
Priloga 1 

SEZNAM SLADIL IN ŽIVIL, KATERIM SE LAHKO DODAJAJO SLADILA 

 

   Največji 
 

E št. Specifično Vrsta živila dovoljeni 
 

 ime  odmerek 
 

E 420 sorbitol Deserti in podobni izdelki quantum satis 
 

 (i) sorbitol   
 

 (ii)sorbitol -  Aromatizirani deserti z znižano energijsko  
 

 v sirupu vrednostjo ali brez dodanega sladkorja,  
 

E 421 manitol proizvedeni na osnovi vode  
 

E 953 izomalt -  Pripravki na osnovi mleka in mlečnih izdelkov z  
 

E 965 maltitol znižano energijsko vrednostjo ali brez dodanega  
 

 (i) maltitol sladkorja  
 

 (ii) maltitol -  Sadni in zelenjavni deserti z znižano energijsko  
 

 v sirupu vrednostjo ali brez dodanega sladkorja  
 

E 966 laktitol -  Jajčni deserti z znižano energijsko vrednostjo ali  
 

E 967 ksilitol brez dodanega sladkorja  
 

  -  Deserti na osnovi žit z znižano energijsko  
 

E 968 eritritol 
 

 

vrednostjo ali brez dodanega sladkorja 
 

 

   
  

- Izdelki iz žit za zajtrk z znižano energijsko 

vrednostjo ali brez dodanega sladkorja   
- Deserti na osnovi masti z znižano energijsko 

vrednostjo ali brez dodanega sladkorja   
- Sladoledi z znižano energijsko vrednostjo ali 

brez dodanega sladkorja   
- Marmelade, želeji, džemi in kandirano sadje 

z znižano energijsko vrednostjo ali brez 

dodanega sladkorja   
- Izdelki iz sadja z znižano energijsko 

vrednostjo ali brez dodanega sladkorja, z 

izjemo tistih, namenjenih za proizvodnjo pijač 

na osnovi sadnih sokov  

 

Sladkorni izdelki 
 

- Sladkorni izdelki brez dodanega sladkorja   
- Sladkorni izdelki na osnovi posušenega sadja 

z znižano energijsko vrednostjo ali brez 

dodanega sladkorja   
- Sladkorni izdelki na osnovi škroba z znižano 

energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja   
- Izdelki na osnovi kakava z znižano energijsko 

vrednostjo ali brez dodanega sladkorja   
- Namazi na osnovi kakava, mleka, posušenega 

sadja ali masti z znižano energijsko vrednostjo ali 

brez dodanega sladkorja 



    Največji 

E št. Specifično  Vrsta živila dovoljeni 

 ime   odmerek 

  -  Žvečilni gumi brez dodanega sladkorja  

  - Omake  

  - Gorčica  

  -  Fini pekovski izdelki, z znižano energijsko  

   vrednostjo ali brez dodanega sladkorja  

  -  Živila za posebne prehranske namene  

  

-  Prehranska dopolnila v trdni obliki v skladu s     

predpisom o prehranskih dopolnilih  

    

E 950 Acesulfam Brezalkoholne pijače  

 K    

  - Aromatizirane pijače z znižano energijsko 350mg/l 

   vrednostjo ali brez dodanega sladkorja,  

   proizvedene na osnovi vode  

  - Pijače na osnovi mleka in mlečnih izdelkov ali 350mg/l 

   sadnega soka, z znižano energijsko vrednostjo ali  

   brez dodanega sladkorja  

  Deserti in podobni izdelki  

  - Aromatizirani deserti z znižano energijsko 350mg/kg 
   vrednostjo ali brez dodanega sladkorja,  

   proizvedeni na osnovi vode  

  - Pripravki na osnovi mleka in mlečnih izdelkov z 350mg/kg 

   znižano energijsko vrednostjo ali brez dodanega  

   sladkorja  

  - Sadni in zelenjavni deserti z znižano energijsko 350mg/kg 

   vrednostjo ali brez dodanega sladkorja  

  - Jajčni deserti z znižano energijsko vrednostjo ali 350mg/kg 

   brez dodanega sladkorja  

  - Deserti na osnovi žit z znižano energijsko 350mg/kg 

   vrednostjo ali brez dodanega sladkorja  

  - Deserti na osnovi masti z znižano energijsko 350mg/kg 

   vrednostjo ali brez dodanega sladkorja  

  - Prigrizki (snacks): začinjeni izdelki iz škroba, 350mg/kg 

   določenih okusov, predpakirani, posušeni in  

   preliti oreški  

  Sladkorni izdelki  

  - Sladkorni izdelki brez dodanega sladkorja 500mg/kg 

  - Sladkorni izdelki na osnovi kakava ali 500mg/kg 

   posušenega sadja z znižano energijsko vrednostjo  

   ali brez dodanega sladkorja  

 
 
 



    Največji 

E št. Specifično  Vrsta živila dovoljeni 

 ime   odmerek 

  -  Sladkorni izdelki na osnovi škroba z znižano 1000mg/kg 

   energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja  

   Namazi na osnovi kakava, mleka, posušenega 1000 mg/kg 
   sadja ali masti z znižano energijsko vrednostjo ali  

