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W skład panelu FoodProfil 268 w klasie IgG wchodzą następujące pokarmy: 

• Kazeina, mleko krowie, mleko/ser kozi, mleko/ser owczy, mleko kobyle, 

serwatka, ser podpuszczkowy, laktoglobulina, jogurt, ser cheddar, ser 
szwajcarski, białka mleka, ser camembert 

• Jajo kurze (całe), białko kurze, żółtko kurze 

• Gluten, pszenica zwyczajna, pszenica orkisz/orkisz zielony, pszenica kamut, 
pszenica płaskurka, pszenica samopsza, żyto, jęczmień, owies 

• Kukurydza, ryż, gryka, amarantus, quinoa/komosa ryżowa, łubin, miłka 

abisyńska, kasza jaglana 

• Kalafior, brokuły, brukselka, kapusta biała, kapusta jarmuż, kapusta czerwona, 

kapusta włoska, kapusta pekińska, marchew, seler, pasternak, ziemniak, batat, 

papryka, karczoch, pędy bambusa, koper włoski, fasolka szparagowa, ogórek, 

kapary, rabarbar, cukinia, kalarepa, dynia, rzodkiewka, rzodkiew, brukiew, burak 

czerwony, botwina, szparagi, cebula, por, chrzan, oliwki, papryczka chili, 

pomidor, bakłażan, okra, wężymord /skorzonera, rzepa 

• Pieczarka, boczniak, prawdziwek, kurka, shitake, grzyby 

• Sałata głowiasta, szpinak, cykoria sałatkowa, endywia, roszponka, sałata 
rzymska, rukola, sałata lodowa 

• Groch, ciecierzyca, soczewica, soja, fasola mung, fasola biała 

• Jabłko, gruszka, truskawka, malina, porzeczka, jagoda, jeżyna, borówka, cytryna, 

pomarańcza, mandarynka, grejpfruit, limonka, winogrono, agrest, śliwka, 

mirabelka, wiśnia, brzoskwinia, morela, nektarynka, mango, kwita (pigwa), 

banan, kiwi, ananas, daktyl, figa, granat, melon miodowy, arbuz, rokitnik, kaki, 

gujawa, liczi, marakuja, papaja, awokado, żurawina, jagody goji, owoc róży, 
czarny bez, opuncja, miechunka peruwiańska, pomelo, winorośl winna 

• Pstrąg, dorsz, łosoś, śledź, sardynka, sardela, makrela, tuńczyk, sandacz, halibut, 

flądra, sola, wątłusz srebrzysty, karp, okoń, szczupak, kałamarnica, panga, 

dorada, miecznik, mintaj, żabnica, tilapia, strzępiel 
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• Ostryga, krewetka, homar, małże, muszle św. jakuba, rak, mątwa, langusta, 

kurczak, kaczka, gęś, indyk, wieprzowina, dzik, sarnina, królik, jeleń, cielęcina, 

jagnięcina, wołowina 

• Orzech laskowy, orzech włoski, orzech makadamia, orzech brazylijski, orzeszki 

piniowe, kokos, migdał, nerkowiec, pistacja, pekan, kasztan, mak, siemię lniane, 

sezam, słonecznik, konopie, lucerna, nasiona chia, orzech ziemny, nasiona dyni 

• Anyż, bazylia, pieprz, lubczyk, koperek, kminek, kmin rzymski, liść laurowy, natka 

pietruszki, tymianek, ziele angielskie, cząber, kurkuma, imbir, gorczyca, trybula, 

papryka, kolendra, rzeżucha, majeranek, oregano, rozmaryn, szafran, szałwia, 

szczypior, czosnek zwyczajny, czosnek niedźwiedzi, gałka muszkatołowa, wanilia, 

cynamon, kardamon, goździk, owoce jałowca, lawenda, pieprz kajeński, babka 

płesznik, estragon 

• Kawa, herbaty i napary: kawa, herbata czarna, herbata zielona, yerba mate, 
pokrzywa, rooibos, mięta, rumianek, herbata rumiankowa, melisa, cykoria 

• Miód, syrop klonowy, syrop z agawy 

• Agar-agar, karagen, guma guar, pektyna, karob, tragant, guma ksantanowa, 
żelatyna 

• Drożdże, juka, aloes, chmiel, słód, kakao, kwas sorbowy (e200), garbniki, nori 

algi, rodzynki, spirulina 

 
 


