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Zdravstvena ustreznost ali zdravstvena kakovost ? 

• Zdravstvena ustreznost: Zdravstvena ustreznost živil je varnost 

živil ter ustreznost njihove sestave glede vsebnosti življenjsko 

pomembnih hranilnih snovi, ki vplivajo na biološko in energijsko 

vrednost živil (ZZUZIS) – pogoj za užitnost živila 

• Zdravstvena kakovost: poleg zdravstvene ustreznosti upošteva 

še dodatno kakovost npr. bistveno zmanjšano vsebnost aditivov 

in onesnaževal, povečano vsebnost telesu koristnih sestavin 

ipd. – potrošniku ponuja višjo kakovost, proizvajalcu pa 
dodatno konkurenčnost 



Označevanje 

 Informacije o živilih omogočajo  visoko raven 

varovanja zdravja in interesov potrošnikov. 

Končnim potrošnikom omogočajo  ozaveščeno 

izbiro in varno uporabo živil, zlasti v zvezi z 

zdravstvenimi, gospodarskimi, okoljskimi, 

socialnimi in etičnimi vidiki (3. člen Uredbe (EU) št. 

1169/2011, 25. 10 2011) 



Obvezne informacije o živilih 

•  informacije o identiteti in sestavi, lastnostih ali drugih 
značilnostih živila;  

•  informacije o varovanju zdravja potrošnikov in varni uporabi 
živila. To so zlasti informacije o: 

 lastnostih sestavin, ki lahko škodijo zdravju nekaterih skupin 
potrošnikov; 

  roku uporabnosti, shranjevanju in varni uporabi; 

  vplivu na zdravje, vključno s tveganjem in posledicami v zvezi s 
škodljivim in nevarnim uživanjem živila;  

• informacije o hranilni vrednosti, da se potrošnikom, tudi tistim s 
posebnimi prehranskimi potrebami, omogoči ozaveščena izbira. 
(4. člen Uredbe (EU) št. 1169/2011, 25. 10 2011) 

 

 



Prakse poštenega informiranja 

Informacije o živilih ne smejo biti zavajajoče, zlasti: 

• glede značilnosti živila in še posebej njegove narave, identitete, lastnosti, 

sestave, količine, roka uporabnosti, države porekla  ali kraja izvora, načina 

proizvodnje ali pridelave; 

•  z navedbo učinkov ali lastnosti, ki jih živilo nima; 

• z napeljevanjem, da ima živilo posebne lastnosti, če imajo take lastnosti vsa 

istovrstna živila, zlasti s posebnim poudarkom na prisotnosti ali odsotnosti 

določenih sestavin in/ali hranil;  

• z izgledom, opisom ali slikovnimi prikazi, ki bi potrošniku namigovali o 

prisotnosti določenega živila ali vsebnosti sestavine, medtem ko bi sestavni 

del, naravno prisoten v tem živilu, oziroma sestavina, ki se v njem običajno 

uporablja, bila nadomeščena z drugačnim sestavnim delom oziroma 

drugačno sestavino. (7. člen Uredbe (EU) št. 1169/2011, 25. 10 2011) 



Prostovoljno navajanje informacij o živilih 

• Informacije o živilih, ki so navedene prostovoljno, izpolnjujejo 

naslednje zahteve:  

• ne zavajajo potrošnika, kot je določeno v členu 7;  

• niso dvoumne ali nejasne za potrošnika;  

• po potrebi temeljijo na ustreznih znanstvenih podatkih (36. člen 

Uredbe (EU) št. 1169/2011, 25. 10 2011) 

 



Pogosti problemi pri označevanju zdravstvene kakovosti 

živil 

• napeljevanje, da ima živilo posebne lastnosti, čeprav imajo take 

lastnosti vsa istovrstna živila 

• navedba učinkov ali lastnosti, ki jih živilo nima 

• informiranje o sladilih 

• živila za posebne zdravstvene namene oz. opredelitev 

funkcionalnih živil 



Napeljevanje, da ima živilo posebne lastnosti, čeprav 

imajo take lastnosti vsa istovrstna živila 

Najpogostejše kršitve, ki predstavljajo „nepošteno informiranje“: 

• brez holesterola v rastlinskih maščobah,  

• brez GSO v mleku in mlečnih proizvodih,  

• brez glutena v proizvodih, ki ne vsebujejo pšenice ali njenih 

sestavin npr. v sadnih sokovih, maščobah, trdih bonbonih ipd.  