   brez dodanega sladkorja  

  -  Žvečilni gumi brez dodanega sladkorja 2000mg/l 

  - Jabolčni in hruškov mošt 350 mg/l 

E 950  - Brezalkoholno pivo ali pivo, pri katerem vsebnost 350mg/l 

nadalj.   alkohola ne presega 1,2 vol. %  

  -  Namizno pivo »Biere de table/Tafelbier/Table 350mg/l 

   beer« (z manj kot 6% ekstrakta v sladici), razen  

   za pivo zgornjega vrenja »Obergariges Einfach  

   Bier«  

  -  Piva z minimalno kislostjo 30 miliekvivalentov, 350mg/l 

   izraženih kot NaOH  

  - Temna piva vrste »oud bruin« 350mg/l 

  -  Sladoledi z znižano energijsko vrednostjo ali brez 800mg/kg 

   dodanega sladkorja  

  -  Sadje v pločevinkah ali kozarcih z znižano 350mg/kg 

   energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja  

  -  Džemi, želeji in marmelade z znižano energijsko 1000mg/kg 

   vrednostjo  

  -  Konzervirani sadni in zelenjavni izdelki z znižano 350mg/kg 

   energijsko vred nostjo  

  -  Sladko-kisle konzerve iz sadja in zelenjave 200mg/kg 

  -  Sladko-kisle konzerve in polkonzerve rib in ribjih 200mg/kg 

   marinad, rakov in školjk  

  - Omake 350mg/kg 

  - Gorčica 350mg/kg 

  -  Fini pekovski izdelki za posebne prehranske 1000mg/kg 

   namene  

  -  Živila, namenjena za uporabo v energijsko 450 mg/kg 

   omejenih dietah za zmanjšanje telesne teže, v  

   skladu s predpisom o živilih, namenjenih za  

   uporabo v energijsko omejenih dietah za  

   zmanjšanje telesne teže  

  - Dietna živila za posebne zdravstvene namene v 450 mg/kg 
   skladu s predpisom o živilih za posebne  

   zdravstvene namene  

  - Prehranska dopolnila v tekoči obliki v skladu s 350 mg/l 

   predpisom o prehranskih dopolnilih  
 
 
 
 

 
 



    Največji 

E št. Specifično  Vrsta živila dovoljeni 

 ime   odmerek 
  -  Prehranska dopolnila v trdni obliki v skladu s 500 mg/kg 

   predpisom o prehranskih dopolnilih  

E 950  Prehranska dopolnila na osnovi vitaminov 2000mg/kg 
nadalj.  in/ali mineralov v obliki sirupov ali za žvečenje  

  v skladu s predpisom o prehranskih dopolnilih  

  -  Izdelki iz žit za zajtrk, ki vsebujejo več kot 15% 1200 mg/kg 

   vlaknin in najmanj 20 % otrobov z znižano  

   energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja  

  -  Juhe z znižano energijsko vrednostjo 110 mg/l 

  -  Bonbončki za osvežitev daha, brez dodanega 2500 mg/kg 

   sladkorja  

  -  Pivo z znižano energijsko vrednostjo 25 mg/l 

  -  Pijače, sestavljene iz mešanice brezalkoholne 350 mg/l 

   pijače in piva, jabolčnega mošta, hruškovega  

   mošta, alkoholne pijače ali vina  

  -  Alkoholne pijače, ki vsebujejo manj kot 15 vol.% 350 mg/kg 

   alkohola  

  -  Korneti in vafli za sladoled brez dodanega 2000 mg/kg 

   sladkorja  

  -  Bonboni v obliki tablet z znižano energijsko 500 mg/kg 

   vrednostjo  

  - Feinkostsalat 350 mg/kg 

  - Eßoblaten 2000 mg/kg 

    

E 951 aspartam Brezalkoholne pijače  

  -  Aromatizirane pijače z znižano energojsko 600mg/l 

   vrednostjo ali brez dodanega sladkorja,  

   proizvedene na osnovi vode  

  -  Pijače na osnovi mleka in mlečnih izdelkov ali 600mg/l 

   sadnega soka z znižano energijsko vrednostjo ali  

   brez dodanega sladkorja  

    
 
 
 

 
 
 



    Največji 

E št. Specifično  Vrsta živila dovoljeni 

 ime   odmerek 

   Deserti in podobni izdelki  

     

   Aromatizirani deserti z znižano energijsko 1000mg/kg 

   vrednostjo ali brez dodanega sladkorja,  

   proizvedeni na osnovi vode  

  -  Pripravki na osnovi mleka in mlečnih izdelkov z 1000mg/kg 

   znižano energijsko vrednostjo ali brez dodanega  

   sladkorja  

  -  Sadni in zelenjavni deserti z znižano energijsko 1000mg/kg 

   vrednostjo ali brez dodanega sladkorja  

  -  Jajčni deserti z znižano energijsko vrednostjo ali 1000mg/kg 

   brez dodanega sladkorja  

  -  Deserti na osnovi žit z znižano energijsko 1000mg/kg 

   vrednostjo ali brez dodanega sladkorja  

  -  Deserti na osnovi masti z znižano energijsko 1000mg/kg 

   vrednostjo ali brez dodanega sladkorja  

  -  Prigrizki (snacks): začinjeni izdelki iz škroba, 500mg/kg 

   določenih okusov, predpakirani, posušeni in  

   preliti oreški  

  Sladkorni izdelki  

  - Eßoblaten  1000mg/kg 

  -  Sladkorni izdelki brez dodanega sladkorja 1000mg/kg 

  -  Izdelki na osnovi kakava ali posušenega sadja z 2000mg/kg 

   znižano energijsko vrednostjo ali brez dodanega  

   sladkorja  

  -  Sladkorni izdelki na osnovi škroba z znižano 2000mg/kg 

   energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja  

  -  Namazi na osnovi kakava, mleka, posušenega 1000mg/kg 

   sadja ali masti z znižano energijsko vrednostjo ali  

   brez dodanega sladkorja  

  -  Žvečilni gumi brez dodanega sladkorja 5500mg/kg 

  - Jabolčni in hruškov mošt 600mg/kg 

  -  Brezalkoholno pivo ali pivo, pri katerem vsebnost 600mg/kg 

   alkohola ne presega 1.2 vol. %  

  -  Namizno pivo »Biere de table/Tafelbier/Table 600mg/kg 

   beer« (z manj kot 6% ekstrakta v sladici), razen  

   za pivo zgornjega vrenja »Obergariges Einfach  

   Bier«  

  -  Piva z minimalno kislostjo 30 miliekvivalentov, 600mg/kg 

   izraženih kot NaOH  

  - Temna piva vrste »oud bruin« 600mg/kg 

  -  Sladoledi z znižano energijsko vrednostjo ali brez 800/mg/kg 

   dodatnega sladkorja  

  -  Sadje v pločevinkah ali kozarcih z znižano 1000mg/kg 

   energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja  

 

 



