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allergy الحساسية البندق البرازيلي غُلوتينين

 
 

allergen مثيرات للحساسية
allergen-free خالي من مثيرات الحساسية
allergic مصاب بالحساسية
anaphylactic shock َصْدَمٌة َتَأِقيَّة
anti-histaminics مضادات الهستامين
food allergy الحساسية للغذاء
food hypersensivity فرط التحسس للغذاء
food intolerance عدم التحمل الخلقي للغذاء
histamine الهيستاِمين
I am allergic to… لدي حساسية تجاه
intolerant عديم الّتحّمل
protein البروتين
  
dairy products منتجات األلبان
butter  الزُّْبَدة
buttermilk الحليب الزبادي
casein الكازين
cheese الُجْبن
cow's milk حليب األبقار
cream القشدة
goat milk حليب الماعز
kefir جبن الكفير
lactose الالآتوز
lactose intolerance َعَدُم التََّحمُِّل الِخْلِقيُّ لالَّْآتوز
milk الحليب
milk protein بروتين الحليب
milk sugar سكر الحليب
sheep milk حليب االغنام
whey صاَلةُم
whey powder بودرة المصالة
whipped cream الكريمة المخفوقة
yoghurt اللبن
  
peanut الفستق
tree nuts مجموعة البندق
almond الجوزة
apricot kernel جوز آيميري
Brazil nut الفستق الحلبي
cashew nut َزْيُت الَجْوِز
chestnut البندق
coconut 

hazelnut 

الصنوبر

kemiri nut الجوز االسترالي الحلو
macadamia nut الكستناء
nuts الّلوز
peanut oil, arachid oil زيت الفستق، زيت عضوي من الفستق
peanut sauce, sateh 
sauce 

صلصة الفول السوداني، صلصة ساتيه

peanutbutter دانيزبدة الفستق او زبدة الفول السو
pecan nut الصويا
pine nut لب المشمش
pistachio نوع من شجر الجوز االمريكي: البقان
walnut الكاجو
walnut oil جوزة الهند
  
soybean حبوب الصويا
lecithin الليسيثين
soy oil زيت الصويا
soy protein بروتين الصويا
soy sauce صوص فول الصويا
tempeh طعام اندونيسي: غريقالبن
tofu, bean curd طعام ياباني من فول الصويا، : التوفو

رائب الفول
  
legumes البقوليات
bean الفول
lentils العدس
lupin الترمس
pea البازالء
pulses حبوب القطاني
  
gluten الجلوتن
amaranth َمْحُلوُل األمارنت
barley الّشعير
bran خالةالّن
buckwheat الحنطة السوداء
bulgur طعام ترآي يصنع من خليط من : بولغر

الحنطة
celiac disease الدَّاُء الَبْطِنّي في الباِلغين
corn, maize الذرة الصفراء
flour الطحين
gliadin بروتين في الحنطة:غليادين
gluten intolerance 

glutenin 
 kamutمن انواع الحنطة القاسية

 milletحبة الدخن
 oatsالشوفان
 riceاألرز

 ryeالجودار
 speltصنف من نباتات الحنطة

 starchالنشا
 tapiocaنشاء لصنع الحلوى: التبيوآة
نبات مهجن من الحنطة : ترايتكل
والجودار

triticale 

 wheatالحنطة
  

seafood المأآوالت البحرية
 anchovyاألنشوفة
 carpالشبوط

  codمن اسماك شمال المحيط االطلسي: القد
 crabالسرطان البحري

 fishاألسماك
 flatfishالسمك المفلطح

 haddockمن انواع االسماك: الحدوق
 herringسمك دهني من جنس السردين: الرنكة 

 lobsterجراد البحر
 mackerelمن انواع االسماك البحرية: االسقمري
 musselsبلح البحر
 octopusاألخطبوط
 oysterالمحار

 perch, bassفرخ نوع من انواع االسماك، القاروس
 plaiceسمك مفلطح: الباليس
 salmonالسلمون

 shellfishاألسماك الصدفّية
 shrimpالروبيان

 soleسمك موسى
 swordfishفسمك السي
 troutالسلمون المرقط: التراوت

 tunaسمك التونا
  

chicken الدجاج
egg البيض

 albuminااللبيومين
 conalbuminالكانالبيومين

عدم التحمل الخلقي للجلوتين  egg lecithinليسيتين البيض
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egg white بياض البيض
egg yolk مح البيض
globulin الجلوبيولين
lysozyme الاليسوزايم
mayonnaise المايونيز
ovo-albumin ألبيومين البيض
  
meat اللحوم
beef لحم البقر
ham لحم الخنزير
hamburger الهامبرجر
lamb لحم الحمل
meat replacer بدائل اللحوم
minced meat اللحم المفروم
muscle protein بروتين العضلة
mutton لحم الخروف
pork لحم الخنزير
salami لسالميا
sausage السجق او النقانق
veal لحم العجل
  
spices البهارات
herbs األعشاب
anise, aniseed اليانسون
basil الّريحان
black mustard الخردل االسود
caraway الَكراويا
celery الكرفس
cinnamon القرفة
coriander الكزبرة
fennel نبات الشمر
garlic مالثو
mustard الخردل
mustard oil زيت الخردل
nutmeg جوز الطيب
onion البصل
parsley البقدونس
pepper الفلفل
peppermint النعناع
sage الميرمّية
thyme الزعتر او السعتر
yellow mustard الخردل االصفر

  
chocolate الشوآوالتة
cocoa  الكاآاو
cocoa butter الكاآاوزبدة 
cocoa mass عجينة الكاآاو
cocoa powder بودرة الكاآاو
  
additives المضافات
azo-colours ألوان األزو
benzoate البنزوات
benzoic acid َحْمُض البنزويك
food colours ملونات الغذاء
glutamate, MSG الجلوتومات
preservatives المواد الحافظة
salicylate الساليسيالت
sorbate السوربات
sorbic acid حمض السوربات
sulphite السلفايت
sulphur dioxid ثاني اآسيد السلفر
tartrazine التارتازين
vanilla الفانيال
vanillin الفانيلين
  
sugar السكر
sweetener محليات
aspartame أسبارتام
dextrose الدآستروز
fructose الفرآتوز
fruit sugar سكر الفاآهة
glucose الجلوآوز
glucose syrup شراب الجلوآوز
honey العسل
inulin اإلينولين
invert sugar سكر متقلب
lactitol التيتول
lactulose الالآتوز
maltitol مالتيتول
sorbitol سوربيتول
sucrose السكروز
xylitol زايليثول
  
fruit  

vegetables خضروات
 appleالتفاح

 avocadoاالفوآادو
 bananaالموز

 broccoliالبروآلي
  carrotالجزر
 cherryالكرز

 citrusfruitعصير النارنج او الليمون
 cucumberالخيار
 dateالتمر
 figالتين
  grapeالعنب

 grapefruitالجريب فروت
 kiwiالكيوي
 lemonالليمون
 limeالزيزفون
 mandarinالمندرين
 orangeالبرتقال

 orange juiceعصير البرتقال
 peachالخوخ
 pearالكمثرى
 plumالبرقوق
 spinachالسبانخ
 strawberryالفراولة
 tomatoالطماطم

  
yeast الخميرة

 yeast extractمستخلص الخميرة
sesame seed سمسمبذرة ال

 sesame oilزيت السمسم
alcohol الكحول
sunflower seeds بذور عباد الشمس
mushroom فطر المشروم
oyster mushroom فطر شبيه بالمحار
  
  
  

 

الفاآهة
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