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1 Uvod
V družbi Lidl se zavedamo, da kot eden največjih trgovcev z živili pomembno vplivamo na kakovost 
prehranske oskrbe v Sloveniji. 

V tem dokumentu opisujemo, kako zagotavljamo visoko kakovost in varnost svojih izdelkov pri 
proizvodnji živil, pripravi receptur in izboru sestavin.

Postavljamo si visoke cilje pri opredeljevanju internih mejnih vrednosti in v okviru doslednega 
preventivnega varstva potrošnikov vzpostavljamo omejitve tudi tam, kjer trenutna zakonodaja tega 
ne regulira.

S strategijo zmanjševanja količine dodanega sladkorja, soli in maščob v živilih sledimo nacionalnim 
programom vlade, ki si želi z vplivom na sestavo izdelkov omejiti tudi bolezni, povezane 
z neustrezno prehrano.

Sodelujemo s športnimi in zdravstvenimi združenji ter si prizadevamo dvigniti ozaveščenost javnosti 
o pomenu gibanja in prehranjevanja v Sloveniji na višjo raven ter tako pripomoči k zniževanju krvnega 
tlaka in zmanjševanju pojavnosti sladkorne bolezni med prebivalstvom.
 
Nenehno posodabljanje temeljnih načel
Dokument »Zaveza za ozaveščeno zdravo prehrano« opisuje trenutna merila, zahteve in cilje, 
ki se nanašajo na izdelke lastnih blagovnih znamk Lidla Slovenija. Naši izdelki se ves čas razvijajo in 
prilagajajo najnovejšim znanstvenim izsledkom ter družbenim zahtevam, hkrati pa jih, ob nenehnem 
posodabljanju in spremljanju zastavljenih ciljev ter rezultatov, na transparenten način predstavljamo 
tudi javnosti.

Razvoj receptur in senzorična ocenjevanja – stranka odloča
Pri določanju kriterijev kakovosti sledimo družbenemu razvoju in novim spoznanjem na področju 
zdravja, znanosti in tehnologij. Tako so izdelki naših lastnih blagovnih znamk pod nenehnim nadzorom. 
Pri tem ne pozabljamo, da se naše stranke poistovetijo z našimi izdelki, zato so njihove želje in potrebe 
pri nas na prvem mestu.
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Kakovost izdelkov želimo v dialogu z družbo nenehno izboljševati in razvijati. Pomembne povratne 
informacije svojih strank upoštevamo pri razvoju izdelkov in v sodelovanju z dobavitelji poskrbimo za 
ustrezne spremembe.

Naše neomajno merilo pri tem pa ostaja dober okus: svoje recepture optimiziramo samo pod pogojem, 
da je izdelek dobro sprejet in gre v slast.

Potrošniški testi
V okviru senzoričnega ocenjevanja želimo od svojih potrošnikov denimo izvedeti, ali je izdelek 
dobrega okusa, ali jim je všeč njegov videz, ali ima prijeten vonj, kakšna je njegova konsistenca. 
V našem senzoričnem laboratoriju smo uvedli postopek, v katerem potrošniki slepo ocenjujejo enak 
izdelek različnih proizvajalcev. Tako pridobimo informacije, ki so pomembne za nenehen razvoj lastnih 
blagovnih znamk družbe Lidl. Kar našim strankam ne tekne, bomo spremenili!
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2 Varnost živil je naš najpomembnejši cilj
Strankam ponujamo možnost, da se prehranjujejo ozaveščeno. Pri tem se lahko zanašajo na preverjeno 
kakovost in varnost naših izdelkov.

Varno od začetka – Lidlovo zagotavljanje kakovosti se začne pri dobaviteljih
Posebno pozornost namenjamo skrbnemu izboru dobaviteljev in proizvajalcev, saj od njih zahtevamo 
mednarodno priznan certifikat IFS oziroma globalno priznan standard britanskega združenja za 
prodajo na drobno (BRC). Z dobavitelji in proizvajalci tesno sodelujemo pri nenehnem razvoju in 
izboljševanju proizvodnih postopkov. Pri tem opravljamo tudi nenapovedane presoje, ki jih izvajajo 
neodvisni in akreditirani inštituti.

Preverjena kakovost – lastne blagovne znamke intenzivno preverjamo
Obsežno kontrolo kakovosti prvenstveno izvaja naš oddelek za zagotavljanje kakovosti, poleg internih 
kontrol pa za izvajanje zahtevnih analiz kakovosti in varnosti izdelkov pooblaščamo še strokovnjake 
priznanih neodvisnih inštitutov. Z analizami nadaljujemo tudi po tem, ko je izdelek že na naših policah. 
Tukaj se držimo svojega pravila: kolikor občutljivejši je izdelek in kolikor več previdnosti je potrebne 
pri proizvodnji, transportu in prodaji, toliko intenzivneje ga analiziramo.

Mejne vrednosti za Lidlove lastne blagovne znamke – pogosto strožje, kot zahteva zakonodajalec
Za veliko nezaželenih sestavin so določene mejne vrednosti na ravni Evropske unije. Odločilno vlogo 
pri določitvi teh vrednosti imata učinek na človeka in pogostost uživanja nekega živila. Pri tem se 
držimo tudi dejavnika varnosti, ki zagotavlja, da pri upoštevanju mejnih vrednosti zdravje potrošnika 
ni ogroženo. 

Pri izdelkih lastnih blagovnih znamk upoštevamo še strožje zahteve, kot jih določa zakonodajalec. 
Takšen primer so ostanki pesticidov: vrednosti lahko znašajo največ tretjino zakonsko dovoljene najvišje 
vsebnosti. S to zahtevo seznanimo svoje dobavitelje in dosledno spremljamo njeno upoštevanje. 
Poleg tega optimizacije izvajamo v primerih, ko ne nasprotujejo drugim pravnim določbam, na primer 
pri zaščitenih označbah izdelkov, povezanih z recepturami.
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Varnost pri proizvodnji – izogibanje nezaželenim snovem
Na področju varnosti hrane namenjamo posebno pozornost nezaželenim sestavinam. V mnogih 
primerih za onesnaževala v Sloveniji in Evropski uniji ni zakonskih predpisov, saj raziskave še niso 
na ustrezni ravni. Tipični primeri nezaželenih snovi so akrilamid, estri maščobnih kislin 3-MCPD, 
pirolizidinski alkaloidi (PA) ali ostanki mineralnih olj (MOSH/MOAH). V sodelovanju s svojimi dobavitelji 
smo razvili notranje smernice in postopke za znižanje vsebnosti takšnih snovi.

Osnovne informacije:
Živila so v proizvodnem procesu izpostavljena številnim vplivom. Med pridelavo, proizvodnjo, 
skladiščenjem in prevozom se lahko v izdelek prikradejo nezaželeni ostanki in onesnaževala. 
Z ostanki označujemo snovi, ki se v procesu proizvodnje od polja do končnega izdelka 
uporabljajo zaradi različnih razlogov in jih zato lahko najdemo tudi v živilih. Najznačilnejši 
primer je uporaba fitofarmacevtskih sredstev. Onesnaževala pa so snovi, ki nenačrtovano 
nastanejo med proizvodnjo ali pa do njihovega vnosa v živila privedejo okoljske razmere. 
Sem prištevamo recimo toksine plesni ali težke kovine, ki se lahko absorbirajo od zunaj.
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2. 1 Akrilamid

O prisotnosti akrilamida v hrani so prvič poročali leta 2002. Švedski znanstveniki so to spojino najprej 
našli v hrustljavem kruhu in čipsu. 

Kako nastane akrilamid v živilih? 
Na vsebnost akrilamida v živilih odločilno vpliva tako imenovana Maillardova reakcija, znana tudi kot 
»reakcija porjavenja«, ki se večinoma pojavi pri peki, praženju, cvrtju in pečenju. V tem primeru pri 
visokih temperaturah pride do reakcij med določenimi sladkornimi in beljakovinskimi sestavinami, ki 
hrani dajejo značilen okus – kot so denimo praženi okusi. Pri temperaturi, višji od 120 stopinj Celzija, 
lahko pri tem postopku kot stranski produkt nastane akrilamid. Živila z najvišjo vsebnostjo akrilamida 
so izdelki iz krompirja, kot sta čips in pečeni krompirček, pa tudi žitni izdelki in kava.

Zakaj se zavzemamo za znižanje vsebnosti akrilamida?
Čeprav od leta 2002 potekajo intenzivne raziskave o vplivu živil z visoko vsebnostjo akrilamida 
na človekovo zdravje, do danes še nimamo dokončnega odgovora na to vprašanje. Vendar pa so 
eksperimentalne študije pokazale, da ima akrilamid lahko mutagene in rakotvorne učinke. Evropska 
agencija za varnost hrane (EFSA) v svojem poročilu iz leta 2015 ugotavlja, da povezave med vnosom 
akrilamida in možnostjo obolenja za rakom trenutno ni možno niti potrditi niti izključiti.1

Kaj določa trenutna zakonodaja?
Zakonodajalec doslej ni določil nobenih zavezujočih mejnih vrednosti za akrilamid. V Nemčiji je leta 
2002 Zvezni urad za varstvo potrošnikov in varnost hrane (BVL) prvič objavil koncept zniževanja 
vsebnosti akrilamida z opozorilnimi vrednostmi za določene blagovne skupine. Te opozorilne vrednosti 
so v letu 2011 nadomestili z okvirnimi vrednostmi (tako imenovanimi indikativnimi vrednostmi), 
ki veljajo po vsej Evropski uniji. Slednje so leta 2013 ponovno proučili in večinoma tudi znižali.

Združenje evropske živilske industrije FoodDrinkEurope je nadalje razvilo orodje, ki proizvajalcem živil 
zagotavlja informacije o možnostih zniževanja vsebnosti akrilamida v različnih fazah proizvodnega 
procesa. Tako lahko nastajanje akrilamida pri proizvodnji krompirjevega čipsa ne preprečujemo le 
z nadzorom temperature pri cvrtju, temveč tudi z izbiro sorte krompirja in temperaturo njegovega 
skladiščenja. Na vsebnost akrilamida vplivajo tudi drugi parametri, kot sta kakovost tal in receptura.

 1 http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/acrylamide150604.pdf
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Pri obdelavi pšenice, ječmena in ovsa nastane več akrilamida kot pri obdelavi koruze ali riža. Poleg 
tega lahko večji delež polnozrnatih sestavin vpliva na višje ravni akrilamida v žitih za zajtrk. 

Uredba (EU) 2017/2158, objavljena novembra 2017, prvič določa zavezujoče smernice za akrilamid. 
Vendar pa namen uredbe ni določitev mejnih vrednosti, temveč implementacija ciljnih ukrepov za 
znižanje vsebnosti akrilamida v okviru proizvodnih procesov. Učinkovitost sprejetih ukrepov ocenimo 
s pomočjo tako imenovanih referenčnih vrednosti, določenih na podlagi predhodnih indikativnih 
vrednosti.2

Kako ravnamo z akrilamidom?
Vsebnost akrilamida v izdelkih lastnih blagovnih znamk smo zniževali še preden so bile zanj določene 
zakonske zahteve. Naš cilj je, da zlasti v najbolj »ogroženih« blagovnih skupinah dosežemo še nižjo 
vsebnost akrilamida, kot jo določajo referenčne vrednosti Evropske unije.

