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• DIETNA PREHRANA V VRTCIH
• OMEJITVE (prostorski pogoji v kuhinjah in igralnicah,

normativi za kuharsko osebje, usposobljenost za pripravo
in delitev dietnih obrokov, stroški za nabavo dietnih živil
ter za dodatne posode)

• DILEME IZ NAŠEGA VSAKDANJIKA
 
 



Dietna prehrana v vrtcih

• ODSTOTEK OTROK Z DIETNO PREHRANO: zelo
različen, od 3 do 11 %

• OSNOVA PRIPRAVE DIETNIH JEDI – izključevanje
prepovedanih živil in nadomeščanje; diete čim bolj
podobne jedem iz rednega jedilnika

• PESTER NABOR NAJRAZLIČNEJŠIH DIET

• NEJEŠČOST OTROK



Prostorski pogoji v vrtčevskih
kuhinjah, igralnicah

• skupna kuhinja za obroke po jedilniku in za dietne
obroke – KUHANJE POPOLNOMA BREZ
SLEDOV NI MOŽNO

• Možnost navzkrižne kontaminacije - transport,
delitev hrane v igralnicah, jedilnicah (v enem
prostoru 12 do 24 otrok, odvisno od starosti)

• Otroci - nepredvidljivi, vedoželjni, raziskovalni…
 
 
 



Kadrovski normativi v kuhinjah,
igralnicah

• NORMATIV za KUHARSKO osebje
• Priprava jedi iz OSNOVNIH živil
• DODATNA ČASOVNA OBREMENITEV ob posebnih dietah –

preračunavanje, tehtanje
• FIZIČNO obremenjena delovna mesta – veliko bolniških

odsotnosti (brez nadomestila), redko prisotni vsi delavci

•  NORMATIV STROKOVNIH delavcev - VELIKO otrok
v igralnici– otrokom z dietno prehrano NE PRIPADA
spremljevalec

 

 



Izobraževanje oz. usposobljenost

• POMANJKANJE ZNANJA pri strokovnih delavcih in
kuharskem osebju

• izobraževanje kuharskega kadra in strokovnih delavcev
PREPUŠČENO ZAVODOM

• na razpolago ni PRIMERNIH izobraževanj za kuharsko osebje
• izobraževanja na tržišču ZELO DRAGA, večinoma le

TEORETIČNA
• vsebina: tudi za diete, ki jih v vrtcih nimamo
• iščemo različne, cenejše možnosti – povezovanje z društvi…

 
 
 



Strošek nabave dietnih živil, posode

• FINANČNA OMEJITEV pri nabavi živil
• dietna živila DRAŽJA kot ostala živila, poleg tega

tudi SLABA IZBIRA
• Maslo: 1€ / Margarina Vitaquell Extra Vital: 1, 82 €
• Kravje mleko:  0,6 €/ Mleko brez laktoze:  0,59 €/ Riževo mleko 1l:

 1,18 €
• Jogurt 0,5 l: 0,41 €/ kokosov jogurt 2 x 125 g: 1,82 €
• Kruh bel 1kg: 0,57 € / Brezglutenski kruh 1 kg: 11,08 €
• potrebno VELIKO posode (transportna posoda zelo draga)



Dileme iz našega vsakdanjika

• NEJASNA oz. PREMALO NATANČNA zdravniška potrdila

• na več potrdilih napisano enako LAKTOZNA
INTOLERANCA ali pa npr. ALERGIJA NA MLEKO – sledi
dieta z RAZLIČNIMI OMEJITVAMI

• v vrtcu DIETA, doma pa ne…  ZAKAJ?

• izražena ZAHTEVA / PROŠNJA / ŽELJA po DRUGAČNI
PREHRANI – dilema STARŠA, PEDIATRA, VRTCA

• starši NE SPOROČAJO PRAVOČASNO odsotnosti, preklicev
in uvedbe dietne prehrane



HVALA ZA POZORNOST




