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Загальні відомості про харчові добавки. 
Поняття про дієтичні харчові добавки й 
напрями використання. Використання 

дієтичних харчових добавок в 
оздоровленні, харчових продуктах та 

функціональному харчуванні



Харчові добавки 
− природні, 
ідентичні
природним або
штучні речовини, 
самі по собі не 
вживаються як 
харчовий продукт 
або звичайний
компонент їжі. 



Вони навмисно додаються в харчові
системи з технологічних міркувань на 
різних етапах виробництва, зберігання, 
транспортування готових продуктів з 
метою:
поліпшення або полегшення

виробничого процесу або окремих його
операцій; 

збільшення стійкості продукту до 
різних видів псування;

збереження структури і зовнішнього
вигляду продукту або навмисних змін
органолептичних властивостей.



Види харчових добавок:
 кислоти, основи солі;
 консерванти;
 антиокислювачі;
 харчові добавки, що 

перешкоджають злежуванню 
і появі грудочок;

 стабілізатори консистенції, 
емульгатори, загусники, 
текстуратори і зв'язуючі
агенти;

 поліпшувачі для борошна і 
хліба;

 барвники;
 фіксатори кольору;
 глазуруючі речовини;
 харчові добавки, що 

підсилюють і модифікують 
смак і аромат харчового 
продукту;

 підсолоджувачі;
 носії-наповнювачі і 

розчинники-наповнювачі;

 ароматизатори.



У різних країнах в харчовій 
промисловості використовуються 
близько 500 найменувань харчових 
добавок, не рахуючи різновидів, 
комбінованих добавок, окремих 
запашних, ароматичних речовин і 
ароматизаторів. 

Дозвіл на застосування харчових
добавок видається спеціалізованою
міжнародною організацією − 
Об'єднаним комітетом експертів
ФАО/ВООЗ з харчових добавок і 
контоменантів. Комісією «Кодекс 
аліментаріус» закодовані всі харчові
добавки у вигляді Міжнародної
цифрової системи.
У країнах Європейського
співтовариства (ЄС) розроблена і 
використовується раціональна
регіональна система цифрової
кодифікації з літерою «Е» (від слова 
Європа, або від англ. Edible − харчової).



Вплив харчових
добавок на людину:



Система забезпечення безпечності харчових
продуктів



Максимальна кількість харчових
інгредієнтів виробляється і 
застосовується в країнах
північноамериканського
континенту і країнах ЄС (58%). 
Найбільшим світовим ринком є 
ринок США. Один з динамічних
ринків − Китай, частка якого в 
світовому масштабі вже
перевищила 15%.
Світовий ринок виробників
харчових інгредієнтів є високо
консолідованим. На частку п'яти
найбільших виробників припадає
70% ринку. За оцінкою РБК research, 
лідером глобального ринку є 
компанія ABF Ingredients (Associated 
British Foods) − частка 18,0%. Також
до п'ятірки входять такі компанії як 
Kerry Ingredients & Flavours (16,5%), 
Cargill Food Ingredients (15,0%), IFF 
(10,5%), і Danisco (9,7%).



Харчові добавки застосовуються практично у всіх галузях 
харчової промисловості, найбільший рівень їх споживання − 
у виробництві напоїв, молочних продуктів, кондитерських і 
хлібопекарських виробів.



Відомо, що в США, Німеччині, 
Франції та ін. країнах при 

виробництві продуктів
використовується від 30 до 80% 

барвників. 



РОСІЯ
В основному отримало розвиток виробництво

харчових сумішевих барвників з імпортної сировини. 
Російський ринок харчових ароматизаторів займає 
1,5-2% загальносвітового обсягу, він є найбільш 
насиченим. На частку ароматизаторів на ринку 
харчових інгредієнтів в Росії припадає майже 30%. 
Вітчизняних виробників ароматизаторів небагато: 
«Комбінат хіміко-харчової ароматики», компанії 
«Скорпіо-Аромат», «Тереза-Інтер» і ін. 



УКРАЇНА



АМЕРИКА
Харчові добавки в Америці дуже розвинена галузь

виробництва. Сучасний обсяг їх продажів становить 6 
мільярдів доларів на рік. Основна частина виробництва
добавок належить конкретним фірмам, наприклад, в 
Америці «Schiff» − лідер в індустрії натуральних
харчових добавок з самого початку їх розробок, тобто
приблизно з початку 1940-х років, це одна з 
найвідоміших і шанованих марок завдяки численним
дослідженням, інноваціям і поширенню високоякісних
дієтичних добавок.



БІЛОРУСЬ
Основним виробником в Білорусі є компанія «ЕКОтрейд». Вона 

виробляє і реалізує харчові добавки під ТМ «ЕКО». Всі добавки 
створені на підставі запитів клієнтів і виходячи з існуючих
рецептур на їх продукцію. 
Продукцію, що виробляється під ТМ «ЕКО» можна поділити
наступним чином:
- добавки комплексні харчові для виробництва варених ковбас (в 
т.ч. сорти "Екстра");
- добавки комплексні харчові для виробництва копчених, в'ялених
ковбас;
- добавки для виробництва шинок, напівфабрикатів, рулетів;
- добавки комплексні для виробництва ліверних ковбас, зельців, 
паштетів.



Отже, основними тенденціями розвитку
глобального ринку харчових добавок 
можна назвати наступні:
• зростання чисельності населення, яке 
призводить до зростання харчової індустрії і, 
як наслідок, зростання споживання харчових
добавок;
• зміщення інтересу світових постачальників
від насичених північноамериканських і 
західноєвропейських ринків до ринків, що
розвиваються (Індія, Бразилія, Росія);
• виробники вирішують складну задачу 
підтримки смаку для продуктів харчування з 
низьким вмістом солі, цукру, жиру. Це змушує
виробників харчових інгредієнтів розробляти
нові способи досягнення необхідних смакових
характеристик продуктів харчування і напоїв;
• зростання споживання інгредієнтів з 
функціональними властивостями, корисних
для здоров'я;
• збільшення споживання продуктів з 
підвищеною біологічною цінністю. Як наслідок, 
активне використання натуральних
компонентів, інгредієнтів.



Безпека харчових добавок. 

Нормативні документи, що 

регламентують використання 

харчових добавок. 

Екогігієнічні принципи 

використання та управління 

якістю харчових добавок



Історія виникнення

Історія застосування харчових добавок 

нараховує декілька тисячоліть (перець, 

мускатний горіх, гвоздика, мед, кориця, оцтова 

кислота, поварена сіль, тощо). Проте, тільки у 20 

столітті, зокрема, у другій половині, харчові 

добавки заволоділи масовою увагою та зайняли 

стійке положення у харчовій промисловості як 

найважливіші харчові мікроінгредієнти. Широке 

поширення харчових добавок почало вимагати 

введення їх класифікації, гігієнічної регламентації, 

розробки технології отримання та застосування.



Вплив харчових добавок на 

організм
Реакція організму людини на харчові добавки є 

виключно індивідуальною. Хтось сприймає ту чи іншу 

харчову добавку абсолютно спокійно, а хтось має 

на неї алергію і, навіть, знає про негативний вплив на 

організм, але розібратися у кодах харчових добавок 

часом зовсім непросто. Є добавки, котрі вважаються 

безпечними, згідно із розпорядженням вищих 

інстанцій, проте у деяких людей вони можуть 

викликати приступи астми або аритмію. Для таких 

людей важливо знати, що саме приховується за 

кодом, що дасть можливість передбачити реакцію 

організму на ту чи іншу харчову добавку. Наприклад, 

згадаємо про глютамат. У харчовій промисловості 

ця речовина відома як глютамат натрію, підсилювач 

смаку Е621. Ця харчова добавка створює присмак 

м'яса. Її додають у локшину та супи швидкого 

приготування, соуси, консерви, суміші приправ, 

готові страви, маринади, ковбасні вироби, чіпси. 



Ця харчова добавкаможе викликати 
ряд побічних ефектів. У людей, 
чутливих до глютамату натрію, 
можуть виникнути напади 
бронхіальної астми, кропивниця, 
головні болі. Наскільки часто 
зустрічаються такі проблеми? Згідно 
із дослідженнями, проведеними на 
кошти зацікавлених осіб (виробників 
того самого глютамату) такі випадки 
зустрічаються у 1,8% людей. 
Відповідно до незалежних досліджень 
— у 33%. Значне споживання 
продуктів із цією харчовою 
добавкою може викликати, так 
званий, синдром китайського 
ресторану: головний біль, 
пришвидшене серцебиття, біль у 
грудях, нудота, сонливість та 
слабкість. Це лише один приклад, 
насправді ж небезпек набагато 
більше.



Негативний вплив деяких

харчових добавок
 Е103, Е105, Е121, Е123, Е125, Е126, Е130, Е131, Е142, 

Е153 — барвники. Входять до складу солодких

газованих напоїв, льодяників, кольоровому

морозиві. Можуть сприяти утворенню злоякісних

пухлин.

 Е171-Е173 — барвники. Входять до складу 

солодких газованих напоїв, льодяників, 

кольоровому морозиві. Можуть бути причиною 

хвороб нирок та печінки.

 Е210, Е211, Е213-Е217, Е240 — консерванти. Входять

до складу різноманітних консервів: гриби та овочі, 

варення, соки та компоти. Можуть сприяти

утворенню злоякісних пухлин.

 Е221-Е226 — консерванти. Містяться у консервах. 

Можуть викликати захворювання травного тракту.



 Е230-Е232, Е239 — консерванти. Входять до складу 

консервів. Можливими наслідками є різноманітні

алергічні реакції.

 Е311-Е313 — антиоксиданти. Входять до складу 

йогуртів, кисломолочних продуктів, ковбасних

виробів, вершкового масла, шоколаду. Можуть

стати причиною захворювань травного тракту.

 Е407, Е447, Е450 — стабілізатори та загусники. 

Входять до складу варення, джему, згущеного

молока, шоколадного сиру. Можуть стати 

причиною захворювань нирок та печінки.

 Е461-Е446 — стабілізатори та загусники. Входять до 

складу варення, джему, згущеного молока, 

шоколадного сиру. Можуть стати причиною 

хвороб травного тракту.

 Е924а, Е924b – піногасники. Входять до складу 

газованих напоїв. Можуть сприяти утворенню

злоякісних пухлин.



Тестування харчових 

добавок

Нові добавки тестуються дуже ґрунтовно, проте, рідко

на людях — криси, миші, бактерії та людські клітини

переважно використовуються у таких тестах. Існують

зареєстровані випадки захворювання робочих на 

харчових виробництвах, котрі були викликані

певними харчовими добавками, що ще раз 

доводить — реакція організму людини на харчові

добавки є суто індивідуальною. Частина людей 

може реагувати на добавки зовсім інакше за 

тварин, на яких і проводились тести на безпечність. 

Також, існує певний рівень занепокоєння щодо

якості проведених тестів.



Багато питань виникає навколо

можливості, так званого, “ефекту

коктейлю” - невідомого ефекту від

одночасного впливу двох та 

більше харчових добавок. Як не дивно, 

ефект від комбінації

декількох добавок ніколи не 

встановлювався у стандартах безпеки. 

Дуже небагато тестів проводилось у 

цьому напрямі. Одне із досліджень, у 

якому два консерванти перевірялись

разом, показало, що вони мають

набагато сильнішу дію у поєднанні, ніж

окремо. Один із спеціалістів у цій

області написав коментар у книзі про 

добавки, опублікованій Європейською

Комісією: “Це не буде нападом паніки, 

якщо сказати, що така можливість не 

може бути виключена для двох

субстанцій, котрі обидві є безпечними

самі по собі, але у результаті взаємодії

перетворюються у токсичний продукт”.



Гігієнічна експертиза і 

реєстрація включає 

наступні процедури:

 первинну експертну оцінку документів і 
матеріалів, які характеризують дану продукцію;

 визначення потреби у проведенні необхідних 
досліджень;

 проведення комплексу необхідних санітарно –
хімічних, санітарно – мікробіологічних і інших 
досліджень;

 експериментальні дослідження токсикологічних, 
фізіологічних і метаболічних ефектів, що 
підтверджують профіль БДА.

 клінічну оцінку ефективності;

 комплексну експертну оцінку результатів з 
урахуванням отриманих у ході досліджень даних;

 оформлення реєстраційного посвідчення на БДА 
до їжі, присвоєння номеру, включення в реєстр.



Упередження проти 

харчових добавок
Багато хто вважає, що, буквально, усі харчові 
добавки — це “хімія”, в тому вони, безперечно, є 
шкідливими. Однак, насправді, харчові 
добавки застосовуються для забезпечення відповідності 
санітарно-гігієнічним нормам у харчовій 
промисловості, затвердженим регулюючими 
інстанціями. Частина добавок є дійсно шкідливою 
(нітрит натрію для ковбас), але на практиці вони не є 
забороненими, оскільки це “найменше зло”, що дає 
можливість забезпечити товарний вигляд продукту і, 
відповідно, об'єм продаж (досить порівняння червоного 
кольору магазинної ковбаси із чорно-коричневим 
кольором домашньої). Інші добавки вважаються досить 
безпечними (молочна кислота, лимонна 
кислота, сахароза та ін.). Однак, варто розуміти, що 
спосіб синтезу тих чи інших добавок у різних країнах є 
різним, тому рівень їх безпечності, також, є різним. 
Наприклад, синтетичні оцтова або лимонна кислоти, 
отримані мікробіологічним способом, можуть мати 
домішки тяжких металів, вміст котрих у різних країнах 
нормується по-різному.



Перспективи використання 

харчових добавок

Технічний прогрес у харчовій та переробній областях 
у світі базується на досягненнях науки, у тому силі, 
науки про харчування, і пов'язаний із новими
технологічними можливостями, що з'явились та 
продовжують з'являтись внаслідок досягнень науки та 
техніки. Великий вплив на нього має погіршення
стану екології, жорстка конкуренція продуктів
харчування на ринку. Усе це приводить не тільки до 
корінного удосконалення технології отримання
традиційних продуктів харчування, а й створення
нового покоління цих самих продуктів, що
відповідають вимогам та реаліям сьогодення. Це
продукти харчування зі збалансованим складом, 
низькою калорійністю, пониженим вмістом цукру
та жирів, спеціального функціонального
призначення, а, також, продукти швидкого
приготування та тривалого терміну зберігання. 
Створення продуктів харчування, що відповідають
цим вимогам, у наш час є неможливим без 
застосування харчових добавок. 



Нутріцевтики

Нутріцевтики є біодобавки, концентрати 

біологічно активних речовин, які збагачують раціон 

харчування людини окремими речовинами, або 

комплексами, щоб рівень їх вмісту в раціоні 

відповідав фізіологічної потреби людини.

До нутрицевтикам відносять вітаміни, 

вітаміноподібні речовини, мінеральні речовини, 

амінокислоти або пептидні комплекси, харчові 

волокна і т.д.



 Pocлинні пpeпapaти (мoдифікaтopи paціoну). 

 Mінepaльні peчoвини (мікpo- тa мaкpoeлeмeнти).

 Maкpoeлeмeнти (кaльцій, фocфop, cіpкa, кaлій, 
нaтpій, мaгній). 

 Mікpoeлeмeнти (цинк, мapгaнeць, зaлізo, xpoм, 
ceлeн, мідь, йoд, фтop, кoбaльт). 

 Джepeлa мінepaльниx peчoвин.

 Джepeлa вітaмінів. 

 Пpeпapaти пoлівітaмінні (кoмплeкcні). 

 Пpeпapaти мoнoвітaмінoв. 

 Джepeлa пoлінeнacичeниx жиpниx киcлoт (ПHЖK). 

 Джepeлa бaлacтниx peчoвин (xapчoвиx вoлoкoн).

 БAД для підтpимки мікpoфлopи тoвcтoї кишки.

Hутpіцeвтики діляться нa: 



Функції нутpіцeвтікoв:

 пoкpивaють швидкo і лeгкo нeдoлік життєвo 
нeoбxідниx xapчoвиx peчoвин; 

 дaють мoжливіcть відкopигувaти індивідуaльний
paціoн xapчувaння для кoнкpeтнoї людини з 
відcутніcтю xвopoб, бepучи дo увaги тaкі фaктopи, 
як йoгo poбoтa, cтaть, вік, гeнeтичні фaктopи, 
біopитми, фізіoлoгічні ocoбливocті (пepіoд 
вaгітнocті aбo лaктaції), eкoлoгічні умoви і т.д .;

 підвищують cтійкіcть opгaнізму у людeй зa 
дoпoмoгoю пocилeння фepмeнтнoї зaxиcту клітин 
дo впливу нecпpиятливиx фaктopів cepeдoвищa, 
ocoбливo в eкoлoгічнo нeблaгoпoлучниx paйoнax; 

 нaпpaвлeнo змінюють oбмін peчoвин в opгaнізмі, 
щoб мaкcимaльнo зaдoвoльнити пoтpeби в 
xapчoвиx peчoвинax у людини з нaявніcтю 
зaxвopювaнь; 

 мaють імунoмoдулюючі влacтивocті, підcилюють
вивeдeння з opгaнізму тoкcичниx і чужopідниx 
peчoвин (paдіoнуклідів, pізниx вaжкиx мeтaлів).



Пapaфapмaцeвтики

Пapaфapмaцeвтики є клacoм біoдoбaвoк, які зa 

зoвнішнім виглядoм і дією cxoжі з лікapcькими

пpeпapaтaми (тaблeткaми, кaпcулaми, 

нacтoянкaми і ін.). Цe мoжуть бути пpeпapaти нa 

ocнoві лікapcькиx і xapчoвиx pocлин, пpoдуктів

бджільництвa, мopeпpoдуктів. Пapaфapмaцeвтики 

мaють зaгaльнooздopoвчі, зaгaльнoзміцнюючі

влacтивocті, мoжуть зacтocoвувaтиcя з мeтoю 

пpoфілaктики і в кoмплeкcнoму лікувaнні xвopoб. У їx 

cклaді, як пpaвилo, пpиpoдні біoлoгічнo aктивні

peчoвини мінepaльнoгo aбo pocлиннoгo 

пoxoджeння.

Ocнoвнa мeтa пapaфapмaцeвтикoв - aктивувaти 

і cтимулювaти poбoту oкpeмиx opгaнів і cиcтeм.



Дo пapaфapмaцeвтики 

мoжнa віднecти:

 Opгaнічні і мінepaльні cубcтpaти - муміє 
(гіpcькa cмoлa).

 Пpoдукти життєдіяльнocті бджіл і твapин: 
pocлинні і твapинні oтpути, мeд, жoвч, 

пpoпoліc (cмoлиcтa peчoвинa, щo 
виpoбляєтьcя бджoлaми для зaмaзувaння
щілин у вулику), пaнти (зpocтaючі poги
oлeнів). 

 Фітoчaї і тpaв'яні збopи. 

 Pocлинні eкcтpaкти з виcoким вміcтoм 
фізіoлoгічнo aктивниx peчoвин: eлeутepoкoк, 
жeньшeнь, лимoнник, зoлoтий кopінь -
paдіoлa, мopcькі вoдopocті.



Kлacифікaція

пapaфapмaцeвтикoв:

 Імунoмoдулятopи. 

 Aдaптoгeни (підвищують oпіpніcть opгaнізму дo 

шкідливиx впливів cepeдoвищa). 

 Toнізaтop (нaдaють тoнізуючу дію).

 Гіпoліпідeміaнти (знижують pівeнь «пoгaнoгo 

xoлecтepину» - ЛПHЩ). 

 Peгулятopи cиcтeм і функцій opгaнізму. 

 Aнopeкcигeнні кoшти - peгулятopи пoчуття гoлoду.

 Пapaфapмaцeвтики з пpиpoдними

фepмeнтaми.



Чим відpізняютьcя 

пapaфapмaцeвтики від 

лікapcькиx пpeпapaтів?

Більшіcть пapaфapмaцeвтикoв oтpимують з пpиpoднoї 

cиpoвини. Пapaфapмaцeвтики відpізняють від ліків пo 

більш шиpoкoму діaпaзoну зacтocoвувaниx дoз. Aлe 

кількіcть діючoї peчoвини в дoбoвій нopмі 

пapaфapмaцeвтикa нe пoвиннo бути вищe кількocті в 

paзoвoї тepaпeвтичнoї дoзі в лікapcькoму зacoбі в xімічнo 

чиcтoму вигляді. B дaний чac пapaфapмaцeвтики 

віднocятьcя дo xapчoвиx пpoдуктів і вживaютьcя тільки 

вcepeдину. Їx peaлізaція здійcнюєтьcя бeз peцeптa. 

Пoтpібнa кoнcультaція лікapя, якщo пapaфapмaцeвтики 

зacтocoвуютьcя в якocті дoдaткoвoгo лікувaльнoгo зacoбу . 

Пapaфapмaцeвтики мaють знaчнo більш низькoю 

ймoвіpніcтю poзвитку тoкcичниx і пoбічниx пpoявів в 

пopівнянні з лікapcькими пpeпapaтaми. Moжливa 

індивідуaльнa нeпepeнocиміcть, щo xapaктepнo тaкoж і 

для xapчoвиx пpoдуктів.



Предмет, мета та задачі курсу. 
Сучасні класифікації



Що таке харчові 
добавки?
Харчові добавки – природні або синтетичні 
речовини, які з технологічною метою добавляють 
до продуктів під час виробництва, пакування, 
транспортування або зберігання для надання їм 
бажаних властивостей – певного запаху 
(ароматизатори), кольору (барвники), смаку 
(смакові додатки), здатності довго зберігатися 
(консерванти) тощо.



У чому ж полягають функції
харчових добавок?

 Регулюють вологість продуктів.

Подрібнюють.

 Розпушують.

 Емульгують.

Ущільнюють.

 Відбілюють.

 Глазурують.

Окиснюють.

Охолоджують

 Консервують.

Тощо.



Надання певній речовині статусу 
харчової добавки та тризначного 
ідентифікаційного номеру із 
індексом “Е” має чітке тлумачення, 
що передбачає, що:

Дана хімічна речовина є 
перевіреною на безпечність.

 Речовина може бути застосована
(рекомендована) у межах її
встановленої безпечності та 
технологічної необхідності при 
умові, що застосування добавки 
не введе споживача у оману
відносно типу та складу продукту 
харчування, до складу якого
входить харчова добавка.

Для речовини встановлено



Класифікація 
харчових добавок

З метою класифікації харчових добавок у 
країнах Євросоюзу розроблена система 
нумерації. Кожна харчова добавка має свій 
унікальний номер, що починається із букви “Е”. 
Система нумерації була допрацьована та 
прийнята для міжнародної класифікації “Codex 
Alimentarius” (англ.).



• Е100-Е199: барвники. Надають продуктам харчування 
колір, відновлюють колір продукту, втрачений при 
обробці. Можуть бути природними (як бета-каротин) 
та хімічними (як татразин).

• Е200-Е299: консерванти. Відповідають за зберігання 
продуктів, попереджуючи розмноження бактерій та 
грибків. Хімічні стерилізуючі добавки для зупинки 
бродіння вин, дезінфіканти.

• Е300-Е399: антиоксиданти (антиокисники). 
Захищають продукти харчування від окиснення, зміни 
кольору та виникнення гіркоти. Можуть бути як 
природними сполуками (аскорбінова 
кислота, вітамін Е), так і хімічно синтезованими 
речовинами. Додаються у жирові та масляні емульсії 
(наприклад, майонез).

• Е400-Е499: стабілізатори, загусники. Зберігають 
консистенцію продуктів харчування, підвищують їх 
в'язкість. Наприклад, пектин Е440.

• Е 500-599: емульгатори. Створюють однорідну суміш 
із незмішуваних у природних умовах речовин — таких, 
як вода та олія, наприклад.

• Е600-Е699: підсилювачі смаку та аромату. Посилюють 
смак та аромат. Можуть приховувати неприємний 
природний смак продуктів харчування.



• Е900-999: антифламінги, піногасники, 
глазуруючі речовини. Попереджують 
утворення піни, допомагать досягнути 
однорідної консистенції продуктів.

• Е1000-далі: глазуруючі речовини, 
підсолоджувачі, розпушувачі, регулятори 
кислотності та інші не класифіковані 
добавки. Порівняно нова група харчових 
добавок. Сюди входять добавки, що з'явились 
пізніше, за інші.

• Е1100-Е1105: ферменти, біологічні 
каталізатори. Група, також, порівняно нова. 
До неї входять різноманітні ферменти та 
біологічні каталізатори.

• Е1400-Е1450: модифіковані крохмали. 
Застосовуються для досягнення певної 
консистенції продуктів харчування. Група 
нова.

• Е1510-Е1520: хімічні розчинники.

• Е700-Е800: антибіотики. Поки що не дозволені 
у країнах СНГ. Можуть застосовуватись у 
кормах для тварин.



Харчові добавки, які покращують
зовнішній вигляд харчових

продуктів.
Натуральні та синтетичні 

барвники





 Харчові барвники – це індивідуальні органічні
або неорганічні забарвлюючі речовини та їх

суміші, неорганічні та органічні пігменти та їх
суміші, які використовують для підсилювання

або відновлення забарвлення харчових
продуктів.

 Вони є основною групою речовин, що
визначають зовнішній вигляд продуктів.



 Особливо сильно змінюється колір при 
консервуванні овочів і фруктів. Пов’язано це з 
перетворенням хлорофілів в феофітин або зі

зміною кольору антоціанових барвників в 
результаті зміни рН середовища або утворення

комплексів з металами





Класифікація харчових добавок, що

впливають на колір харчових продуктів:



Натуральні (природні) барвники – це забарвлюючі речовини, які отримують фізичними способами з
рослинних або тваринних сировинних джерел.

• За природою походження натуральні барвники поділяють на

• каротиноїди,

• антоціанові,

• хлорофілові,

• хінонові т

• цукровий колір.

Синтетичні харчові барвники – органічні речовини, які містять синтезовані хімічним шляхом пігменти,
що не зустрічаються у природі. З хімічної точки зору можна поділити на

• азобарвники,

• триарилметанові,

• ксантанові,

• хіноленові,

• індигоїдні, які найчастіше випускаються у вигляді натрієвих солей.

Мінеральні (неорганічні) харчові барвники - неорганічні речовини, які зустрічаються у природі та
отримані з мінеральної сировини природного походження у промислових умовах або шляхом
хімічного синтезу



Перелік барвників, дозволених до 
застосування у виробництві

харчових продуктів
Натуральні барвники

 Куркуміни ............... Е100

 Рибофлавін ............. Е101

 Алканет, Алканін ......... Е103

 Карміни, Кошеніль ...... Е120

 Хлорофіл ............... Е140

 Мідні комплекси хлорофілів і хлорофілін ...... Е141

 Цукрові кодери ......... Е150

 Каротин ................ Е160

 Каротиноїди ............. Е161

 Червоний буряковий ...... Е162

 Антоціани ............... Е163

 Таніни харчові .......... Е181



Синтетичні барвники
 Тартразин .................. Е102

 Жовтий хіноліновий ....... Е104

 Жовтий 2G ................. Е107

 Жовтий «сонячний захід» ... Е110

 Азорубін, Кармуазин ........ Е122

 Понсо 4R, Яскраво-червоний 4R ..... Е124

 Червоний 2G ................ Е128

 Червоний АС ................ . Е129

 Синій патентований V ..... Е131

 Індигокармін .............. Е132

 Синій блискучий FСF ...... Е133

 Зелений S .................. Е142

 Зелений міцний FСF ....... Е143

 Чорний блискучий РN ....... Е151

 Коричневий НТ ............ Е155

 Орсейл, Орсін .............. Е182



Мінеральні барвники

Вугілля ....................... Е152

Вугілля деревне ............ Е153

Вуглекислі солі кальцію .... Е170

Діоксид титану ............. Е171

Оксиди і гідроксиди заліза .. Е172

Срібло ..................... Е174

Золото ..................... Е175



Два барвника:

 вуглекислі солі кальцію Е170 (поверхневий барвник, 
стабілізатор, добавка, що перешкоджає

злежуванню)

 і таніни харчові Е181 (барвник, емульгатор, 
стабілізатор)

є харчовими добавками комплексної дії.



З історії барвників
Використання природних барвників було відомо ще за 3000 років до н.е.

Барвники везли до Греції з Індії, де їх добували з рослини роду Indigofera (індиго). В Європі та в

Росії індиго отримували з рослин виду Isatis tinctoria. Яскравий і міцний колір тканин,

забарвлених індиго, надавав цьому барвнику велику цінність.

•Один з найдавніших барвників - пурпур, який ще в X ст. до н.е. фінікійці отримували з

равликів-багрянок (murex brandalis). Для отримання одного грама пурпура треба було

обробити 10 000 равликів! Пурпур протягом кількох століть був найціннішим з усіх барвників.

•Поштовхом до розвитку хімії барвників послужило відкриття М.М. Зініним в 1842 р. реакції

відновлення ароматичних нітросполук:

•C 6 H 5 NO 2 + 6H C 6 H 5 NH 2 + 2H 2 O.

•Вчений такий спосіб отримав анілін. Амінопохідні ароматичних сполук, що надалі стало

основою створення нової галузі хімічної промисловості - анилинокрасочной.

• Перший синтетичний барвник був отриманий в 1855 р. польським хіміком, професором

Варшавського університету Я. Натансоном. При нагріванні аніліну з дихлоретаном він

отримав яскраво-червоний барвник, названий фуксином.

http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9


З історії барвників
•У 1856 р. англійський хімік Н.Р. Перкін, намагаючись синтезувати хінін, виділив

з темного осаду, що утворився при взаємодії аніліну з дихроматом калію, 

пурпурну фарбу (мовеин).

•У 1868 р. К. Гребе і К.Т. Ліберман синтезували алізарин з антрацену через 

бромування антрахінону і сплавлення броміду з поташем.Перш алізарин

отримували з коріння марени.

•Потім були синтезовані еозин і інші фталеіновие барвники (А. Байєр та Г. 

Каро).

•У наші дні налічується більше 15 000 барвників самих різних відтінків, що

належать до різних класів сполук.



Згідно з Директивою Європейського Парламенту та Ради
ЄС 94/36 харчові барвники класифікують як хімічні
синтетичні речовини або природні сполуки, які надають
або підсилюють колір харчового продукту або біологічного
об'єкта і не споживаються зазвичай як харчовий продукт
або складова частина їжі.



 З гігієнічної точки зору серед барвників, що застосовуються для
забарвлення продуктів, особлива увага приділяється синтетичним
барвникам.

 Оцінюють їх токсичну, мутагенну та канцерогенну дію.

 При токсикологічної оцінки природних барвників враховують
характер об'єкта, з якого він був виділений, і рівні його
використання.

 Модифіковані природні барвники, а також барвники, виділені з
нехарчової сировини, проходять токсикологічну оцінку за тією ж
схемою, що і синтетичні.

 Найбільш широко харчові барвники застосовуються при
виробництві кондитерських виробів, напоїв, маргаринів, деяких
видів консервів, сухих сніданків, плавлених сирів, морозива.



 Кольорокоректуючі матеріали, стабілізатори
забарвлення - харчові добавки, які виконують роль
стабілізаторів натурального забарвлення продукту, або
зберігають (підсилюють) забарвлення.

 Відбілювачі – речовини, що запобігають або видаляють
небажане забарвлення продукту шляхом хімічної реакції
з його компонентами.

 Фіксатори - речовини, які сприяють збереженню
природного забарвлення харчових продуктів при їх
переробці та зберіганні або уповільнюють небажані
зміни забарвлення.



Натуральні барвники
 Виділяють з природних джерел у вигляді суміші різних за своєю

хімічною природою сполук, склад якої залежить від джерела і 
технології одержання, в зв'язку, з чим забезпечити нею сталість

часто буває важко.

 Серед них необхідно відзначити каротиноїди, антоціани, 
флавоноїди, хлорофіли.

 Вони, як правило, не володіють токсичністю, але для деяких з 
них встановлені допустимі добові дози.

 Деякі натуральні харчові барвники або їх суміші і композиції
мають біологічну активність, підвищують харчову цінність



 Сировиною для отримання натуральних харчових
барвників є різні частини дикорослих і культурних
рослин, відходи їх переробки на виноробних,
сокодобивающіх і консервних заводах, крім цього, деякі
з них отримують хімічним або мікробіологічним
синтезом.

 Природні барвники, в тому числі і модифіковані,
чутливі до дії кисню повітря (наприклад, каротиноїди),
кислот і лугів (наприклад, антоціани), температури,
можуть піддаватися мікробіологічної псування



За товарною формою натуральні харчові
барвники поділяють на:

 рідинні, 

 пастоподібні, 

 порошки. 

За походженням розрізняють натуральні
харчові барвники: 

 із сировини тваринного походження;

 із сировини рослинного походження; 

 з сировини мінерального походження;

 синтезовані з мікроорганізмів



За розчинністю натуральні харчові барвники
поділяють на: 

 - жиророзчинні; 

 - водорозчинні; 

 - пігменти (не розчинні ні у воді, ні у жирі)





Натуральні барвники





Класифікація натуральних харчових
барвників за хімічною природою







Жовті барвники
Джерелами отримання жовтих

барвників є:
• аннато,
• морква,
• томати,

• календула,
• відходи чайного виробництва,

• куркума,
• шафран



Е 100 КУРКУМІНИ

 Куркумін відноситься до групи диферулоілметанів
(полифенол)



 Оранжево-жовті кристали;

 не розчиняється у воді, але легко розчиняється в 
спирті, малорозчинний в діетиловому ефірі.

 У розчинах мінеральних кислот куркумін колір не 
змінює,

 в лугах розчиняється з утворенням червоно-бурого 
кольору.

 В спектрі поглинання етанольного розчину є смуга з 
λmax = 430 нм.

 Очищають перекристалізацією з водно-ацетонового 
розчину.



Отримують з рослини куркуми (Curcuma longa).
Відрізняються пекучим гірким смаком і легким камфорним запахом.
Види куркуміну:
• Е100i (куркумін) отримують з рослини Curcuma longa
• Е100ii (турмерік) - це порошок кореня куркуми,
Призначення: У харчовій промисловості куркуміни застосовуються для
фарбування продуктів в жовтий або помаранчевий колір. Використовуються для
виготовлення гірчиці, сирів, вершкового масла, лікерів, м'ясних страв,
хлібобулочних виробів, консервів, йогуртів, морозива, печива, цукерок, соусів,
каррі-сумішів, приправ для салатів.
Вплив на організм: Куркумин відомий як протизапальний, протівоокиснимним і
протипухлинний засіб.



Доведено, що куркуміни здатні вбивати ракові клітини, при
цьому, не надаючи негативний вплив на організм. Результати
проведеного в 2004 році дослідження показали, що вони
руйнують тромбоцити, що викликаються хворобою
Альцгеймера і перешкоджають накопиченню бета-амелоїдів в
мозку у людей, які страждають на цю хворобу.
Максимально допустима добова доза:
Для куркуміну (Е100i) - до 1 мг / кг маси тіла для турмерика
(Е100ii) - до 0,3 мг / кг маси тіла
Дозвіл на використання дозволений для використання в
харчовій промисловості в більшості країн



E103 — Алканет, алканин
 Алканин, алканет - органічна сполука,

природний жиророзчинний барвник з
хімічною формулою C16H16O5



 Порошок, що має колір від золотого до темно-червоного
кольору, слабокислий на смак. 

 Не розчиняється в воді. 

 Розчиняється в спирті, ефірі, жирних маслах, лігроїні, 
утворюючи при цьому розчини червоного кольору. 

 Розчиняється в лугах, але розчин при цьому має синій
колір.

 При підкисленні лужних розчинів випадає у вигляді
осаду, пофарбованого в червоний колір.

 Також розчиняється в концентрованої сірчаної кислоти, 
даючи синє забарвлення. 

 Стабільний за нормальних умов



Харчова добавка, яка забарвлює продукти в колір від жовто-золотого до бордового.
Її отримують екстракцією з коренів рослини Алкана красильная, яке виростає в країнах
Середземномор'я і культивується в Північно-Східній Африці, Південній Франції, Малої Азії.

Призначення:
Раніше харчова добавка Е103 використовувалася для фарбування продуктів в жовтий або
бордовий кольори. Найчастіше її додавали в кондитерські вироби.

Вплив на організм
Згідно 21 доповіді ФАО / ВООЗ з харчових добавок, який стався в Женеві в 1977 році, при
нерегулярному вживанні алканін не викликає побічних ефектів, однак якщо він потрапляє в
організм на регулярній основі, то може призводити до утворення злоякісних пухлин. Такі
висновки були зроблені за результатами досліджень, проведених на лабораторних мишах і
щурах в 1955-1957 роках. Зараз заборона Е103 пов'язаний з канцерогенними властивостями цієї
добавки.
Заборони на використання
У країнах Європейського Союзу вона заборонена з 1984 року як провокує появу ракових пухлин.
У 1988 році алканін заборонили в США



Каротиноїди
Каротиноиды — тетратерпены и тетратерпеноиды

Це вуглеводні ізопреноїдного ряду С40Н56 і їх кисневмісні
похідні.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B


 Це рослинні червоно-жовті пігменти, що забезпечують
забарвлення ряду овочів, фруктів, жирів, яєчного жовтка
і інших продуктів.

 Інтенсивна забарвлення каротиноїдів обумовлена
наявністю в їх структурі сполучних подвійних π-зв'язків,
які є хромофорами.



 Існує два бета-каротину за способом отримання – хімічний і натуральний. 
 Каротин відноситься до терпеноїдам – органічних сполук, в молекулі яких

міститься кисень. 
 Бета-каротин – це ще і провітамін А. 
 Властивості барвника: відтінок – помаранчевий або червоно-

помаранчевий; 
 зовнішній вигляд – кристалічний; 
 запах нейтральний; 
 НЕ розчиняється в чистому вигляді в воді, добре розчиняється в жирах, 

бензолі, хлороформі, ефірі;
 НЕ розкладається при нормальних умовах; 
 чутливий до яскравого світла, тепла, може самостійно займатися навіть

при кімнатній температурі; 
 добре стійкий до кислот.

 Бета-каротин може бути і в рідкому вигляді у вигляді водо- або
жиророзчинних форм

 . Суха ж добавка надходить на підприємства в пакетах.



β-Каротин Е 160a(i)

β-Каротин є не тільки барвником, а й 
провітаміном А, антиоксидантом, 

ефективним профілактичним засобом проти
онкологічних та серцево-судинних

захворювань, захищає від впливу радіації.

ї



Де застосовується харчова
добавка Е 160а

Основне використання – підфарбовування їжі. 
Ось в яких продуктах він міститься: 
масло; 
маргарин і спред; 
майонез;
сир – твердий і плавлений; 
макаронні та хлібобулочні вироби; 
різні солодощі; 
напої і їх концентрати; 
продукти швидкого приготування. 

Споживачі часто шукають інформацію, скільки можна вживати добавки 
E160a. Вона дозволена до застосування Всесвітньою організацією охорони
здоров’я як пігмент, що не виявляє негативних наслідків для організму
людини. Шкода ж його мінімальна і проявляється при надмірному вживанні
провітаміну.



