
 

NAVODILA ZA DELO 
 

SEZNAM ŽIVIL / JEDI V PONUDBI 

DRUŽBENE PREHRANE, KI 

VSEBUJEJO SNOVI, KI POVZROČAJO 
ALERGIJE IN /ALI 

PREOBČUTLJIVOSTI   

Številka dokumenta: 

 

BPD ND 75 20 

 

Izdaja: 

02 

Velja od: 

12.03.2015 

Stran od strani: 

1 od 17 

 

1 
 

 FUNKCIJA IME IN PRIIMEK PODPIS 

PRIPRAVIL: 
Vodja bolnišnične 
prehrane in 
dietoterapije 

Renata PLEH, univ. dipl. inž. živ. teh. 
 
 

 

PREGLEDAL:  

 
Amalija Predan, turistični teh 
 
 

 

ODOBRIL Vodja bolnišnične prehrane in dietoterapije  

 
 
 
 
1. NAMEN 

Dokument je na razpolago za informiranje odjemalcev o vsebnosti snovi v živilih / jedeh, ki 
povzročajo alergije in / ali preobčutljivosti ( skladno z Uredbo EU št 1169/2011), ki jih 
vsebujejo živila / jedi, ki so navedene v mesečnih jedilnikih ali so del ponudbe izven jedilnika.  
Odjemalci so zaposleni v SB  Murska Sobota in drugi zunanji odjemalci. 
 
 
 
 
 

2. PODROČJE UPORABE 

Dokument se uporablja na vseh oddelkih in službah SB Murska Sobota ter v jedilnici 
bolnišnice ob ponudbi jedi. V mesečni ponudbi jedi / jedilnikih so vidno označena živila / jedi, 
ki vsebujejo alergene, vidno je v jedilnikih označena tudi povezava s tem dokumentom, ki 
spremlja jedilnike tako na oddelkih, kot ob ponudbi jedi na prodajnem mestu v jedilnici SB 
Murska Sobota. 
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3. SEZNAM SNOVI V ŽIVILIH / JEDEH VPONUDBI HRANE,  KI POVZROČAJO 

ALERGIJE IN / ALI PREOBČUTLJIVOSTI 

 

3.1. KRUHI IN KRUŠNO PECIVO 

 

 Podatki o alergenih, ki jih živilo / jed vsebuje ali jih lahko vsebuje 

NAZIV 

ŽIVILA / JEDI 

 

Žita, ki 

vsebujejo 

gluten 

Jajca in 

proizvodi 

iz njih 

Ribe in 

proizvodi 

iz njih 

Zrna soje 

in 

proizvodi 

iz njega 

Mleko in 

mlečni 

proizvodi, 

ki vseb 

laktozo 

oreški Sezamovo 

seme  in 

proizvodi 

iz njega 

Volčji 

bob 

Graham žemlja  pšenica lahko lahko da lahko Lahko 

lešniki, 
orehi 

lahko  

Graham 

bombetka  

pšenica lahko lahko da da Lahko 

lešniki, 
orehi 

lahko  

Polbeli kruh pšenica lahko  da lahko  lahko  

Beli kruh pšenica lahko  da lahko  lahko  

Bela žemlja/mini 

žemlja 

pšenica lahko lahko da da lahko 

lešniki, 
orehi 

lahko  

vrtanek pšenica lahko  da da  lahko  

večzrnato 

pecivo/večzrnata 
žemlja/večzrnati 

rogljiček 

pšenica lahko lahko da lahko Lahko 

lešniki, 
orehi 

da  

Koruzna žemlja pšenica lahko lahko lahko lahko Lahko 
lešniki, 

orehi 

lahko  

perec pšenica da lahko da da Lahko 

lešniki, 
orehi 

lahko  

Sezamova 

pletenica 

pšenica lahko lahko da da Lahko 

lešniki, 

orehi 

da  

Kruh z ovsenimi 

kosmiči 

pšenica, 

oves 

lahko  da da Lahko 

lešniki, 

orehi 

lahko  

Makova pletenica pšenica lahko lahko da da Lahko 

lešniki, 

orehi 

lahko  

Kruh z rozinami pšenica lahko  da da Lahko 
lešniki, 

orehi 

lahko  

Pusti keksi-picnik pšenica   lahko da    

Masleni keksi Pšenica da   da    
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3.2 DODATKI V PONUDBI KRVODAJALCEM ( ponedeljek, četrtek) 
 Podatki o alergenih, ki jih živilo / jed vsebuje ali jih lahko vsebuje 

