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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η έκδοση που έχετε στα χέρια σας και που αποτελεί εκσυγχρονισµό και αναβάθµιση
προηγούµενης έκδοσης είναι προϊόν συλλογικής εργασίας του προσωπικού των
Εργαστηρίων Ελέγχου Τροφίµων του Γενικού Χηµείου του Κράτους. Όπως θα
διαπιστώσετε η νέα αυτή έκδοση περιέχει όλες τις προσθήκες νέων ουσιών ή
αφαιρέσεις καθώς και περιορισµούς στην χρήση ορισµένων ουσιών όπως αυτές
έχουν διαµορφωθεί από την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση µέχρι και τον Ιούλιο του 2005. Θα
πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι ακόµα και κατά την διαδικασία έκδοσης του παρόντος
Οδηγού, πιθανόν να γίνουν από πλευράς Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης αλλαγές και
συνεπώς ο χρήστης του παρόντος Οδηγού θα πρέπει να λαµβάνει σοβαρά υπόψη
αυτό το ενδεχόµενο. Είναι δηλαδή ο επίσηµος κατάλογος των επιτρεποµένων
προσθέτων συνεχώς µεταβαλλόµενος γιατί προσαρµόζεται πάντοτε σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις της τεχνολογίας τροφίµων και στη βάση νέων επιστηµονικών δεδοµένων
που αφορούν την επικινδυνότητα των ουσιών οι οποίες χρησιµοποιούνται ως
πρόσθετα τροφίµων.
Θα πρέπει επίσης να τονιστεί εδώ ότι ο Οδηγός αυτός δεν αποτελεί σε καµµιά
περίπτωση νοµικό έγγραφο αλλά απλό βοήθηµα προς τον µέσο καταναλωτή για την
κατανόηση του πελώριου θέµατος των προσθέτων στα τρόφιµα.
Το Γενικό Χηµείο του Κράτους για να αντιµετωπίσει την συνεχή ανάγκη
εκσυγχρονισµού του παρόντος Οδηγού απεφάσισε να το καταχωρήσει στην
Ιστοσελίδα του www.sgl.moh.gov.cy ούτως ώστε να καθίσταται αφενός ευχερέστερη
η καταχώριση των µελλοντικών µεταβολών και αφετέρου να µπορεί ο καταναλωτής
να ενηµερώνεται έγκαιρα για τις µεταβολές αυτές. Χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι ο
Οδηγός υπό την έντυπή του µορφή θα πάψει να εκδίδεται.
Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω και από το βήµα αυτό όλους όσοι από τους
Λειτουργούς του Γενικού Χηµείου του Κράτους συνέβαλαν στην πραγµατοποίηση της
έκδοσης αυτής.

Οκτώβριος 2005
6

7

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ποιότητα και η ασφάλεια των τροφίµων κρίνεται από δύο βασικές παραµέτρους:
(α) τη σύνθεση τους, η οποία καθορίζει τη θρεπτική και θερµιδική τους αξία και
συνεπώς τη συµβολή τους στην ανάπτυξη/συντήρηση του οργανισµού, καθώς
και την περιεκτικότητά τους σε συστατικά που συµβάλλουν στην πρόληψη
ασθενειών και στη διατήρηση/προαγωγή της υγείας και,
(β) τη µικροβιολογική, βιολογική και χηµική τους ασφάλεια.
Η χηµική ασφάλεια των τροφίµων, εξαρτάται από την παρουσία σ΄ αυτά χηµικών
ουσιών που είτε προστέθηκαν κατά την παραγωγή/συσκευασία, είτε προήλθαν από
τη γεωργική και βιοµηχανική ρύπανση του περιβάλλοντος, είτε έχουν φυσική
προέλευση όπως οι µυκοτοξίνες, η σολανίνη στις πράσινες πατάτες κ.α.
Πρόσθετα, είναι χηµικές ουσίες µε ή χωρίς θρεπτική αξία, τις οποίες ο άνθρωπος
προσθέτει σκόπιµα στα τρόφιµα κατά την παραγωγή, συσκευασία, µεταποίηση
µεταφορά και αποθήκευση τους, για διάφορους σκοπούς, όπως η συντήρηση και η
προστασία τους από τάγγιση, η διατήρηση της υφής και εµφάνισης τους, η
εξυπηρέτηση ειδικών διαιτητικών αναγκών κ.α.
Η προσθήκη χηµικών ουσιών στα τρόφιµα ρυθµίζεται από νοµοθεσίες και
κανονισµούς, σύµφωνα µε τους οποίους επιτρέπεται η χρήση ουσιών που
θεωρούνται ασφαλείς, δεδοµένου ότι χρησιµοποιούνται σε καθορισµένες
συγκεντρώσεις και είδη τροφίµων.
Οι κανονισµοί αναθεωρούνται επειδή προκύπτουν νέα τοξικολογικά δεδοµένα και
νέες απαιτήσεις της τεχνολογίας τροφίµων. Για παράδειγµα, οι επιτρεπόµενες
χρωστικές µειώθηκαν, η χρήση των συνθετικών χρωστικών περιορίστηκε σε λιγότερα
τρόφιµα, και απαγορεύτηκε η χρήση τους σε προϊόντα µεγάλης κατανάλωσης ή
κατανάλωσης από ευάλωτες κυρίως οµάδες πληθυσµού.
Η χρήση προσθέτων, ειδικά των κάπως πιο επικίνδυνων τοξικολογικά (συντηρητικά,
χρωστικές, αντιοξειδωτικά και γλυκαντικές ουσίες), δεν επιτρέπεται σε βασικά είδη
διατροφής όπως το γάλα και αρκετά γαλακτοκοµικά προϊόντα, δηµητριακά προϊόντα
(ψωµιά, ζυµαρικά, προγεύµατα δηµητριακών), χυµούς φρούτων, νωπό ή
κατεψυγµένο κρέας και ψαρικά.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) έχει δώσει στα επιτρεπόµενα από τη Νοµοθεσία της
πρόσθετα, κωδικούς αριθµούς µε το γράµµα Ε µπροστά, οι οποίο πρέπει να
αναγράφονται στην ετικέτα του τροφίµου ή να αναγράφεται το όνοµα του προσθέτου.
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Η κωδικοποίηση των προσθέτων βοηθά τον έλεγχο των τροφίµων και το εµπόριο,
αλλά και τον καταναλωτή, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ένα διαιτολόγιο
χωρίς υπερβολική επιβάρυνση µε πρόσθετες χηµικές ουσίες, ή ακόµη και ν΄
αποφύγει κάποια πρόσθετα λόγω ιδιαίτερης ευαισθησίας του οργανισµού του σ΄
αυτά.
Για να µπορεί όµως ο καταναλωτής να κρίνει, πρέπει να γνωρίζει τη σηµασία των
κωδικών αριθµών της Ε.Ε. ποιες πρόσθετες ουσίες αντιπροσωπεύουν και τις
πιθανές επιπτώσεις των προσθέτων αυτών στην υγεία.
Κατηγορίες προσθέτων
Τα πρόσθετα χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες: τις χρωστικές ουσίες, τα
συντηρητικά, τα γλυκαντικά, τα αντιοξειδωτικά, τους γαλακτωµατοποιητές –
σταθεροποιητές, τα πηκτωµατογόνα, τα ενισχυτικά γεύσης, τους διαλύτες-φορείς κ.α.
Οι πιο πάνω κατηγορίες εξυπηρετούν τους ακόλουθους ειδικούς σκοπούς:
Τα συντηρητικά, αυξάνουν το χρόνο ζωής των τροφίµων λόγω της αντιµικροβιακής
τους δράσης.
Οι χρωστικές, χρησιµοποιούνται για αισθητικούς και εµπορικούς σκοπούς και για να
αυξηθεί η ελκυστικότητα των τροφίµων προς τον καταναλωτή. Θεωρούνται τα
λιγότερο χρήσιµα πρόσθετα.
Τα γλυκαντικά, αντικαθιστούν πλήρως ή µερικώς τη ζάχαρη, σε τρόφιµα τα οποία
προορίζονται για ανθρώπους µε ειδικές διαιτητικές ανάγκες.
Τα αντιοξειδωτικά, χρησιµοποιούνται κυρίως σε λιπαρά τρόφιµα για να µην
υποστούν τάγγιση.
Οι γαλακτωµατοποιητές, σταθεροποιητές και τα πηκτωµατογόνα, χρησιµοποιούνται
σε τρόφιµα που υπάρχει ανάγκη βελτίωσης και διατήρησης της υφής τους ή αύξηση
του ιξώδους τους (π.χ. µαγιονέζες, γαρνιρίσµατα, σαλάτας, σάλτσες κ.α.).
Οι υπόλοιπες κατηγορίες προσθέτων εξυπηρετούν διάφορες άλλες τεχνολογικές
ανάγκες, όπως ενίσχυση της γεύσης των τροφίµων (π.χ. γεύση κρέατος), βελτίωση
των ιδιοτήτων τους (π.χ. βελτιωτικά αλεύρων), ρύθµιση του pH (όξινο ή αλκαλικό
περιβάλλον), ελάττωση της τάσης δηµιουργίας αφρού, προώθηση ή διάλυση
διαφόρων προσθέτων ουσιών στα τρόφιµα κ.α.
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Χρωστικές
Οι επιτρεπόµενες χρωστικές ουσίες είναι είτε φυσικές, είτε συνθετικές και
χρησιµοποιούνται στα τρόφιµα για καθαρά αισθητικούς σκοπούς, ώστε να αυξήσει
την ελκυστικότητα τους προς τον καταναλωτή και την εµπορικότητα τους. Είναι τα
λιγότερο χρήσιµα πρόσθετα.
Για το λόγο αυτό η σχετική νοµοθεσία (Περί Χρωστικών Ουσιών στα Τρόφιµα
Κανονισµοί) που είναι τώρα πλήρως εναρµονισµένη µε την αντίστοιχη της Ε.Ε., κατ΄
αρχήν ορίζει ένα µεγάλο κατάλογο βασικών τροφίµων στα οποία απαγορεύεται
πλήρως η προσθήκη χρωστικών ουσιών, όπως µη επεξεργασµένα τρόφιµα, άλευρα,
ψάρια, γάλα, βούτυρο, χυµοί φρούτων, ζυµαρικά, πολλά εγκυτιωµένα ή διατηρηµένα
φρούτα και λαχανικά κ.α.
Στη συνέχεια καθορίζονται αρκετά τρόφιµα στα οποία µόνο ορισµένες φυσικές ή
συνθετικές χρωστικές µπορούν να χρησιµοποιηθούν.
Τέλος, περιορίζεται η χρήση ορισµένων χρωστικών, σε συγκεκριµένα µόνο τρόφιµα
και σε καθορισµένη µέγιστη συγκέντρωση.

Συντηρητικά
Τα συντηρητικά είναι οργανικές ή ανόργανες ουσίες που παρουσιάζουν
αντιµικροβιακή δράση και προστίθενται στα τρόφιµα για να αποφευχθεί η αλλοίωση
τους και να αυξηθεί ο χρόνος ζωής τους. Για το λόγο αυτό θεωρούνται από τα πιο
απαραίτητα πρόσθετα, νοουµένου ότι χρησιµοποιούνται όπου είναι αναγκαίο και σε
ευαλλοίωτα τρόφιµα. Τονίζεται ότι τα συντηρητικά δεν έχουν την ικανότητα να
βελτιώσουν την τυχόν υποβαθµισµένη ποιότητα των τροφίµων, αλλά την δυνατότητα
να διατηρήσουν την ποιότητά τους για κάποιο χρονικό διάστηµα, που συνήθως
καθορίζεται µε τις χρονικές ενδείξεις στην ετικέτα του τροφίµου.
Τα συντηρητικά είναι τοξικολογικά κάπως πιο επικίνδυνα πρόσθετα, γι΄ αυτό η χρήση
τους είναι αυστηρά καθορισµένη από τη σχετική νοµοθεσία (Περί Ποικίλων Ουσιών
στα Τρόφιµα Κανονισµοί). Μόνο στα τρόφιµα, στα οποία αναφέρονται ονοµαστικά οι
κανονισµοί, µπορούν να προστίθενται συγκεκριµένα συντηρητικά και σε
καθορισµένες ποσότητες.
.
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Αντιοξειδωτικά
Είναι φυσικές ή συνθετικές ουσίες, που ενώνονται εύκολα µε το οξυγόνο και
προστίθενται στα λίπη και στα λιπαρά κυρίως τρόφιµα που καθορίζονται από τη
σχετική Νοµοθεσία (Περί Ποικίλων Ουσιών στα Τρόφιµα Κανονισµοί) για να
αποτρέψουν ή επιβραδύνουν την οξείδωσή τους (τάγγιση).
Τα λίπη και έλαια οξειδώνονται κατά τη φύλαξή τους, από την επαφή µε το οξυγόνο
της ατµόσφαιρας. Επίσης το λίπος που περιέχεται στα διάφορα τρόφιµα, είναι δυνατό
κατά τη διαδικασία παρασκευής και φύλαξής τους να υποστεί σε κάποιο βαθµό
τάγγιση. Η τάγγιση προσδίδει στο τρόφιµο χαρακτηριστική κακή οσµή και γεύση.
Η χρήση των αντιοξειδωτικών είναι αυστηρά καθορισµένη από τη σχετική Νοµοθεσία
(Περί Ποικίλων Ουσιών στα Τρόφιµα Κανονισµοί). Επειδή τα επιτρεπόµενα συνθετικά
αντιοξειδωτικά, είναι και τα πιο σηµαντικά από τοξικολογικής άποψης σε σύγκριση µε
τα φυσικά, η χρήση τους περιορίζεται σε καθορισµένα µόνο τρόφιµα (εδώδιµα λίπη
και έλαια, βούτυρα, τσίχλες κ.λ.π.) και σε ορισµένες ποσότητες.
Τα επιτρεπόµενα φυσικά αντιοξειδωτικά, όπως η βιταµίνη Γ (ασκορβικό οξύ) και οι
τοκοφερόλες, επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται πιο ελεύθερα στα τρόφιµα.
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Γλυκαντικά
Με τον όρο γλυκαντικά εννοούµε οποιεσδήποτε ουσίες µε γλυκιά γεύση, εκτός από
τα σάκχαρα.
Τα γλυκαντικά µπορούν να χωριστούν σε δύο υποοµάδες:
(α) Ογκώδη γλυκαντικά (Bulk Sweeteners)
H γλυκύτητά τους είναι παρόµοια µε αυτή της ζάχαρης και µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για αντικατάσταση µέρους ή όλης της ζάχαρης σ΄ ένα τρόφιµο.
Έχουν επίσης ίση ή µικρότερη θερµιδική αξία µε τη ζάχαρη και µπορούν να
χρησιµοποιηθούν σε τρόφιµα κατάλληλα για διαβητικούς.
Στα ογκώδη γλυκαντικά περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: Μαννιτόλη, Σορβιτόλη,
Σιρόπι Σορβιτόλης, Ισοµάλτ, Ξυλιτόλη, Λακτιτόλη, Μαλτιτόλη και Σιρόπι Μαλτιτόλης.
β) Έντονα γλυκαντικά (Intense Sweeteners)
Η γλυκύτητά τους είναι κατά πολύ µεγαλύτερη (30 µέχρι 3.000 φορές) από αυτή της
ζάχαρης και γι΄ αυτό προστιθέµενα σε πολύ µικρές ποσότητες στα τρόφιµα, µπορούν
να δώσουν την απαιτούµενη γλυκιά γεύση, χωρίς να προσθέτουν στη θερµική αξία
του τροφίµου. Γι΄ αυτό χρησιµοποιούνται σε τρόφιµα χαµηλών ή µειωµένων
θερµίδων και σε τρόφιµα κατάλληλα για διαβητικούς.
Στα έντονα γλυκαντικά περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: Άλας της ακεσουλφάµης µε
κάλιο, Ασπαρτάµη, Κυκλαµικό οξύ και τα άλατά του µε νάτριο και ασβέστιο,
Θοµατίνη, Σακχαρίνη και τα άλατά της µε νάτριο, κάλιο και ασβέστιο και η
Νεοεσπεριδίνη DC.
Σύµφωνα µε τη σχετική Νοµοθεσία (Περί Γλυκαντικών Ουσιών στα Τρόφιµα
Κανονισµοί), περιορίζεται η χρήση των γλυκαντικών µόνο σε καθορισµένα τρόφιµα
και σε καθορισµένες αναλογίες και απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε γλυκαντικού
σε τροφές για βρέφη ή νήπια. Εξαίρεση µπορεί να γίνει σε τρόφιµα για βρέφη ή
νήπια, µε ειδικές διαιτητικές ανάγκες.
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Γαλακτωµατοποιητές – Σταθεροποιητές, Πηκτωµατογόνα
Οι γαλακτωµατοποιητές, σταθεροποιητές και πηκτωµατογόνα, χρησιµοποιούνται σε
τρόφιµα που υπάρχει ανάγκη βελτίωσης και διατήρησης της υφής τους
(π.χ.µαγιονέζες, σάλτσες κ.λ.π.) ή αύξησης τους ιξώδους.
Συγκεκριµένα:
(α) οι γαλακτωµατοποιητές βοηθούν στο σχηµατισµό οµοιόµορφης διασποράς δύο ή
περισσοτέρων αδιάλυτων µεταξύ τους ουσιών (π.χ. λάδι και νερό).
(β) οι σταθεροποιητές διατηρούν την οµοιόµορφη διασπορά ουσιών σ΄ ένα τρόφιµο.
(γ) τα πηκτωµατογόνα αυξάνουν το ιξώδες των τροφίµων και έτσι τα πήζουν.
Σύµφωνα µε τη σχετική Νοµοθεσία (Περί Ποικίλων Ουσιών στα Τρόφιµα Κανονισµοί)
απαγορεύεται σε µη επεξεργασµένα τρόφιµα η προσθήκη γαλακτωµατοποιητών,
σταθεροποιητών και πηκτωµατογόνων, ενώ σε κάποια άλλα τρόφιµα η προσθήκη
τους είναι περιορισµένη. Τέλος, ορισµένοι γαλακτωµατοποιητές και σταθεροποιητές,
µπορούν να προστίθενται µόνο σε συγκεκριµένα τρόφιµα.
Άλλα Επιτρεπόµενα Πρόσθετα
Στην κατηγορία αυτή των προσθέτων ανήκει µεγάλη ποικιλία ουσιών, όπως είναι:
-

οι διαλύτες – φορείς, που χρησιµοποιούνται για την διάλυση και την αραίωση
ενός π.χ. προσθέτου
τα οξέα και οι ρυθµιστές οξύτητας που χρησιµοποιούνται για την µεταβολή ή
τη ρύθµιση της οξύτητας ή της αλκαλικότητας των τροφίµων
αντιαφριστικές και αντισβολωτικές / αντισυσσωµατοποιητικές ουσίες
διογκωτικές ουσίες και διογκωτικά αρτοποιίας
βελτιωτικά αλεύρων για βελτίωση της αρτοποιητικής ικανότητάς τους
ενισχυτικά γεύσης, ουσίες δηλαδή που ενισχύουν την γεύση ή την οσµή του
τροφίµου
υλικά για γλασάρισµα / επικάλυψη και προστασία της εξωτερικής επιφάνειας
τροφίµου
αέρια συσκευασίας (εκτός του αέρα) που εισάγονται στην συσκευασία του
τροφίµου και δηµιουργούν αδρανή ατµόσφαιρα κ.α.

Σύµφωνα µε την σχετική νοµοθεσία (Περί Ποικίλων Ουσιών στα Τρόφιµα Κανονισµοί)
απαγορεύεται σε µη επεξεργασµένα τρόφιµα η προσθήκη πολλών τέτοιων ουσιών,
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ενώ σε κάποια άλλα τρόφιµα η προσθήκη τους είναι περιορισµένη. Τέλος ορισµένες
από τις ουσίες αυτές µπορούν να προστίθενται µόνο σε συγκεκριµένα τρόφιµα.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ
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16

Α. ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ
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Αρ. ΕΚ

Ε100

Ονοµασία

Κουρκουµίνη

Προέλευση

Φυσική χρωστική. Η κουρκουµίνη είναι η κύρια χρωστική
ουσία του εκχυλίσµατος Oleoresin Turmeric, το οποίο
παραλαµβάνεται
από
το
φυτό
Curcuma
longa
(κουρκουµάς).

Xαρακτηριστικά

Πορτοκαλοκίτρινη υδατοδιάλυτη κρυσταλλική σκόνη

Επιπτώσεις

∆εν παρατηρήθηκαν
πειραµατόζωα.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Σάλτσες, αρτύµατα και καρυκεύµατα, µαργαρίνες,
µαρµελάδες, ζελέδες, παστουρµάς (προστίθεται στο
εξωτερικό περίβληµα), λουκάνικα, σαλάµια, πατέ,
αναψυκτικά, συσκευασµένοι χυµοί φρούτων, παγωτά,
µουστάρδα κ.α.

Αρ. ΕΚ

Ε101(i)

Ονοµασία

Ριβοφλαβίνη (Λακτοφλαβίνη ή βιταµίνη Β2)

Προέλευση

Φυσική χρωστική. Υπάρχει στο συκώτι, τα νεφρά, στα
πράσινα λαχανικά, τα αυγά και το γάλα. Παρασκευάζεται µε
χηµικές ή ενζυµατικές µεθόδους.

Χαρακτηριστικά

Κίτρινη ή πορτοκαλοκίτρινη κρυσταλλική σκόνη µε ελαφρά
οσµή. Η διαλυτότητα της στο νερό είναι πολύ µικρή και γι΄
αυτό δε χρησιµοποιείται σε πολλά τρόφιµα.

Επιπτώσεις

∆εν παρατηρήθηκαν τοξικολογικά προβλήµατα ακόµα και
σε διάφορες δόσεις µεγαλύτερες της συνιστώµενης
ηµερήσιας παροχής.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται

Σάλτσες,
αρτύµατα
και
καρυκεύµατα,
λαχανικά
διατηρηµένα σε ξίδι, άλµη ή λάδι (εκτός από τις ελιές),
παστουρµάς (προστίθεται στο εξωτερικό περίβληµα) κ.α.
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τοξικολογικά

προβλήµατα

σε

η χρήση

Αρ. ΕΚ

Ε101(ii)

Ονοµασία

5-φωσφορική ριβοφλαβίνη

Προέλευση

Παρασκευάζεται µε χηµική επεξεργασία της ριβοφλαβίνης
(Ε101i)

Xαρακτηριστικά

Κίτρινη ή πορτοκαλοκίτρινη κρυσταλλική υγροσκοπική
σκόνη µε ελαφρά οσµή και δριµεία γεύση.

Επιπτώσεις

∆εν παρατηρήθηκαν τοξικολογικά προβλήµατα.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Σάλτσες,
αρτύµατα
και
καρυκεύµατα,
λαχανικά
διατηρηµένα σε ξίδι, άλµη ή λάδι (εκτός από τις ελιές),
παστουρµάς (προστίθεται στο εξωτερικό περίβληµα) κ.α.

Αρ. ΕΚ

Ε102

Ονοµασία

Ταρτραζίνη

Προέλευση

Συνθετική χρωστική ουσία, αζόχρωµα.

Χαρακτηριστικά

Σκόνη ή κόκκοι µε ανοικτό πορτοκαλί χρώµα.

Επιπτώσεις

Πιθανή ευαισθησία αλλεργικών και ασθµατικών ατόµων και
κυρίως εκείνων που είναι ευαίσθητα στην ασπιρίνη

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Αναψυκτικά και ποτά που καταναλώνονται µετά από
αραίωση ή χωρίς αραίωση, ζαχαρώδη παρασκευάσµατα,
γλυκά, ζελέδες, µουστάρδα, στιγµιαίες σούπες, παγωτά
κ.α.
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Αρ. ΕΚ

Ε104

Ονοµασία

Κίτρινο κινολίνης

Προέλευση

Συνθετική χρωστική oυσιά.

Xαρακτηριστικά

Σκόνη ή κόκκοι κίτρινου χρώµατος.

Επιπτώσεις

Από τις µέχρι τώρα έρευνες, δεν παρατηρήθηκαν βλαβερές
επιπτώσεις

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Αναψυκτικά, παγωτά, µαρµελάδες, ζελέδες, ζαχαρώδη
παρασκευάσµατα, πίκλες, µουστάρδα, στιγµιαίες σούπες
κ.α.

Αρ. ΕΚ

Ε110

Ονοµασία

Κίτρινο Sunset FCF, Κιτρινοπορτοκαλί S

Προέλευση

Συνθετική χρωστική, αζόχρωµα.

Xαρακτηριστικά

Σκόνη ή κόκκοι πορτοκαλοκόκκινου χρώµατος

Επιπτώσεις

Πιθανή ευαισθησία, αλλεργικών και ασθµατικών ατόµων και
κυρίως εκείνων που είναι ευαίσθητα στην ασπιρίνη

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Αναψυκτικά, παγωτά, µαρµελάδες, ζελέδες, ζαχαρώδη
παρασκευάσµατα, πίκλες, µουστάρδα, στιγµιαίες σούπες,
κ.α.
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Αρ. ΕΚ

Ε120

Ονοµασία

Κοχελίνη, Καρµινικό Οξύ, Καρµίνες

Προέλευση

Φυσική κόκκινη χρωστική η οποία εκχυλίζεται από το
αποξηραµένο σώµα των εντόµων του είδους Dactilopious
coccus τα οποία ζουν σε κάκτους κυρίως της Κεντρικής
Αµερικής.

Xαρακτηριστικά

Σκόνη ή κόκκοι κόκκινου έως βαθυκόκκινου χρώµατος

Επιπτώσεις

Πιθανή ευαισθητοποίηση αλλεργικών και ασθµατικών
ατόµων κυρίως εκείνων που είναι ευαίσθητα στην
ασπιρίνη

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Αλκοολούχα ποτά, σιτηρά προγεύµατος αρωµατισµένα µε
φρούτα, µαρµελάδες, ζελέδες, παγωτά, καραµέλλες,
λουκάνικα, σαλάµια κ.α.

Αρ. ΕΚ

Ε122

Ονοµασία

Αζωρουµπίνη, Καρµοϊσίνη

Προέλευση

Συνθετική χρωστική, αζόχρωµα

Xαρακτηριστικά

Σκόνη ή κόκκοι κόκκινου έως καστανού χρώµατος

Επιπτώσεις

Πιθανή ευαισθησία αλλεργικών και ασθµατικών ατόµων
και κυρίως εκείνων που είναι ευαίσθητα στην ασπιρίνη

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Ποτά που καταναλώνονται µετά από αραίωση (π.χ.
τριανταφυλλάδα, βυσσινάδα), καραµέλλες, παγωτά, γλυκά
από κόκκινα φρούτα κ.α.
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Αρ. ΕΚ

Ε123

Ονοµασία

Αµαράνθη

Προέλευση

Συνθετική χρωστική, αζόχρωµα

Xαρακτηριστικά

Σκόνη ή κόκκοι καστανοκόκκινου χρώµατος

Επιπτώσεις

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις

Προϊόντα
στα οποία
αποκλειστικά
επιτρέπεται
η χρήση

Οίνοι απεριτίφ, οινοπνευµατώδη ποτά
συµπεριλαµβανοµένων των προϊόντων µε κατ΄ όγκο
περιεκτικότητα σε αλκοόλη κάτω του 15%
Αυγά ψαριών

Αρ. ΕΚ

Ε124

Ονοµασία

Πονσώ 4R (Ερυθρό κοχενίλης Α)

Προέλευση

Συνθετική χρωστική, αζόχρωµα

Xαρακτηριστικά

Σκόνη ή κόκκοι κόκκινου χρώµατος

Επιπτώσεις

Πιθανή ευαισθησία αλλεργικών και ασθµατικών ατόµων
και κυρίως εκείνων που είναι ευαίσθητα στην ασπιρίνη

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Καραµέλες, µαρµελάδες, ζελέδες, παγωτά, γκοφρέτες,
µπισκότα, στιγµιαίες σούπες, σε φακελάκια κ.α.
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Αρ. ΕΚ

Ε127

Ονοµασία

Ερυθροσίνη

Προέλευση

Συνθετική χρωστική

Xαρακτηριστικά

Σκόνη ή κόκκοι χρώµατος κόκκινου

Επιπτώσεις

Έρευνες καταδεικνύουν ότι ο θυρεοειδής των παιδιών που
προσλαµβάνουν µέσω των τροφίµων µεγάλες ποσότητες
ερυθροσίνης είναι δυνατόν να επηρεαστεί. Είναι δυνατόν η
κατανάλωση µεγάλων ποσοτήτων τροφίµων που
περιέχουν ερυθροσίνη να προκαλέσει φωτοτοξικότητα,
δηλαδή ευαισθησία στο φως.

Προϊόντα
στα οποία
αποκλειστικά
επιτρέπεται
η χρήση

Κεράσια κοκτέιλ και σακχαρόπηκτα κεράσια
Κεράσια Bigarreaux σε σιρόπι και σε κοκτέιλ

Αρ. ΕΚ

Ε128

Ονοµασία

Ερυθρό 2G

Προέλευση

Συνθετική χρωστική, αζόχρωµα

Xαρακτηριστικά

Κόκκινη-µωβ χρωστική

Επιπτώσεις

∆εν συστήνεται για κατανάλωση από µικρά παιδιά

Προϊόντα
στα οποία
αποκλειστικά
επιτρέπεται
η χρήση

Λουκάνικα προγεύµατος µε περιεκτικότητα σε σιτηρά
τουλάχιστον 6%.
Κιµάς για µπιφτέκια µε περιεκτικότητα σε λαχανικά και/ή
σιτηρά τουλάχιστον 4%.
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Αρ. ΕΚ

Ε129

Ονοµασία

Ερυθρό Αllura AC

Προέλευση

Συνθετική χρωστική, αζόχρωµα

Xαρακτηριστικά

Σκόνη ή κόκκοι σε βαθύ κόκκινο χρώµα

Επιπτώσεις

Πιθανή ευαισθησία ατόµων που έχουν τάση για ερεθισµό
του δέρµατος και εµφάνιση εξανθηµάτων όταν
καταναλωθεί σε πολύ µεγάλες ποσότητες

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Καραµέλες, παγωτά, προϊόντα εκλεκτής αρτοποιίας,
λουκάνικα προγεύµατος, µη αλκοολούχα αρωµατισµένα
ποτά και ποτά από φρούτα κ.α.