Аннато
 Ее получают из семян дерева Бикса орельяна

(лат. Bíxa orellána), которое растет в тропических и 
субтропических лесах. В качестве исходного 
материала для красителя Е160b используют 
красноватый околоплодник, окружающий семена 
растения. 

 Добавку Е160b производят путем измельчения семян 
или их кипячения в масле или воде.



Аннато (Е 160)  
 Екстракт аннато може мати дві форми: жиророзчинну - биксин і водорастворимую - норбіксін.

 Барвник стійкий до впливу температури, світла і окислювальних процесів.

 Завдяки антиоксидантним властивостям продовжує термін придатності продуктів.

 Широке поширення харчовий барвник Е160b отримав спочатку в Південній, а потім Центральній Америці
і Азії.

Призначення

 Барвник Е160b використовується для фарбування продуктів харчування в колір від жовтого до темно-
оранжевого. У поєднанні з іншими барвниками можна отримати більш складні відтінки.

 Його часто використовують при виготовленні заварних кремів, сирів, масла, маргарину, молочних мас,
хлібобулочних виробів, приправ, сухих сніданків, чорної риби, страв з обробленого картоплі, алкогольних
і безалкогольних напоїв.

Вплив на організм

 В даний час ведуться дослідження з метою вивчення повного впливу на організм барвника Е160b. За
деякими даними, екстракт аннато є одним з найсильніших харчових алергенів. Його не рекомендують
давати дітям, щоб не спровокувати появу алергії.

 Він може проявляти антиканцерогенний властивості.

 У деяких випадках може привести до підвищення артеріального тиску.

Дозволи на використання

 Харчовий барвник Е160b дозволений для використання в харчовій промисловості у всіх країнах світу.



 Насіння аннато містять близько 5% пігменту, який
на 70-80% складається з біксину. 

 Відтінок пігменту від жовтого до помаранчевого
виходить завдяки сполукам біксину і норбіксіна, 
що називаються каротиноидами. 

 Однак на відміну від ще однієї добавки даного типу 
(Е160а) екстракти аннато мають більш виражений
помаранчевий відтінок



 Основні характеристики добавки Е160b:

 Колір - від жовтого до темно-оранжевого;

 Запах - перцевий, з нотами мускатного горіха;

 Консистенція - рідка форма (норбіксін), порошок 
(биксин);

 Смак - гостро-солодкий.



 Харчова добавка Е160b використовується в харчовій промисловості, як харчовий
барвник, що забарвлює продукти в жовтий і оранжевий кольори. 

 Також вона надає їм трохи гострий аромат з відтінками мускату або горіхів. 
 Найчастіше добавка Е160b використовується для фарбування сирів (наприклад, 

сиру «Чеддер» або «Глостер», який офарблювався за допомогою аннато ще в 16 
столітті).

 Крім того, барвник Е160b використовують для додання необхідного відтінку:

 молочним паст,
 маслу,
 маргарину,
 майонезу,
 рису;
 заварним кремом,
 приправ,
 хлібобулочних виробів,
 обробленого картоплі,
 закусок,
 сухим сніданків,
 копченої риби,
 чіпсів.



 Маслосмоли паприки (Е 160с) - екстракти з червоного
перцю Capsicum annum L. з xaрактерним гострим смаком 

і кольором від жовтого до помаранчевого.

 Капсантін, що не володіє А-вітамінною активністю, 
застосовується при виготовленні копченостей, 

кулінарних виробів, соусів, сирів



β-Апокаротіналь (Е 160е)
β-апокаротіновий альдегід

 Повна назва добавки - β-апо-8'-каротину альдегід. Вона має природне походження і 
може бути присутнім в ряді рослин - в овочах, цитрусових, а також в траві, шпинаті, 

печінці тварин.

 призначення

 У харчовій промисловості використовуються, в основному, для фарбування плавлених, 
твердих і вершкових сирів.

 Вплив на організм

 Барвник Е160 відноситься до умовно безпечним речовин.

 У деяких випадках може викликати алергію.

 Максимально допустима добова доза

 5 мг / кг маси тіла

 Дозволи на використання

 Харчова добавка Е160 дозволена для використання в харчовій промисловості у всіх
країнах світу.



 Каротину альдегід стійкий до впливу світла і температури, 
зберігає термін придатності продукту, може восстановітть його
відтінок після термічної обробки. 

 Кристали каротинового альдегіду розчиняються тільки в маслі. 

 Однак при цьому використання саме цієї добавки з групи E160 
обмежена, так як барвник може змінювати забарвлення під
впливом хімічних або фізичних факторів.

 Хімічна формула добавки Е160: C30H40O.

 Основні характеристики барвника E160e:

 Колір - жовто-оранжевий;

 Консистенція - дрібнодисперсний або кристалічний порошок 
фіолетового кольору; розчин відтінку між червоним і 
помаранчевим.



Похідні каротиноїдів
Велику групу становлять похідні каротиноїдів:
 флавоксантин (Е 161а),
 лютеїн (Е 161b),
 криптоксантин (Е 161с),
 рубиксантин (Е 161d),
 вілоксантін (Е 161е),
 родоксантин (Е 161f),
 кантаксантин (Е 161g).
Для забарвлення маргарину, вершкового масла, майонезу,
рибних виробів, штучної ікри і деяких інших продуктів
застосовують каротиноїди, виділені з моркви (α, β-, γ-
каротини), плодів шипшини, перцю, а також отримані
мікробіологічними або синтетичним шляхом.



E161a — Флавоксантин
Флавоксантин - это желтый краситель, принадлежащий к семейству 
ксантофиллов.

Розчиняється в хлороформі, маслах, органічних розчинниках, не розчиняється
у воді



E161a — Флавоксантин

 Натуральний або ідентичний натуральному барвник, 
який найчастіше є порошком жовтого кольору, що
утворює в рідини розчин кольором від жовтого до 

яскраво-червоного.
 Натуральний барвник отримують з ягід, коренеплодів, 

листя, квітів.
 призначення

 Раніше використовувався для надання продуктам кольору
від жовтого до яскраво-оранжевого, а також кольорового

покриття готових продуктів.
 Вплив на організм

 Є токсичним для внутрішніх органів і систем людського
організму. Може викликати розлади шлунково-кишкові
розлади і роздратування шлунково-кишкового тракту.

 Заборони на використання
 Харчовий барвник E161a заборонений для використання в 

харчовій промисловості в країнах Європейського Союзу



E161b — Лютеїн
 Природний пігмент, який відноситься до групи ксантофиллів. Відповідає за

жовтий колір, листках, плодах рослин, водоростях, мікроорганізмах. Входять до
складу курячого жовтка.

 Міститься в червоно-жовтих фруктах і овочах: солодкої кукурудзи, моркви,
помаранчевому перці, чорній винограді, хурмі, брокколі, шпинаті, авокадо.

 призначення

 Використовується для фарбування і збагачення продуктів харчування

 Вплив на організм

 Лютеїн не синтезується в людському організмі, а потрапляє в нього тільки з їжею.
Важлива для зору людини: воно підвищує гостроту зору, запобігає дегенерацію
сітківки ока, помутніння кришталика.

 проявляє антиоксидантні властивості, сприяє оновленню клітин організму.

 Максимально допустима добова доза

 максимально допустима доза 12 мг.

 Дозволи на використання

 Харчовий барвник E161b дозволени

для використання майже у всіх країнах світу



E161c Криптоксантин
 Харчовий барвник натурального походження, який отримують шляхом переробки

ягід, суцвіть, коренів деяких видів рослин. Відноситься до групи каротиноїдів.
Являє собою жовтий порошок, який разом з рідиною утворює кольоровий розчин.

 призначення

 У харчовій промисловості використовувався для надання продуктам кольору від
жовтого до оранжево-червоного.

 Є аналогом барвника Е161a флавоксантину, який в даний час заборонено.

 Вплив на організм

 може привести до порушення роботи шлунково-кишкового тракту і до захворювань
органів травної системи.

 Максимально допустима добова доза

 До 5 міліграм.

 Дозволи на використання

 Харчовий барвник Е161с заборонений в країнах

 Європейського Союзу, а також деяких країнах СНД



E161d — Рубиксантин

 Харчовий барвник, який представляє собою порошок, який отримують при
переробці суцвіть троянди.

 Розчиняється в хлороформі, органічних розчинниках і рослинних оліях. Не
розчинний у воді.

 призначення
 Раніше барвник E161d застосовувався для фарбування харчових продуктів в

колір від блідо-жовтого до яскраво-оранжевого або червоного.
 Зараз втратив своє промислове значення
 Вплив на організм
 Рубіксантін може викликати захворювання органів травлення, алергічні

реакції. Його протипоказано вживати людям, що страждають від хвороб
дихальних шляхів і астми.

 Заборони на використання
 Харчовий барвник рубиксантин заборонений для використання в харчовій

промисловості в Російській Федерації, Сполучених Штатах Америка, країнах
Європейського Союзу, проте його застосовують Австралії і Нової Зеландії



E161e — Виолоксантин
Натуральней харчовий барвник, порошок жовтого кольору.
Розчиняється в хлороформі, рослинних маслах, органічних розчинниках.
Не розчинний у воді



E161e — Виолоксантин

 У природі зустрічається в суцвіттях жовтого кольору, а також інших кольорах і
фруктах, забарвлених в жовтий колір.

 призначення

 Раніше віолоксантін використовувався для фарбування продуктів харчування в
кольори від блідо-жовтого до насиченого оранжевого і червоного. Однак зараз
практично не застосовується в харчовій промисловості.

 Вплив на організм

 Може викликати захворювання органів травлення, запалення слизових і появи
алергічних реакцій.

 Заборони на використання

 Харчовий барвник E161e заборонений для використання в харчовій промисловості
в країнах Європейського Союзу, Сполучених Штатах Америки, однак він не
заборонений в Російській Федерації, Австралії та Нової Зеландії



Родоксантин

 По природе родоксантин является членом класса 
ксантофиллов, каротиноид.



E161f — Родоксантин
Харчовий барвник натурального походження, що представляє собою
порошок фіолетового або пурпурного кольору. Його добувають з голок
хвойних дерев, ягідного тису та інших чагарників, а також з пір'я деяких пт
Розчиняється в хлороформі, рослинних маслах і органічних розчинниках,
не розчинний у воді.
 Призначення
 Раніше використовувався для фарбування продуктів харчування в

кольори від блідо-жовтого до яскраво-оранжевого або червоного.
 Вплив на організм
 Родоксантин сприяє виникненню захворювань органів шлунково-

кишкового тракту, алергічних реакцій. Може викликати розлад шлунка.
 Заборони на використання
 Харчовий барвник E161f заборонений для використання в країнах

Європейського Союзу, Сполучених Штатах Америки, Російської
Федерації, однак його застосовують в харчовій промисловості Австралії і
Нової Зеландії.



E161g — Кантаксантин

 Порошкоподібна речовинуаабо кристали яскраво-оранжевого кольору. Розчинний
в рослинних оліях, не розчинний в етанолі і воді. Відноситься до групи

каротиноїдів. Вперше був отриманий з їстівних грибів, міститиься в зелених
водоростях, бактеріях, ракоподібних, деяких видах риб (кефаль, короп).

 призначення
 фарбування маргарину, спреду, желе, консервованих фруктів, джемів, заморожених

і консервованих креветок, бульйонів.
 Може використовуватися в косметичній, фармацевтичній промисловості.

 Додається в корм курям для того, щоб отримати більш насичений колір жовтка, а 
також в корм риби промислових сортів.

 Вплив на організм
 При дотриманні рекомендованих добових норм кантаксантин може бути корисний

для зору людини. При перевищенні максимально допустимих норм може
призвести до втрати нічного зору, зміни забарвлення шкіри і підвищеної

чутливості до сонячного світла.
 Дозволи на використання

 Харчовий барвник E161g може застосовуватися для фарбування продуктів
харчування в Російській Федерації, Європейському Союзі, США, однак

заборонений в Австралії і Новій Зеландії.



Шафран (Е 164) 

 Отримують з ірисових рослин Crocus sativus L. у вигляді жовто-
помаранчевих ниток

 Призначення

 в кондитерській, хлібопекарській і лікеро-горілчаної промисловості.

 Завдяки специфічному запаху шафран використовують в харчовій
промисловості також і як ароматизатор

 Вплив на організм

 Очищає печінку, нирки, лімфу, покращує процес травлення, зміцнює
дихальну систему, справляється із застоєм крові в судинах, покращує колір

обличчя, знімає судоми, сприяє підвищенню потенції.

 Дозволи на використання

 Харчовий барвник Е164 не дозволено для використання в Європі і 
Російської Федерації, однак його застосовують в Австралії, Новій Зеландії, 

США



Зелені барвники

Джерелом
отримання

зелених барвників
є листя і бадилля
рослин, багатих

хлорофілом, -
кропиви, шпинату, 

моркви, 
трігонелла, або
буркуну та  ін.



Хлорофіл (Е 140) 

Відноситься до групи
гетероциклічних азотовмісних

фарбувальних речовин.
У хімічному

відношенні це
складний ефір

двухосновной кислоти
і двох спиртів -

високомолекулярного
ненасиченого фитола і 

метанолу.





 Хлорофиллы неустойчивы на свету; они 
могут окисляться до алломерных хлорофиллов на 
воздухе в метанольном или этанольном растворе.

 Краситель Е140 с легкостью растворяется в маслах 
и жирах

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8#%D0%9E%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB




Хлорофіл (Е 140) 

 Призначення

Забарвлює продукти в оливковий або зелений колір. Використовуються при
виготовленні кремів, морозива, пудингів, десертів, соусів, майонезів,
молочної продукції, консервованих овочів, джемів, желе, напоїв.

Застосовується у фармацевтичній і косметичній промисловості.

У медицині його використовують для збагачення крові киснем і
прискорення процесу загоєння ран.

 Вплив на організм

Володіє антиканцерогенними властивостями, оскільки знижує активність
ензимів, перетворюють деякі хімічні речовини в канцерогени.

Виводить з організму токсичні речовини.

 Дозволи на використання

Харчова добавка Е140 дозволена для використання в харчовій промисловості
у всіх країнах світу.



 Хлорофіл має похідну - хлорофіліну мідний комплекс 
(добавка Е141), який розчиняється у воді і водно-
спиртових розчинах, при цьому стійкий до кислого 
середовища і не втрачає насиченого смарагдового 
кольору при довгому зберіганні.



E141 - хлорофілу мідні
комплекси

 Натуральний барвник, похідний хлорофілу (добавки Е140). 
розчинний у воді і водно-спиртових розчинах. Нерозчинний в жирі.

 призначення

 Застосовується для фарбування харчових продуктів, таких як сухі
супи, соуси, фруктові консерви, жувальні гумки, сири, кондитерські

вироби, молочні десерти, морозиво, желе, лікери.

 Також Е141 застосовується у фармацевтичній і косметичній
промисловості, зокрема при виготовленні рідкого мила, шампунів, 

кремів.

 Вплив на організм

 Не має негативного впливу на організм людини.

 Максимально допустима доза

 До 15 мг / кг маси тіла

 Дозволи на використання

 Харчова добавка Е141 дозволена для використання у всіх країнах світу.



Червоні барвники

 Джерелом для отримання
червоних барвників служить 

рослинна сировина, що містить
антоціани (Е 163).

 Найбільша кількість антоціанових
барвників міститься у відходах

чорної смородини, вишні, 
чорниці, аронії (чорноплідна

горобина), бузини, журавлини, 
малини, полуниці, шипшини.



Антоциани (163)

Це фенольні сполуки, які є моно- і 
діглікозидамі. При гідролізі вони 

розпадаються на вуглеводи (галактоза, 
глюкоза, рамноза і ін.

Види антоціанів
Е163i - антоціани

Е163ii - екстракт з шкірки винограду
Е163iii - екстракт з чорної смородини.







 При застосуванні антоціанів слід враховувати, що стійкість цих

пігментів зменшується в присутності аскорбінової кислоти.

 Також знебарвлення антоціанів сприяють іони заліза і міді.

Іони металів змінюють відтінки антоціанів: в присутності заліза вони 
набувають яскравий червоний колір, а магнію і кальцію - інтенсивно
синій.

Присутність цукрів є стабілізуючим фактором для антоціанів. Однак
у присутності фруктози антоціани знебарвлюються швидше, ніж в 
присутності глюкози або сахарози.

 Антоціани мають найбільш яскраві відтінки при рН від 2,5 до 3,5%.

 Стійкість антоціанів зменшується, а відтінок зміщується до синього
при рН вище 4.







 Різноманітність рішень на основі натуральних барвників
з антоціанів дозволяє використовувати їх практично для 
будь-якого харчового продукту для фарбування в 
помаранчевий, червоний, рожевий, фіолетовий або
блакитний колір.

 Представляючи собою поліфеноли, антоціани володіють
позитивними властивостями для здоров'я людини.

 Дана особливість пігменту передбачає збільшення його
використання в майбутньому в функціональних
продуктах і продуктах для здорового харчування.



 Бетанін, або буряковий червоний, являє собою червоний
глікозидний харчовий барвник, отриманий з буряка; 

 Він являє собою глікозид
 його агликон, отриманий гідролізом молекули глюкози, 

являє собою бетанідин.

Бетанидин

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B4


 Колір бетаніну залежить від кіслотності середовища. 

 При рН 4-5 він має яскравий сінювато-червоний колір, із
підвіщенням рН становится синьо-фіолетовім. 

 При лужному рН бетанін руйнується, что виробляти до 
з'явиться жовто-коричневого кольору.

 Бетанін руйнується при впливі світла, тепла та кисню ; тому 
його використовують у заморожених продуктах, продуктах з 
коротким терміном зберігання або продуктах, що продаються
в сухому стані. Однак бетанін витримує пастеризацію, якщо
продукт містить високий вміст цукру .

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%80


Буряковий червоний (Е 162)

Призначення
Фарбування десертів, желе, льодяників, солодощів, 

морозива, ковбасних виробів, м'яса, напоїв, сирної пасти, 
суфле, йогуртів, заморожених і висушених продуктів.

Вплив на організм
Сприяє утворенню холіну, що поліпшує роботу печінки, 

зміцнює капіляри, сприяє зняттю спазм судин, очищає кров, 
знижує ризик виникнення інфаркту, знижує артеріальний
тиск, володіє радіопротекторними, антиканцерогенними, 

антиоксидантними властивостями.
Дозволи на використання

Харчовий барвник Е162 дозволений для використання в 
харчовій промисловості майже в усіх країнах світу



Кармін (Е 120) 

Призначення
для додання червоного, жовтого або пурпурного кольору продуктів
харчування при виробництві продукції м'ясо- і рибопереробного

виробництва, кондитерської, молочної промисловості, при виготовленні
алкогольних і безалкогольних напоїв, а також соусів, кетчупів, желе.

Вплив на організм
Концентрації, які використовуються в харчовій промисловості, не роблять

негативного впливу на організм людини. Хоча в світі існує невеликий 
відсоток людей з алергією на барвник Е120, який може призвести до 

анафілактичного шоку.
При контакті зі шкірою ця добавка може викликати алергію.

Максимально допустима добова доза
До 5 мг / кг маси тіла

Дозвіл на використання
Харчова добавка Е120 дозволена в країнах Європейського Союзу



 Барвник одержуваний з кармінової кислоти, 
виробленої самками комах кошенілі

Це похідна антрахінону, барвником якого є кармінова кислота.





 Забарвлення кармінової кислоти залежить від
кислотності середовища. 

 При pHF = 3 (кисле середовище) колір виходить
помаранчевий, при слабокислом pH = 5,5 -
червоний, а при pH = 7 - пурпурний.

 Вона утворює комплекси з катіонами металів, 
наприклад алюмінію, в результаті чого виходять
пігменти червоні діамантові.



Коричневі і чорні барвники

 Для фарбування алкогольних і безалкогольних напоїв використовують
цукровий колер, карамель (Е 150).

 Його водні розчини є темно-коричневу рідини з приємним запахом

 Залежно від технології отримання розрізняють

 цукровий колер 1 простий (Е 150а);

 цукровий колер II, отриманий за лужно-сульфітної технології (Е 150Ь);

 цукровий колер III, отриманий за аміачної технології (Е 150с);

 цукровий колер IV, отриманий за аміачно-сульфітної технології (Е 150d).

Об'єднаний комітет експертів ФАО / ВООЗ з харчових добавок встановив
норму тимчасового ДСП для карамельного барвника, отриманого з 

застосуванням сульфату амонію, що дорівнює 150 мг на 1 кг маси тіла.

Для фарбування ікри білкової зернистої розроблений спосіб отримання
чорного харчового барвника з сухого чаю, грубого чайного листа і чайної

пилу. Гостра і хронічна токсичність у цього барвника відсутня.







Синтетичні барвники

Синтетичними або штучними називають харчові барвники, що одержані
синтетичними методами. 
Вони мають значні технологічні переваги у порівнянні з більшістю натуральних
барвників. Ці сполуки дають яскраві кольори, які легко відтворюються та менш
чутливі до різних видів переробки. Їх широке застосування пов’язане з легкістю
дозування та їх відносною дешевизною. Суміші барвників дозволяють
одержувати кольори та відтінки, які неможливо створити за допомогою
індивідуальних барвників.



За хімічною будовою 
класифікуються





Синтетичні харчові барвники представлені декількома
класами органічних сполук:

 азобарвники

Тартразин



Азабарвники
 Тартразин (Е 102). Жовто –оранжевий барвник, 

добре розчинний у воді. Застосовується в 
кондитерській промисловості, при виробництві
напоїв і морозива.

 Жовтий “сонячний захід” (Е 110). Оранжево –
червоний барвник. Розчинний у воді. 
Застосовується у кондитерській промисловості, для 
фарбування напоїв, морозива, морепродуктів.

 Азорубін, кармуазин (Е 122). Малиновий барвник.



Тартразин (Е 102)
барвник жовтого кольору, який використовується для 

підфарбовування кондитерських виробів і напоїв

Вплив на організм
Може викликати алергічну реакцію у вигляді висипи у більш
ніж одного з десяти тисяч чоловік. Здатний погіршити стан 

людей, які знаходяться в гострій фазі хронічної кропив'янки.
Може мати негативний вплив на увагу і активність у дітей.

Максимально допустима добова доза
До 7,5 мг / кг маси тіла.

Дозвіл на використання
До недавнього часу тартразин був заборонений для 

використання в більшості європейських держави. Однак
заборона була знята директивою ЄС 94/36 / EC. В даний час 

харчова добавка Е102 дозволена в європейських країнах



 триарилметанові барвники (Синій патентований V, 
Синій блискучий FCF, Зелений S),

Синій патентований V



 Бувають червоного, фіолетового, синього і зеленого кольорів. 
Залежно від хім. будови поділяються на амінотриарил-метанові
(напр., кристалічний фіолетовий, мал.) та окситриарилметанові
(напр., лужний розчин фенолфталеїну) барвники. 

 У катіонах молекул барвників першого типу може бути замість трьох
дві аміногрупи, між якими симетрично розподілена електронна
густина.

 Молекули барвників другого типу побудовані в основному так, як і 
першого, з тією різницею, що в них з арильними кільцями зв'язані
(замість аміногруп) оксигрупи і утворюється забарвлений аніон. Т. 
б. дають яскраві і чисті забарвлення. 

 Недоліком їх є мала стійкість проти світла. Одержують
конденсацією альдегідів, кетонів, ангідридів або хлорангідридів к-т 
з ароматичними амінами або фенолами (нафтолами). 



 Застосовується для фарбування газованих напоїв.

 Може застосовуватися в фарші, ковбасах і інших
м'ясних виробах.

 Заборонено в деяких країнах, серед них Норвегія, 
США і Австралія. Потенційні ефекти: астма, 
шлунково-кишкові розлади, анафілаксія, 
кропив'янка, гіперактивність, алергічні реакції

Синий патентованный V



E133 - Синій блискучий FCF, 
діамантовий блакитний FCF

 одержуваний з кам'яновугільної смоли методом органічного синтезу.

 На вигляд добавка Е133 являє червоно-синій порошок, важко розчинний у воді.

 В організмі людини барвник Е133 погано всмоктується з шлунково-кишкового тракту і 95% поглиненого
барвника виходить з організму разом із залишками їжі. Крім того, вступаючи в реакцію з певними
жовчними пігментами харчова добавка Е133 може надавати зелений колір залишкам життєдіяльності
людини.

 Добавка Е133 може викликати напади задухи у астматиків та алергічні реакції, особливо у людей, чутливих
до аспірину. В даний час активно ведуться дослідження барвника Е133 на предмет інших побічних дій.

Використання
 У харчовій промисловості барвник Е133 часто використовується в поєднанні з тартразином (харчова

добавка Е102) для отримання різних відтінків зеленого кольору. «Синій блискучий FCF» використовується
в якості барвника в харчовій промисловості для виробництва морозива, желатину, десертів, деяких
солодощів, безалкогольних напоїв. Рідше добавка Е133 зустрічається в молочних продуктах і сухих 
сніданках.

Законодавство
 Барвник «Синій блискучий FCF» (добавка E133) дозволений до застосування при виробництві харчових

продуктів на території РФ. Хоча в таких країнах, як Бельгія, Франція, Данія, Норвегія, Німеччина і деяких
інших існує заборона на використання барвника Е133 в зв'язку з можливим негативним впливом на 
здоров'я певної частини людей.

 Добавка Е133 також дозволена для використання в харчовій промисловості і в Україні.



Зелений S (харчова добавка E 142)
 являє собою натрієву сіль кам'яновугільної смоли. На вигляд добавка E 142 - це

порошок або гранулят темно-зеленого, майже чорного кольору. Барвник E 142 
добре розчиняється у воді і етанолі, але не розчиняється в рослинних оліях. 
Добавка має високу термостійкість і помірну стійкість до фруктових кислот.

 Добавка E 142 здатна викликати сильні алергічні реакції при прямому контакті зі
шкірою, а у людей чутливих до алергії і при прийомі продуктів, що містять дану
добавку. Барвник E 142 практично не всмоктується в кишечнику людини.

 У харчовій промисловості добавка E 142 використовується в якості барвника при 
виготовленні м'ятного соусу, консервованого горошку, фруктів. Також барвник E 
142 додається при виробництві морозива (наприклад, фруктовий лід), десертів, 
цукерок і різних кондитерських виробів (рідко). Харчова добавка E 142 
використовується у виробництві сухих супів, рибного фаршу, сухих закусок на 
основі картоплі, приправ, ракоподібних напівфабрикатів. Додається в гірчицю, 
рибну ікру, пряні закуски, їстівні покриття сирів і ковбас. Крім цього, добавка E 142 
широко використовується як барвник для пасхальних яєць.

 Добавка E 142 входить в список дозволених харчових добавок в Російській
Федерації, в Україні та у багатьох інших країнах. У той же час, барвник E 142 
заборонений для використання у харчових продуктах в Канаді, Норвегії, Японії.



 хіноліниві (Жовтий хіноліновий),

Жовтий хіноліновий



 Барвник «Жовтий хіноліновий» (харчова добавка 
Е104) - синтетичний азокраситель жовто-зеленого 
кольору. 

 Являє собою органічне з'єднання
гетероциклического ряду, що використовується для 
розчинення сірки і фосфору.

Харчова добавка Е104 ділиться на два види: 

 розчинна у воді (Хіноліновий жовтий WS)

 розчинна в спирті (Хіноліновий жовтий SS).



 Результати досліджень стверджують, що використання харчової добавки Е104 
в їжу сприяє підвищенню гіперактивності дітей. Крім того, добавка Е104 може
викликати запалення шкірних покривів, кропив'янку, анафілаксію, напади 
задухи у астматиків. Барвник «хіноліновий жовтий» протипоказаний людям, 
чутливим до аспірину.

 У вересні 2009 року Європейське агентство з харчових стандартів (EFSA) 
прийняло рішення про посилення гранично допустимих норм споживання
харчової добавки Е104. В результаті цього рішення гранично допустима 
добова норма споживання барвника Е104 була знижена з 10 мг / кг до 0,5 мг / 
кг маси тіла на добу. Це рішення було прийнято в зв'язку результатами 
досліджень, які показали, що надмірне вживання харчової добавки Е104 може
бути причиною кропив'янки і риніту.

 У харчовій промисловості харчова добавка Е104 використовується в копченої
риби, бакалії, напоях; для виробництва кольорових драже, льодяників і 
жувальних гумок.

 Харчова добавка Е104 заборонена в ряді країн, як негативно впливає на 
здоров'я людини. Наприклад від використання барвника Е104 відмовилися
Японія, США, Норвегія. У Росії і Україні харчова добавка Е104 є дозволеною
для використання в харчовій промисловості ..



 індигоїдні (Індигокармін)

Індигокармін



Індигокармін (Е 132)

Призначення
У харчовій промисловості його використовують для фарбування алкогольних і 

безалкогольних напоїв, які продаються в скляній тарі, морозива, випічки, печива, 
солодощів, кондитерських виробів.

Вплив на організм
При перевищенні гранично допустимих доз барвник Е132 може викликати напад

задухи, алергічні реакції, нудоту, порушення серцевої діяльності, нездужання.
Раніше передбачалося, що він може виступати в ролі канцерогену, проте

експерименти над щурами показали, що ця гіпотеза не була підтверджена.
Максимально допустима добова доза

До 0,5 г / кг маси тіла.
Дозволи на використання

Дозволено для використання майже у всіх країнах світу

барвник синього кольору, який використовується для 
підфарбовування кондитерських виробів і напоїв. Існує

також натуральний індігокармін, джерелом якого є 
рослина індігоноска, що культивуються в Африці, 

Америці, Індії



Синтетичні барвники
 дають яскравий колір, який легко відтворити;
 термостабільні;
 стійкі до впливу світла, окисника і відновника, змін рН;
 не мають харчової цінності;
 не володіють біологічною активністю, не містять

смакові речовини та вітаміни;
 є водорозчинними сполуками;
 містять до 80-85% основного барвника;
 можуть виготовлятися з наповнювачами – сіллю,

цукром, інші;
 виготовляються у вигляді порошків, водних розчинів,

гранул.



Вимоги до синтетичних
барвників:

 нешкідливість дози барвника, що застосовується, в
тому числі відсутність канцерогенності, мутагенності,
яскраво вираженої біологічної активності;

 -міцність фарбування;

 високий ступінь фарбування за низьких концентрацій
барвника;

 здатність розчинятися у воді або жирах, а також
рівномірно розподілятися в харчовому продукті;

 не допускається маскування барвником зміну кольору
продукту, викликану його псуванням, порушенням
технологічних режимів або використанням
недоброякісної сировини.



Синтетичні барвники



За товарною формою синтетичні
органічні барвники поділяють на

 рідини концентровані;

 гранули;

 порошки;

 алюмінієві лаки



Амарант (Е 123)
 синтетичний барвник червоного кольору, який

застосовується в ряді країн для підфарбовування напоїв
і кондитерських виробів.

 Допустиме добове споживання амаранту становить 
0,5 мг на 1 кг маси тіла.

 Заборони на використання

 Барвник Е123 заборонений для використання
країнах Європейського Союзу, США, а також Росії. 

Однак його застосовують в Великобританії.



E101 — Рібофлавін
(вітамін B2)
Харчова добавка, яка є коферментом багатьох важливих біологічних процесів. 

Рибофлавін є кристалами жовтого кольору, гіркі на смак. Погано розчиняється в 
спирті і воді, стабільний в кислому середовищі, але швидко руйнується в лужному. 

Призначення
У харчовій промисловості добавка Е101 вживається для додання продуктам жовтого

кольору, а також для збагачення їх вітаміном В2.
Її додають в арахісове масло, хліб, дитячі каші, сухі сніданки.

Вплив на організм
Рибофлавін підтримує здоров'я шкіри, нігтів, волосся, нормалізує роботу 

щитовидної залози, сприяє утворенню еритроцитів, антитіл, регулює
репродуктивну функцію людини, безпосередньо впливатє на засвоюваність

вуглеводів і білків, бере участь в синтезі ферментів, які забезпечують
транспортування кисню в організмі.

Максимально допустима добова доза
До 0,5 мг / кг маси тіла.

Дозвіл на використання
Харчова добавка Е101 дозволена і навіть рекомендована для додавання в продукти

харчування у багатьох країнах світу,



Склад і забарвлення сумішей
синтетичних барвників



Мінеральні (неорганічні) 
барвники

 Як барвники застосовують
мінеральні пігменти і метали. 

Дозволено застосування 7 
мінеральних барвників та 

пігментів, включаючи вугілля
деревне.

 Вони знайшли застосування
для фарбування поверхні

драже та інших
кондитерських виробів.

 До них відносяться діоксид
титану, оксиди заліза, 

алюміній, срібло і золото.



E171  Діоксид титану
Харчовий барвник з яскраво вираженими
вібілюючими властивостями. Являє собою 
білий порошок. У природі представлений у 
вигляді мінералів рутилу, брукіту і анатазу.

Призначення
У харчовій промисловості застосовується як відбілюючий речовина, зокрема, 

його використовують при виробництві крабових паличок, сухого молока, 
жувальної гумки, сніданків швидкого приготування.

Вплив на організм
В даний час продовжують проводитися дослідження щодо впливу харчової

добавки Е171 на організм людини.
Вважається, що в дозах, які присутні продуктах харчування, ця добавка 
нешкідлива. При передозуванні діоксидом титану можуть розвиватися

захворювання нирок і печінки.
Дозволи на використання

Харчовий барвник Е171 дозволений для використання практично в усіх країнах



Оксиди заліза (Е 172)
 Застосовують в якості червоного, жовтого і чорного

барвників.

 Розрізняють оксиди заліза

 чорний (Е 172i),

 червоний (Е 172ii)

 жовтий (Е 172iii).



Оксиди заліза (Е 172)
 Призначення

 У харчовій промисловості барвник Е172 застосовується для фарбування
продуктів харчування в помаранчеві, жовті, червоні, коричневі і чорні
кольори. У Європі він використовується при приготуванні шоколаду, 

кондитерських виробів, льодяників. 
 Вплив на організм

 У малих дозах залізо робить позитивний вплив на організм людини: 
підвищує кількість гемоглобіну в крові.

 Однак при перевищенні рекомендованих добових норм споживання, в 
організмі відбувається накопичення вільних радикалів, що може

спровокувати інсульт або серцевий напад. Крім того, накопичуючись в 
печінці, залізо може сприяти появі злоякісних новоутворень.

 Максимально допустима добова доза
 До 0,5 мг / кг маси тіла.

 Дозволи на використання
 Харчова добавка Е172 дозволена для використання при виробництві

продуктів харчування практично у всіх країнах світу



E173 — Алюміній

Харчова добавка, що представляє собою метал сріблясто-білого кольору. Є 
найпоширенішим металом в природі. У харчовій промисловості може

використовуватися для фарбування продуктів в сріблястий блискучий колір. 
Найчастіше застосовується при виробництві кондитерських виробів, драже, 

тортів, декоративних елементів
Вплив на організм

За деякими даними, алюміній є токсичним для клітин організму, може викликати
шлункові розлади, збої в роботі нервової системи, висипання на шкірі.

Накопичення алюмінію призводить до зниження концентрації уваги, погіршення
пам'яті, дегенеративних змін кісток, виникненню остеопорозу, порушення

метаболізму кальцію і фосфору.
Максимально допустима добова доза

До 2 мг / кг маси тіла.
Заборони на використання

Харчовий барвник Е173 заборонений для використання в багатьох країнах світу



E174 — Срібло
 Харчова добавка, що представляє собою метал білого кольору з високим

ступенем пластичності.

 призначення

 для декоративного оформлення ексклюзивних страв, зокрема
кондитерських виробів, тортів. Використовується досить рідко в 

основному через високу вартість.

 Вплив на організм

 У малих дозах надає благотворний вплив на організм людини, підвищує
імунітет і вбиває хвороботворні бактерії. Надмірне вживання срібла може

привести неврологічних розладів, порушення роботи нирок, хронічної
втоми, головного болю, збоїв в роботі шлунково-кишкового тракту.

 Може спровокувати аргірію - хвороба, яка розвивається при великій
кількості срібла в організмі; шкіра набуває синєвато-сірий або сріблястий

відтінок.

 Дозволи на використання

 Харчова добавка Е173 заборонена для використання в харчовій
промисловості в ряді країн, проте дозволена в Європейському Союзі



E175 — Золото

Харчова добавка, яка представляє собою благородний метал жовтого кольору. 
Розчинна тільки в «царській горілці». Золото може бути видобуто з надр землі, де 

воно знаходиться у вигляді самородків, або синтезовано хімічним шляхом.
Призначення

У харчовій промисловості через високу вартість золото застосовується дуже рідко. 
В основному, його використовують для приготування або декорування дорогих 

кондитерських виробів (весільних тортів, цукерок та ін.).
Вплив на організм

Харчовий барвник Е173 гіпоалергенний і не робить негативного впливу на 
організм людини, якщо вживається в малих дозах. Однак деякі з'єднання цього

металу є токсичними. При перевищенні рекомендованих доз, золото може
накопичуватися в нирках, печінці, селезінці і викликати такі захворювання, як 

стоматит, дерматит, тромбоцитопенія.
Дозволи на використання

Харчовий барвник Е175 дозволений для використання при виробництві продуктів
харчування в країнах Європейського Союзу



 Багато шкідливих добавок серед барвників, бо самі
барвники здебільшого є 100% синтетичними

речовинами. Тут потрібно бути уважним - деякі
барвники небезпечні або просто шкідливі! 

Зокрема, заборонені: Е121 і Е123



ХАРЧОВІ ДОБАВКИ -
РЕГУЛЯТОРИ ТА 

ПОЛІПШУВАЧІ АРОМАТУ, 
СМАКУ  ХАРЧОВИХ 

ПРОДУКТІВ. ПІДСИЛЮВАЧІ 
СМАКУ ТІ АРОМАТУ.



ЗАГАЛЬНА
ХАРАКТЕРИСТИКА

• Смак багатьох харчових продуктів формується за рахунок
додавання в процесі їх виробництва смакоароматичних добавок.

• До харчових добавок, які використовують для формування аромату
і смаку харчового продукту відносяться:

• ароматизатори;
• підкислювачі;
• підсолоджувачі;
• солоні речовини;
• різного роду підсилювачі і
модифікатори смаку
і аромату.



Смакоароматичні речовини за складом можуть бути повністю
натуральними, штучними чи сумішшю.

Смако
ароматичні
речовини

Суміші

ШтучніНатуральні



Незалежно від рецептури метою використання смакоароматичних
добавок є отримання найбільш приємного та прийнятного смаку.
При вирішенні такого завдання необхідно враховувати, що обрані
ароматизатори повинні відповідати таким критеріям:
• безпека для здоров'я людини;
• відповідність кінцевого продукту технології та концепції продукції;
• технологічна зручність, забезпечення ретельного дозування;
• легко змішуватися і розподілятися в продукті при його виробництві;
• відповідність чинним на даний момент нормативним актам і

стандартам країни, в якій планується реалізація продукту;
• бути стабільним до, під час і після введення в харчовий продукт;
• протистояти неприйнятним умовам зберігання;
• бути економічно ефективним як для виробника інгредієнта, так і для

виробника харчового продукту.