NAZIV 

ŽIVILA / JEDI 

Žita, ki 

vsebujejo 

gluten 

Jajca in 

proizvodi 

iz njih 

Ribe in 

proizvodi 

iz njih 

Zrna soje 

in 

proizvodi 

iz njega 

Mleko in 

mlečni 

proizvodi, 

ki 

vsebujejo 

laktozo 

oreški Žveplov 

dioksid 

in sulfiti 

arašidi Semena 

gorčice 

ali 

proizvodi 

iz 

semena 

gorčice 

Lahka 

margarina 

   lahko lahko     

Porcijska 

marmelada 

      da   

maslo     lahko     

Lističi 
polnomastnega  

sira- topljeni 

(tuš) 

    da     

Lističi 
topljenega 

lahkega sira-

(happy cow) 

    da     

Poltrdi sir jošt  da (lizocim)   da     

Zeliščno maslo     da     

Sir milki     da     

Sirni naravni 

namaz 

    da     

Sirni zeliščni 

namaz 

    da     

Navadni lahki 

jogurt 

    da     

Sadni jogurt     da     

Sadni mlečni 

napitek 

    da     

Naravni actimel      da     

Kislo mleko     da     

Probiotični 
navadni jogurt 

    da     

Prob sadni 

jogurt 

    da     

Poli klobasa pšenica   lahko      

hrenovka    da      

Domača 

klobasa 

pšenica   da da     

gorčica         da 

Puranja šunka  pšenica   da      

Piščančja 

pašteta 

   da da     
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 Podatki o alergenih, ki jih živilo / jed vsebuje ali jih lahko vsebuje 

NAZIV 

ŽIVILA / JEDI 

Žita, ki 

vsebujejo 

gluten 

Jajca in 

proizvodi 

iz njih 

Ribe in 

proizvodi 

iz njih 

Zrna soje 

in 

proizvodi 

iz njega 

Mleko in 

mlečni 

proizvodi, 

ki 

vsebujejo 

laktozo 

oreški Žveplov 

dioksid 

in sulfiti 

arašidi Semena 

gorčice 

ali 

proizvodi 

iz 

semena 

gorčice 

          

Pašteta pepe    da da     

Suho pecivo pšenica da  da da Lešniki, orehi, 

lahko mandlji,  

indijski  

orešček, 

ameriški oreh, 

brazilski 

orešček, 

makadamija , 

pistacija 

da lahko  

          

Bela kava Ječmen, 

pšenica 

   da     

Črna kava Ječmen, 

pšenica 
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3.3. JUHE  ( malice, kosila, večerje) 
 Podatki o alergenih, ki jih živilo / jed vsebuje ali jih lahko vsebuje 
NAZIV ŽIVILA / JEDI Žita, ki 

vsebujejo 

gluten 

Jajca 

in 

proiz. 

iz 

njih 

Ribe in 

proizvodi 

iz njih 

Zrna soje 

in 

proizvodi 

iz njega 

Mleko in 

mlečni 

proizvodi, 

ki 

vsebujejo 

laktozo 

Listna 

zelena in 

proizvodi 

iz nje 

oreški Sezamovo 

seme  in 

proizvodi 

iz njega 

Žveplov 

dioksid 

in sulfiti 

Ohrovtova juha s 

krompirjem 

pšenica lahko   da da    

prežganka pšenica da        

Brokolijeva juha pšenica    da da    

Belušna juha pšenica    da da    

Goveja juha  pšenica da    da    

Kostna juha s 

testeninsko zakuho, 

cmoki 

pšenica da    da    

Goveja  juha z 

jetrnim rižem in 

testeninami 

pšenica da    da    

Juha miljonka pšenica da    da    

Cvetačna juha pšenica    da da    

Zelenjavna kremna 

juha z grahom in 
ribano kašo 

pšenica da   da da    

Grahova kremna juha pšenica    da da    

Grahova juha s 

krompirjem 

pšenica     da    

Paradižnikova juha Pšenica 

(gluten) 

