
 
 

OBVESTILO O OZNAČEVANJU ALERGENOV V ŽIVILIH IN JEDEH 

 
Skladno z zahtevami Uredbe EU št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom in uredbo o 
izvajanju te uredbe (Ul. RS., št. 6/2014), vas obveščamo, da jedi na jedilniku lahko vsebujejo snovi ali 
proizvode, ki povzročajo alergije ali preobčutljivost.  
 

V Vrtcu Jelka pripravljamo hrano, razvidno iz jedilnika, ki je namenjena zdravim otrokom brez alergij 
ali preobčutljivostjo, zato obroki, ki jih ponujamo, lahko vsebujejo vse možne alergene.   
Za otroke, ki z zdravniškim potrdilom izkažejo alergijo ali preobčutljivost na posamezne sestavine 
živil v obrokih, pripravljamo dietne jedi, ki pa kljub skrbni nabavi in pripravi lahko vsebujejo vse 
spodaj naštete snovi v sledovih. 
 

SNOVI IN PROIZVODI iz Priloge II (V NADALJEVANJU ALERGENI), ki jih je v živilih in jedeh 
navedenih  na jedilniku potrebno označiti so: 

• žita, ki vsebujejo gluten (pšenica, rž, ječmen, oves, pira, kamut ali njihove križane vrste, in proizvodi 
iz njih), 

• jajca in proizvodi iz njih, 

• arašidi in proizvodi iz njih, 

• zrnje soje in proizvodi iz njih, 

• mleko, mlečni proizvodi (ki vsebujejo laktozo), razen sirotke, ki se uporablja za alkoholne destilate, 

• oreški (mandlji, lešniki, orehi, indijski oreški, ameriški orehi, brazilski oreški, pistacija, 
makadamija) in proizvodi iz njih, 

• ribe, raki in mehkužci ter proizvodi iz njih, 

• listna zelena (v tabeli  ob jedeh označena kot zelena), 

• gorčično in sezamovo seme in proizvodi iz njega, 

• volčji bob in proizvodi iz njega, 

• žveplov dioksid in sulfiti v koncentraciji več kot 10 mg/kg. 

 
Jedilniki so v pisni obliki objavljeni na oglasnih deskah vseh enot Vrtca Jelka ter na spletni 
strani.  Alergeni, ki so prisotni v posameznih jedeh in živilih, so navedeni  v Tabeli vsebnosti 
alergenov v jedeh pripravljenih v kuhinjah Vrtca Jelka, kot PRILOGA K JEDILNIKOM na 
oglasnih deskah, ki jo sproti posodabljamo. 
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