 2 https://www.laves.niedersachsen.de/lebensmittel/rueckstaende_verunreingungen/acrylamiduntersuchung-in-lebensmitteln-einueberblick-157420.html 

Blagovna skupina Indikativne vrednosti EU 
[µg/kg]

Referenčne vrednosti EU 
[µg/kg]

Cilji 
[µg/kg]

Hrustljavi kruh 450 350 200

Žita za zajtrk z otrobi, 
celim ali ekspandiranim 

zrnjem
400 300

200

z ekspandiranim 
zrnjem: 300

Žita za zajtrk na pšenični 
ali rženi osnovi 300 300 100

Žita za zajtrk s koruzo, 
ovsom, piro, ječmenom 

ali rižem
200 150 100

Krompirjev čips 1000 750 263

Pečeni krompirček, 
pripravljen za zaužitje 600 500 71
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Ko so bili leta 2002 objavljeni prvi rezultati raziskav v zvezi z akrilamidom, je njegova povprečna 
vsebnost v krompirjevem čipsu znašala 1.236 mikrogramov na kilogram.3  

Naši dobavitelji uporabljajo različne ukrepe za zniževanje vsebnosti akrilamida v izdelkih lastnih 
blagovnih znamk. Tako so na primer pri zamrznjenih izdelkih iz krompirja in krompirjevem čipsu že 
pri izbiri in skladiščenju krompirja pozorni na primerne sorte oziroma optimalne pogoje skladiščenja. 
Vsebnost akrilamida znižujemo tudi z nenehnim izboljševanjem proizvodnega procesa našega 
krompirjevega čipsa Snack Day. To pomeni, da optimiziramo čas in temperaturo cvrtja ter izločamo 
močno ocvrte krompirjeve rezine. 

Tudi pri naših žitih za zajtrk Crownfield so ravni akrilamida občutno nižje, kot jih določajo indikativne 
in referenčne vrednosti Evropske unije. Njegova povprečna vrednost je v letu 2017 znašala nekaj manj 
kot 25 odstotkov, pri žitih za zajtrk s koruzo, ovsom, piro, ječmenom ali rižem pa je ta delež dosegal 
približno 35 odstotkov referenčne vrednosti Evropske unije. Rahlo zvišanje povprečnih vrednosti 
akrilamida od leta 2016 do leta 2017 je verjetno povezano z manj ugodnimi pridelovalnimi razmerami, 
pa tudi s povečanjem deleža celih zrn v recepturah, ki je služilo postopnemu znižanju vsebnosti 
sladkorja v žitih za zajtrk. S tem smo povečali vsebnost vlaknin, kar je hranilno vrednost žit za zajtrk 
Crownfield še izboljšalo.

3 https://www.laves.niedersachsen.de/lebensmittel/rueckstaende_verunreingungen/acrylamiduntersuchung-in-lebensmitteln-ergebnisse- 2002-2012-115644.html 
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2.2  3-monokloropropan-1,2-diol (3-MCPD) 

Kaj je 3-MCPD in kje se pojavlja?
Tako imenovani estri maščobnih kislin 3-MCPD nastanejo – kolikor je danes znano – pri rafiniranju 
olj, torej pri njihovem prečiščevanju in bogatenju. Ta spojina lahko nastane tudi, kadar so živila, ki 
vsebujejo maščobo in sol, hkrati izpostavljena visokim temperaturam, kot denimo pri izdelavi sojine 
omake. Palmino olje – kot rafinirano jedilno olje – je zato izpostavljeno večji nevarnosti kontaminacije, 
medtem ko sta recimo repično in sončnično olje zaradi proizvodnega procesa manj obremenjeni. 

Zakaj je treba zaužitje kar najbolj omejiti?
Obstaja sum, da prosti 3-MCPD povzroča spremembe v tkivu ledvic in benigne tumorje. Zato je treba 
zaužitje kar najbolj omejiti.

Kaj določa trenutna zakonodaja?
Kot glavni vir prehranskega vnosa 3-MCPD so bili identificirani sojina omaka in izdelki na osnovi sojine 
omake. Na podlagi tega je Evropska komisija med drugim določila pravno veljavno omejitev 3-MCPD 
v sojini omaki, medtem ko za maščobe in olja omejitve še niso določene. Trenutno je opredeljena zgolj 
ocena TDI  (dovoljeni dnevni vnos).

Marca 2016 je Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) objavila ponovno oceno 3-MCPD in estrov 
maščobnih kislin 3-MCPD v hrani. Po ponovni presoji je bil januarja 2018 določen TDI v višini 2,0 
mikrograma na kilogram telesne teže. Predvidena povprečna telesna teža pri odraslih je 60 kilogramov. 
To pomeni, da lahko dnevno zaužijemo 120,0 mikrograma 3-MCPD.

Osnovne informacije:
TDI (tolerable daily intake) = dovoljeni dnevni vnos pomeni količino snovi, ki jo lahko brez 
škodljivih posledic za zdravje uživamo skozi vse življenje.
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Kako ravnamo s 3-MCPD?
Pri ocenah se opiramo na TDI. Ena porcija živila lahko vsebuje največ 50 odstotkov deleža 3-MCPD, ki 
ga določa TDI. Tako zagotovimo, da dovoljeni dnevni vnos ne dosežemo že z zaužitjem enega samega 
izdelka. Da bi zmanjšali tveganje vnosa 3-MCPD, smo pri proizvodnji vseh zamrznjenih krompirjevih 
izdelkov lastne blagovne znamke Harvest Basket in pri krompirjevem čipsu palmino olje nadomestili 
s sončničnim.

V našem kremnem namazu Choco Nussa smo večino palminega olja zamenjali z repičnim in 
sončničnim. S to spremembo sledimo našim smernicam o vsebnosti 3-MCPD (največ 50 odstotkov 
TDI v enem obroku).

Ravni 3-MCPD v naših izdelkih ne moremo znižati samo z zamenjavo palminega olja z maščobami in 
olji drugega rastlinskega izvora, temveč tudi z uporabo palminega olja z nižjo vsebnostjo 3-MCPD, 
ki je proizveden na poseben način. Danes je mogoče proces rafiniranja palminega olja izpeljati tako, 
da se 3-MCPD tvori v bistveno manjših količinah. Takšna palmina olja z znižano vsebnostjo 3-MCPD 
uporabljamo na primer pri proizvodnji polnjenih piškotov s kakavovo kremo Sondey ali čokoladnih 
palčk Mister Choc, pri katerih je palmino olje zaradi senzoričnih in tehnoloških lastnosti zaenkrat še 
nenadomestljivo. Tako smo svoje cilje dosegli tudi pri izdelkih, pri katerih palminega olja ne moremo 
zamenjati z drugimi olji.

Cilji Največ 50 % vsebnost 3-MCPD v izdelkih 
lastnih blagovnih znamk.

Nadomeščanje palminega olja z drugimi 
maščobami/olji, v kolikor to nima negativnih 
učinkov na senzorično oceno.

Kolikor hitro 
je mogoče.
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2.3  MOSH/MOAH – prehodi mineralnih olj v živila

Kaj so prehodi mineralnih olj v živila? 
Embalaža je delno izdelana iz recikliranih materialov, ostanki mineralnih olj v njih pa lahko preidejo v 
hrano. To se recimo zgodi pri izdelavi kartona iz odpadnega papirja, kjer barv, ki vsebujejo mineralno 
olje, ni mogoče povsem odstraniti. Te tako imenovane naftne ogljikovodike sestavljata predvsem dve 
skupini: MOSH (nasičeni ogljikovodiki mineralnih olj) in MOAH (aromatski ogljikovodiki iz mineralnih 
olj), od katerih ima vsaka svoje značilnosti.

Zakaj so prehodi mineralnih olj v živila nezaželeni?
Končne toksikološke ocene naftnih ogljikovodikov še ne obstajajo, saj gre za zelo zapleteno področje. 
Doslej je znano, da telo lahko absorbira MOSH. Študije so pokazale, da se lahko ta olja nalagajo v 
organih in povzročajo škodo. Frakcija MOAH lahko vključuje tudi snovi, o katerih potekajo razprave o 
morebitnem rakotvornem učinku.

Osnovne informacije:
Leta 2009 je v Nemčiji Zvezni inštitut za oceno tveganja (BfR) – izhajajoč iz ugotovitev 
švicarskega kantonalnega laboratorija v Zürichu – opozoril na problem prehajanja delcev 
mineralnih olj v hrano. V laboratoriju so v rižu, ki je bil osem mesecev shranjenem v kartonski 
škatli, odkrili mešanico mineralnega olja. Predpostavimo lahko, da je do tega prišlo predvsem 
zaradi hlapenja mineralnih olj iz kartona. BfR domneva, da lahko mineralna olja iz kartonske 
embalaže prehajajo zlasti pri suhi hrani, kamor sodijo moka, zdrob, riž, žita za zajtrk, kakav v 
prahu ali krušne drobtine.

Raziskave so pokazale, da poleg osnovnega načina vnosa MOSH/MOAH iz predelane 
papirne embalaže obstaja možnost kontaminacije tudi pri predelavi hrane. To se lahko zgodi 
na primer zaradi uporabe maziv, pomožnih snovi, dodatkov pri postopkih ter zaradi izpušnih 
plinov iz kombajnov in pogojev skladiščenja. Pri spravilu kakavovih zrn se denimo pogosto 
uporabljajo vreče iz jute, obdelane s tako imenovanimi batching olji, ki lahko kakavova zrna 
med prevozom onesnažijo z mineralnimi olji.
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Kaj določa trenutna zakonodaja?
Zaradi nezadostnih podatkov še ne moremo oceniti zdravstvenega tveganja v zvezi s potencialno 
kancerogeno frakcijo MOAH. Vendar Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) zaužitje MOAH s 
hrano na splošno opredeljuje kot nezaželeno. Tudi BfR predlaga zmanjšanje prehoda MOAH v živila – 
kolikor je to tehnično izvedljivo – na najmanjšo možno mero.
 
Zaradi zapletene problematike doslej še ni zakonskih predpisov ali omejitev v zvezi z ostanki mineralnih 
olj v živilih. Obstajajo samo osnutki ustrezne zakonodaje na nacionalni in evropski ravni.

Kako ravnamo z MOSH/MOAH?
Tudi brez zakonskih zahtev si že več let dosledno prizadevamo, da bi preprečili prehajanje MOSH/
MOAH v hrano in tako preventivno zaščitili svoje stranke pred morebitnimi posledicami. Nekatere 
rešitve smo deloma uveljavili že pred časom, nadalje pa:

  • v sodelovanju s svojimi dobavitelji izvajamo intenzivne raziskave vzrokov kontaminacije, saj do 
vnosa lahko pride bodisi v procesu proizvodnje bodisi s surovino samo ali pa z embalažo. Zato posebno 
pozornost namenjamo prepoznavanju možnih virov vnosa, da bi trajno onemogočili kontaminacijo 
živil. Pri tem v sodelovanju s svojimi strateškimi dobavitelji še bolj skrbno izbiramo surovine in 
kontroliramo izvore vnosa med transportom, skladiščenjem in proizvodnim procesom.
  • v sodelovanju s svojimi dobavitelji uvajamo nove rešitve pri pakiranju, na primer funkcionalne 
pregrade za izdelke, kot so čaj in žita.

Poleg tega smo se s svojimi dobavitelji dogovorili, da v lastnih blagovnih znamkah vsebnost MOSH 
ne sme presegati dva miligrama na kilogram, najvišja vsebnost MOAH pa mora ostati pod mejo 
zaznavnosti. Zavedamo se, da zahtevanih vrednosti pri vsaki blagovni skupini ni mogoče doseči 
takoj, vendar bomo z doslednim uveljavljanjem zgoraj navedenih korakov cilje čim hiteje uresničili. 
Doseganje ciljev je nenehen proces, ki smo ga začeli že pred leti.

Cilji Zniževanje vsebnosti ostankov mineralnih 
olj v vseh živilih:
MOSH največ 2 mg/kg, 
MOAH < meja detekcije.

Kolikor hitro 
je mogoče.
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2.4 Pirolizidinski alkaloidi (PA) in tropan alkaloidi (TA)

Pirolizidinski alkaloidi (PA) in tropan alkaloidi (TA) so naravne sestavine, ki jih proizvajajo nekatere 
rastline za zaščito pred rastlinojedci.

