
 
 

 
ALERGIJE NA HRANO IN DIETNA PREHRANA V VRTCU IN ŠOLI 

 

Alergija na prehranske alergene postaja pomembna zdravstvena težava. Alergen je snov, ki 

vstopi v telo, razdraži imunski sistem in povzroči nastajanje specifičnih protiteles. Lahko je  

naravnega izvora ali pa je sintetizirana kemična spojina. Z IgE posredovano alergijsko 

reakcijo pri otrocih najpogosteje povzročijo mleko, jajca, arašidi, oreški, soja in ribe. Ker 

trenutno nimamo uspešnega zdravljenja prehrambene alergije, alergičnim osebam ne 

preostane drugega kot to, da dotične alergene dosledno izločijo iz svoje diete. Najpogostejše 

alergije pri otrocih v vrtcu in učencih v šoli so alergija na mleko, jajca, oreške, pšenico, 

intoleranca na laktozo ter celiakija, kar zahteva poseben dietni režim. Alergije ali intolerance  

ob strogem upoštevanju diete v določenem času izzvenijo, za razliko od celiakije, pri kateri je 

dieta doživljenjska. 

Za otroke in učence, ki potrebujejo dietno prehrano, se vrtec oziroma šola prilagaja 

dieti, ki jo predpiše otrokov pediater oziroma zdravnik specialist (npr. alergolog), kar 

pomeni, da morajo starši pridobiti potrdilo in usmeritve za dietno prehrano od 

zdravnika specialista oziroma priporočila dietne posvetovalnice na Pediatrični kliniki 

KC. 

Priporočamo, da starši prinesejo potrdilo vzgojitelju oziroma razredniku en teden pred 

vstopom otroka v vrtec oziroma učenca v šolo. Starši so dolžni vsako spremembo diete sproti 

javljati vzgojitelju, kuharici ali vodji prehrane. V primeru strogih izločitvenih diet pa 

priporočamo tudi osebno srečanje in posvetovanje z vodjo prehrane in vodjo kuhinje v enoti. 

 

Dolžnosti staršev: 

 starši so dolžni opozoriti na prehranske posebnosti otroka z zdravniškim potrdilom 

približno en teden pred vstopom v vrtec, 

 za vsako novo šolsko leto prinesti novo zdravniško potrdilo, 

 pisno javljati spremembe v izvajanju diete, 

 v primeru, da dieta ni več potrebna, prinesti zdravniško potrdilo, 

 starši javijo odsotnost otroka z dietno prehrano v vrtcu najkasneje do 7.30 vzgojiteljici 

in za učenca z dietno prehrano do 8.00 v kuhinjo Vransko (03/703-23-86) oziroma v 

kuhinjo Tabor (03/703-21-84). 

 

V vrtcu oziroma v šoli pripravljamo dietno prehrano v okviru svojih zmožnosti iz svežih živil, 

ki niso predhodno industrijsko pripravljena. Pri pripravi uporabljamo vse načine priprave 

hrane.  Kuharice pripravljajo dietno prehrano otrok oziroma učencev iz osnovnega jedilnika z 

dovoljenimi živili,  nedovoljene sestavine pa nadomestijo v skladu z opisom izločenih živil za 

posamezno dieto. V kolikor ponudimo že pripravljena in predpakirana živila, vedno 

pogledamo deklaracijo. Če je mogoče, se jedilnike načrtuje tako, da se otrok počuti čim manj 

prikrajšan za določene jedi.  



 
Kuharice se za pripravo dietnih obrokov izobražujejo. Program izobraževanja se hrani v 

HACCP dokumentaciji. 

 

Zaradi različnih vrst diet se priprava obrokov združuje, npr:  

 obroki brez mleka, jajc,  

 obroki brez mleka, jajc in oreškov, 

 obroki brez mleka, jajc in primerni za laktozno intoleranco. 
 

Dietni obroki se pripravljajo na čistih, ločenih delovnih površinah v časovnem zamiku 

(priprava kruha, peciv in ostalih sladic) s čistimi rokami in priborom ter z ločeno posodo. 

 

Transportna posoda za dieto je označena z imenom otroka. 
 

Ob serviranju jedi se obrok opremi z imenom in s priimkom otroka.   

 

Strokovni delavec v oddelku preveri dieto in najprej postreže otroke z dietami. 

 

 

Alergija na jajca 
 

Pri alergiji na jajca iz prehrane v vrtcu oziroma šoli odstranimo kokošja, prepeličja, gosja in 

račja jajca,  izdelke, ki vsebujejo jajca, jajca v prahu ali jajčni lecitin E 322. 

Pozorni smo na pekovsko pecivo, ki vsebuje jajčni lecitin, zato »bele žemlje, kajzerice,  in 

bombetke«, mlečni in temni kisli kruh  zamenjamo s pekovskim pecivom brez lecitina. Iz 

prehrane pri alergiji na jajce izključimo še majoneze in druge jajčne kreme,  jajčne testenine 

in zakuhe, margarine z dodatkom jajčnega lecitina, slaščice in pecivo ter nekatere mesne 

izdelke (npr. pariška salama). Brezjajčna peciva pripravljamo v kuhinji. Jajčne testenine 

nadomeščamo z brezjajčnimi. 
 

