
  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 
20. 9. 2021 
 

Jogurt, mlečni riž       x  

Sirova štručka x-1      x  

Goveja juha z ribano 
kašo 

x-1 x       

Koleraba v prikuhi x-1        

Koruzni kruh z manj 
soli 

x-1        

TOREK 
21. 9. 2021 

Ječmenovi kosmiči na 
mleku 

x-5      x  

mleko       x  

Polbel kruh x-1        

Lešnikov namaz       x x-1 

Kumarična juha x-1        

Telečji paprikaš x-1        

Zdrobovi cmoki x-1 x       

Temna kajzerica x-1        

SREDA 
22. 9. 2021 
 

Žitna kava z mlekom x-2,5      x  

Ovseni kosmiči na 
mleku 

x-3      x  

Ovsen kruh x-1,3        

Sir edamec       x  

šara x-1        

Črna žemlja x-1        

Pehtranovi štruklji x-1 x     x  

Skutni žličniki x-1 x     x  

ČETRTEK 
23. 9. 2021 

Črn kruh x-1        

Koruzni zdrob na 
mleku, Lca jogurt 

      x  

Mesno zelenjavni 
namaz 

  x  x    

Ocvrt malancani x-1 x       

Malancani v omaki x-1      x  

Pire z muškatno bučo       x  

Ajdova bombeta x-1        

PETEK 
24. 9. 2021 

Mlečni močnik 
x-1 x     x  

Juha iz blitve       x  

Kruhov rogljič x-1 x       
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