
   المواد أو المنتجات التي تسبب الحساسیة أو عدم تحمل 
 

الحبوب التي تحتوي على الغلوتین، وعلى وجھ الخصوص: القمح، الجاودار، الشعیر، الشوفان، الحنطة، الكموت أو  .1
 أصنافھا الھجینة ومنتجاتھا، باستثناء: 

 )؛ ۱شراب الجلوكوز من القمح، بما في ذلك سكر العنب ( )1
 )؛ ۱مالتودیكسترین القائم على القمح ( )2
 شراب الجلوكوز القائم على الشعیر. )3
 الحبوب المستخدمة في صناعة نواتج التقطیر الكحولیة، بما في ذلك اإلیثانول من أصل زراعي  )4

 القشریات ومنتجاتھا  .2
 البیض ومنتجاتھ .3
 األسماك ومنتجاتھا، باستثناء:  .4

 یتامین أو كاروتینوید؛جیالتین السمك المستخدم كحامل لمستحضرات ف )1
 الھالم أو غراء السمك المستخدمة كعوامل تغریم في البیرة والنبیذ  )2

 حبات الفول السوداني ومنتجاتھ .5
 فول الصویا ومنتجاتھ باستثناء:  .6

 )؛ ۱زیت ودھن فول الصویا مكرر بالكامل ( )1
ألفا -توكوفیرول الطبیعي، د ألفا -ألفا توكوفیرول الطبیعي، أسیتات د -)، د E۳۰٦مخالیط طبیعیة من توكوفیرول ( )2

 توكوفیرول طبیعي من فول الصویا؛
 استرات فیتوستیرول و فیتوستیرول تم الحصول علیھا من زیوت فول الصویا النباتیة؛  )3
 إستر ستانول نباتي مصنوع من ستیروالت زیت فول الصویا النباتي  )4

 الحلیب ومنتجاتھ (بما في ذلك الالكتوز) باستثناء:  .7
 دم في صناعة نواتج التقطیر الكحولیة، بما في ذلك اإلیثانول من أصل زراعي؛مصل اللبن المستخ )1
 الكتیتول )2

 Juglans)، الجوز ( Corylus avellana.)، البندق (Amygdalus communis Lالمكسرات وھي: اللوز (بالالتینیة: .8
regia) الكاجو ،(Anacardium occidentale) البقان ،(Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch  ،(

 Macadamia)، مكسرات المكادیمیا (Pistacia vera)، الفستق (Bertholletia excelsaالجوز البرازیلي (
ternifolia  ومنتجاتھا، باستثناء المكسرات المستخدمة في صناعة المقطرات الكحولیة، بما في ذلك اإلیثانول من أصل (

 زراعي
 الكرفس ومنتجاتھ .9
 ومنتجاتھالخردل   .10
 بذور السمسم ومنتجاتھ  .11
، محسوبة SO2مجم/لتر، معبًرا عنھا بإجمالي  ۱۰مجم/كجم أو  ۱۰ثاني أكسید الكبریت والكبریتات بتركیزات تزید عن  .12

 على المنتجات كما ھو مقترح الجاھزة لالستھالك أو المعاد تكوینھا وفقًا لتعلیمات الشركات المصنعة
 الترمس ومنتجاتھ .13
 الرخویات ومنتجاتھا  .14

 
 
 ) ومنتجاتھا، بشرط أال تزید المعالجة التي خضعت لھا من مستوى الحساسیة الذي حدده المكتب للمنتج األساسي المعني.۱(


