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过敏过敏过敏过敏，，，，过敏反应过敏反应过敏反应过敏反应 αλλεργία 

过敏原 αλλεργιογόνο 

食物过敏（反应） τροφική αλλεργία 

过敏的，患过敏症的 αλλεργικός/ή 

抗组胺药物 αντι-ισταµινικά 

过敏性休克 αναφυλακτικό σοκ 

我对……过敏 Είµαι αλλεργικός/ή στο … 

超敏反应 τροφική υπερευαισθησία 

组胺 ισταµίνη 

食物不耐受 τροφική δυσανεξία 

不耐受 δυσανεκτικός 

蛋白质 πρωτεϊνη 

无过敏原 δεν περιέχει αλλεργιογόνα 

  

乳制品乳制品乳制品乳制品 γαλακτοκοµικά 
προϊόντα 

乳糖 γαλακτοσάκχαρα 

酪蛋白 καζεϊνη 

乳糖不耐受 δυσανεξία στη λακτόζη 

酸奶 γιαούρτι 

（克非尔）酸乳酒 κεφίρ 

乳糖 λακτόζη 

奶 γάλα 

山羊奶 γίδινο γάλα 

绵羊奶 πρόβειο γάλα 

牛奶 αγελαδινό γάλα 

黄油 βούτυρο 

奶油 κρέµα γάλακτος 

脱脂奶油 κρέµα σαντιγί 

乳蛋白 πρωτεϊνη γάλακτος 

奶酪 τυρί 

乳清 ορρός γάλακτος 

酪乳 βουτυρόγαλα 

乳清粉 σκόνη ορρού γάλακτος 

  

花生花生花生花生 (αράπικο) φυστίκι 

树生坚果树生坚果树生坚果树生坚果 καρποί 

腰果 κάσιου 

胡杏树，胡杏仁 αµύγδαλο 

榛子 φουντούκι 

栗子 κάστανο 

巴西坚果 καρύδια Βραζιλίας 

可可仁 ινδική καρύδα 

花生酱 φυστικοβούτυρο 

花生酱汁，串烧酱 σάλτσα φυστικιού 

石栗 καρύδι κεµίρι 

核桃 καρύδι 

澳大利亚坚果 καρπός µακαντέµια 

坚果 καρποί 

美国山核桃 καρύδια πεκάν 

花生油 φυστικέλαιο/αραχιδέλαιο 

核桃油 καρυδέλαιο 

松子，松仁 κουκουνάρια 

开心果 φυστίκι Αιγίνης 

黄杏仁 κουκούτσι βερίκοκου 

  

大豆大豆大豆大豆 σόγια 

卵磷脂 λεκιθίνη 

酱油 σάλτσα σόγιας 

豆油 σογιέλαιο 

大豆蛋白 πρωτεϊνη σόγιας 

丹贝 τέµπε 

豆腐 τοφού 

  

豆类豆类豆类豆类 λαχανικά 

豌豆 αρακάς 

豆子，豆类 φασόλι 

豌豆，蚕豆 όσπρια 

小扁豆（豌豆） φακές 

羽扇豆 λούπινο 

  

面筋面筋面筋面筋 γλουτένη 

苋菜（苋属植物） αµάραντος 

淀粉 άµυλο 

稻米 ρύζι 

燕麦 βρώµη 

黑麦 σίκαλη 

大麦 κριθάρι 

腹泻 κοιλιακή ασθένεια (λόγω 
δυσανοχής σε γλουτένη 

糠，麸 πίτουρο 

面粉 αλεύρι 

小麦醇溶蛋白 γλιαδίνη 

麦谷蛋白 γλουτενίνη 

面筋不耐受 δυσανεξία στη γλουτένη 

一种起源于印度的小麦 καµούτ 

玉米 αραβόσιτος/καλαµπόκι 

稷, 黍粒 κεχρί 

斯佩尔特小麦 σπελτ 

木薯 ταπιόκα 

小麦 σιτάρι 

荞麦（蓼科荞麦属）  
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碎小麦 πλιγούρι 

黑小麦 τριτικάλε 

  

海鲜海鲜海鲜海鲜 θαλασσινά 

凤尾鱼 αντζούγια 

青鱼（鲱） ρέγγα 

金枪鱼 τόνος 

鳕鱼 µπακαλιάρος 

虾 γαρίδα 

螃蟹 καβούρι 

鲤鱼 κυπρίνος 

鲭鱼 σκουµπρί 

黑线鳕 µπακαλιάρος 

龙虾 αστακός 

鳎 γλώσσα 

贝类 οστρακόδερµα 

蚌类 µύδια 

牡蛎 στρείδι 

鱼 ψάρι 

旗鱼 ξιφίας 

河鲈 πέρκα 

比目鱼 γλώσσα 

章鱼 χταπόδι 

三文鱼 σολωµός 

欧蝶鱼（欧鲽） πλευρονήκτης 

鲑鱼 πέστροφα 

  

