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Лекція 1. Харчові добавки і їх класифікація 

План 

1.1 Використання харчових добавок Україні. Регулювання. Нормативні 

документи 

1.2. Визначення "харчова добавка" 

1.3. Спеціалізована міжнародна організація із застосування харчових 

добавок. 

1.4 Класифікація та кодифікація ХД 

1.5 Контроль безпеки харчових добавок. Показники безпеки ХД 

1.6 Токсикологічні дослідження харчових добавок 

1.1 Використання харчових добавок в Україні. Регулювання. 

Нормативні документи 

На сьогодні в харчовій промисловості використовуються сотні харчових 

добавок з метою одержання нових продуктів або з метою досягнення певних 

технологічних цілей. У більшості країн Європи застосовують понад 540 

відомих харчових добавок (ХД), в США їх кількість, включаючи відповідні 

суміші перевищує 1500, в Росії – 450, в Україні до 2014 року дозволеними були 

300 ХД. 

Причини, що призвели до широкого використання ХД 

– транспортування продукції на значні відстані; 

– підвищення вимог споживачів до сучасних харчових продуктів; 

– створення нових видів харчових продуктів (дієтичних, оздоровчих). 

В українському законодавстві сфера використання харчових добавок 

регулюється відповідно до Закону України "Про основні принципи та вимоги 

до безпечності та якості харчових продуктів"нової редакції від 20.01.18 

(стара назва "Про безпечність та якість харчових продуктів"), а державний 

контроль за виробництвом та застосуванням харчових добавок покладено на 

Державну санітарно-епідеміологічну службу та МОЗ України. Відомчий 

контроль за використанням харчових добавок здійснює технологічна служба 

підприємства і виробнича служба лабораторії. 

Згідно ст. 30 "...дозволяється використання лише тих харчових добавок, 

що включені до Державного реєстру харчових добавок...
1
". 

Державний реєстр харчових добавок веде МОЗУ. У Державному реєстрі 

харчових добавок, зокрема, зазначаються їх максимально допустимі рівні і 

харчові продукти, в яких вони використовуються. 

Харчові добавки, які визнані Європейським Союзом такими, що є 

безпечними для споживання людиною автоматично включаються до 

Державного реєстру харчових добавок і, відповідно дозволяється їх 

використання у виробництві харчових продуктів та харчових продуктах, які 

перебувають в обігу. 

                                                 
1
 Розділ V державна реєстрація об’єктів санітарних заходів; Стаття 29. 

Державна реєстрація об’єктів санітарних заходів; Стаття 30. Державна 

реєстрація харчових добавок; Стаття 39. Вимоги до маркування харчових 

продуктів 
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Перелік ХД, що визнані безпечними для споживання людиною наведений 

в Регламенті європейського парламенту та ради (ЄC) № 1333/2008 від 16 грудня 

2008 року про харчові добавки (викладений на 282 сторінках). 

1.2 Визначення "харчова добавка" 

У законі "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості 

харчових продуктів" наведене таке визначення ХД: 

харчова добавка – будь-яка речовина, яка зазвичай не вважається 

харчовим продуктом або його складником, але додається до харчового 

продукту з технологічною метою в процесі виробництва, та яка у результаті 

стає невід'ємною частиною продукту (термін не включає забруднюючі 

речовини, пестициди або речовини, додані до харчових продуктів для 

поліпшення їх поживних властивостей). 

Харчові добавки можуть залишатись у харчових продуктах в повному 

обсязі або у вигляді речовин, які утворюються після хімічної взаємодії добавок 

з компонентами продуктів харчування. 

До харчових добавок не відносяться дієтичні добавки (або БАДи) –

 речовини, що підвищують харчову цінність продукту. 

Дієтична добавка – харчовий продукт, що споживається у невеликих 

визначених кількостях додатково до звичайного харчового раціону, який є 

концентрованим джерелом поживних речовин, у тому числі білків, жирів, 

вуглеводів, вітамінів, мінеральних речовин (цей перелік не є виключним), і 

виготовлений у вигляді таблеток, капсул, драже, порошків, рідин або інших 

формах. 

Поживна цінність/харчова цінність – усі основні природні компоненти 

харчового продукту, включаючи вуглеводи, білки, жири, вітаміни, мінерали та 

солі. 

Допоміжні матеріали для переробки – будь-які матеріали,... які не 

споживаються у їжу самі по собі, а використовуються під час виробництва або 

переробки харчового продукту або його складових для досягнення певної 

виробничої мети, результатом чого є присутність залишків або формування 

похідних речовин у кінцевому харчовому продукті. 

Основні цілі введення ХД в харчові продукти 

1) покращення або полегшення технологічного процесу, пов’язаного з 

виготовленням, фасуванням, транспортуванням і зберіганням харчових 

продуктів (ХП); 

2) збереження харчових продуктів (підвищення стійкості ХП до різних 

видів псування); 

3) поліпшення і збереження органолептичних властивостей ХП та 

збільшення їх стабільності під час зберігання; 

4) виробництво продуктів спеціального або дієтичного призначення. 

Не допускається використання ХД 

1) для маскування технологічних дефектів, псування вихідної сировини і 

готового продукту; 
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2) для зниження харчової цінності продукту (за рахунок заміни поживних 

компонентів на карагінан, КМЦ, підсолоджувачі та ін.); 

3) у випадках, коли необхідний ефект від використання ХД може бути 

досягнутий за допомогою технологічних методів – технічно і економічно 

доцільних. 

1.3 Спеціалізована міжнародна організація із застосування харчових 

добавок. 

Оцінкою ризиків застосування харчових добавок займається 

спеціалізована міжнародна організація – Об’єднаний комітет експертів 

ФАО
2
/ВООЗ

3
 з харчових добавок та контамінатів – JECFA (Joint Exspert 

Commitee on Food Additives). 

JECFA проводить оцінку ризиків використання ХД (тобто їх безпечність), 

залишків медикаментів у тваринній продукції, контамінантів та природних 

токсинів у харчових продуктах. 

Так JECFA оцінив 2500 ХД, 40 контамінантів і природних токсинів, 90 

ветеринарних лікарських засобів. 

При комітеті створена спеціальна комісія Codex Alimentarius 

(міжурядовий орган, який включає більше 120 держав-членів), яка на основі 

наукових досліджень з безпеки використання ХД, проведених JECFA розробляє 

міжнародні стандарти на харчові продукти та інструкції по стандартам. 

1.4 Класифікація та кодифікація харчових добавок 

Харчові добавки класифікують за двома основними ознаками: 

технологічними функціями та технологічним призначенням. 

За технологічним призначенням виділяють 5 технологічних класів 

харчових добавок і допоміжні матеріали: 

1. Речовини, що покращують забарвлення продуктів: барвники, 

вибілювачі, фіксатори забарвлення. 

2. Речовини, що покращують аромат і смак продуктів: ароматизатори, 

модифікатори (підсилювачі) смаку і аромату, підсолоджувачі, цукрозамінники, 

підкислювачі, кислоти, замінники солі. 

3. Речовини, що регулюють консистенцію продуктів: емульгатори, 

піноутворювачі, загусники, гелеутворювачі, желюючі агенти, стабілізатори, 

наповнювачі. 

4. Речовини, що сприяють збільшенню терміну придатності харчових 

продуктів: консерванти, захисні (інертні) гази, захисна (інертна) атмосфера, 

антиокисники (антиоксиданти), інгібітори окиснення, синергісти 

антиоксидантів, ущільнювачі (рослинних тканин), отверджувачі, 

вологоутримуючі агенти, речовини, що перешкоджають злежуванню і 

                                                 
2
 ФАО – від англ. FAO – Food and Agricultural Organization – Продовольча і сільськогосподарська 

організація ООН. ФАО створена для боротьби за право людини на належне харчування. Одна із задач ФАО –

 розробка харчових стандартів і рекомендацій щодо їх втілення. Штаб-квартира ФАО знаходиться у Римі (біля 

Колізею). 
3
 ВООЗ – Всесвітня організація охорони здоров'я – WHO – World Health Organization, штаб квартира її 

знаходиться у Женеві. 
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грудкуванню, плівкоутворювачі, покриття, глазуруючі та глянцувальні агенти, 

стабілізатори, стабілізатори піни, стабілізатори помутніння). 

5. Технологічні добавки (речовини, що полегшують ведення 

технологічних процесів): регулятори кислотності і лужності, емульгуюючі солі, 

розпушувачі, носії, розчинники, розріджувачі, засоби для таблетування, 

роздільники, розділяючі агенти, антиадгезиви, піногасники, антиспінюючі 

агенти, засоби обробки борошна, поліпшувачі борошна, пропеленти, 

диспергатори. 

Сьогодні з’явилась велика кількість комплексних харчових добавок – 

це суміші добавок однакового або різного технологічного призначення. 

Допоміжні матеріали: висушувачі, речовини, що полегшують 

фільтрування, екстрагенти, каталізатори гідролізу і інверсії, охолоджувачі, 

охолоджувальні і заморожуючі агенти, речовини, сприяючі життєдіяльності 

корисних мікроорганізмів, каталізатори, ферменти і ферментні препарати, 

засоби для зняття шкірки (з плодів), освітлювачі (адсорбенти, флокулянти). 

Комісія з Codex Alimentarius, залежно від технологічних функцій 

поділила харчові добавки на 23 функціональні класи для маркування. 

У РЕГЛАМЕНТІ ЄC № 1333/2008 про харчові добавки виділено 26 

функціональних класів – до 23 функціональних класів, що виділила комісія з 

Codex Alimentarius, додані Комплексоутворювачі; Пакувальні гази; і 

Модифіковані крохмалі: 

1. «підсолоджувачі» — це речовини, що використовуються для надання 

солодкого смаку продуктам харчування або у столових підсолоджувачах; 

2. «барвники» — це речовини, які додають або відновлюють колір 

продукту харчування; 

3. «консерванти» — це речовини, які подовжують термін зберігання 

продуктів харчування, захищаючи їх від псування, зумовленого 

мікроорганізмами, та/або які запобігають росту патогенних мікроорганізмів; 

4. «антиоксиданти» — це речовини, які подовжують термін зберігання 

продуктів харчування, захищаючи їх від псування, що викликається 

окисненням, наприклад, від згірклості жирів і зміни кольору; 

5. «носії» — це речовини, що використовуються для розчинення, 

розбавлення, диспергування або іншої фізичної зміни харчової добавки або 

ароматизатора, харчового ферменту, поживної речовини та/або іншої речовини, 

що додається в поживних або фізіологічних цілях до продукту харчування, без 

зміни її функції (та не надаючи жодної технологічної дії) для сприяння її 

обробці, вживанню або використанню; 

6. «кислоти» — це речовини, які підвищують кислотність продукту 

харчування та/або надають йому кислого смаку; 

7. «регулятори кислотності» — це речовини, які змінюють або 

контролюють кислотність або лужність продукту харчування; 

8. «агенти, що запобігають злежуванню» — це речовини, що знижують 

тенденцію окремих частинок продукту харчування злипатися одна із одною; 
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9. «протипінні агенти» — це речовини, які запобігають або знижують 

утворення піни; 

10. «наповнювачі» — це речовини, які збільшують об'єм продукту 

харчування без суттєвого збільшення його енергетичної цінності; 

11. «емульгатори» — це речовини, які уможливлюють утворення або 

підтримку в продукті харчування однорідної суміші двох або більше фаз, що не 

змішуються, як, наприклад, олія та вода; 

12. «емульгуючі солі» — це речовини, які перетворюють білки, що 

містяться у сирі, в дисперсну форму та таким чином забезпечують однорідний 

розподіл жирів та інших компонентів; 

13. «ущільнювачі» — це речовини, які роблять або зберігають тканини 

фруктів і овочів щільними або свіжими або взаємодіють із желеутворювачами 

для отримання або загусання желе; 

14. «підсилювачі смаку та аромату» — це речовини, що підсилюють 

природний смак і/або аромат продукту харчування; 

15. «піноутворювачі» — це речовини, які уможливлюють рівномірну 

дисперсію газової фази в рідкому або твердому продукті харчування; 

16. «желеутворювачі» — це речовини, які надають продукту харчування 

консистенцію за рахунок утворення желе; 

17. «глазуруючі агенти» (включаючи мастила) — це речовини, які, при 

застосуванні їх на зовнішній поверхні продукту харчування, надають їй 

блискучого вигляду або утворюють захисний шар; 

18. «зволожувачі» — це речовини, які запобігають висиханню продукту 

харчування, нейтралізуючи дію атмосферного повітря з низькою вологістю, або 

сприяють розчиненню порошку у водному середовищі; 

19. «модифікований крохмаль» — це речовина, отримана в результаті 

однієї або кількох хімічних обробок їстівного крохмалю, який міг бути 

підданий механічній або ферментативній обробці та міг бути розріджений або 

відбілений кислотною або лужною обробкою; 

20. «пакувальні гази» — це гази, окрім повітря, які вводяться в 

контейнер до, під час або після розміщення продукту харчування в цьому 

контейнері; 

21. «витискувачі» — це гази, окрім повітря, які виштовхують продукт із 

контейнера; 

22. «розпушувачі» — це речовини або комбінації речовин, які 

вивільняють газ і таким чином збільшують об'єм тіста або рідкого тіста; 

23. «комплексоутворювачі» — це речовини, які утворюють хімічні 

комплекси з іонами металів; 

24. «стабілізатори» — це речовини, які уможливлюють підтримку 

фізико-хімічного стану продукту харчування; стабілізатори включають 

речовини, які сприяють підтримці однорідної дисперсії двох або більше 

незмішуваних речовин у продукті харчування, речовини, що стабілізують, 

зберігають або інтенсифікують колір продукту харчування, та речовини, які 

підвищують зв'язувальну здатність продукту харчування, включаючи утворення 
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поперечних зв'язків між білками, сприяючи зв’язуванню частин продукту 

харчування у відновлений продукт харчування; 

25. «загусники» — це речовини, які підвищують в'язкість продукту 

харчування; 

26. «агенти для обробки борошна» — це речовини, окрім емульгаторів, 

які додають у борошно або тісто для поліпшення його хлібопекарських якостей. 

Е-кодифікація харчових добавок 

Для гармонізації їх використання Європейською Радою була розроблена 

система цифрової кодифікації харчових добавок з літерою "Е"(від слова 

Europe), скорочено її називають системою Е-нумерації. Вона включена до 

Кодексу Аліментаріусу. 

Усі компоненти, що є дозволеними до використання Кодексом 

Аліментаріусом, включені до списку INS (International Numeral System –

 Міжнародна цифрова система) і мають свій номер. 

Цифрова кодифікація передбачає групування харчових добавок за 

технологічним призначенням. Нумерація харчових добавок розпочинається із 

числа 100 Е замінюють собою довгі назви харчових добавок. 

Коди використовують тільки у поєднанні з назвами функціональних 

класів добавок (наприклад консервант Е211).  

Допускається позначення добавки як індивідуальної речовини і як 

представника функціонального класу у поєднанні з номером Е. Наприклад: 

1) бензоат натрію або 2) консервант Е211. 

Згідно Європейської цифрової кодифікації харчові добавки поділяють 

таким чином: 

Е 100...Е 182 – барвники; 

Е 200...Е 299 – консерванти; 

Е 300...Е 399 – антиокисники (антиоксиданти); 

Е 400...Е 449 – стабілізатори консистенції; 

Е 450...Е 499 – емульгатори; 

Е 500...Е 599 – регулятори кислотності, розпушувачі; 

Е 600...Е 699 – підсилювачі смаку і аромату; 

Е 700...Е 800 – запасні індекси для іншої можливої інформації; 

Е 900 і далі – глазуруючі агенти, підсолоджувачі, засоби для обробки 

борошна, пропеленти, охолоджувачі. 

Е1000-Е1521 – герметики, ферменти, вологоутримувачі, модифікавані 

крохмалі 

Римські цифри після Е-номерів уточнюють відмінності в специфікації 

добавок однієї групи і не є обов'язковою частиною номера і позначення: 

Е339 – Фосфати натрію 

Е339 (І) – Ортофосфат натрію однозаміщений 

Е339 (ІІ) – Ортофосфат натрію двозаміщений 

Е339 (ІІІ) – Ортофосфат натрію тризаміщений 

Літери після цифри (a, b, c, d, e, f і т.д.) – це класифікаційний підрозділ: 

Е 160 – Каротини 
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Е160а – Екстракти натуральних каротиноїдів 

Е160b – Екстракти анато (біксин, норбіксин) 

Е160с – Маслосмоли паприки (капсантин, капсарубін) 

Е160d – Лікопін 

В деяких випадках після назви харчової добавки або індексу, що її 

замінює, може вказуватись її концентрація. 

Наявність харчових добавок в продуктах повинна вказуватися на 

споживчій упаковці, етикетці, банці, пакеті і в рецептурі. 

Система GRAS 

На території США органом, що визначає безпечність харчових добавок, є 

FDA (Food and Drug administration – адміністрація з їжі і ліків). 

Дозволені до використання харчові добавки наведені в списку GRAS* 

(generally recognized as safe – загальновизнані безпечними). 

В списку GRAS  кожна речовина отримує свій номер, крім того 

зазначаються їх дозування в різних категоріях харчових продуктів на території 

США. 

На етикетках харчових продуктів США у випадку використання харчової 

добавки вказується слово GRAS і його номер. 

Примітка *З 1965 року під егідою FDA та з її дозволу списки GRAS  

публікує в науковому виданні (журнал "Food Technology―) асоціація виробників 

ароматизаторів і екстрактів FEMA (Flavor and Extract Manufacturers' 

Association).  

1.5 Контроль безпеки харчових добавок. 

Показники безпеки харчових добавок 

Дослідженням харчових добавок в міжнародних масштабах займається 

Об’єднаний комітет експертів з харчових добавок (JECFA), а в Європі –

 Науковий Комітет з продуктів харчування (НКПП або SCF – Scientific 

Committee of Food), який є органом усередині Європейського Союзу, що надає 

консультації з питань достатності харчування і нешкідливості харчових 

продуктів і напоїв. 
Принцип проведення досліджень харчових добавок і контамінантів сформульований у 

документі "Гігієнічні критерії стану навколишнього середовища. Принципи оцінки безпеки 

харчових добавок і контамінантів в продуктах харчування". 

Основна вимога до харчових добавок – безпечність: не токсичність, не 

канцерогенність, не мутагенність, відсутність тератогенної дії (на плід) та 

алергічних дій. 

Безпека харчової добавки залежить від її дози – кількості речовини 

харчової добавки, яка надходить в організм за добу. 

Показники безпеки харчових добавок (регламентовані ФАО-ВООЗ): 

ДДД, мг/кг маси тіла (у англійському скороченні ADI – Acceptable Daily 

Intake) – це допустима добова доза речовини, щоденне надходження якої не 

чинить негативної дії на здоров’я людини впродовж усього життя. 

Масу тіла середньостатистичної людини приймають за 60 кг. 
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МДР, мг/кг продукту – максимально допустимий рівень добавки в 

харчовому продукті – це найбільша допустима кількість харчової добавки, що 

може додаватися або знаходитися в харчовому продукті незалежно від того чи 

додана вона до нього без посередньо, чи у складі іншого продукту 

(напівфабрикату), який вводиться згідно з рецептурою при виготовленні 

готового продукту. 

 

ДДС – допустиме добове споживання (мг/добу) речовини, яке визначається 

множенням ДДД на величину середньої маси тіла (60 кг) і відповідає кількості, 

яку людина може споживати щоденно впродовж життя без ризику для здоров’я. 

 

Порядок визначення ДДД і МДР 

І. Визначають максимально недіючу дозу харчової добавки (МНД), мг/кг 

маси тіла/ за добу (англ. No Observed Adverse Effect Level (NOAEL)). 

МНД ( NOAEL) визначається на тваринах в ході токсикологічних 

досліджень. 

ІІ. Розраховують ДДД:  МНД (NOAEL) діляться на коефіцієнт 

безпечності, який прийнято за 100: 

ДДД = МНД/100, 

де ДДД вимірюється в (мг/кг маси тіла)/за добу, МНД – в (мг/кг маси тіла)/за 

добу. 

Під час визначення ДДД середня маса тіла не враховується 

ІІІ. Обчислюють максимально допустимий рівень (МДР) присутності 

харчової добавки в кожному конкретному продукті, мг/кг продукту: 

МДР = ДДД/Р, 

де Р – кількість продуктів в добовому раціоні, в якому може міститись 

добавка, що регламентується, кг. 

1.6 Етапи токсикологічних досліджень 

Токсичність речовин визначають дослідами на тваринах (в основному – 

на пацюках). Процес перевірки триває декілька років: 

І етап – гострий експеримент, 1...2 тижні – визначення первинної 

токсикологічної оцінки харчової добавки за показником ЛД50 – доза, за якої 

гине 50% піддослідних тварин; це так званий. 

Класифікація хімічних речовин, що використовуються як харчові добавки 

за показником ЛД50 для щурів за перорального введення: 

– надзвичайно токсичні 5 мг/кг маси тіла; 

– високотоксичні 5...50 мг/кг; 

– помірно токсичні 50...500 мг/кг; 

– малотоксичні 0,5...5 г/кг; 

– практично нетоксичні 5...15 г/кг; 

– практично нешкідливі – більше 15 г/кг. 

ІІ етап – підгострий експеримент – визначають кумулятивні властивості 

харчової добавки, що проявляються як ефект поступового накопичення в 
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організмі. Вивчається рівень накопичення харчової добавки в органах і 

тканинах піддослідних тварин, її метаболітичне перетворення, швидкість і 

шляхи виведення. Важливо також на цьому етапі визначити стійкість харчової 

добавки, характер її перетворення і взаємодії з харчовими компонентами в 

продукті. 

ІІІ етап – хронічний експеримент, до 18 місяців – визначення порогової 

і максимально недіючої дози добавки МНД (NOAEL) за загальнотоксичною 

дією добавки, розраховують також ДДД з урахуванням коефіцієнту запасу, і 

МДР. 

ІV етап – проводять спостереження за добавкою, щоб підтвердити 

безпеку застосування і, якщо потрібно, внести поправку в гігієнічні нормативи. 

Інші вимоги до використання харчових добавок 

Харчові добавки повинні застосовуватися при виробництві харчових 

продуктів у мінімально необхідній для досягнення технологічного ефекту 

кількості, але не більше встановлених максимально допустимих рівнів (МДР). 

Крім того, кожна харчова добавка має свою сферу використання, тобто 

обмежений перелік продуктів, в яких вона використовується і в яких вона 

необхідна для досягнення бажаного технологічного ефекту.  

Для харчових добавок, що не становлять загрози для здоров'я людини, 

навіть у великих дозах, їхній граничний вміст визначається технологічними 

інструкціями (ТІ), рецептурами і не потребує спеціальних методів 

інструментального контролю їх вмісту в готовому продукті харчування. 
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Лекція 2. Харчові барвники. Стабілізатори кольору. 

План 

2.1. Визначення харчових барвників, їх класифікація та Е-кодифікація 

2.2. Природні барвники 

2.3. Синтетичні барвники 

2.4. Вибілювачі борошна 

2.5. Стабілізатори кольору 

1. Визначення харчових барвників, їх класифікація та Е-кодифікація 

Харчові барвники
4
 – хімічні синтетичні речовини або природні сполуки, 

які надають або посилюють колір харчового продукту чи біологічних об'єктів; 

не вживаються зазвичай як харчовий продукт або складова частина їжі. 

Мета використання харчових барвників: 

– відновлення втраченого природного забарвлення продукту; 

– надання кольору безбарвним продуктам. 

Не допускається застосування харчових барвників для маскування зміни 

кольору продукту, викликаного його псуванням, порушенням технологічних 

режимів або використанням недоброякісної сировини. 

Класифікація барвників 

І. За походженням барвники (Colour), що використовуються для 

підфарбовування харчових продуктів, поділяють на три групи: 

– натуральні барвники рослинного або тваринного походження; 

– штучні (ідентичні натуральним); 

– синтетичні органічні барвники; 

– мінеральні барвники. 

З точки зору небезпеки застосування їх в харчуванні друга і третя групи 

вимагають найбільшої уваги. 

У класифікації харчових добавок за Е-кодами, барвники мають коди від 

100 до 199. 

ІІ. За кольорами барвники поділяють на жовті, помаранчеві, червоні, 

зелени, сині, коричневі та  інших різних відтінків (таблиця 2.1). 

Таблиця 2.1 – Класифікація барвників за кольором 

Е-код Колір 

Е 100...109 Жовтий 
Е 110...119 Помаранчевий 
Е 120...129 Червоний 
Е 130...139 Синій 
Е 140...149 Зелений 
Е 150...159 Коричневий-чорний 
Е 160...199 Різні відтінки 

 

 

 

                                                 
4
 Згідно Директиви Європейського парламенту і Ради ЄС 94/36 
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ІІІ. За використанням: 

– барвники для фарбування маси та поверхні; 

– барвники для забарвлення тільки поверхні. 

До харчових барвників не відносяться: 

– речовини, що мають вторинний фарбувальний ефект (наприклад, 

фруктові або овочеві соки, кава какао); 

– поверхневі барвники для забарвлення оболонок сирів, ковбас і т.д.; 

– барвники для маркування м’яса, сирів, яєць: метилвіолет, родамін, 

фуксин кислий. 

2.2 Природні барвники 

Загальновизнаним є те, що природні барвники можуть бути 

репродуковані хімічним синтезом, але відомо, що "ідентичні природним" 

штучні барвники можуть містити забруднювачі, що вимагають токсикологічної 

оцінки, подібної до синтетичних барвників. 

Натуральні барвники зазвичай виділяють з природних джерел у вигляді 

суміші сполук, різних за своєю хімічною природою, склад якої залежить від 

джерела і технології одержання, в зв'язку, з чим забезпечити їх сталість 

зазвичай буває важко. Серед натуральних барвників можна виділити 

каротиноїди, антоціани, флавоноїди, хлорофіли та їх мідні комплекси й ін. 

Вони, як правило, не мають токсичності, але для багатьох із них встановлені, 

допустимі добові дози (ДДД). Деякі натуральні харчові барвники або їх суміші і 

композиції мають біологічну активність, є смаковими і ароматичними 

речовинами, підвищують харчову цінність забарвлюваного продукту. 

2.2.1 Е-кодифікація природних барвників 

Повний перелік природних барвників наведений в таблиці 2.2. 

Таблиця 2.2 – Природні барвники*  

Е-код 
Назви барвника 

українська англійська 

Е100 
Куркуміни (барвник з Curcuma longa 

L): 

Curcumins 

   (І) Куркумін Curcumin 

   (ІІ) Турмерик (порошок кореневища 

куркуми) 

Turmeric 

Е101 (ІІІ) Рибофлавін з Bacillus subtilis Riboflavin 

Е103 Алканін (алканет) Alkanet 

Е120 Карміни (кошеніль) Cochineal, carminic acid 

Е140 Хлорофіл  Chlorophyll  

Е141 
Мідні комплекси хлорофілів і 

хлорофіліну 

Copper chlorophylls  

Е141 Мідний комплекс хлорофілу Copper chlorophylls 

Е141 
Мідного комплексу хлорофіліну 

натрієва і калієва солі 
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Е-код 
Назви барвника 

українська англійська 

Е150 Цукровий колер: Сaramel сolor 

Е150а Цукровий колер І простий Caramel  І 

Е150b Цукровий колер ІІ 
Caramel II -Caustic 

sulphite process  

Е150с Цукровий колер ІІІ 
Caramel III -Ammonia 

process  

Е150d Цукровий колер ІV 
Caramel IV -Ammonia-

sulphite process  

Е160 Каротини:  

Е160а Екстракти натуральних каротиноїдів Natural extracts 

Е160b Екстракти анато (біксин, норбіксин) 
Anniato extracts (bixin, 

norbixin)  

Е160с 
Маслосмоли паприки (капсантин, 

капсарубін) 

Paprika oleoresins  

Е160d Лікопін Lycopene 

Е160е Бета-апо-8-каротинол Beta-apo-8'-Caro-tenal  

E160f  Метиловий і етиловий ефіри β-

апо-8'-каротинової кислоти  

Beta-apo-8'-caro-tenoic 

acid methyl- and ethylester  

Е161 Каротиноїди:  

Е161a Флавоксантин Flavoxanthine  

Е161b Лютеїн Luteine  

Е161c Криптоксантин Kryptoxanthin  

Е161d Рубіксантин Rubixanthin  

Е161e Віолоксантин Violoxanthin  

Е161f Родоксантин Rhodoxanthin  

Е161g Кантаксантин Canthaxanthin  

Е162 Червоний буряковий (бетанін) Beet red  

Е163 Антоціани: Anthocyanins  

   (І) антоціани Anthocyanins  

   (ІІ) екстракт з шкірки винограду, 

енобарвник (енобарвник) 
Grape skin extract 

...(ІІІ) екстракт з чорної смородини Blackcurrant extract 

Е164 Шафран Saffron 

Е181 Таніни харчові Tannins (food grade) 

Е182 Орсейл, Орсин Orchil 

- Червоний рисовий Anka red 
Примітка. *Темним кольором виділені добавки, яких немає в переліку харчових добавок 

регламенту європейського парламенту та ради (ЄC) № 1333/2008. 

Проте на практиці з наведеного переліку природних барвників 

використовуються лише невелика кількість. 
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2.2.2 Класифікація природних барвників 

Природні барвники класифікують за розчинність і за кольором 

барвникових речовин. 

Класифікація природних барвників за розчинністю 

За розчинністю природні барвники поділяються на: 

– жиророзчинні: хлорофіл, каротини 

– розчинний у воді: антоціани, флавоноїди, бетаціанін, бетаксантин; 

– інші: куркумін, рибофлавін та ін. 

За барвниковими речовинами природні барвники поділяють на 

флавоноїди (антоціани, флавони і флавоноли), каротиноїди і хлорофіли 

(таблиця 2.3). 

Таблиця 2.2 – Групи природних барвникових речовин 

Назва Відтінки Сировина 

Ф
л

а
в

о
н

о
їд

и
 Антоціани (відтінки 

залежать від рН і 

комплексів з 

металами) 

Червоний рН<7 

Смородина, виноград, 

вишня, суниця 

Рожевий рН<7 

Синій рН˃ 7 

Фіолетовий рН˃ 7 

Флавони, 

флавоноли, аурони, 

халкони 

Жовтий  
Квіти жовтого кольору, 

пшениця, рис, петрушка 

Каротиноїди Червоний  

Морква (каротин); томати 

(лікопін);, маслосмоли 

паприки 

Хлорофіли Зелений  Зелені частини рослини 

2.2.3 Флавоноїди 

Природні барвникові речовини родини флавоноїдів5 належать до групи 

поліфенолів (рисунок 2.2),  

Флавоноїди – група біологічно активних речовин поліфенольного 

характеру з загальною формулою С6–С3–С6 (рисунок2.1). 

 

Рисунок 2.1 – Загальна формула флавоноїдів 

Флавоноїди поділяються на кілька підкласів: антоціанінів, флаванолів, 

флаванонів, флавонолів, флавонів та ізофлавонів. 

Рослини виробляють флавоноїди як захист від паразитів, окиснювального 

ушкодження та суворих кліматичних умов.  

Найпоширеніші природні барвники: антоціани; флавони, флавоноли. 

                                                 
5
 Назва походить від лат. flavus — жовтий, оскільки перші виділені Ф. кверцитрин (з кори дуба), рутин (з 

рути та гречки), робінін (з акації) мали жовте забарвлення. 
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Рисунок 2.2 – Підкласи родини флавоноїдів, групи поліфенолів 

Флавоноїди рідко зустрічаються у вільному стані: пилок квіток містить 

кверцетин; у корі дерев містяться катехіни, лейкоантоціанідини. Більшість 

флавоноїдів представлені глікозидами. 

Антоціани 

Антоціани – це рослинні пігменти або природні барвники, що 

відповідають за червоні, фіолетові та сині кольори багатьох фруктів і овочів 

(рисунок 2.3...2.5), а також за червоно-фіолетові та рожеві відтінки квітів. 

Ці природні барвники також служать для залучення комах до запліднення 

та перенесення пилку та для захисту від ультрафіолетового випромінювання, 

ураження плодів, ягід та квітів. 

Найбільша кількість антоціанових барвників (Е163) міститься у відходах 

чорної смородини, вишні, чорниці, чорноплідної горобини, бузини, журавлини, 

малини, полуниці, шипшини (рисунок 2.3). Саме ця сировина є джерелом для 

одержання червоних барвників. 

 

Рисунок 2.3 – Пігменти антоціани в деяких ягодах 
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Рисунок 2.4 – Пігменти антоціани в овочах, фруктах і ягодах 

 

Серед найпоширеніших антоціанів, що відповідають за забарвлення 

овочів та фруктів відносяться наступні (рисунок 2.5): ціанідин (чорна 

смородина, малина, бузина, червона капуста; дельфінідін (чорна смородина, 

чорниця); мальвідин (виноград); пеларгонідин (полуниця і редис); пеонідін 

(журавлина); петунідін (чорниця). Це фенольні сполуки, що є моно- і 

диглікозидами. Під час гідролізу вони розпадаються на вуглеводи (галактоза, 

глюкоза, рамноза та ін.) і аглікани, представлені антоціанідами (пеларгонідин, 

ціанідин, дельфінідин та ін.). 
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Рисунок 2.5 – Найпоширеніші пігменти антоціанів 

Вміст антоціанів у різних продуктах різний, що відображається і на 

кольорі продуктів (рисунок 2.6). 

 

Рисунок 2.6 – Вміст антоціанів в деяких ягодах 
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Характер забарвлення природних антоціанів залежить від багатьох 

чинників: будови, рН середовища, утворення комплексів з металами, здатності 

адсорбуватися на полісахаридах, температури, світла. 

Основним недоліком антоціанів є зміна забарвлення барвника в 

результаті зміни рН середовища: 

– за рН 1,5...2 – найбільш стійке червоне забарвлення; 

– за рН 3,4...5 – червоно-пурпурове забарвлення (за pH вище 4,5 – як 

пігмент чорної смородини); 

– за рН 6,7...8 – синє, синьо-зелене забарвлення; 

– за рН 9 – зелене забарвлення; 

– за підвищення рН до 10 – жовте забарвлення. 

Забарвлення антоціанових барвників змінюється і під час утворення 

комплексів з різними металами: солі магнію і кальцію мають синє забарвлення, 

калію – червоно-пурпурове. Збільшення метильних груп в молекулі антоціанів 

змінює забарвлення у бік червоних відтінків. Представниками цієї групи 

барвників є власне антоціани (Е163 І): енобарвник (Е163 ІІ) і екстракт з чорної 

смородини (Е163 ІІІ). 

ЕНОБАРВНИК (Е163 ІІ) одержують з вичавків темних сортів винограду 

у вигляді рідини інтенсивно-червоного кольору. Є сумішшю забарвлених, 

різних за своєю будовою органічних сполук, в першу чергу антоціанів і 

катехінів. Забарвлення продукту енобарвником залежить від рН середовища: в 

кислому середовищі – червоне забарвлення, в нейтральних і слабколужних 

середовищах енобарвник надає продукту синього відтінку. Тому під час 

використання енобарвника в кондитерській промисловості одночасно 

застосовують і органічні кислоти для створення необхідного рН середовища. 

Останнім часом в якості жовтих і рожево-червоних барвників почали 

використовувати пігменти антоціанової природи, що містяться в соку чорної 

смородини (Е163 ІІІ), чорної бузини, дерну, порічки, журавлини, брусниці, 

пігменти чаю, що містять антоціани, і катехіни, а також барвник темно-

вишневого кольору, виділений з буряка – буряковий червоний (Е162) що має 

смак кисло-солодкого гранату. 

2.2.4 Каротиноїди 

Каротиноїди
6
 – рослинні червоно-жовті пігменти, що забезпечують 

забарвлення ряду овочів, фруктів, жирів, яєчного жовтка й інших продуктів. 

В рослинних організмах каротиноїдні пігменти знаходяться або в 

хлоропластах тканин зелених частин рослин поряд з хлорофілом, або в 

хромопластах інших тканин, наприклад, пелюстків квітів (рисунок 2.7). 

Каротиноїди містяться в: моркві (Daucus carota L.); помідорах 

(Lycopersicon esculentum Mill.); апельсинах (Citrus sinensis (L.) Osbeck); квітах 

ромашки (Chamomilla recutita (L.) Rauschert); календулі (Calendula officinalis L.); 

шафрані (Croccus sativus); перці (Capsicum); гарбузі, абрикосах, манго, хурмі і 

т.д. (рисунок 2.8). 

                                                 
6
 Назва походить від лат., сarota – морква) 
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Рисунок 2.7 – Каротиноїди в хлоропластах (а) і  

в хромопластах пелюстків квітів (б) 

 

Рисунок 2.8 – Каротиноїди в продуктах 

Каротиноїди присутні також і у листках шпинату, у броколі разом з 

хлорофілом, яким вони маскуються (рисунок 2.9). 

 

Рисунок 2.9 – Каротиноїди в шпинаті і броколі 
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Каротини містяться і в тваринних продуктах (рисунок 2.10), вони 

відповідають за незначний колір молока та масла, яєчного жовтка, м'яса лосося, 

забарвлення морських ракоподібних. Так, темний зеленувато-пурпуровий 

пігмент омара карапака (і оболонки інших молюсків) – це комплекс білка з 

астаксантином. Коли омара кип'ятять, протеїн денатурується, і колір 

повертається до більш типового червоного відтінку каротиноїда. Астаксантин 

також є джерелом рожевого кольору м'яса лосося. 

 

Рисунок 2.10 – Каротиноїди в продуктах тваринного походження 

До організму тварин каротиноїди потрапляють з рослинною їжею. 

Тваринними організмами не синтезуються. Крім рослинних організмів 

каротиноїди можуть біосинтезуватись лише деякими дріжджами (що належать 

до однієї родини), як Rhodotorula Rhodosporidium, Sporobolomyces genus, 

Cryptococcus. 

Яєчний жовток зобов'язаний своєму кольору двом ксантофілам лютеїну і 

зеаксантину, причому лише невелика частка β-каротину. Каротиноїди, що 

надають депозитарному жиру тварин жовтуватого відтінку, теж надходять до 

організму тварини разом з рослинною їжею.  

Хімічна будова каротиноїдів 

За хімічною будовою каротиноїди – це вуглеводні ізопреноїдного ряду 

С40Н56. 

Каротиноїди поділяються на дві основні групи: 

– каротини – вуглеводні ізопреноїдного ряду, що не містять Оксигену, 

наприклад, лікопен і  β-каротин (рисунок 2.11); 

– ксантофіли – оксигеновмісні похідні вуглеводнів ізопреноїдного ряду. 

Інтенсивне забарвлення каротиноїдів зумовлене наявністю в їх структурі 

зв'язаних подвійних π-зв'язків, що є хромофорами. 

Каротиноїди є нерозчинними у воді і розчинними в жирах і органічних 

розчинниках. 

Деякі каротини є провітамінами А. Ксантофіли не мають провітамінної 

активності. 



25 

 

 

Рисунок 2.11 – Хімічна бідова деяких каротиноїдів 

Серед каротинів (E 160) розрізняють: 

– β-каротин (зелені рослини, морква, солодка картопля, гарбуз (сквош), 

шпинат, абрикос, зелений перець); 

– α-каротин (зелені рослини, морква, сквош, кукурудза, кавуни, зелений 

перець, картопля, яблука, персики, інжир); 

– γ-каротин (морква, солодка картопля, кукурудза, помідори, кавуни, 

абрикоси); 

– β-зеакаротин (кукурудза, помідори, дріжджі, вишня); 

– лікопен (томати, морква, зелений перець, абрикос, рожевий грейпфрут, 

папайя). 

Серед ксантофілів (E 161) розрізняють: 

– криптоксантин (кукурудза, зелені перець, хурма, папайя, лимони, 

апельсини, чорнослив, яблука, абрикоси, паприка, птиця); 

– зеаксантин (шпинат, паприка, кукурудза, фрукти); 

– лютеїн (зелені рослини, кукурудза, картопля, шпинат, морква, помідори, 

фрукти); 

– кантаксантин (гриби, форель, ракоподібні); 

– кроцетин (шафран); 

– капасантин (червоний перець, паприка). 
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Виділяють шість найпоширеніших каротиноїдів, що відповідають за 

забарвлення овочів та фруктів: лікопен; β-каротин; α-каротин; лютеїн; 

зеаксантин; кроцетин (рисунок 2.12). 

 

Рисунок 2.12 – Шість найпоширеніших каротиноїдів 

Каротиноїди, що використовуються в харчовій промисловості як 

барвники: β-каротин Е160а(І); анато (Е160b); маслосмоли паприки (Е160с); 

лікопін (Е160 d); β-апокаротиналь (Е160е). 