Αρ. ΕΚ

Ε131

Ονοµασία

Μπλέ πατεντέ V

Προέλευση

Συνθετική χρωστική

Xαρακτηριστικά

Σκόνη ή κόκκοι χρώµατος βαθύ µπλε

Επιπτώσεις

Σε άτοµα αλλεργικά είναι δυνατό να προκαλέσει
αλλεργικές αντιδράσεις: συνήθως ευαισθησία του
δέρµατος και κνησµό και σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις
σοβαρές αντιδράσεις όπως δύσπνοια, οίδηµα και ναυτία.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Καραµέλες, ζαχαρωτά, παγωτά κ.α.
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Αρ. ΕΚ

Ε132

Ονοµασία

Ινδικοτίνη ή Ινδικοκαρµίνη

Προέλευση

Συνθετική χρωστική

Xαρακτηριστικά

Σκόνη ή κόκκοι µε βαθύ µπλε χρώµα

Επιπτώσεις

Μπορεί να προκαλέσει σε αλλεργικά άτοµα εξάνθηµα του
δέρµατος και κνησµό ή/και πιο σπάνια ναυτία, εµετό και
υπέρταση

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Καραµέλες, ζαχαρωτά, παγωτά κ.α.

Αρ. ΕΚ

Ε133

Ονοµασία

Λαµπρό κυανό FCF

Προέλευση

Συνθετική χρωστική

Xαρακτηριστικά

Σκόνη ή κόκκοι χρώµατος µωβ

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις
στην υγεία

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Εγκυτιωµένα µπιζέλια, ζαχαρώδη παρασκευάσµατα, µη
αλκοολούχα και αλκοολούχα ποτά κ.α.
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Αρ. ΕΚ

Ε140(i)

Ονοµασία

Χλωροφύλλες

Προέλευση

Φυσική πράσινη χρωστική ουσία, που παραλαµβάνεται µε
εκχύλιση από τα φύλλα διαφόρων φυτών, κυρίως του
τριφυλλιού και της τσουκνίδας.

Xαρακτηριστικά

Κηρώδες στερεό, του οποίου το χρώµα ποικίλει από
πράσινο της ελιάς έως βαθύ πράσινο.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Λαχανικά διατηρηµένα σε ξίδι, άλµη ή λάδι, (εκτός από τις
ελιές), µαρµελάδες, ζελέδες, παγωτά κ.α.

Αρ. ΕΚ

Ε140(ii)

Ονοµασία

Χλωροφυλλίνες ή Φυσικό πράσινο 5 ή χλωροφυλλινικό
νάτριο ή χλωροφυλλινικό κάλιο (C.I. 75815)

Προέλευση

Φυσική πράσινη χρωστική ουσία, που παραλαµβάνεται µε
εκχύλιση από τα φύλλα διαφόρων φυτών, κυρίως του
τριφυλλιού και της τσουκνίδας

Xαρακτηριστικά

Βαθυπράσινη έως κυανόµαυρη σκόνη

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις

Προϊόντα
στα οποία
αποκλειστικά
επιτρέπεται
η χρήση

Λαχανικά διατηρηµένα σε ξίδι, άλµη ή λάδι, (εκτός από τις
ελιές), µαρµελάδες, ζελέδες, παγωτά κ.α.
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Αρ. ΕΚ

Ε141(i)

Ονοµασία

Σύµπλοκα των χλωροφυλλών µε χαλκό

Προέλευση

Φυσική πράσινη χρωστική ουσία που παράγεται από την
χλωροφύλλη διαφόρων φυτών, όπως του τριφυλλιού και
της τσουκνίδας.

Xαρακτηριστικά

Κηρώδες στερεό, του οποίου το χρώµα ποικίλλει από
κυανοπράσινο έως βαθύ πράσινο ανάλογα µα την πρώτη
ύλη.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Λαχανικά διατηρηµένα σε ξύδι, άλµη ή λάδι (εκτός από τις
ελιές), µαρµελάδες, ζελέδες, παγωτά κ.α.

Αρ. ΕΚ

Ε141(ii)

Ονοµασία

Σύµπλοκα των χλωροφυλλινών µε χαλκό

Προέλευση

Φυσική πράσινη χρωστική ουσία που παράγεται από την
χλωροφύλλη διαφόρων φυτών, όπως του τριφυλλιού και
της τσουκνίδας.

Xαρακτηριστικά

Βαθυπράσινη έως κυανόµαυρη σκόνη.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Λαχανικά, διατηρηµένα σε ξίδι, άλµη ή λάδι (εκτός από τις
ελιές), µαρµελάδες, ζελέδες, παγωτά κ.α.
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Αρ. ΕΚ

Ε142

Ονοµασία

Πράσινo S (Green S)

Προέλευση

Συνθετική χρωστική

Xαρακτηριστικά

Σκόνη ή κόκκοι σκούρου µπλε ή σκούρου πράσινου
χρώµατος

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Εγκυτιωµένα
µπιζέλια,
παγωτά,
ζαχαρώδη
παρασκευάσµατα, κοινές µαρµελάδες, αρωµατισµένα
ποτά κ.α.
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Αρ. ΕΚ

Ε150

Ονοµασία

Καραµελόχρωµα

Προέλευση

Παρασκευάζεται µε ελεγχόµενη θερµική επεξεργασία
υδατανθράκων του εµπορίου όπως σιρόπι γλυκόζης,
σακχαρόζης κ.λ.π.

Xαρακτηριστικά

Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, χρησιµοποιούνται
διάφοροι τύποι καραµελοχρώµατος. Ανάλογα µε τον τρόπο
παρασκευής τους, έχουµε:
Ε150(α): Απλό καραµελόχρωµα
E150(β): Καυστικό θειώδες καραµελόχρωµα
E150(γ): Εναµµώνιο καραµελόχρωµα
E150(δ): Εναµµώνιο θειώδες καραµελόχρωµα
Oι χρωστικές καραµέλας είναι υγρά ή στερεά σώµατα, µε
σκούρο καστανό έως και µαύρο χρώµα.

Επιπτώσεις

Ε150(α):
∆εν
έχουν
παρατηρηθεί
τοξικολογικά
προβλήµατα
Ε150(β): Στην ποσότητα που περιέχεται στα τρόφιµα
θεωρείται ασφαλές.
Ε150(γ): Συνεχίζονται οι τοξικολογικές έρευνες
Ε150(δ):
Mπορεί
να
προκαλέσει
γαστρεντερικά
προβλήµατα, όπως π.χ. διάρροιες.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Μπύρα, κονιάκ, ουίσκι, αρωµατισµένα ποτά µε βάση το
κρασί, ξίδι, αναψυκτικά τύπου κόλα, λαχανικά
διατηρηµένα σε ξίδι, άλµη ή λάδι, µαρµελάδες, ζελέδες,
λουκάνικα κ.α.

29

Αρ. ΕΚ

E151

Ονοµασία

Λαµπρό Μαύρο ΒΝ, Μαύρο ΡΝ (Βrilliant Black PN,
Black PN).

Προέλευση

Συνθετική χρωστική, αζόχρωµα

Xαρακτηριστικά

Σκόνη ή κόκκοι µαύρου χρώµατος

Επιπτώσεις

∆εν υπάρχουν γνωστές αρνητικές επιπτώσεις. Η χρωστική
αυτή διασπάται από τα βακτηρίδια των εντέρων και οι
µεταβολίτες της εκκρίνονται µε τα ούρα.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Σάλτσες (Βrown sauce), καραµέλες κ.α.

Αρ. ΕΚ

E153

Ονοµασία

Φυτικός Άνθρακας (Vegetable carbon)

Προέλευση

Χρωστική ουσία που παράγεται από την καύση ξύλων
και διαφόρων καρπών

Xαρακτηριστικά

Μαύρη σκόνη, άοσµη και άγευστη

Επιπτώσεις

Στην ποσότητα που περιέχεται στα τρόφιµα θεωρείται
ασφαλές

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Καραµέλες, σάλτσες κ.α.
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Αρ. ΕΚ

E154

Ονοµασία

Καστανό FK ή Καστανό τροφίµων Ι

Προέλευση

Συνθετική χρωστική, αζόχρωµα

Xαρακτηριστικά

Σκόνη ή κόκκοι καστανοκόκκινου χρώµατος

Επιπτώσεις

Στην ποσότητα που περιέχεται στα τρόφιµα θεωρείται
ασφαλές.

Προϊόντα
στα οποία
αποκλειστικά
επιτρέπεται
η χρήση

«Κippers» (παστά ψάρια)

Αρ. ΕΚ

E155

Ονοµασία

Καστανό ΗΤ ή Καστανό τροφίµων 3 ή Chocolate
Brown HT.

Προέλευση

Συνθετική χρωστική

Xαρακτηριστικά

Σκόνη ή κόκκοι χρώµατος καστανοκόκκινου

Επιπτώσεις

Μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύµητες παρενέργειες σε
αλλεργικά και ασθµατικά άτοµα και κυρίως σε άτοµα που
είναι ευαίσθητα στην ασπιρίνη.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Παγωτά, κέικ, προϊόντα ζαχαροπλαστικής µε άρωµα
σοκολάτας κ.α.

31

Αρ. ΕΚ

Ε160α

Ονοµασία

Ε160α: Καροτένια
Ε160α(i): Μείγµατα καροτενίων
Ε160α(ii): β-καροτένιο

Προέλευση

Φυτικές χρωστικές που υπάρχουν κυρίως στα καρότα,
στα πράσινα λαχανικά, στις ντοµάτες και στα
πορτοκάλια απ΄ όπου και παραλαµβάνονται µε
εκχύλιση.

Xαρακτηριστικά

Φυσική πορτοκαλοκίτρινη χρωστική.
πρόσληψη της µετατρέπεται στον
οργανισµό σε βιταµίνη Α.

Επιπτώσεις

∆εν υπάρχουν γνωστές αρνητικές επιπτώσεις. Το
αντίθετο µάλιστα, η βιταµίνη Α βοηθά στην καλή
κατάσταση της όρασης.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Μαργαρίνη, βούτυρο, κατεργασµένα τυριά, λαχανικά σε
ξύδι, άλµη ή λάδι (εκτός από τις ελιές), µαρµελάδες,
ζελέδες, αναψυκτικά, παγωτά, οινοπνευµατώδη ποτά,
κ.α.

Μετά την
ανθρώπινο

Αρ. ΕΚ

Ε160(β)

Ονοµασία

Αννάτο, Μπιξίνη, Νορµπιξίνη

Προέλευση

Φυτική χρωστική που λαµβάνεται µε εκχύλιση από το
περικάρπιο των σπόρων του φρούτου του τροπικού
δέντρου Αννάτο (Bixa orellana).

Xαρακτηριστικά

Σκόνη, εναιώρηµα ή διάλυµα χρώµατος καστανοκόκκινου

Επιπτώσεις

∆υνατό µερικά άτοµα να είναι αλλεργικά στην Μπιξίνη.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Μαργαρίνη, παγωτά,
προγεύµατος κ.α.
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κατεργασµένα

τυριά,

σιτηρά

Αρ. ΕΚ

Ε160(γ)

Ονοµασία

Εκχύλισµα πάπρικας, Καψανθίνη, Καψορουµπίνη

Προέλευση

Eίναι οι φυσικές χρωστικές ουσίες που λαµβάνονται µε
εκχύλιση του καρπού της πάπρικας (κόκκινο πιπέρι).

Xαρακτηριστικά

Βαθύ κόκκινο παχύρευστο υγρό.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Σιτηρά προγεύµατος,
σαλάµια, σάλτσες κ.α.

µαρµελάδες,

ζελέ,

λουκάνικα,

Αρ. ΕΚ

Ε160(δ)

Ονοµασία

Λυκοπένιο

Προέλευση

Φυσική χρωστική που λαµβάνεται µε εκχύλιση από
ντοµάτες

Xαρακτηριστικά

Σκούρο κόκκινο παχύρευστο υγρό.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Μαρµελάδες, ζελέ, στιγµιαίες σούπες κ.α.
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Αρ. ΕΚ

Ε160(ε)

Ονοµασία

Β-απο-8΄- καροτενάλη (C30), (Beta-apo-8΄- carotenal)

Προέλευση

Συνθετική χρωστική

Xαρακτηριστικά

Κρυσταλλική σκόνη χρώµατος σκοτεινού ιώδους

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Παγωτά, ζαχαρώδη παρασκευάσµατα, σάλτσες κ.α.

Αρ. ΕΚ

Ε160(στ)

Ονοµασία

Αιθυλεστέρας β-απο-8΄-καροτένιου οξέος (C30)

Προέλευση

Συνθετική χρωστική

Xαρακτηριστικά

Κρυσταλλική σκόνη χρώµατος κόκκινου

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Μη αλκοολούχα αρωµατισµένα ποτά και ποτά από φρούτα,
παγωτά, σάλτσες, προµαγειρεµένα θαλασσινά κ.α.
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Αρ. ΕΚ

Ε161(β)

Ονοµασία

Λουτεϊνη

Προέλευση

Υπάρχει στα φύλλα των πράσινων λαχανικών και
λαµβάνεται µε εκχύλιση

Xαρακτηριστικά

Σκοτεινόχρωµο κιτρινοκάστανο υγρό

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις

Προϊόντα
στα οποία
αποκλειστικά
επιτρέπεται
η χρήση

Παγωτά, στιγµιαίες
παρασκευάσµατα κ.α.

σούπες,

σάλτσες,

ζαχαρώδη

Αρ. ΕΚ

Ε161(ζ)

Ονοµασία

Κανθαξανθίνη

Προέλευση

Φυσική χρωστική, απαντά σε ορισµένα µανιτάρια και
ψάρια

Xαρακτηριστικά

Κρυσταλλική σκόνη πορτοκαλί χρώµατος

Επιπτώσεις

∆εν υπάρχουν γνωστές αρνητικές επιπτώσεις όταν η
κανθαξανθίνη λαµβάνεται στις ποσότητες που απαντά στα
ψάρια ή άλλα τρόφιµα.

Προϊόντα
στα οποία
αποκλειστικά
επιτρέπεται
η χρήση

«Saucisses de Strasbourg»

35

Αρ. ΕΚ

Ε162

Ονοµασία

Ερυθρά Χρωστική της ρίζας των τεύτλων, Μπετανίνη
(Beeetroot Red, Betanin)

Προέλευση

Είναι η φυσική χρωστική των ζαχαρότευτλων. ∆εν έχει
µεγάλη χρήση λόγω της αστάθειας και της κακής γεύσης
της.

Xαρακτηριστικά

Υγρό, πολτός, σκόνη ή στερεό κόκκινου ή σκούρου
κόκκινου χρώµατος.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Παγωτά, τζέλλυ, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, σάλτσες,
λουκάνικα διατηρηµένα σε άλµη, ξίδι ή λάδι (εκτός από
ελιές), µαρµελάδες, ζελέ, λουκάνικα, παγωτά, ζαχαρώδη
παρασκευάσµατα, στιγµιαίες σούπες κ.α.

Αρ. ΕΚ

Ε163

Ονοµασία

Aνθοκυάνες (Ανθοκυανίνες) (Anthocyanins)

Προέλευση

Είναι φυσικές χρωστικές που υπάρχουν σε πολλά
(απωροκυπευτικά λουλούδια, φρούτα και λαχανικά). Οι
πιο γνωστές είναι η ανθοκυανίνη των σταφυλιών και η
ανθοκυανίνη του κόκκινου κραµβιού.

Xαρακτηριστικά

Υγρό, σκόνη ή πολτός µε µπλε - µοβ χρώµα.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις, παρόλα αυτά
οι έρευνες συνεχίζονται.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Γλυκά από κόκκινα φρούτα, στιγµιαίες σούπες, παγωτά,
µη αλκοολούχα ποτά από φρούτα κ.α.
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Αρ. ΕΚ

E170

Ονοµασία

Ανθρακικό ασβέστιο ή Λευκή χρωστική 18 ή κιµωλία.

Προέλευση

Λαµβάνεται από κονιοποιηµένο ασβεστόλιθο

Xαρακτηριστικά

Λευκή κρυσταλλική ή άµορφη σκόνη

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις για την υγεία.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Ζαχαρώδη παρασκευάσµατα, κέικ, µπισκότα κ.α.

Αρ. ΕΚ

E171

Ονοµασία

∆ιοξείδιο του τιτανίου

Προέλευση

Συναντάται στη φύση σαν ορυκτό

Xαρακτηριστικά

Άµορφη λευκή σκόνη

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Καραµέλες, ζαχαρώδη παρασκευάσµατα, µπισκότα, κέικ,
κ.α.
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Αρ. ΕΚ

Ε172

Ονοµασία

Οξείδια του σιδήρου και Υδροξείδια του σιδήρου
(Iron oxides and hydroxides)

Προέλευση

Φυσικές χρωστικές του σιδήρου

Χαρακτηριστικά

Σκόνη κίτρινου, κόκκινου, καστανού
χρώµατος σε διάφορες αποχρώσεις

Επιπτώσεις

Η µορφή του σιδήρου στα οξείδια αυτά δεν
απορροφάται εύκολα από τον οργανισµό. Άτοµα που
υποβάλλονται σε συστηµατικές µεταγγίσεις ίσως θα
έπρεπε να αποφεύγουν τροφές που περιέχουν τις πιο
πάνω ουσίες.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Πάστα από σολοµό, γαρίδες, κέικ κ.α.

ή

µαύρου

Αρ. ΕΚ

Ε173

Ονοµασία

Αργίλιο

Προέλευση

Πολύ διαδεδοµένο στη φύση, υπάρχει στο ορυκτό
βωξίτης.

Xαρακτηριστικά

Σκόνη ή φυλλίδια χρώµατος γκρι µεταλλικού.
Χρησιµοποιείται µόνο για την επιφανειακή επικάλυψη
ορισµένων τροφίµων.

Επιπτώσεις

Σύµφωνα µε τα υφιστάµενα στοιχεία, η συνήθης
διαιτολογική πρόσληψη αλουµινίου µέσω τροφής και
νερού είναι αρκετά χαµηλή και έτσι δεν προκαλεί
προβλήµατα.

Προϊόντα
στα οποία
αποκλειστικά
επιτρέπεται
η χρήση

Εξωτερικό περίβληµα ζαχαρωδών παρασκευασµάτων
που χρησιµοποιούνται για διακόσµηση γλυκών και ειδών
ζαχαροπλαστικής
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Αρ. ΕΚ

Ε174

Ονοµασία

Άργυρος

Προέλευση

Μεταλλική χρωστική
µεταλλεύµατα

Xαρακτηριστικά

Αργυρόχρωµη σκόνη ή φυλλίδια

Επιπτώσεις

Οι µικρές ποσότητες που καταναλώνονται µέσω των
τροφίµων δεν προκαλούν προβλήµατα υγείας.

Προϊόντα
στα οποία
αποκλειστικά
επιτρέπεται
η χρήση

Εξωτερικό περίβληµα ζαχαρωδών παρασκευασµάτων.
∆ιακόσµηση σοκολάτας.
Ηδύποτα (λικέρ).

ουσία

που

προέρχεται

από

Αρ. ΕΚ

Ε175

Ονοµασία

Χρυσός

Προέλευση

Μεταλλεύµατα

Xαρακτηριστικά

Χρυσόχρωµη σκόνη ή φυλλίδια
Μεταλλική χρωστική για επιφανειακή χρήση µόνο σε
ορισµένα τρόφιµα.

Επιπτώσεις

Οι µικρές ποσότητες που καταναλώνονται µέσω των
τροφίµων δεν προκαλούν προβλήµατα υγείας.

Προϊόντα
στα οποία
αποκλειστικά
επιτρέπεται
η χρήση

Εξωτερικό περίβληµα ζαχαρωδών παρασκευασµάτων.
∆ιακόσµηση σοκολάτας.
Ηδύποτα (λικέρ).
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Αρ. ΕΚ

Ε180

Ονοµασία

Λιθορουβίνη ΒΚ

Προέλευση

Συνθετική χρωστική, αζόχρωµα

Xαρακτηριστικά

Κόκκινη σκόνη

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις για την υγεία
διότι το περίβληµα των τυριών αφαιρείται

Προϊόντα
στα οποία
αποκλειστικά
επιτρέπεται
η χρήση

Χρησιµοποιείται µόνο για το χρωµάτισµα του βρώσιµου
περιβλήµατος των τυριών.

40

Β. ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ
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Αρ. ΕΚ

Ε200

Ονοµασία

Σορβικό οξύ

Προέλευση

Υπάρχει σε µερικά φρούτα αλλά παρασκευάζεται και
συνθετικά.

Χρήση/δράση

Εµποδίζει κυρίως την ανάπτυξη µυκήτων και
ζυµοµυκήτων σε pH µέχρι 6,5 αλλά έχει µικρή δράση
κατά των βακτηριδίων. Είναι ιδανικό για τη συντήρηση
ορισµένων τυριών διότι επιτρέπει τη δράση των
γαλακτικών βακτηριδίων κατά τη ζύµωση. Επιτρέπεται
σε οινολογικές πρακτικές (οινοποιήση). Σε ψηλές
θερµοκρασίες διασπάται.

Επιπτώσεις

Θεωρείται ασφαλές στις συγκεντρώσεις που λαµβάνεται
ως πρόσθετο τροφίµων, επειδή µεταβάλλεται µε τρόπο
ανάλογο του µεταβολισµού παρόµοιων λιπαρών οξέων.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Αρωµατισµένα
ποτά
(αναψυκτικά),
κρασί
και
οινοπνευµατώδη ποτά, αποξηραµένα φρούτα, λαχανικά
σε ξύδι, άλµη ή λάδι, προψηµένες φέτες πατάτας,
συσκευασµένο τυρί σε φέτες, τυριά χωρίς ωρίµανση,
συσκευασµένο ψωµί σε φέτες και ψωµί σικάλεως,
µερικώς ψηµένα προσυσκευασµένα αρτοσκευάσµατα,
σάλτσες, παρασκευασµένες σαλάτες κ.α.

Αρ. ΕΚ

Ε202

Ονοµασία

Σορβικό κάλιο

Προέλευση

Είναι άλας του Σορβικού
παρασκευάζεται συνθετικά.

Χρήση

Υδατοδιαλυτό συντηρητικό, που δρα όπως το Ε200.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Αρωµατισµένα
ποτά
(αναψυκτικά),
κρασί
και
οινοπνευµατώδη ποτά, αποξηραµένα φρούτα, λαχανικά σε
ξύδι, άλµη ή λάδι, προψηµένες φέτες πατάτας,
συσκευασµένο τυρί σε φέτες, τυριά χωρίς ωρίµανση,
συσκευασµένο ψωµί σε φέτες και ψωµί σικάλεως, µερικώς
ψηµένα προσυσκευασµένα αρτοσκευάσµατα, σάλτσες,
παρασκευασµένες σαλάτες κ.α.
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οξέος

µε

κάλιο

και

Αρ. ΕΚ

Ε203

Ονοµασία

Σορβικό Ασβέστιο

Προέλευση

Είναι άλας του Σορβικού
παρασκευάζεται συνθετικά.

Χρήση

∆ρα όπως το Ε200, αλλά χρησιµοποιείται πολύ λιγότερο.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Αρωµατισµένα
ποτά
(αναψυκτικά),
κρασί
και
οινοπνευµατώδη ποτά, αποξηραµένα φρούτα, λαχανικά σε
ξύδι, άλµη ή λάδι, προψηµένες φέτες πατάτας,
συσκευασµένο τυρί σε φέτες, τυριά χωρίς ωρίµανση,
συσκευασµένο ψωµί σε φέτες και ψωµί σικάλεως, µερικώς
ψηµένα προσυσκευασµένα αρτοσκευάσµατα, σάλτσες,
παρασκευασµένες σαλάτες κ.α.

οξέος

µε

ασβέστιο

και

Αρ. ΕΚ

Ε210

Ονοµασία

Βενζοϊκό Οξύ

Προέλευση

Υπάρχει σε µερικά φρούτα, λαχανικά και πολλά µούρα,
αλλά παρασκευάζεται και συνθετικά.

Χρήση

Αντιβακτηριακό και αντιµυκητικό συντηρητικό που δρα
µόνο σε όξινο περιβάλλον περιβάλλον (pH = 2,5-4,0).

Επιπτώσεις

Mπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις πιθανότερο
σε άτοµα µε προδιάθεση για κνισµό ή άσθµα.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Αναψυκτικά που καταναλώνονται µετά από αραίωση ή όχι,
οινοπνευµατώδη ποτά περιεκτικότητας κάτω του 15% σε
αλκοόλη, ζελέδες και µαρµελάδες, λαχανικά σε ξύδι, άλµη ή
λάδι, ελιές και παρασκευάσµατα µε βάση τις ελιές,
βρασµένα παντζάρια, σάλτσες, παρασκευασµένες σαλάτες
κ.α.

43

Αρ. ΕΚ

Ε211

Ονοµασία

Βενζοϊκό Νάτριο

Προέλευση

Είναι άλας του βενζοϊκού
παρασκευάζεται συνθετικά.

Χρήση

Αντιβακτηριακό και αντιµυκητικό συντηρητικό.

Επιπτώσεις

Mπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις
πιθανότερο σε άτοµα µε προδιάθεση για κνισµό ή
άσθµα.

Τυπικά
Προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Αναψυκτικά που καταναλώνονται µετά από αραίωση ή
όχι, οινοπνευµατώδη ποτά περιεκτικότητας κάτω του
15% σε αλκοόλη, ζελέδες και µαρµελάδες, λαχανικά σε
ξύδι, άλµη ή λάδι, ελιές και παρασκευάσµατα µε βάση
τις
ελιές,
βρασµένα
παντζάρια,
σάλτσες,
παρασκευασµένες σαλάτες κ.α.

οξέος

µε

νάτριο και

Αρ. ΕΚ

Ε212

Ονοµασία

Βενζοϊκό Κάλιο

Προέλευση

Παρασκευάζεται συνθετικά από το βενζοϊκό οξύ.

Χρήση

Αντιβακτηριακό
και
αντιµυκητικό
χρησιµοποιείται λιγότερο από ότι το Ε211.

Επιπτώσεις

Mπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις πιθανότερο
σε άτοµα µε προδιάθεση για κνισµό ή άσθµα.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Αναψυκτικά που καταναλώνονται µετά από αραίωση ή όχι,
οινοπνευµατώδη ποτά περιεκτικότητας κάτω του 15% σε
αλκοόλη, ζελέδες και µαρµελάδες, λαχανικά σε ξύδι, άλµη ή
λάδι, ελιές και παρασκευάσµατα µε βάση τις ελιές,
βρασµένα παντζάρια, σάλτσες, παρασκευασµένες σαλάτες
κ.α.
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συντηρητικό,

Αρ. ΕΚ

Ε213

Ονοµασία

Βενζοϊκό Ασβέστιο

Προέλευση

Είναι άλας του βενζοϊκού οξέος και παρασκευάζεται
συνθετικά.

Χρήση

Αντιβακτηριακό και αντιµυκητικό συντηρητικό.

Επιπτώσεις

Mπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις πιθανότερο
σε άτοµα µε προδιάθεση για κνισµό ή άσθµα.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Αναψυκτικά που καταναλώνονται µετά από αραίωση ή όχι,
οινοπνευµατώδη ποτά περιεκτικότητας κάτω του 15% σε
αλκοόλη, ζελέδες και µαρµελάδες, λαχανικά σε ξύδι, άλµη ή
λάδι, ελιές και παρασκευάσµατα µε βάση τις ελιές,
βρασµένα παντζάρια, σάλτσες, παρασκευασµένες σαλάτες
κ.α.

Αρ. ΕΚ

Ε214

Ονοµασία

p-Υδροξυβενζοϊκό αιθύλιο

Προέλευση

Παρασκευάζεται συνθετικά.

Χρήση

Αντιµυκητικό συντηρητικό που δρα σε ουδέτερο
περιβάλλον (pH = 7.0 ή µεγαλύτερο) και έχει µικρή δράση
κατά των βακτηρίων.

Επιπτώσεις

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις πιθανότερο
σε άτοµα µε προδιάθεση για κνισµό ή άσθµα.

Προϊόντα
στα οποία
αποκλειστικά
επιτρέπεται
η χρήση

Επικαλύψεις ζελατίνης προϊόντων κρέατος, πατέ,
αποξηραµένα προϊόντα κρέατος, σνάκς µε βάση σιτηρά ή
πατάτες και καρποί µε επικάλυψη, είδη ζαχαροπλαστικής
(εκτός από σοκολάτα), υγρά διαιτητικά συµπληρώµατα
διατροφής.
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Αρ. ΕΚ

Ε215

Ονοµασία

p-Υδροξυβενζοϊκού αιθυλίου, άλας µε νάτριο

Προέλευση

Παρασκευάζεται συνθετικά.

Χρήση

Συντηρητικό, αντιµικροβιακό σε ουδέτερο περιβάλλον
(pH = 7.0).

Επιπτώσεις

Mπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις πιθανότερο
σε άτοµα µε προδιάθεση για κνισµό ή άσθµα.

Προϊόντα
στα οποία
αποκλειστικά
επιτρέπεται
η χρήση

Επικαλύψεις ζελατίνης προϊόντων κρέατος, πατέ,
αποξηραµένα προϊόντα κρέατος, σνάκς µε βάση σιτηρά ή
πατάτες και καρποί µε επικάλυψη, είδη ζαχαροπλαστικής
(εκτός από σοκολάτα), υγρά διαιτητικά συµπληρώµατα
διατροφής.

Αρ. ΕΚ

Ε218

Ονοµασία

p-Υδροξυβενζοϊκό µεθύλιο

Προέλευση

Παρασκευάζεται συνθετικά.

Χρήση

Συντηρητικό, αντιµικροβιακό σε ουδέτερο περιβάλλον
(pH = 7.0).

Επιπτώσεις

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις πιθανότερο
σε άτοµα µε προδιάθεση για κνισµό ή άσθµα.

Προϊόντα
στα οποία
αποκλειστικά
επιτρέπεται
η χρήση

Επικαλύψεις ζελατίνης προϊόντων κρέατος, πατέ,
αποξηραµένα προϊόντα κρέατος, σνάκς µε βάση σιτηρά ή
πατάτες και καρποί µε επικάλυψη, είδη ζαχαροπλαστικής
(εκτός από σοκολάτα), υγρά διαιτητικά συµπληρώµατα
διατροφής.
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Αρ. ΕΚ

Ε219

Ονοµασία

p-Υδροξυβενζοϊκού µεθυλίου, άλας µε νάτριο

Προέλευση

Παρασκευάζεται συνθετικά.

