Označevanje snovi, ki povzročajo alergije ali preobčutljivosti,
v obratih javne prehrane
S 13. decembrom 2014 se je pričela 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. Države članice so lahko
na podlagi določb 44. člena navedene uredbe preko nacionalne zakonodaje določile način
označevanja alergenov v nepredpakiranih živilih. Naša država je pri tem upoštevala v preambuli
Uredbe 1169/2004 navedeno dejstvo, da je pomembno zagotoviti informacijo o alergenih tako, da
lahko potrošniki, ki imajo alergijo ali preobčutljivost na hrano, na podlagi prejetih informacij
sprejmejo varno odločitev zase. Z upoštevanjem navedenega je bilo s 3. členom Uredbe o izvajanju
uredbe (EU) o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom določeno, da morajo biti alergeni v
živilih, ki se prodajajo v obratih javne prehrane, navedeni na najmanj enem od mest, kjer je
predstavljena ponudba jedi (npr. jedilni list, pano, ekran, itd). Pri predstavitvi podatkov o alergenih
v obratih javne prehrane je potrebno upoštevati še določbe 13. člena Uredbe 1169/2004, in sicer,
da morajo biti označeni na dobro vidnem mestu tako, da so zlahka vidni, jasno čitljivi in neizbrisni
ter določbe 21. člena, ki v drugem odstavku navaja, da navedba alergenov vključuje besedo
»vsebuje«, besedi pa sledi ime alergena.

V skladu z okrožnico Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano tudi v Kranjskih vrtcih
oblikujemo jedilnike tako, da upoštevamo navodila označevanja snovi, ki povzročajo alergije ali
preobčutljivosti, in sicer v zbirni obliki (Katalog ponujenih živil in jedi z označenimi alergeni v
Kranjskih vrtcih) na mestih, kjer je predstavljena ponudba jedi (jedilnik), tj. na spletni strani
Kranjskih vrtcev in oglasnih deskah v enotah.
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SNOVI, KI POVZROČAJO ALERGIJE ALI
PROBČUTLJIVOST

IME ŽIVILA/JEDI V KRANJSKIH VRTCIH
Ananas
Avokado
Banana
Borovnice
Borovnice – ameriške
Breskev
Češnje
Fige
Grenivka
Grozdje rdeče
Grozdje zeleno
Hruška
Jabolko
Jagode
Kaki
Kaki vanilija
Kivi
Klementina
Kostanj
Limeta
Limona
Lubenica
Maline
Mandarina
Mango
Marelica
Melona
Nashi
Nektarina
Pomaranča
Ringlo
Rozine
Slive
Suhe brusnice
Suhe fige
Suhe marelice
Suhe slive
Suhi dateljni

SADJE
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
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Suhi krhlji hruške
Suhi krhlji jabolk
Suhi krhlji mešani
Indijski oreški
Lešniki
Mandeljni
Orehova jedrca
Pistacija
Ananasov sok 1/5
Bela kava
Bezgov čaj
Grozdni sok
Hibiskus čaj
Hruškov sok
Jabolčni sok
Jabolčni sok 1/5
Kakav
Kamilični čaj
Kompot iz gozdnih sadežev
Kompot iz mešanega suhega sadja
Kompot jabolčni
Kompot jagodni
Kompot iz suhih sliv
Korenčkov sok
Lipov čaj
Metin čaj
Mleko, mleko
Mleko 1/5, mleko 1/5
Mleko čokoladno 1/5
Mleko vanilijevo 1/5
Naravna limonada
Otroški čaj
Planinski čaj
Pomarančni sok 1/5
Sadni čaj
Sadni sok 1/5
Sok aronije
Sok borovnice
Sok češnje
Sok drnulje