    Največji 

E št. Specifično  Vrsta živila dovoljeni 

 ime   odmerek 

  -  Džemi, želeji in marmelade z znižano energijsko 1000mg/kg 

   vrednostjo  

  -  Konzervirani sadni in zelenjavni izdelki z znižano 1000mg/kg 

   energijsko vrednostjo  

  -  Sladko-kisle konzerve iz sadja in zelenjave 300mg/kg 

E 951  - Sladko-kisle konzerve in polkonzerve rib in ribjih 300mg/kg 

nadalj.   marinad, rakov in školjk  

  - Omake 350mg/kg 

  - Gorčica 350mg/kg 

  -  Fini pekovski izdelki za posebne prehranske 1700mg/kg 

   namene  

  -  Živila, namenjena za uporabo v energijsko 800mg/kg 

   omejenih dietah za zmanjšanje telesne teže, v  

   skladu s predpisom o živilih, namenjenih za  

   uporabo v energijsko omejenih dietah za  

   zmanjšanje telesne teže  

  - Dietna živila za posebne zdravstvene namene v 1000mg/kg 
   skladu s predpisom o živilih za posebne  

   zdravstvene namene  

  -  Prehranska dopolnila v tekoči obliki v skladu s 600mg/kg 

   predpisom o prehranskih dopolnilih  

  -  Prehranska dopolnila v trdni obliki v skladu s 2000mg/kg 

   predpisom o prehranskih dopolnilih  

  
 

 - Prehranska dopolnila na osnovi vitaminov in/ali 5500mg/kg 
      mineralov v obliki sirupov ali za žvečenje v  

      skladu s predpisom o prehranskih dopolnilih  

  -  Izdelki iz žit za zajtrk, ki vsebujejo več kot 15% 1000 mg/kg 

   vlaknin in najmanj 20 % otrobov z znižano  

   energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja  

  -  Juhe z znižano energijsko vrednostjo 110 mg/l 

  -  Bonbončki za osvežitev daha brez dodanega 6000 mg/kg 

   sladkorja  

  -  Močno aromatizirane osvežujoče pastile za grlo 2000 mg/kg 

   brez dodanega sladkorja  

  - Pivo z znižano energijsko vrednostjo 25 mg/l 
 
 
 
 

 
 



    Največji 
 

E št. Specifično  Vrsta živila dovoljeni 
 

 ime   odmerek 
 

  - Pijače, sestavljene iz mešanice brezalkoholne 600 mg/l 
 

   pijače in piva, jabolčnega mošta, hruškovega  
 

   mošta, alkoholne pijače ali vina  
 

  - Alkoholne pijače, ki vsebujejo manj kot 15 vol. 600 mg/kg 
 

   % alkohola  
 

  - Feinkostsalat 350 mg/kg 
 

    
 

E 952 ciklamna Brezalkoholne pijače  
 

 kislina ter   

250mg/l 
 

 njene - Aromatizirane pijače z znižano energijsko 
 

 natrijeve  vrednostjo ali brez dodanega sladkorja,  
 

 in kalcijeve  proizvedene na osnovi vode 

250mg/l 
 

 soli - Pijače na osnovi mleka in mlečnih izdelkov ali 
 

   sadnega soka z znižano energijsko vrednostjo ali  
 

   brez dodanega sladkorja  
 

  Deserti in podobni izdelki  
 

  - Aromatizirane pijače z znižano energijsko 250mg/kg 
 

   vrednostjo ali brez dodanega sladkorja,  
 

   proizvedene na osnovi vode  
 

  - Pijače na osnovi mleka in mlečnih izdelkov ali 250mg/kg 
 

   sadnega soka z znižano energijsko vrednostjo ali  
 

   brez dodanega sladkorja  
 

  - Sadni in zelenjavni deserti z znižano energijsko 250mg/kg 
 

   vrednostjo ali brez dodanega sladkorja  
 

  - Jajčni deserti z znižano energijsko vrednostjo ali 250mg/kg 
 

   brez dodanega sladkorja  
 

  - Deserti na osnovi žit z znižano energijsko 250mg/kg 
 

   vrednostjo ali brez dodanega sladkorja  
 

  - Deserti na osnovi masti z znižano energijsko 250mg/kg 
 

   vrednostjo ali brez dodanega sladkorja  
 

  Sladkorni izdelki  
 

  - Namazi na osnovi kakava, mleka, posušenega 500mg/kg 
 

   sadja ali masti z znižano energijsko vrednostjo ali  
 

   brez dodanega sladkorja  
 

  - Sadje v pločevinkah ali kozarcih z znižano 1000mg/kg 
 

   energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja  
 

  - Džemi, želeji in marmelade z znižano energijsko 1000mg/kg 
 

   vrednostjo  
 

 
 
 

 
 



    Največji 

E št. Specifično  Vrsta živila dovoljeni 

 ime   odmerek 

     

  - Konzervirani sadni in zelenjavni izdelki z znižano 250mg/kg 

   energijsko vrednostjo  

  - Fini pekovski izdelki za posebne prehranske 1600mg/kg 

   namene  

  - Živila, namenjena za uporabo v energijsko 400mg/kg 

   omejenih dietah za zmanjšanje telesne teže, v  

   skladu s predpisom o živilih, namenjenih za  

   uporabo v energijsko omejenih dietah za  

   zmanjšanje telesne teže  

  - Dietna živila za posebne zdravstvene namene v 400mg/kg 
   skladu s predpisom o živilih za posebne  

   zdravstvene namene  

  - Prehranska dopolnila v tekoči obliki v skladu s 400mg/kg 

   predpisom o prehranskih dopolnilih  

   Prehranska dopolnila v trdni obliki v skladu s 500mg/kg 

   predpisom o prehranskih dopolnilih  

  - Pijače, sestavljene iz mešanice brezalkoholne 250 mg/l 

   pijače in piva, jabolčnega mošta, hruškovega  

   mošta, alkoholne pijače ali vina  

  - Prehranska dopolnila na osnovi 1250 mg/kg 

   vitaminov in/ali mineralov v obliki sirupov ali za  

   

zvečenje v skladu s predpisom o prehranskih 

dopolnilih  

    

