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allergy โรคภูมิแพ 
allergen สารที่กอใหเกิดอาการแพ 
allergen-free ปลอดสารกอภูมิแพ 
allergic เกิดอาการแพ 
anaphylactic shock อาการชอค 
anti-histaminics การตอตานสารฮิสตามีน 
food allergy การแพอาหาร 
food hypersensivity การที่ภูมิไวเกินตออาหาร 
food intolerance การแพอาหารที่ไมไดเกิดจากสารภู

มิแพ 
histamine สารฮิสตามีน 
I am allergic to… ฉันเกิดอาการแพตอ…… 
intolerant ที่ไมทนทาน 
protein สารโปรตีน 
  
dairy products ผลิตภัณฑนมเนย 
butter  เนย 
buttermilk นมที่เหลือจากการแยกนมออกแลว
casein เคซีน ( 

โปรตีนที่ไดจากการตกตะกอนของ
นม ) 

cheese เนยแข็ง ( ชีส ) 
cow's milk นมวัว 
cream ครีม 
goat milk นมแพะ 
kefir นมจากบัวหิมะ  ( คีเฟอร ) 
lactose แลคโตส 
lactose intolerance ที่ไมทนทานแลตโตส 
milk นม 
milk protein โปรตีนจากโปรตีน 
milk sugar น้ําตาลนม ( 

น้ําตาลชนิดหนึ่งไดรับจากนม) 
sheep milk นมแกะ 
whey หางนม 
whey powder นมผงที่ทําจากหางนม 
whipped cream ครีมฟู 
yoghurt  นมเปรี้ยว (โยเกิรต ) 
  
peanut ถั่วลิสง 
tree nuts เมล็ดถั่วตางๆ  
almond ถั่วอัลมอนด 
apricot kernel ผลแอปปริคอท 

Brazil nut ผลบราซิลนัท 
cashew nut มะมวงหิมะพานต 
chestnut ลูกเกาลัด 
coconut มะพราว 
hazelnut เฮเซลนัท  
kemiri nut ถั่วคีมิริ 
macadamia nut ถั่วแมคคาเดเมีย 
nuts ถั่วเปลือแข็ง 
peanut oil, arachid oil น้ํามันสกัดจากถั่วเหลือง 
peanut sauce, sateh 
sauce 

ซอสถั่ว  , ซอสสะเตะ  

peanutbutter เนยถั่วลิสง 
pecan nut พีแคนนัท. 
pine nut ลูกสน 
pistachio ถั่วพิตาชิโอ  
walnut วอลนัท 
walnut oil น้ํามันวอลนัท 
  
soybean ถั่วเหลือง 
lecithin สารเลซิติน 
soy oil น้ํามันถั่วเหลือง 
soy protein โปรตีนถั่วเหลือง 
soy sauce ซอสถั่วเหลือง 
tempeh เทมเป 
tofu, bean curd เตาหู 
  
legumes ฝกของพืช 
bean พืชตระกูลถั่ว 
lentils ถั่วแดง 
lupin ถั่วลูปน 
pea พืชตระกูลถั่ว 
pulses ฝกถั่ว 
  
gluten  กลูเต็น  ( 

โปรตีนชนิดหนึ่งในแปงส
าลี ) 

amaranth ผักโขมหนาม 
barley ขาวบารเลย 
bran รําขาว 
buckwheat ขาวสาลีชนิดหนึ่ง 
bulgur แปงสาลีบัลเกอร 

celiac disease โรคภูมิแพที่เกิดจากกลูเต็น 
corn, maize ขาวโพด 
flour แปงสาลี 
gliadin สารไกลอาดิน 
gluten intolerance ที่ไมทนทานตอกลูเต็น 
glutenin กลูทีนิน 
kamut แปงสาลีคามุท 
millet ขาวฟาง 
oats ขาวโอต 
rice ขาวสาร 
rye ขาวไรน 
spelt ขาวสาลี 
starch แปง 
tapioca แปงสําปะหลัง 
triticale ทริติเคลี 
wheat ขาวสาลี 
  
seafood  อาหารทะเล 
anchovy ปลาหมักแอนโชวี 
carp ปลาคารพ 
cod  ปลาคอด 
crab ปู 
fish ปลา 
flatfish ปลาตาเดียว 
haddock ปลากุเลา 
herring ปลาแฮรริ่ง 
lobster กุงกามกราม 
mackerel ปลาแมกคาเรล 
mussels หอยแมลงภู 
octopus ปลาหมึก 
oyster หอยนางรม 
perch, bass ปลากะพง 
plaice ปลาชนิดหนึ่งตัวแบน 
salmon ปลาแซลมอน 
shellfish หอย 
shrimp กุง 
sole ปลาลิ้นหมา 
swordfish ปลาดาบ 
trout ปลาเทราท 
tuna ปลาทูนา 
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chicken ไก 
egg ไข 
albumin สารโปรตีนที่มีอยูในไขขาว 
conalbumin โคนัลบูมิน ( 