Χρήση

Συντηρητικό, δραστικό περισσότερο στους µύκητες παρά
τα βακτηρίδια.

Επιπτώσεις

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις πιθανότερο
σε άτοµα µε προδιάθεση για κνισµό ή άσθµα.

Προϊόντα
στα οποία
αποκλειστικά
επιτρέπεται
η χρήση

Επικαλύψεις ζελατίνης προϊόντων κρέατος, πατέ,
αποξηραµένα προϊόντα κρέατος, σνάκς µε βάση σιτηρά ή
πατάτες και καρποί µε επικάλυψη, είδη ζαχαροπλαστικής
(εκτός από σοκολάτα), υγρά διαιτητικά συµπληρώµατα
διατροφής.
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Αρ. ΕΚ

Ε220

Ονοµασία

∆ιοξείδιο του θείου

Προέλευση

Απαντά στη φύση, αλλά παράγεται και από την καύση του
θείου ή την πυρόλυση του γύψου.

Χρήση

Είναι ένα από τα αρχαιότερα πρόσθετα τροφίµων που
χρησιµοποίησε ο άνθρωπος, π.χ. στα κρασιά, στη
ζυθοποιία κ.α. Είναι ένα από τα πιο δραστικά πρόσθετα και
έχει πολλαπλή χρήση. Αναστέλλει την ανάπτυξη µυκήτων,
ζυµοµυκήτων και βακτηρίων και προστατεύει τα τρόφιµα
από οξειδωτικές αλλοιώσεις.

Επιπτώσεις

Μπορεί να καταστρέψει τη βιταµίνη Β1 των τροφίµων. Τα
υγιή άτοµα δεν έχουν πρόβληµα µεταβολισµού του
διοξειδίου του θείου, άτοµα όµως µε πρόβληµα στα νεφρά
ή το συκώτι συστήνεται να αποφεύγουν την κατανάλωση
τροφών που περιέχουν µεγάλα ποσοστά θειωδών. Μεγάλη
κατανάλωση τροφίµων που περιέχουν θειώδη µπορεί να
προκαλέσει κρίση άσθµατος σε άτοµα που υποφέρουν από
άσθµα.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Αποξηραµένα φρούτα, νωπά ή κατεψυγµένα ή
µαγειρευµένα θαλασσινά (καρκινοειδή και κεφαλόποδα),
αποφλοιωµένες πατάτες, λευκά λαχανικά αποξηραµένα ή
επεξεργασµένα, οπωροκηπευτικά σε ξίδι, λάδι ή άλµη
(εκτός από τις ελιές), ζαχαρωµένα ή κρυσταλλωµένα ή
γλασαρισµένα
οπωροκηπευτικά,
µαρµελάδες,
συµπυκνωµένοι χυµοί φρούτων, µπύρα, κρασί, ξίδι, µη
αλκοολούχα αρωµατισµένα ποτά που περιέχουν χυµούς
φρούτων κ.α.
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Αρ. ΕΚ

Ε221

Ονοµασία

Θειώδες νάτριο

Προέλευση

Παρασκευάζεται συνθετικά.

Χρήση

Συντηρητικό, χρησιµοποιείται µεταξύ άλλων στην οινοποιία
για την αποστείρωση µηχανηµάτων και δοχείων της
αλκοολικής ζύµωσης. Εµποδίζει αποτελεσµατικά τον
αποχρωµατισµό, λόγω οξείδωσης, καθαρισµένων και
κοµµένων πατατών ή µήλων.

Επιπτώσεις

Όπως το Ε220.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Αποξηραµένα φρούτα, νωπά ή κατεψυγµένα ή
µαγειρευµένα θαλασσινά (καρκινοειδή και κεφαλόποδα),
αποφλοιωµένες πατάτες, λευκά λαχανικά αποξηραµένα ή
επεξεργασµένα, οπωροκηπευτικά σε ξίδι, λάδι ή άλµη
(εκτός από τις ελιές), ζαχαρωµένα ή κρυσταλλωµένα ή
γλασαρισµένα
οπωροκηπευτικά,
µαρµελάδες,
συµπυκνωµένοι χυµοί φρούτων, µπύρα, κρασί, ξίδι, µη
αλκοολούχα αρωµατισµένα ποτά που περιέχουν χυµούς
φρούτων κ.α.

Αρ. ΕΚ

Ε222

Ονοµασία

Όξινο θειώδες νάτριο

Προέλευση

Παρασκευάζεται συνθετικά.

Χρήση

Συντηρητικό.

Επιπτώσεις

Όπως το Ε220.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Αποξηραµένα φρούτα, νωπά ή κατεψυγµένα ή
µαγειρευµένα θαλασσινά (καρκινοειδή και κεφαλόποδα),
αποφλοιωµένες πατάτες, λευκά λαχανικά αποξηραµένα ή
επεξεργασµένα, οπωροκηπευτικά σε ξίδι, λάδι ή άλµη
(εκτός από τις ελιές), ζαχαρωµένα ή κρυσταλλωµένα ή
γλασαρισµένα
οπωροκηπευτικά,
µαρµελάδες,
συµπυκνωµένοι χυµοί φρούτων, µπύρα, κρασί, ξίδι, µη
αλκοολούχα αρωµατισµένα ποτά που περιέχουν χυµούς
φρούτων κ.α.

49

Αρ. ΕΚ

Ε223

Ονοµασία

Μεταδιθειώδες νάτριο

Προέλευση

Παρασκευάζεται συνθετικά.

Χρήση

Συντηρητικό.

Επιπτώσεις

Όπως το Ε220.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Αποξηραµένα φρούτα, νωπά ή κατεψυγµένα ή
µαγειρευµένα θαλασσινά (καρκινοειδή και κεφαλόποδα),
αποφλοιωµένες πατάτες, λευκά λαχανικά αποξηραµένα ή
επεξεργασµένα, οπωροκηπευτικά σε ξίδι, λάδι ή άλµη
(εκτός από τις ελιές), ζαχαρωµένα ή κρυσταλλωµένα ή
γλασαρισµένα
οπωροκηπευτικά,
µαρµελάδες,
συµπυκνωµένοι χυµοί φρούτων, µπύρα, κρασί, ξίδι, µη
αλκοολούχα αρωµατισµένα ποτά που περιέχουν χυµούς
φρούτων κ.α.

Αρ. ΕΚ

Ε224

Ονοµασία

Μεταδιθειώδες κάλιο (Πυροθειώδες κάλιο)

Προέλευση

Παρασκευάζεται συνθετικά.

Χρήση

Συντηρητικό.

Επιπτώσεις

Όπως το Ε220.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Αποξηραµένα φρούτα, νωπά ή κατεψυγµένα ή
µαγειρευµένα θαλασσινά (καρκινοειδή και κεφαλόποδα),
αποφλοιωµένες πατάτες, λευκά λαχανικά αποξηραµένα ή
επεξεργασµένα, οπωροκηπευτικά σε ξίδι, λάδι ή άλµη
(εκτός από τις ελιές), ζαχαρωµένα ή κρυσταλλωµένα ή
γλασαρισµένα
οπωροκηπευτικά,
µαρµελάδες,
συµπυκνωµένοι χυµοί φρούτων, µπύρα, κρασί, ξίδι, µη
αλκοολούχα αρωµατισµένα ποτά που περιέχουν χυµούς
φρούτων κ.α.
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Αρ. ΕΚ

Ε226

Ονοµασία

Θειώδες ασβέστιο

Προέλευση

Παρασκευάζεται συνθετικά.

Χρήση

Συντηρητικό. Χρησιµοποιείται κυρίως για την απολύµανση
των βαρελιών ζυθοποιίας.

Επιπτώσεις

Όπως το Ε220.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Αποξηραµένα φρούτα, νωπά ή κατεψυγµένα ή
µαγειρευµένα θαλασσινά (καρκινοειδή και κεφαλόποδα),
αποφλοιωµένες πατάτες, λευκά λαχανικά αποξηραµένα ή
επεξεργασµένα, οπωροκηπευτικά σε ξίδι, λάδι ή άλµη
(εκτός από τις ελιές), ζαχαρωµένα ή κρυσταλλωµένα ή
γλασαρισµένα
οπωροκηπευτικά,
µαρµελάδες,
συµπυκνωµένοι χυµοί φρούτων, µπύρα, κρασί, ξίδι, µη
αλκοολούχα αρωµατισµένα ποτά που περιέχουν χυµούς
φρούτων κ.α.

Αρ. ΕΚ

Ε227

Ονοµασία

Όξινο θειώδες ασβέστιο

Προέλευση

Παρασκευάζεται συνθετικά.

Χρήση

Συντηρητικό.

Επιπτώσεις

Όπως το Ε220.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Αποξηραµένα φρούτα, νωπά ή κατεψυγµένα ή
µαγειρευµένα θαλασσινά (καρκινοειδή και κεφαλόποδα),
αποφλοιωµένες πατάτες, λευκά λαχανικά αποξηραµένα ή
επεξεργασµένα, οπωροκηπευτικά σε ξίδι, λάδι ή άλµη
(εκτός από τις ελιές), ζαχαρωµένα ή κρυσταλλωµένα ή
γλασαρισµένα
οπωροκηπευτικά,
µαρµελάδες,
συµπυκνωµένοι χυµοί φρούτων, µπύρα, κρασί, ξίδι, µη
αλκοολούχα αρωµατισµένα ποτά που περιέχουν χυµούς
φρούτων κ.α.
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Αρ. ΕΚ

E228

Ονοµασία

Όξινο θειώδες κάλιο ή διθειώδες κάλιο

Προέλευση

Παρασκευάζεται συνθετικά.

Χρήση

Συντηρητικό.

Επιπτώσεις

Στις ποσότητες που περιέχεται στα τρόφιµα θεωρείται
ασφαλές.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Αποξηραµένα φρούτα, νωπά ή κατεψυγµένα ή
µαγειρευµένα θαλασσινά (καρκινοειδή και κεφαλόποδα),
αποφλοιωµένες πατάτες, λευκά λαχανικά αποξηραµένα ή
επεξεργασµένα, οπωροκηπευτικά σε ξίδι, λάδι ή άλµη
(εκτός από τις ελιές), ζαχαρωµένα ή κρυσταλλωµένα ή
γλασαρισµένα
οπωροκηπευτικά,
µαρµελάδες,
συµπυκνωµένοι χυµοί φρούτων, µπύρα, κρασί, ξίδι, µη
αλκοολούχα αρωµατισµένα ποτά που περιέχουν χυµούς
φρούτων κ.α.

Αρ. ΕΚ

Ε234

Ονοµασία

Νισίνη

Προέλευση

Παράγεται από µικροοργανισµούς, µπορεί δε να υπάρχει
φυσιολογικά σε ορισµένα τυριά σαν αποτέλεσµα της
διαδικασίας ζύµωσης.

Χρήση

Συντηρητικό µε αντιβιοτικές ιδιότητες.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Πουτίγκες από σιµιγδάλι και παρόµοια προϊόντα.
Ωριµασµένο τυρί, ανακατεργασµένο τυρί κ.α.
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Αρ. ΕΚ

E235

Ονοµασία

Ναταµυκίνη

Προέλευση

Παράγεται από άγρια στελέχη Streptomyces natalensis ή
Streptococcus lactis.

Χρήση

Συντηρητικό µυκητοκτόνο.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις.

Προϊόντα
στα οποία
αποκλειστικά
επιτρέπεται
η χρήση

Στην επιφάνεια σκληρών, ηµίσκληρων και ηµιµαλακών
τυριών καθώς και αποξηραµένων αλίπαστων αλλαντικών.

Αρ. ΕΚ

Ε239

Ονοµασία

Εξαµίνη ή Εξαµεθυλενοτετραµίνη

Προέλευση

Παρασκευάζεται χηµικά από φορµαλδεϋδη και αµµωνία.

Χρήση

Συντηρητικό µε αντιµικροβιακή δράση.

Επιπτώσεις

Σε µεγάλες ποσότητες µπορεί να προκαλέσει εντερικές
διαταραχές.

Προϊόντα
στα οποία
αποκλειστικά
επιτρέπεται
η χρήση

Τυρί “Provolone”.
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Αρ. ΕΚ

E242

Ονοµασία

Πυροκαρβονικό διµεθύλιο ή ∆ικαρβονικό διµεθύλιο

Προέλευση

Παρασκευάζεται χηµικά.

Χρήση

Συντηρητικό.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις.

Προϊόντα
στα οποία
αποκλειστικά
επιτρέπεται
η χρήση

Μη αλκοολούχα αρωµατικά ποτά, κρασί χωρίς αλκοόλη,
συµπύκνωµα υγρού τσαγιού.
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Αρ. ΕΚ

Ε249

Ονοµασία

Νιτρώδες Κάλιο

Προέλευση

Άλας του νιτρώδους οξέος µε κάλιο.

Χρήση

Συνήθως χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε το νιτρικό
νάτριο, στα αλλαντικά για διπλό σκοπό:
- για να διατηρηθεί το κόκκινο χρώµα του κρέατος
- ως συντηρητικό που εµποδίζει την ανάπτυξη των
σπορίων
του
επικίνδυνου
κλωστηριδίου
της
αλλαντίασης (Clostridium botulinum). To κλωστηρίδιο
αυτό παράγει µια θανατηφόρο τοξίνη.

Επιπτώσεις

(α) Τα νιτρώδη αντιδρούν µε την αιµογλοβίνη του αίµατος
και εµποδίζουν τη µεταφορά του οξυγόνου στον
οργανισµό.
Η
κατάσταση
αυτή
ονοµάζεται
µεθαιµογλοβιναιµία. Η χρήση νιτρωδών απαγορεύεται
στις βρεφικές τροφές, επειδή στο βρεφικό οργανισµό
επικρατούν συνθήκες που ευνοούν την πρόκληση
µεθαιµογλοβιναιµίας.
(β) Τα νιτρώδη είναι δυνατό να αντιδράσουν µε
δευτεροταγείς και τριτοταγείς αµίνες µε αποτέλεσµα τη
δηµιουργία νιτροζαµινών που θεωρούνται δυνητικά
καρκινογόνα. Ως εκ τούτου η υπερβολική κατανάλωση
τροφών που περιέχουν µεγάλα ποσοστά νιτρωδών
δεν συστήνεται.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Προϊόντα κρέατος, µη θερµικά επεξεργασµένα, αλίπαστα,
αποξηραµένα.
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Αρ. ΕΚ

Ε250

Ονοµασία

Νιτρώδες Νάτριο

Προέλευση

Παράγεται συνθετικά από το νιτρώδες νάτριο.

Χρήση

Όπως το Ε249.

Επιπτώσεις

Όπως το Ε249.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Προϊόντα κρέατος αλίπαστα, κονσερβοποιηµένα κ.α.

Αρ. ΕΚ

Ε251

Ονοµασία

Νιτρικό Νάτριο

Προέλευση

Φυσικό ορυκτό.

Χρήση

Συντηρητικό, συνήθως σε συνδυασµό µε το νιτρώδες
νάτριο.

Επιπτώσεις

Τα νιτρικά στο στοµάχι (ιδιαίτερα των βρεφών) δυνατό να
µετατραπούν σε νιτρώδη οπότε έχουν τις ίδιες επιπτώσεις
µε αυτά (βλέπε Ε249).

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Αλίπαστα προϊόντα
κρέατος κ.α.

κρέατος,
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κονσέρβες

προϊόντων

Αρ. ΕΚ

Ε252

Ονοµασία

Νιτρικό Κάλιο

Προέλευση

Φυσικό ορυκτό.

Χρήση

Συντηρητικό, συνήθως σε συνδυασµό µε το νιτρώδες κάλιο.

Επιπτώσεις

Τα νιτρικά στο στοµάχι (ιδιαίτερα των βρεφών) δυνατό να
µετατραπούν σε νιτρώδη οπότε έχουν τις ίδιες επιπτώσεις
µε αυτά (βλέπε Ε249).

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Σκληρό, ηµίσκληρο και ηµιµαλακό τυρί, αποµίµηση τυριού
µε βάση γαλακτοκοµικά προϊόντα, ρέγγα κ.α.

Αρ. ΕΚ

Ε280

Ονοµασία

Προπιονικό Οξύ

Προέλευση

Είναι λιπαρό οξύ και υπάρχει σε πολλά τρόφιµα και
γαλακτοκοµικά προϊόντα. Παρασκευάζεται συνθετικά.

Χρήση

Αντιµυκητικό εναντίον τριών οικογενειών µυκητών.
Χρησιµοποιείται ιδιαίτερα για την αναστολή της ευρωτίασης
του ψωµιού και άλλων προϊόντων από αλεύρι.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί γνωστές αρνητικές επιπτώσεις.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Προσυσκευασµένο ψωµί σε φέττες και ψωµί σικάλεως,
ψωµί µειωµένων θερµίδων, προσυσκευασµένα εκλεκτά
αρτοσκευάσµατα συµπεριλαµβανοµένων των
αρτοσκευασµάτων ζαχαροπλαστικής, χριστουγεννιάτικη
πουτίγκα, τυρί και αποµίµηση τυριού (µόνο επιφανειακή
επεξεργασία) κ.α.
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Αρ. ΕΚ

Ε281

Ονοµασία

Προπιονικό Νάτριο

Προέλευση

Είναι άλας του προπιονικού οξέος και υπάρχει σε τρόφιµα
που έχουν υποστεί ζύµωση.

Χρήση

Αντιµυκητικό εναντίον τριών οικογενειών µυκητών.
Χρησιµοποιείται ιδιαίτερα για την αναστολή της ευρωτίασης
του ψωµιού και άλλων προϊόντων από αλεύρι.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Προσυσκευασµένο ψωµί σε φέττες και ψωµί σικάλεως,
ψωµί µειωµένων θερµίδων, προσυσκευασµένα εκλεκτά
αρτοσκευάσµατα συµπεριλαµβανοµένων των
αρτοσκευασµάτων ζαχαροπλαστικής, χριστουγεννιάτικη
πουτίγκα, τυρί και αποµίµηση τυριού (µόνο επιφανειακή
επεξεργασία) κ.α.

Αρ. ΕΚ

Ε282

Ονοµασία

Προπιονικό Ασβέστιο

Προέλευση

Άλας του προπιονικού οξέος.

Χρήση

Αντιµυκητικό εναντίον τριών οικογενειών µυκητών.
Χρησιµοποιείται ιδιαίτερα για την αναστολή της ευρωτίασης
του ψωµιού και άλλων προϊόντων από αλεύρι.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Προσυσκευασµένο ψωµί σε φέττες και ψωµί σικάλεως,
ψωµί µειωµένων θερµίδων, προσυσκευασµένα εκλεκτά
αρτοσκευάσµατα συµπεριλαµβανοµένων των
αρτοσκευασµάτων ζαχαροπλαστικής, χριστουγεννιάτικη
πουτίγκα, τυρί και αποµίµηση τυριού (µόνο επιφανειακή
επεξεργασία) κ.α.
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Αρ. ΕΚ

Ε283

Ονοµασία

Προπιονικό Κάλιο

Προέλευση

Άλας του προπιονικού οξέος.

Χρήση

Αντιµυκητικό εναντίον τριών οικογενειών µυκητών.
Χρησιµοποιείται ιδιαίτερα για την αναστολή της ευρωτίασης
του ψωµιού και άλλων προϊόντων από αλεύρι.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί επιπτώσεις.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Προσυσκευασµένο ψωµί σε φέττες και ψωµί σικάλεως,
ψωµί µειωµένων θερµίδων, προσυσκευασµένα εκλεκτά
αρτοσκευάσµατα συµπεριλαµβανοµένων των
αρτοσκευασµάτων ζαχαροπλαστικής, χριστουγεννιάτικη
πουτίγκα, τυρί και αποµίµηση τυριού (µόνο επιφανειακή
επεξεργασία) κ.α.

Αρ. ΕΚ

E284

Ονοµασία

Βορικό οξύ

Προέλευση

Συναντάται στη φύση µε τη µορφή του ορυκτού σασωλίνη.

Χρήση

Συντηρητικό.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις.

Προϊόντα
στα οποία
αποκλειστικά
επιτρέπεται
η χρήση

Αυγά οξυρρύγχου (χαβιάρι).
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Αρ. ΕΚ

E285

Ονοµασία

Βορικό Νάτριο (Βόρακας)

Προέλευση

Άλας του βορικού οξέος.

Χρήση

Συντηρητικό.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις.

Προϊόντα
στα οποία
αποκλειστικά
επιτρέπεται
η χρήση

Αυγά οξυρρύγχου (χαβιάρι).

Αρ. ΕΚ

E1105

Ονοµασία

Λυσοζύµη

Προέλευση

Λαµβάνεται από το λεύκωµα του αυγού της κότας.

Χρήση

Συντηρητικό µε ενζυµατική δράση.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις.

Προϊόντα
στα οποία
αποκλειστικά
επιτρέπεται
η χρήση

Ωριµασµένα τυριά και οίνος.
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Γ. ΑΝΤΙΟΞΕΙ∆ΩΤΙΚΑ
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Αρ. ΕΚ

Ε300

Ονοµασία

L-Aσκορβικό Οξύ (Βιταµίνη Γ)

Προέλευση

Φυσικό συστατικό πολλών φρούτων και λαχανικών.
Βιοµηχανικά παρασκευάζεται µε βιολογική σύνθεση.

Χρήση

Η βιταµίνη Γ εµποδίζει την αµαύρωση στα φρέσκα
φρούτα, τον πολτό φρούτων και τους χυµούς.
Χρησιµοποιείται επίσης ως βελτιωτικό των αλεύρων, ως
συντηρητικό του χρώµατος των κρεάτων και ως
αντιοξειδωτικό στη βιοµηχανία µπύρας. Αναγκαίο για
υγιή δόντια, ούλα, οστά, δέρµα και αιµοφόρα αγγεία.
Απαραίτητο για την ανάπτυξη του σώµατος και
υποβοηθά την απορρόφηση του σιδήρου.

Επιπτώσεις

Στις δόσεις που λαµβάνεται συνήθως ως πρόσθετο δεν
παρουσιάζει τοξικολογικά προβλήµατα.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Χυµοί και νέκταρ φρούτων, µπύρα, κατεψυγµένα ή
υπερκατεψυγµένα
ή
κονσερβοποιηµένα
και
εµφιαλωµένα οπωροκηπευτικά, µαρµελάδες και ζελέ,
κοµπόστα φρούτων, αφυδατωµένο και µερικώς
αφυδατωµένο γάλα, µη επεξεργασµένα κατεψυγµένα
και
υπερκατεψυγµένα
ψάρια
και
θαλασσινά,
προσυσκευασµένα παρασκευάσµατα νωπού κιµά,
γαλλικό ψωµί κ.α.
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Αρ. ΕΚ

Ε301

Ονοµασία

L-Aσκορβικό Νάτριο

Προέλευση

Παρασκευάζεται συνθετικά.
ασκορβικού οξέος µε νάτριο.

Χρήση

Εµποδίζει την αµαύρωση στα φρέσκα φρούτα, τον
πολτό φρούτων και τους χυµούς. Χρησιµοποιείται
επίσης ως βελτιωτικό των αλεύρων, ως συντηρητικό
του χρώµατος των κρεάτων και ως αντιοξειδωτικό στη
βιοµηχανία µπύρας. Αναγκαίο για υγιή δόντια, ούλα,
οστά, δέρµα και αιµοφόρα αγγεία. Απαραίτητο για την
ανάπτυξη του σώµατος και υποβοηθά την απορρόφηση
του σιδήρου.

Επιπτώσεις

Στις δόσεις που λαµβάνεται συνήθως ως πρόσθετο δεν
παρουσιάζει τοξικολογικά προβλήµατα.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Χυµοί και νέκταρ φρούτων, µπύρα, κατεψυγµένα ή
υπερκατεψυγµένα
ή
κονσερβοποιηµένα
και
εµφιαλωµένα οπωροκηπευτικά, µαρµελάδες και ζελέ,
κοµπόστα φρούτων, αφυδατωµένο και µερικώς
αφυδατωµένο γάλα, µη επεξεργασµένα κατεψυγµένα
και
υπερκατεψυγµένα
ψάρια
και
θαλασσινά,
προσυσκευασµένα παρασκευάσµατα νωπού κιµά,
γαλλικό ψωµί κ.α.
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Είναι

το

άλας

του

Αρ. ΕΚ

Ε302

Ονοµασία

L-Aσκορβικό Ασβέστιο

Προέλευση

Παρασκευάζεται συνθετικά.

Χρήση

Εµποδίζει την αµαύρωση στα φρέσκα φρούτα, τον
πολτό φρούτων και τους χυµούς. Χρησιµοποιείται
επίσης ως βελτιωτικό των αλεύρων, ως συντηρητικό
του χρώµατος των κρεάτων και ως αντιοξειδωτικό στη
βιοµηχανία µπύρας. Αναγκαίο για υγιή δόντια, ούλα,
οστά, δέρµα και αιµοφόρα αγγεία. Απαραίτητο για την
ανάπτυξη του σώµατος και υποβοηθά την απορρόφηση
του σιδήρου.

Επιπτώσεις

Στις δόσεις που λαµβάνεται συνήθως ως πρόσθετο δεν
παρουσιάζει τοξικολογικά προβλήµατα.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Χυµοί και νέκταρ φρούτων, µπύρα, κατεψυγµένα ή
υπερκατεψυγµένα
ή
κονσερβοποιηµένα
και
εµφιαλωµένα οπωροκηπευτικά, µαρµελάδες και ζελέ,
κοµπόστα φρούτων, αφυδατωµένο και µερικώς
αφυδατωµένο γάλα, µη επεξεργασµένα κατεψυγµένα
και
υπερκατεψυγµένα
ψάρια
και
θαλασσινά,
προσυσκευασµένα παρασκευάσµατα νωπού κιµά,
γαλλικό ψωµί κ.α.

Αρ. ΕΚ

Ε304(i)

Ονοµασία

Παλµιτικό ασκορβύλιο ή παλµιτικό L-ασκορβύλιο

Προέλευση

Παρασκευάζεται συνθετικά.

Χρήση

Αντιοξειδωτική ουσία

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Αφυδατωµένο και µερικώς αφυδατωµένο γάλα, λάδια
και λίπη ζωικής ή φυτικής προέλευσης (εκτός από το
ελαιόλαδο και τα παρθένα λάδια), σιταρένιο ψωµί,
γαλλικό ψωµί, τροφές για βρέφη και νήπια κ.α

64

Αρ. ΕΚ

Ε304(ii)

Ονοµασία

Στεατικό ακορβύλιο ή στεατικό L-ασκορβύλιο

Προέλευση

Παρασκευάζεται συνθετικά.

Χρήση

Αντιοξειδωτική ουσία

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Αφυδατωµένο και µερικώς αφυδατωµένο γάλα, λάδια
και λίπη ζωικής ή φυτικής προέλευσης (εκτός από το
ελαιόλαδο και τα παρθένα λάδια), σιταρένιο ψωµί,
γαλλικό ψωµί, τροφές για βρέφη και νήπια κ.α

Αρ. ΕΚ

Ε306

Ονοµασία

Εκχυλίσµατα φυσικής προέλευσης πλούσια σε
τοκοφερόλες

Προέλευση

Εκχύλισµα από σογέλαιο, φύτρο σιταριού ή ρυζιού,
βαµβακόσπορο, αραβόσιτο και πράσινα φύλλα

Χρήση

Βιταµίνη µε αντιοξειδωτική δράση. Προστατεύει άλλα
θρεπτικά συστατικά όπως τη βιταµίνη Α από οξείδωση.
Συµµετέχει
σε
αντιδράσεις
µεταβολισµού
και
καταστρέφεται µε την ψύξη

Επιπτώσεις

Σε συνήθεις δόσεις δεν παρουσιάζει αρνητικές
επιπτώσεις, σε µεγάλες όµως δόσεις και όχι στις δόσεις
που λαµβάνεται ως πρόσθετο, είναι δυνατό να
προκαλέσει διάρροια και γαστρεντερικές διαταραχές.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Τρόφιµα για βρέφη ή νήπια, έλαια και λίπη ζωϊκής ή
φυτικής προέλευσης (εκτός των παρθένων ελαίων και
ελαιολάδων), µπισκότα κ.α.
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Αρ. ΕΚ

Ε307

Ονοµασία

Συνθετική α-τοκοφερόλη

Προέλευση

Παρασκευάζεται µε χηµική σύνθεση

Χρήση

Έχει αντιοξειδωτική δράση. Προστατεύει άλλα θρεπτικά
συστατικά όπως τη βιταµίνη Α από οξείδωση.
Συµµετέχει
σε
αντιδράσεις
µεταβολισµού
και
καταστρέφεται µε την ψύξη

Επιπτώσεις

Σε συνήθεις δόσεις δεν παρουσιάζει αρνητικές
επιπτώσεις, σε µεγάλες όµως δόσεις και όχι στις δόσεις
που λαµβάνεται ως πρόσθετο, είναι δυνατό να
προκαλέσει διάρροια και γαστρεντερικές διαταραχές.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Τρόφιµα για βρέφη ή νήπια, έλαια και λίπη ζωϊκής ή
φυτικής προέλευσης (εκτός των παρθένων ελαίων και
ελαιολάδων), µπισκότα κ.α.

Αρ. ΕΚ

Ε308

Ονοµασία

Συνθετική γ-τοκοφερόλη

Προέλευση

Παρασκευάζεται συνθετικά.

Χρήση

Έχει αντιοξειδωτική δράση. Προστατεύει άλλα θρεπτικά
συστατικά όπως τη βιταµίνη Α από οξείδωση.
Συµµετέχει
σε
αντιδράσεις
µεταβολισµού
και
καταστρέφεται µε την ψύξη

Επιπτώσεις

Σε συνήθεις δόσεις δεν παρουσιάζει αρνητικές
επιπτώσεις, σε µεγάλες όµως δόσεις και όχι στις δόσεις
που λαµβάνεται ως πρόσθετο, είναι δυνατό να
προκαλέσει διάρροια και γαστρεντερικές διαταραχές.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Τρόφιµα για βρέφη ή νήπια, έλαια και λίπη ζωϊκής ή
φυτικής προέλευσης (εκτός των παρθένων ελαίων και
ελαιολάδων), µπισκότα κ.α.
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Αρ. ΕΚ

Ε309

Ονοµασία

Συνθετική δ-τοκοφερόλη

Προέλευση

Παρασκευάζεται συνθετικά.