/
/
/
OREŠKI
vsebuje oreške
vsebuje oreške
vsebuje oreške
vsebuje oreške
vsebuje oreške
NAPITKI
/
vsebuje gluten, mleko
/
/
/
/
/
/
vsebuje mleko
/
/
/
/
/
/
/
/
/
vsebuje mleko
vsebuje mleko
vsebuje mleko
vsebuje mleko
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
3

v. 2019/1

Sok jagode
Sok maline
Sok rdeče pese
Šipkov čaj
Tekoči navadni jogurt
Zeliščni čaj

/
/
/
/
vsebuje mleko
/
KRUH

Ajdov kruh
Beli kruh
Črni kruh

vsebuje gluten, sojo, mleko, jajca, sezam
vsebuje gluten, sojo, mleko, jajca, sezam
vsebuje gluten, sojo, mleko, jajca, sezam
vsebuje gluten, sojo, mleko, jajca, sezam,
oreški
vsebuje gluten, sojo, mleko, jajca, sezam
vsebuje gluten, sojo, mleko, jajca, sezam
vsebuje gluten, sojo, mleko, jajca, sezam,
oreški
vsebuje gluten, sojo, mleko, jajca, sezam
vsebuje gluten, sojo, mleko, jajca, sezam
vsebuje gluten, sojo, mleko, jajca, sezam
vsebuje gluten, sojo, mleko, jajca, sezam

Graham kruh
Kekčev kruh
Koruzni kruh
Kruh s semeni
Kruh Veselko
Mešani kruh
Mojčin kruh
Ovseni kruh
Pirin kruh
Pisani kruh
Polbeli kruh
Polnozrnati kruh
Rženi kruh

vsebuje gluten, sojo, mleko, jajca, oreške
vsebuje gluten, sojo, mleko, jajca, sezam
vsebuje gluten, sojo, mleko, jajca, sezam
vsebuje gluten, sojo, mleko, jajca, sezam
vsebuje gluten, sojo, mleko, jajca, sezam
EKOLOŠKI KRUH

Ovseni kruh
Pirin kruh
Korenčkov kruh
Rženi kruh
Beli kruh z rozinami
Črni kruh z orehi
Ajdova štručka
Bombeta ajdova
Bombeta s sezamom
Bombeta pirina
Buhtelj
Francoski rogljič z marmelado

vsebuje gluten
vsebuje gluten
vsebuje gluten
vsebuje gluten
vsebuje gluten
vsebuje gluten, oreške
PEKOVSKO PECIVO
vsebuje gluten, sojo, mleko, jajca, sezam
vsebuje gluten, sojo, mleko, jajca, sezam
vsebuje gluten, sojo, mleko, jajca, sezam
vsebuje gluten, sojo, mleko, jajca, sezam
vsebuje gluten, sojo, mleko, jajca, sezam
vsebuje gluten, sojo, mleko, jajca
vsebuje gluten, sojo, mleko, jajca, oreške,
sezam
vsebuje gluten, sojo, mleko, jajca, sezam

Jabolčni zavitek
Kajzerica
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Koruzna štručka
Krof z marmelado
Makova štručka
Mlečna štručka
Orehova potička
Parkelj
Polnozrnata štručka
Sezamova bombeta
Sirova štručka
Zajček
Žemlja ajdova
Žemlja graham
Žemlja mala
Žemlja velika
Ajdovo pecivo
Borovničev mafin
Korenčkovo pecivo
Ovseno pecivo
Pecivo z orehi
Pirino pecivo
Prepečenec
Žitna ploščica

vsebuje gluten, sojo, mleko, jajca, sezam
vsebuje gluten, sojo, mleko, jajca, oreški,
arašidi, sezam
vsebuje gluten, sojo, mleko, jajca, sezam
vsebuje gluten, sojo, mleko, jajca, sezam
vsebuje gluten, sojo, mleko, jajca, oreške,
sezam
vsebuje gluten, sojo, mleko, jajca, sezam
vsebuje gluten, sojo, mleko, jajca, oreški,
sezam
vsebuje gluten, sojo, mleko, jajca, sezam
vsebuje gluten, sojo, mleko, jajca, sezam
vsebuje gluten, sojo, mleko, jajca, oreške,
sezam
vsebuje gluten, sojo, mleko, jajca, sezam
vsebuje gluten, sojo, mleko, jajca, sezam
vsebuje gluten, sojo, mleko, jajca, sezam
vsebuje gluten, sojo, mleko, jajca, sezam
EKOLOŠKO PEKOVSKO PECIVO