β-КАРОТИН Е160а(І) одержують синтетичним (у тому числі 

мікробіологічним) шляхом або виділяють з природних джерел, у тому числі з 

криля, в суміші з іншими каротиноїдами (Е160а(ІІ) – каротиноїди) у вигляді 

водо- або жиророзчинних форм. β-Каротин є не лише барвником, але і 

провітаміном А, антиоксидантом, ефективним профілактичним засобам проти 

онкологічних і серцево-судинних захворювань, захищає від дії радіації. Він 

застосовується для забарвлення і вітамінізації маргаринів, майонезів, 

кондитерських, хлібобулочних виробів, безалкогольних напоїв. 

АНАТО (Е160b) – жовто-помаранчевий барвник – пігмент з фруктів 

(червоне насіння і м'якоть) ахіотевого дерева (Bixa orellana, Bixaceae), яке 

поширене у Центральній та Південній Америці, де він використовується як 

барвник, як лікарський засіб, і як інгредієнт багатьох продуктів. 

Дозволений для забарвлення маргаринів, не ароматизованих сирів, сухих 

сніданків із зерна, вершкового масла; має антиспастичні і гіпотонічні 

властивості; 

Насіння використовують у вигляді порошку, пасти або розчиненим в 

олії. Основним природним компонентом анато є апокаротиноїд біксин, що 

утворюється як продукт катаболізму лютеїну. Кількість біксину насіння 

становить близько 2%. Біксин є помаранчевим, відносно нестійким і злегка 

жиророзчинним (розчиняється з утворенням 5%-ного розчину). 

МАСЛОСМОЛИ ПАПРИКИ (Е160с) – екстракти з червоного перцю 

Capsicum annum L.; мають характерний гострий смак і колір від жовтого до 

помаранчевого; основним пігмент – капсантин, що не має А-вітамінної 
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активності; застосовується у виготовленні копчених продуктів, кулінарних 

виробів, соусів, сирів; 

β-АПОКАРОТИНАЛЬ (Е160е) – β-апокаротиновий альдегід, що 

одержують синтетичним шляхом, і метилові або етилові ефіри β-aпo-8'-кислоти 

каротину (Е160 f). 

Велику групу утворюють похідні каротиноїдів: флавоксантин (Е161а), 

лютеїн (Е161в), криптоксантин (Е161с), рубіксантин (Е161 d), віолоксантин 

(Е161е), родоксантин (Е161 f), кантаксантин (Е161 g). 

Для забарвлення харчових продуктів (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 продукти, одержані мікробіологічним або 

синтетичним шляхом. 

2.2.5 Хлорофіли 

Хлорофіли – це зелені пігменти листових овочів. Вони також надають 

зеленого забарвлення шкірці яблук та інших фруктів, зокрема коли вони є 

незрілими. 

Джерелом одержання зелених барвників є листя і бадилля рослин, 

багатих хлорофілом, кропиви, шпинату, моркви, тригонели або буркуну та ін. 

ХЛОРОФІЛ (Е140) відноситься до групи гетероциклічних азотовмісних 

барвникових речовин. У хімічному відношенні хлорофіл є естером 

двохосновної кислоти і двох спиртів – високомолекулярного ненасиченого 

спирту фітолу і метанолу. 

Хлорофіл складається з синьо-зеленого хлорофілу а і жовто-зеленого 

хлорофілу b, що знаходяться в співвідношення 3:1. Для вилучення хлорофілу 

використовують петролійний ефір зі спиртом. Застосування їх в якості 

барвника (Е140) в харчовій промисловості гальмується їх нестійкістю: за 

підвищеної температури в кислих середовищах зелений колір переходить в 

оливковий, потім у брудно-жовто-бурий внаслідок утворення феофітину. 

Велике практичне значення можуть мати мідні комплекси хлорофілу. 

МІДНІ КОМПЛЕКСИ ХЛОРОФІЛУ (Е141 І) одержують 

промиванням хлорофілу в розчині солі міді (мідний хлорофіл синьо-зеленого 

кольору) 

НАТРІЄВІ І КАЛІЄВІ СОЛІ МІДНОГО КОМПЛЕКСУ 

ХЛОРОФІЛІНУ (Е141 i) – продукти часткового гідролізу хлорофілу. 

Хлорофіл і його похідні з міддю розчинними в олії, хлорофіліну і його мідні 

комплекси – у воді. 

2.2.6 Інші природні барвники: куркума, кармін, цукровий колер 

Куркуміни. КУРКУМА (Е100 І) – барвник, що одержують з багаторічних 

трав'янистих рослин родини імбирних – Curcuma longa, що культивуються в 

Китаї і на Зондських островах (рисунок 2.13). Куркума, або жовтий імбир є 

погано розчинною у воді, тому її застосовують у вигляді спиртового розчину. 

Застосовують також порошок кореневища куркуми, званий ТУРМЕРИК 

(Е100 ІІ). 
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Рисунок 2.13 – Куркума – трав’яниста рослина родини імбирних 

РИБОФЛАВІНИ. Рибофлавін, лактофлавін, вітамін В2 (Е101 І) і 

натрієва сіль рибофлавін 5'-фосфату (Е101 ІІ) використовуються як жовтий 

харчовий барвник для напоїв і овочів, синтезується штучно. Рибофлавін –

 голчасті кристали жовтого кольору, з гірким присмаком; одержують або 

хімічним , або мікробіологічним синтезом (із гриба Eramothecium ashbyi, або за 

допомогою генномодифікованих бактерій Bacillus subtilis). 

КАРМІН (Е 120) – червоний барвник тваринного походження, 

фарбувальною речовиною є кармінова кислота; одержують з кошінелі – комахи, 

що мешкає на кактусах в Африці і Південній Америці. Найбільш багатими на 

кармін є самиці кошенілі, що містять його до 3%. 

ІНДИГОКАРМІН (Е132) – барвник синього кольору, що 

використовується для підфарбовування кондитерських виробів і напоїв, існує 

натуральний індигокармін, джерелом якого є рослина Індигофера красильна 

(лат. Indigofera tinctoria) – рослина родини Бобові, що культивується в Африці, 

Америці, Індії. 

ЦУКРОВИЙ КОЛЕР (КАРАМЕЛЬ) Е150 – використовують для 

забарвлення алкогольних і безалкогольних напоїв у вигляді водних розчинів –

 темно-коричневої рідини, що приємно пахне. 

В залежності від технології одержання цукрового колеру розрізняють: 

цукровий колер І простий – Е150а; цукровий колер ІІ, одержаний за "лужно-

сульфітною" технологією Е 150b; цукровий колер ІІІ, одержаний за "аміачною" 

технологією, – Е150с; цукровий колер ІV, одержаний за "аміачно-сульфітною" 

технологією, – Е150d. 

ШАФРАН (Е164) одержують з квіток ірисової рослини Сrocus sativus L. 

Він є квітковими рильцями у вигляді жовто-помаранчевих ниток. Жовтий колір 

забезпечується хімічною сполукою, що містяться в них – кроцин. Шафран 
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застосовують в кондитерській, хлібопекарській і лікеро-горілчаній 

промисловості як речовину, що надає приємний жовтий колір. Через 

відсутність токсичності шафран дозволений до застосування без обмежень. 

Крім того, завдяки своєму специфічному запаху, шафран використовують в 

харчовій промисловості і як ароматизатор. 

2.2.7 Сировина для виробництва природних барвників та їх форми 

випуску, основні вимоги 

Сировиною для виробництва природних барвників є відходи переробки 

овочів і фруктів, зрідка – тваринна сировина, крім того, деякі з них одержують 

хімічним або мікробіологічним синтезом. 

Препарати натуральних харчових барвників можуть випускатися у 

вигляді порошків (кристалічних), паст або рідин, як в масло-, так і в 

вододиспергуючій (розчинній) формах. Різні товарні форми можуть бути в 

різній мірі стійкими до температури, змін рН середовища і т.п. Вміст основного 

барвника є нормованим. 

Вимоги до природних барвників 

– нешкідливість; 

– добра розчинність (жиро- або водо-); 

– відсутність сторонніх запахів і смаків; 

– стійкість до нагрівання, впливу рН; 

– концентрований стан. 

Світовим лідером з виробництва природних барвників є Британська 

компанія Warner Jenkinson, під торговою назвою ―Євровіт‖ (порошки) та 

―Євросол‖ (суспензії).  

2.2.8 Переваги та недоліки природних барвників 

Переваги: нетоксичність, біологічна активність. 

Біологічна активність: 

– Р-вітамінна активність – здатність підвищувати міцність стінок 

капілярів, зменшення їх проникненності; таку активність проявляють 

поліфеноли: антоціани, бетанін, флавони (наприклад, рутин, цитрин, катехін); 

– бактерицидна дія; 

– приймають участь в окисно-відновних реакціях в організмі людини; 

– антиоксиданти; 

– джерела мінеральних речовин 

Недоліки природних барвників: чутливість до рН (антоціани), 

окисників (каротиноїди), температури, схильність до мікробіологічного 

псування. 

2.3 Синтетичні барвники 

Синтетичні барвники – це водорозчинні органічні сполуки, синтезовані 

хімічно. 

2.2.1 Класифікація синтетичних барвників 

І. За хімічною структурою синтетичні барвники поділяються на класи: 
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– азобарвники (рисунок 2.14): моноазо-, біазо-, тріазо-, поліазо барвники 

(Тартразин Е 102, Сонячний захід Е 110, Азорубін або Кармуазин Е 122, 

Понсо Е 124, Червоний чарівний Е 129, Чорний блискучий Е 151, 

Коричневий Е 154) 

– тріарилметанові (рисунок 2.15) або трифенілметанові барвники 

(Синій Е 131, Зелений Е 142) 

– ксантенові (рисунок 2.16) барвники (Еритрозин Е 127); 

– хінолінові (рисунок 2.16) барвники (Хіноліновий жовтий Е104) 

– індігоїдні (рисунок 2.17) барвники (Синій блискучий Е 133). 

 

Рисунок 2.14 – Хімічна структура деяких азобарвників 

 

Рисунок 2.15 – Хімічна структура деяких трифенілметанових барвників 
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Рисунок 2.16 – Хімічна структура деяких ксантенових і хінолінових 

 

 

Рисунок 2.17 – Хімічна структура індигоїдних барвників 

ІІ. За фізико-хімічними властивостями синтетичні барвники поділяють: 

– кислі барвники: містять такі групи – сульфо- (-SO3
2-

), карбоксильні 

СОО
–
, гідроксильні (ОН); до кислих барвників належить більшість 

азобарвників; деякі трифенілметанові та ксантенові барвники; 

– лужні барвники містять одну або декілька вільних або заміщених 

аміногруп; до них належать більшість трифенілметанових барвників та деякі 

азобарвники; 

– нейтральні барвники. 

Всі барвники використовуються у вигляді солей (як правило, натрію,солі 

калію або кальцію). 

ІІІ. За розчинністю синтетичні барвники поділяють на: 

– ліофільні барвники (розчинні у воді) 

– ліпофільні барвники (розчинні у жирах). 

Специфічні властивості барвників залежать від наявних функціональних 

груп. Характерною є наявність двох типів функціональних груп, хромофорів і 

ауксохром. Групи хромофору відносяться до класу барвників (таких як азо- та 

нітробарвники) і несуть відповідальність за поведінку барвників в реакціях 

окислення та відновлення. Групи ауксохрома несуть відповідальність за 

фарбувальні властивості та поведінку щодо кислот, лугів, світла та тепла. 
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2.3.2 Переваги та недоліки синтетичних барвників 

Переваги: 

– дають яскраві кольори; 

– мають високу забарвлюючу здатність, що дає можливість регулювати 

інтенсивність забарвлення. 

Недоліки: 

– токсичність; 

– викликають гіперактивність у дітей; 

– спричиняють алергічні реакції; 

– канцерогенні. 

Перелік харчових барвників
7
, щодо яких етикетки харчових продуктів 

мають містити додаткову інформацію, а саме "може негативно впливати на 

активність і увагу в дітей": Тартразин Е 102, Хіноліновий жовтий E 104, 

Сонячний захід Е 110, Азорубін Е 122, Понсо Е124, Червоний чарівний E 129. 

2.3.3 Е-кодифікація синтетичних барвників та характеристика 

деяких з них 

Е-кодифікація синтетичних барвників наведена в таблиці 2.3 

Таблиця 2.3 – Синтетичні барвники* 

Е-код 
Назва 

українська англійська 

Е101 Рибофлавін Riboflavins 

   (І) Рибофлавін, лактофлавін, 

вітамін В2 

Riboflavins, lactoflavine 

   (ІІ) Рибофлавін-5'-фосфату 

натрієва сіль 

Riboflavin-5'-phosphate 

sodium 

Е102 Тартразин Tartrazine 

Е104 Жовтий хіноліновий Quinoline yellow 

Е107 Жовтий 2G Yellow 2G 

Е110 Жовтий "сонячний захід" Sunsel yellow FCF 

Е121 Цитрусовий червоний №2 Citrus red 2 

Е122 Азорубін, Кармуазин Azorubine, carmoisine 

Е123 Амарант Amaranth 

Е124 Понсо 4R, Яскраво-червоний 

4R 

New coccine 

Е127 Еритрозин Erythrosine 

Е128 Червоний 2G Red 2G, azogeranine 

Е129 Червоний чарівний АС Allurared AC 

Е131 Синій патентований V Patent blue V  

Е132 Індигокармін Indigotine  

Е133 Діамантовий синій FCF Brilliant blue FCF  

                                                 
7
 Згідно Технічного регламенту по правилам маркування продуктів харчування України і Регламентуі № 

1333/2008 ЄС про харчові добавки 
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Е-код 
Назва 

українська англійська 

Е142 Зелений S Green S 

Е143 Зелений міцний FCF Fast green FCF 

Е151 Діамантовий чорний PN Brilliant black PN 

Е154 Коричневий FK Brown FK  

Е155 Коричневий НТ (шоколадний 

коричневий) 

Brown NT, chocolate 

brown NT  

Е160а(І) β-Каротин синтетичний Beta-carotene (syntetic) 

Е180  Рубіновий літол ВК  Lithol rubine BK  

– Метилвіолет Metilviolet  

– Родамін С Rodamin  

– Фуксин кислий Phuxin  

– Червоний для карамелі  
Примітка. *Темним кольором виділені добавки, яких немає в переліку харчових добавок 

регламенту європейського парламенту та ради (ЄC) № 1333/2008. 

АМАРАНТ (Е123) – синтетичний барвник червоного кольору. 

Застосовується у ряді країн для підфарбовування напоїв і кондитерських 

виробів. В Україні з 1970 р. по 2014 р. амарант був заборонений для 

застосування в харчових продуктах зважаючи на його небезпеку в 

канцерогенному відношенні. Так, в деяких дослідженнях відзначається його 

тератогенна дія. Зарубіжні дослідники не вважають цю властивість сильно 

вираженою, незважаючи на дані про підвищену смертність потомства 

лабораторних тварин і виникнення одиничних випадків карциноми кишечника. 

Проте Об'єднаним комітетом експертів ФАО/ВООЗ з харчових добавок існуючі 

дані визнані недостатніми. Допустиме добове споживання амаранту складає 0,5 

мг на 1 кг маси тіла. Рекомендований максимально допустимий рівень (МДР) 

амаранту в продуктах харчування: безалкогольні ароматизовані напої – 30 мг/л; 

джем, мармелад – 200 мг/кг; кондитерські вироби – 300 мг/кг; бісквіти, печиво, 

вафлі – 30 мг/кг; морозиво 30 мг/кг; сири плавлені – 200 мг/кг; риба (копчена 

консервована) ікра 500 мг/кг 

ІНДИГОКАРМІН (Е132) – синтетичний барвник синього кольору, що 

використовується для підфарбовування кондитерських виробів і напоїв. Існує 

також натуральний індигокармін, джерелом якого є рослина індигоноска, що 

культивується в Африці, Америці, Індії. 

В Україні індигокармін також дозволений для підфарбовування 

безалкогольних напоїв не більше 30 мг/л і лікеро-горілчаних напоїв не більше 

50 мг/л. 

ТАРТРАЗИН (Е102) – синтетичний барвник жовтого кольору, 

використовуваний для підфарбовування кондитерських виробів і напоїв. 

У нашій країні тартразин дозволений для підфарбовування 

безалкогольних напоїв і морозива в кількості не більше 30 мг/л або кг, лікеро- 

горілчаних виробів, карамелі і цукерок з фруктово-ягідними корпусами не 
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більше 50 мг/л або кг Поєднання тартразину і індигокарміну дозволяє 

забарвлювати продукти в зелені кольори. 

РИБОФЛАВІНИ. Рибофлавін (Е101 І) і натрієва сіль рибофлавін 5'-

фосфату (Е101 ІІ) використовуються як жовтий харчовий барвник для напоїв і 

овочів. Максимальний рівень внесення не встановлений. ДДД – 0,5 маси тіла 

людини. 

2.3.4 Форми випуску синтетичних барвників 

Формами випуску синтетичних барвників можуть бути такими: 

– порошкоподібні – містять 80…85 % основного барвника, можуть 

виготовлятися і з наповнювачами (сіллю або цукром-піском); недолік таких 

форм – складність дозування і здатність до розпилення; 

– гранульовані форми барвників – не дають пилу, хоча і дещо повільніше 

розчиняються у воді; стійкіші до зміни вологості повітря під час зберігання. 

– лаки – нерозчинні комплекси забарвлюючих речовин з йонами металів 

(Al); представляє собою дрібнодисперсний порошок, з вмістом барвника 

10…40%; не розчиняються ні у воді, ні у жирах; використовуються для 

оздоблювальних фігурок з мастики, марципану, оздоблювального драже. 

Лаки дають рівномірний, чистий колір, утворюють тонкі оболонки з 

високою густиною забарвлення поверхні та не "мігрують" з продукту в 

середовище, і навпаки. Показники їх світлочутливості та термостабільності 

вищі за інші барвники. 

2.4 Мінеральні барвники (пігменти) 

Мінеральні (неорганічні) барвники – це неорганічні сполуки, що 

зустрічаються в природі або одержані хімічним шляхом у промислових умовах. 

Їх застосовують для забарвлення поверхні оздоблювального драже та 

інших кондитерських виробів.  

Таблиця 2.4 – Мінеральні барвники* 

Е-код 
Назва 

українська англійська 

Е152 Вугілля Carbon black (hidro-

carbon) 

Е153 Вугілля рослинне Vegetable carbon 

Е170 Вуглекислі солі кальцію  

   (І) Карбонат кальцію Calcium carbonate 

...(ІІ) Бікарбонат кальцію Calcium bicarbonate 

Е171 Діоксид титану  Titanium dioxide  

Е172 Заліза оксиди і гідроксиди Iron oxides  

   (І) Заліза оксид (+2, +3) 

чорний  

Iron oxide, black  

...(ІІ) Заліза оксид (+3) червоний  Iron oxide, red  

...(ІІІ) Заліза оксид (+3) жовтий  Iron oxide, yellow  

Е173 Алюміній  Aluminium  

Е174 Срібло  Silver  
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Е-код 
Назва 

українська англійська 

Е175 Золото  Gold  

– Ультрамарин Ultramarine 
Примітка.*Темним кольором виділені добавки, яких немає в переліку харчових добавок 

регламенту європейського парламенту та ради (ЄC) № 1333/2008. 

Раніше (до 2014 р.) в Україні були дозволеними для використання тільки вуглекислих 

солей кальцію (білого кольору) та вугілля (чорного кольору). 

ДІОКСИД ТИТАНУ (Е171) використовуються в якості білого барвника, 

в косметичних виробах, а також під час виробництва "харчових" пластмас і 

полімерних пакувальних матеріалів. 

Харчова добавка Е171 є чи не найпоширенішим білим барвником, що 

використовується під час виготовлення продуктів харчування. Його 

застосовують у виробництві сирів, морозива, карамелі, жувальних гумок, сухих 

сніданків і навіть сухого молока. Крім того, діоксид титану додають в зубну 

пасту, декоративну косметику, папір, хімічні волокна, деякі лікарські препарати 

і багато інших продуктів, якими люди користуються щодня. 

До недавнього часу вважалося, що діоксид титану є цілком безпечною 

добавкою. Але в статті
8
 всесвітньо відомого фахівця з вивчення діабету Адама 

Хеллер (Adam Heller) з Техаського університету було підняте питання про 

ймовірність того, що цукровий діабет 2 типу може бути хронічною запальною 

хворобою підшлункової залози, пов'язаною з кристалами TiO2,
9
 які 

використовуються в підфарбовування їжі і ліків, в фарбах. Вони можуть 

потрапляти в підшлункову залозу з кровотоком.  

Крім того, в ході експерименту команда з Бінгемтонского університету 

(Binghamton University), що працює під керівництвом Гретхен Малер (Gretchen 

Mahler), з'ясувала, що за частого вживання харчова добавка діоксид титану 

негативно впливає на функції кишечника, скорочуючи кількість мікроворсинок, 

що в свою чергу тягне за собою уповільнення метаболізму, ослаблення 

захисного бар'єру і серйозні проблеми з всмоктуванням таких важливих для 

організму речовин, як залізо, цинк, і жирні кислоти. Дослідники відзначили 

зниження активності ферментів, що виділяються клітинами епітелію і появою 

сигналів, що свідчать про початок запального процесу. 

Незважаючи на те, що офіційно діоксид титану не входить до переліку 

заборонених речовин, компанії, що використовують його в харчових продуктах, 

часто піддаються тиску з боку громадських організацій. Наприклад, в 2015 році 

                                                 
8
 Adam Heller, Karalee Jarvis, and Sheryl S. Coffman (2018) Association of Type 2 Diabetes with 

Submicron Titanium Dioxide Crystals in the Pancreas Chemical Research In Toxicology., 2018, 

31 (6), pp 506 – 509. DOI: 10.1021/acs.chemrestox.8b00047 
9
 Дослідження піднімає питання про можливість зв'язку зростання захворюваності на 

цукровий діабет з глобальним збільшенням використання пігменту TiO2. 

Згідно ВООЗ, протягом останніх сорока років кількість людей з цукровим діабетом 2 

типу зросла в чотири рази. Хоча основними факторами ризику захворювання вважаються 

ожиріння і вік, дослідження Геллера показує, що збільшення використання діоксиду титану 

також може бути пов'язано з швидким збільшенням кількості хворих. 
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американська мережа кав'ярень Dunkin 'Donuts під натиском критики перестала 

посипати пончики цукровою пудрою, що містить барвник Е171. 

ОКСИДИ ЗАЛІЗА (Е172) застосовують в якості червоного, жовтого і 

чорного барвників. Недоліком оксидів заліза є те, що в результаті взаємодії з 

танінами надають готовому продукту чорного кольору 

В Україні оксиди заліза використовуються вкрай обмежено – в основному 

у виробництві штучної ікри, в інших країнах оксиди заліза використовують для 

поверхневого забарвлення кондитерських виробів. 

АЛЮМІНІЙ (Е173), СРІБЛО (Е174), ЗОЛОТО (Е175) –

 використовують для забарвлення поверхонь виробів і виготовлення прикрас 

для деяких кондитерських виробів. 

2.5 Стабілізатори кольору 

Стабілізатори кольору – це речовини, що стабілізують, зберігають або 

посилюють колір продукту. 

Харчові добавки, які зберігають (стабілізують) забарвлення взаємодіють з 

компонентами харчової сировини і готових продуктів; 

Стабілізатори кольору використовуються у таких випадках: 

– для збереження зеленого забарвлення під час переробки рослинних 

продуктів – використовують суміш карбонату магнію (Е504) і фосфату натрію 

(Е339); 

– для попередження ферментативного потемніння (утворення речовин 

коричневого кольору) продуктів переробки фруктів, особливо свіже нарізаних, 

а також консервів та соків під дією ферменту поліфенолоксидази–

 застосовують інгібітори ферментів – аскорбінову кислоту (Е300), діоксид 

сірки (Е220) або кислоти (для зниження рН середовища); 

– для попередження неферментативного потемніння овочів та фруктів, 

сухих молочних продуктів, яєчного порошку, цукрових сиропів внаслідок 

реакцій (Майяра та ін.), під час яких утворюються коричневі пігменти –

 використовують діоксид сірки (Е220) та гідросульфіт натрію (Е222); дія 

сульфітів посилюється підкисленням середовища яблучною, лимонною, 

оцтовою, молочною чи винною кислотами; продукти, що обробляються 

сульфітами: пиво, соки, вина, оцет, картопляні продукти; сульфіти мають ряд 

недоліків: руйнують вітамін В1, можуть викликати нудоту, проноси, тяжкість у 

шлунку, головний біль, алергічні реакції. 

– для збереження кольору м’яса та м’ясопродуктів – застосовують 

нітрити і нітрати (Е249-252).  

НІТРИТ НАТРІЮ (Е250), НІТРАТ НАТРІЮ (Е251) І НІТРАТ 

КАЛІЮ (Е252). Застосовують під час обробки (посолу) м'яса і м'ясних 

продуктів для збереження червоного кольору. 

Механізм дії нітратів полягає у зв’язуванні з міоглобіном (білком м’яса, 

що надає йому червоного кольору) з утворенням нітрозоміоглобіну MbNO 

рожево-червоного забарвлення, що не змінюється у процесі переробки м’яса. 

Цей процес супроводжується перебігом наступних реакцій: 
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Аналогічно діють нітріти натрію, калію, кальцію, які під дією ензиму 

нітроредуктази відновлюється до відповідних нітритів. З цією метою до 

м’ясного продукті додають сахарозу – поживне середовище для 

мікроорганізмів (денітрофікуючих бактерій), які продукують нітроредуктазу. 

Нітрозоміоглобін за певних умов може перетворюватися в 

нітрозоміохромоген, речовину іншої хімічної будови, що надає продукту 

коричневого або зеленуватого відтінку. 

В процесі зберігання продуктів нітрити зазнають хімічних перетворень. 

За нагрівання і зберігання консервованих м'ясних продуктів вміст нітриту в них 

постійно зменшується. Із загальної кількості нітриту, введеного в м'ясні 

продукти, приблизно 1/3 частина реагує з міоглобіном і актоміозином; решта 

кількості, за деякими даними, взаємодіє з гідроксильними, сульфгідрильними і 

аміногрупами, перетворюючись на оксиди азоту – гідроксиламін і аміак. 

В організмі людини частина нітритів і нітратів метаболізується 

мікрофлорою шлунково-кишкового тракту, а решта їх кількості всмоктується. 

Нітрит, що надходить в кров, взаємодіє з гемоглобіном, окиснюючи 

двовалентне залізо в його складі до тривалентного, внаслідок чого утворюється 

метгемоглобін, що трансформується нітрозогемоглобін, і частково в 

сульфгемоглобін. 

Об'єднаний комітет експертів ФАО/ВООЗ з харчових добавок встановив 

під порогову дозу нітриту нижче 100 мг/кг маси тіла в добу. На цій підставі з 

урахуванням коефіцієнта запасу 100 була прийнята величина ДДН рівна 0,4 

мг/кг маси тіла (за винятком дітей грудного віку), яка була знижена до 0,2 мг 

нітриту натрію на 1 кг маси тіла. 

Шкідливий вплив на організм людини нітритів можна звести до 

наступного: 

– високі концентрації нітритів можуть викликати у дітей 

метгемоглобінемію; 

– в організмі людини можуть перетворюватись у нітрозоаміни –

 канцерогени (NaNO3 + амінокислота  N-нітрозоамін). 

Нітрати не є метгемоглобіноутворювачами і самі по собі не мають 

вираженої токсичності. Проте за певних умов, що залежать переважно від 

мікрофлори, в харчових продуктах і шлунково-кишковому тракті (особливо під 

час диспепсій у дітей) частина нітратів може відновлюватися до більш 

токсичного нітриту, що служить головною причиною гострої інтоксикації –

 нітрато-нітритної метгемоглобінемії. Тому, розраховуючи дозу 500 мг/кг маси 
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тіла підпорогової і коефіцієнт запасу 100, експерти ФАО/ВООЗ прийняли ДДН 

для нітратів 5 мг/кг маси тіла. 

2.6 Вибілювачі 

БРОМАТ КАЛІЮ (Е924а) використовується для вибілювання борошна. 

Введений в невеликих кількостях у борошно бромат калію збільшує пористість 

і еластичність м'якуша, робить його білішим. В процесі випічки бромат калію 

перетворюється на бромід калію. Бромнуватокислий калій дозволений для 

вибілювання борошна в концентрації до 40 мг/кг. 

У багатьох країнах широко використовуються в якості вибілювачів 

борошна двоокис хлору, оксиди азоту, пероксиди бензоату і ацетону, діамід 

вугільної кислоти (сечовина), пероксид кальцію, цистеїн, що є активними 

окисниками. 

Двоокис хлору токсичної дії на організм не чинить, але активно руйнує 

токофероли (вітамін Е). Таку ж властивість мають бензоати. Трихлористий азот 

викликав в експерименті на тваринах напади моторного (рухового) збудження. 

ГІПОСУЛЬФІТ НАТРІЮ є джерелом сірчистого ангідриду. Тому 

гігієнічні вимоги на його застосування є аналогічними вимогам на сірчистий 

ангідрид, ДДД для якого складає 0,7 мг/кг маси тіла.  

Вибілювачі борошна, передусім, впливають на його якість і можуть бути 

причиною зниження його харчової цінності. Внесення цієї групи речовин в 

борошно визначається допустимою концентрацію в продукті (таблиця 2.5). 

Таблиця 2.5 – Гранична допустима кількість деяких вибілювачів в продукті 

Речовина для 

вибілювання 
Продукт Гранична допустима кількість, мг/кг 

Тіосульфат 

(гіпосульфіт) натрію 
Борошно 50 

Діамід вугільної 

кислоти (сечовина) 
Опара 2000 разом з ортофосфорною кислотою 

Пероксид кальцію Борошно 20 

Цистеїн * 200 

У зв'язку з тим, що сірчистий ангідрид має здатність руйнувати тіамін, 

його використання в продуктах, що є джерелом цього вітаміну, не 

рекомендується. 
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Лекція 3 Речовини, що покращують аромат продуктів 

План 
3.1 Ароматизатори: визначення; регулювання використання; нормативні 

документи 

3.2 Ароматичні речовин 

3.3 Класифікація ароматизаторів за походженням 

3.4 Маркування ароматизаторів 

3.5 Безпечність використання ароматизаторів 

3.6 Способи одержання натуральних ароматизаторів 

3.7 Форми випуску ароматизаторів 

3.8 Прянощі та приправи 

3.9 Ароматизатори зі смаком ванілі 

3.10 Ефірні олії, ароматичні есенції та екстракти 

3.11 Димові ароматизатори 

3.1 Ароматизатори: визначення; регулювання використання; 

нормативні документи 

Згідно закону України " Про основні принципи та вимоги до безпечності 

та якості харчових продуктів": 

Ароматизатори – продукти,... які не вживаються окремо та додаються до 

харчових продуктів з метою надання їм аромату та/або смаку, або модифікації 

аромату та/або смаку і можуть містити харчові продукти та/або ароматизатори, 

та/або харчові добавки. До ароматизаторів належать ароматичні речовини, 

ароматичні препарати, термічно оброблені ароматизатори, ароматизатори 

коптильні, попередники аромату (ароматичні прекурсори), а також інші 

ароматизатори та їх суміші, що не підпадають під зазначені категорії 

Регламент (ЄС) N 1334/2008 "Про ароматизатори та деякі харчові 

інгредієнти із ароматизованими властивостями...": 

"Ароматизатори" означають продукти, що не призначені для 

споживання як такі, а додаються до продуктів харчування, щоб покращити чи 

змінити аромат і/чи смак; містять або складаються з наступних категорій: 

– ароматичні речовини, 

– ароматичні препарати, 

– ароматизатори, які пройшли процес термальної обробки, 

– ароматизатори із запахом диму, 

– ароматичні прекурсори 

– інші ароматизатори або суміші загалом. 
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"Ароматична речовина" (flavouring substance) – це хімічна речовина із 

вираженими ароматичними властивостями. 

Хімічні формули деяких ароматичних речовин наведені на рисунку 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Хімічні формули деяких ароматичних речовин 

"Натуральна ароматична речовина" – це ароматична речовина, яка 

одержана внаслідок відповідних фізичних, ферментних чи мікробіологічних 

процесів із рослинного, тваринного чи мікробіологічного матеріалу як у сирому 

вигляді, так і після процесу обробки, для споживання людиною шляхом одного 

або декількох традиційних процесів приготування їжі (включаючи нагрівання, 

випаровування, сушіння, ферментацію, екстракцію розчинниками та ін. 

перераховані в Додатку II регламенту 1334/2008). Натуральні ароматичні 

речовини відповідають речовинам, що представлені в натуральному вигляді та 

були ідентифіковані за своїм характером (рисунок 3.2). 

Ароматичні препарати (flavouring preparation) – це суміш ароматичних й 

інших речовин, одержана: 

– з продуктів харчування в результаті процесів фізичної, ферментної або 

мікробіологічної обробки; 

– з матеріалу рослинного, тваринного чи  мікробіологічного походження, 

що не є продуктом харчування за допомогою процесів фізичної, ферментної або 

мікробіологічної обробки. 
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Рисунок 3.2 – Натуральні ароматичні речовини, які відповідають речовинам, що 

зазвичай присутні та ідентифіковані в природі. 

"Ароматизатор, який пройшов процес термальної обробки" – це 

ароматизатор, який представляє собою суміш речовин, отриману в результаті 

взаємодії аміносполук і редукуючих цукрів за нагрівання. 

Приклад – ароматизатори, одержані під час реакції Майяра (рисунок 3.3). 

Інша назва такого ароматизатору – технічний. 

 

Рисунок 3.3 – Технічні ароматизатори, одержані в ході реакції Майяра 

"Ароматизатор із запахом диму" – це ароматизатор, який представляє 

собою суміш речовин, виділених з димів, що застосовуються в традиційному 

копченні. 
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"Смаковий прекурсор" означає продукт, який не завжди містить смакові 

властивості, але який навмисно доданий до продукту харчування, з метою 

одержання аромату шляхом його розпаду або вступу в реакцію з іншими  

компонентами в процесі технологічної обробки продуктів харчування; його 

можна отримати з: 

– продукту харчування; 

– вихідного матеріалу, що не є продуктом харчування;  

Ароматичні прекурсори, такі як: вуглеводи, олігопептиди і амінокислоти 

надають продукту харчування аромату через хімічні реакції, які відбуваються 

під час обробки продуктів  харчування. 

"Інший ароматизатор" означає ароматизатор, який додано, або який 

призначено для додавання до продуктів харчування, щоб надати аромату та/або 

смаку, які не підпадають під визначення попередніх ароматизаторів. 

Наприклад, це ароматизатори, які одержані шляхом розігрівання олії чи 

жиру до надзвичайно високої температури за короткий час. В результаті ми 

отримуємо речовину зі смаком грилю. 

"Харчові інгредієнти з ароматичними властивостями" – це харчові 

інгредієнти, відмінні від ароматизаторів, які можуть додаватися до продуктів 

харчування з головною метою надати чи змінити аромат, і які значним чином 

сприяють наявності в продуктах харчування певних небажаних речовин, які 

з'являються природним шляхом. 

Основні цілі використання ароматизаторів: 

– посилити наявний у продуктів натуральний смак і аромат; 

– відновити смак і аромат, частково втрачений під час зберігання або 

переробки (заморожуванні, пастеризації, консервації, концентрування); 

– надати аромату продукції, яка його не має (наприклад, продуктам 

переробки сої); 

– стандартизувати смако-ароматичні характеристики харчової продукції 

незалежно від щорічних коливань якості вихідного сільськогосподарської 

сировини; 

– компенсувати скорочення конкретних інгредієнтів в певних харчових 

продуктах (жирів, цукру, солі); 

– створити широкий асортимент харчових продуктів, що відрізняються за 

смаком і ароматом, на основі однотипної продукції; 

– позбавити харчову продукцію від неприємних присмаків; 

– надати аромату продукції, одержаної за допомогою технологічних 

процесів, за яких не відбувається природного утворення аромату (наприклад, 

приготування їжі в мікрохвильових печах). 

Регулювання використання ароматизаторів 

Основні нормативні документи ЄС щодо використання ароматизаторів: 

Регламент №1334/2008 ―Про ароматизатори та деякі харчові 

інгредієнти з ароматичними властивостями, що застосовуються для 

продуктів харчування‖ - базовий нормативний документ, яким керуються в ЄС 

під час використання харчових ароматизаторів. 
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Регламент №1334/2008 визначає правила використання ароматизаторів та 

харчових інгредієнтів з властивостями ароматизаторів у харчових продуктах з 

метою забезпечення ефективного функціонування внутрішнього ринку країн 

ЄС, захисту здоров’я, інтересів споживачів та надання правдивої інформації. 

Регламентом передбачено перелік ароматизаторів і вихідних матеріалів 

Співтовариства, ухвалених для використання в продуктах харчування, умови 

використання ароматизаторів та харчових інгредієнтів з ароматичними 

властивостями, а також правила маркування ароматизаторів. 

Регламент ЄС 872/2012 – містить Перелік дозволених у ЄС речовин-

ароматизаторів. 

Регламент ЄС 1321/2013 –  містить офіційний перелік дозволених у ЄС 

ароматизаторів із запахом диму 

Технічні питання щодо використання ароматизаторів у ЄС покладено на 

Європейську агенцію з безпечності харчових продуктів (European Food 

Safety Authority — EFSA), до сфери компетенції якої належать: 

– оцінювання ароматизаторів, вже представлених на ринку; 

– визначання можливості застосування нових ароматизаторів для 

певних видів харчових продуктів. 

Згідно з чинним законодавством ЄС, EFSA визначає приналежність 

наявних на ринку ароматизаторів до певних хімічних груп. Оцінювання кожної 

з цих груп здійснюють окремо, виходячи з безпечності окремих компонентів 

для здоров’я людини. За результатами виконаної фахівцями EFSA 

дослідницької роботи, Європейською Комісією у жовтні 2012 р. було складено 

перелік ароматизаторів, дозволених до використання у ЄС. 

У жовтні 2012 р. Комісія ЄС прийняла два нових регламенти щодо 

харчових ароматизаторів з метою конкретизації правил використання цих 

речовин у ЄС. Регламент ЄС 872/2012 містить Перелік дозволених у ЄС 

речовин-ароматизаторів. Він набув чинності з 22 жовтня 2012 р., а застосування 

його норм почалося з 22 квітня 2013 р. Речовини ароматизатори, які не увійшли 

до Переліку, підлягають забороні після закінчення 18-місячного перехідного 

періоду. Регламент ЄС 873/2012 запроваджує перехідні заходи щодо інших 

ароматизаторів (наприклад, вироблених з нехарчової сировини), які повинні 

бути оцінені та дозволені у зазначений вище термін. 

Особливі вимоги висуваються до групи ароматизаторів із запахом диму. 

Процес копчення традиційно використовується для забезпечення довшого 

зберігання рибних, м’ясних і молочних продуктів, і при цьому змінюються смак 

та аромат зазначених продуктів. Ароматизатори із запахом диму утворюються 

внаслідок термічного розкладення деревини. Замість традиційного копчення 

практикують також додавання цих речовин до певних продуктів для надання їм 

«копченого» смаку та аромату. Їх також можна додавати до продуктів, які 

традиційно не піддають копченню — супів, соусів або кондитерських виробів. 

Регламент ЄС 1321/2013 запровадив офіційний перелік дозволених у 

Європейському Союзі ароматизаторів із запахом диму. Щодо ароматизаторів з 

запахом диму ведеться окремий реєстраційний перелік. 
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3.2 Ароматичні речовин 

Ароматичні речовини – це хімічні речовини із вираженими ароматичними 

властивостями. 

Ароматизатори налічують понад 2600 поодиноких ароматичних речовин. 

За хімічною будовою ароматичні речовини – це органічні речовини 

різних функціональних класів: альдегіди, кетони, спирти, кислоти, естери, 

меркаптани, тіосполуки, піразини, тіазоли, фурани та ін. 

Характеристика молекул ароматичних речовин: 

– ліпофільність (обмежена розчинність у воді); розчинність у воді 

обернено пропорційна ольфактивному ефекту: чим більш нерозчинною є 

речовина, тим сильнішим є її аромат; 

– леткість; 

– низька молекулярна маса (<250 кД); запах має тенденцію до зниження зі 

збільшенням молекулярної маси, так як знижується леткість; 

– присутність в дуже низьких концентраціях (ppm – мільйонні частки; 

ppb – мільярдні частки). 

За аромат продукту може відповідати: 

а) одна смакова речовина визначає аромат невеликої кількості продуктів: 

мигдаль (бензальдегід); гвоздика (евгенол); лимон (цитраль). 

б) суміш з 20...30 ароматичних речовин визначає характерний аромат 

більшості фруктів і овочів; 

в) складна суміш із багатьох смакових речовин визначає аромат готової 

їжі: випечеий хліб, смажене м’ясо, кава і т.д. 

