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POVZETEK 

Diplomsko delo z naslovom »Ozaveščenost osnovnošolcev o pomenu aditivov v prehrani« 

pregledno obravnava aditive, prisotne v izbranih izdelkih, ki so v skladu s slovensko  

zakonodajo dovoljeni in jih zato lahko dodajajo živilom. Tako so predstavljene skupine 

aditivov, ki jih najdemo v izbranih živilih in njihovi predstavniki s pripadajočimi oznakami 

(E101, E120, E332, itd.), le te  so navedeni v preglednicah.  Poleg razvrstitve po pripadajočih 

oznakah, smo aditive razvrstili tudi po učinku na človeško telo. Razvrstitev smo ponazorili z 

rdečo, rumeno in zeleno barvo, pri čemer so rdeče označeni aditivi najbolj škodljivi, zato jih 

naj ne bi uživali,  pogosto uživanje rumeno označenih aditivov ni priporočljivo, zeleno 

označeni aditivi pa na naše telo nimajo vpliva. Iz vsake tabele smo izbrali tri najpogosteje 

uporabljene aditive in jih podrobneje opisali. 

V okviru diplomskega dela smo izvedli mini pilotsko raziskavo na izbrani osnovi šoli v 

Sloveniji, v katero je bilo vključenih 84 osnovnošolcev. V ta namen smo zasnovali vprašalnik, 

s katerim smo želeli preučiti ozaveščenost osnovnošolcev od 5. do 9. razreda o pomenu 

aditivov, prisotnih v prehranskih izdelkih, ki vplivajo na njihovo zdravje in počutje. Na 

osnovi analize odgovorov izbranega vzorca osnovnošolcev smo ugotovili, da učenci slabo 

poznajo aditive, (označevanje in poimenovanje v živilih), se pa zavedajo njihove škodljivosti 

vsaj do te mere, da se za nakup izdelka ne bi odločili, če bi poznali vpliv aditivov na počutje 

in zdravje. 

 

Ključne besede:  E-število, aditivi v prehrani, vpliv aditivov na zdravje 
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ABSTRACT 

The thesis entitled "Primary School Pupils Awareness of the Significance of Additives in 

Food" transparent deals additives, which are in accordance with Slovenian legislation allowed 

and can therefore be added to food. Presents the major groups of food additives and 

representatives with their codes (E101, E120, E332, etc…). They are listed in the tables. In 

addition to ranking the associated labels, additives are also classified according to the effect 

on the human body. The classification was illustrated by the red, yellow and green color. 

Marked in red are the most harmful additives. Frequent use of yellow marked additives are 

not recommended and green marked additives have no effect on our body. From each table 

we chose three most commonly used additives and have described in more details. 

In the context of the thesis, we performed a small pilot research on selected primary school in 

Slovenia, involved 84 primary school pupils. To this end, we designed a questionnaire, which 

we wanted to examine the awareness of primary school pupils from the 5th to 9th grade about 

the importance of additives present in food products, which affect their health and well-being. 

Based on an analysis of responses from a selected sample of primary school, we found that 

the students themselves are unfamiliar with additives (marking and naming the food). They 

are aware of their harmfulness. They are not decided to buy the products, if they knew the 

effects of additives on health and well-being. 

 

Key words: E-number, food additives, effects of additives on health
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1. UVOD 

1.1. OPREDELITEV PODROČJA 

Dodatke v prehrani so ljudje uporabljali že v 18. stoletju. Uporabljali so snovi, kot so sol, kis, 

različne dišavnice, sladkor in kvas. Takratno prebivalstvo je bilo kmečko in so kuhali doma. Z 

razvojem industrije v 19. stoletju, se je spremenila tudi priprava hrane. Ljudje pogosto niso 

imeli časa pripravljati hrane doma, zato so posegali po vnaprej pripravljeni hrani. Takšna 

hrana pa mora vsebovati določene snovi, ki ji povečajo obstojnost in dodajo boljši okus. 

Posledica takšnega načina življenja pa je privedla do večjih potreb po uporabi dodatkov in 

razvoja novih (Klofutar, 1994). Zdaj znanih aditivov je že okrog 1700 (Pajk Žontar & 

Peterman, 2010). 

V različnih medijih se o aditivih ali E-jih danes pogosto govori, večinoma poudarjajo njihove 

škodljive učinke.  Vendar pa le redko omenjajo njihovo definicijo oz. pojasnijo kaj aditivi 

sploh so in kakšna je njihova vloga. Zanimalo nas je, kaj o aditivih vedo osnovnošolci od 5. 

do 9. razreda ali kdaj pogledajo deklaracijo na izdelku in ali na njej prepoznajo aditive, ki so 

navedeni. S tem namenom smo oblikovali vprašalnik s katerim smo pridobili informacije o 

ozaveščenosti osnovnošolcev od 5. do 9. Razreda v okviru pilotske raziskave, ki je bila 

izvedena na izbrani osnovni šoli v Sloveniji. 

1.2.  CILJI IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA NALOGE 

 

CILJI 

Diplomsko delo je bilo zasnovano in oblikovano na podlagi treh temeljnih ciljev.  

Prvi cilj naloge je bil sistematični pregled in analizira literature na področju aditivov 

prehranskih izdelkih in zakonske določbe v povezavi z njimi (Slovenija in Evropska unija).  

Drugi cilj naloge je bila kritična opredelitev  vloge in pomena izbranih aditivov, prisotnih 

v izbranih prehranskih izdelkih.  

Tretji cilj naloge je bil oblikovan v želji aktualiziranja teme in prenosa ideje o ozaveščanju 

pomena in nevarnosti aditivov, prisotnih v našem življenju v šolski sistem.  

Skladno s tem je bil zasnovan Vprašalnik o ozaveščenosti osnovnošolcev od 5. do 9. razreda o 

pomenu aditivov, prisotnostih v prehranskih izdelkih. Vprašalnik smo v okviru mini pilotske 

raziskave uporabili v šolski praksi, z namenom ugotoviti odraz obstoječega stanja o 

ozaveščenosti osnovnošolcev o aditivih v njihovi prehrani. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Klun Tina; diplomsko delo 

 

- 2 - 
 

V skladu z opredeljenimi cilji so bila tudi oblikovana raziskovalna vprašanja diplomske 

naloge. 

 

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA NALOGE 

1. Ali se učenci od 5. do 9. razreda OŠ zavedajo prisotnosti aditivov v prehranskih 

izdelkih? 

 

2. Ali so učenci od 5. do 9. razreda OŠ ozaveščeni o vplivu aditivov, prisotnih v 

prehranskih izdelkih na njihovo počutje in zdravje? 

 

3. Ali se učenci od 5. do 9. razreda OŠ odločajo za nakup prehranskih izdelkov s 

prisotnimi aditivi,  ki vplivajo na njihovo počutje in zdravje? 

2.  TEORETIČNI DEL 

2.1. OPREDELITEV ADITIVOV 

V literaturi (Eldmadfa, Muskat, & Fritzsche, 2007) je aditiv definiran kot snov, ki se navadno 

ne uporablja oz. ne uživa kot živilo in ni običajna, tipična sestavina živila. Ne glede na to, ali 

ima hranilno vrednost ali ne, je namensko dodana živilu iz tehnoloških razlogov v 

proizvodnji, predelavi, pripravi, obdelavi, pakiranju, transportu in hrambi ter je zato 

vsebovana v živilu ali stranskem proizvodu živila, s čimer posredno ali neposredno postane 

sestavina živila.  

Tako lahko snovi, ki se dodajajo živilom razdelimo na dve skupini (Vombergar, Zakonska 

podlage za E-dodatke v živilih, 2007): 

1. Snovi , ki jih uvrščamo med aditive; sladila, barvila, konzervansi, antioksidanti, 

emulgatorji, emulgirne soli, gostila, želirna sredstva, stabilizatorji, ojačevalci arome, 

kisline, sredstva za uravnavanje kislosti, sredstva proti sprijemanju, modificirani 

škrobi, sredstva za vzhajanje, sredstva proti penjenju, sredstva za glaziranje (vključno 

z mazivi), utrjevalci, sredstva za ohranjanje vlage, nekateri izbrani encimi, sredstva za 

povečanje prostornine, potisni plini, plini za pakiranje, sredstva za obdelavo moke 

(razen emulgatorjev) in nosilci (vključno s topili) 

2. Snovi, ki jih ne uvrščamo med aditive; fitofarmacevtska sredstva, arome, vitamini, 

minerali, makro elementi, kontaminenti, snovi, ki se dodajajo hrani za izboljšanje 

njegove hranilne vrednosti, snovi za pripravo pitne vode, izdelki, ki vsebujejo pektin, 

baze za žvečilni gumi, ročno obdelan škrob, amonijev klorid, krvna plazma, jedilna 
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želatina, beljakovinski hidrolizati ter njihove soli, mlečne beljakovine in gluten, 

aminokisline in njihove soli (izjema so: glutaminska kislina, glicin, cistin, cistein in 

njune soli), kazeinati in kazein, inulin in začimbe.  

 

V nadaljevanju smo pripravili pregled posameznih  skupin  aditivov  in njihov vpliv na 

zdravje. Pregledu sledi njihovo označevanje na živilih in zakonske določbe v Evropi in 

Sloveniji. 

2.2. ADITIVI IN ZAKONSKE DOLOČBE 

V drugem delu diplomske naloge smo se posvetili proučevanju zakonskih določb, ki veljajo 

na področju aditivov v prehrani v Republiki Sloveniji, njihovemu označevanju in 

opredeljevanju predpisanih vrednosti na živilih. Vsa pravila so zakonsko določena in 

poenotena s  pravili oz. zakoni Evropske unije. Zadnji polni zakonik o aditivih v prehrani je 

bil izdan leta 2004, najnovejše posodobitve zakonika pa je vlada sprejela leta 2010.  

2.2.1.  Poimenovanje in označevanje aditivov na živilih 

Aditive na živilu lahko označujemo na dva načina. Prvi način je  z imenom kategorije in 

navedbo specifičnega imena (primer: barvilo karmin). Drugi način je, da uporabimo značilno 

črko E in ustrezno pripadajočo številko, ob sočasni navedbi kategorije  (primer: sredstvo za 

ohranjanje sipkosti E500). Takšen način zapisovanja oz. označevanja aditivov je določila 

evropska gospodarska skupnost z namenom uskladitve zakonodaje in lažjega mednarodnega 

trgovanja z živili v Evropi in po svetu. Takšen način poimenovanja aditivov uporabljajo tudi v 

ZDA (Vombergar, 2007). 

Kako bo izdelek označen pa je odvisno od različnih dejavnikov, podjetja, ki izdelke pakira ali 

prodajalca, ki takšne izdelke prodaja (Pravilnik o aditivih za živila, 2014).   

2.2.2.  Dopustni dnevni vnos - ADI (Acceptable Daily Intake) in 

predpisane vrednosti v živilih  

Pri aditivih pogosto uporabimo kratico ADI (Acceptable Daily Intake), ki označuje dopustni 

dnevni vnos (vsak dan, celo življenje) aditiva v človeško telo, ne da bi s tem ogrozil svoje 

zdravje. Vrednost ADI izražamo v miligramih na kilogram telesne teže (=1/1000g) in je 

predpisana za vsak aditiv posebej. Aditive z pomočjo ADI vrednosti lažje razvrstimo po 

škodljivosti za človeško telo. Večja kot je vrednost ADI manj je živilo nevarno in obratno. Za 

aditive, ki na človeško telo nimajo učinka (ni navedenih podatkov o kemijski ali biokemijski 
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strupenosti), ADI vrednost ni predpisana, saj za takšna živila ne veljajo nikakršne omejitve 

(Saltmarsh, 2013).    

ADI vrednost živila je določena na osnovi testiranj na živalih. Testiranja so sestavljena iz treh 

delov; v prvem delu preučijo akutno toksičnost (takojšen pojav učinka), v drugem 

subkronično toksičnost (pojav učinka v 90ih dneh) in v tretjem kronično toksičnost 

(zastrupitev, ki se razvija počasi v roku dveh let) (Eldmadfa, Muskat, & Fritzsche, 2007).   

