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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 алергија 

过敏原 алерген 

食物过敏（反应） алергија од храна 

过敏的，患过敏症的 алергичен  

抗组胺药物 антихистамини 

过敏性休克 анафилактичен шок 

我对……过敏 алергичен сум на... 

超敏反应 хиперосетливост на храна 

组胺 хистамин 

食物不耐受 нетолерантност кон 
определена храна 

不耐受 неподнослив 

蛋白质 протеин 

无过敏原 без алерген 

  

乳制品乳制品乳制品乳制品 млечни производи 

乳糖 млечен шеќер 

酪蛋白 казеин 

乳糖不耐受 нетолерантност кон 
лактоза  

酸奶 јогурт 

（克非尔）酸乳酒 кефир 

乳糖 лактоза 

奶 млеко 

山羊奶 козјо млеко 

绵羊奶 овчо млеко 

牛奶 кравјо млеко 

黄油 путер 

奶油 крем, павлака 

脱脂奶油 шлаг, матена павлака 

乳蛋白 млечен протеин 

奶酪 сирење 

乳清 сурутка 

酪乳 матеница добиена по 
биење (вадење) на 
путерот 

乳清粉 прав од сурутка 

  

花生花生花生花生 кикиритка 

树生坚果树生坚果树生坚果树生坚果 јаткасти овошки 

腰果 индиски орев 

胡杏树，胡杏仁 бадем 

榛子 лешник 

栗子 костен 

巴西坚果 бразилски орев 

可可仁 кокосов орев 

花生酱 путер од кикиритки 

花生酱汁，串烧酱 сос од кикиритки 

石栗 влакнести јатки 

核桃 орав 

澳大利亚坚果 макадамија 

坚果 јатки 

美国山核桃 калифорниски орев 

花生油 масло од кикиритки 

核桃油 оревово масло 

松子，松仁 семе од шишарка 
(пињоли) 

开心果 ф`стак 

黄杏仁 семка од кајсија 

  

大豆大豆大豆大豆 соино зрно 

卵磷脂 лецитин 

酱油 сос од соја 

豆油 масло од соја 

大豆蛋白 соин протеин 

丹贝 темпе 

豆腐 тофу 

  

豆类豆类豆类豆类 легуми, легуминози 

豌豆 грашок 

豆子，豆类 грав 

豌豆，蚕豆 мешунки 

小扁豆（豌豆） леќа 

羽扇豆 лупин 

  

面筋面筋面筋面筋 глутен 

苋菜（苋属植物） амарант 

淀粉 скроб 

稻米 ориз 

燕麦 овес 

黑麦 `рж 

大麦 јачмен 

腹泻 стомачно заболување 

糠，麸 трици 

面粉 брашно 

小麦醇溶蛋白 глиадин 

麦谷蛋白 глутенин 

面筋不耐受 неподносливост на глутен 

一种起源于印度的小麦 камут 

玉米 пченка 

稷, 黍粒 просо 

斯佩尔特小麦 троскот, пиреј 

木薯 тапиока 

小麦 пченица 

荞麦（蓼科荞麦属） хељда 
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碎小麦 булгур, бунгур 

黑小麦 вид на пченица 

  

海鲜海鲜海鲜海鲜 морска храна 

凤尾鱼 бргљун, вид на сардела 

青鱼（鲱） харинга 

金枪鱼 туна 

鳕鱼 бакалар 

虾 ракче 

螃蟹 краба, морски рак 

鲤鱼 шаран 

鲭鱼 скуша 

黑线鳕 вид на бакалар 

龙虾 јастог 

鳎 риба лист 

贝类 школки 

蚌类 школка 

牡蛎 острига 

鱼 риба 

旗鱼 сабјарка 

河鲈 гргач 

比目鱼 ража 

章鱼 октопод 

三文鱼 лосос 

欧蝶鱼（欧鲽） риба иверак 

鲑鱼 пастрмка 

  