Хімічні формули деяких індивідуальних ароматичних речовин та 

продуктів, в яких вони містяться, наведені в таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1 – Деякі індивідуальні ароматичні речовини 

Назва Формула Аромат Продукт 

Бензальдегід 

 

Мигдаль 

 

Ванілін 

 

Ваніль 

 

Кетон малини 

 

Ягоди 

малини 
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Назва Формула Аромат Продукт 

Коричний 

альдегід 
 

Кориця 

 

Лімонен 

 

Цитрусові 

 

Діацетил 

 

Масло, 

молоко 
 

Етилбутират 

 

Ананас 

 

Ізоамілацетат 

 

Плоди 

груші 

 

Фуранеол 

 

Карамель, 

палений 

цукор 
 

 

3.3 Класифікація ароматизаторів за походженням 

За походженням ароматизатори поділяють на три групи: 

І. Натуральні ароматизатори – містять у своєму складі тільки природні 

ароматичні речовини та їх суміші і одержані за допомогою відповідних 

фізичних методів (екстракції, дистиляції та ін.), ферментативних або 

мікробіологічних процесів з рослинного або тваринного матеріалу, або з 

матеріалу мікробіологічного походження (рисунок 3.4, 3.5). 

Прикладом таких ароматизаторів є ефірні олії, маслосмоли, есенції (водні, 

спиртові, водно-спиртові), екстракти, гідролізат білка, продукт обсмажування, 

нагрівання або ферментації, який містить смакоароматичні компоненти та ін. 

Недоліки натуральних ароматизаторів: 

– висока вартість; 

– обмеженість доступних ресурсів сировини; 

– нестабільність аромату в часі, здатність до псування. 

ІІ. Ідентичні натуральним – це хімічні сполуки, аналогічні за складом до 

природних сполук в сировині рослинного або тваринного походження, але 

одержані методами хімічного синтезу, або виділені з сировини з використанням 
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хімічних методів (рисунок 3.4...3.6). Приклади: ванілін, пара-оксифеніл-3-

бутанон (основний ароматоутворюючий компонент для ароматизатора малини). 

Переваги ароматизаторів ідентичних натуральним: дешевизна; легший 

контроль безпечності використання; краще зберігаються. 

Недоліки: компоненти, одержані хімічним синтезом можуть мати 

шкідливі вихідні або проміжні речовини, від яких складно позбавити кінцевий 

продукт. 

Натуральні та ідентичні натуральним ароматизатори 

 

Рисунок 3.4 – Деякі натуральні та ідентичні натуральним ароматизатори 
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Рисунок 3.5 – Діацетил і ацетоїн, одержані ферментативним шляхом і хімічним 

синтезом 

 

Рисунок 3.6 – Деякі ідентичні природним ароматизатори, що надають аромату 

відповідних продуктів 

ІІІ. Штучні ароматизатори – речовини, одержані хімічним синтезом і не 

мають аналогів у природі; один штучний ароматизатор може бути синтезований 

з сотні хімічних сполук, що наслідують природним ароматів. 

Переваги: дешевизна, стабільність, більш насичений аромат і "важкий" в 

порівнянні з натуральними ароматизаторами. 

Приклад: етилванілін має аромат в 3...4 рази інтенсивніший за ваніль, 

дешевший за неї в сотні разів. 

У США і в ЄС термін «ідентичний натуральному ароматизатор» та 

«штучний ароматизатор» не використовується. Визначення харчового 

ароматизатора включає в себе тільки підкатегорію «натуральні 

смакоароматичні речовини». 
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Найбільш поширені ароматичні інгредієнти: 
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Найбільш поширені ароматичні інгредієнти 

 

3.4 Маркування ароматизаторів 

На відміну від інших добавок, ароматизатори не мають окремих назв і в 

міжнародній практиці не позначаються літерами Е. Зазвичай на упаковці 

просто вказується наявність в продукті ароматизатора. 

З введенням регламенту 1334/2008 позначення ароматизаторів на етикетці 

можуть бути наступними: 

1. "Ароматизатор натуральний з...(+ найменування джерела)" –

 позначення, яке використовують у випадку, якщо смакоароматичні 

компоненти ароматизатора не менш ніж на 95% (вагового співвідношення) 

одержані з названого джерела. 

Приклад: "ароматизатор натуральний з полуниці
10

" означає, що не 

менше ніж 95% ароматизатора екстраговано з полуниці. 

Такі ароматизатори інколи іменуються як ароматизатори FTNF – From 

the name fruit. 
2. "Ароматизатор натуральний... (+ найменування харчового 

продукту або харчового джерела + "з іншими натуральними 

ароматизаторами")" – позначення, яке використовують у випадку, якщо 

смакоароматичні компоненти хоча б частково походять із зазначеного джерела, 

аромат якого повинен легко виявлятися в ароматизаторі. 

Наприклад: «Натуральний ароматизатор полуниці з іншими 

натуральними ароматизаторами» означає, що екстрагований з полуниці 
                                                 
10

 Аромат полуниці складається із 250 молекул різних речовин; шоколад – із 600; обсмажена кава – із 900. 
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натуральний ароматизатор, міститься в кількості меншій 95%, а тому 

змішується з іншими ароматизаторами, але смак і запах залишається 

полуничним. 

Такі ароматизатори інколи іменуються як ароматизатори WONF – With 

other natural fruit. 
3. "Ароматизатор натуральний" – позначення, яке використовують до 

ароматизаторів, до складу яких входять натуральні компоненти з різних джерел 

і жоден з них окремо не визначать смак або аромат кінцевого ароматизатора. 

Наприклад: Натуральний ароматизатор «Полуниця» означає, що 

полуничний смак одержують із суміші природних компонентів, які не 

включають в себе полуницю, або коли суміш натуральних смакових добавок не 

має особливої органолептичної конотації і тому кінцевий натуральний аромат 

не класифікується в двох попередніх визначеннях. 

Такі ароматизатори інколи іменуються як ароматизатори FOS – From 

other substances. 
WONF і FOS одержують біотехнологічним способом. 

4. "Ароматизатор" – позначення, яке включає в себе всі ароматизатори 

ідентичні натуральним, а також штучні. 

Позначення "ароматизатор" можна використовувати у випадку, якщо 

використовуються молекули натуральних ароматизаторів, або їх суміші, але 

виробник не хоче вказувати на етикетці продукти з яких походить аромат. 

Наприклад, на етикетках карамелі або жувальної гумки позначення 

ароматизаторів і продукту з якого вони походять займало б багато місця. 

Американське харчове законодавство всі ароматизатори, які не 

підпадають під визначення «натуральний» відносить до штучних (artificial). 
Відповідно до статті 16 Regulation N 1334/2008 слово «натуральний» в описі 

ароматизатора може бути використано тільки для ароматизаторів, в яких ароматичний 

компонент містить виключно натуральні смакоароматичні речовини і / або смако-

ароматичні препарати. 

Для натурального ароматизатора можуть використовуватись такі позначення: 

1. Термін «натуральний ароматизатор з...» в поєднанні з найменуванням 

натурального джерела (харчового продукту або харчової сировини рослинного або 

тваринного походження), з якого було виділено аромат, може використовуватися тільки 

якщо його смакоароматичні компоненти не менш ніж на 95% отримані з названого джерела. 

Наприклад «Натуральний ароматизатор з малини». 

2. Термін «натуральний ароматизатор...» в поєднанні з найменуванням харчового 

продукту або харчового джерела може бути використаний, тільки якщо смакоароматичні 

компоненти хоча б частково походять із зазначеного джерела, аромат якого повинен легко 

виявлятися в ароматизаторі. Наприклад: «Натуральний ароматизатор малини». 

3. Термін «натуральний ароматизатор» може використовуватися, якщо до його 

складу входять натуральні компоненти з різних джерел і жоден з них окремо не визначать 

смак або аромат кінцевого ароматизатора. Наприклад: Натуральний ароматизатор 

«Малина». 
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3.5 Безпечність використання ароматизаторів 

На відміну від харчових добавок, ризик використання яких оцінюється 

для кожної окремої добавки, ароматизатори оцінюються групами, базуючись 

на їхній хімічній будові. 

Для ароматизаторів до 2012 існував тільки "негативний список" – перелік 

ароматизаторів, заборонених до використання в харчових продуктах. 

Пізніше Європейська комісія з продуктів харчування склала список, що 

включав приблизно 3000 ароматизаторів, які використовувались в харчових 

продуктах і на основі висновків EFSA ((European Food Safety Authority –

 Європейське агентство з безпеки харчових продуктів) визначилась з 

"позитивним списком" ароматизаторів, в якому присутні тільки дозволені 

ароматизатори. 

Список дозволених до використання ароматизаторів – UNION LIST, що 

включає приблизно 2545 ароматичних  наведений у Виконавчому регламенті 

ЄС 872/2012 . 

До списку заборонених до використання в харчових продуктах 

ароматизаторів потрапили і натуральні ароматизатори, такі як естрагол, що 

міститься в насінні фенхеля; кумарин кориці; метилевгенол базиліка; 

ментофуран м’яти; синільна кислота гіркого мигдалю (таблиця 3.2). 

Добавка цих ароматизаторів в харчові продукти заборонена регламентом 

1334/2008. Але ці аромати можуть бути присутніми тільки тому, що містяться в 

травах і спеціях, що використовуються як інгредієнти, без перевищення 

максимальних доз, що передбачено даним регламентом. 

Таблиця 3.2 – Заборонені натуральні ароматизатори 

Назва ароматичної 

речовини 
Формула Джерело 

Естрагол 
H3CO

  
Фенхель 

Кумарин 

O O 
 

Кориця 

Синільна кислота CH N 

 
Мигдаль 
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Назва ароматичної 

речовини 
Формула Джерело 

Метилевгенол 

H3CO

H3CO   
Базилік 

Ментофуран 

O

 
 

М’ята 

3.6 Способи одержання натуральних ароматизаторів 

В зв’язку зі зростаючим попитом споживачів на натуральні продукти, 

виробники ароматизаторів у всьому світі також розширюють асортимент 

ароматизаторів з відміткою «натуральний» і розробляють нові шляхи 

отримання натуральних смакоароматичних речовин. Наскільки натуральними є 

речовини з позначкою "натуральний" допоможе розібратись регламент 

1334/2008. 

Способи одержання натуральних ароматизаторів. 

1. Натуральні витяжки та екстракти з однойменних плодів і ягід. Цей 

спосіб широко не використовується вже майже століття. Мало хто зараз 

отримує аромат полуниці з полуниці, а аромат кавуна з кавуна. Нечисленну 

групу таких ароматизаторів складають зворотні ароми, що утворюються під час 

концентрування фруктових соків, які виробники соків повертають назад в сік 

перед його фасуванням та споріднені з ними FTNF-ароматизатори (з 

однойменного фрукта), призначені для тих же соків, або для ексклюзивних і 

дорогих продуктів. Але ніяких зворотних аром не вистачить, щоб задовольнити 

хоча б десяту частку потреби харчової промисловості в ароматизаторах. 

2. Ефірні олії і екстракти, які добувають із рослин, а також 

індивідуальні запашні речовини, які одержують із олій і екстрактів фізичними 

методами (рисунок3.7). Незважаючи на різноманітність ефірних олій, лише 

невелика частка ароматів може бути створена виключно на їх основі. В 

основному це пряні і цитрусові аромати. 
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Рисунок 3.7 – Фізичні методи одержання ефірних олій і екстрактів 

3. Біотехнологічні методи одержання ароматизаторів: 

– ферментна або мікробіологічна обробка сировини для збільшення 

виходу смакоароматичного компонента – використовується під час виділення 

ароматизатора із сировини; 

– синтез смакоароматичних речовин під дією підібраних ферментних 

систем; 

– мікробіологічний синтез смакоароматичних речовин з використанням 

ферментних систем живих мікроорганізмів (в тому числі і генетично 

модифікованих) для конвертування субстрату в кінцевий продукт. 

Чи можна вважати такі ароматизатори натуральними? Виходячи з 

визначення натуральних ароматичних речовин регламенту 1334/2008 – деякі 

можна. 

Спочатку розглянемо визначення натуральних речовин, яким 

користуються в Європі з 2008 (Directive 1334/2008 / EEC): 

"Натуральна ароматична речовина" – це ароматична речовина, яка 

одержана внаслідок відповідних фізичних, ферментних чи мікробіологічних 

процесів із рослинного, тваринного чи мікробіологічного матеріалу як у сирому 

вигляді, так і після процесу обробки, для споживання людиною шляхом одного 

або декількох традиційних процесів приготування їжі (включаючи 

нагрівання, випаровування, сушіння, ферментацію, екстракцію розчинниками 

та ін. перераховані в Додатку II регламенту 1334/2008). Натуральні ароматичні 

речовини відповідають речовинам, що представлені в натуральному вигляді та 

були ідентифіковані за своїм характером. 
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Формулювання, які дають змогу 

вважати ароматизатори натуральними: 

– «речовина одержана», а не «речовина виділена» дає підстави вважати 

натуральними ароматизатори, які одержані біотехнологічними методами 

шляхом мікробіологічної або ферментної трансформації; 

– "субстрати для мікробіологічних та ферментних процесів мають бути 

неодмінно рослинного або тваринного походження" без зазначення харчової 

природи цих джерел, отже, для виробництва натуральних ароматизаторів 

можна використовувати природні нехарчові джерела. 

– натуральна сировина, з якої в подальшому виділяється або синтезується 

смакоароматична речовина може бути «перероблена традиційними 

способами приготування харчових продуктів» – ця фраза стала поштовхом 

для розвитку такого напряму синтезу ароматизаторів як «soft chemistry» або 

«сooking chemistry», тобто хімічного синтезу в м'яких умовах, близьких до 

«кухонним», без використання агресивних хімічних реактивів. «Soft chemistry» 

включає досить широкий перелік хімічних реакцій – гідроліз, окиснення, різні 

реакції конденсації, приєднання, перегрупування і реакції Майяра. Умови цих 

реакцій також можуть варіювати в деяких межах – допустимо змінювати рівень 

рН, температуру, вести реакцію в органічному розчиннику. 

В Європі відносяться до «soft chemistry» з деякою підозрою, оскільки 

межа, коли «soft chemistry» перетворюється на справжню хімію досить розмита, 

а в США методи «soft chemistry» охоче використовують для отримання 

натуральних смакоароматичних речовин. 

Таким чином, спільне використання можливостей методів біотехнології і 

«soft chemistry» і дозволило розширити палітру натуральних компонентів 

приблизно на на 500...600 індивідуальних смакоароматичних речовин, що в 

добавок до вже існуючих 3000 ароматизаторів є цілком достатньо для 

створення майже будь-якого харчового аромату. 

А що буде, якщо з натуральних субстратів за допомогою 

біотехнологічних методів синтезувати нову речовину, яка не виявлено в 

природі? Чи буде вона вважатись натуральною?  

У США така речовина буде вважатися натуральним і може бути 

включено в натуральний ароматизатор, в ЄС – ні, згідно визначення 

натуральної ароматичної речовини (Regulation 1334/2008), де зазначено, що 

натуральним може вважатися тільки речовина, натурально присутня та 

ідентифікована в природі. 

Визначення натуральної ароматичної речовини, як в США так і в ЄС 

допускає називати натуральними речовини, одержані в ході ферментно-

каталітичних біохімічних реакцій за умови, що вихідні реагенти мали 

натуральний статус. Однак в Європі це можливо, тільки якщо синтезована 

речовина була раніше виявлено в будь-якому натуральному продукті. 

3.7 Форми випуску ароматизаторів 

Рідкі – це розчини та емульсії, які одержують розчиненням 

ароматизаторів або їх суміші в спирті, 1,2-пропіленгліколі, триацетоні або 
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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 

Орієнтовні дози внесення рідких ароматизаторів, як правило, становлять 

0,5 мл...1,5 мл на 1 кг готового продукту, що приблизно відповідає дозуванню 

4...8-кратних есенцій, які застосовувались раніше в харчовій промисловості 

Радянського Союзу. Стосовно до конкретної рецептури всі вищезгадані 

дозування необхідно уточнювати відповідно до вимог споживача. 

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. 

3.8 Прянощі та приправи 

Прянощі – це висушені частини рослин, які містять речовини, що 

впливають на смак і поліпшують аромат продуктів (рис. 3.6). Сьогодні відомо 

понад 150 різноманітних прянощів, більш вживаними є близько 40. 
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До складу прянощів входять ефірні олії, глікозиди, алкалоїди. Для 

виготовлення прянощів використовують різні частини рослин і, відповідно, їх 

класифікують, залежно від тієї частини рослини, з якої вони виготовлені. 

Види прянощів: 

1) насіннєві: гірчиця, мускатний горіх; 

2) плодові: кмин, аніс, перець, ваніль; 

3) квіткові: гвоздика, шафран; 

4) листкові: лавровий лист, м’ята; 

5) корові: кориця китайська; 

6) кореневі: імбир, петрушка; 

7) вся рослина: кріп, петрушка.  

Прянощі не включені до переліку ХД, але вони мають широке 

застосування. До показників якості прянощів включено: аромат і смак; колір; 

масову частку вологи, ефірної олії, золи, домішок рослинного походження; 

вміст ушкоджених плодів; зараженість шкідниками. 

За характером аромату і смаку ароматизатори поділяються на гострі і 

солодкі: 

– гострі (пряні) ароматизатори мають аромат і смак спецій, прянощів, 

овочів, трав, квітів, м'яса, риби, молока, вершків, сиру, диму тощо. 

– солодкі ароматизатори: фруктові, ягідні, цитрусові, шоколадні, ванільні, 

кофейні, медові та інші ароматизатори. 

Основні прянощі, що використовуються в харчовій промисловості, 

кулінарії, наведені в таблиці 3.3. 

Таблиця 3.3 – Основні прянощі, що використовують в харчовій промисловості і 

кулінарії 

Прянощі 
Рослина, з якої 

одержані 

Частина рослини, 

що 

використовується 

Діюча 

основа 
Вміст, % 

Такі, що імпортуються або переважно імпортуються 

Перець 

чорний 

Piper nigrum L. Незрілі плоди Піперин 4...7,5 

Перець білий Piper nigrum L. Незрілі плоди без 

оболонок 

Те ж 5,5...9 

Перець 

запашний 

Pimenta officinale L. Незрілі плоди Ефірна олія 2...4 

Імбир чорний Zingiber officinale Кореневище Те ж 

Гінгерол 

2,5...3,5 

0,5...1 

Куркума Curcuma longa Кореневище Ефірна олія 

Куркумін 

3...5,5 

Близько 0,3 

Зеодарія Curcuma Zeodaria Те ж Ефірна олія 1...1,5 

Калган Alpinia officinale Те ж Те ж Близько 1 

Кардамон CardamomumЕleittaria Насіння Те ж 1,5...3,5 

Кардамон CardamoumMalabar Те ж Те ж 4...5 

Гвоздика Eugenia caryophyllata T. Бруньки, недозрілі 

квіти 

Те ж 10...26 

Мускатний Myristica fragrans H. Навколоплідники Те ж 6...10 
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Прянощі 
Рослина, з якої 

одержані 

Частина рослини, 

що 

використовується 

Діюча 

основа 
Вміст, % 

горіх 

Мускатний 

горіх 

Myristica fragrans H. Насінне ядро Те ж 6...15 

Кориця 

китайська 

Cinnamomum Cassia B Кора Те ж 0,5...2,25 

Кориця 

цейлонська 

Cinnamoum Zeilanicum Ефірна олія Те ж 0,5...2,25 

Бад'ян, 

зірчастий 

Illicum verum Hooker Плоди Те ж 5...5,5 

Ваніль Vanilla planifol Плодова коробочка  Ванілін 2...4,5 

Вітчизняні 

Аніс Pumpinella Anisum L. Насіння Ефірна олія 1,5...5 

Кмин Carum Carvi L. Насіння Те ж 5...7 

Кріп Anethum graveolens L. Насіння  Ефірна олія 2,8...4 

Фенхель Foeniculum vulgare Плоди Те ж 4...6 

Коріандр, 

кинза 
Coriandrum Sativum L. Насіння Те ж 0,15...1 

Чорнушка Nigella sativa Насіння Те ж Близько 0,5 

Майоран Origanum Majarana L. Уся трава Те ж 1,5...2 

Материнка Origanum vulgare L. Те ж Те ж 0,15...0,5 

Буркун Melilotus оfficinale Квіти і листя Кумарин 0,03...0,04 

М'ята перцева Menta piperita L. Листя Ефірна олія 0,8...2 

Лепеха Acorus Calamus L. Кореневище Те ж 2...3 

Лавровий 

лист 
Laurus mobiles L. Листя  0,5...2,5 

Шафран Сroccus sativa. Квіткові рильця Кроцин 4...5 

Полин Artemisia Absynthium L. Уся трава Ефірна олія 0,3...2 

Естрагон Artemisia Dracunculus L. Те ж  Те ж 0,3...1,5 

Перець 

червоний 

стручковий 

Capsicum annum Стручки Капсацин 
Близько 

0,02 

 

ГІРЧИЦЯ – одна з найпоширеніших і популярних приправ. Основою для 

приготування столової гірчиці є гірчичний порошок, що виготовляється з 

насіння рослин різних видів (біла, чорна і сарептська гірчиця). Найважливіша 

складова частина їстівної частини столової гірчиці – глікозиди синігрин і 

синальбін. Під дією ферменту мирозинглюкозидази з них утворюється алілова 

ефірна гірчична олія (0,3.1,02%), яка і надає їй гіркого специфічного смаку і 

запаху. 

ХРІН – багаторічна рослина. Гострий смак кореня хріну також 

зумовлений наявністю в ньому алілової гірчичної олії. Крім того, хрін багатий 

вітаміном С, білками і вуглеводами. 

ПЕРЕЦЬ. У харчовій промисловості використовуються різні види перцю: 

чорний, запашний, червоний, у вигляді зерен або мелений. Гострий 
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характерний смак і запах перцю зумовлені вмістом в ньому ефірної олії 

(2,1...4,0%) і алкалоїду піперину (до 7,5% і більше). 

ЛАВРОВИЙ ЛИСТ – є висушеним листям благородного лавра і широко 

використовується в консервній промисловості. Специфічний аромат лаврового 

листу зумовлений наявністю в ньому ефірної олії – 2...3%, головним 

компонентом якої є цінеол. 

КИНДЗА (КИНЗА) – є свіжою молодою зеленню рослини коріандру, яку 

використовують у виробництві соусів. Пряний запах киндзи зумовлений 

ефірними оліями – 0,2...2%. 

КРІП належить до родини зонтичних, його специфічний аромат 

зумовлений ефірною олією (2,5...5,0%), лімоленом, що містить, карвон, аніоль, 

феландрен і термінен. Використовується як пряна зелень для приправ і в 

консервній промисловості. 

ЧЕБРЕЦЬ – запашна трав'яниста рослина, що містить ефірну олію. 

Використовується в кулінарії і у засолюванні огірків. 

БАЗИЛІК – однорічна пряна трава з приємним кислуватим запахом і 

смаком. Листя базиліку або в суміші з іншими пряносмаковими рослинами 

служать приправою до м'ясних блюд або консервів. 

МАЙОРАН – багаторічна або однорічна рослина, уся надземна частина 

якої використовується як приправа до салатів, супів, рибних, м'ясних або 

овочевих блюд. 

ЕКСТРАГОН – трав'яниста рослина, один з видів полину. Характерного 

аромату йому надають ароматичні олії. Естрагон використовується у 

приготуванні маринадів і солінь, салатів, у виробництві безалкогольних напоїв, 

сиропів, лікеро-горілчаних виробів. 

АНІС – плоди зонтичної рослини однойменної назви, що мають 

солодкуватий смак і своєрідний аромат, що зумовлені вмістом до 5% ефірної 

олії, головним чином анетолом. Аніс широко застосовується в кулінарії і 

кондитерському виробництві. 

БАД'ЯН, ЗІРЧАСТИЙ АНІС – плоди вічнозеленого тропічного дерева з 

родини магнолієвих. Бад’ян має солодкуватий смак і запах, подібний до анісу. 

Вміст ефірних олій в плодах складає 1,6...1,8%. Застосовується бад’ян в 

хлібопекарському і кондитерському виробництві. 

КАРДАМОН – плоди пряної трав'янистої тропічної рослини родини 

імбирних. Завдяки вмісту 3...4% ефірних олій кардамон має сильний пряний 

аромат, який визначає його застосування в кондитерській промисловості. 

Головними компонентами ефірних олій є цинеол, лімонен і терпінеол. 

КМИН – плоди родини рослин зонтичних. Смак і аромат зумовлений 

ефірною олією, що міститься в плодах, – 3...6,5 %. Використовується головним 

чином в хлібопеченні, а також в виробництві маринадів і анчоусів. 

ІМБИР – висушений і очищений корінь багаторічної тропічної 

очеретоподібної рослини родини імбирних. Сильний пряний запах і пекучий 

смак імбиру зумовлені наявністю в кореневищі ефірної олії – 1...3 % і глікозиду 
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гінгеролу – 0,5...1,0%. Використовується для ароматизації овочевих маринадів, 

здобних борошняних виробів, деяких блюд східної кухні. 

ГОРІХ МУСКАТНИЙ – плоди мускатного дерева. Містить значну 

кількість ефірної олії – більше 3%, що надає йому сильного аромату і пекучого 

пряного смаку. Використовується в лікеро-горілчаному виробництві і 

кондитерській промисловості. На світовому ринку цінуються два сорти 

мускатного горіха – пенагський і банданський. 

ВАНІЛЬ – спеціально оброблені стручки тропічної орхідеї і деяких інших 

рослин. Вміст ваніліну у ванілі коливається від 1,6 до 2,9%. Використовується в 

кондитерському і хлібопекарському виробництвах. 

М'ЯТА – листя м'яти використовують в харчовій промисловості і 

кулінарії, головним чином, для ароматизації харчових продуктів, напоїв, деяких 

кондитерських виробів і жувальної гумки. У свіжому вигляді м'яту 

застосовують як приправу. Її смак і аромат зумовлений ефірною олією (до 

3%) – ментолом. 

ГВОЗДИКА – висушені квіткові нерозкриті бруньки дерева родини 

миртових. Батьківщина гвоздики – Молукські острови. Гвоздика має пекучий 

смак і яскраво виражений аромат. У ній міститься 15...21 % ефірних олій, з яких 

95% складає евгенол. Використовують гвоздику у виготовленні різноманітних 

консервів, маринадів і т.д. 

КОРИЦЯ – кора декількох видів дерев родини лаврових. Аромат кориці 

зумовлений присутністю в ній коричного альдегіду. Загальний вміст ефірних 

олій досягає 0,5... 1,0 %, з них 75% припадає на частку коричного альдегіду. 

Застосовують корицю в хлібопеченні, у виробництві кондитерських і рибних 

виробів, напоїв. 

Останніми роками значне поширення отримали суміші і екстракти 

прянощів. 

Суміші прянощів складаються з різних комбінацій прянощів і 

призначені для консервації, використання у вигляді приправ. Склад їх може 

сильно змінюватися в залежності від використання. 

Екстракти прянощів – спиртові або масляні розчини ефірних олій 

застосовують в громадському харчуванні, кулінарії, для приготування соусів і 

т. д. 

З переходом на великомасштабне виробництво, розширенням 

асортименту продуктів харчування сталися значні зміни у виробництві 

прянощів. Традиційна технологія використання в їжу мелених прянощів і трав 

поступається місцем новим підходам і рішенням. Це пов'язано з необхідністю 

точної кількості дозування прянощів, що вносяться, стабільністю їх смаку і 

аромату в незалежності від географічного місця походження, пори року, зміни 

якості під час зберігання (наявність непотрібних тканин і волокон, високий 

ступінь механічного і мікробіологічного забруднення, сінний запах та ін.). 

Слід також відмітити, що окремі прянощі мають фармакологічну 

активність, що широко використовується в медицині. 
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3.9 Ароматизатор ванілін 

Натуральну ваніль одержують з плодів однойменної ліани 

(рисунок 3.8). Її насіння збирають, бланшують, сушать за особливою 

технологією, подрібнюють. Сам процес виготовлення займає декілька місяців, 

тому собівартість натуральної ванілі досить висока. Все світове виробництво 

натуральної ванілі складає менше 1% від потреби в цьому ароматизаторі. 

 

Рисунок 3.8 – Натуральна ваніль 

Ванілін – ароматизатор, отриманий шляхом хімічного синтезу. Цей вид 

ваніліну використовується у харчовій промисловості завдяки 

своїм відмінними якісними характеристиками, а також 

прийнятній ціні. 

Ванілін, ідентичний натуральному отримують різними 

способами, найпоширеніші – це синтез з гваяколу
11

 та 

лігніну:  

 
Основні виробники такого ваніліну – Росія, Китай, Франція, Норвегія 

(найдорожчий ванілін виробляється у Франції і Норвегії). 

На світовому ринку існує декілька видів ваніліну, ідентичного 

натуральному: 

1) ванілін кристалічний – безбарвні або біло-жовті голчані кристали з 

ванільним запахом; аромат кристалічного ваніліну за термічної обробки 

починає виділятись, а розчинність у воді дуже низька. Тому кристали 

подрібнюють і отримують дрібнокристалічний ванілін, запах якого відчуємо 

                                                 
11

 Гваякол – органічна речовина класу фенолів, що зустрічається в природі, має сильний "димний" аромат. 
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вже за кімнатної температури. Він краще розчиняється у воді і етиловому 

спирті, що робить його технологічнішим для різних виробництв. 

2) порошкоподібний ванілін – найлегше розчиняється у воді, тому є 

найтехнологічнішим; в порошок можуть додаватися різні домішки, які 

покращують запах або певний відтінок аромату; окрім ваніліну, в порошок, 

може додаватися, й етилванілін. 

3) етилванілін – це ароматизатор з ванільним 

запахом, який відкрили в процесі синтезу ваніліну з 

гваяколу. Він має схожу з ваніліном структуру, але 

під час практичного використання дає сильніший 

аромат. Етилванілін, є дорожчим за звичайний 

ванілін, але має аромат майже в 3 рази сильніший. 

 

4) рідкий ванілін використовується у 

технології виробництв деяких продуктів, які 

вимагають, щоб ароматизатор ванілін краще 

розчинявся в конкретній групі продуктів. Залежно від 

технології, розчинником може бути етиловий спирт, пропіленгліколь, а для 

продуктів, яким має бути властива жиророзчинність, використовують розчин 

ваніліну в триацетоні. 

3.10 Ефірні олії, ароматичні есенції та екстракти 

Ефірні олії є важливим 

компонентом харчових ароматизаторів. 

Ефірні олії – це пахучі рідкі 

суміші летких органічних речовин, що 

виробляються рослинами і зумовлюють 

їх запах. 

За хімічними властивостями 

ефірні олії – прозорі рідини (безбарвні, 

зелені, жовті, жовто-бурі), нерозчинні у 

воді, але розчинні в органічних 

розчинниках, під дією світла і кисню повітря окислюються, змінюючи колір і 

запах. 

Ефірні олії 

Ефірні олії отримують з рослинної сировини такими способами: 

– екстракцією легкими органічними розчинниками (спиртом, ефіром, 

бензином) з наступною їх відгонкою; 

– поглинанням свіжим жиром; 

– відгонкою з водяною парою; 

– холодне пресування; 

– екстракція СО2. 

Часто ці способи комбінують з метою повнішого виділення речовини з 

сировини. 
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Індивідуальні натуральні ароматичні компоненти виділяють методами 

дистиляції, виморожуванням або біотехнологічними методами. Випускають 

анісову, евкаліптову, лимонову, лаймову, трояндову, гвоздичну, перцеву, 

м'ятну та інші ефірні олії. 

Ароматичні есенції 

Ароматичні есенції – це суміші запашних речовин 

різного походження в розчинах або на твердих носіях. На 

твердих носіях виготовляють ароматизатори, які містять 

малолеткі і стійкі сполуки. До складу есенцій може 

входити до 20...50 компонентів різної хімічної природи: 

екстракти рослинної та тваринної сировини, ефірні олії, 

настої, синтетичні ароматизатори, спирти тощо. 

 

У деякі есенції для підвищення їх запаху вводяться натуральні ефірні олії, 

настої і плодово-ягідні соки. 

Екстракти: одержують методом екстракції із рослинної сировини 

органічними речовинами, найчастіше – етиловим спиртом. 

Разом із цим, використовуються окремі чисті хімічні сполуки – носії 

аромату: ванілін (запах ванілі), бензальдегід (запах мигдалю), цитраль (запах 

лимону), гелітропін (квітковий запах), етилбутират (запах ананасів), 

ізоамілацетат (запах груші), ізобутилформіат (запах малини) метилбутират 

(запах яблук). Ці речовини використовують як самостійно, так і у складі 

есенцій. 

Підбір ароматизаторів і їх дозування для конкретного кондитерського 

виробу залежить від численних чинників, і в першу чергу, від органолептичних 

і фізико-хімічних властивостей продукту, технології його виготовлення. 

Остаточно оцінити ефективність ароматизатора можна тільки за 

результатами дегустації готового продукту. 

Кількість додавання рідких ароматизаторів складає 50…150г , а твердих –

 200…2000 г на 100 кг готового продукту. Внесений ароматизатор повинен 

бути рівномірно розподілений. 

Цікавим є той факт, що у разі додавання у дріжджове тісто 0,01…0,025% 

ефірних олій, дещо прискорюється процес бродіння. 

У кондитерському виробництві використовуються одно-, двох-, і чотири-

кратні есенції. Перед використанням більш концентровані есенції розводять до 

однократних. У рецептури кондитерських виробів закладено витрати 

однократних есенцій. Есенції через порівняно низьку температуру кипіння 

(близько 80ºС) необхідно додавати в кондитерські маси за якомога нижчої 

температури. Високі температури (близькі до температури кипіння) призводять 

до значних незворотних втрат есенцій. 

Під час вибору ароматизатора для закупівлі у постачальників необхідно 

звертати увагу на наступне: 

– термостійкість; 

– здатність до розчинення; 



63 

 

– способи внесення; 

– орієнтовне дозування. 

3.11 Димові ароматизатори 

Димові ароматизатори використовують для надання ефекту копчення 

різним продуктам. 

Процес копчення традиційно використовується для забезпечення довшого 

зберігання рибних, м’ясних і молочних продуктів, і при цьому змінюються смак 

та аромат зазначених продуктів. Замість традиційного копчення практикують 

додавання димових ароматизаторів до певних продуктів для надання їм 

«копченого» смаку та аромату, в тому числі і до продуктів, які традиційно не 

піддають копченню – супів, соусів або кондитерських виробів. 

Переваги використання димових ароматизаторів: 

– практичність використання, дешевизна, економія часу; 

– легкість дозування; 

– контроль за вмістом шкідливих речовин. 

Вимоги до ароматизаторів із запахом диму нормуються окремими 

документами, оскільки такі ароматизатори представляють собою складні 

суміші речовин, смак яких є результатом особливих процесів, і щодо 

безпечності яких є багато запитань. Зазначені норми сформульовано у 

Регламенті ЄС 2065/2003, що встановлює процедури оцінювання таких 

ароматизаторів та оформлення дозволів на їх використання у ЄС. Регламент ЄС 

1321/2013 запровадив офіційний перелік дозволених у Європейському Союзі 

ароматизаторів із запахом диму. 

Маркування димових ароматизаторів 

"Ароматизатор із запахом диму" або "ароматизатор із запахом диму, що 

виготовлений з продуктів харчування, харчової категорії або вихідного 

матеріалу (наприклад, ароматизатор із  запахом диму, виготовлений з буку). 

Одержання ароматизаторів диму 

Ароматизатори із запахом диму одержують внаслідок термічного 

розкладення деревини або ж змішуванням відповідних хімічних речовин. 

Деревина для димових ароматизаторів: бук (в  Європі) горіх пекан (інша 

назва гікорі (Hickory)) в США. 

Послідовність виготовлення: 

– деревину подрібнюють до тирси, яку висушують до вологості не більше 

1%; 

– тирсу спалюють за температури 300...400ºС; 

– дим направляють в конденсатор, де він контактує з водою, що рухається 

в протилежному напрямку; 

– конденсований дим очищують за допомогою карбону із наступною  

екстракцією (випаровування органічних розчинників) і фільтрацією (видалення 

гудронів, смоли і т.д.). 

Остаточний продукт – розчин з концентрацією 1...3%. 

У деревному димі були ідентифіковані більше 200 хімічних сполук, 

головним чином, органічні кислоти, карбоніли, феноли, органічні основи, 
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спирти, вуглеводні (в тому числі поліциклічні ароматичні сполук) і гази, такі як 

двоокис вуглецю, окис вуглецю, кисень, азот і оксид азоту азоту. 

Властивості димових ароматизаторів: 

– ароматизуюча дія: феноли (метилгваякол, метакрезол, раракрезол); 

– забарвлююча дія: феноли і вуглеводні (газоподібні молекули); 

– антисептична: формальдегід, альдегіди, спирти, феноли, та ін.; 

– антиоксидантна дія: пірогалоли. 

Синтетичний дим одержують змішуванням відповідних фенолів. 

Способи використання: 

– обробка поверхні: занурення, душ, туман або ж нагрівання димового 

ароматизатора до утворення диму (останній спосіб використовується для 

обробки ковбас в кишках); 

– введення в продукт; якщо продукт містить нітрити, то це не бажано, так 

як можуть утворюватись нітрозоаміни, але цей метод застосовується і для 

оброблених нітритами ковбасних виробів; дозування 6% розчину: 125...250 г/на 

100 кг сосисок; 375/100 кг салямі. 

– використання "сухого диму" на носіях – декстринах; дозування –

 250...500г/100 кг м’яса. 

Шкідливі речовини димових ароматизаторів (рисунок 3.9): канцерогенні 

речовини: бензопірен, бензоантрацен, бензофлуорантен, крізен та ін. 

поліциклічні ароматичні вуглеводні (РАН) – речовини, що утворюються в 

результаті неповного розкладання органічного матеріалу (за температури 

450ºС) 

 
Рисунок 3.9 – Шкідливі речовини димових ароматизаторів 
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Лекція 4. Підсилювачі смаку. Підсолоджувачі 

План 

4.1 Підсилювачі смаку і аромату 

4.2 Підсолоджувачі 

4.1 Підсилювачі смаку і аромату 

Підсилювачі (модифікатори) смаку і аромату – це речовини, які 

підсилюють (модифікують) смакоароматичні сприйняття шляхом 

стимулювання закінчень смакових нервів, хоча самі підсилювачі можуть і не 

мати ні смаку ні аромату. 

Ці речовини дозволяють підсилити, відновити і стабілізувати смак і 

аромат або окремі складові, що були втрачені під час переробки або зберігання 

харчового продукту. 

Основні цілі використання підсилювачів смаку 

– відновлення смаку і аромату, втрачених під час переробки або 

зберігання; 

– посилення натурального смаку і аромату; 

– пом’якшення окремих небажаних складових смаку і аромату. 

Посилення смакового сприйняття шляхом стимулювання нервових 

закінчень смакових нервів відбувається завдяки нуклеотидам. 

Нуклеотиди 

Нуклеотиди – це мономери нуклеїнових кислот (РНК і ДНК), які 

побудовані з азотистої основи (пуринової або піримідинової), цукру-пентози 

(рибози або дезоксирибози) і залишку фосфорної кислоти (зв’язаний з 

залишком пентози у положеннях С-3 чи С-6). 

Сполуки пентози і азотистої основи називаються нуклеозидами. 

 
Структура дезокси нуклеотиду аденіну – дезоксиаденозинмонофосфату. 

Саме нуклеотиди надають яскраво вираженого смаку свіжим овочам, 

м’ясу, рибі. Вміст нуклеотидів – від декількох сотень міліграмів до декількох 

грамів на один кільграм продукту. 

Найбільше нуклеотидів у рибі, м’ясі, тведих сирах і грибах. 

4.1.1 Властивості смакоароматичних речовин 

Характеристика молекул смакоароматичних речовин: 

– розчинні у воді;Solubili in acqua 

– нелеткі; 

– молекулярна маса, в середньому між 50...1000 kД; 

– поріг відчуття 1...10000 ppm (мг/кг); 
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– механізм сприйняття смакоароматичної речовини залежить від її 

взаємодії зі смаковими рецепторами, в залежності від форми, йонного заряду, 

молекулярної маси. 

Рецептори сприйняття п’яти основних смаків – гіркого,кислого, 

солодкого, солоного і умамі – присутні на всій поверхні язика (рисунок 4.1). 

 

Рисунок 4.1 – Відчуття смаків на язиці 

Рецептори умамі були виявлені в результаті біохімічних досліджень.  

Умамі – смак білкових речовин, "п'ятий смак", смак м'яса, що традиційно 

й широко використовується в японській кулінарній культурі, в деяких інших 

країнах сходу. 

Слово "умамі" немає перекладу – англійською, іспанською та 

французькою це поняття також описується словом «умамі». 