Kje se pojavljajo PA in TA in kako pridejo v hrano?
PA in TA lahko pridejo v hrano zlasti s plevelom ob žetvi. Divje rastline, ki jih vsebujejo, so zelo 
razširjene: nekatere rastejo na žitnih poljih, kar lahko privede do vnosa TA v izdelke iz žit. PA lahko 
najdemo tudi v zeliščih, začimbah, solatah in čajih. Poleg tega so PA, potem ko so jih leta 2011 odkrili 
v surovem medu, vse bolj v središču pozornosti.

Zakaj so PA in TA nezaželeni v živilih?
PA lahko ob pogostem uživanju povzročijo poškodbo jeter in imajo rakotvoren učinek. TA lahko 
povzročijo okvaro osrednjega živčnega sistema in srca.

Kaj določa trenutna zakonodaja?
Trenutno ni zakonskih omejitev za PA v živilih. Zaradi genotoksičnih in kancerogenih učinkov, ki so 
jih pokazali preizkusi na živalih (kar kaže tudi na potencialno škodljivost za ljudi), sta Zvezni inštitut 
za oceno tveganja (BfR) v Nemčiji in Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) določila referenčno 
vrednost dovoljenega dnevnega vnosa, za katero menita, da ni problematična za potencialno tveganje 
za nastanek raka.

Za TA je EFSA leta 2013 objavila orientacijsko vrednost 0,016 mikrograma na kilogram telesne teže.

Osnovne informacije:
PA proizvajajo različne rastline. Najbolj znana domača rastlina z vsebnostjo PA je šentjakobov 
grint. Količina PA se spreminja glede na vrsto in del rastline, nanjo pa vplivajo tudi talni 
pogoji in podnebje.
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Toda študije so pokazale, da je bila omenjena neškodljiva količina pri majhnih otrocih z nizko telesno 
težo večkrat presežena. Zato se je odzvala Evropska komisija in novembra 2015 določila mejne 
vrednosti za oba najpomembnejša TA (atropin in skopolamin) v nekaterih dopolnilnih živilih iz žit. Od 
takrat velja, da njuna količina ne sme presegati 1,0 mikrograma na kilogram dopolnilne prehrane iz žit.

Kako ravnamo s PA in TA?
S svojimi dobavitelji sodelujemo tudi pri zmanjševanju vnosa PA in TA s pleveli in semeni ob žetvi. 
Tako smo, takoj ko se je pojavila problematika njihove vsebnosti v medu, z nekaterimi dobavitelji 
sklenili, da bomo vsako serijo surovega medu pregledali in tako prispevali k zmanjšanju vnosa PA.
 
Trajno zmanjšanje vnosa je mogoče doseči zlasti pri gojenju rastlin in žetvi. Zato od leta 2011 skupaj s 
svojimi dobavitelji izvajamo naslednje ukrepe:
  • natančno spremljanje PA in TA v surovinah,
 • usposabljanje o pojavljanju, odkrivanju in spopadanju z rastlinami, ki vsebujejo PA in TA, da jih 
lahko izločimo že pri gojenju in žetvi,
  • opredelitev zahtev za dobavitelje, da je z dnevnim obrokom posameznega živila dovoljeno doseči 
največ polovico referenčne vrednosti za PA,
  • opredelitev zahtev za dobavitelje o odsotnosti TA v živilu.

Cilji Znižanje vsebnosti pirolizidinskih alkaloidov 
in tropan alkaloidov:
PA: doseganje referenčne vrednosti do 
največ 50 %,
TA: brez obremenitve s TA.

Kolikor hitro 
je mogoče.
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2.5 Fitofarmacevtska sredstva

Kaj so fitofarmacevtska sredstva in za kaj se uporabljajo?
Fitofarmacevtska sredstva so kemični ali biološki izdelki, ki se uporabljajo pri zaščiti rastlin pred 
škodljivci, boleznimi ter nezaželenimi pleveli in travami. Znatno prispevajo k zagotavljanju pridelka.

Kaj določa trenutna zakonodaja?
Fitofarmacevtsko sredstvo se v Evropski uniji lahko uporablja samo, če je bilo preizkušeno in odobreno. 
V Sloveniji se ta postopek usklajuje z Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin 
(UVHVVR). Pri tem se intenzivno preverja, v kolikšni meri je izdelek učinkovit, varen za človeka in živali 
ter sprejemljiv za naravo in okolje.

Ostanki fitofarmacevtskih sredstev se lahko pojavijo v živilih tudi pri pravilni uporabi, zato je 
pomembno, da se določi njihovo najvišjo vsebnost. Ta vrednost pove, kolikšne so lahko maksimalne 
količine ostankov, da nimajo negativnega vpliva na zdravje. Praviloma so daleč pod ravnmi, ki bi lahko 
vplivale na zdravje. Najvišje dovoljene vsebnosti ostankov učinkovin so določene v uredbi Evropske 
unije4  in so zato neposredno zavezujoče za vse države članice.

Osnovne informacije:
Pri določanju najvišjih vsebnosti ostankov se uporablja tako imenovano načelo ALARA (As 
Low As Reasonably Achievable): to pomeni, da so za posamezen sadni ali zelenjavni proizvod 
dovoljeni le v meri, ki jo zahteva dobra poljedelska praksa, vendar nikoli nad vrednostjo, ki 
bi ogrožala zdravje in okolje.

Trenutno poteka razprava o primeru, ko v proizvodu ostanejo ostanki različnih učinkovin, 
katerih vpliv se s součinkovanjem sešteva. S tem se povečujejo obremenitve za potrošnike. 
Modeli za ocenjevanje zdravstvenega tveganja součinkovanja različnih ostankov so trenutno 
še v pripravi, zato še ni zakonskih zahtev o številu učinkovin iz ostankov fitofarmacevtskih 
sredstev v posameznem živilu.

4 Uredba Evropskega parlamenta in sveta (ES) št. 396/2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS    
  (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=CELEX%3A32005R0396)
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Kako ravnamo s pesticidi?
Naš cilj je, da živila – tako sveže sadje in zelenjavo kot tudi predelano hrano –, če je le mogoče, 
ponudimo brez ostankov pesticidov. Zato si postavljamo merila, ki so strožja od evropskih predpisov:
  • družba Lidl pri sadju in zelenjavi dopušča največ tretjinski delež zakonsko predpisanih vrednosti 
ostankov učinkovin, 
  • dovoljeni so ostanki največ petih učinkovin,
  • seštevek ostankov vseh učinkovin lahko znaša največ 80 odstotkov zakonskega maksimuma.

Cilj

Ponudba živil, če je le mogoče, brez 
ostankov pesticidov.

Kolikor hitro 
je mogoče.
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3 Živila za ozaveščeno zdravo prehrano
3.1 V žarišču: nepravilna prehrana in prekomerna telesna teža

Energijsko zelo bogata prehrana lahko v kombinaciji s pomanjkanjem gibanja privede do različnih 
bolezni. V Sloveniji je na primer leta 2017 zdravila za zniževanje ravni glukoze v krvi prejemalo približno 
111.400 ljudi, njihovo število pa se vsako leto poveča za dva do tri odstotke (ali do 2.500 ljudi).5

Z izborom približno 1.800 različnih izdelkov, vključno s številnimi vrstami sadja in zelenjave, strankam 
dajemo možnost nakupa bolj zdravih alternativ. Ob tem sledimo strategiji zniževanja vsebnosti soli 
in sladkorja ter deleža nasičenih maščobnih kislin v izdelkih lastnih blagovnih znamk. Hkrati s svojimi 
projekti podpiramo športno udejstvovanje ter opozarjamo na povezanost gibanja, prehranjevanja 
in življenjskih radosti. Tako se zavzemamo za celostno obravnavo ozaveščenega prehranjevanja in 
telesne vadbe.

5 https://www.nijz.si/sl/sladkorna-bolezen-v-sloveniji-kje-smo-in-kam-gremo
6 https://www.rĳksoverheid.nl/documenten/formulieren/2016/02/22/roadmap-for-action-on-food-product-improvement 
7 https://www.dobertekslovenija.si/wp-content/uploads/2018/12/SLO_brosura_web_2016.pdf

Osnovne informacije:
Z načrtom »Roadmap for Action on Food Product Improvement«6, ki je bil pripravljen 
januarja in februarja 2016 med nizozemskim predsedovanjem Evropski uniji, si bo Evropska 
unija strateško prizadevala za usklajeno izboljšanje sestave hrane.

Slovensko ministrstvo za zdravje je pripravilo nacionalni program o prehrani in telesni 
dejavnosti za zdravje 2015–2025, s katerim želi izboljšati prehranjevalne in gibalne navade 
vseh prebivalcev.7

Tudi druge evropske vlade razvijajo ukrepe za bolj ozaveščeno prehranjevanje, ki v nekaterih 
primerih presegajo pobude v Sloveniji. Vodilno vlogo pri tem imata Velika Britanija in 
Nizozemska, ki sta tudi zgled za oblikovanje ciljev v skupini Lidl.
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8 https://www.food.gov.uk/business-guidance/salt 
9 https://www.gov.uk/government/publications/childhood-obesity-a-plan-for-action 
10 https://www.rĳksoverheid.nl/documenten/convenanten/2014/01/23/akkoord-verbetering-productsamenstelling-zout-verzadigd-vet-suiker 

Osnovne informacije:
Velika Britanija si s tako imenovanimi Salt Targets že od leta 2003 prizadeva za zmanjševanje 
količine soli v hrani. Salt Targets so ciljne vrednosti vsebnosti soli v nekaterih živilih, ki jih 
določa Food Safety Agency (FSA).8

V letu 2017 je FSA določila nove cilje v zvezi s slanostjo posameznih živil. Avgusta 2016 je 
britanska vlada objavila akcijski načrt, na podlagi katerega se bo v naslednjem desetletju 
spopadala s pojavom prekomerne teže pri otrocih. Z njim hrati poziva živilsko industrijo k 
znižanju vsebnosti sladkorja v živilih.9

Na Nizozemskem v sodelovanju med vlado, industrijo in trgovino nastaja nacionalni sporazum 
za izboljšanje sestave izdelkov10, v katerem so opredeljene ciljne vrednosti vsebnosti soli, 
nasičenih maščob, kalorij in sladkorjev v posameznih izdelkih. Cilj sporazuma je ponudba 
bolj zdravih izdelkov.
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11 https://www.dge.de/fileadmin/public/doc/ws/ll-fett/v2/Gesamt-DGE-Leitlinie-Fett-2015.pdf
12 http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet 
13 https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/sugar-guideline/en/
14 https://www.nijz.si/sl/sol-in-zdravje

3.2 Na preizkušnji: vsebnost maščob, sladkorja in soli v izdelkih 
lastnih blagovnih znamk

Sladkor, sol in maščobe so ključnega pomena za okus in presnovo, vendar mora biti  njihova uporaba 
odgovorna in ozaveščena.

Nasičene maščobne kisline: prehrano, bogato z nasičenimi maščobnimi kislinami, povezujemo 
z boleznimi srca in ožilja. Nemško društvo za prehrano (DGE)11 in Svetovna zdravstvena organizacija 
(WHO)12  priporočata, da nasičene maščobe ne presegajo 10 odstotkov celotnega energijskega vnosa. 
Ob priporočenem dnevnem vnosu kalorij za odraslo osebo (2000 kilokalorij) to predstavlja 20 gramov 
nasičene maščobe.

Sladkor: po mnenju WHO velik vnos sladkorja spodbuja prekomerno telesno težo.

Svetovna zdravstvena organizacija priporoča, da enostavni sladkorji ne presegajo 10 odstotkov 
celotnega energijskega vnosa, kar pri 2000 kilokalorijah predstavlja 50 gramov sladkorja dnevno.13

Sol: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) navaja, da odrasli prebivalci Slovenije v povprečju 
presegajo priporočeno dnevno količino soli za 130 odstotkov. Čezmerno uživanje soli je eden od 
ključnih dejavnikov povišanega krvnega tlaka ter posledično možganske kapi in drugih bolezni.14 

Osnovne informacije:
Prosti oziroma enostavni sladkorji so monosaharidi (kot sta glukoza in fruktoza) in disaharidi 
(na primer saharoza ali namizni sladkor), ki jih živilom doda proizvajalec, kuhar ali potrošnik 
ali pa so naravne sestavine medu, sirupa, sadnih sokov in koncentratov sadnih sokov.
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Cilji za Lidlove lastne blagovne znamke
V skladu z navedenimi znanstvenimi ugotovitvami si prizadevamo znižati vsebnost soli, sladkorja in 
nasičenih maščobnih kislin v lastnih blagovnih znamkah. 