КЛАСИФІКАЦІЯ ХАРЧОВИХ ДОБАВОК ЯКІ 
ВПЛИВАЮТЬ НА ФОРМУВАННЯ АРОМАТУ І СМАКУ 

ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ



АРОМАТИЗАТОРИ
Харчові ароматизатори – суміш смакоароматичних 

речовин або індивідуальна ароматична речовина, які 

вводяться у харчові продукти як харчові добавки з метою 

покращення їх органолептичних властивостей. 



• При зберіганні харчової сировини, а тим більше при її переробці
на окремих технологічних стадіях відбувається часткова втрата
аромату і смаку.

• Для надання продукту властивих йому смакоароматичних
властивостей виникає необхідність використання різного роду
ароматизаторів.

• Продуктами, в яких переважно використовуються ароматизатори,
є кондитерські вироби (в тому числі борошняні), безалкогольні
напої, морозиво, лікеро-горілчані вироби, сухі киселі, маргарин,
сиропи, жувальна гумка, молочні продукти, пудинги, м'ясо і
м'ясопродукти.



• Викориcтання ароматизаторів у виробництві харчових продуктів
дозволяє корегувати смакоароматичні характеристики харчових
продуктів незалежно від сезонних коливань, якості вихідної
сільськогосподарської сировини.

• Завдяки ароматизаторам з'явилася можливість формування заданих
властивостей продуктам, які виробляються із сировини яка має
велику харчову цінність, але не має власного аромату (продукти
переробки сої)



СУЧАСНА ТЕРМІНОЛОГІЯ АРОМАТИЗАТОРІВ
ПРОПОНУЄ ОСНОВНІ ВИЗНАЧЕННЯ, ЯКИМИ
ЗРУЧНО КОРИСТУВАТИСЯ У ВИРОБНИЦТВІ

ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

• Ароматизатор харчовий (ароматизатор). Синоніми: запашні масла,
есенціальні масла, есенції.

• Ароматизатори - харчові добавки, які додаються до харчового
продукту для надання йому аромату і смаку.

• За складом ароматизатори є суміш смакоароматичних речовин з
розчинником або сухим носієм, або індивідуальна ароматична
речовина.



ВИМОГИ ДО ХАРЧОВИХ
АРОМАТИЗАТОРІВ

• ароматизатори повинні виготовляться з високоякісної сировини яка
дозволена для використання в харчових продуктах;

• заборонено вносити ароматизатори до натуральних харчових
продуктів (молоко, хліб, какао, чай, кава та ін.) для посилення їх
натурального аромату і для маскування дефектів і фальсифікації
харчових продуктів;

• область використання та рекомендоване дозування встановлюється
виробником, регламентується в технологічних інструкціях і
підтверджується санітарно-епідеміологічним висновком;

• використання ароматизаторів у харчових продуктах
регламентується технологічними інструкціями і рецептурами з
виробництва харчових продуктів;



ВИМОГИ ДО ХАРЧОВИХ
АРОМАТИЗАТОРІВ

• кількість ароматизатора в харчовому продукті не повинна
перевищувати встановлених регламентів;

• у виробництві дитячого харчування дозволена обмежена
кількість ароматизаторів (згідно ТУ);

• ароматизатори повинні відповідати вимогам безпеки і
мікробіологічними показниками;

• при використанні у виробництві ароматизаторів сировини, що
містить біологічно активні речовини, їх кількість у складі
ароматизатора повинна бути декларована і не перевищувати
встановлених норм;

• термін придатності ароматизаторів 16 ... 30 місяців, ефірних
масел - 12 місяців





• За хімічною будовою ароматичні речовини відносяться
до різних класів органічних сполук: аліфатичних і
ароматичних вуглеводнів, з яких переважають
терпенові і їх добавки похідні (терпеноїди) - спирти,
кислоти, ефіри й ефіри, альдегіди і кетони.



Аромат харчових продуктів визначається такими 
факторами: 

– склад сировини, наявність у ній ароматичних компонентів; 

– ароматичні речовини, які спеціально вносяться у харчові 
системи у ході технологічного процесу, у тому числі у готові 
продукти; 

– ароматичні речовини, які визначають аромат готових 
виробів і утворюються в результаті різних хімічних, біохімічних 
і мікробіологічних процесів, що протікають під час 
одержання харчових продуктів під впливом різних факторів;

– добавки, які спеціально вносяться у готові вироби (спеції, 
ароматизатори та ін.).



Джерелами одержання компонентів,
які будуть входити до складу
ароматизатору, є

• ефірні олії,

• настої,

• натуральні плодово-овочеві соки,

• прянощі і продукти їх переробки,
хімічний синтез.

Часто одержують суміш сполук і
тільки в окремих випадках
індивідуальні речовини.



• Для одержання рідких прозорих ароматизаторів 
(есенцій) розчиняють ароматичні речовини у 1,2-
пропілен-гліколі, етанолі, триацетині або рослинній олії. 
Одержання емульсійних ароматизаторів обов’язково 
проходить через ряд стадій одержання високо-стабільної 
емульсії.

• Порошкові ароматизатори одержують шляхом 
нанесення ароматичної композиції на порошкоподібний 
носій при перемішуванні або нанесенням 
дрібнодисперсної ароматичної композиції на носій з 
подальшим інкапсулюванням



• До складу ароматизатору можуть входити від 20 до 50 
компонентів різної хімічної природи. 

• Натуральні ароматизатори одержують з рослинної або 
тваринної сировини за допомогою фізичних методів 
вилучення: екстракції, відгонки з водяною парою з 
подальшим видаленням розчинника. 

• Такі ароматизатори нестійкі і їх виробництво економічно не 
вигідно. 

• Більш стійкими за запахом є ароматизатори ідентичні до 
натуральних.

• Ці композиції економічно доцільно одержувати і їх 
використання більш зручне.

• Синтетичні есенції потребують спеціального вивчення і 
гігієнічної оцінки



Доза внесення 

рідких ароматизаторів 50...150 г 
на 100 кг готового продукту, 

порошкових – 200...2000 г на 100 
кг готового продукту. 



• Хімічна природа ароматичних есенцій, враховуючи 
різноманіття складових, широкий круг їх джерел 
одержання, може бути різною. 

• Серед основних компонентів – ефірні олії, альдегіди, 
спирти, естери та ін. 

• Ароматичні речовини, які часто входять до складу 
есенцій наведено у табл. 







За сучасною уявою в склад харчових ароматизаторів в 
якості складників можуть входити наступні компоненти:

• Смакоароматичні препарати;

• Смакоароматичні речовини;

• Технологічні ароматизатори;

• Коптильні ароматизатори



КОПТИЛЬНІ 
АРОМАТИЗАТОРИ



• Ароматизатор коптильний (димний) - харчовий ароматизатор,
який добувають з очищеного диму і використовують в
коптильному виробництві.



• До складу диму входить ряд речовин, що мають бактерицидну дію
(метиловий спирт, формальдегід, фурфурол), багато органічних
кислот (оцтова, пропіонова, масляна, валеріанова, мушача), ацетон
і кетони, феноли та їх метилові ефіри, інші сполуки.

Копчення є не тільки
методом консервування
м'яса, риби та інших
продуктів, а й сприяє
підвищенню смакових і
ароматичних властивостей
харчових продуктів.



• Важливою частиною продуктів горіння, що входять до складу диму,
є смоли, які мають несприятливу дію на організм, зокрема
канцерогенну.

• У зв'язку з цим, вчені та виробники шукають способи копчення, які
виключали б канцерогенну небезпеку продуктів.

• В якості засобів, які замінюють димове копчення, використовуються
різні коптильні препарати.

• Вони підрозділяються на препарати, що наносяться на поверхню
оброблюваного продукту, і препарати, що вводяться безпосередньо у
нього.

• У таблиці наведено основні коптильні препарати, що
використовуються в нашій країні і їх максимально допустимий
рівень вмісту (МДР) в харчових продуктах.



КОПТИЛЬНІ ПРЕПАРАТИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У 
ВИРОБНИЦТВІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ НА УКРАЇНІ

Коптильні
препарати

Харчовий продукт МДР,мг/кг

Вахтоль
( рос. Вахтоль)

Ковбаси напівкопчені -

Сир плавлений ковбасний
копчений

-

Рибні вироби -
ВНДІМП
( рос. ВНИИМП)

Сосиски,сардельки, ковбаси
варені,
напівкопчені,сирокопчені

1,5-7

ВНДІМП-1
( рос. ВНИИМП-1)

Сосиски,сардельки, ковбаси
варені

Не більше 2,5

МІПХ
( рос. МИПХ)

Рибні вироби -



• Коптильні рідини являють собою
певним чином очищені продукти
піролізу деревини.

• Вони вільні від 3,4-бенз (а) пірену.
• Продукція, приготована з

використанням коптильних рідин,
добре вивчена з позиції
токсичності.



ТЕХНОЛОГІЧНІ 
АРОМАТИЗАТОРИ



• Технологічні (приготовані) ароматизатори - продукти, які
створюються в процесі контрольованої термічної обробки суміші
інгредієнтів, що не обов'язково мають власні смакоароматичні
властивості.

• Смакоароматичні речовини утворюються в ході реакції Маяра при
28 термообробці протягом 15 хвилин при температурі, що не
перевищує 180ᵒС.



• Реакция Майяра, или меланоидинообразование –
сложный химический процесс, который происходит
между аминокислотами и сахарами в процессе
нагревания. Все начинается с конденсации сахаров
(глюкозы, сахарозы и фруктозы) первичными
аминогруппами белков и пептидов.

• Образовавшиеся соединения претерпевают ряд
превращений, в результате которых образуются
ациклические, гетероциклические, полимерные
вещества. Именно они и делают «вкусной»
химическую реакцию Майяра.





Реакция Майяра изменяет цвет и аромат кофе

Примером такой реакции является жарка мяса или выпечка хлеба, в 
ходе которых в процессе нагревания пищевого продукта возникает 
типичный запах, цвет и вкус приготовленной пищи

•6-ацетил-1,2,3,4-тетрагидропиридин — запах печёного хлеба, бисквита.
•2-ацетил-1-пирролин — запах приготовленного риса.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


ДЕГРАДАЦИЯ ШТРЕКЕРА
ПОМОГАЕТ КОФЕ СТАТЬ 

БОЛЕЕ ФРУКТОВЫМ

• Химический процесс, в котором аминокислоты 
взаимодействуют с молекулами карбонильной 
группы — соединениями, созданными реакцией 
Майяра. 

• В итоге образуются альдегиды и кетоны —
ароматические соединения, за счет которых кофе 
приобретает фруктовый вкус.

https://www.perfectdailygrind.com/2019/03/what-happens-during-coffee-roasting-the-chemical-changes/


В залежності від вимог до смаку і аромату готового
технологічного ароматизатора використовують:
• білки і амінокислоти (екстракти свинини, яловичини,

баранини або м'яса птиці),
• вуглеводи (рибоза, ксилоза, арабиноза, глюкоза,

фруктоза, сахароза та інші),
• жири (рослинні жири та олії, тваринні або рибні),
• адитивні речовини, такі як глутамат натрію,
• нуклеотиди,
• харчові кислоти,
• хлорид натрію,
• наповнювачі, носії функціональних ароматичних

речовин.



• Технологічні ароматизатори використовуються в м'ясних
і рибних продуктах, продуктах переробки овочів, грибів,
продуктах швидкого харчування, в соусах, для обсипання
чіпсів, сухариків і т.д.



• Всі ароматутворювальні речовини є летючими, що і 
обумовлює те, що ми відчуваємо той чи інший запах

• Більшість сполук розчиняються в етанолі,
пропіленгліколі та ін. органічних розчинниках, у воді
погано розчиняються, або зовсім не розчиняються.

• Значна кількість цих речовин безбарвні рідини, або
мають від блідо жовтого, блідо зеленого до світло
коричневого кольори, деякі – в’язкі, маслянисті.

• Температури кипіння коливаються від 100 до 260° С.
Але серед ароматутворювальних речовин є і
кристалічні (камфен, камфора, терпінеоли,
ацетилциклододекан, циклопентадеканон, цибетон,
коричній спирт, геліотропін, цедрилацетат –
безбарвні кристали). Кристалічні речовини мають
температури плавлення від 40 до 100° С.



• Ефірні олії – це рідкі суміші летких органічних 
речовин, які виробляються рослинами і обумовлюють 
їх аромат. 

• Кожна ефірна олія містить значну кількість 
компонентів, з яких один або декілька складають 
більшу частину і вважаться головними, визначають 
напрям аромату і цінність ефірної олії. 



За походженням ароматизатори прийнято розділяти на:
натуральні, ідентичні натуральним, синтетичні.

Ароматизатори

Натуральні

Ідентичні
натуральнимСинтетичні



Харчові ароматизатори поділяють за складом на:

– натуральні: містять тільки натуральні компоненти, 

тобто хімічні сполуки або їх суміші, одержані з 

природної сировини з використанням фізичних або 

біотехнологічних методів;

– ідентичні до натуральних: містять як мінімум один 

компонент, ідентичний до натурального, одержаний 

шляхом хімічного синтезу, і можуть містити також 

натуральні компоненти;

– штучні (синтетичні): містять як мінімум один 

синтетичний компонент, який не міститься у рослинній 

або тваринній сировині.



• Ароматизатор натуральний - харчовий ароматизатор, який
складається з ароматичної речовини або суміші ароматичних
речовин, виділених із сировини рослинного або тваринного
походження традиційними способами обробки (сушіння, бродіння,
ферментація і т.д.), з використанням фізичних (пресування,
екстракція, перегонка, дистиляція і т.п.) або біотехнологічних
(бродіння, ферментація та інші) методів і можуть допускатися для
споживання людиною в їх природному стані, або в переробленому
вигляді.



• Есенції - водно-спиртові витяжки або дистиляти з рослинної
сировини.

• Есенції можуть містити зазвичай від 5 до 30, а іноді до 100
узгоджених між собою індивідуальних компонентів.

• Крім натуральних компонентів до складу есенцій можуть
входити ідентичні натуральним, а також штучні ароматичні
речовини



НЕДОЛІКИ НАТУРАЛЬНИХ
АРОМАТИЗАТОРІВ

Виходячи з багатьох причин виробництво харчових продуктів з
використанням натуральних ароматизаторів обмежується:
• через високу вартість сировини,
• через обмеженість природних ресурсів,
• через недостатню стабільності існуючих натуральних ароматів.



• Ароматизатор ідентичний натуральному - харчовий
ароматизатор, який складається з ароматичної речовини або
суміші ароматичних речовин, які були ідентифіковані в
рослинній (ванілін, ментол та інші) або тваринній сировині,
але вироблені хімічним синтезом або виділені з натуральної
сировини за допомогою хімічних методів (технологічні,
коптильні ароматизатори).



•Ідентичні натуральним ароматизатори, за складом основних
ароматичних компонентів і їх хімічною структурою повністю
відповідають природним. Частина компонентів такого
ароматизатора або повністю весь ароматизатор може бути
виготовлена штучним шляхом. Хімічним синтезом, наприклад,
видобувають гідроксифеніл-3-бутанол (основний аромастворюючий
компонент для ароматизатора малини) і ванілін.
•Ароматизатор ванілін повністю ідентичний натуральному ваніліну
стручків ванілі, але, на відміну від натурального, на ароматизацію
харчового продукту його необхідно в 40 разів менше, що в 250-300
разів зменшує економічні витрати.



• Ароматизатори, ідентичні натуральним, містять в своєму
складі, як мінімум, один компонент, ідентичний натуральному,
але отриманий штучним (синтетичним) шляхом, і також
можуть містити натуральні компоненти.

• Ароматизатори, ідентичні натуральним, образно кажучи,
отримують не на грядці, а в лабораторії. Аромати персика,
суниці, абрикоса, чорної смородини і інші складаються з тих
же компонентів, що і натуральні ягоди або фрукти, тільки
отримують їх методом хімічного синтезу. Такі сполуки можуть
містити в своєму складі один або кілька штучних речовин, які
не можна знайти в природі. Наприклад, смак і аромат ванілі
можна отримати не тільки від ваніліну, але і від етилваніліну -
це поєднання, отримане хімічними методами.



ПЕРЕВАГИ АРОМАТИЗАТОРІВ
ІДЕНТИЧНИХ НАТУРАЛЬНИМ

• На відміну від натуральних ароматизатори ідентичні
натуральним характеризуються високою стабільністю,
інтенсивністю аромату і невисоким рівнем економічних
витрат на їх виробництво.



Штучні ароматизатори - харчовий ароматизатор, який містить у
своєму складі індивідуальні ароматичні речовини або їх суміші,
добуті методом хімічного синтезу і не ідентифіковані в сировині
рослинного або тваринного походження.
• До складу таких ароматизаторів повинна входити хоча б одна
штучна речовина, яка не існує в природі, і яку видобувають хімічним
синтезом, а також можуть міститися натуральні і ідентичні
натуральним компоненти.
• Штучні ароматизатори відрізняються високою стабільністю,
інтенсивністю аромату і низькою вартістю.



Багато синтетичних складних ефірів, утворені жирними
кислотами або спиртами, мають плодовий або винний запах:
• етиловий ефір мурашиної кислоти НСООС2Н5 -має ромовий запах;
• ізоаміловий ефір оцтової кислоти СН3СООС5Н11- грушевий;
• етиловий ефір масляної кислоти - ананасовий.

До синтетичних ароматичних речовин, що використовуються
для ароматизації кондитерських виробів, відносяться також:
• бензальдегід С6Н5СНО з запахом гіркого мигдалю,
• цитраль С10Н16О- з лимонним запахом.



• Ароматизатори умовно поділяють на гострі і солодкі.
Гострі ароматизатори (пряні) надають продукту смак і 

запах спецій, трав, овочів, грибів, риби, диму та інші. 
Солодкі ароматизатори - фруктові, ванільні, шоколадні, 

кавові та інші.



• Частина ароматичних компонентів у складі ароматизатора складає
10-12%, інше - розчинники або носії, які основним чином
визначаються структуру ароматизатору. Якість та стійкість такого
ароматизатору також значний мірою залежить саме від розчинника,
який завжди входить до його складу.

• Ароматизатори частіше розчіняють у харчових спиртах (етанолі),
пропіленгліколі (Е1520), тріацетіні (Е1518) або інших спеціальніх
розчинниках.



• Не допускається ароматизація натуральних
харчових продуктів синтетичними
речовинами (есенціями і ін.) Для
посилення природного аромату, наприклад
молока, хліба, фруктових соків і сиропів,
какао, чаю, прянощів і т.п.

• Обмеження на використання синтетичних
ароматизаторів в першу чергу ставиться до
харчових продуктів і напоїв, призначених
для дітей, а також для хворих людей, так
як саме ці категорії населення найбільш
чутливі до дії чужорідних речовин.



• Ароматизатори можуть випускатися в двох формах: рідкі та
порошкоподібні.

• – рідкі (есенції і емульсії): використовують для напоїв, ковбасних
виробів, м’ясних напівфабрикатів, соусів, майонезі, приправ та
ін.;

• Рідкі випускають у вигляді безбарвних або забарвлених розчинів
ароматичних речовин в спирті, пропіленгліколі або ін. розчинниках,
дозволених для застосування в продуктах харчування або у вигляді водних
і спиртових витяжок або настоїв з рослинної сировини.



• – порошки: використовують у виробництві харчових 
концентратів, ковбасних виробів та ін. 

• Порошкові ароматизатори виробляють у вигляді суміші ароматичних
речовин, що утримуються на поверхні і в капілярах твердих носіїв за
рахунок адсорбційних сил. Носіями можуть бути - цукор, крохмаль,
декстрини і ін.



• Харчовим ароматизаторам коди Е не присвоюються.
• Багатокомпонентність і складність ароматизаторів обмежує

можливості їх гігієнічної оцінки і включення до міжнародної
цифрової системи кодифікації.



• Ефірна олія - це багатокомпонентна суміш летючих органічних
сполук (ароматичних, аліциклічних і аліфатичних карбонільних
сполук, спиртів, кислот, ефірів і т.д.), які виробляються в
особливих клітинах різних рослин і обумовлюють їх запах. Це
прозора безбарвна або пофарбована (жовта, зелена коричнева)
рідина щільність якої, як правило, менше одиниці, в більшості
випадків ефірні масла нерозчинні у воді (утворюють плівку на її
поверхні), добре розчинні в рослинних оліях, швидко
окислюються під впливом світла і кисню повітря , змінюючи
колір і запах, випаровуючись, не залишають на папері «жирних
плям».

Все більшого використання останнім
часом відчувають так звані натуральні
аромати: ефірні масла, екстракти
прянощів, сухі порошки рослин.



ЕФІРНІ ОЛІЇ
Ефірні олії є багатокомпонентними сумішами і містять в 

основному терпени і терпеноїди. 

Наприклад, у складі трояндової олії встановлено більш ніж 200 

компонентів, 50% складає 2-фенілетанол і 35% – цитронелол; в 

м’ятній олії – більш ніж 100 компонентів, 90% – ментол, ментон, 

ментилацетат і цинеол; анісова олія містить 90% анетолу, а 

лемонграсова – 80% цитралю

Ефірні олії – прозорі безбарвні або забарвлені (жовті, зелені, бурі) 

рідини. Їх густина менше одиниці. 

Ефірні олії не розчиняються у воді і добре розчиняються в органічних 

розчинниках, під дією світла та кисню повітря швидко окислюються, 

міняють колір і аромат.



Ефірні олії містяться у рослинах, які називають
ефіроолійними або ефіроносіями. В залежності від того, з 
якої частини рослини одержують олію сировину поділяють
на групи: 

• – зернові (плоди і насіння) 

• – коріандр, аніс, фенхель, кріп;

• – трав’янисті (листя, наземна частина трав’янистих
рослин, молоді гілки деревоподібних рослин)

• – м’ята, базилік, герань рожева, пачулі, евкаліпт, лавр 
благородний, полинь, фіалка духмяна, розмарин, 
лимон, хвойні, тютюн, фенхель, аніс; 

• – квіткові (квітки, суцвіття, квіткові бутони)

• – троянда, шавлія мускатна, лаванда, жасмин, тютюн, 
лілея біла, бузок, ірис; 

• – кореневі (коріння, кореневища) – аір, ветиверія, ірис



Ефірні олії одержують чотирма основними методами: 

• – дистиляція: відгонка олій з водяною парою (трояндова, 
геранієва олії та ін.);

• – вилучення ефірних олій розчинниками: екстракція
летючими розчинниками (трояндова та ін.) і мацерація
(настоювання) з нелетючими розчинниками (фіалкова, 
жасминова, конвалії олії); 

• – метод анфлеража і динамічної сорбції: ефірні олії
переходять у газову фазу і адсорбуються твердими
сорбентами з подальшою екстракцією сорбентів
диетиловим ефіром; 

• – механічний: вижимають олії шляхом пресування шкірки
цитрусових плодів і фруктів (апельсинова, мандаринова, 
лимонна олії та ін.).



ХІМІЧНИЙ СКЛАД, АРОМАТ 
І ВИКОРИСТАННЯ ЕФІРНИХ

ОЛІЙ













ДЖЕРЕЛА
АРОМАТУТВОРЮВАЛЬНИХ

РЕЧОВИН ТВАРИННОГО
ПОХОДЖЕННЯ

• До джерел ароматутворювальних речовин, що 
мають тваринне походження відносяться амбра, 
кастореум, мускус, цибет та ін. 

• Ці ароматні суміші використовуються тільки у вигляді 
настоянок для фіксації аромату у парфумерних 
композиціях. 

• Ця сировина дуже дорого коштує, тому наявність цих 
компонентів у парфумах визначає рівень їх якості. 



• Ефірні масла використовують в основному для надання аромату
напоям, майонезам, соусам кондитерським та іншим виробам.

• Останнім часом ефірні масла використовуються в харчовому
виробництві не тільки як ароматична добавка, а також в якості
антиокислювачів, здатних перешкоджати ферментативному
окисленню продуктів



ДЖЕРЕЛА ОТРИМАННЯ 
АРОМАТИЧНИХ РЕЧОВИН І 

ПРЕПАРАТІВ.

Джерела отримання ароматичних речовин і препаратів, які 
застосовуються в харчовій промисловості:

• Рослинну чи тваринну сировину і продукти їх переробки;

• Ефірні масла і настої;

• Натуральні плодово-овочеві соки;

• Прянощі і продукти їх переробки;

• Хімічний і мікробіологічний синтез.



Екстракти прянощів (олеорезини) - харчові ароматизатори,
відмінністю яких є зміст в їх складі нелетких смакових
речовин, наприклад, тих, що надають гостроту компонентів
(екстракт перцю), які не зустрічаються в відповідному
ефірному маслі (перцеве ефірне масло).
• Такі екстракти добувають з пряноароматичної сировини

екстракцією летючими розчинниками.
• Використовують у виробництві м'ясопродуктів, консервації

плодів і овочів і т.д.



• Сухі порошки рослин - є сухими концентратами ароматичних
речовин, які відрізняються високою стійкістю при виробництві та
збереженні харчових продуктів. Добувають шляхом видалення
води із вихідної сировини розпилюванням, сублімацією, або
іншими сучасними технологіями. Якість та стійкість
ароматизатора значною мірою визначається розчинником, який
входить до його складу.



ХІМІЯ АРОМАТИЧНИХ СПОЛУК

ВПЛИВ БУДОВИ НА  ВЛАСТИВОСТІ 
АРОМАТИЗАТОРІВ



• Для ароматичних речовин характерна наявність в їх 
молекулі трьох основних функціональних груп: 
гідроксильної, карбонільної і естерної. Тому за цією 
класифікацією ароматичні сполуки поділяють на:

• – гідроксисполуки;

• – оксосполуки; 

• – складні ефіри (естери).



• Багато естерів карбонових кислот мають характерні 
фруктові або квіткові запахи, через що їх використовують як 
штучні ароматизатори. Наприклад:

• Бутилацетат має грушевий аромат

• Метиловий естер масляної кислоти — яблуневий

• Етиловий естер масляної кислоти —
ананасовий або абрикосовий

• Етиловий естер ізовалер'янової кислоти — малиновий

• Етиловий естер валер'янової кислоти — виноградний

• Ізоаміловий естер ізовалер'янової кислоти — банановий

• Октиловий естер оцтової кислоти — помаранчевий

• Етилсаліцилат — м'ятний

• Бензилацетат — жасминовий

• Бензилбензоат — квітковий

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D1%83%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C'%D1%8F%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1


• Основний спосіб синтезу — взаємодія карбонової кислоти і 
спирту, що каталізується кислотою і супроводжується 
виділенням води.







На аромат впливає положення замісників в молекулі, наявність кратних 

зв’язків і просторові фактори. 

Накопичення в одній молекулі однакових або різних функціональних 

груп приводить до послаблення запаху, а у деяких випадках, навіть, до 

його зникнення.

Наприклад, є одноатомні спирти, які мають аромат, а у багатоатомних 

спиртів, які містять таку ж кількість атомів карбону, відсутній запах. 

Подібна тенденція спостерігається і для складних ефірів 

монокарбонових кислот і дикарбонових кислот



• Аромат макроциклічних сполук визначається в основному 
кількістю ланок у циклі: 



БУДОВА ВПЛИВАЄ НА 
АРОМАТ СПОЛУКИ













• Таким чином, аромат визначається будовою
молекули, концентрацією ароматутворювальної
речовини.

• Науковцями були виявлені закономірності зміни
аромату залежно від цих факторів (тип, число,
положення функціональних груп, розгалуженість,
просторова структура, наявність кратних зв’язків),
проте є виключення з цих правил.



АРОМАТУТВОРЮВАЛЬНІ
РЕЧОВИНИ, ОДЕРЖАНІ

ШЛЯХОМ ХІМІЧНОГО
СИНТЕЗУ

• До синтетичних ароматутворювальних речовин відноситься
значна кількість органічних сполук, які одержують з
використанням хімічних та фізико-хімічних методів з різних
продуктів рослинного походження або з різної хімічної
сировини



• До таких сполук відносяться:

• – вуглеводні: дифенілметан, лимонен, п-цимол та ін. 
Наприклад, дифенілметан має аромат апельсину з 
відтінком запаху герані. 

• У природних ефірних оліях ця речовина не міститься і 
одержується шляхом хімічного синтезу;



• – спирти: гераніол, нерол, цитронеллол, 
терпінеол, ліналоол та ін. Наприклад, цитронеллол 
має аромат троянди і міститься у геранієвій олії. У 
промисловості цю речовину одержують шляхом 
хімічного синтезу, або з цитранелової олії; 



• – етери (прості ефіри): дифенілоксид, евгенол, 
ізоевгенол, метиловий та етиловий ефіри β-нафтолу. 
Наприклад, метиловий ефір β-нафтолу має аромат 
черемши і в природній сировині не міститься;



• естери (складні ефіри): бензилацетат, бензилсаліцилат, 
ізоамілацетат, метилсаліцилат та ін. Бензилацетат має 
слабкий бальзамічний аромат і є головним компонентом, 
який міститься у квітах жасмину, гіацинту і гарденії. Проте у 
промисловості цю речовину одержують шляхом хімічного 
синтезу;











• Для одержання ароматутворювальних речовин
використовують різну сировину, переробка якої базується
на використанні значної кількості хімічних процесів
органічного синтезу.

• Деякі хімічні перетворення приводять до введення
замісників в органічні сполуки: нітрування, алкілування,
галогенування

• До процесів другого типу відносяться перетворення,
пов’язані із зміною функціональної групи речовин:
окиснення, відновлення, етерифікація, омилення.

• Процеси третього типу приводять до зміни карбонового
ланцюга речовини: піроліз, конденсація, ізомеризація,
циклізація, полімеризація.



• При виробництві харчових продуктів з використанням
ароматизатору необхідно враховувати вплив температурної
обробки, рН, та наявності тих або інших рецептурних
компонентів, у присутності яких ароматизатор може значною
мірою змінювати притаманний йому аромат.

• Оптимальне дозування ароматизатору підбирається дослідним
шляхом з урахуванням специфіки технології і конкретної
продукції та рекомендацій фірми-виробника.

• Загалом дозування ароматизаторів у харчових продуктах
коливається у межах від 0,1 до 2,0 кг на 1 т продукції.
Перевищення рекомендованих доз, як правило не становить
небезпеки з токсиколого-гігієнічної точки зору, але у харчовому
продукті може бути порушена гармонійність аромату та поява
сторонніх «синтетичних» відтінків.



ФОРМИ ВИПУСКУ
АРОМАТИЗАТОРІВ

• Рідкі – це розчини та емульсії, які одержують розчиненням 
ароматизаторів або їх суміші в спирті, 1,2-пропіленгліколі, 
триацетоні або  інших спеціальних розчинниках (від 
вибору розчинника залежить якість, стійкість та галузь 
використання ароматизатора); їх використовують 
переважно при виробництві напоїв, морозива, цукристих 
та борошнянихкондитерських виробів, молочних та 
олієжирових продуктів. 



Сухі – виробляють за різними технологіями: – стійкі до окислення і нелеткі 

ароматизатори наносять на відповідний порошковий носій (сіль, цукор, 

нативний або модифіковані крохмалі тощо) і ретельно перемішують; –

нестійкі та леткі ароматизатори піддають мікрокапсулюванню за 

допомогою гідроколоїдів типу желатин, мальтодекстрини, смоли акації 

та інші з наступним розпилюючим сушінням. Такі сухі ароматизатори 

знайшли використання у ковбасному, м'ясоконсервному, м'ясному, 

рибопродуктовому та харчоконцентратному виробництвах..



Пастоподібні – одержують за допомогою спеціального обладнання, 

емульгаторів та наповнювачів; використовують у виробництві 

ковбасних, м'ясних і рибних продуктів та напівфабрикатів, 

пастоподібних молочних та олієжирових продуктів.



СПОСОБИ
ВИКОРИСТАННЯ

АРОМАТИЗАТОРІВ
• Ароматизація практично не ускладнює процес виробництва. 

Ароматизатор, можна вводити в продукт нерозбавленим (наприклад, 
ароматизатор спеції у виробництві ковбасних виробів) або у вигляді 
концентрованого розчину в відповідному розчиннику. Розчинником може 
бути вода, масло, спирт, невелика частина самого продукту, що 
ароматизується або його компонент. На деякі харчові продукти 
(наприклад, кукурудзяні палички) можна виробляти пряме напилення 
розведеного розчину ароматизатора. Час внесення ароматизатора в 
конкретний продукт визначають, виходячи з технології виробництва. 
Наприклад, в сири, ковбасні вироби, соуси ароматизатор додають разом 
з сіллю, а в масляний крем або безалкогольний напій – разом з цукровим 
сиропом. У виробництві виробів, що піддаються тепловій обробці, для 
зменшення втрат ароматизатора за нагрівання рекомендується 
ароматизувати їх якомога пізніше. Надзвичайно важливо, щоб після 
внесення добавки, що надає смак і аромат, продукт був ретельно 

перемішаний.



Підсолоджувачі



ПІДСОЛОДЖУВАЧІ

До харчових добавок, які сприяють формуванню і
відтворенню солокого смаку відносяться цукрозамінники і
підсолоджувачі

В наш час описано велику кількість підсолоджуючих
речовин, однак практичне застосування знайшли небагато.

Серед них можна виділити дві групи:
1. Природні підсолоджувачі;
2. Синтетичні підсолоджувачі.

З’ясування структури деяких природніх підсолоджуючих
речовин дозволило розробити методи отримання їх шляхом
синтезу, а не виділення із природньої сировини



•З фізіологічної точки зору використання солодких речовин в
харчовому раціоні для людини не є необхідністю, а диктується
психологією, сімейними та культурними традиціями і звичками
вживання солодкої їжі.

•Солодкий смак стимулює центри харчового задоволення центральної
нервової системи і згодом легко закріплюється на рефлекторному
рівні як харчової стереотип.

•Деформація харчування з надлишком споживання солодких
вуглеводів може призводити до формування різного роду
захворювань, в той же час, виняток або скорочення в харчовому
раціоні солодких продуктів викликає відчуття дискомфорту.
Ефективним компромісом в цьому випадку є використання
підсолоджувачів і цукрозамінників, які здатні задовольнити смакові
відчуття людини, зберегти звичні смакові властивості харчових
продуктів, знизити ризик негативного впливу надмірного споживання
цукру на організм.





Вимоги до харчових підсолоджувачів:

- приємний солодкий смак;
- безпека;
- відсутність впливу на вуглеводний обмін;
- хороша розчинність в воді;
- стійкість до кулінарної обробки.



• Підсолоджувачі розрізняються між собою за
хімічним складом, способом добування,
часткою участі в обміні речовин.



• Один із принципів класифікації
підсолоджувачів - поділ їх за ступенем
солодкості щодо сахарози.

• Підсолоджувачі, які по рівню солодкості
близькі до сахарози називають об'ємними
підсолоджувачами (цукрозамінники),

• речовини, рівень солодкості яких значно
перевищує смак цукру називають
інтенсивними підсолоджувачами.



• При визначенні ступеня солодкості порівнюють так звані порогові
концентрації речовини, при яких людина починає відчувати солодкий
смак.

• Солодкий смак цукру в склянці води відчувається, якщо маса його
становить 0,7 г, а сахарину - 1,4 ... 1,8 мг.

Сахарин майже в 300 ... 350 разів солодше цукру.



Для оцінки солодкості підсолоджувачів користуються коефіцієнтом
солодкочті

Орієнтовний коефіцієнт солодкості – відносна величина, що показує, в
скільки разів менше, ніж сахарози, слід узяти підсолоджувача для
приготування розчину, еквівалентного за солодкістю 9 %-му розчину
сахарози.

За коефіцієнт солодкості (До сл. = 1,0) прийнята солодкість цукру.

Найбільшу cолодкість всіх натуральних цукрів має фруктоза(До сл. = 
1,73), в глюкози цей показник становить 0,81.



Сила солодкості підсолоджувачів (коефіцієнт
солодкості) не є величиною постійної і може
змінюватися в дуже широких межах. 

• Вона залежить від цілого ряду чинників : 

• – концентрації підсолоджувача; 

• – кислотності харчового продукту;

• – температури; 

• – присутності інших смакових речовин, 
особливо солодких. 



Не маючи глюкозного фрагменту, замінники сахарози використовуються у 
виробництві продуктів харчування і замінників цукру для хворих на цукровий
діабет. 





Інтенсивні підсолоджувачі зустрічаються у таких
формах:

– пігулки, пакетики, порошки або у вигляді
крапель – "столові підсолоджувачі"

– як харчові добавки у складі харчових продуктів з
позначками в жувальних гумках, напоях, йогуртах,
мармеладі





• Цукрозамінники (поліолі) – речовини, що
здатні надавати солодкого смаку харчовим
продуктам, але метаболізуються організмом
людини без участі інсуліну

• За хімічною будовою цукрозамінники є
переважно п'яти- і шестиатомний спиртами
(поліоли) і продуктами їх глікозилювання у
вигляді переважно сумішей.





Характеристика цукрозамінників





Характеристика поліолів: 
• – солодкість поліолів дорівнює, менше або трохи більша

ніж сахарози : маніт (0,7), сорбіт (0,6) і ксиліт (1,02),

• – не викликють карієс і тому використовуються в таких 
продуктах, як цукерки , жувальні гумки з позначкою; 

• – метаболізм цукрових спиртів, не залежить від інсуліну, 
тому вони показані в діабетичному харчуванні;

• – мають послаблюючу дію за рахунок осмотичного
ефекту в кишечнику. 

• На етикетки препаратів, що містять багатоатомні спирти
(сорбіт, ксиліт та ін.), повинен наноситися
попереджувальний напис: "Споживання більше 15...20 г 
може викликати послаблювальну дію". 





ІЗОМАЛЬТИТ (Е953) 

• Підсолоджувач, добавка, що перешкоджає злежуванню і
грудкуванню, наповнювач, глазуруючий агент. Ізомальт –
цукровий спирт, замінник цукру, який складається з
еквімолекулярної суміші ізолятів α-D-глюкопіранози1,6-D-
сорбіту та α-D-глюкопіранозіл-1,6-D-мантиту. Енергетична
цінність – 200...240 ккал (в цукрози та фруктози близько
400 ккал).

• Розчинність ізомальтує значно нижчою ніж розчинність
цукрози.

• Має незначну гігроскопічність, за температури 250ºС
ізомальт майже не набирає вологи навіть за відносної
вологості повітря 90%.

• Дуже стійкий до кислот, ферментів, тепла.



• Солодкість ізомальту – 0,5 від
солодкості цукрози. 
Розчинення ізомальту
супроводжується незначним
ендотермічним ефектом, тому 
він є цукрозамінником з 
низькою прохолоджувальною
дією. 

