
 

 
 
 
 

 TR F 
 Türkçe Fransızca 
 
 
 
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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Je suis allergique à … 

 

çiğ cru 
kuru sec 
pişmiş cuit 
taze frais / fraîche 
 
acı kırmızı biber chili 
adaçayı sauge 

º akaju cevizi noix de cajou 
alabalık truite 
alkol alcool 
ananas ananas 
anason anis 

º antep fıstıģı pistaches  
armut poire 

º arpa unu orge  
avokado avocat 
ay çekirdeḡi graine de tournesol 
ayva coing 

º badem amande 
badem ezmesi massepain 
baharat épice 
bal miel 

º balık poisson   
bezelye pois 
biber piment; poivre 
bira bière 

º Brezilya cevizi noix du Brésil 
brokoli brocoli 

º buḡday (unu) blé 
º çavdar (unu) seigle  
º ceviz fruits à coques; noix 

çikolata chocolat 
çilek fraise 
curry; köri curry 
dereotu aneth  
domates tomate 
domuz (eti) porc 
elma pomme 
erik prune 
et viande  
fasulye haricot 

fesleğen basilic 
º fındık noisette 
º fıstık arachides 

frenk salatası chicorée 
º glüten gluten   

greyfurt pamplemousse 
güveyik otu marjolaine 
hamsi anchois 

º hardal moutarde 
haşhaş pavot 
havuç carotte 
hindistan cevizi noix de coco 
hurma datte 
incir figue 
ısırgan otu ortie 
ıspanak épinard 
ıstakoz homard 
istiridye huître 
izmir kekiği marjolaine 
kakao cacao 
kakule tohumu cardamome 

º kamut kamut 
karabuḡday sarrasin 
karides crabe 
kavun; karpuz melon 
kayısı abricot 
kekik thym 
kekik otu marjolaine; origan 

º kereviz céleri 
kestane marron 
kimyon cumin  
kiraz cerise 
kişniş coriandre 
kivi kiwi 
koyun eti viande de mouton 
küçük hindistan cevizi noix muscade  
küçük morina cabillaud 

º kükürt dioksit anhydride sulfureux 
kuzu agneau 

º kιlçιksιz épeautre 
levrek perchaude 
limon citron 

º Makadamya cevizi noix de Macadamia 
mango (hintkirazı) mangue 
mantar champignon 
maya levure 
maydanoz persil 
mercimek lentilles 
mezgit églefin 
midye moule   
midye palourde 
mısırunu farine de maïs 
misk otu armoise 
morina cabillaud 
muz banane 

nane menthe 
ot herbes 
papaya papaye  
patates pomme de terre 

º Pekan cevizi noix de pécan 
peynir fromage 
piliç (eti) poulet   
pirinç riz 
portakal orange 

º Pιkan noix de pécan 
rezene fenouil semence 
ringa balığı hareng   
salatalık concombre 
salyangoz escargot  
şarap vin 
sarımsak ail 
şeftali pêche 
selâm otu livèche 
sıḡır (eti) boeuf 
soğan oignon 
som balığı saumon 

º soya fasulyesi soja 
º sülfit sulfites 
º susam graines de sésame 
º süt (inek) lait (vache) 

tarçın  cannelle  
tarhun herbe dragonne; 
     estragon 
ton balıģı thon   

º un farine 
uskumru maquereau 
üzüm raisin 
vanilya vanille 
yaldızlı pisi balıḡı plie 

º yulaf avoine 
º yumurta oeuf 

zencefil gingembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