E 954 saharin ter Brezalkoholne pijače  

 njegove    

 natrijeve, - Aromatizirane pijače z znižano energijsko 80mg/l 

 kalijeve in  vrednostjo ali brez dodanega sladkorja,  

 kalcijeve  proizvedene na osnovi vode  

 soli - Pijače na osnovi mleka in mlečnih izdelkov ali 80mg/l 

   sadnega soka z znižano energijsko vrednostjo ali  

   brez dodanega sladkorja  

  - »Gaseosa«: brezalkoholna pijača, proizvedena na 100mg/l 

   osnovi vode z dodatkom ogljikovega dioksida,  

   sladil in arom  

  Deserti in podobni izdelki  

     

 
 
 
 



    Največji 

E št. Specifično  Vrsta živila dovoljeni 

 ime   odmerek 

E 954  - Aromatizirani deserti z znižano energijsko 100mg/kg 

nadalj.   vrednostjo ali brez dodanega sladkorja,  

   proizvedeni na osnovi vode  

  - Pripravki na osnovi mleka in mlečnih izdelkov z 100mg/kg 

   znižano energijsko vrednostjo ali brez dodanega  

   sladkorja  

  - Sadni in zelenjavni deserti z znižano energijsko 100mg/kg 

   vrednostjo ali brez dodanega sladkorja  

  - Jajčni deserti z znižano energijsko vrednostjo ali 100mg/kg 

   brez dodanega sladkorja  

  - Deserti na osnovi žit z znižano energijsko 100mg/kg 

   vrednostjo ali brez dodanega sladkorja  

  - Deserti na osnovi masti z znižano energijsko 100mg/kg 

   vrednostjo ali brez dodanega sladkorja  

  - Prigrizki (snacks): začinjeni izdelki iz škroba, 100mg/kg 

   določenih okusov, predpakirani, posušeni in  

   preliti oreški  

  Sladkorni izdelki  

  - Sladkorni izdelki brez dodanega sladkorja 500mg/kg 

  - Sladkorni izdelki na osnovi kakava ali 500mg/kg 

   posušenega sadja z znižano energijsko vrednostjo  

   ali brez dodanega sladkorja  

  - Sladkorni izdelki na osnovi škroba z znižano 300mg/kg 

   energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja  

  - Eßoblaten 800mg/kg 

  - Namazi na osnovi kakava, mleka, posušenega 200mg/kg 

   sadja ali masti z znižano energijsko vrednostjo ali  

   brez dodanega sladkorja  

  - Žvečilni gumi brez dodanega sladkorja 1200mg/kg 

  - Jabolčni in hruškov mošt 80mg/l 

  - Brezalkoholno pivo ali pivo, pri katerem vsebnost 80mg/l 

   alkohola ne presega 1,2 vol. %  

  - Namizno pivo »Biere de table/Tafelbier/Table 80mg/l 

   beer« (z manj kot 6% ekstrakta v sladici), razen  

   za pivo zgornjega vrenja »Obergariges Einfach  

   Bier«  

  - Piva z minimalno kislostjo 30 miliekvivalentov, 80mg/l 

   izraženih kot NaOH  

  - Temna piva vrste »oud bruin« 80mg/l 

  - Sladoledi z znižano energijsko vrednostjo ali brez 100mg/kg 

   dodanega sladkorja  

  - Sadje v pločevinkah ali kozarcih z znižano 200mg/kg 

   energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja  

  - Džemi, želeji in marmelade z znižano energijsko 200mg/kg 



 
 

    Največji 
E št. Specifično  Vrsta živila dovoljeni 

 ime   odmerek 

E 954   vrednostjo  

nadalj.  -  Konzervirani sadni in zelenjavni izdelki z znižano 200mg/kg 

   energijsko vrednostjo  

  -  Sladko-kisle konzerve iz sadja in zelenjave 160mg/kg 

  -  Sladko-kisle konzerve in polkonzerve rib in ribjih 160mg/kg 

   marinad, rakov in školjk  

  - Omake 160mg/kg 

  - Gorčica 320mg/kg 

  -  Fini pekovski izdelki za posebne prehranske 170mg/kg 

   namene  

  -  Živila, namenjena za uporabo v energijsko 240mg/kg 

   omejenih dietah za zmanjšanje telesne teže, v  

   skladu s predpisom o živilih, namenjenih za  

   uporabo v energijsko omejenih dietah za  

   zmanjšanje telesne teže  

  - Dietna živila za posebne zdravstvene namene v 200mg/kg 
   skladu s predpisom o živilih za posebne  

   zdravstvene namene  

  -  Prehranska dopolnila v tekoči obliki v skladu s 80mg/kg 

   predpisom o prehranskih dopolnilih  

  -  Prehranska dopolnila v trdni obliki v skladu s 500mg/kg 

   predpisom o prehranskih dopolnilih  

  -   Prehranska dopolnila na osnovi vitaminov  1200mg/kg 
       in/ali mineralov v obliki sirupov ali za  

  

     Žvečenje, v skladu s predpisom o prehranskih  

dopolnilih  

  -  Izdelki iz žit za zajtrk, ki vsebujejo več kot 15% 100 mg/kg 

   vlaknin in najmanj 20 % otrobov z znižano  

   energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja  

   Juhe z znižano energijsko vrednostjo 100 mg/kg 
  -  Bonbončki za osvežitev daha brez dodanega 3000 mg/kg 

   sladkorja  

  -  Pijače, sestavljene iz mešanice brezalkoholne 80 mg/l 

   pijače in piva, jabolčnega mošta, hruškovega  

   mošta, alkoholne pijače ali vina  
 
 
 

 
 



    Največji 

E št. Specifično  Vrsta živila dovoljeni 

 ime   odmerek 

E 954  - Alkoholne pijače, ki vsebujejo manj kot 15 vol.% 80 mg/kg 

nadalj.   alkohola  

  - Korneti in vafli za sladoled brez dodanega 800 mg/kg 

   sladkorja  

  - Feinkostsalat 160 mg/kg 

    

