
  Opomba: V tabeli so navedene jedi, ki vsebujejo alergene. Alergeni, ki so v posamezni jedi prisotni, so označeni z znakom X.  
                    Vse jedi, ki jih pripravljamo v vrtcu lahko vsebujejo alergene v sledovih. 
                    (Uredba EU št. 1169/2011 in Uredba o izvajanju št. 1169/2011 (Ur. list RS, št. 6/2014)).                         
 

Spoštovani ! 

 

V skladu z zahtevami iz Uredbe EU št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij o živilih 
potrošnikom vas obveščamo, da lahko jedi na jedilniku vsebujejo snovi ali proizvode, ki 
povzročajo alergije ali preobčutljivost.  
 
Priloga k jedilniku: 1. in 2. starostno obdobje 

 
 VSEBNOST SNOVI, KI POVZROČAJO ALERGIJO ALI PREOBČUTLJIVOST 

Datum Jedi 

ŽITA, KI 
VSEBUJEJO 
GLUTEN 
pšenica(1), 
rž(2), oves(3) 
pira(4) 
ječmen(5) 

JAJCA 
IN  
PROIZVODI 
IZ NJIH 

RIBE IN 
PROIZVODI 
IZ NJIH 

LISTNA 
ZELENA 

GORČIČN
O SEME 
IN 
PROIZVO
DI IZ 
NJEGA 

ZRNJE SOJE 
IN 
PROIZVODI 
IZ NJEGA 

MLEKO/ 
MLEČNI 
PROIZVODI, 
KI VSEBUJEJO 
LAKTOZO 

OREŠKI –  
LEŠNIK 

PONEDELJEK 
13. 9. 2021 
 

Prosena kaša na 
mleku, sir, maslo 

      x  

Črn kruh x-1        

Juha iz zelene in 
krompirja 

   x     

Ovsena kajzerica x-1,3        

TOREK 
14. 9. 2021 

Pirina zakuha na 
mleku 

x-4      x  

Žitna kava na mleku x-2,5      x  

Mlečna štručka x-1      x  

bograč x-1        

Polnozrnat kruh x-1        

Marmorni kolač x-1 x     x  

SREDA 
15. 9. 2021 
 

Pšenični zdrob na 
mleku 

x-1      x  

Juha iz bio korenja x-1        

Ocvrte piščančje 
krače 

x-1 x       

makovka x-1        

ČETRTEK 
16. 9. 2021 

Bio rženi kosmiči na 
mleku 

x-2      x  

Mleko, sir       x  

Ržena štručka x-2,5        

Svež sir       x  

Koromačeva juha x-1        

testenine x-1 x       

Pirin kruh x-1,4        

PETEK 
17. 9. 2021 

Koruzni zdrob na 
mleku, kislo mleko 

      x  

Koruzni kruh x-1        

Jajčni namaz  x   x    

Parad. Juha z 
zvezdicami 

x-1 x       

Pečen/dušen losos   x      

Cvetačni pire       x  

Skutna žemlja x-1      x  
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