• Ізомальт не спричиняє
розвитку карієсу зубів, 
оскільки він не є живильним
середовищем для більшості
бактерій

В організмі засвоюється повільно, ферментується головним чином у товстому
кишівнику. Його можна використовувати у борошняних кондитерських виробах, 
особливо у продуктах харчування для хворих на цукровий діабет. Під час споживання
ізомальту замість цукру, підвищення рівня глюкози в крові людини в 10 разів менше. 



Маніт (Е 421) - з'єднання, добре розчинний у воді.
• Ступінь солодкості маніта в порівнянні з сахарозою 0,4.
• Застосування маніта як харчової підсолоджувач, який

являє собою безбарвне добавки дозволено органами
охорони здоров'я всіх країн.



• Одержання: виділяють з морських коричневих
водоростей або каталітичним гідруванням
сахарози. Використання: як цукрозамінник – у 
жувальній гумці; а також в якості добавки, що
перешкоджає злежуванню і грудкуванню

• Використовується в медицині: маніт викликає
скорочення жовчного міхура і надає жовчогінний
ефект, надає дегідратаційні дію, виражене вплив
на водно-сольовий обмін, а також
детоксикаційної ефект. Його не рекомендують
використовувати при серцевій недостатності, 
підвищеній кровоточивості, внутрішньочерепних
гематомах, а також в разі органічних змін в 
нирках. 



Сорбіт (Е 420) відноситься до групи багатоатомних спиртів -
поліолов.

• Ступінь солодкості його становить 0,6 від солодкості сахарози.
У порівнянні з глюкозою і фруктозою сорбіт повільніше
всмоктується в організмі людини, але засвоюється практично
повністю.

• В організмі сорбіт спочатку окислюється до фруктози.
Встановлено, що вживання сорбіту сприяє економії в організмі
таких вітамінів, як тіамін, піридоксин і біотин.

• Сорбіт використовується в дієтичних плодоовочевих
консервах, кондитерських виробах і безалкогольних напоях.



• Сорбіт має ряд недоліків: неприємний
металевий присмак; щодо сахарози менш
солодкий смак; сприяє набору ваги; 
калорійний; може викликати нудоту, здуття
живота, печію, легке запаморочення, появу
висипання. Рекомендована доза 
споживання сорбіту на добу не більше 10 
грам. 



• Ксиліт (Е 967) являє собою п'ятиатомний спирт, кристалічна
речовина білого кольору. Він швидко засвоюється і не 
впливає на рівень цукру в крові.

• Однак при прийомі ксиліту можливий короткочасний
підйом вмісту цукру в крові, швидко змінюється падінням
його до нормального рівня.

• При прийомі ксиліту у великих кількостях - до 50 г / доб і 
більше може спостерігатися розлад кишківника, в зв'язку з 
чим в таких дозах ксиліт може розглядатися і як 
послаблюючий засіб.



• Ступінь солокості ксиліту в порівнянні з сахарозою 0,85-1,2, тому він використовується
при виробництві кондитерських виробів для хворих на цукровий діабет і ожиріння.

• Вміст ксиліту у харчових продуктах не нормується, а його додавання має відповідати
рецептурами.

• Застосовують ксиліт також у виробництві дієтичних плодоовочевих консервів,
хлібобулочних виробів, безалкогольних газованих напоїв.

• Вперше ксиліт був отриманий у вигляді сиропу Бертраном і Фішером в 1891 р шляхом
відновлення ксилози амальгамою натрію, тому він довгий час характеризувався в
літературі як сироп, і тільки в 1960 р одна з американських фірм почала випуск
кристалічного ксиліту.

• В даний час ксиліт отримують шляхом гідролізу з бавовняного лушпиння або
кукурудзяних качанів. У Фінляндії ксиліт отримують з березової кори. Процес
складається з двох стадій -гідроліза полісахаридів сировини до утворення ксилози і
відновлення останньої до ксиліту. Його виробництво можливо на діючих цукрових
заводах без зміни технологічного процесу.

• На підставі тривалих клінічних досліджень встановлено позитивний вплив ксиліту на
стан зубів. Це зумовило його широке застосування в якості підсолоджуюча речовини в
жувальній гумці.

• Перевагою ксиліту є і те, що він не асимілюється більшістю видів мікроорганізмів. Тому
продукти з ксилітом не наражаються на мікробіологічне розкладання.



• КСИЛІТ Е 967 – речовина, що має приємний солодкий смак і 
викликає холодне відчуття на язиці ; за солодкістю він дуже
близький до цукру. 

• Міститься в качанах кукурудзи і лушпиння бавовняних
насіння, в березовому соку, малині, полуниці та інших
ягодах і фруктах.  

• Недоліки ксиліту: може викликати незначний метеоризм 
(здуття живота), розлад кишечника (проноси); у осіб з 
вегетативно-судинною дистонією і схильністю до гіпертензії
може викликати підвищення артеріального тиску; може
посилити атеросклеротичні зміни в кровоносних судинах. 

• Ксиліт майже повністю засвоюється організмом, незначна
кількість виводиться з сечею та калом. Рекомендована доза 
35...40 грамів на добу, при проблемах з кишечником, дозу 
зменшують. 



МАЛЬТИТОЛ Е 965 
МАЛЬТИТОЛ Е 965 – підсолоджувач, стабілізатор, 
емульгатор, має солодкий смак і надає незначного
відчуття холоду в роті.

За інтенсивністю становить приблизно 90% 
солодкістю цукру, а за калорійністю в 2 рази нижче
2,1 кал/г.  

За нагрівання не карамелізірується, як цукор і не 
змінює кольору.  

Одержують з крохмалю методом ферментативної
гідрогенізації мальтози.  

Мальтитол використовують як замінник жиру (надає
їжі вершкового присмаку). Вплив на організм: не 
викликає карієс, не призводить до підвищення
глюкози крові і не стимулює вироблення інсуліну, у 
великих дозах може проявляти послаблюючий ефект, 
тому не варто вживати мальтитол більше 30 грамів на 
добу. 



ЛАКТИТ (Е966) 

• Підсолоджувач, текстуратор. 
• Солодкість 0,4 від сахарози (Ксолод

0,4), має чистий солодкий смак і не 
залишає присмаку у роті, калорійність
в два рази нижча, ніж у сахарози

• Одержують гідруванням природного 
молочного цукру – лактози. 

• Вплив на організм: не викликає
карієсу зубів, може застосовуватися в 
харчуванні хворих на діабет. 
Використання: у виробництві
борошняних виробів



ЕРИТРИТ E968 

• (Erythritol) – багатоатомний
спирт, менш солодкий, ніж
цукор (становить лише 6080% 
солодощі сахарози) і менш
калорійний, а також стійкий до 
температури володіє
охолоджуючим ефектом, який
діє лише поки еритрит не 
розчинний у воді. 

•



• Еритрит присутній у винограді, дині та деяких
фруктах, в грибах, сирі, вині, пиві і соєвому соусі. 
Одержують ферментацією глюкози за 
допомогою дріжджів Moniliella pollinis



• Отриманують з рослинної сировини глюкозу ферментують за
допомогою дріжджів Moniliella pollinis, а потім фільтрують,
кристалізують і сушать. В результаті утворюється гранульований
порошок білого кольору, без запаху.

• Використання: як підсолоджувач, вологуутримуючий агент і
стабілізатор в продуктах зі зниженою калорійністю або без додавання
цукру (десертах, джемах, желе, мармеладі, глазурованих цукром
фруктах, кондитерських виробах (в т.ч. борошняних), морозиві,
фруктовому льоду) і в багатьох інших продуктах за винятком
безалкогольних напоїв, наприклад, у виробах на основі крохмалю і
сухофруктів, сухих сніданках на різній основі, мороженої риби і
морепродуктах, лікери, жувальній гумці, соусах, гірчиці,
спеціалізованих продуктах.

• Вплив на організм людини: не впливає на рівень цукру в крові і
протидіє виникненню карієсу; в дозуванні більше 50г в день або 71
г/кг маси тіла він викликає нудоту, здуття живота і проноси. Причому,
діти 3...9 років можуть досягти критичного межі, випивши за один раз
безалкогольний напій з еритритом об'ємом 630 мл. Також зрідка ця
речовина може викликати алергічну шкірну реакцію у вигляді
кропив'янки.



Природні підсолоджувачі та цукристі 
крохмалепродукти

До відомих з глибокої давнини підсолоджуючих продуктів 
відносяться:
- Мед;
- Соки;
- Солод;
- Плоди рослин.

Основна солодка речовина, що використовується людиною, -
сахароза.



• Мед - продукт переробки
квіткового нектару медоносних
квітів бджолами.

• Мед містить 75% моно- і 
дисахаридів, в тому числі близько
40% фруктози, 35% глюкози і 2% 
сахарози, 1,2% органічних кислот, 
5,5% крохмалю.

• З вітамінів в ньому присутні, мг/100 
г: вітаміни С-2, В6 -0,1, фолацін-15 
(мкг / 100 г), в незначній кількості -
В2, В6; з мікроелементів, мкг / 100 
г: залізо - 800, йод - 2, фтор - 100.

• Склад, колір і аромат меду багато в 
чому визначаються рослинами, з 
яких було отримано нектар 
бджолами.



Солодовий екстракт

• Солодовий екстракт - водна
витяжка з ячмінного солоду, 
що складається з моно- і 
олігосахаридів (глюкози, 
фруктози, мальтози, сахарози і 
ін.), Білків, мінеральних
речовин, ферментів.

• Вміст сахарози досягає 5%.

• Використовується в 
кондитерській промисловості, 
при виробництві продуктів
дитячого харчування.



• Цукристі крохмалепродукти використовують в харчовій
промисловості для надання продуктам солодкого смаку.

• Їх отримують шляхом гідролізу крохмалю (часткового або повного),
іноді з наступною модифікацією окремих компонентів гідролізу.

• До продуктів часткового гідролізу відносять крохмальні патоки
(низькооцукрена, карамельна, високоцукрена, мальтозна,
глюкозно-мальтозна), а також мальтодекстрини.

• Продукти повного гідролізу крохмалю з можливою їх
модифікацією - це моногідрат і ангідридна глюкоза, фруктоза,
глюкозні, глюкозно-фруктозні сиропи з різним вмістом фруктози.

• Дедалі більшого поширення набувають цукристі продукти,
вироблені безпосередньо із зернової сировини без виділення
крохмалю (зернові сиропи, солодкі вуглеводні добавки).



• Значне зростання виробництва цукристих крохмалепродуктів,
особливо глюкозно-фруктозних сиропів, пов'язане з їх
солодким смаком, гарною засвоюваністю і економічною
вигодою.

• Слід також пам'ятати, що в харчових продуктах вони
одночасно виконують функції структуроутворювачі,
наповнювачів, джерел сухих речовин, а багато є і
консервантами.



• Глюкоза, або декстроза (виноградний цукор), 
відноситься до групи моносахаридів.

• Як харчова добавка глюкоза застосовується для підсолоджування безалкогольних
та прохолодних напоїв, деяких видів кондитерських виробів, жувальної гумки.

• Об'єднаним комітетом експертів ФАО / ВООЗ з харчових добавок рівень
допустимого добового споживання глюкози не встановлено і специфікації не 
визначені.



Фруктоза, чи левулеза (фруктовий цукор), у вільному стані міститься в 
зелених частинах рослин, нектарі квітів, насінні, меді.

• Фруктоза є підсолоджувальною речовиною для напоїв і
кондитерських виробів. Організмом фруктоза засвоюється швидко,
перетворюючись в печінці в глікоген. Приготовлені з неї сиропи НЕ
кристалізуються. Вона дуже гігроскопічна і є ефективним засобом
для підтримки необхідної вологості продуктів.

• Важливою властивістю фруктози є здатність підсилювати смак і
аромат продуктів. Вважають, що фруктоза може бути використана
для виробництва діабетичних продуктів в кількості 0,5 1,0 г на 1 кг
маси тіла людини.



Лактоза (молочний цукор) входить до складу молока всіх ссавців. 

Ступінь її солодкості в порівнянні з сахарозою складає 0,16. 

Розчинність лактози у воді при температурі 20 ° С невисока - приблизно 20%. 

З розчинів підвищеної концентрації виділяють кристали гідрату і ά-лактози. 

Використовується лактоза в виробництві спеціальних кондитерських виробів дитячого
харчування.



Гліциризин (Е 958) згадувався в папірусах Стародавнього Єгипту.
Його отримують з коренів солодкого дерева Glycyrrhiza glabra, що росте на півдні
Європи і в Середній Азії. Корінь містить 6-14% гліциризин.
Протитечійним екстрагуванням з коренів солодкого дерева отримують екстракти, які

знаходять застосування в кондитерській промисловості.
Гліциризин в 50-100 разів солодше сахарози, йому притаманні специфічні присмак і
запах, що обмежує його застосування.
У країнах Європейського Співтовариства віе не дозволений до застосування або не
згадується в офіційних документах.



• До інтенсивних підсолоджувачів відносяться речовини, які
проявляють солодкість значно більшу (в десятки або сотні
разів), ніж стандартна сахароза.

• Інтенсивні підсолоджувачі застосовують переважно для
виготовлення низькокалорійної і діабетичної продукції

• Інтенсивні підсолоджувачі бувають як натуральні, так і
синтетичні.



Природні інтенсивні
підсолоджувачі



ТАУМАТИН Е 957 

• ТАУМАТИН Е 957 – це білок з солодким смаком, він є 
в 1600 разів солодшим від сахарози, присутній у 
фруктах тропічних культур, складається з 207 
амінокислот. Тауматин є стабільним за нагрівання, а 
також в кислому середовищі, добре розчиняється у 
воді. В рослинах виконує головним чином захисну
функцію від вірусних патогенів, пригнічує ріст спор 
різних грибів

• Вперше був знайдений в 1839 р. в рослині катемфе
– Thaumatococus daniellii (Benth) та в ліані
Discorefillum Cumminisii, що росте в Західній і 
Центральній Африці. 



• Яскраво-червоні плоди трикутної форми містять
солодкі білки в мембранній частині насіння. 
Вперше почали вилучати тауматин із плодів в 
1970. З 1 кг фруктів виділяють 6 г тауматину



• Незважаючи на те, що білки тауматину мають
дуже солодкий смак, останній значно
відрізняється від смаку цукру. 

• Відчуття солодкого смаку приходить дуже
повільно. 

• Важається безпечним, використовується у 
харчових продуктах для тварин, жувальній
гумці, драже, у фармації. 

• Тауматин був схвалений як підсолоджувач в ЄС 
(E-957), Ізраїлі та Японії. У США він схвалений як 
безпечна речовину і коректор смаку (FEMA 
GRAS 3732), але не як підсолоджувач



НЕОГЕСПЕРИДИН Е959 
• НЕОГЕСПЕРИДИН Е 959 – продукт гідрогенізації флавону, що присутній в дереві

грейпфруту і гіркого апельсину, з якого і екстрагується. Солодкі флавоноїди
(флавони) з цитрусових в результаті каталітичного гідрування набувають
солодкого смаку, а гіркота зникає.

• У різних цитрусових виявляються різні види флавоноїдів:
• – гесперидин – в апельсинах і лимонах (в 100 разів солодший від сахарози);
• – нарігін – в грейпфрутах (в 1000 разів солодший від сахарози);
• – неогесперидін – в севільських апельсинах (в 1500-1800 разів солодший від

сахарози).
• Солодкість неогесперидину дигідрохалкона дуже сильно залежить від

дозування і може коливатися від 330 до 2000, при цьому він має присмак
ментолу. Застосовується у складі сумішевих підсолоджувачів. Цитрусові
флавоноїди є менш токсичними, ніж сахарин і цикламат. У дозуванні 0,2...1 г/кг
не справляють токсичного ефекту. Низька калорійність за високого ступеня
солодкості, відносна нешкідливість стали основною причиною їх застосування
в харчовій промисловості США і Угорщині.

• Використання: в фруктових консервах, варення і джемах для хворих на
цукровий діабет.



• СТЕВІОЗИД Е960 – природний замінник
цукру, безкалорійний; одержують з 
очищеного соку рослини стевія Stevia 
rebaudiana Bertoni (Compositae). З



• Стевіозид - солодкий кристалічний глікозид, виділений з листя рослини
Stevia rebaudiana, батьківщиною якого є Парагвай. Місцеві жителі
використовували його листя для підсолоджування напоїв. Згодом ця
рослина стали культивувати в Китаї, Японії, Кореї. З 1 кг листя можна
отримати 65 г речовини солодкого смаку.

• Стевіозид являє собою білий кристалічний гігроскопічний порошок
температурою плавлення 196- 198 °С, легко розчинний у воді. При
нагріванні стевіозід нестійкий. Стевіозид приблизно в 300 разів солодше
сахарози. Невелике його кількість викликає відчуття приємного солодкого
смаку, з підвищенням його кількості відчуття спочатку солодкого, потім
гіркого смаку. Дозволений до застосування у всіх країнах.



• В Україні стевія зареєстрована і використовується як 
замінник цукру у вигляді різних форм: як порошок з 
листя для підсолоджування чаю, кави, компотів і як 
харчова добавка при виробництві фруктових компотів і 
джемів в харчовій промисловості і у вигляді столових
препаратів, як харчовий підсолоджувач «Сахарол»



• Дигідрохалкон - модифіковані флавоноїди цитрусових мають солодкий
смак з ментоловим «холодком».

• Солодкість гесперидину (флавоноїди апельсинів і лимонів) в 100 разів
вище, ніж у сахарози

• нарингін (флавоноїди грейпфрутів) в 1000 разів солодше,
• неогесперидін (флавоноїди севільських апельсин) в 1500-1800 разів.

• Високий рівень солодкості, їх безпека та низька калорійність сприяли
широкому використанню дигідрохалкон в харчовій промисловості при
виробництві зубних паст, жувальних гумок, харчових продуктів і
безалкогольних напоїв, виробництва консервів, варення, джемів для
діабетиків



Мальтоза
Мальтоза, так само як і фруктоза, не є
сировиною для кондитерського
виробництва.

Мальтоза вводиться в кондитерські вироби
як складова частина патоки, і деяка кількість
її може утворитися в процесі виробництва з
крохмалю і декстринів в результаті гідролізу.

Мальтоза є дисахаридом, і молекула її
складається з двох залишків глюкози. При
цьому глюкозні частини з'єднані таким
чином, що одна з двох альдегідних груп
залишається вільною. Тому редуцирующая
здатність мальтози значно менше, ніж
глюкози.

Солодкість мальтози по відношенню до
сахарози становить 35%.

Мальтозу прийнято додавати в дієтичні
продукти, наприклад, різноманітні мюслі



Філодульцін
Відомо також речовина філодульцін, яку було виділено в
1916 р з листя чаю Hydrangea macrophylla шляхом екстракції
етиловим спиртом.

Ця речовина відноситься до ізокумарінам і має солодкий
смак, в 200-300 разів перевершує смак сахарози.



Гесперидин - природне з'єднання, що міститься в шкірці
цитрусових, яка є основним джерелом флавоноїду
гесперетіна для організму людини.

Цей флавоноїд допомагає організму в повній мірі
отримувати користь від прийому гесперидину, 
покращуючи циркуляцію крові і знижуючи ризик
виникнення судинних захворювань головного мозку.

Гесперидин, поряд з Нарінгенін, відомий також як 
цитрусовий флавоноїди.



Будучи глікозидом (цукрової частиною
молекули), гесперидин має в своєму складі
агликон флаванони (нецукровий компонент),
відомий як гесперетін (5,7,3'-тригідрокси-4'-
метоксіфлаванон).



Нарингін - це рослинний
флавоноїд, який
виявляється в цитрусових. 
Максимальну кількість
містить грейпфрут, з шкірки
якого його одержують.

Саме нарингиі надає
грейпфруту гіркий смак.

Використовується в 
спортивних добавках для 
схуднення, рідше як 
смаковий компонент 
жувальних гумок і напоїв



Неогесперідін дігідрохалкон - натуральний глікозид

Широко застосовується і як харчова добавка під кодом Е959 для 
десертів, морозива, йогуртів кетчупів, майонезів і супів швидкого
приготування



З коренів папороті звичайної був виділений осладін, структура
якого схожа на структуру стевіозіда.

Осладін приблизно в 300 разів солодше сахарози, але вкрай
низька його концентрація в сировині (0,03%) робить його
застосування непрактичним.



АЛІТАМ Е956

Білий кристалічний порошок без запаху з дуже солодким смаком
(приблизно в 2000 разів солодше сахарози). Смак дуже схожий на
смак цукру.



Будучи дипептидом, може піддаватися гідролізу з втратою солодощі під дією
кислот, підстав, нагрівання і протеаз, але більш стабільною аспартама (за даними
виробника).
За даними виробника, білкова частина засвоюється повністю.

ДДД 1 мг / кг ваги тіла в день. Дозволено в Австралії, Індонезії, Китаї, Колумбії,
Мексиці, Новій Зеландії, Чилі. У РФ дозволу не має.

Може застосовуватися у всіх продуктах, в яких використовуються інтенсивні
підсолоджувачі, але широкого застосування на практиці не знайшов.

Дуже високий коефіцієнт солодкості вимагає надзвичайно обережної роботи при
дозуванні.
Певні продукти з алітамом можна піддавати варінню, випічці і стерилізації, тому
що термостабільність його в нейтральному середовищі достатня для таких умов
термообробки (час напіврозпаду при 100 ° С близько 13 год, при 115 ° С близько 2
год).

Алітам схильний до гідролізу менше, ніж аспартам, тому більше придатний для
виробництва рідких продуктів тривалого терміну придатності, наприклад напоїв.



Цілий ряд ще маловивчених солодких 
речовин виділено:
- Із каніфолі сосни;
- Із чайного листя;
- Периальдегід із рослини Perilla

nanrinensis, з фруктів «Ло Хан»



• Перспективним є використання в якості
підсолоджувачів деяких речовин білкової
природи:

• тауматин,

• монеллін,

• мабінлін,

• браззеін,

• лізоцим яєць

• неокулін,

які на відміну від більшості білкових речовин, 
мають солодкий смак



• До групи солодких речовин і потенційних підсолоджувачів
відносяться «солодкі амінокислоти»:

• D-аланін,
• L-аланін,
• D-аспарагін,
• D-аспарагінової кислоти,
• бетаїн,
• D- глутамин,
• гліцин,
• D-гістедін,
• L-пролін,
• D-серін,
• L-серин,
• D-треонін,
• L-треонін,
• D-триптофан,
• D-валін.



Монелін - інтенсивно солодкий поліпептид, вперше виділений з тропічної
рослини Dioscoreophyllum cumminsii (сімейства Луносемянніковие). Складається
з двох пов'язаних між собою Нековалентні зв'язком структурних одиниць по 44 і
50 амінокислотних залишків. Монеллін легко гідролізується, втрачаючи при
цьому солодкість. В організмі повністю розщеплюється як білок, ДДД відсутня.
Стабільний у середовищах з рН 2,0-9,0, нетоксичний, але його термічна
нестійкість (при 55-65 ° С солодкість втрачається) і труднощі виділення роблять
малоймовірним його промислове використання.



Тауматин - низькокалорійний підсолоджувач і коректор смаку білкової природи.

Цей білок зазвичай використовується саме для корекції смаку, а не як замінник
цукру.

Тауматини були вперше відкриті як суміш білків, виділених з рослини
Thaumatococcus daniellii, яка росте в Західній Африці.

Деякі білки в сімействі тауматин приблизно в 2000 разів солодші, ніж цукор.
Незважаючи на те, що вони мають дуже солодкий смак, останній значно
відрізняється від смаку цукру. Відчуття солодкого смаку настає дуже повільно.
Відчуття тривають довго, залишаючи схожий на смак лакриці післясмак.

Білок тауматин добре розчинний у воді, стабільний при нагріванні, а також в
кислому середовищі.



Триптофан є амінокислотою
Триптофан - в 35 разів солодше сахарози.

Відноситься до ряду гідрофобних
амінокислот, оскільки містить ароматичне
ядро індолу.



Синтетичні підсолоджуючі речовини



• Початок вивчення синтетичних підсолоджувальних речовин відноситься до
1879 року, коли Фальберг випадково виявив у сахарину інтенсивний
солодкий смак.

• У 1889 р була описана 4-етоксифенілсечовина. До теперішнього часу
синтезовані сотні органічних сполук інтенсивного солодкого смаку.

• Необхідність досліджень в цій області викликана, з одного боку,
економічними проблемами (недолік цукру і зростаюча потреба в ньому), з
іншого - проблемами охорони здоров'я (збільшення кількості хворих на
діабет).

• Якщо цукор є харчовим продуктом, то синтетичні солодкі речовини являють
собою низькоенергетичні (низькокалорійні) добавки, що використовуються
при приготуванні їжі для хворих на діабет, створення різних спеціальних дієт,
харчових продуктів з нетрадиційних джерел сировини, таких, як рибне
борошно, морські водорості і т.д .



Характеристики синтетичних
підсолоджувачів



• Синтетичні солодкі речовини повинні відповідати ряду вимог :
• їх сенсорні властивості повинні виявлятися протягом 1-2 с для придушення

гіркого і інших неприємних смакових відчуттів, що викликаються
лікарськими препаратами ;

• вони повинні бути хімічно інертними по відношенню до всіх природних і
інших хімічних сполук, що містяться в харчових продуктах, в які вони
додаються ;

• бути термічно стійкими ;
• добре розчинятися у воді або жирах в залежності від мети використання ;
• бути фізіологічно нешкідливими, нетоксичними, обов'язково піддаватися

біотрансформації і повністю виводитися з організму.



Цукрозамінники і підсолоджувачі. 
Огляд сучасного ринку 

смакоароматичних добавок



Аспартам (Е 951)
• Аспартам (Е 951) - метиловий ефір N-L-

L-аспартіл- L -фе-нілаланіна - є першою
невуглеводною підсолоджувальною
речовиною, отриманою промисловим
способом.

• Висока температура, наприклад, при
випічці або смаженні, призводить до
розкладання аспартама на складові
амінокислоти і дікетопіперазін і втрати
солодкості. Подібний процес
відбувається також в рідких і кислих
продуктах, що дещо обмежує
використання аспартама.



Властивості:

• – не зовсім стабільний до гідролізу, особливо
за нагрівання; гідролізується на метиловий
спирт і дипептид, який циклізується в
дикетопіперазин;

• – нестабільний за рН відмінного від
нейтрального (гідролізується);

• – легко розчинний в гарячій воді; середньо
розчинний в холодній воді, спиртах;
нерозчинний в жирних розчинниках



• Оптимальні умови для аспартама, при яких період його напіврозпаду
дорівнює 260 сут, рН -4,2 і температура 25 ° С. Збільшення температури і
термінів зберігання, зміна рН призводять до розпаду аспартама.

• Аспартам має здатність посилювати природні смак і аромат харчових
продуктів, особливо цитрусових соків і напоїв.

• Він не викликає карієсу зубів.

• Будучи амінокислотою, аспартам повністю метаболізується організмом.
• Комплексні гігієнічні та токсикологічні дослідження показали

нешкідливість аспартама для організму людини. Допустиме добове
споживання становить 40 мг на 1 кг маси тіла. Аспартам дозволений до
застосування практично у всіх країнах світу.



• Багато фірм випускають аспартам під торговою маркою
Nutra sweet («Нутра Світ»).

• Він використовується як харчова добавка в більш ніж 5 тис.
найменувань продуктів.

• Практично не містить калорій, тому придатний для всіх,
включаючи хворих на цукровий діабет.



• Займає 25% світового об’єму підсолоджувачів і 
використовується у виробництві понад 5000 
найменувань харчових продуктів.

• Одержання: синтезом з Lамінокислот: 
аспарагінової кислоти і фенілаланіну; домішки: 
дікетопіперазін (продукт розпаду), який має
власне значення ДДД. 



• Використання: виробництво напоїв, молочних продуктів, 
кондитерських виробів, столових підсолоджувачів. Часто 
застосовується в складі сумішевих підсолоджувачів
Аспартам поєднується з ацесульфамом К, так як в суміші
проявляють кількісний і якісний синергізм:

• – обидві речовини приблизно в 200 разів є солодшими за 
цукор, а в суміші – в 300 разів; 

• – солодкість ацесульфама відчувається миттєво, але не 
дуже довго, солодкість аспартама, навпаки, відчувається
не відразу, але тримається довше. 

• Для варіння і випічки, а також для кислих харчових
продуктів з тривалим терміном зберігання (соуси, 
гірчиця) аспартам непридатний, тому що розщеплюється
на складові, втрачаючи при цьому солодкість. У дуже
невеликих дозах може проявляти властивості
підсилювача смаку. 



• Вплив на здоров’я людини: аспартам розщеплюється на
L-амінокислоти і метанол; в результаті побічної реакції
утворюється дікетопіперазін; вміст фенілаланіну (близько
60%) може завдати шкоди хворим на фенілкетонурію та
вимагає спеціального нанесення інформації на етикетку
харчового продукту (фенилкетонурия – рідкісна
генетична хвороба (1:15 000), що вимагає спеціальної
дієти).

• Переважна більшість незалежних експертів
підтверджують, що тривале використання аспартаму
може викликати головний біль, мігрень, дзвін у вухах,
алергію, депресію, безсоння і навіть рак мозку.

• Вживання аспартаму людьми, з підвищеною вагою, з
метою схуднення може привести до зворотного ефекту і
ще більшому набору маси тіла в подальшому.

• Аспартам викликає спрагу, підвищення апетиту



Ацесульфам калію
(Е 950)

• Ацесульфам калію (Е 950) - представник
гомологічного ряду оксатіацінондіоксидів.

• Білий кристалічний порошок, не
гігроскопічний, стабільний при зберіганні.

• Водні розчини ацесульфама калію термо- і
кислотостійкі.

• Харчові продукти, підсолоджені їм, можна
піддавати стерилізації.

• Солодкість ацесульфама в 200 разів вище,
ніж сахарози.

• Ацесульфам калію нешкідливий для
організму людини. Об'єднаним комітетом
експертів ФАО / ВООЗ з харчових добавок
встановлено тимчасове добове
споживання, рівну 0-15 мг на 1 кг маси
тіла. Цей підсолоджувач виробляють під
торговою маркою Sunett.



• Використання: напої, молочні продукти, 
кондитерські вироби, столові
підсолоджувачі. 

• Вплив на здоров’я людини: продукти з цим
підсолоджувачів не рекомендується вживати
дітям, вагітним і годуючим жінкам. 
Заборонений в Канаді, Австрії



Цикламати (Е 952)
•Цикламати (Е 952) як підсолоджуючі речовини відкриті випадково в 1937 р

М. Свєда при вивченні властивостей похідних аміносульфонової кислоти.

•При попаданні цикламата на сигарету вчений виявив, що вона набула

солодкого смаку.

• У 1940 р цикламати були запатентовані як підсолоджують речовини.

•Солодкість цикламат в 30 разів вище, ніж сахарози. Гранична концентрація

для розчину цикламата становить 1%, при більш високій концентрації

підвищення ступеня солодощі не виявляється.

•Цикламати стабільні при варінні, випічці, добре розчинні у воді.

Використовуються в кондитерській промисловості і при виробництві напоїв.

•Дослідження гострої і хронічної токсичності цикламату показали, що

потенційно токсичні метаболіти цикламату - ціклогексаміни.

•Однак в 1966 році дослідження показали, що деякі кишкові бактерії можуть

розщеплювати цикламат з утворенням циклогексиламіну, який, в свою

чергу, може бути токсичний для деяких живих організмів. Подальші

дослідження на щурах, проведені в 1969 році, показали, що цикламат сприяє

розвитку раку сечового міхура. . Це стало причиною заборони цикламату в

якості харчових добавок в США, Японії, Великобританії. Проте цикламати

застосовуються для підсолоджування продуктів приблизно в 40 країнах світу,

в тому числі в Росії.



• Об'єднаний комітет експертів ФАО / ВООЗ з харчових добавок
встановив допустиме добове надходження кальцієвої і натрієвої
солей цикламата на рівні 0-11 мг на 1 кг маси тіла.

• Однак підкреслюється необхідність подальших досліджень
перетворення цикламат в ціклагексаміни в організмі.



• Застосування: використання (через малу ДДД) є 
обмеженим, тому цикламати в основному 
застосовуються в сумішах з іншими підсолоджувачами, в 
яких вони проявляють ефект синергізму; не 
використовується у варених солодощах і випічці, так як за 
високих температур дає неприємний запах. Цикламати
відносяться до підсолоджувачів "старого" покоління, 
покращують смак класичного підсолоджувача сахарину 
(10 частин цикламату на 1 частину сахарину). 



• Вплив на організм людини: перевищення
безпечної дози - 10 мг/кг може привести до 
розвитку злоякісних новоутворень.  В ЄС 
знижена норма ДДД до 7 мг/кг. Також
продукти, що містять харчову добавку Е952 не 
можна вживати вагітним жінкам, особливо на 
ранніх термінах вагітності, оскільки речовина
має тератогенний ефектом. Це призвело до 
заборони на використання добавки в США, 
Японії, Канаді, Сінгапурі, Південній Кореї, Росії, 
Індонезії. Викликає ниркову недостатність. 



Сахарин (Е 954) являє собою о-сульфамід
бензойної кислоти.

• Сахарин в 300 - 550 разів солодше сахарози.
• Зазвичай він використовується у вигляді натрієвої солі, яка по 

солодкості в 500 разів перевершує сахарозу.

• Сахарин як підсолоджувач має певну перевагу: при концентрації
вище 0,035% він залишає в роті виражений гіркий присмак і при 
подальшому підвищенні концентрації відчуття солодощі не 
збільшується.

• При варінні, особливо кислих страв, сахарин повільно
розкладається з відщеплення імідогруппи і утворенням о-
сульфобензойной кислоти, що має неприємний присмак фенолу.



• Використання: 
• – сахарин – один з найстабільніших і дешевих

підсолоджувачів;
• – через «металевий» присмак застосовується тільки в 

сумішах з іншими підсолоджувачами; 
• – використовується у виробництві харчових продуктів для 

хворих цукровим діабетом – у виробництві дієтичних
сирів, напоїв і жувальної гумки. 

• Під час проведення лабораторних досліджень на гризунах
було встановлено, що вживання харчової добавки Е 954 в 
великих кількостях з високою ймовірністю призводило до 
раку сечового міхура. 

• В США та ЄС на етикетках де є сахарин має бути 
попередження. 



Цукралоза (Е955)
Цукралоза (тріхлоргалактосахароза) -
інтенсивний термостабільний
підсолоджувач, розроблений
англійською фірмою «Tate & Lyle» в 
1976 році, який може застосовуватися в 
великому діапазоні виробництва
продуктів - від напоїв до виробів
хлібопекарської промисловості.

Цукралоза виходить зі звичайного
цукру і має смакові характеристики 
подібні цукру.

Цукралоза була виявлена в 1976 році
дослідниками професором Леслі Х'ю і 
його асистентом Шашікантом
Пхаднісом в Коледжі Королеви
Єлизавети.



Цукралоза абсолютно стабільна при 
термообробці - пастеризації та стерилізації, 
що застосовується при виготовленні йогуртів і 
пюре, вона зберігає свою солодкість в 
продуктах навіть після зберігання протягом
року.

При цьому вона в 600 разів солодше
сахарози;

Цукралоза була схвалена в Канаді в 1991 році, 
а потім в 1998 році в США, де вона 
продавалася під назвою «Splenda». До цього
цукралоза за 13 років пройшла більше сотні
тестів на токсичність, які не виявили жодних
канцерогенних властивостей і побічного
впливу на репродуктивну функцію, нервову
систему і генетику.



• Застосовується як індивідуально, так і в сумішах з іншими
підсолоджувачами для підсолоджування напоїв, 
молочних продуктів, кондитерських виробів, жувальної
гумки, а також в якості столового підсолоджувача для 
безпосереднього продажу населенню.

• У дуже низькому дозуванні, як і більшість інтенсивних
підсолоджувачів, проявляє властивості підсилювача
смаку та аромату. 

• Безпека сукралози для людини ще обговорюється. Крім
того, існують скарги на побічні ефекти від цієї сполуки: 
свербіж, висипи, набряки, порушення роботи шлунково-
кишкового тракту (нудота, пронос), респіраторні
симптоми (нежить, кашель, задишка), симптоми з боку 
нервової системи ( тривога, депресії, гнів), а також
серцебиття, свербіж в очах та ін. в даний час встановлена
доза максимально допустимого добового споживання –
15 мг / кг ваги тіла в день



• НЕОТАМ Е 962 – інтенсивний підсолоджувач, 
створений компанією NutraSweet, складається з 
двох амінокислот: L-аспарагінової кислоти і 
Lфенілаланіну, з’єднаних з двома органічними
функціональними групами: метил-етерною і 
неогексиловою. 

• Неотам є приблизно в 30 раз солодший ніж
аспартам, в 7000...13000 раз солодший за  
сахарозу. 

• Швидко метаболізується і повністю виводиться з 
організму шляхом природних физиологічних
процесів. 

• Має чистий ссолодкий смак, подібний до сахарози, 
може застосовуватися під час випікання і варіння, 
тому що він є більш стійким до температури, ніж
аспартам



ДУЛЬЦИН
У 1883 р було описано отримання
речовини, що володіє солодким
смаком і мають хімічна назва 4-
етоксіфе-нілмочевіна. Надалі воно
отримало назву дульцин, або
сукрол. За своїм смаком ця
речовина в 150-200 разів солодше
сахарози.

Дульцин використовувався для
підсолоджування напоїв в
поєднанні з сахарином або
цукром. Однак при
експериментальному вивченні
його нешкідливості було
встановлено, що він має
канцерогенні властивості і
викликає розвиток цирозу печінки
у щурів.

У зв'язку з цим його застосування
заборонено.



Суосан - штучний підсолоджувач,
отриманий з бета-аланін, отриманий в 1948
році Петерсен.

Суосан є натрієвою сіллю β-4-нітроаніліда
аспарагінової кислоти і в 700 разів солодше
сахарози з гірким присмаком.



Змішані підсолоджуючі речовини

Замінити сахарозу буде дуже важко, так як її смак вважається природно
солодким, а всі інші підсолоджувачі речовини мають солодкість штучну,
неприродну.
Для регулювання смаку підсолоджувальних речовин застосовують суміші,
які відрізняються рядом властивостей :

• синергізмом дії двох або декількох вживаних в суміші речовин ;
• зміною смаку при додаванні органічних і мінеральних речовин, що

володіють певними смаковими властивостями ;
• посиленням смаку за рахунок різних добавок.

Багато сумішей підсолоджувальних речовин готують із застосуванням
сахарину.
При цьому його гіркота перекривається, а солодкий смак посилюється в
окремих випадках за рахунок інших речовин - фруктози, гідролізату
крохмалю; лактози, D-галактози, гліцину, глутамінової кислоти, солей
лимонної кислоти, хлориду натрію і кальцію, сульфату магнію, цикламат і
т.д.