 

Alergija na mleko 
 

Živila, ki jih je potrebno odstraniti z jedilnika pri alergiji na mleko, so kravje, kozje in ovčje 

mleko, skute, siri, sirni namazi, kisla in sladka smetana, kislo mleko, jogurti, kefir, pinjenec, 

sirotkin napitek, mlečni sladoled, sadni sladoledi na mlečni osnovi, pudingi na mleku, maslo, 

margarine z dodatkom mleka v prahu in vsi izdelki, ki vsebujejo mleko v prahu ali 

kazein/kazeinat ali sirotko. Pri alergiji na mleko ne ponujamo pekovskega peciva z vsebnostjo  

mleka v prahu (žemlje, kajzerice, bombetke ...), mlečnega kruha, slaščic, mesnih  izdelkov in 

rastlinske smetane z dodatkom mlečnih beljakovin (kazein ali sirotka). V jedi  namesto masla 

dodajamo margarino Gea ali Petro. Namesto mlečnih izdelkov uporabljamo izdelke na osnovi 

sojinega oziroma riževega mleka. 
 

 

 

 

 



 
Alergija na oreške 
 

Različni oreški, lupinasto sadje, posebno arašidi, lahko izzovejo alergijsko reakcijo 

(anafilaktični šok) že pri zelo nizkih zaužitih količinah. Arašidi so najnevarnejši skriti alergen 

v živilskih izdelkih, zato pozorno prebiramo deklaracije. Iz arašidov pogosto delajo arašidovo 

maslo in olje. 

V prehrano lahko vključimo vse vrste mesa in mesne izdelke, ki ne vsebujejo dodatka 

rastlinskih proteinov, in izdelke v obliki šunke, kjer so vidni celi kosi mesa (naravno 

prekajena puranja prsa, puranja šunka …).  

Arašidove beljakovine so na izdelku označene kot hidrolizirani rastlinski protein HPP ali 

HVP,  HPP/HVP. 

V vrtcu oziroma šoli uporabljamo sončnično olje. 
 

Alergija na sojo 
 

V vrtcu oziroma šoli izločimo vso sojo, sojino olje, sojine beljakovine, izolat sojinih 

beljakovin, sojino moko, tofu, sojin lecitin E 322, emulgatorje, hidrolizirane rastlinske 

beljakovine (proteini), mononatrijev glutamat (MSG), začinjeno sol, rastlinska 

olja/beljakovine/škrob, gostilo, stabilizatorje. 
 

 

Alergija na lecitin 
 

Lecitin je holinska organska spojina, lipoid, ki se nahaja v vsaki živalski in človeški celici, še 

zlasti v jajčnem rumenjaku, možganih in živcih.  

Glavni vir lecitina je sojino olje. Sojin lecitin se pridobiva iz soje, bodisi z mehanskimi bodisi 

s kemičnimi postopki. Je stranski produkt, ki nastane pri proizvodnji sojinega olja. 

Lecitin pa se nahaja še v tkivih živali in rastlin, jajčnem rumenjaku, sončnicah, ribah, ikrah, 

žolču in venski krvi. Najdemo ga tudi v možganih piščanca, ovce in človeka. 
 

Ločevati moramo jajčni lecitin od sojinega lecitina.  
 

V živilih se lecitin skriva pod skupno oznako E 322 ali lecitin, med potrošniki vlada splošna 

dilema, ali alergiki na jajca lahko uživajo živila, katerih sestavina je tudi lecitin, ali ne. 
 

Otroci, alergični na jajca, ne smejo uživati jajčnega, lahko pa uživajo sojin lecitin, če seveda 

niso alergični na sojo. Najpogosteje je sojin lecitin označen kot E 322 z dodanim polnim 

nazivom: sojin lecitin. Kadar je oznaka le lecitin E 322 smatramo, da gre za jajčni lecitin. 
 

Psevdoalergije 
 

Psevdoalergije povzroča histamin, ki je eden od pomembnih posrednikov pri alergijah. V 

prebavilih se pri razgradnji hrane sprosti histamin, ki povzroča enake težave kot histamin, ki 

se sprosti pri alergijski reakciji. Veliko histamina je v svežih jagodah, črnem vinu, nekaterih 

sirih, prekajenem mesu, pa tudi v konzerviranem tuninem mesu. Po zaužitju se lahko pojavijo 



 
enaki simptomi kot pri alergijski reakciji, kar pa ne pomeni, da smo alergični na tuno. Tudi 

nekateri konzervansi in barvila sprožajo psevdoalergije.  

 

Laktozna intoleranca 

 

Pri tem ne gre za alergijo, temveč za preobčutljivost oziroma nezmožnost prebave mlečnega 

sladkorja (laktoze). Izogibamo se svežega kravjega  mleka in mlečnih izdelkov ter to 

nadomestimo z mlekom oziroma izdelki  brez laktoze. Pri blagi obliki preobčutljivosti na 

laktozo lahko uživamo jogurt, kefir in sire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravila: Jožica Pečovnik 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


