
* Húzza alá a megfelelőt, hogy Önnek tejallergiája van vagy Ön laktózérzékeny!

[HUNGARIAN] TEJALLERGIÁM VAN / LAKTÓZÉRZÉKENY VAGYOK
Kérem, győződjön meg róla, hogy az ételem még kis mennyiségben SEM tartalmaz tejet és
tejterméket, NEM érintkezett ezekkel, és NEM főzték ezekkel együtt az ételemet.
Tejet és tejfehérjét tartalmazhatnak az alábbi ételek: sajt, joghurt, tejszín, laktóz, vaj, pékáruk,
szószok, kazein, tejsavó, tejföl.
Kérem, NE használjon olyan kést, edényt, felületet vagy olajat, amelyet korábban tejet vagy
tejterméket tartalmazó étel elkészítéséhez használt.

[ENGLISH] I HAVE MILK ALLERGY / I AM LACTOSE INTOLERANT
Please make sure that my food does NOT contain, even in small amounts, milk and dairy products,
did NOT touch these and was NOT cooked together with these.
Milk and milk protein can be found in milk, cheese, cream, yoghurt, lactose, casein, whey, baked
goods, butter.
Please use CLEAN gloves, utensils, surfaces, cookware and frying oil when preparing my meal.

[GERMAN] ICH HABE MILCHALLERGIE / ICH BIN LAKTOSEINTOLERANT
Bitte achten Sie darauf, dass meine Speisen KEINE, auch nicht in geringen Mengen, Milch und
Milchprodukte enthalten, diese NICHT berührt haben und NICHT mit diesen zusammen gekocht
wurden.
Milch und Milcheiweiß finden sich in Milch, Käse, Sahne, Joghurt, Laktose, Kasein, Molke,
Backwaren, Butter.
Bitte verwenden Sie bei der Zubereitung meiner Mahlzeit saubere Handschuhe, Utensilien,
Oberflächen, Kochgeschirr und Frittieröl.

[TURKISH] SÜT ALERJİM VAR / BEN LAKTOZA DUYARLIYIM
Lütfen yiyeceklerimin küçük miktarlarda bile olsa süt ve süt ürünleri İÇERMEZ, bunlara
dokunmadığından ve bunlarla birlikte pişirilmediğinden emin olun.
Süt ve süt proteini süt, peynir, krema, yoğurt, laktoz, kazein, peynir altı suyu, unlu mamuller,
tereyağında bulunabilir.
Yemeğimi hazırlarken lütfen temiz eldivenler, mutfak eşyaları, yüzeyler, pişirme kapları ve kızartma
yağı kullanın.

[ARABIC] الحلیبمنحساسیةلدي/الالكتوزمنحساسیةلدي
مًعاطھیھیتمولمیلمسھاولم،األلبانومنتجاتالحلیبعلى،صغیرةبكمیاتحتى،یحتويالطعاميأنمنالتأكدیرجى .
والزبدةالمخبوزةوالسلعاللبنومصلوالكازینوالالكتوزوالزباديوالقشدةوالجبنالحلیبفيالحلیبوبروتینالحلیبعلىالعثوریمكن .

وجبتيتحضیرعندالنظیفةالقليوزیتالطھيوأدواتواألسطحواألوانيالقفازاتاستخدامیرجى .

Bizonyos fenti nyelvű verziókat Google Translate programmal fordítottunk. Az idegenvezető és/vagy a guest relation manager
segíthet pontosítani. Irodánk és az utazásszervező sem vállal felelősséget azért, hogy a fenti kéréseket a szálloda be fogja
tartani, vagy egyéb előírások betartásáért, amelyek szükségesek lehetnek. Ezek az irányelvek általánosak, az Ön orvosa fogja
Önnek a személyre szóló tanácsokat megadni. Utazás foglalás: www.divehardtours.com.
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[GREEK] ΕΧΩ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΣΤΟ ΓΑΛΑ / ΕΙΜΑΙ ΔΥΣΑΝΕΧΟΣ ΣΤΗ ΛΑΚΤΟΖΗ
Βεβαιωθείτε ότι το φαγητό μου ΔΕΝ περιέχει, ακόμη και σε μικρές ποσότητες, γάλα και γαλακτοκομικά
προϊόντα, ΔΕΝ τα άγγιξε και ΔΕΝ μαγειρεύτηκε μαζί με αυτά.
Το γάλα και η πρωτεΐνη γάλακτος βρίσκονται στο γάλα, το τυρί, την κρέμα γάλακτος, το γιαούρτι, τη
λακτόζη, την καζεΐνη, τον ορό γάλακτος, τα αρτοσκευάσματα, το βούτυρο.
Χρησιμοποιήστε καθαρά γάντια, σκεύη, επιφάνειες, μαγειρικά σκεύη και λάδι τηγανίσματος όταν
ετοιμάζετε το γεύμα μου.

[SPANISH] TENGO ALERGIA A LA LECHE / YO SOY INTOLERANTE A LA LACTOSA
Asegúrese de que mi comida NO contenga, incluso en pequeñas cantidades, leche y productos
lácteos, NO los tocó y NO se cocinó junto con estos.
La leche y las proteínas de la leche se pueden encontrar en la leche, el queso, la nata, el yogur, la
lactosa, la caseína, el suero, los productos horneados y la mantequilla.
Utilice guantes, utensilios, superficies, utensilios de cocina y aceite para freír limpios cuando prepare
mi comida.
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