lahko    da    

Porova juha pšenica     da    

bučkina juha pšenica    da da    

Korenčkova juha  pšenica    da da    

Špinačna juha s 
cmoki 

pšenica da   da da    

Kremna zelenjavna  

juha z žemljicami 

pšenica lahko  lahko da da Lahko 

orehi, 

lešniki 

lahko  

Zelenjavna juha z 

vlivanci 

pšenica da    da   lahko 

Zelenjavna 
paradižnikova juha 

pšenica lahko    da    

Gobova juha s kromp pšenica    da da    

Gobova juha z ajd 

kašo 

pšenica    da da    

Kašina juha pšenica    da da    

Česnova juha pšenica    da DA    

lečina juha pšenica     da    

čičerikina juha pšenica    da da    

Sojina mlečna juha pšenica   da da da    
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3.4 ENOLONČNICE 

 Podatki o alergenih, ki jih živilo / jed vsebuje ali jih lahko vsebuje 

NAZIV ŽIVILA 

/JEDI 

Žita, ki 

vsebujejo 

gluten 

Jajca 

in 

proiz. 

iz njih 

Zrna 

soje in 

proizvodi 

iz njega 

Ribe in 

proizvodi 

iz njih 

Mleko in 

mlečni 

proizvodi, 

ki 

vsebujejo 

laktozo 

Listna 

zelena in 

proizvodi 

iz nje 

Sezamovo 

seme  in 

proizvodi 

iz njega 

Žveplov 

dioksid 

in sulfiti 

Krepka juha  pšenica da    da   

Perutn. obara z 

vlivanci 

pšenica da       

Golaževa juha z 
vlivanci 

pšenica da    da  lahko 

boranja pšenica lahko   da da   

Krompirjev golaž pšenica lahko   da da  lahko 

bograč pšenica lahko    da  lahko 

Bujta repa pšenica lahko    da   

Jota s prekajenim 

mesom 

pšenica     da   

Goveji golaž pšenica lahko    da  lahko 

Ričet  pšenica, 

ječmen 

   lahko da  lahko 

segedin pšenica    da da   

Pasulj s klobaso pšenica  da   da   

Ohrovtovo zelje  pšenica     da  lahko 

Ragu piščančja 
juha 

pšenica da   da da  lahko 

vampi pšenica     da  lahko 

Madžarska 

golaževa juha 

pšenica     da  lahko 

Kisla juha z 

mesom in kromp. 

pšenica     da  lahko 

Kisla juha z vliv. pšenica da    da  lahko 

Pašta fižol pšenica da    da   

Mediteranski 
lonec 

pšenica    lahko da  lahko 

Puranji golaž pšenica    da da   

Krompirjeva 

prikuha 

pšenica    lahko da   

Kromp. mlečna 

juha s hrenovko 

pšenica    da da   

Parad. zelje Pšenica 

(gluten) 
    da  lahko 

Ribja krepka juha pšenica da  da  da   

Piščančja 

drobovina v omaki 

pšenica    lahko da  lahko 

sarma pšenica da   da da   

prebranec pšenica     da   

Pašta fižol pšenica        
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3.5 PRILOGE , PRIKUHE 
 Podatki o alergenih, ki jih živilo / jed vsebuje ali jih lahko vsebuje 
NAZIV ŽIVILA / 

JEDI 

Žita, ki vsebujejo 

gluten 

Jajca in proiz. 

iz njih 

Zrna soje 

in 

proizvodi 

iz njega 

Mleko in 

mlečni 

proizvodi, 

ki 

vsebujejo 

laktozo 

Listna 

zelena in 

proizvodi 

iz nje 

oreški Sezamovo 

seme  in 

proizvodi 

iz njega 

Gorčično 

seme in 

proiz iz 

njega 

Volčji 

bob 

Žvep 

dioksid in 

sulfiti 

kuskus pšenica  lahko        

Pire krompir    da       

mlinci pšenica da  lahko       

Kruhov 

cmok 

pšenica da  da       

Kruhova 

rezina, 
kruhova 

kocka 

pšenica da da da  Lahko 

lešniki, 

orehi 

lahko    

Ječmenova  

kaša v 
prilogi 

ječmen          

Testenine 

vseh vrst 

pšenica da         

Graham 

testenine 

pšenica da         

njoki pšenica da lahko lahko  Lahko 

lešniki, 

orehi 

lahko   da 

Pečena 

polenta 

Lahko pšenica   da       

polenta  Lahko pšenica          

Mešana žita    da       

Zdrobovi 

cmoki 

pšenica da lahko da  l lahko   da 

kroketi pšenica da lahko da   lahko   da 

Krompirjevi 

žganci 

pšenica          

Ajdovi 

žganci 

Lahko pšenica          

Dušeno 

rdeče zelje 

Pšenica ( gluten)         da 

 ( vino) 

