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 Türkçe Almanca 
 
 
 
Avrupa Birliğindeki paketlenmiş tüm gıda mad-
delerin katkıları istisnasız içeriği işaretlenmiştir. 
o Bu Ülkeler hariç : Rusya , Türkiye. 
 
Bu katkılar sözlükte mavi olarak işaretli. 
■ Gluten içeren tahıl çeşitleri (buğday, çavdar, 

arpa, yulaf, kılçıksız buğday, kamut veya 
hibrit türleri) ve ürünleri 

■ Kabuklular ve ürünleri 
■ Yumurta ve ürünleri 
■ Balık ve ürünleri 
■ Yerfıstığı ve ürünleri 
■ Soya fasulyesi ve ürünleri 
■ Süt ve süt ürünleri (laktoz dahil) 
■ Yerfıstığı, fındık ve fıstık gibi sert kabuklu 

meyveler, badem [Amygdalus communis 
L.], fındık [Corylus avellana], ceviz [Juglans-
regia], cashew fıstığı [kaju] [Anacardium oc-
cidentale], pekan fındığı [Carya illinoiesis 
Wangenh K.Koch], brezilya fındığı [Berthol-
letia excelsa], antep fıstığı [Pistacia vera], 
macadamia fındığı ve Queensland fındığı 
[Macadamia ternifolia] ve bunların ürünleri 

■ Kereviz ve ürünleri 
■ Hardal ve ürünleri 
■ Susam tohumu ve ürünleri 
■ Kükürt dioksit ve sülfitler, (SO2 cinsinden en 

çok 10 mg/kg veya 10mg/L) 
 
Sözlük yardımı ile sizin şahsınıza ait Alerjenleri 
belirleyebilirsiniz. 
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Ich habe eine Allergie gegen … 

 

çiğ roh 
kuru getrocknet 
pişmiş gekocht 
taze frisch 
 
acı kırmızı biber Cayennepfeffer; 
     Chilipfeffer 
adaçayı Salbei 

º akaju cevizi Cashewnuss 
alabalık Forelle 
alkol Alkohol 
ananas Ananas 
anason Anis 

º antep fıstıģı Pistazie 
armut Birne 

º arpa unu Gerste 
avokado Avocado 
ay çekirdeḡi Sonnenblumenkern 
ayva Quitte 

º badem Mandel 
badem ezmesi Marzipan 
baharat Gewürze 
bal Honig 

º balık Fisch 
bezelye Erbse 
biber Paprika (Gewürz);  
     Paprika (Schote); 
     Pfeffer 
bira Bier 

º Brezilya cevizi Paranuss 
brokoli Brokkoli 

º buḡday (unu) Weizen 
º çavdar (unu) Roggen 
º ceviz Nuss; Walnuss 

çikolata Schokolade 
çilek Erdbeere 
curry; köri Curry 
dereotu Dill 
domates Tomate 
domuz (eti) Schweinefleisch 
elma Apfel 

erik Pflaume 
et Fleisch 
fasulye Bohne 
fesleğen Basilikum 

º fındık Haselnuss 
º fıstık Erdnuss 

frenk salatası Chicoree; Zichorie 
º glüten Gluten 

greyfurt Grapefruit 
güveyik otu Majoran 
hamsi An(s)chovis 

º hardal Senf 
haşhaş Mohn 
havuç Karotte; Möhre 
hindistan cevizi Kokosnuss 
hurma Dattel 
incir Feigen 
ısırgan otu Brennnessel 
ıspanak Spinat 
ıstakoz Hummer 
istiridye Auster 
izmir kekiği Majoran 
kakao Kakao 
kakule tohumu Kardamom 

º kamut Kamut 
karabuḡday Buchweizen 
karides Krabbe 
kavun; karpuz Melone 
kayısı Aprikose 
kekik Thymian 
kekik otu Majoran; Oregano 

º kereviz Sellerie  
kestane Esskastanie 
kimyon Kümmel 
kiraz Kirsche 
kişniş Koriander 
kivi Kiwi 
koyun eti Schaffleisch 
küçük hindistan cevizi Muskatnuss 
küçük morina Dorsch 

º kükürt dioksit Schwefeldioxid 
kuzu Lamm 

º kιlçιksιz Dinkel 
levrek Barsch 
limon Zitrone 

º Makadamya cevizi Macadamianuss 
mango (hintkirazı) Mango 
mantar Champignon 
maya Hefe 
maydanoz Petersilie 
mercimek Linse 
mezgit Schellfisch 
midye Miesmuschel 
midye Muschel 
mısırunu Mais 

misk otu Beifuss 
morina Kabeljau 
muz Banane 
nane Pfefferminze 
ot Kräuter 
papaya Papaya 
patates Kartoffel 

º Pekan cevizi Pekannuss 
peynir Käse 
piliç (eti) Hühnerfleisch 
pirinç Reis 
portakal Apfelsine; Orange 

º Pιkan Pekannuss 
rezene Fenchel(samen) 
ringa balığı Hering 
salatalık Gurke 
salyangoz Weinbergschnecke 
şarap Wein 
sarımsak Knoblauch 
şeftali Pfirsich 
selâm otu Liebstöckel 
sıḡır (eti) Rindfleisch 
soğan Zwiebel 
som balığı Lachs 

soya fasulyesi Sojabohne 
º sülfit Sulfite 
º susam Sesam 
º süt (inek) Milch (Kuh) 

tarçın  Zimt 
tarhun Estragon 
ton balıģı Thunfisch 

º un Mehl 
uskumru Makrele 
üzüm Weintraube 
vanilya Vanille 
yaldızlı pisi balıḡı Scholle 

º yulaf Hafer 
º yumurta Ei 

zencefil Ingwer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