vsebuje gluten
vsebuje gluten, mleko, jajca
vsebuje gluten
vsebuje gluten
vsebuje gluten, oreške
vsebuje gluten
PREPEČENEC, KEKSI, GRISINI, ŽITNE PLOŠČICE
vsebuje gluten, mleko, sojo, sezam
vsebuje gluten, mleko, sojo
GLAVNE JEDI ZA ZAJTRK

Avokadov namaz
Bakalar na belo
Bakalar po dalmatinsko
Čičerikin namaz
Jajčni namaz
Jajčno cvrtje
Kekčev namaz
Kisla smetana
Kuhano jajce
Lešnikov namaz
Lososov namaz
Marelični namaz
Marmelada (marelična, borovničeva, jagodna)
Maslo, maslo

vsebuje mleko
vsebuje ribo
vsebuje ribo
vsebuje mleko
vsebuje mleko, jajca
vsebuje mleko, jajca
/
vsebuje mleko
vsebuje jajca
vsebuje oreške
vsebuje mleko, ribo
vsebuje arašide, sojo, oreške, sezam
/
vsebuje mleko
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Med
/
Mlečni namaz
vsebuje mleko
Mozzarella
vsebuje mleko
Piščančja salama (posebna)
/
Piščančje prsi v ovitku
/
Pršut kuhan
/
Sir, rezina sira
vsebuje mleko
Sirno zelenjavni namaz
vsebuje mleko, jajca
Skuše v oljčnem olju
vsebuje ribo
Skutin namaz
vsebuje mleko
Skutni namaz z orehi
vsebuje mleko, oreške
Slivov namaz
/
Šunka
vsebuje mleko
Telečja hrenovka
/
Tunin namaz
vsebuje mleko, ribo
Zelenjavni namaz
vsebuje mleko, jajca
Zelenjavni namaz
vsebuje mleko, jajca
Zeliščni namaz
vsebuje mleko
DODATKI PRI ZAJTRKU IN POPOLDANSKI MALICI
Ajvar
/
Cimet (posip)
/
Češnjev paradižnik
/
Gorčica
vsebuje gorčično seme
Indijski oreščki, indijski posip
vsebuje oreške
Jagodni preliv
/
Kakav (posip)
/
Kisla paprika
/
/
Kisla repa
Kisla smetana
Kisle kumarice
Kislo zelje
Koščki ananasa
Krhlji, koščki hruške
Krhlji, koščki jabolka
Lešniki, lešnikov posip
Limona
Mandeljni, mandljev posip
Med
Olive/črne olive
Orehova jedrca, orehov posip
Rezine paradižnika
Rozine

vsebuje mleko
/
/
/
/
/
vsebuje oreške
/
vsebuje oreščke
/
/
vsebuje oreščke
/
/
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Suhe brusnice
Suhe marelice
Suhe slive
Sveža paprika - rezina
Sveže kumare
Sveži korenček
Sveži paradižnik

