
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

P3 PRO kategorizacija  
zdravstvenih trditev 

 
Martina Puc 

 
 



P3 PRO kategorizacija zdravstvenih trditev 
 
Avtorica: Martina Puc  

Tehnična postavitev: Meta Galjot  
Izdal in založil:  

COVIRIAS, Parmova 14, 1000 Ljubljana  

www.pretehtajte.si, telefon: 01 23 22 097, p3professional@covirias.si  
Ljubljana, november 2016  

 
1. izdaja  

Brezplačna publikacija 
 

Publikacija je izdana v elektronski obliki v formatu pdf. 

Publikacija je objavljena na spletni povezavi: 
http://www.pretehtajte.si/vsrediscu/nova-p3-pro-kategorizacija-zdravstvenih-trditev-7d7595b4a0 

 

 

CIP - Kataložni zapis o publikaciji  
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana  

 
663/664:003.29  

613.292:003.29  

 
PUC, Martina  

        P3 PRO kategorizacija zdravstvenih trditev [Elektronski vir] / Martina Puc. - 1. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Covirias, 2016  
 

Način dostopa (URL): http://www.pretehtajte.si/vsrediscu/nova-p3-pro-kategorizacija-zdravstvenih-trditev-7d7595b4a0  

 
ISBN 978-961-92925-4-9 (pdf)  

 
287357696 

 
 



4 
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Vse avtorske in druge pravice v povezavi z bazo in/ali kategorijami so pridržane. 

Kategorizacija odobrenih zdravstvenih trditev 
 
Število odobrenih zdravstvenih trditev za živila in med njimi tudi prehranska dopolnila je preveliko, da bi jih zlahka obvladovali na pamet, brez kakršnihkoli 

pripomočkov. Krepko čez 200 jih je namreč, kar predstavlja pri raznolikih kombinacijah izdelkov, ki so na trgu1, težko obvladljiv obseg informacij tudi za tiste, ki se s 
področjem poklicno ukvarjajo. Sistematična ureditev s kategorizacijo pa lajša preglednost odobrenih zdravstvenih trditev na način, ki podpira tudi osebno delo s 

strankami. 

 
V Evropski uniji je Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) pristojna ustanova2, ki strokovno presoja delovanje posameznih sestavin oziroma živil in določa pogoje 

za uporabo trditev na izdelkih. EFSA nudi tudi spletni dostop do vseh svojih izdanih mnenj3, Evropska komisija pa pregled tistih trditev, ki jih je odobrila4. Vendar je 
posameznih sestavin, na katere se trditve nanašajo, tako veliko, da tudi dostop na spletu sam po sebi ne poveča njihove preglednosti. Zato so zdravstvene trditve, ki 

jih je Evropska komisija odobrila na podlagi strokovnega mnenja EFSE, sicer ključne informacije, ki pa so v pričujoči kategorizaciji razporejene v P3 kategorije glede na 
sestavine, na katere se nanašajo. Tako lahko uporabnik – glede na sestavino, ki ga zanima – ugotovi, kakšno je lahko maksimalno pričakovano delovanje izdelka. 

 
Besedna zveza “maksimalno pričakovano delovanje izdelka” je pomembna, saj je delovanje izdelka odvisno od številnih dejavnikov in ne le vrste, kemične oblike in 

količine posamezne sestavine, temveč tudi tehnološke oblike, nutrikinetike5 in tako naprej. 

 
V praksi je namreč opaziti, da se na primer niti vsi farmacevti niti zdravniki ne zavedajo razlik med tehnološkimi oblikami prehranskih dopolnil in farmacevtskih oblik 

zdravil. Tako izdelke pogosto obravnavajo kot ekvivalentne zgolj na podlagi informacije o vsebnosti določene pavšalno opredeljene sestavine, npr. količine magnezija. 
Zaskrbljujoče je tudi dejstvo, da nas brez podatkov o nutrikinetiki nekateri “strokovnjaki” izobražujejo o delovanju posameznih sestavin prehranskih dopolnil, tako da iz 

raziskovalnih podatkov o delovanju ene sestavine na celični ravni sklepajo o delovanju izdelkov na celoten organizem. Pri čemer se pri delovanju pogosto osredotočajo 
na zdravljenje, ki ga ne ločijo od pomena hranil za normalen potek fizioloških funkcij.  

 
Poleg tega ni nepomembno, kako transparentna je sestava posameznega izdelka. Katere sestavine je proizvajalec vgradil v izdelek, je vprašanje, na katerega namreč 

ne dobimo vedno odgovora zgolj iz same deklaracije na izdelku. Tako so na primer na trgu izdelki, pri katerih proizvajalec na deklaraciji našteva količine mineralov, v 

izdelek pa je vgradil posušene alge, katerih vrste ne opredeli natančno, prav tako ne njihove obdelave. Ali pa navaja količino polifenolov, uporabil pa je posušeno 
jagodičevje. Za delovanje celokupnega izdelka, ki ga nekdo zaužije, je namreč pomembno, ali so v izdelku zgolj navedene sestavine, ali še nek »matriks«, katerega 

učinek na nutrikinetiko ni znan. Da ne govorimo o vprašanju, ali so navedene količine sestavin dejansko preverljive, ali pa gre zgolj za literaturni podatek o vrsti 
surovine. 

 
Med trditvami v pričujočem orodju so 'funkcijske' trditve (13. člen Uredbe (ES) št. 1924/2006), ki se nanašajo na rast, razvoj in telesne funkcije, na psihološke ali 

vedenjske funkcije ter na hujšanje oziroma nadzorovanje teže. Drugi tip trditev so trditve za 'zmanjševanje tveganj' (člen 14(1)(a) Uredbe). Tovrstne trditve se 
nanašajo na zmanjšanje tveganja za razvoj bolezni ipd. V tretji skupini so odobrene trditve, ki se nanašajo na razvoj in zdravje otrok (člen 14(1)(b) Uredbe). 

                                                           
1 Puc, Martina. 2016. Pravi izzivi trženja prehranskih dopolnil v letu 2016. Ljubljana: COVIRIAS. 
2 Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (28. januar 2002). 
3 EFSA. Dostopno prek: http://www.efsa.europa.eu/en/publications (15.11.2016). 
4 Evropska komisija. EU Register on nutrition and health claims. Dostopno prek: http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=search (15.11.2016). 
5 Nutrikinetika preučuje, kaj se dogaja s posameznim hranilom v človeškem telesu, kako poteka njegova absorbcija, porazdelitev, presnova in izločanje. 

http://www.efsa.europa.eu/en/publications
http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=search
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Pri vitaminih in mineralih so navedbe o priporočenih dnevnih vnosih za odrasle, katerih vir je NIJZ6.  

 

Trditve, ki jih EFSA še ni ocenila ali Komisija še ni dokončno obravnavala, se lahko še naprej uporabljajo v skladu s členom 28(5) in (6) Uredbe (ES) št. 1924/2006. 
Tako še vedno lahko na posameznih izdelkih naletite na trditve, ki niso zbrane v tem orodju, saj je določeno število funkcijskih trditev še vedno v procesu ocenjevanja 

s strani EFSE in čakajo na potrditev oz. zavrnitev Evropske komisije ali pa se nanašajo na botanične sestavine. 
 

Tako imenovane botanične sestavine potrebujejo poseben poudarek, saj so predmet različnih interesov. Zdravstvene trditve, ki se nanašajo nanje, so zato v času 
priprave tega teksta še vedno v stanju statusa quo. Kot je razvidno iz kategoriziranih odobrenih trditev med njimi ni nobenih, ki se nanašajo na rastlinske izvlečke, 

čeprav je na EFSO prispelo kar nekaj vlog. Če pogledamo iz perspektive slovenskega potrošnika in se zazremo v ponudbo izdelkov z rastlinskimi izvlečki na slovenskem 
trgu, ni videti racionalnega razloga, da bi rastlinski izvlečki prispevali k fiziološkim procesom in normalnemu delovanju človeškega organizma. Skoraj vsi namreč bolj ali 

manj odkrito navajajo zdravljenje oziroma lajšanje bolezenskih težav kot edino delovanje. Zato je že zaradi definicije zdravil v relevantni zakonodaji na nivoju Evropske 

unije7 nesprejemljivo sprenevedanje z dovoljevanjem formalne prodaje teh izdelkov kot prehranskih dopolnil. Zakaj se nihče jasno in glasno ne izrazi, da je cesar v 
resnici gol? Ker je to nepomembno? Zdravljenje raka je torej nepomembno? No, če preskočimo k suhim rastlinam, pa ne moremo mimo dejstva, da je med njimi kar 

nekaj zdravil iz ayurvedskega sistema zdravljenja. A zdravljenje je zdravljenje, ne glede na to, v kakšen sistem sodi. Kar med drugim pomeni, da je potrebno ustrezno 
diagnosticiranje in spremljanje terapije8 bolnika. Dovoljevanje, da se tovrstni izdelki tržijo kot prehranska dopolnila, je zato nevarno in v prihodnje bo zanimivo 

spremljati, ali bo nutrivigilančni sistem9 to zaznal. 
 

Posebno kategorijo izdelkov predstavljajo medicinske gobe, za katere prav tako ni odobrenih zdravstvenih trditev, saj se ne označujejo brez razloga kot medicinske10. 
Pa vendar se tržijo kot prehranska dopolnila. Kakšno posebno hranilno sestavino vsebujejo, da jo je smiselno koncentrirati? Če pogledate predstavitve izdelkov, ki jih 

vsebujejo, je nedvoumen odgovor: zdravilne učinkovine. Tudi med čebeljimi izdelki ni odobrenih zdravstvenih trditev, a očitno nihče noče nasprotovati lokalni tradiciji, 

v kateri velja celo, da je vse, kar čebele pridelajo, tudi za človeka zdravilno. Čeprav je očitno, da je edino hranilo, v za človeka omembe vrednih količinah, sladkor v 
medu.  

 
Različne raziskave kažejo, da več kot polovica naših prebivalcev pričakuje11, da jim bodo prehranska dopolnila preprečila nastanek bolezni ali jih celo zdravila. Upam, 

da bo pričujoče delo prispevalo k osveščanju ljudi k realnejšim pričakovanjem o delovanju prehranskih dopolnil in drugih živil. 
Ker pa ljudje pričakujejo informacijo o prehranskih dopolnilih predvsem od zdravnikov in lekarnarjev12, upam, da se bodo le-ti dobro pripravili in da jim bo v pomoč 

tudi ta tekst. 

 

 

                                                           
6 Inštitut za varovanje zdravja. 2013. Referenčne vrednosti za vnos vitaminov in mineralov – tabelarična priporočila za otroke, mladostnike, odrasle in starejše. Ljubljana: IVZ. 
7 Directive 2001/83/EC , Regulation (EC) No 726/2004. 
8 Nekatere razlike med zdravili in prehranskimi dopolnili so opisane v Puc idr. 2016. Konoplja na krožniku: Nekateri drugi pogledi. Ljubljana: COVIRIAS. 
9 Blaznik, Urška in Martina Puc, Mojca Triler, Marjeta Recek. 2016. Spremljanje neželenih dogodkov v povezavi z živili/prehranskimi dopolnili – nutrivigilanca. Glasilo Zdravniške zbornice Slovenije 
ISIS, oktober 2016, št. 10, str. 23-27. Dostopno prek: http://pubhtml5.com/agha/ubps (10.11.2016) 
10 O smiselnosti nemedicinskih gob med prehranskimi dopolnili pišeta Mahorič, Dunja in Martina Puc. 2014. Je gobova juha zdravilna ali le krepčilna, in zakaj? Dostopno prek: 

http://pretehtajte.si/dunja-mahoric-martina-puc-je-gobova-juha-zdravilna-ali-le-krepcilna-in-zakaj-a8a62c7991  (10.11.2016). 
11 Ministrstvo za zdravje. 2010. Raziskava javnega mnenja o uporabi prehranskih dopolnil. Dostopno prek: 
http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/zakonodaja/mednarodna_zakonodaja/VARNOST_%C5%BDIVIL/PARSIFAL-porocilo_raziskave.pdf (10.11.2016) 
12 Covirias, Medicina danes, Lekarne Ptuj 2012. Raziskava o prehranskih dopolnilih med obiskovalci Lekarn Ptuj. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02001L0083-20121116&qid=1472567249742&from=EN
http://pubhtml5.com/agha/ubps
http://pretehtajte.si/dunja-mahoric-martina-puc-je-gobova-juha-zdravilna-ali-le-krepcilna-in-zakaj-a8a62c7991
http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/zakonodaja/mednarodna_zakonodaja/VARNOST_%C5%BDIVIL/PARSIFAL-porocilo_raziskave.pdf
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Odobrene zdravstvene trditve po clenu 13, ki se ne nanašajo na zmanjšanje 
tveganja za bolezen 
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VITAMINI 
 

Hranilo, snov, živilo 

ali kategorija živil 
Trditev 

Pogoji uporabe trditve in pogoji in/ali 

omejitve uporabe živila in/ali dodatno 

pojasnilo ali opozorilo 

Priporočen dnevni 

vnos za odrasle 

Številka v strokovni reviji 

EFSA in Uredba EU 

Biotin Biotin prispeva k 

sproščanju energije pri 

presnovi. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir biotina, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR 

[IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

Priporočeno je 

jemanje 30-60 µg 

biotina na dan. 

2009;7(9):1209 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Biotin Biotin prispeva k 

delovanju živčnega 

sistema. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir biotina, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR 

[IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

Priporočeno je 

jemanje 30-60 µg 

biotina na dan. 

2009;7(9):1209 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Biotin Biotin prispeva k 

presnovi makrohranil. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir biotina, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR 

[IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

Priporočeno je 

jemanje 30-60 µg 

biotina na dan. 

2009;7(9):1209, 

2010;8(10):1728 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Biotin Biotin prispeva k 

normalnemu 

psihološkemu delovanju. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir biotina, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR 

[IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

Priporočeno je 

jemanje 30-60 µg 

biotina na dan. 

2010;8(10):1728 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Biotin Biotin prispeva k 

ohranjanju zdravih las. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir biotina, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR 

[IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

Priporočeno je 

jemanje 30-60 µg 

biotina na dan. 

2009;7(9):1209, 

2010;8(10):1728 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1209.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1209.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1209.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1728.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1728.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1209.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1728.pdf
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VITAMINI 
 

Hranilo, snov, živilo 

ali kategorija živil 
Trditev 

Pogoji uporabe trditve in pogoji in/ali 

omejitve uporabe živila in/ali dodatno 

pojasnilo ali opozorilo 

Priporočen dnevni 

vnos za odrasle 

Številka v strokovni reviji 

EFSA in Uredba EU 

Biotin Biotin prispeva k 

ohranjanju zdravih 

sluznic 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir biotina, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR 

[IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

Priporočeno je 

jemanje 30-60 µg 

biotina na dan. 

2009;7(9):1209 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Biotin Biotin prispeva k 

ohranjanju zdrave kože. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir biotina, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR 

[IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

Priporočeno je 

jemanje 30-60 µg 

biotina na dan. 

2009;7(9):1209, 

2010;8(10):1728 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Folat Folat prispeva k razvoju  

materinega tkiva med 

nosečnostjo. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir folata, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR 

[IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

 

Priporočeno je 

jemanje 400 µg folata 

na dan. 

2009;7(9):1213 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Folat Folat prispeva k sintezi  

aminokislin. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir folata, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR 

[IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

Priporočeno je 

jemanje 400 µg folata 

na dan. 

2010;8(10):1760 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Folat Folat prispeva k 

nastajanju krvi. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir folata, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR 

[IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

Priporočeno je 

jemanje 400 µg folata 

na dan. 

2009;7(9):1213 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1209.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1209.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1728.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1213.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1760.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1213.pdf
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VITAMINI 
 

Hranilo, snov, živilo 

ali kategorija živil 
Trditev 

Pogoji uporabe trditve in pogoji in/ali 

omejitve uporabe živila in/ali dodatno 

pojasnilo ali opozorilo 

Priporočen dnevni 

vnos za odrasle 

Številka v strokovni reviji 

EFSA in Uredba EU 

Folat Folat prispeva k 

presnovi homocisteina. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir folata, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR 

[IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

Priporočeno je 

jemanje 400 µg folata 

na dan. 

2009;7(9):1213 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Folat Folat prispeva k 

normalnemu 

psihološkemu delovanju. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir folata, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR 

[IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

Priporočeno je 

jemanje 400 µg folata 

na dan. 

2010;8(10):1760 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Folat Folat prispeva k 

delovanju imunskega 

sistema. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir folata, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR 

[IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

Priporočeno je 

jemanje 400 µg folata 

na dan. 

2009;7(9):1213 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Folat Folat prispeva k 

zmanjševanju 

utrujenosti in 

izčrpanosti. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir folata, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR 

[IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

 

Priporočeno je 

jemanje 400 µg folata 

na dan. 

2010;8(10):1760 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Folat Folat ima vlogo pri 

delitvi celic. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir folata, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR 

[IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

 

Priporočeno je 

jemanje 400 µg folata 

na dan. 

2009;7(9):1213, 

2010;8(10):1760 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1213.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1760.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1213.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1760.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1213.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1760.pdf
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Blagovne znamke P3 upravlja družba RES-PONS d.o.o., www.res-pons.com 
Vse avtorske in druge pravice v povezavi z bazo in/ali kategorijami so pridržane. 

 

VITAMINI 
 

Hranilo, snov, živilo 

ali kategorija živil 
Trditev 

Pogoji uporabe trditve in pogoji in/ali 

omejitve uporabe živila in/ali dodatno 

pojasnilo ali opozorilo 

Priporočen dnevni 

vnos za odrasle 

Številka v strokovni reviji 

EFSA in Uredba EU 

Holin Holin prispeva k 

presnovi homocisteina. 

Trditev se lahko uporablja le za živilo, ki 

vsebuje vsaj 82,5 mg holina na 100 g ali 100 

ml ali na en obrok živila. 

 

 

 2011;9(4):2056 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Holin Holin prispeva k 

presnovi maščob. 

Trditev se lahko uporablja le za živilo, ki 

vsebuje vsaj 82,5 mg holina na 100 g ali 100 

ml ali na en obrok živila. 

 

 2011;9(4):2056 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Holin Holin ima vlogo pri 

delovanju jeter. 

Trditev se lahko uporablja le za živilo, ki 

vsebuje vsaj 82,5 mg holina na 100 g ali 100 

ml ali na en obrok živila. 

 

 2011;9(4):2056, 

2011;9(6):2203 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Niacin Niacin prispeva k 

sproščanju energije pri 

presnovi. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir niacina, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR 

[IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

Za ženske je 

priporočeno jemanje 

13 mg, za moške pa 

15-17 mg niacina na 

dan. 

2009;7(9):1224, 

2010;8(10):1757 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Niacin Niacin prispeva k 

delovanju živčnega 

sistema. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir niacina, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR 

[IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

Za ženske je 

priporočeno jemanje 

13 mg, za moške pa 

15-17 mg niacina na 

dan. 

