• TEST 22 :

Zoznam testovaných potravín

kuracie mäso, ryža, pšenica, mrkva, čierne korenie, štiplavá paprika, paradajka, cesnak, káva, med, hrášok, sója, krab, homár, vaječný žĺtok, pomaranč, mandarínka, kakaové bôby,
mandle, lieskový orech, kozie/ovčie mlieko, kravské mlieko, kvasnice pivné, kvasnice pekárenské

• TEST 40 :

bravčové mäso, hovädzie mäso, citróny, grapfruit, pomaranč, černice, maliny, jahody, jablko, hruška, kukurica, kuracie mäso, morčacie mäso, kvasnice pekárenské, kvasnice pivné,
lepok, treska, treska škvrnitá, platesa, kravské mlieko, mandle, lieskový orech, arašidy, kešu orechy, ovos, pšenica, raž, ryža, sója, hrášok, fazuľa, šošovica, vaječný bielok, vaječný žĺtok

• TEST 93 :

ananás, arašidy, avokádo, baklažán, banán, bravčové mäso, brokolica, broskyňa, cesnak, cibuľa, citrón, čaj, čakanka, čierne ribézle, čierne a biele korenie, fazuľa biela, fazuľa červená,
fazuľové lusky, grepfruit, hovädzie mäso, hrášok, hríby, hrozno (čierne, biele, červené), hruška, čili, jablko, jačmeň, jahňacie mäso, jahoda, kakaové bôby, kapusta, karfiol, káva, kešu orechy, kokos, kivi,
kola orech, krab, krevety (grnáty), kukurica, kuracie mäso, kvasnice pekárenské, kvasnice pivné, lieskový orech, losos, marhuľa, makrela, mandle, mäta prieporná, melón (cukrový, vodový, ananásový), mlieko
kozie, mlieko kravské, mlieko ovčie, morčacie mäso, morksý jazyk (ryba), mrkva, muškátový orech, olivy, ovos, paprika (zelená, červená, žltá), para orechy, paradajky, platesa, pohánka, pomaranč, pór, proso
(pšeno), pstruh, pšenica, raž, repa, repka, ryža, sezam, slávka jedlá (mušľa), sleď, slivky, slnečnica, sója, svätojánsky chlieb (karob), šalát, šošovica, treska, tuniak, tvrdá pšenica, uhorka, vaječný bielok, vaječný
žĺtok, vanilka, vlašské orechy, zázvor, zeler, zemiaky, zverina

• TEST 120 :

ananás, arašidy, avokádo, baklažán, banán, bazalka, bravčové mäso, broskyňa, brusnice, cesnak, cibuľa, citrón, čaj (čierny), čaj (zelený), čakanka, čerešňa, černice, červená repa
(cvikla), čierne ríbezle, čili papričky (červené), divina, fazuľa biela, fazuľa červená, fazuľky zelené, gliadín, grepfruit, hlávkový šalát, homár, horčicové semienko, hovädzie mäso, hrášok, hrebenatka, hríby,
hrozno (čierne, červené, biele), hruška, chmeľ, jablko, jahňacie mäso, jahody, kačacie mäso, kakaové bôby, kambala veľká, kapusta (kel, hlávková), karfiol, káva, kešu orechy, kivi, klinčeky, rasca, kokos, korenie
(čierne, biele), koriander (list), kôpor, krab, krevety (garnáty), kukurica, kuracie mäso, kvasnice (pekárenské), kvasnice (pivné), ľanové semienko, lieskový orech, limetka, losos, makrela, maliny, mandle,
marhuľa, mäta prieporná, mečiar (ryba), melón (vodový), melón (žltý, cukrový, ananásový), mlieko (kozie), mlieko (kravské), mlieko (ovčie), morčacie mäso, morský jazyk (ryba), mrkva, muškátový orech,
nektarinka, olivy, ovos, paprika (zelená, červená, žltá), para orechy, paradajka, petržlen, pistácie, platesa, pohánka, pomaranč, pór, proso (pšeno), pstruh, pšeničné otruby, raž, repkové semeno, ružičkový kel,
ryža, sezam, slávka jedlá (mušľa), sleď, slivky, slnečnica, sója, svätojánsky chlieb (karob), šalvia, škorica, šošovica, špargľa, špenát, telacie mäso, treska škvrnitá, treska, tuniak, tvrdá pšenica, tymián, uhorka,
ustrica, vaječný bielok, vaječný žítok, vanilka, vlašské orechy, zázvor, zeler, zemiaky, žeňšeň, žerucha, žihľava