Preverjamo vse blagovne skupine
Svoje cilje si prizadevamo doseči v tesnem sodelovanju z dobavitelji. Hkrati smo pozorni tudi na 
energijsko vrednost: tako denimo preprečimo, da bi v nekem živilu ob znižanju vsebnosti sladkorja 
zvišali vsebnost maščob, kar bi privedlo do ohranjanja ali celo zvišanja energijske vrednosti. Pri razvoju 
receptur za nove izdelke že od vsega začetka sledimo našim ciljem.
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3.3 Naš cilj: 20 odstotkov manj dodanega sladkorja in soli do 
leta 2025

Aktivno prispevamo k ozaveščenemu prehranjevanju, zato pri razvoju izdelkov lastnih blagovnih 
znamk vselej upoštevamo najnovejša znanstvena spoznanja.

Kako uresničujemo svoj projekt?
Zastavljene cilje bomo dosegli z naslednjimi ukrepi:
  • zniževanje vsebnosti dodanega sladkorja in soli v hrani: v sadnih jogurtih lastnih blagovnih 
znamk zmanjšujemo delež dodanega sladkorja, medtem ko delež sadja ostaja enak. S tem dajemo 
našim strankam možnost, da se privadiljo na manj sladek okus v izdelkih lastnih blagovnih znamk. Ob 
tem sladkorja ne nadomeščamo s sladili. 
Strankam želimo ob sladkanih izdelkih lastnih blagovnih znamk ponuditi tudi izdelke z zmanjšanim 
deležem sladkorja ali brez sladkorja, da imajo možnost izbire tudi tisti, ki si želijo sladkih izdelkov 
z nižjo energijsko vrednostjo.
  • zmanjšanje velikosti pakiranja oziroma porcij: zmanjšujemo velikost pakiranja živil z visoko 
energijsko vrednostjo, s čimer zmanjšamo tudi porabo sladkorja ali soli. Pri čokoladnih ploščicah na 
primer zmanjšamo velikost izdelka, potrošnik pa tako posledično zaužije manj sladkorja. 
  • ponudba izdelkov v naših trgovinah: strankam ponujamo večjo izbiro alternativnih izdelkov, 
ki vsebujejo manj sladkorja ali soli.

Cilji

Zmanjšanje povprečne količine dodanega 
sladkorja in soli v izdelkih lastnih blagovnih 
znamk za 20 %.

Pri zniževanju vsebnosti sladkorja: 
osredotočanje predvsem na živila, ki so 
priljubljena pri otrocih.

Pri zniževanju vsebnosti soli: osredotočanje na 
skupino živil široke potrošnje, ki predstavljajo 
velik delež dnevnega vnosa soli.

Januar 2025
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  • tržne kampanje za bolj zdravo prehrano: Lidl Slovenija sodeluje z različnimi partnerji pri obveščanju 
o možnostih ozaveščenega prehranjevanja (na primer naša iniciativa Hrana ni za tjavendan).

Kako merimo napredek?
Napredek merimo z zniževanjem povprečne vsebnosti sladkorja oziroma soli na 100 gramov hrane ali 
100 mililitrov pijače, ponderirano na letno prodajo v Sloveniji. 

To pomeni: pri vseh izdelkih določene blagovne skupine, ki jih v Lidlu Slovenija prodamo v enem letu, 
ugotovimo skupno količino dodanega sladkorja ali soli in jo delimo s številom izdelkov. Primerjava s 
prejšnjim letom pokaže, kako uspešni smo. 

Katere skupine živil so v središču pozornosti?
Pri zniževanju vsebnosti sladkorja se osredotočamo na živila, ki so najbolj priljubljena pri otrocih. 
Zato so v središču pozornosti predvsem naslednje blagovne skupine:

• žita za zajtrk,    • jogurti/jogurtovi napitki, 
• sladice,    • sladoled,
• sladko pecivo,                 • sladki namazi,
• otroški bomboni,   • omake (kečap itd.),
• pripravljeni obroki.

Zniževanje vsebnosti sladkorja na primeru vode, limonade, ledenega čaja 
Pijače lastnih blagovnih znamk, kot so limonada, ledeni čaj in voda, med drugimi proizvaja tudi 
podjetje Mitteldeutsche Erfrischungsgetränke GmbH & Co. KG (MEG). MEG pripada – prav tako kot Lidl 
– skupini Schwarz. V sodelovanju z MEG si prizadevamo za postopno zniževanje vsebnosti sladkorja na 
liter pijače. To želimo doseči tako, da po eni strani znižujemo vsebnost sladkorja v osvežilnih pijačah, 
po drugi strani pa strankam postopoma ponujamo alternative z znižano vsebnostjo sladkorja in jih 
preusmerjamo na vodo ali podobne izdelke. 
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Pri zniževanju vsebnosti soli so v ospredju blagovne skupine, ki jih stranke redno uživajo in v Sloveniji 
predstavljajo velik delež dnevnega vnosa soli:

• kruh in pekovsko pecivo,    
• meso in klobase,  
• pripravljeni obroki in pice,  
• omake,
• slano pecivo, čips itd.,
• prigrizki.

3.4 Primeri iz naše ponudbe

3.4.1 Žita za zajtrk

Posvečamo se vsakemu izdelku posebej in s pomočjo analiz iščemo možnosti za spremembe hranilne 
sestave živil. Tako želimo kupcem ponuditi bolj zdrave izdelke ne da bi pri tem vplivali na okus. 
V nadaljevanju predstavljamo cilje, ki smo jih na tem področju že dosegli, in cilje, ki smo si jih zastavili 
za prihodnost. 

Žita veljajo za uravnotežen obrok za dober začetek dneva. Ker pa pogosto vsebujejo preveč sladkorja, 
so z vidika hranilne vrednosti bolj sladkarije kot k uravnotežen zajtrk.

Žita za zajtrk v žarišču
Leta 2009 je Evropska komisija v uredbi o prehranskih in zdravstvenih trditvah predlagala osnutek 
prehranskega profila, v katerem je določila vsebnost sladkorja v žitih za zajtrk v višini 25 gramov 
sladkorjev na 100 gramov živila. Naš cilj je, da to vrednost do leta 2022 dosežemo pri vseh izdelkih iz 
navedene skupine živil. 

Na začetku leta 2015 je tudi urad Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo objavil model profila 
hranilne vrednosti s strožjimi zahtevami kot v osnutku Evropske komisije. 
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Že četrtina naših žit za zajtrk Crownfield ustreza smernicam Svetovne zdravstvene organizacije, kar je 
15,0 gramov sladkorja na 100 gramov živila. To želimo do leta 2022 zagotoviti za tretjino žit za zajtrk 
Crownfield.

Kako ravnamo s sladkorjem v žitih za zajtrk Crownfield?
Pri žitih za zajtrk Crownfield že od leta 2008 postopoma znižujemo skupno vsebnost sladkorja. 
Povprečna vsebnost sladkorja je v letu 2008 znašala približno 30,0 grama na 100 gramov živila. Leta 
2017 je padla na približno 23,0 grama na 100 gramov. Danes dosegamo vrednost 21,1 grama na 100 
gramov. Do konca leta 2022 želimo vsebnost sladkorja v naših žitih za zajtrk Crownfield znižati na 
povprečno 18,5 grama na 100 gramov živila.

Cilji

Upoštevanje smernic prehranskega profila 
Evropske komisije pri vseh žitih za zajtrk 
Crownfield, ki v kategoriji žit za zajtrk znaša 25 g 
sladkorja na 100 g živila. 

Do leta 2022 znižanje povprečne vsebnosti 
sladkorja na 18,5 g na 100 g. 

Ena tretjina žit za zajtrk Crownfield po vsebnosti 
sladkorja ustreza zahtevam profila hranilne 
vrednosti Svetovne zdravstvene organizacije.

December 2022
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3.4.2 Pice iz krušne peči (Steinofenpizza)

Pice so med najbolj priljubljenimi zamrznjenimi živilskimi izdelki. Vsebnost soli, maščob in sladkorja 
za to skupino izdelkov opredeljuje profil hranilne vrednosti Svetovne zdravstvene organizacije. 
Pice iz krušne peči Lidlovih blagovnih znamk v povprečju že izpolnjujejo prehranski profil Svetovne 
zdravstvene organizacije, ko gre za energijo (največ 225 kilokalorij na 100 gramov), maščobe (največ 
10,0 grama na 100 gramov) in nasičene maščobne kisline (največ 4,0 grama na 100 gramov), prav tako 
tudi za sladkor (največ 10,0 grama na 100 gramov) in sol (največ 1,0 grama na 100 gramov).

Kako ravnamo s soljo v picah Trattoria Alfredo?
Od leta 2008 smo postopoma zniževali vsebnost soli v naših picah Trattoria Alfredo. Tako je povprečna 
vsebnost soli v picah iz krušne peči v letu 2008 še vedno znašala 1,37 grama na 100 gramov, danes 
smo dosegli vrednost približno 0,99 grama na 100 gramov. Vsebnost soli smo znižali za 28 odstotkov, 
kar pomeni, da smo naš cilj - 1,0 grama na 100 gramov - že dosegli. 

Povprečna vsebnost soli v Steinofenpizza Trattoria Alfredo
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Primer Trattoria Alfredo Steinofenpizza Speciale
Podobno nam je uspelo tudi pri pici Steinofenpizza Speciale: leta 2008 je vsebnost soli znašala 1,60 
grama na 100 gramov. Z nenehno optimizacijo recepture smo znižali vsebnost soli za 38 odstotkov 
na 1,00 grama na 100 gramov. S tem že izpolnjujemo kriterije vsebnosti soli za pice, ki jih določa 
Svetovna zdravstvena organizacija. Trattoria Alfredo Steinofenpizza Speciale izpolnjuje tudi druga 
merila Svetovne zdravstvene organizacije za pice, saj ima 100 gramov izdelka 225 kilokalorij, 8,7 grama 
maščob, 4 grame nasičenih maščobnih kislin in 3,5 grama sladkorja.

Trattoria Alfredo Steinofenpizza Speciale
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Cilji Znižanje vsebnosti soli pri vseh picah iz krušne 
peči (Steinofenpizza) na 1,00 g na 100 g.

Izpolnjevanje meril, ki jih za vse pice iz krušne peči 
določa prehranski profil Svetovne zdravstvene 
organizacije.

December 2019
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3.4.3 Dopeka (bake-off) 

V Sloveniji imamo poseben odnos do kruha, saj je na mizi tako rekoč ob vsakem obroku. Naša kultura 
kruha je zato zelo bogata, na leto ga pojemo 65 kilogramov.15

Dnevni kruh, dnevna sol?
Za Slovence je kruh glavni vir soli. Zato skupaj s sorodnimi izdelki sodi v izdelčno skupino, pri kateri 
imajo ukrepi za zmanjšanje vnosa soli še posebej velik učinek. V Lidlu Slovenija predstavlja dopeka 
največji delež prodaje, zato smo vsebnost soli začeli zniževati prav tu. Prve cilje smo že dosegli, 
postavili smo tudi cilje za zmanjšanje vsebnosti soli do konca leta 2020.

Primer Ciabatta classic
Pri izdelkih Ciabatta classic smo vsebnost soli med letoma 2015 in 2018 znižali za več kot 30 odstotkov 
– z 1,72 na 1,20 grama na 100 gramov.