/
/
/
/
/
/
/
MLEČNE JEDI
Mlečna prosena kaša
vsebuje mleko, gluten
Mlečni ječmenovi kosmiči
vsebuje mleko, gluten
Mlečni koruzni kosmiči
vsebuje mleko, gluten
Mlečni koruzni zdrob
vsebuje mleko, gluten
Mlečni kus kus
vsebuje mleko, gluten
Mlečni močnik
vsebuje mleko, gluten
Mlečni ovseni kosmiči
vsebuje mleko, gluten
Mlečni pirin zdrob
vsebuje mleko, gluten
Mlečni proseni zdrob
vsebuje mleko, gluten
Mlečni pšenični zdrob
vsebuje mleko, gluten
Mlečni riž
vsebuje mleko
Mlečni rženi kosmiči
vsebuje mleko, gluten
Mlečni žitni kosmiči
vsebuje mleko, gluten, sojo, oreške
Pirini kosmiči na mleku
vsebuje mleko, gluten
JOGURTI, KAŠE, MLEČNI IZDELKI
Jogurt - sadni
vsebuje mleko
Jogurt - LCA
vsebuje mleko
Jogurt - navadni
vsebuje mleko
Jogurt – tekoči
vsebuje mleko
Jogurt – grški
vsebuje mleko
Sadna Kaša
/
Kislo mleko
vsebuje mleko
Pinjenec, pinjenec
vsebuje mleko
Kefir, kefir
vsebuje mleko
JUHE
Belušna - špargljeva juha
vsebuje mleko, gluten, jajca
Brokolijeva juha
vsebuje mleko, gluten, jajca
Bučkina juha
vsebuje mleko, gluten, jajca
Cvetačna juha
vsebuje mleko, gluten, jajca
Goveja juha s fritati
vsebuje gluten, jajca
Goveja juha z rezanci
vsebuje gluten, jajca
Goveja juha z ribano kašo
vsebuje gluten, jajca
Goveja juha z vlivanci
vsebuje gluten, jajca
Goveja juha z zdrobovimi žličniki
vsebuje gluten, jajca
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Goveja juha z zvezdicami
Goveja juha z žličniki
Grahova juha
Juha iz hokaido buč
Korenčkova juha
Minjon juha
Ohrovtova juha
Paradižnikova juha
Paradižnikova juha z zvezdicami
Perutninska juha
Porova juha
Prežganka
Špinačna juha
Zelenjavna juha

vsebuje gluten, jajca
vsebuje gluten, jajca
vsebuje mleko, gluten, jajce
vsebuje mleko, gluten, jajce
vsebuje mleko, gluten, jajce
vsebuje gluten, jajce
vsebuje mleko, gluten
vsebuje mleko, gluten
vsebuje mleko, gluten
vsebuje gluten
vsebuje mleko, gluten
vsebuje gluten, jajce
vsebuje mleko, gluten, jajce
vsebuje mleko, gluten
MESNE GLAVNE JEDI PRI KOSILU
Bolonese omaka
vsebuje gluten
Boranija - stročji fižol z govejim mesom
vsebuje gluten
Divjačinski golaž
vsebuje gluten
Dušena govedina
/
Đuveč
/
Enolončnica iz čičerike in govedine
vsebuje gluten
Goveji golaž
vsebuje gluten
Goveji/telečji zrezki v naravni omaki
vsebuje gluten
Italijanska mineštron juha s piščančjim mesom vsebuje gluten
Ješprenj z mesom
vsebuje gluten
Jota
vsebuje gluten
Koruzna enolončnica - bobiči
vsebuje gluten
Krompirjev golaž
vsebuje gluten
Kuhana/dušena govedina
/
Kunčji ragu
vsebuje gluten
Kunec v omaki
vsebuje gluten
Lazanja mesna
vsebuje gluten, mleko, jajca
Majaronovo meso
vsebuje gluten
Makaronovo meso
vsebuje gluten
Mesne kroglice/čufti v omaki
vsebuje gluten
Mesni polpet
vsebuje gluten, jajca
Milanska omaka
vsebuje gluten, jajca
Musaka - krompirjeva zloženka z
vsebuje gluten, mleko, jajca
mesom/govejim mesom
Pasulj z mesom
vsebuje gluten
Pečenice
/
Pečenice telečje
/
Pica - mesna
vsebuje gluten, mleko
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Piščančja obara
Piščančje krače - pečene
Piščančje nabodalo/ražnjič
Piščančji paprikaš
Piščančji ragu
Piščanec v omaki z bučkami
Pleskavica
Puran po dunajsko
Puranja nabodala/ražnjič
Puranja obara
Puranje kocke v naravni omaki
Puranje kocke v smetanovi omaki
Puranji paprikaš
Puranji zrezek - file v smetanovi omaki
Puranji zrezek v naravni omaki
Ragu - mesna omaka
Ričet z mesom
Rižota - piščančja
Rižota - puranja
Rižota - telečja
Rižota s pirino kašo/rižkom s piščancem
Rižota s pirino kašo/rižkom s telečjim mesom
Rižota z ajdovo kašo s piščancem
Rižota z ajdovo kašo s telečjim mesom
Segedinski golaž s svinjskim mesom
Segedinski golaž s telečjim mesom
Sladko zelje s krompirjem in govejim mesom
Svinjska pečenka
Svinjski file v naravni omaki
Špageti/testenine po milansko
Štefani pečenka
Telečje meso v omaki
Telečja obara
Telečja pečenka
Telečji paprikaš
Telečji zrezek v naravni omaki
Testeninski narastek s skuto, jajci in piščancem
Žrebiček v omaki
Žrebičkov golaž
File brancina - pečen
File kovača - pečen