 

2.3. RAZVRŠČANJE ADITIVOV V SKUPINE IN OPISI 

NAJPOMEMBNEJŠIH NJIHOVIH PREDSTAVNIKOV 

V uvodu smo že naredili delitev snovi, ki so živilom dodana in jih med aditive uvrščamo in 

snovi, ki v to skupino ne spadajo. Znotraj skupine snovi, ki jih uvrščamo med aditive, snovi 

klasificiramo z veliko črko E in pripadajočo številko. Označevanje se začne s številko 100 in 

konča pri 1520. Aditivi so razdeljeni v skupine glede na njihovo vlogo v živilu na primer, 

barvila so prva skupina in vsi aditivi te skupine so označeni z številkami med 100 in 199. Z 

oznakami 200-299 označujemo konzervanse in antioksidante, ojačevalce okusa z oznakami  

600-699, sladkorje in umetna sladila z oznakami 700-799.  

V vsaki skupini bomo tri najpogosteje uporabljene aditive bolj podrobno predstavili, pri 

čemer smo kot primere izbrali tiste aditive, ki različno vplivajo na naše zdravje in počutje. V 

vseh preglednicah v diplomskem delu smo aditive označili enako in sicer z rdečo, rumeno in 

zeleno barvo. Rdeča barva označuje aditive, ki so za naše zdravje in počutje škodljivi, rumena 

barva označuje vse aditive, katerih pogosto uživanje ni priporočeno in zelena barva označuje 

aditive, ki na naše zdravje in počutje nimajo učinka. Aditivi, kateri so podrobneje opisani so v 

tabelah poudarjeni krepko. 

V nadaljevanju so obravnavane velike skupine aditivov, to so barvila, konzervansi, 

antioksidanti, regulatorji kislosti, stabilizatorji (emulgatorji, želirna sredstva in sredstva za 

zgoščevanje) sredstva za ohranjanje sipkosti, sredstva za vzhajanje in utrjevalci, ojačevalci 

okusa, sladila in umetna sladila. 

2.3.1. Barvila 

Barvila so skupina snovi, ki se živilom dodajajo z namenom izboljšanja videza, na druge 

lastnosti živila pa nimajo vpliva. Delimo jih na dve vrsti: barvila ki se neposredno dodajajo 
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živilom in povzročijo njihovo obarvanje in barvila, ki obarvajo le površino živil in niso 

namenjena uživanju (npr. skorje sirov, obarvane lupine jajca, ovoji klobas…). 

Veliko skupino barvil, lahko razdelimo še na barvila naravnega izvora in barvila, ki so 

pridobljena umetno. Tako v skupino naravno pridobljenih barvil spadajo barvila kot so npr:  

klorofil,  lutein in mešanice betakarotenov (rastlinski izvor) (Eldmadfa, Muskat, & Fritzsche, 

2007). 

V preglednici 1 so našteti vsi aditivi, ki jih uvrščamo v skupino barvil z ustreznimi oznakami. 

Preglednica 1: Aditivi, ki jih uvrščamo v skupino barvil 

E100 Kurkumin E133 Briljantno modra 

FCF 

E160c Oleorezini 

E101 Riboflavin E140 Klorofil  E160d Likopen 

E102 Tartrazin E141 bakrovi kompleksi 

klorofilov 

E160e Beta-apo-8′-karotenal 

 

E104 Kinolinsko rumena E142 Zeleno S E160f Etilni ester beta-apo-

karotenske kisline 8 

 

E110 Zlato oranžno S E150a Navadni karamel E161b Lutein 

 

E120 Karmin E150b Alkalno sulfitni 

karamel 

E162 Betanin 

 

E122 Azorubin E150c Amoniakalni karamel E163 Antocianini 

 

E123 Amarant E150d Amonijakalno sulfitni 

karamel 

E170 Kalcijev karbonat 

 

E124 Košenil rdeča A E151 Briljatno črna E171 Titanov dioksid 

E127 Eritrozin E153 Rastlinsko oglje E172 Železov oksid 

E128 Rdeča 2G E154 Rjava FK E173 Aluminij 

E129 Alura rdeča AC E155 Rjava HT E174 Srebro 

E131 patentno modra V E160a Mešanice karotenov E175 Zlato 

E132 Indigotin E160b Biksin E180 Rubin BK 

 

Primeri najpogosteje uporabljenih barvil 

V zgornji preglednici so navedeni aditivi, ki jih uvrščamo v skupino barvil. Aditivi so urejeni 

po naraščajočih vrednostih, začnejo se pri oznaki E100 in končajo pri oznaki E180. Med 

aditivi, ki so obarvani rdeče smo si izbrali aditiv  briljantno modra FCF, ki je za zdravje 

škodljiv. Med rumene obarvanimi smo izbrali eritrozin in med zeleno obarvanimi karmin. 

Karmin je dodan izdelku (sadni gumi bonboni), ki vključen v vprašalnik. Vsi izbrani aditivi so 

v preglednici poudarjeni z krepko pisavo. 
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1. Briljantno modra FCF 

Je sintetično pridobljeno barvilo, ki se pogosto uporablja v kombinaciji z ostalimi barvili, z 

namenom, da pri živilih dosežemo zelene, rožnate in rjave odtenke. V telesu se ne 

metabolizira, zato se izloča v nespremenjeni obliki. Pri pogostem uživanju se lahko pojavijo 

alergijske reakcije. Težava pa lahko predstavlja tudi kopičenje v ledvicah in limfnem sistemu. 

Za človeško telo je nevaren in njegovo uživanje je odsvetovano. 

2. Eritrozin 

Azo barvilo, ki ga sintetično pridobivamo z jodiranjem fluoresceina. Barvilo je rožnate barve, 

zato ga lahko najdemo v konzerviranem sadju in umetnem sladoledu. Pogosto uživanje ni 

priporočljivo, saj lahko povzroči motnje v delovanju ščitnice, alergije, hiperaktivnost pri 

otrocih in ker se veže na proteine lahko prehaja tudi v možgane.  

3. Karmin 

Je rdeče barvilo naravnega izvora, ki ga pridobivajo iz uši vrste Cochenilleaus. Bolj pogosto 

kot v prehranski industriji, ga uporabljajo v kozmetiki (barvilo v šminkah za ustnice) in v 

tekstilni industriji. Za človeško telo ni nevaren, izjema so ljudje preobčutljivi na salicilno ali 

benzojsko kislino. Pri njih lahko pride do alergijskih reakcij (Vinković Vrček & Lerotić, 

2010).   

2.3.2.  Konzervansi 

Konzervansi so snovi, ki podaljšujejo obstojnost  živil oz. zavirajo njihovo kvarjenje. Živila 

varujejo pred delovanjem mikroorganizmov, predvsem bakterij, plesni in kvasovk (Eldmadfa, 

Muskat, & Fritzsche, 2007). 

Vsi konzervansi ne delujejo enako, zato je pogosto potrebno uporabljati več konzervansov 

hkrati, da živilom lahko podaljšamo rok uporabe. Z daljšim rokom uporabnosti, dosežemo 

večjo raznolikost prehrane po svetu, saj hrana lahko potuje dalj časa in pri tem ostane 

nespremenjena (Rogelj & Peterman, 2000).    

V preglednici 2 so navedeni vsi aditivi, ki jih uvrščamo v skupino konzervansov z ustreznimi 

oznakami. 
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Preglednica 2: Aditivi, ki jih uvrščamo v skupino konzervansov 

E200 Sorbinska kislina E224 Kalijev disulfit E252 Kalijev nitrat 

E202 Kalijev sorbat E226 Kalcijev sulfit E260 Ocetna kislina 

E203 Kalcijev sorbat E227 Kalcijev hidrogensulfit E261 Kalijev acetat 

E210 Benzojeva kislina E228 Kalijev hidrogensulfit E262 Natrijev acetat 

E211 Natrijev benzoat E230 Bifenil E263 Kalcijev acetat 

E212 Kalijev benzoat E231 Ortofenilfenol E270 Mlečna kislina 

E213 Kalcijev benzoat E232 Natrijev ortofenolat E280 Propionska kislina 

E214 Etil-p-hidroksibenzoat E233 Tiabendazol E281 Natrijev propionat 

E215 Natrijev Etil-p-

hidroksibenzoat 

E234 Nizin E282 Kalcijev propionat 

E218 Metil-p-

hidroksibenzoat 

E235 Natamicin E283 Kalijev propionat 

E219 Natrijev metil-p-

hidroksibenzoat 

E239 Heksametilentetramin E284 Borova kislina 

E220 Žveplov dioksid E242 Dimetil-dikarbonat E285 Boraks 

E221 Natrijev sulfit E249 Kalijev nitrit E290 Ogljikov dioksid 

E222 Natrijev hidrogensulfit E250 Natrijev nitrit E296 Jabolčna kislina 

E223 Natrijev disulfit E251 Natrijev nitrat E297 Fumarna kislina 

 

Primeri najpogosteje uporabljenih konzervansov 

V zgornji preglednici so navedeni aditivi, ki jih uvrščamo v skupino konzervansov. Urejeni so 

po naraščajočih oznakah, začnejo se pri E200 in končajo pri E297. Med aditivi, ki so obarvani 

rdeče smo izbrali kalijev nitrit, med rumeno obarvanimi žveplov dioksid in med zeleno 

obarvanimi mlečno kislino. Mlečna kislina je dodana izdelku (sadni gumi bonboni), ki 

vključen v vprašalnik. 

Omenjeni aditivi so v preglednici poudarjeni z krepko pisavo. 

1. Kalijev nitrit 

Je snov, ki jo uporabljajo za konzerviranje hrane, ki deluje na principu zaviranja delovanja 

rasti anaerobnih mikroorganizmov. Dodan je prekajenemu mesu in prekajenim mesnim 

izdelkom, ribjim izdelkom in siru. Pogosto je v živilih dodan v kombinaciji z natrijevim 

nitritom. V človeškem telesu se v kislem mediju nitriti pretvorijo  v nitrozamine, ki so 

dokazano rakotvorni. Zato je uživanje tega konzervansa zelo škodljivo za človeško telo 

(Vinković Vrček & Lerotić, 2010).   
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2. Žveplov dioksid 

Je plin, ki nastaja pri gorenju žvepla v fosilnih gorivih in pogosto predstavlja velik okoljski 

problem (kisel dež). V živila ga dodajamo zaradi antibakterijskega delovanja. Najdemo ga v 

živilih kot npr. konzervirana zelenjava, kandirano sadje, izdelki iz krompirja, konzerviran 

hren, vino in suho sadje. Izdelkov, ki vsebujejo žveplov dioksid ni priporočljivo pogosto 

uživati saj lahko pride do pojava znakov astme, glavobola, draženja prebavnega traku, slabosti 

in pomanjkanja vitamina B, saj ovira njegovo resorpcijo v telesu (Eldmadfa, Muskat, & 

Fritzsche, 2007).  

3. Mlečna kislina 

Je kislina naravnega izvora, saj nastaja pri anaerobni razgradnji ogljikovih hidratov. 

Človeškemu telesu je lastna in zato neškodljiva(nastaja v mišicah, pri razgradnji glikogena). 

Živilom mlečno kislino kot konzervans dodajajo kot sredstvo za uravnavanje kislosti 

(Vinković Vrček & Lerotić, 2010). 

2.3.3. Antioksidanti in regulatorji kislosti 

Ti dve skupini aditivov bomo obravnavali skupaj, ker večina predstavnikov deluje 

antioksidativno in  kot  regulatorji kislosti. 

Antioksidanti so snovi, ki zavirajo oksidacijo ali okrepijo takšen učinek pri drugih snoveh. 

Dodajamo jih z namenom, da se sadje zaradi prisotnosti naravnega encima polifenol oksidaze 

ne razbarva. Maščoba ne postane žarka in živila ne izgubijo vitaminov A in C. Čeprav 

maščobe in olja že po naravi vsebujejo antioksidante, se njihov učinek med predelavo olj 

zmanjša za 15-40%. Tako je potrebno izgube nadomestiti s sintetično pridelanimi snovi 

(Rogelj & Peterman, 2000). 