Χρήση

Έχει αντιοξειδωτική δράση. Προστατεύει άλλα θρεπτικά
συστατικά όπως τη βιταµίνη Α από οξείδωση.
Συµµετέχει
σε
αντιδράσεις
µεταβολισµού
και
καταστρέφεται µε την ψύξη

Επιπτώσεις

Σε συνήθεις δόσεις δεν παρουσιάζει αρνητικές
επιπτώσεις, σε µεγάλες όµως δόσεις και όχι στις δόσεις
που λαµβάνεται ως πρόσθετο, είναι δυνατό να
προκαλέσει διάρροια και γαστρεντερικές διαταραχές.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Τρόφιµα για βρέφη ή νήπια, έλαια και λίπη ζωϊκής ή
φυτικής προέλευσης (εκτός των παρθένων ελαίων και
ελαιολάδων), µπισκότα κ.α.
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Αρ. ΕΚ

Ε310

Ονοµασία

Γαλλικός Προπυλεστέρας
(κ-προπυλεστέρας του 3,4,5-τριυδροξυβενζοϊκού
οξέος)

Προέλευση

Προπυλεστέρας του γαλλικού οξέος. Παρασκευάζεται
συνθετικά µε όξινη ή αλκαλική ή ενζυµατική υδρόλυση
των ταννινών που είναι φυτικά συστατικά.

Χρήση

Αντιοξειδωτικό σε λίπη και έλαια. Χρησιµοποιείται
συχνά σε συνδυασµό µε το ΒΗΤ (Ε321) και το ΒΗΑ
(Ε320), µε τα οποία εκδηλώνει συνεργό δράση. Σε
αρκετά είδη λιπών, είναι πιο αποτελεσµατικό, απ΄ ότι
είναι το ΒΗΑ (Ε320), αλλά χάνει αρκετή από τη
δραστικότητα του όταν χρησιµοποιηθεί σε προϊόντα
αρτοποιίας-ζαχαροπλαστικής, διότι δεν είναι σταθερό
σε ψηλές θερµοκρασίες.

Επιπτώσεις

Μπορεί να προκαλέσει γαστρικές ή δερµατικές
ενοχλήσεις σε ορισµένους ανθρώπους, διαίτερα
εκείνους που υποφέρουν από άσθµα ή είναι ευαίσθητοι
στην ασπιρίνη.

Τυπικά
Προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Λίπη και έλαια για τηγάνισµα, λαρδί, ιχθυέλαιο, µίγµατα
για παρασκευή γλυκισµάτων, αφυδατωµένες σούπες
και ζωµοί, σάλτσες, αφυδατωµένες πατάτες, τσίχλες,
διαιτητικά συµπληρώµατα κ.α.
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Αρ. ΕΚ

Ε311

Ονοµασία

Γαλλικός Οκτυλεστέρας

Προέλευση

Εστέρας του γαλλικού οξέος. Παράγεται συνθετικά µε
όξινη ή αλκαλική ή ενζυµατική υδρόλυση των τανιννών

Χρήση

Αντιοξειδωτικό σε λίπη και έλαια. Χρησιµοποιείται
συχνά σε συνδυασµό µε το ΒΗΤ (Ε321) και το ΒΗΑ
(Ε320), µε τα οποία εκδηλώνει συνεργό δράση. Σε
αρκετά είδη λιπών, είναι πιο αποτελεσµατικό, απ΄ ότι
είναι το ΒΗΑ (Ε320), αλλά χάνει αρκετή από τη
δραστικότητα του όταν χρησιµοποιηθεί σε προϊόντα
αρτοποιίας-ζαχαροπλαστικής, διότι δεν είναι σταθερό
σε ψηλές θερµοκρασίες.

Επιπτώσεις

Μπορεί να προκαλέσει γαστρικές ή δερµατικές
ενοχλήσεις σε ορισµένους ανθρώπους, διαίτερα
εκείνους που υποφέρουν από άσθµα ή είναι ευαίσθητοι
στην ασπιρίνη.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Λίπη και έλαια για τηγάνισµα, λαρδί, ιχθυέλαιο, µίγµατα
για παρασκευή γλυκισµάτων, αφυδατωµένες σούπες
και ζωµοί, σάλτσες, αφυδατωµένες πατάτες, τσίχλες,
διαιτητικά συµπληρώµατα κ.α.
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Αρ. ΕΚ

Ε312

Ονοµασία

Γαλλικός ∆ωδεκυλεστέρας

Προέλευση

Εστέρας του γαλλικού οξέος. Παράγεται συνθετικά µε
όξινη ή αλκαλική ή ενζυµατική υδρόλυση των ταννινών

Χρήση

Αντιοξειδωτικό σε λίπη και έλαια. Χρησιµοποιείται
συχνά σε συνδυασµό µε το ΒΗΤ (Ε321) και το ΒΗΑ
(Ε320), µε τα οποία εκδηλώνει συνεργό δράση. Σε
αρκετά είδη λιπών, είναι πιο αποτελεσµατικό, απ΄ ότι
είναι το ΒΗΑ (Ε320), αλλά χάνει αρκετή από τη
δραστικότητα του όταν χρησιµοποιηθεί σε προϊόντα
αρτοποιίας-ζαχαροπλαστικής, διότι δεν είναι σταθερό
σε ψηλές θερµοκρασίες.

Επιπτώσεις

Μπορεί να προκαλέσει γαστρικές ή δερµατικές
ενοχλήσεις σε ορισµένους ανθρώπους, διαίτερα
εκείνους που υποφέρουν από άσθµα ή είναι ευαίσθητοι
στην ασπιρίνη.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Λίπη και έλαια για τηγάνισµα, λαρδί, ιχθυέλαιο, µίγµατα
για παρασκευή γλυκισµάτων, αφυδατωµένες σούπες
και ζωµοί, σάλτσες, αφυδατωµένες πατάτες, τσίχλες,
διαιτητικά συµπληρώµατα κ.α.
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Αρ. ΕΚ

Ε315

Ονοµασία

Ερυθορβικό οξύ ή
Αραβοασκορβικό οξύ

ισοασκορβικό

οξύ

ή

D-

Προέλευση

Παράγεται και από τη φύση αλλά παρασκευάζεται και
συνθετικά

Χρήση

Αντιοξειδωτική ουσία

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις από την
κατανάλωση του, όταν αυτή δεν υπερβαίνει τα
επιτρεπτά όρια.

Τυπικά
Προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Ηµιδιατηρηµένα και διατηρηµένα ιχθυοσκευάσµατα και
προϊόντα κρέατος.
Κατεψυγµένα και υπερκατεψυγµένα ψάρια µε
κοκκινωπό δέρµα.

Αρ. ΕΚ

Ε316

Ονοµασία

Ερυθορβικό νάτριο ή ισοσκορβικό νάτριο

Προέλευση

Οργανικό άλας.

Χρήση

Αντιοξειδωτική ουσία

Επιπτώσεις

Μπορεί να εµφανιστούν εξανθήµατα σε αλλεργικά
άτοµα

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Ηµιδιατηρηµένα και διατηρηµένα ιχθυοσκευάσµατα και
προϊόντα κρέατος.
Κατεψυγµένα και υπερκατεψυγµένα ψάρια µε
κοκκινωπό δέρµα.
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Αρ. ΕΚ

Ε320

Ονοµασία

Βουτυλική υδροξυανισόλη (BHA)

Προέλευση

Παρασκευάζεται συνθετικά.

Χρήση

Αντιοξειδωτικό για λίπη και έλαια που χρησιµοποιείται
είτε µόνο του, είτε µαζί µε ΒΗΤ, ή µε έναν εστέρα του
Γαλλικού οξέος (Ε310-Ε312) και µια συνεργό ουσία,
π.χ. κιτρικό οξύ (Ε330) ή φωσφορικό οξύ (Ε380).
Αντέχει σε ψηλή θερµοκρασία γι΄ αυτό είναι
αποτελεσµατικό σε τρόφιµα που προορίζονται να
ψηθούν.

Επιπτώσεις

Μερικοί άνθρωποι είναι αλλεργικοί στο ΒΗΑ και
εµφανίζουν εξανθήµατα.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Λίπη και έλαια για τηγάνισµα, λαρδί, ιχθυέλαιο, µίγµατα
για παρασκευή γλυκισµάτων, αφυδατωµένες σούπες
και ζωµοί, σάλτσες, αφυδατωµένες πατάτες, τσίχλες,
διαιτητικά συµπληρώµατα κ.α.

Αρ. ΕΚ

Ε321

Ονοµασία

Βουτυλική υδροξυτολουόλη (BHΤ)

Προέλευση

Παρασκευάζεται συνθετικά.

Χρήση

Αντιοξειδωτικό για λίπη και έλαια, που χρησιµοποιείται
είτε µόνο του είτε µε εστέρες του Γαλλικού οξέος (Ε310Ε312) και µια συνεργό ουσία, π.χ. κιτρικό οξύ (Ε330) ή
φωσφορικό οξύ. Το ΒΗΤ είναι πιο φθηνό από το ΒΗΤ
(Ε320) αλλά η χρήση του στα λίπη είναι περιορισµένη
επειδή δεν είναι σταθερό σε ψηλές θερµοκρασίες.

Επιπτώσεις

Μερικοί άνθρωποι είναι αλλεργικοί στο ΒΗΤ και
εµφανίζουν εξανθήµατα.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Λίπη και έλαια για τηγάνισµα, λαρδί, ιχθυέλαιο, µίγµατα
για παρασκευή γλυκισµάτων, αφυδατωµένες σούπες
και ζωµοί, σάλτσες, αφυδατωµένες πατάτες, τσίχλες,
διαιτητικά συµπληρώµατα κ.α.
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∆. ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΑ
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Αρ. ΕΚ

Ε420(i), E420(ii)

Ονοµασία

E420(i) Σορβιτόλη
Ε420(ii) Σιρόπι σορβιτόλης

Προέλευση

Απαντά σε φρούτα των δέντρων που ανήκουν στην
οικογένεια «Rosaceae» και κυρίως στα κεράσια,
αχλάδια, µήλα και δαµάσκηνα. Είναι µια πολυόλη η
οποία για εµπορική χρήση παρασκευάζεται από τη
γλυκόζη µε χηµική διαδικασία. Το σιρόπι της
σορβιτόλης είναι ένα υδατικό διάλυµα της σορβιτόλης
και υδρογονοµένων ολιγοσακχαριτών.

Χρήση

Χρησιµοποιείται σαν υποκατάστατο της γλυκόζης ή της
ζάχαρης. Έχει την ίδια περίπου θερµιδική αξία µε την
κοινή ζάχαρη. Όταν προστίθεται σε σιρόπια που
περιέχουν σακχαρόζη ελαττώνει την τάση τους να
κρυσταλλώνονται. Καλύπτει την πικρή επίγευση (aftertaste) της σακχαρίνης στα ποτά. Η σορβιτόλη
απορροφάται αργά από το έντερο και µετατρέπεται σε
σάκχαρο στο αίµα. Αποτελεί πολύτιµη πηγή σακχάρου
για τους διαβητικούς και επιπλέον ελαττώνει την
εµφάνιση τερηδόνας.
Χρησιµοποιείται επίσης ως υγροσκοπική ουσία και
σταθεροποιητής.

Επιπτώσεις

Μεγάλες
ποσότητες
µπορεί
να
προκαλέσουν
φούσκωµα ή να δράσουν ως καθαρτικό.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Παγωτά, είδη ζαχαροπλαστικής, κοµπόστες και
µαρµελάδες µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα
σάκχαρα κ.α.
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Αρ. ΕΚ

Ε421

Ονοµασία

Μαννιτόλη

Προέλευση

Απαντά φυσικά στον κορµό των κωνοφόρων δέντρων
και είναι κρυσταλλική, άοσµη, λευκή σκόνη µε γλυκιά
γεύση. Tο βιβλικό µάννα που έτρεφε τους Ισραηλίτες
πιθανόν να ήταν προϊόν µιας λειχήνης της Lecanora
esculenta που χρησιµοποιείται από τους ΄Αραβες για
παρασκευή ψωµιού.

Χρήση

Χρησιµοποιείται ως γλυκαντικό σε προϊόντα χωρίς
ζάχαρη. Η θερµιδική αξία των τροφίµων που
παρασκευάζονται µε µαννιτόλη είναι µειωµένη σε σχέση
µε αυτά που παρσκευάζονται µε ζάχαρη, επιπλέον
ελαττώνει την εµφάνιση τερηδόνας.
Χρησιµοποιείται ως αντισβολωτικό και αντικολλητικό και
ως υγροσκοπική ουσία.

Επιπτώσεις

Υπάρχει πιθανότητα αν καταναλωθεί σε πολύ µεγάλες
ποσότητες να προκαλέσει ναυτία, τάση για εµετό και
διάρροια.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Προϊόντα µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα
σάκχαρα όπως επιδόρπια µε βάση φρούτα και
λαχανικά, µαρµελάδες, παγωτά, κοµπόστες, ζελέ και
κ.α.
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Αρ. ΕΚ

Ε950

Ονοµασία

Ακεσουλφαµικό κάλιο ή Ακεσουλφάµη -Κ

Προέλευση

Είναι συνθετική γλυκαντική ουσία (άοσµη, λευκή,
κρυσταλλική σκόνη) και ανήκει στα έντονα γλυκαντικά.

Χρήση

Είναι περίπου 130-200 φορές γλυκύτερο από τη
ζάχαρη. Έχει καθαρή γλυκιά γεύση και δεν αφήνει
επίγευση (after taste) στα επίπεδα που µπαίνει στα
τρόφιµα. Επειδή είναι σχετικά σταθερή ουσία και
αντέχει
τη
θερµική
επεξεργασία
σε
ψηλές
θερµοκρασίες, µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σε
προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής. Θεωρείται
κατάλληλη ουσία για διαβητικούς.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί δυσµενείς επιδράσεις στον
ανθρώπινο οργανισµό προερχόµενες από αυτή τη
γλυκαντική ουσία. Αποβάλλεται από τον ανθρώπινο
οργανισµό χωρίς να υποστεί µεταβολισµό.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Προϊόντα µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα
σάκχαρα όπως αναψυκτικά, ποτά µε βάση το νερό,
γλυκίσµατα, παγωτά, τσίχλες κ.α.

76

Αρ. ΕΚ

Ε951

Ονοµασία

Ασπαρτάµη

Προέλευση

Είναι συνθετική γλυκαντική ουσία (λευκή, άοσµη,
κρυσταλλική σκόνη) και ανήκει στα έντονα γλυκαντικά.

Χρήση

Είναι περίπου 200 φορές γλυκύτερη από τη ζάχαρη.
∆εν έχει την πικρή επίγευση (after taste) που αφήνει η
σακχαρίνη και µπορεί να συνδυαστεί µε άλλα τεχνητά
γλυκαντικά δίνοντας ικανοποιητικό αποτέλεσµα. Σε
ψηλές θερµοκρασίες δεν είναι σταθερή.

Επιπτώσεις

Ορισµένοι άνθρωποι είναι ευαίσθητοι στην ασπαρτάµη
και παρουσιάζουν ηµικρανίες, αλλαγή στη διάθεση του
ατόµου (επίδραση στο κεντρικό νευρικό σύστηµα),
ναυτία διάρροια, γαστρεντερικές και γυναικολογικές
διαταραχές (π.χ. διαταραχές στην εµµηνόρροια). Όλες
οι περιπτώσεις που αναφέρθηκαν ήταν ήπιας µορφής
και δεν παρουσίασαν σοβαρούς κινδύνους για την
υγεία. Τα προϊόντα που περιέχουν Ασπαρτάµη φέρουν
προειδοποιητική ετικέτα για τους φαινυλκετονουρικούς,
οι οποίοι πρέπει να ελέγχουν την πρόσληψη
φαινυλαλανίνης (προϊόν µεταβολισµού της ασπαρτάµης
στον οργανισµό) διά µέσου των τροφών.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Προϊόντα µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα
σάκχαρα όπως τσίχλες, είδη ζαχαροπλαστικής,
επιδόρπια µε βάση φρούτα, αναψυκτικά, παγωτά κ.α.
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Αρ. ΕΚ

Ε952

Ονοµασία

Κυκλαµικό οξύ, Άλατα µε νάτριο και ασβέστιο

Προέλευση

Παρασκευάζονται συνθετικά.

Χρήση

Ανήκουν στα έντονα γλυκαντικά και είναι περίπου 30-50
φορές
γλυκύτερα
από
τη
ζάχαρη.
Όταν
χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό µε την σακχαρίνη
βοηθούν στην καταστολή της πικρής επίγευσης (after
taste) που αφήνει.

Επιπτώσεις

Σήµερα θεωρούνται ασφαλή για την
ποσότητες που περιέχονται στα τρόφιµα.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Προϊόντα µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα
σάκχαρα, όπως µη αλκοολούχα ποτά (αναψυκτικά,
χυµούς φρούτων κ.λ.π.) επιδόρπια, προϊόντα
ζαχαροπλαστικής, παγωτά κ.α.

υγεία

στις

Αρ. ΕΚ

Ε953

Ονοµασία

Ισοµάλτ

Προέλευση

Συνθετική γλυκαντική ουσία (άοσµη, λευκή κρυσταλλική
σκόνη).

Χρήση

Χρησιµοποιείται σαν γλυκαντικό διότι είναι 50% πιο
γλυκιά από τη ζάχαρη και επιπλέον αντίθετα από την
ξυλιτόλη και τη σορβιτόλη δεν προκαλεί πάγωµα στο
στόµα. Εκτός από την γλυκιά γεύση έχει την ιδιότητα να
ελαττώνει την αµαύρωση σε µαγειρευµένα φαγητά και
δεν αποσυντίθεται από την πλειοψηφία των
ζυµοµυκήτων που υπάρχουν στις τροφές.

Επιπτώσεις

Θεωρείται ασφαλής στην ποσότητα που περιέχεται στα
τρόφιµα.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Προϊόντα µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα
σάκχαρα όπως µαρµελάδες, ζελέδες, παγωτά, είδη
ζαχαροπλαστικής σε συµπληρώµατα διατροφής κ .α.
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Αρ. ΕΚ

Ε954

Ονοµασία

Σαχκαρίνη και τα µετά νατρίου, καλίου άλατα αυτής

Προέλευση

Συνθετικά γλυκαντικά

Χρήση

Η σακχαρίνη και τα άλατα της είναι περίπου 300-500
φορές γλυκύτερα από τη ζάχαρη. Είναι σταθερά σε ένα
µεγάλο εύρος θερµοκρασιών και συνθηκών. Το
αρνητικό στοιχείο στη χρήση τους είναι η πικρή
επίγευση (after taste) και γι΄ αυτό χρησιµοποιούνται σε
συνδυασµό µε άλλα, γλυκαντικά. Η χρήση τους είναι
περιορισµένη.

Επιπτώσεις

Μετά από πολλές µελέτες µε ανά καιρούς αντιφατικά
αποτελέσµατα, σήµερα θεωρούνται ασφαλή στις
ποσότητες που περιέχονται στα τρόφιµα.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Προϊόντα µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα
σάκχαρα όπως αναψυκτικά, χυµοί φρούτων, ποτά µε
βάση το γάλα και τα παράγωγά του, καραµέλες,
επιδόρπια, προϊόντα ζαχαροπλαστικής κ.α.
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Αρ. ΕΚ

Ε955

Ονοµασία

Σουκραλόζη

Προέλευση

Έντονο γλυκαντικό που παρασκευάζεται συνθετικά από
την σακχαρόζη.

Χρήση

Είναι 600 φορές πιο γλυκιά από την κοινή ζάχαρη και
χρησιµοποιείται σαν γλυκαντικό στα τρόφιµα µόνη της ή
σε συνδυασµό µε άλλα γλυκαντικά.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Προϊόντα µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα
σάκχαρα όπως αρωµατικά ποτά µε βάση το νερό, είδη
ζαχαροπλαστικής κ.α.
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Αρ. ΕΚ

Ε957

Ονοµασία

Θαυµατίνη

Προέλευση

Φυσική γλυκαντική ουσία (άοσµη σκόνη µε κρεµ
χρώµα) που παραλαµβάνεται µε εκχύλιση των καρπών
ενός φυτού που αναπτύσσεται στη ∆υτική Αφρική και
ονοµάζεται Thaumatococcus.

Χρήση

Χρησιµοποιείται ως γλυκαντικό και θεωρείται µέχρι
στιγµής η γλυκύτερη από τις επιτρεπόµενες ουσίες σε
χρήση (2000-3000 φορές γλυκύτερη από τη ζάχαρη).
Εκτός από την γλυκύτητα που δίνει στο τρόφιµο,
αυξάνει το άρωµα και τη γεύση άλλων συστατικών του
τροφίµου.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Προϊόντα µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα
σάκχαρα όπως γλυκίσµατα, τσίχλες, παγωτά κ.α.
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Αρ. ΕΚ

Ε959

Ονοµασία

Νεοεσπεριδίνη DC

Προέλευση

Γλυκαντικό (λευκή, άοσµη, κρυσταλλική σκόνη) που
παρασκευάζεται από την ουσία νεοεσπεριδίνη, που
βρίσκεται στο φλοιό των πορτοκαλιών ποικιλίας Seville
και των νερατζιών, και έχει πικρή γεύση. Με ειδική
επεξεργασία, µετατρέπεται σε ουσία µε γλυκιά γεύση.

Χρήση

Χρησιµοποιείται
ως
γλυκαντικό
σε
διαλύµατα
συγκεντρώσεων 400-600 φορές γλυκύτερα από τη
ζάχαρη.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Προϊόντα µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα
σάκχαρα, όπως αναψυκτικά, ποτά µε βάση χυµούς
φρούτων, ποτά µε βάση το γάλα και τα παράγωγά του,
επιδόρπια, προϊόντα ζαχαροπλαστικής κ.α.
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Αρ. ΕΚ

Ε962

Ονοµασία

Άλας ασπαρτάµης – ακεσουλφάµης

Προέλευση

Συνθετική
γλυκαντική
ουσία
κρυσταλλική
σκόνη),
ένωση
Ακεσουλφαµικού καλίου.

Χρήση

Είναι περίπου 350 φορές γλυκύτερο από τη ζάχαρη και
χρησιµοποιείται σαν γλυκαντικό στα τρόφιµα. Το
προϊόν είναι πιο σταθερό από την Ασπαρτάµη.

Επιπτώσεις

Στον ανθρώπινο οργανισµό διασπάται σε ασπαρτάµη
(Ε951) και ακεσουλφαµικό κάλιο (Ε950).
Βλέπε αναφορά για τυχόν επιπτώσεις των Ε950 και
Ε951 στις σχετικές σελίδες.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Προϊόντα µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα
σάκχαρα όπως αρωµατισµένα ποτά µε βάση το νερό,
είδη ζαχαροπλαστικής, τίχλες κ.α.

Αρ. ΕΚ

(άοσµη,
λευκή,
Ασπαρτάµης
και

Ε965(i), E965(ii)

Ονοµασία

Ε965(i) Μαλτιτόλη
E965(ii) Σιρόπι µαλτιτόλης

Προέλευση

Ογκώδες γλυκαντικό (πολυόλη) µε ευχάριστη γλυκιά
γεύση παρόµοια µε εκείνη της σακχαρόζης.
Παρασκευάζεται µε υδρογόνωση της µαλτόζης.

Χρήση

Χρησιµοποιείται ως γλυκαντικό στα τρόφιµα, ιδιαίτερα
σε εκείνα που προορίζονται για διαβητικούς.

Επιπτώσεις

Κατανάλωση µεγάλων ποσοτήτων µπορεί να
προκαλέσει φούσκωµα ή µπορεί να δράσει ως
καθαρκτικό.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Προϊόντα µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα
σάκχαρα όπως παγωτά, είδη ζαχαροπλαστικής, τσίχλες
κ.α.
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Αρ. ΕΚ

Ε966

Ονοµασία

Λακτιτόλη

Προέλευση

Γλυκαντική
ουσία
που
προέρχεται
από
το
γαλακτοσάκχαρο (λακτόζη). Είναι παραπροϊόν της
παρασκευής τυριού και καζεΐνης.

Χρήση

Χρησιµοποιείται ως γλυκαντικό σε δίαιτες διαβητικών
επειδή δεν µεταβολίζεται στον οργανισµό και κατά
συνέπεια η κατανάλωση της δεν οδηγεί σε αύξηση του
σακχάρου ή του ποσοστού της ινσουλίνης που
περιέχονται στο αίµα. Η ενεργειακή της απόδοση είναι
περίπου η µισή εκείνης της κοινής ζάχαρης.

Επιπτώσεις

Σε µεµονωµένες περιπτώσεις µεγάλη κατανάλωση
µπορεί να προκαλέσει διάρροια.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Προϊόντα µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα
σάκχαρα, όπως επιδόρπια µε βάση τα φρούτα,
κοµπόστα, ζελέδες, παγωτά, τσίχλες κ.α.
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Αρ. ΕΚ

Ε967

Ονοµασία

Ξυλιτόλη

Προέλευση

Φυσική γλυκαντική ουσία, απαντάται σε διάφορα
τρόφιµα όπως: µούρα, µαρούλια κ.α.

Χρήση

Χρησιµοποιείται ως γλυκαντικό στα τρόφιµα, είναι τόσο
γλυκιά όσο περίπου η ζάχαρη. Προκαλεί ένα σηµαντικό
πάγωµα στο στόµα. Επιπλέον ελαττώνει την αµαύρωση
στα µαγειρευµένα φαγητά και είναι σταθερή σε διάλυµα
και θερµοκρασίες µέχρι 13ºC. Προκαλεί σε µικρότερο
βαθµό τερηδόνα σε σύγκριση µε τη ζάχαρη.

Επιπτώσεις

Κατανάλωση µεγάλων ποσοτήτων ξυλιτόλης µπορεί να
προκαλεί φούσκωµα ή διάρροια.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Προϊόντα µε µεµονωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα
σάκχαρα, όπως επιδόρπια µε βάση τα φρούτα,
κοµπόστα, ζελέδες, παγωτά, τσίχλες κ.α.
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Αρ. ΕΚ

Ε170

Ονοµασία

Ανθρακικό ασβέστιο

Προέλευση

Προέρχεται από φυσικό ορυκτό που λαµβάνεται από τον
ασβεστόλιθο.

Χρήση

Χρησιµοποιείται κυρίως ως ποικίλη ουσία.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Σοκολάτα και προϊόντα σοκολάτας, σταφυλοχυµός, τυρί
που έχει υποστεί ωρίµανση, χυµοί και νέκταρ ανανά
κ.α.

Αρ. ΕΚ

Ε260

Ονοµασία

Οξικό οξύ

Προέλευση

Παρασκευάζεται συνθετικά.

Χρήση

Χρησιµοποιείται ως µέσο οξίνισης και αντιβακτηριδιακό
ακόµα και σε συγκεντρώσεις 5%. Για την ιδιότητα του
αυτή χρησιµοποιείται στην αρτοποιία.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Κονσερβοποιηµένα και εµφιαλωµένα οπωροκηπευτικά,
γαλλικό ψωµί, σιταρένιο ψωµί κ.α.
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Αρ. ΕΚ

Ε261

Ονοµασία

Οξικό κάλιο

Προέλευση

Παρασκευάζεται συνθετικά από το οξικό οξύ (Ε260).

Χρήση

Χρησιµοποιείται κυρίως ως ρυθµιστής οξύτητας.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Κονσερβοποιηµένα και εµφιαλωµένα οπωροκηπευτικά,
γαλλικό ψωµί, ψωµί παρασκευασµένο µόνο µε τα εξής
συστατικά: αλεύρι από σιτάρι, νερό, ζύµη ή µαγιά, αλάτι
κ.α.

Αρ. ΕΚ

Ε262

Ονοµασία

Άλατα του οξικού οξέος µε νάτριο
E262(i) Οξικό νάτριο
Ε262(ii) ΄Οξινο οξικό νάτριο (διοξικό νάτριο)

Προέλευση

Παρασκευάζονται συνθετικά από το οξικό οξύ.

Χρήση

Χρησιµοποιούνται
σταθεροποιητές.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Κονσερβοποιηµένα και εµφιαλωµένα οπωροκηπευτικά,
γαλλικό ψωµί, ψωµί παρασκευασµένο µόνο µε τα εξής
συστατικά: αλεύρι από σιτάρι, νερό, ζύµη ή µαγιά, αλάτι
κ.α.

ως

88

ρυθµιστές

οξύτητας

και

Αρ. ΕΚ

Ε263

Ονοµασία

Οξικό ασβέστιο

Προέλευση

Παρασκευάζεται συνθετικά από το οξικό οξύ.

Χρήση

Ρυθµιστής οξύτητας και σταθεροποιητής και µέσο
παρεµπόδισης της ανάπτυξης µικροβίων.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Κονσερβοποιηµένα και εµφιαλωµένα οπωροκηπευτικά,
γαλλικό ψωµί, ψωµί παρασκευασµένο µόνο µε τα εξής
συστατικά: αλεύρι από σιτάρι, νερό, ζύµη ή µαγιά, αλάτι
κ.α.

Αρ. ΕΚ

Ε270

Ονοµασία

Γαλακτικό οξύ

Προέλευση

Βρίσκεται στο ξινισµένο γάλα ως αποτέλεσµα της
δράσης βακτηριδίων και σε φρούτα και λαχανικά.
Παράγεται και βιοµηχανικά.

Χρήση

Χρησιµοποιείται ως συντηρητικό (αντιβακτηριδιακές
ιδιότητες), ως µέσο οξίνισης και αρωµατισµού και έχει
τη δυνατότητα να αυξάνει την αντιοξειδωτική δράση
άλλων ουσιών.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις για τους
ενήλικες.
Σε βρέφη και πολύ µικρά παιδιά µπορεί να
παρουσιασθεί πρόβληµα λόγω µη ανοχής της
λακτόζης.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Νέκταρ, µαρµελάδες και ζελέδες, κονσερβοποιηµένα
και εµφιαλωµένα οπωροκηπευτικά, νωπά ζυµαρικά,
µπύρα, τυρί Μozzarella, ορισµένα είδη ψωµιού κ.α.
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Αρ. ΕΚ

Ε290

Ονοµασία

∆ιοξείδιο του άνθρακα

Προέλευση

Υπάρχει στην ατµόσφαιρα ως φυσικό αέριο. Επίσης
παράγεται εργαστηριακά µε διάφορους τρόπους
προκειµένου να χρησιµοποιηθεί στα τρόφιµα.

Χρήση

Χρησιµοποιείται
συσκευασίας.

