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Úvod

Aditiva jsou obecně přídatné látky, které se mohou přidávat téměř do všeho. Je to

souhrnné označení pro látky zlepšující kvalitu a odolnost výrobku. Přidávají se do maziv,

pohonných hmot, nátěrových hmot, ale také do potravin. Aditiva přidávaná do potravin

jsou dnes velmi aktuálním tématem. Lidé si začínají uvědomovat co jí, a co kupované

potraviny obsahují. Přídatné látky v potravinách nám zajišťují krásnou barvu, chuť nebo

třeba vůni, Jsou však tyto látky vhodné ke konzumaci? A je ve výrobcích určené správné

množství a koncentrace těchto aditiv? Bohužel někteří lidé tuto problematiku neřeší

vůbec a spoléhají se na kontrolu limitů aditiv v potravinách příslušnými orgány, jenže při

konzumaci více takových výrobků se hodnota aditiv sčítá. Právě aditivy, které

se přidávají do potravin se budu zabývat v této seminární práci.
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Co jsou to aditiva?

Aditiva jsou cizorodé látky v potravinách, které jsou na rozdíl od jiných cizorodých

látek přidávány do potravin záměrně. Jsou to látky přídatné, které známe pod pojmem

“Éčka” a pod určitým číselným kódem. Mohou být zdraví škodlivé, ale i prospěšné.

V České republice se nyní používá přes 1500 druhů aditiv. Průměrný Čech jich za rok

zkonzumuje dva kilogramy, Američan pět kilogramů, ale riziko spojené s jejich užíváním

je v současné době minimální, jelikož se na aditiva v potravinách požadují přísná kritéria

(Chrpová, 2010). Jsou to látky, které se běžně nekonzumují jako potraviny, ale záměrně

se přidávají do potravin pro technologické účely (například zvyšují trvanlivost). Látky

se přidávají do potravin při výrobě, balení přepravě nebo skladování, čímž se samy,

nebo jejich vedlejší produkty, stávají nebo mohou stát součástí potraviny. Některé

přídatné látky, které byly schváleny pro použití v potravinách, jsou zároveň obsaženy

jako přirozeně se vyskytující látky v mnoha potravinách. Jedná se např. o riboflavin

(E 101), karoteny (E 160a), antokyany (E 163), kyselinu octovou (E 260), kyselinu

askorbovou (E 300) aj. Všechny tyto látky se souhrnně nazývají přídatné látky (aditiva)

(Přídatné látky (aditiva), 2015).

Kritéria aditiv

Výrobci potravin nemohou do potravin používat potravinové přídatné látky jak chtějí,

protože pro každou přídatnou látku jsou vyhláškou stanoveny druhy potravin včetně

potravin určených pro zvláštní výživu, do kterých lze přídatnou látku přidávat. Přídatná

látka obsažená v potravině musí být vždy uvedena na obale ve složení potraviny.

Na obale potravin se uvede vedle názvu přídatné látky nebo označení přídatné látky

číselným kódem také název kategorie (jestli jde o konzervant, barvivo, emulgátor atd.).

Existují ale také potraviny, do kterých se tyto látky přidávat nesmí (Přídatné látky

(aditiva), 2015).

Potraviny, do kterých se nesmějí aditiva přidávat

I přes to, kolik druhů aditiv dnes máme, jsou také potraviny, do kterých se tyto látky

přidávat nesmí. Těmito potravinami jsou nezpracované potraviny, med, máslo, cukr,

těstoviny, káva, neochucené čajové lístky, přírodní minerální a pramenité vody,
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neochucená posmáslí, smetana a kysané mléčné výrobky. Také se nesmí přidávat

do neemulgovaných olejů a tuků živočišného nebo rostlinného původu (Přídatné látky

(aditiva), 2015).

Rozdělení aditiv

Aditiva můžeme podle svého původu rozdělit na syntetická, syntetická identická

s přírodními a přírodní. Podle své technologické funkce jsou rozdělena do kategorií podle

95/EC. Nejvíce užívaná jsou barviva, náhradní sladidla, konzervační látky a podobně

(Müllerová, 2014). Barviva- látky, které potravině dodávají barvu nebo barvu obnovují.

Některé potraviny není povoleno dobarvovat. Patří k nim např. med, ovocné šťávy

a nektary. Sladidla - látky pro dodání sladké chuti. Za náhradní sladidla se nepovažují

potraviny se sladkou chutí - např. fruktóza a med. Konzervanty- látky, které prodlužují

trvanlivost potravin tím, že je chrání proti zkáze způsobené mikroorganismy.

