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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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Ik ben allergisch voor … 

 

çiğ rauw 
kuru gedroogd 
pişmiş gekookt 
taze vers 
 
acı kırmızı biber chilipoeder 
adaçayı salie 

º akaju cevizi cashewnoot 
alabalık forel 
alkol alcohol 
ananas ananas 
anason anijs 

º antep fıstıģı pistachenoten 
armut peer 

º arpa unu gerst 
avokado avocado 
ay çekirdeḡi zonnebloempitten 
ayva kweeappel; kweepeer 

º badem amandel 
badem ezmesi marsepein 
baharat specerijen 
bal honing 

º balık vis 
bezelye erwt 
biber paprika; peper 
bira bier 

º Brezilya cevizi paranoot 
brokoli broccoli 

º buḡday (unu) tarwe 
º çavdar (unu) rogge 
º ceviz noot; walnoot 

çikolata chocolade 
çilek aardbei 
curry; köri kerrie 
dereotu dille 
domates tomaat 
domuz (eti) varkensvlees 
elma appel 
erik pruim  
et vlees 
fasulye boon 

fesleğen basilicum 
º fındık hazelnoot 
º fıstık pinda 

frenk salatası cichorei 
º glüten gluten 

greyfurt grapefruit; pomelo 
güveyik otu majoraan 
hamsi ansjovis 

º hardal mosterd 
haşhaş maanzaad  
havuç peen; wortel 
hindistan cevizi kokosnoot 
hurma dadel 
incir vijg 
ısırgan otu brandnetel 
ıspanak spinazie 
ıstakoz zeekreeft 
istiridye oester 
izmir kekiği majoraan 
kakao cacao 
kakule tohumu kardemom 

º kamut kamut 
karabuḡday boekweit 
karides krab 
kavun; karpuz meloen 
kayısı abrikoos 
kekik tijm 
kekik otu majoraan; oregano 

º kereviz selderij 
kestane tamme kastanje 
kimyon karwij; kummel; 
     komijn 
kiraz kers 
kişniş koriander 
kivi kiwi 
koyun eti schapevlees 
küçük hindistan cevizi nootmuskaat 
küçük morina jonge kabeljauw; 
     dors 

º kükürt dioksit zwaveldioxyde 
kuzu lam (vlees) 

º kιlçιksιz spelt  
levrek baars 
limon citroen 

º Makadamya cevizi macadamianoten 
mango (hintkirazı) mango 
mantar champignon 
maya gist  
maydanoz peterselie 
mercimek linze 
mezgit schelvis 
midye (eetbare) mossel 
mısırunu mais 
misk otu bijvoet 
morina kabeljauw 

muz banaan 
nane pepermunt 
ot kruiden 
papaya papaja 
patates aardappel 

º Pekan cevizi pekanoot 
peynir kaas  
piliç (eti) kippevlees 
pirinç rijst 
portakal sinasappel 

º Pιkan pekanoot 
rezene venkel; venkelzaad 
ringa balığı haring 
salatalık komkommer  
salyangoz wijngaardslak 
şarap wijn 
sarımsak knoflook 
şeftali perzik 
selâm otu lavas 
sıḡır (eti) rundvlees 
soğan ui 
som balığı zalm 

º soya fasulyesi sojaboon 
º sülfit sulfieten 
º susam sesam 
º süt (inek) melk (koe) 

tarçın  caneel 
tarhun dragon 
ton balıģı tonijn 

º un meel 
uskumru makreel 
üzüm druif 
vanilya vanille 
yaldızlı pisi balıḡı schol 

º yulaf haver 
º yumurta ei 

zencefil gember 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