Ciabatta classic

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

So
l [

g
/1

0
0

 g
]

2015 2016 2018 Cilj 2020

1,72

1,45

1,20

1,00

15 https://www.delo.si/novice/slovenija/kruh-je-vec-kot-zgolj-osnovno-zivilo.html
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Cilj

Do 2020 doseganje povprečne vsebnosti soli 
1,00 g na 100 g. December 2020

3.4.4 Sadni jogurt

Jogurti so priljubljeni pri vseh generacijah kot prigrizek ali kot desert, predvsem so v trendu jogurti 
s sadjem. Nemška prehranska družba (DGE) priporoča, da za malico poleg sadja in zelenjave zaužijemo 
mlečne izdelke z nizko vsebnostjo maščob, med katere sodi tudi jogurt. V njem so namreč dragocene 
sestavine, kot je denimo kalcij, ki blagodejno vpliva na kosti in zobe, pa tudi veliko vitaminov B2 in 
B12. Vendar pa v nekaterih primerih sadni jogurti vsebujejo velike količine sladkorja, pogosto več kot 
10,0 grama sladkorja na 100 gramov jogurta, kar je najvišja vsebnost sladkorja za jogurt, ki je glede na 
priporočilo Svetovne zdravstvene organizacije še primerna za otroke. Zato pri naših prizadevanjih za 
zmanjševanje sladkorja jogurtom posvečamo posebno pozornost.

Naš cilj je do januarja 2025 znižati povprečno vsebnost sladkorja s 14,1 na 10,0 grama na 100 gramov 
jogurta. Ker je v naravnem jogurtu zaradi mlečnega sladkorja (laktoza) vsebnost sladkorja približno 4,0 
grama na 100 gramov in ker tudi sadje vsebuje določen del sladkorja, je omejitev na največ 10,0 grama 
sladkorja na 100 gramov jogurta ambiciozen cilj.

Za znižanje vsebnosti sladkorja ne bomo znižali vsebnosti sadja, temveč bomo postopoma zmanjševali 
količino dodanega sladkorja, sadni delež pa povečevali.
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 Povprečna vsebnost sladkorja v sadnih jogurtih Milbona

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Sl
ad

ko
r 

[g
/1

0
0

 g
]

2016 2018 Cilj 2020 Cilj 2025

14,9
14,1

12,0

10,0

Klasika: jagodni jogurt
Milbonin jagodni jogurt z nizko vsebnostjo maščob smo že izboljšali: vsebnost sladkorja smo s 15,0 
znižali na 13,8 grama na 100 gramov, tako da smo ob manjših količinah dodanega sladkorja povečali 
delež jagod in jagodnega soka. Jogurt je zato bolj saden in s tem našim strankam tudi bolj všeč. 
Do končnega cilja 10,0 grama sladkorja na 100 gramov jogurta pa je še vedno dolga pot.
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Milbonin jagodni jogurt z nizko vsebnostjo maščobe (1,8 %)
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Cilj
Doseganje vsebnosti 10 g sladkorja na 100 g 
živila pri vseh jogurtih Milbona, kot to priporoča 
Svetovna zdravstvena organizacija. 

Januar 2025
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3.4.5 Osvežilne pijače

Najstniki in mladostniki se radi odžejajo s sladkanimi pijačami. Vendar pa po mnenju DGE te pijače 
zaradi visoke vsebnosti sladkorja oziroma visoke energijske vrednosti povečujejo tveganje za nastanek 
debelosti in sladkorne bolezni tipa 2.16

Zato smo si pri sladkanih osvežilnih pijačah zastavili cilj, da do leta 2025 postopno znižamo vsebnost 
sladkorja v vseh izdelkih. Doseči želimo najvišjo dopustno vsebnost sladkorja 8,0 grama na 100 
mililitrov izdelka, kar pomeni skladnost s prehranskim profilom Evropske komisije, ki v kategoriji 
brezalkoholnih osvežilnih pijač določa prav to vrednost. Stranke imajo tudi možnost, da namesto po 
sladkanih osvežilnih pijačah posežejo po pijačah z nizko kalorično vrednostjo ali pijačah brez sladkorja, 
kot je na primer Freeway Cola Zero.

Cilj Postopno zniževanje vsebnosti sladkorja 
v sladkanih osvežilnih pijačah lastnih blagovnih 
znamk v skladu s prehranskim profilom Evropske 
komisije, ki določa vsebnost sladkorja 8,0 g 
na 100 ml izdelka.

Januar 2025

4 Skrbna izbira sestavin
Kakovost izdelkov se začne z izbiro sestavin. Tu postavljamo visoke standarde: izdelki, ki jih ponujamo 
svojim strankam, morajo zadostiti visokim zahtevam kakovosti in okusa. Zato smo vzpostavili tudi 
posebna merila za izbiro sestavin. Naslednje točke opisujejo, čemu posvečamo največ pozornosti.

16 https://www.dge.de/presse/pm/die-besten-durstloescher-im-sommer/ 
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4.1 Barvila

Kaj so barvila in čemu se uporabljajo v živilih? 
Barva živila je pomembna pri optični oceni njegove kakovosti. Barve dodamo zato, da po videzu čim 
bolj ustrezajo pričakovanemu. Barvila najdemo tudi v sicer brezbarvnih živilih, kot so sladkarije, da bi 
z njimi označili določene tipe okusov. Tako denimo zeleni gumijasti medvedki odražajo okus jabolka, 
rumeni pa na okus limone.

Zakaj nekatera barvila vzbujajo dvome?
Raziskava Univerze v Southamptonu je leta 2007 pokazala sum, da nekatera azo barvila in kinolinsko 
rumeno pri otrocih povzročajo hiperaktivnost in težave s pozornostjo. Uredba Evropske unije 
o prehranskih aditivih zahteva v zvezi s temi barvili navedbo opozorila »lahko škodljivo vpliva na 
aktivnost in pozornost otrok«.

Kaj določa trenutna zakonodaja?
V Evropski uniji ravnanje z barvili urejajo uredbe o prehranskih aditivih. Zanje je potrebno uradno 
dovoljenje, ki ga je mogoče pridobiti pri Evropski agenciji za varnost hrane. Barvila morajo biti na 
embalaži živil, v katerih so uporabljena, označena s pojmom »barvilo«, navedeni morajo biti tudi 
ustrezno ime ali števila E. Da bi pri označevanju vseh aditivov dosegli čim večjo preglednost, pri Lidlu 
vedno uporabljamo specifično ime posamezne snovi.

17 Was bedeuten die E-Nummern? Lebensmittel-Zusatzstoffliste, Verbraucherzentrale Hamburg e. V. 67. Auflage, januar 2015

Osnovne informacije:
Odobrena barvila delimo na naravna in umetna, vendar tukaj ni natančne zakonske 
opredelitve. Naravna barvila lahko proizvedemo tudi sintetično, pri čemer njihova kemijska 
struktura ustreza zgledom iz narave. V nasprotju z njimi se umetna barvila s svojo kemijsko 
strukturo v naravi ne pojavljajo. Pri tem sledimo klasifikaciji Centra za varstvo potrošnikov 
v Hamburgu.17

Barvila je treba razlikovati od tako imenovanih snovi z barvilnimi učinki. To so naravna živila 
z barvilnimi lastnostmi, na primer sok rdeče pese. Če se torej sok rdeče pese uporablja 
predvsem zaradi barve, ga v izogib zamenjevanju z barvili navedemo le kot »sok rdeče pese«.
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Kako ravnamo z barvili v živilih?
Že več let si prizadevamo, da z izjemo žganih pijač v živilih ne uporabljamo azo barvil. Poleg tega 
želimo opustiti barvila kinolinsko rumeno, karmin, eritrozin in zeleno S, saj obstajajo sumi, da bi lahko 
bila škodljiva za otroke.

Naš cilj je opustiti umetna barvila v čim večji meri. V ta namen bomo pri vsakem izdelku lastnih 
blagovnih znamk preverili, ali je uporaba barvil nujna. Kjer so nepogrešljiva, dajemo prednost uporabi 
živil z barvilnimi učinki. Tako recimo takšna barvilna živila uporabljamo pri vseh sadnih gumijastih 
izdelkih Sugarland.

Cilji
Preverba nujnosti uporabe barvil 
pri vseh izdelkih z dodatkom barvil. 

Uporaba živil z barvilnimi učinki, kjer so 
nepogrešljiva. 

Opustitev umetnih barvil, kjer je mogoče.

Popolna opustitev rabe karminov in eritrozina.

December 2020

4.2 Konzervansi

Kaj so konzervansi in čemu so namenjeni?
Konzervansi so aditivi, ki živila varujejo pred škodljivimi učinki mikroorganizmov in tako podaljšajo 
njihov rok uporabe.

Osnovne informacije:
Konzerviranje živil ima večstoletno tradicijo. V preteklosti so rok uporabe podaljšali 
s sušenjem, soljenjem, prekajevanjem ter z uporabo sladkorja ali kisa. Sčasoma smo hrano 
vse bolj predelovali, vse večje so bile zahteve po ohranjanju kakovosti in razpoložljivosti. 
Zato smo začeli uporabljati druge konzervanse, ki so podaljšali trajnost tudi živilom, ki jih ni 
bilo mogoče konzervirati s tradicionalnimi metodami. Mnoga živila so tako danes na voljo 
neodvisno od sezonskih in geografskih omejitev.
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Zakaj so nekateri konzervansi sporni?
Učinek posameznih konzervansov je sporen. Sulfite (ti se med drugim uporabljajo v vinu in suhem 
sadju) ali derivate benzojske kisline (uporabljajo se na primer v vloženi zelenjavi ali ribjih proizvodih) 
na primer povezujejo z alergijsko reakcijo pri občutljivih ljudeh.

Potekajo tudi razprave o vplivu nitritov v mesnih izdelkih, za katere obstaja sum spodbujanja razvoja 
rakotvornih nitrozaminov. Po drugi strani pa nitriti zanesljivo zavirajo razvoj patogenih bakterij in so 
tako najvarnejši in najučinkovitejši način za konzerviranje mesnih izdelkov.

Kaj določa trenutna zakonodaja?
Kot pri vseh drugih aditivih tudi varnost vsakega posameznega konzervansa ocenjuje Evropska 
agencija za varnost hrane (EFSA). Načeloma so dovoljene samo snovi, ki ne škodijo zdravju in so 
»tehnološko neizogibne« (v tem primeru za zagotavljanje trajnosti izdelka). Konzervansi morajo biti na 
embalaži živil, v katerih so uporabljeni, označeni s pojmom »konzervans«, navedena morata biti tudi 
ustrezno ime ali število E. Da bi pri označevanju vseh aditivov dosegli čim večjo preglednost, pri Lidlu 
vedno uporabljamo specifično ime posamezne snovi.

Kako ravnamo s konzervansi?
Naš cilj je, da uporabo konzervansov zmanjšamo na minimum ali celo odpravimo, razen v primerih, ko 
bi s tem lahko ogrozili varnost živil. Pri nekaterih izdelkih, denimo klobasah in mesu, se iz varnostnih 
razlogov konzervansom včasih ne moremo izogniti, saj bi to lahko privedlo do okužb s patogenimi 
bakterijami.

Osnovne informacije:
Patogene bakterije so mikrobi, ki lahko pri ljudeh povzročijo nalezljive bolezni. Z onesnaženjem 
okolja, pomanjkljivo higieno in mikroorganizmi iz zemlje lahko te bakterije vstopijo v živila. Z 
zaužitjem kontaminiranih živil se lahko nadalje prenesejo na človeka. Primer takega prenosa 
je okužba s salmonelo, ki lahko med drugim pri otrocih, nosečnicah, starejših in ljudeh z 
oslabljenim imunskim sistemom privede do resnih želodčnih in črevesnih težav ali celo do 
zapletov, ki lahko ogrozijo življenje.18

18 https://www.bfr.bund.de/de/bewertung_mikrobieller_risiken_von_lebensmitteln-674.html
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Pri naših dobaviteljih sta varnost in trajnost živil v postopku proizvodnje, če se le da, zagotovljeni 
brez konzervansov, se pravi z uporabo ustreznih tehnologij. Tako je pri naših pijačah s pomočjo tako 
imenovanega hladnega aseptičnega polnjenja (polnjenje v aseptičnih prostorih) konzervanse delno 
mogoče že povsem opustiti.
 