2009;7(9):1224 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2056.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2056.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2056.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2203.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1224.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1757.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1224.pdf
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Blagovne znamke P3 upravlja družba RES-PONS d.o.o., www.res-pons.com 
Vse avtorske in druge pravice v povezavi z bazo in/ali kategorijami so pridržane. 

 

VITAMINI 
 

Hranilo, snov, živilo 

ali kategorija živil 
Trditev 

Pogoji uporabe trditve in pogoji in/ali 

omejitve uporabe živila in/ali dodatno 

pojasnilo ali opozorilo 

Priporočen dnevni 

vnos za odrasle 

Številka v strokovni reviji 

EFSA in Uredba EU 

Niacin Niacin prispeva k 

normalnemu 

psihološkemu delovanju. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir niacina, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR 

[IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

 

Za ženske je 

priporočeno jemanje 

13 mg, za moške pa 

15-17 mg niacina na 

dan. 

2010;8(10):1757 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Niacin Niacin prispeva k 

ohranjanju  

zdravih sluznic. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir niacina, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR 

[IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

Za ženske je 

priporočeno jemanje 

13 mg, za moške pa 

15-17 mg niacina na 

dan. 

2009;7(9):1224 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Niacin Niacin prispeva k 

ohranjanju zdrave kože. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir niacina, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR 

[IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

 

Za ženske je 

priporočeno jemanje 

13 mg, za moške pa 

15-17 mg niacina na 

dan. 

2009;7(9):1224, 

2010;8(10):1757 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Niacin Niacin prispeva k 

zmanjševanju 

utrujenosti in 

izčrpanosti. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir niacina, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR 

[IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

Za ženske je 

priporočeno jemanje 

13 mg, za moške pa 

15-17 mg niacina na 

dan. 

2010;8(10):1757 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Pantotenska kislina Pantotenska kislina 

prispeva k sproščanju 

energije pri presnovi. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir pantotenske kisline, kakor je opredeljeno s 

trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] 

IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge 

k Uredbi (ES) št. 1924/2006. 

Priporočeno je 

jemanje 6 mg 

pantotenske kisline na 

dan. 

2009;7(9):1218 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1757.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1224.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1224.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1757.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1757.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1218.pdf
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Blagovne znamke P3 upravlja družba RES-PONS d.o.o., www.res-pons.com 
Vse avtorske in druge pravice v povezavi z bazo in/ali kategorijami so pridržane. 

 

VITAMINI 
 

Hranilo, snov, živilo 

ali kategorija živil 
Trditev 

Pogoji uporabe trditve in pogoji in/ali 

omejitve uporabe živila in/ali dodatno 

pojasnilo ali opozorilo 

Priporočen dnevni 

vnos za odrasle 

Številka v strokovni reviji 

EFSA in Uredba EU 

Pantotenska kislina Pantotenska kislina ima  

vlogo pri sintezi in 

presnovi steroidnih 

hormonov, vitamina D in 

nekaterih prenašalcev 

živčnih impulzov. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir pantotenske kisline, kakor je opredeljeno s 

trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] 

IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge 

k Uredbi (ES) št. 1924/2006. 

 

Priporočeno je 

jemanje 6 mg 

pantotenske kisline na 

dan. 

2009;7(9):1218 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Pantotenska kislina Pantotenska kislina 

prispeva k zmanjševanju 

utrujenosti  

in izčrpanosti. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir pantotenske kisline, kakor je opredeljeno s 

trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] 

IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge 

k Uredbi (ES) št. 1924/2006. 

Priporočeno je 

jemanje 6 mg 

pantotenske kisline na 

dan. 

2010;8(10):1758 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Pantotenska kislina Pantotenska kislina 

prispeva k umskim 

zmogljivostim. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir pantotenske kisline, kakor je opredeljeno s 

trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITA 

MINOV] IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] 

iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006. 

Priporočeno je 

jemanje 6 mg 

pantotenske kisline na 

dan. 

2009;7(9):1218, 

2010;8(10):1758 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Riboflavin (Vitamin 

B2) 

Riboflavin prispeva k 

sproščanju energije pri 

presnovi. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir riboflavina, kakor je opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

Za ženske je 

priporočeno jemanje 

1,2 mg, za moške pa 

1,3-1,5  mg riboflavina 

na dan. 

2010;8(10):1814 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Riboflavin (Vitamin 

B2) 

Riboflavin prispeva k 

delovanju živčnega 

sistema. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir riboflavina, kakor je opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

Za ženske je 

priporočeno jemanje 

1,2 mg, za moške pa 

1,3-1,5  mg riboflavina 

na dan. 

2010;8(10):1814 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1218.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1758.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1218.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1758.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1814.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1814.pdf
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Blagovne znamke P3 upravlja družba RES-PONS d.o.o., www.res-pons.com 
Vse avtorske in druge pravice v povezavi z bazo in/ali kategorijami so pridržane. 

 

VITAMINI 
 

Hranilo, snov, živilo 

ali kategorija živil 
Trditev 

Pogoji uporabe trditve in pogoji in/ali 

omejitve uporabe živila in/ali dodatno 

pojasnilo ali opozorilo 

Priporočen dnevni 

vnos za odrasle 

Številka v strokovni reviji 

EFSA in Uredba EU 

Riboflavin (Vitamin 

B2) 

Riboflavin prispeva k 

ohranjanju zdravih 

sluznic. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir riboflavina, kakor je opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

Za ženske je 

priporočeno jemanje 

1,2 mg, za moške pa 

1,3-1,5  mg riboflavina 

na dan. 

2010;8(10):1814 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Riboflavin (Vitamin 

B2) 

Riboflavin ima vlogo pri  

ohranjanju normalnih 

rdečih krvničk. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir riboflavina, kakor je opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

 

Za ženske je 

priporočeno jemanje 

1,2 mg, za moške pa 

1,3-1,5  mg riboflavina 

na dan. 

2010;8(10):1814 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Riboflavin (Vitamin 

B2) 

Riboflavin prispeva k 

ohranjanju zdrave kože. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir riboflavina, kakor je opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

Za ženske je 

priporočeno jemanje 

1,2 mg, za moške pa 

1,3-1,5  mg riboflavina 

na dan. 

2010;8(10):1814 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Riboflavin (Vitamin 

B2) 

Riboflavin ima vlogo pri  

ohranjanju vida. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir riboflavina, kakor je opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

 

Za ženske je 

priporočeno jemanje 

1,2 mg, za moške pa 

1,3-1,5  mg riboflavina 

na dan. 

2010;8(10):1814 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Riboflavin (Vitamin 

B2) 

Riboflavin ima vlogo pri  

presnovi železa. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir riboflavina, kakor je opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

Za ženske je 

priporočeno jemanje 

1,2 mg, za moške pa 

1,3-1,5  mg riboflavina 

na dan. 

2010;8(10):1814 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1814.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1814.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1814.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1814.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1814.pdf
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Vse avtorske in druge pravice v povezavi z bazo in/ali kategorijami so pridržane. 

 

VITAMINI 
 

Hranilo, snov, živilo 

ali kategorija živil 
Trditev 

Pogoji uporabe trditve in pogoji in/ali 

omejitve uporabe živila in/ali dodatno 

pojasnilo ali opozorilo 

Priporočen dnevni 

vnos za odrasle 

Številka v strokovni reviji 

EFSA in Uredba EU 

Riboflavin (Vitamin 

B2) 

Riboflavin ima vlogo pri  

zaščiti celic pred 

oksidativnim stresom. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir riboflavina, kakor je opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

Za ženske je 

priporočeno jemanje 

1,2 mg, za moške pa 

1,3-1,5  mg riboflavina 

na dan. 

2010;8(10):1814 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Riboflavin (Vitamin 

B2) 

Riboflavin prispeva k 

zmanjševanju 

utrujenosti in 

izčrpanosti. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir riboflavina, kakor je opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

Za ženske je 

priporočeno jemanje 

1,2 mg, za moške pa 

1,3-1,5  mg riboflavina 

na dan. 

2010;8(10):1814 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Tiamin Tiamin prispeva k 

sproščanju energije pri 

presnovi. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir tiamina, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR 

[IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

Za ženske je 

priporočeno jemanje 

1,0 mg, za moške pa 

1,1-1,3  mg tiamina na 

dan. 

2009;7(9):1222 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Tiamin Tiamin prispeva k 

delovanju živčnega 

sistema. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir tiamina, kakor je  

opredeljeno s trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

Za ženske je 

priporočeno jemanje 

1,0 mg, za moške pa 

1,1-1,3  mg tiamina na 

dan. 

2009;7(9):1222 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Tiamin Tiamin prispeva k 

normalnemu 

psihološkemu delovanju. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir tiamina, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR 

[IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

 

Za ženske je 

priporočeno jemanje 

1,0 mg, za moške pa 

1,1-1,3  mg tiamina na 

dan. 

2010;8(10):1755 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1814.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1814.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1222.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1222.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1755.pdf
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Vse avtorske in druge pravice v povezavi z bazo in/ali kategorijami so pridržane. 

 

VITAMINI 
 

Hranilo, snov, živilo 

ali kategorija živil 
Trditev 

Pogoji uporabe trditve in pogoji in/ali 

omejitve uporabe živila in/ali dodatno 

pojasnilo ali opozorilo 

Priporočen dnevni 

vnos za odrasle 

Številka v strokovni reviji 

EFSA in Uredba EU 

Tiamin Tiamin ima vlogo pri 

delovanju srca. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir tiamina, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR 

[IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

Za ženske je 

priporočeno jemanje 

1,0 mg, za moške pa 

1,1-1,3  mg tiamina na 

dan. 

2009;7(9):1222 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Vitamin A Vitamin A ima vlogo pri  

presnovi železa. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina A, kakor je opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

Za ženske je 

priporočeno jemanje 

0,8 mg, za moške pa 

1,0 mg vitamina A na 

dan. 

2009;7(9):1221 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Vitamin A Vitamin A prispeva k 

ohranjanju zdravih 

sluznic. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina A, kakor je opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

 

Za ženske je 

priporočeno jemanje 

0,8 mg, za moške pa 

1,0 mg vitamina A na 

dan. 

2009;7(9):1221, 

2010;8(10):1754 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Vitamin A Vitamin A prispeva k 

ohranjanju zdrave kože. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina A, kakor je opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

 

Za ženske je 

priporočeno jemanje 

0,8 mg, za moške pa 

1,0 mg vitamina A na 

dan. 

2009;7(9):1221, 

2010;8(10):1754 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Vitamin A Vitamin A ima vlogo pri  

ohranjanju vida. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina A, kakor je opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006 

Za ženske je 

priporočeno jemanje 

0,8 mg, za moške pa 

1,0 mg vitamina A na 

dan. 

2009;7(9):1221, 

2010;8(10):1754 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 2012 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1222.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1221.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1221.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1754.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1221.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1754.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1221.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1754.pdf
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Vse avtorske in druge pravice v povezavi z bazo in/ali kategorijami so pridržane. 

 

VITAMINI 
 

Hranilo, snov, živilo 

ali kategorija živil 
Trditev 

Pogoji uporabe trditve in pogoji in/ali 

omejitve uporabe živila in/ali dodatno 

pojasnilo ali opozorilo 

Priporočen dnevni 

vnos za odrasle 

Številka v strokovni reviji 

EFSA in Uredba EU 

Vitamin A Vitamin A ima vlogo pri  

delovanju imunskega 

sistema. 

The claim may be used Trditev se lahko 

navede le na živilu, ki je vsaj vir vitamina A, 

kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

Za ženske je 

priporočeno jemanje 

0,8 mg, za moške pa 

1,0 mg vitamina A na 

dan. 

2009;7(9):1222, 

2011;9(4):2021 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Vitamin A Vitamin A ima vlogo pri  

specializaciji celic. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina A, kakor je opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

Za ženske je 

priporočeno jemanje 

0,8 mg, za moške pa 

1,0 mg vitamina A na 

dan. 

2009;7(9):1221 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Vitamin B6 Vitamin B6 ima vlogo pri 

sintezi cisteina. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina B6, kakor je opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

Za ženske je 

priporočeno jemanje 

1,2 mg, za moške pa 

1,5 mg vitamina B6 na 

dan. 

2010;8(10):1759 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Vitamin B6 Vitamin B6 prispeva k 

sproščanju energije pri 

presnovi. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina B6, kakor je opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

 

Za ženske je 

priporočeno jemanje 

1,2 mg, za moške pa 

1,5 mg vitamina B6 na 

dan. 

2010;8(10):1759 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Vitamin B6 Vitamin B6 prispeva k 

delovanju živčnega 

sistema. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina B6, kakor je opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

Za ženske je 

priporočeno jemanje 

1,2 mg, za moške pa 

1,5 mg vitamina B6 na 

dan. 

2009;7(9):1225 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1221.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2021.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1221.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1759.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1759.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1225.pdf
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Vse avtorske in druge pravice v povezavi z bazo in/ali kategorijami so pridržane. 

 

VITAMINI 
 

Hranilo, snov, živilo 

ali kategorija živil 
Trditev 

Pogoji uporabe trditve in pogoji in/ali 

omejitve uporabe živila in/ali dodatno 

pojasnilo ali opozorilo 

Priporočen dnevni 

vnos za odrasle 

Številka v strokovni reviji 

EFSA in Uredba EU 

Vitamin B6 Vitamin B6 prispeva k 

presnovi homocisteina. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina B6, kakor je opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

 

Za ženske je 

priporočeno jemanje 

1,2 mg, za moške pa 

1,5 mg vitamina B6 na 

dan. 

2010;8(10):1759 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Vitamin B6 Vitamin B6 ima vlogo pri 

presnovi beljakovin in 

glikogena. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina B6, kakor je opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

Za ženske je 

priporočeno jemanje 

1,2 mg, za moške pa 

1,5 mg vitamina B6 na 

dan. 

2009;7(9):1225 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Vitamin B6 Vitamin B6 prispeva k  

normalnemu 

psihološkemu delovanju. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina B6, kakor je opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

Za ženske je 

priporočeno jemanje 

1,2 mg, za moške pa 

1,5 mg vitamina B6 na 

dan. 

2010;8(10):1759 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Vitamin B6 Vitamin B6 ima vlogo pri 

nastajanju rdečih 

krvničk. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina B6, kakor je opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

Za ženske je 

priporočeno jemanje 

1,2 mg, za moške pa 

1,5 mg vitamina B6 na 

dan. 

2009;7(9):1225 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Vitamin B6 Vitamin B6 ima vlogo pri 

delovanju imunskega 

sistema. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina B6, kakor je opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

 

Za ženske je 

priporočeno jemanje 

1,2 mg, za moške pa 

1,5 mg vitamina B6 na 

dan. 

2009;7(9):1225 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1759.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1225.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1759.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1225.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1225.pdf
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Vse avtorske in druge pravice v povezavi z bazo in/ali kategorijami so pridržane. 

 

VITAMINI 
 

Hranilo, snov, živilo 

ali kategorija živil 
Trditev 

Pogoji uporabe trditve in pogoji in/ali 

omejitve uporabe živila in/ali dodatno 

pojasnilo ali opozorilo 

Priporočen dnevni 

vnos za odrasle 

Številka v strokovni reviji 

EFSA in Uredba EU 

Vitamin B6 Vitamin B6 prispeva k  

zmanjševanju 

utrujenosti in  

izčrpanosti. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina B6, kakor je opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

 

Za ženske je 

priporočeno jemanje 

1,2 mg, za moške pa 

1,5 mg vitamina B6 na 

dan. 

2010;8(10):1759 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Vitamin B6 Vitamin B6 ima vlogo pri 

uravnavanju delovanja 

hormonov. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina B6, kakor je opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

Za ženske je 

priporočeno jemanje 

1,2 mg, za moške pa 

1,5 mg vitamina B6 na 

dan. 

2009;7(9):1225 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Vitamin B12 Vitamin B12 prispeva k  

sproščanju energije pri 

presnovi. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina B12, kakor je opredeljeno s 

trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] 

IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge 

k Uredbi (ES) št. 1924/2006. 

Priporočeno je 

jemanje 3,0 µg 

vitamina B12 na dan. 

2009;7(9):1223 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Vitamin B12 Vitamina B12 prispeva k 

delovanju živčnega 

sistema. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina B12, kakor je opredeljeno s 

trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] 

IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge 

k Uredbi (ES) št. 1924/2006. 

Priporočeno je 

jemanje 3,0 µg 

vitamina B12 na dan. 

2010;8(10):4114 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Vitamin B12 Vitamin B12 prispeva k  

presnovi homocisteina. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina B12, kakor je opredeljeno s 

trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] 

IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge 

k Uredbi (ES) št. 1924/2006. 

 

Priporočeno je 

jemanje 3,0 µg 

vitamina B12 na dan. 

2010;8(10):4114 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1759.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1225.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1223.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1756.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1756.pdf
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VITAMINI 
 

Hranilo, snov, živilo 

ali kategorija živil 
Trditev 

Pogoji uporabe trditve in pogoji in/ali 

omejitve uporabe živila in/ali dodatno 

pojasnilo ali opozorilo 

Priporočen dnevni 

vnos za odrasle 

Številka v strokovni reviji 

EFSA in Uredba EU 

Vitamin B12 Vitamin B12 prispeva k  

normalnemu 

psihološkemu  

delovanju. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina B12, kakor je opredeljeno s 

trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] 

IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge 

k Uredbi (ES) št. 1924/2006. 

Priporočeno je 

jemanje 3,0 µg 

vitamina B12 na dan. 

2010;8(10):4114 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Vitamin B12 Vitamin B12 ima vlogo 

pri nastajanju rdečih 

krvničk. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina B12, kakor je opredeljeno s 

trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] 

IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge 

k Uredbi (ES) št. 1924/2006. 

Priporočeno je 

jemanje 3,0 µg 

vitamina B12 na dan. 

2009;7(9):1223 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Vitamin B12 Vitamin B12 ima vlogo 

pri delovanju imunskega 

sistema. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina B12, kakor je opredeljeno s 

trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] 

IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge 

k Uredbi (ES) št. 1924/2006. 

 

Priporočeno je 

jemanje 3,0 µg 

vitamina B12 na dan. 

2009;7(9):1223 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Vitamin B12 Vitamin B12 prispeva k  

zmanjševanju 

utrujenosti in  

izčrpanosti. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina B12, kakor je opredeljeno s 

trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] 

IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge 

k Uredbi (ES) št. 1924/2006. 

Priporočeno je 

jemanje 3,0 µg 

vitamina B12 na dan. 

2010;8(10):4114 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Vitamin B12 Vitamin B12 ima vlogo 

pri delitvi celic. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina B12, kakor je opredeljeno s 

trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] 

IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge 

k Uredbi (ES) št. 1924/2006. 

 

Priporočeno je 

jemanje 3,0 µg 

vitamina B12 na dan. 