Praženo 

kislo zelje 

Pšenica (gluten)          

Kisla repa v 

prikuhi 

pšenica   lahko da      

Zelenjava na 

maslu 

   da       

Zelenjava na 

drobtinah 

pšenica   da       

Gratinirana 

zelenjava 

 da  da       



 

NAVODILA ZA DELO 
 

SEZNAM ŽIVIL / JEDI V PONUDBI 

DRUŽBENE PREHRANE, KI 

VSEBUJEJO SNOVI, KI POVZROČAJO 
ALERGIJE IN /ALI 

PREOBČUTLJIVOSTI   

Številka dokumenta: 

 

BPD ND 75 20 

 

Izdaja: 

02 

Velja od: 

12.03.2015 

Stran od strani: 

8 od 17 

 

8 
 

   

3.6 MESNE JEDI 
 Podatki o alergenih, ki jih živilo / jed vsebuje ali jih lahko vsebuje 
 

NAZIV ŽIVILA / JEDI 

Žita, ki 

vsebujejo 

gluten 

Jajca 

in 

proiz. 

iz njih 

Zrna soje 

in 

proizvodi 

iz njega 

Mleko in 

mlečni 

proizvodi, 

ki 

vsebujejo 

laktozo 

Listna 

zelena in 

proizvodi 

iz nje 

oreški Sezamovo 

seme  in 

proizvodi 

iz njega 

Gorčično 

seme in 

proiz iz 

njega 

Volčji 

bob 

Žvep 

dioksid in sulfiti 

Junčji zrezek v vrtnariški 

omaki 

pšenica   Lahko  da   da  Lahko ( 

Junčji zrezek v divjačinski 
omaki 

pšenica   Lahko 

  

da   da  Lahko  

 

Junčji zrezek v gorčični 

omaki 

pšenica   Lahko  da   da  Lahko 

  

Junčji zrezek v poprovi 
omaki 

pšenica   Lahko  da   da  Lahko  

Pečeni piščanec, raca  v 

naravni omaki, gorčični 

omaki 

pšenica    da   da   

Piščanec v sirovi srajčki pšenica da  da    da   

Pečeno polnjeno piščančje 

bedro 

pšenica da  lahko    da   

Mleta pečenka v naravni 
omaki 

pšenica da da lahko da     da 

Piščančji paprikaš pšenica   da da   da   

Štefani pečenka pšenica da da lahko da     da 

Mesna rižota Lahko 

pšenica ( 

gluten) 

   da      

Pisana rižota Lahko 

pšenica ( 

gluten) 

  da       

Makaronovo meso pšenica da   da      

Bolonjski špageti pšenica da   da     Lahko 

  

Bolonjski špageti s sirom pšenica da  da da     Lahko 

 

Zuriški junčji rezanci pšenica   da da     lahko 

Pečeno svinjsko pleče v 

omaki 

pšenica    da      

Stubiška pečenka pšenica   da da      

Svinjska pečenka pšenica    da      

Ciganska pečenka pšenica    da      

Puranji zrezek v gobovi 
omaki 

pšenica   da da      
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 Podatki o alergenih, ki jih živilo / jed vsebuje ali jih lahko vsebuje 
 

