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Sayın Yetkili ; 

Aşağıdaki listede yer alan alerjenlerin ürünlerimizin bileşeninde, proses hattı ve 

depolama alanlarında bulunmadığını beyan ederiz. GMO (Genetically Modified 

Organisms) içermez.  

İnsan ve hayvan tüketimi için gıda maddeleri, ürünler ve içeceklerle temas eden 

yüzeylerin temizlenmesi için kullanılan ürünlere ilişkin mevzuata uygundur. 

 

Bileşenler Hariç tutulan ürünler 

1) Gluten içeren tahıllar (buğday, çavdar, arpa, yulaf, kılçıksız 
buğday, kamut veya bunların hibrit türleri) ve bunların ürünleri 

- Dekstroz dâhil buğday bazlı glukoz şurupları 
- Buğday bazlımaltodekstrinler 
- Arpa bazlıglukoz şurupları 
- Distile alkollü içkiler ve diğer alkollü içkiler için distilat 

veya tarımsal etil alkol üretiminde kullanılan tahıllar 

2) Kabuklular (Crustacea) ve bunların ürünleri  

3) Yumurta ve yumurta ürünleri  

4) Balık ve balık ürünleri 

- Vitamin veya karotenoid preparatlarında taşıyıcı olarak 
kullanılan balık jelatini 

- Bira ve şarapta durultma yardımcısı olarak kullanılan 
balık jelatini veya Isinglass (balık tutkalı) 

5) Yerfıstığı ve yerfıstığı ürünleri  

6) Soya fasulyesi ve soya fasulyesi ürünleri 

- Rafine soya fasulyesi yağı (katı ve sıvı) 
- Soya fasulyesinden elde edilen tokoferollerin (E306) 

doğal karışımları, doğal D-alfa tokoferol, doğal D-alfa 
tokoferol asetat, doğal D-alfa tokoferolsuksinat 

- Soya fasulyesi kaynaklı bitkisel yağlardan elde edilen 
bitkisel steroller ve bitkisel sterol esterleri 

- Soya fasulyesi kaynaklı bitkisel sıvı yağ sterollerinden 
üretilen bitkisel stanol esteri 

7) Süt ve süt ürünleri (laktoz dahil) 

- Distile alkollü içkiler ve diğer alkollü içkiler için distilat 
veya tarımsal etil alkol üretiminde kullanılan peynir altı 
suyu  

- Laktitol 

8) Sert kabuklu meyveler: Badem (Amygdaluscommunis L.), fındık 
(Corylusavellana), ceviz (Juglansregia), kaju fıstığı 
(Anacardiumoccidentale), pikan cevizi (Caryaillinoiesis(Wangenh.) 
K.Koch), brezilya fındığı (Bertholletiaexcelsa), antep fıstığı 
(Pistaciavera), macadamia fındığı ve Queensland fındığı 
(Macadamiaternifolia) ve bunların ürünleri 

- Distile alkollü içkiler ve diğer alkollü içkiler için distilat 
veya tarımsal etil alkol üretiminde kullanılan sert kabuklu 
meyveler 

9) Kereviz ve kereviz ürünleri  

10) Hardal ve hardal ürünleri  

11) Susam tohumu ve susam tohumu ürünleri  

12) Kükürt dioksit ve sülfitler (tüketime hazır veya üreticilerin 
talimatlarına göre hazırlanan ürünler için, toplam SO2 cinsinden 
hesaplanan konsantrasyonu 10 mg/kg veya 10 mg/L’den daha 
fazla olanlar) 

 

13) Acı bakla ve acı bakla ürünleri  

14) Yumuşakçalar ve ürünleri  

*** Elektronik sistemden otomatik olarak basıldığından imzasız geçerlidir. 
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