vsebuje gluten, jajca
/
/
vsebuje gluten
vsebuje gluten
vsebuje gluten
/
vsebuje gluten, jajca
/
vsebuje gluten, jajca
/
Vsebuje mleko
vsebuje gluten
vsebuje gluten, mleko
/
vsebuje gluten
vsebuje gluten
/
/
/
vsebuje gluten
vsebuje gluten
vsebuje gluten
vsebuje gluten

vsebuje gluten
vsebuje gluten
/
/
vsebuje gluten
vsebuje gluten, jajca
vsebuje gluten, jajca
vsebuje gluten
vsebuje gluten, jajca
/
vsebuje gluten
vsebuje gluten
vsebuje gluten, jajca, mleko
vsebuje gluten
vsebuje gluten
GLAVNE RIBJE JEDI PRI KOSILU
vsebuje ribo
vsebuje ribo
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File lososa – pečen
File orade - pečen
File trske - pečen
Losos v smetanovi omaki
Morski list po dunajsko
Novozelandski repak – paniran
Novozelandski repak - pečen

vsebuje ribo
vsebuje ribo
vsebuje ribo
vsebuje ribo, mleko
vsebuje ribo, jajce, gluten
vsebuje ribo, jajce, gluten
vsebuje ribo
vsebuje ribo, jajce, gluten, gorčično seme,
Oslič po dunajsko – ribja kocka
mehkužci
Postrv na žaru
vsebuje ribo
Repki kozic v omaki
vsebuje ribo, gluten
Ribja štruca/ribji polpet
vsebuje ribo, jajce, gluten
Ribji haše
vsebuje ribo, gluten
Testenine s tunino omako
vsebuje ribe, jajca, gluten
Testenine z lososovo omako
vsebuje ribe, jajca, gluten
Trska po dunajsko
vsebuje ribe, jajca, gluten
BREZMESNE GLAVNE JEDI PRI KOSILU
vsebuje gluten, jajca, sojo, mleko, oreški
Brokolijev polpet
Bujta repa s proseno kašo
Cvetačni polpet
Fižolova juha s testeninami
Jota brez mesa
Kislo zelje s krompirjem
Krompirjev golaž brez mesa
Krompirjeva zloženka z zelenjavo
Sojin polpet
Testenine v paradižnikovi omaki
Testenine v paradižnikovi omaki z bučkami
Testeninski narastek s skuto in jajci
Testeninski narastek s skuto, jajci in bučkami
Zelenjavna enolončnica s čičeriko
Zelenjavna enolončnica z ajdovo kašo
Zelenjavna enolončnica z lečo
Zelenjavna lazanja
Zelenjavni polpeti
Zelenjavni ričet
Zelenjavni zrezki

