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Zaujíma sa každý spotrebiteľ o kvalitu potravín vo svojom 

regióne? Kontroluje zloženie výrobkov, ktoré konzumuje? A čo 

naše prídavné látky známe ako aditíva?  

Keď nazrieme do histórie. Aditíva nie sú ničím novým. Používali 

sa už v staroveku, ako napríklad chlorid sodný – kuchynská  soľ. 

Egypťania používali dochucovadlá, Rimania zase dusičnan 

draselný a farbivá. Až začiatkom 20. storočia sa začali 

v potravinárskom priemysle využívať emulgátory, želírovacie 

prísady a ďalšie farbivá. Avšak až koncom 20. storočia sme ich 

začali využívať v hojnom množstve. Látky, ktoré síce udržia 

potravinu dlho čerstvú, ale za celé roky sa s ňou náš organizmus 

nestretol. Berieme túto látku za hrozbu? Ak áno, aký to má 

koncový dopad na telo? Skutočne môžu tieto nové látky za 

vznik rôznych chorôb, alergií a precitlivenosti na ne? Čítajte 

ďalej a dozviete sa viac! 

Zdroj: internet 



  

V poslednom čase sa veľmi hovorí o dvojakej 

kvalite potravín. Menší podiel mäsa 

v mäsových produktoch je dopĺňaný 

o konzervanty, v produktoch sú umelé 

sladidlá, menšia gramáž ako uvádza výrobca. 

V potravinách nachádzame látky presahujúce 

stanovené normy a nevedomky ich každý deň 

konzumujeme! V nasledujúcich článkoch vás 

uvedieme do problematiky troch skrytých 

nástrah v našej strave. 

Zdroj: Karin Iková 



 

TOXICITA HLINÍKA 

 

Kde všade na nás číha?  

Prečo je dnes toľko 

alergii na všeličo možné?  

Od 

potravinových 

fólií, cez aditíva 

v potravinách, 

vakcinačných 

látok, 

v kozmetike, 

liekoch, ho 

nájdeme 

i v pitných 

vodách. 

 

O iónoch hliníka je známe, že stimulujú 

prirodzenú imunitu v neprítomnosti 

antigénu a sú skutočne schopné fungovať 

sami ako antigén. Dôkazy o tom, že ióny 

hliníka vyvolávajú tvorbu protilátok, 

dokonca monoklonálnych, boli získané 

už v 90. rokoch 20. storočia. Takto 

získané monoklonálne protilátky sú 

schopné rozpoznávať ióny hliníka, či už 

voľné alebo viazané na proteíny a môžu 

byť použité k identifikácií iónov hliníka 

v tkanivách ako in vitro, tak in vivo. 

Chris Axley, britský expert na hliník, sa 

domnieva, že súčasný vakcinačný 

program, kde sa hliník ako adjuvans 

pridáva vo vakcínach deťom od 

narodenia a neskôr i dospelým, môže 

spôsobiť precitlivenosť naň a následné 

alergie. 

 

Na Viedenskej univerzite vedci skúmajú, ako vznikajú 

alergie, teda musia nasimulovať choroby aby vyskúšali rôzne 

spôsoby liečby. Je známe, že hliník sa hodí na to, aby 

pokusným zvieratám vyvolal alergiu na čokoľvek. Od alergie 

na potraviny až po sennú nádchu. Od neurodermitídy až po 

astmu. V pokusoch na vyvolanie alergie je použitý oxid alebo 

hydroxid hlinitý. Pokusným myšiam sa vyvolala alergia tak, 

že im bolo podávané ovocie s dávkou hydroxidu hlinitého.  

Hydroxid hlinitý sa nachádza v tabletách 

proti páleniu záhy, ktorý  reaguje so 

žalúdočnou kyselinou a tým posúva 

hodnotu pH do neutrálnej oblasti. Vedci 

zistili, že obsahované množstvo hliníka 

stačí na to, aby spôsobilo alergiu. Takže 

hliník dokáže senzibilizovať imunitný 

systém na látku, ktorá je podávaná 

súčasne s hliníkom. 

 

Zdroj: internet 

Zdroj: internet 

3 



  

ANALÝZA POTRAVÍN 

Toxicitou hliníka sa zaoberám už 4 roky (Karin Iková). V práci som 

sa zamerala i na analýzu potravín, kozmetiky a liekov. Zo 79 

vzoriek 18 presiahlo stanovenú limitnú koncentráciu.  

