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Potravinářská aditiva 

• Příkladem prvních, cílených aditiv jsou barviva 
přidávaná do sýrů, emulgátory do margarínů, 
pekařský prášek do směsí na pečivo a želírující 
prostředky do džemů… 
 

• Spotřebitelé si přivykli na široký výběr 
potravin během celého roku, bez omezení 
sezónními vlivy nebo regionální dostupností. 
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Potravinářská aditiva 

• Aditiva nabízí vyšší chutnost a atraktivitu 
potravin. 

 

• Přidávají se pro prodloužení trvanlivosti, 
ochrana před zkázou, pro zlepšení chuti, 
vzhledu a vůně a dokonce i pro vytvoření 
dojmu vysokého obsahu ovoce, vajec, másla, 
přírodních šťáv apod. 
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Potravinářská aditiva 

• Zvyšuje se zájem o potraviny k okamžité 
konzumaci (ready-to-eat) a o potraviny, které 
umožňují přípravu pokrmu ve velmi krátkém 
čase (tzv. pohotové potraviny) 

 

Funkční potraviny - potraviny se zvýšeným 
fyziologickým účinkem 
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Potravinářská aditiva 

• Funkční potraviny - snížený obsah tuku nebo 
cukru, obohacené o vitaminy, minerální látky 
nebo jiné speciální složky s prospěchem pro 
zdraví. 

 

• Ve skutečnosti by řada potravin, se kterými se 
setkáváme v obchodní síti, nemohla bez 
použití potravinářských aditiv vůbec existovat. 
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Dělení aditiv podle původu 

• aditiva vyráběná synteticky 

• aditiva přírodního původu 

• aditiva identická s přírodními (vyráběná 
synteticky nebo pomocí mikroorganismů) 
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aditiva přírodního původu 

– zahušťovadla ze semen (karubin) - přidává se 
do zmrzlin a mléčných výrobků jako stabilizátor. 
V běžných koncentracích není nebezpečná, ve 
větším množství způsobuje zažívací problémy, 

•  ovoce (pektin)  

• mořských řas (agar) 
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aditiva přírodního původu 

– barviva ze semen (bixin – kukuřičné lupínky, 
twister, sýry, cini minis), ovoce (anthokyany) a 
zeleniny (karoteny), E160b - Annato, Bixin, 
Norbixin 
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Potravinářská aditiva - bixin 

• Přísada nevhodná pro děti  

• Může být příčinou alergie  

• Žluté-červenooranžové přírodní barvivo se 
vyrábí ze semen stromu Bixa orellana. Dobře 
se rozpouští v tucích. Může způsobit 
podráždění pokožky nebo jiné alergické 
reakce.  
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aditiva identická 

(vyráběná synteticky nebo pomocí 
mikroorganismů) 

– antioxidanty (kyselina askorbová, tokoferoly), 

– barviva (karoteny), 

– okyselovadla (kyselina citrónová) 
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aditiva získávaná modifikací 
přírodních látek 

– emulgátory (z jedlých olejů a organických 
kyselin), 

– zahušťovadla (modifikované škroby, 
modifikovaná celulosa), 

– sladidla (sorbitol a maltitol); 
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– antioxidanty (BHA, BHT),butylhydroxianisol 
zpomaluje žluknutí tuků a má aromatické účinky, 
margaríny, majonézy, tuky, oleje, pekařské 
výrobky, směsi pro výrobu dezertů, sušené 
droždí, instantní polévky, sypké nápoje v sáčku, 
vyvolat kopřivku i rakoviny GIT 
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aditiva vyráběná synteticky 

– barviva (tartrazin, indigotin, chinolinová žluť), 
syntetické žluté azobarvivo, které se přidává do 
ovocných drtí, likérů, obarvených šumivých 
nápojů, instantních pudingů, polévek, zmrzlin, 
bonbónů, žvýkaček, marcipánu, marmelády, 
želé, hořčice, jogurtů 

• alergické reakce, migrénu, rozmazané vidění, 
svědění, sennou rýmu nebo skvrny na kůži, 
dětskou hyperaktivitu  
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aditiva vyráběná synteticky 