Regulatorji kislosti so snovi, ki spremenijo okus živila in znižajo njegovo pH vrednost. Ker je 

pH pod 7, je le to okolje neugodno za razvoj različnih mikroorganizmov (glive in bakterije). 

Ni pa dovolj, da pH samo znižajo, pomembno je, da takšno okolje tudi ohranijo, saj s tem 

preprečimo kvarjenje živila, torej podaljšamo njegovo uporabnost. V to skupino spadajo 

predvsem kisline (Eldmadfa, Muskat, & Fritzsche, 2007). 

V preglednici 3 so navedeni aditivi, ki jih uvrščamo v skupino antioksidantov in regulatorjev 

kislosti z ustreznimi oznakami. 
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Preglednica 3: Aditivi, ki jih uvrščamo v skupino antioksidantov in regulatorjev kislosti 

E300 Askorbinska kislina E321 Butiliran 

hidroksitoluen (BHT) 

E340 Kalijevi fosfati 

E301 Natrijev askorbat  E322 Lecitin E341 Kalcijevi fosfati 

E302 Kalcijev askorbat E325 Natrijev laktat E343 Magnezijevi fosfati 

E304 6-L-askorbil palmitat E326 Kalijev laktat E350 Natrijevi malati 

E306 Vitamin E E327 Kalcijev laktat E351 Kalijevi malati 

E307 Alfa tokoferol E330 Citronska kislina E352 Kalcijevi malati 

E308 Gama tokoferol E331 Natrijev citrat E353 Metavinska  kislina 

E309 Delta tokoferol E332 Kalijev citrat E354 Kalcijev tartrat 

E310 Propil galat E333 Kalcijevi citrati E355 Adipinska kislina 

E311 Oktil galat E334 Vinska kislina E356 Natrijev adipat 

E312 Dodecil galat E335 Mono- in dinatrijev 

titrat 

E357 Kalijev adipat 

E315 Izoaskorbinska kislina E336 Kalijevi tartrati E363 Jantarna kislina 

E316 Natrijev izoaskorbat E337 Kalijev-natrijev tartrat E380 Amonijev citrat 

E319 TBHQ E338 Fosforna kislina E385 Kalcijev dinatrijev 

EDTA 

E320 Butil hidroksianizol 

(BHA) 

E339 Natrijevi fosfati  

 

Primeri najpogosteje uporabljenih antioksidantov in regulatorjev kislosti 

Aditivi v zgornji preglednici so urejeni po naraščajočih oznakah od  E300 do E385. Med 

aditivi, ki so obarvani rdeče smo si izbrali aditiv  butil-hidroksianisol, ki je za zdravje 

škodljiv. Med rumeno obarvanimi smo izbrali propil-galat in med zeleno obarvanimi 

citronsko kislino. Citronska kislina je dodana dvema izdelkoma (sadni gumi bonboni in 

paradižnikov ketchup), ki sta navedena v vprašalniku. Vsi izbrani aditivi so v preglednici 

poudarjeni z krepko pisavo. 

1. Butil-hidroksianisol (BHA) 

Buril-hidroksianisol je  aditiv, ki ga pridobivajo s sintezo p-metoksifenola in izobutilena. Ima 

antioksidativen učinek, zato ga dodajajo biskvitom, sadnemu pecivu, goveji jušni kocki, 

slaščicam, itd. uvrščamo ga med zelo nevarne aditive, ki ga je prepovedano dodajati v hrano 

za dojenčke in majhne otroke. V telesu lahko povzroči nastajanje prebavnih encimov, kar 

povzroči razgradnjo drugih snovi (npr. vitamina D). Poviša lahko tudi vrednosti holesterola in 

lipidov v krvi (Eldmadfa, Muskat, & Fritzsche, 2007). 
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2. Propil-galat 

Propil-galat je sintetično pridobljen antioksidant, ki ga dodajajo maščobam, da prepreči 

njihovo oksidacijo.  Kemijsko je propilni ester galne kisline. Galna kislina spada v skupino 

fenolnih spojin in jo najdemo v naravi. Najdemo ga med sestavinami žitnih kosmičev, 

žvečilnih gumijev, rastlinskih maščob in olj. Njegova uporaba pa ni dovoljena v hrani za 

dojenčke in majhne otroke. V živilih je  prisoten v kombinaciji z TBHCQ (terc-

butilhirdokinon), BHA (butil-hidroksianisolom) in BTH (butiliran hidroksitoluen), saj je 

kombinacija močnejša, kot če bi bila vsaka snov samostojno zastopana v živilu. Negativni 

učinki pogostega uživanja se kažejo v obliki želodčnih težav in težav pri astmatikih in osebah, 

ki so občutljive na acetilsalicilno kislino (Vinković Vrček & Lerotić, 2010).  

3. Citronska kislina 

Citronska kislina je snov naravnega izvora. Kemijsko je šibka organska spojina, ki jo v 

pogovornem jeziku poimenujemo kar citronka. Vir citronske kisline so mnoge vrste sadja, 

prisotna je predvsem v citrusih. Za človeški organizem ni nevarna, saj sodeluje pri celičnem 

dihanju, natančneje v Krebsovem ali citratnem ciklu. Njena vloga v živilu je ojačevanje 

učinka drugih antioksidantov  in reguliranje kislosti živila. Omejitve njene uporab niso znane, 

zato je dodana širokemu spektru živil (Vinković Vrček & Lerotić, 2010). 

2.3.4. Stabilizatorji: sredstva za zgoščevanje, želirna sredstva in emulgatorji 

Emulgatorji so snovi, ki jih dodajamo živilom z namenom, da dobimo emulzijo. Sestavljeni 

so iz hidrofilnega in lipofilnega dela. Tako se tudi razporedijo med fazami, da so polarne 

glave usmerjene proti vodni fazi, nepolarni repi pa štrlijo v maščobno fazo. Z tako ureditvijo 

poskrbijo, da se zmanjša medfazna napetost in nastane emulzija. 

 V splošnem poznamo dve vrsti emulzij to sta V/O in O/V. V/O(voda v olju), takšna živila so 

margarina in maslo. Drug tip pa je O/V (olje v vodi), primer takšne emulzije sta sladoled in 

mleko (Emulgator: Wikipedija, 2014) (Pajk Žontar & Peterman, 2010).  

Stabilizatorji so snovi, ki poskrbijo, da se homogena zmes (emulzija) ne razmeša oz. ne loči v 

dve plasti.  Pomembno vlogo imajo pri izdelkih, kot so npr. majoneza, čokoladni izdelki in 

maščobni namazi (npr. maslo in margarino) (Emerton & Choi, 2008) (Pajk Žontar & 

Peterman, 2010). 

Sredstva za zgoščevanje (gostila) so snovi, ki živilu povečujejo viskoznost. 
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Želirna sredstva so snovi, ki povečujejo viskoznost živila, pri tem pa ne spreminjajo njihove 

sestave (Rogelj & Peterman, 2000).  

V spodnji preglednici so navedeni aditivi, ki jih uvrščamo med stabilizatorje. Aditive, smo 

zaradi preglednosti razdelili v dve skupini. V preglednici 4 so navedena sredstva za 

zgoščevanje in želirna sredstva, v preglednici 5 pa so navedeni emulgatorji. V obeh 

preglednicah so poleg imen aditivov navedene tudi pripadajoče oznake. 

 

Preglednica 4: Aditivi, ki jih uvrščamo v skupino sredstva za zgoščevanje in želirna 

sredstva 

E400 Alginska kislina E412 Guar gumi E460 Mikrokristalinska 

celuloza 

E401 Natrijev alginat E413 Tragakant E461 Metil celuloza 

E402 Kalijev alginat E414 Arabski gumi E462 Etilirana celuloza 

E403 Amonijev alginat E415 Kasnatan gumi E463 Hidroksipropilirana 

celuloza 

E404 Kalcijev alginat E416 Karajski gumi E464 Hidroksiproil-metil 

celuloza 

E405 Propan-1,2-diol-alginat E417 Tara gumi E465 Metiletil celuloza 

E406 Agar agar E418 Gelanski gumi E466 Karboksimetil celuloza 

E407 Karagenan  E440 Pektin  

E410 Gumi iz zrn rožičevca E459 Beta-ciklodekstrin  

Preglednica 5:  Aditivi, ki jih uvrščamo v skupino emulgatorji 

E431 polioksietilen (40) 

stearat 

E470a natrijeve, kalijeve in 

kalcijeve spojine maščobnih 

kislin 

E476 Poliglicerin 

poliricinoleat 

E432 Polisorbat 20 E470b Magnezijeve soli 

maščobnih kislin 

E477 Propilen glikol estri 

maščobnih kislin 

E433 Polisorbat 80 E471 Mono- in digliceridi 

maščobnih kislin 

E479b Toplotno oksidirano 

sojino olje, zaestreno z 

monogliceridi 

E434 Polisorbat 40 E472a Estri ocetne kisline in 

mono- in digliceridov 

maščobnih kislin 

E481Natrijev stearoiIllaktilat 

E435 polisorbat 60 E472b Estri mlečene kisline 

in mono- in digliceridov 

maščobnih kislin 

E482 Kalcijev stearoillaktilat 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Klun Tina; diplomsko delo 

 

- 12 - 
 

E436 Polisorbat 65 E472c Estri citronske kisline 

in mono- in digliceridov 

maščobnih kislin  

E483 Stearil tartrat 

E442 Amonijev fosfatid E472d Estri vinske kisline in 

mono- in digliceridov 

maščobnih kislin 

E491 Sorbitan monostearat 

E444 Acetat izobutirat 

sharoza 

E472e Estri monoacetata in 

diacetata vinske kisline in 

mono- in digliceridov 

maščobnih kislin 

E492 Sorbitan tristearat  

E445 Glicerinski estri 

kolofonije 

E472f Mešani estri ocetne in 

vinske kisline mono- in 

digliceridov 

E493 Sorbitan monolaurat 

E450 Difosfati E473 Estri saharoze 

maščobnih kislin 

E494 Sorbitan monooleat 

E451 Tripolifosfati E474 Gliceridi saharoze E495 Sorbitan monopalmitat 

E452 Polifosfati E475 Poliglicerolni estri 

maščobnih kislin 

 

  

Primeri najpogosteje uporabljenih stabilizatorjev 

V zgornji preglednici so navedeni aditivi, ki jih uvrščamo med stabilizatorje. Označeni so z 

oznakami od E400 do E495. Med rdeče obarvanimi aditivi smo izbrali dinatrijev difosfat, ki 

je prisoten v dveh izdelkih našega vprašalnika (mini roladica in Milch Schnitte). Med rumeno 

obarvanimi smo izbrali guar gumi in med zeleno obarvanimi ksantan gumi, ki je dodan enemu 

izdelku v našem vprašalniku (paradižnikov ketchup). 

Vsi izbrani aditivi so v preglednici poudarjeni krepko. 

1. Dinatrijev difosfat 

Dinatrijev difosfat je aditiv, ki ga pridobivamo s kemijskimi postopki iz fosfatnih kamnin. 

Uvrščamo ga med soli fosforne kisline, skupaj s kalijevim in kalcijevim fosfatom. Dinatrijev 

difosfat, dodajajo v živila  kot sredstvo za reguliranje kislosti, emulgator in stabilizator. 

Na človeško telo ima negativen učinek (koncentracije med 1,5 in 2,5 g na dan), predvsem zato 

ker ovira resorpcijo magnezija, kalcija in železa. Pogosto uživanje živil z visoko vsebnostjo 

pa lahko privede do zmanjšanja kostne mase in osteoporoze. 

