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Да послужи, пред когото е необходимо 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АЛЕРГЕННИ ВЕЩЕСТВА 

 

 

Тази информация е предоставена съгласно Директиви 1169/2011/EО и препоръките на 

ОПЗ/СЗО Организация по прехрана и земеделие/ Световната здравна организация)  Комисия 

по Кодекс алиментариус за етикетирането на храни, които може да съдържат алергени или да 

причинят свръхчувствителност. 

Трябва да се отбележи, че следва да се включат всички използвани суровини или полуготови 

продукти (например сокове, подсладители, окисляващи вещества, ароматизатори). 

Съгласно съответните декларации от нашите доставчици, които се предоставят, всички 

продукти не се състоят от или съдържат някой от следните потенциални алергени: 

 

• Зърнени храни, съдържащи глутен (т.е. пшеница, ръж, ечемик, овес, шпелта, камут 

или техните хибридни сортове) и продукти от тях 

• Яйца и продукти от тях 

• Ракообразни животни и продукти от тях 

• Риба и продукти от нея 

• Мекотели и продукти от тях 

• Фъстъци и продукти от тях, включително фъстъчено масло 

• Соеви зърна и продукти от тях, включително соево масло 

• Мляко и продукти от него (включително лактоза) 

• Ядки, т.е. бадеми (Amygdalus communis L.), лешници (Corylus avellana), орехи (Juglans 

regia),  

• кашу (Anacardium occidentale),  пеканови орехи (Carya illinoiesis (Wangenh). K.  Koch), 

бразилски орехи (Bertholletia excelsa), шамфъстък (Pistacia vera), орехи макадамия и орехи 

Куинсленд (Macadamia ternifolia) и продукти от тях, включително масло от ядки 

• Лупина и продукти от нея 

• Целина и продукти от нея 

• Горчица и продукти от нея 

• Семена от сусам и продукти от тях, включително сусамово масло 

• Серен двуокис и сулфити при концентрации над 10 мг/кг (или 10 мг/л) 

изразен като SO2  

Хриза Цамопулу 
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П Р Е В ОД И 
 

“ПРЕВОДИ БГ” ООД 

София 1000,  

ул. Ген. Гурко 34, ап. 2 

Тел/факс: +359 2 988 11 95 

E-mail:  prevodibg@abv.bg 



ОТДЕЛ „КАЧЕСТВО“ 

(Електронно подписан документ) 

 

Протокол за алергени – 1014 
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Долуподписаната Десислава Леонидова Ангелова, удостоверявам верността на извършения 

от мен превод от английски език на български език на приложения документ. Преводът се 

състои от 2 страници. 

 

Преводач: 

Десислава Леонидова Ангелова  
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