Склад водних розчинів, що мають солодкість 10%-ного расзчину цукру, г/л

Ацесульфам Аспартам Цукралоза Сахарин Цикламати Цукор

— __ __ __ __ 100

— _ — — 3,33 —

— — — 0,25 — —

— — 0,15 — _ _

— 0,50 — — — —

0,50 — — _ — —

0,16 0,16 — __ — —

0,12 0,23 — — _ —

0,18 — _ — 0,72 —

0,12 0,12 _ — 0,40 _

0,20 — — — — 50

0,07 0,07 — __ — 50

0,13 0,13 — __ — 20

0,08 0,08 — 0,05 — 30

0,07 0,07 0,05 0,05 _ 40

0,20 — 0,07 — _ —

0,07 0,07 0,07 — _ —

— _ 0,05 0,03 0,34 _.

— — 0,07 0,15 — _

— _ 0,08 — 0,39 —



• Високий коефіцієнт солодкості сумішей дозволяє
застосовувати їх при виробництві дешевих
низькокалорійних дієтичних продуктів, повністю
або частково позбавлених легкозасвоюваних
вуглеводів.



Харчові добавки, що запобігають 

мікробне та окисне  псування 

харчових продуктів, поліпшувачі 

термінів зберігання продуктів  

харчування.



 Псування харчової сировини і готових продуктів - результат складних 

фізико-хімічних і мікробіологічних процесів: гідролітичних, окислювальних, 

розвитку мікробіальної флори. Вони тісно пов'язані між собою.

Можливість і швидкість їх проходження визначаються багатьма 

чинниками: 

 складом і станом харчових систем,

 вологістю, 

 рН середовища, 

 активністю ферментів, 

 наявністю в рослинній 

і тваринній сировині антимік

робних, антиокислювальних

і  консервуючих речовин.



 Псування харчових продуктів призводить до зниження їх

якості, погіршення органолептичних властивостей, 

накопичення шкідливих і небезпечних для здоров'я людини

з'єднань, різкого скорочення термінів зберігання.

 У результаті продукт стає непридатним до вживання.



 Споживання зіпсованих продуктів, що атаковані
мікроорганізмами і містять токсини, може привести до важких
отруєнь, а іноді і до летального результату. 

 Значну небезпеку представляють живі мікроорганізми, 
потрапляючи з їжею в організм людини, вони можуть привести 
до важких захворювань. 

 Псування харчової сировини і готових продуктів призводить до 
величезних економічних втрат. 

 Забезпечення якості і безпеки харчових продуктів, збільшення
термінів їх зберігання, зменшення втрат мають велике соціальне
і економічне значення. 

 Виробництво основної сільськогосподарської сировини (зерна, 
олійної сировини, овочів, фруктів і т. д.) носить сезонний
характер, воно не може бути відразу перероблене в готові
продукти і вимагає значних зусиль для збереження.



 Людина давно звернула увагу на погіршення

органолептичних властивостей продуктів, що зберігаються, 

їх псування і стала шукати шляхи ефективнішого їх

зберігання і консервації.

 Спочатку це були сушка і засолювання, застосування

спецій, оцту, олії, меду, солі (соління продуктів), сірчистої

кислоти для стабілізації вина



 Розрізняють фізичну, біологічну і хімічну консервацію.

 Біологічна консервація полягає в дії на продукт 

безпечних для людини культур мікроорганізмів, 

запобігають розвитку небажаної мікрофлори.

 Хімічні методи консервації засновані на додаванні до 

продуктів певних речовин, які пригнічують розвиток

мікроорганізмів. Ці речовини називають консервантами



Фізичні методи консервації : 

 пастеризація,

 стерилізація,

 охолодження

 заморожування (дія високих

і низьких температур), 

 сушки (видалення води),

 обробка іонізуючим

випромінюванням.





КОНСЕРВАНТИ

 Консерванти- речовини, що подовжують термін зберігання

продуктів, захищаючи їх від псування, що викликається

мікроорганізмами (бактерії, плісневі гриби, дріжджі, серед

них можуть бути патогенні і непатогенні види).



 У кінці XIX - початку XX ст. з розвитком хімії починають
застосовувати хімічні консерванти: бензойну і саліцилову
кислоти, похідні бензойної кислоти. 

 Широке поширення консерванти отримали у кінці XX ст. 

 Це пов'язано з необхідністю збереження великих об'ємів
сільськогосподарської сировини, що переробляється, 
прагненням забезпечити споживачів максимально 
широким асортиментом харчових продуктів незалежно від
місця виробництва і часу збирання врожаю, зменшенням
втрат готової продукції, розвитком токсикології.













Спектр антимікробної дії конкретного консерванта

неоднаковий відносно плісневих грибів, дріжджів, бактерій,

тобто він не може бути ефективний проти усього спектру

можливих збудників мікробіологічного псування харчових

продуктів.





Враховуючи різне відношення окремих консервантів до

плісневих грибів, дріжджів і бактерій, у ряді випадків

доцільно використати суміш декількох консервантів.

Застосування суміші консервантів дозволяє:

 розширити спектр дії;

 зменшити концентрацію окремих консервантів;

 посилити антимікробний ефект;

 зменшити можливість побічних ефектів;

 отримати економічний ефект.



Практичний інтерес представляє поєднання бензойної,

сорбінової і сірчистої кислот в першу чергу для продуктів

рослинного походження.

Немає універсальних консервантів, які були б придатні

для усіх харчових продуктів.

Перелік основних консервантів, вживаних для

збереження найбільш важливих груп продуктів, приведений

в таблиці



Консерванти, вживані дня найбільш важливих груп продуктів

Консервант    застосовується:   

"++"- часто;   

"+"- рідше; 

"(+)" - у виняткових випадках; 

"-" - не застосовується



 При виборі консерванта необхідно керуватися деякими загальними
правилами.

1. Консервант повинен: 

 мати широкий спектр дії;

 бути ефективним проти мікроорганізмів, що містяться в цій харчовій
системі; 

 залишатися в продукті впродовж усього терміну зберігання; 

 уповільнювати утворення токсинів; 

 не робити впливу на органолептичні властивості харчового продукту; 

 бути технологічним (простим в застосуванні); 

 бути дешевим.

2. Консервант не повинен:

 бути фізіологічно небезпечним;

 викликати звикання; 

 реагувати з компонентами харчової системи;

 створювати екологічні і токсикологічні проблеми в ході технологічного
потоку; 

 впливати на мікробіологічні процеси, передбачені цією технологією при 
виробництві окремих харчових продуктів



 Можливе застосування тільки тих консервантів, які мають відповідний дозвіл.

 У таблиці приведені максимальні рівні додавання деяких консервантів в 
харчові продукти

Максимальний рівень (т/кг, мг/л) консервантів в харчових продуктах









 Не дозволяється застосовувати консерванти в деяких

продуктах масового споживання :

 молоко, 

 вершкове масло, 

 борошно, 

 хліб (окрім фасованого),

 продуктах для дитячого харчування, 

 у виробах маркованих як "натуральні", "свіжі".



Застосування консервантів в деяких харчових продуктах





*Максимальний рівень нітратів в продуктах означає їх відносну кількість в різній торговій мережі



Сульфіти

Діоксид сірки, солі сірчистої кислоти. Це одна з найбільш
поширених груп консервантів :

 SO2 - діоксид сірки, сірчистий газ, сірчистий ангідрид (Е220); 

 Na2SO3 - сульфіт натрію (Е221);

 K2SO3 - сульфіт калію (Е225);

 CaSO3 - сульфіт кальцію (Е226);

 NaHSO3 - гідросульфіт натрію, бісульфіт натрію (Е222);

 KHSO3 - гідросульфіт калію, бісульфіт калію (Е228);

 Ca(HSO3) 2 - гідросульфіт кальцію (Е227);

 Na2S2O5 - піросульфіт натрію, метабісульфіт натрію (Е223);

 K2S2O5 - піросульфіт калію, метабісульфіт калію (Е224).

 SO2 - безбарвний негорючий газ, добре розчинний у воді. 

 Сульфіти - білі кристалічні речовини, за винятком сульфіту
кальцію, також добре разчинні у воді.



 Використання сірчистого газу для обкурювання бочок і 
обробки вина відоме з давніх часів.

 Діоксид сірки і солі сірчистої кислоти проявляють
антибактеріальну дію. Дія проти дріжджів і плісневих грибів
виражена слабкіше. 

 Застосовуються як проміжний консервант при отриманні
консервованих продуктів з фруктів і ягід з подальшим
видаленням при нагріванні і вакуумуванні.

 Використовуються для збереження соків, плодоовочевих
пюре, повидла, у виноробстві і т.д



Сірчистий ангідрид руйнує тіамін і біотин, сприяє окислювальному
розпаду вітаміну Е. 

З'єднання сірки недоцільно використати для консервації продуктів
харчування, що є джерелом вітамінів.

Максимально допустимий вміст сірчистих з'єднань, (мг/кг або
міг/л): 

 блюда з м'яса, ковбаси - 450;

 блюда з морепродуктів - 10-100;

 перлова крупа - 30; 

 картопля хрустка - 50;

 крохмаль картопляний - 100;

 сухофрукти (залежно від виду) - 500 - 2000;

 цукор - 15; 

 соки фруктові - 50; 

 напої безалкогольні, мед - 200; 

 гірчиця - 250.

Об'єднаний комітет експертів ФАО/ВООЗ з харчових добавок 
встановив безумовно допустиму добову дозу сірчистих з'єднань (у 
перерахунку на діоксид сірки) до 0,35 міліграма і умовно допустиму -
0,35- 1,5 міліграм на 1 кг маси тіла. 



Сорбінова кислота та її солі. 

Сорбінова кислота - безбарвна кристалічна речовина із

слабким запахом, важко розчинна у воді і добре - в етиловому

спирті. 

 Солі сорбінової кислоти (сорбаты) добре розчинні у воді (за 

винятком сорбату кальцію).

 СН3-СН=СН-СНОН - сорбінова кислота (Е201); 

 CH3 - CH=CH - CH=CH - COONa - сорбат натрію (Е201); 

 СН3-СН=СН-СН=СН-СООК - сорбат калію (Е202); 

 (СН3-СН=СН-СН=СН-СОО) 2Са - сорбат кальцію (Е203).



 Сорбінова кислота і її солі проявляють фунгістатичну дію, 

пригнічуючи розвиток плісневих грибів. 

 Вона не пригнічує ріст молочнокислої флори, тому часто 

використовується в суміші з іншими консервантами



 Сорбінова кислота і її калієві, натрієві і кальцієві солі

застосовуються в якості консервантів при виробництві

фруктових, овочевих, рибних і м'ясних виробів, 

маргарину, безалкогольних напоїв, плодово-ягідних соків

 Її антимікробні властивості мало залежать від рН 

середовища. 

 Використовується для обробки матеріалу, в який

упаковують харчові продукти. 

 Допустима добова доза 25,0 мг/кг маси людини



Бензойна кислота С6Н5СООН та 

її солі (бензоати).
 Безбарвні кристалічні речовини. Бензойна кислота 

розчиняється обмежено у воді, а бензоати добре розчинні.

 Бензойна кислота (Е210)

 Бензоат натрію (Е211)

 Бензоат калію (Е212)

 Бензоат кальцію (Е213)



 Бензойна кислота застосовується при виготовленні плодово-ягідних
виробів, бензоати - при виробництві рибних консервів, маргарину, напоїв.

 ДСД - 5 мг/кг 

 Антимікробна дія кислоти пов'язана із здатністю пригнічувати ферменти, 
що здійснюють окислювально-відновні реакції, і спрямована головним
чином проти дріжджів і плісневих грибів, включаючи
афлатоксинутворюючі. 

 Присутність білків в харчових системах послабляє активність бензойної
кислоти, а фосфатів і хлоридів - посилює.

 Бензойна кислота найбільш ефективна в кислому середовищі, в 
нейтральних і лужних розчинах її дія майже не відчувається. 

 Для полегшення введення бензойної кислоти в рідкі харчові продукти
використовують її солі - бензоати. 

 При використанні бензоатів потрібне, щоб рН харчової системи був нижчий
4,5, при цьому бензоати перетворюються на вільну кислоту.



Похідні пара-гідроксибензойної

кислоти (парабени).
 Входять до складу рослинних алкалоїдів і пігментів. 

 До цієї групи відносяться сім консервантів:

 гептиловый ефір пара-гідроксибензойної кислоти (Е209);

 етиловий ефір гідроксибензойної кислоти (Е214);

 натрієва сіль етилового ефіру гідроксибензойної кислоти (Е215);

 пропиловый ефір пара-гідроксибензойної кислоти (Е216);

 метиловий ефір пapa -гидроксибензойної кислоти (Е218);

 натрієва сіль метилового ефіру пара-гідроксибензойної кислоти (Е219)



 Усі ефіри пара-гідроксибензойної кислоти мають велику
бактерицидну дію, чим бензойна кислота, і значно менш
токсичні. 

 Вони не здатні до дисоціації, тому їх антимікробна дія не 
залежить від рН середовища. 

 Ефективні в нейтральному і слабокислому середовищах. 

 Змінюють смак харчових продуктів, виражені спазмолітики. 

 Їх антимікробна дія заснована на уповільненні засвоєння
глюкози і проліну, порушенні комплексної структури клітинної
мембрани. 

 Допустиме добове споживання 10 мг/кг маси тіла людини.



Мурашина кислота НСООН (Е236) та її

солі — форміати натрію (Е237) та 

кальцію (Е238).
 Застосовуються в якості солезамінників (смакових речовин). 

 Для консервації застосовують водні розчини кислоти і її солей - форміатів. 

 Мурашина кислота із-за високої константи дисоціації застосовується для 
консервації тільки сильнокислих продуктів (рН < 3,5). 

 Кислота діє переважно проти дріжджів і деяких бактерій, плісневі гриби і 
молочні бактерії стійкі до дії мурашиної кислоти.

 Вона помітно впливає на смак і запах харчових продуктів, її додають
головним чином у фруктові напівфабрикати. 



Оцтова кислота СН3СООН (Е260) та її солі

— ацетати калію (Е261) та натрію (Е262).

 Оцтова кислота - безбарвна рідина, що змішується з водою в усіх співвідношеннях. 

 Ацетат натрію - безбарвний кристалічний порошок, розчинний у воді, з сильним запахом оцтової
кислоти. 

 Використання оцту для консервації харчових продуктів - один з найбільш старих способів консервації. 

 Разом з оцтовою кислотою і її солями знаходять застосування диацетати натрію і калію. 

 Ці речовини складаються з оцтової кислоти і ацетатів в молярному співвідношенні 1:1.



 Оцтова кислота не має законодавчих обмежень, її дія

заснована головним чином на зниженні рН консервованого

продукту, проявляється при змісті її вище 0,5 % і спрямовано

головним чином проти бактерій. 

 Використовується в майонезах, соусах, при маринуванні

рибної продукції, овочів, ягід і фруктів.

 Оцтова кислота також широко застосовується як смакова

добавка



Пропіонова кислота СН3—СН2СООН (Е280) 

та її солі — пропіонати натрію (Е281), 

калію (Е283) и кальцію (Е282).

 У харчовій промисловості використовуються головним чином солі
пропіонової кислоти. 

 Антимікробна дія пропіонової кислоти сильно залежить від рН 
консервованого продукту, може використовуватися для консервації
харчових продуктів з високими значеннями рН.

 Проявляє слабкішу антимікробну дію в порівнянні з іншими
консервантами. 

 Застосовується при виробництві сирів, в хлібопеченні.

 Впливає на запах і смак харчових продуктів.



Уротропін (гексаметилентетрамін) 

C6H12N4 (E239).

 Застосовується для консервації ікри лососевих риб.

 ДСД — 0,15 мг/кг.



Дифеніл С12Н10 (Е230).

 Має сильні фунгістатичні властивості, затримує розвиток

плісневих грибів.

 Застосовують для продовження терміну зберігання

цитрусових (занурення в 0,5-1% -вий розчин або просочення

ним обгорткового паперу). 



 Сантохін застосовується для збільшення термінів

зберігання яблук, поверхню яких обробляють 0,05-0,3% -

вим водно-спиртовим (40 %) розчином сантохіну.

 Важливим і широко використовуваним консервантом є

хлорид натрію (кухарська сіль) NaCl, який використовують

для консервації м'яса, риби і інших продуктів.



Борна кислота

 Борна кислота Н3ВО3, її похідні і борат (тетраборнокислий

натрій, бура) тривалий час досить широко застосовувалися для 

консервації риби і ракоподібних, зернистої осетрової і 

лососевої ікри (у дозуванні 3000 мг/кг), меланжу для 

кондитерського виробництва (1500 мг/кг). 

 Токсикологічні дослідження показали, що борна кислота при 

споживанні з їжею накопичується в організмі.  Одним з центрів

її кумуляції може бути нервова система. 

Тому тривале споживання продуктів, законсервованих борною 

кислотою, може викликати хронічне отруєння, яке 

супроводжується значною втратою маси.

 Експерти ФАО/ВООЗ по харчових добавках вважають, що борна

кислота і борат непридатні до використання як харчова

добавка, оскільки мають кумулятивну дію.



АНТИБІОТИКИ

 Антибіотики - речовини біологічної (мікробної) дії, тваринного або
рослинного походження, які мають властивість пригнічувати ріст і 
розмноження певних видів мікроорганізмів.

 Застосування антибіотиків дозволяє зберегти харчову сировину і деякі
види харчових продуктів більше тривалий час, іноді продовжити їх термін
зберігання в 2-3 рази. 

 Зазвичай антибіотики застосовують для обробки свіжих швидкопсувних
продуктів (м'ясо, риба, свіжі рослинні продукти).

 В той же час використання антибіотиків може привести до небажаних
наслідків, у тому числі до порушення нормального співвідношення
мікроорганізмів шлунково-кишкового тракту. 

Рекомендовані антибіотики: 

 низин (Е234), 

 пирамицин (Е235).



 Технологічні прийоми застосування антибіотиків різні: 

 занурення харчового продукту в розчин антибіотиків на обмежений

термін, 

 зрошування поверхні харчового продукту розчином антибіотиків різної

концентрації,

 введення антибіотиків перед забоєм тварин



Низин С143Н230О37S7
 Антибіотик поліпептидного типу. 

 Низин чутливий до дії протеолітичних ферментів, 

ферментів слини і травних ферментів, стійкий до 

сичужни ферментів. 

 Його отримують культивуванням бактерій

Streptococcus Lactis. 

 Токсична дія низина украй маловірогідна.

 Застосовується в сироварінні, при консервації

овочів і фруктів, для подовження термінів

зберігання стерилізованого молока



Низин (Е 234) є продуктом життєдіяльності групи молочнокислих стрептококів, 
природним житлом яких є молоко, сир, кисломолочні напої, сир, кисле молоко і ряд інших
продуктів при рН 6,8. 

 Після підкислення до рН 4,2 значна частина низина переходить в культуральну рідину. 

Низин пригнічує розвиток:

 стафілококів, 

 стрептококів, 

 сарцин, 

 бацил

 клостридій. 

Низин може використовуватися при виробництві плавлених і інших сирів (200 ... 600 
г / т), молочних продуктів (50 ... 150 г / т), овочевих і фруктових консервів (100 ... 200 г / 
т), литки осетрових порід і деяких інших.

 Наукова комісія з харчових добавок 

Європейської Спільноти (SCF) встановила

ДСП для низина 0-0,13 міліграм на 1 кг маси

тіла.



Натаміцин С33Н47NО13

(Е235)

 Отримують культивуванням Streptomyces natalensis. 



Чинить антимікробну
дію на дріжджі роду 
Candida, впливаючи
на клітинні
мембрани, а також
плісневі гриби, і не 
діє на бактерії, віруси
і актиноміцети. 



 Натаміцин (Е 235), знаходить застосування за кордоном разом 

з низином в молочній промисловості.

 На основі цього антибіотика випускається препарат 

"Дельвоцид", який застосовують у виробництві сирів у вигляді

0,3 - 0,5% водного розчину.



 Ністатин - антибіотик, дія якого спрямована переважно

проти дріжджів і плісняви.

 Застосовується в комбінації з біомицином для збереження

свіжості м'яса. 

 Його концентрація складає 200 мг/л. 

 Присутність ністатину в м'ясі і м'ясних бульйонах після

кулінарної обробки не допускається.



 Біомицин, або хлортетрациклін, чинить широку

антибактеріальну дію.

 При звичайній кулінарній обробці ізохлортетрациклін майже

повністю інактивується. 

 Нині застосування біоміцинового льоду (5 г біомицина на 1 т 

льоду) допущене в умовах тралового лову в обмеженому

районі і для зберігання риби тільки тріскових порід. 



 Застосовують його також проти бактерійного псування

яловичого м'яса у поєднанні з ністатином, що гальмує

розвиток на м'ясі дріжджів і плісеней. 

 Токсикологічні дослідження показали нешкідливість такого 

м'яса. 

 Наявність в м'ясі після кулінарної обробки, а також в м'ясних

бульйонах залишкових кількостей ізохлортетрацикліну не 

допускається



 Алилизотиоцианат (алилгірчична ефірна олія) є активним
антимікробним компонентом гірчичного порошку, який
здавна застосовували для запобігання помутніння
біологічного походження вин і соків в концентрації 0,4 - 0,5 г 
/ л.

 Зміст в гірчичному порошку алилгірчичної ефірної олії
складає приблизно 1%. 

 Для консервації застосовується в чистому вигляді в 
концентрації 0,001-0,0015%. 

 Для зберігання вин використовують також парафінові
пігулки, що містять розчинений алилизотиоцианат, 



АНТИОКИСНЮВАЧІ

 Найбільш доцільне використання антиокисників для 
збереження жирових продуктів, здатних
окислюватися на світлі під впливом кисню і тепла до 
гідропероксидів. 

 В ході подальшого окислення останніх утворюються
токсичні альдегіди, кетон, низькомолекулярні жирні
кислоти, різні продукти полімеризації і інші
з'єднання. 

 Для запобігання окислювальному псуванню жирів
застосовуються антиоксиданти і їх синергісти.



Ці харчові добавки включають три підкласи з урахуванням їх функцій:

 антиокисники;

 синергісти антиокисників;

 комплексоутворювачі.

В РОЛІ ХАРЧОВИХ ДОБАВОК АНТИОКСИДАНТИ: 

уповільнюють або повністю зупиняють окислення ліпідів, захищаючи

жировмісні продукти від псування і згіркнення;

• гальмують процес ферментативного окислення, подовжуючи термін

придатності алкогольних і безалкогольних напоїв; 

• оберігають овочі і фрукти від потемніння; 

• уповільнює процеси гниття, викликане мікробіологічними процесами. 

Застосування антиоксидантів у декілька разів подовжує термін придатності

продуктів, покращує їх смак і зовнішній вигляд.



ТРОХИ ІСТОРІЇ
 Здатність деяких речовин оберігати продукти від псування, 

подовжувати молодість і красу, виліковувати хвороби була
помічена людьми в ті далекі роки, коли модне слово 
"антиоксиданти" не встигло увійти до ужитку. 

 Тубільні племена Південної Америки для запобігання псуванню
ведмедячого жиру додавали в нього порошок з кори в'яза. Про те, 
що в рослині містяться ефіри галової кислоти, учені дізналися
через декілька століть.

 Античні часи вивели на вершину слави маслинову олію. Її
пропонували пити від усіх хвороб. 

 Але лише в 20 столітті були описані антиокиснюючі властивості
токоферолів, що становлять основу "рідкого золота".

 У 1938 році швейцарець Пауль Каррер подарував світу штучний
вітамін Е, визначивши хімічну структуру α-токоферола.



 В середині XVI століття іспанські лікарі використали
для лікування сок лимонів. Про наявність в овочах і 
фруктах особливих речовин, що виліковують
страшну хворобу, говорили впродовж декількох
століть багато учених. Але Нобелівську премію
отримав американець Альберт Сент-Дьердьи. Він
провів серію досліджень за природою окислення
продуктів і оголосив про отримання унікального за 
значимістю антиоксиданту, назвавши його
аскорбіновою кислотою. 

 Німецький алхімік Агриколла у пошуках
"філософського каменю" нагрівав шматочки
бурштину в посудині без доступу повітря. Кристали, 
що вийшли, метали на золото не перетворювали. 
Зате могли подовжувати молодість і стимулювати
захисні функції організму. Бурштинова кислота-
один з найбезпечніших антиоксидантів. Його
призначають навіть дітям. 

 Серйозні дослідження природи антиоксидантів
почали проводити на початку XX століття. Тоді ж 
почалися роботи по їх синтезуванню.



 Ряд з'єднань - лецитини (Е 322), лактати (Е 325, Е 326) та ін. -

виконують комплексні функції. 

Антиокисники, дозволені до застосування







Классифікація

Е300 – Е399
Антиокисники

300-305 Аскорбати (вітамін С)

306-309 Токоферол (вітамін Е)

310-319 Галлати та аеробати

320-329 Лактати

330-339 Цитрати

340-349 Фосфати

350-359 Малати та адипати (адипінати)

360-369 Сукцинати та фумарати



Максимальний рівень вмісту антиокисників в 

деяких харчових продуктах

Е-номер Харчова добавка Продукт

Максимальний рівень
міліграм/кг

Е323 Аноксомер

Жири тварини топлені і олії рослинні для 

використання у виробництві харчових продуктів із 

застосуванням високої температури Жири і олії для
жаріння (жири кулінарні)

5000*

Е300 Аскорбінова кислота і її солі Згідно ТІ Згідно ТІ

Е301 аскорбат натрію

Е302 аскорбат кальцію

Е303 аскорбат калію

Ефіри

Е304 аскорбилпапьмитат

Е305 аскорбилстеарат

Е319 тре- Бутилгидрохинон (ТБОХ

ТВНО)

Жири тварини топлені і олії рослинні для

використання у виробництві

БОА, ТБОХ-200* БОТ -

100*

Е320 Бутил гід роксианизол (БОА, ВНА) харчових продуктів із застосуванням високої

температури

Е321 Бутилгидроксито-луол «Ионол» 

(БОТ, ВНТ)

Жири кулінарні Лярд, жири яловичий, баранячий, 

пташиний і риб'ячий Суміші сухі для кексів і тортів

Сніданки сухі на зерновій основі Соуси і приправи 

Картопля суха

БОА - 200*

окремо або в

комбінації з 

галлатами БОТ не 

допускається БОА -

25



Е312

Е311

Е310

Ефіри галової кислоти 

(галлаты) :

додецилгаллат

октилгаллат

пропілгалат

Жири тварини топлені і олії рослинні для

використання у виробництві харчових

продуктів із застосуванням

високої температури Жири і олії для

жаріння (жири кулінарні) Лярд, жири

яловичий, баранячий, пташиний і

риб'ячий Молоко сухе для продажу через

автомати М'ясо сушене Суміші сухі для

кексів і тортів Сніданки сухі на зерновій

основі Концентрати супів і бульйонів сухі

Соуси і приправи Горіхи подрібнені (терті)

Картопля суха Жувальна гумка

200*

25

400

E102 Глюкозооксидаза Згідно ТИ ТИ

Е315 Ізоаскорбінова кислота 

(эриторбовая) і її солі

М'ясні продукти з подрібненого

м'яса, фаршу, шинкові вироби

пресерви, консерви

500**

Е317 изоаскорбат калію

Е318 изоаскорбат кальцію Рибні пресерви, консерви 1500**

Е316 изоаскорбат натрію

Кверцитин, дигид-

рокверцитин

Вершки концентровані Шоколад 200*



Е322 Лецитини Згідно ТІ Згідно ТІ

Е330 Лимонна кислота Те ж Те ж

Е326 Лактат калію » »

Е327 Лактат кальцію » »

Е325 Лактат натрію

Токоферолы

» »

Е306 концентрат суміші 

природних 

токоферолов

Е307 α-токоферол

Е308 γ-токоферол

Е309 δ-токоферол



Явище синергізму
 Використання індивідуальних антиокисників не завжди дає

можливість повністю захистити продукт від окислювального
псування. Тому частіше використовують декілька антиокисників
одночасно (частіше 2). при цьому відбувається явище синергізму, 
при якому посилюються антиоксидантні властивості кожного з 
антиокисників.

 Посилення антиокиснюючої дії можна досягти, використовуючи
речовини, що слабкі на антиокиснюючі властивості, але в суміші
антиоксидантів проявляють синергізм. 

 До таких речовин (їх називають синергистами) відносяться деякі
багатоосновні органічні кислоти (лимонна, виннокам’яна), ряд 
амінокислот і інших з'єднань



 Синергісти - речовини, що посилюють активність

антиокисників, але самі не мають антиокиснюючих

властивостей. 

 До них відносяться з'єднання, що інактивують іони важких

металів з утворенням комплексних з'єднань. 

 У харчових системах синергісти можуть проявляти

властивості справжніх антиокисників.



Лимонна кислота (Е 330), одно-, двох- і 

тризаміщені цитрати натрію (Е331), двох- і тризаміщені

цитрати калію (Е332), цитрати кальцію (Е 333) 

застосовуються як регулятори кислотності, 

стабілізатори і комплексоутворювачі.

Дія лимонної кислоти і її солей заснована на 

здатності зв'язувати метали з утворенням хелатних

з'єднань.

Лимонна кислота має приємний м'який смак, 

широко застосовується в харчовій промисловості: 

 у виробництві плавлених сирів

 кондитерських виробів, 

 майонезу, маргарину, 

 рибних консервів.



 Дія лимонної кислоти і її солей заснована на здатності

зв'язувати метали з утворенням хелатних з'єднань.

 Лимонна кислота (Е330)



 Винна кислота (Е334) та її солі — тартрати (Е335, Е336, Е337). 

 Винна кислота - синергист антиокисників, комплексоутворювач. 

 Тартрати - комплексоутворювачі.

 Зазвичай винну кислоту застосовують в концентрації 2 г/кг. У 

вигляді ефірів з гліцерином вона може додаватися також в 

жировмісні продукти





Антиокиснюючі властивості проявляють і деякі

прянощі: аніс, кардамон, коріандр, кріп, 

фенхель, імбир, червоний перець.

 Синергетичну дію мають також малеїнова, 

фумарова, фитинова, нікотинова і n -

аміносаліцилова кислоти, амінокислоти, тіамін і 

деякі сульфаміди.



 У загальному вигляді механізм окислення жирів і дії
антиокисників може бути представлений таким чином; вільний
радикал R*, що утворився з жирної кислоти або її ацила, під
впливом ряду чинників, взаємодіючи з киснем, утворює
пероксид-радикал:

R* + O2→ROO*,
здатний до взаємодії з іншою ненасиченою жирною кислотою або її
ацилом R - H. При цьому утворюється новий вільний радикал і 
гідропероксид

ROO* + RH→ROOH + R*.

Реакція, що повільно протікає на початковому етапі, у міру накопичення
гідропероксидів і їх розпаду з утворенням нових радикалів різко
прискорюється:

2ROOH → ROОT + R* + Н2О.

Введення антиоксиданту АН призводить до утворення нових радикалів А, що
відрізняються значно більшою стабільністю, ніж радикали R*, що призводить до 
уповільнення реакції, а у результаті, за певних умов, до її різкого гальмування:

AH + R*→A* + RH;
AH + ROO→ROOH + A*;

A* + R→AR.



 Синергісти SH2 мають здатність

відновлювати радикали А, не 

реагуючи з радикалами ROO*

Механізм дії антиокисника :

1-антаоксидант, 

2, 4 - фрагменти вільного радикала 

жирної кислоти, 

3, 5 - малоактивні радикали, що

переривають ланцюг окислення



 До природних антиокисників відносяться і ефіри галової кислоти,
деякі флавони (кверцетин), гваякова кислота. Аскорбінова кислота
(вітамін С) також має антиокиснюючі властивості. Проте разом з
лимонною кислотою її більше розглядають як синергист
антиокисників, тобто як речовину, що посилює дію останніх.

Аскорбінова кислота та аскорбати Е300-305

 Аскорбінова кислота і її похідні (Е 300) використовуються для 
запобігання окислювальному псуванню харчових жирів, зокрема
маргарину, топлених жирів, а також інших продуктів. Є кристалічною
речовиною білого кольору, що добре розчиняється у воді і спирті. 

 Легко руйнується при нагріванні і дії кисню повітря, нестійка в 
лужному середовищі. Аскорбінова кислота використовується також
для запобігання утворенню N -нітрозамінів з нітратів і нітриту в 
ковбасному і консервному виробництві. Крім того, введення
аскорбінової кислоти підвищує харчову цінність продуктів харчування.

 Об'єднаний комітет експертів ФАО/ВООЗ з харчових добавок встановив
безумовно допустиму добову дозу для людини в межах 0 - 2,5 
міліграма і умовно допустиму - 2,5 - 7,5 міліграми на 1 кг маси тіла. Це
значно вище за кількість, яку додають в продукти в процесі
виробництва.



 Унікальні властивості аскорбінової кислоти відомі з давніх
часів. Відкриття цінного продукту сходить до епохи великих 
географічних мандрів. Мореплавці, що страждають від цинги, 
помітили, що кислі плоди і чай з хвої допомагають впоратися із
страшною хворобою. 

 Декілька учених майже одночасно отримали з лимона кислий
порошок. Вітамін C почали давати ослабленим морякам. 
Смертність від цинги зменшилася. 

 Лікар з Угорщини Альберт Сент-Дьерди в 1929 році виділив з 
апельсинового і капустяного соку жовтувату кристалічну
речовину. Продукт дістав назву гексуронова кислота. Через 
три роки учений попросив хіміка з Великобританії Нормана
Хеуорса визначити хімічну будову нового порошку. Результат 
здивував: гексуронова кислота і вітамін C виявилися однією і 
тією ж речовиною. Під новою назвою аскорбінова кислота (від
латинського Scorbut - цинга) чудодійний препарат швидко став 
завойовувати популярність.



 Аскорбинат натрію (Е301) замість

аскорбінової кислоти іноді

використовують у виробництві

ковбас і виробів з м'яса як 

стабілізатор забарвлення. 

 Його кількість складає до 500 

мг/кг

Унікальна речовина -

найефективніший

антиоксидант, що запобігає

перекисному окисленню жирів.



Тип речовини
 Аскорбат натрію входить в категорію синтетичних антиоксидантів. 

 Є натрієвою сіллю аскорбінової кислоти. 

 Сировиною для виробництва добавки служать аскорбінова кислота, 
питна вода, очищений від домішок їдкий натр. Процес отримання
речовини заснований на реакції нейтралізації кислоти каустичною
содою з подальшою сушкою.



Властивості
Показник Стандарні значення
Колір Білий, допускається легкий відтінок
Склад Натрієва сіль, емпірична формула С6Н7О6Na
Зовнішній вигляд Кристалічний порошок
Запах Відсутній
Розчинність Добре у воді, спирті; не розчинний в жирах
Вміст основної речовини 99%
Смак Кислий
Інше Поступово темнішає на світу



Застосування
Харчову добавку E 301 використовують при виробництві м'ясних і рибних напівфабрикатів і 

готових виробів (варених, копчених). 
Аскорбат натрію : 

 затримує окислювальні процеси в продуктах з підвищеним вмістом жирів, тим самим запобігає
псування і подовжує термін зберігання; 

 регулює кислотність; 
 виступає як ефективний фіксатор забарвлення; 
 нейтралізує токсичну дію нітратів. 

Застосування добавки Е 301 дозволяє понизити дозу небезпечного консерванта, а у ряді випадків
відмовитися від нього.  Розчином аскорбата натрію обприскують фрукти і овочі (у тому числі очищена 
картопля), призначені для тривалого зберігання в упакованому виді. Це оберігає продукти від
потемніння.  Хлібопекарські підприємства застосовують антиоксидант для поліпшення якості тіста. 
Додають Е 301 в пиво для уповільнення ферментації. 

Нерідко виробники до складу овочевих і фруктових консервів, соків, плодових вин вводять
аскорбат натрію спільно з аскорбіновою кислотою (Е 300) під загальною назвою вітамін C. Це
обумовлено тим, що харчова добавка Е 301 швидше і легше метаболизируется в організмі, чим похідна
речовина. 

Вона дозволена людям, що мають алергію на аскорбінову кислоту.  Аскорбат натрію дозволений в 
продуктах для дитячого харчування: 
 фруктові, овочеві соки і напої (не більше 300 міліграма на 1 кг готового продукту); 
 сухарі, бісквіти і інші зернові продукти, що містять жири (до 200 міліграма); 
 у складі оболонок препаратів Омега-3. 

Кодекс Алиментариус допускає використання харчової добавки E 301 як антиоксиданту в 13 
стандартах.



Користь та шкода

 Аскорбат натрію як одна з біологічних форм вітаміну C має ті ж 
цілющі властивості, що і аскорбінова кислота. 

 Наявність у складі лугу робить добавку м'якшою за смаком. Це
дозволяє вживати антиоксидант Е 301 людям, що мають
протипоказання до прийому аскорбінової кислоти (гастрит з 
підвищеною кислотністю, виразки).

 Надмірне споживання добавки може викликати розлад роботи травної
системи. 

 З обережністю потрібно приймати людям з хворобами сечовивідних
шляхів і нирковою недостатністю. Надлишки аскорбата натрію
окислюються в організмі до щавлевої кислоти, яка починає активно 
взаємодіяти з кальцієм. В результаті утворюється оксолат, з якого
формуються ниркові камені.



Антиоксидант Е 302- аскорбат кальцію

 Це хелатне з'єднання, кальцієва сіль аскорбінової

кислоти. Насичений водний розчин аскорбінової кислоти

нейтралізують гашеним вапном (гідроксид кальцію). 

Сушка і кристалізація на завершальному етапі дає білий

або злегка жовтий кристалічний порошок.



Властивості
Показник Стандарні значення

Колір Білий

Склад Кальцієва сіль, емпірична формула 
(С6Н7О6)2Са

Зовнішній вигляд Кристалічний порошок

Запах Відсутній

Розчинність Добре у воді, погано в етанолі та інших 
органічних розчинниках, не розчинний в 
жирах

Вміст основної
речовини

99%

Смак Слабокислий

Інше Світочутливий, жовтіє на повітрі



Користь та шкода Е 302 

 Аскорбат кальцію відрізняє дбайливий по відношенню

до травної системи індекс pH (7 одиниць у водному 

розчині). Він не дратує стінки шлунку. Харчова

добавка Е 302 практично не має протипоказань до 

вживання.

 Основна кількість аскорбата кальцію виводиться

природним чином впродовж чотирьох годин після

надходження в організм. Ферменти, що відповідають

за синтез і накопичення цінного вітаміну, у людини

відсутні. Ось чому лікарі наполягають на щоденному

вживанні продуктів, що містять антиоксиданти

аскорбінової групи. 

 Метаболізм відбувається в основному в печінці, де 

речовина переходить в дезоксиаскорбіновую, потім в 

щавлевооцетову кислоту. Надлишок останньої

провокує утворення каменів в нирках.