Fosfate najdemo v živilih kot so npr. krompirjev čips, topljeni sir, brezalkoholne pijače in 

mlečne rezine (Vinković Vrček & Lerotić, 2010).  
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2. Guar gumi 

Guar gumi je sredstvo za zgoščevanje naravnega izvora. Pridobivamo ga iz endosperma 

(založnega tkiva) semena indijske rastline Cyamopsis tetragonolobus. Kemijsko je 

polisaharid, zgrajen iz manoze in galaktoze. Živilom je pogosto dodan v kombinaciji z 

ksantan gumijem zaradi medsebojne ojačitve učinka.  

Pogosto uživanje živil ki jim je dodan ta aditivom ni priporočljivo, saj se lahko pojavi 

napenjanje in krči v trebuhu (Emerton & Choi, 2008). 

 

3. Ksantan gumi 

Ksantan gumi je umetno pridobljen polisaharid, ki ga uporabljamo kot sredstvo za 

zgoščevanje, želirno sredstvo in kot stabilizator. Pridobivamo ga s postopkom fermentacije iz 

koruznih ogljikovih hidratov s pomočjo bakterije Xanthomonas camestris.  Ker nima 

stranskih učinkov je dodan prelivom za solate, omakam, pijačam in biskvitom (Emerton & 

Choi, 2008). 

2.3.5. Sredstva za ohranjanje sipkosti, sredstva za vzhajanje ter utrjevalci 

Živila v praškasti  obliki se pri prevozu skladiščijo v večjih posodah, zato se pri tem  lahko 

zgodi, da se zgrudijo oz. sprimejo skupaj. Takšnim živilom moramo dodajamo aditive, ki jih 

ohranjajo sipke. Aditivi, ki so jim dodani delujejo tako, da posamezne delce živila obdajo z 

zaščitnim ovojem in tako preprečijo, da bi se živilo skepilo (Eldmadfa, Muskat, & Fritzsche, 

2007).   

Najbolj znano sredstvo za vzhajanje je prav gotovo kvas, ki je tudi v množični uporabi. Kvas 

je organska snov, sestavljena iz gliv kvasovk (fikomiceti, evmiceti,saharomiceti), ki sproščajo 

encime in tako povzročijo alkoholno vretje, pri katerem se sprošča ogljikov dioksid. Zaradi 

izhajajočih mehurčkov ogljikovega dioksida je testo, ki ga pripravljamo bolj rahlo. Na takšen 

način delujejo tudi ostale snovi za vzhajanje, ki jih dodajamo živilom s tem namenom. Takšne 

snovi imenujemo sredstva za vzhajanje (Kvas: Wikipedija, 2014). 

V sklop aditivov, ki jih označujemo z E števili med 500 in 600, spadajo tudi utrjevalci. 

Utrjevalci so snovi, ki jih dodajajo sadju in zelenjavi z namenom, da ohranijo njihovo čvrstost 

in svežino. Snovi, ki delujejo kot utrjevalci so; aluminijev sulfat, aluminij natrijev sulfat, 

aluminij kalijev sulfat, aluminij amonijev sulfat (Eldmadfa, Muskat, & Fritzsche, 2007). 
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V preglednici 6 so navedeni aditivi, ki jih uvrščamo med sredstva za ohranjanje sipkosti z 

ustreznimi oznakami. Ker le ti pogosto delujejo tudi kot regulatorji kislosti, v nekaterih 

primerih tudi kot sredstva za vzhajanje. Zato jih bomo obravnavali skupaj, kot E števila od 

500 – 600.   

Preglednica 6: Aditivi, ki jih uvrščamo v skupino sredstva za ohranjanje sipkosti, 

sredstva za vzhajanje ter utrjevalci 

E500 Natrijevi karbonati E522 Aluminij kalijev sulfat E553b Smukec 

E501 Kalijevi karbonati E523 Aluminij amonijev 

sulfat 

E554 Natrijev aluminijev 

silikat 

E503 Amonijevi karbonati E524 Natrijev hidroksid E555 Kalijev aluminijev 

silikat 

E504 Magnezijevi karbonati E525 Kalijev hidroksid E556 Kalcijev aluminijev 

silikat 

E507 Klorovodikova kislina E526 Kalcijev hidroksid E558 Betonit 

E508 Kalijev klorid E527 Amonijev hidroksid E559 Aluminijev silikat 

E509 Kalcijev Klorid E528 Magnezijev hidroksid E570 Stearinska kislina 

E511 Magnezijev klorid E529 Kalcijev hidroksid E574 Glukonska kislina 

E512 Kositrov(II) klorid E530 Magnezijev oksid E575 Glukonodelta lakton 

E513 Žveplova kislina E535 Natrijev 

heksacianoferat (II) 

E576 Natrijev glukonat 

E514 Natrijevi sulfati E536 Kalijev 

heksacianoferat (II) 

E577 Kalijev glukonat 

E515 Kalijevi sulfati E538 Kalcijev ferocianid E578 Kalcijev glukonat 

E516 Kalcijevi sulfati E541 Natrijev aluminijev 

fosfat 

E579 Železov glukonat 

E517 Amonijev sulfat E551 Silicijev dioksid E585 Železov laktat 

E520 Aluminijev sulfat E552 Kalcijev silikat  

E521 Aluminij natrijev sulfat E553a Magnezijev silikat  

 

Primeri najpogosteje uporabljenih, sredstev za ohranjanje sipkosti, sredstev za vzhajanje in 

utrjevalcev 

 Aditivi v zgornji preglednici so navedeni z oznakami od E500 do E585. Iz rdečega območja 

nismo izbrali nobenega aditiva saj v to območje spada samo kositrov (II) klorid, ki se 

uporablja pri konzerviranju zelenjave. Zato smo v rumenem območju izbrali dva aditiva, 

aditiv amonijev sulfat in kalijev heksacianoferat (II). In amonijev karbonat med zeleno 

označenimi. Amonijev karbonat je aditiv, ki je dodan izdelku (Milch-Schnitte), ki je naveden 

v vprašalniku.  
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1. Amonijev sulfat 

Amonijev sulfat je anorganska snov, sintetično pridobljena z uvajanjem plinastega amonijaka 

v vodno raztopino žveplove kisline. Amonijev sulfat se navadno uporablja kot gnojilo, v 

prehranski industriji pa ima ključno vlogo pri proizvodnji kvasa. Aditiv se obravnava kot 

nenevaren, vendar v velikih koncentracijah (od 4 do 6 gramov na dan, več dni zaporedoma) 

lahko draži sluznico prebavnega trakta in posledično povzroča prebavne težave (Vinković 

Vrček & Lerotić, 2010). 

2. Kalijev heksacianoferat (II) 

Kalijev heksacianoferat(II) je kemično pridobljena snov, znana tudi pod imenom rumena 

krvolužna sol. Uporablja se za ohranjanje sipkosti kuhinjske in zeliščne soli. Kot čista 

substanca je zelo nevarna. V koncentracijah (ADI 0,025 mg/kg telesne teže), ki so dodane 

živilom pa našemu telesu ni nevarna (Vinković Vrček & Lerotić, 2010). 

3. Amonijev karbonat 

Amonijev karbonat je kemično pridobljena snov, iz ogljikovega dioksida in amonijaka, ki jo 

poznamo tudi pod imenom jelenova sol. Amonijev karbonat uporabljamo kot sredstvo za 

uravnavanje kislosti in kot sredstvo za ohranjanje sipkosti. Za človeško telo je neškodljiv in 

zaradi tega ni predpisanih posebnih opozoril glede njegove uporabe (Eldmadfa, Muskat, & 

Fritzsche, 2007). 

2.3.6. Ojačevalci okusa 

Ojačevalci okusa so snovi, ki ojačajo okus ali vonj živila. Prvi ojačevalec okusa so izolirali že 

leta 1865. Poimenovali so ga leta 1908, kot peti okus poleg grenkega, kislega, sladkega in 

slanega. Ta svojevrsten peti okus se imenuje umami, kar po japonsko pomeni slasten 

(Arzenšek Pinter, 2009). 

V današnjem času poznamo veliko ojačevalcev okusa, pridobljeni so iz treh osnovnih kislin, 

to so glutaminska kislina, gvanilna kislina in inozinska kislina. Vse so pridobljene iz naravnih 

virov v procesu fermentacije. Z različnimi obdelavami, dobimo njihove soli, ki jih 

uporabljamo z enakim namenom (Eldmadfa, Muskat, & Fritzsche, 2007).  

V preglednici 7 so navedeni aditivi, ki jih uvrščamo med ojačevalce okusa z ustreznimi 

oznakami. 
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Preglednica 7: Aditivi, ki jih uvrščamo v skupino ojačevalci okusa 

E620 Glutaminska kislina E626 Gvanilna kislina E632 Dikalijev inozinat 

E621 Natrijev glutamat E627 Dinatrijev gvanilat E633 Kalcijev inozinat 

E622 Kalijev glutamat E628 Dikalijev gvanilat E634 Kalcijev 5 ribonukleotid 

E623 Kalcijev glutamat E629 Kalcijev gvanilat E635 Natrijev 5 

ribonukleotid 

E624 Amonijev glutamat E630 Inozinska kislina E640 Glicerol in njegova 

natrijeva sol 

E625 Magnezijev glutamat E631 Dinatrijev inozinat E650 Cinkov acetat 

Primeri najpogosteje uporabljenih ojačevalcev okusa 

Aditivi v preglednici so označeni z oznakami od E620 do E650. Med rdeče označenimi smo 

izbrali mononatrijev glutamat, ki spada med zelo škodljive aditive in je dodan tudi izdelku 

(paradižnikov ketchup) v našem vprašalniku. Med rumeno označenimi smo izpostavili 

dikalijev inozinat in med zeleno obarvanimi cinkov acetat. 

1. Mononatrijev glutamat 

Mononatrijev glutaminat je ojačevalec okusa, ki ga pridobivajo z bakterijsko fermentacijo iz 

glutaminske kisline. Nekoč so ta aditiv pridobivali iz koruznega in pšeničnega škroba preko 

glutaminske kisline, danes pa ga pridobivajo z ekstrakcijo iz sladkorne pese.  

Glutaminat jev obliki aminokislin normalno prisoten pri živalih, rastlinah in pri ljudeh. 

Mononatrijev glutaminat najdemo v mesnih izdelkih, juhah, omakah, začimbnih pripravkih, 

obdelani zelenjavi in gotovih jedeh. Pri pogostem uživanju ima za človeka zelo škodljive 

učinke; pospešeno bitje srca, migrena, depresija, hiperaktivnost, napetost obraznih mišic, 

občutek pritiska in vročine v glavi, žeja, vrtoglavica in slabost. Na laboratorijskih živalih so 

dokazali vpliv na centralni živčni sistem in ga prepoznali kot možni vzrok nekaterih živčnih 

obolenj (Alzheimerjeva bolezen, Parkinsonova bolezen in Huntigtonova bolezen). Zato je 

pomembno, da uživamo izdelke z mononatrijevim glutaminatom čim bolj poredko ali se jim 

izognemo (Arzenšek Pinter, 2009).   

2. Dikalijev inozinat 

Kalijev inozinat je sol inozinske kisline, ki jo pridobivajo z bakterijsko fermentacijo iz  

rastlinskih virov. Pri uživanju velikih koncentracij se v človeškem telesu pretvori v sečno 

kislino, ki pa na človeško telo nima škodljivih učinkov. Kljub temu, da niso našli stranskih 
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učinkov dikalijevega inozinata na telo, njegovo pogosto uživanje ni priporočljivo (Vinković 

Vrček & Lerotić, 2010). 

3. Cinkov acetat 

Cinkov acetat je sol ocetne kisline, z značilno grenkobnim okusom. Zaradi specifičnega okusa 

se navadno dodaja žvečilnim gumijem. Okrepi okus kave in grenivke.  

Na človeško telo cinkov acetat nima posebnih učinkov, zato njegova uporaba ni omejena 

(Emerton & Choi, 2008).  