vsebuje gluten
vsebuje gluten, jajca, sojo, mleko, oreški
vsebuje gluten, jajca
Vsebuje gluten
vsebuje gluten
vsebuje gluten
vsebuje mleko, gluten
vsebuje gluten, jajca, sojo, mleko, oreški

vsebuje gluten, jajca, sojo, mleko
vsebuje gluten, jajca, sojo, mleko
vsebuje gluten, jajca, mleko
vsebuje gluten, jajca, mleko
vsebuje gluten
vsebuje gluten
vsebuje gluten
vsebuje gluten, jajca, mleko
vsebuje gluten, jajca, sojo, mleko
vsebuje gluten
vsebuje gluten, jajca, sojo, mlako
PRILOGE PRI KOSILU
Ajdovi krapi s skuto
vsebuje gluten, mleko, sojo, jajce, oreške
Ajdovi krapi s suhim sadjem/suhimi hruškami vsebuje gluten, mleko, sojo, jajce, oreške
Ajdovi štruklji s skuto
vsebuje gluten, mleko, sojo, jajce, oreške
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Ajdovi štruklji z orehi
Ajdovi žganci
Baby korenje in brokoli v prilogi
Baby korenje z maslom
Brokoli v omaki
Brokoli v prilogi
Brstični ohrovt v prilogi
Čebulni krompir
Dušen riž
Dušen riž s pirino kašo/pirinim rižkom
Dušen riž z ajdovo kašo
Dušen zelenjavni riž
Dušeno rdeče zelje/dušeno zelje
Gratinirane palačinke s skuto
Kisla repa
Kislo zelje - dušeno
Korenčkova omaka
Koruzni žganci
Krompirjeva solata
Krompirjevi svaljki
Kruhov cmok
Kus kus
Maslen krompir/krompir v kosih/peteršiljev
krompir
Matevž
Mlinci
Pariško korenje
Pečen mladi krompir
Peteršiljev krompir - krompir v kosih- slan
krompir
Pire krompir
Pire krompir s kolerabo
Pire krompir s korenjem
Polenta
Polenta s sirom
Pražen krompir
Rizi - bizi
Riž
Riž, pira, ječmen (tri žita)
Široki rezanci
Široki rezanci - pirini
Špageti
Špageti – pirini

vsebuje gluten, mleko, sojo, jajce, oreške
vsebuje gluten
/
vsebuje mleko
/
/
/
/
/
vsebuje gluten
vsebuje gluten
/
/
vsebuje gluten, mleko, jajce
/
/
/
vsebuje gluten
/
vsebuje gluten, jajce
vsebuje gluten, jajca, mleko
vsebuje gluten
vsebuje mleko
vsebuje mleko
vsebuje gluten, jajce, mleko, sojo, sezam
/
/
/
vsebuje mleko
vsebuje mleko
vsebuje mleko
vsebuje gluten
vsebuje gluten, mleko
/
/
/
vsebuje gluten
vsebuje gluten
vsebuje gluten
vsebuje gluten
vsebuje gluten
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Špinača kremna
Špinačni široki rezanci
Testen rižek
Testenine - drobne
Testenine - metuljčki
Testenine – peresniki
Testenine - polžki
Testenine - svedri
Tlačen krompir
Zelenjava dušena v prilogi
Zelenjavna omaka
Zelenjavni riž
Zeljne krpice
Žlikrofi idrijski
Žlikrofi idrijski - graham

vsebuje gluten, mleko
vsebuje gluten
vsebuje gluten
vsebuje gluten
vsebuje gluten
vsebuje gluten
vsebuje gluten
vsebuje gluten
/
/
/
/
vsebuje gluten
vsebuje gluten, jajce
vsebuje gluten, jajce
SOLATE