– sladidla (sacharin). umělé sladidlo, výroba 
z toluenu, v přírodě se přirozeně nevyskytuje, je 
300x sladší než cukr,  

• rakovina močového měchýře, zhoubné 
onemocnění dělohy, vaječníků, kůže krvinek a 
dalších orgánů 

Už v roce 1977 doporučila FDA zákaz sacharinu  

Původ přídatné látky nelze z etikety výrobku 
zjistit. 
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Pokud je pro Vás důležitá zdravá výživa, 
orientujte se v aditivech 

• E - látky neškodné a látky prospívající vašemu 
zdraví, i škodlivé, které mohou vyvolávat 
zdravotní obtíže. 

 

• Éčka v potravinách jsou označena na výrobku 
názvem látky (například kyselina citrónová) 
nebo písmenem E a číselným kódem (E330, 
E120, E151 apod.).  
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Aditiva  

• Na obalu jsou éčka vyjmenovány podle 
množství v sestupném pořadí (od nejvyššího k 
nejmenšímu).  

 

• Původ přídatné látky nelze z etikety výrobku 
zjistit. 
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Seznam potravin u kterých je zakázáno 
přidávat pomocné látky 

• Cukr 

• Káva s výjimkou ochucené instantní kávy a 
kávových extraktů 

• Máslo 

• Med 

• Mléko a neochucená smetana 

• Nearomatizovaný čaj 

• Neemulgované tuky a oleje 
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Seznam potravin u kterých je zakázáno 
přidávat pomocné látky 

• kysané mléčné výrobky s živou kulturou - 
neochucené 

• Podmáslí - neochucené 

• Nezpracovaných potravin (čerstvá potravina) 

• Plnotučné, polotučné a odtučněné mléko, 
pasterované nebo sterilované včetně 
ošetřeného vysokou teplotou a smetany 
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Seznam potravin u kterých je zakázáno 
přidávat pomocné látky 

• Přírodní minerální voda a balená pramenitá 
voda 

• Sušené těstoviny kromě bezlepkových 
těstovin nebo těstovin určených pro 
hypoproteinové diety 
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Aditiva  

• Přídatné látky povolené k výrobě počáteční 
kojenecké výživy určené k výživě zdravých 
kojenců: 

•  
E270, E304, E306, E307, E308, E309, E322, 
E330, E331, E332, E338, E339, E340, E412, 
E471, E472, E473 
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E 270 – kyselina mléčná  

• Průmyslově se vyrábí z cukru, melasy, 
syrovátky, škrobů a synteticky.  

• Vlastnosti - zvýrazňuje chuť, zesiluje účinnost 
antioxidantů, ovlivňuje pH, kyselost sýrů, má 
antimikrobiální vlastnosti.  

• Použití v kojenecké výživě, margarínech, 
bonbonech, některých druzích chleba, 
nealkonápojích. Přirozeně konzervuje kysané 
zelí, okurky, jogurty, smetanu,sýry apod.  
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E 270 

• Kyselina mléčná se vyskytuje ve dvou formách 
: projev pozitivní(P) a negativní(L).  

• Pro kojeneckou výživu je používána forma 
pozitivní. Forma negativní způsobovala u 
kojenců zdravotní potíže. Vyskytuje se téměř 
ve všech organismech a je považována za 
bezpečnou látku. 
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E331 - Citronany sodné (Citráty sodné) 

• Kyseliny a regulátory kyselosti, emulgátory, 
stabilizátory 
- upravují kyselost některých potravin jako 
jsou zavařeniny, cukrovinky, pomáhá při 
výrobě nealkonápojů, margarínů, masných 
výrobků a využívá se jako tavící soli v sýrech. 
Látka je považována za bezpečnou. 

