
 

 

 

 

English 

 

1. IMPORTANT NOTICE FOR USE IN RESTAURANTS / TAKE-AWAYS 

2. * Delete as appropriate 

3. * I am / my child is allergic to * peanuts / nuts / egg / milk / 

shellfish 

4. This is a very serious condition. 

5. * I / my child can die if he / she eats this food 

6. If the food is cooked or prepared with oils which contain the 
food 

7. Or if there has been any contact with the above food during 

preparation or serving 

8. Can you cater for * me / my child? 

9. URGENT NOTICE 

10. HELP!!! 

11. * I am / my child is suffering from an anaphylactic shock. 

12. Please call an ambulance NOW! 

 

 

 

 

 

 

 

 

        MAGYAR 

1. FONTOS FELHÍVÁS ÉTTERMEK/ÉTELEK KISZÁLLÍTÁSÁVAL FOGLALKOZÓK 

RÉSZÉRE 

2. *Nem megfelelő törlendő 

3. *Én allergiás vagyok/a gyermekem allergiás  

*mogyoróra/diófélékre/tojásra/tejre/kagylófélékre 

4. Ez egy nagyon komoly betegség 

5. *Én meghalhatok /a gyermekem meghalhat, ha ilyen ételt 

*fogyasztok/fogyaszt 

6. ha az étel ilyen olajban van sütve vagy az elkészítés során használt olaj 

tartalmazza ezeket az összetevőket, 

7. vagy ha az elkészítés illetve tálalás során az étel kapcsolatba került 

bármely ezen összetevővel 

8. Fentieket figyelembe véve tud Ön *nekem/a gyermekemnek ételt 

felszolgálni vagy szállítani? 

9. SÜRGŐS FELHÍVÁS  

10. SEGÍTSEN ! 

11. *Nekem/a gyermekemnek  allergiás (anaphylaxiás) *rohamom/rohama 

van. 

12. AZONNAL hívja a mentőket! 

 

© Allergy Action - This information can be copied freely to help save lives 

 

 

 



ENGLISH HUNGARIAN 

Almonds mandula 

Bananas banán 

Beans bab 

Brazil Nuts brazildió 

Cashew kasu dió 

Chocolate csokoládé 

Coconut kókusz 

Eggs tojás 

Fish hal 

Hazelnuts mogyoró 

Lentils lencse 

Milk tej 

Mushrooms gomba 

Nut Oils dió olajok 

Nuts diófélék 

Oranges narancs 

Peaches őszibarack 

Peanuts földimogyoró 

Pesto sauce pesztó szószok 

Pine nuts fenyőmag 

Pulses hüvelyesek 

Seafood tengergyümölcsei 

Sesame Seeds szezámmag 

Soya szója 

Strawberries eper 

Tomatoes paradicsom 

Walnuts diófélék 

Wheat búza 

Yeast élesztő 

Peas borsó 

Pecan nuts pekandió 

  

 

 

 

       

 

 

 