2.3.7. Sladkorji in umetna sladila 

Sladkor je del naše vsakdanje prehrane. Najbolj poznan in razširjen sladkor je saharoza, ki jo 

v pogovornem jeziku imenujemo kristalni ali beli sladkor. Sladkorje pridobivamo iz 

rastlinskih virov iz sladkornega trsa in sladkorne pese. Ne glede na to za katero rastlino se 

odločimo, dobimo sladkor z enako kemijsko sestavo. Saharoza je kemijsko ogljikov hidrat, z 

visoko kalorično vrednostjo (4kcal/1g). Poleg saharoze, v naši prehrani obstajajo tudi drugi 

sladkorji, kot so npr.  grozdni sladkor, sadni sladkor, škrobni sladkor in mlečni sladkor 

(Rautar, Bagar Povše, & Žbontar Zver, 2005).  

Umetna sladila so se razvila kot alternativa saj imajo od običajnih sladkorjev zmanjšano 

energijsko vrednost ob nespremenjenem okusu živila. Čeprav je kemijska sestava umetnih 

sladil zelo raznolika imajo to skupno lastnost, da je njihova sladkost v splošnem večja od 

sladkosti saharoze. V živilih se pogosto uporabljajo kombinacije več različnih umetnih sladil, 

da dosežemo željeno sladkost (Rautar, Bagar Povše, & Žbontar Zver, 2005).  

V preglednici 8 so navedeni vsi aditivi, ki jih uvrščamo v skupino sladkorjev in umetnih sladil 

z ustreznimi oznakami 

Preglednica 8: Aditivi, ki jih uvrščamo v skupino sladkorji in umetna sladila 

E420 Sorbitol E954 Saharin in njegove 

natrijeve, kalijeve in 

kalcijeve soli 

E962 Sol aspartama in 

acesulfama 

E421 Manitol E955 Sukraloza E965 Maltitol 

E950 Aceslufam K E957 Taumatin E966 Laktitol 

E951 Aspartam E959 Neohesperidin DC E967 Ksilitol 

E952 Ciklamat ter njegove 

natrijeve in kalcijeve soli 

E960 Steviozid E968 Eritritol 

E953 Izomalt E961 Neotam  
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Primeri najpogosteje uporabljenih sladkorjev in umetnih sladil 

Aditivi navedeni v zgornji preglednici so označeni z oznakami od E420 do E968. Med rdeče 

označenimi smo izbrali acesulfam K, ki je zelo pogosto uporabljeno sladilo. Najdemo ga tudi 

v izdelkih, ki smo jih uporabili v našem vprašalniku (Coca-Cola Zero). Med rumene 

obarvanimi smo izbrali ksilitol in  med zeleno obarvanimi steviozid, ki je v uporabi šele nekaj 

let. 

1. Acesulfam K 

Acesulfam K je snov v obliki belega kristalnega prahu. Kemijsko je acesulfam K kalijeva sol 

acetoocetne kisline in je kar 200 krat bolj sladkega okusa kot saharoza. V živilih se pogosto 

nahaja v kombinaciji z aspartamom, saj se tako učinek obeh sladil poveča za 40% (Rautar, 

Bagar Povše, & Žbontar Zver, 2005). 

Acesulfam K se v telesu ne metabolizira, zato so tudi učinki njegovega uživanja majhni. 

Glede njegovih škodljivih učinkov si znanstveniki niso enotni. Nekateri so mnenja, da je 

škodljiv za človeka, drugi so prepričani, da nima škodljivih učinkov. Posledično se njegovo 

prepogosto uživanje odsvetuje. Na osnovi raziskav na testnih živalih so ugotovili, da povzroča 

raka (na testnih živalih), torej obstaja možnost, da ima enak učinek tudi pri ljudeh (Vinković 

Vrček & Lerotić, 2010).   

2. Ksilitol  

Ksilitol je sladilo naravnega izvora, ki ga najdemo v veliko vrstah sadja in zelenjave. Prisoten 

je tudi v človeškem telesu kot produkt pri presnovi glukoze. Kemijsko pridobivamo ksilitol s 

katalitičnim hidrogeniranjem ksiloze (Emerton & Choi, 2008). 

Za človeško telo ni posebej nevaren, le v večjih količinah (več kot 100g na kilogram telesne 

teže) lahko deluje odvajalno. Zato njegovo pogosto uživanje odsvetujejo (Vinković Vrček & 

Lerotić, 2010).   

3. Steviozid  

Steviozid je sladilo naravnega izvora, ki ga pridobivajo iz rastline stevia rebaudiana. Je kar 

300 krat slajši od saharoze. Uporabljajo ga v slaščičarstvu, pri proizvodnji pijač, v zelenjavnih 

izdelkih, morski hrani in sadnih izdelkih. Steviozid nima škodljivih učinkov na človeško telo, 

pomaga pa pri zniževanju krvnega tlaka in sladkorni bolezni tipa 2. Zato je njegovo uživanje 
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priporočljivo pri bolnikih z sladkorno boleznijo in bolnikih z fenilketonurijo (Christaki, 

Bonos, Giannenas, Karatzia, & Florou Paneri, 2013). 

2.3.8. Drugi aditivi 

V tej točki so naštete skupine z malo predstavniki. Skupine so kratko opisane njihovi 

predstavniki pa so navedeni z imenom in pripadajoče E vrednostjo. 

Modificirani škrobi 

Modificirani škrobi so snovi, ki jih pridobivajo iz jedilnega škroba s  kemijskimi postopki. S 

tem dosežemo, da postanejo škrobi odpornejši proti ekstremnim temperaturam. Kot aditive jih 

uporabljamo za vezavo in zgoščevanje. Poznamo tri predstavnike to so E1414 acetiliran 

diškrobni fosfat, E1420 acetiliran škrob in E1422 acetiliran diškrobni adipat (Eldmadfa, 

Muskat, & Fritzsche, 2007) (Rogelj & Peterman, 2000). 

Sredstva proti penjenju 

So snovi, ki preprečujejo penjenje in jih zato dodajajo živilom, da bi ohranili njihovo 

stabilnost. Sredstva proti penjenju so aditivi iz skupine E400, kemijsko so polisorbati in 

sorbitan estri maščobnih kislin (Eldmadfa, Muskat, & Fritzsche, 2007).  

Sredstva za glaziranje 

Sredstva za glaziranje so snovi, ki dajejo živilu lesk in tvorijo zaščitno plast. Ta zaščitna plast 

prepreči, da bi se živilo izsušilo ali bi se mu zaradi tega spremenil okus. V to skupino spadajo 

aditivi iz skupine E900, to so: E901 čebelji vosek, E902 vosek candelilla, E903 vosek 

karnauba, E904 šelak, E912 estri montanske kisline, E914 oksidiran polietilenski vosek  

(Eldmadfa, Muskat, & Fritzsche, 2007) (Rogelj & Peterman, 2000).  

Sredstva za ohranjanje vlage 

Sredstva za ohranjanje vlage so snovi, ki preprečijo izsuševanje živila. Takšne aditive 

dodajajo predvsem pekovskim izdelkom in nekaterim sladkornim izdelkom. V to skupino 

spadajajo aditivi iz skupine E400: E420 sorbitol, E421 manitol, E422 glicerol in iz skupine 

E600: glicerol in njegove natrijeve soli (Eldmadfa, Muskat, & Fritzsche, 2007). 

Sredstva za povečanje prostornine 

Sredstva za povečanje prostornine so snovi, ki povečajo prostornino živila, pri tem pa ne 

povečajo energijske vrednosti živila (Rogelj & Peterman, 2000).  
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V to skupino aditivov spadajo: E440 arabski gumi, E416 karajski gumi, E417 tara gumi, E422 

glicerol, E431 polioksietilen(40)stearat, E432 polisorbat 20, E433 polisorbat 80, E434 

polisorbat 40, E440 pektin in E1200 polidekstroza (Vinković Vrček & Lerotić, 2010). 

Potisni plini in plini za pakiranje 

Potisni plini in plini za pakiranje so skupina aditivov, v katero uvrščamo pline, ki potisnejo 

živilo iz embalaže (potisni plini) ali jih uporabljajo pri pakiranju živila (plini za pakiranje) 

(Rogelj & Peterman, 2000). 

V to skupino spadajo aditivi iz skupine E900: E938 argon, E939 helij, E941 dušik, E942 

dušikov oksid, E943a butan, E943b izobutan, E944 propan, E948 kisik, E949 vodik 

(Vinković Vrček & Lerotić, 2010). 

Sredstva za obdelavo moke  

Sredstva za obdelavo moke dodajajo moki ali testu z namenom izboljšanja pecilnih lastnosti 

(vezave vode v testu in lažja strojna obdelava testa) (Rogelj & Peterman, 2000). Primeri 

takšnih aditivov so: E300 askorbinska kislina, E301 natrijev askorbat, E302 kalcijev askorbat, 

E322 lecitin, E339 natrijevi fosfati, E500 natrijevi karbonati, E520 aluminijev sulfat, E521 

aluminij natrijev sulfat, E522 aluminij kalijev sulfat, E523 aluminij amonijev sulfat, E574 

glukonska kislina, E575 glukondeltalakton in E920 L-cistein (Vinković Vrček & Lerotić, 

2010). 

Nosilci  

Nosilci so snovi, ki pospešijo raztapljanje, razredčevanje in razprševanje aditivov v živilu. V 

uporabi so nosilci: E553b smukec, E558 betonit, E559 kaolin, E1201 polivinilpirolidon, 

E1202 polivinilpolipirolidon, E1410 monoškrobni fosfat, E1412- E1414 diškrobni fosfat 

(Eldmadfa, Muskat, & Fritzsche, 2007). 

2.4. POMEN ADITIVOV V IZBRANIH ŽIVILIH 

 

V prejšnjem poglavju so predstavljene skupine aditivov in njihovi predstavniki. V tem 

poglavju pa je izbranih nekaj izdelkov z namenom, da preverimo katere aditive vsebujejo. 

Izbrali smo izdelke, ki vsebujejo aditive, ki pripadajo različnim skupinam aditivov pri čemer 

je različna njihova zastopanost v izdelkih. Izdelke, ki smo jih na ta način preučili, smo 

uporabili tudi v vprašalniku o aditivih, ki smo ga pripravili za preučitev stanja o zavedanju 

vpliva aditivov pri osnovnošolcih od 5. do 8. razreda. Analiza odgovorov na vprašanja in 

rezultati analize omenjenega vprašalnika je podrobneje predstavljena v naslednjem poglavju.   
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Izdelke, ki vsebujejo aditive in so med mladimi precej priljubljeni, smo izbrali in jih 

podrobneje preučili. Odločili smo se za naslednje: (1) sadni gumi bonboni, (2) paradižnikov 

ketchup, (3) mini roladica, (4) Milch-Schnitte, (5) Coca-Cola Zero in jih podrobneje 

predstavljamo v nadaljevanju. 

Sadni gumi bonboni 

Bonboni različnih barv so v zadnjem času, poznani tudi v obliki medvedkov, kač in trakov. 

Navadno so obdani tudi z različnimi posipi kislega okusa. Na deklaraciji poleg osnovnih 

sestavin, kot so sladkor, glukozni sirup, želatina in voda zasledimo tudi različne aditive. Kot 

prvi aditiv je navedeno sredstvo za ohranjanje vlage brez ustrezne številke ali navedbo 

polnega imena, zato njegovega učinka ne bomo opisovali. Ostali prisotni aditivi so naslednji: 

s sorbitol E420, mlečna kislina E270, citronska kislina E330, jabolčna kislina E296 ter barvili  

karmin E120 in bakrov kompleks klorofila E141.  

SORBITOL  E420 

Sorbitol E420 je aditiv naravnega izvora, ki ga pridobivajo iz vrtnega sadja. Živilom ga 

dodajajo kot sladilo, sredstvo za ohranjanje vlage in emulgator. Njegov okus je sladek (manj 

sladek kot saharoza), vendar ne dviguje ravni glukoze v telesu. Zato je pogosto dodan 

živilom, ki ne vsebujejo sladkorja (npr. žvečilni gumiji). Je tudi pogost aditiv, ki ga najdemo 

na deklaracijah gumijastih bonbonov (Emerton & Choi, 2008). Uživanje v večjih količinah 

povzroči močno odvajalen učinek (Rautar, Bagar Povše, & Žbontar Zver, 2005).    