NAZIV ŽIVILA / JEDI 

Žita, ki 

vsebujejo 

gluten 

Jajca in 

proiz. iz 

njih 

Zrna 

soje in 

proizvodi 

iz njega 

Mleko in 

mlečni 

proizvodi, 

ki 

vsebujejo 

laktozo 

Listna 

zelena in 

proizvodi iz 

nje 

oreški Sezamovo 

seme  in 

proizvodi iz 

njega 

Gorčično 

seme in proiz 

iz 

njega 

Volčji 

bob 

Žveplov 

dioksid 

in sulfiti 

Mesna musaka Lahko 

pšenica 

(gluten 

da lahko da da      

Mesna lazanja pšenica da lahko da da      

Testeninski narastek 

z mletim mesom 

pšenica da lahko da da      

Pečene mesno 
zelenjavne 

palačinke 

pšenica da lahko da  Lahko 

lešniki, 

orehi 

lahko    

Kaneloni z mletim 

mesom 

pšenica da lahko da  Lahko 

lešniki, 

orehi 

lahko    

Kaneloni s šunko in 

sirom 

pšenica da lahko da  Lahko 

lešniki, 

orehi 

lahko    

grenadir pšenica da         

Junčja mučkalica pšenica   Lahko  da     Lahko 

Pečena hrenovka  pšenica  da        

pečenica pšenica  da        

krvavica pšenica    lahko      

Puranji zvitek s polb 

kruhom 

pšenica da da da da  lahko    

Sirov zrezek Lahko 

pšenica 

da  da       

Zrezek s 

parmezanom 

pšenica da  da       

Gratiniran zrezek s 
sirom 

 Lahko   

( lizocim) 

 da       

Dunajski zrezek pšenica da         

Pariški zrezek pšenica da         

Orly zrezek Pšenica 

ječmen 
da  lahko      Lahko  

Cordon bleu pšenica da  da       

 Zrezek s sezamom pšenica da     da    

Ocvrti piščanec pšenica da         

Zrezek s corn- 

flakesom 

Pšenica, 

lahko 

ječmen 

da         

Polnjena zarebrnica 

v omaki 

pšenica da  da da      

Pečena mesna 

rulada, polnjena z 

mletim mesom 

pšenica da lahko  da  lahko    
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 Podatki o alergenih, ki jih živilo / jed vsebuje ali jih lahko vsebuje 
 

NAZIV ŽIVILA / 

JEDI 

Žita, ki 

vsebujejo 

gluten 

Jajca in 

proiz. iz 

njih 

Zrna soje 

in proizvodi 

iz njega 

Mleko in 

mlečni 

proizvodi, 

ki 

vsebujejo 

laktozo 

Listna 

zelena in 

proizvodi iz 

nje 

oreški Sezamovo 

seme  in 

proizvodi iz 

njega 

Gorčično 

seme in proiz 

iz 

njega 

Volčji 

bob 

Žveplov 

dioksid 

in sulfiti 

Zuriški junčji 

rezanci 

pšenica   da da     lahko 

Junčji stroganov pšenica   da   da   lahko 

Perutninski ragu pšenica    da     lahko 

Junčji / telečji 

ragu 

pšenica    da     lahko 

Perutninski 

soute 

pšenica    da     lahko 

Junčji soute pšenica    da     lahko 

Čufti v par 

omaki 

pšenica da   da      

Polnjena 
paprika 

pšenica da   da      

Mesni polpetoni pšenica da da da da      

Ocvrti 

sesekljani 
zrezek 

pšenica da da  da      

Puranja 

pleskavica 

pšenica  da        

Puranji ražnjiči Lahko 

pšenica 

(omaka) 

         

Zvita svinjska 
pečenka z 

gobovim 

nadevom in 

kruhom 

pšenica da  da da      

Mornariški 

zrezek 

pšenica da da  da      
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3.7. VEGETARIJANSKE JEDI 
 Podatki o alergenih, ki jih živilo / jed vsebuje ali jih lahko vsebuje 
NAZIV ŽIVILA / JEDI Žita, ki 

vsebujejo 

gluten 

Jajca 

in 

proiz. 

iz 

njih 

Zrna 

soje in 

proizvodi 

iz njega 

Mleko in 

mlečni 

proizvodi, 

ki 

vsebujejo 

laktozo 

Ribe in 

proizvodi 

iz njih 

Listna 

zelena 

oreški Sezamovo 

seme  in 

proizvodi 

iz njega 

Gorčično 

seme in 

proizvodi 

iz njega 

Žveplov 

dioksid 

in 

sulfiti 

 