Kjer je tehnološko mogoče, želimo najprej opustiti konzervanse, označene z »ni primerno za otroke«. 
Med konzervansi, ki so neprimerni za otroke, je že omenjena nitritna sol. Iz varnostnih razlogov pa te 
soli (E249–252) v mesnih izdelkih in klobasah trenutno še ne moremo opustiti.

Cilji Zmanjšanje uporabe konzervansov ali njihova 
popolna opustitev razen v primerih, ko negativno 
vpliva na varnost živil. 

Preverjanje, ali je uporaba konzervansov 
potrebna.

Iskanje primernih tehnologij, ki zagotavljajo 
trajnost in varnost izdelkov tudi brez uporabe 
konzervansov.

December 2020

4.3 Arome

Kaj so arome in zakaj se uporabljajo v hrani?
Zavzemamo se za zmerno uporabo arom: hrana, ki je preveč aromatizirana, lahko zlasti pri otrocih 
negativno vpliva na zaznavanje običajnega okusa živil. 

Arome si prizadevamo dodajati tam, kjer je to potrebno, in jih opuščati v primerih, ko gre tudi brez njih. 
Recepture optimiziramo tako, da ne vplivajo negativno na okus izdelkov. 

Ko živilom dodajamo arome, se najraje odločamo za izvlečke ali naravne arome, ki izhajajo iz 
istoimenskih živil. V češnjevem izvlečku so aromatične snovi stoodstotno pridobljene iz češnje, pri 
naravni češnjevi aromi je iz češnje pridobljenih najmanj 95 odstotkov aromatične snovi.
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Tudi tu velja: svoje recepture optimiziramo tako, da ohranjamo okus izdelkov. Kadar želenega okusa 
ne moremo doseči z izvlečki ali naravnimi aromami, posežemo po umetnih aromah.

Cilji
Preverba nujnosti uporabe arom v vseh 
aromatiziranih izdelkih. 

Opustitev umetnih arom, kjer je mogoče.
December 2020

4.4 Maščobe (hidrogenirane maščobe, transmaščobne kisline, 
nasičene in nenasičene maščobne kisline)

Kaj so nasičene in nenasičene maščobne kisline in kakšne funkcije imajo?
Maščobe in olja vsebujejo nasičene in nenasičene maščobne kisline. Te se razlikujejo glede na 
prehransko kakovost. Previsoke ravni nasičenih maščob v prehrani povečujejo tveganje za nastanek 
srčno-žilnih bolezni. Zato je zdrava prehrana tista z visoko stopnjo nenasičenih maščobnih kislin. 
Pomembna podskupina nenasičenih maščobnih kislin so maščobne kisline omega-3 in omega-6. 
Te kisline opravljajo pomembne funkcije v telesu, imajo protivnetne učinke in verjetno delujejo 
preventivno tudi proti koronarnim boleznim, ki se lahko pojavijo zaradi slabe prekrvitve srčne mišice.

Osnovne informacije:
Nasičene maščobne kisline najdemo predvsem v živalskih maščobah pa tudi v kokosovi 
maščobi in palminih koščicah, palminem olju in hidrogeniranih rastlinskih maščobah. 
Nenasičene maščobne kisline najdemo v rastlinskih oljih, kot je repično ali sončnično olje, 
pa tudi v mastnih morskih ribah in oreških.
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Kako ravnamo z nasičenimi in nenasičenimi maščobnimi kislinami?
Naš cilj je doseči čim večji delež nenasičenih maščobnih kislin v izdelkih lastnih blagovnih znamk. Zato 
smo na primer v lešnikovi kremi Choco Nussa del palminega olja nadomestili z repičnim in sončničnim 
oljem, ki vsebujeta velik delež nenasičenih maščobnih kislin. 

Ker repično olje vsebuje sorazmerno velik delež maščobnih kislin omega-3, bomo v prihodnosti tudi 
pri svojem čipsu uporabljali mešanico sončničnega in repičnega olja.

Kako nastanejo transmaščobne kisline in kakšni so njihovi učinki?
V skupini nenasičenih maščobnih kislin so tudi nezaželene snovi: transmaščobne kisline.

Največje količine transmaščobnih kislin nastanejo pri delnem hidrogeniranju rastlinskih olj, s pomočjo 
katerega iz tekočih olj pridobivamo trdne maščobe. Delno hidrogenirane maščobe se pri proizvodnji 
živil uporabljajo zaradi njihovih dobrih tehnoloških lastnosti (konsistenca, mazljivost). 

Transmaščobne kisline negativno vplivajo na zdravje in jih zato prištevamo med neželene sestavine 
živil. Zvišujejo (slabi) LDL-holesterol v krvi in hkrati znižujejo (dobri) HDL-holesterol. Tako se poveča 
tveganje za nastanek koronarnih bolezni, ki se lahko pojavijo zaradi slabe prekrvitve srčne mišice.

Osnovne informacije:
Po eni strani lahko transmaščobne kisline po naravni poti proizvedejo mikroorganizmi 
v vampu prežvekovalcev. Mlečni izdelki in meso torej vsebujejo naravne deleže 
transmaščobnih kislin. Transmaščobne kisline se lahko tvorijo tudi pri predelavi maščob in 
olj. V tem primeru govorimo o umetnih transmaščobnih kislinah.
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V katerih živilih se pojavljajo transmaščobne kisline?
Transmaščobne kisline najdemo predvsem v hitri prehrani, prigrizkih, piškotih, vafljih, ocvrtih živilih 
in namazih. Ocvrta živila vsebujejo povečane količine transmaščobnih kislin le, če se cvrejo v delno 
hidrogeniranih maščobah in oljih.

Kaj določa trenutna zakonodaja?
V Sloveniji od leta 2018 velja pravilnik o transmaščobah, po katerem najvišja dovoljena vsebnost 
transmaščobnih kislin ne sme preseči dva grama na 100 gramov skupne vsebnosti maščob v živilu. 
Podobne pravilnike imajo tudi v drugih državah, kot so Danska, Avstrija, Madžarska, Islandija, Norveška, 
Latvija, Litva in Švica. 

Kako ravnamo s transmaščobnimi kislinami?
Naš cilj je, da vsebnost transmaščobnih kislin v izdelkih lastnih blagovnih znamk ne presega zakonsko 
predpisane. Ta meja velja za večino držav, v katerih obstajajo zakonske določbe. Da bi zmanjšali 
tveganje, povezano s transmaščobnimi kislinami, se v svojih izdelkih, če je le mogoče, izogibamo 
hidrogeniranim maščobam. V posameznih primerih, kot je recimo proizvodnja sončnične margarine, 
druge možnosti nimamo, saj se sončnično olje strdi le v postopku hidrogeniranja. 

Cilji Izboljšanje sestave maščobnih kislin na primer 
z uporabo repičnega olja.

Opuščanje hidrogeniranih maščob, kjer je to 
tehnološko mogoče.

Kolikor hitro 
je mogoče.
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4.5 Palmino olje

Kaj je vir palminega olja in kakšne so njegove koristi? 
Palmino olje pridobivamo iz plodov tropske oljne palme in je v svetovnem merilu najpogosteje 
uporabljeno rastlinsko olje. Ker je oljna palma trajnica in obrodi skozi vse leto, je v primerjavi z drugimi 
oljnicami še posebej učinkovita. Poleg tega je palmino olje zaradi svojih fizikalnih lastnosti tudi 
vsestransko uporabno. V nasprotju z drugimi rastlinskimi olji, ki so po naravi redka in zato bolj tekoča, 
gostejše palmino olje v mnogih primerih ne potrebuje hidrogeniranja. Kot je opisano v poglavju 4.4, 
se tako izognemo tvorbi transmaščobnih kislin.

Kakšen je vpliv palminega olja na zdravje?
Palmino olje ima visoko vsebnost nasičenih maščobnih kislin. Če s hrano zaužijemo veliko nasičenih 
maščobnih kislin, lahko to privede do povišanja vrednosti krvnih lipidov. Poleg tega lahko pri visokih 
temperaturah med obdelavo palminega olja nastanejo nekaterih estri maščobnih kislin (3-MCPD), 
ki veljajo za rakotvorne. Za več informacij o 3-MCPD glej poglavje 2.2.

Osnovne informacije:
Zaradi visoke učinkovitosti in vsestranske uporabnosti se je svetovna proizvodnja palminega 
olja med letoma 2002 in 2016 več kot podvojila. Tako so se povečale tudi potrebe po 
novih nasadih, kar je privedlo do krčenja tropskih gozdov. S tem je bil ogrožen življenjski 
prostor številnih živalskih vrst, povečali pa so se tudi izpusti toplogrednih plinov.  Svetovna 
organizacija za varstvo narave WWF je zato kot protiukrep ustanovila organizacijo 
Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Člani RSPO so se zavezali, da bodo oblikovali 
merila, ki omogočajo trajnostno naravnano pridobivanje palminega olja. Tako naj na primer 
ne bi več prihajalo do krčenja primarnih gozdov in ekološko pomembnih gozdnih površin 
za nasade.
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Kako ravnamo s palminim oljem?
Vsebnost palminega olja v hrani si prizadevamo znižati v največji meri ali pa njegovo uporabo v celoti 
opustiti. Tako smo pri večini krompirjevega čipsa palmino olje nadomestili s sončničnim, tretjina naše 
ponudbe piškotov ne vsebuje palminega olja. 

Kjer palminega olja ni mogoče nadomestiti, podpiramo uporabo trajnostno proizvedenega palminega 
olja.

Za dodatne informacije o našem ravnanju s palminim oljem glej Zavezo za trajnostno nabavo palminega 
olja iz palminih jedrc (koščic).19

19 https://www.boljsi-svet.si/

Cilj

Znižanje vsebnosti palminega olja ali 
po možnosti njegova popolna opustitev.

Kolikor hitro 
je mogoče.

4.6 Vitaminizacija in mineralizacija

Kakšna je vloga vitaminov?
Vitamini so organske spojine, ki jih človeški organizem ne proizvaja oziroma jih ne proizvaja 
v zadostnih količinah. Ker so za ljudi nepogrešljivi, jih moramo zaužiti s hrano. Najdemo jih predvsem 
v hrani rastlinskega izvora – v sadju, zelenjavi in žitih. Tako preidejo tudi v živalske organizme, zato 
so prisotni še v mesu, ribah, jajcih, mleku in izdelkih, ki jih pridobivamo iz teh sestavin. V človeškem 
organizmu imajo vitamini različne funkcije: vitamin C na primer pomembno vpliva na delovanje 
imunskega sistema, vitamin A pa ima svojo vlogo pri vidnem zaznavanju.
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Kakšna je vloga mineralov?
Minerali so anorganske prehranske sestavine, ki jih najdemo v živilih rastlinskega in živalskega izvora. 
Sodelujejo pri vseh presnovnih in rastnih procesih v telesu. Kalcij je na primer gradnik kosti in zob. 
Železo je gradnik krvnih celic, ki ima pomembno vlogo pri sestavi krvne slike in transportu kisika.

Kakšen učinek ima obogatitev živil z vitamini in minerali?
Obogatitev živil z vitamini in minerali nadomešča primanjkljaje pri vnosu s hrano. Po drugi strani 
ima lahko v posameznih primerih njihovo prekomerno uživanje tudi negativne učinke na zdravje. 
Z uravnoteženo prehrano zaužijemo vse vitamine in minerale (razen redkih izjem) v zadostnih količinah. 
Dodatna potreba po posameznih vitaminih ali mineralih obstaja praviloma samo pri nekaterih skupinah 
ljudi (na primer nosečnice, kadilci, ljudje z določenimi boleznimi).