MLEČNA KISLINA  E270 

Mlečna kislina E270 kot aditiv je podrobneje opisan v poglavju 2.3.2.  Konzervansi  na strani 

8. 

CITRONSKA KISLINA E330 

Citronska kislina E330 kot aditiv je podrobneje opisan v poglavju 2.3.3. Antioksidanti in 

regulatorji kislosti  na strani 10. 

JABOLČNA KISLINA E296 

Jabolčna kislina E296 je kislina naravnega izvora, ki jo kot aditiv  živilom dodajajo z 

namenom uravnavanja kislosti. Najdemo jo v sadju, predvsem v kislem. Tudi jabolčna kislina 

je organizmom lastna, saj nastaja kot eden od produktov citratnega cikla. Možno je tudi njeno 

umetno pridobivanje iz maleinske ali fumarne kisline (Vinković Vrček & Lerotić, 2010).   
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KARMIN  E120 

Karmin E120 kot aditiv je podrobneje opisan v poglavju 2.3.1. Barvila  na strani 6. 

BAKROV KOMPLEKS KLOROFILA  E141  

Bakrov kompleks klorofila E141 je naravno zeleno barvilo, pridobljeno iz klorofila in 

obogateno z bakrom, kar poveča fizikalno stabilnost barvila. V organizmu se ne metabolizira, 

zato na zdravje nima vpliva (Vinković Vrček & Lerotić, 2010). 

Paradižnikov ketchup 

Je gosto tekoča snov rdeče barve, katere osnovni sestavini sta voda in trikratni paradižnikov 

koncentrat. Poleg spodaj naštetih aditivov pa vsebuje še sladkor, jedilno sol in sledi zelene. 

OCETNA KISLINA  E260 

Ocetna kislina E260 je  kislina naravnega izvora in sodi med enega najbolj pogosto 

uporabljenih konzervansov, predvsem za vlaganje. Poleg primarne funkcije konzervansa, jo 

živilom dodajamo tudi kot regulator kislosti. Je sestavina kisa, ki ga uporabljamo za prehrano. 

Na človeško telo nima škodljivih vplivov, zato njena uporaba ni omejena (Vinković Vrček & 

Lerotić, 2010).  

MODIFICIRAN ŠKROB  E1401 

Modificiran škrob E1401, dobimo z fizikalno, kemijsko in encimatsko obdelavo običajnega 

škroba. S tem dosežemo, da naravni škrob dobi lastnosti, s katerimi postane  odpornejši na 

segrevanje, hlajenje, zamrzovanje, kisline itd.. Kot aditiv ga dodajamo v živila kot sredstvo za 

zgoščevanje, stabilizator in emulgator (Modified starch: Wikipedia, 2014).  

KSANTAN GUMI  E415 

Ksantan gumi E415 je aditiv, ki je opisan v poglavju 2.3.4. Stabilizatorji: sredstva za 

zgoščevanje, želirna sredstva in emulgatorji  na strani 13. 

CITRONSKA KISLINA E330 

Citronska kislina E330 je kot aditiv podrobneje opisan v poglavju 2.3.3. Antioksidanti in 

regulatorji kislosti  na strani 10. 

KALIJEV SORBAT  E202 

Kalijev sorbat E202 je kemijsko pridobljena kalijeva sol sorbinske kisline. Poleg kalijeve soli 

iz sorbinske kisline pridobivajo še kalcijevo sol, katere delovanje je enako. Aditiv se živilom 

dodaja zato, da jim podaljšajo rok uporabnosti, zato ga uvrščamo v skupino konzervansov. Za 
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človeško telo je nenevaren, zato za njegovo uporabo ni predpisanih posebnih omejitev 

(Emerton & Choi, 2008). 

NATRIJEV BENZOAT  E211 

Natrijev benzoat E211 je sintetično pridobljena sol benzojske kisline (sinteza iz toluena). 

Uvrščamo ga med konzervanse, njegov  učinek se še poveča, če ga živilom dodajamo v 

kombinaciji z drugimi konzervansi (Emerton & Choi, 2008). Čeprav ni dokazanih stranskih 

učinkov, pogosto uživanjem izdelkov z tem aditivom ni priporočljivo (Vinković Vrček & 

Lerotić, 2010).  

MONONATRIJEV GLUTAMAT  E621 

Mononatrijev glutamat E621 je kot aditiv opisan v poglavju  2.3.6. Ojačevalci okusa  na strani 

16. 

Mini roladica 

Sladica, ki je sestavljena iz biskvita, lešnikove kreme in čokoladnega preliva.  Poleg spodaj 

naštetih aditivov vsebuje še sladkor, rastlinsko maščobo, pšenično moko T500, vodo, sirotko 

v prahu, jajca v prahu, manj masten kakavov prah in pšenični škrob, glukozni  sirup iz 

koruznega škroba, lešniki, dekstroza in  sojin lecitin, jedilno sol in aromo. 

NATRIJEV PROPIONAT  E281 

Natrijev propionat E281 je aditiv, v obliki belih kristalov. Živilom ga dodajajo kot konzervans 

in regulator kislosti, saj zavira rast številnih vrst plesni. Za človeško telo ni nevaren, saj se 

zlahka prebavi in izloči iz telesa (Emerton & Choi, 2008). 

MANITOL E421 

Manitol E421 je aditiv naravnega izvora (različno sadje), ki pa je kar dvakrat manj sladkega 

okusa kot saharoza. Kot večina že omenjenih umetnih sladil, ne viša sladkorja v krvi zato je 

primeren tudi za diabetike. Njegova uporaba je omejena pri hrani za otroke, pri odraslih pa 

lahko povzroči alergijske reakcije in ima odvajalni učinek. Pogosto uživanje izdelkov s tem 

aditivom ni priporočljivo (Vinković Vrček & Lerotić, 2010).  

POLIGLICEROLNI ESTRI MAŠČOBNIH KISLIN E475 

Poliglicerolni estri maščobnih kislin E475 so aditivi, ki jih uvrščamo med emulgatorje in 

stabilizatorje.  Estri so narejeni s kemijsko sintezo iz glicerola in maščobnih kislin. Na 
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človeško telo nimajo škodljivega učinka, kljub temu pa je njihovo pogosto uživanje 

odsvetovano (Vinković Vrček & Lerotić, 2010).  

DINATRIJEV DIFOSFAT E450 

Dinatrijev difosfat E450 je kot aditiv 2.3.4. Stabilizatorji: sredstva za zgoščevanje, želirna 

sredstva in emulgatorji  na strani 12. 

NATRIJEV KARBONAT E500 

Natrijev karbonat E500 je snov pridobljena v laboratoriju in je glavna sestavina pecilnega 

praška. Natrijev karbonat E500 je odlično sredstvo za vzhajanje, ker je neškodljiv, zato zanj 

ne veljajo nikakršne omejitve glede uporabe v živilih (Eldmadfa, Muskat, & Fritzsche, 2007). 

KALIJEV SORBAT E202 

Kalijev sorbat E202 je kot aditiv podrobneje opisan pri izdelku paradižnikov ketchup, na 

strani 22. 

SORBINSKA KISLINA E200 

Sorbinska kislina E200 je kislina, ki jo uvrščamo med konzervanse, zaradi širokega 

fungicidnega delovanja (zavira rast in razvoj plesni). Aditiv je naravnega izvora, pridobiva se 

z ekstrakcijo iz različnega sadja. V živila se dodaja v kombinaciji z žveplovim dioksidom. Pri 

uživanju živil, ki vsebujejo sorbinsko kislino E200 se v redkih primerih lahko pojavijo 

alergijske reakcije. Drugih neželenih učinkov nima, zato je nenevarna in nima omejitev glede 

dodajanja v živila (Vinković Vrček & Lerotić, 2010).  

POLIGLICERIN POLIRICINOLEAT E476 

Poliglicerin poliricinoleat E476 je aditiv, ki ga uvrščamo med emulgatorje in stabilizatorje. 

Aditiv pridobivamo z esterifikacijo glicerola in ricinolne kisline, obe navedeni snovi 

pridobivamo iz rastlinskih olj. Učinki aditiva niso še dodobra znani. Možni neželeni učinki so 

povečanje in odpoved jeter in povečana propustnost črevesne stene, kar lahko vodi v hude 

črevesne bolezni. Zaradi nedokazljivost učinkov je aditiv za zdravje škodljiv in bi se morali 

izdelkov z tem aditivom izogibati (Vinković Vrček & Lerotić, 2010).   

Milch-Schnitte 

Mlečna ploščica Milch-Schnitte je sestavljena iz biskvita in mlečnega polnila. Poleg spodaj 

navedenih aditivov vsebuje tudi pasterizirano mleko, rastlinske maščobe in olja, sladkor, 
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pšenično moko, posneto mleko v prahu, med, mlečno maščobo,  jajca v prahu, manj masten 

kakav v prahu in  pšenične otrobe.  

DINATRIJEV DIFOSFAT   E450 

Dinatrijev difosfat E450 je kot aditiv 2.3.4. Stabilizatorji: sredstva za zgoščevanje, želirna 

sredstva in emulgatorji  na strani 12. 

NATRIJEV KARBONAT E500 

Natrijev karbonat E500 je kot aditiv podrobneje opisan pri izdelku mini roladica, na strani 24. 

AMONIJEV KARBONAT  E503 

Amonijev karbonat E503 je kot aditiv podrobneje opisan v poglavju 2.3.5. Sredstva za 

ohranjanje sipkosti, sredstva za vzhajanje ter utrjevalci na strani 15. 

CocaCola zero 

Osvežilna brezalkoholna pijača sladkastega okusa. Poleg nekaj izredno nevarnih spodaj 

naštetih aditivov so sestavine na deklaraciji še: voda, ogljikov dioksid in naravne arome. Ker 

ima oznako zero ne vsebuje sladkorja, so pa zato dodana različna umetna sladila.  Pijača je 

priljubljena predvsem pri mladostnikih.  

 AMONIJEV SULFITNI KARAMEL  E150D 

Amonijev sulfitni karamel E150D je umetno pridobljeno rjavo do skoraj črno barvilo. 

Postopek pridobivanja temelji na karamelizaciji sladkorja (glukoza, fruktoza ali sukroza) ob 

prisotnosti amonijevega sulfita. Kot barvilo ga dodajajo številnim alkoholnim in 

brezalkoholnim pijačam. Za človeško telo ni škodljiv, zato ni določenih posebnih pravil glede 

njegove uporabe (Emerton & Choi, 2008).  

CIKLAMAT  E952 

Ciklamat E952 je umetno sladilo, ki je kar 30 krat slajši od saharoze. Uporablja se v 

kombinaciji z drugimi sladkorji, najpogosteje z saharinom (primer: v Natreenu). V človeškem 

telesu se delno metabolizira, njegova absorbcija pa je omejena. Na testnih živalih je deloval 

rakotvorno, kar pa ni dokazano, da ima enak učinek tudi pri ljudeh. Je zelo nevarno umetno 

sladilo in njegovemu pogostemu uživanju se je potrebno izogibati (Vombergar & Skvarča, 

Sladila v živilih na slovenskem in svetovnih trgih, 2005). 
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ACESULFAM-K  E950 

Acesulfam-K E590 je kot aditiv podrobneje opisan v poglavju 2.3.7. Sladkorji in umetna 

sladila na strani 18. 

ASPARTAM E951 

Aspartam E951 je nizkoenergijsko umetno sladilo, ki je kar 200 krat slajši od saharoze. Je 

dober nadomestek za saharin in ciklamat. V telesu se metabolizira, v tri produkte (fenilalanin, 

asparaginsko kislino in metanol) (Vombergar & Skvarča, Sladila v živilih na slovenskem in 

svetovnih trgih, 2005). 

Aspartam je splošno razširjeno sladilo, ki se dodaja tudi otroški hrani. Kljub temu pa nekateri 

opozarjajo na zelo škodljive učinke aspartama na človeško telo. Nekateri možni učinki so; 

omamljenost, glavobol,  vrtoglavica, slabost, pospešeno bitje srca, razdražljivost, bolečine v 

sklepih, depresija, neplodnost itd. (Vinković Vrček & Lerotić, 2010). 