• (aktivie, dobrá máma, apetito, bikáva, banán v 
čoko, dušená šunka, pim´s…) 
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E415 - Xanthan 

• Stabilizátory, modifikované škroby a 
zahušťovadla 

• Látka přírodního původu, polysacharid 
získávaný fermentací glukózy nebo sacharózy. 
Ve své čisté podobě to je bezbarvý gel, v 
potravinářství se s ní však setkáme jako s bílým 
práškem. Využívaná je v mléčných výrobcích, 
dresingu nebo i masných výrobcích.  
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Xanthan 

• Obecně je považována za bezpečnou látku bez 
vedlejších účinků, jsou ale známy ojedinělé 
případy alergie 
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Přídatné látky 

• Přídatné látky patří do skupin dle jejich 
společných vlastností nebo společného 
použití. 

 
Antioxidanty, Balící plyny, Barviva (E100 - E182), 

Emulgátory, Konzervanty (E200 - E297), 
Kypřící látky, Kyseliny a regulátory kyselosti, 

Látky zlepšující mouku, Látky zvýrazňující chuť a 
vůni, Leštící látky, Modifikované škroby a 

zahušťovadla 
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Přídatné látky 

Náhradní sladidla, Nosiče a rozpouštědla, 
Odpěňovače, Pěnotvorné látky, Plnidla, 
Propelanty (vytlačují potravinu z obalu), 

Protispékavé látky,  
Sekvestranty(tvorba komplexů s kovy), 
Siřičitany (E220 - E228), Stabilizátory,  

Tavicí soli, Zvlhčující látky, Želírující látky 
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Češi jsou opět první 

• vysoký obsah živočišných tuků 

•  nemají optimální složení mastných kyselin 

•  každý - za rok průměrně 2,6 kg(F1,3;GB 0,6kg) 

• Tavené sýry - umletý přírodní sýr, rozpouští se 
pod velkým tlakem při teplotách 120 °C, 
homogenní sýrová hmota-tavící soli(fosfát 
sodný), stejnou struktura, vůně, chuť, 
trvanlivost, dobře se roztírají, lze je libovolně 
ochucovat a levně vyrobit 
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Tavené sýry 

• Vyrábí se z jednoho nebo více druhů sýra nebo 
měkkých sýrů i z tvarohu. 

• Teplota a tavící soli - klesá obsah vitaminů a 
hodnota bílkovin, naopak roste obsah fosforu 
a sodíku, jehož příjem je u nás dvojnásobný 
než doporučovaný. 

• Nízkotučný sýr - s obsahem t. v s. max 30 %.  
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Tavený sýr a děti 

• P i Ca  s vit.D jsou významné pro tvorbu kostí 

• pokud jich je ve stravě nesprávný poměr (více 
fosforu než vápníku), - vyplavování Ca z těla a 
jeho odebírání z kostí.  

• Pro děti, u nichž je potřeba velké množství 
vápníku pro správný růst kostí a zubů, je 
pravidelné podávání tavených sýru nutno 
zvážit. 
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Antioxidanty  

1/ proti změnám barvy v ovoci a výrobkům z 
masa: kyseliny, askorbová (E300) nebo citronová 
(E330). 
 
2/ bránící oxidaci v tucích a olejích 

(nepříznivý vliv syntetických antioxidantů na 
lidské zdraví, snaha užívat jen přírodní - 
tokoferoly, lecitin, kyselina askorbová ) 
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Antioxidanty  

• Rozmarýn nebo zázvor  

• Zdroje antiox. - čerstvé zeleniny a ovoce 
(rajčata). Vitamín C, beta-karoten a vitamín E 
ořechy a avokádo, kakao a hořká čokoláda.  

 

• Seznam na adrese 

• http://www.emulgatory.cz/skupiny-ecek-a-
pridatnych-latek/antioxidanty 
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Balící plyny 

• E938 – Argon, E939 – Helium, E941 – Dusík 

 

Emulgátory  
• umožňují tvorbu stejnorodé směsi dvou nebo 

více nemísitelných kapalných fází nebo které 
tuto směs udržují. 