• primerno za diabetike 



„Primerno za diabetike“ 

Strokovna, na dokazih temelječa priporočila za prehrano diabetikov, ki 

so jih izdale strokovne inštitucije npr. DNSG – EASD (2004) in ADA 

(2015) ugotavljajo, da je za diabetike primerna zdrava, uravnotežena 

prehrana 

Prehranska dopolnila in funkcionalna živila niso potrebna.  

Na osnovi teh ugotovitev živila za posebne prehranske namene ne 

odobravajo več živil za diabetike, trditev „primerno za diabetike“ pa je 

zavajajoča.  



Sladila 

Snovi, ki se uporabljajo za slajenje hrane in niso sladkorji: 

• Sladkorni alkohoil – manjša hranilna vrednost 

• Nehranilna sladila: Različne kemične snovi naravnega ali 
umetnega izvora  

Štejemo jih v skupino aditivov. 

Sladilo se lahko vključi v seznam aditivov, če izpolnjuje enega 
ali več naslednjih namenov:  

• nadomeščanje sladkorjev za proizvodnjo živil z zmanjšano 
energijsko vrednostjo, živil proti kariesu ali živil brez dodanih 
sladkorjev; 

• nadomeščanje sladkorjev, če se s tem omogoči podaljšanje 
roka uporabnosti živil;  

• pri proizvodnji živil za posebne prehranske namene, 
opredeljene v členu 1(2)(a) Direktive 89/398/EGS. 

 

 



Informiranje končnega potrošnika o sladilih 

Na embalaži morajo biti navedene: 

• ime in E-številka za vsak aditiv za živila ali prodajno ime z imenom in 

E-številko vsakega aditiva za živila;  

• navedba „za živila“ ali navedba „za omejeno uporaba v živilih“ ali 

podrobnejši opis namena uporabe v živilih.  

• prodajno ime namiznega sladila naj vsebuje izraz „… namizno sladilo 

na osnovi …“, pri čemer je(so) navedeno(-a) ime(-na) sladil(-a) v 

njegovi sestavi.  

• Označba namiznega sladila, ki vsebuje sladkorne alkohole in/ali 

aspartam in/ali sol aspartama-acesulfama, mora imeti naslednje 

opozorilo:  

  polioli: „prekomerno uživanje lahko povzroča laksativne učinke“;  

 aspartam/sol aspartama-acesulfama: „vsebuje vir fenilalanina“. 

Ni pa potrebno navesti količine sladila v izdelku ali drugih opozoril 

 



Dovoljene količine sladkornih alkoholov  (ADI) 

Dovoljene količine sladkornih alkoholov (poliolov):  

E 420 sorbitoli,  E 421 manitol, E 953 izomalt, E 957 taumatin, E 964 

sirup poliglicitola, E 965 maltitol, E 966 laktitol, E 967 ksilitol,  E 968 

eritritol niso določene in tudi njihova količina v živilskih izdelkih ni 

opredeljena (kategorija Quantum satis). 

Ker količina poliolov v živilu ni navedena potrošnik ni: 

• obveščen ali lahko pričakuje laksativen učinek 

• je zaveden o energijski vrednosti živila, saj polioli imajo 

energijsko vrednost od 0 – 3 kkal/gr 



Dovoljene količine nehranilnih sladil (ADI) 

• Saharin                            5 mg/kg  t.t. /dan 

• Ciklamat         7 mg/kg  t.t. /dan 

• Aspartam                       40 mg/kg  t.t. /dan 

• Acesulfam –K                 9 mg/kg  t.t. /dan 

• Sukraloza                       15 mg/kg  t.t. /dan 

• Neohisperidin DC           5 mg/kg  t.t. /dan 

• Steviol glikozidi              4 mg/kg  t.t./dan 

• Advantam                        5 mg/kg  t.t. /dan 

• Neotam                            2 mg/kg  t.t. /dan 

Problem: Ker po veljavni zakonodaji količine aditivov v živilu ni 

potrebno navajati, človek nikoli ne ve, koliko nehranilnega sladila 

je pojedel 

 



Koliko stevie lahko dobimo iz hrane? 