โปรตีนชนิดหนึ่งในไขขาว ) 
egg lecithin เลซิตินจากไข 
egg white ไขขาว 
egg yolk ไขแดง 
globulin โกลบูมิน 
lysozyme ไลโซไซม 
mayonnaise มารยองเนส 
ovo-albumin อัลบลูมินจากไข 
  
meat เนื้อสัตว 
beef เนื้อวัว 
ham เนื้อสะโพก 
hamburger แฮมเบอรเกอร 
lamb เนื้อลูกแกะ 
meat replacer สิ่งทดแทนเนื้อสัตว 
minced meat เนื้อบด 
muscle protein โปรตีนจากเนื้อ 
mutton เนื้อแกะ 
pork เนื้อหมู 
salami ไสกรอกอิตาลี่ 
sausage ไสกรอก 
veal เนื้อลูกวัว 
  
spices เครื่องเทศ 
herbs สมุนไพร 
anise, aniseed เมล็ดผักชี 
basil ใบโหระพา 
black mustard มัสตารดดํา 
caraway เครื่องเทศคลายยี่หรา 
celery ขึ้นฉาย 
cinnamon อบเชย 
coriander พืชตระกูลผักชี 
fennel ยี่หรา 
garlic กระเทียม 
mustard มัสตารด 
mustard oil น้ํามันมัสตารด 
nutmeg ลูกจันทรเทศ 

onion หัวหอม 
parsley ผักชีฝรั่ง 
pepper พริกไทย 
peppermint สะระเหน 
sage เซจ 
thyme เครื่องเทศทายม  
yellow mustard มัสตารดเหลือง 
  
chocolate ชอกโกแลต 
cocoa  โกโก 
cocoa butter ไขมันโกโก 
cocoa mass เนื้อโกโกบด 
cocoa powder ผงโกโก 
  
additives สารปรุงแตงอาหาร 
azo-colours สารยอมสี 
benzoate สารอินทรียในกรดเบนโซอิก 
benzoic acid สารกันบูดชนิดหนึ่ง 
food colours สีผสมอาหาร 
glutamate, MSG ผงชูรส 
preservatives สารถนอมอาหาร 
salicylate สารซาลิซิเทล 
sorbate เกลือเซอรเบท 
sorbic acid กรดเซอรบิค 
sulphite ซัลไฟต 
sulphur dioxid ซัลเฟอรไดออกไชด 
tartrazine สีผสมอาหารทารทราซีน  
vanilla วานิลลา 
vanillin วานิลลิน 
  
sugar น้ําตาล 
sweetener สารใหความหวาน 
aspartame  สารใหความหวานแอสพารเทม 
dextrose น้ําตาลเด็กโตส ( 

น้ําตาลจากผลไม) 
fructose น้ําตาลฟรุตโตส 
fruit sugar น้ําตาลผลไม 
glucose น้ําตาลกลูโคส 
glucose syrup น้ําเชื่อม 
honey น้ําผึ้ง 
inulin อินนูลิน 
invert sugar น้ํา ตาลอินเวิรต  

lactitol สารใหความหวานแลคทิทอล 
lactulose น้ําตาลแลคโทลูส 
maltitol สารใหความหวานมัลทิทอล  
sorbitol สารใหความหวานซอรบิทอล 
sucrose น้ําตาลซูโคส 
xylitol สารใหความหวานไซลิทอล  
  
fruit  ผลไม 
vegetables ผัก 
apple แอปเบิ้ล 
avocado อาโวกาโด 
banana กลวย 
broccoli บร็อคโคลี่ 
carrot  แครอท 
cherry เชอรรี่ 
citrusfruit ผลมะนาว 
cucumber แตงกวา 
date อินทผลัม 
fig มะเดื่อ 
grape  องุน 
grapefruit สมโอ ( เกรปฟรุต ) 
kiwi กีวี 
lemon มะนาวสีเหลือง 
lime มะนาว 
mandarin สมเขียวหวาน 
orange สม 
orange juice น้ําสม 
peach พีช 
pear แพร 
plum ลูกพลัม 
spinach ผักขม 
strawberry สตรอเบอรี่ 
tomato มะเขือเทศ 
  
yeast ยีสต  
yeast extract ยีสต 
sesame seed เมล็ดงา 
sesame oil น้ํามันงา 
alcohol สุรา 
sunflower seeds เมล็ดทานตะวัน 
mushroom เห็ด 
oyster mushroom น้ํามันหอม 
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