Dalšími aditivy, které se používají jsou antioxidanty, kyseliny, regulátory kyselosti,

protispékavé látky, odpěňovače, plnidla, emulgátory, tavicí soli, zpevňující látky, látky

zvýrazňující chuť a vůni, pěnotvorné látky, želírující látky, lešticí látky (včetně

lubrikantů), zvlhčující látky, modifikované škroby, balicí plyny, propelenty, kypřicí látky,

stabilizátory, zahušťovadla, látky zlepšující mouku (Přídatné látky (aditiva), 2015).

Z čeho se aditiva vyrábějí?

Aditiva se vyrábějí z různých zdrojů rostlinného původu, například zahušťovací látky

se extrahují z různých plodů ovoce a jejich částí, nebo z mořských řas, kyselina citrónová

z ovocných plodů. Rovněž to jsou přírodně identické produkty vyráběné syntézou nebo

biosyntézou. Tato kategorie zahrnuje antioxidanty jako je kyselina askorbová v ovoci

a zelenině, nebo tokoferol v rostlinných olejích, dále barviva například karotenoidy

obsažené v různých plodech a v zelenině. Aditiva získávaná modifikací přírodních složek

jsou emulgátory (odvozené z jedlých olejů a organických kyselin) nebo zahušťovací látky

z modifikovaných škrobů, nebo modifikované celulosy. Užívají se rovněž syntetická

aditiva – antioxidanty na příklad butylhydroxyanisol (BHA) a butylhydroxytoluen (BHT),

barviva (např. indigoten a chinolinová žluť) nebo sladidla, jako je například sacharin,

aspartam a další (Aditiva: Jsou pro nás potřebná?, 1998).
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Nepříznivé účinky některých “Éček” na zdraví

Látky označené E kódem jsou evidovány Evropskou komisí pro zdravé potraviny

a zařazeny jako zdravotně nezávadné látky, povolené za přesně definovaných podmínek

k používání při výrobě potravin. Všechny tyto látky prošly sérií toxikologických testů,

na jejichž základě bylo stanoveno, v jakém množství je pro lidský organismus zdravotně

nezávadná. Přesto mají některá aditiva prokazatelně škodlivý vliv na lidský organismus

(Éčka: Seznam 10 nejškodlivějších v potravinách, 2010).

Nejznámější zdraví škodlivá aditiva v potravinách (Éčka: Seznam 10 nejškodlivějších

v potravinách, 2010):

E110 - Žluť SY (Cl potravinářská žluť 3)

Tato látka se používá jako žluto-oranžové barvivo a je naprosto nevhodná pro děti -

má alergizující účinky. Barvivo se používá k dobarvování sladkostí, nealkoholických

nápojů, ale i do hořčic a instantních polévek. Své využití má i ve farmacii a kosmetice.

V kombinaci s modročerveným barvivem E123 Amaranth (Cl potravinářská červeň 9)

se používá jako hnědé barvivo. Amaranth patří mezi škodlivá, synteticky vyráběná aditiva.

Najdeme ho hlavně v lihovinách.

E132 – Indigotin (Cl potravinářská modř 1)

Indigotin je tmavě modré barvivo a najdeme ho například v pudincích, žvýkačkách,

čokoládových tyčinkách a dalších sladkostech. V současné době se vyrábí synteticky,

ale svůj název má z dřívější výroby podle rostliny indigovník. Nadměrná konzumace

tohoto barviva může zapříčinit nevolnost, zvracení, vyšší krevní tlak, vyrážky a další

alergické reakce.

E133 – Brilantní modř FCF (Cl potravinářská modř 2)

Též nevhodná látka především pro děti - může způsobovat hyperaktivitu a je

podezření, že zvyšuje riziko vzniku rakoviny, což bylo potvrzeno na zvířatech. Obvykle

se kombinuje s dalšími syntetickými barvivy a najdeme ji v sladkostech a džusech.

E210 – Kyselina benzoová

Kyselina benzoová je rozšířeným konzervantem a hojně ji nalezneme i v přírodě,

např. ve švestkách nebo brusinkách. Působí proti bakteriím, kvasinkám a částečně i proti

plísním, proto je velmi rozšířená nejen v potravinářství, ale také v kosmetice

a farmaceutickém průmyslu. Také má negativní účinky - u citlivějších jedinců může
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vyvolat kopřivku, výjimečně i anafylaktický šok. V České republice se může do potravin

přidávat jen v omezeném množství. Najdeme ji např. v kečupech.

E250 – Dusitan sodný

Dusitan sodný je konzervant a stabilizátor, také bývá označována jako dusitanová

solicí směs. Obsahují ho například: špekáčky, párky, šunka nebo masové konzervy.