E 957 taumatin Sladkorni izdelki  

  - Sladkorni izdelki brez dodanega sladkorja 50mg/kg 

  - Sladkorni izdelki na osnovi kakava ali 50mg/kg 

   posušenega sadja z znižano energijsko vrednostjo  

   ali brez dodanega sladkorja  

  - Žvečilni gumi brez dodanega sladkorja 50mg/kg 

     - Prehranska dopolnila na osnovi 400mg/kg 

       vitaminov in/ali mineralov v obliki sirupov ali   

       za žvečenje, v skladu s predpisom o    

       prehranskih dopolnilih  

  -Sladoledi z znižano energijsko vrednostjo ali brez 50 mg/kg 

  dodanega sladkorja  

    

E 959 neohespiri- Brezalkoholne pijače  

 din DC    

  - Aromatizirane pijače z znižano energijsko 30mg/l 

   vrednostjo ali brez dodanega sladkorja,  

   proizvedene na osnovi vode  

  - Pijače na osnovi mleka in mlečnih izdelkov z 50mg/l 

   znižano energijsko vrednostjo ali brez dodanega  

   sladkorja  

  - Pijače na osnovi sadnih sokov z znižano 30mg/l 

   energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja  

  Deserti in podobni izdelki  

  - Aromatizirani deserti z znižano energijsko 50mg/kg 

   vrednostjo ali brez dodanega sladkorja,  

   proizvedeni na osnovi vode  

  - Pripravki na osnovi mleka in mlečnih izdelkov z 50mg/kg 

   znižano energijsko vrednostjo ali brez dodanega  

   sladkorja  

  - Sadni in zelenjavni deserti z znižano energijsko 50mg/kg 

   vrednostjo ali brez dodanega sladkorja  

  - Jajčni deserti z znižano energijsko vrednostjo ali 50mg/kg 

   brez dodanega sladkorja  

  - Deserti na osnovi žit z znižano energijsko 50mg/kg 

   vrednostjo ali brez dodanega sladkorja  



 

    Največji 
E št. Specifično  Vrsta živila dovoljeni 

 ime   odmerek 

  -  Deserti na osnovi masti z znižano energijsko 50mg/kg 

E 959   vrednostjo ali brez dodanega sladkorja   

nadalj.  Sladkorni izdelki  

  -  Sladkorni izdelki brez dodanega sladkorja 100mg/kg 

  -  Sladkorni izdelki na osnovi kakava ali 100mg/kg 

   posušenega sadja z znižano energijsko vrednostjo  

   ali brez dodanega sladkorja  

  -  Sladkorni izdelki na osnovi škroba z znižano 150mg/kg 

   energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja  

  -  Namazi na osnovi kakava, mleka, posušenega 50mg/kg 

   sadja ali masti z znižano energijsko vrednostjo ali  

   brez dodanega sladkorja  

.  - Žvečilni gumi brez dodanega sladkorja 400mg/kg 

  - Jabolčni in hruškov mošt 20mg/l 

  -  Brezalkoholno pivo ali pivo, pri katerem vsebnost 10mg/l 

   alkohola ne presega 1.2 vol. %  

  -  Namizno pivo »Biere de table/Tafelbier/Table 10mg/l 

   beer« (z manj kot 6% ekstrakta v sladici), razen  

   za pivo zgornjega vrenja »Obergariges Einfach  

   Bier«  

  -  Piva z minimalno kislostjo 30 miliekvivalentov, 10mg/l 

   izraženih kot NaOH  

  - Temna piva vrste »oud bruin« 10mg/l 

  -  Sladoledi z znižano energijsko vrednostjo ali brez 50mg/kg 

   dodanega sladkorja  

  -  Sadje v pločevinkah ali kozarcih z znižano 50mg/kg 

   energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja  

  -  Džemi, želeji in marmelade z znižano energijsko 50mg/kg 

   vrednostjo  

  -  Konzervirani sadni in zelenjavni izdelki z znižano 50mg/kg 

   energijsko vrednostjo  

  -  Sladko-kisle konzerve iz sadja in zelenjave 100mg/kg 
  -  Sladko-kisle konzerve in polkonzerve rib in ribjih 30mg/kg 

   marinad, rakov in školjk  

  - Omake 50mg/kg 

  - Gorčica 50mg/kg 

  -  Fini pekovski izdelki za posebne prehranske 150mg/kg 

   namene  
 



    Največji  

E št. Specifično  Vrsta živila dovoljeni  

 ime   odmerek  

   Živila, namenjena za uporabo v energijsko 100 mg/kg  

   omejenih dietah za zmanjšanje telesne teže, v   

   skladu s predpisom o živilih, namenjenih za   

   uporabo v energijsko omejenih dietah za   

   zmanjšanje telesne teže   

E 959  - Prehranska dopolnila v tekoči obliki v skladu s 50mg/kg  

nadalj.   predpisom o prehranskih dopolnilih   

  - Prehranska dopolnila v trdni obliki v skladu s 100mg/kg  

   predpisom o prehranskih dopolnilih    

  - Izdelki iz žit za zajtrk, ki vsebujejo več kot 15% 50 mg/kg  

   vlaknin in najmanj 20 % otrobov z znižano   

   energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja   

  - Juhe z znižano energijskovrednostjo 50 mg/l  

  - Bonbončki za osvežitev daha brez dodanega 400 mg/kg  

   sladkorja   

  - Prehranska dopolnila na osnovi 400 mg/kg  

   vitaminov in/ali mineralov v obliki sirupov ali za   

   žvečenje, v skladu s predpisom o prehranskih   

   dopolnilih   

  - Pijače, sestavljene iz mešanice brezalkoholne 30 mg/l  

   pijače in piva, jabolčnega mošta, hruškovega   

   mošta, alkoholne pijače ali vina   

  - Alkoholne pijače, ki vsebujejo manj kot 15 vol.% 30 mg/kg  

   alkohola   

  - Korneti in vafli za sladoled brez dodanega 50 mg/kg  

   sladkorja   

  - Feinkostsalat 50 mg/kg  

  - Maloenergijsko pivo 10 mg/kg  

  - Polnovredni pripravki in prehranska dopolnila za 100 mg/kg  

   uporabo pod zdravstvenim nadzorom   

  - Prigrizki (snacks): začinjeni izdelki iz škroba, 50 mg/kg  

   določenih okusov, predpakirani, posušeni in   

   preliti oreški   

E 955 Sukraloza  Brezalkoholne pijače   

   - Aromatizirane pijače z znižano energijsko 300mg/l  

    vrednostjo ali brez dodanega sladkorja,   

    proizvedene na osnovi vode   

   - Pijače na osnovi mleka in mlečnih izdelkov ali 300mg/l  

    sadnega soka, z znižano energijsko vrednostjo    

    ali brez dodanega sladkorja   

       
 