Kako ravnamo z vitamini in minerali?
Družba Lidl ne podpira vsesplošne obsežne vitaminizacije in mineralizacije živil. Vitamine in minerale 
dodajamo samo v izbrane izdelke, kot so multivitaminski napitki (vitamini), pijače za športnike, mesni 
nadomestki (vitamin B12), rastlinske alternative mleku (kalcij), margarine in jodirana kuhinjska sol. Pri 
rastlinskih nadomestkih za mleko, ki naravno ne vsebujejo kalcija, dodamo toliko kalcija, kot ga ima 
kravje mleko, da tudi s prehranskega vidika zagotovimo primeren nadomestek.

4.7 Sladila

Kaj so sladila in čemu se uporabljajo?
Sladila so umetno proizvedene (na primer aspartam) ali naravne spojine (na primer stevia), ki se 
uporabljajo kot »brezenergijski« nadomestek za sladkor. So tako rekoč brez kalorij in do 37.000-krat 
bolj sladka od namiznega sladkorja. Zato jih uporabljamo v zelo majhnih količinah. Z njimi je mogoče 
proizvesti nizkokalorična živila, ne da bi se pri tem morali odreči sladkemu okusu. Najdemo jih zlasti v 
pijačah in žvečilnih gumijih.20

20 http://www.dge.de/wissenschaft/weitere-publikationen/fachinformationen/suessstoffe-in-der-ernaehrung/
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Zakaj so sladila sporna?
V javnosti so sladila pogosto predmet kritke. Na vprašanje, ali sladila spodbujajo hujšanje ali vodijo 
do povečanega občutka lakote in s tem do povečanja telesne teže, raziskave še ne dajejo dokončnega 
odgovora. Primanjkuje tudi zanesljivih ugotovitev o dolgotrajnih učinkih sladil, še posebej o 
kombinacijah različnih sladil in učinkih njihove povečane uporabe v živilih. Poleg tega niso jasni 
morebitni vplivi sladil na nastanek raka, vedenjske spremembe in prezgodnji porod.

Razprave so še zlasti intenzivne na področju uporabe sladil pri otrocih. Pogosto uživanje industrijsko 
proizvedenih izdelkov lahko privede do tega, da otroci ne zaznavajo blažje naravne sladkosti. Otroci 
zaradi svoje nižje teže tudi hitro presežejo dovoljeni dnevni vnos (vrednost TDI). Po raziskavi iz leta 
2013 so otroci in mladostniki med tretjim in sedemnajstim letom v povprečju popili od enega do 
več kot dva kozarca (0,2 do 0,5 litra) osvežilnih pijač dnevno. Pri tem v raziskavi niso ločevali med 
nekaloričnimi in sladkanimi pijačami, hkrati niso upoštevali energijskih in športnih napitkov.21  

Ob uravnoteženi prehrani ter zmerni uporabi sladkanih živil in pijač DGE ne vidi nevarnosti za 
zdravje. Ženska, ki tehta 60 kilogramov, bi morala na primer dnevno popiti več kot štiri litre limonade 
z aspartamom, da bi presegla vrednost TDI za aspartam.22

Kaj določa trenutna zakonodaja?
Sladila sodijo med aditive in morajo pred odobritvijo prestati obsežne varnostne preizkuse. V Evropski 
uniji je trenutno odobrenih 11 sladil. Za vsako je določen dovoljeni dnevni vnos. Da bi zagotovili trajno 
varnost, so nekatera sladila tudi po odobritvi podvržena nenehnim raziskavam, ob novih spoznanjih 
se redno prilagaja tudi vrednosti TDI.23

 

21 http://www.gbe-bund.de/pdf/GBE_kompakt_01_2013_Konsum_Getraenke.pdf
22 https://www.test.de/Suessstoff-Aspartam-in-ueblichen-Mengen-unbedenklich-4643254-0/ 
23 http://www.bfr.bund.de/cm/343/bewertung_von_suessstoffen.pdf

Osnovne informacije:
Označevanje izdelkov s sladili je urejeno z evropsko zakonodajo. V imenu izdelka mora biti 
dodana navedba »s sladili«. Če izdelek vsebuje sladila in sladkorje, mora biti to označeno 
v imenu izdelka z navedbo »s sladkorjem in sladili«.
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Kako ravnamo s sladili?
Vsebnost sladkorja v izdelkih lastnih blagovnih znamk si prizadevamo znižati za 20 odstotkov. Pri tem 
želimo stranke postopoma navaditi na manj sladek okus v teh izdelkih.

Pri zmanjšanju deleža sladkorja slednjega ne nadomeščamo s sladili. Sladila namreč zaradi svoje 
intenzivnosti prispevajo k temu, da se navadimo na sladek okus, s tem pa spodbudijo nezdravo 
prehranjevanje s sladkimi živili. Manj sladka in zdrava živila, kot sta sadje in zelenjava, tako redkeje 
uživamo ali pa jim, v želji, da se približamo sladkemu okusu, ki smo ga navajeni, dodajamo sladkor.

Poleg izdelkov s sladkorjem želimo svojim kupcem ponuditi tudi alternative z manj ali brez sladkorja. 
Pri teh izdelkih uporabljamo tudi sladila kot nadomestek sladkorja. S tem nagovarjamo predvsem 
kupce, ki si želijo živila z nizko energijsko vrednostjo, ne da bi se odpovedali sladkemu okusu. Tako 
kupcu damo možnost, da se zavestno odloči za različico s sladili ali za tisto brez njih. 

Tudi tukaj velja: svoje recepture optimiziramo samo pod pogojem, da s tem ne vplivamo na okus in 
varnost izdelkov.

4.8 Izoglukoza (glukozno-fruktozni sirup)

Kaj je izoglukoza in za kaj se uporablja?
Izoglukoza, glukozno-fruktozni sirup, fruktozno-glukozni sirup ter koruzni sirup z velikim deležem 
fruktoze (HFCS v angleščini) so sladkorni sirupi z različnimi deleži enostavnega sladkorja glukoze 
(grozdni sladkor) in fruktoze (sadni sladkor).

Ime Vsebnost fruktoze Izvor

izoglukoza od 10 % pšenica, koruza, krompir

glukozno-fruktozni sirup 5–50 % pšenica, koruza, krompir

fruktozno-glukozni sirup < 50 % pšenica, koruza, krompir

High Fructose Corn Syrup – HFCS 
(uporaba zlasti v ZDA)

najmanj 42 %
pogosto 55 % koruza
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Ali živilo vsebuje glukozno-fruktozni sirup ali kateri drug sladkorni sirup, je razvidno s seznama 
sestavin. V skladu s Pravilnikom o sladkorjih na embalaži ni označena izoglukoza, temveč glede 
na vsebnost fruktoze bodisi glukozno-fruktozni sirup bodisi fruktozno-glukozni sirup. To pravilo je 
zakonsko predpisano in ga v družbi Lidl ustrezno izvajamo.

Glukozno-fruktozni sirup je pridobljen iz rastlin z vsebnostjo škroba, kot sta koruza ali pšenica, in sicer 
z razgraditvijo škroba na posamezne sladkorne komponente. Fruktoza je slajša od glukoze in tudi od 
namiznega sladkorja.

Kolikor višja je vsebnost fruktoze v sladkornem sirupu, toliko slajši je. Z visoko vsebnostjo fruktoze 
v sladkornem sirupu lahko dosežemo večjo sladkost kot z navadnim sladkorjem. Glukozno-fruktozni 
sirup ne uporabljamo zgolj zaradi sladkosti, temveč tudi zaradi tehnoloških prednosti, kot sta boljša 
topnost ali izboljšana tekstura. V nekaterih živilih uporaba glukozno-fruktoznega sirupa izboljša okus.

Zakaj glukozno-fruktozni sirup vzbuja dvome?
Na evropskem trgu je veljala (količinska) omejitev deleža glukozno-fruktoznega sirupa v okviru sistema 
kvot Evropske unije za sladkor. Ker je bila ta omejitev odpravljena 1. oktobra 2017, Evropska komisija 
pričakuje močno povečanje proizvodnje glukozno-fruktoznega sirupa do leta 2026.25

Če predelanim živilom dodamo različice izoglukoze z velikim deležem fruktoze, lahko povečan vnos 
fruktoze privede do neugodnih učinkov na presnovo.

Osnovne informacije:
V glukozno-fruktoznih sirupih je vsebnost fruktoze med 5 in 50 odstotki, medtem ko 
fruktozno-glukozni sirupi vsebujejo več kot 50 odstotkov fruktoze. V Evropi se obe vrsti 
sirupa imenujeta tudi izoglukoza. V ZDA imajo sirupi običajno vsebnost fruktoze med 42 ali 
55 odstotki in se imenujejo tudi High Fructose Corn Syrup (HFCS).24

24 https://www.transgen.de/datenbank/zutaten/2531.isoglucose.html
25 https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/markets-and-prices/medium-term-outlook/2016/2016-fullrep_en.pdf
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Preobčutljivost za fruktozo: ocenjuje se, da dnevna poraba fruktoze znaša približno 40 gramov.26  
Toda že pri 25 gramih fruktoze se lahko pri skoraj vsaki tretji osebi zaradi preobčutljivosti pojavijo 
trebušne in črevesne težave. Pri zdravih ljudeh, zlasti pri otrocih, lahko več kot 35 gramov sadnega 
sladkorja povzroči težave. To količino pri nekaterih ljudeh telo le stežka absorbira, kar lahko povzroči 
tudi drisko in napenjanje.27 

Možni negativni učinki na zdravje: različne študije kažejo, da prevelik vnos fruktoze povečuje 
tveganje za prekomerno telesno težo (debelost), sladkorno bolezen, presnovne motnje in srčno-žilne 
bolezni.28

V nasprotju s presnovo glukoze poteka presnova fruktoze v jetrih. Povečan vnos fruktoze lahko tako 
pripelje do pojava nealkoholne zamaščenosti jeter, ki je podobna zamaščenosti jeter, ki jo lahko 
povzroči zloraba alkohola. Ocenjuje se, da ima to težavo danes v Evropi do 30 odstotkov prebivalstva, 
kar lahko vpliva na zdravje ter privede do sladkorne bolezni in visokega krvnega tlaka.29

Količina fruktoze, ki jo zaužijemo v sadju kot del uravnotežene prehrane, je običajno neškodljiva. 
Praviloma je že sam volumen sadja tisti, ki preprečuje, da bi s svežimi jabolki, hruškami in drugim 
sadjem zaužili preveč fruktoze. Tako si težko predstavljamo, da bi pojedli 13 pomaranč, lažje pa, da bi 
popili liter pomarančnega soka, ki ga lahko pripravimo iz 13 pomaranč.

Proizvodnja: glukozno-fruktozni sirup ni problematičen le iz zdravstvenih razlogov, ampak tudi zato, 
ker ga lahko pridobimo iz gensko spremenjene koruze. Res pa je, da morajo biti sestavine iz škroba, 
ki se pridobijo neposredno iz gensko spremenjenih rastlin (na primer koruze), obvezno označene. 
To velja tudi za glukozno-fruktozni sirup.30

26 Volynets V, Kuper MA, Strahl S et al. (2012) Nutrition, intestinal permeability, and blood ethanol levels are altered in patients with nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD). Dig Dis Sci; 57: 1932-1941,    
    https://www.verbraucherzentrale.de/Fruchtzucker
27 https://www.verbraucherzentrale.de/Fruchtzucker
28 Bray, George A. et al. (2004) Consumption of high-fructose corn syrup in beverages may play a role in the epidemic of obesity. The American Journal of Clinical Nutrition, Volume 79(4): 537-543.
29 Weiss J, Rau M, Geier A (2014) Non-alcoholic fatty liver disease: epidemiology, clinical course, investigation, and treatment. Deutsches Arzteblatt Int 111: 447–452.
30 https://www.transgen.de/datenbank/zutaten/2531.isoglucose.html
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Kako ravnamo z glukozno-fruktoznim sirupom?
Na splošno uporabljamo živila, ki niso bila gensko spremenjena. Čeprav se je sistem kvot iztekel, 
v naših izdelkih ne uporabljamo večjih količin glukozno-fruktoznega sirupa kot pred tem. Na začetku 
leta 2018 smo poleg tega naredili prve korake v smeri načelnega opuščanja tega sirupa.