鸡鸡鸡鸡 пиле 

蛋蛋蛋蛋 јајце 

清蛋白 албумин 

卵白蛋白 албумин од јајце 

蛋白，蛋清 белка од јајце 

伴清蛋白 коналбумин 

蛋黄 жолчка од јајце 

血球素，球蛋白 глобулин 

蛋黄素，卵磷脂 лецитин од јајце 

溶菌酶 лизозим 

蛋黄酱 мајонез 

  

肉肉肉肉 месо 

羊肉 овчо месо 

山羊肉 јагнешко месо 

猪肉 свинско месо 

牛肉 говедско месо 

小牛肉 телешко месо 

肉馅 мелено месо 

汉堡包 хамбургер 

火腿 шунка 

肌肉蛋白 мускулен протеин 

意大利腊肠 салама 

腊肠，香肠 колбас 

肉替代品 супституент на месо 

  

香料香料香料香料 зачини 

香草料香草料香草料香草料 тревки 

芹菜 целер 

香菜 ким 

蒜 лук 

茴芹 анасон 

肉桂，桂皮 цимет 

洋葱 кромид 

胡荽 коријандер 

茴香 коморач 

罗勒  босилок 

胡椒薄荷，薄荷 нане 

芥末 синап 

黄芥末 жолт синап-сенф 

黑芥子，黑芥末 црн синап 

肉豆蔻 морско оревче 

芥末油 масло од синап 

胡椒粉 црн пипер 

西芹，欧芹 магдонос 

鼠尾草（蒿属植物） жалфија 

百里香（麝香草属植物） мајчина душичка 

  

巧克力巧克力巧克力巧克力 чоколадо 

可可 какао 

可可粉 какао во прав 

可可脂 какао путер 

可可块（糖膏） какао маса 

  

添加剂添加剂添加剂添加剂 адитиви 

安息香酸 бензоинска киселина 

山梨酸 сорбинска киселина 

含氮色 азо бои 

香子兰（香草），香子兰
精 

ванила 

安息香酸盐 бензоат 

食品着色剂 прехранбени бои 

防腐剂 конзерванси 

二氧化硫 сулфур диоксид 
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谷氨酸盐 глутамат 

水杨酸盐 салицилат 

山梨酸盐 сорбат 

亚硫酸盐 сулфит 

酒石黄 тартразин 

香草醛，香兰素 ванилин 

  

糖糖糖糖 шеќер 

甜味剂甜味剂甜味剂甜味剂 засладувач 

水果糖 овошен шеќер 

转化糖 инвертен шеќер 

阿斯吧甜糖 аспартам 

右旋糖 декстроза 

果糖 фруктоза 

葡萄糖 гукоза 

菊粉 инулин 

乳糖醇 лактитол 

乳果糖 лактулоза 

麦芽糖醇 малтитол 

蜜 мед 

蔗糖 сахароза 

山梨糖醇 сорбитол 

葡萄糖浆 глукозен сируп 

木糖醇 ксилитол 

  

水果水果水果水果 овошје 

蔬菜蔬菜蔬菜蔬菜 зеленчук 

鳄梨 авокадо 

李子 слива 

香蕉 банана 

西兰花 （椰菜） брокола 

胡萝卜 морков 

樱桃 цреша 

柑橘类水果 цитрусно овошје 

菠菜 спанаќ 

无花果 смоква 

猕猴桃 киви 

橙子 портокал 

青柠 зелен лимон-лимета 

柠檬 лимон 

苹果 јаболко 

草莓 јагода 

黄瓜 краставица 

梨 круша 

桃 праска 

橙汁 сок од портокал 

椰枣 урма 

橘子 мандарина 

番茄 домат 

葡萄柚 грејпфрут, цитрон 

葡萄 грозје 

  

酵母酵母酵母酵母 квасец 

酵母提取物，酵母膏 квасочен екстракт 

芝麻芝麻芝麻芝麻 сусамово семе 

芝麻油 сусамово масло 

酒精酒精酒精酒精 алкохол 

葵花籽葵花籽葵花籽葵花籽 сончогледово семе 

蘑菇蘑菇蘑菇蘑菇 печурка 

仙菇仙菇仙菇仙菇（（（（扇形扇形扇形扇形）））） црна печурка 

 