 
 

 
 



  

Deserti in podobni izdelki  

-  Aromatizirani deserti z znižano energijsko 400mg/kg 

vrednostjo ali brez dodanega sladkorja  

-  Pripravki na osnovi mleka in mlečnih izdelkov z 400mg/kg 

znižano energijsko vrednostjo ali brez dodanega  
sladkorja  

-  Sadni in zelenjavni deserti z znižano energijsko 400mg/kg 

vrednostjo ali brez dodanega sladkorja  

-  Jajčni deserti z znižano energijsko vrednostjo ali 400mg/kg 

brez dodanega sladkorja  

-  Deserti na osnovi žit z znižano energijsko 400mg/kg 

vrednostjo ali brez dodanega sladkorja  

-  Deserti na osnovi masti z znižano energijsko 400mg/kg 

vrednostjo ali brez dodanega sladkorja  

-  Prigrizki (snacks): začinjeni izdelki iz škroba, 200 mg/kg 

določenih okusov, predpakirani, posušeni in  

preliti oreški  

Sladkorni izdelki  

-  Sladkorni izdelki brez dodanega sladkorja 1000 mg/kg 

-  Sladkorni izdelki na osnovi kakava ali 800 mg/kg 

posušenega sadja z znižano energijsko vrednostjo  
ali brez dodanega sladkorja  

-  Sladkorni izdelki na osnovi škroba z znižano 1000 mg/kg 

energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja  
-  Korneti in vaflji za sladoled brez dodanega 800 mg/kg 

sladkorja  

-  Essoblaten 800 mg/kg 

-  Namazi na osnovi kakava, mleka, posušenega 400 mgkg 

sadja ali masti z znižano energijsko vrednostjo ali  
brez dodanega sladkorja  

-  Izdelki iz žit za zajtrk, ki vsebujejo več kot 15% 400 mg/kg 

vlaknin in najmanj 20 % otrobov z znižano  

energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja  
-  Bonbončki za osvežitev daha brez dodanega 2400 mg/kg 

sladkorja  

-  Močno aromatizirane osvežujoče pastile za grlo 1000 mg/kg 

brez dodanega sladkorja  

-  Žvečilni gumi brez dodanega sladkorja 3000 mg/kg 

-  Bonboni v obliki tablet z znižano energijsko 200 mg/kg 

vrednostjo  

-  Jabolčni in hruškov mošt 50 mg/l 

-  Pijače, sestavljene iz mešanice brezalkoholne 250 mg/l 

pijače in piva, jabolčnega mošta, hruškovega  

mošta, alkoholne pijače ali vina  



 
-  Žgane pijače, ki vsebujejo manj kot 15 vol.% 250 mg/l 

 alkohola  

-  Brezalkoholno pivo ali pivo, pri katerem vsebnost 250 mg/l 

 alkohola ne presega 1,2 vol. %  

 Namizno pivo »Biere de table/Tafelbier/Table 250 mg/l 

 beer« (z manj kot 6% ekstrakta v sladici), razen  

 za pivo zgornjega vrenja »Obergariges Einfach  

 Bier«  

-  Piva z minimalno kislostjo 30 miliekvivalentov, 250mg/l 

 izraženih kot NaOH  

- Temna piva vrste »oud bruin« 250 mg/l 

- Maloenergijsko pivo 10 mg/l 

-  Sladoledi z znižano energijsko vrednostjo ali brez 320 mg/kg 

 dodanega sladkorja  

-  Sadje v pločevinkah ali kozarcih z znižano 400 mg/kg 

 energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja  
-  Džemi, želeji in marmelade z znižano energijsko 400 mg/kg 

 vrednostjo  

-  Konzervirani sadni in zelenjavni izdelki z znižano 400 mg/kg 

 energijsko vrednostjo  

-  Sladko-kisle konzerve iz sadja in zelenjave 180 mg/kg 

- Feinkostsalat 140 mg/kg 

-  Sladko-kisle konzerve in polkonzerve rib in ribjih 120 mg/kg 

 marinad, rakov in školjk  

-  Juhe z znižano energijsko vrednostjo 45 mg/l 

- Omake 450 mg/kg 

- Gorčica 140 mg/kg 

-  Fini pekovski izdelki za posebne prehranske 700 mg/kg 

 namene  

-  Živila, namenjena za uporabo v energijsko 320 mg/kg 

 omejenih dietah za zmanjšanje telesne teže, v  

 skladu predpisom o živilih, namenjenih za  

 uporabo v energijsko omejenih dietah za  

 zmanjšanje telesne teže  

-  Dietna živila za posebne zdravstvene namene v 400 mg/kg 

 skladu predpisom o živilih za posebne  

 zdravstvene namene  

-  Prehranska dopolnila v tekoči obliki 240 mg/l 

 v skladu predpisom o prehranskih dopolnilih  

-  Prehranska dopolnila v trdni obliki v skladu 800 mg/kg 

 predpisom o prehranskih dopolnilih  

-  Prehranska dopolnila na osnovi vitaminov in /ali 2400 mg/kg 

 mineralov v obliki sirupov ali za žvečenje, v  

 skladu s predpisom o prehranskih dopolnilih  



 
 

E 962 

 
 
