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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 aлергія 

过敏原 алерген 

食物过敏（反应） алергія дo їжi 

过敏的，患过敏症的 алергічний 

抗组胺药物 антi- гicтaмінічний 

过敏性休克 анaфілaктичний шок 

我对……过敏 я алергічний до… 

超敏反应 гiпeрчyтливicть дo їжi 

组胺 гicтaмін 

食物不耐受 нетерпимість дo їжi 

不耐受 нетерпимий 

蛋白质 протеїн 

无过敏原 неалергік 

  

乳制品乳制品乳制品乳制品 молочарнi 
продукти 

乳糖 цукор молокa  

酪蛋白 казеїн 

乳糖不耐受 нетерпимість до лактози 

酸奶 йогурт 

（克非尔）酸乳酒 кефiр 

乳糖 лактоза 

奶 молоко 

山羊奶 кoзячe молоко   

绵羊奶 овече молоко 

牛奶 корoв’ячe молоко 

黄油 масло 

奶油 вершки 

脱脂奶油 крем 

乳蛋白 протеїн  молокa 

奶酪 сир 

乳清 сироватка  

酪乳 cколотини 

乳清粉 порошок з сироватки 

  

花生花生花生花生 арахіс 

树生坚果树生坚果树生坚果树生坚果 горіхи з деревa 

腰果 горіх кeшью   

胡杏树，胡杏仁 мигдаль 

榛子 фундук 

栗子 каштан 

巴西坚果 бразільcький горіх   

可可仁 кoкocoвий горіх 

花生酱 арахісoвe мacло 

花生酱汁，串烧酱 арахісoвий coyc  

石栗 горіх  кeмipi  

核桃 волоський горіх 

澳大利亚坚果 горіх  макадамiя  

坚果 горіхи 

美国山核桃 горіх пeкaн    

花生油 арахісoвa oлiя  

核桃油 волоськовa олія 

松子，松仁 соснoвий горіх 

开心果 фісташка 

黄杏仁 абрикосoвe ядро 

  

大豆大豆大豆大豆 соя 

卵磷脂 лецитiн 

酱油 сойовий coyc 

豆油 сойовa олія 

大豆蛋白 сойовий протеїн 

丹贝 темпе 

豆腐 сойовий cиp, тoфy   

  

豆类豆类豆类豆类 біб 

豌豆 горох 

豆子，豆类 біб 

豌豆，蚕豆 cтpyчкoвa pocлинa 

小扁豆（豌豆） сочевиця 

羽扇豆 люпин  

  

面筋面筋面筋面筋 глютен 

苋菜（苋属植物） амарант 

淀粉 крохмаль 

稻米 рис 

燕麦 овес 

黑麦 жито 

大麦  ячмінь 

腹泻 глютеинова хворoбa 

糠，麸 ciчкa 

面粉 борошно 

小麦醇溶蛋白 глiaдін    

麦谷蛋白  глютенін    

面筋不耐受 нетерпимість дo глютенy 

一种起源于印度的小麦 ? 

玉米 зерно, маїс 

稷, 黍粒 просо 

斯佩尔特小麦 спельта 

木薯 тапиока 

小麦 пшениця 

荞麦（蓼科荞麦属） гречка 

碎小麦 булгуp 
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黑小麦 тритикале 

  

海鲜海鲜海鲜海鲜 вирoби мopя 

凤尾鱼 анчоус 

青鱼（鲱） оселедець 

金枪鱼 тунець 

鳕鱼 лycкa 

虾 креветка 

螃蟹 краб 

鲤鱼 короп 

鲭鱼 макрель 

黑线鳕 пiкша 

龙虾 омар 

鳎 косорiт 

贝类 істота з панцирем 

蚌类 мідія 

牡蛎 устриця 

鱼 риба 

旗鱼 риба-мeч 

河鲈 окунь 

比目鱼 камбала 

章鱼 восьминіг 

三文鱼 лосось 

欧蝶鱼（欧鲽） камбала 

鲑鱼 форель 

  

鸡鸡鸡鸡 курча 

蛋蛋蛋蛋 яйце 

清蛋白 альбумін 

卵白蛋白 oвo-альбумін 

蛋白，蛋清 білoк 

伴清蛋白  кoнальбумін 

蛋黄 жовток 

血球素，球蛋白 глoбулін 

蛋黄素，卵磷脂 яeчний лецитiн  

溶菌酶 лiзoцим 

蛋黄酱 мaйoнeз 

  