3. METODE DELA 

3.1. VZOREC 

Vprašalnik »Ali poznam E-je?« je v juniju v šolskem letu 2013/2014 reševalo 84 

osnovnošolcev iz dolenjske regije (osnovna šola dr. Ivan Prijatelj, Sodražica). Reševali so 

učenci od 5. do 8. razreda, pri čemer je sodelovalo 16 učencev 5. razreda, 28 učencev 6. 

razreda, 20 učencev 7. razreda in 20 učencev 8. razreda, med njimi je bilo 43 deklic in 41 

dečkov. Učenci so vprašalnik reševali anonimno, zanimali so nas le razred, starost in spol. Za 

reševanje vprašalnika so imeli na voljo 10 minut. 

V okviru mini pilotne raziskave je bilo predvideno, da vprašalnik izpolnjujejo tudi učenci 9. 

razreda, vendar nam odgovorov le teh ni uspelo pridobiti, zato se je število izpolnjenih 

vprašalnikov zmanjšalo iz predvidenih 100 na končnih 84.    

3.2. INŠTRUMENT 

Vprašalnik »Ali poznam E-je?« (v prilogi) je sestavljen iz treh delov, z vsakim delom smo 

namreč želeli pridobiti odgovor na enega izmed treh raziskovalnih vprašanj. 

Pri prvem vprašanju vprašalnika »Ali poznam E-je?« imajo učenci predloženo sliko 

deklaracije, ki pripada izbranemu prehranskemu izdelku, iz katere so razvidne sestavine, ki jih 
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izdelek vsebuje. Zanimalo nas je, kaj učenci razberejo iz deklaracije na živilu oziroma, kateri 

navedbi, zapisani na deklaraciji učenci posvečajo večjo pozornost. Prav tako nas je zanimalo. 

ali bodo v svojih odgovorih navajali katerokoli izmed naslednjih sestavin: aditivi ogljikovi 

hidrati, maščobe ali beljakovine.  

Drugo vprašanje v vprašalniku »Ali poznam E-je?« je zasnovano tako, da učenci dobijo sliki 

dveh izdelkov, ki jih dobro poznajo (sadni gumi bonboni in paradižnikov ketchup). Pod vsako 

od obeh slik so navedena E števila z imenom in pripadajočo oznako, ki jih izdelek vsebuje. 

Zanimalo nas je,  ali učenci poznajo pomen na izdelku navedenih E oznak, zato smo učencem 

namenili prazen prostor za njihov odgovor vprašanja odprtega tipa. Pri drugem  podvprašanju 

smo učence povprašali  ali mogoče sami tudi poznajo kakšen izdelek, ki so mu dodani aditivi, 

ki na zdravje in počutje vplivajo škodljivo,  Sledilo je še eno podvprašanje zaprtega tipa, v 

katerem smo želeli izvedeti, ali so po njihovem mnenju vsi aditivi, ki so dodani živilom 

škodljivi.  

Pri tretjem vprašanju v vprašalniku »Ali poznam E-je?« smo učencem v preglednici 

predstavili tri izdelke: mini roladico, Milch-Schnitte in pijačo Coca-Cola zero, pri čemer smo 

ob posameznem izdelku opredelili E-vrednosti, ki jih izdelek vsebuje in navedli vpliv 

posameznega aditiva na zdravje in počutje ljudi.  V preglednici je bil učencem na voljo prazen 

stolpec, v katerem so učenci lahko označili, kateri izdelek  najraje kupujejo in pri tem tudi 

utemeljili svojo izbiro. Sledila so še tri podvprašanja zaprtega tipa, s katerimi smo od učencev 

želeli izvedeti, ali so pozorni na prisotnost aditivov v izbranem izdelku in ali bi na njihov 

prihodnji nakup nova spoznanja o vplivu prisotnih aditivov v izdelkih vplivala. Zanimalo nas 

je tudi, ali bi učenci izdelek kupili  v primeru, če bi poznali škodljiv vpliv v izdelku prisotnih 

aditivov.  

3.3 POTEK RAZISKAVE 

Pilotska raziskava je potekala na eni od osnovnih šol v dolenjski regiji v mesecu juniju v 

šolskem letu 2013/2014. Navedene vprašalnike »Ali poznam E-je?«  so učitelji med 

razrednimi urami razdelili učencem, kjer so jih rešili brez kakršnegakoli  predhodnega 

pogovora. Dobljene rezultate smo nato pregledali in analizirali. 
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4. REZULTATI  

Rezultate analize vprašalnika »Ali poznam E-je?«  bomo predstavili v smiselnem zaporedju, 

glede na vrstni red vprašanj, zastavljenih učencem v vprašalniku in skladno z v diplomskem 

delu zastavljenimi raziskovalnimi vprašanji. 

Dobljene podatke smo obdelali tako, da smo najprej izračunali odstotne vrednosti glede na 

celotno število v raziskavi sodelujočih učencev (84 učencev), nato ponovno, glede na ženski 

(43 učenk) in moški spol (41 učencev). Zanimalo nas je namreč, ali deklice bolj pazijo kakšna 

živila kupujejo, ali so pri nakupovanju živil bolj pozorni dečki.  

 

Ali se učenci od 5. do 8. razreda OŠ zavedajo prisotnosti aditivov v prehranskih 

izdelkih? 

Pri prvem vprašanju, kjer so imeli učenci na voljo sliko deklaracije, ki pripada izbranemu 

prehranskemu izdelku, iz katere so razvidne sestavine, ki jih izdelek vsebuje, nas je zanimalo, 

kaj učenci razberejo iz deklaracije na živilu. Zanimalo nas je tudi, ali bodo v odgovorih 

navajali katero izmed naslednjih sestavin: aditivi, ogljikovi hidrati, maščobe ali beljakovine.  

Analiza rezultatov kaže, da je 72 % vseh učencev odgovorilo, da iz deklaracije razberejo 

sestavine živila pri čemer je le 10 % vseh vprašanih učencev v živilu prepoznalo tudi aditive. 

Nekaj manj kot 6% učencev je navedlo, da so na deklaraciji navedene »nezdrave snovi«.  

 

Ali so učenci od 5. do 8. razreda OŠ ozaveščeni o vplivu aditivov, prisotnih v 

prehranskih izdelkih na njihovo počutje in zdravje. 

Drugo vprašanje je zasnovano tako, da učenci dobijo sliki dveh izdelkov, ki jih dobro poznajo 

(sadni gumi bonboni in paradižnikov ketchup). Pod vsako od slik so z imenom in pripadajočo 

oznako navedena E števila, ki jih izdelek vsebuje. Zanimalo nas je,  ali učenci poznajo pomen 

na izdelku navedenih E oznak, ali mogoče sami tudi poznajo kakšen izdelek ki so mu dodani 

aditivi, ki na zdravje in počutje vplivajo škodljivo,   

Na osnovi analize odgovorov učencev na to vprašanje smo ugotovili, da kar 76 % vprašanih 

učencev  ne pozna oznake za aditive. Med ostalimi, ki oznake poznajo, smo dobili različne 

odgovore, kot na primer: škodljive snovi, umetne snovi in kisline.  

V odgovorih učencev na drugi del tega vprašanja, ali sami poznajo kakšen izdelek, ki na 

zdravje in počutje ljudi vplivajo škodljivo, je 45% vprašanih učencev odgovorilo, da takšnega 
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izdelka ne poznajo. Med ostalimi učenci, ki so na vprašanje odgovorili pritrdilno, to je v 

primeru 50% vseh vprašanih učencih, smo dobili odgovore, kjer so navajali  različne izdelke, 

kot so: »ketchup, krompir, hrenovka, čokolada, majoneza, CocaCola, Mc'Donald's izdelki, 

Fanta, gumi bonboni, Monster (energijska pijača), čips, Pepsi, Sprite, alkohol, krekerji, droge, 

sir, lizike, multisola, sokovi in bonboni. Iz tega je mogoče  sklepati, da učenci aditive 

povezujejo z nekaterimi nezdravimi živili.  

Analiza odgovorov učencev na tretji del tega vprašanja, ali so po njihovem mnenju vsi aditivi, 

ki so dodani živilom škodljivi, rezultati kažejo, da je odstotek učencev, ki mislijo, da so vsi 

aditivi škodljivi je le nekaj odstotkov večji od tistih, ki se s to trditvijo ne strinjajo. 

 

Ali se učenci od 5. do 8. razreda OŠ odločajo za nakup prehranskih izdelkov s 

prisotnimi aditivi,  ki vplivajo na njihovo počutje in zdravje. 

Pri tretjem vprašanju smo učencem v preglednici predstavili tri naslednje izdelke: mini 

roladico, Milch-Schnitte in Coca-Cola zero), pri čemer smo ob posameznem izdelku navedli 

E-vrednosti, ki jih izdelek vsebuje in navedli vpliv posameznega aditiva  na počutje in zdravje 

ljudi. 

V tretjem vprašanju smo učence spraševali, katerega od 3 navedenih izdelkov (mini roladica, 

Milch-Schnitte, Coca-Cola zero) najpogosteje kupujejo in zakaj se odločajo za njihov nakup 

Ob posameznem izdelku smo opredelili E-vrednosti, ki jih izdelek vsebuje in navedli vpliv 

posameznega aditiva  na zdravje in počutje ljudi. 

Na osnovi pridobljenih odgovorov smo ugotovili, da je kar 44% vseh vprašanih učencev med 

izdelki izbralo mlečno rezino Milch-Schnitte, pri čemer se je 22% teh učencev odločilo 

izključno za ta izdelek. Delež vseh učencev, ki se je poleg tega izdelka odločilo še za Mini 

roladico je 22%. Samo mini roladico pa je izbralo 10% učencev. Med utemeljitvami njihove 

izbire, zakaj so izbrali ravno ta izdelek, so naslednje trditve: ker je dobra, ker je poceni, ker 

vsebuje mleko, ker ima čokolado, ker je okusna in ker vsebuje malo škodljivih snovi. 

Utemeljitve so enake pri mini roladici in Milch-Schnitte. 

Med ostalimi odgovori učencev je Coca-Colo zero izbralo 16% učencev, pogosto jo kupujejo, 

ker je dobra, ima mehurčke in daje energijo.  

Vse navedene izdelke kupuje 20%  učencev, 10% učencev pa ni izbralo nobenega od 

navedenih izdelkov. 
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Pri tem vprašanju smo naredili tudi primerjavo med deklicami in dečki, razlike so očitne. Pri 

dečkih je bila pogostejša izbira Coca-Cola zero, pri deklicah pa mini roladica in Milch-

Schnitte. Med odgovori dečkov pogosteje zasledimo, izbiro vseh treh navedenih izdelkov, kot 

pri deklicah. Deklice pa so pogosteje navedle, da ne kupujejo nobenega od navedenih treh 

izdelkov. 

Opisani rezultati so grafično prikazani v Diagramu 1. 

V diagramu 1 imamo na abcisi navedene odgovore učencev, na ordinati pa so naveden 

številčne vrednosti, ki ponazarjajo število pojavitev odgovora. 

Diagram  1: Izdelki za katerih nakup se odločajo deklice oziroma dečki 

 

Pri tem vprašanju smo učence najprej vprašali, ali pred nakupom izdelka pogledajo katere 

aditive vsebuje živilo. Želeli smo namreč izvedeti, ali je število aditivov v živilu za njih 

pomemben podatek, ali ne. Ugotovili smo, da je na navedbo E- vrednosti v izdelkih  pozornih 

nekaj manj kot 30% učencev, ostalih 70% učencev ne zanima, kaj živilo vsebuje. Pri 

primerjavi odgovorov na to vprašanje je opaziti tudi naslednjo razliko med spoloma; 35% 

deklic in 21% dečkov je pozorno na E- vrednosti, ki so navedene na izdelku. 

