
Pregled živil, ki vsebujejo laktozo
Na prvem mestu so seveda mleko in mlečni izdelki, 
ki vsebujejo največje količine mlečnega sladkorja.

Laktoza se kot dodatek poleg tega dodaja tudi 
industrijsko narejenim izdelkom. Zato je potrebno 
pogledati sestavine na pakiranjih, ker se mora lak-
toza vedno navesti, če jo je proizvajalec uporabil 
pri  proizvodnji nekega izdelka. Primeri živil, ki 
vsebujejo laktozo, so: kruh, pekarski izdelki (in 
pletenice), suhomesni izdelki in gotove jedi (pizza, 
ribje pločevinke, zmrznjene gotove jedi, zmrznjena 
špinača s kislo smetano, gotovi cmoki, kroketi) lahko 
včasih vsebujejo precejšnjo količino mlečnega slad-
korja. Poleg tega, izdelki z manj kot 0,1g laktoze na 
100g živila, veljajo za izdelke brez laktoze.

V naslednjih sestavinah se lahko prav tako skriva 
laktoza (včasih tudi velika količina): obrano 

mleko v prahu, sirotka v prahu, kisla 
smetana v prahu, kondenzirano 
mleko, kefir v prahu, kajmak, 
kisla smetana, čokolada, 
E 966 (dodatek laktit).

• Glukoza-isomerasa pomaga
pri presnovi fruktoze.

• Laktaza pomaga pri presnovi  
laktoze.

www.lactifru.at

• Inovativna rešitev – izdelano v Avstriji

• rastlinske kapsule odporne na želodčni sok

• celuloza kot agens za polnjenje

• samo 1-2 kapsule na obrok
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Ta izdelek v dnevni dozi vsebuje 
13.500 FCC enot laktaze in 
900 GIU glukoze-isomerase.

LACTiFRU
®

Prehransko dopolnilo



Funkcija laktaze
Laktaza je telesni encim, ki nastaja v tenkem 
črevesu in lahko razgradi sladkor, ki ga v 
naravi vsebuje mleko - laktoza (v glukozi in 
galaktozi). Šele tako je možna presnova mleka 
in mlečnih izdelkov. Če se mlečni sladkor ne 
razgradi, pride laktoza naprej v spodnje dele 
črevesja in povzroča težjo presnovo. Dojenčki, 
ki sesajo, in majhni otroci proizvajajo encim, 
da bi lahko izkoristili materino mleko. Ne-
kateri ljudje v poznejši življenjski dobi 
izgubijo zmožnost razgrajevanja 
laktoze zaradi znižanja ali popol-
nega prenehanja aktivnosti enci-
ma. Nekatere osebe od rojstva 
niso sposobni razgraditi mlečni 
sladkor in  morajo od začetka 
življenja jemati alternativne izdel-
ke. 

Učinkovite enote laktaze
Količina laktaze je navedena v „FCC“ enoti.S 
to kratico je označen „kemični kodeks hrane“ 
(ang. „Food Chemical Codex“). Trenutno 
se svetuje, da se za količino mlečnega slad-
korja, ki ga vsebuje 100 ml mleka, uporabi 
3.000 do 5.000 enot. Kdor želi zaužiti 
tudi kozarec polnomastnega mleka brez 
kakršnihkoli  težav, mora uporabiti tudi 
6.000 - 10.000 FCC enot.

Ker se vsebina laktoze v enem obro-
ku ne more vedno točno določiti, se 
svetuje, da se vedno vzame  malo več 
laktaze. 4.500 enot velja za najmanjšo 
potrebno količino za obrok, ki vsebuje 
laktozo. 

Presnova fruktoze
Fruktoza ali sadni sladkor je ogljikov hidrat, ki 
se v naravi pojavlja v živilih. V živilski industriji 
se fruktoza pridobiva iz sladkorne pese ali slad-
kornega trsa. Presnova fruktoze in klasičnega 
sladkorja glukoze je v fiziološkem smislu zelo 
različna. Fruktoza se prav tako absorbira v 
človekovem tenkem črevesu. V tenkem črevesu 
so posebni prenašalci za absorbcijo. Glavni viri 
fruktoze v človekovi prehrani su sadje in med. 

Fruktoza pa se vedno bolj dodaja kot sladilo 
mineralnim vodam ali čajnim napitkom. Ne-

kateri ljudje ne morejo razgraditi fruktoze 
ali jo popolnoma prebaviti. Celo saha-
roza, znana kot klasični sladkor v gos-
podinjstvih, vsebuje fruktozo (pa tudi 
glukozo) in lahko pri takšnih osebah 
povzroči težave v prebavi. 

Previden se mora biti tudi z um-
etnimi sladkorji kot je sorbit (znan 
v žvečilnih in limonadah) ter ksilit 
(gotove omake), ker lahko te snovi 
dodatno poslabšajo absorbcijo fruk-
toze v črevesu, tako da ovirajo funk-
cijo zgoraj omenjenih prenosnikov. 
Nasvet: nabavite literaturo v zvezi z 

vsebino fruktoze, v kateri se upošteva 
tudi vsebnost sorbita. Vrste sadja, ki 
vsebujejo posebej veliko količino 
fruktoze, so jabolka, marele, slive, 
hruške, breskve, urme, rozine, gro-
zdje, češnje, jagode, borovnice, 
maline. Med zelenjavo so korenje, 
fižol, grah, paradajz, zelje in čebula 

posebej bogati s fruktozo.

Absorbcija fruktoze poteka precej počasneje kot 
absorbcija glukoze. V razmerju fruktoza/glukoza 
> 1 se živilo boljše prenaša. To je na primer pri ba-
nani. V vrste sadja z nizko vsebnostjo fruktoze se 
med drugim vštevajo medne melone (pa čeprav se 
to na podlagi imena ne more sklepati), sladkorne 
melone, mandarine in limona.

Poleg tega veliko količino fruktoze vsebujejo živila 
kot so sadni sokovi, sušeno sadje, marmelade/
džemi, sladki namazi, zaslajeni mlečni izdelki, sla-
doled, kečap in likerji. Ko kupujete pekarske izdel-
ke, priporočamo, da pogledate seznam sestavin, 
ker se lahko zgodi, da so tudi oni zaslajeni s si-
rupom fruktoze (ali „koruznim sirupom“). Fruktoza 
se lahko najde tudi v predelanih mesnih izdelkih. 

Učinkovitost glukoze-isomerase
Enota aktivnosti tega encima ima okrajšavo GIU, s 
katero je označena enota glukoze-isomerase (ang. 
Glucose-Isomerase-Unit). Encim prodira (prek trans-
formacijskih procesov) v ravnovesje izmenjave sno-
vi fruktoze in glukoze in tako omogoča presnovo 
sadnega sladkorja. 
 
Kakšen je namen prehransko dopolnilo 
LACTIFRU ®?
Laktoza in fruktoza sta ogljikova hidrata, ki se po-
gosto pojavljata v naši vsakdanji prehrani, bodisi 
naravno ali kot dodatka ali del recepta. LACTI-
FRU® je kombinacija dveh encimov, ki pomagata 
pri presnovi prav omenjenih snovi: laktaza, ki raz-
gradi mlečni sladkor in s tem pomaga pri težavah s 
presnovo laktoze, ter glukoza-isomerasa, ki poma-
ga, da se fruktoza lahko razgradi v črevesu.