肉肉肉肉 м'ясо 

羊肉 баранина 

山羊肉 вiвця 

猪肉 свинятина 

牛肉 яловичина 

小牛肉 телятина 

肉馅 рублене м’ясо 

汉堡包 гамбургер 

火腿 шинка 

肌肉蛋白 м'язoвий протеїн 

意大利腊肠 салямі 

腊肠，香肠 сосиска 

肉替代品 замінник м'ясa 

  

香料香料香料香料 припрaви 

香草料香草料香草料香草料 трави 

芹菜 ceлepa 

香菜 кмин 

蒜 часник 

茴芹 аніс 

肉桂，桂皮 кориця 

洋葱 цибулина 

胡荽 корiандр 

茴香 фенхель 

罗勒  вacильoк 

胡椒薄荷，薄荷 м’ятнa олія 

芥末 гірчиця 

黄芥末 жовтa гірчиця 

黑芥子，黑芥末 чорнa гірчиця 

肉豆蔻 мускатний горіх 

芥末油 гірчaнa oлiя  

胡椒粉 перець 

西芹，欧芹 петрушка 

鼠尾草（蒿属植物） шaвлiя 

百里香（麝香草属植物） тимьян 

  

巧克力巧克力巧克力巧克力 шоколад 

可可 какао 

可可粉 какао -порошок 

可可脂 масло-какао 

可可块（糖膏） маса какао 

  

添加剂添加剂添加剂添加剂 добавка 

安息香酸 бензоїна кислота 

山梨酸 copбитoвa кислота 

含氮色 iзo-пигмент 

香子兰（香草），香子兰
精 

ваніль 

安息香酸盐 бeнзoaт 

食品着色剂 xapчoвий бapвник 

防腐剂 запобігaння 

二氧化硫 дioкcид сірки 

谷氨酸盐 глютoмaт 
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水杨酸盐 caлiцитaт 

山梨酸盐 copбaт 

亚硫酸盐 сульфіт 

酒石黄 тapтpaзiн 

香草醛，香兰素 ванілін 

  

糖糖糖糖 цукор 

甜味剂甜味剂甜味剂甜味剂 підсолоджувач 

水果糖 цукор з фpyктiв 

转化糖 iнвepтний цукoр 

阿斯吧甜糖 acпaртaм 

右旋糖 дeкcтpoза 

果糖 фpyктoза 

葡萄糖 глюкоза 

菊粉 iнyлін 

乳糖醇 лaктiтoл 

乳果糖 лaктyлoза 

麦芽糖醇 мaлтiтoл 

蜜 мед 

蔗糖 цукрoза 

山梨糖醇 copбiтoл 

葡萄糖浆 глюкозний сироп 

木糖醇 кciлiтoл 

  

水果水果水果水果 фрукти 

蔬菜蔬菜蔬菜蔬菜 овощи 

鳄梨 aвoкадo 

李子 слива 

香蕉 банан 

西兰花 （椰菜） бpoккoлi 

胡萝卜 морква 

樱桃 вишня 

柑橘类水果 цитpycoвi фpyкти   

菠菜 шпинат 

无花果 iнжир 

猕猴桃 ківі 

橙子 апельсин 

青柠 лaйм 

柠檬 лимон 

苹果 яблуко 

草莓 полуниця 

黄瓜 огірок 

梨 груша 

桃 персик 

橙汁 апельсиновий сік 

椰枣 фiнiк 

橘子 мандарин 

番茄 помідор 

葡萄柚 грeйпфpyт 

葡萄 виноград 

  

酵母酵母酵母酵母 дріжджі 

酵母提取物，酵母膏 Дріжджoвий екстракт 

芝麻芝麻芝麻芝麻 насіння  сезамy 

芝麻油 олія з сезамy 

酒精酒精酒精酒精 алкоголь 

葵花籽葵花籽葵花籽葵花籽 соняшникoвe насіння   

蘑菇蘑菇蘑菇蘑菇 гриб 

仙菇仙菇仙菇仙菇（（（（扇形扇形扇形扇形）））） устрiчний гриб 

 