4.1.2Речовини, створюються відчуття умамі 

 

Умамі 

Три основні умамі-смаки були відкриті в Японії 

між 1908 та 1957 рр. (рисунок 4.2). Першим 

ідентифікував умамі хімік Кікунае Ікеда, професор 

Токійського університету, в 1908 році. Він з'ясував, що 

глутамати є причиною приємного смаку бульйону з 

водорості комбу. Ікеда звернув увагу на те, що смак 

традиційного японського бульйону даси відрізняється від 

солоного, солодкого, кислого і гіркого, і назвав новий 

смак умами. 

Професор Шінтаро Кодама, учень Ікеди, виявив 

речовину зі смаком умамі в кацуобусі
12

 в 1913 році – це 

був рибонуклеотид інозінмонофосфат (ІМФ) – інозинат натрію 

У 1957 році Акіра Кунінака дізнався, що рибонуклеотид монофосфату 

гуанозину (ГМФ), який присутній в грибах шіітаке, також має смак умамі. Одне 

з найбільш важливих відкриттів Кунінакі – синергічна взаємодія 

рибонуклеотидів і глутамату. Коли їжа, багата глутаматом, змішується з 

продуктами, що містять рибонуклеотиди, виходить смак, що є сильнішим, ніж 

смаки складових. 

                                                 
12

 Кацуобусі – сушений, копчений і потім ферментований тунець-боніто виду Katsuwonus 

pelamis 
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Основний ефект умамі – підкреслення і балансування смаку страв. 

Сам по собі умамі не має приємного смаку, але він робить їжу смачнішою 

надаючи їй характерного аромату. 

 

Рисунок 4.2 – Три умамі-речовини та історія їх відкриття 

Оптимальність смаку умами залежить від концентрації солі в їжі. Так 

малосолона їжа може бути смачнішою, якщо в неї додати відповідну кількість 

умамі. 

Умамі має слабкий, але тривалий післясмак, який складно описати, він 

викликає слиновиділення і м'яке відчуття на язиці, стимулює горло, піднебіння 

і задню частину ротової порожнини.  

Умамі є важливим компонентом смаку сирів пармезан і рокфор, соєвого 

соусу і інших продуктів, а також неферментованих продуктів – волоського 

горіха, брокколі, помідорів, грибів (шиітаке), термічно обробленого м'яса, 

ферментованих рибних соусів. 

4.1.3 Е-кодифікація та хімічна будова підсилювачів смаку. 

Е-коди та назви підсилювачів смаку наведені в таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1 – Підсилювачі смаку і аромату* 

Е-код Підсилювач смаку і аромату 

Е620 Глутамінова кислота [ L (+) -] 

Е621 Глутамат натрію однозаміщений 

Е622 Глутамат калію однозаміщений 

Е623 Глутамат кальцію 

Е624 Глутамат амонію однозаміщений 

Е625 Глутамат магнію 

Е626 Гуанілова кислота 

Е627 Динатрію-5'-Гуанілат натрію 

Е628 Дикалію-5'-Гуанілат калію 

Е629 5'-Гуанілат кальцію 

Е630 Інозинова кислота 

Е631 5'-Інозинат натрію двозаміщений 

Е632 Інозинат калію 

Е633 5'-Інозинат кальцію 
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Е-код Підсилювач смаку і аромату 

Е634 5'-Рибонуклиотиди кальцію 

Е635 5'-Рибонуклиотиди натрію двозаміщені 

Е636 Мальтол 

Е637 Етилмальтол 

Е640 Гліцин і його натрієві солі 

Е641 L-Лейцин 

Е642 Лізину гідрохлорид 

Е906 Бензойна смола 

– Діацетил 

– 
Ефірні олії спиртові, водно-спиртові, СО2-екстракти, 

дистиляти та есенції на їх основі 

– Аромати коптіння 

– Ванілін 

- Етилванілін 
Примітка. *Темним кольором виділені добавки, яких немає в переліку харчових добавок 

регламенту європейського парламенту та ради (ЄC) № 1333/2008. 

До рибонуклеотидів відносяться: 

– Е 634 – це суміш 5'-інозинату кальцію (Е633) і гуанілату кальцію (Е629) 

– Е 635 – це суміш динатрій-5'-гуанілат (Е627) і динатрій-5'-інозинат 

(Е631). 

Хімічна структура деяких підсилювачів смаку представлена на 

рисунку 4.3 і 4.7. 

 

Рисунок 4.3 – Хімічні формули глутамінової та гуанілової кислоти та їх солей 
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Глутамінова кислота та такі її солі як К, Са, Mg, NH4
+
 практично не 

використовуються у харчовій промисловості, деякі у фармації – для лікування 

психічних захворювань. 

Гуанілова та інозинова кислоти та їхні солі підсилюють солоний, 

м’ясний, рибний та інші гастрономічні смаки і аромати, хоча самі за звичайного 

дозування практично не мають ні власного запаху, ні смаку. 

 

Рисунок 4.4 – Хімічні формули інозинової кислоти та її солі 

 

Рисунок 4.5 – Хімічні формули рибонуклеотиту Е 634 
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Рисунок 4.6 – Хімічні формули рибонуклеотиту Е 635 

 

Рисунок 4.7 – Хімічні формули мальтолу, етилмальтолу та гліцину 

Мальтол та ізомальтол підсилюють сприйняття фруктового і вершкового 

ароматів, переважно використовуються у солодких харчових продуктах. 

4.1.4 Характеристика найбільш поширених підсилювачів смаку 

ГЛУТАМАТ НАТРІЮ Е 621. Глутамат натрію був відкритий в 1907 

році в Японії хіміком Кікунае Ікеда, який виділив його із водоростей комбу (із 

40 г – 30 г) і прийшов до висновку, що ця речовина представляє собою п’ятий 

смак – умамі (від япон. – апетитний). 

Широкий випуск глутамату почався в 1961 р. 

Одержання глутамату натрію 

1. Ферментативний або кислотний гідроліз сушених водоростей, 

клейковини. 

2. Хімічний синтез із акрилонітрила (цей спосіб існував 10 років). 

3. Мікробіологічний синтез із вуглеводів за допомогою кишкової палички 

Corynebacterium glutamicum (рисунок 4.8). 
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Рисунок 4.8 – Схема одержання глутамату натрію мікробіологічним способом 

із цукрової тростини 

Продукти, в яких використовується глутамат: ковбаси, сухарики, 

чіпси, бульйонні кубики, рибні продукти, смажені горіхи і т.д. (рисунок 4.9) 

 

Рисунок 4.9 – Продукти з використанням глутамату натрію 

Вплив на організм людини глутамату натрію 

Глутамат натрію знижує поріг збудливості нейронів; викликає звикання, 

потребує з кожним разом все більших доз, через атрофію смакових рецепторів 

їжа без глутамату здається несмачною. 

Синдром китайського ресторану: загальна слабкість, прискорене 

серцебиття, тимчасова втрата чутливості в ділянці спини і потилиці. 

Впливає на сітківку ока (стає тонкішою), що може призвести до глаукоми 

і втрати зору. 

В ЄС поступово відмовляються від використання глутамату. 
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ГУАНІЛОВА КИСЛОТА ТА ЇЇ СОЛІ (Е 626...629) мають смаковий 

ефект у 200...250 разів сильніший ніж глутамат. 

Одержання:  

– ферментація меляси цукрового буряка та цукрової тростини або 

крохмалю;  

– екстракція з висушеної риби, морських водоростей; 

– екстракт дріжджів. 

Використання гуанілатів: 

– консервовані овочі, сухі овочі; 

– продукти швидкого приготування; 

– чіпси, приправи, прянощі; 

– плавлені сирки, зелень в упаковках, солодощі на основі яєць. 

Особливості використання: в суміші з глутаматом натрію: 10 г Е 621 + 1 г 

Е 627 (суміш еквівалентна 209 г Е 621). 

Вплив гуанілатів на організм людини: можуть викликати алергічні 

реакції (задуху); загострювати подагру (відкладання уратів в суглобах), 

ревматизм; призводити до зневоднення організму; у дітей можуть викликати 

гіперактивність. 

ІНОЗИНОВА КИСЛОТА ТА ЇЇ СОЛІ (Е 630...633) активує смак інших 

продуктів, дозволяє зменшити кількість солі у продукті; пом’якшує смак у 

сумуші з глутаматом в порівнянні з використанням самого глутамату: суміш 

10 г Е 621 і 1 г Е 631 еквівалентна 55 г Е 621). 

Одержання: ферментативний гідроліз продуктів з вуглеводів, що містять 

глюкозу (целюлоза, крохмаль, меляса і т.д.). 

Продукти: 

– плавлені сири, та м’які сири, що намазуються; 

– ковбаси, рибні пресерви; 

– сухі супи, бульйонні кубики; 

– соуси; 

– напівфабрикати 

Інозінат натрію зазвичай не використовується окремо від глутамінової 

кислоти. Якщо в списку інгредієнтів присутня добавка Е631 і не вказано 

наявність глутамату натрію, не виключено, що в цьому випадку глутамінова 

кислота є частиною іншого інгредієнта або природним чином міститься в 

помідорах, сирі пармезан або дріжджовому екстракті, що також входить до 

складу продукту. 

Вплив на організм людини: алергії (задуха), загострення подагри, 

ревматизм, розлади шкт. 

Гліцин і його натрієві солі – підсилювачі смаку, основне призначення 

яких – посилювати смак і аромат продуктів 

Одержання: хімічним синтезом з хлороцтової кислоти і аміаку. 

Використання в продуктах: 
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– в напоях: додається в напої для поліпшення смаку і аромату (наприклад, 

в горілку); гліцин добре розчиняється в середовищі різної кислотності і не дає 

осаду; 

– в якості носія корисних добавок до їжі; 

– для покращення технологічних властивостей добавок, що є 

комплексними сполуками; наприклад, комплекс сульфату заліза і гліцину 

використовується для збагачення кухонної солі йонами Fe
2+

; комплекс має гарні 

смакові властивості, дешевий і придатний для промислового використання. 

Комплексна сполука гліцин-кальцій застосовується для збагачення напоїв 

кальцієм в кількості 0,05...10%. 

L-ЛЕЙЦИН – це незамінна для людини і тварин амінокислота, яку 

одержують хімічним синтезом із ізовалер’янового альдегіду і 

ациламіномалонового етеру; у готовому вигляді – білий кристалічний порошок, 

що складається з безлічі безбарвних кристалів; характеризується середнім 

рівнем розчинності в воді і етиловому спирті і не розчиняється в етері. 

Як харчова добавка Е 641 раніше використовувався в якості модифікатора 

смаку і аромату у продуктах швидкого приготування, кулінарних виробах. В 

країнах ЄС ця добавка в даний час заборонена з 2010 року. 

Вплив на організм людини: заборона L-лейцину як харчової добавки 

пов’язана з тим, що він має ряд побічних ефектів: досліди над щурами 

показали, що регулярне вживання L-лейцину призводить до деградації м'язових 

тканин; ця речовина відкладається в м'язовій і жировій тканині, в печінці; Е641 

пригнічує центральну нервову систему, провокує розвиток неврологічних 

розладів.  

ЛІЗИН ГІДРОХЛОРИД Е642 деякий час використовувався також в 

якості харчової добавки – підсилювача смаку та аромату. В країнах ЄС ця 

добавка в даний час не застосовується, виключена зі списку дозволених 

харчових добавок в 2010 р. 

У природі Лізин гідрохлорид зустрічається в складі багатьох білків 

рослинного і тваринного походження. Для використання в промислових цілях 

його виробляють методом мікробіологічного синтезу або, наприклад, шляхом 

амінування α-галогенкапролактама. Утворений в результаті кристалічний 

порошок має жовтувато-білий колір і добре розчиняється в воді. 

Вплив на організм людини: лабораторні дослідження показали, що у 

тварин нестача лізину стає однією з причин розвитку імунодефіциту. Ця 

речовина підтримує здоров'я серцевого м'яза, утримує на необхідному рівні 

енергію організму. Е642 бере участь в процесі відновлення тканин і формуванні 

колагену. Препарати з лізином прописують після травм і операцій. Завдяки цій 

речовині краще засвоюється кальцій і транспортується з крові в кісткові 

тканини. Також під час вживання лізину сповільнюється пошкодження 

кришталика ока, зокрема у людей, хворих на діабет. 

5'-РИБОНУКЛЕОТИДИ КАЛЬЦІЮ Е634 – харчова добавка, що є 

сумішшю двох інших добавок, а саме: Е629 – 5'-Гуанілату кальцію і Е633 – 5'-
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інозінату кальцію, має здатність посилювати смак продуктів, зменшуючи 

використання солі. 

Одержання: 

–з м'яса і риби; 

– бактеріальна ферментація глюкози з цукрової тростини, цукрових 

буряків, крохмалю та ін. 

Використання у продуктах: консервовані овочі, зернові сніданки, сири, 

рибопродукти, приправи, прянощі; дозволена також для роздрібного продажу. 

Вплив на організм людини: кишкові і шлункові розлади різного ступеня 

тяжкості; алергічні реакції, у хворих на бронхіальну астму – напад задухи; 

погіршення загальний стану здоров’я людей, які страждають на подагру і 

ревматизм; не рекомендується давати продукти, що містять Е 634, маленьким 

дітям, вагітним і жінкам, які годують груддю. 

5'-РИБОНУКЛЕОТИДИ ДИНАТРІЮ Е635 – це суміш динатрій-5'-

гуанілату (Е627) і динатрій-5'-інозинату (Е631), використовується в якості 

підсилювача смаку та аромату, її компоненти підсилюють дію один одного; у 

випадку додавання цієї добавки до глутамату натрію (Е621) в співвідношенні 

2:98 утворюється суміш, яка в 4 рази є ефективнішою, ніж глутамат натрію сам 

по собі. 

Природне джерело: в грибах, тканинах риб і тварин, особливо морських. 

Одержання: ферментація глюкози. 

Використання у продуктах: приправи і прянощі; для продажу в роздріб. 

Вплив на організм людини: кишкові і шлункові розлади, може викликати 

погіршення здоров'я у людей, які страждають хронічними захворюваннями, 

такими як бронхіальна астма, ревматизм, подагра. 

МАЛЬТОЛ Е 636 застосовується в харчовій промисловості як 

підсилювач смаку і аромату, підсилює солодкий смак, використовується для 

додавання до ароматичних і смакоароматичних речовин; дозволяє знизити 

необхідну для виготовлення продуктів кількість цукру; використовується в 

хлібобулочних виробах, шоколаді та ін. 

Природні джерела: молоко,палений цукор, солод, голки хвойних дерев, 

цикорій, хлібна скоринка, утворюється під час карамелізації цукру. 

Одержання: лужним гідролізом солей стрептоміцину; з голок хвойних 

дерев. 

Застосування: застосовується для підсилення смаку солодких продуктів, 

має широкий спектр застосування в кондитерській галузі (есенції, шоколад, 

випічка, охолоджувальні напої), хлібо-булочні виробих, овочеві і фруктові 

консерви, чаї, какао, тютюн і кава. Крім того, мальтол використовується в 

переліку компонентів ароматизаторів. 

Вплив на організм людини: харчовий підсилювач смаку Е636 є 

потенційно небезпечною добавкою для здоров'я людини; у регламенті 

1333/2008 відсутній: збільшує ступінь поглинання організмом алюмінію; 

підвищує біодоступність заліза. 
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ЕТИЛМАЛЬТОЛ Е637 – це смакоароматична речовина синтетичного 

походження, у харчовій промисловості України була дозволена до 2015 для 

включення до складу ароматизаторів і смакоароматичних добавок, що 

використовуються в таких продуктах як хлібобулочних виробах, морозиві, 

майонезі, йогуртах, напоях і багато ін. Причому, вона має набагато більшу 

смакову силу, ніж мальтол, а саме – перевершує його в 4...6 разів. Це дозволяє 

знижувати кількість необхідного для виготовлення продуктів цукру. 

В списку дозволених добавок регламенту ЄС 1333/2008 добавка Е 637 

відсутня. 

Інші підсилювачі смаку 

Ферменти – використовуються для прискорення дозрівання пива, 

поліпшення його якості, смаку і аромату під час використання солоду низької 

якості 

Протеїназа – папаїн – застосовується для поліпшення смакових якостей 

м'яса і м'ясопродуктів.  

Ліпази додають до пастеризованого молока, що використовують в 

подальшому у виробництві сиру, для прискорення його дозрівання і 

поліпшення смаку і аромату. 

Ряд інтенсивних підсолоджувачів за дуже малого дозування (1...2 мг/кг) 

проявляє ефект посилення смаку і аромату. 

Ароматизатори ванілін і етилванілін посилюють фруктовий і 

шоколадний аромати. 

Цукор пригнічує неприємні присмаки у фруктових соках. 

Кухонна сіль має властивість посилювати їх солодкість, а також 

маскувати присмаки гіркоти і металу.  

4.2 Підсолоджувачі 

Підсолоджувачі – це група харчових добавок, які використовуються з 

метою надання солодкого смаку продуктам харчування. 

Мета використання: 

– виготовлення низькокалорійних дієтичних продуктів, повністю або 

частково позбавлені легкозасвоюваних вуглеводів; 

– виробництво продуктів для хворих цукровим діабетом: підсолоджувачі 

не вимагають для засвоєння інсуліну. 

Використання підсолоджувачів у виробництві продуктів дитячого 

харчування не допускається, за винятком спеціалізованих продуктів для дітей, 

що страждають цукровим діабетом. 

Підсолоджувачі підрозділяються на інтенсивні підсолоджувачі і 

цукрозамінники. 

Інтенсивні підсолоджувачі або просто підсолоджувачі – це речовини 

нецукрової природи, натуральні або синтетичні, які в десятки і сотні разів є 

солодшими від цукру; мають низьку поживну цінність (або нульову) в 

порівнянні з їх солодкістю. 
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Цукрозамінники (поліолі) – речовини, що здатні надавати солодкого 

смаку харчовим продуктам, але метаболізуються організмом людини без участі 

інсуліну. Їх солодкість не дуже відрізняється від солодкості цукру. 

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.  

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. 

Порівняльна оцінка деяких підсолоджувачів за енергетичним рівнем і 

коефіцієнтом солодкості наведена в таблиці 4.2. 

 

Таблиця 4.2 – Порівняльна оцінка окремих замінників цукру 

і підсолоджувачів  

Показники Цукор Підсолоджувачі Поліоли Фруктоза 

Енергетичний 

рівень, ккал/г 
4,0 

Фактично не 

мають калорій 
2,4 4,0 

Коефіцієнт 

солодкості 
1,0 30...3500 0,5...0,7 1,2 

Вплив на рівень 

інсуліну 
Сильне Не впливають Слабке Слабке 

Вплив на 

травну систему 
Нейтральне Не впливають 

Можливий 

послаблюючий 

ефект 

Нейтральне 

Вплив на 

здоров'я зубів 

Може 

викликати 

карієс 

Не впливають Не впливають 

Може 

викликати 

карієс 

 

Не маючи глюкозного фрагменту, замінники сахарози використовуються 

у виробництві продуктів харчування і замінників цукру для хворих на цукровий 

діабет. 

Як видно з даних таблиці 4.2 поліоли і підсолоджувачі за своїми 

властивостями відрізняються від сахарози. 
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4.2.1 Інтенсивні підсолоджувачі: 

Е-кодифікація інтенсивних підсолоджувачів наведена в таблиці 4.3. 

Таблиця 4.3 – Інтенсивні підсолоджувачі* 

Е-

код 

Назва 
Технологічні функції 

українська англійська 

Е950 
Ацесулъфам 

калію 
Acesulfame potassium  Підсолоджувач 

Е951 Аспартам Aspartame  
Підсолоджувач, підсилювач 

смаку і аромату 

Е952 

Цикламова 

кислота,її 

натрієва, калієва 

і кальцієва солі 

Cyclamic acid and Na-, 

K-, Ca-salts 

Cyclamates  

Підсолоджувач 

Е954 

Сахарин, його 

натрієва, калієва 

і кальцієва солі 

Saccharin and Na-, K-, 

Ca-salts  
Підсолоджувач 

Е955 Сукралоза 
Sucralose, 

Trichlorjgalactosucrose 

Підсолоджувач, підсилювач 

смаку і аромату 

Е957 Тауматин Thaumatin  
Підсолоджувач, підсилювач 

смаку і аромату 

Е958 Гліциризин Glycerrhizin  Теж 

Е959 
Неогесперидин-

дигідрохалкон 

Neohesperidine, 

dihydrochalcone  
Підсолоджувач 

Е960 Стевіозид Stevioside Підсолоджувач 

Е 

962 
Неотам Neotam Підсолоджувач 

– Отизон – Підсолоджувач 

– 
Сахарол (аналог 

ацесульфаму К) 
– Підсолоджувач 

*Примітка. Темним кольором виділені добавки, яких немає в переліку харчових добавок 

регламенту європейського парламенту та ради (ЄC) № 1333/2008. 

 

Інтенсивні підсолоджувачі зустрічаються у таких формах: 

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

підсолоджувачі" 

– як харчові добавки у складі харчових продуктів з позначками "без 

цукру" (sugar free), "light", "diet"; в жувальних гумках, напоях, йогуртах, 

мармеладі. 

 

Порівняльна характеристика деяких інтенсивних підсолоджувачів 

наведена в таблиці 4.4. 

 

 



78 

 

Таблиця 4.4 – Порівняльна таблиця солодкості інтенсивних підсолоджувачів 

Назва Солодкість Продукти Післясмак 

Сахароза 

Фруктоза 

1 

1,5 
 

не має 

не має 

Сахарин 

Цикламат 

300...5000 

30...50 

безалкогольні напої, жув. 

гумка, карамель, мармелад без 

цукру, "столові 

підсолдоджувачі" 

гіркуватий, 

металевий 

Аспартам 180...200 
безалкогольні напої, жув. 

гумка, карамель, йогурт 

продовгувато-

солодкий 

Ацесульфам 200 
безалкогольні напої, жув. 

гумка, карамель, мармелад без 

цукру, "столові 

підсолдоджувачі" 

злегка гіркий 

Сукралоза 500...600 не має 

Неогесперидин 400...600 драже, безалкогольні напої 
настійливо 

солодкий 

Тауматин 300 драже 
стійкий, 

нав’язливий 

4.2.1.1 Синтетичні інтенсивні підсолоджувачі 

АСПАРТАМ Е 951 – метиловий 

естер дипептиду (N-L-α-аспартил-L-

фенілаланінметиловий естер). Займає 25% 

світового об’єму підсолоджувачів і 

використовується у виробництві понад 

5000 найменувань харчових продуктів. 

Одержання: синтезом з L-

амінокислот: аспарагінової кислоти і фенілаланіну; домішки: дікетопіперазін 

(продукт розпаду), який має власне значення ДДД. 

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. 

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; 
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– 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 Е950 – каліє сіль 3,4-дигідро-6-метил-1,2,3-

оксатіазин-4-он-2,2-діоксиду – незасвоювана речовина, 

легко ресорбується і виводиться з сечею. 

Ацесульфам калію стабільний за високих температур, в 

часі; витримує стандартні умови пастеризації, стерилізації, 

стійкий до гідролізу у високих концентраціях має гіркувато-

металевий присмак, тому використовується разом з іншими 

підсолоджувачами,  

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. 

ЦИКЛАМОВА КИСЛОТА ТА ЇЇ НАТРІЄВІ ТА КАЛЬЦІЄВІ СОЛІ 

Е 952 – сполука з приємним смаком, без присмаку гіркоти, стабільна під час 

варіння, випікання, добре розчинна у воді; солодкість в 30...50 разів вища, ніж у 

сахарози, у високих концентраціях має гіркувато-металевий присмак. Хімічна 

будова цикламатів показана на рисунку 4.10. 
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Рисунок 4.10 – Структурні формули цикламової кислоти та цикламатів 

Цикламати як підсолоджуючі речовин, відкриті випадково в 1937 р. 

вченим М. Сведа в США під час вивчення властивостей похідних 

аміносульфонової кислоти. В результаті попадання цикламату на сигарету він 

виявив, що вона набула солодкого смаку. У 1940 р. цикламати були 

запатентовані як підсолоджуючі речовини. 

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 (НАТРІЄВА, КАЛІЄВА, КАЛЬЦІЄВА СОЛІ) Е 954 –

 сульфімід бензойної кислоти – речовина з інтенсивним солодким смаком, 

приблизно в 300...550 разів солодше цукру, за концентрацій 

вище 0,035% сахарин залишає у роті виражений гіркий 

присмак (для усунення цього недоліку його часто змішують з 

цикламатами). 

Під час варіння, особливо кислих блюд, сахарин повільно 

розкладається з відщепленням імідогрупи і утворенням орто-

сульфобензойної кислоти, що має неприємний присмак фенолу. 

Використання: 

– сахарин – один з найстабільніших і дешевих підсолоджувачів; 

– через «металевий» присмак застосовується тільки в сумішах з іншими 

підсолоджувачами; 
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– 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. 

СУКРАЛОЗА Е 955 – продукт селективного хлорування цукру – заміни 

трьох ОН-груп на Cl. 

Сукралоза – безкалорійна речовина, 

стабільна за високих температур, за яких 

готується випічка, в 600 разів солодша за 

сахарозу 

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 L-

фенілаланіну, 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. 

4.2.1.2 Природні інтенсивні підсолоджувачі 

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 
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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 (рисунок 4.11) містять солодкі 

білки в мембранній частині насіння. Вперше почали вилучати тауматин із 

плодів в 1970. З 1 кг фруктів виділяють 6 г тауматину. 

 

Рисунок 4.11 – Рослини – природні джерела 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 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. 
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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). Загальна формула стевіозиду представлена на рисунку 4.12. 

 

Рисунок 4.12 – Структурна формула стевіозиду 

Стевія – це трав'яниста рослина висотою 30...40 см. (рисунок 4.13), росте 

в Південній і Центральній Америці (Парагвай), на даний момент вирощується 

також в Японії, Китаї, Кореї та України. 

 

Рисунок 4.13 – Стевія 

Японія споживає понад 1 тис.т екстракту стевії щорічно, 90% виробленої в світі стевії, 

50% солодкого ринку Японії. Стевіозид в 100 разів солодший 10% розчину сахарози. 

Найбільш часто в якості замінника цукру використовують стевіозид, його вміст в рослині є 

найвищим. Так, 1 кг сухого листу стевії замінює 30 кг цукру (за повної відсутності калорій), 

в економічному плані – він є втричі дешевше цукру. 

Використовується для підсолоджування хлібобулочних, кондитерських 

виробів, безалкогольних напоїв як індивідуально, так і в сумішах з іншими 

підсолоджувачами і цукрозамінники.  
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4.2.2 Цукрозамінники 

Цукрозамінники (поліолі) – речовини, що здатні надавати солодкого 

смаку харчовим продуктам, але метаболізуються організмом людини без участі 

інсуліну. 

Е-кодифікація цукрозамінників наведена в таблиці 4.5. 

Таблиця 4.5 – Цукрозамінники 

Е-код 
Назва 

Технологічні функції 
українська англійська 

Е420 
Сорбіт та 

сорбітовий сироп 
Sorbitol 

Підсолоджувач, вологоутримуючий 

агент 

Е421 Манітол Manitol  

Е953 Ізомальтит Isomalt (Isomaltitol)  

Підсолоджувач, добавка, що 

перешкоджає злежуванню і 

грудкуванню, наповнювач, 

глазуруючий агент 

Е965 

Мальтитол і 

мальтітоловий 

сироп 

Maltitol and maltitol 

syrup  

Підсолоджувач, стабілізатор, 

емульгатор 

Е966 Лактитол Lactitol  Підсолоджувач, текстуратор 

Е967 Ксиліт Xylitol  
Підсолоджувач, вологоутримуючий 

агент, стабілізатор, емульгатор 

Е968 Еритрит Eritіt Підсолоджувач 

 

Солодкість цукрозамінників не дуже відрізняється від солодкості цукру 

(таблиця 4.6). 

Поліолі або поліспирти утворюються в результаті відновлення 

карбонільної групи моносахариду до ОН-групи (рисунок 4.14). 

 

Рисунок 4.14 – Стуктурні формули деяких поліспиртів 

Характеристика поліолів: 

– солодкість поліолів (таблиця 4.6) дорівнює, менше або трохи більша ніж 

сахарози (1): 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 ―sugar free‖; 
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– 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". 

Таблиця 4.6 – Цукрозамінники 

Найменування 

(торгова марка) 
Е-код Ксолод Природні джерела 

Ізомальтит 

(Палатиніт
13

)  
Е953 0,40 – 

Ксиліт  Е967 0,90 
Міститься в ксилані березової деревини, 

овочах і фруктах  

Лактит  Е966 0,35 – 

Мальтит  Е965 0,65 – 

Маніт  Е421 0,60 

Основний компонент манни – застиглих 

ексудатів ясена і платана, міститься в 

мохах, грибах, водоростях і вищих 

рослинах  

Фруктоза 

(фруктовий 

цукор)  

- 2,00 Міститься в меді, фруктах і ягодах  

Сорбіт  Е420 0,55 

Міститься в плодах рослин родини 

розоцвітих, особливо багаті їм ягоди 

горобини  

Еритрит Е968 0,6...0,8 

Міститься в винограді, дині та деяких 

фруктах, в грибах, сирі, вині, пиві і 

соєвому соусі 

 

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-глюкопіранози-

1,6-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. 

                                                 
13

 Від назви розробника ізомальту – фірми «Палантіній» (Німеччина) 
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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. 

СОРБІТ Е 420 (від латинського Sorbus – горобина) вперше був виділений 

з ягід горобини в 1868 р. Сорбіт одержують шляхом відновлення глюкози. За 

однакової калорійності з цукром він є в два рази менш солодший від неї. 

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. 

МАНІТ Е 421 вперше знайшли в манні
14

.  

Маніт міститься в листі, стеблах, коренях і бульбах зозулинця, селери, 

цвітної капусти, турецьких бобів, бузку, жасмину, в житньому хлібі, висушених 

грибах і деяких морських водоростях. 

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. 

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 

                                                 
14

 Манна - лишайник, який проростає в степах південних країн, мають вигляд невеликих 

горбкуватих грудочок, неприкріплених до ґрунту, легко переносяться на великі відстані 

вітром. Їх можна вживати в їжу. Також манною називають засохлий сік деяких рослин 

(багато манни на гілках ясена манного і ясена круглолистної, в верблюжій колючки), який 

накопичується в місці укусів комах або надрізів на корі. До складу манни, з іншими цукрами, 

входить маніт. 
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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.  

 

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.  

Одержують з бавовняного лушпиння або кукурудзяних качанів шляхом 

гідролізу полісахаридів сировини до утворення ксилози і відновлення її до 

ксиліту. Тому ксиліт в 10 разів є дорожчим звичайного цукру. 

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. 

ЕРИТРИТ E968 (Erythritol) – багатоатомний 

спирт, менш солодкий, ніж цукор (становить лише 60-

80% 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. 



88 

 

Отриману 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. 
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Лекція 5 Речовини, що сприяють збільшенню 

термінів придатності харчових продуктів 

5.1 Псування продуктів харчування: причини, технологічні методи, що 

запобігають псуванню 

5.2 Консерванти: визначення, особливості дії, ефективність 

5.3 Антиоксиданти та їхні синергісти 

5.4 Зволожувачі 

5.5 Речовини, що перешкоджають злежуванню 

5.6 Глазуруючі агенти 

5.7 Ущільнювачі тканин 

5.1 Псування продуктів харчування: причини, технологічні методи, що 

запобігають псуванню 

Продукт харчування називається зіпсованим, якщо його органолептичні 

та харчові характеристики змінились таким чином, що він більше не є їстівним. 

Органолептичні характеристики: смак, запах, зовнішній вигляд, 

консистенція і, іноді, хрусткість. 

Поживні характеристики пов'язані з наявністю в їжі поживних речовин, 

які можуть зазнавати змін: 

– вуглеводи: можуть піддаватися ферментації бактеріями або дріжджами; 

– білки можуть бути розщеплені під дією ферментів та бактерій; 

– жири: можуть окиснюватись внаслідок дії ферментів та атмосферного 

кисню; 

– вітаміни: можуть бути інактивованими внаслідок дії світла та 

атмосферного кисню; 

– алкоголь: може прокиснути внаслідок дії бактерій (наприклад, 

Acetobacteria). 

Ензими відповідають за дозрівання фруктів і старіння м'яса, але їх дія, 

тривала у часі, викликає псування харчових продуктів. 

Плоди та овочі гниють, гниє м'ясо та риба. 

Фактори, що призводять до псування продуктів харчування наведені на 

схемі рисунка 5.1...5.3. 

 

Рисунок 5.1 – Фактори, що призводять до псування продуктів харчування 
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Рисунок 5.2 – Мікроорганізми, ферменти та макропаразити – біологічні 

фактори, що призводять до псування продуктів харчування 
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Рисунок 5.3 – Фізико-хімічні фактори, що призводять до псування 

продуктів харчування 

Способи запобіння псуванню сировини та готових харчових продуктів 

Для збереження харчових продуктів необхідно запобігти дії факторів, що 

викликають її псування 

– запобігти або уповільнити розвиток мікроорганізмів; 

– уповільнити або блокувати дію ферментів; 

– запобігти піддавання їжі неадекватним температурам; 

– запобігти дії кисню, світла та вологи 
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Консервування 

Під консервуванням слід розуміти різні методи і способи впливу на 

продукти, які швидко псуються, для більш тривалого їх збереження. 

Розрізняють фізичні, хімічні та біохімічні методи консервування (рисунок 5.4, 

5.5). 

Одним із біохімічних способів консервування і тривалого зберігання 

плодів і овочів є квашення, соління і мочіння – це найбільш поширені види 

переробки плодоовочевої сировини. Принципової різниці між ними немає. 

 

 

Рисунок 5.4 – Фізичні методи консервування продуктів харчування 
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Рисунок 5.5 – Хімічні, фізико-хімічні та біологічні методи консервування 

продуктів харчування 

5.2 Консерванти: визначення, особливості дії, ефективність 

5.2.1 Визначення, особливості дії, ефективність консервантів 

Консерванти – це речовини, які подовжують термін зберігання продуктів 

харчування, захищаючи їх від псування, зумовленого мікроорганізмами, та/або 

які запобігають росту патогенних мікроорганізмів; 

Дія консервантів: сповільнюють або запобігають розвитку мікрофлори: 

бактерій, цвілевих грибів, дріжджів та ін., або ж сповільнюють обмін речовин в 

них. 

Натуральні консерванти, такі як сіль, цукор, винний оцет, олія, етиловий 

спирт – це консерванти, дія яких зводиться до зниження активності води у 

харчовому продукті. 

За характером дії штучних консервантів розрізняють: 

– консерванти бактерицидної дії – вбивають бактерії; 

– консерванти бактеріостатичної дії – зупиняють, сповільнюють ріст і 

розмноження бактерій, не знищуючи їх повністю; 

– консерванти фунгістатичної дії – пригнічують розвиток цвілевих 

грибів та дріжджів; 

– консерванти фунгіцидної дії – вбивають цвілеві гриби та дріжджі. 

Кожен консервант має свій спектр дії, наприклад, нітрити діють на 

бактерії; бензойна кислота є більш ефективною проти дріжджів та цвілевих 

грибів. 

Враховуючи різний спектр дії окремих консервантів їх часто 

використовують у суміші різних консервантів. 

Ефективність консерванту залежить від: 

– хімічної природи; 

– концентрації (саме тому консерванти застосовують на початковій стадії 

розмноження мікроорганізмів, застосування на подальших стадіях – не 

допускається); 
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– від рН середовища: більшість консервантів є ефективними в кислому 

середовищі, тому інколи для зниження рН додають органічні кислоти – оцтову, 

яблучну, молочну, лимонну і т.д. 

Консерванти в харчових продуктах можуть бути: 

– стабільними; 

– взаємодіяти з компонентами харчового продукту, наприклад, такі 

консерванти, як сульфіти, нітрити, озон та ін.; 

– розкладатись, наприклад, пероксид водню. 

Використання консервантів не дозволяється у таких випадках:  

не допускається використання консервантів у виробництві харчових продуктів 

масового споживання: молока, масла, борошна, хліба (окрім фасованого), 

свіжого м’яса, у виробництві продуктів дитячого харчування, а також 

продуктів, з позначених як "натуральні" або "свіжі". 

5.2.2 Е-кодифікація консервантів 

Консерванти, що дозволені для використання як харчові добавки мають 

свою кодифікацію від Е-200 по Е-299 (таблиця 5.1). Окремо в таблиці 5.2 для 

зручності наведені всі дозволені в харчових продуктах консерванти згідно 

регламенту ЄС № 1333/2008. 

Таблиця 5.1 – Е-кодифікація консервантів* 

Е-код Назва консерванту Технологічна функція 

Е200 Сорбінова кислота Емульгатор, консервант 

Е202 Сорбат калію Консервант 

– Алігірчична олія Консервант 

Е203 Сорбат кальцію Консервант 

Е210 Бензойна кислота Консервант 

Е211 Бензоат натрію Консервант 

Е212 Бензоат калію Консервант 

Е213 Бензоат кальцію Консервант 

Е214 
Етиловий естер пара-

гідроксибензойної кислоти 
Консервант 

Е215 
Натрієва сіль етилового естеру пара-

гідроксибензойної кислоти 
Консервант 

Е216 
Пропіловий естер пара-

гідроксибензойної кислоти 
Консервант 

Е217 
Натрієва сіль пропілового естеру пара-

гідроксибензойної кислоти 
Консервант 

Е218 
Метиловий естер пара-

гідроксибензойної кислоти 
Консервант 

Е219 
Натрієва сіль метилового естеру пара-

гідроксибензойної кислоти 
Консервант 

Е220 Сірки діоксид Консервант, антиокисник 

Е221 Сульфіт натрію Консервант, антиокисник 

Е222 Гідросульфіт натрію Консервант, антиокисник 

Е223 Піросульфіт натрію 
Консервант, антиокисник, 

вибілюючий агент 

Е224 Піросульфіт калію Консервант, антиокисник 

Е225 Сульфіт калію Консервант, антиокисник 
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Е-код Назва консерванту Технологічна функція 

Е226 Сульфіт кальцію Консервант, антиокисник 

Е227 Гідросульфіт кальцію Консервант, антиокисник 

Е228 Гідросульфіт калію Консервант, антиокисник 

Е230 Дифеніл  Консервант, антиокисник 

Е231 Орто-фенілфенол Консервант, антиоксидант 

Е232 Орто-фенілфенол натрію Консервант 

Е233 Тіабендазол Консервант 

Е234 Нізин  Консервант 

Е235 Пімарицин, натаміцин Консервант 

– Лактоцид Консервант 

– Пероксид водню Консервант 

Е236 Мурашина кислота Консервант 

Е237 Форміат натрію Консервант 

Е238 Форміат кальцію Консервант 

Е239 Уротропін (Гексаметилентетрамін)  Консервант 

Е241 Гваякова камедь Консервант 

Е242 Диметилдикарбонат (велькорин) Консервант 

Е249 Нітрит калію Консервант, фіксатор забарвлення 

Е250 Нітрит натрію Консервант, фіксатор забарвлення 

Е251 Нітрат натрію Консервант, фіксатор забарвлення 

Е252 Нітрат калію Консервант, фіксатор забарвлення 

Е260 Оцтова кислота льодяна Консервант, регулятор кислотності 

Е261 (І, ІІ) Ацетати калію Консервант, регулятор кислотності 

Е262 (І, ІІ) Ацетати натрію Консервант, регулятор кислотності 

Е263 Ацетат кальцію 
Консервант, стабілізатор, регулятор 

кислотності 

Е264 Ацетат амонію Регулятор кислотності 

Е265 Дегідрацетова кислота Консервант 

Е266 Дегірацетат натрію Консервант 

Е270 Молочна кислота (L, D  та LD) Регулятор кислотності 

Е280 Пропіонова кислота Консервант 

Е281 Пропіонат натрію Консервант 

Е282 Пропіонат кальцію Консервант 

Е283 Пропіонат калію Консервант 

Е284 Борна кислота Консервант 

Е285 Натрію тетраборат (бура) Консервант 

Е290 Вуглецю двоокис Газ для насичення напоїв 

Е296 Яблучна кислота Регулятор кислотності 

Е297 Фумарова кислота Регулятор кислотності 

Е 1105 Лізоцим Консервант 

- Сантохін  Консервант 

- Форміат калію Консервант 

- Юглон Консервант 

*Примітка. Темним кольором виділені добавки, яких немає в переліку харчових добавок 

регламенту європейського парламенту та ради (ЄC) № 1333/2008. 

