
 
 
 
 
Látky nebo produkty vyvolávající alergie nebo nesnášenlivost: 
 
 
 
Kód  
1. OBILOVINY OBSAHUJÍCÍ LEPEK,  konkrétně pšenice, žito,ječmen, oves, špalda, 

kamut, nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich, kromě: 
a) glukózových sirupů na bázi pšenice, včetně dextrózy(*) 
b) maltodextrinů na bázi pšenice(*) 
c) glukózových sirupů na bázi ječmene 
d) obilovin použitých k výrobě alkoholických destilátů, včetně ethanolu zemědělského 
původu 

2. KORÝŠI  a výrobky z nich 
3. VEJCE a výrobky  z nich 
4. RYBY a výrobky z nich, kromě: 

a) rybí želatiny použité jako nosič vitamínových nebo karotenoidních přípravků 
b) rybí želatiny nebo vyziny použité jako čiřící prostředek u piva a vína 

5. JÁDRA PODZEMNICE OLEJNÉ (ARAŠÍDY)  a výrobky z nich 
6. SÓJOVÉ BOBY (SÓJA) a výrobky z nich, kromě: 

a) zcela rafinovaného sójového oleje a tuku(*) 
b) přírodní směsi tokoferolů (E306), přírodního d-alfa tokoferolu, přírodního d-alfa 
tokoferol acetátu, přírodního d-alfa tokoferolsukcinátu ze sóji 
c) fytosterolů a esterů fytosterolů získaných z rostliných olejů ze sóji 
d) esteru rostlinného etanolu vyrobeného ze sterolů z rostlinného oleje ze sóji 

7. MLÉKO a výrobky z něj (včetně laktózy), kromě syrovátky použité k výrobě 
alkoholických destilátů, včetně ethanolu zemědělského původu, a kromě laktinolu. 

8. SKOŘÁPKOVÉ PLODY: mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, 
pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, akademie a výrobky z nich, kromě ořechů 
použitých k výrobě alkoholických destilátů, včetně ethanolu zemědělského původu. 

9. CELER a výrobky z něj 
10. HOŘČICE a výrobky z ní 
11. SEZAMOVÁ SEMENA  a výrobky z nich 
12. OXID SIŘIČITÝ A SI ŘIČITANY v koncentracích vyšších než 10mg/kg nebo 

10mg/l, vyjádřeno jako celkový SO2, které nepropočítají pro výrobky k přímé spotřebě 
po rekonstituování podle pokynů výrobce. 

13. VLČÍ BOB (LUPINA) a výrobky z něj 
14. MĚKKÝŠI  a výrobky z nich 
 
(*) a výrobky z nich, pokud zpracování, kterým prošly, nezvyšuje úroveň alergenicity,  
kterou úřad stanovil pro příslušný základní produkt. 
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