• v majonézách, margarínech, pečivu nebo 
zmrzlinách 
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Emulgátory  

• V pečivu mají funkce udržovat jeho "čerstvost„ 

• pečivo změkčuje – vizuální dojem, že je 
čerstvější než ve skutečnosti opravdu je 

• ve zmrzlinách – nadýchat, kupujeme 1l 
zmrzliny a ne 1kg 
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Kypřící látky 

• Jsou to směsi látek nebo látky, které vytvářejí 
plyny s jejichž pomocí zvyšují objem těsta. V 
těstě se uvolňují plyny (oxid uhličitý) jejíchž 
zásluhou těsto kyne. 

 
E340 - Fosforečnan draselný), E450 – 

Difosforečnany, E452 – Polyfosforečnany, 
E503 - Uhličitan amonný, E574 - Kyselina 

glukonová, E575 - Glukonolakton 
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Látky zvýrazňující chuť a vůni 

E622 – Glutaman, E626 - Kyselina guanylová, 
E630 - Kyselina inosinová, E634 - Vápenaté 

ribonukleotidy, E635 - Disodné ribonukleotidy, 
E640 – Glycin 

E621 - L-glutaman sodný 

• Skóre škodlivosti: 5-6 

• sodná sůl kyseliny glutamové, jedna z 
nejpoužívanějších přídatných látek pro její 
schopnost zvýraznění chuti 
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Látky zvýrazňující chuť a vůni 

• Po požití potravin s glut. - necítí dobře (tzv. 
syndrom čínských restaurací), negativní vliv na 
mozkové buňky, sítnici, poškození plodu a 
potraty. Též souvislost s cukrovkou, obezitou a 
zvýšením krevních tuků.  

• Zvýšený příjem této látky může způsobovat 
bolesti hlavy, zvracení, nevolnosti, alergie, 
dýchavičnost, astmatické potíže, popř. i 
halucinace. 
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Látky zvýrazňující chuť a vůni 

• pro ochucení mražených masných, drůbežích, 
zeleninových a dalších výrobcích, všechny 
instantních výrobky, směsích koření, hotových 
jídlech, sójové omáčky a mnoha dalších.  

• Tato látka je často uváděna jako kořenící 
přísada, především čínská kuchyně 

• V minulosti platila v ČSSR povinnost upozornit 
na obsah této látky varovným nápisem na 
výrobku. Toto dnes již neplatí. 
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E210 Kyselina Benzoová 

• Zdraví škodlivá přísada  

• Přísada nevhodná pro děti  

• Může být příčinou alergie 

• Látka svým širokým využitím velice rozšířená, 
používaná např. v kosmetickém, 
farmaceutickém a potravinářském průmyslu či 
jako chemický konzervant, .  
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E210 Kyselina Benzoová 

• Působí proti bakteriím a kvasinkám, částečně i 
proti plísním.  

• U citlivějších jedinců se mohou projevit různé 
nežádoucí účinky jako kopřivka či v krajních 
případech vážnější reakce.  

• U nás se smí do potravin přidávat pouze v 
omezeném množství 
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E210 Kyselina Benzoová 

• Rybičky v rajčatových omáčkách, kečupy, 
tatarky, dresinky, hořčice, džemy, marmelády, 
žvýkačky, nealkonápoje, 
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Konzervanty (E200 - E297) 

• neviditelný nepřítel - mikroorganismy, které 
existují všude kolem nás. Díky jejich 
působením při kontaktu s potravinou dochází 
ke změnám barvy, vůně, chuti, vzhledu, tvaru 
a také nutričních hodnot, vytvářejí 
nebezpečné toxiny 

• Ochranné postupy - vaření, pasterizace, 
sterilizace, chlazení, mražení, sušení nebo 
fermentace… 
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Konzervanty (E200 - E297) 

• mořská sůl, cukr a ocet – nejstarší 

• Umělé - oxid siřičity, kyselina benzoová, nebo 
kyselina sorbová, parabeny, siřičitany, dusitany 
a dusičnany… 

• Výběr konzervačních látek je závislý na 
výrobních postupech, pH faktoru potraviny, 
vodní aktivitě a typech mikroorganismů 
(botulin - učinné dusitany (E249, E250)) 
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Konzervanty (E200 - E297) 