Na ktoré potraviny by sme si mali dať pozor ak 

sa chceme vyhnúť hliníku?  

V týchto potravinách bola presiahnutá koncentrácia hliníka až 

niekoľkonásobne! 

Kakao, práškové farbivo na tortu, káva, 

potravinárske ozdoby, čokoláda (balená len 

v hliníkovom obale), kaiserka, kypriaci prášok  a 

v troch druhoch ozdobných guľôčok na tortu.  

Hliník je tretím najrozšírenejším prvkom v zemskej kôre. Ako je 

možné, že sa tento kov stal pre nás perzistentným, keď bol s nami 

celé desaťročia? Ako my aj iné organizmy sa vyvíjali z mora. Boli v 

styku s pevninou, v ktorej je hliník. Tak ako je možné, že sa naň 

telo neprispôsobilo? Nepotrebovalo ho! Hliník nemá v tele žiadnu 

biologickú funkciu a okrem toho sa  v pôde nachádza v 

nerozpustných zlúčeninách, takže nebolo možné aby sa rozpustil 

vo vode, ktorú by sme absorbovali.  

Ako sa mohol hliník dostať do pečiva?  

Nazrime trochu do histórie. Už ľudia vo viktoriánskej dobe vedeli, 

že pridaním kamenca (dodekahydrátu síranu draselno-hlinitého) 

ostane pečivo belšie. Ľudia vo Viktoriánskej dobe túžili po čo 

najbelšom pečive a tak ho s radosťou konzumovali. Je teda 

možné, podľa nameraných hodnôt, že sa tam pridáva dodnes.  

 

KONIEC S ALOBALOM! 

VEZMITE SI ABEEGO! 

„Hliník je veľmi využívaným 

obalovým materiálom. Je ľahko 

tvarovateľný, neprepúšťa svetlo 

ani teplo.  Avšak z doterajších 

publikácii vyplýva, že s klesajúcim 

pH a zvýšenou teplotou prípravy 

sa zvyšuje jeho biologická 

dostupnosť. Preto som sa 

zamerala na náhradu obalových 

materiálov a otestovala ich. 

Zvolila som si obalový materiál 

Abeego. Tento konopno-

bavlnený obal je naplnený včelím 

voskom, živicou stromov 

a organickým jojobovým olejom. 

Obal je vhodný na syry, zeleninu, 

ovocie či bylinky a potraviny 

zostanú po dlhú dobu čerstvé. Na 

rozdiel od alobalu je tento 

materiál znovu využiteľný 

a taktiež je kompostovateľný.“    

                                                  Iková                        

 

 

 

 

 

 

Hliníku a jeho iónom sa v bežnom živote nikdy úplne nevyhneme. 

Môžeme však zminimalizovať jeho príjem vhodným výberom tovaru. 

 

Zdroj: Karin Iková  

Zdroj: Karin Iková 

Zdroj: Karin Iková  
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Vyprážanie je najrozšírenejšou kulinárskou 

úpravou jedla v domácnostiach, reštauráciách 

a potravinárskom priemysle. Fast-foody patria 

medzi najčastejšie navštevované zariadenia 

spoločného stravovania. Sú vyhľadávané 

hlavne mladšou vekovou kategóriou pre nízku 

dobu prípravy potraviny a cenovú dostupnosť. 

Vyprážaná potravina je senzoricky atraktívna 

pre zlatistú farbu, chrumkavú štruktúru, vôňu 

a chuť.  Počas vysokoteplotného ohrevu 

dochádza k chemickým reakciám, ktoré vedú 

k zmene fyzikálnych a chemických vlastností 

oleja. Súčasne dochádza k degradácii zdraviu 

prospešných nutrientov v oleji a hromadeniu 

toxických látok. Takto vznikajúce látky môžu 

mať negatívny vplyv na zdravie človeka. 

Z tohto dôvodu by stravovacie zariadenia mali 

dbať na správny výber oleja, jeho pravidelnú 

kontrolu a  výmenu. 

 

Zdroj: internet  
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Počas vyprážania dochádza k 

chemickým reakciám, ktorých 

produkty ovplyvňujú nutričnú 

hodnotu potraviny. Pri styku 

kyslíka s olejom dochádza k 

oxidácií, kde ako produkty 

vznikajú hydroperoxidy, ktoré 

sú nestabilné a rozkladajú sa. 

