya zemiaky 

* búza pšenica 
cayenne-i bors čili korenie 
cikória čakanka (obyčajná)  
citrom citrón 
csalán (pálivá) žihľava 
cseresznye čerešne 
csiperkegomba šampiňón 
csokoládé čokoláda 
curry kari 
datolya datle 
dinnye melón 

* dió orech 
* dió vlažský orech 

édeskömény fenykel 
élesztő droždie; kvasnice 

éti csiga slimák záhradný 
fahéj škorica 
fekete üröm palina 
feketekagyló slávka jedlá 
fokhagyma cesnak 
földieper jahoda 

* földimogyoró burský oriešok 
foltos tőkehal treska 
füge figy 
fűszer byliny; koreniny 
fűszerpaprika paprika (korenie) 
garnélarák kreveta 
grapefruit grepfruit 
gyömbér ďumbier; zázvor 
hajdina pohánka 

* hal ryba 
hering sleď 
homár homár; morský krab 
hús mäso 
juhhús ovčie mäso 
kagyló mušle 
kakaó kakao 
kakukkfű tymián 

* kamut kamut 
kapor kôpor 
kardamom kardamón 

* kéndioxid oxid siričitý 
kerti mák mak 

* kesudió kešu orech 
kivi kiwi 
kókuszdió kokosový orech 
köménymag kmín 
koriander koriander 
körte hruška 
kukorica kukuričná múka 
lazac losos 
lencse šošovica 
lestyán ligurček lekársky 

* liszt múka 
* macadámia dió orechy makadamie 

majoranna majoránka 
mák mak 
makréla makrela 

* mandula mandle 
mangó mango 
marcipán marcipán 
marhahús hovädzie mäso 
méz med 

* mogyoró lieskový orech 
* mustár horčica 

napraforgómag slnečnicové semienka 
narancs pomaranč 
oregánó oregáno 
orvosi zsálya šalvia 
őszibarack broskyňa 

osztriga ustrica 
papaja papája 
paprika paprika (struk) 
paradicsom paradajka 
paraj špenát 

* pekándió pekanový orech  
petrezselyem petržlen 

* pisztácia pistácie 
pisztráng pstruh 
rák krab 

* rák rak 
rizs ryža 

* rozs  raž 
sajt syr 
sárgabarack marhuľa 
sárgarépa karotka; mrkva 
sertéshús bravčové mäso 

* sikér; sikértartalmú lepok 
síma lepényhal platesa 
sör pivo 
sügér ostriež 
szamóca jahoda 
szardella sardela 
szelídgesztenye jedlý gaštan 
szerecsendió muškátový orech 

* szezámmag sezamové semienka 
szilva slivka 

* szójabab sója 
szőlő hrozno 

* szulfitok sulfit 
tárkony palina dračia; 
     estragón 

* tej (tehén) mlieko (kravské) 
* tojás vajíčko 

tőkehal treska 
tonhal tuniak 

* tönkölybúza pšenica špaldová 
tyúkhús kuracie mäso 
uborka uhorka 
vanília vanilka 
vöröshagyma cibuľa 

* zab ovos 
* zeller celer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