• Konzervant sýrů a masných výrobků je kyselina 
sorbová E200 a její soli (sorbany), kombinace s 
kys.benzoovou  

• Oxid siřičitý E220 se používá při konzervování 
hub, brambor, korýšů, sušeného ovoce a 
zeleniny, vín, piva, některých ovocných šťáv 

• Vše se podřizuje ekonomickému pohledu na 
potraviny - trvanlivosti, vliv na zdraví je 
druhořadý - ???? 
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Konzervanty (E200 - E297) 

E230 - Bifenyl (Difenyl) 

• Skóre nebezpečnosti – 4 

E233 - Thibendazol 

• Skóre nebezpečnosti – 4 

• Použití k ošetření citrusových plodů a banánů, 
prodejce není vždy informován o ošetření 
kůry! 

• Nepoužívat kůru, odstranit 

• Použití k hubení střevních parazitů u zvířat. 
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Konzervanty (E200 - E297) 

E235 - Natamycin (Pimaricin)0 

• Antibiotikum, vyráběné bakterií Streptomyces 
natalensis. Působí proti růstu plísní a kvasinek. 
Použití k ošetření povrchu masných výrobků a 
sýrů. Využívá se při léčbě kvasinkových 
onemocnění. Možné podráždění 
pokožky,nevolnost, průjem. 
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Konzervanty (E200 - E297) 

E223 - Disiřičitan sodný (Pyrosiřičitan sodný) 

• Skóre škodlivosti: 3 

• Konzervant a antioxidant. Použití při výrobě 
vína, džusů, octa, nealkonápojů,výrobků z 
brambor, sušeného ovoce. Konzervace 
zeleniny a ovoce pro další zpracování. Možné 
alergické reakce u astmatiků, ničí vitamín B1. 

• Oplatky disco, telka, krekry, knedlíky, br.kaše, 
škubánky v prášku, sterilované bílé zelí, 
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Konzervanty (E200 - E297) 

E240 – Formaldehyd – v ČR není povoleno 

• Výroba obalových materiálů, desinfekční 
prostředek. Vdechování prokazatelně 
způsobuje zhoubné nádory nosohltanu 
karcinogen (7) 
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Konzervanty (E200 - E297) 

E250 - Dusitan sodný 

• Skóre škodlivosti: 5  

• Obsažen v masových konzervách, špekáčcích, 
párcích, šunce, ... 

• Označen jako dusitanová solící sůl. 

•  Možné kožní problémy, bolení hlavy, 
karcinogenní účinky.  

• Nevhodné pro děti a těhotné ženy.  
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Leštící látky 

E953 - Isomalt 

• Skóre škodlivosti: 2  

• Náhradní sladidla, leštící látky, protispékavé 
látky 

• sladidlo, menší sladivost než cukr, v těle se 
mění na glukózu, sorbitol a manitol. Má mírné 
projímavé účinky, dále nezpůsobuje zubní 
kazivost. 

• Dia výrobky, žvýkačky, čokoláda, cukrářství, 
pekařství… 

 
7. 1. 2012 



Leštící látky 

E904 - Šelak 

• Šelak pochází z Indie, kde je vyráběn z 
pryskyřičného výměšku hmyzu Laccifer Lacca. 

• Úprava lesku povrchu potravin, vylešťuje např. 
lentilky, čokoládové dezerty, impregnace 
povrchů ovoce a zeleniny pro zachování 
čerstvosti...  

• Látka je považována za bezpečnou, alergie 
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Leštící látky 

E905b - Ropná vazelína 

• Skóre škodlivosti: 3  

tuhé nebo polotuhé uhlovodíky, získávané z 
ropy. Mohou být použity k ošetření povrchu 
ovoce a zeleniny, k ochraně jejich povrchu, ke 
snížení pěnivosti, k ošetření vajec apod. 

Ropný vosk E905c je povolen v EU. Skóre 
škodlivosti: 2  

Zakázaná v ČR, nesmí se používat ! 
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Modifikované škroby a zahušťovadla 

• Jsou to látky, které zvyšují viskozitu potraviny, 
slouží k zahuštění pokrmů - nápoje, omáčky, 
mléčné výrobky, předpřipravené polévky a 
zálivky, majonézy ...  