2009;7(9):1223, 

2010;8(10):1756 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1756.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1223.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1223.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1756.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1223.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1756.pdf
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VITAMINI 
 

Hranilo, snov, živilo 

ali kategorija živil 
Trditev 

Pogoji uporabe trditve in pogoji in/ali 

omejitve uporabe živila in/ali dodatno 

pojasnilo ali opozorilo 

Priporočen dnevni 

vnos za odrasle 

Številka v strokovni reviji 

EFSA in Uredba EU 

Vitamin C Vitamin C ima vlogo pri  

delovanju imunskega 

sistema med intenzivno 

telesno dejavnostjo in 

po njej. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki 

zagotavlja dnevni vnos 200 mg vitamina C. Za 

navedbo trditve je potrošnike treba obvestiti, 

da se koristni učinek doseže z dnevnim vnosom 

200 mg poleg priporočenega dnevnega vnosa 

vitamina C. 

Priporočeno je 

jemanje 100 mg 

vitamina C na dan. 

2009;7(9):1226 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Vitamin C Vitamin C ima vlogo pri  

nastajanju kolagena za  

normalno delovanje žil. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina C, kakor je opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

 

Priporočeno je 

jemanje 100 mg 

vitamina C na dan. 

2009;7(9):1226 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Vitamin C Vitamin C ima vlogo pri  

nastajanju kolagena za  

normalno delovanje 

kosti. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina C, kakor je opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

Priporočeno je 

jemanje 100 mg 

vitamina C na dan. 

2009;7(9):1226 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Vitamin C Vitamin C ima vlogo pri  

nastajanju kolagena za  

normalno delovanje 

hrustanca. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina C, kakor je opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

Priporočeno je 

jemanje 100 mg 

vitamina C na dan. 

2009;7(9):1226 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Vitamin C Vitamin C ima vlogo pri  

nastajanju kolagena za  

normalno delovanje 

dlesni. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina C, kakor je opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

Priporočeno je 

jemanje 100 mg 

vitamina C na dan. 

2009;7(9):1226 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1226.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1226.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1226.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1226.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1226.pdf
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VITAMINI 
 

Hranilo, snov, živilo 

ali kategorija živil 
Trditev 

Pogoji uporabe trditve in pogoji in/ali 

omejitve uporabe živila in/ali dodatno 

pojasnilo ali opozorilo 

Priporočen dnevni 

vnos za odrasle 

Številka v strokovni reviji 

EFSA in Uredba EU 

Vitamin C Vitamin C ima vlogo pri  

nastajanju kolagena za  

normalno delovanje 

kože. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina C, kakor je opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

Priporočeno je 

jemanje 100 mg 

vitamina C na dan. 

2009;7(9):1226 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Vitamin C Vitamin C ima vlogo pri  

nastajanju kolagena za  

normalno delovanje zob. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina C, kakor je opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

Priporočeno je 

jemanje 100 mg 

vitamina C na dan. 

2009;7(9):1226 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Vitamin C Vitamin C prispeva k 

sproščanju energije pri 

presnovi. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina C, kakor je opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

Priporočeno je 

jemanje 100 mg 

vitamina C na dan. 

2009;7(9):1226, 

2010;8(10):1815 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Vitamin C Vitamin C prispeva k 

delovanju živčnega 

sistema. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina C, kakor je opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

Priporočeno je 

jemanje 100 mg 

vitamina C na dan. 

2009;7(9):1226 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Vitamin C Vitamin C prispeva k  

normalnemu 

psihološkemu  

delovanju. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina C, kakor je opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

 

Priporočeno je 

jemanje 100 mg 

vitamina C na dan. 

2010;8(10):1815 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1226.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1226.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1226.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1815.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1226.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1815.pdf
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VITAMINI 
 

Hranilo, snov, živilo 

ali kategorija živil 
Trditev 

Pogoji uporabe trditve in pogoji in/ali 

omejitve uporabe živila in/ali dodatno 

pojasnilo ali opozorilo 

Priporočen dnevni 

vnos za odrasle 

Številka v strokovni reviji 

EFSA in Uredba EU 

Vitamin C Vitamin C ima vlogo pri  

delovanju imunskega 

sistema. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina C, kakor je opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

 

Priporočeno je 

jemanje 100 mg 

vitamina C na dan. 

2009;7(9):1226, 

2010;8(10):1815 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Vitamin C Vitamin C ima vlogo pri  

zaščiti celic pred 

oksidativnim stresom. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina C, kakor  

je opredeljeno s trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

Priporočeno je 

jemanje 100 mg 

vitamina C na dan. 

2009;7(9):1226, 

2010;8(10):1815 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Vitamin C Vitamin C prispeva k 

zmanjševanju 

utrujenosti in 

izčrpanosti. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina C, kakor je opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

Priporočeno je 

jemanje 100 mg 

vitamina C na dan. 

2010;8(10):1815 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Vitamin C Vitamin C prispeva k 

obnovi reducirane oblike 

vitamina E. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina C, kakor je opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

Priporočeno je 

jemanje 100 mg 

vitamina C na dan. 

2010;8(10):1815 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Vitamin C Vitamin C povečuje 

absorpcijo železa. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina C, kakor je opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

Priporočeno je 

jemanje 100 mg 

vitamina C na dan. 

2009;7(9):1226 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1226.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1815.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1226.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1815.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1815.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1815.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1226.pdf
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VITAMINI 
 

Hranilo, snov, živilo 

ali kategorija živil 
Trditev 

Pogoji uporabe trditve in pogoji in/ali 

omejitve uporabe živila in/ali dodatno 

pojasnilo ali opozorilo 

Priporočen dnevni 

vnos za odrasle 

Številka v strokovni reviji 

EFSA in Uredba EU 

Vitamin D Vitamin D prispeva k  

normalni 

absorpciji/uporabi  

kalcija in fosforja. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina D, kakor je opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

Priporočeno je 

jemanje 20 µg 

vitamina D na dan. 

2009;7(9):1227 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Vitamin D Vitamin D prispeva k  

normalni ravni kalcija v 

krvi. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina D, kakor je opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

 

Priporočeno je 

jemanje 20 µg 

vitamina D na dan. 

2009;7(9):1227, 

2011;9(6):2203 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Vitamin D Vitamin D prispeva k 

ohranjanju zdravih kosti. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina D, kakor je opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

 

Priporočeno je 

jemanje 20 µg 

vitamina D na dan. 

2009;7(9):1227, 

2009;7(9):1272 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Vitamin D Vitamin D prispeva k 

delovanju mišic. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina D, kakor je opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

Priporočeno je 

jemanje 20 µg 

vitamina D na dan. 

2010;8(2):1468 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Vitamin D Vitamin D prispeva k 

ohranjanju zdravih zob. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina D, kakor je opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

Priporočeno je 

jemanje 20 µg 

vitamina D na dan. 

2009;7(9):1227 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1227.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1227.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2203.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1227.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1272.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1468.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1227.pdf
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VITAMINI 
 

Hranilo, snov, živilo 

ali kategorija živil 
Trditev 

Pogoji uporabe trditve in pogoji in/ali 

omejitve uporabe živila in/ali dodatno 

pojasnilo ali opozorilo 

Priporočen dnevni 

vnos za odrasle 

Številka v strokovni reviji 

EFSA in Uredba EU 

Vitamin D Vitamin D prispeva k 

delovanju imunskega 

sistema. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina D, kakor je opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

Priporočeno je 

jemanje 20 µg 

vitamina D na dan. 

2010;8(2):1468 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Vitamin D Vitamin D ima vlogo pri  

delitvi celic. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina D, kakor je opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

Priporočeno je 

jemanje 20 µg 

vitamina D na dan. 

2009;7(9):1227 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Vitamin E Vitamin E ima vlogo pri  

zaščiti celic pred 

oksidativnim stresom. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina E, kakor je opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

Za ženske je 

priporočeno jemanje 

12 mg, za moške pa 

13-15 mg vitamina E 

na dan. 

2010;8(10):1816 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Vitamin K Vitamin K prispeva k  

normalnemu strjevanju 

krvi. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina K, kakor je opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

Za ženske je 

priporočeno jemanje 

60-65 µg, za moške pa 

70-80 µg vitamina K 

na dan. 

2009;7(9):1228 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Vitamin K Vitamin K prispeva k 

ohranjanju zdravih kosti. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj 

vir vitamina K, kakor je opredeljeno s trditvijo 

VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

Za ženske je 

priporočeno jemanje 

60-65 µg, za moške pa 

70-80 µg vitamina K 

na dan. 

2009;7(9):1228 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1468.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1227.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1816.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1228.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1228.pdf
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Vse avtorske in druge pravice v povezavi z bazo in/ali kategorijami so pridržane. 

 

MINERALI 

 

Hranilo, snov, 

živilo ali 

kategorija živil 

Trditev 

Pogoji uporabe trditve in pogoji in/ali 

omejitve uporabe živila in/ali dodatno 

pojasnilo ali opozorilo 

Priporočen dnevni 

vnos za odrasle 

Številka v strokovni 

reviji EFSA in Uredba 

EU 

Baker Baker prispeva k ohranjanju 

normalnega vezivnega tkiva. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

bakra, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) 

št. 1924/2006. 

Priporočeno je 

jemanje 1,0-1,5 mg 

bakra na dan. 

2009;7(9):1211 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. 

maja 2012 

Baker Baker prispeva k sproščanju 

energije pri presnovi. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

bakra, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) 

št. 1924/2006. 

 

Priporočeno je 

jemanje 1,0-1,5 mg 

bakra na dan. 

2009;7(9):1211, 

2011;9(4):2079 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. 

maja 2012 

Baker Baker prispeva k delovanju 

živčnega sistema. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

bakra, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) 

št. 1924/2006. 

 

Priporočeno je 

jemanje 1,0-1,5 mg 

bakra na dan. 

2009;7(9):1211, 

2011;9(4):2079 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. 

maja 2012 

Baker Baker prispeva k normalni 

obarvanosti las. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

bakra, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) 

št. 1924/2006. 

Priporočeno je 

jemanje 1,0-1,5 mg 

bakra na dan. 

2009;7(9):1211 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. 

maja 2012 

Baker Baker prispeva k prenosu 

železa v telesu. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

bakra, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) 

št. 1924/2006. 

Priporočeno je 

jemanje 1,0-1,5 mg 

bakra na dan. 

2009;7(9):1211 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. 

maja 2012 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1211.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1211.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2079.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1211.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2079.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1211.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1211.pdf
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MINERALI 

 

Hranilo, snov, 

živilo ali 

kategorija živil 

Trditev 

Pogoji uporabe trditve in pogoji in/ali 

omejitve uporabe živila in/ali dodatno 

pojasnilo ali opozorilo 

Priporočen dnevni 

vnos za odrasle 

Številka v strokovni 

reviji EFSA in Uredba 

EU 

Baker Baker prispeva k normalni 

obarvanosti kože. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

bakra, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) 

št. 1924/2006. 

Priporočeno je 

jemanje 1,0-1,5 mg 

bakra na dan. 

2009;7(9):1211 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. 

maja 2012 

Baker Baker ima vlogo pri 

delovanju imunskega 

sistema. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

bakra, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) 

št. 1924/2006. 

 

Priporočeno je 

jemanje 1,0-1,5 mg 

bakra na dan. 

2009;7(9):1211, 

2011;9(4):2079 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. 

maja 2012 

Baker Baker ima vlogo pri zaščiti 

celic pred oksidativnim 

stresom. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

bakra, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) 

št. 1924/2006. 

Priporočeno je 

jemanje 1,0-1,5 mg 

bakra na dan. 

2009;7(9):1211 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. 

maja 2012 

Cink Cink ima vlogo pri presnovi  

kislin in baz. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

cinka, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) 

št. 1924/2006. 

Za ženske je 

priporočeno  jemanje 

7,0 mg, za moške pa 

10,0 mg cinka na 

dan. 

 

2009;7(9):1229 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. 

maja 2012 

Cink Cink ima vlogo pri presnovi 

ogljikovih hidratov. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

cinka, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) 

št. 1924/2006. 

Za ženske je 

priporočeno  jemanje 

7,0 mg, za moške pa 

10,0 mg cinka na 

dan. 

2010;8(10):1819 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. 

maja 2012 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1211.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1211.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2079.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1211.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1229.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1819.pdf
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MINERALI 

 

Hranilo, snov, 

živilo ali 

kategorija živil 

Trditev 

Pogoji uporabe trditve in pogoji in/ali 

omejitve uporabe živila in/ali dodatno 

pojasnilo ali opozorilo 

Priporočen dnevni 

vnos za odrasle 

Številka v strokovni 

reviji EFSA in Uredba 

EU 

Cink Cink ima vlogo pri kognitivnih 

funkcijah. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

cinka, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) 

št. 1924/2006. 

Za ženske je 

priporočeno  jemanje 

7,0 mg, za moške pa 

10,0 mg cinka na 

dan. 

 

2009;7(9):1229 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. 

maja 2012 

Cink Cink ima vlogo pri sintezi 

DNK. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

cinka, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) 

št. 1924/2006. 

Za ženske je 

priporočeno  jemanje 

7,0 mg, za moške pa 

10,0 mg cinka na 

dan. 

2010;8(10):1819 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. 

maja 2012 

Cink Cink ima vlogo pri plodnosti 

in razmnoževanju. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

cinka, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) 

št. 1924/2006. 

Za ženske je 

priporočeno  jemanje 

7,0 mg, za moške pa 

10,0 mg cinka na 

dan. 

2009;7(9):1229 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. 

maja 2012 

Cink Cink ima vlogo pri presnovi 

makrohranil. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

cinka, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) 

št. 1924/2006. 

Za ženske je 

priporočeno  jemanje 

7,0 mg, za moške pa 

10,0 mg cinka na 

dan. 

2010;8(10):1819 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. 

maja 2012 

Cink Cink ima vlogo pri presnovi 

maščobnih kislin. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

cinka, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) 

št. 1924/2006. 

Za ženske je 

priporočeno  jemanje 

7,0 mg, za moške pa 

10,0 mg cinka na 

dan. 

 

2009;7(9):1229 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. 

maja 2012 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1229.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1819.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1229.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1819.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1229.pdf
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MINERALI 

 

Hranilo, snov, 

živilo ali 

kategorija živil 

Trditev 

Pogoji uporabe trditve in pogoji in/ali 

omejitve uporabe živila in/ali dodatno 

pojasnilo ali opozorilo 

Priporočen dnevni 

vnos za odrasle 

Številka v strokovni 

reviji EFSA in Uredba 

EU 

Cink Cink ima vlogo pri presnovi 

vitamina A. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

cinka, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) 

št. 1924/2006. 

Za ženske je 

priporočeno  jemanje 

7,0 mg, za moške pa 

10,0 mg cinka na 

dan. 

2009;7(9):1229 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. 

maja 2012 

Cink Cink ima vlogo pri sintezi 

beljakovin. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

cinka, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) 

št. 1924/2006. 

 

Za ženske je 

priporočeno  jemanje 

7,0 mg, za moške pa 

10,0 mg cinka na 

dan. 

 

2010;8(10):1819 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. 

maja 2012 

Cink Cink prispeva k ohranjanju 

zdravih kosti. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

cinka, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) 

št. 1924/2006. 

Za ženske je 

priporočeno  jemanje 

7,0 mg, za moške pa 

10,0 mg cinka na 

dan. 

2009;7(9):1229 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. 

maja 2012 

Cink Cink prispeva k ohranjanju 

zdravih las. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

cinka, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) 

št. 1924/2006. 

Za ženske je 

priporočeno  jemanje 

7,0 mg, za moške pa 

10,0 mg cinka na 

dan. 

 

2010;8(10):1819 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. 

maja 2012 

Cink Cink prispeva k ohranjanju 

zdravih nohtov. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

cinka, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) 

št. 1924/2006. 

Za ženske je 

priporočeno  jemanje 

7,0 mg, za moške pa 

10,0 mg cinka na 

dan. 

2010;8(10):1819 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. 

maja 2012 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1229.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1819.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1229.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1819.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1819.pdf
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MINERALI 

 

Hranilo, snov, 

živilo ali 

kategorija živil 

Trditev 

Pogoji uporabe trditve in pogoji in/ali 

omejitve uporabe živila in/ali dodatno 

pojasnilo ali opozorilo 

Priporočen dnevni 

vnos za odrasle 

Številka v strokovni 

reviji EFSA in Uredba 

EU 

Cink Cink prispeva k ohranjanju 

zdrave kože. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

cinka, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) 

št. 1924/2006. 

Za ženske je 

priporočeno  jemanje 

7,0 mg, za moške pa 

10,0 mg cinka na 

dan. 

2010;8(10):1819 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. 

maja 2012 

Cink Cink prispeva k vzdrževanju 

normalne ravni testosterona 

v krvi. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

cinka, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) 

št. 1924/2006. 

Za ženske je 

priporočeno  jemanje 

7,0 mg, za moške pa 

10,0 mg cinka na 

dan. 

 

2010;8(10):1819 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. 

maja 2012 

Cink Cink ima vlogo pri ohranjanju 

vida. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

cinka, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) 

št. 1924/2006. 

 

Za ženske je 

priporočeno  jemanje 

7,0 mg, za moške pa 

10,0 mg cinka na 

dan. 

 

2009;7(9):1229 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. 

maja 2012 

Cink Cink ima vlogo pri delovanju 

imunskega sistema. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

cinka, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) 

št. 1924/2006. 

Za ženske je 

priporočeno jemanje 

7,0 mg, za moške pa 

10,0 mg cinka na 

dan. 

2009;7(9):1229 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. 

maja 2012 

Cink Cink ima vlogo pri zaščiti 

celic pred oksidativnim 

stresom. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

cinka, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) 

št. 1924/2006. 

Za ženske je 

priporočeno jemanje 

7,0 mg, za moške pa 

10,0 mg cinka na 

dan. 

2009;7(9):1229 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. 

maja 2012 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1819.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1819.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1229.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1229.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1229.pdf
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MINERALI 

 

Hranilo, snov, 

živilo ali 

kategorija živil 

Trditev 

Pogoji uporabe trditve in pogoji in/ali 

omejitve uporabe živila in/ali dodatno 

pojasnilo ali opozorilo 

Priporočen dnevni 

vnos za odrasle 

Številka v strokovni 

reviji EFSA in Uredba 

EU 

Cink Cink ima vlogo pri delitvi 

celic. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

cinka, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) 

št. 1924/2006. 

Za ženske je 

priporočeno jemanje 

7,0 mg, za moške pa 

10,0 mg cinka na 

dan. 

2009;7(9):1229 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. 

maja 2012 

Fluorid Fluorid prispeva k ohranjanju 

mineralizacije zob. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

fluorida, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR 

[IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) 

št. 1924/2006. 

Za ženske je 

priporočeno jemanje 

3,1 mg, za moške pa 

3,8 mg fluorida na 

dan. 

 

2009;7(9):1212, 

2010;8(10):1797 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. 

maja 2012 

Fosfor Fosfor prispeva k sproščanju 

energije pri presnovi. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

fosforja, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR 

[IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) 

št. 1924/2006. 

Priporočeno je 

jemanje 700 mg 

fosforja na dan. 