Je nevhodný pro děti a těhotné ženy, neboť může způsobovat kožní problémy a bolení

hlavy, může mít i karcinogenní účinky

E320 – Butylhydroxyanisol (BHA) a E321 - Butylhydroxytoluen (BHT)

Tyto antioxidanty, které jsou v České republice povoleny jen v omezeném množství,

zpomalují žluknutí tuků a mají aromatické účinky. Také zamezují tvorbě některých

bakterií a plísní, takže se používají i jako konzervanty. Nalézt je můžeme v margarínech,

majonézách, tucích i žvýkačkách. Mohou vyvolat kopřivku a podle některých studií

mohou být i příčinou vzniku rakovinotvorného bujení trávicího traktu nebo zesilovat

rakovinotvorné účinky jiných karcinogenů.

E621 – L-glutaman sodný

Velmi často používané aditivum, které zvýrazňuje chuť, takže se používá

k dochucování mražených výrobků, instantních polévek, směsí koření, sojových omáček

i hotových jídel. Také tuto látku najdeme v kořenících přísadách, převážně v čínské

kuchyni. Nadměrná konzumace glutamanu sodného může způsobovat bolesti hlavy, kožní

vyrážky, zvracení, nevolnost, astmatické potíže, ojediněle dokonce halucinace. U nás je

jeho užívání povoleno jen v omezeném množství.

E952 – Cyklamáty

Tyto látky jsou umělá sladidla. Údajně jsou 50 x sladší než cukr a kromě výrobků

pro diabetiky je najdeme i v multivitamínech. Mohou zvyšovat účinek karcinogenů a tím

násobit šanci na onemocnění rakovinou močového měchýře. Na rozdíl od USA, kde jsou

cyklamáty zakázány, je jejich použití běžné nejen v ČR, ale i v celé Evropské unii.

E951 – Aspartam

Další syntetické sladidlo, které patří mezi škodlová aditiva je aspartam. Používá

se jako náhražka cukru k běžnému slazení, k výrobě sypkých nápojů, žvýkaček, jogurtů,

dezertů, mražených krémů, majonézy, hořčice, nakládané zeleniny a ovoce,

ale i vitamínových doplňků. U citlivých osob může vyvolat závratě, bolení hlavy, vyrážky,
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u dětí dokonce poruchy chování. Používat se u nás může jen v omezeném množství

(Éčka: Seznam 10 nejškodlivějších v potravinách, 2010).

Co můžeme dělat?

Můžeme se vyhnout potravinářským přídatným látkám a zdravotním problémům,

když budeme jíst čerstvé, nezpracované potraviny pěstované od místních zemědělců.

Vzhledem k tomu, že tyto potraviny nejsou přepravovány tisíce kilometrů, nepotřebují

být zabaleny nebo upraveny konzervačními látkami než se dostanou až k vám. A protože

jsou celé a nezpracované, neobsahují barviva ani umělé příchutě (Vrbová, 2001).

Při nákupu v obchodu s potravinami, zkontrolujte štítky pro přídatné látky. Měli

bychom více nakupovat čerstvé potraviny a méně "polotovary", jako jsou například

hotová jídla. Čas, který strávíte přípravou jídla bez aditivních přísad, se vyplatí lepší

a zdravější chutí a zvýšením bezpečnosti potravin nejen pro vás, ale i vaši rodinu

(Additives, 2016).

Legislativa

Přídatnými látkami se podle definice EU rozumí látky, které se bez ohledu

na výživovou hodnotu zpravidla nepoužívají samostatně, ani jako potravina a ani jako

přísada. Do potravin se přidávají při výrobě, zpracování, úpravě, balení, přepravě nebo

skladování, čímž se samy stávají součástí konečné potraviny. Legislativa týkající

se aditivních přísad do potravin je v České republice sladěna se směrnicemi EU.

Kontrolou nad dodržováním českých předpisů podle zákona 110 u potravin je pověřena

SZPI a SVS, kontrolu pokrmů pak provádí orgány veřejného zdraví (Müllerová, 2014).

V EU je užívání aditivních látek řízeno Směrnicí o aditivech. Nařízením (ES)

č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách rovněž stanovuje základní podmínky,

které musí být splněny, aby bylo možné zahrnout potravinářskou přídatnou látku

do seznamu látek povolených v EU. Použití přídatné látky může být povoleno pouze,

pokud jsou splněny níže uvedené podmínky:

1) Použití přídatné látky nepředstavuje žádné zdravotní riziko pro spotřebitele

2) Existuje odůvodněná technologická potřeba použití přídatné látky

3) Použití potravinářské přídatné látky neuvádí spotřebitele v omyl (např. s ohledem

na čerstvost, jakost použitých složek, přirozenosti produktu)
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4) Přídatná látka musí poskytovat výhody a přínos pro spotřebitele (např. zachování

výživové jakosti potraviny, zlepšení schopnosti potraviny zachovat si jakost nebo stabilitu,

zlepšení organoleptických vlastností) (Aditiva: Jsou pro nás potřebná?, 1998).
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