
Symbole alergenów stosowane w jadłospisach 

 

Przedszkola są zobowiązane do przekazywania informacji na temat obecnych w podawanej 

żywności alergenów lub innych substancji mogących powodować alergię. Niżej 

zamieszczamy obowiązujący
*
 wykaz 14 alergenów – substancji i produktów powodujących 

alergie lub reakcje nietolerancji. Informacje o obecności poszczególnych alergenów 

podawane są w codziennym jadłospisie. 

 

Oznaczenie Alergeny 

1 

Ziarna zbóż zawierające gluten, tzn. pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz 

czy też pszenica kamut, a także ziarna odmian hybrydowych powyższych 

zbóż, jak również produkty przygotowane na ich bazie. 

2 Skorupiaki oraz produkty przygotowane na ich bazie. 

3 Jaja oraz produkty przygotowane na ich bazie. 

4 Ryby oraz produkty przygotowane na ich bazie. 

5 Orzeszki ziemne oraz produkty przygotowane na ich bazie. 

6 Ziarna sojowe oraz produkty przygotowane na ich bazie. 

7 Mleko oraz produkty przygotowane na jego bazie (łącznie z laktozą). 

8 

Orzechy z drzew orzechowych, tj. migdały (Amygdalus communis L), 

orzechy laskowe (Corylus avellana), orzechy włoskie (Juglans regia), 

orzechy nerkowca (Anacardium occidentale), orzechy pekan (Carya 

illinoinensis (Wangenh) K. Koch), orzechy brazylijskie (Bertholletia 

excelsa), orzechy pistacjowe (Pistacia vera), orzechy makadamia lub 

orzechy Queensland (Macadamia ternifolia) oraz produkty przygotowane na 

ich bazie. 

9 Seler oraz produkty przygotowane na jego bazie. 

10 Gorczyca oraz produkty przygotowane na jej bazie. 

11 Ziarna sezamowe oraz produkty przygotowane na jego bazie. 

12 

Dwutlenek siarki oraz siarczyny w stężeniach wyższych niż 10 mg/kg lub 

10 mg/l w przybliżeniu na całkowita zawartość SO2 dla produktów w postaci 

gotowej bezpośrednio do spożycia lub w postaci przygotowanej do spożycia 

zgodnie z instrukcjami wytwórców. 

13 Łubiny oraz produkty przygotowane na ich bazie. 

14 Mięczaki oraz produkty przygotowane na ich bazie. 
 

Przypominamy jednocześnie, że w żywieniu dziecka nie powinno się ograniczać produktów 

alergizujących chyba, że występuje wyraźne wskazanie lekarza. 

                                                 
*
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 

z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat 

żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 

i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 

90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia 

Komisji (WE) nr 608/2004 – Załącznik nr 2. 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R1169-20180101&qid=1526202360577&from=PL12