2009;7(9):1219 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. 

maja 2012 

Fosfor Fosfor ima vlogo pri 

delovanju celičnih membran. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

fosforja, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR 

[IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) 

št. 1924/2006. 

 

Priporočeno je 

jemanje 700 mg 

fosforja na dan. 

2009;7(9):1219 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. 

maja 2012 

Fosfor Fosfor prispeva k ohranjanju 

zdravih kosti. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

fosforja, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR 

[IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) 

št. 1924/2006. 

Priporočeno je 

jemanje 700 mg 

fosforja na dan. 

2009;7(9):1219 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. 

maja 2012 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1229.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1212.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1797.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1219.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1219.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1219.pdf
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MINERALI 

 

Hranilo, snov, 

živilo ali 

kategorija živil 

Trditev 

Pogoji uporabe trditve in pogoji in/ali 

omejitve uporabe živila in/ali dodatno 

pojasnilo ali opozorilo 

Priporočen dnevni 

vnos za odrasle 

Številka v strokovni 

reviji EFSA in Uredba 

EU 

Fosfor Fosfor prispeva k ohranjanju 

zdravih zob. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

fosforja, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR 

[IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) 

št. 1924/2006. 

Priporočeno je 

jemanje 700 mg 

fosforja na dan. 

2009;7(9):1219 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. 

maja 2012 

Jod Jod ima vlogo pri kognitivnih 

funkcijah. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

joda, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) 

št. 1924/2006. 

Priporočeno je 

jemanje 180-200 µg 

joda na dan. 

2010;8(10):1800 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. 

maja 2012 

Jod Jod prispeva k sproščanju 

energije pri presnovi. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

joda, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) 

št. 1924/2006. 

 

Priporočeno je 

jemanje 180-200 µg 

joda na dan. 

2009;7(9):1214, 

2010;8(10):1800 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. 

maja 2012 

Jod Jod prispeva k delovanju 

živčnega sistema. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

joda, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) 

št. 1924/2006. 

 

Priporočeno je 

jemanje 180-200 µg 

joda na dan. 

2010;8(10):1800 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. 

maja 2012 

Jod Jod prispeva k ohranjanju 

zdrave kože. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

joda, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) 

št. 1924/2006. 

Priporočeno je 

jemanje 180-200 µg 

joda na dan. 

2009;7(9):1214 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. 

maja 2012 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1219.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1800.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1214.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1800.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1800.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1214.pdf
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MINERALI 

 

Hranilo, snov, 

živilo ali 

kategorija živil 

Trditev 

Pogoji uporabe trditve in pogoji in/ali 

omejitve uporabe živila in/ali dodatno 

pojasnilo ali opozorilo 

Priporočen dnevni 

vnos za odrasle 

Številka v strokovni 

reviji EFSA in Uredba 

EU 

Jod Jod ima vlogo pri nastajanju 

ščitničnih hormonov in  

normalnemu delovanju  

ščitnice. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

joda, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) 

št. 1924/2006. 

 

Priporočeno je 

jemanje 180-200 µg 

joda na dan. 

2009;7(9):1214, 

2010;8(10):1800 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. 

maja 2012 

Kalcij Kalcij prispeva k normalnemu 

strjevanju krvi. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

kalcija, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) 

št. 1924/2006.  

Priporočeno je 

jemanje 1000 mg 

kalcija na dan. 

2009;7(9):1210 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. 

maja 2012 

Kalcij Kalcij prispeva k sproščanju 

energije pri presnovi. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

kalcija, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) 

št. 1924/2006.  

Priporočeno je 

jemanje 1000 mg 

kalcija na dan. 

2009;7(9):1210 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. 

maja 2012 

Kalcij Kalcij prispeva k delovanju 

mišic. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

kalcija, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) 

št. 1924/2006. 

Priporočeno je 

jemanje 1000 mg 

kalcija na dan. 

2009;7(9):1210 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. 

maja 2012 

Kalcij Kalcij prispeva k normalnemu 

prenosu živčnih impulzov. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

kalcija, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) 

št. 1924/2006. 

 

Priporočeno je 

jemanje 1000 mg 

kalcija na dan. 

2009;7(9):1210 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. 

maja 2012 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1214.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1800.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1210.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1210.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1210.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1210.pdf
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MINERALI 

 

Hranilo, snov, 

živilo ali 

kategorija živil 

Trditev 

Pogoji uporabe trditve in pogoji in/ali 

omejitve uporabe živila in/ali dodatno 

pojasnilo ali opozorilo 

Priporočen dnevni 

vnos za odrasle 

Številka v strokovni 

reviji EFSA in Uredba 

EU 

Kalcij Kalcij prispeva k normalnemu 

delovanju prebavnih 

encimov. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

kalcija, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) 

št. 1924/2006.  

 

Priporočeno je 

jemanje 1000 mg 

kalcija na dan. 

2009;7(9):1210 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. 

maja 2012 

Kalcij Kalcij ima vlogo pri delitvi in 

specializaciji celic. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

kalcija, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) 

št. 1924/2006. 

Priporočeno je 

jemanje 1000 mg 

kalcija na dan. 

2010;8(10):1725 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. 

maja 2012 

Kalcij Kalcij je potreben za 

ohranjanje zdravih kosti. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

kalcija, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) 

št. 1924/2006 

Priporočeno je 

jemanje 1000 mg 

kalcija na dan. 

2009;7(9):1210, 

2009;7(9):1272, 

2010;8(10):1725, 

2011;9(6):2203 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. 

maja 2012 

Kalcij Kalcij je potreben za 

ohranjanje zdravih zob. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

kalcija, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) 

št.  

1924/2006.  

 

 

Priporočeno je 

jemanje 1000 mg 

kalcija na dan. 

2009;7(9):1210, 

2010;8(10):1725, 

2011;9(6):2203 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. 

maja 2012 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1210.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1725.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1210.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1272.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1725.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2203.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1210.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1725.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2203.pdf
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MINERALI 

 

Hranilo, snov, 

živilo ali 

kategorija živil 

Trditev 

Pogoji uporabe trditve in pogoji in/ali 

omejitve uporabe živila in/ali dodatno 

pojasnilo ali opozorilo 

Priporočen dnevni 

vnos za odrasle 

Številka v strokovni 

reviji EFSA in Uredba 

EU 

Kalij Kalij prispeva k delovanju 

živčnega sistema. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

kalija, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) 

št. 1924/2006. 

 

Priporočeno je 

jemanje 2000 mg 

kalija na dan. 

2010;8(2):1469 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. 

maja 2012 

Kalij Kalij ima vlogo pri delovanju 

mišic. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

kalija, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) 

št. 1924/2006. 

 

Priporočeno je 

jemanje 2000 mg 

kalija na dan. 

2010;8(2):1469 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. 

maja 2012 

Kalij Kalij ima vlogo pri 

vzdrževanju normalnega 

krvnega  

tlaka. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

kalija, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) 

št. 1924/2006. 

 

Priporočeno je 

jemanje 2000 mg 

kalija na dan. 

2010;8(2):1469 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. 

maja 2012 

Klorid Klorid ima vlogo pri 

proizvajanju želodčne kisline 

in s tem pri prebavi. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

klorida, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) 

št. 1924/2006.  

 

Trditev se ne sme navesti za klorid, katerega vir 

je natrijev klorid. 

 

Priporočeno je 

jemanje 830 mg 

klorida na dan. 

2010;8(10):1764 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. 

maja 2012 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1469.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1469.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1469.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1764.pdf
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MINERALI 

 

Hranilo, snov, 

živilo ali 

kategorija živil 

Trditev 

Pogoji uporabe trditve in pogoji in/ali 

omejitve uporabe živila in/ali dodatno 

pojasnilo ali opozorilo 

Priporočen dnevni 

vnos za odrasle 

Številka v strokovni 

reviji EFSA in Uredba 

EU 

Krom Krom ima vlogo pri presnovi 

makrohranil. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

trivalentnega kroma, kakor je opredeljeno s 

trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] 

IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 1924/2006.  

 

Priporočeno je 

jemanje 30-100 µg 

kroma na dan. 

2010;8(10):1732 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. 

maja 2012 

Krom Krom prispeva k vzdrževanju 

normalne ravni glukoze v 

krvi. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

trivalentnega kroma, kakor je opredeljeno s 

trditvijo VIR [IME VITAMINA/VITAMINOV] 

IN/ALI [IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 1924/2006. 

 

Priporočeno je 

jemanje 30-100 µg 

kroma na dan. 

2010;8(10):1732, 

2011;9(6):2203 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. 

maja 2012 

 

Magnezij Magnezij prispeva k 

zmanjševanju utrujenosti in 

izčrpanosti. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

magnezija, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR 

[IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) 

št. 1924/2006. 

 

Za ženske je 

priporočeno jemanje 

300-310 mg, za 

moške pa  350-400 

mg magnezija na 

dan. 

 

2010;8(10):1807 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. 

maja 2012 

Magnezij Magnezij prispeva k 

ravnotežju elektrolitov. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

magnezija, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR 

[IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) 

št. 1924/2006. 

 

Za ženske je 

priporočeno jemanje 

300-310 mg, za 

moške pa  350-400 

mg magnezija na 

dan. 

 

2009;7(9):1216 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. 

maja 2012 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1732.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1732.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2203.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1807.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1216.pdf
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MINERALI 

 

Hranilo, snov, 

živilo ali 

kategorija živil 

Trditev 

Pogoji uporabe trditve in pogoji in/ali 

omejitve uporabe živila in/ali dodatno 

pojasnilo ali opozorilo 

Priporočen dnevni 

vnos za odrasle 

Številka v strokovni 

reviji EFSA in Uredba 

EU 

Magnezij Magnezij prispeva k 

sproščanju energije pri 

presnovi. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

magnezija, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR 

[IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) 

št. 1924/2006. 

 

Za ženske je 

priporočeno jemanje 

300-310 mg, za 

moške pa  350-400 

mg magnezija na 

dan. 

2009;7(9):1216 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. 

maja 2012 

Magnezij Magnezij prispeva k 

delovanju živčnega sistema. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

magnezija, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR 

[IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) 

št. 1924/2006. 

 

Za ženske je 

priporočeno jemanje 

300-310 mg, za 

moške pa 350-400 

mg magnezija na 

dan. 

 

2009;7(9):1216 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. 

maja 2012 

Magnezij Magnezij prispeva k 

delovanju mišic. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

magnezija, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR 

[IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) 

št. 1924/2006. 

 

Za ženske je 

priporočeno jemanje 

300-310 mg, za 

moške pa 350-400 

mg magnezija na 

dan. 

 

2009;7(9):1216, 

2010;8(10):1807 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. 

maja 2012 

Magnezij Magnezij ima vlogo pri  

sintezi beljakovin. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

magnezija, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR 

[IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) 

št. 1924/2006. 

 

Za ženske je 

priporočeno jemanje 

300-310 mg, za 

moške pa 350-400 

mg magnezija na 

dan. 

 

2009;7(9):1216 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. 

maja 2012 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1216.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1216.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1216.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1807.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1216.pdf
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MINERALI 

 

Hranilo, snov, 

živilo ali 

kategorija živil 

Trditev 

Pogoji uporabe trditve in pogoji in/ali 

omejitve uporabe živila in/ali dodatno 

pojasnilo ali opozorilo 

Priporočen dnevni 

vnos za odrasle 

Številka v strokovni 

reviji EFSA in Uredba 

EU 

Magnezij Magnezij prispeva k 

normalnemu psihološkemu 

delovanju. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

magnezija, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR 

[IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) 

št. 1924/2006. 

 

Za ženske je 

priporočeno jemanje 

300-310 mg, za 

moške pa 350-400 

mg magnezija na 

dan. 

2010;8(10):1807 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. 

maja 2012 

Magnezij Magnezij prispeva k 

ohranjanju zdravih kosti. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

magnezija, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR 

[IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) 

št. 1924/2006. 

 

Za ženske je 

priporočeno jemanje 

300-310 mg, za 

moške pa 350-400 

mg magnezija na 

dan. 

 

2009;7(9):1216 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. 

maja 2012 

Magnezij Magnezij prispeva k 

ohranjanju zdravih zob. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

magnezija, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR 

[IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) 

št. 1924/2006. 

 

Za ženske je 

priporočeno jemanje 

300-310 mg, za 

moške pa  350-400 

mg magnezija na 

dan. 

 

2009;7(9):1216 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. 

maja 2012 

Magnezij Magnezij ima vlogo pri  

delitvi celic. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

magnezija, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR 

[IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) 

št. 1924/2006. 

 

 

Za ženske je 

priporočeno jemanje 

300-310 mg, za 

moške pa  350-400 

mg magnezija na 

dan. 

2009;7(9):1216 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. 

maja 2012 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1807.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1216.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1216.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1216.pdf
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MINERALI 

 

Hranilo, snov, 

živilo ali 

kategorija živil 

Trditev 

Pogoji uporabe trditve in pogoji in/ali 

omejitve uporabe živila in/ali dodatno 

pojasnilo ali opozorilo 

Priporočen dnevni 

vnos za odrasle 

Številka v strokovni 

reviji EFSA in Uredba 

EU 

Mangan Mangan prispeva k 

sproščanju energije pri 

presnovi. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

mangana, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR 

[IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) 

št. 1924/2006. 

 

 

 

Priporočeno je 

jemanje 2,0-5,0 mg 

mangana na dan. 

 

 

2009;7(9):1217, 

2010;8(10):1808 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. 

maja 2012 

Mangan Mangan prispeva k 

ohranjanju zdravih kosti. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

mangana, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR 

[IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) 

št. 1924/2006. 

 

Priporočeno je 

jemanje 2,0-5,0 mg 

mangana na dan. 

 

2009;7(9):1217 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. 

maja 2012 

Mangan Mangan ima vlogo pri 

nastajanju vezivnega tkiva. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

mangana, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR 

[IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) 

št. 1924/2006. 

 

Priporočeno je 

jemanje 2,0-5,0 mg 

mangana na dan. 

 

2010;8(10):1808 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. 

maja 2012 

Mangan Mangan ima vlogo pri zaščiti 

celic pred oksidativnim 

stresom. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

mangana, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR 

[IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) 

št. 1924/2006. 

 

 

Priporočeno je 

jemanje 2,0-5,0 mg 

mangana na dan. 

 

2009;7(9):1217 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. 

maja 2012 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1217.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1808.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1217.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1808.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1217.pdf
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MINERALI 

 

Hranilo, snov, 

živilo ali 

kategorija živil 

Trditev 

Pogoji uporabe trditve in pogoji in/ali 

omejitve uporabe živila in/ali dodatno 

pojasnilo ali opozorilo 

Priporočen dnevni 

vnos za odrasle 

Številka v strokovni 

reviji EFSA in Uredba 

EU 

Molibden Molibden ima vlogo pri  

presnovi aminokislin, ki  

vsebujejo žveplo. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

molibdena, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR 

[IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) 

št. 1924/2006. 

 

Priporočeno je 

jemanje 50-100 µg 

molibdena na dan. 

 

2010;8(10):1745 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. 

maja 2012 

Selen Selen ima vlogo pri 

nastajanju semenčic. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

selena, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) 

št. 1924/2006. 

Priporočeno je 

jemanje 30-70 µg 

selena na dan. 

 

2009;7(9):1220 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. 

maja 2012 

Selen Selen prispeva k ohranjanju 

zdravih las. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

selena, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) 

št. 1924/2006. 

Priporočeno je 

jemanje 30-70 µg 

selena na dan. 

2010;8(10):1727 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. 

maja 2012 

Selen Selen prispeva k ohranjanju 

zdravih nohtov 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

selena, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) 

št. 1924/2006. 

Priporočeno je 

jemanje 30-70 µg 

selena na dan. 

2010;8(10):1727 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. 

maja 2012 

Selen Selen ima vlogo pri delovanju 

imunskega sistema 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

selena, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) 

št. 1924/2006. 

 

Priporočeno je 

jemanje 30-70 µg 

selena na dan. 

2009;7(9):1220, 

2010;8(10):1727 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. 

maja 2012 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1745.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1220.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1727.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1727.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1220.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1727.pdf
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Vse avtorske in druge pravice v povezavi z bazo in/ali kategorijami so pridržane. 

 

MINERALI 

 

Hranilo, snov, 

živilo ali 

kategorija živil 

Trditev 

Pogoji uporabe trditve in pogoji in/ali 

omejitve uporabe živila in/ali dodatno 

pojasnilo ali opozorilo 

Priporočen dnevni 

vnos za odrasle 

Številka v strokovni 

reviji EFSA in Uredba 

EU 

Selen Selen ima vlogo pri delovanju 

ščitnice. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

selena, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) 

št. 1924/2006. 

 

Priporočeno je 

jemanje 30-70 µg 

selena na dan. 

2009;7(9):1220, 

2010;8(10):1727 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. 

maja 2012 

Selen Selen ima vlogo pri zaščiti 

celic pred oksidativnim 

stresom. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

selena, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) 

št. 1924/2006. 

Priporočeno je 

jemanje 30-70 µg 

selena na dan. 

2009;7(9):1220, 

2010;8(10):1727 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. 

maja 2012 

Železo Železo ima vlogo pri 

kognitivnih funkcijah. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

železa, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) 

št. 1924/2006. 

 

Za ženske je 

priporočeno jemanje 

10-15 mg, za moške 

pa 10 mg železa na 

dan. 

2009;7(9):1215 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. 

maja 2012 

Železo Železo prispeva k sproščanju  

energije pri presnovi. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

železa, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) 

št. 1924/2006. 

 

Za ženske je 

priporočeno jemanje 

10-15 mg, za moške 

pa 10 mg železa na 

dan. 

2009;7(9):1215, 

2010;8(10):1740 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. 

maja 2012 

 

 

 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1220.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1727.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1220.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1727.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1215.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1215.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1740.pdf
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Vse avtorske in druge pravice v povezavi z bazo in/ali kategorijami so pridržane. 

 

MINERALI 

 

Hranilo, snov, 

živilo ali 

kategorija živil 

Trditev 

Pogoji uporabe trditve in pogoji in/ali 

omejitve uporabe živila in/ali dodatno 

pojasnilo ali opozorilo 

Priporočen dnevni 

vnos za odrasle 

Številka v strokovni 

reviji EFSA in Uredba 

EU 

Železo Železo ima vlogo pri 

nastajanju rdečih krvničk in  

hemoglobina. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

železa, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) 

št. 1924/2006. 

 

Za ženske je 

priporočeno jemanje 

10-15 mg, za moške 

pa 10 mg železa na 

dan. 

2009;7(9):1215, 

2010;8(10):1740 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. 

maja 2012 

Železo Železo ima vlogo pri  

prenosu kisika v telesu. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

železa, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) 

št. 1924/2006. 

 

Za ženske je 

priporočeno jemanje 

10-15 mg, za moške 

pa 10 mg železa na 

dan. 

2009;7(9):1215, 

2010;8(10):1740 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. 

maja 2012 

Železo Železo ima vlogo pri 

delovanju imunskega 

sistema. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

železa, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) 

št. 1924/2006. 

Za ženske je 

priporočeno jemanje 

10-15 mg, za moške 

pa 10 mg železa na 

dan. 

