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Anotace:  Tento pracovní list slouží k procvičení znalostí a získání nových 
informací z oblasti zdravé výživy člověka. Lze jej využít jak 
v hodinách chemie, tak i biologie. Žáci pracují samostatně doma 
za využití internetu a knižních zdrojů. V následující hodině 
prezentují výsledky své práce před spolužáky. 
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Aditiva 

1.  
Potraviny se vyrábějí z rostlinných a živočišných surovin. Velmi často se do nich 
přidávají aditiva, což jsou látky, které prodlužují trvanlivost potravin nebo upravují 
jejich vlastnosti (vzhled, vůni, chuť apod.). Aditiva mohou být přírodního původu nebo 
se jedná o látky syntetické. Označují se písmenem E a číselným kódem (tzv. éčka). 
Postupem času vědci dospěli k názoru, že mnohá aditiva mohou mít špatný vliv na lidské 
zdraví a je lepší se jejich konzumaci vyhnout. Doplňte následující tabulku za využití 
literatury nebo internetu: 

 

 

aditivum označení E 
význam 

v potravinách 
vliv na zdraví 

člověka 

glutamát sodný    

 E210 konzervant  

aspartam   

neurotoxin, obezita, 
bolest hlavy, změny 
nálady, nespavost, 

narušuje 
krátkodobou paměť 

 E173 barvivo  

kyselina fosforečná   

překyselení 
organizmu, 
nadměrné 

vylučování vápníku 
z těla (při vysoké 

konzumaci) 
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2. Prostudujte složení potravin, které běžně kupujete a konzumujete 
a napište název alespoň jedné potraviny, ve které se vyskytují 
aditiva zmíněná v předchozím úkolu. 

a) hliník: 
b) glutamát sodný: 
c) kyselina benzoová: 
d) kyselina fosforečná: 
e) aspartam:  

3. Napište chemické vzorce následujících aditiv: 
a) kyselina benzoová 
b) benzoan sodný 
c) benzoan draselný 

4. Některá aditiva jsou ze skupiny aminokyselin. Napište chemické 
vzorce následujících látek: 

a) kyselina glutamová 
b) fenylalanin 

5. Do potravin se mohou dostávat cizorodé látky i náhodně. Tuto 
skupinu látek pak označujeme jako kontaminanty (cizorodé látky 
znečišťující). Tyto látky obvykle pocházejí ze zemědělské výroby 
nebo znečištěného životního prostředí odpady z průmyslu či jinou 
činností člověka. Které z následujících kontaminantů mohou být 
v potravinách? 

a) karotenoidy 
b) fungicidy 
c) olovo 
d) solanin 
e) insekticidy 
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Řešení: 

1.  

aditivum označení E 
význam 

v potravinách 
vliv na zdraví 

člověka 

glutamát sodný E621 
zvýrazňovač chuti a 

vůně 

zvýšení krevního 
tlaku, bušení srdce, 
obezita, neurotoxin 

kyselina benzoová E210 konzervant 
kopřivka, astma, 

hyperaktivita dětí, 
bolest hlavy 

aspartam E951 sladidlo 

neurotoxin, obezita, 
bolest hlavy, změny 
nálady, nespavost, 

narušuje 
krátkodobou paměť 

hliník E173 barvivo neurotoxin 

kyselina fosforečná E338 
antioxidant, 

regulátor kyselosti 

překyselení 
organizmu, 
nadměrné 

vylučování vápníku 
z těla (při vysoké 

konzumaci) 

 

2. Prostudujte složení potravin, které běžně kupujete a konzumujete 
a napište název alespoň jedné potraviny, ve které se vyskytují 
aditiva zmíněná v předchozím úkolu. 

a) hliník: cukrovinky na zdobení sladkostí (např. stříbrné kuličky), mražené 
potraviny … 

b) glutamát sodný: instantní polévky, nudle, sójová omáčka, vegeta, masox… 
c) kyselina benzoová: chilli omáčka, steaková omáčka, hořčice, dressing, 

tatarská omáčka … 
d) kyselina fosforečná: coca cola a colové limonády, limonády , hermelínový 

salát… 
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e) aspartam: žvýkačky, slazené nápoje bez cukru, dia výrobky… 

3. Napište chemické vzorce následujících aditiv: 
a) kyselina benzoová 

O

OH

 

b) benzoan sodný 

O

O

Na

 

c) benzoan draselný 

O

O

K

 

4. Některá aditiva jsou ze skupiny aminokyselin. Napište chemické 
vzorce následujících látek: 
a) kyselina glutamová 

O O

OHOH

NH2  

 

b) fenylalanin 

O

NH2

OH

 

5. Do potravin se mohou dostávat cizorodé látky i náhodně. Tuto 
skupinu látek pak označujeme jako kontaminanty (cizorodé látky 
znečišťující). Tyto látky obvykle pocházejí ze zemědělské výroby 
nebo znečištěného životního prostředí odpady z průmyslu či jinou 
činností člověka. Které z následujících kontaminantů mohou být 
v potravinách? 
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a) karotenoidy 
b) fungicidy 
c) olovo 
d) solanin 
e) insekticidy 
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Tento digitální učební materiál byl vytvořen pomocí software: 

1. Microsoft Office 2010 
2. ACD ChemSketch (Freeware)  

Použitý zdroj: 

VODRÁŽKA, Zdeněk. Biochemie. 2.upravené vydání.Praha: Academia, 2002, ISBN 80-
200-0600-1. 

STRUNECKÁ, Anna; PATOČKA, Jiří. Doba jedová. Praha: Stanislav Juhaňák - Triton, 2011, 
ISBN 978-80-7387-469-8. 

 

 

Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech 
typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


