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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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… karşi alerjim var 
 

aszalt kuru 
fött pişmiş 
friss taze 
nyers çiğ 
száritott kuru 
 
alkohol alkol 
alma elma 
ananász ananas 
anizs anason 
apró uborka salatalık 

º árpa  arpa unu 
avokádó avokado 
bab fasulye 
banán muz 
barack şeftali 
bárány kuzu 
bazsalikom fesleğen 
birsalma ayva 
bor şarap 
bors biber 
borsmenta nane 
borsó bezelye 

º brazildió Brezilya cevizi 
brokkoli brokoli 
burgonya patates 

º búza buḡday (unu) 
cayenne-i bors acı kırmızı biber 
cikória frenk salatası 
citrom limon 
csalán ısırgan otu 
cseresznye kiraz 
csiperkegomba mantar 
csokoládé çikolata 
curry curry; köri 
datolya hurma 
dinnye kavun; karpuz 

º dió ceviz 
º dió ceviz 

édeskömény rezene 
élesztő maya 

éti csiga salyangoz 
fahéj tarçın  
fekete üröm misk otu 
feketekagyló midye 
fokhagyma sarımsak 
földieper çilek 

º földimogyoró fıstık 
foltos tőkehal mezgit 
füge incir 
fűszer baharat; ot 
fűszerpaprika biber 
garnélarák karides 
grapefruit greyfurt 
gyömbér zencefil 
hajdina karabuḡday 

º hal balık 
hering ringa balığı 
homár ıstakoz 
hús et 
juhhús koyun eti 
kagyló midye 
kakaó kakao 
kakukkfű kekik 

º kamut kamut 
kapor dereotu 
kardamom kakule tohumu 

º kéndioxid kükürt dioksit 
kerti mák haşhaş 

º kesudió akaju cevizi 
kivi kivi 
kókuszdió hindistan cevizi 
köménymag kimyon 
koriander kişniş 
körte armut 
kukorica mısırunu 
lazac som balığı 
lencse mercimek 
lestyán selâm otu 

º liszt un 
º macadámia dió Makadamya cevizi 

majoranna izmir kekiği; güveyik 
     otu; kekik otu; 
     kekikotu; 
mák haşhaş 
makréla uskumru 

º mandula badem 
mangó mango (hintkirazı) 
marcipán badem ezmesi 
marhahús sıḡır (eti) 
méz bal 

º mogyoró fındık 
º mustár hardal 

napraforgómag ay çekirdeḡi 
narancs portakal 
oregánó kekik otu 

orvosi zsálya adaçayı 
őszibarack şeftali 
osztriga istiridye 
papaja papaya 
paprika biber 
paradicsom domates 
paraj ıspanak 

º pekándió Pekan cevizi; Pιkan 
petrezselyem maydanoz 

º pisztácia antep fıstıģı 
pisztráng alabalık 
rák karides 

º rák ? 
rizs pirinç 

º rozs  çavdar (unu) 
sajt peynir 
sárgabarack kayısı 
sárgarépa havuç 
sertéshús domuz (eti) 

º sikér glüten 
º sikértartalmú glüten 

síma lepényhal yaldızlı pisi balıḡı 
sör bira 
sügér levrek 
szamóca çilek 
szardella hamsi 
szelídgesztenye kestane 
szerecsendió küçük hindistan cevizi 

º szezámmag susam 
szilva erik 

º szójabab soya fasulyesi 
szőlő üzüm 

º szulfitok sülfit 
tárkony tarhun 

º tej (tehén) süt (inek) 
º tojás yumurta 

tőkehal (küçük) morina 
tonhal ton balıģı 

º tönkölybúza kιlçιksιz 
tyúkhús piliç (eti) 
uborka salatalık 
vanília vanilya 
vöröshagyma soğan 

º zab yulaf 
º zeller kereviz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


