АЛЛЕРГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ТӨЗІМДІЛІККЕ СЕБЕПТЕУШІ ЗАТТАР МЕН ӨНІМДЕРІ
1. Құрамында глютен бар дәнді дақылдар, деректі: бидай, қара бидай, арпа, сұлы, емле,
камут немесе олардың гибридті сорттары және олардың өнімдері, төмендегілерден
басқа:
a) бидай негізіндегі глюкоза сироптары, декстрозаны қоса (1);
б) бидай негізіндегі мальтодекстриндер (1);
в) арпаға негізделген глюкоза сироптары;
г) алкогольдік дистилляттарды жасауға қолданылатын жарма, ауылшаруашылық
этанолы негізін қоса
2. Шаян тәрізділер және олардың өнімдері
3. Жұмыртқа және жұмыртқа өнімдері
4. Балық және балық өнімдері, төмендегілерден басқа:
a) витамин немесе каротиноидты препараттардың тасымалдаушысы ретінде
қолданылатын балық желатині;
б) сыра мен шарапты жақсартатын агент ретінде қолданылатын балық желе немесе
мармелад
5. Жержаңғақ дәндері (жержаңғақ) және олардың өнімдері
6. Соя бұршағы және олардан жасалған өнімдер, төмендегілерден басқа:
a) толығымен тазартылған соя майы мен майы (1);
б) токоферолдың табиғи қоспалары (E306), табиғи д-альфа токоферолы, табиғи dальфа токоферол ацетаты, соядан алынған табиғи д-альфа токоферол сукцинаты;
в) соя өсімдік майларынан алынған фитостеролдар мен фитостерол эфирлері;
г) соя өсімдік майы стеролдарынан жасалған өсімдік станолының эфирі
7. Сүт және сүт өнімдері (лактозаны қоса), төмендегілерден басқа:
a) алкогольдік дистилляттарды жасауға қолданылатын сарысу, ауылшаруашылық
этанолын қоса;
б) лактитол
8. Жаңғақтар, деректі: Бадам (Amygdalus communis L.), жаңғақ (Corylus avellana), грек
жаңғағы (Juglans regia), кешью жаңғағы (Anacardium occidentale), пекан (Carya
illinoinensis (Wangenh.) K. Koch), пара жаңғағы (Bertholletia excelsa), пісте (Pistacia
vera), макадамия (Macadamia ternifolia) және олардың өнімдері, алкогольдік
дистилляттар өндірісінде қолданылатын жаңғақтардан басқа, ауылшаруашылық
этанолы негізін қоса
9. Сельдерей және одан жасалған өнімдер
10. Қыша және одан жасалған өнімдер
11. Күнжіт тұқымдары және олардың өнімдері
12. Олар өндіруші нұсқауларына сәйкес тікелей тұтынуға немесе қалпына келтірілгеннен
кейін тұтынуға арналған өнімдерге есептелетін жалпы SO2 түрінде көрсетілген
10 мг/кг немесе 10 мг/л-ден жоғары концентрациядағы күкірт диоксиді және
сульфиттері,
13. Люпиндер және олардан жасалған өнімдер
14. Моллюскалар және олардан жасалған өнімдер
(1) Мүдделі негізгі өнім үшін мемлекеттік ұйымынан көрсетілген аллергия деңгейін
жоғарылатпайтын деңгейде олар өңделген болса олардан алынған өнімдер