Επιπτώσεις

Σε µερικές περιπτώσεις αυξάνει την έκκριση των
γαστρικών υγρών µε αποτέλεσµα να απορροφούνται
γρηγορότερα τα όποια υγρά, έχουν καταναλωθεί. Όταν
στα υγρά περιέχεται αλκοόλη, τότε η επίδραση της είναι
γρηγορότερη.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Αναψυκτικά, ανθρακούχο νερό κ.α.

ως

συντηρητικό,

και

ως

αέριο

Αρ. ΕΚ

Ε296

Ονοµασία

Μηλικό Οξύ

Προέλευση

Ουσία που βρίσκεται σε ορισµένα φρούτα και λαχανικά
και ιδιαίτερα στα πράσινα µήλα. Παρασκευάζεται και
συνθετικά.

Χρήση

Χρησιµοποιείται ως µέσο οξίνισης και αρωµατισµού.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις
ποσότητες που χρησιµοποιούνται στα τρόφιµα.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Κονσερβοποιηµένα και εµφιαλωµένα οπωροκηπευτικά,
χυµός ανανά, µαρµελάδες και ζελέδες κ.α.
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στις

Αρ. ΕΚ

Ε297

Ονοµασία

Φουµαρικό oξύ

Προέλευση

Βρίσκεται σε πολλά φυτά και παρασκευάζεται και
βιοµηχανικά.

Χρήση

Μέσο οξίνισης,
διογκωτικό

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Ζαχαρώδη προϊόντα, επιδόρπια µε µορφή ζελέ ή
αρωµατισµένα µε φρούτα, στιγµιαίες σκόνες για ποτά,
τσίχλες κ.α.

αρωµατισµού,

αντιοξειδωτικό

και

Αρ. ΕΚ

Ε322

Ονοµασία

Λεκιθίνες

Προέλευση

Οι λεκιθίνες είναι µείγµατα που παραλαµβάνονται µε
φυσικές µεθόδους από ζωικά ή φυτικά τρόφιµα.

Χρήση

Γαλακτωµατοποιητές και σταθεροποιητές

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Σοκολάτα και προϊόντα σοκολάτας, σταρένιο ψωµί,
νωπά ζυµαρικά, σκόνη γάλακτος κ.α.
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Αρ. ΕΚ

Ε325

Ονοµασία

Γαλακτικό Νάτριο

Προέλευση

Παρασκευάζεται συνθετικά από το γαλακτικό οξύ.

Χρήση

Χρησιµοποιείται
οξύτητας.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις για τους
ενήλικες. Σε βρέφη και σε πολύ µικρά παιδιά µπορεί να
παρουσιασθεί πρόβληµα λόγω µη ανοχής της
λακτόζης.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Κονσερβοποιηµένα και εµφιαλωµένα οπωροκηπευτικά,
γαλλικό ψωµί κ.α.

στα
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τρόφιµα

ως

ρυθµιστής

της

Αρ. ΕΚ

Ε326

Ονοµασία

Γαλακτικό Κάλιο

Προέλευση

Παρασκευάζεται συνθετικά από το γαλακτικό οξύ.

Χρήση

Χρησιµοποιείται στα τρόφιµα ως σταθεροποιητής και
ρυθµιστής της οξύτητας. Έχει επίσης συνεργιστική
δράση µε άλλες ουσίες αυξάνοντας τις αντιοξειδωτικές
τους ιδιότητες.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις για τους
ενήλικες. Σε βρέφη και πολύ µικρά παιδιά µπορεί να
παρουσιασθεί πρόβληµα λόγω µη ανοχής της
λακτόζης.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Κονσερβοποιηµένα και εµφιαλωµένα οπωροκηπευτικά,
γαλλικό ψωµί κ.α.

Αρ. ΕΚ

Ε327

Ονοµασία

Γαλακτικό Ασβέστιο

Προέλευση

Παρασκευάζεται συνθετικά από το γαλακτικό οξύ.

Χρήση

Χρησιµοποιείται στα τρόφιµα ως σταθεροποιητής και
ρυθµιστής της οξύτητας. Έχει επίσης συνεργιστική
δράση µε άλλες ουσίες αυξάνοντας τις αντιοξειδωτικές
τους ιδιότητες.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις για τους
ενήλικες. Σε βρέφη και πολύ µικρά παιδιά µπορεί να
παρουσιασθεί πρόβληµα λόγω µη ανοχής της
λακτόζης.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Μαρµελάδες,
ζελέδες,
κονσερβοποιηµένα
εµφιαλωµένα οπωροκηπευτικά, γαλλικό ψωµί κ.α.
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και

Αρ. ΕΚ

Ε330

Ονοµασία

Κιτρικό Οξύ.

Προέλευση

Περιέχεται σε ψηλές συγκεντρώσεις στο χυµό του
λεµονιού και άλλων εσπεριδοειδών καθώς και σε
διάφορα ώριµα φρούτα. Βιοµηχανικά παράγεται από τη
ζύµωση της µελάσσας.

Χρήση

∆ρα συνεργιστικά µε τα αντιοξειδωτικά και προάγει τις
αντιοξειδωτικές τους ιδιότητες. Αποτρέπει τον
αποχρωµατισµό των φρούτων και διατηρεί τη βιταµίνη
C. Ρυθµίζει την οξύτητα σε διάφορα τρόφιµα.

Επιπτώσεις

Αν χορηγηθεί σε πολύ µεγάλες ποσότητες µπορεί να
προκαλέσει διάβρωση της επιφάνειας των δοντιών.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Σοκολάτα
και
προϊόντα
σοκολάτας,
νέκταρ,
µαρµελάδες,
ζελέδες,
κονσερβοποιηµένα
και
εµφιαλωµένα
οπωροκηπευτικά,
µπύρα,
νωπά
ζυµαρικά, προσυσκευασµένα παρασκευάσµατα νωπού
κιµά, τυρί Mozzarella, µπύρα κ.α.
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Αρ. ΕΚ

E331

Ονοµασία

Άλατα του κιτρικού οξέος µε νάτριο
Ε331(i) – ∆ισόξινο κιτρικό νάτριο
Ε331(ii) – ΄Oξινο κιτρικό νάτριο
Ε331(iii) – Kιτρικό νάτριο

Προέλευση

Παρασκευάζονται συνθετικά από το κιτρικό οξύ.

Χρήση

Χρησιµοποιούνται κυρίως σαν ρυθµιστές οξύτητας στα
τρόφιµα.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Μαρµελάδες, ζελέδες, κοµπόστα φρούτων, αφυδατωµένο
γάλα,
κονσερβοποιηµένα
και
εµφιαλωµένα
οπωροκηπευτικά κ.α.

Αρ. ΕΚ

Ε332

Ονοµασία

Άλατα του κιτρικού οξέος µε κάλιο
Ε332(i) ∆ισόξινο κιτρικό κάλιο
Ε332(ii) Κιτρικό κάλιο

Προέλευση

Παρασκευάζονται συνθετικά από το κιτρικό οξύ.

Χρήση

Χρησιµοποιούνται σαν ρυθµιστές
γαλακτωµατοποιητές στα τρόφιµα.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Κοµπόστα
φρούτων,
σκόνη
γάλακτος,
κονσερβοποιηµένα και εµφιαλωµένα οπωροκηπευτικά,
µη γαλακτωµατοποιηµένα έλαια και λίπη ζωικής ή
φυτικής
προέλευσης,
προσυσκευασµένα
παρασκευάσµατα νωπού κιµά κ.α.
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οξύτητας

και

Αρ. ΕΚ

E333

Ονοµασία

Άλατα του κιτρικού οξέος µε ασβέστιο
Ε333(i) – ∆ισόξινο κιτρικό ασβέστιο
Ε333(ii) – ΄Oξινο κιτρικό ασβέστιο
Ε333(iii) – Kιτρικό ασβέστιο

Προέλευση

Παρασκευάζονται συνθετικά από το κιτρικό οξύ.

Χρήση

Χρησιµοποιούνται
ως
ρυθµιστές
γαλακτωµατοποιητές στα τρόφιµα.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Μαρµελάδες, ζελέδες, µη γαλακτωµατοποιηµένα λίπη και
έλαια ζωικής και φυτικής προέλευσης, κονσερβοποιηµένα
και εµφιαλωµένα οπωροκηπευτικά, µη επεξεργασµένα
ψάρια κ.α.

οξύτητας

και

Αρ. ΕΚ

Ε334

Ονοµασία

Τρυγικό Οξύ L (+) -

Προέλευση

Είναι ένα από τα πιο διαδεδοµένα οξέα των φρούτων
και το βρίσκουµε κυρίως στα σταφύλια όπου υπάρχει
είτε ως ελεύθερο οξύ είτε υπό µορφή αλάτων καλίου,
ασβεστίου ή µαγνησίου. Βιοµηχανικά το τρυγικό οξύ
παράγεται ως παραπροϊόν της οινοβιοµηχανίας.

Χρήση

Χρησιµοποιείται κυρίως ως ρυθµιστής
Παρουσιάζει και αντιοξειδωτική δράση.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Μαρµελάδες,
σοκολάτα,
προϊόντα
σοκολάτας,
κονσερβοποιηµένα και εµφιαλωµένα οπωροκηπευτικά
κ.α.
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οξύτητας.

Αρ. ΕΚ

E335

Ονοµασία

Άλατα του τρυγικού οξέος µε νάτριο.
Ε335(i) – Όξινο τρυγικό νάτριο.
Ε335(ii) – Τρυγικό νάτριο.

Προέλευση

Παρασκευάζονται συνθετικά από το τρυγικό οξύ.

Χρήση

Χρησιµοποιούνται κυρίως ως ρυθµιστές οξύτητας ή
διαλυτικά για χρωστικές που µπαίνουν στα τρόφιµα.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Μαρµελάδες,
ζελέδες,
κονσερβοποιηµένα
εµφιαλωµένα οπωροκηπευτικά.

Αρ. ΕΚ

και

E336

Ονοµασία

Άλατα του τρυγικού οξέος µε κάλιο.
Ε336(i) – Όξινο τρυγικό κάλιο.
Ε336(ii) – Tρυγικό κάλιο.

Προέλευση

∆ηµιουργούνται κατά τη διάρκεια της ζύµωσης των
σταφυλιών ή παράγονται βιοµηχανικά ως παραπροϊόν της
οινοποιίας.

Χρήση

Χρησιµοποιούνται
ως
ρυθµιστές
γαλακτωµατοποιητές, διογκωτικά µέσα.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Σταφυλοχυµός, κονσερβοποιηµένα
οπωροκηπευτικά κ.α.
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και

οξύτητας,

εµφιαλωµένα

Αρ. ΕΚ

E337

Ονοµασία

Τρυγικό Καλιονάτριο.

Προέλευση

Παρασκευάζεται από το τρυγικό οξύ (Ε334).

Χρήση

Χρησιµοποιείται ως ρυθµιστής της οξύτητας, δρα όµως και
ως γαλακτωµατοποιητής και σταθεροποιητής. Έχει επίσης
την δυνατότητα να αυξάνει την αντιοξειδωτική δράση
άλλων ουσιών (συνεργιστική δράση).

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Κονσερβοποιηµένα και εµφιαλωµένα οπωροκηπευτικά.

Αρ. ΕΚ

Ε338

Ονοµασία

Ορθοφωσφορικό οξύ (Φωσφορικό οξύ)

Προέλευση

Παράγεται από φωσφορικά µεταλλεύµατα.

Χρήση

Χρησιµοποιείται για τον αρωµατισµό µη αλκοολούχων
ποτών και για να δηµιουργεί όξινη γεύση.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις για την
ποσότητα που περιέχεται στα τρόφιµα.

Προϊόντα
στα οποία
αποκλειστικά
επιτρέπεται
η χρήση

Μη αλκοολούχα αρωµατικά ποτά, ζαχαρωµένα φρούτα,
παρασκευάσµατα φρούτων, γάλα αποστειρωµένο και
UHT.
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Αρ. ΕΚ

Ε339

Ονοµασία

Φωσφορικά άλατα νατρίου
(i)
∆ισόξινο φωσφορικό νάτριο,
(ii)
΄Oξινο φωσφορικό νάτριο
(iii)
Φωσφορικό νάτριο

Προέλευση

Παρασκευάζονται από το φωσφορικό οξύ (Ε338).

Χρήση

Βελτιώνουν την υφή των τροφίµων, δρουν συνεργιστικά
µε τα αντιοξειδωτικά, χρησιµοποιούνται ως ρυθµιστές
της οξύτητας, ως θρεπτικές ουσίες, ως σταθεροποιητές
και ως αντισβολωτικά.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις για τις
ποσότητες που περιέχονται στα τρόφιµα.

Προϊόντα
στα οποία
αποκλειστικά
επιτρέπεται
η χρήση

Μερικώς αφυδατωµένο γάλα, σκόνη γάλακτος,
κτυπηµένη κρέµα γάλακτος, τεχνητή κρέµα από φυτικά
λίπη, ανωρίµαστο τυρί (εκτός από το Μozzarella).

Αρ. ΕΚ

Ε340

Ονοµασία

Φωσφορικά άλατα καλίου
(i)
∆ισόξινο φωσφορικό κάλιο,
(ii)
΄Oξινο φωσφορικό κάλιο
(iii)
Φωσφορικό κάλιο

Προέλευση

Παρασκευάζονται από το φωσφορικό οξύ (Ε338).

Χρήση

Ρυθµιστές οξύτητας, γαλακτωµατοποιητές, αυξάνουν
την αντιοξειδωτική δράση άλλων ουσιών (συνεργιστική
δράση).

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις για τις
ποσότητες που περιέχονται στα τρόφιµα.

Προϊόντα
στα οποία
αποκλειστικά
επιτρέπεται
η χρήση

Ανακατεργασµένο
τυρί
και
αποµιµήσεις
ανακατεργασµένου τυριού, προϊόντα κρέατος, ποτά για
αθλητές και µη φυσικά επιτραπέζια νερά, διαιτητικά
συµπληρώµατα διατροφής, αλάτι και τα υποκατάστατα
του, ποτά µε βάση φυτικές πρωτεϊνες.
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Αρ. ΕΚ

Ε341

Ονοµασία

Φωσφορικά άλατα ασβεστίου
(i)
∆ισόξινο φωσφορικό ασβέστιο
(ii)
΄Oξινο φωσφορικό ασβέστιο
(iii)
Φωσφορικό ασβέστιο

Προέλευση

Παρασκευάζονται από το φωσφορικό οξύ (Ε338).

Χρήση

Χρησιµοποιούνται ως ρυθµιστές της οξύτητας,
γαλακτωµατοποιητές και σταθεροποιητές. Αυξάνουν
την αντιοξειδωτική δράση άλλων ουσιών (συνεργιστική
δράση) και βελτιώνουν την υφή των τροφίµων.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις για τις
ποσότητες που περιέχονται στα τρόφιµα.

Προϊόντα
στα οποία
αποκλειστικά
επιτρέπεται
η χρήση

Λευκαντικά ροφηµάτων, παγωτά, επιδόρπια, µίγµατα
υπό µορφή ξηρής σκόνης για την παρασκευή
επιδορπίων.
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Αρ. ΕΚ

Ε343

Ονοµασία

Φωσφορικά άλατα µαγνησίου
(i)
∆ισόξινο φωσφορικό µαγνήσιο
(ii)
όξινο φωσφορικό µαγνήσιο

Προέλευση

Παρασκευάζονται από το φωσφορικό οξύ.

Χρήση

Χρησιµοποιoύνται κυρίως ως ρυθµιστές οξύτητας και
διογκωτικές ουσίες (leavening agent).

Προϊόντα
στα οποία
αποκλειστικά
επιτρέπεται
η χρήση

Εκλεκτά αρτοσκευάσµατα, αλεύρι, αυτοδιογκούµενο
αλεύρι, αυγό σε υγρή µορφή, “soda bread”.

Αρ. ΕΚ

Ε350

Ονοµασία

Άλατα του µηλικού οξέος µε νάτριο
(i)
Μηλικό νάτριο
(ii)
Όξινο µηλικό νάτριο

Προέλευση

Παρασκευάζονται από το µηλικό οξύ (Ε296).

Χρήση

Χρησιµοποιούνται ως ρυθµιστές οξύτητας.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις για τις
ποσότητες που περιέχονται στα τρόφιµα.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Μαρµελάδες, ζελέδες, παρασκευάσµατα φρούτων κ.α.
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Αρ. ΕΚ

Ε351

Ονοµασία

Μηλικό κάλιο

Προέλευση

Παρασκευάζεται από το µηλικό οξύ (Ε296).

Χρήση

Χρησιµοποιείται ως ρυθµιστής οξύτητας.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις.

Αρ. ΕΚ

Ε352

Ονοµασία

Άλατα του µηλικού οξέος µε ασβέστιο
(i)
Μηλικό ασβέστιο
(ii)
Όξινο µηλικό ασβέστιο

Προέλευση

Παρασκευάζονται από το µηλικό οξύ (Ε296).

Χρήση

Χρησιµοποιούνται
σταθεροποιητές.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις.

ως
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ρυθµιστές

οξύτητας

και

Αρ. ΕΚ

Ε353

Ονοµασία

Μετατρυγικό οξύ

Προέλευση

Παρασκευάζεται από το τρυγικό οξύ (Ε 334).

Χρήση

Χρησιµοποιείται στις βιοµηχανίες κρασιού για την
καταβύθιση του πλεονάζοντος ασβεστίου.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις.

Προϊόντα
στα οποία
αποκλειστικά
επιτρέπεται
η χρήση

Κρασιά.

Αρ. ΕΚ

Ε354

Ονοµασία

Τρυγικό ασβέστιο

Προέλευση

Είναι το κατακάθι που προέρχεται από τη ζύµωση του
µούστου σε κρασί, µπορεί όµως να παρασκευαστεί και
συνθετικά.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Μπισκότα και φρυγανιές.
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Αρ. ΕΚ

Ε355

Ονοµασία

Αδιπικό Οξύ

Προέλευση

Είναι οργανικό οξύ το οποίο βρίσκεται σε πολλά ζώντα
κύτταρα ιδιαίτερα δε στο χυµό των παντζαριών, αλλά
παρασκευάζεται και συνθετικά.

Χρήση

Χρησιµοποιείται ως µέσο οξίνισης, ρυθµιστής οξύτητας,
µέσο εξουδετέρωσης και µέσο αρωµατισµού ποτών.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις.

Προϊόντα
στα οποία
αποκλειστικά
επιτρέπεται
η χρήση

Επιδόρπια σε µορφή
φρούτου, σκόνες για
µίγµατα επιδορπίων σε
γέµισης και τελικές
αρτοσκευάσµατα.

Αρ. ΕΚ

Ε356

Ονοµασία

Αδιπικό νάτριο

Προέλευση

Συνθετική ή φυσική πρόσθετη ουσία.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις.

Προϊόντα
στα οποία
αποκλειστικά
επιτρέπεται
η χρήση

Επιδόρπια σε µορφή
φρούτου, σκόνες για
µίγµατα επιδορπίων σε
γέµισης και τελικές
αρτοσκευάσµατα.
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ζελέ, επιδόρπια µε άρωµα
οικιακή παρασκευή ποτών,
µορφή ξηράς σκόνης, υλικά
επικαλύψεις για εκλεκτά

ζελέ, επιδόρπια µε άρωµα
οικιακή παρασκευή ποτών,
µορφή ξηράς σκόνης, υλικά
επικαλύψεις για εκλεκτά

Αρ. ΕΚ

Ε357

Ονοµασία

Αδιπικό κάλιο

Προέλευση

Συνθετική ή φυσική πρόσθετη ουσία.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις.

Προϊόντα
στα οποία
αποκλειστικά
επιτρέπεται
η χρήση

Επιδόρπια σε µορφή
φρούτου, σκόνες για
µίγµατα επιδορπίων σε
γέµισης και τελικές
αρτοσκευάσµατα.

Αρ. ΕΚ

Ε363

Ονοµασία

Ηλεκτρικό οξύ

Προέλευση

Βρίσκεται σε απολιθώµατα, µύκητες και λειχήνες.
Παρασκευάζεται συνθετικά από το οξικό οξύ.

Χρήση

Χρησιµοποιείται ως µέσο οξίνισης, ως ρυθµιστής
οξύτητας και µέσο εξουδετέρωσης.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις.

Προϊόντα
στα οποία
αποκλειστικά
επιτρέπεται
η χρήση

Επιδόρπια, σούπες και ζωµοί, σκόνες για οικιακή
παρασκευή ποτών.
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ζελέ, επιδόρπια µε άρωµα
οικιακή παρασκευή ποτών,
µορφή ξηράς σκόνης, υλικά
επικαλύψεις για εκλεκτά

Αρ. ΕΚ

Ε380

Ονοµασία

Κιτρικό αµµώνιο

Προέλευση

Παρασκευάζεται από το κιτρικό οξύ (Ε330).

Χρήση

Χρησιµοποιείται
ως
γαλακτωµατοποιητής.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

∆εν χρησιµοποιείται πολύ.
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ρυθµιστής

οξύτητας

και

Αρ. ΕΚ

Ε385

Ονοµασία

Αιθυλενοδιαµινοτετραοξικό ασβεστιονάτριο
(άλας του EDTA µε ασβεστιονάτριο)

Προέλευση

Παρασκευάζεται συνθετικά.

Χρήση

∆εσµεύει διάφορα ιόντα µετάλλων που υπάρχουν στα
παρασκευαζόµενα τρόφιµα λόγω της επαφής τους µε
τα διάφορα σκεύη και µηχανήµατα. Η δέσµευση αυτή
των διαφόρων µεταλλικών ιόντων αποτρέπει την
τάγγιση των τροφίµων καθώς και το θόλωµα ή
αποχρωµατισµό τους. Έχει επίσης αντιοξειδωτικές
ιδιότητες.

Επιπτώσεις

Σε µεµονωµένες περιπτώσεις λήψη πολύ µεγάλων
ποσοτήτων µπορεί να προκαλέσει δέσµευση διαφόρων
ουσιωδών
ιχνοστοιχείων
π.χ.
του
σιδήρου,
ψευδαργύρου και χαλκού παρεµποδίζοντας τη
λειτουργία τους στον οργανισµό.

Προϊόντα
στα οποία
αποκλειστικά
επιτρέπεται
η χρήση

Γαλακτωµατοποιηµένες σάλτσες, όσπρια, λαχανικά,
µανιτάρια και αγκινάρες σε κονσέρβες και δοχεία,
καρκινοειδή, µαλάκια και ψάρια σε κονσέρβες και
δοχεία,
κατεψυγµένα
και
υπερκατεψυγµένα
καρκινοειδή, λίπη για άλειµµα.
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Αρ. ΕΚ

Ε400

Ονοµασία

Αλγινικό Οξύ

Προέλευση

Εξάγεται µε χηµική επεξεργασία από θαλάσσια φυτά
κυρίως από το Laminaria.

Χρήση

Χρησιµοποιείται στα τρόφιµα ως σταθεροποιητής,
γαλακτωµατοποιητής και πηκτωµατογόνο.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί τοξικολογικά προβλήµατα, αν
όµως ληφθεί σε πολύ µεγάλες ποσότητες µπορεί να
παρεµποδίσει την απορρόφηση διαφόρων θρεπτικών
συστατικών
και
ιδιαίτερα
ιχνοστοιχείων
που
λαµβάνουµε µε τις τροφές.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Μαρµελάδες, ζελέδες κ.α.

Αρ. ΕΚ

Ε401

Ονοµασία

Αλγινικό Νάτριο

Προέλευση

Παρασκευάζεται από το αλγινικό οξύ (Ε400).

Χρήση

Χρησιµοποιείται στα τρόφιµα ως γαλακτωµατοποιητής,
σταθεροποιητής και πηκτωµατογόνο.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Μαρµελάδες, ζελέδες, παστεριωµένη κρέµα κ.α.
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Αρ. ΕΚ

Ε402

Ονοµασία

Αλγινικό κάλιο

Προέλευση

Παρασκευάζεται από το αλγινικό οξύ (Ε400).

Χρήση

Χρησιµοποιείται στα τρόφιµα σαν γαλακτωµατοποιητής,
σταθεροποιητής και πηκτωµατογόνο.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Μαρµελάδες, ζελέδες, παστεριωµένη κρέµα κ.α.

Αρ. ΕΚ

Ε403

Ονοµασία

Αλγινικό αµµώνιο

Προέλευση

Παρασκευάζεται από το αλγινικό οξύ (Ε400).

Χρήση

Χρησιµοποιείται στα τρόφιµα σαν γαλακτωµατοποιητής,
σταθεροποιητής και πηκτωµατογόνο.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Μαρµελάδες, ζελέδες κ.α.
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Αρ. ΕΚ

Ε404

Ονοµασία

Αλγινικό ασβέστιο

Προέλευση

Παρασκευάζεται από το αλγινικό οξύ (Ε400).

Χρήση

Χρησιµοποιείται στα τρόφιµα ως γαλακτωµατοποιητής,
σταθεροποιητής και πηκτωµατογόνο.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Μαρµελάδες, ζελέδες κ.α.

Αρ. ΕΚ

Ε405

Ονοµασία

Αλγινική προπανοδιόλη 1,2

Προέλευση

Παρασκευάζεται από το αλγινικό οξύ (Ε400).

Χρήση

Χρησιµοποιείται ως γαλακτωµατοποιητής,
σταθεροποιητής και πηκτωµατογόνο.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Παρασκευάσµατα οπωροκηπευτικών, µπύρα, τσίχλες,
σάλτσες, παγωτά µε βάση το νερό, εκλεκτά
αρτοσκευάσµατα, σνακς µε βάση σιτηρά και πατάτες
κ.α.

110

Αρ. ΕΚ

Ε406

Ονοµασία

Άγαρ – Άγαρ

Προέλευση

Παράγεται από θαλάσσια άλγη.

Χρήση

Χρησιµοποιείται κυρίως ως µέσο αύξησης του ιξώδους
διαφόρων τροφίµων, ως σταθεροποιητής και
πηκτωµατογόνο.

Επιπτώσεις

Το άγαρ δεν χωνεύεται από τον οργανισµό και µπορεί
να προκαλέσει παροδικό φούσκωµα. Η ταυτόχρονη
κατανάλωση του µε τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες,
µπορεί να παρεµποδίσει την απορρόφηση διαφόρων
θρεπτικών ουσιών (π.χ. ιχνοστοιχείων) που δεν έχουν
προλάβει να απορροφηθούν. Τα πιο πάνω είναι πολύ
σπάνιο να συµβούν γιατί οι ποσότητες του άγαρ-άγαρ
που χρησιµοποιούνται στην παρασκευή τροφίµων είναι
πολύ µικρές.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Μαρµελάδες, ζελέδες κ.α.
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Αρ. ΕΚ

Ε407

Ονοµασία

Καραγεννάνη

Προέλευση

Παραλαµβάνεται µε εκχύλιση µε νερό από διάφορα
θαλάσσια είδη φυκιών.

Χρήση

Χρησιµοποιείται
ως
σταθεροποιητής
και
ως
πηκτωµατογόνο για αύξηση του ιξώδους, και για να
προσδίδει το επιθυµητό σχήµα και υφή σε τρόφιµα.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνηητικές επιπτώσεις για την
υγεία για τις ποσότητες που καταναλώνονται µέσω των
τροφών.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Μαρµελάδες, ζελέδες, παστεριωµένη κρέµα, παιδικές
τροφές κ.α.

Αρ. ΕΚ

Ε407α

Ονοµασία

Τροποποιηµένα φύκη Εucheuma

Προέλευση

Τα τροποποιηµένα φύκη Eucheuma λαµβάνονται από
ειδική κατεργασία θαλασσίων φυκών των ειδών
Eucheuma cottoni και Εucheuma spinosum της τάξης
Rhodophyceate (ερυθροφύκη).

Χρήση

Χρησιµοποιείται ως πηκτωµατογόνο.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις για την
υγεία για τις ποσότητες που καταναλώνονται µέσω των
τροφών.

Προϊόντα
στα οποία
αποκλειστικά
επιτρέπεται
η χρήση
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Αρ. ΕΚ

Ε410

Ονοµασία

Κόµµι χαρουπιών

Προέλευση

Είναι το αλεσµένο ενδόσπερµα των σπερµάτων της
χαρουπιάς.

Χρήση

Xρησιµοποιείται κυρίως ως βελτιωτικό της υφής των
τροφίµων αλλά και ως πηκτωµατογόνο,
σταθεροποιητής, γαλακτωµατοποιητής, µέσο αύξησης
του ιξώδους των τροφών.

Επιπτώσεις

Όταν ληφθεί µέσω της τροφής σε µεγάλες ποσότητες
και ταυτόχρονα µε άλλες άπεπτες φυτικές ίνες µπορεί
να παρεµποδίσει την απορρόφηση από τον οργανισµό
διαφόρων θρεπτικών ουσιών και κυρίως ιχνοστοιχείων.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Μαρµελάδες, ζελέδες, κάστανα σε υγρό, τροφές για
βρέφη και νήπια, παστεριωµένη κρέµα κ.α.
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Αρ. ΕΚ

Ε412

Ονοµασία

Κόµµι γκουάρ

Προέλευση

Είναι το αλεσµένο ενδόσπερµα των σπερµάτων του
γκουάρ, κοινή ονοµασία του φυτού Cyamopsis
tetragonolobus.

Χρήση

Γαλακτωµατοποιητής, σταθεροποιητής, βοηθητικό στο
σχηµατισµό αιωρηµάτων.

Επιπτώσεις

Υπερβολική κατανάλωση µπορεί να προκαλέσει
φούσκωµα στο στοµάχι. Όταν ληφθεί µέσω της τροφής
σε µεγάλες ποσότητες και ταυτόχρονα µε άλλες
άπεπτες φυτικές ίνες µπορεί να παρεµποδίσει την
απορρόφηση από τον οργανισµό διαφόρων θρεπτικών
ουσιών και κυρίως ιχνοστοιχείων.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Μαρµελάδες, ζελέδες, κάστανα σε υγρό, τροφές για
βρέφη και νήπια κ.α.
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Αρ. ΕΚ

Ε413

Ονοµασία

Τραγακάνθιον

Προέλευση

Εξάγεται από τον κορµό και τα κλαδιά του δέντρου
Astragalus gummifer.

Χρήση

Χρησιµοποιείται ως διαλύτης στη βιοµηχανία
παραγωγής τροφίµων.

Επιπτώσεις

Πιθανές δερµατίτιδες και αλλεργίες αναφέρθηκαν µετά
από επαφή του προσθέτου αυτού µε το δέρµα. Σε
µεγάλες ποσότητες πιθανόν να προκαλέσει διάρροιες ή
φούσκωµα.