2009;7(9):1215 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. 

maja 2012 

Železo Železo prispeva k 

zmanjševanju utrujenosti in 

izčrpanosti. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

železa, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) 

št. 1924/2006. 

Za ženske je 

priporočeno jemanje 

10-15 mg, za moške 

pa 10 mg železa na 

dan. 

2010;8(10):1740 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. 

maja 2012 

Železo Železo ima vlogo pri delitvi 

celic. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

železa, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) 

št. 1924/2006. 

Za ženske je 

priporočeno jemanje 

10-15 mg, za moške 

pa 10 mg železa na 

dan. 

2009;7(9):1215 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. 

maja 2012 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1215.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1740.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1215.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1740.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1215.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1740.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1215.pdf
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Vse avtorske in druge pravice v povezavi z bazo in/ali kategorijami so pridržane. 

 

MINERALI 

 

Hranilo, snov, 

živilo ali 

kategorija živil 

Trditev 

Pogoji uporabe trditve in pogoji in/ali 

omejitve uporabe živila in/ali dodatno 

pojasnilo ali opozorilo 

Priporočen dnevni 

vnos za odrasle 

Številka v strokovni 

reviji EFSA in Uredba 

EU 

Živila z nizko ali 

zmanjšano 

vsebnostjo natrija 

Zmanjšanje uživanja natrija 

prispeva k vzdrževanju  

normalnega krvnega tlaka. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki ima vsaj 

nizko vsebnost natrija/soli, kakor je opredeljeno 

s trditvijo NIZKA VSEBNOST NATRIJA/SOLI ali 

zmanjšano vsebnost natrija/soli, kakor je 

opredeljeno s trditvijo ZMANJŠANJA VSEBNOST 

[IME HRANILA] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

 2011;9(6):2237 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. 

maja 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2237.pdf
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Vse avtorske in druge pravice v povezavi z bazo in/ali kategorijami so pridržane. 

 

AMINOKISLINE  

 

Hranilo, snov, živilo ali 

kategorija 

živil 

Trditev 

Pogoji uporabe trditve in pogoji in/ali omejitve 

uporabe živila in/ali dodatno pojasnilo ali 

opozorilo 

Številka v strokovni reviji 

EFSA in Uredba EU 

Kreatin Kreatin povečuje telesno 

zmogljivost pri kratkih, 

zaporednih in zelo intenzivnih 

telesnih naporih. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki zagotavlja dnevni 

vnos 3 g kreatina. Za navedbo trditve je potrošnike treba 

obvestiti, da se koristni učinek doseže z dnevnim vnosom 3 g 

kreatina. 

 

Trditev se lahko navede le na živilu, namenjenem odraslim,  

ki izvajajo zelo intenzivne telesne napore. 

 

2011;9(7):2303 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2303.pdf
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Vse avtorske in druge pravice v povezavi z bazo in/ali kategorijami so pridržane. 

 

MAŠČOBNE KISLINE 

 

Hranilo, snov, živilo ali 

kategorija živil 
Trditev 

Pogoji uporabe trditve in pogoji in/ali omejitve 

uporabe živila in/ali dodatno pojasnilo ali 

opozorilo 

Številka v strokovni 

reviji EFSA in Uredba EU 

Alfa-linolenska kislina 

(ALA) 

ALA prispeva k vzdrževanju 

normalne ravni holesterola v  

krvi. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir ALA, kakor je 

opredeljeno s trditvijo VIR MAŠČOBNIH KISLIN OMEGA-3 iz  

Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006. 

 

Potrošnike je treba obvestiti, da se koristni učinek doseže z 

dnevnim vnosom 2 g ALA. 

2009;7(9):1252, 

2011;9(6):2203 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Dokozaheksaenojska 

kislina (DHK) 

DHK ima vlogo pri delovanju 

možganov. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki vsebuje vsaj 40 mg 

DHK na 100 g in na 100 kcal.  

 

Za navedbo trditve je potrošnike treba obvestiti, da se koristni 

učinek doseže z dnevnim vnosom 250 mg DHK. 

2010;8(10):1734, 

2011;9(4):2078 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Dokozaheksaenojska 

kislina (DHK) 

DHK ima vlogo pri 

ohranjanju vida. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki vsebuje vsaj 40 mg 

DHK na 100 g in na 100 kcal.  

 

Za navedbo trditve je potrošnike treba obvestiti, da se koristni 

učinek doseže z dnevnim vnosom 250 mg DHK. 

 

2010;8(10):1734, 

2011;9(4):2078 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Dokozaheksaenojska  

kislina (DHK) 

 

 

DHK prispeva k vzdrževanju  

normalne ravni trigliceridov  

v krvi. 

Trditev se lahko uporablja le za živilo, ki zagotavljajo dnevni 

vnos 2 g DHK in vsebuje DHK v kombinaciji z 

eikozapentaenojsko kislino (EPK). Za navedbo trditve je 

potrošnike treba obvestiti, da se koristni učinek doseže z 

dnevnim vnosom 2 g DHK. Kadar se trditev uporablja na 

prehranskih dopolnilih in/ali obogatenih živilih, je potrošnike 

treba obvestiti, da ne smejo preseči skupnega dnevnega 

vnosa 5 g EPK in DHK. 

Trditev se ne uporablja za živila, namenjena otrokom. 

2010;8(10):1734 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

536/2013 z dne 11. junija 

2013 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1252.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2203.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1734.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2078.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1734.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2078.pdf
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Vse avtorske in druge pravice v povezavi z bazo in/ali kategorijami so pridržane. 

 

MAŠČOBNE KISLINE 

 

Hranilo, snov, živilo ali 

kategorija živil 
Trditev 

Pogoji uporabe trditve in pogoji in/ali omejitve 

uporabe živila in/ali dodatno pojasnilo ali 

opozorilo 

Številka v strokovni 

reviji EFSA in Uredba EU 

Eikozapentaenojska 

kislina in  

dokozaheksaenojska 

kislina (EPK/DHK) 

EPK in DHK imata vlogo pri 

delovanju srca. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir EPK in DHK, 

kakor je opredeljeno s trditvijo VIR MAŠČOBNIH KISLIN 

OMEGA-3 iz  

Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.  

 

Za navedbo trditve je potrošnike treba obvestiti, da se koristni 

učinek doseže z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK. 

 

2010;8(10):1796, 

2011;9(4):2078 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Dokozaheksaenojska  

kislina (DHK) in 

eikozapentaenojska 

kislina (EPK) 

 

 

DHK in EPK prispevata k  

vzdrževanju normalnega  

krvnega tlaka. 

Trditev se lahko uporablja le za živilo, ki zagotavlja dnevni 

vnos 3 g EPK in DHK. Za navedbo trditve je potrošnike treba 

obvestiti, da se koristni učinek doseže z dnevnim vnosom 3 g 

EPK in DHK. Kadar se trditev uporablja na prehranskih 

dopolnilih in/ali obogatenih živilih, je potrošnike treba 

obvestiti, da ne smejo preseči skupnega dnevnega vnosa 5 g 

EPK in DHK. 

 

Trditev se ne uporablja za živila, namenjena otrokom. 

 

2009; 7(9); 1263 

2010;8(10):1796 

 
Uredba Komisije (EU) št. 

536/2013 z dne 11. junija 
2013 

 

Dokozaheksaenojska  

kislina (DHK) in 

eikozapentaenojska 

kislina (EPK) 

 

 

DHK in EPK prispevata k  

vzdrževanju normalne ravni  

trigliceridov v krvi. 

Trditev se lahko uporablja le za živilo, ki zagotavlja dnevni 

vnos 2 g EPK in DHK. Za navedbo trditve je potrošnike treba 

obvestiti, da se koristni učinek doseže z dnevnim vnosom 2 g 

EPK in DHK. Kadar se trditev uporablja na prehranskih 

dopolnilih in/ali obogatenih živilih, je potrošnike treba 

obvestiti, da ne smejo preseči skupnega dnevnega vnosa 5 g 

EPK in DHK. 

 

Trditev se ne uporablja za živila, namenjena otrokom. 

2009; 7(9); 1263 

2010;8(10):1796 

 
Uredba Komisije (EU) št. 

536/2013 z dne 11. junija 
2013 

 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1796.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2078.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1263.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1796.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1796.pdf
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Vse avtorske in druge pravice v povezavi z bazo in/ali kategorijami so pridržane. 

 

MAŠČOBNE KISLINE 

 

Hranilo, snov, živilo ali 

kategorija živil 
Trditev 

Pogoji uporabe trditve in pogoji in/ali omejitve 

uporabe živila in/ali dodatno pojasnilo ali 

opozorilo 

Številka v strokovni 

reviji EFSA in Uredba EU 

Enkrat nenasičene in/ali 

večkrat nenasičene 

maščobne kisline 

Nadomestitev nasičenih 

maščob z nenasičenimi  

maščobami v prehrani  

prispeva k vzdrževanju  

normalne ravni holesterola v 

krvi. 

 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je bogato z 

nenasičenimi maščobnimi kislinami, kakor je opredeljeno s 

trditvijo VISOKA VSEBNOST NENASIČENIH MAŠČOB iz Priloge 

k Uredbi (ES) št. 1924/2006. 

 

2011;9(4):2069, 

2011;9(6):2203 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Linolna kislina Linolna kislina prispeva k 

vzdrževanju normalne ravni 

holesterola v krvi. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki zagotavlja vsaj 1,5 g 

linolne kisline (LA) na 100 g in 100 kcal.  

 

Potrošnike je treba obvestiti, da se koristni učinek doseže z 

dnevnim vnosom 10 g LA. 

 

2009;7(9):1276, 

2011;9(6):2235 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Oleinska kislina Nadomestitev nasičenih 

maščob z nenasičenimi  

maščobami v prehrani  

prispeva k vzdrževanju  

normalne ravni holesterola v 

krvi. Oleinska kislina je  

nenasičena maščoba. 

 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je bogato z 

nenasičenimi maščobnimi kislinami, kakor je opredeljeno s 

trditvijo VISOKA VSEBNOST NENASIČENIH MAŠČOB iz Priloge 

k Uredbi (ES) št. 1924/2006. 

2011;9(4):2043 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Živila z nizko ali 

zmanjšano vsebnostjo 

nasičenih maščobnih 

kislin. 

Zmanjšanje uživanja 

nasičenih maščob prispeva k 

vzdrževanju normalnih ravni 

holesterola v krvi. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki ima vsaj nizko vsebnost 

nasičenih maščobnih kislin, kakor je opredeljeno s trditvijo 

NIZKA VSEBNOST NASIČENIH MAŠČOB, ali zmanjšano 

vsebnost nasičenih maščobnih kislin, kakor je opredeljeno s 

trditvijo ZMANJŠANJA VSEBNOST [IME HRANILA] iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 1924/2006. 

2011;9(4):2062 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2069.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2203.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1276.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2235.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2043.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2062.pdf
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Vse avtorske in druge pravice v povezavi z bazo in/ali kategorijami so pridržane. 

 

 

ENCIMI in KOENCIMI  

 

Hranilo, snov, živilo ali 

kategorija živil 

Trditev Pogoji uporabe trditve in pogoji in/ali omejitve 

uporabe živila in/ali dodatno pojasnilo ali 

opozorilo 

Številka v strokovni 

reviji EFSA in Uredba EU 

Encim laktaza Encim laktaza izboljšuje  

prebavo laktoze pri osebah, 

ki imajo težave s prebavo 

laktoze. 

Trditev se lahko uporablja le za prehranska dopolnila z 

najmanjšim odmerkom 4 500 FCC (Food Chemicals Codex) 

enot, ciljno populacijo pa je treba obvestiti, da jih je treba 

zaužiti z vsakim obrokom, ki vsebuje laktozo. 

 

Ciljno populacijo je treba tudi obvestiti, da je toleranca na  

laktozo spremenljiva in da naj zaprosijo za nasvet glede 

vloge te snovi v svoji prehrani. 

 

2009;7(9):1236, 

2011;9(6):2203 

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1236.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2203.pdf
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Vse avtorske in druge pravice v povezavi z bazo in/ali kategorijami so pridržane. 

 

PROBIOTIKI, PREBIOTIKI, KOLOSTRUMI  

 

Hranilo, snov, živilo 

ali kategorija živil 

Trditev Pogoji uporabe trditve in pogoji in/ali omejitve uporabe živila 

in/ali dodatno pojasnilo ali opozorilo 

Številka v strokovni 

reviji EFSA in Uredba EU 

Žive kulture v 

jogurtu 

Žive kulture v jogurtu 

ali fermentiranem 

mleku izboljšujejo 

prebavo laktoze pri 

osebah, ki imajo 

težave pri prebavi 

laktoze. 

 

Za navedbo trditve mora jogurt ali fermentirano mleko vsebovati vsaj 108 

kolonijskih enot živih starter mikroorganizmov (Lactobacillus delbrueckii 

subsp. bulgaricus in Streptococcus thermophilus) na gram. 

2010;8(10):1763 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1763.pdf
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Vse avtorske in druge pravice v povezavi z bazo in/ali kategorijami so pridržane. 

 

GOBE, PLESNI, KVASOVKE  

 

Hranilo, snov, živilo 

ali kategorija živil 

Trditev Pogoji uporabe trditve in pogoji in/ali omejitve uporabe živila 

in/ali dodatno pojasnilo ali opozorilo 

Številka v strokovni 

reviji EFSA in Uredba EU 

Monascus 

purpureus  

(rdeči kvasni riž) 

Monakolin K iz 

rdečega kvasnega riža 

prispeva k vzdrževanju 

normalne ravni  

holesterola v krvi. 

 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki zagotavlja dnevni vnos 10 mg 

monakolina K iz rdečega kvasnega riža. Za navedbo trditve je potrošnike 

treba obvestiti, da se koristni učinek doseže z dnevnim vnosom 10 mg 

monakolina K iz fermentiranih pripravkov rdečega kvasnega riža. 

 

2011;9(7):2304 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2304.pdf
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Vse avtorske in druge pravice v povezavi z bazo in/ali kategorijami so pridržane. 

 

SUHE RASTLINE  

 

Hranilo, snov, živilo 

ali kategorija živil 

Trditev Pogoji uporabe trditve in pogoji in/ali omejitve uporabe živila 

in/ali dodatno pojasnilo ali opozorilo 

Številka v strokovni 

reviji EFSA in Uredba EU 

Orehi Orehi prispevajo k 

izboljšanju elastičnosti 

žil. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki zagotavlja dnevni vnos 30 g orehov. 

Za navedbo trditve je potrošnike treba obvestiti, da se koristni učinek 

doseže z dnevnim vnosom 30 g orehov. 

 

2011;9(4):2074 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

 

Suhe slive 

kultivarjev 

Prunus domestica 

L. 

 

 

Suhe slive prispevajo k  

normalnemu 

delovanju črevesja. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki zagotavlja dnevni vnos 100 g suhih 

sliv. Za navedbo trditve je potrošnike treba obvestiti, da se koristni učinek 

doseže z dnevnim vnosom 100 g suhih sliv. 

2010;8(2):1486 

2012;10(6):2712 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

536/2013 z dne 11. junija 

2013 
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Vse avtorske in druge pravice v povezavi z bazo in/ali kategorijami so pridržane. 

 

KOMPLEKSNE SPOJINE  

 

Hranilo, snov, živilo ali 

kategorija živil 

Trditev Pogoji uporabe trditve in pogoji in/ali omejitve 

uporabe živila in/ali dodatno pojasnilo ali 

opozorilo 

Številka v strokovni reviji 

EFSA in Uredba EU 

alfa-ciklodekstrin 

 

 

Uživanje alfa-ciklodekstrina  

kot del obroka, ki vsebuje  

škrob, prispeva k manjšemu  
porastu ravni glukoze v krvi  

po obroku. 

Trditev se lahko uporablja za živilo, ki vsebuje vsaj 5 g 

alfa-ciklodekstrina na 50 g škroba v količinsko določenem 

obroku kot del obroka. Za navedbo trditve je potrošnike 

treba obvestiti, da se koristni učinek doseže z zaužitjem 

alfa-ciklodekstrina kot del obroka. 

 

2010;8(2):1479 

2012;10(6):2713 

 
Uredba Komisije (EU) št. 

536/2013 z dne 11. junija 
2013 

Arabinoksilan iz 

endosperma pšenice 

Uživanje arabinoksilana kot 

del obroka prispeva k 

manjšemu porastu ravni 

glukoze v krvi po obroku. 

Trditev se lahko uporablja le za živilo, ki vsebuje vsaj 8 g 

vlaknin iz endosperma pšenice, bogatih z arabinoksilanom 

(vsaj 60 mas. % arabinoksilana), na 100 g dostopnih 

ogljikovih hidratov v količinsko določenem obroku kot del 

obroka. Za navedbo trditve je potrošnike treba obvestiti, da 

se koristni učinek doseže z zaužitjem vlaknin iz  

endosperma pšenice, bogatih z arabinoksilanom, kot del 

obroka. 

2011;9(6):2205 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 2012 

Beta-glukani Beta-glukani prispevajo k 

vzdrževanju normalne ravni 

holesterola v krvi. 

Trditev se lahko uporablja le za živilo, ki vsebuje vsaj 1 g 

beta-glukanov iz ovsa, ovsenih otrobov, ječmena, 

ječmenovih otrobov ali mešanico teh virov na količinsko 

določen obrok. Za navedbo trditve je potrošnike treba 

obvestiti, da se koristni učinek doseže z dnevnim vnosom 3 

g beta-glukanov iz ovsa, ovsenih otrobov, ječmena, 

ječmenovih otrobov ali mešanice teh beta-glukanov. 

2009;7(9):1254, 

2011;9(6):2207 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 2012 

Beta-glukani iz ovsa in 

ječmena 

Uživanje beta-glukanov iz 

ovsa ali ječmena kot del 

obroka prispeva k manjšemu 

porastu ravni glukoze v krvi  

po tem obroku. 

Trditev se lahko uporablja le za živilo, ki vsebuje vsaj 4 g 

beta- glukanov iz ovsa ali ječmena za vsakih 30 g 

dostopnih ogljikovih hidratov v količinsko določenem 

obroku kot del obroka. Za navedbo trditve je potrošnike 

treba obvestiti, da se koristni učinek doseže z zaužitjem 

beta-glukanov iz ovsa ali ječmena kot del obroka. 

2011;9(6):2207 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 2012 

http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1479.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/search/doc/2713.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2205.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1254.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2207.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2207.pdf
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Vse avtorske in druge pravice v povezavi z bazo in/ali kategorijami so pridržane. 

 

KOMPLEKSNE SPOJINE  

 

Hranilo, snov, živilo ali 

kategorija živil 

Trditev Pogoji uporabe trditve in pogoji in/ali omejitve 

uporabe živila in/ali dodatno pojasnilo ali 

opozorilo 

Številka v strokovni reviji 

EFSA in Uredba EU 

Betain Betain prispeva k presnovi 

homocisteina. 

Trditev se lahko uporablja le za živilo, ki vsebuje vsaj 500 

mg betaina na količinsko določen obrok.  