• Otroci  (1 – 14 let) – povprečno  0,7 do 7,2 mg/kg t.t./dan, največ 3.3 to 

17.2 mg/kg t.t./dan. Glavni vir so brezalkoholne pijače (11 do 58% v 

posameznih državah EU) in deserti, vključno z  aromatiziranimi 

mlečnimi pijačami (14 do 71%)  

• Odrasli  -  povprečno 2,2 – 2,7 mg/kg t, t./dan, največ 8,0 do 9,7 mg/kg 

t.t./dan. Glavni vir so brezalkoholne pijače (37%), pivo, jabolčnik in 

hruškovec (33%)  

 

ADI pa je le 4 mg/kg t.t./dan !!!! 

 



Živila za posebne skupine potrošnikov 

• Uredba (EU) št. 609/2013 z dne 12. junija 2013 o živilih, 

namenjenih dojenčkom in majhnim otrokom, živilih za posebne 

zdravstvene namene in popolnih prehranskih nadomestkih za 

nadzor nad telesno težo in 

• Delegirana uredba komisije (EU) št. 2016/128 z dne 25. 

septembra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 609/2013 glede 

posebnih zahtev za sestavo in informacije pri živilih za posebne 

zdravstvene namene – uporaba od 22. februarja 2019  



Živila za posebne zdravstvene namene 

Živila za posebne zdravstvene namene so posebna skupina živil, 
namenjena za prehranjevanje oziroma prehransko obravnavo 
bolnikov z omejeno, oslabljeno ali moteno zmožnostjo uživanja 
običajnih živil zaradi določene bolezni, motnje ali zdravstvenega 
stanja. Uživati jih je treba pod zdravniškim nadzorom, ki se lahko 
izvaja ob pomoči drugih usposobljenih zdravstvenih delavcev.  

Živilom za posebne zdravstvene namene se ne sme pripisovati 
lastnosti preprečevanja, zdravljenja ali ozdravljenja bolezni.  

Prehranske in zdravstvene trditve se ne smejo navesti na živilih za 
posebne zdravstvene namene.  

Razširjena označba hranilne vrednosti vsebuje več podatkov od 
tistih, ki jih zahteva Uredba (EU) št. 1169/2011 in je obvezna za vsa 
živila za posebne zdravstvene namene, ne glede na velikost 
embalaže ali posod. 
 

 

 



Utemeljene indikacije za uporabo živil za zdravstvene 

namene 

• motnje prehranjevanja (težave pri žvečenju in požiranju), 

• motnje v presnovi aminokislin (fenilketonurija, bolezen 

javorjevega sirupa), 

• posebne bolezni povezane s slabšo absorpcijo/slabšo prebavo 

ali presnovo (npr. cistična fibroza),  

• posebne prehranske zahteve pri bolnikih, pri katerih je 

prehranska terapija na splošno priznana oz. znanstveno dovolj 

utemeljena, 

• enteralna prehrana 



Neutemeljene indikacije za uporabo živil za zdravstvene 

namene 

• bolezni srca in žilja, npr. arterioskleroza, srčno popuščanje in 
motnje srčnega ritma, -  

• artroze oz. degenerativne bolezni sklepov, mišic, veziv in 
spremljajoče težave,   

• "težave zaradi oksidativnega stresa",   

• vnetja sečil, ledvični kamni, -  

• motnje razpoloženja in zbranosti, -  

• menstrualne in menopavzne težave, 

• izguba teka,  

• migrene, 

• posebne potrebe po hranilnih snoveh pri določenih skupinah ljudi v 
posebnih fizioloških, ne pa bolezenskih okoliščinah, kakor na 
primer nosečnice, doječe matere, otroci, mladostniki, športniki, 
starejši, - osebe z znaki stresa ali izčrpanosti, -  

• kadilci,  



Primeri nepravilnega označevanja  







Veganski sir 



Ukrepi za izboljšanje stanja 

• povečati nadzor nad ustreznostjo deklariranja, predvsem glede 

na nepoštene prakse in proizvajalce usmeriti v izboljšanje 

deklaracij 

• zaostriti nadzor nad zdravstvenimi trditvami v skladu seznamom 

dovoljenih zdravstvenih trditev 

• urediti informiranje o kvantiteti sladil v izdelkih oz. zagotoviti, da 

bo potrošnik lahko ugotovil, ali je njegovo zaužitje v okviru ADI 

– potrebna sprememba predpisov na ravni EU 

• Povečati informiranost potrošnikov  