Αρ. ΕΚ

Ε414

Ονοµασία

Κόµµι ακακίας (Αραβικό κόµµι)

Προέλευση

Εξάγεται από τον κορµό και τα κλαδιά του δέντρου
Αcacia Senegal στη ∆υτική Αφρική.

Χρήση

Χρησιµοποιείται κυρίως για γλασάρισµα προϊόντων
ζαχαροπλαστικής. Η χρήση του στη ζυθοποιία βοηθά
στην καταβύθιση των πρωτεϊνών και της τανίνης.

Επιπτώσεις

Είναι πιθανό σε ορισµένα άτοµα να προκαλέσει
αλλεργικές αντιδράσεις.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Σοκολάτα και προϊόντα σοκολάτας, µπύρα κ.α.
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Αρ. ΕΚ

Ε415

Ονοµασία

Ξανθανικό κόµµι

Προέλευση

Πολυσακχαρίνης ψηλού µοριακού βάρους, που
παράγεται από τη ζύµωση υδατανθράκων (π.χ. του
αραβόσιτου) και στη συνέχεια καθαρίζεται, ξηραίνεται
και αλέθεται.

Χρήση

Χρησιµοποιείται ως πηκτωµατογόνο, σταθεροποιητής
και γαλακτωµατοποιητής.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Μαρµελάδες, ζελέδες, κάστανα σε υγρό, τροφές για
βρέφη και νήπια κ.α.

Αρ. ΕΚ

Ε416

Ονοµασία

Κόµµι καράγια

Προέλευση

Εξάγεται από τον κορµό του δέντρου Sterculia ureus
που απαντάται στην κεντρική Ινδία και Πακιστάν.

Χρήση

Χρησιµοποιείται
ως
γαλακτωµατοποιητής,
σταθεροποιητής και πηκτωµατογόνο. Έχει την
ικανότητα να απορροφά µεγάλες ποσότητες νερού και
να αυξάνει τον όγκο του κατά εκατό φορές.

Επιπτώσεις

Σε µερικά άτοµα µπορεί να προκαλέσει αλλεργίες.

Προϊόντα
στα οποία
αποκλειστικά
επιτρέπεται
η χρήση

Σνακς µε βάση σιτηρά και πατάτες, επικαλύψεις για
ξηρούς καρπούς, επιδόρπια, γαλακτωµατοποιηµένες
σάλτσες, ηδύποτα µε βάση αυγά, διαιτητικά
συµπληρώµατα διατροφής, τσίχλες, υλικά γέµισης,
επίστρωσης και τελικής επικάλυψης για εκλεκτά
αρτοσκευάσµατα.
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Αρ. ΕΚ

E417

Ονοµασία

Κόµµι τάρα

Προέλευση

Είναι το αλεσµένο ενδόσπερµα των σπερµάτων φυσικών
στελεχών του φυτού Caesalpinia spinosa (οικογένεια
Leguminosae).

Xρήση

Χρησιµοποιείται ως πηκτωµατογόνο, σταθεροποιητής,
γαλακτωµατοποιητής.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Μαρµελάδες, ζελέδες κ.α.

Αρ. ΕΚ

E418

Ονοµασία

Κόµµι τζελάν

Προέλευση

Πολυσακχαρίτης που παρασκευάζεται µε ζύµωση.

Xρήση

Χρησιµοποιείται ως πηκτωµατογόνο.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις.

Προϊόντα
στα οποία
αποκλειστικά
επιτρέπεται
η χρήση

Μαρµελάδες, ζελέδες, παρασκευάσµατα φρούτων κ.α.
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Αρ. ΕΚ

Ε422

Ονοµασία

Γλυκερίνη

Προέλευση

Παρασκευάζεται συνθετικά αλλά παράγεται και ως
δευτερεύον προϊόν κατά την αλκοολική ζύµωση των
σακχάρων.

Χρήση

Χρησιµοποιείται κυρίως ως διαλύτης στη βιοµηχανία
τροφίµων. Υγροσκοπική ουσία, διατηρεί την υγρασία
στα ζαχαρώδη προϊόντα, παστίλιες κ.α.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις για τις
ποσότητες που καταναλώνονται µέσω των τροφών.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Μπύρα, ζαχαρώδη προϊόντα κ.α.

Αρ. ΕΚ

Ε425

Ονοµασία

Κonjac
i) Κόµµι Konjac
ii) Γλυκοµανάνη Konjac

Προέλευση

Πολυσακχαρίτες.

Χρήση

Χρησιµοποιούνται
κυρίως
ως
πηκτωµατογόνα
γαλακτωµατοποιητές και σταθεροποιητές.

Επιπτώσεις

Σχετικά πρόσφατα µε Κοινοτική Απόφαση διακόπηκε η
χρήση των ουσιών “Konjac” σε ζελεδοµπουκίτσες διότι
υπήρχε κίνδυνος απόφραξης του λαιµού. Μετά τη λήψη
των σχετικών µέτρων δεν αναφέρθηκαν άλλες
αρνητικές επιπτώσεις.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Τρόφιµα γενικά εκτός από µη επεξεργασµένα τρόφιµα,
µέλι, βούτυρο, γάλα, τροφές για βρέφη και νήπια, ζελέ
ζαχαροπλαστικής, ζελεδοµπουκίτσες, φυσικό µεταλλικό
νερό, καφές κ.α.
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Αρ. ΕΚ

Ε431

Ονοµασία

Στεατικό πολυοξυαιθυλένιο (40)

Προέλευση

Στερεό υπό µορφή κεριού. Αποτελείται από µείγµα
στέατος και αιθυλενοξειδίου.

Χρήση

Χρησιµοποιείται
σταθεροποιητής.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές
ποσότητες που χρησιµοποιείται.

Προϊόντα
στα οποία
αποκλειστικά
επιτρέπεται
η χρήση

Οίνος σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αρ. 1873/84.

Αρ. ΕΚ

ως

γαλακτωµατοποιητής
επιπτώσεις

και
στις

Ε432

Ονοµασία

Μονολαυρική πολυοξυαιθυλενο-σορβιτάνη
(Polysorbate 20)

Προέλευση

Παρασκευάζεται συνθετικά.

Χρήση

Χρησιµοποιείται
σταθεροποιητής.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές
ποσότητες που χρησιµοποιείται.

Προϊόντα
στα οποία
αποκλειστικά
επιτρέπεται
η χρήση

Εκλεκτά αρτοσκευάσµατα, γαλακτώµατα λιπών για
ψήσιµο, τεχνητό γάλα και τεχνητή κρέµα γάλακτος,
παγωτά,
επιδόρπια,
ζαχαρώδη
προϊόντα,
γαλακτωµατοποιηµένες σάλτσες, σούπες, τσίχλες,
διαιτητικά συµπληρώµατα διατροφής, διαιτητικές
τροφές για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, διαιτητικά
παρασκευάσµατα
που
αντικαθιστούν
ένα
ή
περισσότερα γεύµατα, αρωµατικές ύλες, τροφές που
περιέχουν αρώµατα καπνού σε υγρή µορφή.

ως
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γαλακτωµατοποιητής
επιπτώσεις

και
στις

Αρ. ΕΚ

Ε433

Ονοµασία

Μονοελαϊκή πολυοξυ-αιθυλενο-σορβιτάνη
(Polysorbate 80)

Προέλευση

Παρασκευάζεται συνθετικά.

Χρήση

Χρησιµοποιείται
ως
αντιαφριστικό, σταθεροποιητής.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές
ποσότητες που χρησιµοποιείται.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Εκλεκτά αρτοσκευάσµατα, γαλακτώµατα λιπών για
ψήσιµο, τεχνητό γάλα και τεχνητή κρέµα γάλακτος,
παγωτά,
επιδόρπια,
ζαχαρώδη
προϊόντα,
γαλακτωµατοποιηµένες σάλτσες, σούπες, τσίχλες,
διαιτητικά συµπληρώµατα διατροφής, διαιτητικές
τροφές για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, διαιτητικά
παρασκευάσµατα
που
αντικαθιστούν
ένα
ή
περισσότερα γεύµατα, αρωµατικές ύλες, τροφές που
περιέχουν αρώµατα καπνού σε υγρή µορφή.

Αρ. ΕΚ

γαλακτωµατοποιητής,
επιπτώσεις

στις

Ε434

Ονοµασία

Μονοπαλµιτική πολυοξυ-αιθυλενο-σορβτιάνη
(Polysorbate 40)

Προέλευση

Παρασκευάζεται συνθετικά.

Χρήση

Χρησιµοποιείται ως γαλακτωµατοποιητής,
σταθεροποιητής και αντιαφριστικό.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές
ποσότητες που χρησιµοποιείται.

Προϊόντα
στα οποία
αποκλειστικά
επιτρέπεται
η χρήση

Εκλεκτά αρτοσκευάσµατα, γαλακτώµατα λιπών για
ψήσιµο, τεχνητό γάλα και τεχνητή κρέµα γάλακτος,
παγωτά,
επιδόρπια,
ζαχαρώδη
προϊόντα,
γαλακτωµατοποιηµένες σάλτσες, σούπες, τσίχλες,
διαιτητικά συµπληρώµατα διατροφής, διαιτητικές
τροφές για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, διαιτητικά
παρασκευάσµατα
που
αντικαθιστούν
ένα
ή
περισσότερα γεύµατα, αρωµατικές ύλες, τροφές που
περιέχουν αρώµατα καπνού σε υγρή µορφή.
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επιπτώσεις

στις

Αρ. ΕΚ

Ε435

Ονοµασία

Μονοστεατική πολυοξυαιθυλενο-σορβιτάνη
(Polysorbate 60)

Προέλευση

Παρασκευάζεται συνθετικά.

Χρήση

Χρησιµοποιείται ως γαλακτωµατοποιητής,
σταθεροποιητής και αντιαφριστικό.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές
ποσότητες που χρησιµοποιείται.

Προϊόντα
στα οποία
αποκλειστικά
επιτρέπεται
η χρήση

Εκλεκτά αρτοσκευάσµατα, γαλακτώµατα λιπών για
ψήσιµο, τεχνητό γάλα και τεχνητή κρέµα γάλακτος,
παγωτά,
επιδόρπια,
ζαχαρώδη
προϊόντα,
γαλακτωµατοποιηµένες σάλτσες, σούπες, τσίχλες,
διαιτητικά συµπληρώµατα διατροφής, διαιτητικές
τροφές για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, διαιτητικά
παρασκευάσµατα
που
αντικαθιστούν
ένα
ή
περισσότερα γεύµατα, αρωµατικές ύλες, τροφές που
περιέχουν αρώµατα καπνού σε υγρή µορφή.
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επιπτώσεις

στις

Αρ. ΕΚ

Ε436

Ονοµασία

Τριστεατική πολυοξυ-αιθυλενο-σορβιτάνη
(Polysorbate 65)

Προέλευση

Παρασκευάζεται συνθετικά.

Χρήση

Χρησιµοποιείται
ως
γαλακτωµατοποιητής,
σταθεροποιητής και αντιαφριστικό, µέσο διασποράς
αρωµατικών ουσιών.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές
ποσότητες που χρησιµοποιείται.

Προϊόντα
στα οποία
αποκλειστικά
επιτρέπεται
η χρήση

Εκλεκτά αρτοσκευάσµατα, γαλακτώµατα λιπών για
ψήσιµο, τεχνητό γάλα και τεχνητή κρέµα γάλακτος,
παγωτά,
επιδόρπια,
ζαχαρώδη
προϊόντα,
γαλακτωµατοποιηµένες σάλτσες, σούπες, τσίχλες,
διαιτητικά συµπληρώµατα διατροφής, διαιτητικές
τροφές για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, διαιτητικά
παρασκευάσµατα
που
αντικαθιστούν
ένα
ή
περισσότερα γεύµατα, αρωµατικές ύλες, τροφές που
περιέχουν αρώµατα καπνού σε υγρή µορφή.
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επιπτώσεις

στις

Αρ. ΕΚ

E440

Ονοµασία

Πηκτίνες
Ε440(i) – Πηκτίνη
Ε440(ii) – Aµιδούχος πηκτίνη

Προέλευση

Λαµβάνονται µε ειδική κατεργασία από τα εσπεριδοειδή ή
τα µήλα.

Χρήση

Χρησιµοποιούνται ως γαλακτωµατοποιητές,
πηκτωµατογόνα και σταθεροποιητές.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν παρατηρηθεί τοξικές επιπτώσεις. Λήψη
µεγάλων ποσοτήτων µπορεί να προκαλέσει φούσκωµα και
δυσφορία.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Μαρµελάδες, ζελέδες, σοκολάτα και προϊόντα σοκολάτας,
κοµπόστα φρούτων, τροφές για βρέφη και νήπια κ.α.

Αρ. ΕΚ

Ε442

Ονοµασία

Φωσφατίδια του αµµωνίου

Προέλευση

Παρασκευάζονται συνθετικά.

Χρήση

Χρησιµοποιούνται
σταθεροποιητές.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις.

Προϊόντα
στα οποία
αποκλειστικά
επιτρέπεται
η χρήση

Προϊόντα κακάο και σοκολάτας, είδη ζαχαροπλαστικής
µε βάση τα προϊόντα αυτά.

ως
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γαλακτωµατοποιητές

και

Αρ. ΕΚ

Ε444

Ονοµασία

Ισοβουτυρική οξική σακχαρόζη

Προέλευση

Παρασκευάζεται συνθετικά.

Χρήση

Χρησιµοποιείται ως σταθεροποιητής.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις.

Προϊόντα
στα οποία
αποκλειστικά
επιτρέπεται
η χρήση

Μη αλκοολούχα θολά αρωµατικά ποτά, αρωµατισµένα
θολά οινοπνευµατώδη ποτά µε κατ΄ όγκο αλκοολικό
τίτλο µέχρι 15%.

Αρ. ΕΚ

Ε445

Ονοµασία

Εστέρες γλυκερίνης µε κολοφώνιο ξύλου

Προέλευση

Παρασκευάζεται συνθετικά.

Χρήση

Χρησιµοποιείται ως σταθεροποιητής.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις.

Προϊόντα
στα οποία
αποκλειστικά
επιτρέπεται
η χρήση

Μη αλκοολούχα θολά αρωµατικά ποτά, επιφανειακή
επεξεργασία εσπεριδοειδών, θολά αλκοολούχα ποτά.
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Αρ. ΕΚ

Ε450

Ονοµασία

Άλατα του πυροφωσφορικού οξέος
(i)
∆ισόξινο πυροφωσφορικό νάτριο
(ii)
Όξινο πυροφωσφορικό νάτριο
(iii)
Πυροφωσφορικό νάτριο
(v) (SIC! iv) Πυροφωσφορικο κάλιο
(vi) (SIC! v) Πυροφωσφορικο ασβέστιο
(vii) (SIC! vi) ∆ισόξινο πυροφωσφορικό
ασβέστιο

Προέλευση

Παρασκευάζονται συνθετικά.

Χρήση

Χρησιµοποιούνται ως βελτιωτικά της υφής των
τροφίµων, ρυθµιστές οξύτητας, γαλακτωµατοποιητές,
πηκτωµατογόνα, σταθεροποιητές, διογκωτικά µέσα

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις.

Προϊόντα
στα οποία
αποκλειστικά
επιτρέπεται
η χρήση

Σάλτσες, σούπες και ζωµοί, στιγµιαίο τσάι και στιγµιαία
αφεψήµατα φυτικών προϊόντων, τσίχλες, αποξηραµένα
τρόφιµα σε σκόνη, ποτά σοκολάτας και βύνης µε βάση
γαλακτοκοµικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά (εκτός από
κρασί και µπύρα), σιτηρά προγεύµατος, σνακς.
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Αρ. ΕΚ

Ε451

Ονοµασία

Άλατα του τριφωσφορικού οξέος
(i)
Tριφωσφορικό νάτριο
(ii)
Τριφωσφορικό κάλιο

Προέλευση

Παρασκευάζονται συνθετικά.

Χρήση

Χρησιµοποιούνται ως βελτιωτικά της υφής των
τροφίµων, ρυθµιστές οξύτητας, σταθεροποιητές,
πηκτωµατογόνα και διογκωτικά µέσα.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις για τις
ποσότητες που καταναλώνονται µέσω των τροφών.

Προϊόντα
στα οποία
αποκλειστικά
επιτρέπεται
η χρήση

Σουρίµι, πολτός ψαριών και καρκινοειδών, τελικές
επικαλύψεις (σιρόπι για τηγανίτες, αρωµατισµένο
σιρόπι για µιλκσέϊκ και παγωτό, παρόµοια προϊόντα),
ειδικά τρόφιµα για συγκεκριµένες τροφικές χρήσεις,
υλικά γλασαρίσµατος για προϊόντα κρέατος και
λαχανικών.
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Αρ. ΕΚ

Ε452

Ονοµασία

Πολυφωσφορικά Άλατα
(i)
Πολυφωσφορικό νάτριο
(ii)
Πολυφωσφορικό κάλιο
(iii)
Πολυφωσφορικό ασβέστιο-νάτριο
(iv) Πολυφωσφορικά άλατα ασβεστίου

Προέλευση

Παρασκευάζονται συνθετικά.

Χρήση

Χρησιµοποιούνται ως βελτιωτικά της υφής των
τροφίµων,
σταθεροποιητές,
πηκτωµατογόνα,
διογκωτικά µέσα, ρυθµιστές οξύτητας.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις για τις
ποσότητες που καταναλώνονται µέσω των τροφών.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Κατεψυγµένα και υπερκατεψυγµένα: (α) φιλέτα µή
επεξεργασµένων ψαριών, (β) µη επεξεργασµένα και
επεξεργασµένα προϊόντα καρκινοειδών και µαλακίων.
Επεξεργασµένα προϊόντα πατάτας, προτηγανισµένες,
κατεψυγµένες και υπερκατεψυγµένες πατάτες.
Ζαχαρώδη προϊόντα, ροφήµατα µε βάση τον καφέ για
µηχανήµατα πωλήσεων κ.α.

Αρ. ΕΚ

Ε459

Ονοµασία

β-κυκλοδεξτρίνη

Προέλευση

Παρασκευάζεται συνθετικά.

Προϊόντα
στα οποία
αποκλειστικά
επιτρέπεται
η χρήση

Τρόφιµα σε µορφή καραµέλας ή καραµέλας µε
επικάλυψη.
Ενσωµατωµένες αρωµατικές ύλες σε:
- αρωµατισµένα σνάκ
- αρωµατισµένα τσάγια και αρωµατισµένα ροφήµατα
σε σκόνη στιγµιαίας παρασκευής.
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Αρ. ΕΚ

E460

Ονοµασία

Κυτταρίνη
Ε460(i) – Μικροκρυσταλλική κυτταρίνη
Ε460(ii) – Κυτταρίνη σκόνη

Προέλευση

Παρασκευάζονται µε χηµική επεξεργασία της κυτταρίνης.
Η κυτταρίνη αποτελεί φυσικό συστατικό που βρίσκεται στις
φυτικές ύλες.

Χρήση

Η κυτταρίνη βοηθά κυρίως τη διόγκωση των τροφίµων,
επειδή απορροφά και κατακρατά νερό, χρησιµοποιείται και
ως σταθεροποιητής και πηκτωµατογόνο.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Τυρί Mozzarella και τυρί από βουτυρόγαλα, χυµοί και
νέκταρ ανανά και πασιφλώρας, τυρί που έχει υποστεί
ωρίµανση, σε φέττες και τριµµένο.

Αρ. ΕΚ

Ε461

Ονοµασία

Μεθυλοκυτταρίνη

Προέλευση

Ουσία που παράγεται µε χηµική επεξεργασία της
κυτταρίνης. Η κυτταρίνη αποτελεί φυσικό συστατικό που
βρίσκεται στις φυτικές ίνες.

Χρήση

Χρησιµοποιείται ως σταθεροποιητής, πηκτωµατογόνο
τροφίµων και διαλύτης στη βιοµηχανία τροφίµων.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Κρέµες γάλακτος, κρέµες µε λίγα λιπαρά.
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Αρ. ΕΚ

Ε463

Ονοµασία

Υδροξυπροπυλοκυτταρίνη

Προέλευση

Ουσία που παράγεται µε χηµική επεξεργασία της
κυτταρίνης. Η κυτταρίνη αποτελεί φυσικό συστατικό που
βρίσκεται στις φυτικές ίνες.

Χρήση

Χρησιµοποιείται ως σταθεροποιητής, πηκτωµατογόνο
τροφίµων και ως διαλύτης στη βιοµηχανία τροφίµων.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιδράσεις.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Κρέµες γάλακτος, κρέµες µε λίγα λιπαρά.

Αρ. ΕΚ

Ε464

Ονοµασία

Υδροπροπυλοµεθυλοκυτταρίνη

Προέλευση

Ουσία που παράγεται µε χηµική επεξεργασία της
κυτταρίνης. Η κυτταρίνη αποτελεί φυσικό συστατικό που
βρίσκεται στις φυτικές ίνες.

Χρήση

Χρησιµοποιείται ως σταθεροποιητής, πηκτωµατογόνο
τροφίµων και ως διαλύτης στη βιοµηχανία τροφίµων.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Κρέµες γάλακτος, κρέµες µε λίγα λιπαρά.
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Αρ. ΕΚ

Ε465

Ονοµασία

Αιθυλοµεθυλοκυτταρίνη

Προέλευση

Ουσία που παράγεται µε χηµική επεξεργασία της
κυτταρίνης. Η κυτταρίνη αποτελεί φυσικό συστατικό που
βρίσκεται στις φυτικές ίνες.

Χρήση

Χρησιµοποιείται
ως
πηκτωµατογόνο τροφίµων
βιοµηχανία τροφίµων.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Κρέµες γάλακτος, κρέµες µε λίγα λιπαρά.

σταθεροποιητής
και ως διαλύτης

και
στη

Αρ. ΕΚ

Ε466

Ονοµασία

Καρβοξυµεθυλοκυτταρίνη

Προέλευση

Παράγεται από την κυτταρίνη µετά από κατεργασία µε
βάση και οξύ.

Χρήση

Χρησιµοποιείται
ως
πηκτωµατογόνο
και
σταθεροποιητής. Σταθεροποιεί τον αφρό, αποτρέπει τη
δηµιουργία κρυστάλλων και βελτιώνει την υφή των
τροφίµων. Χρησιµοποιείται και ως διαλύτης στη
βιοµηχανία τροφίµων.

Επιπτώσεις

∆εν προκαλεί ανεπιθύµητες παρενέργειες και δεν
απορροφάται καθόλου από τον οργανισµό.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Πλήρης παστεριωµένη κρέµα, τροφές για βρέφη και
νήπια.
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Αρ. ΕΚ

Ε468

Ονοµασία

Νάτριο της καρβοξυµεθυλοκυτταρίνης µε
σταυροδεσµούς

Προέλευση

Ουσία που λαµβάνεται χηµικά από την κυτταρίνη, η
οποία βρίσκεται στις φυτικές ίνες.

Χρήση

Χρησιµοποιείται
ως
γαλακτωµατοποιητής
και
σταθεροποιητής και ως διαλύτης στη βιοµηχανία
τροφίµων.

Προϊόντα
στα οποία
αποκλειστικά
επιτρέπεται
η χρήση

Στερεά διαιτητικά συµπληρώµατα διατροφής.

Αρ. ΕΚ

E469

Ονοµασία

Προϊόν ενζυµατικής υδρόλυσης της
καρβοξυµεθυλοκυτταρίνης

Προέλευση

Λαµβάνεται από την καρβοξυµεξυλοκυτταρίνη
ενζυµατική πέψη µε κυτταρινάση

Χρήση

Χρησιµοποιείται
κυρίως
ως
σταθεροποιητής,
πηκτωµατογόνο, στιλβωτικό µέσο και ως διαλύτης στη
βιοµηχανία τροφίµων.
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µε

Αρ. ΕΚ

Ε470α

Ονοµασία

Άλατα λιπαρών οξέων µε νάτριο, κάλιο και
ασβέστιο

Προέλευση

Λαµβάνονται είτε από εδώδιµα λίπη και έλαια είτε από
τα αποσταγµένα λιπαρά οξέα εδωδίµων λιπών και
ελαίων.

Χρήση

Χρησιµοποιούνται
ως
γαλακτωµατοποιητές,
σταθεροποιητές και αντισβολωτικά.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις για τις
ποσότητες που καταναλώνονται µέσω των τροφών.

Αρ. ΕΚ

E470β

Ονοµασία

Άλατα λιπαρών οξέων µε µαγνήσιο

Προέλευση

Λαµβάνονται είτε από εδώδιµα λίπη και έλαια είτε από τα
αποσταγµένα λιπαρά οξέα εδωδίµων λιπών και ελαίων.

Χρήση

Χρησιµοποιούνται κυρίως ως αντισβολωτικά και ως
διαλύτες σε χρωστικές ύλες και λιποδιάλυτα αντιοξειδωτικά
που προορίζονται για τρόφιµα.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις για τις
ποσότητες που καταναλώνονται µέσω των τροφών.
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Αρ. ΕΚ

Ε471

Ονοµασία

Μονο-και-δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων

Προέλευση

Παρασκευάζονται από γλυκερίνη και λιπαρά οξέα.

Χρήση

Χρησιµοποιούνται ως γαλακτωµατοποιητές,
σταθεροποιητές, πηκτωµατογόνα και ως διαλύτες σε
χρωστικές ύλες και λιποδιαλυτά αντιοξειδωτικά που
προορίζονται για τρόφιµα.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Σοκολάτα και προϊόντα σοκολάτας, µαρµελάδες,
ζελέδες, πλήρης παστεριωµένη κρέµα, νωπά ζυµαρικά
κ.α.

Αρ. ΕΚ

Ε472(α)

Ονοµασία

Εστέρες του οξικού οξέος µε µονο-και δι-γλυκερίδια
λιπαρών οξέων

Προέλευση

Παρασκευάζονται από εστέρες της γλυκερίνης και οξικό
οξύ.

Χρήση

Χρησιµοποιούνται ως γαλακτωµατοποιητές,
σταθεροποιητές, βελτιωτικό της υφής των τροφίµων και
ως διαλύτες στη βιοµηχανία τροφίµων.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Ψωµί παρασκευασµένο µόνο µε τα εξής συστατικά:
αλεύρι από σιτάρι, νερό, ζύµη ή µαγιά, αλάτι, τροφές για
βρέφη και νήπια κ.α.
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Αρ. ΕΚ

Ε472(β)

Ονοµασία

Εστέρες του γαλακτικού οξέος µε µονο-και
δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων

Προέλευση

Παρασκευάζονται µε εστεροποίηση του γαλακτικού
οξέος µε µονο-και δι-γλυκερίδια των λιπαρών οξέων.

Χρήση

Γαλακτωµατοποιητές και σταθεροποιητές.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Τροφές για βρέφη και νήπια κ.α.

Αρ. ΕΚ

Ε472(γ)

Ονοµασία

Εστέρες του κιτρικού οξέος µε µονο-και
δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων

Προέλευση

Παρασκευάζονται µε εστεροποίηση των µονο-και
δι-γλυκεριδίων των λιπαρών οξέων µε κιτρικό οξύ.

Χρήση

Γαλακτωµατοποιητές, σταθεροποιητές.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Τροφές για βρέφη και νήπια κ.α.
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Αρ. ΕΚ

Ε472(δ)

Ονοµασία

Εστέρες του τρυγικού οξέος µε µονο-και
δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων

Προέλευση

Παρασκευάζονται µε εστεροποίηση των µονο-και
δι-γλυκεριδίων των λιπαρών οξέων µε τρυγικό οξύ.

Χρήση

Γαλακτωµατοποιητές, σταθεροποιητές.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Ψωµί παρασκευασµένο µόνο µε τα εξής συστατικά:
αλεύρι από σιτάρι, νερό, ζύµη ή µαγιά, αλάτι, τροφές για
βρέφη και νήπια κ.α.

Αρ. ΕΚ

Ε472(ε)

Ονοµασία

Εστέρες του µονο-και δι-ακετυλο-τρυγικού οξέος µε
µόνο και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων

Προέλευση

Παρασκευάζονται από εστέρες της γλυκερίνης και
τρυγικό οξύ.

Χρήση

Γαλακτωµατοποιητές, σταθεροποιητές.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Ψωµί παρασκευασµένο µόνο µε τα εξής συστατικά:
αλεύρι από σιτάρι, νερό, ζύµη ή µαγιά, αλάτι, τροφές για
βρέφη και νήπια κ.α.
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Αρ. ΕΚ

Ε472(στ)

Ονοµασία

Μικτοί του οξικού και τρυγικού οξέος εστέρες µε
µονο-και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων

Προέλευση

Παρασκευάζονται συνθετικά.

Χρήση

Γαλακτωµατοποιητές, σταθεροποιητές.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Ψωµί παρασκευασµένο µόνο µε τα εξής συστατικά:
αλεύρι από σιτάρι, νερό, ζύµη ή µαγιά, αλάτι, τροφές για
βρέφη και νήπια κ.α.
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Αρ. ΕΚ

Ε473

Ονοµασία

Εστέρες λιπαρών οξέων µε τη σακχαρόζη

Προέλευση

Παρασκευάζονται συνθετικά

Χρήση

Χρησιµοποιούνται
ως
γαλακτωµατοποιητές,
σταθεροποιητές και ως διαλύτες στη βιοµηχανία
τροφίµων.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Καφές υγρός εγκυτιωµένος, εκλεκτά αρτοσκευάσµατα,
παγωτά, σούπες και ζωµοί, νωπά φρούτα (επιφανειακή
επεξεργασία), οινοπνευµατώδη ποτά (εκτός από το
κρασί και την µπύρα), τσίχλες, θερµικά επεξεργασµένα
προϊόντα κρέατος, ποτά µε βάση γαλακτοκοµικά
προϊόντα, διαιτητικές τροφές και παρασκευάσµατα κ.α.

Αρ. ΕΚ

Ε474

Ονοµασία

Σακχαρογλυκερίδια

Προέλευση

Παρασκευάζονται συνθετικά.