V nadaljevanju nas je zanimalo, če bi učenci izdelek kupili tudi v primeru, če bi vedeli, da 

izdelek vsebuje snovi, ki so zdravju škodljive. Zanimalo nas je namreč, ali bi boljša 

osveščenost učencev vplivala na njihovo odločitev o nakupu izdelka. Analiza podatkov kaže, 

da se 75% vprašanih učencev za nakup izdelka v tem primeru ne bi odločilo. Zanimiv je tudi 
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podatek, da se pri delitvi po spolu ta odstotek ne spremeni. Za nakup izdelka se ne bi odločilo 

76% deklic in 76% dečkov.  

Nazadnje smo učence v vprašalniku spraševali, ali  bodo nova spoznanja o škodljivih snoveh 

(navedenih pri izbranih izdelkih) vplivala na njihov naslednji nakup. Odstotek vprašanih, na 

katere bodo nova spoznanja vplivala, je bil ponovno visok, 70%. Pri deklicah je ta odstotek 

malce višji, 80% in pri dečkih malce nižji 67%. 
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5. ZAKLJUČEK 

Pri pregledu literature s področja aditivov v prehrani smo ugotovili, da v vsaki skupini 

prehranskih aditivov najdemo tako aditive, ki so za zdravje zelo nevarni, kot tudi 

aditive, ki na naše zdravje nimajo nobenega vpliva. V današnji družbi veljajo aditivi ali 

E- števila za nekaj slabega oz. zdravju škodljivega.  Pogosto je to prepričanje 

neutemeljeno, kar je razvidno tudi iz prvega poglavja tega diplomskega dela. Veliko 

aditivov je naravnega izvora, so človeku lastni ali pa se vključujejo v različne procese v 

živih organizmih.  Nekateri aditivi, ki so proizvedeni v laboratoriju, pa na človekovo 

zdravje in počutje vplivajo zelo neugodno, zato  s tem predstavljajo grožnjo človeškemu 

zdravju. Sodobni trendi zato stremijo k nadomeščanju sintetičnih aditivov z naravnimi 

in za človeka manj škodljivimi aditivi (npr. steviozid) (Lenis V., Ruales C., & Benitez 

B., 2013). 

Pri pregledu odgovorov učencev, pridobljenih v mini pilotski raziskavi na izbrani 

osnovni šoli v Sloveniji, smo dobili zelo zanimive rezultate. Rezultati dobljeni z v ta 

namen zasnovanim vprašalnikom, so prikaz ozaveščenosti teh učencev o pomenu 

aditivov v prehrani. Iz odgovorov učencev na prvo oziroma  drugo vprašanje  našega 

vprašalnika je razvidno, da učenci ne ločijo aditivov od ostalih sestavin živila. Hkrati ne 

prepoznajo E oznake in pripadajoče številčne vrednosti kot oznako, ki označuje aditive. 

Jasno je, da imajo zaradi tega težave pri prepoznavanju aditivov na deklaracijah 

izdelkov.     

Iz odgovorov učencev je tudi razvidno, da škodljive aditive vsebujejo živila, ki so po 

njihovem mnenju nezdrava. Kot primere takšnih živil navajajo alkohol, droge, majonezo 

in čokolado. Kljub temu pa so mnenja o škodljivosti aditivov različna, nekateri učenci 

mislijo , da so vsi aditivi škodljivi, drugi se s to trditvijo ne strinjajo. 

Zanimalo nas je, ali učenci kupujejo izdelke, ki so jim dodani škodljivi aditivi. Iz 

odgovorov vprašanih učencev je razvidno, da na odločitev o nakupu ne vpliva količina 

ali škodljivost dodanih aditivov v živilu, ampak okus in videz živila. Na njihovo 

odločitev o nakupu bi po njihovem mnenju vplivalo boljše poznavanje dodanih aditivov, 

saj bi večina učencev spremenila odločitev o nakupu izdelka, če bi poznali škodljiv 

vpliv dodanih aditivov na njihovo počutje in zdravje. Iz  podanih odgovorov učencev je 

tudi razvidno, da se učenci za nakup izdelka z dodanimi škodljivimi aditivi ne bi 

odločili, v primeru, če bi  bilo njihovo poznavanje vpliva aditivov v živilih večje. 
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V okviru mini pilotske raziskave, izvedeni na izbrani osnovni šoli v Sloveniji, smo 

preučili odraz osnovnega stanja v povezavi z ozaveščanjem pomena poznavanja vpliva 

aditivov v prehrani na naše zdravje in počutje, da bi lahko v prihodnje vplivali na 

njegovo izboljšanje v naših osnovnih šolah  pri učencih druge oz. tretje triade.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Klun Tina; diplomsko delo 

 

- 34 - 
 

6. LITERATURA 
 

1.  Ajayi, A. M. (15. April 2014). Did You Know? Tomato Ketchup Banned in French Schools 

to Preserve Traditional French Cuisine. Pridobljeno iz Amazing stories around the 

world: http://amazingstoriesaroundtheworld.blogspot.com/2012/12/did-you-know-

tomato-ketchup-banned-to.html 

2. Arzenšek Pinter, R. (2009). Prvi dodatek prehranske industrije. Mlinarstvo in pekarstvo, 

10-13. 

3. Christaki, E., Bonos, E., Giannenas, I., Karatzia, M. A., & Florou Paneri, P. (2013). Stevia 

rebaudlana as a novel source of food additives. Journal of Food and Nutrition 

Research, 195-202. 

4. Coca-Cola Types. (15. April 2014). Pridobljeno iz Coca-Cola: 

http://edgarcoke.blogspot.com/p/blog-page.html 

5. Eldmadfa, I., Muskat, E., & Fritzsche, D. (2007). Števila E. Ljubljana: Mladinska knjiga 

Založba d.d. 

6. Emerton, V., & Choi, E. (2008). Essential guide to food additives. Leatherhead: 

Leatherhead Publishing. 

7. Emulgator: Wikipedija. (4. 7 2014). Pridobljeno iz Wikipedija: 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Emulgator 

8. Klofutar, C. (1994). Pregled dodatkov v živilstvu-definicija in uporaba. Aditivi "Dodatki-

tehnologija-zdravje", 3-10. 

9. Kvas: Wikipedija. (6. 7 2014). Pridobljeno iz Wikipedija: http://sl.wikipedia.org/wiki/Kvas 

10. Lenis V., L. A., Ruales C., C., & Benitez B., R. (2013). Determinal of glycosides, in 

express honey of stevia (Stevia rebaudiana)by liquid chromatography. Biotechnologia 

en el Sector Agropecuario y Agroindustrial, 85-91. 

11. Milch-Schnitte. (17. April 2014). Pridobljeno iz Wikipedija: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Milch-Schnitte 

12. Modified starch: Wikipedia. (21. julij 2014). Pridobljeno iz Wikipedija: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Modified_starch 

13. Pajk Žontar, T., & Peterman, M. (2010). Aditivi v živilih. Ljubljana: Mednarodni inštitut 

za potrošniške raziskave. 

14. Pravilnik o aditivih za živila. (31. julij 2014). Pridobljeno iz Uradni list RS: 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=101087#!/Pravilnik-o-aditivih-za-zivila 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Klun Tina; diplomsko delo 

 

- 35 - 
 

15. Rautar, I., Bagar Povše, M., & Žbontar Zver, L. (2005). Uporaba sladkorjev in umetnih 

sladil v proizvodnji brezalkoholnih pijač. Sladkor in sladila v prehrani in proizvodnji 

živil, 93-99. 

16. Rogelj, B., & Peterman, M. (2000). Aditivi za živila. Ljubljana: Zveza potrosnikov 

Slovenije. 

17. Saltmarsh, M. (2013). Legislation for Food Additives Outside Europe. Essential guide to 

food additives, 35-60. 

18. Spletna trgovina: Mercator. (15. April 2014). Pridobljeno iz Mercator: 

http://trgovina.mercator.si/market/rolada-mini-merc-van-50g-3838606704360 

19.Thickening agent: Wikipedia. (4. julij 2014). Pridobljeno iz Wikipedia: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Thickening_agent 

20. Verovšek, Š. (15. april 2014). Sladki gumijasti užitki. Pridobljeno iz Slovenske novice: 

http://www.slovenskenovice.si/lifestyle/okusi/sladki-gumijasti-uzitki 

21. Vinković Vrček, I., & Lerotić, D. (2010). Aditivi u hrani. Zagreb: Školska knjiga, d.d. 

22. Vombergar, B. (2007). Zakonska podlage za E-dodatke v živilih. E-dodatki v živilstvu in 

prehrani, 5-19. 

23. Vombergar, B., & Skvarča, M. (2005). Sladila v živilih na slovenskem in svetovnih trgih. 

Sladkor in sladila v prehrani in proizvodnji živil, 44-60. 

 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Klun Tina; diplomsko delo 

 

- 36 - 
 

Priloga 1: Vprašalnik Ali poznam E-je? 

 

Starost  Razred    Spol     M Ž 

1. Na izdelku, ki ga kupimo v trgovini, zasledimo tudi naslednje besedilo: 

  

Kaj lahko razbereš iz besedila na deklaraciji? 

 

2. Na izdelkih, prikazanih  na slikah so navedene naslednje vrednosti E-jev: 

  

SADNI GUMI BONBONI PARADIŽNIKOV KETCHUP 

E420- sorbitol 

E270- mlečna kislina 

E330- citronska kislina 

E296- jabolčna kislina 

E120- karminska kislina 

E141- bakrov kompleks klorofila 

E260- ocetna kislina 

E1401- modificiran škrob 

E415- ksantan gumi 

E330- citronska kislina 

E202- kalijev sorbat 

E211- natrijev benzoat 

E621- mononatrijev glutamat 

 

2.1 Ali veš kaj pomenijo zgoraj navedene oznake? 

 

2.2 Ali ti poznaš kakšen izdelek, ki vsebuje E-vrednost za katero veš, da na zdravje in počutje 

vpliva škodljivo?  

 

2.3 Ali so po tvojem mnenju vsi aditivi (E-ji), ki so živilom dodani, tudi škodljivi?  

 

DA    NE 

3. V tabeli so navedeni učinki nekaterih aditivov,  prisotnih v izdelkih, ki so na slikah. 

Če izdelek, ki ga rad kupuješ, najdeš v tabeli, ga označi z☺in zanj navedi razlog. 
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 Zakaj izdelek rad kupim: 

 
Mini roladica 

 

E 281- Natrijev propionat  povzroča 

glavobole 

 

 

 
Milch-Schnitte 

 

E450 - Dinatrijev difosfat   Ovira 

resorpcijo kalcija, magnezija in železa 

v telesu, kar vodi v zmanjšanje kostne 

mase in osteroporozo. 

E503 - Amonijev karbonat  Draži 

sluznico 

 

 

CocaCola zero 

 

E150d - amonijev sulfitni karamel  

Na testnih živalih povzroča raka pljuč, 

jeter, ščitnice in levkemijo. 

E952 - ciklamat Povzroča migrene, 

je potencialno rakotvoren, povzroča 

raka in poškodbe na modih pri 

poskusnih živalih. 

E950 - acesulfam-K Povzroča raka 

pri poskusnih živalih, škodljivo vpliva 

na ščitnico. 

E951 - aspartam  Povzroča: glavobol 

(tudi zelo močan), migreno, slabost, 

vrtoglavico, nespečnost, slepoto, 

izgubo spomina, nejasen govor, 

hiperaktivnost, črevesne in želodčne 

motnje, epileptične napade, kožne 

poškodbe, izpuščaje, izgubo sluha ali 

zvonjenje v ušesih, astmo itd. 

 

 

3.1 Ali si pred nakupom kateregakoli izdelka pozoren na vsebnost aditivov (E-jev) v izdelku? 

DA    NE 

3.2 V primeru, da poznaš škodljiv vpliv snovi v izdelku, ali bi izdelek kljub temu kupil? 

 

DA    NE 

3.3 Ali bodo na tvoj naslednji nakup vplivala nova spoznanja o škodljivih vplivih snovi, prisotnih 

v izdelkih? 

DA    NE 


