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EMULGATORJI
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Učenci.
Prejšnjo šolsko uro ste si v učbeniku prebrali nekaj malega o emulgatorjih. Na spletu sem vam
poiskala še nekaj zanimivih informacij v zvezi z njimi. Preberite si, čisto na koncu pa vas čaka
zanimiva naloga.

Vir: Zveza potrošnikov Slovenije http://www.zps.si/images/stories/brosure/bros_aditivi07.pdf

Kje naravno najdemo emulgatorje
Jajčni rumenjak naravno vsebuje lecitin, ki je emulgator in ga kot takega uporabljajo tudi kot aditiv.
Lep primer delovanja emulgatorja lecitina v jajcu je nastanek majoneze. Majoneza nastane tako,
da stepamo jajčni rumenjak in olje. Emulgator lecitin iz jajčnega rumenjaka omogoča kremasto
strukturo majoneze in brez njega majoneza nikdar ne bi imela takšne strukture.
Emulgator lecitin naravno vsebuje tudi soja.

Kje so prisotni emulgatorji
Obstaja kar nekaj različnih snovi, ki se uporabljajo kot emulgatorji, vsi pa se uporabljajo v majhnih
količinah kot aditivi. Na označbi živila morajo biti označeni kot emulgatorji, zraven pa mora biti
navedeno tudi njihovo ime. Emulgatorji so npr. lecitin, mono- in di- gliceridi maščobnih kislin (te
skupine so najpogosteje uporabljene ), polisorbati, estri mlečne kisline in nekateri drugi, ki se ne
uporabljajo tako pogosto.
Emulgatorji se uporabljajo v številnih živilskih izdelkih, povsod pa imajo funkcijo izboljšanja in/ali
ohranjanja primerne strukture. Nekatera živila, kjer najdemo emulgatorje se sicer da proizvesti
tudi brez njih, vendar se z uporabo emulgatorjev bistveno izboljšajo njegove lastnosti, zato je
takšno živilo tudi privlačnejše za potrošnika. Poglejmo, kakšno vlogo imajo emulgatorji v različnih
izdelkih:
Kruh – podaljšajo svežino, izboljšajo teksturo in volumen
Čokolada – izboljšajo konsistenco, omogočajo lažje vlivanje tekoče čokolade v kalupe
Sladoled – izboljšajo teksturo (bolj nežna, žametna) in izboljšajo stabilnost, imajo tudi vpliv na to,
kako hitro se sladoled stopi
Margarine – omogočajo stabilnost strukture oz. drobno razpršenih kapljic vode v maščobi
Predelano meso (klobase) – omogočajo stabilnost teksture, da se posamezne komponente
(meso, voda, maščoba) ne ločijo med seboj.
Kakorkoli že, se emulgatorji kot aditivi dodajajo predelanim izdelkom, te pa je seveda potrebno
uživati zmerno. Ne le zaradi aditivov, ampak tudi zato, ker nam sveže pripravljena hrana nudi več
za telo koristnih snovi.
Vir: https://www.nutris.org/prehrana/abc-prehrane/splosno/236-emulgatorji.html

Vaša naloga pa je naslednja:



v zvezek si napišite tri stvari o emulgatorjih, ki ste jih na novo prebrali in spoznali,
v kuhinji, shrambi poiščite izdelke, ki vsebujejo emulgatorje. (Namig: prebrati morate
droben tisk na izdelku). Izdelke si zapišite v zvezke.

Veselo na delo, Urška Erjavšek