Χρήση

Χρησιµοποιούνται
ως
γαλακτωµατοποιητές,
σταθεροποιητές και ως διαλύτες στη βιοµηχανία
τροφίµων.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Καφές υγρός εγκυτιωµένος, εκλεκτά αρτοσκευάσµατα,
παγωτά, σούπες και ζωµοί, νωπά φρούτα (επιφανειακή
επεξεργασία), οινοπνευµατώδη ποτά (εκτός από το
κρασί και την µπύρα), τσίχλες, θερµικά επεξεργασµένα
προϊόντα κρέατος, ποτά µε βάση γαλακτοκοµικά
προϊόντα, διαιτητικές τροφές και παρασκευάσµατα κ.α.
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Αρ. ΕΚ

Ε475

Ονοµασία

Πολυγλυκερίδια λιπαρών οξέων

Προέλευση

Παρασκευάζονται συνθετικά.

Χρήση

Χρησιµοποιούνται
ως
γαλακτωµατοποιητές,
σταθεροποιητές και ως διαλύτες στη βιοµηχανία
τροφίµων.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Εκλεκτά αρτοσκευάσµατα, προϊόντα αυγών, τσίχλες,
επιδόρπια,
ζαχαρώδη
προϊόντα,
διαιτητικά
συµπληρώµατα διατροφής, σιτηρά προγεύµατος τύπου
Granola κ.α.

Αρ. ΕΚ

Ε476

Ονοµασία

Πολυγλυκερίδια του πολυρυκινελαϊκού οξέος

Προέλευση

Παρασκευάζονται συνθετικά.

Χρήση

Χρησιµοποιούνται
σταθεροποιητές.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις.

Προϊόντα
στα οποία
αποκλειστικά
επιτρέπεται
η χρήση

Λίπη για άλειµµα µε µέγιστη περιεκτικότητα σε λιπαρές
ουσίες 41%, παρεµφερή προϊόντα για άλειµµα µε
περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες κάτω του 10%,
σάλτσες για σαλάτες, είδη ζαχαροπλαστικής µε βάση το
κακάο, συµπεριλαµβανοµένης και της σοκολάτας.

ως
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γαλακτωµατοποιητές

και

Αρ. ΕΚ

Ε477

Ονοµασία

Εστέρες των λιπαρών οξέων µε την προπανοδιόλη1,2

Προέλευση

Παρασκευάζονται συνθετικά.

Χρήση

Χρησιµοποιούνται
ως
γαλακτωµατοποιητές.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Εκλεκτά
αρτοσκευάσµατα,
παγωτά,
ζαχαρώδη
προϊόντα,
επιδόρπια,
διαιτητικές
τροφές
και
παρασκευάσµατα, τεχνητή κρέµα γάλακτος κ.α.

Αρ. ΕΚ

σταθεροποιητές

και

Ε479β

Ονοµασία

Θερµικώς
οξειδωµένο
σογιέλαιο
που
έχει
αντιδράσει µε µόνο- και διγλυκερίδια λιπαρών
οξεών.

Προέλευση

Παρασκευάζεται συνθετικά.

Χρήση

Χρησιµοποιείται
σταθεροποιητής.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις.

Προϊόντα
στα οποία
αποκλειστικά
επιτρέπεται
η χρήση

Γαλακτώµατα λιπών για τηγάνισµα.

ως
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γαλακτωµατοποιητής

και

Αρ. ΕΚ

Ε481

Ονοµασία

Στεατοϋλο-2-γαλακτυλικό νάτριο

Προέλευση

Παρασκευάζεται συνθετικά.

Χρήση

Χρησιµοποιείται
ως
γαλακτωµατοποιητής.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Εκλεκτά αρτοσκευάσµατα, σιτηρά προγεύµατος, σνακς
µε βάση σιτηρά και πατάτες, οινοπνευµατώδη µε
περιεκτικότητα σε αλκοόλη λιγότερο από 15% κατ΄
όγκο, τσίχλες, προϊόντα κιµά και κρέατος σε µικρά
κοµµάτια, σκόνες για παρασκευή θερµών ροφηµάτων
κ.α.

σταθεροποιητής

και

Αρ. ΕΚ

Ε482

Ονοµασία

Στεατοϋλο-2-γαλακτυλικό ασβέστιο

Προέλευση

Παρασκευάζεται συνθετικά.

Χρήση

Χρησιµοποιείται ως σταθεροποιητής και
γαλακτωµατοποιητής.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Εκλεκτά αρτοσκευάσµατα, σιτηρά προγεύµατος, σνακς
µε βάση σιτηρά και πατάτες, οινοπνευµατώδη µε
περιεκτικότητα σε αλκοόλη λιγότερο από 15% κατ΄
όγκο, τσίχλες, προϊόντα κιµά και κρέατος σε µικρά
κοµµάτια, σκόνες για παρασκευή θερµών ροφηµάτων
κ.α.
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Αρ. ΕΚ

Ε483

Ονοµασία

Τρυγικό στεατύλιο

Προέλευση

Παρασκευάζεται από τρυγικό οξύ

Χρήση

Χρησιµοποιείται ως σταθεροποιητής και
γαλακτωµατοποιητής.

Επιπτώσεις

∆εν υπάρχουν γνωστές αρνητικές επιπτώσεις.

Προϊόντα
στα οποία
αποκλειστικά
επιτρέπεται
η χρήση

Επιδόρπια και
σιταρένιο ψωµί)

αρτοσκευάσµατα

(εκτός

από

το

Αρ. ΕΚ

Ε491

Ονοµασία

Μονοστεατική σορβιτάνη

Προέλευση

Παρασκευάζεται συνθετικά.

Χρήση

Χρησιµοποιείται ως σταθεροποιητής και
γαλακτωµατοποιητής.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Εκλεκτά αρτοσκευάσµατα, είδη ζαχαροπλαστικής µε
βάση το κακάο (συµπεριλαµβανοµένης της σοκολάτας),
ζαχαρώδη προϊόντα, γαλακτωµατοποιηµένες σάλτσες,
τσίχλες, µαρµελάδες ζελέ, διαιτητικά παρασκευάσµατα,
συµπυκνωµένα υγρά αφεψήµατα φρούτων και φυτικών
προϊόντων κ.α.
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Αρ. ΕΚ

Ε492

Ονοµασία

Τριστεατική σορβιτάνη

Προέλευση

Παρασκευάζεται συνθετικά από στεατικό οξύ

Χρήση

Χρησιµοποιείται
ως
γαλακτωµατοποιητής.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Εκλεκτά αρτοσκευάσµατα, είδη ζαχαροπλαστικής µε
βάση το κακάο (συµπεριλαµβανοµένης της σοκολάτας),
ζαχαρώδη προϊόντα, γαλακτωµατοποιηµένες σάλτσες,
τσίχλες, µαρµελάδες ζελέ, διαιτητικά παρασκευάσµατα,
συµπυκνωµένα υγρά αφεψήµατα φρούτων και φυτικών
προϊόντων κ.α.

σταθεροποιητής

και

Αρ. ΕΚ

Ε493

Ονοµασία

Μονολαυρική σορβιτάνη.

Προέλευση

Παρασκευάζεται συνθετικά.

Χρήση

Σταθεροποιητής,
γαλακτωµατοποιητής
αντιαφριστικός παράγοντας.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Εκλεκτά αρτοσκευάσµατα, είδη ζαχαροπλαστικής µε
βάση το κακάο (συµπεριλαµβανοµένης της σοκολάτας),
ζαχαρώδη προϊόντα, γαλακτωµατοποιηµένες σάλτσες,
τσίχλες, µαρµελάδες ζελέ, διαιτητικά παρασκευάσµατα,
συµπυκνωµένα υγρά αφεψήµατα φρούτων και φυτικών
προϊόντων κ.α.
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και

Αρ. ΕΚ

Ε494

Ονοµασία

Μονοελαϊκή σορβιτάνη

Προέλευση

Παρασκευάζεται συνθετικά.

Χρήση

Χρησιµοποιείται
ως
γαλακτωµατοποιητής.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Εκλεκτά αρτοσκευάσµατα, είδη ζαχαροπλαστικής µε
βάση το κακάο (συµπεριλαµβανοµένης της σοκολάτας),
ζαχαρώδη προϊόντα, γαλακτωµατοποιηµένες σάλτσες,
τσίχλες, µαρµελάδες, ζελέ, διαιτητικά παρασκευάσµατα,
συµπυκνωµένα υγρά αφεψήµατα φρούτων και φυτικών
προϊόντων κ.α.

σταθεροποιητής

και

Αρ. ΕΚ

Ε495

Ονοµασία

Μονοπαλµιτική σορβιτάνη

Προέλευση

Παρασκευάζεται συνθετικά.

Χρήση

Χρησιµοποιείται ως λιποδιαλυτός γαλακτωµατοποιητής
και σταθεροποιητής.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Εκλεκτά αρτοσκευάσµατα, είδη ζαχαροπλαστικής µε
βάση το κακάο (συµπεριλαµβανοµένης της σοκολάτας),
ζαχαρώδη προϊόντα, γαλακτωµατοποιηµένες σάλτσες,
τσίχλες, µαρµελάδες ζελέ, διαιτητικά παρασκευάσµατα,
συµπυκνωµένα υγρά αφεψήµατα φρούτων και φυτικών
προϊόντων κ.α.
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Αρ. ΕΚ

Ε500

Ονοµασία

Ανθρακικά άλατα νατρίου
Ε500(i) Ανθρακικό νάτριο
Ε500(ii) ΄Oξινο ανθρακικό νάτριο
Ε500(iii) Σεσκιανθρακικό νάτριο

Προέλευση

Ουσίες που παρασκευάζονται συνθετικά.

Χρήση

Χρησιµοποιούνται ως ρυθµιστές οξύτητας,
σταθεροποιητές, διογκωτικά µέσα και βελτιωτικά της
υφής των τροφών.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις από την
κατανάλωσή τους, όταν αυτή δεν υπερβαίνει τα
επιτρεπτά όρια.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Σοκολάτα και προϊόντα σοκολάτας, βούτυρο από όξινη
κρέµα γάλακτος, βρεφικές και παιδικές τροφές,
αφυδατωµένο ή µερικώς αφυδατωµένο γάλα κ.α.

Αρ. ΕΚ

Ε501

Ονοµασία

Ανθρακικά άλατα καλίου
Ε501(i) Ανθρακικό κάλιο
Ε501(ii) ΄Oξινο ανθρακικό κάλιο

Προέλευση

Παρασκευάζονται συνθετικά.

Χρήση

Βελτιώνουν την υφή των τροφίµων και
χρησιµοποιούνται ως ρυθµιστές οξύτητας,
σταθεροποιητές και διογκωτικά µέσα

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις από την
κατανάλωσή τους, όταν αυτή δεν υπερβαίνει τα
επιτρεπτά όρια.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Σοκολάτα και προϊόντα σοκολάτας, βρεφικές και
παιδικές
τροφές,
αφυδατωµένο
ή
µερικώς
αφυδατωµένο γάλα κ.α.
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Αρ. ΕΚ

Ε503

Ονοµασία

Ανθρακικά άλατα αµµωνίου
Ε503(i) Ανθρακικό αµµώνιο
Ε503(ii) ΄Oξινο ανθρακικό αµµώνιο

Προέλευση

Παρασκευάζονται συνθετικά.

Χρήση

Χρησιµοποιούνται ως ρυθµιστές οξύτητας,
σταθεροποιητές, διογκωτικά µέσα.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις από την
κατανάλωσή τους, όταν αυτή δεν υπερβαίνει τα
επιτρεπτά όρια.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Σοκολάτα και προϊόντα σοκολάτας, βρεφικές και
παιδικές τροφές κ.α.

Αρ. ΕΚ

Ε504

Ονοµασία

Ανθρακικά άλατα µαγνησίου
Ε504(i) Ανθρακικό µαγνήσιο
Ε504(ii) Ανθρακικό υδροξείδιο του µαγνησίου

Προέλευση

Παράγονται µε φυσικές και χηµικές µεθόδους.

Χρήση

Βελτιώνουν την υφή των τροφίµων, δρούν σαν
ρυθµιστές οξύτητας, σταθεροποιητές και διογκωτικά
µέσα.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις από την
κατανάλωσή τους, όταν αυτή δεν υπερβαίνει τα
επιτρεπτά όρια.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Τυρί που έχει υποστεί ωρίµανση, σοκολάτα και
προϊόντα σοκολάτας, χυµοί και νέκταρ ανανά κ.α.
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Αρ. ΕΚ

Ε507

Ονοµασία

Υδροχλωρικό οξύ

Προέλευση

Παράγεται συνθετικά. Είναι µια από τις χηµικές ουσίες
που παράγονται στο στοµάχι και βοηθούν στη
λειτουργία της χώνευσης.

Χρήση

Ρυθµιστής οξύτητας.

Επιπτώσεις

Στις ποσότητες που χρησιµοποιείται στα τρόφιµα δεν
µπορεί να προκαλέσει βλάβη στον οργανισµό.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Παιδικές τροφές (για ρύθµιση της οξύτητας).

Αρ. ΕΚ

Ε508

Ονοµασία

Χλωριούχο κάλιο

Προέλευση

Απαντάται στη φύση ως ορυκτό άλας.

Χρήση

Υποκατάστατο
συµπλήρωµα.

Επιπτώσεις

Στις ποσότητες που χρησιµοποιείται στα τρόφιµα δεν
µπορεί να προκαλέσει βλάβη στον οργανισµό.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Υποκατάστατα µαγειρικού άλατος.

του
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µαγειρικού

άλατος,

διαιτητικό

Αρ. ΕΚ

Ε509

Ονοµασία

Χλωριούχο ασβέστιο

Προέλευση

Είναι προϊόν των φυσικών αλµυρών νερών αλλά
παρασκευάζεται και συνθετικά.

Χρήση

Χρησιµοποιείται ως συµπλοκοποιητής, σταθεροποιητής
και ως διαλύτης στη βιοµηχανία τροφίµων.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Τυρί που έχει υποστεί ωρίµανση, αφυδατωµένο και
µερικώς αφυδατωµένο γάλα κ.α.

Αρ. ΕΚ

Ε511

Ονοµασία

Χλωριούχο µαγνήσιο

Προέλευση

Παρασκευάζεται συνθετικά.

Χρήση

Χρησιµοποιείται κυρίως ως βελτιωτικό της υφής των
τροφίµων και ως διαλύτης στη βιοµηχανία τροφίµων.
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Αρ. ΕΚ

Ε512

Ονοµασία

Χλωριούχος κασσίτερος

Προέλευση

Παρασκευάζεται συνθετικά.

Χρήση

Χρησιµοποιείται ως αντιοξειδωτικό

Προϊόντα
στα οποία
αποκλειστικά
επιτρέπεται
η χρήση

Σπαράγγια σε κονσέρβες και δοχεία
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Αρ. ΕΚ

Ε513

Ονοµασία

Θειικό Οξύ

Προέλευση

Παρασκευάζεται συνθετικά.

Χρήση

Οξύ.

Επιπτώσεις

Αν και είναι πολύ διαβρωτικό, το οξύ χρησιµοποιείται
στα τρόφιµα σε τόσο µικρές ποσότητες ώστε να µην
προκαλούνται βλάβες στον οργανισµό.

Αρ. ΕΚ

Ε514

Ονοµασία

Άλατα του θειικού οξέος µε νάτριο
Ε514(i) Θειικό νάτριο
Ε514(ii) ΄Oξινο θειικό νάτριο

Προέλευση

Απαντάται στη φύση ως συστατικό διαφόρων ορυκτών.

Χρήση

Χρησιµοποιείται
καραµέλλας.

Επιπτώσεις

Αυξηµένη πρόσληψη νατρίου µπορεί να προκαλέσει
προβλήµατα στους νεφροπαθείς και καρδιοπαθείς.
Είναι πολύ αποτελεσµατικό καθαρτικό.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Η χρήση τους είναι περιορισµένη.

κατά
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τη

διαδικασία

παραγωγής

Αρ. ΕΚ

Ε515

Ονοµασία

Άλατα θειικού οξέος µε κάλιο
Ε515(i) Θειικό κάλιο
Ε515(ii) Όξινο θειικό κάλιο

Προέλευση

Απαντάται στη φύση ως τριπλό θειικό άλας καλίου,
µαγνησίου και ασβεστίου.

Χρήση

Υποκατάστατο άλατος για δίαιτες χαµηλές σε νάτριο.
Χρησιµοποιείται και ως διαλύτης στη βιοµηχανία
τροφίµων.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις.

Αρ. ΕΚ

Ε516

Ονοµασία

Θειικό Ασβέστιο

Προέλευση

Απαντάται στη φύση ως ορυκτό (γύψος).

Χρήση

Χρησιµοποιείται κυρίως ως σταθεροποιητής
συµπλοκοποιητής και ως διαλύτης στη βιοµηχανία
τροφίµων.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις.
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Αρ. ΕΚ

Ε517

Ονοµασία

Θειικό Αµµώνιο

Προέλευση

Παρασκευάζεται συνθετικά.

Χρήση

Χρησιµοποιείται κυρίως ως διαλύτης στη βιοµηχανία
τροφίµων.

Αρ. ΕΚ

Ε520

Ονοµασία

Θειϊκό αργίλιο

Προέλευση

Ανόργανο άλας που βρίσκεται
παρασκευάζεται και συνθετικά.

Χρήση

Βελτιωτικό της υφής των τροφίµων, ρυθµιστής οξύτητας
και σταθεροποιητής.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις από την
κατανάλωσή του, όταν αυτή δεν υπερβαίνει τα
επιτρεπτά όρια.

Προϊόντα
στα οποία
αποκλειστικά
επιτρέπεται
η χρήση

Λεύκωµα αυγού, ζαχαρωµένα,
γλασαρισµένα οπωροκηπευτικά.
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στη

φύση

αλλά

κρυσταλλωµένα

ή

Αρ. ΕΚ

Ε521

Ονοµασία

Θειϊκό αργιλιονάτριο

Προέλευση

Ανόργανο άλας που βρίσκεται
παρασκευάζεται και συνθετικά.

Χρήση

Βελτιωτικό της υφής των τροφίµων, ρυθµιστής οξύτητας
και σταθεροποιητής

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις από την
κατανάλωσή του, όταν αυτή δεν υπερβαίνει τα
επιτρεπτά όρια.

Προϊόντα
στα οποία
αποκλειστικά
επιτρέπεται
η χρήση

Λεύκωµα αυγού, ζαχαρωµένα,
γλασαρισµένα οπωροκηπευτικά.

στη

φύση

αλλά

κρυσταλλωµένα

ή

Αρ. ΕΚ

Ε522

Ονοµασία

Θειϊκό αργιλιοκάλιο

Προέλευση

Ανόργανο άλας που βρίσκεται
παρασκευάζεται και συνθετικά.

Χρήση

Βελτιωτικό της υφής των τροφίµων, ρυθµιστής οξύτητας
και σταθεροποιητής.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις από την
κατανάλωσή του, όταν αυτή δεν υπερβαίνει τα
επιτρεπτά όρια.

Προϊόντα
στα οποία
αποκλειστικά
επιτρέπεται
η χρήση

Λεύκωµα αυγού, ζαχαρωµένα,
γλασαρισµένα οπωροκηπευτικά.
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στη

φύση

αλλά

κρυσταλλωµένα

ή

Αρ. ΕΚ

Ε523

Ονοµασία

Θειϊκό αργιλιοαµµώνιο

Προέλευση

Ανόργανο άλας που βρίσκεται
παρασκευάζεται και συνθετικά.

Χρήση

Βελτιωτικό της υφής των τροφίµων, ρυθµιστής οξύτητας
και σταθεροποιητής.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις από την
κατανάλωσή του, όταν αυτή δεν υπερβαίνει τα
επιτρεπτά όρια.

Προϊόντα
στα οποία
αποκλειστικά
επιτρέπεται
η χρήση

Λεύκωµα αυγού, ζαχαρωµένα,
γλασαρισµένα οπωροκηπευτικά.

στη

φύση

αλλά

κρυσταλλωµένα

ή

Αρ. ΕΚ

Ε524

Ονοµασία

Υδροξείδιο του νατρίου (Καυστική σόδα)

Προέλευση

Παρασκευάζεται συνθετικά.

Χρήση

Βάση για
τροφίµων.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις από την
κατανάλωση του, όταν δεν υπερβαίνει τα επιτρεπτά
όρια.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Σοκολάτα και
ζελέδες κ.α.

την

εξουδετέρωση

προϊόντα
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της

σοκολάτας,

οξύτητας

των

µαρµελάδες,

Αρ. ΕΚ

Ε525

Ονοµασία

Υδροξείδιο του καλίου

Προέλευση

Παρασκευάζεται συνθετικά.

Χρήση

Βάση, για εξουδετέρωση της οξύτητας τροφίµων.

Επιπτώσεις

∆ε χρησιµοποιείται
καυστικές.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Σοκολάτα, προϊόντα σοκολάτας κ.α.

σε

ποσότητες

που

να

είναι

Αρ. ΕΚ

Ε526

Ονοµασία

Υδροξείδιο του ασβεστίου

Προέλευση

Παρασκευάζεται από την υδρόλυση του ασβέστη.

Χρήση

Χρησιµοποιείται κυρίως ως σταθεροποιητής και βάση
για εξουδετέρωση της οξύτητας των τροφίµων.

Επιπτώσεις

∆ε χρησιµοποιείται
καυστικές.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Σοκολάτα, προϊόντα σοκολάτας κ.α.
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σε

ποσότητες

που θα

ήταν

Αρ. ΕΚ

Ε527

Ονοµασία

Υδροξείδιο του αµµωνίου

Προέλευση

Παρασκευάζεται από αέριο αµµωνία.

Χρήση

Χρησιµοποιείται κυρίως ως βάση για εξουδετέρωση της
οξύτητας των τροφίµων.

Επιπτώσεις

∆ε χρησιµοποιείται
καυστικές.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Σοκολάτα, προϊόντα σοκολάτας κ.α.

σε

ποσότητες

που θα

ήταν

Αρ. ΕΚ

Ε528

Ονοµασία

Υδροξείδιο του µαγνησίου

Προέλευση

Απαντάται στη φύση ως ορυκτό (οξείδιο µαγνησίου).

Χρήση

Βάση για εξουδετέρωση της οξύτητας των τροφίµων.

Επιπτώσεις

∆ε χρησιµοποιείται
καυστικές.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Σοκολάτα, προϊόντα σοκολάτας κ.α.
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σε

ποσότητες

που θα

ήταν

Αρ. ΕΚ

Ε529

Ονοµασία

Oξείδιο του ασβεστίου

Προέλευση

Παρασκευάζεται από ασβεστόλιθο.

Χρήση

Βάση για εξουδετέρωση της οξύτητας στα τρόφιµα.

Επιπτώσεις

∆ε χρησιµοποιείται
καυστικές.

σε

ποσότητες

που θα

Αρ. ΕΚ

Ε530

Ονοµασία

Οξείδιο του µαγνησίου

Προέλευση

Απαντάται στη φύση ως ορυκτό.

Χρήση

Αντισβολωτικός
παράγοντας,
βάση
εξουδετέρωση της οξύτητας των τροφίµων.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Σοκολάτα, προϊόντα σοκολάτας κ.α.
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για

ήταν

την

Αρ. ΕΚ

Ε535

Ονοµασία

Σιδηροκυανιούχο νάτριο

Προέλευση

Παρασκευάζεται συνθετικά.

Χρήση

Αντισβολωτικό, ειδικά για το αλάτι και τα υποκατάστατα
του.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις για τις
ποσότητες που περιέχονται στα τρόφιµα.

Προϊόντα
στα οποία
αποκλειστικά
επιτρέπεται
η χρήση

Αλάτι και τα υποκατάστατά του.

Αρ. ΕΚ

Ε536

Ονοµασία

Σιδηροκυανιούχο κάλιο

Προέλευση

Παρασκευάζεται συνθετικά.

Χρήση

Αντισβολωτικό, ειδικά για το αλάτι και τα υποκατάστατά
του.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις για τις
ποσότητες που περιέχονται στα τρόφιµα.

Προϊόντα
στα οποία
αποκλειστικά
επιτρέπεται
η χρήση

Αλάτι και τα υποκατάστατά του.
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Αρ. ΕΚ

Ε538

Ονοµασία

Σιδηροκυανιούχο ασβέστιο

Προέλευση

Παρασκευάζεται συνθετικά.

Χρήση

Αντισβολωτικό, ειδικά για το αλάτι και τα υποκατάστατα
του.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις για τις
ποσότητες που περιέχονται στα τρόφιµα.

Προϊόντα
στα οποία
αποκλειστικά
επιτρέπεται
η χρήση

Αλάτι και τα υποκατάστατά του .

Αρ. ΕΚ

Ε541

Ονοµασία

Φωσφορικό αργιλιονάτριο (όξινη ουσία)

Προέλευση

Παρασκευάζεται
φωσφορικό οξύ.

Χρήση

Ως συστατικό των διογκωτικών στα άλευρα της
ζαχαροπλαστικής.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις από την
κατανάλωση του, όταν αυτή δεν υπερβαίνει τα
επιτρεπτά όρια.

Προϊόντα
στα οποία
αποκλειστικά
επιτρέπεται
η χρήση

Εκλεκτά αρτοσκευάσµατα (µόνο scones και σπογγώδη
αρτοσκευάσµατα).

από

158

πολύ

ψηλής

καθαρότητας

Αρ. ΕΚ

Ε551

Ονοµασία

∆ιοξείδιο του πυριτίου

Προέλευση

Το διοξείδιο του πυριτίου είναι ορυκτό που βρίσκεται
στην άµµο και σχηµατίζει συνήθως βράχους. Υφίσταται
ειδική επεξεργασία πριν χρησιµοποιηθεί στα τρόφιµα.

Χρήση

Χρησιµοποιείται ως αντισβολωτικό, πηκτωµατογόνο,
σταθεροποιητής και γαλακτωµατοποιητής.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Αποξηραµένα τρόφιµα σε σκόνη, αλάτι και τα
υποκατάστατά
του,
διαιτητικά
συµπληρώµατα
διατροφής, τσίχλες, ρύζι, λουκάνικα (µόνο επιφανειακή
επεξεργασία), αρτύµατα, τυρί ή αποµιµήσεις τυριού σε
φέττες κ.α.

Αρ. ΕΚ

Ε552

Ονοµασία

Πυριτικό ασβέστιο

Προέλευση

Φυσικά απαντώµενο ορυκτό στους ασβεστόλιθους.
Εµπορικά το πυριτικό ασβέστιο παρασκευάζεται από
ασβέστη και γη διατόµων κάτω από προσεκτικά
ελεγµένες συνθήκες.

Χρήση

Χρησιµοποιείται ως αντισβολωτικό.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί επιπτώσεις.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Αποξηραµένα τρόφιµα σε σκόνη, αλάτι και τα
υποκατάστατά
του,
διαιτητικά
συµπληρώµατα
διατροφής, τσίχλες, ρύζι, λουκάνικα (µόνο επιφανειακή
επεξεργασία), αρτύµατα, τυρί ή αποµιµήσεις τυριού σε
φέττες κ.α.
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Αρ. ΕΚ

Ε553(α)

Ονοµασία

(i)
(ii)

Ορθοπυριτικό µαγνήσιο
Τριπυριτικό µαγνήσιο

Προέλευση

Παρασκευάζονται συνθετικά.

Χρήση

Χρησιµοποιούνται ως
αντιόξινοι παράγοντες.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Αποξηραµένα τρόφιµα σε σκόνη, αλάτι και τα
υποκατάστατά
του,
διαιτητικά
συµπληρώµατα
διατροφής, τσίχλες, ρύζι, λουκάνικα (µόνο επιφανειακή
επεξεργασία), αρτύµατα, τυρί ή αποµιµήσεις τυριού σε
φέττες κ.α.

Αρ. ΕΚ

Ε553(β)

Ονοµασία

Τάλκης

Προέλευση

Ορυκτό που υπάρχει στη φύση και χρησιµοποιείται
κατόπιν ειδικής επεξεργασίας.

Χρήση

Χρησιµοποιείται ως αντισβολωτικό µέσο και ως
διαλύτης χρωστικών ουσιών στη βιοµηχανία τροφίµων.

Επιπτώσεις

Στις ποσότητες που περιέχεται στα τρόφιµα θεωρείται
ασφαλές.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Αποξηραµένα τρόφιµα σε σκόνη, αλάτι και τα
υποκατάστατά
του,
διαιτητικά
συµπληρώµατα
διατροφής, τσίχλες, ρύζι, λουκάνικα (µόνο επιφανειακή
επεξεργασία), αρτύµατα, τυρί ή αποµιµήσεις τυριού σε
φέττες κ.α.
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αντισβολωτικά

µέσα

και

Αρ. ΕΚ

Ε554

Ονοµασία

Πυριτικό αργιλονάτριο

Προέλευση

Υπάρχει στη φύση ως ορυκτό και χρησιµοποιείται στα
τρόφιµα κατόπιν ειδικής επεξεργασίας.

Χρήση

Αντισβολωτικό.

Επιπτώσεις

Σύµφωνα µε διάφορες επιστηµονικές αναφορές, οι
υψηλές δόσεις αλουµινίου µπορεί να επιδεινώσουν την
κατάσταση ασθενών µε νεφρική ανεπάρκεια ή
προβλήµατα οστών. Στις δόσεις που υπάρχει στα
τρόφιµα δεν προκαλεί ανησυχία.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Αποξηραµένα τρόφιµα σε σκόνη, αλάτι και τα
υποκατάστατά
του,
διαιτητικά
συµπληρώµατα
διατροφής, τσίχλες, ρύζι, λουκάνικα (µόνο επιφανειακή
επεξεργασία), αρτύµατα, τυρί ή αποµιµήσεις τυριού σε
φέττες κ.α.

Αρ. ΕΚ

Ε555

Ονοµασία

Πυριτικό αργιλιοκάλιο

Χρήση

Αντισβολωτικό.

Επιπτώσεις

Σύµφωνα µε διάφορες επιστηµονικές αναφορές, οι
υψηλές δόσεις αλουµινίου µπορεί να επιδεινώσουν την
κατάσταση ασθενών µε νεφρική ανεπάρκεια ή
προβλήµατα οστών. Στις δόσεις που υπάρχει στα
τρόφιµα δεν προκαλεί ανησυχία.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Αποξηραµένα τρόφιµα σε σκόνη, αλάτι και τα
υποκατάστατά
του,
διαιτητικά
συµπληρώµατα
διατροφής, τσίχλες, ρύζι, λουκάνικα (µόνο επιφανειακή
επεξεργασία), αρτύµατα, τυρί ή αποµιµήσεις τυριού σε
φέττες κ.α.
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Αρ. ΕΚ

Ε556

Ονοµασία

Πυριτικό αργιλιοασβέστιο

Προέλευση

Απαντάται στη φύση ως ορυκτό. Χρησιµοποιείται στα
τρόφιµα µετά από ειδική επεξεργασία.

