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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 alergija 

过敏原 alergenas 

食物过敏（反应） alergija nuo maisto 

过敏的，患过敏症的 alergiškas 

抗组胺药物 anti-histamininis 

过敏性休克 anafilaktinis šokas 

我对……过敏 aš alergiškas... 

超敏反应 per didelis jautrumas 
maistui 

组胺 histaminas 

食物不耐受 nepakantumas maistui 

不耐受 nepakantus 

蛋白质 baltymas 

无过敏原 be alergenų 

  

乳制品乳制品乳制品乳制品 pieno produktai 

乳糖 pieno cukrus 

酪蛋白 kazeinas 

乳糖不耐受 nepakantumas laktozei  

酸奶 jogurtas 

（克非尔）酸乳酒 kefyras 

乳糖 laktozė 

奶 pienas 

山羊奶 ožkos pienas 

绵羊奶 avies pienas 

牛奶 karvės pienas 

黄油 sviestas 

奶油 grietinė 

脱脂奶油 plakta grietinė 

乳蛋白 pieno baltymas 

奶酪 sūris 

乳清 išrūgos 

酪乳 pasukos 

乳清粉 išrūgų milteliai 

  

花生花生花生花生 žemės riešutas 

树生坚果树生坚果树生坚果树生坚果 riešutai augantys 
medžiuose 

腰果 kišju riešutas 

胡杏树，胡杏仁 migdolas 

榛子 riešutas 

栗子 kaštainis 

巴西坚果 braziliškas riešutas 

可可仁 kokoso riešutas 

花生酱 žemės riešutų sviestas 

花生酱汁，串烧酱 žemės riešutų padažas 

石栗 kemiri riešutas 

核桃 graikiškas riešutas 

澳大利亚坚果 makadamija riešutas 

坚果 riešutai 

美国山核桃 pekano riešutas 

花生油 žemės riešutų aliejus 

核桃油 graikiškų riešutų aliejus 

松子，松仁 ananasinis riešutas 

开心果 pistacija 

黄杏仁 abrikoso bruonduolys 

  

大豆大豆大豆大豆 sojos pupelė 

卵磷脂 leticinas 

酱油 sojos padažas 

豆油 sojos aliejus 

大豆蛋白 sojos baltymas 

丹贝 tempe 

豆腐 tofu, pupų varškė 

  

豆类豆类豆类豆类 pupos 

豌豆 žirnis 

豆子，豆类 pupa 

豌豆，蚕豆 ankštis 

小扁豆（豌豆） lęšis 

羽扇豆 lubinas 

  

面筋面筋面筋面筋 glitimas 

苋菜（苋属植物） burnotis 

淀粉 krakmolas 

稻米 ryžiai 

燕麦 avižos 

黑麦 rugiai 

大麦 miežiai 

腹泻 celiakija 

糠，麸 sėlenos 

面粉 miltai 

小麦醇溶蛋白 gliadinas 

麦谷蛋白 gliuteninas 

面筋不耐受 nepakantumas glitimui 

一种起源于印度的小麦 kamuta 

玉米 javai, kukurūzai 

稷, 黍粒 sora 

斯佩尔特小麦 kviečiai "spelta" 

木薯 tapijoka 

小麦 kviečiai 

荞麦（蓼科荞麦属） grikiai 

碎小麦 kapoti kviečiai 
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黑小麦 kvietrugiai 

  

海鲜海鲜海鲜海鲜 jūros maistas 

凤尾鱼 ančiuvis 

青鱼（鲱） silkė 

金枪鱼 tunas 

鳕鱼 menkė 

虾 krevetė 

螃蟹 krabas 

鲤鱼 karpis 

鲭鱼 skumbrė 

黑线鳕 juodalopė menkė 

龙虾 omaras 

鳎 jūrų liežuvis 

贝类 kiautuotasis vėžys 

蚌类 dvigeldis moliuskas, midija 

牡蛎 austrė 

鱼 žuvis 

旗鱼 kardžuvė 

河鲈 ešerys 

比目鱼 plekšnė 

章鱼 aštuonkojis 

三文鱼 lašiša 

欧蝶鱼（欧鲽） plekšnė 

鲑鱼 upėtakis 

  