  



96 

 

Таблиця 5.2 – Е-кодифікація консервантів дозволених в харчових продуктах 

згідно регламенту ЄС № 1333/2008 

E-

номер 

Назва E-

номер 

Назва 

E 200 Сорбінова кислота E 239 Гексаметилентетрамін 

(уротропін) 

E 202 Сорбат калію E 242 Диметилдикарбонат 

E 203 Сорбат кальцію E 249 Нітрит калію 

E 210 Бензойна кислота (*) E 250 Нітрит натрію 

E 211 Бензоат натрію (*) E 251 Нітрат натрію 

E 212 Бензоат калію (*) E 252 Нітрат калію 

E 213 Бензоат кальцію (*) E 260 Оцтова кислота 

E 214 Етил-п-гідроксибензоат E 261 Ацетат калію 

E 215 Натрієва сіль етил-п-

гідроксибензоату 

E 262 Ацетати натрію 

E 218 Метил-п-гідроксибензоат E 263 Ацетат кальцію 

E 219 Натрієва сіль метил-п-

гідроксибензоату 

E 270 Молочна кислота 

E 220 Діоксид сірки E 280 Пропіонова кислота 

E 221 Сульфіт натрію E 281 Пропіонат натрію 

E 222 Гідросульфіт натрію E 282 Пропіонат кальцію 

E 223 Метабісульфіт натрію E 283 Пропіонат калію 

E 224 Метабісульфіт калію E 284 Борна кислота 

E 226 Сульфіт кальцію E 285 Тетраборат натрію (бура) 

E 227 Гідросульфіт кальцію E 290 Діоксид вуглецю 

E 228 Гідросульфіт калію E 296 Яблучна кислота 

E 234 Нізин E 297 Фумарова кислота 

E 235 Натаміцин   
Примітка*. Бензойна кислота може бути присутня в деяких ферментованих продуктах 

в результаті процесу ферментації відповідно до гарної виробничої практики. 

 

5.2.3 Консерванти, що найчастіше використовуються для найбільш 

важливих груп харчових продуктів 

Ефективність дії консервантів залежить від виду харчового продукту. В 

таблиці 5.3 наведені консерванти, що найчастіше використовуються для 

найбільш важливих груп харчових продуктів. 
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Таблиця 5.3 – Консерванти, що використовуються для найбільш важливих груп 

продуктів 

Група продуктів 
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Жирові емульсії - - - - - - ++ + - - 

Сири (+) - - (+) - + ++ (+) (+) - 

М'ясопродукти ++ (+) - - - - + - (+) - 

Рибопродукти + - - (+) ++ - + + (+) - 

Овочева продукція - + (+) - ++ - ++ ++ - - 

Фруктова продукція - ++ ++ - + - ++ ++ - (+) 

Безалкогольні напої - ++ ++ - - - ++ ++ - - 

Вино - ++ - - - - ++ - - - 

Хлібобулочні 

вироби 

- - ++ - - ++ ++ - - - 

Кондитерські 

вироби 

- - ++ - - - ++ (+) (+) - 

П р и м і т к а :  Консервант застосовується: ++ часто; + рідше; (+) у виняткових випадках; — не 

застосовується  

5.2.3.1 Сорбінова кислота та її солі 

СОРБІНОВА КИСЛОТА ТА ЇЇ СОЛІ Е 200...203. Сорбінова кислота є 

безбарвною кристалічною речовиною із 

слабким специфічним запахом, важко 

розчинною у воді, але краще розчинною в 

етанолі і хлороформі. 

В якості консервантів використовують 

також калієві, натрієві і кальцієві солі 

сорбінової кислоти (таблиця 5.4). 

Таблиця 5.4 – Сорбінова кислота та її солі 

Е-код Назва Структурна формула 

Е200 Сорбінова кислота СН3–СН=СН–СН=СН–СООН 

Е201 Сорбат натрію СН3–СН=СН–СН=СН–СООNa 

Е202 Сорбат калію  СН3–СН=СН–СН=СН–СООК 

Е203 Сорбат кальцію (СН3–СН=СН–СН=СН–СОО)2Са 

Сорбати добре розчиняються у воді і незначно в органічних розчинниках. 

Антимікробні властивості сорбінової кислоти в меншій мірі залежать від 

значення рН середовища, ніж у бензойної кислоти. Так, наприклад за рН 5 

сорбінова кислота в 2...5 разів є більш ефективною у відношенні до тест-

мікроорганізмів, ніж бензойна або пропіонова кислота. Додавання кислот і 
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кухонної солі посилює фунгістатичну дію сорбінової кислоти. Застосовується 

сорбінова кислота в концентраціях 0,1 %. Сорбінова кислота не змінює 

органолептичних властивостей харчових продуктів, не має токсичності і не 

виявляє канцерогенних властивостей. 

Характеристика сорбінової кислоти та її солей 

– мають фунгістатичну дію (діють на плісняві грибки); 

– не пригнічують ріст молочнокислої флори; 

– за рН  4,0...6,0 є найбільш ефективними; 

– не впливає на смак продукту; 

– синергістом Е 200...202 є хлорид натрію 

Застосовується сорбінова кислота та її солі для консервації і запобігання 

пліснявінню (рисунок 5.6): 

– безалкогольних напоїв та ароматизованих алкогольних напоїв (вермут), 

вина, сидру; 

– плодово-ягідних соків, соусів, томатного пюре , кетчупу, приправ для 

салатів, майонезу; 

– хлібобулочних і кондитерських виробів; 

– зернистої ікри, рибних пресервів; 

– сирів (лише фасований, нарізаний на скибочки або частини сир; 

шарований сир і сир із додаванням харчових продуктів) 

– йогуртів, у виробництві згущеного молока для виключення його 

потемніння; 

– напівкопчених ковбас. 

Сорбінова кислота застосовується також для обробки пакувальних 

матеріалів для харчових продуктів. 

Сорбінова кислота злегка розчинна у воді (розчинність зростає у гарячій 

воді), розчинна в спирті. Застосовується сорбінова кислота в концентраціях 0,1 

%..  

У харчових продуктах, сорбінову кислоту, як правило, додають у вигляді 

солей: сорбат натрію E201, сорбат калію Е202, сорбат кальцію E203. Сорбати 

натрію та калію добре розчинні у воді, але слабо розчинний в спирті. Сорбат 

кальцію в основному використовується в молочних продуктах. 

Знаходження в природі: у природі, сорбінова кислота міститься в 

яблука, сливах і в плодах горобини (горобина звичайна). 

Одержання: сорбінову кислоту і сорбати одержують хімічним синтезом. 

Дія на організм людини: легко метаболізуються з утворенням оцтової 

гідроксимасляної кислоти. 

Об'єднаний комітет експертів ФАО/ВООЗ з харчових добавок встановив, 

що, через здатність сорбінової кислоти пригнічувати деякі ферментативні 

системи в організмі, безумовно допустимою дозою для людини є доза до 

12,5 мг/кг маси, а умовно допустимою 12,5.. .25 мг на 1 кг маси тіла. 
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Рисунок 5.6 – Продукти з використанням сорбінової кислоти та сорбату калію 

5.2.3.2 Бензойна кислота 

БЕНЗОЙНА КИСЛОТА (Е210) ТА ЇЇ СОЛІ (Е211, Е212 ,  Е213). 

Бензойна кислота є безбарвною кристалічною речовиною зі слабким 

специфічним запахом, важкорозчинною у воді і досить легко розчинною в 

етиловому спирті і рослинних оліях. Консервуюча дія бензойної кислоти 

ґрунтується на інгібіруванні нею каталази і пероксидази, внаслідок чого в 

клітинах накопичується пероксид водню. Вона сприяє пригніченню активності 

окиснювально-відновних ферментів. 

Характеристика: 

– у невеликих концентраціях бензойна кислота гальмує розвиток 

аеробних мікроорганізмів, у високих – плісеневих грибів і дріжджів; 

– присутність білків послаблює активність бензойної кислоти, а 

присутність фосфатів і хлоридів, сірчистого ангідриду – посилює; 

– найбільш ефективна в кислому середовищі, тоді як в нейтральних і 

лужних розчинах дія Е 210 майже не відчувається (недостатньо кислі продукти 

не можна консервувати із застосуванням цих консервантів). 

У природі бензойна кислота міститься у ягодах брусниці і журавлини. 

Солі бензойної кислоти – бензоати є добре розчинними у воді, тому вони 

використовуються з метою поліпшення введення бензойної кислоти в рідкі 

харчові продукти. 

БЕНЗОАТ НАТРІЮ (Е211) завдяки кращій 

розчинності у воді бензоат натрію застосовують частіше, ніж 

бензойну кислоту; має нижчий консервуючий ефект ніж 

бензойна кислота; умовою його використання є рН <4,5 (для 

перетворення бензоату у вільну кислоту).  

Бензоат натрію є майже безбарвною кристалічною 

речовиною з дуже слабким запахом, добре розчинною у воді. 

Безумовно допустимою дозою бензойної кислоти для 

людини є 5 мг/кг маси тіла людини і умовно допустимою є доза 5... 10 мг/кг 

маси. 
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Використання Е 210...211 (рисунок 5.7): маргарин, майонез, соуси, 

кетчупи, рибні пресерви, безалкогольні напої, плодово-ягідні продукти 

(повидло, джем). 

Як консервант Е 211використовується в косметичній та фармацевтичній 

промисловості. Застосовується в медицині як відхаркувальний засіб, зазвичай у 

складі комбінованих препаратів. 

Вплив на організм людини: відмічається негативний вплив комбінації 

бензоату натрію і штучних барвників на поведінку і інтелект дітей, і 

рекомендовано поступово вивести барвники E102, E104, E110, E122, E124, 

E129 з ужитку [2]. 

У випадку використання в продуктах, що містять вітамін С, можливе 

утворення канцерогенного бензолу в концентраціях, що перевищують гранично 

допустимі («Data on Benzene in Soft Drinks and Other Beverages», 2006, 

Управление контроля качества продуктов и лекарств (США)). 

 

Рисунок 5.7 – Продукти з використанням бензоату натрію 

МЕТИЛОВИЙ, ЕТИЛОВИЙ ЕСТЕРИ п-ГІДРОКСИБЕНЗОЙНОЇ 

КИСЛОТИ ТА ЇХ СОЛІ (Е214, Е215; Е218 і Е219) – ПАРАБЕНИ мають 

сильнішу бактерицидну дію, ніж сама кислота. Ці сполуки входять до складу 

рослинних алкалоїдів і пігментів. Хімічна структура парабенів на ведена на 

рисунку 5.8. 

 

Рисунок 5.8 – Структурні формули парабенів 



101 

 

Характеристика: 

– бактерицидна дія парабенів є в 2...3 рази сильнішою ніж дія вільної 

бензойної кислоти, а токсичність їх для людини в 3...4 рази є нижчою, ніж 

бензойної кислоти; 

– парабени придатні для консервації нейтральних харчових продуктів 

(естери не дисоціюють і їх антимікробна активність залишається відносно 

незалежною від значення рН). 

– гальмування росту мікроорганізмів (стафілококів і плісеневих грибів), 

відбувається шляхом дії на клітинні мембрани. 

Використання: готові до споживання пряні страви та закуски (закуски на 

основі картоплі, зерна, борошна або крохмалю); оброблені горіхи (глазуровані 

або мариновані) 

Вплив на організм: парабени мають виражені спазмолітичні властивості і 

крім того, змінюють смакові якості продуктів; ДДД для людини – 10 мг/кг маси 

тіла. 

5.2.3.3 Сірчистий газ, сульфіти 

СІРЧИСТИЙ ГАЗ, СУЛЬФІТИ Е 220...224 – це одна з найбільш 

поширених груп консервантів, які використовуються в якості консервантів і для 

запобігання побурінню харчових продуктів (таблиця 5.5). діють на цвілеві 

гриби, дріжджі і аеробні бактерії, найбільш ефективні в кислому середовищі. 

Таблиця 5.5 – Діоксид сірки, солі сірчистої кислоти* 

Е-код Формула 
Назви 

українська (синоніми) англійська 

Е220 SO2 
Діоксид сірки (сірчистий газ, 

сірчистий ангідрид) 

Sulfur dioxide  

Е221 Na2SO3 Сульфіт натрію  Natrium sulfite  

Е222 NaHSO3 
Гідросульфіт натрію (бісульфіт 

натрію) 

Sodium hydrogen sulfite 

Е223 Na2S2O5 
Метабісульфіт натрію (піросульфіт 

натрію) 

Sodium metabisulphite 

Е224 K2S2O5 
Метабісульфіт калію (піросульфіт 

калію) 

Potassium metabisulphite 

Е225 K2SO3 Сульфіт калію  Potassium sulphite 

Е226 CaSO3 Сульфіт кальцію  Calcium sulphite 

Е227 Ca(HSO3)2 Гідросульфіт кальцію  Calcium hydrogen sulphite 

Е228 KHSO3 
Гідросульфіт калію (бісульфіт 

калію) 

Potassium hydrogen 

sulhpite 

Використання сірчистого газу для обкурювання бочок і обробки вина 

відоме з давніх часів. Сірчистий ангідрид (двоокис сірки) – це безбарвний, газ, 

з неприємним запахом, добре розчинний у воді. Характерною особливістю 

цього газу є те, що у водному розчині він окиснюється киснем повітря і діє як 

відновник. Діоксид сірки і солі сірчистої кислоти проявляють антибактеріальну 

дію. Вплив на ріст дріжджів і плісеневих грибів виражений слабкіше. У 

кислому середовищі дія на плісеневі гриби, дріжджі та аеробні бактерії 

посилюється. У меншій мірі сполуки сірки впливають на анаеробну флору. 
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Сірчистий ангідрид відносно легко випаровується з продукту за його 

нагрівання або тривалого контакту з повітрям. Застосовується як проміжний 

консервант в отриманні багатьох продуктів з фруктів і ягід, з подальшим 

видаленням за нагрівання і вакуумування. Використовується для збереження 

соків, плодоовочевих пюре, повидла; досить широко застосовується в якості 

консерванту у виноробстві, в консервній, кондитерській і рибопереробній 

промисловості. В той же час сірчистий ангідрид має здатність руйнувати тіамін 

і біотин, сприяє окиснювальному розпаду токоферолу (вітаміну Е). У зв'язку з 

цим сполуки сірки недоцільно використовувати для консервації продуктів 

харчування, що є джерелом цих вітамінів. 

Максимально допустимий рівень (мг/кг, мг/л) вмісту сірчистих сполук в 

деяких харчових продуктах: блюда з м'яса, ковбаси – 450; блюда з 

морепродуктів – 10... 100; перлова крупа – 30; картопля хрустка – 50; крохмаль 

картопляний – 100; сухофрукти (в залежності від виду) – 500...2000; цукор – 15; 

соки фруктові – 50; напої безалкогольні, мед – 200; гірчиця – 250. 

Сульфіти – білі кристалічні речовини, за винятком сульфіту кальцію, є 

добре розчинними у воді. Сульфіт натрію має сильний бактерицидний вплив 

на Staphylococcus aureus і Bacillus subtilis, що визначає сфери його 

застосування. Крім того, сульфіти є сильними інгібіторами дегідрогенази. У 

організмі сульфіти перетворюються на сульфати, тому до них пред'являються ті 

ж гігієнічні вимоги, що і до сірчистого ангідриду. Застосовуються в якості 

вибілювального матеріалу, що оберігає очищену картоплю, розрізані плоди і 

овочі від потемніння, гальмують реакцію Майяра. 

Застосування: 

– у виробництві фруктових та овочевих пюре сульфіти використовують 

для попередження реакції Майяра, їх спочатку додають до сировини або 

напівфабрикатів і видаляють в процесі переробки за допомогою нагрівання або 

вакуумування; 

– у виробництві вина сульфіти додають для гальмування розвитку 

оцтовокислих бактерій (для попередження також молочно-, яблучнокислого 

бродіння); для попередження розмноження "диких" дріжджів; 

– у крекері, бісквітах – як поліпшувач борошна; 

– у м’ясопродуктах – для гальмування розвитку бактерій у свіжому м’ясі і 

м’ясопродуктах, а також з метою стабілізації кольору – з метою фальсифікації 

продукції. 

Сульфіти у кислому розчині вивільняють діоксид сірки, мають здатність 

пригнічувати ферментативну дію дріжджів, присутніх на шкірці ягід, що 

надають небажаного аромату вину, після інактивації цих "диких" 

мікроорганізмів, до мезги додають селекціоновані штами дріжджів, нечутливі 

до дії сульфітів і які надають вину потрібний аромат Перед розливом вино 

повторно обробляють сульфітами, щоб зупинити ферментаційні процеси та 

покращити їх збереження. 

Продукти, що обробляються сульфітами 

– вино; винний оцет, сидр, пиво (рисунок 5.9); 
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– фруктові соки, желе; 

– зневоднені фрукти; сухофрукти, цукати, заморожені фрукти 

(рисунок 5.9); 

– морепродукти, креветки та інші ракоподібні; 

– в’ялена тріска; 

– консервовані овочі (сушені, заморожені, в олії, в оцті та ін.); 

– сушені гриби; 

– м'ясні продукти, такі як хот-доги та гамбургери. 

Дія на організм: алергічні реакції у астматиків, руйнує вітамін В1, 

викликає головний біль, нудоту, пронос, тяжкість в шлунку. 

В Україні сірчистий ангідрид і сульфіти (у перерахунку на нього) 

застосовуються для консервації і стабілізації багатьох продуктів харчування. 

Допустима межа вмісту цих сполук в продуктах різна і залежить від того, чи 

підлягає продукт термічній обробці перед його вживанням чи ні, як часто він 

використовується як харчовий продукт, чи застосовується він самостійно або як 

напівфабрикат. 

 

Рисунок 5.9 – Продукти, оброблені діоксидом сірки та метабісульфітом натрію 

Об'єднаний комітет експертів ФАО/ВООЗ з харчових добавок встановив 

безумовно допустиму добову дозу сірчистих сполук (у перерахунку на двоокис 

сірки) – до 0,35 мг і умовно допустиму – 0,35...1,5 мг на 1 кг маси тіла 

5.2.3.4 Антибіотики 

Антибіотики використовують для обробки свіжих продуктів, що швидко 

псуються: м’яса, риби, свіжих рослинних продуктів. 

Технологія: 

– занурення харчового продукту в розчин антибіотиків на обмежений час; 

– зрошування поверхні розчином антибіотиків різної концентрації; 

– введення антибіотиків перед забоєм тварин. 

Нізин Е234 

Пімарицин Е235 

Нізин (валізин) Е234 

Характеристика нізину 

– антибіотик поліпептидного типу; 
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– є продуктом життєдіяльності групи молочнокислих стрептококів, 

природним життєвим середовищем яких є молоко, а також сир, кисломолочні 

напої, сир, кисле молоко та ін., за рН 6,8. 

– чутливий до ферментів слини, травних ферментів, але стійкий до 

сичужних ферментів; 

– має вузький спектр дії: пригнічує розвиток стафілококів, стрептококів, 

бацил, клостридій і деяких анаеробних споротворних бактерій; 

– знижує опірність спор термостійких бактерій до нагрівання, що 

дозволяє знизити температуру стерилізації, підвищити якість харчових 

продуктів. 

Використання: 

– нізин дозволяє зменшити інтенсивність теплової обробки і зберегти 

харчову цінність молока; 

– у виробництві твердих і напівтвердих сирів нізин сприяє зменшенню їх 

спучення, що викликається маслянокислими бактеріями; 

– у консервації овочів і фруктів (зеленого горошку, квасолі, грибів); 

– для консервування м'ясних і молочних продуктів, для подовження 

термінів зберігання стерилізованого молока 

– у виробництві масла, згущеного молока, кондитерських виробів. 

Одержання: нізин одержують культивуванням певних штамів бактерій 

Lactococcus lactis. 

Нізин пригнічує надлишковий ріст всіх бактеріальних спор, що 

викликають псування продуктів, які піддаються тепловій обробці. Застосування 

нізину дозволяє зменшити час або температуру теплового впливу, що дозволяє 

зберегти корисні речовини в продуктах. Наприклад, у випадку застосування 

добавки Е234, втрата вітаміну С (добавка E300) скорочується на 30...35%, а 

корисний бета-каротин (харчова добавка E160a) зберігається повністю. 

Інші застосування низину: додається в процесі дозрівання вин; в 

медицині в якості антибіотика; під час перевезення молочних продуктів; у 

виробництві оболонки для сиру і ковбас (рисунок 5.10). 

Пімарицин (Е235) – C33H47NO13, інші назви – натаміцин, мітроцин.  

Характеристика: 

– діє проти дріжджів, плісеневих грибів і не діє проти бактерій, вірусів і 

актиноміцетів; 

– має антимікробну дію проти дріжджів роду Candida, впливаючи на 

клітинні мембрани, тому є ефективним проти грибків, що уражують шкіру 

людини. 

Використання: 

– для попередження розвитку грибків в молочних продуктах, м'ясі та 

інших харчових виробах; 

– може використовуватися в кондитерських виробах: тортах, тістечках, 

бісквітах (рисунок 5.10); 
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– для попередження пліснявіння сирів під час їх дозрівання, на його 

основі випускається препарат, який застосовують у виробництві сиру у вигляді 

0,3...0,5%-ного водного розчину; 

– в ковбасному виробництві – для обробки поверхні ковбас. 

Одержують пімарицин культивуванням Streptomyces natalensis. 

Застосовується в сироварінні для захисту поверхні сирів. 

 

Рисунок 5.10 – Продукти з використанням нізину і пімарицину 

Крім харчової промисловості, натаміцин широко використовується в 

медицині як антибіотика групи макролідів для лікування грибкових 

захворювань шкіри, слизових оболонок, шлунково-кишкового тракту. 

Натаміцин широко використовується при лікуванні зовнішніх отитів; 

кандидозу шкіри і нігтів; дерматомікози; кандидозу кишечника; грибкових 

захворювань ротової порожнини, таких як гострий псевдомембранозний та 

гострий атрофічний кандидоз у пацієнтів з кахексією і імунною недостатністю 

та інших захворювань викликаних патогенними дріжджовими грибками. 

Біомицин, або хлортетрациклін, має широку антибактеріальну дію, 

перетворюється на ізохлортетрациклін, що має бактеріостатичну дію, під час 

кулінарної обробки ізохлортетрациклін майже повністю інактивується. 

Антибіотик біоміцин додають у лід (5 г на 1 тону) для збереження риби 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 іншим антибіотиком-ністатином, що гальмує 

розвиток на м'ясі дріжджів і плісняви. Наявність в м'ясі залишкових кількостей 

ізохлортетрацикліну після кулінарної обробки, а також в м'ясних бульйонах не 

допускається. 

Ністатин – антибіотик, дія якого спрямована переважно проти дріжджів і 

плісеней. Ністатин застосовується в комбінації з біоміцином для збереження 

м'яса. Застосовують його в концентрації 200 мг/л. Присутність ністатину в м'ясі 

і м'ясних бульйонах після кулінарної обробки не допускається. 

5.2.3.5 Нітрити і нітрати – консерванти 

Нітрити і нітрати Е 250...252 захищають харчові продукти від 

окиснювального і бактерійного псування; діють проти бактерій роду 

Clostridium, що утворюють ботулиновий токсин. 
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Застосування: копчені ковбаси, шинка, рибні консерви, сири і сирні 

продукти (лише твердий, напівтвердий і напівм’який сир), консервування 

молока для виробництва твердого, напівтвердого та напівм’якого сиру. 

Вплив на організм: за високих концентрацій можуть з'єднуватись з 

амінокислотами і перетворюватись на нітрозоаміни – канцерогени, що є 

причиною раку прямої кишки. 

5.2.3.6 Органічні кислоти та їх солі в якості консервантів 

АЦЕТАТ НАТРІЮ Е262: у харчовій промисловості використовується у 

консервуванні овочів і фруктів для пом'якшення смаку оцтової кислоти; у 

хлібобулочних виробах для захисту від бактерій "картопляної хвороби" Bacillus 

mesentericus
15

 (ацетат натрію разом з ацетатом кальцію в невеликій кількості 

додають в борошно); в якості ароматизатора у виробництві чіпсів, надаючи 

продукції злегка оцтового смаку і аромату. 

 

В якості консервантів в харчовій промисловості найчастіше 

використовуються такі органічні кислоти як молочна, пропіонова, яблучна і 

фумарова (рисунок 5.11). 

                                                 
15

 Bacillus mesentericus є грампозитивним видом бактерій; штами цього виду можуть 

заразити вироби з дріжджового тіста, надаючи їм липкої, тягучої текстури. 

Картопляна (тягуча) хвороба хліба – одне з найпоширеніших захворювань хліба, 

спричиняється спорами картопляної (Bacillus mesentericus) і сінної (Bacillus subtilis) палички. 

На відміну від інших бактерій, збудники «картопляної хвороби» проявляють високу стійкість 

до підвищених температур і не гинуть під час випічки хліба, а гинуть тільки за температури 

130°С. Спори потрапляють у хліб разом з борошном. Найбільшого розвитку ці 

мікроорганізми досягають за 35...40°С. Хвороба проявляється після 10 год зберігання за 

температури 30...40°С. Тому хвороба найчастіше проявляється в літній період. 

За сприятливих умов спори картопляної палички під час зберігання хліба 

проростають, а бактеріальні клітини, що утворюються, своїми амілолітичними й 

протеолітичними ферментами розкладають крохмаль і білки хліба. Крохмаль 

перетворюється в декстрини, а білки – в амінокислоти, пептони й аміди. Накопичення 

продуктів розпаду речовин, особливо білків, надає м'якушці різкого, неприємного 

специфічного запаху і смаку. Хліб, заражений картопляною хворобою, може накопичувати 

отруйні речовини, тому в їжу не використовують. 

Картопляною хворобою заражається в основному пшеничний хліб, особливо більшої 

маси. Прискорюють цей процес низька кислотність та підвищена вологість виробів. 

Для запобігання хворобі використовують такі заходи: 

– швидке охолодження хліба; 

– зберігання хліб у сухому, прохолодному приміщенні (при температурі нижче 16 °С 

хвороба не розвивається); 

– вилучення зараженого хліба з партії; 

– підвищення кислотності хліба; 

– випікання хлібин меншої маси; 

– своєчасна дезінфекція (оцтовою кислотою) місць зберігання та транспортування 

хліба. 
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Рисунок 5.11 – Структурні формули органічних кислот 

Молочна кислота Е 270 має антисептичну дію, перешкоджає бродінню 

продуктів; у харчовій промисловості молочна кислота застосовується у 

виробництві сирів (через невелику кислотність), майонезу, йогуртів, кефірів і 

інших молочнокислих продуктів; в безалкогольних напоях, кондитерських 

виробах та інших виробах (рисунок 5.12). 

Пропіонова кислота Е 280 – їдка безбарвна рідина з різким запахом; має 

виражені бактерицидні і фунгіцидні властивості, але виявляє слабшу 

антимікробну дію, порівняно з іншими консервантами, і крім того, може 

впливати на смак і запах кондитерських мас; пропіонова кислота проявляє 

ефективність за високих значень рН; у харчовій промисловості 

використовується як консервант у виробництві хлібобулочних та інших 

виробів. 

Безпосередньо пропіонова кислота або пропіонат амонію 

використовуються тільки для виготовлення продуктів, призначених для 

харчування тварин. Пропіонова кислота має виражений запах і смак. Тому 

виробники харчових продуктів не можуть додавати її у продукти в концентрації 

більше ніж 0,3%. Найчастіше ця харчова добавка використовується для 

консервування хлібобулочної продукції (рисунок 5.12). Також вона може 

застосовуватися для збереження під час транспортування молочної сироватки. 

Пропіонову кислоту в продукти, призначені для людей, дозволено 

додавати тільки у вигляді її кальцієвих або натрієвих солей (пропіонату 

кальцію або пропіонату натрію): в житній і розфасований нарізаний пшеничний 

хліб; у піту, здобну випічку; в паски; у сири та їх аналоги. 

Для запобігання пліснявінню виробів із дріжджового тіста, у тому числі 

дуже здобного (тісто для пасок) використовується пропіонат натрію (Е 281). 

Його максимальний рівень не повинен перевищувати 1000 мг/кг готового 

продукту (у перерахунку на пропіонову кислоту).  

Фумарова кислота Е 297: безбарвні або білі кристали, без запаху, з 

гострим кислим фруктовим смаком. 

Застосування: використовується як підкислювач у виготовленні напоїв, 

льодяників і випічки; у деяких випадках – як замінник лимонної або винної 

кислоти у фруктових консервах, мармеладі з цитрусовим смаком, 

кондитерських виробах; використовується у виготовленні порошкоподібних 

основ для напоїв з фруктовим смаком, розчинного чаю, жувальної гумки 

(рисунок 5.12), різних порошків для приготування фруктових десертів (желе). 

Фумарова кислота присутня в будь-яких живих клітинах, будучи 

учасником циклу лимонної кислоти; у природі у великих кількостях міститься в 
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лишайниках, ірландському моху і рутці; клітини шкіри людини природним 

чином виробляють фумаровую кислоту під дією сонячного світла. 

Яблучна кислота E 296: безбарвні кристали, добре розчинні у воді і 

етиловому спирті, двохосновна кислота, має властивості оксикислот, її солі –

 малати; у харчовій промисловості використовується в якості регулятора 

кислотності або як смакову добавку у виготовленні вин, кондитерських виробів 

і фруктових вод (рисунок 5.12). 

 

Рисунок 5.12 – Продукти з використанням органічних кислот 

5.2.3.7 Інші консерванти 

ГЕКСАМЕТИЛЕНТЕТРАМІН (C6H12N4) або уротропін (Е239). 

Діючою основою є формальдегід (СН2О). У Росії дозволений для консервації 

ікри зернистої лососевої – максимальний рівень 1 г/кг, в Україні з цією метою 

використовується бензоат натрію. В ЄС використовується для консервації 

оболонок твердих сирів, ковбасних оболонок і холодних маринадів для рибної 

продукції. Допустима добова доза – не вище 0,15 мг/кг. 

ДИФЕНІЛ Й О-ФЕНИЛФЕНОЛ (Е231, Е232) застосовують для 

обробки цитрусових. Вони протидіють розвитку плісняви й інших грибів. 

Більш широко застосовують дифеніл. Його використовують для просочення 

пакувальних матеріалів для цитрусових й інших фруктів, для поверхневої 

обробки деяких плодів шляхом короткочасного зануренні їх в 0,5...2,0% розчин 

дифенілу. У нашій країні ці консерванти не застосовуються, але реалізація 

імпортованих цитрусових плодів є дозволеною. 

Експертний комітет ФАО/ВООЗ з харчових добавок визначив ПДС для 

дифенілу – 0,05 і для о-фенілфенолу – 0,2 мг/кг маси тіла. 

У різних країнах встановлений неоднаковий рівень допустимих залишків 

дифенілу в цитрусових. Так, в США він складає 110 мг/кг продукту, в 

Німеччині – 70 мг/кг В Чехії і Словаччині дозволена переробка шкірки 

цитрусових за вмісту дифенілу не більше 20 мг/кг. Є відомості про те, що 

концентрація цієї сполуки зменшується під час змивання його водою, значна 

частина дифенілу руйнується за термічної обробки. У деяких країнах служби 

охорони здоров'я обмежуються попередженням населення про необхідність 
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ретельного миття цитрусових плодів і вимочування кірочок, якщо вони 

використовуються в їжу. 

НАФТОХІНОНИ використовуються як консерванти в деяких країнах, в 

Україні є забороненими. Слід виділити двох представників нафтохінонів –

 ЮГЛОН або, 5-окси-1,4-нафтохінон  і ПЛЮМБАГІН, 2-метил-5-окси-

1,4-нафтохінон, або 2-метилюглон. Ці речовини в порівняно низьких 

концентраціях пригнічують ріст дріжджів – основної групи мікроорганізмів, що 

викликають псування напоїв. Нафтохінони майже не змінюють органолептичні 

властивості напоїв, лише дещо концентрують їх колір. 

Стабілізуючу дію юглон проявляє за концентрації 0,5 мг/л, а плюмбагін –

 1 мг/л. Встановлено, що такі концентрації забезпечують стократний поріг 

безпеки. 

АЛІЛІЗОТІОЦІАНАТ (АЛІЛГІРЧИЧНА ЕФІРНА ОЛІЯ). Для 

оберігання вин і соків від помутніння біологічного характеру здавна 

застосовували гірчичний порошок в концентрації 0,4...0,5 г/л. В якості активної 

основи порошок містить приблизно 1 % алілгірчичної ефірної олії, яка в 

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

Використовують також парафінові пігулки, що містять розчинений 

алілізотіоціанат, для утворення захисних плівок на поверхні вина у великих 

танках, парафінові поплавці-диски, імпрегніновані алілізотіоціанатом в 

посудинах, призначених для зберігання вин. 

5.3 Антиоксиданти 

Антиоксиданти – це речовини, які подовжують термін зберігання 

продуктів харчування, захищаючи їх від псування, що викликається 

окисненням, наприклад, від згірклості жирів і зміни кольору. 

Механізм дії антиокисників зводиться до переривання реакції 

самоокиснення харчових компонентів в продукті харчування. Ця реакція в 

харчових продуктах відбувається в результаті контакту харчового продукту з 

киснем, що міститься в повітрі і продукті. У процес самоокиснення 

спостерігається зміна харчових речовин, руйнуються біологічно цінні 

компоненти, зокрема вітаміни, окиснюються і розщеплюються ліпіди, жирні 

кислоти, жироподібні речовини, внаслідок чого утворюються продукти 

розкладу і розщеплення зі специфічним запахом і смаком. 

Найбільш доцільним є використання антиокисників для збереження 

жирових продуктів харчування, здатних окиснюватися на світлі під впливом 

кисню і тепла до гідропероксидів, в ході подальшого окиснення яких 

утворюються такі токсичні речовини, як альдегіди, кетони, жирні 

низькомолекулярні кислоти, різні продукти полімеризації й інші сполуки. 

Клас антиоксидантів (5 функц. клас) вкючав в себе три підкласи: 

– антиоксиданти; 

– синергісти антиоксидантів; 

– комплекоутворювачі. 

Е-кодифікація антиоксидантів наведена в таблиці 5.6. 
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Таблиця 5.6 – Е-кодифікація антиоксидантів 

Е-номер Назва Е-номер Назва 

E 300 Аскорбінова кислота E 333 Цитрати кальцію 

E 301 Аскорбат натрію E 334 Винна кислота (L(+)-) 

E 302 Аскорбат кальцію E 335 Тартрати натрію 

E 304 

Складні ефіри жирної 

кислоти аскорбінової 

кислоти 

E 336 

Тартрати калію 

E 306 
Концентрат суміші 

токоферолів 
E 337 

Тартрат натрію-калію 

E 307 Альфа-токоферол E 338 Фосфорна кислота 

E 308 Гамма-токоферол E 339 Фосфати натрію 

E 309 Дельта-токоферол E 340 Фосфати калію 

E 310 Пропілгалат E 341 Фосфати кальцію 

E 311 Октилгалат E 343 Фосфати магнію 

E 312 Додецилгалат E 350 Малати натрію 

E 315 Ериторбова кислота E 351 Малат калію 

E 316 Ериторбат натрію E 352 Малати кальцію 

E 319 
Трет-бутилгідрохінон 

(TBHQ) 
E 353 

Мета-винна кислота 

E 320 Бутил гідроксианізол (BHA) E 354 Тартрат кальцію 

E 321 Бутил гідрокситолуол (BHT) E 355 Адипінова кислота 

E 322 Лецитини E 356 Адипат натрію 

E 325 Лактат натрію E 357 Адипат калію 

E 326 Лактат калію E 363 Бурштинова кислота 

E 327 Лактат кальцію E 380 Триамонію цитрат 

E 330 Лимонна кислота E 385 
Етилендиамінтетраацетат 

кальцію-натрію (ЕДТА 

кальцію-натрію) 

E 331 Цитрати натрію E 392 Екстракти розмарину 

E 332 Цитрати калію   

 

Згідно регламенту ЄС 1333/2008 комплексоутворювачі виділені в 

окремий клас. 

Комплексоутворювачі – це речовини, які утворюють хімічні комплекси 

з йонами металів (Ca, Fe Co, Cr, Mn та ін.). 

Комплексоутворювачі зв'язують метали в неактивні комплекси і тим 

самим інактивують процеси окиснення. 

Відомо, що йони саме цих металів є каталізаторами процесів окиснення 

жирів, отже, комплексоутворювачі, зв’язуючи йони, унеможливлюють їх 

каталітичну дію. 

До комплексоутворювачів відносяться деякі органічні кислоти та їх солі. 

Наприклад, лимонна кислота (Е 330) та її солі (Е 331...Е 333), винна кислота 

(Е 334) та її солі ( Е 335...Е 337), солі та ефіри оцтової кислоти ( Е 385...Е 386). 
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Ряд сполук: лецитини (Е322), лактати (Е325, Е326) і деякі інші –

 виконують комплексні функції. 

АСКОРБІНОВА КИСЛОТА Е 300 – це антиоксидант, що 

використовується для запобігання окиснювальному псуванню харчових жирів, 

зокрема маргарину, топлених жирів, а також 

інших харчових продуктів; розчиняється у воді 

і спирті; легко руйнується від нагрівання і дії 

кисню повітря, нестійка в лужному середовищі. 

Аскорбінова кислота використовується 

також для запобігання утворенню N-

нітрозоамінів з нітратів і нітриту в ковбасному 

і консервному виробництві. 

АСКОРБІНАТ НАТРІЮ Е301 

використовують замість аскорбінової у виробництві ковбас і виробів з м'яса 

(рисунок 5.13) як стабілізатор забарвлення в кількості до 500 мг на 1кг маси. 

АСКОРБІЛПАЛЬМІТАТ Е304 Й АСКОРБІЛСТЕАРАТ Е305 – естери 

аскорбінової кислоти з жирними високомолекулярними кислотами –

 пальмітиновою, стеариновою, міристиновою та ін., проявляють 

антиокиснювальні властивості; не надають інгібованим жирам стороннього 

смаку і запаху, не змінюють їх кольору; особливо ефективними вони є за 

спільного використання з фосфоліпідами і альфа-токоферолами. 

 

 

Рисунок 5.13 – Продукти з аскорбіновою кислотою 

 

ТОКОФЕРОЛИ Е 306...309 – природні антиоксиданти, містяться в 

рослинних жирах, проявляють Е-вітамінну активність; розчинні в оліях; стійкі 

до дії високих температур; використовуються в олієжировій промисловості. 

У вигляді суміші ізомерів токофероли у великих кількостях містяться в 

рослинних жирах (500...100%): олії пшеничних зародків, кукурудзяній, 

соняшниковій та ін.; у тваринних жирах їх вміст є незначним. З суміші 

токоферолів найбільшу Е-вітамінну і найменшу антиоксидантну активність 

проявляє α-токоферол, а δ-токоферол (рисунок 5.14), навпаки, проявляє 

найменшу Е-вітамінну активність і найбільшу антиоксидантну. 
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Токофероли добре розчинні в оліях, стійкі до дії високих температур, їх 

втрати за технологічної обробки є невеликими. Вони є найважливішими 

природними антиоксидантами.  

 

Рисунок 5.14 – Загальна структурна формула токоферолів 

ГАЛАТИ Е310...Е313 – естери галової 

кислоти: пропілгалат Е 310, октилгалат Е 311 і 

додецилгалат Е312; мають гарні антиоксиданті 

властивості; за присутності слідів заліза надають 

продуктам синьо-фіолетового забарвлення, яке може 

бути усунене або послаблене додаванням лимонної 

кислоти або іншого комплексоутворювача; мають 

гіркуватий присмак; широко застосовуються для 

запобігання окиснення жирів і жировмісних 

продуктів. Пропілгалат використовують також у 

виробництві бульйонних м'ясних і курячих кубиків. 

ЕРИТОРБОВА КИСЛОТА Е315 ТА 

ЕРИТОРБАТ НАТРІЮ Е316 – ізоаскорбінова 

кислота та її натрієва сіль; не мають С-вітамінної 

активності; найбільш широко добавку Е316 

використовують в кондитерській, хлібопекарській і 

масложирової промисловості; також застосовують в 

м'ясній промисловості і у виробництві ковбаси, для 

стабілізації забарвлення м'ясної продукції 

(рисунок 5.15); у виноробстві, під час виготовлення 

пива, соусів, безалкогольних напоїв; для запобігання 

потемніння овочів і фруктів. 

В значній мірі ериторбова кислота та її солі перешкоджає поглинанню 

аскорбінової кислоти і затримці її в тканинах у випадку якщо концентрація 

ериторбовой кислоти перевищує концентрацію аскорбінової кислоти хоч би на 

один порядок. 
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Рисунок 5.15 – Продукти з ериторбатом натрію Е316 

Серед синтетичних окисників найбільшого поширення у світі отримали 

бутилоксіанізол і бутилокситолуол, що мають схожий механізм 

антиокиснювальної дії. Ці речовини є добре розчинними в жирах і 

нерозчинними у воді, ефективно пригнічують процеси окиснення жирових 

компонентів в концентраціях 20...200 мг/кг продукту. Цими речовинами також 

можна просочувати пакувальний матеріал для жирів і виробів, що містять 

значні кількості жиру. 