鸡鸡鸡鸡 κοτόπουλο 

蛋蛋蛋蛋 αβγό 

清蛋白 αλβουµίνη  

卵白蛋白 αλβουµίνη αβγού 

蛋白，蛋清 ασπράδι αβγού 

伴清蛋白 κοναλβουµίνη 

蛋黄 κρόκος αβγού 

血球素，球蛋白 γλοβουλίνη 

蛋黄素，卵磷脂 λεκιθίνη αβγού 

溶菌酶 λυσοζύµη 

蛋黄酱 µαγιονέζα 

  

肉肉肉肉 κρέας 

羊肉 αρνήσιο/πρόβειο κρέας 

山羊肉 αρνήσιο κρέας 

猪肉 χοιρινό κρέας 

牛肉 βοδινό κρέας 

小牛肉 µοσχαρίσιο 

肉馅 κιµάς 

汉堡包 µπιφτέκι  

火腿 ζαµπόν 

肌肉蛋白 µυική πρωτεϊνη 

意大利腊肠 σαλάµι 

腊肠，香肠 λουκάνικο 

肉替代品 υποκατάστατο κρέατος 

  

香料香料香料香料 µπαχαρικά 

香草料香草料香草料香草料 βότανα 

芹菜 σέλινο 

香菜 κύµινο 

蒜 σκόρδο 

茴芹 γλυκάνισος 

肉桂，桂皮 κανέλα 

洋葱 κρεµµύδι 

胡荽 κόλιανδρο 

茴香 µάραθος 

罗勒  βασιλικός 

胡椒薄荷，薄荷 δυόσµο 

芥末 µουστάρδα 

黄芥末 κίτρινη µουστάρδα 

黑芥子，黑芥末 µαύρη µουστάρδα 

肉豆蔻 µοσχοκάρυδο 

芥末油 µουσταρδέλαιο 

胡椒粉 πιπέρι 

西芹，欧芹 µαϊντανός 

鼠尾草（蒿属植物） φασκόµηλο 

百里香（麝香草属植物） θυµάρι 

  

巧克力巧克力巧克力巧克力 σοκολάτα 

可可 κακάο 

可可粉 σκόνη κακάο 

可可脂 βούτυρο κακάο 

可可块（糖膏） κακαόµαζα 

  

添加剂添加剂添加剂添加剂 πρόσθετα 

安息香酸 βενζοϊκό οξύ 

山梨酸 σορβικό οξύ 

含氮色 αζο-χρωστικές 

香子兰（香草），香子兰
精 

βανίλια 

安息香酸盐 βενζοϊκά άλατα 

食品着色剂 χρωστικές τροφίµων 

防腐剂 συντηρητικά 

二氧化硫 διοξείδιο του θείου 
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谷氨酸盐 γλουταµικά, γλουταµικό 
µονονάτριο 

水杨酸盐 σαλικυλικά άλατα 

山梨酸盐 σορβικά άλατα 

亚硫酸盐 θειώδης 

酒石黄 ταρτραζίνη 

香草醛，香兰素 βανιλλίνη 

  

糖糖糖糖 ζάχαρη 

甜味剂甜味剂甜味剂甜味剂 γλυκαντικό 

水果糖 φρουτοσάκχαρο 

转化糖 ινβερτοσάκχαρο 

阿斯吧甜糖 ασπαρτάµη 

右旋糖 δεξτρόζη 

果糖 φρουκτόζη 

葡萄糖 γλυκόζη 

菊粉 ινουλίνη 

乳糖醇 λακτιτόλη 

乳果糖 λακτουλόζη 

麦芽糖醇 µαλιτόλη 

蜜 µέλι 

蔗糖 σακχαρόζη 

山梨糖醇 σορβιτόλη 

葡萄糖浆 σιρόπι γλυκόζης 

木糖醇 ξυλιτόλη 

  

水果水果水果水果 φρούτο 

蔬菜蔬菜蔬菜蔬菜 χορταρικά 

鳄梨 αβοκάντο 

李子 δαµάσκηνο 

香蕉 µπανάνα 

西兰花 （椰菜） µπρόκολο 

胡萝卜 καρότο 

樱桃 κεράσι 

柑橘类水果 εσπεριδοειδή 

菠菜 σπανάκι 

无花果 σύκο 

猕猴桃 ακτινίδιο 

橙子 πορτοκάλι 

青柠 λάιµ 

柠檬 λεµόνι 

苹果 µήλο 

草莓 φράουλα 

黄瓜 αγγούρι 

梨 αχλάδι 

桃 ροδάκινο 

橙汁 χυµός πορτοκάλι 

椰枣 χουρµάς 

橘子 µανταρίνι 

番茄 τοµάτα 

葡萄柚 γκρέιπφρουτ 

葡萄 σταφύλι 

  

酵母酵母酵母酵母 µαγιά 

酵母提取物，酵母膏 εκχύλισµα µαγιάς 

芝麻芝麻芝麻芝麻 σουσάµι 

芝麻油 σουσαµέλαιο 

酒精酒精酒精酒精 αλκοόλ 

葵花籽葵花籽葵花籽葵花籽 ηλιόσποροι 

蘑菇蘑菇蘑菇蘑菇 µανιτάρι 

仙菇仙菇仙菇仙菇（（（（扇形扇形扇形扇形）））） πλευρωτός ο οστρεώδης 

 


