
                        

   

 

Vërtetim për ushqim special komuna e Alvestës 
Vërtetimi i dorëzohet personelit të ushqimit. 

 

Emri i fëmijës: 
 

Viti i lindjes: Data: 

Shkolla dhe kopshti i kohës se lirë: 
 

Klasa:  

Emri i prindërve: Telefoni ditën: e-mail (plotësoje vetëm nëse pranon kontakt 
rreth ushqimit special përmes e-mailit): 

 
Arsye fetare /etike 

 Fëmija dëshiron ushqim   Fëmija dëshiron ushqim 
lakto-ovo- vegjitarian     lakto-ovo-vegjitarian kost + peshk 

 Fëmija nuk ha mish derri         Tjetër:   
 
Shkaqe medicinale: 

 Zvogëlim i laktozës në pije dhe ushqim 

 Laktoza ka nevojë të zvogëlohet vetëm në 
qumshtin si pije dhe në salcë të ftohtë kosi 

 Proteinë qumshti (përjashtohen të gjitha 
prodhimet e qumshtit) 

 Glutine (gluten) 

 Peshk 

 Frute deti 

 Zogjë 

 Vezë 

 Fasule soje 

 Fasule tjera, bizele, thjerrëza (bimë fasuleje) 

Cilën/cilat?__________________________ 

 

 Domate e papërgaditur 

 Domate e zier 

 Karrotë e papërgaditur 

 Karrotë e zier 

 Arra, lajthia, bajame,  kikirika ose fara 
sesami (Nuk servohen në shkollat e 
komunës së Alvestës) 

 Të tjera (p. sh. ndjeshmëri ndaj ushqimit ku 
nxënësi nuk e duron ndonjë perime, pemë, 
barishte të përgaditur por jo në formë natyrale) 

 

 

 Fëmija e ka sëmundjen e sheqerit 
 

 Fëmija është ekzaminuar për ndjeshmërinë ndaj materieve ushqyese dhe ne e bashkëngjesim 
vërtetimin e mjekut. 

 Fëmijës mund t’i shkaktohet reakcion serioz alergjik. Cilat ilaqe i ka nxënësi dhe ku ruhen ato? 

 
Vendi:_______ Data:_______ Nënshkrimi i prindit:___________________ 

Pranuar nga komuna e Alvestës, data:______ 
 
Personeli i ushqimit në shkollë dorëzon një kopje tek infermerja e shkollës nëse ka nevojë 

për ushqim special për shkaqe medicinale. 
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