 

Za navedbo trditve je potrošnike treba obvestiti, da se 

koristni učinek doseže z dnevnim vnosom 1,5 g betaina. 

 

Za navedbo trditve je potrošnike treba obvestiti, da lahko 

dnevni vnos, večji od 4 g, bistveno poveča raven 

holesterola v krvi. 

 

2011;9(4):2052 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 2012 

Fruktoza 

 

 

Uživanje živil, ki vsebujejo  

fruktozo, zvišuje raven  

glukoze v krvi manj kot  

uživanje živil, ki vsebujejo  

saharozo ali glukozo. 

 

 

Za navedbo trditve je treba glukozo in/ali saharozo v 

sladkanih pijačah in živilih nadomestiti s fruktozo, da je 

zmanjšanje vsebnosti glukoze in/ali saharoze v teh živilih in 

pijačah vsaj 30 %. 

2011;9(6):2223 

 

Uredba Komisije (EU) št. 
536/2013 z dne 11. junija 

2013 

Glukomanan  

(konjak manan) 

Glukomanan prispeva k  

vzdrževanju normalne ravni 

holesterola v krvi. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki zagotavlja dnevni 

vnos 4 g glukomanana. Za navedbo trditve je potrošnike 

treba obvestiti, da se koristni učinek doseže z dnevnim 

vnosom 4 g glukomanana. 

 

Treba je opozoriti na nevarnost zadušitve, do katere lahko 

pride pri ljudeh s težavami pri požiranju ali ob zaužitju z 

nezadostno količino tekočine. Svetuje se zaužitje z veliko 

vode, da snov doseže želodec. 

 

2009;7(9):1258, 

2010;8(10):1798 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 2012 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2052.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2223.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1258.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1798.pdf
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Vse avtorske in druge pravice v povezavi z bazo in/ali kategorijami so pridržane. 

 

KOMPLEKSNE SPOJINE  

 

Hranilo, snov, živilo ali 

kategorija živil 

Trditev Pogoji uporabe trditve in pogoji in/ali omejitve 

uporabe živila in/ali dodatno pojasnilo ali 

opozorilo 

Številka v strokovni reviji 

EFSA in Uredba EU 

Glukomanan  

(konjak manan) 

Glukomanan ob energijsko 

omejeni prehrani prispeva k  

zmanjšanju telesne teže. 

Trditev se lahko uporablja le za živilo, ki vsebuje 1 g 

glukomanana na količinsko določen obrok. Za navedbo 

trditve je potrošnike treba obvestiti, da se koristni učinek 

doseže z dnevnim vnosom 3 g glukomanana v treh 

odmerkih po 1 g z 1–2 kozarcema vode pred obroki in ob 

energijsko omejeni prehrani. 

 

Treba je opozoriti na nevarnost zadušitve, do katere lahko 

pride pri ljudeh s težavami pri požiranju ali ob zaužitju z 

nezadostno količino tekočine. Svetuje se zaužitje z veliko 

vode, da snov doseže želodec. 

 

 

 

2010;8(10):1798 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 2012 

Hidroksipropil 

metilceluloza  

(HPMC) 

Uživanje hidroksipropil  

metilceluloze z obrokom 

prispeva k manjšem porastu 

ravni glukoze v krvi po 

obroku. 

Trditev se lahko uporablja le za živilo, ki vsebuje 4 g HPMC 

na količinsko določen obrok kot del obroka. Za navedbo 

trditve je potrošnike treba obvestiti, da se koristni učinek 

doseže z zaužitjem  4 g HPMC kot del obroka. 

 

Treba je opozoriti na nevarnost zadušitve, do katere lahko 

pride pri ljudeh s težavami pri požiranju ali ob zaužitju z 

nezadostno količino tekočine. Svetuje se zaužitje z veliko 

vode, da snov doseže želodec. 

 

 

 

 

2010;8(10):1739 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 2012 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1798.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1739.pdf
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Vse avtorske in druge pravice v povezavi z bazo in/ali kategorijami so pridržane. 

 

KOMPLEKSNE SPOJINE  

 

Hranilo, snov, živilo ali 

kategorija živil 

Trditev Pogoji uporabe trditve in pogoji in/ali omejitve 

uporabe živila in/ali dodatno pojasnilo ali 

opozorilo 

Številka v strokovni reviji 

EFSA in Uredba EU 

Hidroksipropil 

metilceluloza  

(HPMC) 

Hidroksipropil metilceluloza  

prispeva k vzdrževanju  

normalne ravni holesterola v 

krvi. 

Trditev se lahko uporablja le za živilo, ki zagotavlja dnevni 

vnos 5 g HPMC. Za navedbo trditve je potrošnike treba 

obvestiti, da se koristni učinek doseže z dnevnim vnosom 5 

g HPMC. 

 

Treba je opozoriti na nevarnost zadušitve, do katere lahko 

pride pri ljudeh s težavami pri požiranju ali ob zaužitju z 

nezadostno količino tekočine. Svetuje se zaužitje z veliko 

vode, da snov doseže želodec. 

2010;8(10):1739 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 2012 

Hitozan Hitozan prispeva k 

vzdrževanju normalne ravni 

holesterola v krvi. 

Trditev se lahko uporablja le za živilo, ki ja dnevni vnos 3 g 

hitozana. Za navedbo trditve je potrošnike treba obvestiti, 

da se koristni učinek doseže z dnevnim vnosom 3 g 

hitozana. 

 

2011;9(6):2214 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 2012 

Laktuloza Laktuloza prispeva k 

hitrejšemu prehajanju  

črevesne vsebine. 

Trditev se lahko uporablja le za živilo, ki vsebuje 10 g 

laktuloze v enem količinsko določenem obroku. Za navedbo 

trditve je potrošnike treba obvestiti, da se koristni učinek 

doseže z enkratnim odmerkom 10 g laktuloze na dan. 

 

 

2010;8(10):1806 

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 2012 

 

Melatonin Melatonin prispeva k lajšanju 

subjektivnih občutkov zaradi  

časovne razlike pri potovanju 

z letalom. 

Trditev se lahko uporablja le za živilo, ki vsebuje vsaj 0,5 

mg melatonina na količinsko določen obrok. Za navedbo 

trditve je potrošnike treba obvestiti, da se koristni učinek 

doseže z vnosom najmanj 0,5 mg malo pred spanjem na 

prvi dan potovanja in naslednjih nekaj dni po prihodu v 

namembni kraj. 

 

2010;8(2):1467 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 2012 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1739.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2214.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1806.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1467.pdf
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Vse avtorske in druge pravice v povezavi z bazo in/ali kategorijami so pridržane. 

 

KOMPLEKSNE SPOJINE  

 

Hranilo, snov, živilo ali 

kategorija živil 

Trditev Pogoji uporabe trditve in pogoji in/ali omejitve 

uporabe živila in/ali dodatno pojasnilo ali 

opozorilo 

Številka v strokovni reviji 

EFSA in Uredba EU 

Melatonin Melatonin prispeva k 

skrajšanju  časa, ki ga 

potrebujete, da zaspite. 

Trditev se lahko uporablja le za živilo, ki vsebuje 1 mg 

melatonina na količinsko določen obrok. Za navedbo trditve 

je potrošnike treba obvestiti, da se koristni učinek doseže z 

dnevnim vnosom 1 mg melatonina malo pred spanjem. 

 

 

 

 

 

2011;9(6):2241 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 2012 

Nadomestki sladkorja, tj.  

intenzivna sladila; ksilitol, 

sorbitol, manitol, maltitol,  

laktitol, izomalt, eritritol, 

sukraloza in 

polidekstroza;  

D-tagatoza in 

izomaltuloza 

Uživanje hrane/pijače, ki 

vsebuje <ime nadomestka za 

sladkor> namesto sladkorja13 

prispeva k ohranjanju 

mineralizacije zob. 

Za navedbo trditve je treba sladkorje v hrani ali pijači (ki 

zmanjšujejo pH vrednost zobnih oblog pod 5,7) 

nadomestiti z nadomestki za sladkor, tj. intenzivnimi sladili, 

kot so ksilitol, sorbitol, manitol, maltitol, laktitol, izomalt, 

eritritol, D-tagatoza, izomaltuloza, sukraloza ali 

polidekstroza, ali s kombinacijo teh sladil, v takih količinah, 

da uživanje takšne hrane ali pijače ne bo znižalo pH 

vrednosti zobnih oblog pod 5,7 med uživanjem in do 30 

minut po zaužitju hrane ali pijače.  

 

 

 

 

 

 

 

2011;9(4):2076, 

2011;9(6):2229 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 2012 

                                                           
13 V primeru D-tagatoze in izomaltuloze je treba tu navesti „drugih sladkorjev“. 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2241.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2076.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2229.pdf


56 
Blagovne znamke P3 upravlja družba RES-PONS d.o.o., www.res-pons.com 
Vse avtorske in druge pravice v povezavi z bazo in/ali kategorijami so pridržane. 

 

KOMPLEKSNE SPOJINE  

 

Hranilo, snov, živilo ali 

kategorija živil 

Trditev Pogoji uporabe trditve in pogoji in/ali omejitve 

uporabe živila in/ali dodatno pojasnilo ali 

opozorilo 

Številka v strokovni reviji 

EFSA in Uredba EU 

Nadomestki za sladkor, tj.  

intenzivna sladila; ksilitol, 

sorbitol, manitol, maltitol,  

laktitol, izomalt, eritritol, 

sukraloza in 

polidekstroza; D-tagatoza 

in izomaltuloza 

Uživanje hrane/pijače, ki 

vsebuje <ime nadomestka  

za sladkor> namesto 

sladkorja14 povzroči manjši 

porast ravni glukoze v krvi po 

zaužitju v primerjavi s  

hrano/pijačo, ki vsebuje 

sladkor. 

Za navedbo trditve je treba sladkorje v hrani ali pijači 

nadomestiti z nadomestki za sladkor, tj. intenzivnimi sladili, 

kot so ksilitol, sorbitol, manitol, maltitol, laktitol, izomalt, 

eritritol, sukraloza ali polidekstroza, ali s kombinacijo teh 

sladil, tako da hrana ali pijača vsebuje zmanjšane količine 

sladkorjev vsaj za količino, navedeno s trditvijo 

ZMANJŠANA VSEBNOST [IME HRANILA] iz Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

 

D-tagatoza in izomaltuloza morata nadomestiti enake 

količine drugih sladkorjev v enakem razmerju, kot je 

navedeno s trditvijo ZMANJŠANA VSEBNOST [IME 

HRANILA] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006. 

 

2011;9(4):2076, 

2011;9(6):2229 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
14 V primeru D-tagatoze in izomaltuloze je treba tu navesti „drugih sladkorjev“. 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2076.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2229.pdf
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MAŠČOBE, MAŠČOBNA OLJA, RASTLINSKI STEROLI  

 

Hranilo, snov, živilo ali 

kategorija živil 

Trditev Pogoji uporabe trditve in pogoji in/ali omejitve 

uporabe živila in/ali dodatno pojasnilo ali 

opozorilo 

Številka v strokovni reviji 

EFSA in Uredba EU 

Polifenoli v oljčnem olju Polifenoli v oljčnem olju  

prispevajo k zaščiti lipidov v 

krvi pred oksidativnim 

stresom. 

Trditev se lahko uporablja le za oljčno olje, ki vsebuje vsaj 

5 mg hidroksitirosola in njegovih derivatov (npr. kompleks 

oleuropeina in tirosol) na 20 g oljčnega olja. Za navedbo 

trditve je potrošnike treba obvestiti, da se koristni učinek 

doseže z dnevnim vnosom 20 g oljčnega olja. 

 

 

2011;9(4):2033 

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 2012 

Rastlinski steroli in 

rastlinski stanoli 

Rastlinski steroli/stanoli  

prispevajo k vzdrževanju 

normalne ravni holesterola  

v krvi. 

 

Za navedbo trditve je potrošnike treba obvestiti, da se 

koristni učinek doseže z dnevnim vnosom vsaj 0,8 g 

rastlinskih sterolov/stanolov. 

2010;8(10):1813, 

2011;9(6):2203 

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 2012 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2033.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1813.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2203.pdf
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OSTALO  

 

Hranilo, snov, živilo ali 

kategorija živil 
Trditev 

Pogoji uporabe trditve in pogoji in/ali omejitve 

uporabe živila in/ali dodatno pojasnilo ali 

opozorilo 

Številka v strokovni 

reviji EFSA in Uredba EU 

Aktivno oglje Aktivno oglje prispeva k  

zmanjšanju prekomernih 

vetrov po jedi. 

Trditev se lahko uporablja le za živilo, ki vsebuje 1 g aktivnega 

oglja na količinsko določen obrok.  

 

Za navedbo trditve je treba potrošnike obvestiti, da se koristni 

učinek doseže tako, da se 1 g snovi zaužije vsaj 30 minut pred 

obrokom, 1 g snovi pa takoj po obroku. 

 

2011;9(4):2049 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Beljakovine Beljakovine prispevajo k 

povečanju mišične mase. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir beljakovin, 

kakor je opredeljeno s trditvijo VIR BELJAKOVIN iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 1924/2006.  

 

 

2010;8(10):1811, 

2011;9(6):2203 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

 

Beljakovine Beljakovine prispevajo k 

vzdrževanju mišične mase. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir beljakovin, 

kakor je opredeljeno s trditvijo VIR BELJAKOVIN iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 1924/2006.  

 

 

2010;8(10):1811, 

2011;9(6):2203 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

 

Beljakovine Beljakovine prispevajo k 

ohranjanju zdravih kosti. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir beljakovin, 

kakor je opredeljeno s trditvijo VIR BELJAKOVIN iz Priloge k 

Uredbi (ES) št. 1924/2006. 

 

2010;8(10):1811, 

2011;9(6):2203 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2049.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1811.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2203.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1811.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2203.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1811.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2203.pdf
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Vse avtorske in druge pravice v povezavi z bazo in/ali kategorijami so pridržane. 

 

OSTALO  

 

Hranilo, snov, živilo ali 

kategorija živil 
Trditev 

Pogoji uporabe trditve in pogoji in/ali omejitve 

uporabe živila in/ali dodatno pojasnilo ali 

opozorilo 

Številka v strokovni 

reviji EFSA in Uredba EU 

Guar gumi Guar gumi prispeva k  

vzdrževanju normalne ravni 

holesterola v krvi. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki zagotavlja dnevni vnos 

10 g guar gumija. Za navedbo trditve je potrošnike treba 

obvestiti, da se koristni učinek doseže z dnevnim vnosom 10 g 

guar gumija. 

 

Treba je opozoriti na nevarnost zadušitve, do katere lahko 

pride pri ljudeh s težavami pri požiranju ali ob zaužitju z 

nezadostno količino tekočine. Svetuje se zaužitje z veliko 

vode, da snov doseže želodec. 

 

 

2010;8(2):1464 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Meso ali ribe Meso ali ribe prispevajo k 

izboljšanju absorpcije železa, 

kadar se uživajo z drugimi 

živili, ki vsebujejo železo. 

Trditev se lahko uporablja le za živilo, ki vsebuje vsaj 50 g 

mesa ali rib v enem količinsko določenem obroku.  

 

 

Za navedbo trditve je potrošnike treba obvestiti, da se koristni 

učinek doseže z zaužitjem 50 g mesa ali rib skupaj z živili, ki 

vsebujejo železo brez hema. 

 

 

2011;9(4):2040 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Nadomestni obrok za 

nadzor nad telesno težo 

Nadomestitev enega 

dnevnega obroka pri 

energijsko omejeni prehrani z 

nadomestnim obrokom 

prispeva k ohranjanju telesne 

teže po zmanjšanju telesne 

teže. 

Za navedbo trditve mora živilo izpolnjevati specifikacije iz 

Direktive 96/8/ES v zvezi z živili iz  člena 1(2)(b) navedene 

direktive. Za dosego navedenega učinka je treba en obrok 

dnevno nadomestiti z nadomestnim obrokom. 

 

 

2010;8(2):1466 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1464.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2040.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1466.pdf
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OSTALO  

 

Hranilo, snov, živilo ali 

kategorija živil 
Trditev 

Pogoji uporabe trditve in pogoji in/ali omejitve 

uporabe živila in/ali dodatno pojasnilo ali 

opozorilo 

Številka v strokovni 

reviji EFSA in Uredba EU 

Nadomestni obrok za 

nadzor nad telesno težo 

Nadomestitev dveh dnevnih 

obrokov pri energijsko  

omejeni prehrani z 

nadomestnim obrokom 

prispeva k zmanjševanju 

telesne teže. 

Za navedbo trditve mora živilo izpolnjevati specifikacije iz 

Direktive 96/8/ES v zvezi z živili iz  člena 1(2)(b) navedene 

direktive. Za dosego navedenega učinka je treba dva obroka 

dnevno nadomestiti z nadomestnima obrokoma. 

 

2010;8(2):1466 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Nefermentirajoči ogljikovi 

hidrati15 

Uživanje hrane/pijače, ki 

vsebuje <ime vseh 

uporabljenih 

nefermentirajočih ogljikovih 

hidratov> namesto 

fermentirajočih ogljikovih 

hidratov prispeva k 

ohranjanju mineralizacije 

zob. 

Za navedbo trditve je treba fermentirajoče ogljikove hidrate ( 

1**) v živilih ali pijačah nadomestiti z nefermentirajočimi 

ogljikovimi hidrati (2***) v takšni koli čini, da uživanje takšne 

hrane ali pijače ne zniža pH vrednosti zobnih oblog pod 5,7 

med uživanjem in do 30 minut po uživanju. ( 1**) 

Fermentirajoči ogljikovi hidrati so opredeljeni kot ogljikovi 

hidrati ali mešanice ogljikovih hidratov, kot se zaužijejo z živili 

ali s pija čami, ki znižajo pH vrednosti zobnih oblog pod 5,7, 

kot je bilo dokazano in vivo ali in situ s telemetrijskimi 

meritvami pH vrednosti zobnih oblog, z bakterijsko 

fermentacijo med uživanjem in do 30 minut po uživanju. ( 

2***) Nefermentirajoči ogljikovi hidrati so opredeljeni kot 

ogljikovi hidrati ali mešanice ogljikovih hidratov, kot se 

zaužijejo z živili ali s pija čami, ki ne znižajo pH vrednosti 

zobnih oblog, kot je bilo dokazano in vivo ali in situ s 

telemetrijskimi meritvami pH vrednosti zobnih oblog, pod 

konzervativno vrednost 5,7 z bakterijsko fermentacijo med 

uživanjem in do 30 minut po uživanju. 

 

Q-2013-00040 

 

Izvedbena uredba Komisije 

(EU) 2016/854 z dne 30. 

maja 2016 

                                                           
15 Trditev pripada členu 13(5) Uredbe (ES) št. 1924/2006. 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1466.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/3329.pdf
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OSTALO  

 

Hranilo, snov, živilo ali 

kategorija živil 
Trditev 

Pogoji uporabe trditve in pogoji in/ali omejitve 

uporabe živila in/ali dodatno pojasnilo ali 

opozorilo 

Številka v strokovni 

reviji EFSA in Uredba EU 

Neprebavljivi ogljikovi 

hidrati16 

Uživanje hrane/pijače, ki 

namesto sladkorjev vsebuje , 

omeji zvišanje glukoze v krvi 

po zaužitju v primerjavi s 

hrano/pijačo, ki vsebuje 

sladkorje. 

