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In alle landen van de Europese Unie moeten de 
volgende ingrediënten op voorverpakte levens-
middelen, zonder uitzondering, altijd vermeld 
worden.  
o Dit geldt niet voor de volgende landen: Rusland, 

Turkije 
 
Deze ingrediënten zijn in het woordenboek met 
blauw gemarkeerd. 
■ Glutenbevattende granen (d.w.z. tarwe, rogge, 

gerst, haver, spelt en kamut of de hybride 
soorten daarvan) en producten op basis van 
glutenbevattende granen 

■ Schaaldieren en producten op basis van 
schaaldieren 

■ Eieren en producten op basis van eieren 
■ Vis en producten op basis van vis 
■ Aardnoten en producten op basis van aard-

noten 
■ Soja en producten op basis van soja 
■ Melk en producten op basis van melk (inclusief 

lactose) 
■ Schaalvruchten (amandelen [Amygdalus com-

munis L.], cashewnoten [Anacardium occiden-
tale], hazelnoten [Corylus avellana], walnoten 
[Juglans regia], pecannoten [Carya illinoiesis 
(Wangenh.) K. Koch], paranoten [Bertholletia 
excelsa], pistachenoten [Pistacia vera], maca-
damianoten [Macadamia ternifolia] en produc-
ten op basis van schaalvruchten 

■ Selderij en producten op basis van selderij 
■ Mosterd en producten op basis van mosterd 
■ Sesamzaad en producten op basis van se-

samzaad 
■ Zwaveldioxide en sulfieten in concentraties 

van meer dan 10 mg/kg of 10 mg/l uitgedrukt 
als SO2 

■ Lupine en producten op basis van lupine 
■ Weekdieren en producten op basis van 

weekdieren 
 
Met behulp van het woordenboek kunt u uw 
persoonlijke allergielijst samenstellen.  
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gedroogd torkad 
gekookt kokt 
rauw rå 
vers fräsch 
 
(eetbare) mossel mussla 
aardappel potatis 
aardbei jordgubbe 
abrikoos aprikos 
alcohol alkohol 

* amandel mandel 
ananas ananas 
anijs anis 
ansjovis ansjovis 
appel äpple 
avocado avocado 
baars aborre 
banaan banan 
basilicum basilika 
bier öl 
bijvoet gråbo 
boekweit bovete 
boon böna 
brandnetel brännässla 
broccoli broccoli 
cacao kakao 
caneel kanel 

* cashewnoot cashewnöt 
champignon champinjon 
chilipoeder chilipeppar  
chocolade choklad 
cichorei cikoria 
citroen citron 
dadel dadel 
dille dill 
dors kabeljo 
dragon dragon 
druif druva; vindruva 

* ei ägg-; ett 
erwt ärta 
forel forell 

garnaal räka 
gember ingefära 

* gerst korn 
gist  jäst; bottensats; 
  drägg 

* gluten blåväppling; gluten 
grapefruit grapefrukt 
haring strömming; sill 

* haver havre 
* hazelnoot hasselnöt 

honing honung 
jonge kabeljauw torsk  
kaas  ost 
kabeljauw kabeljo; torsk 

* kamut kamut 
kardemom kardemumma 
karwij kummin 
kerrie curry 
kers körsbär 
kippevlees kyckling 
kiwi kiwi 
knoflook vitlök 
kokosnoot kokosnöt 
komijn kummin 
komkommer  gurka 
koriander koriander 
krab krabba; räk 

* kreeft kräfta 
kruiden kryddor 
kummel kummin 
kweeappel; kweepeer kvitten(frukt) 
lam lamm 
lavas libbsticka 
linze linser 
maanzaad  vallmo 

* macadamianoten makadamianöt 
mais majsmjöl 
majoraan mejram 
makreel makrill 
mango mango 
marsepein marsipan;  
  mandelmassa 

* meel mjöl 
* melk (koe) mjölk (ko) 

meloen melon 
mossel mussla 

* mosterd senap 
* noot nöt 

nootmuskaat muskot; muskotnöt 
oester ostron 
oregano oregano 
papaja papaya 
paprika paprika 

* paranoot paranöt 
peen morot; karott 

peer päron 
* pekanoot pekannöt 

peper peppar 
pepermunt pepparmint; 
  pepparmynta 
perzik persika 

* pinda jordnöt 
* pistachenoten pistasch; pistacie 

pomelo grapefrukt 
pruim  plommon 
rijst ris 

* rogge råg 
rundvlees nötkött; oxkött 
salie salvia; kryddsalvia 
schapevlees fårkött 
schelvis kolja 
schol rödspätta 

* selderij selleri 
* sesam sesam 

sinasappel apelsin; orange 
* sojaboon sojaböna 

specerijen kryddor 
* spelt  spält 

spinazie spenat 
* sulfieten sulfit 

tamme kastanje äkta; kastanj 
* tarwe vete 

tijm timjan; 
  trädgårdstimjan 
tomaat tomat 
tonijn tonfisk 
ui lök 
vanille vanilj 
varkensvlees fläskkött 
venkel; venkelzaad fänkål 
vijg fikon 

* vis fisk 
vlees kött 

* walnoot valnöt 
wijn vin 
wijngaardslak vinbergssnäcka 
wortel morot; karott 
zalm lax 
zeekreeft hummer 
zonnebloempitten solrosfrö 

* zwaveldioxyde svaveldioxid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