БУТИЛГІДРОКСІАНІЗОЛ Е320 –

 антиоксидант, використовуваний в 

харчовій промисловості для уповільнення 

окиснення тваринних топлених жирів і 

солоного шпику. Ця сполука є стійкою до 

дії високої температури і, отже, його 

можна додавати в продукти, що 

піддаються варінню, висушуванню, 

обсмажуванню та ін. Активність бутилгідроксіанізолу підвищується за 

присутності інших фенольних антиокисників або синергістів. 

В результаті попадання в організм в підвищених кількостях він 

відкладається в жирових тканинах. 

Згідно регламенту 1333/2008 Е 320 і Е 321 використовується як 

антиоксидант лише жирів та олій для професійного виробництва термічно 

оброблених харчових продуктів; олії та жирів для смаження (за винятком олії з 

оливкового жмиху), смальцевого, риб’ячого жиру, яловичого, пташиного і 

овечого жиру. 

БУТИЛГІДРОКСИТОЛУОЛ Е 321, АБО 

ІОНОЛ – антиоксидант, використовується в харчовій 

промисловості для уповільнення окиснення тваринних 

топлених жирів і солоного шпику. 

Бутилгідрокситолуол не викликає зміни 

органолептичних властивостей харчових жирів. 

Вплив на організм людини: легко всмоктується 

і накопичується в жирових тканинах людини; під час 

проведення токсикологічних досліджень на піддослідних тваринах 

встановлено, що сам бутилгідрокситолуол не чинить канцерогенної дії, але він 

посилює канцерогенну дію деяких інших хімічних речовин. Було відмічено, що 
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хімічна структура бутилгідрокситолуола припускає можливість затримки 

процесів обміну, а жирове навантаження в дієті посилює його токсичність. 

Антиоксиданти в кондитерській промисловості 

Найбільш ефективними для кондитерських виробів є бутилгідроксианізол 

(BHA) (Е 320) та бутилгідрокситолуол (BHT) (Е 321) – це найпоширеніші 

синтетичні антиоксиданти (рисунок 5.16): 

– термостабільні; 

– у разі додавання їх у тісто в процесі випічки під дією високої 

температури просочують весь виріб наскрізь і тим самим розподіляються 

абсолютно рівномірно.; 

– підвищують стійкість жирів у 5…13 разів; 

– використовуються в малих концентраціях – 0,01…0,02%; 

– застосовуються для обробки високожирних кондитерських мас на 

основі протертих горіхів; 

– BHA і BHT у суміші виявляють синергізм, тому випускаються їх 

сумісний препарат
16

. 

Добре зарекомендували себе у кондитерських виробах й інші 

антиоксиданти,: 

ЕДТА (Е 385), ЕДТА динатрій (Е 386), додецилгалат (Е 312).  

Додецилгалат  застосовується : 

– в рослинних і тваринних жирах, які використовуються для 

приготування тіста для кексів, печива; 

– під час виробництва сухого молока,  

– у сухих сніданках на зерновій основі, які можуть використовуватися як 

наповнювачі та збагачувачі під час виробництва кондитерських виробів; 

– у виробництві сухих сумішей для тортів і тістечок. 

 

Рисунок 5.16 – Продукти з Е 320 і Е 321 

                                                 
16

 сумісний препарат – антиоксидант «Antrancine-55», виробник – фірма «Jan Dekker», 

Німеччина,. він є олійним розчином БГА і БГТ у співвідношенні 1:1 
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ЛИМОННА КИСЛОТА Е 330 ТА ЇЇ 

СОЛІ – цитрати натрію Е331, калію Е332, 

кальцію Е 333 – регулятори кислотності, 

стабілізатори і комплексутворювачі. 

Дія лимонної кислоти та її солей заснована 

на здатності, зв'язувати метали з утворенням 

хелатних сполук. 

Лимонна кислота має приємний м'який смак, широко застосовується в 

харчовій промисловості: у виробництві плавлених сирів, кондитерських 

виробів, майонезу, маргарину, рибних консервів (рисунок 5.17). 

 

Рисунок 5.17 – Продукти з лимонною кислотою Е 330 

Одержання: основний метод промислового виробництва лимонної 

кислоти – біосинтез з сахарози або цукровмісних речовин, наприклад, меляси за 

допомогою культурних штамів цвілевих грибів роду Aspergillus niger. 

У 2007 році світовий обсяг виробництва лимонної кислоти становив 

приблизно 1 600 000 тон. Більше 50% цієї кількості вироблено в Китаї. 

Дія на організм людини: 

– одноразово у випадку вживання всередину великих кількостей 

лимонної кислоти можливі: подразнення слизової оболонки шлунка, кашель, 

біль, кривава блювота; 

– у разі вдихання пилу сухої лимонної кислоти – подразнення дихальних 

шляхів; 

– зустрічаються люди з індивідуальною непереносимістю лимонної 

кислоти. 

В кінці 1970-х років в Західній Європі набула поширення містифікація, 

відома як «вільжюіфський список
17

», в якому лимонна кислота була названа 

                                                 
17

 Вільжюіфський список (англ. Villejuif leaflet) – документ невідомого авторства, що 

містить перелік харчових добавок з кодом Е, розділених за їх небезпечністю для здоров'я 

людини. Є прикладом наукової помилки або містифікації (науковий міф). Деякі добавки, 

заборонені до застосування у Франції, були віднесені авторами списку до безпечних, в той 

час як ряд нешкідливих речовин були позначені як канцерогени. Зокрема, найнебезпечнішою 

добавкою була названа лимонна кислота (E330). Інформація, що міститься в списку, 
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сильним канцерогеном. Однак, лимонна кислота небезпечна тільки в дуже 

великих кількостях, так як призводить до опіків травного тракту. 

ВИННА КИСЛОТА Е 334 ТА ЇЇ СОЛІ – 

тартрати Е335...Е337. Винна кислота – синергіст 

антиокисників, комплексоутворювач. 

Тартрати – комплексоутворювачі. У вигляді 

естерів з гліцерином вона може застосовуватися також 

в жировмісних продуктах. Зазвичай її застосовують в 

концентрації 2 г/кг 

Антиокиснювальні властивості проявляють і 

деякі прянощі: аніс, кардамон, коріандр, кріп, 

фенхель, імбир, червоний перець. 

Властивості синергістів антиоксидантів 

проявляють також кислоти – малеїнова, фумарова, 

фітинова, нікотинова і n-аміносаліцилова кислоти; а 

також амінокислоти, тіамін і деякі сульфаміди. 

ЕТИЛЕНДІАМІНТЕТРАОЦТОВОЇ 

КИСЛОТИ Е 385 (ЕТДА або EDTA –

 EthyleneDiamineTetraacetic Acid): 

– використовується в якості 

комлексоутворювача – зв’язує йони металів, таких 

як кальцій, залізо та ін.; після 

реакції йони металів не піддаються 

або слабко піддаються окисленню 

– ЕДТА використовується у 

вигляді солей кальцію-натрію. 

Використання: у харчовій промисловості добавка Е385 

використовується з метою запобігання в продуктах окислення 

металів і, як наслідок, зміни забарвлення виробів: 

– в майонезі (в яєчному білку присутні йони заліза); 

– у консервуванні продуктів в металевій і скляній тарі для 

запобігання окислення металевих поверхонь; 

– у безалкогольних напоях, що містять аскорбінову 

кислоту (Е300) і бензонат натрію (Е211) для зниження 
                                                                                                                                                                  

викликала масову паніку в Європі в кінці 1970-х і 1980-х роках. Своєю назвою список 

зобов'язаний медичному інституту в Вільжуїф (передмісті Парижа), на дослідження якого 

посилалися автори документа. 

Вперше машинописні примірники списку з'явилися у Франції в лютому 1976 року. 

Незабаром саморобні копії поширилися по всій Франції, переклади його потрапили в 

Німеччину, Італію, Великобританію, на Близький Схід і в Африку. Незважаючи на 

неодноразові заяви керівництва Інституту Гюстава Руссі в Вільжуїф про непричетність до 

створення списку, копії списку продовжували з'являтися навіть через 10 років. Список 

неодноразово передруковувався пресою без перевірки надійності джерела. У 1984 році була 

опублікована науково-популярна книга про рак, в якій також був приведений даний список. 

Автори початкового машинописного варіанту списку залишаються невідомими до цього дня. 
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утворення в них канцерогенної речовини бензолу. 

Одержання: синтез з етилендіаміну, формальдегіду і ціаністого натрію. У 

світі щороку виробляється близько 80 тисяч тонн ЕДТА. 

Вплив на організм: в організмі людини ЕДТА практично не засвоюється; 

може зв'язувати і виводити з організму важкі метали; ця властивість 

використовується в медицині для лікування отруєнь металами. 

Глюконо-дельта-лактон як синергіст антиоксидантів 

Харчова добавка E575 Глюконо-дельта-лактон (ГДЛ)) – білий або 

кремовий дрібний кристалічний порошок; гігроскопічний, не має смаку і 

запаху, добре розчинний у воді. Глюконо-дельта-лактон – це внутрішній ефір 

глюконової кислоти. За наявності води ГДЛ піддається повільній реакції 

гідролізу, перетворюючись в глюконовую кислоту. У процесі даної реакції 

відбувається зниження рН середовища. 

Завдяки цій властивості застосування харчової добавки E575 робить 

можливим: 

– осадження білка (утворення і затвердіння суміші вже після розливу); 

– підкислення продукту тільки під час утворення оптимальної 

консистенції; 

– стабілізацію консистенції сирокопчених ковбас; 

– одержання пекарського порошку з повільним газоутворенням (заміна 

дріжджів). 

Крім того, харчова добавка Е575 застосовується для прискорення процесу 

дозрівання продукції, стабілізування кольору. Завдяки здатності глюконо-

дельта-лактона утворювати сполуки з йонами металів, харчова добавка E575 

підсилює дію антиоксидантів. Так як ГДЛ прискорює процеси виробництва 

продукції, то скорочується час на її термообробку. За рахунок цього 

відбувається збільшення виходу готової продукції. 

У харчовій промисловості використовується: 

– в якості прискорювача для дозрівання і кольороутворення продуктів 

(варених і сирокопчених ковбас, натуральних напівфабрикатів); 

– як розпушувач тіста в хлібобулочній промисловості; 

– для прискорення процесів соління та маринування риби; 

– в сирному виробництві, як заміна частини закваски для скорочення 

процесу коагуляції, збільшення терміну придатності та підвищення якості 

продукту. 

 

5.4 Агенти, що запобігають злежуванню 

Агенти, що запобігають злежуванню – це речовини, що знижують 

тенденцію окремих частинок продукту харчування злипатися одна із одною 

(таблиця 5.7). 

Злежування і грудкування є характерним для порошкоподібних харчових 

продуктів (борошно, сухе молоко, цукрова пудра та ін.) і призводить до 

зменшення їх сипучості, погіршення споживчих властивостей. 
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Таблиця 5.7 – Агенти, що запобігають злежуванню 

E-номер Назва 

E 551 Діоксид кремнію 

E 552 Силікат кальцію 

E 553a Силікат магнію 

E 553b Тальк 

E 554 Алюмосилікат натрію 

E 555 Алюмосилікат калію 

E 556 Алюмосилікат кальцію 

E 559 Силікат алюмінію (каолін) 

E 338...452 Фосфорна кислота – фосфати – ди-, три- та поліфосфати 

 

Для забезпечення необхідної сипучості харчових порошків упродовж 

усього встановленого терміну зберігання в них вводять тверді високодисперсні 

нерозчинні у воді добавки, що поглинають вологу або перешкоджають 

збільшенню площі контакту між частинками (рисунок 5.18). 

Для запобігання злежуванню гігроскопічних порошків застосовують 

також гідрофобізацію поверхні частинок з допомогою поверхнево-активних 

речовин: молекули ПАР, адсорбуючись на поверхні твердих частинок, 

покривають їх тонкою плівкою, що створює бар'єр для вологи, яка провокує 

злежування і утворення грудочок. 

Більшість із цих речовин – мінеральні речовини силікати та 

алюмосилікати лужних та лужноземельних металів. 

 

 

Рисунок 5.18 – Продукти, що містять добавки, які перешкоджають злежуванню 
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5.5 Зволожувачі 

Зволожувачі – це речовини, які запобігають висиханню продукту 

харчування, нейтралізуючи дію атмосферного повітря з низькою вологістю, або 

сприяють розчиненню порошку у водному середовищі. 

До їх числа відносять: пропіленгліколь (Е1520), поліденстроза A і N 

(Е1200), тріацетин (Е1518), пірофосфати (Е450), фосфати натрію (Е339), 

гліцерин (Е422), кістковий фосфат (Е542), а також сорбіт (Е420). 

 

5.6 Глазуруючі агенти 

Глазуруючі агенти Glazing agent (включаючи мастила) – це речовини, 

які, при застосуванні їх на зовнішній поверхні продукту харчування, надають їй 

блискучого вигляду або утворюють захисний шар (рисунок 5.19).  

Е-кодифікація глазуруючих агентів наведена в таблиці 5.8. 

Таблиця 5.8 – Глазуруючі агенти 

E-номер Назва 

E 901 Бджолиний віск, білий і жовтий 

E 902 Свічковий віск 

E 903 Карнаубський віск 

E 904 Шелак 

E 905 Мікрокристалічний віск 

E 907 Гідрогенізований полі-1-децен 

E 912 Ефіри монтанової кислоти 

E 914 Окиснений поліетиленовий віск 

 

 

Рисунок 5.19 – Продукти, що містять глазуруючі агенти 
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5.7 Ущільнювачі (рослинних тканин) 

Ущільнювачі (Firming agent) – це речовини, які роблять або зберігають 

тканини фруктів і овочів щільними або свіжими або взаємодіють із 

гелеутворювачами для отримання або загусання желе. 

Ущільнювачі забезпечують необхідний захист від розм'якшення фруктів і 

овочів завдяки взаємодії з пектинами і утворення відповідних пектатів. 

Завдяки дії ущільнювачів рослинні тканини набувають стійкості до 

термічної обробки (бланширування, пастеризації, стерилізації, сушіння 

нагріванням, сушіння виморожуванням і глибокого заморожування), що 

особливо важливо у виробництві консервованих продуктів. 

Ущільнювачі допомагають зберегти наявні в рослинній сировині 

вітаміни, мінеральні солі і поживні речовини. 

Вибір ущільнювача залежить від його розчинності і реакційноздатності. 

Концентрація солі повинна бути достатня для ефективної дії. Під час 

розрахунку слід враховувати твердість води. Занадто м'яка вода сприяє 

вимиванню поживних речовин і розм'якшенню тканин, а надто тверда може 

викликати небажану твердість і клейкість. Обробку проводять перед або під час 

термообробки зануренням в розчин або добавкою ущільнювача до заливання 

консервів. 

Галузі застосування: консервовані овочі, фрукти, м'ясо крабів, лосося, 

омарів, тунця. 

Ущільнювачі (рослинних тканин), дозволені до застосування у 

виробництві харчових продуктів 
В якості ущільнювачів застосовуються солі кальцію, магнію і алюмінію у 

вигляді ацетатів, карбонатів, хлоридів, цитратів, лактатів, малатів, фосфатів, 

поліфосфатів, сульфітів або тартратів (таблиця 5.9) індивідуально або в 

сумішах, в тому числі в сумішах з кухонною сіллю. 

Таблиця 5.9 – Ущільнювачі рослинних тканин 

Е-код Назва Е-код Назва 

Е226 сульфіт кальцію Е504 карбонати магнію 

Е227 гідросульфіт кальцію Е509 хлорид кальцію 

Е263 ацетат кальцію Е511 хлорид магнію 

Е327 лактат кальцію Е516 сульфат кальцію 

Е333 цитрат кальцію Е520 сульфат алюмінію 

Е341 фосфати кальцію Е521 сульфат алюмінію-натрію 

Е343 фосфати магнію Е522 сульфат алюмінію-калію 

Е352 малат кальцію Е523 сульфат алюмінію-амонію 

Е354 тартрат кальцію Е526 гідроксид кальцію 

Е452 поліфосфати (ІІІ) 

поліфосфат натрію-

калію (ІV) 

поліфосфати кальцію 

Е578 

глюконат кальцію 
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Лекція 6. Речовини, що регулюють консистенцію харчових продуктів 

6.1 Загусники і желеутворювачі: визначення, класифікація 

6.2 Гелеутворювачі: екстракти морських водоростей 

6.3 Загусники: камеді 

6.4 Емульгатори  

6.5 Модифіковані крохмалі  

6.6 Піноутворювачі 

6.1 Загусники і гелеутворювачі: визначення, класифікація 

Загусники – це речовини, які підвищують в'язкість продукту харчування. 

Гелеутворювачі – це речовини, які надають продукту харчування 

консистенцію за рахунок утворення желе. 

Чіткого поділу між ними немає, так як є речовини, що в різній мірі мають 

властивості і загусникив і желеутворюівчів. 

За хімічною природою загусники і желеутворюівчі – це полісахариди з 

лінійним або розгалуженим ланцюгом і гідрофільними групами, які вступають 

у фізичну взаємодію з молекулами води, що є у продукті. 

В залежності від джерела походження загусники і желеутворюівчі 

поділяють на: 

 

1) полісахариди рослинного походження: 

– із вищих рослин; 

із деревини – целюлоза; 

із насіння – камедь ріжкового дерева і гуарова камедь; 

екстракти – пектини; 

ексудати – гуміарабік, камідь карайї, трагакант; 

– із морських водоростей: 

екстракти морських водоростей – агар-агар, агароїд, альгінати, 

карагенани; 

 

2) полісахариди мікробного походження – продукти ферментації –

 ксантани, геланова камедь; 

 

3) похідні рослинних полісахаридів – продукти модифікації целюлози і 

крохмалю – напівсинтетичні загусники і желеутворюівчі; 

 

4) тваринного походження – желатин. 

 

За хімічною будовою гідроколоїди поділяються на три групи: 

1 – кислі полісахариди із залишками уронової кислоти (трагакант (Е 413), 

гуміарабік (Е 414)); 2 – кислі полісахариди із залишками сульфітної кислоти 

(агар-агар (Е 406) і карагінан (Е 407)); 

3 – нейтральні полісахариди (камедь бобів ріжкового дерева (Е 410) і 

камедь гуара (Е412)). 
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В якості желеутворювачів найчастіше використовують екстракти 

морських водоростей (таблиця 6.1). 

Таблиця 6.1 –  Е-кодифікація гелеутворювачів 

Е-номер Назва 

Е 400 Альгінова кислота 

Е 401...404 Альгінати (солі альгінової кислоти) 

Е 406 Агар-агар 

Е 407а Карагінан із водоростей Euchema 

Е 407 Карагінан 

Е 440 Пектин 

6.2 Гелеутворювачі: екстракти морських водоростей 

6.2.1 Альгінати 

АЛЬГІНОВА КИСЛОТА ТА ЇЇ СОЛІ Е 400...405. Альгінати 

зустрічаються у всіх бурих водоростях (Phaeophyceae) як скелетний компонент 

їх клітинних стінок. Основним джерелом промислового виробництва є 

гігантська ламінарія, Macrocystis pyrifera (рисунок 6.1). Бурі водорості ростуть 

біля берегів Північної Атлантики, особливо в Сполучених Штатах, Норвегії, 

Франції та Великобританії. Також використовуються деякі види ламінарії 

(Laminaria hyperborea), аскофіллум (Ascophyllum) і саргасум (Sarrgasum). 

 

Рисунок 6.1 – Гігінтська ламінарія Macrocystis pyrifera 

Хімічна будова альгінатів 

Алгінати – це лінійні полімери із залишками β-D-маннуронової кислоти 

(M блок) та α-L-гулуронової кислоти (G блок), зв'язані (1→4) глікозидними 

зв'язками. Залишки цих мономерів розташовуються блоками (рисунок 6.2): 

 
М-блоки – залишки мануронової кислоти – аморфні ділянки; G-блоки – залишки гулуронової 

кислоти – зона кристалічності; М-G- блоки – чергування мануронової і гулуронової кислот. 

Рисунок 6.2 – Розташування мономерів в альгінатах 
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Чергування обох компоненті залежать в основному від походження 

альгінату. Вміст мануронової кислоти зазвичай становить 22...90%, а вміст 

гулуронової кислоти становить від 10 до 78%. Структура альгінатних секцій 

показана на рисунку 6.3. 

 

Рисунок 6.3 – Структура альгінатних секцій 

Способи одержання альгінатів 

Одержання альгінатів відбувається в такій послідовності: 

1) екстракція альгінатів з водоростей лугами; 

2) осадження полісахариду з екстракту: 

а) після підкислення HCl – у вигляді альгінової кислоти; 

б) у вигляді альгінатів кальцію – в результаті дії солей кальцію (CaCl2). 

3) кальцієву сіль переводять в альгінову кислоту, з якої після 

нейтралізації Na2CO3 одержують альгінат натрію – остаточний комерційний 

продукт. 

Характеристика альгінатів 

Альгінати розчинні у воді у вигляді солей лужних металів, магнію або 

амонію. 

В'язкість розчинів альгінату залежить від молекулярної маси та заряд 

йону солі та концентрації полісахариду. За відсутності ди- та тривалентних 

катіонів або в присутності хелатуючого агента (напр., лимонної кислоти), 

в'язкість є низькою. 

За присутності ди- та тривалентних катіонів (наприклад, кальцію Са
2+

) 

відбувається паралельне зшивання ланцюгів полісахаридів і в’язкість зростає. 

Таким чином, в'язкість альгінатів можна регулювати. Заморожування та 

відтавання розчину Na-альгінату, що містить йони Са
2+

, може призвести до 

подальшого підвищення в'язкості. 

В’язкість альгінатів залежить від: 

– рН і є максимальною за рН = 3...3,5. 

– від присутності йонів кальцію – відбувається паралельне зшивання 

ланцюгів полісахаридів і в’язкість зростає (для цього використовують фосфат 

кальцію та глюконо-δ-лактон або сульфат кальцію); залежно від концентрації 

йонів кальцію гелі можуть бути термореверсивні (низька концентрація Са
2+

) чи 

ні (висока концентрація Са
2+

); 
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– від присутності хелатуючого агента (напр., лимонної кислоти), що 

зв’язує ди- та тривалентні катіони металів – в'язкість є низькою. 

Властивості альгінатних гелів 
Альгінатні гелі характеризуються наступними властивостями: 

– стійкі до дії температур, як високих, так і низьких; 

– сумісні з білками, полісахаридами і несумісні зі спиртами; 

– легко піддаються термічній обробці за високого тиску (виробництво 

консервів); 

– не втрачають властивостей під час зберігання. 

Застосування альгінатів 

АЛЬГІНАТ НАТРІЮ Е 401 є гарним загусником, стабілізуючим і 

желюючим агентом, його застосовують:  

– у хлібобулочних  і кондитерських виробах  - стабілізує консистенцію 

начинок  

– у сирках, соусах – стабілізує консистенцію; 

– у морозиві-льоді - запобігає формуванню великих кристалів льоду під 

час зберігання; 

– в м’ясних і рибних і овочевих консервах; 

– у різних гель-продуктах: холодні інстант-пудинги, фруктові гелі, 

десертні гелі, імітована ікра; 

– стабілізує свіжий фруктовий сік та пивну піну.  

– застосовують під час заморожування риби – для запобігання втраті води 

під час розморожування 

Зустріти альгінат натрію Е401 можна на етикетках таких продуктів: 

консервовані гриби; консервовані овочі; плавлені сирки; соуси; м'ясні 

консервів; морозива-льоду; багатокомпонентні десерти; хлібобулочні вироби 

(рисунок 6.4). 

 

Рисунок 6.4 – Продукти з альгінатом натрію Е 401 

 

Алгінати також легко реагують з протонованими амінокислотними 

залишками білків з утворенням осадів, тому їх також можна використовувати 

для видалення білків, наприклад, з пива. 
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Вплив альгінатів на організм людини 

Альгінати вважаються безпечними; недоліком альгінатів є 

перешкоджання всмоктуванню корисних мікроелементів в кишечнику, що 

може призвести до дефіциту мінералів. 

6.2.2 Агар 

АГАР (Е 406) є скелетним компонентом клітинних стінок ряду видів 

червоних водоростей (Rhodophyceae), і відіграє таку ж роль у водоростях, що і 

целюлоза у вищих рослинах. Водорості, які є джерелом агару (агарофіти), 

походять переважно з родин Глідієві (Gelidaceae), Грацилярієві (Gracilariaceae) і 

Птерокладієві (Pterocladiaceae), які ростуть на узбережжі Португалії, Південної 

Африки, Індії, Японії, Мексики, Чилі та Нової Зеландії (рисунок 6.5). 

 

Рисунок 6.5 – Червоні водорості – джерела агару 

Агарофіти, як правило, є дикими водоростями і вирощуються тільки на 

морських фермах у Чилі. 

Хімічна будова агару 

Структурними одиницями лінійних полісахаридів агарів є галактози: β-D-

галактопіраноза і 3,6-ангідро-α-L-галактопіраноза поперемінно зв'язані 

глікозидними (1→3) та (1→4) зв'язками (рисунок 6.6). 

 

Рисунок 6.6 – Структурні одиниці лінійних полісахаридів агарів 

Одержання агарів 
Агар одержують з водоростей у такій послідовності (рисунок 6.7): 

1 – екстракція із водоростей гарячою нейтральною, кислотною або 

лужною водою (за температури вище, ніж температура плавлення агарного 

гелю); 

2 – висушування гелів, одержаних з екстрактів. 
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Лужні розчини призводять до часткового гідролізу сульфатних груп, що в 

свою чергу призводить до модифікованих агарних властивостей. 

 

Рисунок 6.7 – Послідовність одержання агарів 

Властивості агарів 
Агари та їхні гелі характеризуються наступними властивостями: 

– агари розчинні в гарячій воді за 85°С і за більш високих температур, а 

гелі утворюються за охолодження; 

– агари мають високу желюючу здатність, яка в порівнянні з желатином є 

більшою у 8 разів: часто використовувані концентрації коливаються від 0,5 до 

2,0%, але гелі утворюються навіть в 0,04% розчинах; 

– агари утворюють термореверсивні гелі; 

– під час старіння агарові гелі піддаються синерезу. 

Стійкість агарових гелів до деформації покращується в поєднанні з 

рослинними камедями, наприклад, камеддю бобів ріжкового дерева. Агари –

 полісахариди з низькою кислотністю, і, на відміну від карагенанів, утворення 

гелю не вимагає присутності нейтралізуючих катіонів. 

Використання агару 
Завдяки високій температурі плавлення гелю (до 95ºС і більше), агар в 

основному використовується в начинках хлібобулочних виробів, а також у 

виробництві джемів та желе, зефіру, кондитерських виробів, молочних 

продуктів, м'ясних та рибних холодців, напоїв (рисунок 6.8). 

У деяких азіатських країнах (наприклад, у Японії) агар використовується 

не тільки як харчова добавка, але також як окрема їжа (у різних типах 

ароматизованих гелів або в їстівній тарі). 

 

Рисунок 6.8 – Продукти з агаром Е406 
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Вплив на організм 

Агар вважається безпечним; за високих концентрацій може викликати 

послаблюючий ефект, метеоризм і здуття через ферментацію кишковою 

мікрофлорою. 

6.2.3 Карагінан 

КАРАГІНАН Е 407 – природний загусник, який одержують в результаті 

переробки червоних морських водоростей Rhodophyceae (рисунок 6.9), що 

ростуть на узбережжях Північної Атлантики і Тихого океану. 

Цей клас водоростей росте практично по всій акваторії Землі, на 

підводних скелях на глибині до трьох метрів. Внаслідок того, що водорості 

швидше ростуть в теплій воді, основним місцем вирощування і збору є 

Філіппінські острови, Індонезія, узбережжі Чилі, Франції, Канади та США. У 

цих країнах вирощування, збирання та первинна обробка червоних водоростей 

поставлено на промислову основу. Ґрунтовний підхід до збору сировини 

визначає в подальшому якість одержуваних каррагінанів. 

Основною сировиною є червоні водорості-карагінофіти з родів Хондрус 

(Chondrus) і Гігартина (Gigartina) і Euchema. 

 

Рисунок 6.9 – Водорості – джерела карагенану 

Карагінофіти 
Водорості Chondrus crispus (також відомі як ірландський мох) – це 

невеликі темно-червоні чагарники, що ростуть на висоті близько 0,1 м у 
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побережжі Північної Атлантики, зокрема в Канаді, Британських островах та 

Франції. 

Морські водорості роду Euchema (E. cottonii та E. spinosum) – волокнисті 

чагарники висотою близько 0,5 м, які ростуть на коралових рифах уздовж 

Філіппін, Індонезії та інших тропічних районів Тихого океану. Вони також 

вирощуються на морських фермах. 

Водорості роду Gigartina виростають на висоту до 5м у прохолодних 

прибережних водах Південної Америки (Чилі). 

Комерційно важливих види карагінофітів 

До групи комерційно важливих видів водоростей, відомих як Eucheumoid 

algae " належать Kappaphycus alvarezii, Kappaphycus striatum та Eucheuma 

denticulatum: ці три види є основним джерелом каппа- та йота-карагенану, що 

становить близько 88% світової сировини. 

 

Рисунок 6.10 – Комерційно важливий вид карагінофітів – Kappaphycus alvarezii 

Карагенан був відкритий в кінці IX століття. Перші фабрики з 

промислового виробництва карагінана були побудовані в США в середині 30-х 

років минулого століття. У світі сьогодні відомо понад-3000 типів карагінану і це 

число не остаточне. 

На структурні варіації карагінану впливає біологічна фаза зростання 

водоростей, час їх збору, а також глибина і місце зростання. У процесі переробки 

водоростей отримують кілька видів карагінанів, відмінних не тільки за хімічним 

складом, але і за властивостями, а саме розчинністю, стійкістю гелю до хімічного 

і фізичного впливу. 

В даний час найбільшим виробником є Філіппіни, де морські водорості 

вирощують спеціально. В основному це види Kappaphycus alvarezii, Kappaphycus 

striatum і Eucheuma denticulatum. Вони ростуть на 2 метри вглиб від поверхні 

моря. Водорості зазвичай вирощують на нейлонових тросах, закріплених на 

бамбукових опорах. Урожай збирають через три місяці, коли кожна рослина 

важить близько кілограма. 

Після збору водорості сушать, пакують у тюки і відправляють на фабрику. 

Там водорості мелють, просівають, щоб видалити забруднення, наприклад пісок, 
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і ретельно промивають. Після обробки гарячим лужним розчином (наприклад 5-

8%-ним гідроксидом калію) з водоростей шляхом центрифугування і 

фільтрування видаляється целюлоза. Одержаний карагінановий розчин потім 

концентрується випарюванням. Потім висушується і подрібнюється відповідно 

до специфікації. 

Хімічна будова карагінанів 

Карагінани – це лінійні полімери, що складається з більш ніж 25000 

залишків моносахаридів і структура яких подібна до структури агарів, але, на 

відміну від агарів, структурним елементом є лише D-галактопіраноза, а не L-

галактопіраноза. 

Відомі послідовності принаймні восьми типів мономерів у молекулах 

карагінану. Вони позначаються літерами грецьго алфавіту: β (бета), θ (тета), ι 

(іота), κ (каппа), λ (лямбда), μ (мю), ν (ню) та ξ (ксі). Ті самі назви 

використовуються для окремих карагінанів, якщо ці послідовності переважають 

у їх основних структурах. У харчовій промисловості увага приділяється лише 

трьом домінуючим видам, відомим як ι-карагінан (його попередник ν-карагінан), 

κ-карагінан (його попередник μ-карагінан) і λ-карагінан. 

Основні типи карагінанів 

Карагінани поділяються на три основних типи: κ- (каппа), ι- (йота-) і λ- 

(лямбда), в залежності від кількості сульфогруп -SO3H в макромолекулі 

(рисунок 6.11): 

– κ-карагінан – одна сульфогрупа 

– ι- карагінан – дві сульфогрупи 

– λ- карагінан – три сульфогрупи. 

 

Рисунок 6.11 – Типи карагінанів 

Каппа- і йота-карагенан формують термооборотні гелі, лямбда-

карагенан – в'язкі розчини (таблиця 6.2). 
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Структура карагінану визначається видом водоростей, з яких його 

екстрагують: каппа-карагенан одержують з водорості Euchema spinosum; йота-

карагенан – з водорості Euchema cottonii; λ-карагенан – з водоростей Chondrus 

crispus.  

Розчинність карагенанів 

На розчинність карагенанів впливає відношення гідрофільних 

(гідроксильних та сульфатних) груп та гідрофобних залишків 3,6-ангідро-d-

галактози: 

– κ-карагінан, що містить більшу кількість гідрофобних та менше 

гідрофільних груп є погано розчинним; 

– високо сульфований λ-карагінан є добре розчинним і утворює в'язкі 

дисперсії (але не утворює гелів); 

– розчинність ι- карагінану знаходиться в межах розчинності κ- карагінану 

та λ- карагінану. 

Карагінани стабільні в розчинах рН=5...10, але в більш кислих розчинах 

(рН <4) вони гідролізуються і в'язкість дисперсій зменшується. 

Формування гелів 

Гелі карагенанів утворюються, подібно агарним гелям, шляхом 

охолодження дисперсій κ- або ι- карагінанів навіть за концентрації 0,5%. 

κ-Карагінан утворює твердий, ламкий гель, який схильний до синерезису, 

ι-карагінан забезпечує гелі, в яких синерезис не відбувається. Формування 

сильних, але ламких гелів вимагає присутності нейтралізуючих йонів 

(наприклад, йонів калію або амонію, але не йонів натрію в κ- карагінані або 

кальцію йонів ι-карагінані). 

Важливою властивістю є здатність карагенанів формувати комплекси з 

білками молока (казеїни). Вони також можуть бути об'єднані з модифікованими 

крохмалями. 

Таблиця 6.2 – Властивості карагінанових гелей 

Тип карагенану і характеристика утворюваних ними дисперсних систем 

κ-(каппа)-карагенан  ι-(йота)-карагенан λ-(лямбда)-карагенан 

Характеристика гелів 

Міцні, тверді гелі формує 

за присутності К
+ 

Крихкий гель формує за 

присутності Са
2+

 

Еластичні гелі формує за 

присутності Са
2+

 

Утворює в'язкі 

дисперсії, але не 

утворює гелів 

Злегка мутні гелі, які 

стають прозорими з 

додаванням цукру 

Прозорі гелі 

Схильні до синерезису 

Не схильні до синерезису 

Стабільні до 

розморожування/відтавання 
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Одержання карагінанів 

Карагінани одержують переробкою червоних морських водоростей 

методом екстракції з подальшим очищенням від органічних і інших домішок –

 багаторазовим осадженням, фільтрацією і промиванням у воді і спирті 

(ізопропанол) 

 
Залежно від ступеня очищення розрізняють рафіновані і напіврвфіновані 

карагенани. 

Карагінани, одержані з водоростей – це переважно складні суміші 

олігосахаридів. Вони можуть бути фракціоновані осадженням солями калію 

(розчин KCl з концентрацією 0,25 моль/л), який відділяє два основні 

компоненти, нерозчинний κ-карагінан і розчинний λ-карагінан. Калієва сіль κ-

карагінану нерозчинна у холодній воді, тоді як калієва сіль ι-карагінану слабо 

розчинна у холодній воді, але розчинна за температур вище 60°C, а λ-карагінан 

розчинний у вигляді будь-якої солі. Практично чисті карагінани можуть також 

бути одержаними з певних видів водоростей; наприклад, ι-карагінан з 

водоростей Euchema cottonii, κ-карагінан з водоростей E. spinosum і λ-карагінан з 

водоростей Chondrus crispus.  

Способи вилучення карагенану 

Існує два основних виду екстрактів карагенану, відмінних відповідно до 

використаної методології екстракції: напівочищений і рафінований карагенан. 

Для одержання напівочищеного карагенану чисті водорості обробляють 

лужним розчином, після чого кілька разів промивають водою і нейтралізують; 

викладають для сушіння на сонці, потім перемелюють і продають як борошно з 

морських водоростей (рисунок 6.12). Цей процес набагато коротший і 

дешевший, ніж одержання рафінованого карагенану. Тим не менш, 

напівочищений карагінан має різні галузі застосування: для консервування м'яса; 

у кормах для тварин, а також у продуктах, в яких присутність стороннього 

забарвлення не має значення. 

Рафінований карагенан одержують екстракцією із водоростей гарячим 

лужним розчином (рисунок 6.12); нейтралізують, фільтують, випаровують; після 

екстракції полісахарид осаджують або за допомогою KCl, або ізопропілового 

спирту. Потім волокна полісахариду висушують та подрібнюють. Рафінований 

карагенан не містить залишків водоростей і може використовуватися в харчовій 

промисловості у виготовленні таких продуктів, як десерти, пудинги та ін. 
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Рисунок 6.12 – Схема одержання неочищеного і рафінованого карагінану 

Комерційний карагінан є сумішшю всіх трьох типів карагінанів, в яких 

переважно κ-карагінан (гелеутворюючий) переважає над λ-карагінаном 

(негелеутворюючий) у співвідношенні приблизно 3:2. 

Застосування 

Карагінан використовується як загусник, гелеутворювач, стабілізатор і 

емульгатор у виробництві: 

– молочних продуктів (молочних десертів, йогуртів, вершкового 

морозива, сирних паст, згущеного молока, збитих вершків і т.д.); 

– м'ясних продуктів: м'ясо в желе, консерви; варені ковбаси, сосиски, 

сардельки, шинка, цільном’язові продукти із свинини – збільшує вихід 

продукту (дозування може бути від 0,2 до 2 кг на 100 кг сировини); 

– хлібобулочних виробів, пончиків, фруктових кексів, цукрової глазурі, 

меренги і кондитерських виробів (желе, мармеладу, цукерок); 

– приправ; 
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– безалкогольних напоїв – для освітлення. 

– для заморожування риби. 

 

Рисунок 6.13 – Продукти з карагінаном Е 407 

Функціональні властивості карагінану 

У харчових продуктах карагінани: 

– у концентрації 0,03% використовуються у шоколадному молоці для 

запобігання розділенню крапель жиру та стабілізації суспензії частинок какао; 

– у виробництві сирних паст – перешкоджають синерезису свіжого сиру; 

– у згущеному молоці – запобігають седиментації білка, як і κ-казеїн 

коагуляції молочного протеїну йонами кальцію; 

– для стабілізації морозива – запобігають утворенню великих кристалів 

льоду; 

– у м'ясній промисловості для виробництва м’ясопродуктів, ковбас, 

м’ясних консервів – утворюють з водою гель, збільшуючи вихід продукту; в 

результаті використання цих гідроколоїдів в ковбасних виробах поліпшуються 

структура і консистенція, органолептичні показники. 

У м'ясній промисловості найчастіше використовують каппа-карагінан, що 

зумовлено низькою в'язкістю розчину карагінану в холодній воді, яка робить 

можливим шприцювання таким розчином через голки ін’єктора; потім, за 
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нагрівання до температури 68...72°С. Розчин карагінану може 

використовуватися у виробництві м'ясних продуктів з метою утримання вологи  

і здешевлення виробництва в розрахунку на масу готової продукції. 

Вплив на організм людини 

Зза високих концентрацій карагінан може викликати метеоризм, здуття, 

виразковий коліт; може погіршувати всмоктування необхідних мінералів; є 

відомості щодо його канцерогенності. В Європі заборонений в дитячому 

харчуванні. 

6.3 Загусники 

В якості загусникив використовують наступні добавки, наведені в 

таблиці 6.3. 

Таблиця 6.3 – Е-кодифікація загусників 

Е-номер Назва Характеристика 

Е 409 Арабіногалактан 
Ексудати – смоли або захисні 

колоїди, що виділяються 

рослинами у результаті 

ушкодження 

Е 413 Трагакант 

Е 414 Гуміарабік (камедь акації) 

Е 416 Камідь карайї 

Е 419 Камідь гхатті 

Е 410 
Борошно насіння 

ріжкового дерева 

Резервні полісахариди із борошна 

насіння 

Е 411 Вівсяна камідь 

Е 412 Гуарова камідь 

Е 417 Камідь тари 

E 427 Камедь касії 

Е 415 Ксантанова камідь 
Полісахариди мікробного 

походження Е 418 Геланова камідь 

E 425 Конжак 
Резервні полісахариди із 

кореневих бульб 

E 426 Геміцелюлоза сої  

 

В якості загусникив використовуються також модифіковані полісахариди, 

такі як модифікований крохмаль (E1404, E1410, E412-E1414, E1420, E1422, 

E1440-1442) і модифікована целюлоза (E461–E469). 

6.3.1 Камеді – ексудати 

Ексудати рослин, відомі як рослинні камеді, як правило, є липкими 

соками, які виділяються з рослинних тканин внаслідок різних стресових 

факторів, особливо атаки мікроорганізмів та травм. В результаті контакту з 

повітрям вони тверднуть. 

