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Europos Sajungoje ant supakuotu maisto pro-
duktu apie šiuos ingredientus turi buti nurodyta 
be išimciu. 
o Taisykle negalioja Rusijai ir Turkijai. 
 
Šie ingredientai žodyne pažymeti melynai. 
 

■ Gliteno turintys javai (t. y. kviečiai, miežiai, 
rugiai, avižos, spelta, kamut arba jų sukryž-
mintos atmainos) ir jų produktai 

■ Vėžiagyviai ir jų produktai 
■ Kiaušiniai ir jų produktai 
■ Žuvis ir jos produktai 
■ Žemės riešutai ir jų produktai 
■ Sojų pupelės ir jų produktai 
■ Pienas ir jo produktai (įskaitant laktozę) 
■ Riešutai, t. y. migdolai [Amygdalus commu-

nis L .], lazdynų riešutai [Corylus avellana], 
graikiniai riešutai [Juglans regia], karijos 
[Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], ana-
kardžiai [Anakardium occidentale], pistaci-
jos [Pistacia vera], bertoletijos [Bertholletia 
excelsa], makadamijos ir Kvinslendo riešu-
tai [Macadamia ternifolia] bei jų produktai 

■ Salierai ir jų produktai 
■ Garstyčios ir jų produktai 
■ Sezamų sėklos ir jų produktai 
■ Sieros dioksidas ir sulfitai, kurių koncentra-

cija didesnė kaip 10 mg/kg arba 10 mg/l, iš-
reikšti kaip SO2  

■ Lubinai ir jų produktai 
■ moliuskai ir jų produktai 
 
Šio žodyno pagalba jus galite susikurti asmeni-
ne alergijos kortele. 
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Sunt alergic la … 

 

išvirtas gătit 
sausas uscat 
šviežias proaspăt 
žalias  neprelucrat 
 
(prieskoninė) plante medicinale 
(vaistinė) plante medicinale 
abrikosas caisă 
aguona mac 
agurkas castravete; 
     castravecior 
alkoholis alcool 
alus bere 
ananasas ananas 
ančiuvis hamsie; sardea; 
     anşoa 
ankštinis pipiras ardei iute 
anyžius anason 
apelsinas portocală 
austrė stridie 
aviena carne de oaie  

* avižos ovăz 
avokada avocado 
bananas banană 
bazilikas busuioc 

* bertoletijos nucă de Brazilia 
braškė capşuni 
brokolis brocoli 
bulvė cartofi 
česnakas usturoi 
cikorija cicoare 
cinamonas scorţişoară 
citrina lămâi 
datulė curmală 
dvigeldis moliuskas midii 
ėriukas miel (carne) 
ešerys biban 
figa smochină 
gailioji dilgėlė despărţit 

* garstyčios muştar 
* glitimas gluten 

* graikinis riešutas nuci 
greipfrutas grapefruit 
grikiai grâu negru 
grybas ciuperci 
imbieras ghimbir 
jautiena carne de vită 
juodalopė menkė batog 
juodieji pipirai piper 
kakavos milteliai cacao 
kalendra coriandru 
kardamonas cardamon 
karis curry 
kaštonas castane 
kepimo mielės drojdie  
kiauliena carne de porc 

* kiaušinis ouă 
* kišju riešutas nucă de acaju 

kivis kiwi 
kmynai chimen; cimbru 
kokoso riešutas cocos 
krabas crab 

* krabas măr pădureţ 
krapai mărar 
krevetė crevete 
kriaušė pară 
kukurūziniai miltai mălai 

* kviečiai grâu 
* kvietiniai miltai grâu mare 
* kvietys spelta grâu spelt 

lašiša somon 
lęšis linte 
mairūnas sovârv 

* makadamijos nuci de macadamia 
mangas mango 
marcipanas marţipan 
medus miere 
menkė cod 
mėsa carne 
midija midii 

* miežiai orz 
* migdolas migdală 
* miltai făină 

morka morcov 
muskato riešutas miez de nucă 
obuolys măr 
omaras (vėžys) homar 
papaja (melionmedis) papaya 
paprastasis kietis peliniţă 
paprastasis pankolis chimen 

* pekano riešutas nuci pecan 
peletrūnas tarhon 
persikas piersică 
petražolė pătrunjel 

* pienas (karvės) lapte de vacă 
pipiras piper 

pipirmėtė mentă 
* pistacija fistic 

plekšnė calcan 
pomidoras roşii 
prieskonai alimente condimen- 
     tate / iuţi 
pupelė fasole 
raudonasis ankštinis  ardei iute 

pipiras  
raudonasis pipiras paprika 
raudonėlis oregano 
raukšlėtasis melionas pepene galben 

* riešutas alune de pădure; 
      nucă 
* rugiai secară 

ryžiai orez 
šalavijas pelin 

* salieras ţelină 
saulėgrąžų sėklos seminţe de floarea 
     soarelui 

* sezamo sėklos susan 
* sieros dioksidas dioxid de sulf 

silkė hering 
skumbrė scrumbie albastră 
slyva prune 

* sojos pupelės soia 
šokoladas ciocolată 
špinatai spanac 

* sulfitas sulfiţi 
sūris brânză 
svarainis gutui 
svogūnas ceapă 
tunas ton 
upėtakis crap 
vaistinė gelsvė leuştean 
vanilė vanilie 
vištiena carne de pui 
vynas vin 
vynuogė struguri 
vynuoginė sraigė  ? 
vyšnia cireşe 

* žemės riešutas  alună americană 
žirnis (žirnelis) mazăre 
žolelė plante medicinale 

* žuvis peşte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