Za navedbo trditve je treba sladkorje v živilih ali pijači 

nadomestiti z neprebavljivimi ogljikovimi hidrati, ki so ogljikovi 

hidrati, ki se ne prebavijo in ne absorbirajo v tankem črevesu, 

tako da živilo ali pijača vsebuje zmanjšano količino sladkorjev, 

in sicer vsaj za količino iz trditve ZMANJŠANA VSEBNOST [IME 

HRANILA] iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006. 

 

 

Q-2013-00615 

Q-2014-00044 

Q-2014-00073 
 

Izvedbena uredba Komisije 
(EU) 2016/854 z dne 30. 

maja 2016 

 

Obstojni škrob Nadomestitev prebavljivih 

škrobov z neprebavljivim  

škrobom v obroku prispeva k 

omejitvi povečanja glukoze  

v krvi po obroku. 

Trditev se lahko uporablja le za živilo, v katerem je prebavljiv 

škrob nadomeščen z neprebavljivim škrobom, tako da je 

končna vsebina neprebavljivega škroba vsaj 14 % skupne 

vsebine škroba. 

 

 

2011;9(4):2024 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Ogljikovi hidrati Ogljikovi hidrati prispevajo k  

vzdrževanju normalnega 

delovanja možganov.  

Za navedbo trditve je potrošnike treba obvestiti, da se  

koristni učinek doseže z dnevnim vnosom 130 g ogljikovih 

hidratov iz vseh virov.  

 

Trditev se lahko uporablja za živilo, ki vsebuje vsaj 20 g 

ogljikovih hidratov, ki jih človek presnavlja, razen poliolov, na 

količinsko določen obrok, ter je v skladu s prehransko trditvijo 

NIZKA VSEBNOST SLADKORJEV ali BREZ DODANIH 

SLADKORJEV iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006. 

 

Trditev se ne uporablja za živila, ki so 100-odstotni sladkorji. 

2011;9(6):2226 

 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

1018/2013 z dne 23. 

oktobra 2013 

                                                           
16 Trditev pripada členu 13(5) Uredbe (ES) št. 1924/2006. 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/3513.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2014.3838/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2014.3839/abstract
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2024.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2226.pdf
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OSTALO  

 

Hranilo, snov, živilo ali 

kategorija živil 
Trditev 

Pogoji uporabe trditve in pogoji in/ali omejitve 

uporabe živila in/ali dodatno pojasnilo ali 

opozorilo 

Številka v strokovni 

reviji EFSA in Uredba EU 

Ogljikovi hidrati17 Ogljikovi hidrati prispevajo k  

obnovi normalnega delovanja  

mišic (krčenje) po zelo 

intenzivni in/ali dolgotrajni 

telesni aktivnosti, ki povzroča 

utrujenost mišic in izčrpanje 

zalog glikogena v skeletnih 

mišicah. 

Trditev se lahko uporablja le za živilo, ki zagotavlja ogljikove 

hidrate, ki jih lahko človek presnavlja (razen poliolov).  

 

Potrošnike je treba obvestiti, da se koristni učinek doseže z 

uživanjem ogljikovih hidratov iz vseh virov s skupnim vnosom 

4 g na kg telesne teže, v odmerkih v prvih 4 urah in 

najpozneje 6 ur po zelo intenzivni in/ali dolgotrajni telesni 

aktivnosti, ki povzroča utrujenost mišic in izčrpanje zalog 

glikogena v skeletnih mišicah. 

 

Trditev se lahko uporablja le za živila, namenjena odraslim  

po zelo intenzivni in/ali dolgotrajni telesni aktivnosti, ki  

povzroča utrujenost mišic in izčrpanje zalog glikogena v  

skeletnih mišicah.  

 

 

 

Q-2013-00234 

 

 

Uredba Komisije (EU) 

2015/7 z dne 6. januarja 

2015 

Pektini Pektini prispevajo k 

vzdrževanju normalne ravni 

holesterola v krvi. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki zagotavlja dnevni vnos 

6 g pektinov. Za navedbo trditve je potrošnike treba obvestiti, 

da se koristni učinek doseže z dnevnim vnosom 6 g pektinov. 

 

Treba je opozoriti na nevarnost zadušitve, do katere lahko 

pride pri ljudeh s težavami pri požiranju ali ob zaužitju z 

nezadostno količino tekočine. Svetuje se zaužitje z veliko 

vode, da snov doseže želodec. 

2010;8(10):1747 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

                                                           
17 Trditev pripada členu 13(5) Uredbe (ES) št. 1924/2006. 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/3409.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1747.pdf
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OSTALO  

 

Hranilo, snov, živilo ali 

kategorija živil 
Trditev 

Pogoji uporabe trditve in pogoji in/ali omejitve 

uporabe živila in/ali dodatno pojasnilo ali 

opozorilo 

Številka v strokovni 

reviji EFSA in Uredba EU 

Pektini Uživanje pektinov z  

obrokom prispeva k 

manjšemu porastu ravni 

glukoze v krvi po tem obroku. 

Trditev se lahko uporablja le za živilo, ki vsebuje 10 g pektina 

na količinsko določen obrok. Za navedbo trditve je potrošnike 

treba obvestiti, da se koristni učinek doseže z zaužitjem 10 g 

pektinov kot del obroka. 

 

Treba je opozoriti na nevarnost zadušitve, do katere lahko 

pride pri ljudeh s težavami pri požiranju ali ob zaužitju z 

nezadostno količino tekočine. Svetuje se zaužitje z veliko 

vode, da snov doseže želodec. 

 

2010;8(10):1747, 

2011;9(6):2203 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Raztopine ogljikovih 

hidratov in elektrolitov 

Raztopine ogljikovih hidratov 

in elektrolitov prispevajo k 

ohranjanju vzdržljivosti pri 

daljših telesnih naporih. 

Za navedbo trditve morajo raztopine ogljikovih hidratov in 

elektrolitov vsebovati 80–350 kcal/L iz ogljikovih hidratov in 

vsaj 75 % energije mora izhajati iz ogljikovih hidratov, 

kisprožijo močan glikemični odziv, kot so glukoza, glukozni 

polimeri in saharoza. Poleg tega morajo te pijače vsebovati 

med 20 mmol/L (460 mg/L) in 50 mmol/L (1 150 mg/L) 

natrija, njihova osmolalnost pa mora znašati 200–330 

mOsm/kg vode. 

 

2011;9(6):2211 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Raztopine ogljikovih 

hidratov in elektrolitov 

Raztopine ogljikovih  

hidratov in elektrolitov  

povečujejo absorpcijo vode 

med telesno dejavnostjo. 

Za navedbo trditve morajo raztopine ogljikovih hidratov in 

elektrolitov vsebovati 80–350 kcal/L iz ogljikovih hidratov in 

vsaj 75 % energije mora izhajati iz ogljikovih hidratov, ki 

sprožijo močan glikemični odziv, kot so glukoza, glukozni 

polimeri in saharoza. Poleg tega morajo te pijače vsebovati 

med 20 mmol/L (460 mg/L) in 50 mmol/L (1 150 mg/L) 

natrija, njihova osmolalnost pa mora znašati 200–330 

mOsm/kg vode. 

2011;9(6):2211 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1747.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2203.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2211.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2211.pdf
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Vse avtorske in druge pravice v povezavi z bazo in/ali kategorijami so pridržane. 

 

OSTALO  

 

Hranilo, snov, živilo ali 

kategorija živil 
Trditev 

Pogoji uporabe trditve in pogoji in/ali omejitve 

uporabe živila in/ali dodatno pojasnilo ali 

opozorilo 

Številka v strokovni 

reviji EFSA in Uredba EU 

Vlaknine iz ječmenovega 

zrnja 

Vlaknine iz ječmenovega 

zrnja prispevajo k povečanju 

količine blata. 

 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je bogato z navedenimi 

vlakninami, kakor je opredeljeno s trditvijo VISOKA VSEBNOST  

PREHRANSKE VLAKNINE iz Priloge k Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

2011;9(6):2249 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

 

Vlaknine iz pšeničnih 

otrobov 

Vlaknine iz pšeničnih  

otrobov prispevajo k 

povečani količini blata. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je bogato z navedenimi 

vlakninami, kakor je opredeljeno s trditvijo VISOKA VSEBNOST  

PREHRANSKE VLAKNINE iz Priloge k Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

2010;8(10):1817 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Vlaknine iz pšeničnih 

otrobov 

Vlaknine iz pšeničnih  

otrobov prispevajo k 

pospeševanju prehajanja  

črevesne  

vsebine. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je bogato z navedenimi 

vlakninami, kakor je opredeljeno s trditvijo VISOKA VSEBNOST  

PREHRANSKE VLAKNINE iz Priloge k Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Za navedbo trditve je potrošnike treba obvestiti, da se 

navedeni učinek doseže z dnevnim vnosom vsaj 10 g vlaknin 

iz pšeničnih otrobov. 

 

 

2010;8(10):1817 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Vlaknine iz rži Vlaknine iz rži prispevajo k  

normalnemu delovanju 

črevesja. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je bogato z navedenimi 

vlakninami, kakor je opredeljeno s trditvijo VISOKA VSEBNOST  

PREHRANSKE VLAKNINE iz Priloge k Uredbi (ES) št. 

1924/2006 

 

2011;9(6):2258 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2249.pdf
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Vse avtorske in druge pravice v povezavi z bazo in/ali kategorijami so pridržane. 

 

OSTALO  

 

Hranilo, snov, živilo ali 

kategorija živil 
Trditev 

Pogoji uporabe trditve in pogoji in/ali omejitve 

uporabe živila in/ali dodatno pojasnilo ali 

opozorilo 

Številka v strokovni 

reviji EFSA in Uredba EU 

Vlaknine iz zrnja ovsa Vlaknine iz zrnja ovsa  

prispevajo k povečani količini 

blata. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je bogato z navedenimi 

vlakninami, kakor je opredeljeno s trditvijo VISOKA VSEBNOST 

PREHRANSKE VLAKNINE iz Priloge k Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

2011;9(6):2249 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Vlaknine sladkorne pese18 Vlaknine sladkorne pese 

prispevajo k povečani količini 

blata. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je bogato z navedenimi 

vlakninami, kakor je opredeljeno s trditvijo VISOKA VSEBNOST 

PREHRANSKE VLAKNINE iz Priloge k Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

 

Q-2011-00972 

Voda Voda prispeva k ohranjanju  

normalnih telesnih in 

kognitivnih funkcij. 

Za navedbo trditve je treba potrošnike obvestiti, da je za 

dosego koristnega učinka treba zaužiti vsaj 2 l vode dnevno iz 

vseh virov. 

 

Trditev se lahko uporablja le za vodo, ki je v skladu s Direktivo 

2009/54/ES in/ali Direktivo 98/83/ES. 

 

 

2011;9(4):2075 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Voda Voda ima vlogo pri 

uravnavanju telesne 

temperature. 

Za navedbo trditve je treba potrošnike obvestiti, da je za 

dosego koristnega učinka treba zaužiti vsaj 2 l dnevno iz vseh 

virov. 

 

Trditev se lahko uporablja le za vodo, ki je v skladu s Direktivo 

2009/54/ES in/ali Direktivo 98/83/ES. 

 

2011;9(4):2075 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

                                                           
18 Trditev pripada členu 13(5) Uredbe (ES) št. 1924/2006. 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2075.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2075.pdf
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Vse avtorske in druge pravice v povezavi z bazo in/ali kategorijami so pridržane. 

 

OSTALO  

 

Hranilo, snov, živilo ali 

kategorija živil 
Trditev 

Pogoji uporabe trditve in pogoji in/ali omejitve 

uporabe živila in/ali dodatno pojasnilo ali 

opozorilo 

Številka v strokovni 

reviji EFSA in Uredba EU 

Žvečilni gumi brez 

sladkorja 

Žvečilni gumi brez sladkorja 

prispeva k ohranjanju 

mineralizacije zob. 

Trditev se lahko navede le na žvečilnem gumiju, ki izpolnjuje 

pogoje uporabe prehranske trditve BREZ SLADKORJEV iz 

Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.  

 

Potrošnike je treba obvestiti, da se koristni učinek doseže z 

žvečenjem vsaj 20 minut po jedi ali pitju. 

2009;7(9):1271, 

2011;9(4):2072, 

2011;9(6):2266 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

 

Žvečilni gumi brez 

sladkorja 

Žvečilni gumi brez sladkorja 

prispeva k nevtralizaciji kislin 

v zobnih oblogah. 

Trditev se lahko navede le na žvečilnem gumiju, ki izpolnjuje 

pogoje uporabe prehranske trditve BREZ SLADKORJEV iz 

Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006. 

 

Potrošnike je treba obvestiti, da se koristni učinek doseže z 

žvečenjem vsaj 20 minut po jedi ali pitju. 

 

 

 

2009;7(9):1271, 

2011;9(6):2266 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

Žvečilni gumi brez 

sladkorja 

Žvečilni gumi brez sladkorja  

prispeva k zmanjševanju  

suhosti v ustih. 

Trditev se lahko navede le na žvečilnem gumiju, ki izpolnjuje 

pogoje uporabe prehranske trditve BREZ SLADKORJEV iz 

Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006.  

 

Potrošnike je treba obvestiti, da se koristni učinek doseže z 

žvečenjem žvečilnega gumija, kadar so usta suha. 

 

 

2009;7(9):1271 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1271.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2072.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2266.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1271.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2266.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1271.pdf
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Vse avtorske in druge pravice v povezavi z bazo in/ali kategorijami so pridržane. 

 

OSTALO  

 

Hranilo, snov, živilo ali 

kategorija živil 
Trditev 

Pogoji uporabe trditve in pogoji in/ali omejitve 

uporabe živila in/ali dodatno pojasnilo ali 

opozorilo 

Številka v strokovni 

reviji EFSA in Uredba EU 

Žvečilni gumi brez 

sladkorja s karbamidom 

Žvečilni gumi brez sladkorja s 

karbamidom nevtralizira 

kisline v zobnih oblogah  

učinkoviteje kot žvečilni gumi 

brez sladkorja in karbamida. 

Trditev se lahko navede le na žvečilnem gumiju, ki izpolnjuje 

pogoje uporabe prehranske trditve BREZ SLADKORJEV iz 

Priloge k Uredbi (ES) št. 1924/2006. Za navedbo trditve mora 

vsak kos žvečilnega gumija brez sladkorja vsebovati vsaj 20 

mg karbamida. 

  

Potrošnike je treba obvestiti, da je žvečilni gumi treba žvečiti 

vsaj 20 minut po jedi ali pitju. 

2011;9(4):2071 

 

Uredba Komisije (EU) št. 

432/2012 z dne 16. maja 

2012 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2071.pdf
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Vse avtorske in druge pravice v povezavi z bazo in/ali kategorijami so pridržane. 

 

 

 

 

 
 
 

Odobrene zdravstvene trditve po clenu 14(1)(a), ki se nanašajo na zmanjšanje 
tveganja za nastanek bolezni 
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Vse avtorske in druge pravice v povezavi z bazo in/ali kategorijami so pridržane. 

 
Odobrene zdravstvene trditve po členu 14(1)(a), ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni 

 

Kategorija 

P3 

Hranilo, snov, živilo ali 

kategorija živil 
Trditev Pogoji uporabe trditve 

Številka v strokovni 

reviji EFSA in 

Uredba EU 

 

Beta-glukani iz 

ječmena 

Beta-glukani iz ječmena dokazano 

znižujejo holesterol v krvi. Povišan 

holesterol je dejavnik tveganja za 

razvoj koronarne bolezni srca. 

Potrošnike se obvesti, da se koristni učinek 

doseže z dnevnim vnosom 3 g beta-glukanov iz 

ječmena.  

 

Trditev se lahko uporablja za živila, v katerih je 

zagotovljen vsaj 1 g beta-glukanov iz ječmena 

na količinsko določen obrok. 

Q-2011-00798,  
Q-2011-00799 

 
Uredba Komisije (EU) 

št. 1048/2012 z dne 8. 

novembra 2012 

 

Beta-glukan iz ovsa Za beta-glukan iz ovsa je bilo 

ugotovljeno, da znižuje holesterol 

v krvi. Visok holesterol je dejavnik 

tveganja za razvoj koronarne 

bolezni srca. 

Potrošnike se obvesti, da se koristni učinek 

doseže z dnevnim vnosom 3 g beta-glukana iz 

ovsa. 

 

Trditev se lahko uporablja za živila, v katerih je 

zagotovljen vsaj 1 g beta-glukana iz ovsa na 

količinsko določen obrok. 

 

Q-2008-681 

 

Uredba Komisije (EU) 

št. 1160/2011 z dne 

14. novembra 2011 

 

Estri rastlinskih 

stanolov 

Estri rastlinskih stanolov dokazano 

bistveno znižujejo holesterol v 

krvi. Povišan holesterol je dejavnik 

tveganja za razvoj koronarne 

bolezni srca. 

Informacija potrošniku, da se koristni učinek 

doseže z dnevnim vnosom 1,5–3 g rastlinskih 

stanolov. Moč učinka se lahko navede samo na 

živilih iz naslednjih kategorij: rumeni maščobni 

namazi, mlečni izdelki, majoneza in solatni 

prelivi. Pri navedbi moči učinka mora biti 

potrošnik obveščen o razponu ‚7 do 10 %‘ pri 

živilih, ki zagotavljajo dnevni vnos 1,5–2,4 g 

rastlinskih stanolov, ali razponu ‚10 do 12,5 %‘ 

pri živilih, ki zagotavljajo dnevni vnos 2,5–3 g 

rastlinskih stanolov, in času za dosego učinka 

‚dva do tri tedne‘. 

Q-2008-118 

 

Uredba Komisije (ES) 

št. 983/2009 z dne 21. 

oktobra 2009 

Uredba Komisije (EU) 

št. 376/2010 z dne 3. 

maja 2010 

Uredba Komisije (EU) 

št. 686/2014 z dne 20. 

junija 2014 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1885.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/825.pdf
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Vse avtorske in druge pravice v povezavi z bazo in/ali kategorijami so pridržane. 

 
Odobrene zdravstvene trditve po členu 14(1)(a), ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni 

 

Kategorija 

P3 

Hranilo, snov, živilo ali 

kategorija živil 
Trditev Pogoji uporabe trditve 

Številka v strokovni 

reviji EFSA in 

Uredba EU 

       

Enkrat nenasičene 

in/ali večkrat 

nenasičene maščobne 

kisline 

Nadomestitev nasičenih  

maščob z nenasičenimi  

maščobami v prehrani dokazano 

znižuje/zmanjšuje raven 

holesterola v krvi. Povišan 

holesterol je dejavnik tveganja za 

razvoj koronarne srčne bolezni.* 

 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je bogato 

z nenasičenimi maščobnimi kislinami, kakor je 

opredeljeno s trditvijo VISOKA VSEBNOST 

NENASIČENIH MAŠČOB iz Priloge k Uredbi (ES) 

št. 1924/2006. 

