
 

 
 
 
 

 H SLO 
 magyar szlovén 
 
 
 
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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Alergičen se na … 

 

aszalt suh 
fött kuhan 
friss svež 
nyers surov 
száritott suh 
 
alkohol alkohol 
alma jabolko 
ananász ananas 
anizs janež 
apró uborka kisla kumarica 

* árpa  ječmen 
avokádó avokado 
bab fižol 
banán banana 
barack breskev 
bárány jagnje; jagnjetina 
bazsalikom bazilika 
birsalma kutina 
bor vino 
bors poper 
borsmenta poprova meta 
borsó grah 

* brazildió Brazilski orešček 
brokkoli brokoli 
burgonya krompir 

* búza pšenica 
cayenne-i bors kajenski poper 
     pekoča paprika 
cikória radič; cikorija 
citrom limona 
csalán pekoča kopriva 
cseresznye češnja 
csiperkegomba goba 
csokoládé čokolada 
curry curry 
datolya datelj 
dinnye melona 

* dió oreh; lešnik 
* dió laški oreh 

édeskömény janež (semena) 

élesztő (pekovski) kvas 
éti csiga ?? 
fahéj cimet 
fekete üröm pelin 
feketekagyló dagnje 
fokhagyma česen 
földieper rdeča jagoda 

* földimogyoró kikiriki 
foltos tőkehal vahnja  
füge figa 
fűszer začimba; zelišče 
fűszerpaprika paprika 
garnélarák kozica  
grapefruit grenivka 
gyömbér ingver 
hajdina ajda 

* hal riba 
hering slanik 
homár jastog 
hús meso 
juhhús ovčetina 
kagyló dagnje 
kakaó kakav v prahu 
kakukkfű timijan 

* kamut kamut 
kapor koper 
kardamom kardamom 

* kéndioxid žveplov dioksid 
kerti mák mak v zrnju 

* kesudió oreh; lešnik 
kivi kivi 
kókuszdió kokos 
köménymag kumina 
koriander koriander 
körte hruška 
kukorica koruzna moka 
lazac losos 
lencse leča 
lestyán luštrk 

* liszt moka 
* macadámia dió makadmija 

majoranna majaron 
mák mak v zrnju 
makréla skuša 

* mandula mandelj 
mangó mango 
marcipán marcipan 
marhahús govedina 
méz med 

* mogyoró lešnik 
* mustár gorčica 

napraforgómag sončnično seme 
narancs pomaranča 
oregánó origano 
orvosi zsálya žajbelj 

őszibarack breskev 
osztriga ostriga 
papaja papaja; melonovec 
paprika feferon 
paradicsom paradižnik 
paraj špinača 

* pekándió ameriški oreh 
petrezselyem peteršilj 

* pisztácia pistacija 
pisztráng postrv 
rák rakovica 

* rák rakovica 
rizs riž 

* rozs  rženo žganje 
sajt sir 
sárgabarack marelica 
sárgarépa korenje 
sertéshús svinjina 

* sikér rastlinsko lepilo 
síma lepényhal morski list 
sör pivo 
sügér ostriž 
szamóca rdeča jagoda 
szardella inčun 
szelídgesztenye užitni kostanj 
szerecsendió muškatni orešček 

* szezámmag sezamova semena 
szilva sliva 

* szójabab soja 
szőlő grozdje 

* szulfitok sulfit 
tárkony pehtran 

* tej (tehén) mleko 
* tojás jajce 

tőkehal polenovka 
tonhal tunina 

* tönkölybúza pira 
tyúkhús Piščančje meso 
uborka kumara 
vanília vanilija 
vöröshagyma čebula 

* zab sušilnica za hmelj; 
      hmeljnica 
* zeller zelena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