Soli 
aspartam- Brezalkoholne pijače  

 acesulfama   

 *   

  -  Aromatizirane pijače z znižano energijsko 350 mg/l (a) 

  vrednostjo ali brez dodanega sladkorja,  

  proizvedene na osnovi vode  

  -  Pijače na osnovi mleka in mlečnih izdelkov ali 350 mg/l (a) 

  sadnega soka z znižano energijsko vrednostjo ali  

  brez dodanega sladkorja  

  Deserti in podobni izdelki  

  -  Aromatizirani deserti z znižano energijsko 350 mg/kg (a) 

  vrednostjo ali brez dodanega sladkorja,  

  proizvedeni na osnovi vode  

  -  Pripravki na osnovi mleka in mlečnih izdelkov z 350 mg/kg (a) 

  znižano energijsko vrednostjo ali brez dodanega  

  sladkorja  

  -  Sadni in zelenjavni deserti z znižano energijsko 350 mg/kg (a) 

  vrednostjo ali brez dodanega sladkorja  

  -  Jajčni deserti z znižano energijsko vrednostjo ali 350 mg/kg (a) 

  brez dodanega sladkorja  

  -  Deserti na osnovi žit z znižano energijsko 350 mg/kg (a) 

  vrednostjo ali brez dodanega sladkorja  

  -  Deserti na osnovi masti z znižano energijsko 350 mg/kg (a) 

  vrednostjo ali brez dodanega sladkorja
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  -  Prigrizki (snacks): začinjeni izdelki iz škroba, 500 mg/kg (b) 

  določenih okusov, predpakirani, posušeni in  

  preliti oreški  

  Sladkorni izdelki  

  -  Sladkorni izdelki brez dodanega sladkorja 500 mg/kg (a) 

  -  Sladkorni izdelki na osnovi kakava ali 500 mg/kg (a) 

  posušenega sadja z znižano energijsko vrednostjo  

  ali brez dodanega sladkorja  

  -  Sladkorni izdelki na osnovi škroba z znižano 1000 mg/kg (a) 

  energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja  

  -  Essoblaten 1000 mg/kg (b) 

  -  Namazi na osnovi kakava, mleka, posušenega 1000 mg/kg (b) 

  sadja ali masti z znižano energijsko vrednostjo ali  

  brez dodanega sladkorja  

  -  Izdelki iz žit za zajtrk, ki vsebujejo več kot 15% 1000 mg/kg (b) 

  vlaknin in najmanj 20 % otrobov z znižano  

  energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja  

 



 
E 962 Soli - Bonbončki za osvežitev daha brez dodanega 2500 mg/kg (a) 

 aspartam  sladkorja  

 acesulfama    

  - Žvečilni gumi brez dodanega sladkorja 2000 mg/kg (a) 

  - Jabolčni in hruškov mošt 350 mg/l (a) 

  - Pijače, sestavljene iz mešanice brezalkoholne 350 mg/l (a) 

   pijače in piva, jabolčnega mošta, hruškovega  

   mošta, alkoholne pijače ali vina  

  - Alkoholne pijače, ki vsebujejo manj kot 15 vol.% 350 mg/l (a) 

   alkohola  

  - Brezalkoholno pivo ali pivo, pri katerem vsebnost 350 mg/l (a) 

   alkohola ne presega 1,2 vol. %  

  - Namizno pivo »Biere de table/Tafelbier/Table 350 mg/l (a) 

   beer« (z manj kot 6% ekstrakta v sladici), razen  

   za pivo zgornjega vrenja »Obergariges Einfach  

   Bier«  

  - Piva z minimalno kislostjo 30 miliekvivalentov, 350 mg/l (a) 

   izraženih kot NaOH  

  - Temna piva vrste »oud bruin« 350 mg/l (a) 

  - Maloenergijsko pivo 25 mg/l (b) 

  - Sladoledi z znižano energijsko vrednostjo ali brez 800 mg/kg (b) 

   dodanega sladkorja  

  - Sadje v pločevinkah ali kozarcih z znižano 350 mg/l (a) 

   energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja  

  - Džemi, želeji in marmelade z znižano energijsko 1000 mg/kg (b) 

   vrednostjo  

  - Konzervirani sadni in zelenjavni izdelki z znižano 350 mg/kg (a) 

   energijsko vrednostjo  

  - Sladko-kisle konzerve iz sadja in zelenjave 200 mg/kg (a) 

  - Feinkostsalat 350 mg/kg (b) 

  - Sladko-kisle konzerve in polkonzerve rib in ribjih 200 mg/kg (a) 

   marinad, rakov in školjk  

  - Juhe z znižano energijsko vrednostjo 110 mg/kg (b) 

  - Omake 350 mg/kg (b) 

  - Gorčica 350 mg/kg (b) 

  - Fini pekovski izdelki za posebne prehranske 1000 mg/kg (a) 

   namene  

  - Živila, namenjena za uporabo v energijsko 450 mg/kg (a) 

   omejenih dietah za zmanjšanje telesne teže v  

   skladu s predpisom o živilih, namenjenih za  

   uporabo v energijsko omejenih dietah za  

   zmanjšanje telesne teže  

  - Dietna živila za posebne zdravstvene namene v 450 mg/kg (a) 

   skladu s predpisom o živilih za posebne  

   zdravstvene namene  

  - Prehranska dopolnila v tekoči obliki v skladu s 350 mg/kg (a) 

   predpisom o prehranskih dopolnilih  

  - Prehranska dopolnila v trdni obliki v skladu s 500 mg/kg (a) 

   predpisom o prehranskih dopolnilih  

 

 

 



    Največji 

E št. Specifično  Vrsta živila dovoljeni 

 ime   odmerek 

E 962 Soli   Prehranska dopolnila na osnovi vitaminov 2000 mg/kg (a) 

 aspartam  oziroma mineralov v obliki sirupov ali za  

 acesulfama  
žvečenje, v skladu s predpisom o prehranskih 
dopolnilih  

     

E 961 Neotam  Brezalkoholne pijače  

     

   Aromatizirane pijače z znižano energijsko     20 mg/l 

  - vrednostjo ali brez dodanega sladkorja,  

       proizvedene na osnovi vode  

   Pijače na osnovi mleka in mlečnih izdelkov ali    20 mg/l 

  

   sadnega soka, z znižano energijsko vrednostjo  

    ali brez dodanega sladkorja  

    

  

       Posladki ali podobni izdelki 

  