Аскорбілпальмітат (Е304) та 

аскорбілстеарат (Е 305)

 Ефіри аскорбінової кислоти з пальмітиновою, стеариновою, міристиновою
і інші високомолекулярні жирні кислоти також мають антиоксидантними
властивостями. 

 Ефіри аскорбінової кислоти не надають інгібуючим жирам сторонніх смаку 
і запаху, не змінюють їх колір. 

 Особливо вони ефективні при спільному використанні з фосфоліпідами і 
токоферолами. 

 Аскорбілпальмітат - антиокисник, С-витамін, що володіє, активністю: 1 г 
аскорбілпальмітату відповідає по активності 0,425 міліграм аскорбінової
кислоти. Ця речовина в якості антиоксиданту дозволена в харчовій
промисловості у багатьох країнах Європи, але в Росії заборонена



 Аскорбілпальмітат - це складний ефір аскорбінової

кислоти, жиророзчинна форма вітаміну C. 

 Отримують речовину шляхом взаємодії аскорбінової

кислоти (L -) з хлорангидридом насиченої

пальмітинової жирної кислоти, що входить до 

карбонової групи. 

 Виділений в результаті реакції кристалічний порошок 

піддається очищенню і поступає на промислові

підприємства як харчова добавка Е 304 групи

антиоксидантів.



Властивості
Показник Стандарні значення

Колір Білий з жовтуватим відтінком

Склад Аскорбінова, пальмітинова кислоти, домішки, 
емпірична формула С22Н38О7

Зовнішній вигляд Кристалічний чи рихлий порошок

Запах Відсутній чи зі слабким цитрусовим

Розчинність Добре в масляних та органічних рідинах, не 
розчинний у воді

Вміст основної
речовини

99%

Смак Слабокислий

Інше Руйнується при нагріванні, впливі важкими 
металами;, висока світлочутливість



Застосування

Унікальність харчової добавки E 304 полягає в її

численних технологічних функціях: 

 Антиоксидант. Уповільнює процес окислення, 

оберігає від псування, згірклості.

 Стабілізатор забарвлення. Запобігає окисленню

барвників каротиноїдної групи (Е 160, Е 161). 

 Емульгатор. Завдяки дефільній будові запобігає

злипанню, розшаруванню продукту, покращує

консистенцію. 

 Розчинник. Допомагає рівномірно розподілити

складові компоненти в рецептурі, захищає від

небажаної дії зовнішнього середовища.



Аскорбілпальмітат входить до складу:

 хлібопекарських сумішей (зміцнює клейковину, покращує
пористість); 

 сухого і згущеного молока; 

 м'ясних виробів; 

 сухих сніданків на основі картоплі.

 Антиоксидант включений в список добавок, дозволених у 
складі замінників жіночого молока для новонароджених
малюків і молочних сумішей для дітей від 5 місяців (10мг/л). 
Зернові продукти для дитячого харчування (бісквіти, печиво) 
можуть містити синтетичної речовини до 100 міліграма на 1 
кг продукту. 

У Кодексі Алиментаріус має допуск в 24 стандартах (в 
основному, жири і продукти на їх основі). Офіційні документи не 
встановлюють безпечну добову норму.

Лабораторні дослідження показали, що людина без шкоди
для здоров'я може вживати до 1,25 міліграма речовини на кг 
маси тіла. 

Фармацевтична галузь використовує антиоксидант Е 304 як 
самостійну форму вітаміну C або у складі загальнозміцнюючих
препаратів і БАД.



Користь та шкода

Аскорбілпальмітат виступає синергетиком при взаємодії з 
іншими антиоксидантами. Посилюючи дію токоферолів, 
ретинолу і інших антиокисників харчова добавка E 304: 

 оберігає клітини від руйнування вільними радикалами;

 очищає кровоносні судини (добавка корисна людям, 
схильним до тромбоутворення); 

 бере участь в синтезі колагену; 

 покращує функціонування усіх життєво важливих систем 
організму. 

Процес розщеплювання в травному тракті на складові
кислоти протікає повільно. Аскорбінова кислота окислюється
до щавлевої, токсична дія якої великою мірою нейтралізує
пальмітинова кислота. Продукти розпаду виводяться
природним чином.



Токофероли Е306-309
 Жирові продукти містять певну кількість природних антиокисників, 

серед яких найбільше значення мають токофероли (вітамін Е), 
якими особливо багаті рослинні олії.

 Токофероли (Е 306, Е 307, Е 308, Е 309) у вигляді суміші ізомерів у 
великих кількостях містяться в рослинних жирах (50 - 100 %) : олії
пшеничних зародків, кукурудзяному,  соняшниковому і ін.

 У тваринних жирах їх зміст незначний.

 З суміші токоферолів найбільшу Е-вітамінну і найменшу
антиоксидантну активність проявляє альфа- Токоферол, а Гамма-
Токоферол, навпаки, проявляє найменшу вітамінну активність і 
найбільшу антиоксидантну. 

 Токофероли добре розчинні в оліях, стійкі до дії високої
температури, їх втрати при технологічній обробці невеликі. Вони є 
найважливішими природними антиоксидантами.



Отримання

 Отримання вітаміну E можливо штучним шляхом з 

органічної сполуки триметилгідрохінона і 

фітилброміда. Каталізатором виступає хлорид цинку. 

 Акуратне відділення цінної речовини і подальша

дистиляція під впливом пари дають у результаті в'язку

рідину Токоферол. 

 Уперше синтез був здійснений в 1938 році.





Властивості
Показник Стандарні значення

Колір Червоний або червоно-коричневий,
допускаються відтінки

Склад Суміш α, β, γ, δ-токоферолів

Зовнішній вигляд Масляниста в’язка прозоро рідина

Запах Специфічний, м’який

Розчинність Висока в жирах, органічних розчинниках 
(спирт, хлороформ, ацетон), не розчинний в 
воді

Вміст основної
речовини

Не менше 34%

Смак М’який специфічний

Температура
плавлення

0°С



 Основна сфера застосування - харчова промисловість. Сильний

антиоксидант захищає продукти від псування і збагачує склад біологічно

активними терпеноїдами. 

 Суміш токоферолів додають в рослинні (окрім оливкового) і тваринні олії, а 

також продукти на їх основі. 

 Широко використовують в жирах, призначених для кулінарних цілей.

 Токоферол не застосовують в оліях, отриманих шляхом холодного 

віджимання (пресування).

 Концентрат суміші токоферолів вводять до складу печива і інших зернових

продуктів, призначених для харчування дітей (100 міліграм/кг). 

 Концентрована суміш токоферолов самостійно або у поєднанні з іншими

харчовими добавками зустрічається: в продуктах швидкого приготування і 

готових сніданках; майонезах, соусах на основі рослинних олій; 

кондитерських виробах (у тому числі кремах). 

 Харчову добавку Е 306 додають до ароматизаторів і натуральних барвників

для запобігання їх окисленню.

 Кодекс Алиметариус допускає харчовий антиоксидант в 26 стандартах.



Користь та шкода
Спектр корисних властивостей антиоксиданту Е 306 великий: 

 активізує обмін речовин; запобігає виникненню вікової
пігментації шкіри; 

 стимулює вироблення "гормонів краси" естрогену;

 регенерує шкіру на клітинному рівні; очищає кровоносні
судини;

 зменшує ризик розвитку запальних процесів; 

 запобігає функціональним розладам усіх систем організму. 

 Токоферол сприяє кращому засвоєнню організмом вітаміну A і 
вітаміну C, запобігаючи їх руйнуванню.



 До умовно шкідливої дії Токоферолу можна віднести індивідуальну
непереносимість. 

 Антиоксидант E 306 не можна вживати з антикоагулянтами, оскільки це
може спровокувати кровотечу.

 Допустима добова норма встановлена від 0,15 до 2 міліграма на кг 
маси тіла. 

 Перевищення дозування не завдасть шкоди, але і особливої користі не 
буде. 

 Токоферол не накопичується в організмі. 

 До 70% речовини виводиться природним чином.



Похідні галлової кислоти : и пролілгаллат

(Е310), октилгаллат (Е311), 

додецилгаллат (Е312).

Приведені формула галової кислоти і загальна формула її ефірів.

Галлова кислота
Ефір галлової кислоти



 В якості харчових добавок дозволені три ефіри: 

 пропілгалат (Е310), 

 октилгаллат (Е311)

 додецилгаллат (Е312). 



Пропілгалат - білий або ясно-кремовий

дрібнокристалічний порошок без запаху, гіркуватий на смак. 

У присутності іонів заліза колір міняється на синьо-

фіолетовий, забарвлення зникає при додаванні лимонної

кислоти. Погано розчинний в жирах. 

 Октил- і додецилгаллати - кристалічні речовини з гірким

смаком, розчинні в жирах і оліях, але нерозчинні у воді. 

 Похідні галової кислоти - хороші антиоксиданти, 

синтетичні

 Основні синергісти - лецитин і лимонна кислота. 

Допустима добова доза 0,2- 0,5 міліграм/кг маси тіла.



Вплив на організм людини:



При попаданні в організм пропілгалат розщеплюється в кишковику, велика частина галової
кислоти виділяється з сечею у вигляді метилпохідного. Добова доза для харчової добавки E310 
складає біля 2.5мг на 1 кг ваги. Пропілгалат робить на організм дія, схожа з дією жіночих
статевих гормонів естрогену. Харчова добавка E310 викликає астму, роздратування шлунку і 
викликає алергічні висипання на шкірі, внаслідок цього застосування цієї добавки заборонене
при виробництві дитячого харчування, особливо, для дітей молодшого віку. Також з обережністю
до пропилгаллатам треба відноситися людям, що мають високу чутливість до аспірину. Деякими
ученими були зроблені припущення, про те, що пропилгаллаты можуть викликати ріст злоякісних
пухлин, але це питання повністю не вивчене.

 Додециловый галат в кишковику розпадається на галову кислоту і лаурил алкоголю. Галова
кислота викликає алергічні реакції на шкірі (почервоніння, висип і екзему), негативно впливає на 
нервову систему. У високих концентраціях ця кислота може викликати роздратування слизової
оболонки шлунку і привести до захворювань шлунково-кишкового тракту.  Заборонено 
застосовувати цю харчову добавку для приготування дитячого харчування, вживати вагітним і 
годуючим жінкам. Є дані про те, що добове споживання додецилового галату або
додецилгаллата E312 складає до 0.05мг/кг маси тіла

 При попаданні в організм харчова октилгаллаты розпадається в кишковику на галову кислоту і 
октанол. Галова кислота викликає різні алергічні реакції на шкірі, такі, як висип і екзему. У 
високих концентраціях може викликати роздратування слизової оболонки шлунку, що може
привести до різних захворювань шлунково-кишкового тракту. З обережністю до галлатам, 
Внаслідок вищевикладених даних застосування харчової добавки E - 311 заборонено для 
виробництва дитячого харчування, особливо для немовлят і дітей молодшого віку.



Застосування

 Галлати широко застосовуються для оберігання від
окислення жирів і жировмісних продуктів. 

 Пропілгалат використовують також при виробництві
бульйонних м'ясних і курячих кубиків.

 Застосовуються в рослинних і тваринних оліях, 
використовуваних у виробництві харчових продуктів при 
високих температурах, в кулінарних жирах, лярді, 
тваринному і риб'ячому жирах, при виробництві сухого 
молока, сухих сумішей для тортів і кексів, в сухих сніданках
на зерновій основі, бульйонних кубиках.



Гваякова смола 

(Е314)

 Нерозчинна у воді суміш а-, β-гваяковых кислот. 

 Виділяється з дерева Guajacum offinales L або Guajacum sanctum L, що
росте в тропіках. 

 Застосуються для стабілізації тваринних жирів. Застосовується головним
чином в якості окисника тваринних жирів в концентрації 1 - 2 г на 1 кг 
продукту. 

 У Росії гваякова смола як харчова добавка заборонена до застосування. У 
багатьох країнах Європи ця речовина також не дозволена до застосування
або не згадується в офіційних документах по харчових добавках.



трет-Бутилпщрохінон (ТБОХ, ТВНО); 2-

трет-бутил-1,4-діоксибензол.

 трет-Бутилгідрохінон - безбарвна кристалічна речовина, 
хороший антиоксидант, застосовується для стабілізації
рослинних жирів і топленого масла, кулінарних жирів. 

 Максимальний рівень вмісту 200 міліграм/кг в жировій фракції
продукту.

 ДСП - 0-0,2 міліграм/кг маси тіла людини.

трет-Бутилгідрохінон (Е319)



 Бутилгідроксианізол, БОА, ВНА (Е320). 

 Складається з суміші двох ізомерів : 2 - і 3-трет-бутил-4-

гідроксианізола (БОА). Один з найчастіше вживаних

антиоксидантів.

2 -трет-Бутил-4-гидроксианизол

3 -трет- Бутил -4-гидроксианизол



 Бутилгидроксианизол (Е 320) використовують в харчовій промисловості

для уповільнення окислення тваринних топлених жирів і солоного

шпика. 

 З'єднання стійке до дії високої температури і його можна додавати в 

продукти, що піддаються варінню, сушці, обсмажуванню та ін. 

 Бутилгидроксианизол не розчиняється у воді, малотоксичен, 

всмоктується в шлунково-кишковому тракті. 

 При надходженні в організм в підвищених кількостях він відкладається

в жирових тканинах. 

 Активність бутил-гидроксианизола підвищується у присутності інших

фенольних антиокисників або синергистов.

 На підставі проведених токсикологічних досліджень Об'єднаний

комітет експертів ФДО/ВОЗ з харчових добавок встановив рівень

добової дози, що не викликає істотної дії цієї речовини, 0,5 % загальної

кількості їжі, що еквівалентне 250 міліграм на 1 кг маси тіла.

 Безумовно допустимою добовою дозою бутилгидроксианизола для 

людини є 0 - 0,5 міліграм на 1 кг маси, умовно допустимої, - 0,5 - 2,0 

міліграм/кг 



Бутилгідрокситолуол, 

іонон, БГТ, ВНТ, БОТ (Е321)

Один з найбільш поширених синтетичних антиокисників.

Бутилгидрокситолуол (Е321)



Застосовується для стабілізації рослинних олій, топленого жиру, кулінарних жирів. 

 Іонон термостабилен і не руйнується при випічці виробів. Застосовується при обробці
цукеркових мас. 

 Максимальний рівень вмісту жиру в продукті 100мг/кг 

 ДСД - 0,5 міліграм/кг маси тіла людини.

 Бутилгидрокситолуол, або іонол (Е 321), також застосовують в харчовій промисловості для 
уповільнення окислення тваринних топлених жирів і солоного шпика. 

 Бутилгидрокситолуол не виліт зміни органолептичних властивостей харчових жирів, легко 
всмоктується і накопичується в жирових тканинах людини.

 При проведенні токсикологічних досліджень на тваринах встановлено, що сам 
бутилгидрокситолуол не чинить каногенного дії, але посилює канцерогенність деяких інших
хімічних речовин. Дослідження хронічної токсичності не виявили специфічних ознак
інтоксикації.

 Хімічна структура бутилгидрокситолуола припускає можливість затримки процесів обміну, а 
жирове навантаження в дієті посилює його токсичність.

 Об'єднаний комітет експертів ФАО/ВООЗ з харчових добавок встановив для 
бутилгидрокситолуола тільки умовно допустиму добову дозу, рівну 0 - 0,5 міліграм на 1 кг 
маси людини.



 Лецитини (Е322). Антиокисники, емульгатори. 

 Лецитины є антиоксидантами і синергистами окислення олій і жирів.

 Аноксомер (Е323). Дозволений для застосування

 Використовується для стабілізації топленого і рослинних олій, кулінарних

жирів. 

 Термостабилен. 

 Максимальний рівень в жировій фракції продукту 5000 міліграм/кг



Лактати: 

лактат натрія (Е325), лактат

калія (Е326).

Лактат натрія (Е325)

Лактат калія (Е326)



 Лактат натрію - синергист 

антиокисника, вологостримний

агент; 

 лактат калію - синергист 

антиокисника, регулятор 

кислотності.

 Застосовуються в кондитерському

виробництві, при виробництві

морозива.



Солі етилендиамінтетраоцтової
кислоти (ЭДТА). 

 Хороші комплексообразователи, здатні утворювати стабільні комплекси з 
металами, що дозволяє їх використати для зв'язування слідів металів.

Попереджають окислення аскорбінової кислоти в соках, потемніння

картоплі, застосовуються для освітлення вина. 

Константа стабільності комплексів іонів металів з ЭДТА може бути 

представлена у вигляді наступного ряду:

Na+ < Са++ < Fe++ < Со++ < Zn++ < Си++ < Pb++ < Fe+++

ПДП - 2,5 мг/кг маси тіла людини



Етилендиамінтетраацетат кальція-натрія (Е385). 

 Антиокисник, консервант, комплексообразователь.

Еталендиамінтетраацетат динатрій, трилонг (Е386). 

 Антиокисник, консервант, синергист і комплексообразователь.



Фитинова кислота (Е391).
 Антиокисник. 

 Ефір ортофосфорной кислоти і циклічного спирту мезоинозита.

Фитиновая кислота (Е391)

У рослинах фитиновая кислота зустрічається у вигляді кальцієвих і магнієвих

солей. Застосовується для освітлення вина, при цьому утворюється комплекс 

солей тривалентного заліза.



Кверцитин, дигідрокверцитин

(похідний флавонів). 

 Отримують з кори дуба і з деяких рослин.



 Має сильні антиокислительными властивості, які

посилюються у присутності лимонної і аскорбінової кислот.



 Застосовуються для просочення пакувальних матеріалів.



Глюкозооксидаза (Е1102). 

 Ферментний препарат, вживаний в якості антиоксиданту.



 Контрольні питання

 1.Что таке консерванти? Яка їх роль у збереженні харчової
сировини і готових продуктів?

 2. Які основні консерванти ви знаєте?

 3.  З чим пов'язана необхідність застосування суміші
консервантів?

 4. Які гігієнічні вимоги пред'являються до консервантів?

 5  Як характеризуються харчові антиокисники?

 6  В чому різниця в поведінці антиокисників, синергистов 
антиокисників, комплексообразователей?

 7.  Як діють антиокисники?

 8. Які основні антиокисники ви знаєте?

 9. Яку роль грають антиокисники у збереженні харчових
продуктів?



Харчові добавки, що змінюють 
текстури харчових продуктів 
структуру та фізико-хімічні 

властивості харчових 
продуктів.

Харчові добавки – регулятори 
консистенції та 
формувальники



Для надання або покращення харчовим продуктам
певної консистенції застосовують харчові добавки, що
змінюють їх реологічні властивості.

У харчовій промисловості застосовують:

• загусники, 

• гелеутворювачі, 

• стабілізатори фізичного стану харчових продуктів, 

• а також поверхнево-активні речовини,

• емульгатори, 

• піноутворювачі.



• Застосування в сучасній харчовій технології
добавок, що структурують, дозволяє створити
асортимент продуктів емульсивної і гелеутворюючої
природи (маргарини, майонези, соуси, пастила,
зефір, мармелад та ін.), структурованих і
текстурованих.





ЗАГУСНИКИ І ГЕЛЕУТВОРЮВАЧІ

• При введені в рідку харчову систему в процесі приготування
харчового продукту, загусники і гелеутворювачі зв'язують воду,
внаслідок чого харчова колоїдна система втрачає свою
рухливість і консистенція харчового продукту змінюється.

• Ефект зміни консистенції (підвищення в'язкості або
гелеутворення) визначатиметься, зокрема, особливостями
хімічної будови введеної добавки.

• У хімічному відношенні добавки цієї групи є полімерними
з'єднаннями, в макромолекулах яких рівномірно розподілені
гідрофільні групи, що взаємодіють з водою.



Ця група харчових добавок включає поєднання двох
функціональних класів:

• загусники – речовини, що використовуються для
підвищення в'язкості продукту;

• гелеутворювачі – це речовини, що надають
харчовому продукту властивості гелю (структурованої
високодисперсної системи з рідким дисперсійним
середовищем, що заповнює каркас, який утворений
частками дисперсної фази).



Види класифікацій загусників і 
гелеутворювачів



За природним походженням загусники і 
гелеутворювачі:

- натуральні, 

- напівсинтетичні, 

- синтетичні;

Натуральні і напівсинтетичні добавки застосовують
при виробництві харчових продуктів, синтетичні – це
тільки при виробництві косметичних виробів.



До натуральних загусників і гелеутворювачів відносять:

- рослинна камідь і слиз з насіння льону і айви, ріжкового
дерева, астрагала, аравійської акації;

- агар, агароїд, пектин, желатин, альгінат натрію.

Напівсинтетичні – це похідні натуральних речовин,
фізико-хімічні властивості яких змінені в необхідному
напрямі введенням певних функціональних груп:

• метилцелюлозу,

• етилцелюлозу

• карбоксиметилцелюлозу,

• амілопектин

• модифіковані крохмалі



Залежно від джерела отримання розрізняють 
загусники і гелеутворювачі: 

• рослинного походження

• тваринного походження, 

• продуктів ферментації мікроорганізмів.



Загусники і гелеутворювачі полісахаридної природи 
класифікують залежно від структури:

 за будовою полімерного ланцюга: 

• лінійні (альгінати, каррагінан, модифікована целюлоза, 
пектин),

• розгалужені (ксантан, гуміарабік, камідь).

за природою мономірних залишків: 

• гомоглікани (модифіковані крохмалі, целюлоза), 

• гетероглікани (альгінати, каррагінан, фурцелеран, 
пектини),

• тригетероглікани (ксантан, геланова камідь),

• тетрагетероглікани (гуміарабік),
• пентагетероглікани.

залежно від заряду: 

• нейтральні (похідна целюлози, амілопектину)
• заряджені (полісахариди, що сульфітуються).



За хімічною будовою:

• Кислі полісахариди з залишками уронової
кислоти;

• Кислі полісахариди з залишками сірчаної кислоти;

• Нейтральні полісахариди.



• Загусники є гідроколоїдом, молекули якого представляють
лінійні або розгалужені полімерні ланцюги, скручені в клубки.

• Завдяки особливостям своєї структури і численним полярним
групам, особливо гідроксильних, загусники при додаванні до
продукту взаємодіють з водою, що міститься в ньому. Полярні
молекули води при цьому розташовуються навколо молекули
полярних груп загусника.

• Завдяки сольватації, клуби молекул розкручуються, рухливість
молекул води обмежується, а в'язкість розчину при цьому
зростає.

• Ефективність дії гідроколоїду залежить від складу харчового
продукту, способам його виробництва і умовам зберігання.



Властивості загусників, особливо нейтральних
полісахаридів можна змінювати шляхом фізичної
обробки, наприклад термічної або шляхом хімічної
модифікації.

Наприклад введенням в молекули нейтральних або
іонних заступників

До модифікованих полісахаридів належать складні
ефіри целюлози, крохмалі.



Загусники мають широкий спектр
застосування в харчовому виробництві:

• консервне і кондитерське виробництво, 

• виготовлення соусів, кетчупів, 

• маргаринів, 

• сирів, 

• молочних продуктів та ін.



• Перелік загусників і гелеутворювачів, дозволених до
застосування у виробництві харчових продуктів в
Україні, включає понад 50 добавок.

• Переважна більшість загусників і гелеутворювачів із
статусом харчових добавок відносяться до класу
полісахаридів (гліканів). Виключення складає
гелеутворювач желатин, що має білкову природу.



Харчові загусники і гелеутворювачі
дозволені в Україні

Е-номер Харчова добавка Технологічна функція

Е400 Альгінова кислота Загусник, стабілізатор

Солі альгінової кислоти (альгінати)

Е401
Е402
Е403
Е404
Е405

Альгінат натрію
Альгінат калію
Альгінат амонію
Альгінат кальцію
Пропіленглікольальгінат

Загусник, стабілізатор
Загусник, стабілізатор
Загусник, стабілізатор
Також піногасник
Загусник стабілізатор

Е406 Агар-агар Гелеутворювач, загусник,
стабілізатор

Е407 Карагінан і солі амонію, калію, 
натрію

Гелеутворювач, загусник,
стабілізатор

Е409 Арабіногалактан Гелеутворювач, загусник,
стабілізатор

Е410 Камідь рожевого дерева Загусник, стабілізатор



Е411 Вівсяна камідь Загусник, стабілізатор

Е412 Гуарова камідь Загусник, стабілізатор

Е413 Трагакант Загусник, стабілізатор, емульгатор

Е414 Гуміарабік Загусник, стабілізатор

Е415 Ксантова камідь Загусник, стабілізатор

Е416 Камідь карайі Загусник, стабілізатор

Е417 Камідь тари Загусник, стабілізатор

Е418 Геланова камідь Загусник, стабілізатор, гелеутворювач

Е419 Камідь гхаті Загусник, стабілізатор, гелеутворювач

Е440а Пектини Загусник, стабілізатор, гелеутворювач

Е440b Амідіровані пектини Загусник, стабілізатор, гелеутворювач

E440i Целюлоза мікрокристалічна Емульгатор, текстуратор

E460ii Целюлоза порошкоподібна Емульгатор, текстуратор, диспергатор

Гелеутворювачі білкової природи

Желатин Гелеутворювач



Класифікація харчових добавок полісахаридної природи в 
залежності від структури

Класифікаційна ознака Характеристика Основні представники

Будова полімерного ланцюша Лінійне Альгінати, карагінани,
модифіковані целюлози,
фурцеллеран, пектини

Розгалуджене Галактоманани (гуарова камідь
і камідь рожевого дерева,
ксантани, гуміарабік, камідь
гхаті, камідь карайі, трагакант

Природа мономірних залишків

Гомоглікани
Гетероглікани

Модифіковані целюлози,
модифікованиі крохмалі

Альгінати, карагінани,
галактоманани, пектини

Тригетероглікани Ксантани, камідь карайі,
геланова камідь

Тетрагетероглікани Гуміарабік

Пентагетероглікани Камідь гхаті, трагакант

Заряд Нейтральний Похідні целюлози,
амілопектини, галактоманани

Аніонний (кислотний) Альгінати, карагінани, пектини,
ксантани, трагакант, камідь
карайі, гуміарабік, камідь гхаті,
фурцелеран



Модифіковані целюлози

Е461 Метилцелюлоза Загусник, стабілізатор, емульгатор

Е462 Етилцелюлоза Стабілізатор

Е463 Гідроксипропілцелюлоза Стабілізатор, загусник

Е464 Гідроксіпропілметилцелюлоза Загусник, стабілізатор, емульгатор

Е465 Метилетилцелюлоза
Стабілізатор, загусник, 
емульгатор, піноутворювач

Е466 Карбоксиметилцелюлоза Стабілізатор, загусник

Е467 Етилгідроксиетилцелюлоза
Стабілізатор, загусник, 
емульгатор

Е469
Карбоксиметилцелюлоза
ферментована

Стабілізатор



Е1400
Декстрини, крохмаль термооброблений, 
білий і жовтий

Загусник, стабілізатор

Е1401 Крохмаль, оброблений кислотою Загусник, стабілізатор

Е1402 Крохмаль, оброблений лугом Загусник, стабілізатор

Е1403 Відбілений крохмаль Загусник, стабілізатор

Е1404 Окиснений крохмаль Загусник, емульгатор

Е1405
Крохмаль, оброблений ферментними 
препаратами

Загусник

Е1410 Монокрохмальфосфат Загусник, стабілізатор

Е1411 Дикрахмалглицерин Загусник, стабілізатор

Е1412
Дикрахмалфосфат, етерифікований
тринатрійфосфатом, етерифікований
хлорокисом фосфору

Загусник, стабілізатор

Е1413 Фосфатований дикрохмальфасфат Загусник, стабілізатор

Е1414 Ацетильований дикрохмальфосфат Загусник

Е1420
Ацетатний крохмаль, етерифікований
оцетним ангідридом

Загусник, стабілізатор

Е1421
Ацетатний крохмаль, етерифікований
вінілацетатом

Загусник, стабілізатор



Е1422
Ацетильований
дикрахмальадипат

Загусник, стабілізатор

Е1423
Ацетильований
дикрохмальглицерин

Загусник, стабілізатор

Е1440 Оксипропильований крохмаль Загусник, емульгатор

Е1442
Оксипропильований
дикрохмальфосфат зшитий

Загусник, стабілізатор

Е1443
Оксипропильований
дикрохмальглицерин

Загусник, стабілізатор

Е1450
Ефір крохмалю і натрієвої солі 
окенилятарної ксилоти

Загусник, стабілізатор

Е1451
Ацетильований окиснений
крохмаль

Загусник, стабілізатор



ВЛАСТИВОСТІ І ФУНКЦІЇ ЗАГУСНИКІВ І 
ГЕЛЕУТВОРЮВАЧІВ

• Головною технологічною функцією добавок
цієї групи в харчових системах є підвищення
в'язкості або формування структури гелю різної
міцності.

• Однією з основних властивостей, що
визначають ефективність застосування таких
добавок в конкретній харчовій системі, є їх
повне розчинення, яке залежить передусім від
хімічної природи.



Вплив структури на розчинність
Добавка Особливості структури Розчинність

Гуар Високозаміщений полісахарид Розчинен при кімнатній температурі

Камідь
рожкового
дерева

Незаміщені зони в полісахаридний 
ланцюгах

Розчинна тільки при нагріві

Пектини
Розгалудження і метоксильні групи, 
ксилотні групи іонізовані, електростатичне 
відштовхування між ланцюгами

Розчинен при кімнатній температурі

Альгінати
Електростатичне відштовхування між 
ланцюгами

Розчинен при кімнатній температурі

Карагінани

λ-карагінан 3 сульфата на 2 галактози Розчинен при кімнатній температурі

t-карагінан
2 сульфата на 2 галактози (утворюється 
слабкий гель)

Частково розчинен при кімнатній 
температурі

k-карагінан
1 сульфат на 2 галактози (утворює сильний 
гель)

Розчинен тільки при нагріві

Ксантан
Часті бокові ланцюги, електростатичне 
відштовхування  через наявність 
кислотних груп

Розчинен при кімнатній температурі

Желатин
Зміна зарядів ланцюга в залежності от pH 
гелю

Частково набухає в холодній воді в 
залежності від pH, розчинен тільки 
при температурі вище 40°С



• Розчинність підвищується у присутності іонізованих
груп (сульфатні і карбоксильні), що збільшують
гідрофільність, а також за наявності в молекулах
полісахаридів бічних ланцюгів.

• Залежно від хімічної природи макромолекул і
особливостей харчової системи можливі різні
механізми гелеутворення.



Умови гелеутворювання в розчинах 
полісахаридів і желатину

Полісахарид
Оптимальний 

діапазон
Умови 

гелеутворювання
Механізм 

гелеутворювання

Високоетерифікований
пектин

2,5-4,0 рН менш 4; СВ-55-80% Сахарно-кислотний

Низькоетерифікований
пектин

2,5-5,5 В присутності Са3+ Модель «яєчної 
упаковки»

Альгінат 2,8-10,0
рН менш 4 або в 
присутності Са2+

Модель «яєчної 
упаковки»

к-карагінан 4,0-10,0
В присутності К+, Na+, 
Ca2+

Модель здвоєних
спіралей

і-карагінан 4,0-10,0
В присутності К+, Na+, 
Ca+

Модель здвоєних
спіралей

Агар 2,5-10,0
При температури 
нижче 32-39°С

Модель здвоєних
спіралей

Желатин 4,5-10,0
Нижче температури 
застигання

Модель здвоєних
спіралей



• У ряді випадків спільне введення двох різних

добавок цієї групи супроводжується синергетичним

ефектом. Деякі комбінації добавок, що проявляють

синергетичний ефект, приведені в таблиці.

Комбінації, що підвищують 
вʼязкість

Комбінації, що викликають 
гелеутворювання

Карбоксиметилцелюлоза + Гуарова
камідь

Камідь рожевого дерева + к-Карагінан

Ксантан + к-Карагінан
Ксантан + Гуаровая камедь 
Карбоксиметилцелюлоза + 
Гідроксипропілцелюлоза

Камідь рожевого дерева + Ксантан



Загусники і гелеутворювачі полісахаридної природи

Залежно від джерела виділення основні полісахариди з 
властивостями загусників і гелеобразователей розділяються на 
декілька груп

Класифікація харчових добавок полісахаридної природи в залежності від  джерел 
отримання

Джерело отримання
Форма виділення, тип 
продукта

Основні представники

Висші рослини
Нерозчинна основа. Семена.
Екстракти. Ексудати.

Целюлоза. Крохмалі, каміді
гуарова і рожкового дерева. 
Пектини. Гуміарабік, камідь
карайі, трагакант.

Морскі водорості Екстракти.
Агар, альгінати, карагінани, 
фурцелеран.

Мікроорганізмі Продукти ферментації Ксантани

Похідні рослинних 
полісахаридів

Продукти модифікації 
целюлози. Продукти 
модифікації крохмалів.

Е461-Е469
Е1400-Е1451



Гетероглікани вищих рослин

Пектини разом з галактоманнанами є основними
представниками групи гетерогликанов вищих рослин.

Пектинові речовини (Е 440) – покращувачі
консистенції: загусники, ущільнювачі, гелеутворювачі,
стабілізатори і емульгатори.

Ці речовини є високомолекулярними
полісахаридами, що входять до складу клітинних
стінок і міжклітинних утворень спільно з целюлозою,
геміцелюлозою і лігніном.

У поняття "Пектинові речовини" входять:
• гідратопектин (розчинний пектин),
• протопектин (нерозчинний у воді пектин),
• пектинові кислоти і пектинати,
• пектові кислоти і пектати.



• Основною структурною ознакою пектинових
речовин є лінійні молекули полігалактуронової
кислоти, в якій мономірні ланки пов'язані α-1,4-
гликозидним зв'язком.

• Основний ланцюжок полігалактуроновой кислоти в
розчині має вигляд спіралі, що містить три молекули
галактуронової кислоти в одному витку

• Основний ланцюжок полігалактуронової кислоти в
розчині має вигляд спіралі, що містить три молекули
галактуронової кислоти в одному витку



• Фрагменти молекул пектової (а) та пектинової (б)
кислот представлені на малюнку.

• Молекули пектинів можуть містити від декілької
сотен до тисячі мономірних залишків, що відповідає
середній молекулярній масі від 50 до 150 тис.

• Солі пектової кислоти отримали назву пектати,
пектинової – пектинати.



• У промисловості пектин отримують кислотним або
ферментативним гідролізом.

• Технологічний процес включає від 4 до 7 етапів,
основним з яких є гідроліз протопектину, що
супроводжується екстракцією його з рослинної сировини.

• У класичних способах гідроліз проводять розчинами
мінеральних кислот (НСl, H2SO4, HNO3, Н3РО4) при рН
менше 2 і температурі близько 85°С протягом 2-2,5 год.

• При цьому молекули рамногалактурананів переходять в
розчин, звідки після очищення і концентрування їх
отримують різними технологічними прийомами,
наприклад осадженням з етанолу.

• Осаджений пектин сушать, подрібнюють і
стандартизують, додаючи цукор і харчової кислоти
(молочну, винну, лимонну), що уповільнюють процес
гелеутворення.



Залежно від міри етерифікації усі пектини умовно 
розділяють на дві підгрупи:

• високоетерифіковані - міра етерифікації більше 50 %,

• Низкоетерифіковані - міра етерифікації менше 50 %.



Особливості різних пектинів

• Будова молекул пектинів, що виділяються з різних рослинних
об'єктів, має свої відмінні особливості по молекулярній масі, мірі
етерифікації, наявності ацетильованих гідроксильних груп.

Вид пектину

Характеристика

За ступенем етерифікації
За молекулярною 

масою
За наявністю 

ацетильованих груп

Яблучний Високоетерифікований Високомолекулярний Неацетильований

Цитрусовий Те саме Низькомолекулярний Те саме

Зі свекли Низькоетерифікований Те саме Метильований

Соняшниковий Те саме Високомолекулярний Те саме



Фізико-хімічні властивості пектинів

• Особливості хімічної будови пектинових молекул, зокрема,
міра етерифікації, визначають відмінності їх фізико-хімічних
властивостей, основними серед яких є розчинність,
гелеутворююча і комплексоутворююча здатність.

• Розчинність пектинів у воді підвищується із збільшенням
міри етерифікації їх молекул і зменшенням молекулярної маси.

• Пектова кислота, в молекулі якої немає етерифікованих
карбоксильних груп, у воді нерозчинна.

• При кімнатній температурі в умовах інтенсивного
перемішування в 100 мл води розчиняється від 4 до 8 г пектину,
при температурі 60-80°С - близько 10 г, тобто максимальна
концентрація водних розчинів пектину може складати 10 %.

• Розчинність підвищується у присутності цукрів. Через
наявність в пектинових молекулах диссоціюючих вільних
карбоксильних груп їх водні розчини мають кислу реакцію (рН
близько 3,5).



Гелеутворююча здатність

Гелева структура розчинів пектинів утворюється в
результаті взаємодії пектинових молекул між собою і
залежить від особливостей будови молекули -
молекулярної маси, міри етерифікації, характеру
розподілу карбоксильних груп.

Формування просторової структури гелю може
відбуватися двома шляхами:

- за рахунок зміни сил електростатичного
відштовхування пектинових молекул у присутності
дегідратуючих речовин (сахарози) в кислому
середовищі (цукрово-кислотне гелеутворення);

- за участю іонів полівалентних металів.



Гелеутворююча здатність пектину залежить від
ряду чинників:

• молекулярної маси

• міри етерифікації

• кількості баластних по відношенню до пектину 
речовин, 

• температури і рН середовища, 

• змісту функціональних груп.



Пектини застосовують як
гелеутворювачі при виробництві:

• кондитерських (мармелад,
пастила, зефір, желейні цукерки)
виробів;

• консервованих (желе, джем,
конфітюр, фрукти в желе) виробів;

• стабілізаторів молочних напоїв,
майонезу, маргарину, аналогів
вершкового масла, соусів,
морозива, рибних консервів;

• засобу, що уповільнює черствіння
хлібобулочних виробів;

• Загусника фруктових соків і
киселів.



• Амидирований пектин перевірен об'єднаним 
комітетом експертів ФАО/ВОЗ по харчових добавках. 

• Результати довгострокових досліджень не вказують 
на канцерогенність цієї речовини і показали 
відсутність несприятливих наслідків.

• Для амидированого пектину, у якого частина 
вільних карбоксильних груп перетворена на аміди, 
встановлена величина ДСП на рівні 25 міліграмів на 1 
кг маси тіла.



Модифіковані крохмалі

• Ніякий інший харчовий інгредієнт не може конкурувати з
крохмалем по абсолютній універсальності застосування в
харчовій промисловості.

• За поширенням в природі він займає друге місце після
целюлози і є енергетично запасною речовиною рослин.

• Глюкоза, що отримується в процесі фотосинтезу занадто
рухлива щоб бути системою, здатною зберігати сонячну
енергію упродовж тривалого часу. Тому вона
перетворюється на полімерне з'єднання в якому залишки
глюкози зв'язуються між собою за рахунок відщеплення
води. Це і є крохмал.