Naš dolgoročni cilj je, da glukozno-fruktozni sirup uporabimo samo takrat, ko je to potrebno 
s tehnološkega vidika, vendar ne več za namene sladkanja. 

Tudi ko živilo vsebuje glukozno-fruktozni sirup, je delež fruktoze nižji od 42 odstotkov. Tako zagotovimo, 
da ni uporabljen HFCS.

Cilji Uporaba glukozno-fruktoznega sirupa le, ko je 
tehnološko potrebno, vendar ne za sladkanje.

Pri uporabi glukozno-fruktoznega sirupa je delež 
fruktoze nižji kot 42 %, s čimer zagotavljamo, da 
ni uporabljen HFCS (High Fructose Corn Syrup).

Januar 2025
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5 Na enem mestu: kako označujemo izdelke
Embalažo lastnih blagovnih znamk oblikujemo tako, da so vse pomembne informacije o živilih in 
sestavinah hitro dostopne in jasne. Poleg tega je na embalaži navedeno zgolj to, kar izdelek dejansko 
vsebuje.

Enotno označevanje na ravni Evropske unije
Evropska uredba o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom 1169/2011 opredeljuje enotne in 
jasne specifikacije za označevanje in informacije na embalaži po vsej Evropi. Te informacije med 
drugim vključujejo:

  • ime živila, 
 • seznam sestavin in izpostavljenost sestavin, ki lahko povzročijo alergije ali preobčutljivost 
 (alergene sestavine označujemo v krepkem tisku), 
  • datum minimalne trajnosti, 
  • neto količino, 
  • ime ali naziv podjetja in naslov nosilca živilske dejavnosti, 
  • označbo hranilne vrednosti.

Strožje od zahtev
Pri preglednosti označevanja gre družba Lidl še korak dlje in poleg zahtevanega v uredbi 1169/2001 
navaja še naslednje:

  • informacije o hranilni vrednosti na enem mestu: pri informacijah o hranilni vrednosti in 
sestavinah sledimo zakonskim določbam. Informacije so natisnjene v enotni pisavi, kar strankam olajša 
informiranje. Preglednica na enem mestu prikaže, katera hranila vsebuje izdelek in kakšna je njegova 
kalorična vrednost. Kadar je navedena porcija, sta v skladu z uredbo o informacijah o živilih (VO (EU) 
št. 1169/2011) ustrezno preračunana tudi energijska vrednost na porcijo in delež izkoriščenosti glede 
na priporočene dnevne potrebe odrasle osebe.
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hranilna vrednost                                                  ⌀/100 g ⌀/porcija 150 g                                                             % RI

energijska vrednost                                685 kJ/164 kcal 1029 kJ/247 kcal                                                        12 %

maščobe                                                                  10,0 g 
od tega nasičene maščobne kisline                       7,0 g

15,0 g                                                                          21 % 
10,5 g                                                                          53 %

ogljikovi hidrati                                                       15,9 g 
od tega sladkorji                                                     14,8 g

23,9 g                                                                           9 % 
22,2 g                                                                          25 %

beljakovine                                                               2,4 g 3,6 g                                                                              7 %

sol                                                                            0,08 g 0,12 g                                                                           2 %

RI (reference intake) = priporočeni vnosi za povprečno odraslo osebo (8400 kJ/2000 kcal)

  • datum minimalne trajnosti je naveden v istem vidnem polju kot natančna oznaka proizvoda, količina 
ter morebitna vsebnost alkohola in njegova količina.

  • če izdelek, ki je namenjen neposrednemu zaužitju in ga ni treba segrevati, vsebuje alkohol, je to 
jasno označeno tako na seznamu sestavin kot tudi v rumenem besedilnem polju. Takšen primer je na 
primer naša mlečna čokolada s 40 odstotki polnila z vodko in okusom limone.

  • informacije o izvoru rib poudarimo v rumenem besedilnem polju. To velja tudi za predelana živila 
z velikim deležem rib.

Vsebuje alkohol

Atlantski losos (Salmo salar), gojeno na Norveškem.

www.lidl.sii
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  • velikosti porcij: poleg obveznih prehranskih informacij lahko proizvajalci prostovoljno navajajo 
tudi informacije o hranilni vrednosti za posamezno porcijo ali jedilno enoto. Podatke o energijski 
vrednosti in količini hranil je dovoljeno navajati na način tako imenovane odstotne izkoriščenosti 
priporočenih vnosov. Pri tem je treba priporočene vnose preračunati v skladu z dnevno porabo 2000 
kilokalorij. To je referenčna vrednost dnevnega vnosa pri odrasli ženski. Velikosti porcij trenutno 
niso določene in jih lahko proizvajalci določijo sami. V družbi Lidl navajamo velikosti porcij čim 
bolj smiselno kot dodatne informacije. Poleg tega pri svojih zamrznjenih picah dodatno navajamo 
tudi hranilno vrednost posamezne pice, pri čokoladnih ploščicah pa hranilno vrednost posamezne 
ploščice. Na sprednji strani embalaže naši izdelki nimajo navedenih odstotkov velikosti porcij, saj je 
težko določiti porcijo, ki bi ustrezala vsem (otrokom, ženskam in moškim). Ker je dnevna referenčna 
količina izračunana za povprečno odraslo osebo, pri živilih, ki so posebej privlačna za otroke, ne 
navajamo deleža izkoriščenosti dnevnih potreb.

Naj trajnostna pridelava živil postane vidna
Veliko nam pomeni, da lahko svojim strankam ponudimo izdelke, ki so bili proizvedeni na družbeno 
odgovoren način, zato tesno sodelujemo z zunanjimi organizacijami in iniciativami. Veliko naših živil 
je označenih z oznakami kakovosti, ki zagotavljajo dodatne informacije. Oznake, kot so BIO, Fairtrade, 
MSC, ASC, UTZ, Rainforest Alliance – če naštejemo le nekatere – zagotavljajo odgovorno proizvodnjo, 
visoko transparentnostoi ali ozaveščeno prehranjevanje.
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6 Povzetek in pogled naprej
»Najboljša živila za ozaveščeno prehrano«
V skladu z našo pobudo Ustvarimo boljši svet smo opredelili nabavno politiko za živila, ki jo redno 
preverjamo, kritično proučujemo in razvijamo. V tem dokumentu smo opisali, kako pri vsakodnevnih 
odločitvah izpolnjujemo svojo odgovornost do visoke kakovosti izdelkov in se pri tem odzivamo na 
potrebe kupcev ter pravila delovanja živilskega trga.

Naši cilji in ukrepi
Ponudbo izdelkov lastnih blagovnih znamk nenehno preverjamo in izboljšujemo. Zato sprejemamo 
izzive, postavljamo cilje in določamo standarde celo tam, kjer jih predpisi in zahteve nacionalnih 
zakonodaj in Evropske unije ne predvidevajo.

Med ključnimi cilji naše nabavne politike je optimizacija lastnih blagovnih znamk pri vsebnosti 
sladkorja, maščob in soli. V skladu z našimi prizadevanji za bolj zdravo prehranjevanje si Lidl Slovenija 
postavlja cilj, da do leta 2025 s pomočjo različnih ukrepov pri izdelkih lastnih blagovnih znamk zmanjša 
delež dodanega sladkorja in soli za 20 odstotkov. Kot je razvidno iz poglavja 3.4, smo na tem področju 
dosegli že pomembne uspehe. Pri dodanih maščobah pa je cilj, da v živilih lastnih blagovnih znamk 
dosežemo največji možni delež nenasičenih maščobnih kislin.

Pri naši nabavni politiki smo v ospredje postavili zdravo hrano, se pravi zagotavljanje visokokakovostnih 
živil, ki ustrezajo različnim zahtevam naših strank, vključno z živili brez laktoze in glutena, 
vegetarijanskimi in veganskimi alternativami ter izdelki z ekološkim certifikatom.

Nenehno posodabljanje temeljnih načel
Dokument Zaveza za ozaveščeno zdravo prehrano opisuje aktualna merila, zahteve in cilje. Nanaša 
se na izdelke lastnih blagovnih znamk Lidla Slovenija, ki se nenehno razvijajo, prilagajajo najnovejšim 
znanstvenim izsledkom ter družbenim zahtevam, hkrati pa jih ob stalnem posodabljanju in spremljanju 
doseganja zastavljenih ciljev ter rezultatov na transparenten način predstavljamo tudi v javnosti.
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7 Pregled ciljev
Cilji

Akrilamid Kolikor hitro je mogoče.

1. korak: doseganje ciljnih 
vrednosti v vseh blagovnih 
skupinah.

2. korak: opredelitev in doseganje 
strožjih ciljnih vrednosti.

3-monokloropropan-1,2-diol 
(3-MCPD) Kolikor hitro je mogoče.

Največ 50 % vsebnost 3-MCPD 
v izdelkih lastnih blagovnih znamk.

Nadomeščanje palminega olja 
z drugimi maščobami/olji, 
v kolikor nima negativnih učinkov 
na senzorično oceno.

MOSH/MOAH Kolikor hitro je mogoče.

Zniževanje vsebnosti ostankov 
mineralnih olj v vseh živilih:
MOSH največ 2 mg/kg, 
MOAH < meja detekcije.

Pirolizidinski alkaloidi (PA) in 
tropan alkaloidi (TA) Kolikor hitro je mogoče.

Znižanje vsebnosti pirolizidinskih 
alkaloidov in tropan alkaloidov:
PA: doseganje referenčne 
vrednosti do največ 50 %,
TA: brez obremenitve s TA.

Fitofarmacevtska sredstva Kolikor hitro je mogoče. Ponudba živil, če je le mogoče, 
brez ostankov pesticidov.

Sol/Sladkor Januar 2025

Zmanjšanje povprečne količine 
dodanega sladkorja in soli 
v izdelkih lastnih blagovnih 
znamk za 20 %.

Pri zniževanju vsebnosti sladkorja: 
osredotočanje predvsem na živila, 
ki so priljubljena pri otrocih.

Pri zniževanju vsebnosti soli: 
osredotočanje na skupino živil široke 
potrošnje, ki predstavljajo velik delež 
dnevnega vnosa soli.
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Cilji

Barvila December 2020

Preverba nujnosti uporabe barvil pri vseh 
izdelkih z dodatkom barvil.

Uporaba živil z barvilnimi učinki, 
kjer so nepogrešljiva.

Opustitev umetnih barvil, kjer je mogoče.

Popolna opustitev rabe karminov 
in eritrozina.

Konzervansi December 2020

Zmanjšanje uporabe konzervansov ali 
njihova popolna opustitev razen v primerih, 
ko negativno vpliva na varnost živil. 

Preverjanje, ali je uporaba konzervansov 
potrebna. 

Iskanje primernih tehnologij, ki zagotavljajo 
trajnost in varnost izdelkov tudi brez 
uporabe konzervansov.

Arome December 2020
Preverba nujnosti uporabe arom v vseh 
aromatiziranih izdelkih. 

Opustitev umetnih arom, kjer je mogoče.

Maščobe Kolikor hitro je mogoče.

Izboljšanje sestave maščobnih kislin na 
primer z uporabo repičnega olja.

Opuščanje hidrogeniranih maščob, kjer je 
to tehnološko mogoče.

Palmino olje Kolikor hitro je mogoče. Znižanje vsebnosti palminega olja ali po 
možnosti njegova popolna opustitev.

Izoglukoza  
(glukozno-fruktozni sirup) Januar 2025

Uporaba glukozno-fruktoznega sirupa le, 
ko je tehnološko potrebno, vendar ne za 
sladkanje.

Pri uporabi glukozno-fruktoznega sirupa 
je delež fruktoze nižji kot 42 %, s čimer 
zagotavljamo, da ni uporabljen HFCS 
(High Fructose Corn Syrup).
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