Marmeladni cmoki pšenica da lahko da   Lahko 

lešniki, 

orehi 

lahko  da  

Sirovi štruklji z 

drobtinami 

pšenica da lahko da   Lahko 

lešniki, 

orehi 

lahko  da  

Sirovi štruklji s 

smetano 

pšenica da lahko da   Lahko 

lešniki, 

orehi 

lahko  da  

Pečene zel 

palačinke s sirom 

pšenica da lahko da  da Lahko 

lešniki, 

orehi 

lahko    

Kaneloni z 

zelenjavo in sirom 

pšenica da lahko da  da Lahko 

lešniki, 

orehi 

lahko    

Zelenjavna lazanja pšenica da lahko da  da      

Marmeladne 

palačinke 

pšenica da lahko da   Lahko 

lešniki, 

orehi 

lahko  da  

Carski praženec, 

šmarn 

pšenica da  da        

Skutin, jab zavitek 

burek 

pšenica da lahko da   Lahko 

lešniki, 

orehi 

lahko    

Gratinirane 

skutine testenine 

pšenica da  da        

Zelenjavni soute, 

ragu 

pšenica     da    lahko  

Zelenjavni zavitek pšenica da  da        

Ocvrti zelenjavni 

zrezek 

pšenica da da lahko   Lahko 

lešniki, 

orehi 

lahko  da  

Ocvrti sir pšenica da  da        

Zelenjavni 

zrezek,polpet 

pšenica lahko da lahko   Lahko 

lešniki, 

orehi 

lahko  da  

Zelenjavni zrezek 

s sirom 

pšenica lahko da da   Lahko 

lešniki, 

orehi 

lahko  da  

Sojin zrezek Pšenica, 

oves 
lahko da da  da Lahko 

lešniki, 

orehi 

  da  

Sojin sir Lahko 

pšenica 

 da         

Gratinirane 

skutine palačinke 

pšenica da lahko da   Lahko 

lešniki, 

orehi 

lahko    

Ocvrti oslič pšenica da   da       

Losos, oslič po 

tržaško 

pšenica    da       
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 Podatki o alergenih, ki jih živilo / jed vsebuje ali jih lahko vsebuje 
NAZIV ŽIVILA / JEDI Žita, ki 

vsebujejo 

gluten 

Jajca 

in 

proiz. 

iz 

njih 

Zrna 

soje in 

proizvodi 

iz njega 

Mleko in 

mlečni 

proizvodi, 

ki 

vsebujejo 

laktozo 

Ribe in 

proizvodi 

iz njih 

Listna 

zelena 

oreški Sezamovo 

seme  in 

proizvodi 

iz njega 

Mehkužci 

in 

proizvodi 

iz njih 

Žveplov 

dioksid 

in 

sulfiti 

Raki in 

proizvodi 

iz  njih 

            

Oslič s 

parmezanom 

pšenica da  da da       

Pečena postrv z 

mandlji 

pšenica    da  mandlji lahko    

Pečena riba  ( 

postrv, oslič 

škarpena, skuša) 

po tržaško 

pšenica    da       

Tunina omaka pšenica    da da    da  

Ribje polpete, 

čufti 

pšenica da da  da       

Sirova omaka, 

Gorgonzolna om. 

pšenica   da  lahko      

Zelenjavna rižota Lahko 

pšenica ( 

gluten) 

    lahko      

Zelenjavna rižota s 

sirom 

Lahko 

pšenica ( 

gluten) 

  da  lahko      

Rižota z morskimi 

sadeži 

Lahko 

pšenica ( 

gluten) 

   da da   da da da 

Ocvrti lignji pšenica da       da   

Tunin zavitek pšenica da  da da da      

Rižota z gamberi Lahko 

pšenica 

  lahko      Lahko  da 

Zelen polivka za 

testenine 

pšenica   da  da    Lahko   

Testeninski zel 

narastek 

pšenica da lahko da  da      

Testeninski gobov 

narastek 

pšenica da  da  da      

Polnjena zel  ( 

bučke, melan) - v 

omaki 

pšenica da lahko da  da      

Rižev narastek  da  da        

Polnjena bučka z 

ješprenom 

Pšenica, 

ječmen 

  da  da      

Narastek iz 

prosene kaše 

 da  da        

Krompirjevi zrezki pšenica da  da  da      

Cvetačni zrezki pšenica da  da  da      
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 Podatki o alergenih, ki jih živilo / jed vsebuje ali jih lahko vsebuje 
NAZIV ŽIVILA / JEDI Žita, ki 

vsebujejo 

gluten 

Jajca 

in 

proiz. 