鸡鸡鸡鸡 višta 

蛋蛋蛋蛋 kiaušinis 

清蛋白 albuminas 

卵白蛋白 ovo-albuminas 

蛋白，蛋清 kiaušinio baltymas 

伴清蛋白 conalbuminas 

蛋黄 kiaušinio trynys 

血球素，球蛋白 globulinas 

蛋黄素，卵磷脂 kiaušinio leticinas 

溶菌酶 lisozimas 

蛋黄酱 majonezas 

  

肉肉肉肉 mėsa 

羊肉 aviena 

山羊肉 ėriena 

猪肉 kiauliena 

牛肉 jautiena 

小牛肉 veršiena 

肉馅 kapota mėsa 

汉堡包 hamburgeris 

火腿 kumpis 

肌肉蛋白 raumenų baltymai 

意大利腊肠 saliamis 

腊肠，香肠 dešra 

肉替代品 mėsos pakaitalas 

  

香料香料香料香料 prieskoniai 

香草料香草料香草料香草料 vaistažolė 

芹菜 salieras 

香菜 kmynas 

蒜 česnakas 

茴芹 anyžius 

肉桂，桂皮 cinamonas 

洋葱 svogūnas 

胡荽 kalendra 

茴香 paprastasis pankolis 

罗勒  bazilija 

胡椒薄荷，薄荷 šaltmėtė 

芥末 garstyčios 

黄芥末 geltonosios garstyčios 

黑芥子，黑芥末 juodosios garstyčios 

肉豆蔻 muškatas 

芥末油 garstyčių aliejus 

胡椒粉 pipiras 

西芹，欧芹 petražolė 

鼠尾草（蒿属植物） šalavijas 

百里香（麝香草属植物） čiobrelis 

  

巧克力巧克力巧克力巧克力 šokoladas 

可可 kakava 

可可粉 kakavos milteliai 

可可脂 kakavos sviestas 

可可块（糖膏） kakavos masė 

  

添加剂添加剂添加剂添加剂 paprastasis pankolis 

安息香酸 benzoninė rūkštis 

山梨酸 šermukščių rūgštis 

含氮色 azo-spalvos 

香子兰（香草），香子兰
精 

vanilė 

安息香酸盐 benzoatas 

食品着色剂 maisto spalvos 

防腐剂 konservantai 

二氧化硫 sieros dioksidas 

谷氨酸盐 gliutamino rūgštis, MSG 
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水杨酸盐 salicilo rūgštis 

山梨酸盐 sorbatas 

亚硫酸盐 priedai, papildai 

酒石黄 tartrazinas 

香草醛，香兰素 vanilinis 

  

糖糖糖糖 cukrus 

甜味剂甜味剂甜味剂甜味剂 saldiklis 

水果糖 vaisių cukrus 

转化糖 perdirbtas cukrus 

阿斯吧甜糖 aspartamė 

右旋糖 dekstrozė 

果糖 fruktozė 

葡萄糖 gliukozė 

菊粉 inulin 

乳糖醇 laktitozė 

乳果糖 laktulozė 

麦芽糖醇 maltitozė 

蜜 medus 

蔗糖 sacharozė 

山梨糖醇 sorbitozė 

葡萄糖浆 gliukozės sirupas 

木糖醇 ksilitozė 

  

水果水果水果水果 vaisiai 

蔬菜蔬菜蔬菜蔬菜 daržovės 

鳄梨 avokadas 

李子 slyva 

香蕉 bananas 

西兰花 （椰菜） brokolis 

胡萝卜 morka 

樱桃 vyšnia 

柑橘类水果 citrusiniai vaisiai 

菠菜 špinatas 

无花果 figa 

猕猴桃 kivis 

橙子 apelsinas 

青柠 laimas 

柠檬 citrina 

苹果 obuolys 

草莓 braškė 

黄瓜 agurkas 

梨 kriaušė 

桃 persikas 

橙汁 apelsinų sultys 

椰枣 datulė 

橘子 mandarinas 

番茄 pomidoras 

葡萄柚 greifurtas 

葡萄 vynuogė 

  

酵母酵母酵母酵母 mielės 

酵母提取物，酵母膏 mielių ekstraktas 

芝麻芝麻芝麻芝麻 sezamo sėklos 

芝麻油 sezamų aliejus 

酒精酒精酒精酒精 alkoholis 

葵花籽葵花籽葵花籽葵花籽 saulėgrąžų sėklos 

蘑菇蘑菇蘑菇蘑菇 grybas 

仙菇仙菇仙菇仙菇（（（（扇形扇形扇形扇形）））） kreivabūdė 

 


