
Výnos č.2319/2007-100 – príloha č. 3 (14 alergénov) :

1.  obilniny obsahujúce lepok ( t.j. pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut alebo

ich hybridné odrody ) a výrobky z nich okrem :

a) pšeničných glukózových sirupov vrátane dextrózy, ako aj výrobky z nich, 
ak

proces, ktorému sa podrobili, pravdepodobne nezvýši stupeň alergénnosti
určený

Európskym úradom pre bezpečnosť potravín pre výrobok, z ktorého
pochádzajú,

b) pšeničných maltodextrín, ako aj výrobky z nich, ak proces, ktorému sa

podrobili, pravdepodobne nezvýši stupeň alergénnosti určený Európskym 

úradom pre bezpečnosť potravín pre výrobok, z ktorého pochádzajú,

c) jačmenného glukózového sirupu, obilnín používaných na výrobu destilátov

alebo etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu určeného na liehoviny a iné

alkoholické nápoje.

2. kôrovce a výrobky z nich

3. vajcia a výrobky z nich

4. ryby a výrobky z nich okrem :

a) rybacej želatíny používanej ako nosič vitamínov alebo 

karotenoidových prípravkov,

b) rybacej želatíny alebo rybacieho gleja používaných na čírenie piva a vína.

5. arašidy a výrobky z nich

6. sójové zrná a výrobky z nich okrem :

a) úplne rafinovaného sójového oleja a tuku, ako aj výrobky z nich, ak

proces, ktorému sa podrobili, pravdepodobne nezvýši stupeň 

alergénnosti určený Európskym  úradom  pre  bezpečnosť  potravín  

pre  výrobok,  z  ktorého pochádzajú,

b) prírodných zmesných tokoferolov (E 306), prírodného D-alfa-

tokoferolu, prírodného D-alfatokoferolacetátu,

prírodného D-alfa-tokoferolsukcinátu sójového

pôvodu,

c) fytosterolov a esterov fytosterolov získaných z rastlinných olejov

sójového pôvodu,

d) fytostanolesteru získaného zo sterolov rastlinného oleja sójového pôvodu.



Spôsob ozna ovania alergénov na jedálnom lístku :

Spôsob, akým bude ozna ovanie uvedených zložiek alergénov realizované na jedálnych

lístkoch, je na každom prevádzkovate ovi zariadenia školského stravovania. Berúc do úvahy skuto

nos , že ozna ovanie je písomné uvedenie údajov na obale ale aj v sprievodnom dokumente,

oznámení alebo upozornení, je možné alergény uvádza aj formou oznámenia, ktoré bude sú as

ou jedálneho lístku. Musí z neho by jasné, aký konkrétny alergén

resp. alergény daný pokrm obsahuje.

V prípade nejasností v ozna ovaní alergénov na jedálnych lístkoch v školských jedálňach je 

možné danú problematiku konzultova s odbornými pracovní kami Regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva so sídlom v Martine (oddelenie hygieny výživy, oddelenie hygieny detí a

mládeže).

7.  mlieko a výrobky z neho, vrátane laktózy okrem :

a) srvátky používanej na výrobu destilátov alebo

etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu určeného na

liehoviny a iné alkoholické nápoje,

b) laktitolu.

8.  orechy, ktorými sú mandle, lieskové orechy, vlašské orechy, kešu, pekanové orechy,

para orechy, pistácie, makadamové orechy a queenslandské orechy a výrobky z

nich okrem :

- orechov, ktoré sú používané na výrobu destilátov

9.  zeler a výrobky z neho

10. horčica a výrobky z nej

11. sezamové semená a výrobky z nich

12. oxid siričitý a siričitany v koncentráciách vyšších ako 10 mg/ kg alebo 10mg/l

13. vlčí bôb a výrobky z neho

14. mäkkýše a výrobky z nich