Камедь – високомолекулярний вуглевод, що є головним компонентом 

ексудатів, які виділяються рослинами у випадку механічних ушкоджень кори 

або захворюваннях (рисунок 6.13). 
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Рисунок 6.14 – Виділення камеді на стовбурі дерева в результаті механічного 

ушкодження кори 

рослини від пошкодження. 

Камеді використовують у текстильній промисловості, медицині, харчовій, 

та як канцелярський клей. Трагакант використовують як клей для завертання 

сигар з листового тютюну. 

В’язкість камедей 

Камеді здатні викликати велику в'язкість навіть за низьких концентрацій 

(таблиця 6.4). 

Таблиця 6.4 – Типова в’язкість крохмалю та 

дисперсій інших гідроколоїдів за  Т=25ºС 

Полісахарид 
Концентрація 

дисперсії, % 

Динамічна 

в’язкість, 

(мПа/с) 

Полісахарид 
Концентрація 

дисперсії, % 

Динамічна 

в’язкість, 

(мПа/с) 

Пшеничний 

крохмаль 
10 10 Трагакант 1 54 

Пектин 1 50 Агар 1 4 

Камедь 

гуара 
1 3025 Карагінан 1 57 

Камедь 

ріжкового 

дерева 

1 59 
Альгінат 

(Na) 
1 214 

Гуміарабік 10 17 Ксантан 1 2000 
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6.3.1.1 Арабіногалактан 

АРАБІНОГАЛАКТАН Larch gum Е 409 –

 нейтральний полісахарид, що складається з 

мономерних ланок D-галактози і L-Арабіноза в 

співвідношенні 6: 1. 

Природним джерелом арабіногалактану є 
внутрішня деревина модрини (Larix laricina). 

Одержують арабіногалактан наступним 

чином: водний екстракт модрини, що утворюється на 

стадії виробництва целюлози або паперу, освітлюють, 

знебарвлюють і висушують. 

Властивості арабіногалактану як загусника: 

утворює висококонцентровані водні розчини (60%); 

стабільний у широкому діапазоні рН від 1,5 до 10,5, 

навіть за наявності електролітів. 

Використовується в харчовій промисловості як замінник гуміарабіка; в 

якості загусника і поверхнево-активної речовини. 

Використовується для стабілізації концентратів ароматизаторів; як 

наповнювач, що немає смаку, камедь модрини може надавати 

низькокалорійним продуктам відчуття певної наповненості в роті. 

Для Е 409 встановлено допустиме добове споживання на рівні 10...20 г в 

день. 

6.3.1.2 Трагакант 

ТРАГАНКАНТ Е413 – складається з двох груп полісахаридів: 

нейтральні арабіногалактани (так званим трагантином), що становлять близько 

60...70% маси камеді і кислі полісахариди. 
Основний ланцюг складається з одиниць d-галактопіранози, зв'язаних β- (1 → 4) 

зв'язками. 

Джерелами трагаканту є чагарники роду Astragalus, що належать до 

родини бобових Fabaceae. 
Найбільш важливими рослинами є A. gummifer, A. microcephalus і A. kurdicus, що 

ростуть у сухих гірських районах Ірану та Туреччини. 

 

Рисунок 6.15 – Чагарник роду Астрагалус – джерело трагаканту 
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Властивості гелів трагаканту: 

– нейтральна частина трагаканту розчинна у воді; кислотні фракції лише 

набухають і утворюють товстий слиз або гель у присутності Ca
2+

-йонів; 

– висока в'язкість розчинів навіть за низьких концентрацій; 

– в'язкість не змінюється в широкому діапазоні рН від 3,5 до 10;  

– гелі трагаканту є стійкими до гідролізу та механічного стресу. 

Використання трагаканту 

Траганкант Е413 – харчова добавка, що 

використовується в якості загусника, емульгатора та 

стабілізатора в кислих соусах і заливках, майонезі; 

морозивах, кондитерських начинках, ароматизованих 

напоях та інших продуктах. 

Навіть сильно розбавлені розчини трагаканту 

мають високу в'язкість, яка не змінюється ні при 

нагріванні, ні в сильно кислому середовищі, тому він 

застосовується в кислих соусах і зливках, майонези. і 

т.п., оскільки він не може бути замінений дешевими 

продуктами (пропіленглікольальгінатом, 

метилцелюлозою, ксантаном). Зазвичай 

використовуються дозування: соуси, майонези 5...10 г 

/ кг; морозиво, десерти 4...8 г / кг; начинки для випічки 5...10 г / кг; покриття 

для фруктів 20...30 г / кг. 

Трагакант застосовують також: 

– у виробництві ароматизованих напоїв: підвищує густину жирних 

частинок ефірних олій, які застосовуються в якості ароматизаторів, тим самим 

перешкоджає можливому розшарування рідини; 

Ефірні олії не осідають на дно, а прагнуть піднятися на поверхню що 

може призвести до утворення жирних плям. Підвищена завдяки емульгаторів 

густина напою перешкоджає можливому розшарування рідини. Дію трагаканту 

можна підсилити додаванням пектину. 

– для стабілізації какао-вмісних напоїв – запобігає осіданню частинок 

какао; дію трагаканту посилюють додаванням фосфатів. 

– як стабілізуючий агент в молочних напоях з наповнювачами з ягід і 

фруктів; 

– для отримання кремової консистенції морозива і вершків. 

6.3.1.3 Гуміарабік 

ГУМІАРАБІК Е414 (також називають камеддю акації) – це твердий 

ексудат з видів акаційного дерева (рисунок 6.16), зокрема з Acacia senegal and 

Acacia seyal (родина Бобових (Fabaceae)), що росте переважно в Сенегалі, 

Нігерії та країнах Західної Африки. 

Є більш ніж 100 різних акацієвих смол, але структурні відмінності між 

ними невеликі. 
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Рисунок 6.16 – Сенегальська акація – джерело гуміарабіку 

Властивості гуміарабіку 

Гуміарібік – це заміщений кислотний полісахарид – арабіногалактан, 

який: 

– дуже добре розчиняється у воді до дисперсій низької в'язкості; 

– має в'язкість, що залежить від рН
18

 та наявності солей: максимальна 

в'язкість досягається за рН 4,5...8,0, але наявність солей зменшує в'язкість; 

– добре поєднується з іншими камедями, крохмалем, желатином і цукром; 

– може утворювати м'які гелі за високої концентрації (приблизно 

40...50%) та наявності цукру; однак гелі не утворюються за звичайних 

концентрацій. 

Використання гуміарабіку 

Здатність гуміарабіку утворювати концентровані дисперсії (до 50%), без 

істотного збільшення їх в'язкості, використовується для стабілізації та 

емульгування різних харчових систем (рисунок 6.17): 

– стабілізує емульсії олія-в-воді; 

– у морозиві допомагає підтримувати ніжну консистенцію за рахунок 

утворення дрібних кристалів; 

– в кондитерських виробках перешкоджає кристалізації цукрів. 

                                                 
18

 В’язкість всіх інших кислотних полісахаридів теж залежить від рН 
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Рисунок 6.17 – Продукти з гуміарабіком Е 414 

6.3.1.4 Камедь караї 

КАМЕДЬ КАРАЙЇ Е 416 (іноді називається камеддю Sterculia) – це 

ексудат дерев родини Sterculia (Sterculiaceae), в основному S. urens, що росте на 

плато центральної та північної Індії (рисунок 6.18). 
Подібні властивості знаходяться в деяких інших видів родини Sterculia, наприклад S. 

setigera, S. caudata і S. villosa або деякі види роду Cochlospermum родини Cochlospermaceae. 

 

Рисунок 6.18 – Дерево родини стеркулія – джерело камеді карайї 

 

Властивості камеді карайї 

Камедь карайї – це глюканорамногалактуронан. Основний ланцюжок 

полісахаридів складається з чергувальних одиниць L-рамнопіранози і D-

галактуронової кислоти, які пов'язані α-(1→4) і α-(1→2) глікозидними 

зв'язками. Кінцеві одиниці – рамноза, галактоза та глюкуронова кислота. 

Камедь карайї є слабко розчинною, за дуже низьких концентрацій 

(<0,02% у холодній воді і 0,06% в гарячій воді) утворює справжні розчини; за 

концентрацій до 5% камедь караї утворює в'язкі колоїдні дисперсії. 
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Використання камеді карайї 

Камедь караї використовується в якості загусника для супів, соусів, 

кетчупів та майонезу, як речовини, що підвищує здатність води зв'язуватись у 

плавленому сирі та м'ясних продуктах, а також для стабілізації білкової піни 

(збитих яєчних білків або збитих вершків); використовується в фармацевтичній 

промисловості. 

6.3.1.5 Камедь гхатті 

КАМЕДЬ ГХАТТІ Ghatti gum Е 419 (також відома як індійська камедь) 

є ексудатом дерева Anogeissus latifolia (Combretaceae), що росте в посушливих 

районах Індії, Цейлоні та Африці (Гана). Камедь A. leiocarpus має аналогічні 

властивості. Ghatti камедь не має важливого комерцційного значення. 

Anogeissus latifolia – це вид малих та середніх дерев, родом з Індії, 

Непалу, М'янми та Шрі-Ланки (рисунок 6.19). 

 

 

Рисунок 6.19 – Дерево Аногеісус латифолія – джерело камеді гхатті 

Це один з найбільш корисних дерев в Індії. Його листя містять велику 

кількість галотаннінових речовин і використовуються в Індії для засмаги. 

Дерево є джерелом індійської камеді, також відома як ghatti gum.  

Властивості камеді гхатті 

Функціональні властивості ghatti камеді схожі з властивостями 

гуміарабіку: 

– гхаті камедь має низьку розчинність у воді і не утворює гель; 

– за концентрацій нижче 5% утворює справжні розчини, а за більш 

високих – в'язкі колоїдні дисперсії. 
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Використання камеді гхатті 

Завдяки підвищеній в'язкості гхатті камедь, знайшла застосування як 

стабілізатор емульсій і суспензій 

6.3.2 Камеді – резервні полісахариди із борошна насіння – гумі 

Камеді, що використовуються в харчовій промисловості як добавки 

Е 410...412, Е 417, Е 427 є резервними полісахаридами насіння стручкових 

рослин, і які запобігають зневодненню насіння. 

Одержання камедея із насіння стручкових рослин 

Із насіння деяких стручкових рослин камеді одержують шляхом водної 

екстракції із подрібненої сировини (насіннєвого борошна) з подальшим 

очищенням і обробкою спиртом, висушуванням і подрібненням. 

Хімічна будова гумі 

За хімічною будовою камеді із насіння бобових або гумі – це розчинні у 

воді, або набухаючі в ній полімери таких моносахаридів як глюкоза, арабіноза, 

галактоза, маноза, рамноза і глюкуронових кислот. 

6.3.2.1 Kамедь бобів ріжкового дерева 

Locust gum (Е410) відома також як 

carob gum, carob bean gum, carobin – харчова добавка, яку одержують з насіння 

ріжкового дерева (рисунок 6.20). 

(Ceratonia siliqua L.), цареградський стручок, солодкий 

ріжок – рослина родини бобові – дерево висотою до 10 м з широкою кроною, 

вічнозеленим перистим щільним листям і дрібними квітками, зібраними в 

суцвіття. Культивується здавна в Середземномор'ї; місцями здичавіло. 

 

Рисунок 6.20 – Ріжкове дерево та його плоди-стручки – джерело гумі 

Боби мають довжину близько 10...25 см, ширину 2...4 см і товщину 0,5...1 

см, коричневі. Крім насіння, вони містять соковитий, солодкий м'якуш (близько 

50% цукру). 

В 2011 році Іспанія була найбільшим імпортером камеді ріжкового дерева 

в США – приблизно 1800 тон; Італія – 670 тон; та Марокко – 400 тон. 

Властивості камеді ріжкового дерева 

– порошок від білого до жовто-білого кольору; 

– за хімічною будовою схожа з камеддю гуара – галактоманан; 

– розчиняється тільки в гарячій воді (повне розчинення за 85°С), але 

існують модифікації, розчинні в холодній воді; 



142 

 

– сильний синергіст, дуже впливає на функціональні властивості інших 

колоїдів; 

– зберігає і передає смак різних ароматів в продукті. 

Використання камеді ріжкового дерева 

Камедь ріжкового дерева уповільнює утворення кристалів льоду під час 

охолодження продукту; тому використовується як загусник у приготуванні 

морозива і різних заморожених десертів (в тому числі молочних); 

Використовується у виробництві вершкових сирів, соусів, в 

хлібопекарській промисловості. 

 

Рисунок 6.21 – Продукти з каміддю ріжкового дерева Е 410 

6.3.2.2 Гуарова камедь 

ГУАРОВА КАМІДЬ, ГАРАН (Е412) – харчова добавка, яку одержують 

у вигляді борошна з ендосперму насіння горохового дерева Cyamopsis 

tetraganoloba – зернобобовою культури, відомої як гуар (рисунок 6.22).  

Горохове дерево – однорічна трав'яниста зернобобовая культура, 

походить із Центральної Африки, але сьогодні її вирощують головним чином в 

Індії, Пакистані та Сполучених Штатах (Техас). 

 

Рисунок 6.22 – Горохове дерево та його плоди – джерело гуарової камеді 
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Гуарова камедь є нейтральним полімером галактоманнаном (містить 

залишки галактози і манози), подібна до камеді ріжкового дерева (E410). 

Приблизно кожен другий залишок D-маннози заміщується залишком D-

галактози (співвідношення маннози та галактози коливається від 1,5 до 1,8) 

(рисунок 6.23). 

 

Рисунок 6.23 – Основна структурна одиниця галактомананів 

Властивості гуарової камеді 

Гуарова камідь характеризується наступними властивостями: 

– розчинна у воді, що забезпечує стабільність високо в'язких розчинів у 

діапазоні рН 4...10 (гель утворюється за присутності невеликих кількостей 

боратів). 

– добре поєднується майже з усіма природними камедями (дуже часто 

поєднують з ксантановою камеддю), крохмалями, пектинами, целюлозою та її 

похідними, що збільшує (в результаті синергізму) в'язкість дисперсій; 

– стійка до розморожування/відтавання, уповільнює виникнення 

кристалів льоду, утворюючи структурований гель. 

Гуарова камідь (Е412) має дуже широкий спектр застосувань: 

використовується як загусник, модифікатор в'язкості та стабілізатор дисперсій 

у харчових продуктах та напоях у виробництві соусів, йогуртів, морозива, 

курей-гриль (рисунок 6.24). 
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Рисунок 6.24 – Продукти з гуаровою камеддю Е 412 

6.3.2.3 Камедь тари 

КАМЕДЬ ТАРИ Tara gum Е417 – це камедь насіння невеликого 

бобового дерева Тара (Caesalpinia spinosa), яке представляє собою колючий 

чагарник родом з Перу (рисунок 6.25). 

Стовбур і гілки чагарника Тара усіяні колючками, які захищають рослину 

від травоїдних тварин. Другий захисний бар'єр Тари утворюють стручки з дуже 

високим вмістом танінів, з терпким, гірким смаком, відлякує охочих поласувати 

ними тварин. І, нарешті, насіння перуанського дерева, надзвичайно тверде. 

 

Рисунок 6.25 – Бобовее дерево Тара та його плоди – джерело камеді тари 

Тари камедь являє собою білий або бежевий порошок, який майже не має 

запаху. 

Основний компонент камеді Тари – галактоманнановий полімер –

 нейтральний полісахарид, що складається з D-манози і D-галактози в 

співвідношенні 3: 1, схожий за своєю структурою і властивостями з камеддю 

гуара і камеддю бобів ріжкового дерева 
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Властивості камеді тари 

– добре розчиняється у воді, нагрітий розчин камеді тари має більше 

значення в'язкості 

– добре змішується з різними речовинами і утворює стійкі суспензії і 

еластичні гелі; 

– має підвищену стійкість до термічного впливу і може зберігати свої 

властивості за високих температур до 145°С; 

– речовини на основі камеді тара є термооборотними 

– властивості тари камеді схожі до властивостей гуарової камеді, вона 

може використовуватися замість гуарової камеді або камеді ріжкового дерева. 

Застосування камеді тари 

Камідь тари знаходить застосування (рисунок 6.26): 

– в желюючих сумішах з ксантаном (Е415), гуаровою камеддю (Е412), 

каррагінаном (Е407) і т.д. 

– у виробництві морозива і молочних десертів; для підвищення 

емульгуючих властивостей камедь тари часто застосовується спільно з 

модифікованими і немодифікованими крохмалями. 

 

Рисунок 6.26 – Продукти з сумішшю загусників, 

у складі яких є камідь тари Е 417 

Розчин камеді тари є менш в'язким, ніж розчин камеді гуара тієї ж 

концентрації, але більш в'язкий, ніж розчин камеді ріжкового дерева. Крім того, 

камедь тари займає проміжну стійкість до кислого середовища між камеддю 

ріжкового дерева та гуаровою. Не деполімеризується в середовищі органічних 

кислот за рН до рН 3,5. 

6.3.2.4 Камедь касії 

КАМЕДЬ КАСІЇ (E427) – полісахарид, що видобувається з ендосперму 

насіння рослини кассії тора (Cassia tora) і касії туполисткова (Cassia obtusifolia) 

родини бобових, які ростуть в Африці, Азії, Америці та Океанії (рисунок 6.27). 
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Рисунок 6.27 – Рослина родини бобових – касія тора та порошок камеді кассії 

Камедь кассії складається в основному з галактомананів; манози і 

галактози у співвідношенні приблизно 5:1.  

Зовні є блідо-жовтим кремовим сипким порошком, без запаху. 

Застосування камеді кассії 
У харчовій промисловості може використовуватися як загусник і 

гелеутворюючий агент у виробництві: 

– заморожених десертів (харчовий лід, фруктовий лід, фруктове 

морозиво); 

– ферментованих молочних продуктів, крім неароматизованих, що 

містять живі заквасочні мікроорганізми; 

– десертів на молочній основі, в т.ч. морозиво, і подібні продукти; 

– начинок, глазурі і покриття для здобних хлібобулочних виробів і 

десертів; 

– плавлених сирів; соусів і приправ для салатів; 

– супів та бульйонів (концентрати); 

– м'ясні продукти, оброблені термічно. 

Е-427 широко застосовують при виготовленні кормів для тварин. 

6.3.3 Камеді – резервні полісахариди із кореневих бульб 

КОНЖАК (конжакове борошно) E425 включає: конжакову камедь 

(Konjac gum) і конжаковий глюкоманнан (Konjac glucomannane), природним 

джерелом яких є крохмалисті бульби рослини Amorphophallus, яку спеціально 

для цих цілей вирощують в Індії, Китаї, Кореї та Японії (рисунок 6.28). 

Готове до використання конжакове борошно виглядає як сіро-коричневий 

порошок з характерним запахом, а конжакова камедь – як жовтувато-білий 

порошок без смаку і запаху. Вони добре розчиняються в гарячій воді, в 

холодній – дещо гірше, а в органічних розчинниках вони не розчиняються. 
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Рисунок 6.28 – Крохмалисті бульби рослини Amorphophallus – джерело 

конжаку 

Конжакова камедь відноситься до групи стабілізаторів призначених для 

збереження в'язкості і консистенції харчових продуктів. Наприклад, подібні 

властивості характерні для пектину. 

Застосування добавки Е425: використовується у виробництві скляної 

локшини (рисунок 6.29) та інших східних продуктів; в якості з’єднувального 

агента в таблетованих формах продуктів. За загусниковою і желюючою 

здатністю конжакову камедь можна помістити між гуарової і ксантанової. 

 

Рисунок 6.29 – Скляна локшина із конжаку 

Одержання камеді конжаку: 

Конжак одержують в наступній послідовності: 

а) трирічні, вагою понад кілограм кореневі бульби розрізають, 

висушують, розмелюють і просівають; 

б) борошно піддають набухання у воді, обробляють вапняним молоком і 

фільтрують. 

Глюкоманнан осаджують з фільтрату спиртом і висушують. 

Домішки: конжакове борошно – крохмаль 1...2%, білок 5...10%, зола 

5...10%, алкалоїди; конжакова камедь – солі кальцію, спирт. 

Вплив на організм людини конжаку: може призводити до подразнення 

слизових оболонок організму і до розладу роботи шлунка. Особливо обережно 
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слід вживати продукти, що мають в складі добавку Е 425 людям, які мають 

порушення обмінних процесів. У виробництві дитячого харчування камедь 

конжаку не використовується. 

6.3.4 Камеді мікробного походження 

КСАНТАНОВА КАМЕДЬ Е415 – полісахарид мікробного походження, 

який одержують шляхом ферментації глюкози або сахарози бактеріями 

Xanthomonas campestris. 

Бродіння вихідних продуктів триває від одного до чотирьох днів. Після 

завершення циклу бродіння до сировини добавляестя ізопропіловий спирт, в 

результаті чого полісахарид випадає у вигляді осаду. Осад відфільтровують і 

сушать. Отриманий порошок поставляється на підприємства харчової 

промисловості, як добавка E415. 

Ксантанова камедь розчинна у воді; її дисперсії дуже в'язкі і навіть за 

низьких концентрацій проявляють тиксотропну поведінку
19

. В'язкість сильно 

залежить від температури. Під час нагрівання в'язкість спочатку зменшується, 

але потім знову зростає зі зміною конформації молекул. Ксантанові дисперсії 

стабільні в кислих і лужних середовищах і за підвищеної температури (80°С). У 

присутності гуарової камеді зростає в'язкість дисперсій, що використовується у 

продуктах, які вимагають стабільної в'язкості в широкому діапазоні 

концентрацій солі, рН та температур. 

Ксантан не утворює гелів, але термореверсивні гелі утворюються в 

сумішах з деякими полісахаридами, такими як галактоманани (камедь 

ріжкового дерева), глюкоманнани (конжакова камедь) і κ-каррагенан. 

Формування гелю вимагає взаємодії молекул ксантану з нерозгалуженою 

частиною молекули іншого полісахариду. 

Головна властивість добавки E415 – підвищення в'язкості рідини за дуже 

малого дозування (зазвичай менше 1%). 

На відміну від інших загусників, ксантанова камедь має стабільні 

властивості в дуже широкому діапазоні температур (від -18ºС до 120ºС) і 

кислотності (від 2 до 12 pH). 

Ксантанова камедь використовується в основному як загусник, 

стабілізатор емульсії і в комбінації з іншими гідроколоїдами як 

гелеоутворюючий агент. 

Застосування ксантанової камеді (рисунок 6.30): 

– в соусах і салатах – допомагає зберігати однорідність консистенції 

продукту (хоча за своєю природою добавка не є емульгатором); 

– у хлібобулочної промисловості – за нестачі клейковини в борошні 

добавка Е415 додається в тісто, щоб надати йому більшої в'язкості і клейкості; 

– у виробництві майонезу – для поліпшення зв’язування штучних яєчних 

білків  (із молока і крові) і жирової емульсії; 

– допомагає зменшити втрати рідини за термічної обробки і наступного 

зберігання харчових продуктів. 

                                                 
19

 Тиксотропними називаються рідини, в’язкість яких змінюється з часом. 



149 

 

 

Рисунок 6.30 – Продукти з ксантановою каміддю Е 415 

6.4 Емульгатори 

Емульгатори –  це речовини, які уможливлюють утворення або 

підтримку в продукті харчування однорідної суміші двох або більше фаз, що не 

змішуються, як, наприклад, олія та вода. 

За допомогою таких добавок створюють емульсії жиру у воді або води в 

жирі. В окремих харчових системах застосування цих добавок може бути 

пов'язане з їх взаємодією з іншими харчовими інгредієнтами, наприклад з 

білками або крохмалем. 

Утворення і стабілізація емульсій пов’язана зі здатністю емульгаторіві 

концентруватися на поверхні поділу фаз і знижувати міжфазний поверхневий 

натяг. 

Тому, до таких речовин використовують також назву "поверхнево-

активна речовина" ПАР. 

Емульгатори мають дифільну будову – містять гідрофільні (полярні) і 

гідрофобні (неполярні) групи: 

– гідрофільні групи забезпечують розчинність ПАР у воді (рисунок 6.31); 

– гідрофобні – в неполярних розчинниках(спирті, етері і т.д.). 

співвідношення гідрофільних і гідрофобних груп (рисунок 6.31). 

Співвідношення розмірів полярної і неполярної частин молекули 

виражається в показнику гідрофільно-ліпофільного балансу (ГЛБ). 

Чим більші величини ГЛБ – тим вищою є гідрофільність емульгатора. 

Емульгатори з високими значеннями ГЛБ стабілізують прямі емульсії –

 "олія у воді". 

Чим меншим є значення ГЛБ емульгатора – тим вищою є його 

гідрофобність. 

Емульгатори з низькими значеннями ГЛБ стабілізують зворотні 

емульсії – "вода в олії". 

Класифікація емульгаторів за ГЛБ: 

ГЛБ = 4...6 – стабілізатори зворотних емульсій; 

ГЛБ = 7...9 – змочуючі агенти; 

ГЛБ = 8...18 – стабілізатори прямих емульсій. 
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Рисунок 6.31 – Схема утворення міцел 

Емульгатори класифікують за зарядом поверхнево-активної частини 

(таблиця 6.5). 

Таблиця 6.5 – Класифікація емульгаторів за зарядом 

поверхнево-активної частини: 

Класифікаційна ознака Основні підкласи 

Заряд 

поверхнево-

активної 

частини 

– негативний Аніонні 

– позитивний Катіонні 

– нейтральний Неіоногенні 

– позитивний або негативний (в 

залежності від рН) 
Амфотерні 

– і позитивний, і негативний (обидвоє) Цвітгер-іонні 

 

За хімічною природою емульгатори – це похідні одноатомних і 

багатоатомних спиртів, моно- і дисахаридів, структурними компонентами яких 

є залишки кислот різної будови. 

Зазвичай ПАР, що використовуються в харчовій промисловості, не є 

індивідуальними речовинами, а багатокомпонентними сумішами і 

випускаються під фірмовими найменуваннями. 

Емульгатори застосовують в кондитерському виробництві (шоколад, 

халва, цукерки); у виробництві морозива, маргарину, у хлібобулочних виробах. 

Е-кодифікація емульгаторів наведена в таблиці 6.6. 
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Таблиця 6.6 – Е-кодифікація емульгаторів 

E 322 Лецитини E 473 
Ефіри цукрози та жирних 

кислот 

E 431 
Поліоксиетилен (40) 

стеарат 
E 474 Цукрогліцериди 

E 432 
Поліоксиетиленсорбітан 

монолаурат Твін-20 
E 475 

Ефіри полігліцеридів і 

жирних кислот 

E 433 
Поліоксиетиленсорбітан 

моноолеат Твін-80 
E 476 

Полігліцерид 

полірицинолеат 

E 434 
Поліоксиетиленсорбітан 

монопальмітат Твін-40 
E 477 

Ефіри поліпропілену та 

жирних кислот 

E 435 
Поліоксиетиленсорбітан 

моностеарат Твін-60 
E 479b 

Термічно окислена соєва 

олія з моно- та 

дигліцеридами жирних 

кислот 

E 436 
Поліоксиетиленсорбітан 

тристеарат Твін-65 
E 481 

Стеароїл-2-лактилат 

натрію 

E 471 
Моно- та дигліцериди 

жирних кислот 
E 482 

Стеароїл-2-лактилат 

кальцію 

E 472a 

Ефіри оцтової кислоти 

моно- та дигліцеридів 

жирних кислот 

E 483 Стеарил тартрат 

E 472b 

Ефіри молочної кислоти 

моно- та дигліцеридів 

жирних кислот 

E 491 Сорбітан моностеарат 

E 472c 

Ефіри лимонної кислоти 

моно- та дигліцеридів 

жирних кислот 

E 492 Сорбітан тристеарат 

E 472d 

Ефіри винної кислоти 

моно- та дигліцеридів 

жирних кислот 

E 493 Сорбітан монолаурат 

E 472e 

Ефіри моно- та 

диацетилвинної кислоти 

моно- та дигліцеридів 

жирних кислот 

E 494 Сорбітан моноолеат 

E 472f 

Змішані ефіри оцтової та 

винної кислоти моно- та 

дигліцеридів жирних 

кислот 

E 495 Сорбітан монопальмітат 
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6.5 Модифікований крохмаль 

Модифікований крохмаль – це речовина, отримана в результаті однієї або 

кількох хімічних обробок їстівного крохмалю, який міг бути підданий 

механічній або ферментативній обробці та міг бути розріджений або відбілений 

кислотною або лужною обробкою 

Використання натуральних крохмалів обмежується їх фізичними та 

хімічними властивостями: 

– зерна нативного крохмалю є нерозчинними у холодній воді, а для 

отримання дисперсії крохмалю необхідна його попередня клейстеризація у 

гарячій воді 

– в'язкість крохмалю часто є високою, що надає продуктам густої 

консистенції; 

– амілоза, що міститься в крохмалі, утворює тверді, мутні, схильні до 

ретроградації гелі; 

– амілопектин (восковий
20

 крохмаль) утворює прозорі, але м'які гелі, які 

стають мутними в процесі зберігання за низьких температур; 

– нативні крохмалі легко гідролізуються в кислих розчинах, наприклад, у 

кислих соусах за тривалого нагрівання. 

Тому, нативні крохмалі модифікуються різними способами (таблиця 6.7), 

з метою істотно змінити їх будову, що відбивається на розчинності і 

властивостях клейстеру, наприклад, їх стійкості до нагрівання, дії кислот і т.п. 

Таблиця 6.7 – Типи модифікацій крохмалів 

Тип модифікації Основні групи Основні підгрупи 

Набрякання 
Набухаючі 

крохмалі 

Розчинні в холодній воді (інстант-

крохмалі), одержані: 

– вальцьовим висушуванням; 

– екструзією 

Деполімеризація 
Розщеплені 

крохмалі 

Декстрини 

Гідролізовані кислотами 

Окиснені 

Стабілізація 
Стабілізовані 

крохмалі 

З естерним зв'язком: 

– ацетильовані; 

– фосфатні 

З етерним зв'язком 

– гідроксиалкільні 

Поперечне 

зшивання 

полімерних 

ланцюгів 

Зшиті крохмалі 

Зшиті: 

– хлороокисом фосфору; 

– адипіновою кислотою 

                                                 
20

 Деякі культивовані сорти рослин мають чистий амілопектиновий крохмаль без амілози, 

відомий як восковий крохмаль. Найбільш часто використовується воскова кукурудза, інші –

 клейовий рис і восковий крохмаль картоплі. Воскові крохмалі мають меншу ретроградацію, 

в результаті чого гель є більш стабільним. 
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6.5.1 Класифікація модифікованих крохмалів 

Модифіковані крохмалі класифікують залежно від способу їх модифікації 

(рисунок 6.32). Е-кодифікація модифікованих крохмалів наведена в таблиці 6.8. 

Так, модифіковані крохмалі поділяються на: 

– набухаючі крохмалі (вальцьового висушування і екструзійні); 

– розщеплені крохмалі (transformed (converted, degraded) starches) 

– зшиті крохмалі (cross-linked starches) 

– стабілізовані крохмалі  

– інакше модифіковані крохмалі. 

 

Рисунок 6.32 – Схема способів модифікації крохмалів 

Таблиця 6.8 – Е-кодифікація модифікованих крохмалів 

E 1404 Окиснений крохмаль 

E 1410 Монокрохмалю фосфат 

E 1412 Дикрохмалю фосфат 

E 1413 Фосфатований дикрохмалю фосфат 

E 1414 Ацетильований дикрохмалю фосфат 

E 1420 Ацетильований крохмаль 

E 1422 Ацетильований дикрохмалю адипат 

E 1440 Гідроксипропілен-крохмаль 

E 1442 Гідроксипропілен-дикрохмалю фосфат 

E 1450 Крохмалю натрійоктеніл сукцинат 

E 1451 Ацетильований окиснений крохмаль 

E 1452 Крохмалю алюмінійоктеніл сукцинат 
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6.5.2 Набухаючі крохмалі 

Набухаючі крохмалі або інстант-крохмалі, тобто крохмалі, здатні 

розчинятися в холодній воді, одержують нагріванням крохмальної суспензії в 

умовах, що забезпечують швидку клейстеризацію і подальше висушування 

клейстеру (рисунок 6.33, 6.34). Такі умови досягаються за вальцьового 

висушування або екструзії.  

Інстант-крохмалі використовуються, наприклад, в пудингах швидкого 

приготування. 

 

 

Рисунок 6.33 – Схема одержання набухаючих крохмалів 

 

Рисунок 6.34 – Вальцьова сушарка 

6.5.3 Розщеплені крохмалі 

Розщеплені крохмалі одержують з нативного крохмалю за допомогою: 

– кислотного гідролізу (модифіковані кислотами крохмалі); 

– окиснення (вибілені та окиснені крохмалі); 

– нагрівання (декстрини). 

6.5.3.1 Крохмалі, модифіковані кислотами 

Кислотний гідроліз здійснюють шляхом нагрівання концентрованих 

водних дисперсій крохмалю (36...40%) з розведеними мінеральними кислотами 

(зазвичай з <7% HCl або 2% H2SO4) протягом декількох годин за температури 

40...60°С, що нижчою за початкову температуру желатинізації. 

Суспензію крохмалю потім нейтралізують, промивають водою, а 

крохмаль відділяють фільтрацією та сушать. У цих умовах амілоза та 

амілопектин частково гідролізуються в аморфних ділянках гранул, і продукт є 

так званим розчинним крохмалем, оскільки пошкоджені гранули набухають у 
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холодній воді і колапсують за нагрівання вище температури желатинізації 

(вище, ніж у вихідного крохмалю ). 

Властивості гідролізованих крохмалів 

Модифіковані кислотами крохмалі: 

– утворюють дисперсії меншої в’язкості, а тому можуть бути 

дисперговані у більш високих концентраціях і використовуватись як 

наповнювачі в дієтичних продуктах для зменшення кількості сахарози або як 

замінники жиру; 

– гелі гідролізованих крохмалів є мутними, але більш стійкими, ніж гелі 

нативних крохмалів. 

Використання гідролізованих крохмалів 

Крохмалі, модифіковані кислотами, використовуються: 

– в основному у виробництві кондитерських виробів (льодяників й 

карамелі). 

– у суміші з натуральним крохмалем використовують для приготування 

пудингових порошків. 

6.5.3.2 Окиснені крохмалі (Е1404) 

Окислення використовується для виготовлення двох типів крохмалю: 

– вибілений крохмаль – одержують в м’яких умовах, окиснення 

крохмалю є мінімальним; 

– окиснений крохмаль – окиснений до глюкуронових, дикарбонових і 

глюконових кислот (рисунок 6.35). 

Відбілювання проводять у водній суспензії шляхом м'якого окиснення 

невеликими кількостями надоцтової кислоти
21

, перекису водню, гіпохлориту 

натрію (NaOCl), перманганату калію (KMnO4), пероксосульфату амонію 

(NH4)2S2O8, хлору або інших окиснювальних агентів. За цих умов окиснення 

крохмалю є мінімальним, але супутні барвникові речовини (особливо 

каротиноїди) видаляються. 

Окиснення проводять у водних суспензіях, використовуючи ті ж 

окиснювачі в слабко лужному середовищі: 

– гіпохлорит натрію окиснює гідроксильну групу в С-6 положенні до 

альдегідної, а потім – до карбоксильної групи з утворенням глюкуронової 

кислоти; 

– ОН- групи в С-2 і С-3 положеннях окиснюються до альдегідних груп, 

через відкриття кільця між С-2 і С-3 атомами вуглецю, а наступне окиснення 

дає дикарбонову кислоту; 

– відкриття кільця та окиснення альдегідної групи С-1 в відновному кінці 

молекули дає глюконову кислоту. 

До певної міри вторинні гідроксильні групи окислюються до кетогруп. 

                                                 
21

 Надоцтова кислота (CH3CO3H) – безбарвна рідина з різким запахом: 
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Рисунок 6.35 – Крохмаль, окиснений до глюкуронових, дикарбонових і 

глюконових кислот 

Окиснені крохмалі утворюють прозорі рідкі гелі з меншою в’язкістю, ніж 

натуральні крохмалі і з зменшеною тенденцією до ретроградації. 

Карбоксильні групи з електричними зарядами одного і того ж знаку 

відштовхують один одного, тому тенденція до зв'язування молекул є нижчою. 

 

Використання окиснених крохмалів 

Окиснені крохмалі (Е1404) використовуються як і гідролізовані крохмалі 

у виробництві: 

– льодяників та цукерок; 

– пудингових сумішей; 

– для покриття м'яса та риби (адгезія такої упаковки є значно більшою 

порівняно з немодифікованими крохмалями).  

 

6.5.3.3 Декстрини 

Декстрини одержують шляхом нагрівання натурального сухого крохмалю 

або крохмалю, підкисленого розведеною мінеральною кислотою (≈ 0,2% НСl, 

H3PO4 або H2SO4) за температури 100...200°С, протягом декількох хвилин до 

години. 

В залежності від умов декстринування та виду крохмалів одержують три 

основних типи продуктів: 

– білі декстрини – найменш розчинні, утворюють в’язкі дисперсії, мають 

найбільшу схильність до ретроградації; 

– жовті декстрини – розчинні у холодній воді, утворюють менш в’язкі 

гелі; 

– британська камедь – утворює найбільш стабільні та найменш в'язкі 

дисперсії. 
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Механізм процесу одержання декстринів 

Основними реакціями є гідроліз (переважно лінійні молекули, 

розгалужені на 2-3% одиниць глюкози) і трансглюкозидація (одержання 

розгалужених декстринів, стійких до амілазної атаки). На більш пізніх стадіях 

реакції утворюються високомолекулярні декстрини шляхом повторної 

полімеризації утворених продуктів. 

Білі декстрини утворюються у більш кислих середовищах за короткого 

нагрівання за більш низьких температур. Дисперсії білих декстринів (переважає 

гідроліз) в'язкі і мають найбільшу тенденцію до ретроградації. 

Жовті декстрини (гідроліз переважає на початку процесу, пізніше 

трансглюкозилювання і, нарешті, відбувається полімеризація) містять близько 

20% розгалужених молекул. 

Британська смола утворюється у менш кислих середовищах (головна 

реакція – трансглюкозилювання) дає найбільш стабільні та найменш в'язкі 

дисперсії, що містять 20...25% розгалужених молекул. 

Жовті декстрини та Британська камедь розчинні у холодній воді 

(дисперсії крохмалю потрібно готувати в гарячій воді); найменш розчинні 

продукти –  білі декстрини. 

Використання декстринів 

Декстрини використовують як адгезивні (клейові) речовини для 

виготовлення: 

– блискучих поверхонь цукерок та таблеток; 

– носіїв ароматичних сполук, спецій, барвників; 

– оболонок для інкапсуляції олій та водорозчинних ароматизаторів. 

6.5.4 Зшиті крохмалі 

Випускаються два основних типи зшитих крохмалів: 

– адипати (в результаті реакції з адипіновою кислотою); 

– фосфати (в результаті реакції з POCl3 або Na3P3O9 ). 

Адипати одержують реакцією крохмалю з ангідридом адипінової кислоти 

(змішаної з оцтовим ангідридом) у слабколужному середовищі (рисунок 6.36). 

Крім кросових зв'язків, модифікований крохмаль містить невелику кількість 

ацетильованих гідроксильних груп (особливо на С-6). 

 

Рисунок 6.36 – Утворення адипату крохмалю 

Реакція з оксихлоридом фосфору (POCl3) або натрійтриметафосфатом 

(Na3P3O9) в лужному середовищі використовується для одержання 

дикрохмальних фосфатів (рисунок 6.37). 
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Рисунок 6.37 – Утворення зшитого фосфатного крохмалю 

Ступінь крохмального зшивання є порівняно низькою (зазвичай одне 

зшивання на 1000...2000 одиниць глюкози), але це значно модифікує реологічні 

властивості крохмалю. 

Властивості зшитих крохмалів 

Набряклі гранули зберігають цілісність і значну в'язкість дисперсій, що 

практично не змінюється.  

Застосування зшитих крохмалів 

Зшиті крохмалі використовуються як загусники, стабілізатори та для 

регулювання текстури продуктів (кондитерські начинки, глазурі, загущення 

супів та соусів), але вони не підходять для продуктів, що зберігаються за 

низьких температур. 

6.5.5 Стабілізовані крохмалі 

Модифікація полягає у заміні деякого гідроксогрупи полісахаридів. 

Стабілізовані крохмалі поділяються на: 

– естери крохмалю (наприклад, ацетати, фосфати та сукцинати) 

– етери крохмалю (наприклад, етери гідроксиалкілу). 

Стабілізовані крохмалі, як правило, виготовляються з натуральних 

крохмалів, але також з крохмалю, модифікованого іншими способами 

(кислотний гідроліз, декстринування та перехресне зшивання). 