• Крохмаль є полісахаридом і представляє собою
нерозчинні, щільні і мікроскопічні полукристалічні
гранули розміром 1.100 мкм тобто 1 г.

• Крохмаль містить близько 1 млрд гранул, а кожна
гранула - 10 000 млрд молекул крохмалю.

• В процесі травлення йде гідроліз крохмалю і він знову
розщеплюється на молекули глюкози.

• Джерел крохмалю не так багато: кукурудза, картопля,
пшениця.



Коротка характеристика основних фракцій 
крохмалю

Основні характеристики Амілоза Амілопектин

Будова і тип глікозидного 
зв`язку

Лінійне; α-(1,4)

Розгалуджене; α-(1,4) в 
лінійній частині;
α-(1,6) в точках 
розгалудження

Молекулярна маса До 500 тис 1-6 млн

Розчинність Розчинна в гарячій воді
Набухає в гарячій воді з 

утворюванням клейстеру

Середній вміст в 
крохмалі, %

15-20 80-85



• Модифікація може бути хімічною, біохімічною або 
фізичною. 

• Хімічно модифіковані крохмалі вказуються на етикетці як 
"модифіковані крохмалі". Фізично змінені маркіруються 
як "крохмалі". 

• Різні способи обробки нативних крохмалів дозволяють 
істотно змінити їх будову, що відбивається на розчинності 
і властивостях клейстеру, наприклад, їх стійкості до 
нагрівання, дії кислот і т. д.

• Реакційноздатними центрами в полімерних молекулах 
крохмалів є:

а) гідроксильні групи глюкозних структурних одиниць, 
активність яких за відношенням до хімічних реагентів 
змінюється в ряду : ОН при С6> ОН при С2 > ОН при С3; 

б) а-гликозидні зв'язки



• Зшивання - це заміна водневих зв'язків між
ланцюгами крохмалю сильнішими, постійними
ковалентними зв'язками.

• Мають більшу стійкість до кислотного, теплового і
механічної дії.



• Стабілізація – використовується разом із
зшиванням.

• Відбувається шляхом заміни на масивні групи, які
займають простір і ускладнюють спроби вирівняти
лінійні ділянки молекул наново.

• Ефективність стабілізації залежить від кількості і
природи заміщаючих груп: ацетильований і
гідроксипропільований.



До конверсії відносять: 

• кислотний гідроліз, 

• окислення 

• декстринізацію, 

• ферментативний 
гідроліз.



Ліпофільне заміщення

• введення ліпофільного
(гідрофобного)
вуглеводневого
ланцюга для надання
стабілізаційних
властивостей при
взаємодії: олія і вода.



Перекристалізація

Крохмалі піддаються попередній обробці, що
полягає в одночасному нагріванні і висушуванні:

• сушка крохмальних суспензій і паст у вальцевій
сушарці;

• екструзія

• розпильне сушіння 



Основні види модифікованих крохмалів

Тип модифікації Основні групи Основні підгруппи

Набрякання Набрякаючі крохмалі
Розчинні в холодній воді, отримані 
вальцевим сушінням або екструзією.

Набрякаючі в холодній воді

Деполімерізація Розщеплені крохмалі

Декстрини
Гідролізовані кислотами
Гідролізовані ферментами
Окислені

Стабілізація Стабілізовані крохмалі

Зі складним ефірним зв`язком: 
ацетильовані, фосфатні
З простим ефірним зв`язком: 
оксиалкільні

Поперекове 
зшивання
полімерних 
ланцюгів

Зшиті крохмалі
Зшиті: хлорокисом фосфору, 
епілхлоргідрином, аципіновою
кислотою



Крохмалі, що набрякають

• Крохмалі, здатні розчинятися в холодній воді, отримують
шляхом фізичних перетворень, що не викликають істотної
деструкції крохмальних молекул.

• У загальному випадку їх отримують нагріванням крохмальної
суспензії в умовах, що забезпечують швидку клейстеризацію і
наступне висушування клейстеру.

• Крохмалі, що набрякають в холодній воді, отримують
термообробкою нативного кукурудзяного крохмалю в 75-90% -
му етанолі при температурі 150-175°С протягом 1,5-2,0 год,
або висушуванням крохмальної суспензії в розпильній
сушарці.

• Здатність крохмалів набрякати в холодній воді без
додаткового нагрівання використовують в технології різних
десертів, желейного мармеладу, здобного тіста, що містить
ягоди, які у відсутність стабілізатора осідають на дно до
початку випічки.



Розщеплені крохмалі
Вони є продуктами, що мають, внаслідок фізичних або хімічних дій, коротші (в

порівнянні з нативними крохмалями) молекулярні ланцюги.

До цієї групи відносяться:

• декстрин,

• продукти кислотного або ферментативного гідролізу,

• окислені крохмалі.

Декстрин (Е1400) отримують при сухому нагріванні нативних крохмалів у
присутності кислотних каталізаторів.

Залежно від умов термообробки утворюється білий або жовтий декстрин.

Гідролізовані крохмалі отримують обробкою крохмальних суспензій розчинами
кислот або гідролітичних ферментів амілаз. Склад і властивості таких крохмалів
залежать від умов гідролізу.

Основна галузь використання цих крохмалів - кондитерські вироби: пастила і
желе, жувальні гумки.

Склад і властивості окислених крохмалів визначаються вибором окисників, в
якості яких можуть використовуватися Н2О2, КМnО4, НСlО3 і деякі інші. Окислюючі
агенти призводять до утворення крохмалів з коротшими молекулярними ланцюгами.



Їх використовують для
стабілізації морозива,при
виробництво мармеладів,
лукуму, а також в
хлібопічінні. Розведені
розчині високоокинених
крохмалів зберігають
прозорість при тривалому
зберіганні, що робить їх
цінніми добавками при
приготуванні прозорих
супів.



Стабілізовані крохмалі

• Вони є продуктами хімічної модифікації,
монофункціональними реагентами з утворенням по
гідроксильних групах похідних з простим або складним
ефірним зв'язком.

• Такі похідні, незважаючи на невисоку міру
заміщення гідроксильних груп (0,002-0,2),
відрізняються від нативних крохмалів значно меншою
схильністю до міжмолекулярних асоціацій і дістали
назву стабілізованих.



Етерифіковані харчові крохмалі

Етерифіковані крохмалі Ефірні групи Головні характеристики

Складні ефіри

Ацетильовані

Підвищена прозорість і стабільність
клейстеру при низьких
температурах, полегшена теплова
обробка

Фосфорильовані
Підвищена прозорість і стабільність
клейстеру при низьких температурах

Етерифіковані октенил-
янтарною кислотою

Емульгуюча і стабілізуюча
властивість

Прості ефіри

Гідроксипропільовані

Підвищена прозорість і стабільність
клейстеру при низьких
температурах, полегшена теплова
обробка



• Складні ефіри крохмалів отримують реакцією етерифікації між
спиртовими групами молекул крохмалю і агентами, що ацилують або
фосфорилюють.

• В якості агентів, що ацилують, зазвичай використовують ангідріди
карбонових кислот.

• При отриманні ефіру крохмалю і натрієвої солі октенил-янтарної
кислоти процес здійснюють в дві стадії. Спочатку в молекулу янтарної
кислоти вводять вуглеводневий радикал з утворенням 1-
октенилпохідного, який потім взаємодіє з молекулою крохмалю, що
призводить до утворення моноефіру з низькою мірою заміщення
гідроксильних груп.

• Введення в молекулу крохмалю вуглеводневих фрагментів
супроводжується виникненням розділених між собою гідрофобних
ділянок.

• Прості ефіри крохмалів для харчових цілей отримують взаємодією
нативного крохмалю з окислом пропілену до міри заміщення
гідроксильних груп, відповідної 0,02-0,2.

• За своїми властивостями гідроксипропілкрохмалі (Е1440)
аналогічні ацетильованим модифікаціям, мають знижену температуру
гелеутворення, підвищену прозорість клейстеру, таку ж стійкість до
ретроградації.



Зшиті крохмалі

Більшість модифікованих харчових крохмалів 
відносяться до підгрупи зшитих.

Поперечне зшивання окремих крохмальних 
молекул між собою відбувається в результаті взаємодії 
їх гідроксильних груп з біфункціональними реагентами.

Для харчових цілей використовують, головним 
чином, три види міжмолекулярно-зшитих крохмалів 

• дикрохмальні ефіри фосфорної  кислоти,

• дикрохмальні ефіри адипінової кислоти,

• Дикрохмальгліцерини.





• У більшості зшитих харчових крохмалів міститься не більше за
один поперечний зв'язок на кожну тисячу глюкопіранозних
залишків, що виявляється достатнім для значної зміни
властивостей модифікованих крохмалів в порівнянні з
початковими.

• Клейстер поперечно-зшитих крохмалів є в'язкішим, має
"коротку" текстуру, стійкі до різних зовнішніх дій - високих
температур, тривалого нагрівання, низького рН, механічних
навантажень.

• Завдяки таким властивостям, зшиті крохмалі ефективні в
харчових технологіях що включають тривалу термічну
обробку, інтенсивні механічні дії, у технологіях, де
вимагається підвищення в'язкості і формування текстури.

До таких технологій відносяться:

• отримання екструдованих продуктів,
• консервація методом стерилізації,

• різна випічка (наприклад, випічка відкритих пирогів з
фруктовими начинками),

• виробництво консервованих супів і тому подібне.



Модифікування целюлози

• До групи харчових добавок целюлозної природи
(Е460-Е467) входять продукти механічної і хімічної
модифікації і деполімеризації натуральної целюлози,
що є лінійним полімером, який складається із
сполучених β-1,4-глікозидними зв'язками залишків D
-глюкопіранози.



• Статус харчових добавок мають сім хімічних модифікацій
целюлози, що є моно- або дипохідними з простим ефірним
зв'язком (прості ефіри).

• У загальному вигляді модифікована целюлоза може бути
описана наступною формулою

• Отримання простих ефірів целюлози включає стадію
підвищення її реакційної властивості, оскільки щільне
пакування целюлозних волокон, в цілому, перешкоджає
взаємодії гідроксильних груп з молекулами реагенту. З цією
метою целюлозу піддають набряканню.



Код Назва X Y Технологічні функції

Е461 Метилцелюлоза -СН3 -H
Загусник, стабілізатор,

емульгатор

Е462 Етилцелюлоза -СН2СН3 -H
Наповнювач, єднальний

агент

Е463 Гідроксипропілцелюлоза -СН2СН(ОН)СН3 -H
Загусник, стабілізатор,

емульгатор

Е464 Гідроксипропілметилцелюлоза -СН2СН(ОН)СН3 -СН3

Загусник, стабілізатор,

емульгатор

Е465 Метилетилцелюлоза -СН3 -СН2СН3

Загусник, стабілізатор,

емульгатор, піноутворювач

Е466
Карбоксіметил-целюлоза

(натрієва сіль)
-CH2COONa -H Загусник, стабілізатор

Е467 Етилгідроксі-етилцеллюлоза -СН2СН3

-

СН2СН2ОН

Емульгатор, стабілізатор,

загусник



• Структура целюлози, яка була модифікована
етиленоксидом і алкілхлоридом



• Метилцелюлоза (Е 461) є волокнистим порошком
від білого до сіро-білого кольору.

• При вмісті менше двох метальных залишків на один
глюкозний метилцелюлоза розчинна в холодній
воді, а в теплій переходить в гель.

• Розчинність метилцелюлози зменшується з
підвищенням температури до точки кипіння.

• Студнеутворення в розчинах метилцелюлози
викликано головним чином гідрофобною
взаємодією неполярних угрупувань макромолекул.



• Карбоксиметилцелюлоза (Е 466) - це білий волокнистий
порошок, розчинний у воді. Її отримують з чистої целюлози
бавовни. КМЦ адсорбує воду в 50-кратній кількості, утворюючи
колоїдні системи.

• Мікрокристалічна целюлоза (Е 460) - це частково
гідролізована кислотою целюлоза. Вона на відміну від
натуральної целюлози має скорочений молекулярний ланцюг
без асоціативних зв'язків.

• Водні дисперсії мікрокристалічної целюлози гелеподібні при
концентрації близько 1 %, причому із збільшенням концентрації
дисперсійних систем (близько 1,2- 1,5 %) псевдопластичність стає
помітнішою. Крім того, в'язкість систем зростає в часі, особливо
через 18 год зберігання.

• Використання мікрокристалічної целюлози в емульсії типу
вода-олія як загусник дозволяє понизити зміст в них олії до 20 %.

• Об'єднаним комітетом експертів ФАО/ВОЗ по харчових
добавках встановлені допустимі добові дози похідних целюлози
в кількості до 30 міліграмів на 1 кг маси тіла.



Галактоманани

Галактоманани являють собою гетероглікани,
що містяться в насінні стручкових рослин і
запобігають зводненню насіння.

Комерційні препарати рослинних
галактоманнанов дістали назву – камеді.

Найбільш поширеними харчовими добавкиами
цієї групи є галактоманнани насіння двох видів
рослин:

- гуара, що росте в Індії і Пакистані,

- ріжкового дерева, що росте на узбережжі
Середземного моря.



Камеді мають схожу хімічну будову і є

нейтральними полісахаридами, що складаються з

(1,4), -(β-глікозидно зв'язаних залишків манози, до

яких 1,6-зв’язки через рівні інтервали приєднані бічні

ланцюги, що складаються з одиничних залишків α - D

-галактози.

α-D-галактозаманноза



У камеді гуара, що дістала назву "гуаран", залишок
галактози приєднаний до кожного другого залишку манози,
а у камеді з бобів ріжкового дерева - до кожного четвертого

Фрагмент молекули галактомананів:
камідь гуара, і камідь рожкового дерева

4 залишки манози на кожний залишок 
галактози2 залишки манози на кожний 

залишок галактози 



Технологія отримання
комерційних препаратів
галактомананів заснована на :

- водній екстракції
полісахаридів з подрібненої
рослинної сировини

- наступним відділенням і
очищенням екстракту

- обробкою спиртом для
виділення цільового продукту,
який потім відфільтровують,
висушують і подрібнюють



Розчинність галактомананів у воді залежить від
особливостей їх будови.

Лінійний D-манан, що не містить бічних замісників, проявляє
властивості, подібні до його хімічного аналога - целюлози,
зокрема, не розчиняється у воді.

Поява бічних ланцюгів в полімерній молекулі обумовлює
здатність до утворення водних розчинів, яка залежить від
ступеня заміщення. Так, галактоманани з високим ступенем
заміщення гідроксильних груп в залишках D-манози,
представником яких є гуаран, повністю гідратують в холодній
воді, тоді як галактоманани із обмеженим ступенем заміщення
(камідь ріжкового дерева) повністю розчиняються тільки в
гарячій воді.

Проте в обох випадках процес розчинення є тривалим.



Застосування галактоманнанів в харчових
технологіях засноване на трьох ключових
властивостях, до яких відносяться:

• здатність утворювати в'язкі водні розчини;

• синергетична взаємодія з іншими полісахари-дами, 
що призводить до формування гелів різної текстури;

• здатність регулювати процес синерезису.



Харчовий продукт
Максимальний 

рівень, г/кг 

Сухі сніданки із зернових та картоплі 5,0 

Покриття для горіхів 10,0 

Начинки, глазурі, декоративні інгрідієнти для здобної
випічки

5,0 

Десерти 6,0 

Соуси емульговані 10,0 

Лікери емульсійні яєчні 10,0 

Гумка 5,0 

Біологічно активні добавки до їжі відповідно ТІ 

Максимальний рівень вмісту камеді
в харчових продуктах



Камідь ріжкового дерева (Е410)
отримують, використовуючи плоди рослини.

Полісахаридна структура утворена з довгих
лінійних ланцюгів, що складаються з молекул
D-маннози з бічним ланцюгом D -галактози.
Розподіл бічних ланцюгів галактози не
впорядкований. Співвідношення манози і
галактози 4:2.

Камедь ріжкового дерева погано
розчиняється і набрякає в холодній воді. Для
інтенсифікації процесу гідратації розчин
полісахариду нагрівають до 63 - 65 С.

При концентрації 2 - 3 % утворюється густа
пастоподібна маса, але не гель. У харчовій
промисловості камедь ріжкового дерева
застосовується в основному як загусник.



Гуарова камідь (Е 412), використовується в
харчовій промисловості, містить(%):
•полісахариду – 85,
•протеїну – 4,
•сирої клітковини – 1,5,
•золи – 0,5,
•води – 9.

Її отримують з насіння ціамопсису.

Гуарова камідь є поширеним гідроколоїдом
при виробництві харчових і кормових продуктів.

Гуарова камідь має нейтральний смак і запах,
розчиняється в холодній воді, утворюючи в'язкі
розчини в діапазоні рН 2,5 - 7,0.

Вона добре сумісна з іншим гідроколоїдом -
ксантаном, каррагінаном.

Їх спільне застосування взаємно посилює
структуротворні властивості, що проявляються
кожним полімером окремо.



У організмі людини гуаран практично не
всмоктується кишечником, тому вважається, що він
корисний для здоров'я.

Ця добавка зменшує апетит і ефективно знижує
підвищений рівень насичених жирів і холестерину в
організмі.

Також гуарова камідь допомагає виводити з
кишківника токсини і шкідливі бактерії, збільшує
засвоюваність кальцію організмом.

Використовується в дієтичному харчуванні,
допомагаючи забезпечувати почуття ситості в організмі.

Добавка E412 додається в діабетичні препарати для
уповільнення засвоюваності цукру в кишківнику.



Основною властивістю гуарової камеді є здатність
уповільнювати кристалізацію льоду в різних заморожених
продуктах, завдяки чому особливо часто вона
застосовується в морозиві або у виготовленні різноманітних
охолоджених кондитерських виробів.

Також як стабілізатор добавка E412 може застосовуватися
в м'ясній промисловості, хлібопекарському виробництві
збільшуючи термін придатності виробів і надаючи їм велику
пружність і щільність.

Крім того, добавку використовують як стабілізатор для
сирів і деяких інших молочних продуктів (кефір, йогурт,
молоко), а також в желе, джемах і заморожених десертах.
E412 покращує зовнішній вигляд різних салатів, приправ і
кетчупів.

Також вона міститься в сиропах і соках, різних харчових
концентратах, сухих супах, рибних консервах, в різних
маслах, жирах і навіть в кормі для домашніх тварин.



Камідь виробляється також деякими видами дерев, що
зростають в тропіках і субтропіках.
В харчовій промисловості використовують камеді
- трагаканту;
- гумміарабіку;
- карайя



Камідь тара являє собою
подрібнений ендосперм сім’ян
дерева тара.

Камідь тара легко
розчиняється у воді, дозволяє
утримувати дисперсні системи в
стабільному стані довгий час.

Камідь тара використовується
для таких продуктів:

• майонези, соуси, приправи
— як стабілізатор;

• м’ясні консерви — як
желюючий агент.



Целлюлозна камідь КМЦ Е466

Це целюлоза, яка виділена з рослинного матеріалу і
модифікована.

Оскільки молекула КМЦ має заряд, вона нейтралізується
катіонами металів, зазвичай натрієм.

Вона добре розчиняється у воді, не має запаху і зовсім не
отруйна. Карбоксиметилцелюлоза абсолютно не схильна до розпаду
при дії яскравого світла, не розчиняється в рослинних оліях і
тваринних жирах.

Харчова добавка E466 використовується як стабілізатор
консистенції, загусник, засіб для капсулювання. Основна властивість
карбоксиметилцелюлози – здатність до формування дуже в'язкого
колоїдного розчину, який не втрачає своїх властивостей протягом
тривалого часу.

Застосовується як загусник при виготовленні морозива, сирних
мас, майонезів.



Полісахариди морских рослин

Комерційні препарати цієї
підгрупи харчових добавок
виробляються на основі
полісахаридів, що виділяються з
червоних і бурих морських
водоростей.

В харчовій промисловості
широко використовуються:
• альгінати; 
• каррагінани;
• агароїди.



Альгинова кислота (Е400) та її солі (Е401 —
Е405).

Ця підгрупа є полісахаридами бурих морських
водоростей роду Laminaria і Macrocystis .

Побудовані із залишків β- D -маннуронової і α- L -
гулуронової кислот, що знаходяться в піранозній формі і
пов'язані в лінійні ланцюги 1,4-гликозидними зв'язками.

Фрагменти молекул цих кислот в найбільш енергетично
вигідній конформації представлені на рис.



Технологічний процес отримання альгінатів
заснований на лужній екстракції розбавленими
розчинами соди або лугів у вигляді добре розчинних
натрієвих або калієвих солей.

При підкисленні екстракту з розчину виділяють
власне альгінові кислоти, які після очищення і
концентрації висушують.

У зв'язку з обмеженою стабільністю альгінових
кислот, на завершуючому етапі їх переводять в різні
сольові форми.



Статус харчових добавок разом з альгіновою кислотою 

мають п'ять альгінатів

Е-номер Назва
Природа катіона в 

мономерному залишку

Е400 Альгінова кислота Н

Е401 Альгінат натрію Na

Е402 Альгінат калію К

Е403 Альгінат амонію NH4

Е404 Альгінат кальцію 1/2Ca

Е405 Пропіленглікольальгінат
(ПГА)

-СН2-СН-СН3

|
ОН



Розчинність

Вільні альгінові кислоти погано розчинні в холодній
воді, але набрякають в ній, зв'язуючи 200-300-кратну
кількість води, проте розчинні в гарячій воді і розчинах
лугів, утворюючи при підкисленні гелі.

Натрієві і калієві солі альгінових кислот легко
розчиняються у воді з утворенням високов'язких
розчинів. Солі з двовалентними катіонами утворюють
гелі або нерозчинні альгінати.



Застосування альгінатів в харчових продуктах засноване на взаємодії
їх водорозчинних сольових форм у присутності іонів кальцію, що
призводить до модифікації реологічних властивостей (підвищенню
в'язкості або утворенню структури гелю).

За своїми технологічними функціями альгінати є загусниками,
гелеутворювачами і стабілізаторами. Альгінат кальцію проявляє також
функцію піногасника.

Одна з головних переваг альгинатів як гелеутворювачів – їх здатність
утворювати термостабільні гелі, які можуть формуватися вже при
кімнатній температурі.

Харчові добавки цієї підгрупи широко застосовують в харчовій
промисловості для виготовлення мармеладу, фруктових желе, цукерок і
освітлення соків.

Пропіленглікольальгінат, що не осаджується в кислих розчинах,
використовується як стабілізатор при виробництві морозива,
концентратів апельсинового соку, приправи до салатів і сирів.

Концентрація альгінатів в харчових продуктах складає від 0,1 до 1,0 %.
По офіційним рекомендаціям ФАО—ВОЗ добове споживання

людиною альгінових кислот і їх солей може досягати 25 мг/кг маси тіла.



Агар-агар, або агар (Е 406), є класичним
представником класу загусників,
стабілізаторів і гелеутворюючих речовин.

Суміш полісахаридів агарози та
агаропектину.

Його отримують з морських водоростей
Білого моря і Тихого океану.

Назва цього полімеру має малайзійське
походження і означає "желюючий
продукт харчування водоростей".

Властивості агара залежать від його
походження.

До їх складу можуть входити різні метали
(калій, натрій, кальцій, магній), що
приєднуються до місця функціональних

групп.



Агароза (вміст 50—80 %) — лінійний полісахарид, побудований із
чітко чергуються β-D-галактопиранози та 3,6-ангідро-α-L-
галактопіранози, зв’язаних поперемінно (1,4)-β и (1, 3)-α-звязками:



Агар-агар незначно
розчиняється в холодній воді і
набрякає в ній.

У гарячій воді утворює
колоїдний розчин, який при
охолодженні дає хороший міцний
гель зі скловидним зламом.

Гелеутворююча здатність агар-
агару в 10 разів вища, ніж у
желатину.

При нагріванні у присутності
кислоти здатність до
гелеутворення знижується.

Гелі стабільні при рН вище 4,5 і
термозворотні.



Агар застосовують при
виготовленні желейного
мармеладу, пастили,
зефіру, м'ясних і рибних
холодців, желе, пудингів,
морозива, для
запобігання утворенню
кристалів льоду, а також
при освітленні соків.

У Японії нині
виробляється більше 100
видів агар-агару для
отримання продуктів із
заданою консистенцією.



Агароїд (чорноморський агар)

• Агароїд (чорноморский агар)
отримують з

водоростей філлофлори, що ростуть у
Чорному морі.
• Основу агароїда також складає агароза.
• В молекулу агароїда входить:

сульфокислі групи (22 - 40% загального
числа функціональних груп)

карбоксильні групи(3 - 5 %)
Ці особливості структури визначають

різну студнеутворюючу здатність, яка у
агароїда в 2 - 3 раза нижче, ніж у агару.

Крім того, агароїд має більш низкі
температури плавління та застигання,
меньшу хімічну стійкість.

В харчовій промисловості агароїд
знайшов використання аналогічне агару.



Фурцеллеран (датський агар) — полісахарид, який отримується
з морської водорості фурцелларії.

По здатності до студнеутворення він займа проміжне
положення між агаром та агароїдом. Використовується при
виробництві мармеладу, желейних цукерок, ароматизованих
молочних напоїв, пудингів.

Об’єднаним комітетом експертів ФАО/ВОЗ по харчовим
добавкам визначено ДСП фурцелерана до 75 мг на 1 кг маси
тіла.



Каррагінан (Е 407) по хімічній

природі близький до агару і

агароїду. Назва його походить

від назви ірландського міста

Каррик. Також його

називають "ірландським

мохом". Каррагінан входить

до складу червоних

водоростей, його структура

гетерогенна.



Склад: складні калієві, натрієві, магнієві і кальцієві
сульфатні ефіри галактози, а також сополімери 3,6 

ангідрогалактози. 



• Залежно від особливостей будови дисахаридных
ланок, що повторюються, розрізняють декілька типів
каррагінанів, для позначення яких використовують
букви грецького алфавіту.
• Фрагменти формул цих типів каррагінанів
представлені нижче.

к-Каррагинан ι -Каррагинан

λ-Каррагинан



Типи каррагінанів,
позначають
грецькими буквами
«лямбда», «ксі»,
«каппа», «йота»,
«мю» і «ню».

Вид водоростей
впливає на тип
каррагінана, що з
нього отримується.



Каррагінани не разчеплюються ферментами в шлунково-
кишковому тракті та можуть використовуватися в
низкокалорійних продуктах.

Каррагінан використовується як структуроутворювач при
виробництві плавлених сирів, згущенного молока, соусів,
желе, мусів, халваріну.

По рекомендації Об’єднаного комітету експертів ФАО/
ВОЗ по харчовим добавкам ДСП до 75 мг на 1 кг маси тіла.

Примислове застосування знаходят не тільки каррагінан,
але і його натрієва, калієва та амонійна солі.



Властивість
Тип каррагінана

к ι λ

Розчинність у воді: 
80 °С 
20 °С 

Так 
Сіль Na— Так , а солі К-, 
Са та NH4- — набухають

Так 
Сіль Na — Так  

Сіль Са набухає з
утворенням
тіксотропної

дисперсії

Так 
Так 
Так 

В молоці: 
80 °С 
20 °С 

Так  
Ні

Так 
Ні

Так 
Загущає

в 50%-ому розчині цукру Н — при нагріванні Ні Так

в 5%-ому розчині солі:
гарячому
холодному 

Набухає
Ні

Набухає
Ні

Так 
Так 

Гелеутворення : 
Стійкі гелі
Текстура гелю 

З іонами К 
Крихка

з іонами Са
Еластична

Ні
—

Синерезис
Стабільність при заморожуванні— відтаванні

Так 
Ні

Ні
Так 

Ні
Так 

З білками молока 
Стабільність гелей в кислому середовищі

Крихкий гель стійкий
при рН >3,8

Еластичний гель 
Стійкий при рН >3,8

Слабкий гель 
Не використо-

вується

Властивості каррагінанів



Функціональні властивості каррагінанів в харчових 
системах включають:

• водозв’язуючу здатність;

• стабілізацію емульсій та суспензій;

• регулювання текучих властивостей;

• утворення стійких гелей при кімнатній температурі



Харчові системи Концентрація, % (+ синергісти)
I. Системи на водній основі

1.1. Гелеоутворення при підвищених температурах
Десерти
Рибні гелі
Фруктові гелі
Томатні соуси
Сири

0,5-1,0
0,5-1,0
0,8-1,2
0,1—0,2 (+ крохмаль)
0,2-0,3

1.2. Загущення при підвищених температурах
Салатні соуси
Майонези

0,2-0,5
0,4—0,6 (+ крохмаль)

1.3. Загущення при низьких температурах
Майонези
Салатні соуси

0,4—0,7 (+ ксантан)
0,2-1,0

2. Системи на молочній основі
2.1. Гелеутворення при підвищених температурах

Фруктові начинки до пирогів 0,2—0,3
2.2. Загущення при підвищених температурах

Шоколадне молоко та напої 0,02—0,05
Вершковий сир 0,05-0,08

2.3. Загущення при низьких температурах
Морозиво (суха суміш)
Випічка

0,5—0,8
2,0—3,0

Дозування каррагінанів в харчових системах



Хітин и хітозан

• Ця речовина являється похідним природного
целлюлозоподібного біополімера, що відноситься до
класу полісахаридів, - хітину.

• Хітин широко поширений в природі, входить до складу
опорних тканин і зовнішнього скелета ракоподібних,
комах, мікроорганізмів.



Вміст хітину, наприклад, в панцирі 

• краба складає 25,9%, 

• креветки - до 32,4, 

• шовкопряда - 44,2 %. 

Нативний хітин може бути у виді α-, β- і γ-форм, які

розрізняються просторовим розташуванням ланцюгів

молекул і присутністю зв'язаної води.

Самою стабільною та широко розповсюдженою в

природі являється хітин γ-форми.



Хітозан — амаміносахар,
похідне
лінійного полісахарида,
макромолекули складаються
з випадково зв’язаних β-(1-
4) D-глюкозамінових ланок і N-
ацетил-D-глюкозамін .

Отримують хітозан тільки з
хітину, в природі зустрічається
в клітинних стінках клітин
грибів виду Zygomycota (у
комплексі з хітином)



Полісахариди мікробіологічного
походження

Багато видів мікроорганізмів в процесі
життєдіяльності виділяє камідь, що складається в
основному з полісахаридів.

До них відносяться ксантан і геллан.



Камідь ксантана —
вуглеводневий полімер з високою
молекулярною масою.

Це лінійний полісахарид.
Отримують ксантан шляхом
ферментації глюкози або сахарози
бактеріями Xanthomonas
campestris.

Бродіння початкових продуктів
триває від одного до чотирьох днів.
Після завершення циклу бродіння
до сировини додається
ізопропіловий спирт, внаслідок
чого полісахарид випадає у вигляді
осаду. Осад відфільтровують і
сушать.

Отриманий порошок
постачається на підприємства
харчової промисловості, як добавка
E415 має білий або кремовий
колір, випускається
порошкоподібною.



Головна властивість добавки E415 - збільшення в'язкості
рідини при додаванні речовини в дуже малій кількості
(зазвичай менше 1%).

На відміну від інших загусників, ксантанова камідь має
стабільні властивості в дуже широкому діапазоні температур
(від - 18  С до 120 С) і кислотності (від 2 до 12 pH) тобто одна з
найбільш стійких камедей до зміни показника рН.

В'язкість розчинів в діапазоні рН 1-13 відносно постійна.



Ксантан розчинний в холодній
і гарячій воді, розчинах цукру і
молока, але не розчинний в
більшості органічних
розчинників .

Камідь ксантана стійка до
ферментативної деструкції і в
розкритому виді не піддається
руйнуванню під дією таких
ферментів як амілаза, целюлаза
та ін.

При низькій концентрації
розчини камеді ксантана
проявляють високу міру
в'язкості, яка характеризує її як
високоефективний загусник і
стабілізатор.



Камідь ксантана знайшла
застосування в дієтичних
продуктах, оскільки зв'язує воду,
покращує текстуру і
органолептичні властивості
продуктів без підвищення
енергетичної цінності.

Застосовують ксантан в суміші з
іншими, особливо для отримання
структури згущених харчових
продуктів, які використовують в
холодному виді як загусник у
виробництві соусів, розчинних
супів, кетчупів, заморожених
продуктів.

Допустиме добове споживання
ксантану - до 10 мг/кг маси тіла.



Гелланова камідь (Е418). Представляє собою
гетерополісахариди лінійної будови, які являються
продуктами метаболізму бактерій Pseudomonas elodea.



Молекули геллана,які характеризуються молекулярною
масою близько 500 000, складаються з тетрасахаридних
одиниць, включаючи звязані між собою лінійно піранозні
кільця 1,3-β,-D-глюкози, 1,4-β,D-глюкуронової кислоти, 1,4-
β,D-глюкози та 1,4-α,L-рамнози.

Можливе існування вільної незаміщеною і заміщеною
форм



В харчових системах гелланова камедь проявляє
властивості згущувача, стабілізатора та
гелеутворювача

Потенційні галузі застосування — молочні десерти
та низькокалорійні середовища — пастила, джем та
ін.

Дозування гелланової камеді в різних продуктах
складають від 0,1 до 1 %.



ГЕЛЕОУТВОРЮВАЧІ БІЛКОВОЇ ПРИРОДИ



Желатин

Це практично єдиний гелеутворювач білкової природи, який
широко використовується в харчовій промисловості.

Желатин — білковий продукт, що представляє  суміш лінійних 
поліпептидів з різною молекулярною масою (50 000—70 000) та їх 
агрегатів з молекулярною масою до 300 000, не має смаку та запаху. 

Амінокислотний склад  желатину включає  до 18 амінокислот, в 
тому числі : гліцин (26—31 %),
• пролін (15—18 %),
• гідроксипролін (13—15 %), 
• глутамінову кислоту (11—12 %), 
• аспарагіновую кислоту (6—7 %), 
• аланін (8—11 %) 
• аргінін (8—9 %).



В молекулах желатину основними функціональними групами, що несуть 
заряд, являються:

—СООН — групи аспарагінової та глутамінової кислот;

—NH2 — групи лізину и гідроксилізина;

—NH—С—NH2 — групи аргініну.

|| 

NH

На їх долю приходиться більш ніж  95% всіх іонізованих груп желатину.

Фрагмент молекули желатину має  наступний  вигляд



Желатин не має смаку та запаху, добре
розчиняється в гарячій воді, а при охолодженні
водяні розчини утворюють гелі.

Фізичні властивості гелів різні і залежать від
концентрації білку, молекулярної маси
поліпептидних ланцюгів, температури, присутності
солей.

Міцність і жорсткість гелів з желатину
пропорційні концентрації білків і збільшуються із
зростанням молекулярної маси поліпептидів.

Желатин утворює термічно оборотні гелі.

Желатин чутливий до гідролізу протеолітичними
ферментами. Його не можна застосовувати у
поєднанні з такими продуктами, як ананаси або
папайя, що містять протеази бромелін та папаїн.



Желатин отримують з
колагену, що міститься в
кістках, хрящах і сухожиллях
тварин. Найбільш чиста форма
желатину, виділена з риб’ячих
пухирів, дістала назву «рибний
клей".

Технологічний процес
отримання желатину
заснований на кислотній або
лужній екстракції, в процесі
якої нерозчинний колаген
перетворюється на розчинний
желатин, з наступним
виділенням продукту
відомими технологічними
прийомами, що передбачають
його очищення, висушування
та стандартизацію.



• У колагені 35% кислотних груп знаходиться в
амідованій формі, яка в процесі лужної обробки
перетворюється на кислотну. Тому ізоелектрична
точка желатину варіює між 9,4 (для амідованої
форми) і 4,8 (для карбоксильної форми).

• Залежно від способу екстракції розрізняють два типи
желатину, що має різну ізоелектричну точку.

Тип желатину Спосіб екстракції рН ізоелектричної
точки

А 
В

Кислотний
Лужний

6,5-8,5;   7,5-9,4 
4,8-5,2

Особливості желатинів в залежності від способу екстракції



Желатин розчиняється у воді, молоці, розчинах солей
і цукру при температурі вище 40°С.

Розчини желатину мають низьку в'язкість, яка
залежить від рН і мінімальна в ізоелектричній точці.

При охолодженні водного розчину желатину
відбувається підвищення в'язкості з переходом в стан
гелю. Це так званий зол - гель-перехід.

Для утворення гелю потрібна досить висока
концентрація желатину і температура, яка має бути
нижче за точку твердіння (приблизно 30°С).



Механізм утворення гелю желатином, як і будь-яким іншим
желюючим агентом, пов’язаний з формуванням тривимірної
сітчастої структури.

Желатин розбухає в холодній воді, поглинаючи від 5 до 10
об’ємів води. При температурі 50-60 С ланцюги желатину
розходяться з утворенням малов'язкого розчину. При
охолодженні утворюється гель.

При охолодженні сегменти, багаті амінокислотами різних
поліпептидних ланцюгів, приймають спіральну конфігурацію.
Водневі зв'язки з участю або без участі молекул води
стабілізують структуру, що утворилася. Ці зв'язки розподілені по
усій довжині ланцюга, що пояснює унікальні властивості
желатинових гелів.



Для вітчизняної
харчової промисловості
желатин випускають
трьох марок (13, 11,
10), що розрізняються
за якістю.

Кращим є желатин
марки 13.

Наявність в желатині
солей важких металів,
сторонні домішки не
допускається.



Желатин застосовують в харчових продуктах, в основному, як
гелеутворювач і стабілізатор, додаючи його в різні композиції у кількості 1,5
- 2,2 %.
Зокрема, желатин використовують для стабілізації структури м'ясних і

рибних продуктів.
У виробництві морозива застосовують 0,2 -0,5% - ові розчини желатину

для надання гладкості і регулювання розмірів кристалів льоду.
Желатин - природний компонент харчових продуктів, тому обмежень по

його застосуванню немає. Проте слід враховувати, що продукти, що містять
желатин, можуть мати сторонній, не властивий їм присмак. Крім того, вони
більшою мірою схильні до мікробіологічного псування.

Харчовий продукт Концентрація
желатину, %

Технологічна функція

М’ясні продукти
Кондитерські вироби
Десерти на гелевій основі
Йогурти
Муси

1-5
3-10
4-6
0,3-1,0
1-3

Гелеутворююча
»
»
»
Стабілізаційна

Сфера застосування желатину в залежності від технологічних функцій



Казеїн

Білки молока представлені в
основному казеїном (80 - 83 %) і
сироватковими білками.

Казеїн отримують шляхом
осадження зі знежиреного молока при
ізоелектричній точці (рН 4,6) і
температурі 20 °С.

Залежно від виду осаджувачів
випускають солянокислий,
молочнокислий, хлорокальцієвий та
інші види казеїну, що різняться
функціональ-ними властивостями.

Проте, усі види казеїну здатні
утворювати гелі. У харчовій технології
казеїн використовують як емульгатор і
загусник для виробництва майонезних
соусів і кондитерських желейних
виробів.