• Mezi nejvíce známe patří kyselina alginová a 
její soli, guma guar nebo pektiny. 
Modifikované celulózy, modifikované škroby a 
rostlinné gumy také patří mezi tradiční 
zahušťovadla. 
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Modifikované škroby a zahušťovadla 
E400 - Kyselina alginová 

• Skóre škodlivosti: 3  

• Látka je získávána z mořských řas. Působí jako 
stabilizátor, emulgátor, zahušťující a želírující 
látka. Použití látky je v pekařských a 
cukrárenských výrobcích, zmrzlinách, želé, 
polévkách a omáčkách, různých pěnách, 
jogurty i paštiky a masové pěny. 

• Citlivým osobám může způsobit kopřivku nebo 
bránit vstřebávání některých živin 
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Modifikované škroby a zahušťovadla 
E407 - Karagenan 

• Skóre škodlivosti: 2 

• z mořských řas. - zahušťující a želírující látka, 
stabilizátor a emulgátor.  

• -široké uplatnění v mléčných výrobcích, v pečivu, 
želé, cukrářských výrobcích, šlehačce ve spreji, 
jogurtech, práškových nápojích a také v dětské výživě 
a mnoha dalších(pěny, paštiky). Využívají ho v 
kosmetickém a farmaceutický průmyslu např. pro 
tělové a čistící krémy, deodoranty apod. 
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Modifikované škroby a zahušťovadla 

E420 - Sorbitol ( Sorbit, Sorbol ) 

• je výtažek z cukru glukózy. Je to přirozená 
složka všeho ovoce. Sorbitol se využívá jako 
sladidlo i zahušťovadlo. Také zabraňuje 
žluknutí tuků. Hlavní využití Sorbitolu je jako 
umělé sladido pro diabetiky i pro 
nízkokalorickou dietu. 

7. 1. 2012 



Modifikované škroby a zahušťovadla 

E415 - Xanthan 

• Látka přírodního původu, polysacharid 
získáváný fermentací glukózy nebo sacharózy. 
Ve své čisté podobě to je bezbarvá látka, 
gelovitého charakteru, v potravinářství se s ní 
však setkáme jako s bílým práškem. Využívaná 
je jako zahušťovadlo či stabilizátor v mléčných 
výrobcích, dresingu nebo i masných výrobcích 
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Modifikované škroby a zahušťovadla 

E451 - Trifosforečnany - sodný a draselný 

• Skóre škodlivosti: 3 

• vázat vodu, jejich použití je rovněž při výrobě 
masných výrobků (šunka pro děti). Látky v 
přiměřeném množství nemají nežádoucí 
účinky (vyšší dávky – hospodaření s Ca) 
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Modifikované škroby a zahušťovadla 

E967 - Xylitol 

• Skóre škodlivosti: 2 

• Xylitol je přírodní sladidlo. je v ovoci, zelenině i 
v houbách. Sladivost xylitolu je stejná jako 
cukru. Výhodou - nepůsobí negativně na zuby. 
Použití jako stolní sladidlo pro diabetiky a pro 
výrobu cukrovinek a žvýkaček, různých 
pastilek. 

• Nadměrné množství může vyvolat průjem 
7. 1. 2012 



Existují dva hlavní druhy sladidel 

• Intenzivní sladidla, jako jsou acesulfam K (E 
950), aspartam (E 951), sacharin (E 954), 
cyklamáty (E 952), taumatin (E 957), 
neohesperidin DC (E 959), sukralosa (E 955) a 
další. Mezi objemová sladidla patří např. 
sorbitol (E 420), manitol (E 42l), isomalt (E 
953), maltitol (E 965), laktitol (E 966), xylitol 
(E 967). Intenzivní sladidla se běžně užívají 
jako stolní sladidla a ve výrobě nápojů 
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Umělá sladidla 

E951 - Aspartam 

• Skóre škodlivosti: 6  

• Aspartam je syntetické sladidlo – zvýrazňuje 
sladivost dalších syntetických sladidel.  