      Aromatizirani posladki z znižano energijsko     32 mg/kg 

    vrednostjo ali brez dodanega sladkorja,  

  - proizvedeni na osnovi vode  

   Pripravki na osnovi mleka in mlečnih izdelkov,     32 mg/kg 

   z znižano energijsko vrednostjo ali brez   

  - dodanega sladkorja  

   Posladki z znižano energijsko vrednostjo ali      32 mg/kg 

   

brez dodanega sladkorja, narejeni na osnovi 

sadja ali zelenjave  

   Posladki na osnovi jajc z znižano energijsko      32 mg/kg 

   vrednostjo ali brez dodanega sladkorja  

   Posladki na osnovi žit z znižano energijsko     32 mg/kg 

   vrednostjo ali brez dodanega sladkorja  

   Posladki na osnovi maščob z znižano      32 mg/kg 

   energijsko vrednostjo ali brez dodanega  

   sladkorja  

   Prigrizki: nekateri okusi slanih, gotovih,     18 mg/kg 

   predpakiranih, suhih, slanih izdelkov na osnovi  

   škroba in prelitih oreščkov  

     

   Slaščičarski izdelki  

     

   Slaščičarski izdelki brez dodanega sladkorja     32 mg/kg 

   Slaščičarski izdelki z znižano energijsko     65 mg/kg 

   vrednostjo ali brez dodanega sladkorja,   

   narejeni na osnovi kakava ali sadja  

   Slaščičarski izdelki na osnovi škroba, z znižano     65 mg/kg 

   energijsko vrednostjo ali brez dodanega   

   sladkorja  

   Korneti in oblati za sladoled,     60 mg/kg 

   brez dodanega sladkorja  

   Essoblaten     60 mg/kg 



    Največji 
E št. Specifično  Vrsta živila dovoljeni 

 ime   odmerek 

E 961 Neotam  Namazi na osnovi kakava, mleka, posušenega      32 mg/kg 

   sadja ali maščob, z znižano energijsko   

   vrednostjo ali brez dodanega sladkorja  

   Žitni kosmiči z vsebnostjo vlaken nad 15 % in     32 mg/kg 

   vsaj 20% otrobov, z znižano energijsko  

   vrednostjo ali brez dodanega sladkorja  

   Majhni bonboni za svež dah, brez dodanega     200 mg/kg 

   sladkorja  

   Močno aromatizirane pastile za grlo brez     65 mg/kg 

   dodanega sladkorja  

   Žvečilni gumi brez dodanega sladkorja     250 mg/kg 

   Sladkorni izdelki v tabelah, , z znižano     15 mg/kg 

   energijsko vrednostjo  

   Jabolčni in hruškov mošt      20 mg/l 

   Pijače in mešanice nealkoholne pijače in piva,      20 mg/l 
   jabolčnega mošta, hruškovega mošta, žganja  

   ali vina  

   Žgane pijače z vsebnostjo alkohola do 15       20 mg/l 

   vol.%  

   Brezalkoholno pivo ali pivo, pri katerem vsebnost      20 mg/l 

   alkohola ne presega 1,2 vol. %  

   Namizno pivo »Biere de table/Tafelbier/Table      20 mg/l 

   beer« (z manj kot 6% ekstrakta v sladici), razen  

   pivo zgornjega vrenja »Obergariges Einfach  

   Bier«  

   Piva z minimalno kislostjo 30 miliekvivalentov,      20 mg/l 

   izraženih kot NaOH  

   Temna piva vrste »oud bruin«      20 mg/l 

   Pivo z znižano energijsko vrednostjo        1 mg/l 

   Sladoledi z znižano energijsko vrednostjo ali      26 mg/kg 

   brez dodanega sladkorja  

   Sadje v pločevinkah ali kozarcih z znižano     32 mg/kg 

   energijsko vrednostjo ali brez dodanega   

   sladkorja  

   Džemi, želeji in marmelade z znižano      32 mg/kg 

   energijsko vrednostjo  

   Pripravki iz sadja in zelenjave z      32 mg/kg 

   znižano energijsko vrednostjo  

   Sladko-kisle konzerve iz sadja in zelenjave     10 mg/kg 

   Feinkostsalat     12 mg/kg 

   Sladko-kisle konzerve in polkonzerve rib in      10 mg/kg 

   ribjih marinad, rakov in školjk  

   Juhe z znižano energijsko vrednostjo        5 mg/l 

   Omake     12 mg/kg 

   Gorčica     12 mg/kg 

   Fini pekovski izdelki za posebne prehranske     55 mg/kg 

   namene  

 



 
 
 
 

    Največji 
E št. Specifično  Vrsta živila dovoljeni 

 ime   odmerek 

E 961 Neotam  Živila, namenjena za uporabo v energijsko     26 mg/kg 

   omejenih dietah za zmanjšanje telesne teže, v  

   skladu s predpisom o živilih, namenjenih za  

   uporabo v energijsko omejenih dietah za  

   zmanjšanje telesne teže  

   Živila za posebne zdravstvene namene v     32 mg/kg 

   skladu s predpisom o živilih za posebne  

   zdravstvene namene  

   Prehranska dopolnila v tekoči obliki, v skladu     20 mg/kg 

   s predpisom o prehranskih dopolnilih  

   Prehranska dopolnila v trdni obliki, v skladu     60 mg/kg 

   s predpisom o prehranskih dopolnilih   

   Prehranska dopolnila na osnovi vitaminov     185 mg/kg 

   

oziroma mineralov v obliki sirupov ali za 
žvečenje, v skladu s predpisom o prehranskih 
dopolnilih  

   Namizna sladila  »quantum satis« 

 

 

 

 
* Največji dovoljeni odmerek za sol aspartam-aceselfama izhaja iz največjih dovoljenih 

odmerkov za njegove sestavne dele, aspartam (E 951) in kalijev acesulfam (E 950). Največji 

dovoljeni odmerk aspartama (E 951) in acesulfama (E950) ne sme biti presežen ne z 

uporabo soli aspartam-acesulfama niti ne v kombinaciji z E 950 ali E 951. 

(a) Mejna vrednosti za kalijev acesulfam ekvivalenti.  

(b) Mejna vrednosti za aspartam ekvivalenti.  

 

Opombi:  
1. Za snov E 952, ciklamno kislino ter njene natrijeve in kalcijeve soli, so največji 

dovoljeni odmerki za uporabo izraženi kot prosta kislina.  
2. Za snov E 954, saharin ter njegove natrijeve, kalijeve in kalcijeve soli, so največj 