Pri styku oleja s vodou 

dochádza k štiepeniu esterovej 

väzby triacylglycerolu a ako 

produkty vznikajú voľné 

mastné kyseliny. 

Stanovované bolo peroxidové 

číslo a číslom kyslosti, ktoré 

sme porovnávali s limitnými 

hodnotami Potravinového 

kódexu SR 1207/2007-100. 

Výsledky oleja používaného v 

zariadení verejného 

stravovania niekoľkonásobne 

prekročilo limitné hodnoty. 

Olejmi vo Fast-foodoch sa zaoberá stredoškoláčka Alexandra 

Mattová, ktorú sme sa rozhodli osloviť na priblíženie tejto 

problematiky bežnému obyvateľstvu.  

1.  Z Vašich meraní je známe, že hodnoty boli niekoľkonásobne 

prekročené. Číslo kyslosti bolo až 5-násobne vyššie! Ako mohlo 

k takémuto vysokému prekročeniu dôjsť ?  

Pravdepodobne bola kontrola a výmena oleja zanedbaná zo 

strany zamestnancov. 

 

2. Zanedbaná? Zamestnanec síce nie je chemický odborník, ale mal by 

vedieť určiť, ktorý olej je vhodný na ďalšie použitie ? 

Každé stravovacie zariadenie by malo vlastniť elektronický merač 

kvality oleja. Tento merač je jednoduchý na používanie. Merač 

ponorením do oleja vyhodnotí počet polárnych látok a podľa 

farby displeja zamestnanec vie určiť kvalitu oleja. Polárne 

zlúčeniny sú z toxikologického hľadiska považované za 

nepriaznivé pre ľudské zdravie. 
 

3. Ako môžu konzumenti ovplyvniť túto situáciu? 

Samotný konzument túto skutočnosť nijako neovplyvní.  Toto je 

úlohou stravovacieho zariadenia. Kontrolou a výmenou oleja, by 

zariadenia zvýšili nutričné hodnoty predávaných výrobkov. 

 

Alexandra Mattová, 2018 

Zdroj: Karin Iková  

 

Zdroj: Alexandra Mattová  
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Dusitan sodný je podľa mnohých 

mäsiarov neoceniteľným pomocníkom 

pri príprave mäsových výrobkov. 

Dusitany v kombinácii s prírodnými 

sekundárnymi amínami tvoria 

nitrosamíny, čo sú silné rakovinotvorné 

látky. 

E250 je možné nájsť v popise zloženia 

mnohých balených druhov slaniny, 

klobás, salám, šalátov, nátierok, paštét 

a párkov. Používa sa ako stabilizátor 

farby - udržuje krvavo červenú farbu 

a ako konzervant, ktorý predlžuje 

životnosť výrobkov. 

Výskumy potvrdili, že k vzniku nitrozlúčenín dochádza pri 

telepelnej úprave. Pri jeho dlhodobej konzumácii môže 

dôjsť k rakovine žalúdka alebo methemoglobinémii. 

Dusitany reagujú s hemoglobínom, ktorý pomáha v tele 

roznášať kyslík, a dochádza tak z modraniu kože 

a zhnednutiu krvi.  

Prijímanie dusitanu sodného by malo byť obmedzené u 

veľmi malých detí a u detí v predškolskom veku. 

Výrobcovia argumentujú  

Dusitany je veľmi ťažké nahradiť, nakoľko neexistuje iná 

látka, ktorá by mala podobné vlastnosti a zároveň 

neovplyvnila požadovanú chuť výrobku. 

 

Zdroj: internet  
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Pýtali sme sa okoloidúcich...  

Náhodným ľudom zo Slovenskej republiky boli 

kladené 4 otázky ohľadom nebezpečnej látky – 

dusitanu sodného.  

Ako reagovali naši 
respondenti?  

Zdroj: internet  

 

57%

43%

POZNÁTE E250?

áno nie

Pýtali sme sa, či poznajú aj presný názov látky 

skrývajúcej sa pod týmto Éčkom. Zo 40 respondentov 

13 ľudí vedelo presne povedať, o akú látku ide.  

57%
43%

JE E250 KARCINOGÉNNOU 
LÁTKOU?

áno nie
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udržiava krvavo
červenú farbu

mäsa

na úpravu chuti ako konzervant

E250 sa využíva v mäsiarstve 
pretože...

8 



 

Zdroj: Karin Iková  