iz 

njih 

Zrna 

soje in 

proizvodi 

iz njega 

Mleko in 

mlečni 

proizvodi, 

ki 

vsebujejo 

laktozo 

Ribe in 

proizvodi 

iz njih 

Listna 

zelena 

oreški Sezamovo 

seme  in 

proizvodi 

iz njega 

Mehkužci 

in 

proizvodi 

iz njih 

Žveplov 

dioksid 

in 

sulfiti 

Raki in 

proizvodi 

iz  njih 

Gratinirana 

zelenjava  

 da  da        

Ocvrta zelenjava pšenica da          

Grat krompir z 

zelenjavo 

pšenica da  da        

Mešana žita    da        

Polnjena paprika z 

mešanimi žiti 

pšenica   da        

Bujta repa s 

tofujem 

pšenica  da   da      

Grenadir s tofujem pšenica da da         

Zelenjavni zavitek 

iz vlečenega testa 

s sirom 

pšenica da lahko da  lahko      

Jota s kislo repo in 

tofujem 

pšenica  da   da      

Pečeni koromač z 

gorgonzolo 

   da        

Popečena ajdova 

kaša s skuto 

   da        

Ragu s tofujem in 

zelenjavo 

pšenica  da   da      
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3.8  SOLATE 

 Podatki o alergenih, ki jih živilo / jed vsebuje ali jih lahko vsebuje 

NAZIV 

ŽIVILA / 

JEDI 

Žita, ki 

vsebujejo 

gluten 

Jajca 

in 

proiz. 

iz njih 

Ribe in 

proizvod 

iz njih 

Zrna 

soje in 

proizvodi 

iz njega 

Mleko in 

mlečni 

proizvodi, 

ki 

vsebujejo 

laktozo 

Proizvod iz 

gorčičnega 

semena 

oreški Sezamovo 

seme  in 

proizvodi 

iz njega 

Žveplov 

dioksid in 

sulfiti 

Riževa solata 

z zelenjavo in 

sirom 

    da    lahko 

Ajdova kaša v 

solati z zel in 

šunko 

pšenica   lahko     lahko 

Francoska 

solata 
 da   da da   lahko 

Bučke v solati 
z jog 

    da     

Fižol v solati 

z jajčko 
 da       lahko 

Soja v solati s 

sirom in 

zelenjavo 

   da da    lahko 

Testeninska 

jog solata s 

tunino 

pšenica da da  da    lahko 

Cvetača v 

solati s 

sezamom  

       da lahko 

Solata iz pora 

in smetane 
    da     

Paradižnik s 

feta sirom 
    da    lahko 

Koleraba v 

solati s sirom 
in  semeni 

    da    lahko 

Grška solata     da    lahko 
Ješprenova 

solata z zel in 

sirom 

ječmen    da    lahko 

Prosena kaša 

v solati s 

pečeno zel in 

sirom 

    da    lahko 

Irska solata  da   da da   lahko 
Solata iz 

kruha, jajc, 

paradižnika in 

šunke  

pšenica da  da lahko  Lahko 

lešniki, 

orehi 

lahko lahko 

Endivija z 

radičem , 

tunino, jajčko 

 da da      lahko 



 

NAVODILA ZA DELO 
 

SEZNAM ŽIVIL / JEDI V PONUDBI 

DRUŽBENE PREHRANE, KI 

VSEBUJEJO SNOVI, KI POVZROČAJO 
ALERGIJE IN /ALI 

PREOBČUTLJIVOSTI   

Številka dokumenta: 

 

BPD ND 75 20 

 

Izdaja: 

02 

Velja od: 

12.03.2015 

Stran od strani: 

15 od 17 

 

15 
 

 

3.9 DODATKI IN PECIVA ( KOSILA IN VEČERJE) 
 Podatki o alergenih, ki jih živilo / jed vsebuje ali jih lahko vsebuje 

NAZIV ŽIVILA 

/ JEDI 

Žita, ki 

vsebujejo 

gluten 

Jajca 

in 

proiz. 

iz 

njih 

Ribe in 

proizvod 

iz njih 

Zrna 

soje in 

proizvodi 

iz njega 

Mleko in 

mlečni 

proizvodi, 

ki vseb 

laktozo 

Arašidi   

in 

proizvodi 

iz njih 

oreški Sezamovo 

seme  in 

proizvodi 

iz njega 

Žveplov 

dioksid 

in 

sulfiti 

puding     da     

Sadni frape ( 

bananin) 

    da     

Pečeno jabolko z 

vanilijevim 
pudingom 

    da     

Jabolčna pita pšenica da   da     

Višnjeva pita pšenica da   da     

Skutina pita pšenica da   da     

Jogurtova pita pšenica da   da     

Čok marmeladna 

rulada 

pšenica da  da da lahko Lahko 

lešnike, 

mandlje 

 da 

Pika pita pšenica da   da  orehi   

Jabolčni , češnjev 

ali višnjev zavitek 

pšenica da   da     

Skutin zavitek pšenica da   da     

posolanka pšenica da   da     

Jogurt pecivo pšenica da   da     

šarkelj pšenica da  da da  Lahko 

lešniki, 
mandlji 

  