• TEST 200 :

Agar Agar (riasa), Alga Espaguette, Alga Spirulina, Alga Wakame, Aloe Vera, Alpha – Laktoalbumín, amarant, ananás, ančovičky, aníz, arašidy, artičok, avokádo, bakažán, banán,
barnackle (husí krk), bazalka, Beta – Laktoglobulín, bobkový list, bravčové mäso, brokolica, broskyňa, brusnice, cesnak, cibuľa, cibuľa šalotka, cícer, citrón, clam (mušľa), čaj (čierny), čaj (zelený), čakanka,
čerešňa, černice, červená repa (cvikla), červené ríbezle, čierne ríbezle, čili papričky (červené), čučoriedky, datle, diviak, divina, estragón, fazuľa široká, fazuľa biela, fazuľa červená, fazuľky (zelené), fenikel (list),
figa, gaštan, ginko, gliadín, granátové jablko, grepfruit, guava, harmanček, hejk (morská šťuka), hlávkový šalát, homár, horčicové semienko, hovädzie mäso, hrášok, hrebenatka, hríby, hrozienka, hrozno
(čierne, červené, biele), hruška, chmeľ, chobotnica, jablko, jačmený sľad, jarabičie mäso, juka (yuca), kačacie mäso, kajenské korenie, kávové bôby, kalmár, kambala veľká, kapary, kapor, kapusta (červená),
kapusta (kel, hlávková), karfiol, kari (mix korenia), káva, kaviár, kazeín, kešu orechy, kivi, klinčeky, kmín, kokos, kola orech, konské maso, korenie (čierne, biele), koriander (list), kozie mäso, kôpor, krab, králičie
mäso, krevety (garnáty), kukurica, kuracie mäso, kuskus, kvasnice (pekárenské), kvasnice (pivné), ľanové semienko, liči (litchi), lieskový orech, limetka, losos, majorán, makadamový orech, makrela, maliny,
mandarínka, mandle, mango, mangold, mäta prieporná, mečiar (ryba), med, melón (cukrový, vodný, ananásový), mlieko (byvolie), mlieko (kozie), mlieko (kravské), mlieko (ovčie), morčacie mäso, morský čert,
morský jazyk (ryba), morký okúň, morský slimák, moruša, mrkva, muškátový orech, nektarinka, okúň obyčajný, olivy, ovos, papája, paprika (zelená, červená, žltá), para orechy, paradajka, petržlen, píniové
oriešky, pistácie, platesa, pohánka, polenta (kukuričná krupica), pomaranč, pór, pražma (červená), pražma (kráľovská), prepeličie mäso, proso (pšeno), pstruh, pšenica, pšenica špalda, pšeničné otruby, pštrosie
mäso, quinoa (mrlík čilský), raž, rebarbora, reďkovka, repkové semeno, rozmarín, rukola, ružičkový kel, ryža, sardinky, sépia, sezam, sladké drievko, sladké zemiaky, slávka jedlá (mušľa), sleď, slnečnica, sója,
srdcovka mušľa, svätojánsky chlieb (karob), šafrán, šalvia, škorica, šošovica, špargľa, špenát, šťuka, tapioka (škrob z manioku), tekvica, telacie mäso, transglutamnináza, treska, treska škvrnitá, trstinový cukor,
tuniak, turnip (kvaka), tvrdá pšenica, tymián, úhor, uhorka, ustrica, vaječný bielok, vaječný žĺtok, vanilka, vlašské orechy, volské mäso, zázvor, zelenošáchor jedlý, zeler, zemiaky, žeňšeň, žerucha, žihľava