Dušena zelenjava v solati
Kitajsko zelje
Kitajsko zelje s čičeriko
Kitajsko zelje s fižolom
Kitajsko zelje s koruzo
Kitajsko zelje s krompirjem
Kumaričina solata s krompirjem
Mešana solata (paradižnik, paprika, sir)
Paradižnikova solata
Paradižnikova solata s sirom
Radič s čičeriko
Radič s fižolom
Radič s koruzo
Radič s krompirjem
Rdeča pesa v solati
Solata (endivija, radič) s krompirjem
Solata (endivija, zelje, radič) s fižolom
Solata (endivija, zelje, radič) s krompirjem
Solata (radič, endivija)
Solata (zelje, radič, motovilec)
Solata zelena
Solata zelena s čičeriko
Solata zelena s fižolom
Solata zelena s kitajskim zeljem
Solata zelena s korenjem
Solata zelena s koruzo

/
/
/
/
/
/
/
vsebuje mleko
/
vsebuje mleko
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
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Solata zelena s kumarami
Solata zelena s kumarami
Solata zelena s paradižnikom
Solata zelena z jajcem
Solata zelena z motovilcem
Solata zelena z redkvico
Solata zelena z rukolo
Solata zelena z zeljem
Zeljna solata s čičeriko
Zeljna solata s fižolom
Zeljna solata s koruzo
Zeljna solata s krompirjem
Zeljna solata s kumarami

/
/
/
vsebuje jajca
/
/
/
/
/
/
/
/
/
SLADICE

Ajdovi krapi s skuto
Ajdovi krapi s suhim sadjem/suhimi hruškami
Ajdovi štruklji s skuto
Ajdovi štruklji z orehi
Babičino pecivo
Borovničev mafin
Carski praženec
Čežana hruškova
Čežana jabolčna
Čokoladna torta
Čokoladni puding
Čokoladni puding s smetano
Čokoladno sadna kocka
Flancat
Jabolčna pita
Jabolčni zavitek
Jagode s smetano
Kakijeva pena
Kakijeva pena s smetano
Makovo pecivo
Orehova potica
Orehova potica
Palačinke - ajdove
Palačinke - ajdove z orehovim nadevom
Palačinke - polnozrnate
Palačinke – s skuto
Rižev narastek
Rožičevo pecivo

vsebuje gluten, mleko, sojo, jajce, oreške
vsebuje gluten, mleko, sojo, jajce, oreške
vsebuje gluten, mleko, sojo, jajce, oreške
vsebuje gluten, mleko, sojo, jajce, oreške
vsebuje gluten, mleko, jajca
vsebuje gluten, mleko, jajca
vsebuje gluten, mleko, jajca
/
/
vsebuje gluten, mleko, jajca
vsebuje gluten, mleko
vsebuje gluten, mleko, jajca
vsebuje gluten, mleko, jajca
vsebuje gluten, mleko, jajca
vsebuje gluten, mleko, jajca
vsebuje gluten, mleko, jajca
vsebuje mleko
/
vsebuje mleko
vsebuje gluten, mleko, jajca
vsebuje gluten, mleko, jajca, oreške
vsebuje gluten, mlečni izdelki, jajca, oreščki
vsebuje gluten, mleko, jajca
vsebuje gluten, mleko, jajca, oreški
vsebuje gluten, mleko, jajca
vsebuje gluten, mleko, jajca
vsebuje gluten, mleko, jajca
vsebuje gluten, mleko, jajca, oreške
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Sacher torta
Sadna solata s smetano
Sadni biskvit
Sadno skutna rezina
Skutina pita
Skutna pena
Skutna pena v kornetu
Sladoled
Vanilijev puding
Vanilijev puding s smetano

vsebuje gluten, mleko, jajca
vsebuje mleko
vsebuje gluten, mleko, jajca
vsebuje gluten, mleko, jajca
vsebuje gluten, mlečni izdelki, jajca
vsebuje mleko
vsebuje mleko, gluten, sojo
vsebuje gluten, mleko
vsebuje gluten, mleko
vsebuje gluten, mleko
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