Buhtelj z mar pšenica da   da    da 

Buhtelj s skuto pšenica da   da     

 

Kakavova potica pšenica da   da     

Rozinova potica pšenica da   da     

Makova potica pšenica da   da     

Sadna rulada pšenica da   da     

brioš pšenica da   da     

Navihanček z 

marmelado 

pšenica da  lahko da  Lahko 

lešniki, 

orehi 

lahko  

Navihanček s čok  
in lešniki 

pšenica da  da da  Lešniki, 
lahko 

orehi 

lahko  

Marmeladni 

rogljiček 

pšenica da  lahko da  Lahko 

lešniki, 
orehi 

lahko da 
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 Podatki o alergenih, ki jih živilo / jed vsebuje ali jih lahko vsebuje 

NAZIV ŽIVILA 

/ JEDI 

Žita, ki 

vsebujej

o gluten 

Jajca 

in 

proiz. 

iz njih 

Ribe in 

proizvo

d 

iz njih 

Zrna 

soje in 

proizvod

i iz 

njega 

Mleko in 

mlečni 

proizvodi, 

ki vseb 

laktozo 

Arašidi   

in 

proizvo

di iz 

njih 

oreški Sezamov

o seme  

in 

proizvodi 

iz njega 

Žveplov 

dioksid 

in sulfiti 

          

pšenica pšenica da  da da  Orehi, 

lahko 
lešniki 

lahko  

ladjica pšenica da  lahko da  Lahko 

orehi, 

lešniki 

lahko  

Trikrat pečeno 

pecivo 
pšenica da  lahko da     

Čok rezina pšenica da  da da lahko Lahko 

lešnike, 

mandlje 

  

Orehova  torta pšenica da   da  orehi   

Ajdova torta  da  da da lahko   da 

Višnjeva torta pšenica da  da da lahko   da 

Rigo janči pšenica da  da da lahko Lahko 

lešniki, 

mandlji 

 da 

Prek.gibanica pšenica da   da  orehi   

Nutellina torta pšenica da  da da lahko Lešniki, 

lahko 

mandlji 

  

Železničarska 

rulada 
pšenica da  da da lahko Lahko 

lešniki 

in 
mandlji 

  

Višnjeva čok 

rulada 
pšenica da  da da lahko Lahko 

lešniki 

in 
mandlji 

  

lambada pšenica da  da da lahko    

Donavski valovi pšenica da  da da lahko    

Kostanj. torta pšenica da  da da lahko Lahko 

lešniki 

in 
mandlji 

  

Katica kocka pšenica da  da da lahko    

Sadna kocka, 
torta 

pšenica da   da     

Metrsko pecivo pšenica da  da da lahko Lahko 

lešniki, 

mandlji 
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 Podatki o alergenih, ki jih živilo / jed vsebuje ali jih lahko vsebuje 

NAZIV ŽIVILA 

/ JEDI 

Žita, ki 

vsebujej

o gluten 

Jajca 

in 

proiz. 

iz njih 

Ribe 

in 

proizv

od 

iz njih 

Zrna soje 

in 

proizvodi 

iz njega 

Mleko in 

mlečni 

proizvodi, 

ki vseb 

laktozo 

Arašidi   

in 

proizvo

di iz 

njih 

oreški Sezamov

o seme  

in 

proizvodi 

iz njega 

Žveplov 

dioksid 

in sulfiti 

Trojni užitek pšenica da  da da lahko Lahko 

lešnike, 

mandlje 

  

Makova rezina pšenica da  da da lahko    

Orehova 

palačinka  
pšenica da  lahko da  Orehi, 

lahko 

lešniki 

lahko  

Vlastine rezine pšenica da  da da lahko Lahko 

lešnike, 

mandlje 

  

Orehova rezina pšenica da   da  orehi   

krof pšenica da   da    da 

kremšnita pšenica da  da da   lahko  

 


