
PRILOGA 1 

 

EKSTRAKCIJSKA TOPILA, KI SE SMEJO UPORABLJATI PRI PREDELAVI 
SUROVIN, PROIZVODNJI ŽIVIL, NJIHOVIH SESTAVIN ALI PRIMESI 

 

 

1. Ekstrakcijska topila, ki se v skladu z dobro proizvodno  prakso 
uporabljajo v vse namene (1) 

 

Ime topila:  

Propan 

 

Butan  

 

Etilacetat  

 

Etanol  

 

Ogljikov dioksid  

 

Aceton (2)  

 

Dušikov oksid  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 
(1) Šteje se, da je ekstrakcijsko topilo uporabljeno v skladu z dobro proizvodno 
prakso, če je po njegovi uporabi prisotnost ostankov in derivatov v tehnološko 
minimalnih neizogibnih količinah, ki ne predstavljajo nevarnosti za človekovo zdravje.  
(2) Uporaba acetona za rafinacijo olja oljčnih tropin je prepovedana.  

 

 

 



2. Ekstrakcijska topila, za katera so določeni pogoji uporabe in mejne 
vrednosti ostankov 

 

Ime topila Pogoji uporabe 

(kratek opis ekstrakcije) 

Mejna vrednost ostanka v 
ekstrahiranem živilu ali njegovi 
sestavini 

Heksan (1) Proizvodnja ali frakcioniranje 
masti in olj ter proizvodnja 
kakavovega masla 

1mg/kg v maščobi, olju ali 
kakavovem maslu 

 Proizvodnja belajkovinskih 
izdelkov brez maščob in 
moke brez maščob 

10 mg/kg v hrani, ki vsebuje 
beljakovinske izdelke brez 
maščob, in moko brez maščob 

  30 mg/kg v razmaščenih sojinih 
izdelkih, ki se prodajajo 
končnemu potrošniku 

 Proizvodnja žitnih kalčkov 
brez maščob 

5 mg/kg v žitnih kalčkih brez 
maščob 

Metilacetat Odstranjevanje kofeina ali 
dražečih in grenkih snovi iz 
kave in čaja 

20 mg/kg v kavi ali čaju 

 Proizvodnja sladkorja iz 
melase 

1 mg/kg v sladkorju 

Etilmetilketon (2) Frakcioniranje masti in olj 5 mg/kg v masti ali olju 

 Odstranjevanje kofeina ali 
dražečih in grenkih snovi iz 
kave in čaja 

20 mg/kg v kavi ali čaju 

Diklormetan Odstranjevanje kofeina ali 
dražečih in grenkih snovi iz 
kave in čaja 

2 mg/kg v praženi kavi in 5 mg/kg 
v čaju 

Metanol Za vse pogoje uporabe 10 mg/kg 

Propan-2-ol Za vse pogoje uporabe 10 mg/kg 

 

 
Dimetil eter 

Priprava razmaščenih 
živalskih beljakovinskih 
izdelkov, vključno z želatino(3) 

0,009 mg/kg v razmaščenih 
živalskih beljakovinskih izdelkih, 
vključno z želatino 

 Priprava kolagena(4) in 
derivatov kolagena, razen 
želatine 

3 mg/kg v kolagenu in derivatih 
kolagena, razen želatine 

 

_______________ 
(1) Heksan je trgovski izdelek, sestavljen v glavnem iz necikličnih nasičenih 
ogljikovodikov s šestimi ogljikovimi atomi, pridobljen z destilacijo pri temperaturi med 
64 °C in 70 °C. Prepovedana je sočasna uporaba heksana in etilmetilketona. 
(2) Delež n-heksana v tem topilu ne sme presegati 50 mg/kg. Prepovedana je sočasna 
uporaba heksana in etilmetilketona. 



(3) Želatina pomeni naravne in topne beljakovine, ki želatinirajo ali ne, pridobljene z 
delno hidrolizo kolagena, pridobljenega iz kosti, kož z dlako ali brez dlake, kit in tetiv 
živali v skladu z Uredbo (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. 
aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (UL L št. 139 z 
dne 30. 4. 2004, str. 55), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2017/1981 z 
dne 31. oktobra 2017 o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004 Evropskega 
parlamenta in Sveta glede temperaturnih pogojev med prevozom mesa (UL L 285 z 
dne 1. 11. 2017, str. 10), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 853/2004/ES). 
(4) Kolagen pomeni proizvod na osnovi beljakovin, pridobljen iz živalskih kosti, kož z 
dlako ali brez dlake in kit ter proizveden v skladu z Uredbo 853/2004/ES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. Ekstrakcijska topila, za katera so določeni pogoji uporabe 

 

Naziv Mejna vrednost ostanka v živilu zaradi uporabe 
ekstrakcijskega topila pri pripravi arom iz naravnih 
aromatičnih snovi 

Dietileter 2 mg/kg 

Heksan (1) 1 mg/kg 

Cikloheksan 1 mg/kg 

Metilacetat 1 mg/kg 

Butan-1-ol 1 mg/kg 

Butan-2-ol 1 mg/kg 

Etilmetilketon (1) 1 mg/kg 

Diklormetan 0,02 mg/kg 

Propran-1-ol 1 mg/kg 

1,1,1,2-tetrafluoretan 0,02 mg/kg 

Metanol 1,5 mg/kg 

Propran-2-ol 1 mg/kg 

(1) Prepovedana je sočasna uporaba heksana in etilmetilketona 