6.5.5.1 Ацетильовані крохмалі 

Ацетильовані крохмалі одержують шляхом реакції суспензій крохмалю з 

оцтовим ангідридом (також з вінілацетатом) у слабколужному середовищі 

(рисунок 6.38). Вони містять до 2,5% ацетильних груп. Ступінь заміщення, що 

виражає середню кількість заміщених гідроксильних груп на кожну одиницю 

глюкози становить 0,1. Максимальне число 3. 

Естерифікація відбувається в основному в гідроксильних групах С-6, 

менш С-3 і частково в гідроксильних групах С-2. 

 

Рисунок 6.38 – Утворення ацетильованого крохмалю 
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Властивості ацетильованих крохмалів: 

– мають нижчу температуру желатинізації (особливо високих амілазних 

крохмалів); 

– вищу стабільність в кислих середовищах; 

– більш висока стійкість до ретроградації під час зберігання продуктів за 

низьких температур. 

Збільшення ступення ацетилювання зменшує здатність утворювати гелі за 

охолодження. Дисперсії залишаються рідкими навіть за більш високих 

концентрацій крохмалю, за низьких температур і в нейтральних та лужних 

розчинах є нестійкими (ацетильні групи гідролізуються). 

Застосування: ацетильовані крохмалі (особливо попередньо зшиті 

крохмалі) використовуються так само, як і зшиті крохмалі: як загусники, 

стабілізатори та для регулювання текстури продуктів (кондитерські начинки, 

глазурі, загущення супів та соусів), але вони не підходять для продуктів, що 

зберігаються за низьких температур. 

6.5.5.2 Фосфорильовані крохмалі 

Фосфорильовані (фосфатні) крохмалі одержують шляхом реакції водної 

суспензії крохмалю з орто- (Na3PO4), піро- (Na4P2O7) та триполіфосфатами 

(Na5P3O10) у слабколужному середовищі за температури 120...170°С 

(рисунок 6.39). 

 

Рисунок 6.39 – Утворення фосфорильованого крохмалю 

 

Ступінь заміщення зазвичай <0,25. Зниження температури желатинізації 

порівняно з неестерифікованим крохмалем настільки значне, що навіть 

фосфорильовані крохмалі із ступенем заміщення 0,07 набухають у холодній 

воді. 

Властивості фосфорильованих крохмалів 

Фосфорильовані крохмалі забезпечують нежелатиновані дисперсії з 

більшою прозорістю, в'язкістю та стабільністю за низьких температур. 

Як й інші поліелектроліти, вони взаємодіють з полівалентними катіонами 

(наприклад, у твердій воді) з утворенням пластівців. 

Застосування: фосфорильовані крохмалі застосовуються для загущення 

та стабілізації несолоних і некислих заморожених продуктів, а також для 

виробництва порошків пудингу, розчинних у холодному молоці. 

6.5.5.3 Сукцинатні крохмалі 

Сукцинатні крохмалі отримують шляхом реакції водної суспензії 

крохмалю з янтарним ангідридом або в нейтральному або злегка лужному 

середовищі (рисунок6.40). 
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Рисунок 6.40 – Утворення сукцинатного крохмалю 

Ступінь заміщення становить 0,02 (один замісник до 50 одиниць 

глюкози). 

Застосування: сукцинатні крохмалі використовуються як загусники.  

6.5.6 Етери крохмалю 

Використовуються також такі модифікації крохмалю як етери крохмалю: 

2-гідроксиетил та 2-гідроксипропіловий крохмалі, одержані реакцією крохмалю 

з етиленоксидом та пропілен-1,2-оксидом. Реакція відбувається переважно на 

вторинних гідроксильних групах у С-2, при цьому менше на гідроксильні групи 

С-3 і С-6.  

Відповідно до умов реакції, можна також одержати поліоксиалкілльні 

крохмалі, заміщені в позиціях О-2, О-3 та О-6 (рисунок 6.41). 

 

Рисунок 6.41 – Реакція крохмаою з оксиранами з утворенням 

гідроксиалкільного етеру крохмалю 

 

Застосування етерів крохмалів: у харчовій промисловості 

використовуються в основному гідроксипропіленові дикрохмальні фосфати: 

вони мають більшу стійкість за низьких температур, тому використовується в 

основному для заморожених продуктів (рисунок 6.42). Вони придатні для 

виробів з низькою кислотнісюь (з рН 5..6), і для кислих салатних заправок. 
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Рисунок 6.42 – Продукти з сумішшю ацетильованого дикрохмалю 

адипату Е1422 і гідроксипропілен-дикрохмалю фосфат 1442 
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Лекція 7 Хлібопекарські поліпшувачі 

7.1 Визначення та класифікація хлібопекарських поліпшувачів 

7.2 Поліпшувачі окиснювальної дії 

7.3 Поліпшувачі відновлювальної дії 

7.4 Ферментні препарати 

7.5 Мінеральні солі, органічні кислоти та консерванти 

7.6 Емульгатори 

7.7 Антиоксиданти 

7.8 Комплексні поліпшувачі 

7.1 Визначення та класифікація хлібопекарських поліпшувачів 

Хлібопекарські поліпшувачі (поліпшувачі борошна) – це харчові 

добавки, які використовують з метою забезпечення стабільної якості 

хлібобулочних та кондитерських виробів. 

У хлібопекарському виробництві харчові добавки здебільшого 

використовують з такою метою: 

– покращання якості продукції під час переробки борошна з низькими 

хлібопекарськими властивостями; 

– інтенсифікації (прискорення) технологічного процесу; 

– покращення структурно-механічних властивостей тіста, об'єму хліба, 

структури м'якушки; 

– покращення смаку, аромату; 

– подовження терміну зберігання виробів. 

Класифікація хлібопекарських поліпшувачів залежно від 

функціонального призначення і принципу дії: 

– поліпшувачі окиснювальної дії – підвищують газоутримувальну 

здатність тіста та вологопоглинальну здатність борошна, зміцнюють 

клейковину; 

– поліпшувачі відновлювальної дії – підвищують еластичність 

клейковини, сприяють прискоренню замісу тіста, поліпшують властивості тіста 

під час скороченого тістоведення; 

– ферментні препарати – підвищують в тісті кількість зброджуваних 

цукрів, підвищують газоутворення в тісті, розтяжність тіста, збільшують об’єм 

хліба, пористість м’якушки; 

– поверхнево-активні речовини – сприяють утворенню водо-жирових 

емульсій, покращують реологічні властивості тіста (зміцнюючи або 

розслабляючи клейковину), підвищують об’єм хліба); 

– структуроутворювачі (гідроколоїди: модифіковані крохмалі, рослинні 

камеді, препарати целюлози) – покращують якість хліба, уповільнюють 

черствіння; 

– органічні кислоти – регулюють активну кислотність тіста; 

– мінеральні солі – для живлення дріжджів, є джерелом азотного 

живлення для дріжджів; 

– ароматизатори і смакові добавки; 

– цукрозамінники, підсолоджувачі; 
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– консерванти; 

– закваски, підкислювачі; 

– комплексні поліпшувачі – складаються з двох або декількох речовин, 

що по-різному впливають на компоненти тіста; 

7.2 Поліпшувачі окиснювальної дії. Е-кодифікація. 

Поліпшувачі окиснювальної (таблиця 7.1) дії використовуються під час 

виробництва виробів із дріжджового тіста, вони підвищують газоутримувальну 

здатність тіста та вологопоглинальну здатність борошна, зміцнюють 

клейковину. 

Таблиця 7.1 – Полпшувачі окиснювальної дії 

Харчова добавка Дозволена/недозволена 

L-аскорбінова кислота (Е 300) Дозволена 

Ббромат калію (Е 924а) Недозволена 

Йодат калію (Е917) Недозволена 

Персульфат амонію (Е 923) Недозволена 

Азодикарбонамід (Е 927 а) Недозволена 

Карбамід (927 б) в поєднанні з 

ортофосфорною кислотою 
Дозволена 

Пероксид кальцію (Е 930) Недозволена 

Механізм дії поліпшувачів окиснювальної дії 

Поліпшувачі окиснювальної дії окиснюють сусідні сульфогідрильні групи 

(-SH) в результаті чого утворюються дисульфідні зв’язки (-S-S-) між різними 

відрізками довгих молекул клейковинних білків або між різними молекулами 

білків (рисунок 7.1). 

Внаслідок дії окисника співвідношення -S-S- зв'язків і -SH груп 

зміщуються в бік збільшення -S-S- зв'язків. Це укріплює просторову структуру 

білків 

 

Рисунок 7.1 – Схема окиснення-відновлення клейковинних білків 
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Зміни в борошні внаслідок застосування окисників 

Внаслідок дії окисників: 

– знижується активність ферментів; 

– інактивується глютатіон
22

; укріплюється структура білка; 

– підвищується гідратація клейковини, 

– спостерігається ефект відбілювання борошна; 

– окиснюються пентозани, що сприяє укріпленню структури набухлих 

слизів у рідкій фазі. 

Результат  застосування поліпшувачів окиснювальної дії: 

– зміцнюється клейковина; 

– поліпшуються структурно-механічні властивості тіста; 

– поліпшується формостійкість тістових заготовок під час вистоювання і 

випікання; 

– збільшується об'єм хліба; 

– відбілюється м’якушка хліба. 

Коли застосовують поліпшувачі окиснювальної дії? 

Поліпшувачі окиснювальної дії рекомендується вносити у разі 

перероблення пшеничного сортового борошна з надмірно розтяжною або 

середньою за розтяжністю клейковиною. 

Укріплюючи клейковину, окисники підвищують її спроможність до 

гідратації. Це зумовлює підвищення водопоглинальної здатності тіста. 

Способи використання поліпшувачів окиснювальної дії 
Ці добавки використовують у вигляді розчинів, які готують і зберігають у 

ємкостях з не корозійних матеріалів. 

На якому етапі вносять окиснювальні добавки? 

У хлібопекарському виробництві добавки вносять в опару або тісто разом 

із дріжджовою суспензією, молочною сироваткою, КМКЗ
23

 або разом з 

розчином солі. Параметри технологічного процесу приготування опари та тіста 

за умови внесення добавок окисної дії не змінюються, тривалість вистоювання 

тістових заготовок збільшується незначно. 

Аскорбінова кислота Е 300. Як поліпшувач діє не сама аскорбінова 

кислота, яка є енергійним відновником, а продукт її окислення –

 дегідроаскорбінова кислота (рисунок 7.2), яка утворюється вже в момент 

замісу тіста під дією ферменту аскорбінатоксидази. Застосовується 

аскорбінова кислота у виготовленні хліба прискореними способами, особливо в 

комбінації з іншими поліпшувачами. 

                                                 
22

 Глютатіон – трипептид (скл. з цистеїну, гліцину, глутаміну) – антиокисидант, 

відновлює S-S-зв'язки. 
23

 КМЗК – концентрована молочнокисла закваска. 
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Рисунок 7.2 – Перетворення L-аскорбінової кислоти 

в L-дегідроаскорбінову кислоту 

Історія використання хлібопекарських поліпшувачів в Україні 

У хлібопекарському виробництві СРСР використовувалися різні хімікати і 

харчові добавки в якості коректорів борошна і тіста. Причому деякі добавки, які 

використовуються в СРСР, в більшості зарубіжних країнах були заборонені до 

застосування. 

Ці добавки та інгредієнти були розраховані на застосування на великих 

виробництвах, так як їх витрата – тисячні частки відсотка по відношенню до 

борошна. Дозування вимагало спеціального високоточного обладнання, 

найменші помилки могли б призвести до незворотного браку продукції. 

Звичайно, розробка і впровадження в технологію виробництва хліба 

хімічних добавок, було вимушеним заходом, так як якість борошна, що 

надходила на хлібопекарські виробництва постійно знижувалась. 

Відсутність належного державного контролю над якістю зерна та 

продуктами його переробки призвело до використання фуражного зерна для 

отримання хлібопекарського борошна із застосуванням поліпшувачів – різних 

добавок хімічної природи. 

Які ж добавки застосовувались в хлібопеченні в СРСР? Це, в першу чергу, 

Е 924а – бромат калію і Е924б – бромат кальцію, які за ГОСТ 4457-74 

призначались до застосування в якості хлібопекарського поліпшувача. 

Ці речовини дозволяли випікати хліб навіть з борошна найнижчої якості. 

Ефективність в застосуванні і низька вартість сприяли їх широкому 

використанню. 

У країнах Європи, Америки, Азії застосування бромату калію в 

хлібопеченні були заборонені. Всесвітня організація охорони здоров'я ще в 

1995 році не рекомендувала його використовувати в якості будь-якої харчової 

добавки, а не тільки в хлібопеченні. 

Бромат калію сьогодні рідко, але все ж використовується в хлібопеченні (і 

тільки на великих виробництвах) для надання пишності хлібу та іншим 

виробам з білого борошна. 
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Азодікарбонамід або харчова добавка Е 927а використовувалась в Україні 

в хлібопеченні в якості антіфламінговой добавки окисного дії. 

Він сприяв поліпшенню структурно-механічних властивостей тіста, 

прискоренню процесу його дозрівання. Хліб виходив пористий, повітряний з 

тривалим терміном зберігання. 

У 2008 році добавка виключена зі списку дозволених у Росії. Причина 

цього в тому, що вона може викликати подразнення дихальних шляхів і алергічні 

реакції, в тому числі напад астми. 

Заборонено його використання в Австралії, Сінгапурі, у багатьох (але, не 

у всіх!) Країнах Європи. 

БРОМАТ КАЛІЮ – КВrO3 (Е 924а) вважається найкращим окисником. 

У свій час його широко використовували в кількості 0,001...0,003 % до маси 

борошна в країнах Європи, США, СРСР. У тісті бромат калію починає діяти 

через 2...3 год після внесення. 

Бромат калію частково руйнує вітаміни Р1 і РР, метіонін. Утворені під 

дією бромату нові продукти проявляють канцерогенні властивості, внаслідок 

чого у більшості країн світу він заборонений до використання в харчовій галузі. 

ЙОДАТ КАЛІЮ – КJО3 (Е 917) і КАЛЬЦІЮ Са(JО3)2 (Е916), на 

відміну від бромату калію, діє дуже швидко. Його використовують у кількості 

0,0002...0,0004 % до маси борошна. Ці окисники зміцнюють клейковину тіста. 

Чим слабшою є клейковина і чим інтенсивніше замішуюється тісто, тим більшу 

дозу йодату вносять. Йодат кальцію, порівняно з йодатом калію, зберігає 

активність у тістових напівфабрикатах довший час, поліпшує білість тіста. 

В Регламенті ЄС 1333/2008  Е 916 і Е917 заборонені. 

ПЕРСУЛЬФАТ АМОНІЮ – (NH4)2S2О6 (Е 923) діє в тісті як окисник і 

одночасно є джерелом азотистого живлення дріжджів. Внаслідок цього 

підвищується бродильна активність дріжджів, поліпшуються реологічні 

властивості тіста з борошна зі слабкою клейковиною. 

Персульфат амонію рекомендовано дозувати у кількості 0,01...0,02 % до 

маси борошна. У разі сумісного внесення його з аскорбіновою кислотою 

проявляється синергізм їх діє, очевидно, внаслідок того, що він швидко 

окиснює аскорбінову кислоту в дегідроаскорбінову. 

В Регламенті ЄС 1333/2008  Е 923 заборонений. 

АЗОДИКАРБОНАМІД (Е927а) має не 

лише властивості окисника, але також проявляє 

розпушуючий ефект. Під час нагрівання вище 

120°С азодикарбонамід розкладається з 

виділенням газів. 

Випускають його в суміші з крохмалем під 

назвою «Матурокс». Він є швидким окисником , укріплює структуру тіста 

внаслідок окиснення -SH груп, 

Підвищує його водопоглинальну здатність. Використовується разом з 

аскорбіновою кислотою за прискорених способів приготування тіста. 
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Азодікарбонамід Е 927 в Регламенті ЄС 1333/2008  заборонений. – так як 

пов’язаний з астмою і алергічними реакціями; заборонений також в Австралії, 

Великобританії і Європі. 

В Америці Азодікарбонамід (відомий як АДА) традиційно вважають 

безпечним – він використовується для випічки булочок в мережах швидкого 

харчування Subway, KFC, McDonalds, Бургер Кінг, кафе Starbucks, Данкін 

Донатс, а також тостового хліба (з м'якушем, як вата), хоча Азодікарбонамід не 

використовується відділеннями "Сабвей" ні в Європейському союзі, ні у 

Великобританії, ні в Австралії. 

Іноді Азодікарбонамід маскується під іншими назвами – Діамід 

азодикарбонової кислоти, Діазенедікарбоксамід, Порофор і Азобісформамід, 

АДС, Матурокс та ін. В невеликих кількостях його можна зустріти в складі 

комплексних поліпшувачів. 

Шляхи потрапляння заборонених добавок до виробників хліба 

Відомо, що Азодікарбонамід використовується як пороутворювач, 

вулканізуючий агент, прискорювач вулканізації. Його застосовують у 

виробництві спортивних килимків для заняття йогою. І ввезення його в Україну 

не заборонене. А далі його пропонують для випічки хліба. 

Карбамід Е927 b в поєднанні з ортофосфорною кислотою 

Цей поліпшувач позитивно впливає на стан білка клейковини, покращує 

якість хліба та подовжує термін зберігання його свіжості. Його доцільно 

використовувати для борошна зі зниженими та середніми хлібопекарськими 

властивостями. 

Як добавки окисної дії застосовують також ферментний препарат 

глюкооксидази та окиснений модифікований крохмаль, ферментативно активне 

соєве борошно. 

Пероксид кальцію (Е930) – СаО2. Це порошок білого або кремового 

кольору, нерозчинний у воді. Містить 82...86 % СаО2. У тісті розкладається з 

виділенням кисню, який і є окислювальним реагентом: 

2СаО2 2СаО + О2 

СаО + Н2О — Са(ОН)2 

Са(ОН)2 + СО2 СаСО3 + Н2О. 

Оксид кальцію утворює з водою Са(ОН)2, який нейтралізує кислі 

речовини тіста. Ця добавка значно поліпшує властивості клейковини, 

водопоглинальну та газоутримувальну здатність тіста, його консистенцію. 

Дозують його під час замішування тіста у кількості 0,005...0,05 % до маси 

борошна, залежно від сили останнього. Одним із можливих способів 

використання цього препарату є внесення його у борошно. Пероксид кальцію 

не взаємодіє з борошном до початку замішування тіста. Дозування його 

утруднюється тим, що він нерозчинний у воді. У комплексі з аскорбіновою 

кислотою проявляється синергізм їх дії. 

Вважається, що пероксиди взаємодіють з глютатіоном. Це зумовлює 

доцільність використання СаО2 у технології заморожених напівфабрикатів. 

В Регламенті ЄС 1333/2008  Е 930 заборонений. 
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7.3 Поліпшувачі відновлювальної дії 

Хлібопекарськими поліпшувачами відновної дії є тіосульфат натрію 

(Е539), L-цистеїн (Е920), глютатіон. 

Харчові добавки відновної дії використовують для покращання якості 

виробів з борошна з міцною або короткорваною клейковиною, у приготуванні 

крекерів, печива, виробів з листкового тіста. 

Ці добавки здатні руйнувати численні –S–S– зв'язки у білках. Тому 

клейковина стає більш розтяжною, еластичною, менш пружною. 

Використання добавок відновної дії у виробах із дріжджового тіста 

призводить до: 

– прискорення процесу утворення тіста; 

– зростання газоутримувальної здатності тіста; 

– збільшення об’єму хліба; 

– згладжування тріщини та підривів. 

Це, в основному, зумовлено зміною співвідношення сульфгідрильних 

груп і дисульфідних зв’язків у білках тіста. 

 

Використання добавок відновної дії у напівфабрикатах, що піддаються 

багаторазовому розкачуванню і відлежуванню: 

– скорочується технологічний процес за рахунок зменшення тривалості 

відлежування тіста, оскільки знижуються його пружні властивості; 

– поліпшуються органолептичні властивості готових виробів. 

Тіосульфат натрію Е539 – Nа2S2O3 добре розчинний у воді. Його 

використовують у кількості 0,001...0,004% до маси борошна. 

Його застосування поліпшує реологічні властивості тіста та якість 

хлібобулочних виробів, сприяє кращому зберіганню цих виробів. 

Дозування цього поліпшувача для борошна із слабкою клейковиною 

складає 0,5...1г на 100кг борошна; для борошна із середньою клейковиною –

 1..2г, , для борошна із сильною клейковиною – 3...4 г.  

В Регламенті ЄС 1333/2008  Е 539 заборонений. 

L-цистеїн Е920 – це амінокислота, яку одержують із білків або 

синтетичним шляхом. Як і інші відновники, цистеїн розщеплює -S-S- зв’язки. 

Цистеїн позитивно впливає на міцну клейковину, послаблює її, 

прискорюючи дозрівання тіста. 

Його додають у тісто в кількості 0,05...0,15 % до маси борошна. Дія цього 

препарату посилюється, якщо його попередньо активувати протягом 10...15 хв у 

водно-борошняній суспензії за температури 31...35 °С. У разі перероблення 

борошна з міцною клейковиною та підвищеною автолітичною активністю 

цистеїн доцільно вносити разом з L-аскорбіновою кислотою. L-цистеїн вносять 

в опару, аскорбінову кислоту – в тісто. 

Особливо доцільне внесення цих добавок під час виготовлення 

заморожених тістових заготовок, коли необхідна стабільність тіста і 

пластифікація його клейковини, яка під час заморожування стає 

короткорваною. 
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Глютатіон є трипептидом, до складу якого входить затишок цистеїну, що 

містить групу –SН. Це зумовлює його властивості як відновника. Він бере 

участь у окисно-відновних процесах за схемою: 

 
Глютатіон міститься у борошні, зародку пшениці, дріжджах. В 

окисленому вигляді глютатіон неактивний, у відновленому вигляді є 

активатором протеолізу. 

Використовуються також поліпшувачі борошна на основі глютатіону 

дріжджів і деструктурованої клейковини, що мають відновну дію. 

Деструктуровану клейковину одержують шляхом часткового гідролізу 

нативної клейковини, її застосування в тісті має такий же ефект, який дають 

відновники. 

Суха пшенична клейковина (глютен) дає змогу коригувати 

хлібопекарські властивості борошна, що залежать від властивостей зерна від 

року до року (тобто вміст клейковини). Ця добавка використовується для 

переробки борошна зі зниженою клейковиною для приготування виробів із 

дріжджового та листкового тіста, особливо для заморожених напівфабрикатів. 

Суха клейковина підвищує водопоглинальну здатність борошна, 

покращує його реологічні властивості і показники якості готових виробів. 

Дозування: 

2...5% від маси борошна – для дріжджового  та листкового тіста; 

2...4% – для затяжного печива; 

8...10% – для галет. 

Суху клейковину використовують також для виготовлення прісного тіста 

для заморожених вареників і пельменів із борошна зі зниженим вмістом 

клейковини. 

Модифіковані крохмалі 

В хлібопекарській промисловості в якості поліпшувачів використовують 

окиснені модифіковані крохмалі (окиснені броматом калію, перманганатом 

калію, гіпохлоридом кальцію та іншими окисниками). 

Їх використовують у вигляді водяної суспензії або в попередньо 

клейстеризованому вигляді. 

Внесення модифікованого крохмалю сприяє більшому розпушенню 

опари, покращується газоутворювальна та газоутримувальна здатність. 

Застосування крохмалів в кількості 0,3...0,5% до маси борошна поліпшує якість 

хліба. При цьому збільшується його питомий об’єм, підвищується 

формоутримання, покращується структура пористості м’якушки, та 

структурно-механічні властивості тіста. Застосування цих крохмалів подовжує 

термін зберігання свіжості хліба на 3...6 год. 

7.4 Ферментні препарати 

Ферментні препарати (ФП) – це поліпшувачі, функціональна особливість 

яких полягає у прискоренні біохімічних процесів, які каталізуються 

ферментами, під час приготування різних видів тіста. 
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Ферментні препарати одержують в основному шляхом мікробіологічного 

синтезу у процесі культивування мікроорганізмів-продуцентів: грибків, 

бактерій, дріжджів. 

7.4.1 Амілолітичні ферментні препарати 

Амілолітичні ферментні препарати містять у своєму складі, як основний 

компонент, α-амілазу, що розщеплює крохмаль. 

Найбільш поширеними з них є: 

– амілоризин (α-амілаза+протеаза); 

– амілосубтилін (α-амілази+протеаза і β-глюканаза); 

– глюкоамілаза; 

– фунгаміл (очищена α-амілаза (аналог амілоризину)); 

– новаміл (мальтогенна α-амілаза) 

Недоліком амілолітичних препаратів, що містять у своєму складі 

протеази є супутня протеолітична активність, що ускладнює їх використання 

під час переробки борошна зі слабкою клейковиною або зі зниженим її вмістом. 

Тому їх використовують разом із поліпшувачами окислювальної дії 

Основними продуцентами є штами грибів Aspergillus oryzae і бактерії 

Bacillus subtilis. 

Коли використовуються амілолітичні ФП? 

У виробництві виробів з дріжджового тіста під час переробки борошна зі 

зниженою газо- і цукроутворювальною здатністю. 

Які процеси відбуваються в дріжджовому тісті у випадку використання 

амілолітичних ферментів? 

У випадку використання амілолітичних ФП у дріжджовому тісті амілоза 

крохмалю розщеплюється з накопиченням мальтози і декстринів, що 

призводить до: 

– прискорення процесів спиртового бродіння; 

– скорочення процесів дозрівання напівфабрикатів; 

– покращення забарвлення і аромату виробів; 

– гальмування процесів черствіння готових виробів. 

7.4.2 Протеолітичні ферментні препарати 

Протеолітичні ферментні препарати прискорюють розщеплення білків за 

місцем пептидних зв’язків, в результаті чого послаблюється клейковинний 

каркас тіста. Крім того, в результаті розпаду білків накопичуються 

низькомолекулярні азотні речовини, які є поживними речовинами для 

дріжджів, унаслідок чого посилюється процес спиртового бродіння в тісті. 

Таким чином дія протеолітичних ферментних препаратів зводиться до: 

– послаблення клейковинного каркасу; 

– прискорення спиртового бродіння в тісті. 

Коли використовуються амілолітичні ФП? 

Протеолітичні ФП використовуються: 

– для виготовлення виробів із дріжджового тіста під час переробки 

борошна з надмірно сильною або короткорваною клейковиною; 
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– під час виробництва прісного листкового тіста, затяжного печива, галет, 

крекерів для надання необхідних реологічних властивостей напівфабрикатам, 

які піддаються багаторазовому розкачуванню і відлежуванню. 

– у виготовлені напівфабрикатів для бісквітних рулетів для надання їм 

еластичності під час згортання. 

Найбільш поширені протеолітичні ферментні препарати, основним 

компонентом яких є протеаза: 

Протосубтилін Г10х 

Проторизин П10х 

Нейтраза 5,0 БГ 

7.4.3 Ферментні препарати з геміцелюлазною активністю 

Ферментні препарати з геміцелюлазною активністю каталізують 

розщеплювання високомолекулярних пентозанів з утворенням водорозчинних 

низькомолекулярних пентозанів. У тісті під дією цих ферментів накопичуються 

водорозчинні пентозани та редукуючі цукри. 

Результат застосування геміцелюлазних ФП: 

– утворюється більш розвинений клейковинний каркас; 

– збільшується частка зв’язаної води в тісті; 

– підвищується водопоглинальна здатність напівфабрикатів, 

поліпшуються їх структурно-механічні властивості. 

7.4.4 Ліполітичні ферментні препарати 

Ліполітичні ферментні препарати каталізують гідроліз тригліцеридів з 

утворенням жирних кислот і гліцерину. 

Їх використовують під час приготування дріжджового тіста з метою: 

– поліпшення структурно-механічних властивостей тіста і якості готових 

виробів за рахунок появи проміжних продуктів гідролізу жирів (моно- і 

диацилгліцерини), що є ПАР; 

– підвищення біологічної активності субстрату, що гідролізується. 

7.5 Мінеральні солі, органічні кислоти та консерванти 

7.5.1 Мінеральні солі  

Мінеральні солі застосовуються для поліпшення властивостей 

дріжджового тіста і прискорення процесів бродіння в ньому. 

Наприклад, використання мінеральних солей, відомих як ―дріжджове 

живлення‖, уперше запропоновано в США у 1916 р. Зазвичай вони складаються 

з солей амонію або кальцію. За наших часів у низці країн ―дріжджове живлення 

– ―yeast food‖ є обов’язковим компонентом рецептури дріжджового тіста, а 

також комплексних хлібопекарських поліпшувачів. 

Мінеральні солі включають до складу багатокомпонентних добавок-

поліпшувачів: 

– для поліпшення живлення дріжджових клітин під час активації 

дріжджів використовують амонійні та фосфатні мінеральні солі К2НРО4, 

NaНРО4, або (NН4)2НРО3, (NH4)2SO4 у кількості 0,01...0,015 % до маси борошна. 

– для підтримання рН середовища в оптимальному для життєдіяльності 

дріжджів інтервалі (рН 4,2-4,4) застосовують буферні солі; 
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– для запобігання захворювання хліба на картопляну хворобу у тісто 

додають ацетат кальцію (СН3СОО)2Са; 

– для заміни NaCl у борошняних виробах, призначених для дієтичного 

харчування 

– для зміцнення клейковини і поліпшення реологічних властивостей тіста 

додають фосфорнокислий амоній, ортофосфорну кислоту з карбамідом. 

7.5.2 Органічні кислоти 

Кислоти використовуватися у дріжджовому та листковому тісті з метою: 

– регулювання структурно-механічних властивостей тіста у разі 

переробки борошна із слабкою клейковиною (використовують молочну 

кислоту Е 270); 

– інтенсифікації процесів дозрівання в прискорених технологіях 

(використовують оцтову Е260 і лимонну кислоту Е 330); 

– для регулювання кислотності тіста, особливо житнього 

(використовують оцтову кислоту Е 260); 

– для запобігання захворювання хлібобулочних виробів картопляною 

хворобою (використовують Е260 і Е262). 

Органічні кислоти повинні містити мінімальну кількість води, добре 

розчинятися у воді, мати слабку інверсійну здатність, бути стійкими до 

температури, не леткими під час нагрівання, мати чистий смак. Із цієї точки 

зору найбільш зручними в технологічному відношенні є лимонна (Е 330), 

оцтова(Е 260), виннокам'яна(Е 334), молочна кислоти(Е 270). 

Оцтову кислоту (Е260) у хлібопеченні застосовують за прискорених 

способів приготування тіста у кількості 0,01...0, 03 % до маси борошна.  

Молочну кислоту (Е270) у хлібопеченні ефективно використовують у 

разі перероблення слабкого за силою борошна. 

Лимонну кислоту (Е330) у хлібопекарській промисловості вносять за 

прискорених способів приготування тіста в кількості 0,09 % до маси борошна, 

іноді разом з оцтовою кислотою, яку додають у кількості 0,05 % до маси 

борошна. 

7.5.3 Консерванти 

Як консервуючі засоби, що запобігають псуванню продукції у 

хлібопекарській та кондитерській галузі використовуються пропіонат натрію, 

ацетат калію чи кальцію, сорбінова кислота або її солі. 

Сорбінова кислота та її солі (Е 200, Е 201...Е203). У хлібопекарському 

виробництві в якості консервантів сорбати застосовують, в основному, для 

обробки матеріалів або самої продукції за її пакування. 

Оскільки сорбінова кислота активна відносно дріжджів, у тісто для 

хлібопекарських виробів добавляють її спеціальну форму ПАНОСОРБ
R
 яка не 

пригнічує дріжджі. Метою застосування є попередження пліснявіння виробів. 

Сорбінова кислота (Е 200) використовується у кондитерському 

виробництві під час виробництва бісквітів. Так, запаковані у герметичну плівку 

бісквіти з сорбатами зберігають 6 місяців; без консервантів і упаковки – не 

більше 7 діб. 
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Пропіонову кислоту (Е 280) використовують для попередження 

картопляної хвороби хліба. Солі її, здебільшого пропіонат натрію (Е 281), 

застосовують для запобігання пліснявіння хлібобулочних виробів. 

Оцтову кислоту (Е 260) в якості консерванту використовують у складі 

заквасок підкислювачів з метою підкислення напівфабрикатів для запобігання 

захворювання виробів на картопляну хворобу. З цією ж метою використовують 

і ацетат кальцію (Е 262). 

Оцтовою кислотою обробляють технологічне обладнання для його 

дезінфікування. 

7.5.4 Поверхнево-активні речовини 

Поверхнево-активні речовини у хлібопеченні використовуються як 

емульгатори жиру, який вноситься за рецептурою приготування хліба – з 

емульгатором жир рівномірно розподіляється у тісті, в результаті цього якість 

хліба покращується. 

Деякі ПАР подовжують термін зберігання хліба та його свіжості –

 затримують процес ретроградації крохмалю м’якушки хліба під час його 

зберігання. 

Дослідники вважають, що ПАР утворюють з амілозною фракцією 

крохмалю комплекси, в яких лінійна фракція крохмалю – амілоза утворює 

спіральну конфігурацію, яка включає молекули ПАР, так що останні орієнтовані 

лінійно всередині спіральної молекули крохмалю паралельно її вісі. 

В процесі випікання моногліцериди входять у контакт з розчиненою 

желеподібною амілозою, яка обволочує набухлі гранули крохмалю. Амілоза 

утворює спіральну конфігурацію, яка включає молекулу моногліцериду. Ця 

сполука є водонерозчинною. Практично нерухома амілозна фракція утворює 

гелєву фазу між гранулами крохмалю. Це призводить до отримання більш м’якої 

м’якушки свіжовипеченого хліба. 

Утворення комплексів між моногліцеридами та амілозою впливає на стан 

м’якушки хліба під час зберігання. Під час утворення комплексів зменшується 

гнучкість молекул амілози та зменшується швидкість її ретроградації, а значить і 

крохмалю. Це явище пов’язане зі збільшенням зминання м’якушки хліба та 

затриманням його черствіння (в результаті зниження швидкості кристалізації 

крохмалю). 

 

Емульгатори (ПАР) 

У виробництві борошняних кондитерських виробів емульгатори 

сприяють утворенню стійких емульсій, що формуються під час замішування 

різних видів тіста (пісочного, вафельного, пряничного сирцевого тощо). 

Емульгатори призводять до покращення структурно-механічних 

властивостей тіста і якості готових виробів, скорочення тривалості 

замішування. 

Деякі ПАР подовжують термін зберігання хліба та його свіжості –

 затримують процес ретроградації крохмалю м’якушки хліба під час його 

зберігання. 
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Емульгатори в дріжджовому тісті 

У дріжджовому тісті ПАР взаємодіють з такими структурними 

компонентами тіста як білки, вуглеводи, з утворенням комплексних сполук, що 

сприяє покращенню показників якості готових виробів. 

Більшість емульгаторів, молекули яких містять ацили вищих жирних 

кислот (наприклад, дистильовані моноацилгліцерини, стеароїлактати), здатні 

до утворення комплексів із крохмалем (рисунок 7.1). 

Аніонактивні ПАР (ефіри діацетилвинної кислоти з моно- і 

діацилгліцеринами) взаємодіють з білками клейковини пшеничного борошна, 

укріплюючи її, підвищуючи її пружність і еластичність (рисунок 7.3). 

Дистильовані моногліцериди рекомендуються також для приготування 

водно-жирових емульсій, якими змащують форми і деки. 

 

Рисунок 7.3 – Вплив деяких ПАР на властивості дріжджового тіста 

Для виробництва бісквітних виробів і кексів широко використовуються 

емульгатори у вигляді ―Пасти для збивання‖, яка являє собою суміш води, 

цукру, пропіленгліколю, моноацилгіцеринів, що дистильовані в активній формі, 

ефірів полігліцерину з жирними кислотами. 

Завдяки використанню такої пасти утворюється добре збите тісто, а 

випечені вироби мають великий об’єм і рівномірну пористість. Крім того, її 

застосування дозволяє скоротити в 3...4 рази тривалість збивання бісквітного 

тіста і вносити всі рецептурні компоненти в одну фазу без попереднього 

збивання яєць із цукром. 

7.5.5 Закваски-підкислювачі 

Розвиток малого хлібопечення викликав необхідність впровадження 

прискорених технологій виробництва житніх і житньо-пшеничних сортів хліба 

в умовах пекарень. В силу особливостей хлібопекарських властивостей 
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житнього борошна (підвищена автолітична активність, наявність α-амілази, 

значний вміст пентозанів, здатність білків необмежено набухати) під час 

виготовлення житніх і житньопшеничних сортів хліба важливим технологічним 

заходом є підкислення тіста біологічними заквасками або підкислювачами 

органічної природи до рН 4,9...4,5. 

Закваски підкислювачі використовуються для житніх і житньо-

пшеничних сортів хліба виготовлених за  прискореною технологією і 

додаються для підкислення тіста до рН 4,9...4,5. 

Склад заквасок-підкислювачів: 

– висушені житні закваски (або без них); 

– органічні кислоти (лимонна); 

– лактобактерин; 

– ПАР (лецитин); 

– гідроколоїд (камедь гуара); 

– солі (фосфат кальцію); 

– аскорбінова кислота. 

Всі підкислювальні добавки використовують разом із хлібопекарськими 

дріжджами. 

Використання добавок-підкислювачів сприяє скороченню технологічного 

процесу приготування житнього і житньо-пшеничного хліба позитивно впливає 

на якість виробів (поліпшують колір, смак і аромат хліба, виготовленого за 

прискореною технологією), збереження ними свіжості. 

Закваски-підкислювачі готують у вигляді порошків або паст. Їх дозують у 

кількості від 1,5 до 3% до маси борошна за умови прискорених способів 

приготування житнього та житньо-пшеничного хліба і 0,2...0,5 % за 

традиційних способів. 

7.5.6 Комплексні поліпшувачі 

У хлібопекарському виробництві використовують комплексні 

поліпшувачі якості, до складу яких входить декілька харчових добавок різного 

напрямку дії, у результаті чого вони мають поліфункціональні властивості. 

Комплексні поліпшувачі – це композиційні добавки поліфункціональної 

дії, до складу яких входять у певному співвідношенні кілька інгредієнтів 

різного принципу дії. 

Вибір виду поліпшувача і його дозування залежить від хлібопекарських 

властивостей борошна, способу та режиму приготування тіста, його рецептури. 

Кількість поліпшувача, яку необхідно внести в опару чи тісто, уточнюють 

шляхом проведення пробних випікань. 

До складу комплексних поліпшувачів входять у різній кількості: 

– ферментні препарати; 

– окисники (аскорбінова кислота, пероксид кальцію та ін.); 

– відновники (L-цистеїн, тіосульфат натрію тощо); 

– гідроколоїди (модифікований крохмаль, суха клейковина тощо); 

– поверхнево активні речовини (моно- і дигліцериди жирних кислот, 

лецитин або ін.); 
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– органічні кислоти (лимонна, яблучна, молочна або ін.); 

– мінеральні солі для живлення дріжджів або як консервуючі засоби, які 

запобігають псуванню продукції (пропіонат натрію , ацетат калію чи кальцію, 

сорбінова кислота або її солі). 

Окремі види комплексних поліпшувачів містять наповнювач –

 екструдоване або звичайне пшеничне борошно, соєве борошно, висівки тощо. 

Комплексні поліпшувачі виробляють здебільшого у вигляді порошків або 

паст. Дозують їх у кількості 0,1...3,0 % до маси борошна. Дозу поліпшувача 

уточнюють пробним випіканням. 

Завдяки синергічному ефекту складових частин комплексних препаратів 

можна скоротити дозування кожного окремого компоненту приблизно вдвічі, 

порівняно із загальноприйнятим. 

 

Вибір поліпшувача 

Вибір поліпшувача залежить від його функціональних властивостей, виду 

та якості борошна, яке переробляють, і рецептури виробів. 

У разі перероблення борошна із слабкою клейковиною не рекомендується 

використовувати поліпшувачі, до складу яких входять протеолітичні ферменти, 

солодове борошно або ж борошно із пшеничних зародків. Для такого борошна 

необхідно, щоб поліпшувач містив гідроколоїди, солі, поверхнево-активні 

речовини, окисники. 

У процесі перероблення борошна з короткорваною клейковиною бажано, 

щоб до складу поліпшувачів входили протеаза, ліпаза, амілаза, поверхнево-

активні речовини, органічні кислоти, L-цистеїн. 

Під час перероблення борошна із середніми хлібопекарськими 

властивостями небажана також наявність у поліпшувачі протеїназ, а бажаними 

є ПАР, гідроколоїди, соєве борошно, солі. 

За умови перероблення борошна і з пророслого зерна доцільно 

використовувати поліпшувачі, які містять аскорбінову кислоту, гідроколоїди. 

небажані поліпшувачі, до складу яких входять амілолітичні ферментні 

препарати. 

У разі приготування тіста за прискореними способами оптимальним буде 

поліпшувач, який містить ферментні препарати, поверхнево-активні речовини, 

органічні кислоти, мінеральні солі. 
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