 

Trditev se lahko uporablja le na maščobah in 

oljih. 

 

 

 

Q-2009-00458 

 

Uredba Komisije (EU) 

št. 1226/2014 

z dne 17. novembra 

2014 

       

Folna kislina Uživanje dopolnil s folno kislino 

zviša nivo folata pri nosečnici. 

Nizek nivo folata pri nosečnici je 

dejavnik tveganja za okvare 

nevralne cevi pri razvijajočem se  

plodu. 

Trditev se lahko uporablja le za prehranska 

dopolnila, ki v dnevnem odmerku zagotavljajo 

vsaj 400 μg folne kisline.  

 

 

Potrošnike je treba obvestiti, da so ciljna 

populacija ženske v rodni dobi in da se koristni 

učinek doseže z dopolnjevanjem prehrane s 400 

μg folne kisline dnevno vsaj en mesec pred in do 

tri mesece po zanositvi. 

 

 

Q-2013-00265 

 

Uredba Komisije (EU) 

št. 1135/2014 

z dne 24. oktobra 

2014 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/3328.pdf
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Vse avtorske in druge pravice v povezavi z bazo in/ali kategorijami so pridržane. 

 
Odobrene zdravstvene trditve po členu 14(1)(a), ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni 

 

Kategorija 

P3 

Hranilo, snov, živilo ali 

kategorija živil 
Trditev Pogoji uporabe trditve 

Številka v strokovni 

reviji EFSA in 

Uredba EU 

       

Kalcij Kalcij prispeva k zmanjšanju 

izgube mineralne kostne gostote 

pri ženskah po menopavzi. Nizka 

mineralna kostna gostota je 

dejavnik tveganja za zlome kosti 

zaradi osteoporoze.* 

Trditev se lahko uporablja le na živilih, ki 

zagotavljajo vsaj 400 mg kalcija v količinsko 

določenem obroku. Potrošnike je treba obvestiti, 

da je trditev namenjena zlasti ženskam po 50. 

letu starosti in da se koristni učinek doseže z 

dnevnim vnosom vsaj 1 200 mg kalcija iz vseh 

virov.  

 

Trditev se lahko uporabi le na živilih z dodanim 

kalcijem, ki so namenjena ženskam po 50. letu 

starosti. 

 

Q-2008-721 

 

Uredba Komisije (EU) 

št. 1228/2014 

z dne 17. novembra 

2014 

   

Kalcij in vitamin D 

 

 

Kalcij in vitamin D prispevata k 

zmanjšanju izgube mineralne 

kostne gostote pri ženskah po 

menopavzi. Nizka mineralna 

kostna gostota je dejavnik 

tveganja za zlome kosti zaradi 

osteoporoze.* 

Trditev se lahko uporablja le na prehranskih 

dopolnilih, ki zagotavljajo vsaj 400 mg kalcija in 

15 μg vitamina D v dnevnem odmerku. 

Potrošnike je treba obvestiti, da je trditev 

namenjena zlasti ženskam po 50. letu starosti in 

da se koristni učinek doseže z dnevnim vnosom 

vsaj 1 200 mg kalcija in 20 μg vitamina D iz 

vseh virov. 

 

Trditev se lahko uporabi le na prehranskih 

dopolnilih z dodanim kalcijem in vitaminom D, ki 

so namenjena ženskam po 50. letu starosti. 

 

 

Q-2008-721 

 

Uredba Komisije (EU) 

št. 1228/2014 

z dne 17. novembra 

2014 

http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902785434.htm
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902785434.htm
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Vse avtorske in druge pravice v povezavi z bazo in/ali kategorijami so pridržane. 

 
Odobrene zdravstvene trditve po členu 14(1)(a), ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni 

 

Kategorija 

P3 

Hranilo, snov, živilo ali 

kategorija živil 
Trditev Pogoji uporabe trditve 

Številka v strokovni 

reviji EFSA in 

Uredba EU 

 

Rastlinski steroli/estri  

rastlinskih stanolov 

Rastlinski steroli in estri rastlinskih  

stanolov dokazano znižujejo 

holesterol v krvi. Povišan 

holesterol je dejavnik tveganja za 

razvoj koronarne bolezni srca. 

Informacija potrošniku, da se koristni učinek 

doseže z dnevnim vnosom 1,5–3 g rastlinskih 

sterolov/stanolov. Moč učinka se lahko navede 

samo na živilih iz naslednjih kategorij: rumeni 

maščobni namazi, mlečni izdelki, majoneza in  

solatni prelivi. Pri navedbi moči učinka mora biti 

potrošnik obveščen o razponu ‚7 do 10 %‘ pri 

živilih, ki zagotavljajo dnevni vnos 1,5–2,4 g 

rastlinskih sterolov/stanolov, ali razponu ‚10 do 

12,5 %‘ pri živilih, ki zagotavljajo dnevni vnos 

2,5–3 g rastlinskih sterolov/stanolov, in času za 

dosego učinka ‚dva do tri tedne‘. 

 

 

Q-2008-779 

 

Uredba Komisije (EU) 

št. 384/2010 z dne 5. 

maja 2010 

Uredba Komisije (EU) 

št. 686/2014 z dne 20. 

junija 2014  

 

Rastlinski steroli: 

steroli, ekstrahirani iz 

rastlin, prosti ali v 

obliki estrov 

maščobnih kislin 

živilske kakovosti 

Rastlinski steroli dokazano 

bistveno znižujejo holesterol v 

krvi. Povišan holesterol je dejavnik 

tveganja za razvoj koronarne 

bolezni srca. 

Informacija potrošniku, da se koristni učinek 

doseže z dnevnim vnosom 1,5–3 g rastlinskih 

sterolov. Moč učinka se lahko navede samo na 

živilih iz naslednjih kategorij: rumeni maščobni 

namazi, mlečni izdelki, majoneza in solatni 

prelivi. Pri navedbi moči učinka mora biti 

potrošnik obveščen o razponu ‚7 do 10 %‘ pri 

živilih, ki zagotavljajo dnevni vnos 1,5–2,4 g 

rastlinskih sterolov, ali razponu ‚10 do 12,5 %‘ 

pri živilih, ki zagotavljajo dnevni vnos 2,5–3 g 

rastlinskih sterolov, in času za dosego učinka 

‚dva do tri tedne‘. 

Q-2008-085 

 

Uredba Komisije (ES) 

št. 983/2009 z dne 21. 

oktobra 2009 

Uredba Komisije (EU) 

št. 376/2010 z dne 3. 

maja 2010 

Uredba Komisije (EU) 

št. 686/2014 z dne 20. 

junija 2014 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1177.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/781.pdf
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Vse avtorske in druge pravice v povezavi z bazo in/ali kategorijami so pridržane. 

 
Odobrene zdravstvene trditve po členu 14(1)(a), ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni 

 

Kategorija 

P3 

Hranilo, snov, živilo ali 

kategorija živil 
Trditev Pogoji uporabe trditve 

Številka v strokovni 

reviji EFSA in 

Uredba EU 

      

Vitamin D 

 

Vitamin D prispeva k zmanjšanju 

tveganja za padce, ki so posledica 

slabšega ravnotežja in mišične 

oslabelosti. Padci so dejavnik 

tveganja za zlome kosti pri moških 

in ženskah po 60. letu starosti.  

Trditev se lahko uporablja le na prehranskih 

dopolnilih, ki zagotavljajo vsaj 15 μg vitamina D 

v dnevnem odmerku. Potrošnike je treba 

obvestiti, da se koristni učinek doseže z dnevnim 

vnosom 20 μg vitamina D iz vseh virov. 

 

Trditev se lahko uporabi le na prehranskih 

dopolnilih z dodanim vitaminom D, ki so 

namenjena moškim in ženskam po 60. letu 

starosti. 

 

Q-2010-01233 

 

Uredba Komisije (EU) 

št. 1228/2014 

z dne 17. novembra 

2014 

 

Žvečilni gumi brez 

sladkorja 

Žvečilni gumi brez sladkorja 

prispeva k zmanjšanju 

demineralizacije zob. 

Demineralizacija zob je dejavnik 

tveganja za razvoj zobnega 

kariesa. 

Potrošnike se obvesti, da se koristni učinek 

doseže z žvečenjem 2 do 3 g žvečilnega gumija 

brez sladkorja 20 minut vsaj trikrat na dan po 

jedi. 

 

Q-2010-00119 

 

Uredba Komisije (EU) 

št. 665/2011 z dne 11. 

julija 2011 

 

Žvečilni gumi brez 

sladkorja 

Žvečilni gumi brez sladkorja 

prispeva k nevtralizaciji kislin, ki 

povzročajo karies. Kisline, ki 

povzročajo karies, so dejavnik  

tveganja za razvoj zobnega 

kariesa. 

 

Potrošnike se obvesti, da se koristni učinek 

doseže z žvečenjem 2 do 3 g žvečilnega gumija 

brez sladkorja 20 minut vsaj trikrat na dan po 

jedi. 

 

Q-2010-00120 

 

Uredba Komisije (EU) 

št. 665/2011 z dne 11. 

julija 2011 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2382.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1775.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1776.pdf
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Odobrene zdravstvene trditve po členu 14(1)(a), ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni 

 

Kategorija 

P3 

Hranilo, snov, živilo ali 

kategorija živil 
Trditev Pogoji uporabe trditve 

Številka v strokovni 

reviji EFSA in 

Uredba EU 

 

Žvečilni gumi, sladkan 

s 100-odstotnim 

ksilitolom 

Žvečilni gumi, sladkan s 100-

odstotnim ksilitolom, dokazano 

zmanjšuje zobne obloge. Velik 

obseg/delež zobnih oblog je 

dejavnik tveganja za razvoj 

kariesa pri otrocih. 

Informacija potrošniku, da se koristni učinek 

doseže z uživanjem 2–3 g žvečilnega gumija, 

sladkanega s 100-odstotnim ksilitolom, najmanj 

3 krat na dan po obroku. 

 

Q-2008-321 

 

Uredba Komisije (ES) 

št. 1024/2009 

z dne 29. oktobra 

2009 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/852.pdf


75 
Blagovne znamke P3 upravlja družba RES-PONS d.o.o., www.res-pons.com 
Vse avtorske in druge pravice v povezavi z bazo in/ali kategorijami so pridržane. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Odobrene zdravstvene trditve po clenu 14(1)(b), ki se nanašajo na razvoj in 
zdravje otrok 
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Odobrene zdravstvene trditve po členu 14(1)(b), ki se nanašajo na razvoj in zdravje otrok 

 

Kategorija 

P3 

Hranilo, snov, živilo ali 

kategorija živil 
Trditev Pogoji uporabe trditve 

Številka v strokovni 

reviji EFSA in 

Uredba EU 

 

Beljakovina Beljakovine so potrebne za  

normalno rast in razvoj kosti  

otrok. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

beljakovin, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR 

BELJAKOVIN iz Priloge k Uredbi (ES) št. 

1924/2006. 

Q-2008-326 

 

Uredba Komisije (ES) 

št. 983/2009 z dne 21. 

oktobra 2009 

 

Dokozaheksaenojska 

kislina  

(DHK) 

Vnos dokozaheksaenojske kisline 

(DHA) pomaga pri normalnem 

razvoju vida pri dojenčkih do 12. 

meseca starosti. 

Potrošnike se obvesti, da se koristni učinek 

doseže z dnevnim vnosom 100 mg DHA. Kadar 

se trditev uporablja na nadaljevalni formuli, 

živilo vsebuje vsaj 0,3 % vseh maščobnih kislin 

v obliki DHA. 

Q-2008-211, 

Q-2008-688, 

Q-2008-689 

 

Uredba Komisije (EU) 

št. 440/2011 z dne 6. 

maja 2011 

 

Dokozaheksaenojska 

kislina  

(DHK) 

Vnos dokozaheksaenojske kisline  

(DHA) prek matere pomaga pri  

normalnem razvoju oči pri fetusu  

in dojenčku, dojenem z materinim  

mlekom. 

Nosečnice in doječe matere se obvesti, da se 

koristni učinek doseže z dnevnim vnosom 200 

mg DHA poleg priporočenega dnevnega vnosa 

omega-3 maščobnih kislin za odrasle, tj. 250 mg 

DHA in eikozapentaenojske kisline (EPA).  

Trditev se lahko uporablja le za živila, ki zago 

tavljajo dnevni vnos vsaj 200 mg DHA. 

Q-2008-675 

 

Uredba Komisije (EU) 

št. 440/2011 z dne 6. 

maja 2011 

 

 

Dokozaheksaenojska 

kislina (DHK) 

Vnos dokozaheksaenojske kisline 

(DHA) prek matere pomaga pri 

normalnem razvoju možganov pri 

fetusu in dojenčku, dojenem z 

materinim mlekom. 

Nosečnice in doječe matere se obvesti, da se 

koristni učinek doseže z dnevnim vnosom 200 

mg DHA poleg priporočenega dnevnega vnosa 

omega-3 maščobnih kislin za odrasle, tj. 250 mg 

DHA in EPA. 

 

Trditev se lahko uporablja le za živila, ki 

zagotavljajo dnevni vnos vsaj 200 mg DHA. 

Q-2008-773 

 

Uredba Komisije (EU) 

št. 440/2011 z dne 6. 

maja 2011 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/858.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/941.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1003.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1004.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1006.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1007.pdf
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Odobrene zdravstvene trditve po členu 14(1)(b), ki se nanašajo na razvoj in zdravje otrok 

 

Kategorija 

P3 

Hranilo, snov, živilo ali 

kategorija živil 
Trditev Pogoji uporabe trditve 

Številka v strokovni 

reviji EFSA in 

Uredba EU 

 

Fosfor Fosfor je potreben za normalno  

rast in razvoj kosti pri otrocih. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

fosforja, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR 

[IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi 

1924/2006. 

Q-2008-217 

 

Uredba Komisije (ES) 

št. 1024/2009 

z dne 29. oktobra 

2009 

 

 

Jod Jod je potreben za rast  

otrok. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

joda, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi 

1924/2006.  

Q-2008-324 

 

Uredba Komisije (EU) 

št. 957/2010 

z dne 22. oktobra 

2010 

 

 

Kalcij Kalcij je potreben za normalno  

rast in razvoj kosti otrok. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

kalcija, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) 

št. 1924/2006. 

Q-2008-322 

 

Uredba Komisije (ES) 

št. 983/2009 z dne 21. 

oktobra 2009 

 

 

Kalcij in vitamin D Kalcij in vitamin D sta potrebna  

za normalno rast in razvoj kosti  

otrok. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

kalcija in vitamina D, kakor je opredeljeno v 

trditvi VIR [IME VITAMINA/ VITAMINOV] IN/ALI 

[IME MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi 

(ES) št. 1924/2006. 

 

Q-2008-116 

 

Uredba Komisije (ES) 

št. 983/2009 z dne 21. 

oktobra 2009 

 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/895.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1359.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/826.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/828.pdf
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Odobrene zdravstvene trditve po členu 14(1)(b), ki se nanašajo na razvoj in zdravje otrok 

 

Kategorija 

P3 

Hranilo, snov, živilo ali 

kategorija živil 
Trditev Pogoji uporabe trditve 

Številka v strokovni 

reviji EFSA in 

Uredba EU 

 

Vitamin D Vitamin D je potreben za 

normalno rast in razvoj kosti 

otrok. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

vitamina D, kakor je opredeljeno v trditvi VIR 

[IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) 

št. 1924/2006. 

 

Q-2008-323 

 

Uredba Komisije (ES) 

št. 983/2009 z dne 21. 

oktobra 2009 

 

 

Vitamin D Vitamin D prispeva k normalnemu 

delovanju imunskega sistema pri 

otrocih. 

 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

vitamina D, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR 

[IME VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi (ES) 

št. 1924/2006. 

 

Q-2014-00826 

 

Uredba Komisije (EU) 

2016/1389 z dne 17. 

avgusta 2016 

 

 

Železo Železo je potrebno za  

kognitivni razvoj otrok. 

Trditev se lahko navede le na živilu, ki je vsaj vir 

železa, kakor je opredeljeno s trditvijo VIR [IME 

VITAMINA/VITAMINOV] IN/ALI [IME 

MINERALA/MINERALOV] iz Priloge k Uredbi 

1924/2006. 

 

Q-2008-325 

 

Uredba Komisije (EU) 

št. 957/2010 

z dne 22. oktobra 

2010 

 

α-linolenska kislina in  

linolna kislina 

Esencialne maščobne kisline so  

potrebne za normalno rast in  

razvoj otrok. 

Informacija potrošniku, da se koristni učinek 

doseže z dnevnim vnosom 2 g α-linolenske 

kisline (ALA) in z dnevnim vnosom 10 g linolne 

kisline (LA). 

 

Q-2008-079 

 

Uredba Komisije (ES) 

št. 983/2009 z dne 21. 

oktobra 2009 

Uredba Komisije (EU) 

št. 376/2010 

z dne 3. maja 2010  

 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/827.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/4096.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1360.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/783.pdf
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Baza prehranskih dopolnil P3 Professional: 
 Najpopolnejša neodvisna spletna baza prehranskih dopolnil na slovenskem trgu. 
 Enostaven spletni dostop z vnosom uporabniškega imena in gesla. 
 Iskanje s ključnimi besedami. 
 Iskanje po kategorijah izdelkov glede na glavne sestavine. 
 Iskanje po certifikatih izdelkov. 
 Primerjava do treh izdelkov naenkrat. 

 
 
Naročite svoj dostop! 
E: info@covirias.si 
T:  01 23 22 097 
W: www.pretehtajte.si 
 

»Kaj že jemljete?« 
 

Za celovito anamnezo je potreben tudi 
širok spekter informacij o tem, kaj 
posameznik že jemlje. 

Kaj je v dopolnilu? 
 

Sestavine posameznih 
prehranskih dopolnil.  
 

Kakšna je izbira? 
 

Med katerimi izdelki se lahko 
uprabnik odloča. 

Ali to lahko jem tudi jaz? 
 

Hitra informacija, ali je posamezen 
izdelek primeren za diabetike, ljudi s 
celiakijo, alergike, vegetarijance in 
druge ciljne skupine. 
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Pridobite certifikat o poznavanju področja prehranskih dopolnil!  
 

Dokažite, da dobro poznate področje prehranskih dopolnil. 
 
Postanite kompetentni svetovalci na področju prehranskih dopolnil. 
 
 
 
Testirajte svoje znanje in pridobite certifikat! 
 
Certifikat Inštituta za raziskave in razvoj kakovosti o poznavanju področja prehranskih dopolnil  
na temeljnem nivoju lahko pridobi vsak, ki uspešno opravi ustrezno testiranje. 
 
Vprašanja obsegajo temeljne vidike področja prehranskih dopolnil, testiranje poteka na dogovorjen termin v nadzorovanem okolju in je 
omejeno na 60 minut.                

 
 
 

 
 
 
Prijave zbiramo na:  

 
www.irrk.eu            *              051 655 199             *                info@irrk.si 