• -jako náhražka cukru k běžnému slazení, k 
výrobě sypkých nápojů, žvýkaček, některých 
jogurtů, některých dezertů, mražených krémů, 
majonézy, hořčice, nakládané zeleniny a 
ovoce, vitamínových doplňků… 
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Umělá sladidla 

• Nežádoucí účinky - závratě, bolení hlavy, 
vyrážky, poruchy chování, nedoporučuje se 
pro těhotné a kojící ženy, fenylketonurie,  

• Výrobky – activia, jogobela, ochucené min. 
vody, tvarohové dezerty, žvýkačky… 
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Umělá sladidla 

E952 - Cyklamáty 

• Skóre škodlivosti: 6 

• umělé sladidlo, nevyskytuje se v přírodě.  

• jsou asi 50x sladší než cukr. Tato sladidla jsou 
například používána pro diabetickou výživu 
nebo v různých multivitamínech a ochucených 
nápojích. 

• Karcinogenní  

• V ČR a v zemích EU je používání cyklamátů 
povoleno. 
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Umělá sladidla 

E954 - Sacharin 

• Skóre škodlivosti: 5 

• umělé sladidlo, které je asi 300x sladší než 
cukr. Jedná se o bílé krystalky, které vytvářejí 
solný povlak na povrchu. V přírodě se 
nevyskytuje,  

• rakoviny močového měchýře 
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Umělá sladidla 

• stolní sladidlo, sladidlo pro diabetiky, pro 
ochucování nápojů, koncentrátů, i nealko piva, 
cukrářských výrobků, mražených krémů, 
žvýkaček, a dokonce i pro ochucování hořčice, 
majonézy, sterilované zeleniny a ovoce, 
zavináče, saláty, pomazánky… 
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Želírující látky 
E401 - Alginát sodný 

• Skóre škodlivosti: 3  

• Tato látka působí jako stabilizátor, emulgátor, 
zahušťující a želírující látka.  

• Využití látky jako stabilizátoru je u zmrzlin, 
mražených krémů, zmrzlin, a jogurtů, při 
výrobě cukrovinek, pudinků, nealkonápojů, 
džusů, želé apod. 

• mohou bránit vstřebávání některých živin 
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Želírující látky 
E440 - Pektiny 

• Skóre škodlivosti – 1 

• V ČR i USA je používání povoleno, pro 
potraviny v dětské výživě od 5. měsíce věku. 

• funguje jako stabilizátor, zahušťovadlo, 
emulgátor a pojidlo, mléko, maso, ovoce, 
zelenina 
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Želírující látky 

• Pektin je pojivo, které se získává z jablečné 
tresti, pomerančové kůry nebo cukrové řepy. 

• Je rozpustný ve studené i teplé vodě, jako želé 
ovšem působí jedině společně s nějakým 
kyselým ovocem. 

• v lékařství díky své vysoké hustotě působí proti 
průjmům. Dále také ve speciálních 
zdravotnických lepidlech a v přípravcích na 
hojení ran 
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Vitamíny – funkční potravina 

1) v první řadě, v jakém pásmu jsou pěstovány  

2) kvalita skladování - teplota prostředí, 
přítomnost kyslíku, světla, styk s těžkými kovy  

3) světlo - mléko 30 minut na světle ztratí tak 
polovinu vitamínů B. (B2, B12 a kyselina listová, 
tedy vitamín B9) 
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Vitamíny 

4) tepelné úpravy - vysokými teplotami lehce 
můžete zlikvidovat vitamín C, vitamín B5 a B9. 
Ztráty dosahují až 70% 

• Smažení - vyšší oxidace nenasycených 
mastných kyselin – TRANS formy 

• potraviny s obsahem karotenoidů - úpravou je 
třeba rozrušit jejich buněčnou strukturu, aby 
se vitamíny lépe uvolnily 
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Vitamíny 

• Takže mrkvičku hezky podusit a přidat trošku 
oleje nebo kvalitního másla. 
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