
ŘÍZENÍ ALERGENŮ V PROVOZU KUCHYNĚ  
 

 

Datum doplnění do HACCP:  říjen 2014 

 

Předmět: Označování alergenů v závodní jídelně a restauraci 

 

Od 13.12.2014 musí být součástí jídelního lístku i informace o alergenech obsažených v jídle. 

legislativa: Nařízení EU č. 1169/2011 článek 21.Nařízení ukládá povinnost vyznačit u nebalených 

potravin (mezi které patří i pokrmy) na viditelném místě písemný výčet stanovených alergenů 

obsažených v nabízených pokrmech (včetně nápojů).  

Závodní jídelna a restaurace je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou. Naše jídelna 

bude tuto skutečnost zveřejňovat od 1.12.2014. 

Ten kdo netrpí alergií na některé potraviny se značením nemusí zabývat.  

Označení přítomnosti alergenu bude na jídelním lístku za každým pokrmem vyznačeno v závorce 

číslem označující  skupinu alergenu. U jídelního lístku, který je vyvěšen v závodní jídelně, bude 

umístěna příloha – seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno 

na jídelní lístek.  

Přítomnost alergenu bude přenesena z receptu a ingrediencí, které byly použity při výrobě 

jednotlivých pokrmů v závodní jídelně. Informaci o přítomnosti alergenů je čerpána z informací na  

obalu výrobku.  

V případně, že na jídelním lístku nebudou uvedeny skupiny alergenů (týká se především Jídelního 

lístku s denním menu, které je nabízeno v restauraci) bude v zápatí lístku uveden odkaz, kdo 

přesnou informaci o přítomnosti alergenů podá 

Informace o konkrétním alergenu podá na žádost zákazníka vedoucí kuchařka, v její 

nepřítomnosti tuto informaci sdělí provozní střediska. Tyto kompetentní osoby zodpovídají také 

za to, že v případě změny suroviny bude tato změna promítnuta do seznamu alergenů v jídelním 

lístku.  

 

Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování  



1. Obiloviny obsahující lepek a výrobky z nich 

           (1.1.pšenice, 1.2.žito, 1.3.ječmen, 1.4.oves, 1.5.špalda, 1.6.kamut) 

2.  Korýši a výrobky z nich 

3. Vejce a výrobky z nich 

4.  Ryby a výrobky z nich 

5.  Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich 

6. Sójové boby (sója) a výrobky z nich 

7. Mléko a výrobky z něj 

8. Skořápkové plody a výrobky z nich (všechny druhy ořechů) 

           (8.1.mandle, 8.2.lískové ořechy, 8.3.vlašské ořechy, 8.4.kešu ořechy, 8.5.pekanové ořechy, 

            8.6.para ořechy, 8.7.pistácie, 8.8.makadamie) 

9. Celer a výrobky z něj 

10. Hořčice a výrobky z ní 

11. Sezamová semena (seznam) a výrobky z nich 

12. Oxid siřičitý a siřičitany – v koncentracích vyšších než 10 mg/kg nebo 10 ml/l, vyjádřeno 

 SO2 

13. Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj 

14.  Měkkýši a výrobky z nich 


