Možnost výskytu alergenů v potravinách dle seznamu alergenů
publikovaných ve směrnici 2000/89 ES od 13.12.2014 směrnicí 1169/2011
EU
alergen

název alergenu

možnosti výskytu v potravinách

1

obiloviny obsahující lepek

mouka, krupička dětská a krupice hrubá ,veškeré pečivo, toustový chléb, oplatky, croisant, suché pečící směsi, směsi na halušky,
jemné knedlíky, bramborové těsta, jíška, korpusy, těstoviny, sušené i mražené tortelíny a ostatní výrobky obsahující pšenici, žito,
ječmen, oves, špaldu, kamut nebo jejich hybridní odrůdy, ochucovadla, sojové kostky, granulát, plátky, nudličky, cibule smažená,
corn flakes, choco balls, hovězí šťáva, základní om.hnědá, sojová omáčka, sojové mléko, kuskus, kroupy, bulgur, ovesné a pšeničné
vločky

2

korýši

krabí tyčinky, ochucovadla, gurmánské luštěniny a ostatní výrobky obsahující korýše

3

vejce

skořápkové vejce, vařené a jinak upravené vejce, melanž,vaječné těstoviny, sušené pečící směsi,
bramborové a jemné knedlíky, sladké a slané pečivo, pečivo, majonézy, tatarská omáčka,
dresinky,paštiky, konzervy, oplatky, ochucovadla, sojové kostky, granulát, plátky, nudličky,
cukrářské polevy,

4

ryby

všechny čerstvé a mražené ryby mořské a sladkovodní, rybí saláty, a výrobky z nich, sardinky,
makrely, tuňák a ostatní v konzervách

5

různé druhy másla, olejů, tuků, margarínů obsahující arašídový (burákový) olej, oplatky, čokolády,
podzemnice olejná (arašídy) pražené i nepražené arašídy a směsi skořápkových plodů, mléčné výrobky, sojové kostky, granulát,
plátky, nudličky, corn flakes, choco balls

6

sójové plody (sója)

luštěninové plody sóji sušené a konzervované, sojové maso, sojový granulát, konzervy, paštiky, sojóvá mouka a
všechny pečící a smažící směsi, koření, mletá masa připravená ke konečné úpravě, sojové mléko a všechny výrobky
které ho obsahují, oplatky, čokolády, cukrovinky, pečivo, ochucovadla, corn flakes, choco balls, polevy cukrářské,
polévkové koření, sardinky v oleji a tomatě, tuňák v oleji a tomatě (konzervované)

7

mléko

mléko, sušené mléko, mléčné jogurty, tvaroh, máslo, sýry, oplatky, čokolády, veškeré mléčné
výrobky, sušená bramborová kaše a ostatní sušené pečící a smažící směsi, ochucovadla, cornflakes,
choco balls, polevy cukrářské, koření country, amazonské

8

skořápkové plody

oplatky, čokolády, cukrovinky, sladké a slané pečivo, směsi skořápkových plodů, pekařské náplně,
a všechny ostatní výrobky obsahující mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy,
pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, makadamie,sojové kostky, granulát, plátky, nudličky, corn
flakes, choco balls

9

celer

10

hořčice

11

sezamová semena (sezam)

sterilované saláty a směsi, konzervy, paštiky, polévkové a omáčkové směsi, ochucovadla,
zeleninové kořenící směsi ( vegena, podravka, kuchárek …), koření na ryby, adžika, bylinkové
máslo, čubrica, divoké koření, grill barbecue, řecko, salát, steak, zabijačka,
dresinky, přílohové omáčky, ochucovadla do studené i teplé kuchyně, majonézy, polotovary, použití
hořčičného semínka do sterilovaných jednodruhovvých, zelenin, salátů a směsí ( okurky, zelí, směs do
bramborového salátu …), k výrobě hořčice v různých příchutí, kořenící směsi, marinády, koření na kuře, kari
colombo, sele na rožni, texas, zlaté kuře, omáčka worčestrová

sladké, slané a běžné pečivo, mléčné výrobky, konzervy a paštiky, ochucovadla, pečící a smažící
směsi, musli tyčinky a celerární výrobky

12

oxid siřičitý a siřičitany

oxid siřičitý (E220) je konzervant a antioxidant. Jeho použití je regulováno. Snižuje obsah vitamínu
A a B1 v potravinách. V EU je povolen pro použití u zpracovaného nebo vysušeného ovoce,
zeleniny nebo ořechů. Přidává se do sušeného ovoce, ovocných nápojů a vína. Alergenem se stává
v koncentracích vyšších 10mg, ml/kg, vyjádřeno SO2

13

vlčí bob (lupina)

Tremoços (vlčí bob/lupina) jsou využívány po celém světě jako příloha k jídlům, lehký předkrm nebo jen jako
chuťovka. Lupina je velmi bohatá na bílkoviny. Obsahuje jich přibližně 37%, čímž se vyrovná sóji. Narozdíl od sóji však
obsahuje pouze asi 10% tuků, sója jedenkrát tolik. Hmotnost lupiny navíc z 13% tvoří zdravá vláknina, jejíž množství je
u lupiny zdaleka nejvyšší v porovnání s ostatními luštěninami. Výskyt - ochucovadla ( klasik ...)

14

měkkýši

všechny mořské a sladkovodní měkkýši, ochucovadla, omáčky, sterilované saláty, sýry, kořenící
směsi, chlazené a mražené směsi

