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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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çiğ hrár 
kuru Þurrkaður 
pişmiş soðinn 
taze ferskur 
 
acı kırmızı biber chili-pipar 
adaçayı salvía 

º akaju cevizi kasjú-hneta 
alabalık silungur 
alkol hreinsaður vínandi 
ananas ananas 
anason anis 

º antep fıstıģı pistasiuhneta 
armut pera 

º arpa unu bygg 
avokado avokató 
ay çekirdeḡi sólblómafræ 
ayva kveða 

º badem mandla 
badem ezmesi marsipan 
baharat krydd 
bal hunang 

º balık fiskur 
bezelye baun 
biber paprika; pipar 
bira bjór 

º Brezilya cevizi parahneta 
brokoli spergilkál 

º buḡday (unu) hveiti 
º çavdar (unu) rúgur 
º ceviz hneta; valhneta 

çikolata súkkulaði 
çilek jarðarber 
curry; köri karrí 
dereotu dill 
domates tómatur 
domuz (eti) svinakjöt 
elma epli 
erik plóma 
et kjöt 
fasulye baun 

fesleğen ilmjurt 
º fındık heslihneta 
º fıstık jarðhneta 

frenk salatası síkoría; kaffibætir 
º glüten gluten 

greyfurt greip 
güveyik otu merian 
hamsi ansjósa 

º hardal sinnep 
haşhaş valmúafræ 
havuç gulrót 
hindistan cevizi kokoshneta 
hurma daðla 
incir fíkja 
ısırgan otu brenninetla 
ıspanak spínat 
ıstakoz humar 
istiridye ostra 
izmir kekiği merian 
kakao kókó 
kakule tohumu kardimomma 

º kamut kamut 
karabuḡday bókhveiti 
karides krabbi 
kavun; karpuz melóna 
kayısı aprikósa 
kekik timian 
kekik otu merian; oregano 

º kereviz seljurót 
kestane kastaníuhneta 
kimyon kúmen 
kiraz kirsuber 
kişniş koriander 
kivi kiwi 
koyun eti kindakjöt 
küçük hindistan cevizi múskathneta 
küçük morina Þorskur 

º kükürt dioksit súlfurdioxide 
kuzu lambakjöt 

º kιlçιksιz speldi-mjöl 
levrek aborri 
limon sitróna 

º Makadamya cevizi macadamia-hneta 
mango (hintkirazı) mangó 
mantar ætisveppur 
maya ger 
maydanoz steinselja 
mercimek linsubaunir 
mezgit ýsa 
midye skelfiskur 
mısırunu mais 
morina Þorskur 
muz banani 
nane piparmynta 
ot jurt 

ot kryddjurtir; planta 
papaya papaya 
patates kartafla 

º Pekan cevizi pekanhneta 
peynir ostur 
piliç (eti) kjúklingur 
pirinç hrísgrjón 
portakal appelsína 

º Pιkan pekanhneta 
rezene fennikel 
ringa balığı síld 
salatalık agúrka 
salyangoz vinbergssnigill 
şarap vín 
sarımsak hvítlaukur 
şeftali ferskja 
sıḡır (eti) nautakjöt 
soğan laukur 
som balığı lax 

º soya fasulyesi soyjabaunir 
º sülfit sulfit 
º susam sesamfræ 
º süt (inek) mjólk (kúa) 

tarçın  kanill 
tarhun estragon 
ton balıģı túnfiskur 

º un hveiti 
uskumru makrill 
üzüm vínber 
vanilya vanilla 
yaldızlı pisi balıḡı rauðspretta 

º yulaf hafrar 
º yumurta egg 

zencefil engifer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