Стабілізатори

Стабілізатори - речовини, головною технологічною
функцією яких є стабілізація гомогенної харчової системи,
утвореної з двох речовин або речовин, що більше не
змішуються, та поліпшення міри гомогенізації цієї системи.



По своїй поведінці в харчових системах
стабілізатори займають проміжне положення між
емульгаторами і загусниками.

Ефект стабілізації може бути досягнутий як за
рахунок адсорбції їх молекул на лінії поділу фаз, що
утворюються частками дисперсної фази і
дисперсійного середовища, або за рахунок
підвищення в'язкості дисперсійного середовища, що
містить частки дисперсної фази.



По структурі і властивостям
більшість натуральних харчових
стабілізаторів є гідроколоїдом.

Стабілізатори складаються з дуже
великих і об'ємних полімерних
макромолекул, завдяки чому
проходить їх гідратація і набрякання;

Стабілізатори проявляють
здатність до гелеутворення, що
дозволяє значною мірою змінювати
реологічні характеристики харчових
систем.

Завдяки своїм іонообмінним
властивостям і
комплексоутворюючій здатності
більшість натуральних харчових
стабілізаторів здатні виводити іони
важких металів і радіонуклідів з
організму.



Натуральні харчові стабілізатори
- це група речовин різної хімічної
природи, яка має полімерне
походження, отриманих з сировини
рослинного і тваринного
походження.

Створення нових рецептур
харчових продуктів з
використанням натуральних
стабілізаторів дозволяє розширити
асортимент молочних продуктів,
м'ясних виробів делікатесної групи,
охолоджених і заморожених
десертів (мусів, щербетів, суфле та
ін.), борошняних кондитерських
виробів з фруктово-ягідними
начинками, напоїв та багато іншого.





Більшість натуральних гідроколоїдних стабілізаторів є
полісахаридами.

До стабілізаторів відносяться білки, желатин, казеїнати.

Гідроколоїд забезпечує отримання продуктів певної
консистенції, покращує і зберігає їх структуру, позитивно
впливає на відчуття смаку.

Унікальна здатність утворювати гелі робить їх
незамінними інгредієнтами у виробництві молочних,
м’ясних, рибних продуктів, безалкогольних напоїв,
хлібобулочних і кондитерських виробів.



До функціонально-технологічних властивостей
натуральних харчових гідроколоїдних стабілізаторів
відносять:
• здатність до гелеутворення;
• збільшення в'язкості продуктів і зниження ризику

виникнення синерезису;
• структуризація і ущільнення харчових сумішей,

поліпшення їх органолептичних показників;
• підвищення вологозв’язуючої здатності харчових

сумішей;
• підвищення харчової цінності продуктів з одночасним

зниженням калорійності;
• збільшення тривалості їх зберігання;
• збільшення об'ємів виходу готових виробів зі зниженням

витрат сировини;
• зниження собівартості готової продукції.



Стабілізатори,що дозволені до застосування при виробництві
харчових продуктів

Е- номер Харчова добавка Харчові продукти
Максимальний рівень в 

продуктах

Е263 Ацетат кальцію Відповідно ТІ Відповідно ТІ

Е383 Гліцерофосфат кальцію Теж Теж

Е570 Жирні кислоти (з харчових жирів) » »

Е501 Карбонат калію » »

Е999 Квиллайї екстракт
Напої безалкогольні на
ароматизаторах, сидр

0,2 г/л з розрахунку на
безводний екстракт

Е387 Оксистеарин
Олія рослинна, жири
кулинарні

1,25 г/кг
-

E1201- Полівінілпірролідон

Е1202 Полівінілполіпіролідон

Е1200 Полідекстрози А та N Відповідно ТІ Відповідно ТІ

Е1505 Триетил цитрат Яєчний білок сухий Теж

Е460 Целюлоза Відповідно ТІ »

E460i Мікрокристалічна целюлоза



Е- номер Харчова добавка Харчові продукти
Максимальний рівень в 

продуктах

Е460іі Порошкоподібна Відповідно ТІ Відповідно ТІ

Е464 Гідроксипропілметилцелюлоза Відповідно ТІ

Е463 Гідроксипропілцелюлоза Відповідно ТІ

Е466
Карбоксиметилцелюлоза та
карбоксиметилцелюлози натрієва сіль
(КМЦ)

Відповідно ТІ

Е469 Карбоксиметилцелюлоза
ферментована Відповідно ТІ

Е461 Метилцелюлоза Відповідно ТІ

Е465 Метилетилцелюлоза

Е467 Етилгідроксиетилцелюлоза

Е462 Етилцелюлоза





За останні десятиліття в світі технологій і асортименту харчових

продуктів відбулися величезні зміни, а саме:

* зміни в способах отримання і на самих продуктах (хлібі, борошняних

кондитерських виробах, напоях і ін.).

* поява функціональних продуктів, продуктів лікувального, дитячого

харчування і т.д., з новим складом і властивостями.

*зміни в спрощенні технологій і скороченні виробничих циклів, 

висловилися в принципово нових технологічних і апаратурних

рішеннях.



Зміни в технологіях отримання продуктів пов'язані:

з розумінням ролі харчування в житті людини,

взаємозв'язку якості їжі і хвороб цивілізації,

проявом нових умов і ритму життя,

екологічних проблем,

застосуванням харчових, біологічно активних

добавок та поліпшувачів.



Технологічні

добавки
Прискорення технологічних процесів забезпечують

ферментні препарати,

хімічні каталізатори,

екстрагенти і інші речовини.

Для регулювання і поліпшення текстури харчових систем і готових продуктів
використовують

емульгатори,

гелеутворювачі,

стабілізатори,

Для поліпшення якості сировини і готових продуктів застосовують

відбілювачі борошна,

фіксатори міоглобіну.

Для запобігання грудкування і злежування продукту застосовують

поліруючі засоби



Ефективність застосування харчових добавок 

для вирішення технологічних задач вимагає

їх підбору і застосування з урахуванням

*особливостей хімічної будови,

*функціональних властивостей,

*характеру дії самих харчових добавок,

*виду продукту,

*особливостей сировини,

*складу харчової системи,

*технології отримання готового продукту,

*обладнання,

*упаковки і умов зберігання.

У загальному вигляді розробка технології підбору та застосування

технологічних харчових добавок представлена на рис.





*Схема найбільш повно відображає всі етапи технології

підбору і застосування нових харчових добавок.

*При роботі з харчовими добавками різного функціонального

призначення немає необхідності проводити окремі етапи цієї

роботи.

*При визначенні доцільності застосування харчової добавки як 

при виробництві традиційних харчових продуктів, де вона 

раніше не використовувалася, так і при створенні технології

нових харчових продуктів необхідно враховувати особливості

харчових систем, в які вноситься харчова добавка, правильно 

визначити етап і спосіб її внесення, оцінити ефективність

використання , в тому числі і економічну.



До харчових добавок технологічного призначення
відносяться (що раніше не розглянуті):

• прискорювачі технологічних процесів (ферментні
препарати);

• фіксатори міоглобіну;

• речовини, що поліпшують якість борошна і хліба;

• розчинники.



*ФИКСАТОРИ МІОГЛОБІНУ

харчові технологічні добавки, що забезпечують стійкий рожево-

червоний колір м'ясних і рибних виробів, є консервуючими

речовинами для м'яса і м'ясопродуктів, а також застосовуються

в сироварінні для запобігання спучування сирів і бринз



Е-номер Харчова добавка Технологічна функція

Е249
Е250
Е251
Е252

Нітрит калію
Нітрит натрію
Нітрат натрію
Нітрат калію

Консервант, фіксатор
забарвлення теж

Фіксатори міоглобіну, дозвіл до застосування



*Механізм фарбування

нітритами
*Нітрити при взаємодії з ферментами м'яса (міоглобіном) 

утворюють нітрозогемоглобін - речовина червоного кольору.

*При тепловій обробці нітрозогемоглобін переходить в гемоглобін, 
що надає м'ясним продуктам стійкий червоний колір.

*Нітрити грають основну роль в забезпеченні червоного кольору
ковбасних виробів.



*Нітрати не є метгемоглобіноутворювачами, але за певних умов 

і в першу чергу в залежності від особливостей складу харчових

продуктів і мікрофлори шлунково-кишкового тракту частина їх

відновлюється до нітритів



*Незважаючи на широке поширення нітратів в природі, як харчові
добавки вони викликають все більше занепокоєння у фізіологів.

*Це пов'язано зі здатністю частково відновлюватися в більш токсичні
нітрити

*Механізм токсичної дії останніх на організм полягає у взаємодії з 
гемоглобіном крові і утворення метгемоглобіну, яка здатна
зв'язувати і переносити кисень.

*ДСД нітритів - 0,2 мг / кг маси тіла людини



*У зв'язку з токсичністю нітратів і нітритів їх споживання сурово 
регламентовано.

*При використанні нітратів і нітритів у складі шкільних сумішей
максимальний рівень нітритів у таких продуктах розраховують з 
урахуванням нітритів, що утворюються з нітратів.

*Зниження до мінімального рівня вмісту в харчових раціонах нітратів і 
нітритів - актуальне завдання.



ТЕХНОЛОГІЧНІ ДОБАВКИ, ЩО 

ПОЛІПШУЮТЬ ЯКІСТЬ ХЛІБА
*Доцільність і ефективність використання харчових добавок в 

якості покращувачів борошна і хліба визначається
хлібопекарськими властивостями борошна, особливостями
технологічного процесу, рецептурою, способами приготування
хліба.

*Спектр застосування харчових добавок, що використовуються в 
хлібопеченні, вкрай широкий, крім того, в хлібопеченні також
застосовуються комплексні харчові добавки



Класифікація харчових добавок, застосовуваних в 

хлібопеченні



Е-номер Харчова добавка Технологічна функція
Е920 L-Цистеїн і його натрієва та 

калієва солі
Покращувач борошна і хліба

Е921 L-Цистеїн і його натрієвая і 
калієвая солі

Покращувач борошна і хліба

Е927а Азодікарбонамід теж
Е927b Карбамід (мочевина) »
Е928 Пероксид бензоіла Покращувач борошна і хліба, 

консервант
Е930 Пероксид кальцію Покращувач борошна і хліба

Технологічні добавки, дозволені до 
застосування, для поліпшення борошна і 

хліба



РОЗЧИННИКИ

В ході технологічних процесів (виробництво жирів, риби, чаю, кави та ін) 

застосовуються розчинники

Розчинники застосовують під час добування жирів і масел, знежирюванні риби та 

інших продуктів, декофеінізації кави і чаю.

Розчинники вибирають в залежності від їх здатності селективно розчиняти певні

харчові компоненти.

Крім технологічних основними гігієнічними вимогами при виборі розчинників є 

відсутність токсичності їх залишкових кількостей і речовин, що утворюються в 

результаті реакції між розчинником і харчовими інгредієнтами.



Розчинник Харчовий продукт переділ, мг/кг, мг/л

Бензин екстракційний Екстракція харчових
рослинних масел

Застосування по НТД.
Залишки екстрактора в
оліях не допускається.

Гексан Те ж Те ж

Дихлоретан Те ж Те ж

Спирт етиловий
ректифікований

Харчові ароматичні
есенції

Застосування по НТД

Рідкий діоксид вуглецю Екстракти Те ж

Органічні розчинники, що

застосовуються при виробництві

харчових продуктів



*Пропіленти

Пропіленти - це гази, що виштовхують продукт з контейнера. 

Хімічні властивості пропіллентів дозволяють застосовувати

деякі з них в якості екстрагуючих агентів, тому вони 

відносяться до допоміжних матеріалів.

Перелік дозволених розчинників, пропіллентів, газових

середовищ, що застосовуються при упаковці, наведено в 

табл.



Е-
номер

Харчова добавка Суміжні технологічні функції

Е940 Дихлордифторметан (хладон-12) Пропіллент, хладогент
Е941 Азот Газове середовище для упаковки

та зберігання, хладогента

Е943а Бутан Пропіллент
Е943b Ізобутан Теж
Е944 Пропан »
Е945 Хлорпентафторетан »
Е946 Октафторциклобутан »

Пропілленти,
дозволені до застосування



*Піногасники

*Ця група речовин об'єднує добавки, що володіють

здатністю попереджати або знижувати утворення піни.



*У ряді випадків утворення піни може викликати серйозні проблеми в 
ході технологічного процесу або негативно позначитися на якості
кінцевого продукту.

*Зокрема, піни можуть знижувати продуктивність обладнання і 
підвищувати технологічний час і витрати.

*Вони заважають проведенню технологічних процесів, пов'язаних з 
фільтруванням, центрифугуванням, випаровуванням, дистиляцією і т 
п.

*У подібних випадках вдаються до їх гасіння. Для цих цілей можуть
бути використані, зокрема, нехімічні методи - механічні або фізичні
(перемішування, нагрівання, охолодження і т. п.).

*Однак найбільш економічним і ефективним є застосування хімічних
піногасників.



Ефективний хімічний піногасник повинен відповідати ряду вимог:

*володіти більш низьким поверхневим натягом у порівнянні з 

системою, в яку він додається (бути більш поверхнево-активним у 

порівнянні з піноутворювачем);

*добре диспергувати в системі;

*мати низьку розчинність в системі;

*бути інертним;

*не залишати значного осаду або запаху;

*відповідати нормативам безпеки.



Е-номер Технологічна функція Пропілленти

Е404
Е570
Е900
Е1521

альгінат кальцію
Жирні кислоти
Полідиметилсилоксан
поліетиленгліколь

Загущувач, стабілізатор
Стабілізатор піни, 
глазуруючий Емульгатор, 
добавка, що перешкоджає
злежуванню і зкомкуванню
Диспергатор, пластифікатор

Харчові добавки з технологічними функціями
піногасників, дозволені до застосування при виробництві

харчових продуктів



При виборі конкретного піногасника повинні враховуватися такі

чинники

*хімічна природа піноутворюючого агента;

*тенденція піноутворення;

*розчинність і концентрація;

*присутність електролітів, колоїдів або інших поверхнево-

активних речовин;

*температура, рН та в'язкість системи;

*використовуване технологічне обладнання;

*кінцеве призначення продукту, що містить піногасник



*У харчовій промисловості найбільш широко 

використовуються силіконові піногасники (Е900), оскільки

вони в найбільшій мірі відповідають всім необхідним

вимогам.



Полідиметилсилоксан (Е 900), званий також деміфікон або

семіфікон, являє собою синтетичну суміш кремнійвміщуваного

з'єднання диметилполісилоксану і силікагелю (діоксиду

кремнію).

Полісілоксани мають високу водовідштовхувальну здатність, 

інертні і використовуються в концентрації 10 мг / кг.

ДСП цих добавок становлять 0 - 25 мг на 1 кг маси тіла людини.



*НАПОВНЮВАЧІ

*Відомо, що клітинні стінки рослин представляють собою 

комплексну матрицю, що складається з целюлози і лігніну

гемоцеллюлоз.

*Геміцелюлози - клас полісахаридів, які не засвоюються

організмом людини.

*Основний представник гемоцеллюлоз в харчових

продуктах - ксілан. Цей полімер складається в основному з 

(1,4) -ксілопіранозільних одиниць, часто містить (L-

apaбінофуранозільні бічні ланцюги від третьої позиції

декількох D-ксілозних кілець.



Присутність гемицеллюлоз в хлібопекарських виробах має значення

завдяки здатності зв'язувати воду. При приготуванні тіста з пшеничного 

борошна вони покращують якість замісу, зменшують енергію

перемішування, беруть участь у формуванні структури тіста, зокрема

клейковини, що в результаті надає сприятливу дію на обсяг хліба.

Геміцелюлози гальмують черствіння хліба.

Друга важлива функція гемицеллюлоз в харчових продуктах полягає в 

тому, що вони як харчові волокна утворюють частину неперетравлюваного

комплексу, що надзвичайно важливий для перистальтики кишечника.

Ефект цих полісахаридів щодо жовчних кислот і метаболізму стероїдів

недостатньо вивчений; відомо, однак, що вони важливі для видалення

жовчних кислот і зниження рівня холестерину в крові.

Встановлено, що харчові волокна, в тому числі геміцелюлози, знижують

ризик серцево-судинних захворювань і злоякісних новоутворень прямої

кишки, а у хворих на діабет - потреба в інсуліні.



Целюлоза - моноглюкан, що складається з лінійних ланцюгів альфа-D- (1,4) -

глюкопіранозних одиниць.

Виняткова лінійність целюлози дає можливість молекулам асоціюватися, що

відбувається в рослинах.

Целюлоза має аморфні і кристалічні області, і саме аморфні зони піддаються

впливу розчинників і хімічних реагентів.

При виробництві харчових продуктів застосовується мікрокристалічна

целюлоза, яку отримують шляхом кислотного гідролізу целюлози.

В цьому випадку аморфні зони гідролізовані кислотою, залишаються тільки

невеликі кислотостійкі області.

Целюлоза мікрокристалічна використовується як наповнювач і реологічний

компонент в низькокалорійних харчових продуктах.



У харчових технологіях знаходять

застосування целюлоза і її похідні:

*мікрокристалічна целюлоза, метилцелюлоза,

*карбоксиметилцелюлоза (КМЦ),

*гідроксипропілцелюлоза,

*гідроксипропілметилцелюлоза,

*метілетілцеллюлоза.

Ці сполуки додають в морозиво, кондитерські вироби і соуси. 

Похідні целюлози застосовують в якості дієтичних волокон при 

створенні збалансованих продуктів харчування.



*РОЗПУШУВАЧІ

До розпушувача тіста відносять

дріжджі хлібопекарські, що

представляють собою біомасу

живих клітин, здатних

зброджувати цукровмісне

середовище.

У кондитерському і 

хлібопекарському виробництві

застосовують також хімічні

розпушувачі



*Хімічні розпушувачі

*Застосовують при виробленні виробів з 

високим вмістом цукру і жиру, так як 

використання в цих умовах хлібопекарських

дріжджів не представляється можливим: 

високий осмотичний тиск в середовищі з 

цукром призводить до плазмолізу клітин.

*Тісто розпушується газами, що утворюються

при розкладанні хімічних розпушувачів.



Як хімічні розпушувачі використовують
*гідрокарбонат натрію NaHCO3,

*карбонат амонію (NH4) 2CO3

*їх суміш у співвідношенні 88: 12.

Гидрокарбонат натрію (сода харчова) - кристалічний порошок білого кольору, без 

запаху, з солонуватим слабколужних смаком.

Розчинність його у воді залежить від температури:

*при 0 ° С в 100 г води розчиняється 6,9 г,

*при 15 ° С - 8,9,

*при 30 ° С -11,1,

*при 50 ° С -14,5,

*при 60 ° С -14,09 г соди.

У складі препарату повинно міститися не менше 98,5% бікарбонату натрію і не більше

1% вологи. Солей амонію, важких металів, миш'яку в ньому бути не повинно



*Карбонат амонію - білий дрібнозернистий
порошок з сильно вираженим запахом 
аміаку.

* Вміст аміаку в ньому становить 28 - 35%, 
нелетких речовин - не більше 0,001%.

*Він повністю розчиняється в воді в 
співвідношенні 1: 5.

*У виробництві борошняних кондитерських
виробів карбонат амонію і гідрокарбонат
натрію застосовують спільно.

*У рецептурах використовують карбонат 
амонію 0,6-1 кг на 1 т кондитерських виробів
дозування гідрокарбонату натрію 5-7 кг.



*ФЕРМЕНТНІ 

ПРЕПАРАТИ

*Ферментні препарати представляють собою очищені і концентровані
продукти, що містять певні ферменти (ензими) або комплекс 
ферментів, характерних для біологічних середовищ і організмів -
продуцентів.

*Вони є важливим елементом в технологіях харчових продуктів і 
застосовуються для інтенсифікації технологічних процесів і 
підвищення якості продуктів харчування.

*Ферменти високої якості дозволяють поліпшити технологію, 
скоротити витрати і навіть отримати нові продукти. Це один з 
найбільш ефективних і перспективних способів прискорення
технологічних процесів.



*НОМЕНКЛАТУА 

ФЕРМЕНТІВ
У відповідності з міжнародною номенклатурою і типами каталізуючими

ними реакціями ензими діляться на шість основних груп:

*оксидоредуктаза - клас ферментів, що каталізують окислювально-

відновні реакції;

* трансферази - ферменти, що переносять різні хімічні угруповання;

* гідролази - ферменти, що каталізують реакції розщеплення

внутрішньомолекулярних зв'язків, що протікають з приєднанням води в 

точці розщеплення;

*ліази - ферменти, що видаляють радикали негідролітичним шляхом з 

утворенням подвійних зв'язків;

* ізомерази - клас ферментів, що каталізують взаємні перетворення

ізомерів;

*лігази - ферменти, що каталізують приєднання один до одного двох

молекул при розщепленні пірофосфатного зв'язку в АТФ або подібної

речовини



ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА 

РЕАКЦІЇ ФЕРМЕНТАЦІЇ

На активність ферментів і на швидкість реакції

ферментативного каталізу впливають різні фактори:

• концентрація і доступність субстрату;

• концентрація ферменту;

• температура реакції;

• рН реакції;

• тривалість процесу;

• наявність інгібіторів або активаторів.



При низьких концентраціях субстратів реакції ферментації

відносяться до кінетичних реакцій нульового порядку.

Швидкість реакції залежить від залишкової концентрації

субстрату.

Швидкість більшості реакцій ферментації відповідає

кінетичному рівнянню першого порядку

dП / dT = k (S-П),

де

dП / dT- швидкість утворення продукту,

(S-П) - залишкова концентрація субстрату в даний момент.



Наявність високих концентрацій субстратів абсолютно не гарантує

протікання реакції.

Для проведення каталізу субстрат повинен знаходитися в контакті з 

ферментом.

Типовим прикладом вищесказаного є гідроліз Тріал-цилгліцерину

ліпазами.

Фермент гидрофилен, в той час як субстрат гидрофобен.

Застосування емульгатора, що забезпечує контакт ферменту і субстрату, 

значно збільшує швидкість гідролізу



*Вплив температури на ферменти двояко

*Для більшості реакцій швидкість реакції з 
підвищенням температури збільшується за 
рахунок кінетичної енергії реагентів

*До критичної температури ферменти поводяться
аналогічно, вище критичної - починається
зниження швидкості процесу

*При підвищених температурах швидкості реакції і 
денатурації ферментів однаково великі

*Температура оптимізується з урахуванням обох
реакцій



*Абсолютною є залежність активності ферментів від

величини рН.

* При цьому для одних ферментів діапазон оптимальних

значень рН вузький, а для інших – широкий.

*Стабільність ферментів також залежить від рН.

*Навіть обмежені зміни рН можуть несприятливо

позначатися на реакції, що каталізується ферментами.

*Обґрунтованим є введення ферментів в реакційну масу

тільки після того, як досягнуто необхідне значення рН.



*Важливим фактором в реакціях ферментації є 

час.

*Для реакції ферментативного каталізу першого

порядку швидкість реакції з часом зменшується, 

так як зменшується доступність субстрату.

*Такі реакції ферментативного каталізу

вимагають досить багато часу для її

завершення.



Хімічні речовини, здатні надавати шкідливий вплив на реакцію

ферментації, отримали назву «інгібітори»

В якості таких речовин можуть виступати метали (мідь, залізо, 

кальцій) або з'єднання з субстратів.

Прикладом інгібітору, пов'язаного з субстратом, є трипсин -

інгібітор з сої

Залежно від виду впливу інгібітори поділяють на п'ять груп

• конкуруючі;

• неконкуруючі,

• змішані,

• специфічні;

• неспецифічні



*Деякі речовини здатні, навпаки, активувати або

стабілізувати ферменти

*У зв'язку з цим у складі ферментних препаратів можуть

міститися деякі хімічні речовини з числа харчових

добавок (хлорид калію, фосфат натрію, гліцерин і ін.), 

Введені для стандартизації активності і підвищення

стабільності.

*Деякі види ферментних препаратів випускаються у 

вигляді іммобілізованих, нанесених на твердий або

колоїдний носій.



*ВИБІР ФЕРМЕНТІВ ДЛЯ 

ХАРЧОВИХ ЦІЛЕЙ

При виборі ферментів для харчових виробництв

необхідно враховувати:

*джерело, форму і наявність дозволу на їх

використання;

*доступність якісного продукту;

*зручність у використанні (переважні іммобілізовані

або розчинні ферменти);

*вартість за одиницю активності ферменту.



Використовувані в харчовій промисловості ферменти мають

широкий спектр застосування















* ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ФЕРМЕНТІВ 

В ХАРЧОВИХ ПРОДУКТАХ

* У різних країнах вимоги, що пред'являються ферментам, неоднакові.

* Більшість розвинених країн дотримується правил Об'єднаного комітету експертів з 

харчових добавок ФАО-ВОЗ, проте єдиної угоди для європейських країн не існує.

* У Бельгії та Італії ферменти розглядають як засоби переробки.

* У Греції, Ірландії, Нідерландах та Великобританії не існує контролю за використанням

ферментів. Однак у Великобританії джерело поставки повинно бути офіційно

дозволеним регулюючим агентством.

* У Франції та Німеччині ферменти відносять до харчових добавок, і якщо вони 

дозволені у Франції, не потрібно дозволу на їх використання в Німеччині.

* Існують суворі нормативи на використання ферментів в Данії; дозвіл на їх

використання видається Датським національним харчовим інститутом.

* У Канаді ензими розглядаються як харчові добавки і сертифікуються відповідно.

* У США ферменти можуть бути використані в харчових продуктах, якщо мають статус 

GRAS ( «загальноприйняті, безпечні»). Ферменти, що не входять в цей список, 

розглядаються як добавки і можуть бути використані тільки після дозволу.

* В Японії комерційні ферменти розглядають як синтетичні продукти, які повинні бути 

включені в список Харчового комітету та підлягають сертифікації.



Ферментний препарат Джерело отримання
Ферментні препарати тваринного походження

α-Амілаза Підшлункові залози великої рогатої худоби, свиней
Каталаза Печінка великої рогатої худоби, коней
Лізоцим Білок курячих яєць
Ліпаза Шлунки, підшлунки, сичуга, слинні залози великої рогатої

худоби

Пепсин Шлунки свиней
Пепсин пташиний Предшлунок курей
Сичужний фермент Шлунки, сичуга великої рогатої худоби, телят, кіз, козенят,

овець, ягнят

Трипсин Підшлункові залози великої рогатої худоби, свиней
Фосфоліпаза Підшлункові залози телят, ягнят, козенят
Хімозін Теж

Ферментні препарати, дозволені до застосування



Ферментні препарати рослинного походження
Бромелаїн Ананас (Ananas spp.)
Ліпозідаза Соя
Мальткарбогідрази Ячмінь, ячмінний солод
Папаін Папайя (Carica papaya)
Хімпапаін Теж
Фіцин Інжир (Ficus spp.)
Алкогольдегідрогеназа Saccharomyces cerevisiae
α-Амілаза Aspergillus niger Aspergillus oryzae Bacillus hcheniformis

Bacillus stearothermophilus Bacillus subtilis Rhizopus
delemar Rhizopus oryzae

β-Амілаза Bacillus cere us Bacillus megaterium
Bacillus subtilis

Арабінофуранозідаза Aspergillus niger
α-Галактозідаза Aspergillus niger Mortierella vinacea sp. Saccharomyces

carlsbergensis
Геміцеллюлаза Aspergillus niger Aspergillus oryzae Bacillus subtilis

Rhizopus delemar Rhizopus oryzae Sporotrichum
dimorphosporum Trichoderma reesei

β-Глюканаза Aspergillus niger Bacillus subtihs Tnchoderma harzianum
Эндо-β-глюканаза Aspergillus niger Aspergillus oryzae Bacillus circulans

Bacillus subtihs Penicilkum emersonn Rhizopus delemar
Rhizopus oryzae Tnchoderma reesei Disporotnchum
dimorphosporum



Глюкоамілаза або амілоглюкозідаза Aspergillus awamon Aspergillus niger Aspergillus oryzae Rhizopus
amhizus Rhizopus delemar Rhizopus mveus Rhizopus oryzae
Tnchoderma reesei

β-Глюкозідаза Trichoderma harzianum
Экзо-α-глюкозідаза Aspergillus niger
Глюкозізомераза Actinoplanes missounensis Arhtrobacter sp Bacillus coagulans

Streptomyces albus Streptomyces olivaceus Streptomyces
olivochromogenes Streptomyces rubigmosus Streptomyces sp
Streptomyces violaceoniger

Глюкозоксідаза Aspergillus species
Декстраназа Bacillus subtihs Klebsiella aerogenes Penicillium funiculosum

Penicillium lilacinum
Ізомераза Bacillus cereus
Інвертаза Aspergillus niger

Bacillus subtilis Kluyveromyces fragilis Saccharomyces carlsbergensis
Saccharomyces cerevisiae Saccharomyces sp

Інуліназа Aspergillus niger Kluyveromyces fragilis Sporotnchurn dimorphospomm
Streptomyces sp

Каталаза Aspergillus niger Micrococcus lysodeicticus
Ксіланаза Aspergillus niger Sporotnchurn dimorphosponum Streptomyces sp

Tnchoderma reesei
Лактаза Aspergillus niger
(β-галактозідаза) Aspergillus oryzae Kluyveromyces fragilis Kluyveromyces lactis

Saccharomyces sp.

Лактопероксидаза згідно ТІ



Ліпаза Aspergillus flavus Aspergillus niger Aspergillus oryzae Brevibacterium lineus
Candida hpolytica Mucorjavanicus Mucor miehei Mucor pusillus Rhizopus
arnhizus Rhizopus delemar Rhizopus nigrican Rhizopus niveus

Мальтаза або α-глюкозидаза Aspergillus niger Aspergillus oryzae Rhizopus oryzae Trichoderma reesei

Мелібіазз Mortierella vinacea sp. Saccharomyces carlsbergensis
Нітратредуктаза Micrococcus violagabnella
Пектиназа Aspergillus awamori Aspergillus foetidus Aspergillus niger Aspergillus oryzae

Penicillium simplicissium Rhizopus oryzae Trichoderma reesei

Пектинліаза Aspergillus niger
Пектинестераза Aspergillus niger
Полігалактуроназа Aspergillus niger
Протеаза (включаючи молоко-згортаючі
ферменти)

Aspergillus melleus Aspergillus niger Aspergillus oryzae Bacillus cereus Bacillus
licheniformis Bacillus subtilis Brevibacterium lineus Endothia parasitica
Lactobacillus casei Micrococcus caseolylicus Mucor miehei Mucor pusillus
Streptococcus cremoris Streptococcus lactis

Пуллуланаза Bacillus acidopullulyticus Bacillus subtilis Klebsiella aerogenes

Ферментний препарат Источник получения
Серинпротеіназа Bacillus acidopullulyticus Streptomyces fradiae

Танназа Bacillus hcheniformis Aspergillus niger Aspergillus oryzae

Целлобіаза Aspergillus niger Trichoderma reesei
Целлюлаза Aspergillus niger Aspergillus oryzae Rhizopus delemar Rhizopus oryzae

Sporotrichum dimorphosporum Trichoderma reesei Thielavia tenestris

Естераза Muccor miehei
Декарбоксилурування яблучної кислоты Leuconostoc oenos



Поліруючі засоби

*У кондитерській промисловості в процесі
виробництва і зберігання карамельних
виробів і драже велике значення має їх
кодована поверхність, що перешкоджає
злипанню.

*До поліруючих засобів відносяться
вазелінове медичне масло, воско-жирові
суміші, парафін і тальк.



*Вазелінове масло (Е 905в) використовується для глянцювання
карамелі.

*Токсикологічні дослідження показали здатність вазелінового
масла в окремих дослідах накопичуватися в печінці і 
лімфатичних вузлах, що визначає необхідність подальшого
вивчення можливих негативних ефектів.

*Об'єднаним комітетом експертів ФАО / ВООЗ з харчових
добавок встановлено «невитончене» допустиме добове
споживання.



Воски

*Використовують воски тваринного і рослинного походження.

*Бджолиний віск - це тверда речовина з зернистим зламом білого або
частіше жовтого кольору, зі своєрідним медовим запахом.

*Плавиться при температурі 62 ... 70 ° С.

*Віск не розчиняється у воді і спирті, добре розчиняється в бензині, 
хлороформі, ефірах.

*Отримують бджолиний віск перетоплюванням стільників.

*У кондитерському виробництві бджолиний віск використовують як 
компонент, що входить до складу глянцю для дражування
кондитерських виробів, він часто міститься в мастилах для 
карамельних формуючих машин.



*Карнаубський і пальмовий віск відносяться до рослинних і восків.

*Вони покривають тонким нальотом або плівкою стебла, листя і плоди 
рослин.

*Рослинні воски можуть застосовуватися в кондитерській
промисловості аналогічно, також як і бджолиний віск, або для 
приготування харчових лаків.



*Озокерит - гірський віск - представник

викопного воску. З нього отримують віск з 

температурою плавлення 60 ... 80 ° С.

*Віск і озокерит застосовують як поліруючі

засоби в кондитерському виробництві.



*Спермацетовий віск (Е 909) - це віск тваринного походження, 
що представляє собою тверду, майже прозору речовину з 
блиском і слабким запахом.

*Спермацет отримують з верхньої частини голови кашалота.

*Температура плавлення цього виду воску 44 ... 50 ° С, 
застигання - 42 ... 44 ° С.

*Застосовується спермацет в кондитерській промисловості як 
компонент глянцю для дражування.



*Парафін

*Парафін (Е 905с) - являє собою білу або безбарвну кристалічну масу, 
тендітну, злегка жирну на дотик, без смаку і запаху.

*Парафіном називають нафтопродукт, що складається з суміші
високомолекулярних вуглеводнів, переважно нормальної побудови. Його
отримують з масляних дистилятів нафти шляхом кристалізації.

*До харчового парафіну висувають такі вимоги: відсутність сірки, фенолу, 
фурфуролу і 3,4-бенз (а) пірену, що надає канцерогенну дію.

*В кондитерській промисловості використовують парафін як основний
компонент «глянцю» для драже і карамелі. Крім того, його використовують
для запобігання прилипання кондитерських мас (наприклад, карамельної) 
до різних поверхонь, а також для парафінування паперу, використовуваної
як обгортку і етикетку для загортання цукерок, ірису, карамелі.



*Тальк

*Тальк (Е 553b) - це мінерал підкласу шаруватих силікатів.

*Сировиною для його виробництва служить мінерал тальк, при 
переробці якого отримують тальк чотирьох марок: А, Б, В і 
медичний.

*В кондитерській промисловості застосовують тальк марки А 
особливої чистоти, він має додаткове маркування «Харчовий», у 
вигляді тонко розмеленого порошку, не змочують водою.

*У вигляді домішок в тальку зазвичай містяться залізо, марганець, 
нікель, кальцій та інші елементи. Домішки миш'яку за стандартом 
допускаються не більше 0,0014%.



Освітлювачі і комплексоутворюючі

речовини

*Технологічні добавки, які відносяться до цієї групи, 

застосовують для освітлення і стабілізації деяких напоїв.



*Силікони - це органічні полісилоксанові з'єднання масляної і тістоподібної консистенції

з різними показниками в'язкості і теплостійкості.

*Силікони додають до харчових продуктів для стабілізації суспензії, запобігання

спінювання прохолодних напоїв при розливі в пляшки, у виробництві жувальної гумки, 

для змащення листів в хлібопекарської та кондитерської промисловості.

*Застосовувана концентрація силікону - 0,25 ... 10 мг / кг продукту. Їх іноді

застосовують в комбінації з двоокисом кремнію. У харчових оліях та консервах з ананаса 

допускається до 10 мг / кг диметилполісилоксану, в молочному порошку - до 10 мг / кг 

двоокису кремнію.

*Токсикологічні дослідження показали на окремих піддослідних тварин можливість

зміни діяльності статевих залоз при вживанні силіконів. Тому для диметилполісилоксану

було з застереженнями встановлено прийнятне добове споживання до 25 мг на 1 кг маси

тіла.



*Таніни харчові (Е 181) - це неоднорідні суміші різних

ефірів глюкози і галової кислоти (галдотаніна).

*Танін має терпкий смак, розчиняється в етанолі і 

гліцерині, в воді дає колоїдні розчини.

*Танін пов'язує білки і випадає з розчинів або суспензій в 

ряді осадів, тому він може бути використаний як 

освітлювач пива, вина, оцту і т.п. в концентраціях близько

0,1 г / л.

*Таніни дозволені до застосування, а за кордоном або не 

дозволені, або не згадуються в офіційних документах по 

харчовим добавкам



*Фітинова кислота (Е 391) зустрічається в рослинах у 

вигляді солей кальцію і магнію.

*Застосовується в основному у вигляді солей кальцію для 

освітлення вина.

*При додаванні їх в кількості 200 мг / л у результаті

утворення погано розчинного комплексу випадає в осад.

*Відомостей про її токсичність в літературі немає.



*Оксид азоту.

*Оксид азоту (NО) відомий під назвою

звеселяючого газу.

*У виробництві харчових продуктів

використовується як піноутворюючий засіб для 

вершків.

*Дозволена до застосування в багатьох країнах



*Етілендиамінтетрауксуснакислота (ЕДТА). Здатність ЕДТА 

утворювати стабільні комплекси з іонами металів

використовується у виробництві харчових продуктів для 

зв'язування слідів металів.

*У харчовій промисловості застосовують солі натрію і 

етилендіамінтетраацетат кальцію-натрію (Е 385),

*Комерційні препарати відомі під назвами «Комплекс», 

«хелаплекс», «натрій-версенат», «Версія», «тітріплекс», 

«секвестрон», «трилон Б» і «ідренал». Застосовуються

хелатні сполуки для обробки вин.



*Бентоніт (Е 558) використовують для освітлення соків і вин. 
Початком бентоніту є колоїдний гідрат алюмінієвої солі кремнієвої
кислоти.

*При розчиненні бентонітів у воді утворюються полідисперсні
розчини колоїдні частинки, які заряджені негативно, тоді як білкові
речовини, що входять до складу каламуті соку або вина, заряджені
позитивно. При взаємодії часток бентоніту з частинками каламуті
відбувається нейтралізація зарядів, частки каламуті випадають з 
соку у вигляді пластівців.

* Для освітлення яблучного і виноградного соків бентоніт
застосовують в кількості 0,5 ... 1,0 г / л. Дозволений до 
застосування у всіх країнах як технологічна добавка



*Кизельгур (трепел, діатоміт, інфузорна земля) являє

собою залишки (панцирі) доісторичних відкладень

морських (діатомових) водоростей.

*Завдяки особливій формі частинок (панцирів) кизельгур 

має дуже велику поверхню, через яку при фільтрації

проходить сік і очищається.

* Дозволений до застосування у всіх країнах.


	Лекція 1 ХДД
	Лекція 2 ХДД
	Лекція 3 ХДД
	Лекція 4 ХДД
	Лекція 5 ХДД
	Лекція 6 ХДД
	Лекція 7 ХДД
	Лекція 8 ХДД
	Лекція 9 ХДД

