
 

 

 

OZNAČEVANJE SNOVI, KI POVZROČAJO 

ALERGIJE ALI PREOBČUTLJIVOSTI, V OBRATIH 

JAVNE PREHRANE 

S 13. decembrom 2014 se prične uporabljati Uredba (EU) št. 1169/2011 o 

zagotavljanju informacij potrošnikom, spremembah uredb (ES) št. 1924/2006 in (ES) 

št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Komisije 

87/250/EGS, Direktive Sveta 90/496/EGS, Direktive Komisije 1999/10/ES, Direktive 

2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Komisije 2002/67/ES in 2008/5/ES 

in Uredbe Komisije (ES) št. 608/2004 (v nadaljevanju Uredba 1169/2004). 

Navedena uredba v 44. členu določa, da so podatki o alergenih, kadar so ti prisotni v 

končnem proizvodu, obvezni tudi za nepredpakirana živila ponujena za prodajo 

končnemu potrošniku. Seznam sestavin ali proizvodov, ki povzročajo alergije ali 

preobčutljivosti (t.i. alergeni) so navedeni v Prilogi II Uredbe 1169/2004. 

SNOVI ALI PROIZVODI, KI POVZROČAJO ALERGIJE ALI 

PREOBČUTLJIVOSTI ( ALERGENI ): 

1. Žita, ki vsebujejo gluten, zlasti: pšenica, rž, ječmen, oves, pira, kamut ali njihove križane vrste, 

in proizvodi iz njih, 

 2. raki in proizvodi iz njih;  

3. jajca in proizvodi iz njih; 

 4. ribe in proizvodi iz njih; 

 5. arašidi (kikiriki) in proizvodi iz njih; 

 6. zrnje soje in proizvodi iz njega;  

7. mleko in mlečni proizvodi (ki vsebujejo laktozo);  

8. oreški, in sicer: mandlji, lešniki, orehi, indijski oreščki, ameriški orehi, brazilski oreščki, 

pistacija, makadamija ali orehi Queensland ter proizvodi iz njih, 

 9. listna zelena in proizvodi iz nje; 

 10. gorčično seme in proizvodi iz njega; 

 11. sezamovo seme in proizvodi iz njega;  

12. žveplov dioksid in sulfiti v koncentraciji več kot 10 mg/kg ali 10 mg/l glede na skupni SO 2; 

13. volčji bob in proizvodi iz njega;  

14. mehkužci in proizvodi iz njih. 

 

 Alergeni  oz. jedi, ki jih vsebujejo, so v jedilniku označeni  - v oklepaju (Z VELIKIMI 

TISKANIMI ČRKAMI ). 

http://www.os-prestranek.si/attachments/article/281/Uredba%201169%202011.pdf
http://www.os-prestranek.si/attachments/article/281/Uredba%201169%202011.pdf


 

 

 

 

 

PONEDELJEK 

M: mlečni riž, mleko, suhe slive, banana 

 

PM: pol beli kruh,marmelada , čaj z limono 

 

TOREK 

M: črni kruh z manj soli, jetrna pašteta, orehova jedrca, sadni čaj, 

mandarina 

PM: kruh, jabolko 

 

SREDA 

M: pol beli kruh, sirno mesni zelenjavni namaz, sveža paprika,  čaj 

z limono 

 

PM: sadna ploščica, čaj 

 

ČETRTEK 

M: burek, navadni probiotični tekoči jogurt, hruška 

PM: mandarina, pirina štručka 

 

PETEK  

M: pol beli kruh, tunin namaz , čaj z medom in limono, korenček 

 

PM: prepečenec, sadni sok 

 

Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika. 

 

JEDILNIK  

OD 1.12.2014 DO 5.12.2014 

 
 



 
 

 

 

Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika 

PONEDELJEK 

M: polnozrnat rogljič z marmelado, mleko, korenček 

 

PM: graham štručka, navadni jogurt 

 

TOREK 

M: koruzna kajzerica, bio skuta z orehi in medom, jabolko 

PM: sadno žitna ploščica,  čaj 

 

SREDA 

M: črni kruh, kuhana svinjska šunka, sveža paprika, jabolčnik 

 

PM: desertni jogurt s sadjem 

 

ČETRTEK 

M: polnozrnati  kruh, sirček, čaj z limono in medom, kaki 

PM:pol beli kruh,turistična pašteta,  čaj 

 

PETEK 

M: pol beli kruh,  pašteta s tuno, suho sadje, čaj 

 

PM: ananasov sok, polnozrnati piškoti 

 

JEDILNIK  

OD 8.12.2014 DO 12.12.20014 
 



 

Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika. 

 

PONEDELJEK 

M: graham kruh ( GLUTEN, SOJA), hrenovka z omega 3 brez 

konzervansov, sveža paprika,zeliščni čaj, kaki 

PM: navadni jogurt( MLEČNI IZDELEK ) ),, rozine 

 

TOREK 

M: pol beli kruh( GLUTEN, SOJA ), eko maslo ( MLEČNI IZDELEK 

),  marelični džem, bela kava ( MLEKO  ), korenček   

 

PM: koruzna štručka( GLUTEN, SOJA ), klementina 

SREDA 

M: črni kruh( GLUTEN, SOJA ), sir Tolminc( MLEČNI IZDELEK),  

orehova jedrca ( SLEDI OREŠKOV ), sadni čaj z limono in medom 

PM: jabolčni zavitek( GLUTEN ), čaj 

 

ČETRTEK 

M: ovseni kruh( GLUTEN, SOJA ), piščančja šunka, kisle kumarice, 

čaj, klementine 

 

PM: sadna rezina( MLEKO, JOGURT, SOJA, PŠENIČNA MOKA, 

JEČMENOV SLAD, OVSENI KOSMIČI, SLEDI LEŠNIKOV IN 

MANDLJEV ), čaj 

 

PETEK – EKO DAN 

M: bio kruh( GLUTEN,  ), bio maslo( MLEKO ), bio med, bio mleko 

( MLEKO ), jabolko 

NAGRADNI VPRAŠANJI: 

S KATERIMA KRATICAMA OZNAČUJEMO BIOLOŠKO 

PRIDELANA  ŽIVILA? 

 KAJ POMENITA OMENJENI KRATICI? 

 

PM:  jabolko, kruh( GLUTEN ) 

 

JEDILNIK  

OD 15.12.2014 DO 19.12.2014 
 



 

      

VESELE 

BOŽIČNE IN  NOVOLETNE 

PRAZNIKE   

PONEDELJEK 

M: sirova štručka ( GLUTEN, SOJA, MLEČNI IZDELEK ), 

čokoladni napitek ( MLEKO, MLEČNI IZDELEK ), jabolko 

PM: smetanov jogurt ( MLEČNI IZD. ), čaj 

 

TOREK 

M: potica ( GLUTEN, MLEČNI IZDELEK, JAJCA, SOJA), mleko ( 

MLEKO ), jabolko 

 

PM: mandarina, kruh( GLUTEN , SOJA), čaj 

SREDA 

M: polnozrnata kajzerica( GLUTEN , SOJA), puranja šunka,kisla 

kumarica,  jabolčni sok 

PM: sadno žitna ploščica ( MLEKO, JOGURT, SOJA, PŠENIČNA 

MOKA, JEČMENOV SLAD, OVSENI KOSMIČI, SLEDI 

LEŠNIKOV IN MANDLJEV ), čaj 
 

 

                              ČETRTEK  

B O Ž I Č 

                    
 

 

PETEK 

Dan enotnosti in samostojnosti 

JEDILNIK  

OD 22.12.2014 DO 24.12.2014 
 