Χρήση

Αντισβολωτικό.

Επιπτώσεις

Σύµφωνα µε διάφορες επιστηµονικές αναφορές, οι
υψηλές δόσεις αλουµινίου µπορεί να επιδεινώσουν την
κατάσταση ασθενών µε νεφρική ανεπάρκεια ή
προβλήµατα οστών. Στις δόσεις που υπάρχουν στα
τρόφιµα δεν προκαλεί ανησυχία.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Αποξηραµένα τρόφιµα σε σκόνη, αλάτι και τα
υποκατάστατά
του,
διαιτητικά
συµπληρώµατα
διατροφής, τσίχλες, ρύζι, λουκάνικα (µόνο επιφανειακή
επεξεργασία), αρτύµατα, τυρί ή αποµιµήσεις τυριού σε
φέττες κ.α.

Αρ. ΕΚ

Ε558

Ονοµασία

Μπεντονίτης

Προέλευση

Εξάγεται από µια ειδική λάσπη που πιστεύεται ότι
προήλθε από την αποσύνθεση της ηφαιστειακής
τέφρας.

Χρήση

Αντισβολωτικό
µέσο,
διαυγαστικό
µέσο
και
γαλακτωµατοποιητής. Χρησιµοποιείται επίσης ως
διαλύτης χρωστικών ουσιών στη βιοµηχανία τροφίµων.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις.
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Αρ. ΕΚ

Ε559

Ονοµασία

Πυριτικό αργίλιο (Καολίνη)

Προέλευση

Ορυκτό που υπάρχει στο γρανίτη και χρησιµοποιείται
στα τρόφιµα µετά από ειδική επεξεργασία.

Χρήση

Αντισβολωτικό, διαυγαστικό µέσο. Χρησιµοποιείται
επίσης ως διαλύτης χρωστικών ουσιών στη βιοµηχανία
τροφίµων.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Αποξηραµένα τρόφιµα σε σκόνη, αλάτι και τα
υποκατάστατά
του,
διαιτητικά
συµπληρώµατα
διατροφής, τσίχλες, ρύζι, λουκάνικα (µόνο επιφανειακή
επεξεργασία), αρτύµατα, τυρί ή αποµιµήσεις τυριού σε
φέττες κ.α.

Αρ. ΕΚ

Ε570

Ονοµασία

Λιπαρά οξέα (γραµµικά)

Προέλευση

Λαµβάνονται από λίπη και έλαια.

Χρήση

Χρησιµοποιείται ως διαλύτης σε υλικά γλασαρίσµατος
για φρούτα.
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Αρ. ΕΚ

Ε574

Ονοµασία

Γλυκονικό οξύ

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Η χρήση του είναι πολύ περιορισµένη.

Αρ. ΕΚ

Ε575

Ονοµασία

Γλυκόνο-δ-λακτόνη

Προέλευση

Παρασκευάζεται συνθετικά µε οξείδωση της γλυκόζης.

Χρήση

Μέσο οξίνισης, συµπλοκοποιητής.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Τυριά,
κονσερβοποιηµένα
και
εµφιαλωµένα
οπωροκηπευτικά, νωπά ζυµαρικά, τροφές για βρέφη
και νήπια κ.α.
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Αρ. ΕΚ

Ε576

Ονοµασία

Γλυκονικό νάτριο

Προέλευση

Παρασκευάζεται
συνθετικά,
γλυκονικού οξέος.

Χρήση

Χρησιµοποιείται κυρίως ως συµπλοκοποιητής.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

∆εν χρησιµοποιείται πολύ.

άλας

νατρίου

του

Αρ. ΕΚ

Ε577

Ονοµασία

Γλυκονικό κάλιο

Προέλευση

Παρασκευάζεται συνθετικά, άλας καλίου του γλυκονικού
οξέος.

Χρήση

Χρησιµοποιείται κυρίως ως συµπλοκοποιητής.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

∆εν χρησιµοποιείται πολύ.
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Αρ. ΕΚ

Ε578

Ονοµασία

Γλυκονικό ασβέστιο

Προέλευση

Παρασκευάζεται συνθετικά από γλυκονικό οξύ.

Χρήση

Ρυθµιστής οξύτητας, συµπλοκοποιητής.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

∆εν χρησιµοποιείται πολύ.
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Αρ. ΕΚ

Ε579

Ονοµασία

Γλυκονικός σίδηρος

Προέλευση

Παρασκευάζεται συνθετικά.

Προϊόντα
στα οποία
αποκλειστικά
επιτρέπεται
η χρήση

Ελιές µαυρισµένες µε οξείδωση.

Αρ. ΕΚ

Ε585

Ονοµασία

Γαλακτικός σίδηρος

Προέλευση

Παρασκευάζεται συνθετικά.

Προϊόντα
στα οποία
αποκλειστικά
επιτρέπεται
η χρήση

Ελιές µαυρισµένες µε οξείδωση.
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Αρ. ΕΚ

Ε620

Ονοµασία

Γλουταµινικό οξύ

Προέλευση

Αρκετά διαδεδοµένο στη φύση. Βιοµηχανικά παράγεται
κυρίως µε ζύµωση της µελάσσας.

Χρήση

Στα τρόφιµα χρησιµοποιείται σαν ενισχυτής γεύσης.

Επιπτώσεις

Χρησιµοποιείται συνήθως ως άλας µε νάτριο, βλέπε
Ε621 για επιπτώσεις.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Ζωµοί σε κύβους, σούπες στιγµιαίας παρασκευής,
σάλτσες κ.α.

Αρ. ΕΚ

Ε621

Ονοµασία

Γλουταµινικό νάτριο

Προέλευση

Υπάρχει στα φυτά και στα ζώα. Παράγεται όµως και
συνθετικά.

Χρήση

Χρησιµοποιείται ως ενισχυτής της γεύσης. ∆ηµιουργεί
στις τροφές µια ιδιαίτερη γεύση που δεν µοιάζει µε τις
κλασσικές (γλυκό, αλµυρό, πικρό, ξινό).

Επιπτώσεις

Όταν λαµβάνεται σε λογικές δόσεις και στις ποσότητες
που επιτρέπεται να χρησιµοποιείται στα τρόφιµα δεν
συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας.
Πειράµατα σε ζώα έδειξαν ότι σε µεγάλες δόσεις µπορεί
να προκληθούν διαταραχές στα κύτταρα του
εγκεφάλου.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Ζωµοί σε κύβους, σούπες στιγµιαίας παρασκευής,
σάλτσες κ.α.
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Αρ. ΕΚ

Ε622

Ονοµασία

Όξινο γλουταµινικό κάλιο

Προέλευση

Παρασκευάζεται συνθετικά.

Χρήση

Ενισχυτικό της γεύσης των τροφίµων.

Επιπτώσεις

Σε µεγάλες ποσότητες, εξαιτίας του καλίου, µπορεί να
προκαλέσει ναυτία και εµετό. Στις δόσεις που
περιέχεται στα τρόφιµα είναι ασφαλές.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Ζωµοί σε κύβους, σούπες στιγµιαίας παρασκευής,
σάλτσες κ.α.

Αρ. ΕΚ

Ε623

Ονοµασία

Όξινο γλουταµινικό ασβέστιο

Προέλευση

Παρασκευάζεται συνθετικά.

Χρήση

Ενισχυτικό
της
γεύσης
χρησιµοποιείται συχνά.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Ζωµοί σε κύβους, σούπες στιγµιαίας παρασκευής,
σάλτσες, αρτύµατα, καρυκεύµατα κ.α.
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των

τροφίµων,

δεν

Αρ. ΕΚ

Ε624

Ονοµασία

Όξινο γλουταµινικό αµµώνιο

Προέλευση

Παρασκευάζεται συνθετικά.

Χρήση

Ενισχυτικό
της
γεύσης
χρησιµοποιείται συχνά.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Ζωµοί σε κύβους, σούπες στιγµιαίας παρασκευής,
σάλτσες, αρτύµατα, καρυκεύµατα κ.α.

των

τροφίµων,

δεν

Αρ. ΕΚ

Ε625

Ονοµασία

Όξινο γλουταµινικό µαγνήσιο

Προέλευση

Παρασκευάζεται συνθετικά.

Χρήση

Ενισχυτικό
της
γεύσης
χρησιµοποιείται συχνά.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Ζωµοί σε κύβους, σούπες στιγµιαίας παρασκευής,
σάλτσες, αρτύµατα, καρυκεύµατα κ.α.
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των

τροφίµων,

δεν

Αρ. ΕΚ

Ε626

Ονοµασία

Γουανιλικό οξύ

Χρήση

Ενισχυτικό της γεύσης των τροφίµων.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις από την
κατανάλωση του, όταν αυτή δεν υπερβαίνει τα
επιτρεπτά όρια.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Τρόφιµα γενικά εκτός από µη επεξεργασµένα τρόφιµα,
µέλι, βούτυρο, γάλα, σάκχαρα, καφέ κ.α.

Αρ. ΕΚ

Ε627

Ονοµασία

Γουανιλικό νάτριο

Προέλευση

Άλας του γουανιλικού οξέος µε νάτριο. Βιοµηχανικά
εξάγεται κυρίως από τις σαρδέλες.

Χρήση

Ενισχυτικό της γεύσης των τροφίµων.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις από την
κατανάλωση του, όταν αυτή δεν υπερβαίνει τα
επιτρεπτά όρια.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Τρόφιµα γενικά εκτός από µη επεξεργασµένα τρόφιµα,
µέλι, βούτυρο, γάλα, σάκχαρα, καφέ κ.α.
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Αρ. ΕΚ

Ε628

Ονοµασία

Γουανιλικό κάλιο

Προέλευση

Άλας του γουανιλικού οξέος µε κάλιο.

Χρήση

Ενισχυτικό
της
γεύσης
χρησιµοποιείται συχνά.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Τρόφιµα γενικά εκτός από µη επεξεργασµένα τρόφιµα,
µέλι, βούτυρο, γάλα, σάκχαρα, καφέ κ.α.

των

τροφίµων,

δεν

Αρ. ΕΚ

Ε629

Ονοµασία

Γουανιλικό ασβέστιο

Προέλευση

Άλας του γουανιλικού οξέος µε ασβέστιο.

Χρήση

Ενισχυτικό
της
γεύσης
χρησιµοποιείται συχνά.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Τρόφιµα γενικά εκτός από µη επεξεργασµένα τρόφιµα,
µέλι, βούτυρο, γάλα, σάκχαρα, καφέ κ.α.
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των

τροφίµων,

δεν

Αρ. ΕΚ

Ε630

Ονοµασία

Ινοσινικό οξύ

Χρήση

Ενισχυτικό
της
γεύσης
χρησιµοποιείται συχνά.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Τρόφιµα γενικά εκτός από µη επεξεργασµένα τρόφιµα,
µέλι, βούτυρο, γάλα, σάκχαρα, καφέ κ.α.

των

τροφίµων,

δεν

Αρ. ΕΚ

Ε631

Ονοµασία

Ινοσινικό νάτριο

Προέλευση

Εξάγεται από εκχυλίσµατα κρέατος και ψαριών (κυρίως
σαρδέλας).

Χρήση

Ενισχυτής της γεύσης.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν γίνει γνωστές αρνητικές επιπτώσεις στον
οργανισµό.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Αρτύµατα και καρυκεύµατα.
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Αρ. ΕΚ

Ε632

Ονοµασία

Ινοσινικό κάλιο

Χρήση

Ενισχυτικό
της
γεύσης
χρησιµοποιείται συχνά.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Αρτύµατα και καρυκεύµατα.

Αρ. ΕΚ

Ε633

Ονοµασία

Ινοσινικό ασβέστιο

Χρήση

Ενισχυτικό
της
γεύσης
χρησιµοποιείται συχνά.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Αρτύµατα και καρυκεύµατα.
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των

τροφίµων,

δεν

των

τροφίµων,

δεν

Αρ. ΕΚ

Ε634

Ονοµασία

Άλατα µε ασβέστιο των 5- ριβοζονουκλεοτιδίων.

Προέλευση

Παρασκευάζεται συνθετικά.

Χρήση

Ενισχυτικό της γεύσης
χρησιµοποιείται συχνά.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Αρτύµατα και καρυκεύµατα.

για

τα

τρόφιµα,

δεν

Αρ. ΕΚ

Ε635

Ονοµασία

Άλατα µε νάτριο των 5 - ριβοζονουκλεοτιδίων

Προέλευση

Παρασκευάζεται συνθετικά.

Χρήση

Ενισχυτικό γεύσης για τα τρόφιµα.

Επιπτώσεις

∆εν είναι γνωστές ανεπιθύµητες παρενέργειες αλλά δεν
επιτρέπεται σε τροφές ειδικά παρασκευασµένες για
βρέφη και παιδιά. Άνθρωποι που υποφέρουν από
αρθρίτιδα πρέπει να το αποφεύγουν.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Αρτύµατα και καρυκεύµατα.
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Αρ. ΕΚ

Ε640

Ονοµασία

Γλυκίνη και το άλας της µε νάτριο.

Προέλευση

Είναι ένα αµινοξύ και βρίσκεται σε αφθονία στη ζελατίνη
και το ζαχαροκάλαµο. Παρασκευάζεται συνθετικά µε
αντίδραση αµµωνίας και χλωρικού οξέος.

Χρήση

Χρησιµοποιείται κυρίως ως ρυθµιστής οξύτητας και ως
διαλύτης στη βιοµηχανία τροφίµων.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις.

Αρ. ΕΚ

Ε650

Ονοµασία

Οξικός ψευδάργυρος

Προέλευση

Παρασκευάζεται συνθετικά.

Χρήση

Περιορισµένη χρήση.

Προϊόντα
στα οποία
αποκλειστικά
επιτρέπεται
η χρήση

Τσίχλες.
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Αρ. ΕΚ

Ε900

Ονοµασία

∆ιµεθυλοπολυσιλοξάνη

Προέλευση

Παρασκευάζεται συνθετικά.

Χρήση

Χρησιµοποιείται κυρίως
αντιαφριστικό µέσο.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις για τις
ποσότητες που περιέχονται στα τρόφιµα.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Μαρµελάδες, χυµός ανανά, αναψυκτικά, σούπες,
ζωµοί, είδη ζαχαροπλαστικής (εκτός από σοκολάτα),
κονσερβοποιηµένα και εµφιαλωµένα οπωροκηπευτικά,
τσίχλες, κρασί κ.α.

ως

αντισβολωτικό

και

Αρ. ΕΚ

Ε901

Ονοµασία

Κηρός µελισσών λευκός και κίτρινος

Προέλευση

Συστατικό της κηρύθρας.

Χρήση

Στιλβωτικό µέσο, µέσο για γλασάρισµα.

Επιπτώσεις

Οι ρητίνες που περιέχονται στο κερί µερικές φορές
προκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις σε άτοµα µε
υπερευαισθησία.

Προϊόντα
στα οποία
αποκλειστικά
επιτρέπεται
η χρήση

∆ιαιτητικά
συµπληρώµατα
διατροφής,
νωπά
εσπεριδοειδή, µήλα, αχλάδια, ροδάκινα και ανανάδες
(µόνο επιφανειακή επεξεργασία)
Ως µέσο για γλασάρισµα µόνο για:
- είδη ζαχαροπλαστικής (συµπεριλαµβανοµένης και
της σοκολάτας)
- εκλεκτά αρτοσκευάσµατα µε επικάλυψη σοκολάτας
- σνακς
- ξηρούς καρπούς
- άφρυκτο καφέ
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Αρ. ΕΚ

Ε902

Ονοµασία

Κανδελιλλικός κηρός

Προέλευση

Λαµβάνεται από τα φύλλα του φυτού candelilla,
Euphοrbia antisyphilitica.
Μέσο για επιφανειακή επικάλυψη τροφίµων.

Χρήση
Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις στον
άνθρωπο.

Προϊόντα
στα οποία
αποκλειστικά
επιτρέπεται
η χρήση

∆ιαιτητικά
συµπληρώµατα
διατροφής,
νωπά
εσπεριδοειδή, µήλα, αχλάδια, ροδάκινα και ανανάδες
(µόνο επιφανειακή επεξεργασία)
Ως µέσο για γλασάρισµα µόνο για:
- είδη ζαχαροπλαστικής (συµπεριλαµβανοµένης και
της σοκολάτας)
- εκλεκτά αρτοσκευάσµατα µε επικάλυψη σοκολάτας
- σνακς
- ξηρούς καρπούς
- άφρυκτο καφέ

Αρ. ΕΚ

Ε903

Ονοµασία

Καρναουβικός κηρός

Προέλευση

Κερί που υπάρχει στην επιφάνεια των φύλλων του
βραζιλιάνικου φοίνικα.

Χρήση

Είναι στιλβωτικό µέσο για ζαχαρώδη προϊόντα.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις στον
ανθρώπινο οργανισµό.

Προϊόντα
στα οποία
αποκλειστικά
επιτρέπεται
η χρήση

Ως ουσία γλασαρίσµατος:
- ζαχαροπλαστική (συµπεριλαµβανοµένης της
σοκολάτας)
- εκλεκτά αρτοσκευάσµατα µε επικάλυψη σοκολάτας
- σνακ
- ξηροί καρποί
- κόκκοι καφέ κ.α.

178

Αρ. ΕΚ

Ε904

Ονοµασία

Σελάκ

Προέλευση

Ουσία που παραλαµβάνεται από τη ρητινώδη έκκριση
του εντόµου Laccifer lacca kerr (Coccidae) στην Ινδία.
Με διαφορετικές χηµικές διαδικασίες παρασκευάζονται
οι ακόλουθοι τέσσερις τύποι σέλακ: «πορτοκαλί σέλακ»,
«πορτοκαλί σέλακ από το οποίο έχει αποµακρυνθεί το
κερί», «κανονικό λευκανθέν σέλακ» και «εξευγενισµένο
λευκανθέν σέλακ».

Χρήση

Υλικό επικάλυψης – επίχρισης (glazing/polishing agent)
κυρίως για ζάχαρη ή σοκολατένια προϊόντα
ζαχαροπλαστικής και για µικρού µεγέθους προϊόντα
εκλεκτής αρτοποιίας καλυµµένα µε σοκολάτα.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις για τις
ποσότητες που καταναλώνονται µε τις τροφές.

Προϊόντα
στα οποία
αποκλειστικά
επιτρέπεται
η χρήση

∆ιαιτητικά
συµπληρώµατα
διατροφής,
νωπά
εσπεριδοειδή, µήλα, αχλάδια, ροδάκινα και ανανάδες
(µόνο επιφανειακή επεξεργασία)
Ως µέσο για γλασάρισµα µόνο στα:
- είδη ζαχαροπλαστικής (συµπεριλαµβανοµένης και
της σοκολάτας)
- εκλεκτά αρτοσκευάσµατα µε επικάλυψη σοκολάτας
- σνακς
- ξηρούς καρπούς
- άφρυκτο καφέ
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Αρ. ΕΚ

Ε905

Ονοµασία

Μικροκρυσταλλικός κηρός (παραφίνη)

Προέλευση

Απόσταγµα πετρελαίου.

Χρήση

Υλικό επικάλυψης-επίχρισης.

Επιπτώσεις

Υπάρχει πιθανότητα να παρουσιάσει ήπιο καθαρτικό
αποτέλεσµα όταν ληφθεί σε µεγάλες ποσότητες.

Προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Επιφανειακή επεξεργασία σε είδη ζαχαροπλαστικής,
τσίχλες κ.α.

Αρ. ΕΚ

Ε907

Ονοµασία

Υδρογονωµένο πολυ-1-δεκένιο

Προέλευση

Παρασκευάζεται συνθετικά.

Χρήση

Χρησιµοποιείται ως ουσία γλασαρίσµατος σε ζαχαρώδη
τρόφιµα και αποξηραµένα φρούτα.

Προϊόντα
στα οποία
αποκλειστικά
επιτρέπεται
η χρήση

Ζαχαρώδη τρόφιµα
(γλασάρισµα).
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και

αποξηραµένα

φρούτα

Αρ. ΕΚ

Ε912

Ονοµασία

Εστέρες του µοντανικού οξέος

Προέλευση

Παρασκευάζονται συνθετικά.

Χρήση

Χρησιµοποιούνται σε νωπά εσπεριδοειδή, µόνο για
επιφανειακή επεξεργασία.

Προϊόντα
στα οποία
αποκλειστικά
επιτρέπεται
η χρήση

Νωπά εσπεριδοειδή (µόνο επιφανειακή επεξεργασία).

Αρ. ΕΚ

Ε914

Ονοµασία

Κηρός οξειδωµένων πολυαιθυλενίων

Χρήση

Χρησιµοποιείται στην επιφανειακή επεξεργασία νωπών
φρούτων.

Προϊόντα
στα οποία
αποκλειστικά
επιτρέπεται
η χρήση

Νωπά πεπόνια, µάγκο, παπάγια, αβοκάτο και ανανάδες
(µόνο επιφανειακή επεξεργασία).
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Αρ. ΕΚ

Ε920

Ονοµασία

L-Κυστεϊνη

Χρήση

Χρησιµοποιείται µόνο ως παράγοντας επεξεργασίας
του αλεύρου.

Προϊόντα
στα οποία
αποκλειστικά
επιτρέπεται
η χρήση

Αλεύρι

Αρ. ΕΚ

Ε927β

Ονοµασία

Καρβαµίδιο

Χρήση

Περιορισµένη χρήση.

Προϊόντα
στα οποία
αποκλειστικά
επιτρέπεται
η χρήση

Τσίχλες χωρίς πρόσθετα σάκχαρα.

182

Αρ. ΕΚ

Ε938

Ονοµασία

Αργό

Προέλευση

Αέριο.

Χρήση

Χρησιµοποιείται
(processing aid).

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Ποικίλα τρόφιµα.

Αρ. ΕΚ

Ε939

Ονοµασία

Ήλιο

Προέλευση

Αέριο.

Χρήση

Χρησιµοποιείται
(processing aid).

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Ποικίλα τρόφιµα.

στην

επεξεργασία

τροφίµων

στην

επεξεργασία

τροφίµων
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Αρ. ΕΚ

Ε941

Ονοµασία

Άζωτο

Προέλευση

Παρασκευάζεται
από
υγροποιηµένο
αέρα,
κλασµατική απόσταξη ή µε αναγωγή της αµµωνίας.

Χρήση

Αέριο για συσκευασίες τροφίµων.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Ποικίλα τρόφιµα.

µε

Αρ. ΕΚ

Ε942

Ονοµασία

Υποξείδιο του αζώτου

Προέλευση

Παρασκευάζεται µε θερµική διάσπαση του νιτρικού
αµµωνίου ή µε ελεγχόµενη αναγωγή νιτρικών.

Χρήση

Προωθητικό αέριο για τρόφιµα συσκευασµένα σε
δοχεία αεροζόλ.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Ποικίλα τρόφιµα.
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Αρ. ΕΚ

Ε943α

Ονοµασία

Βουτάνιο

Χρήση

Προωθητικό αέριο για τρόφιµα συσκευασµένα σε
δοχεία αεροζόλ.

Προϊόντα
στα οποία
αποκλειστικά
επιτρέπεται
η χρήση

Ψεκαζόµενα φυτικά έλαια για τηγάνισµα (µόνο για
επαγγελµατική χρήση).
Ψεκαζόµενα υδατικά γαλακτώµατα.

Αρ. ΕΚ

Ε943β

Ονοµασία

Ισοβουτάνιο

Χρήση

Προωθητικό αέριο για τρόφιµα συσκευασµένα σε
δοχεία αεροζόλ.

Προϊόντα
στα οποία
αποκλειστικά
επιτρέπεται
η χρήση

Ψεκαζόµενα φυτικά έλαια για τηγάνισµα (µόνο για
επαγγελµατική χρήση).
Ψεκαζόµενα υδατικά γαλακτώµατα.
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Αρ. ΕΚ

Ε944

Ονοµασία

Προπάνιο

Χρήση

Προωθητικό αέριο για τρόφιµα συσκευασµένα σε
δοχεία αεροζόλ.

Προϊόντα
στα οποία
αποκλειστικά
επιτρέπεται
η χρήση

Ψεκαζόµενα υδατικά γαλακτώµατα. Ψεκαζόµενα φυτικά
έλαια για τηγάνισµα (µόνο για επαγγελµατική χρήση).

Αρ. ΕΚ

Ε948

Ονοµασία

Οξυγόνο

Προέλευση

Παράγεται από το νερό ηλεκτρολυτικά.

Χρήση

Αέριο, οξειδωτικό µέσο.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Ποικίλα τρόφιµα.

186

Αρ. ΕΚ

Ε949

Ονοµασία

Υδρογόνο

Προέλευση

Παρασκευάζεται ηλεκτρολυτικά από το νερό ή µε
αντίδραση υδροχλωρικού ή θειικού οξέος πάνω σε
σίδηρο ή ψευδάργυρο.

Χρήση

Χρησιµοποιείται κυρίως για την υδρογόνωση λιπών ή
ελαίων.

Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Ποικίλα τρόφιµα.

Αρ. ΕΚ

Ε999

Ονοµασία

Εκχύλισµα κιλάϊας

Προέλευση

Λαµβάνεται µε υδατική εκχύλιση Quilai Saponaria
Molina ή άλλου είδους Quillaid, δένδρων της οικογένειας
Rosaceae.

Χρήση

Περιορισµένη χρήση.

Προϊόντα
στα οποία
αποκλειστικά
επιτρέπεται
η χρήση

Αρωµατικά µη αλκοολούχα ποτά µε βάση το νερό,
µηλίτης εκτός του cidre bouche.
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Αρ. ΕΚ

Ε1103

Ονοµασία

Ιµβερτάση

Προέλευση

Ένζυµο που παράγεται από Saccharomyces cerevisiae

Χρήση

Ενζυµατική δράση.

Αρ. ΕΚ

Ε1200

Ονοµασία

Πολυδεξτρόζη

Προέλευση

Πολυµερές της D-γλυκόζης.

Χρήση

Χρησιµοποιείται ως βελτιωτικό της υφής των τροφίµων,
διογκωτικό και ως διαλύτης στη βιοµηχανία τροφίµων.
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Αρ. ΕΚ

Ε1201

Ονοµασία

Πολυβινυλοπυρρολιδόνη

Προέλευση

Παρασκευάζεται συνθετικά.

Χρήση

Χρησιµοποιείται κυρίως ως διαλύτης, σταθεροποιητής
και ως διαλύτης στη βιοµηχανία τροφίµων.

Προϊόντα
στα οποία
αποκλειστικά
επιτρέπεται
η χρήση

Συµπληρώµατα των διαιτητικών τροφών δισκία και
δισκία µε επικάλυψη.

Αρ. ΕΚ

Ε1202

Ονοµασία

Πολυβινυλοπολυπυρρολιδόνη

Προέλευση

Παρασκευάζεται συνθετικά.

Χρήση

Χρησιµοποιείται ως σταθεροποιητής, διαυγαστικό και
ως διαλύτης στη βιοµηχανία τροφίµων.

Προϊόντα
στα οποία
αποκλειστικά
επιτρέπεται
η χρήση

Συµπληρώµατα των διαιτητικών τροφών δισκία και
δισκία µε επικάλυψη.
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Αρ. ΕΚ

Ε1404, Ε1410, Ε1412,
Ε1413, Ε1414, Ε1420,
Ε1422, Ε1440, Ε1442,
Ε1450, Ε1451

Ονοµασία

Τροποποιηµένα άµυλα
Ε1404: Οξειδωµένο άµυλο
Ε1410: ∆ισόξινο φωσφορικό άµυλο
Ε1412: Όξινο φωσφορικό άµυλο
Ε1413: Φωσφορυλιωµένο όξινο φωσφορικό άµυλο
Ε1414: Ακετυλιωµένο όξινο φωσφορικό άµυλο
Ε1420: Ακετυλιωµένο άµυλο
Ε1422: Ακετυλιωµένο όξινο αδιπικό άµυλο
Ε1440: Υδροξυ-προπυλ-άµυλο
Ε1442: Όξινο φωσφορικό υδροξυ-προπυλ-άµυλο
Ε1450: Οκτενυλ-ηλεκτρικό-αµυλονάτριο
Ε1451: Ακετυλιωµένο οξειδωµένο άµυλο

Προέλευση

Το άµυλο υπάρχει στη φύση και είναι ο κατεξοχήν
αποθεµατικός υδατάνθρακας στα φυτά. Μπορεί να
παραληφθεί από τα δηµητριακά, όπως το καλαµπόκι και
τα σιτηρά, ή από κονδύλους, όπως της πατάτας και της
ταπιόκας (φυτό της Βραζιλίας), τα οποία είναι οι κύριες
πηγές αµύλου που χρησιµοποιούνται από τις
βιοµηχανίες τροφίµων. Η µεγαλύτερη ποσότητα του
αµύλου που χρησιµοποιείται από τους κονσερβοποιούς
προέρχεται από τον αραβόσιτο. Επειδή όµως τα συνήθη
άµυλα του αραβόσιτου, όταν υποβληθούν σε
επεξεργασία και θερµανθούν, παρουσιάζουν διάφορα
τεχνικά προβλήµατα, δηµιουργήθηκε η ανάγκη να
τροποποιηθούν µε χηµικές διαδικασίες, ώστε να
αποκτήσουν τις επιθυµητές ιδιότητες που χρειάζονται οι
κονσερβοποιοί (π.χ. άµυλα πιο ανθεκτικά στην ψύξη ή
σε όξινο περιβάλλον ή άµυλα στιγµιαίας διάλυσης χωρίς
βράσιµο κ.λ.π.).

Χρήση

Τα άµυλα χρησιµοποιούνται ευρύτατα στη βιοµηχανία
τροφίµων ως θρεπτικά συστατικά, αλλά κυρίως για να
βελτιώσουν την πυκνότητα ενός προϊόντος και να
τροποποιήσουν τη δοµή του.
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Επιπτώσεις

∆εν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις στον
ανθρώπινο οργανισµό.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Παιδικές τροφές, τροφές απογαλακτισµού κ.α.
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Αρ. ΕΚ

Ε1505

Ονοµασία

Κιτρικό τριαιθύλιο

Προέλευση

Παρασκευάζεται συνθετικά.

Χρήση

Χρησιµοποιείται κυρίως στην βιοµηχανία παραγωγής
αρωµατικών υλών τροφίµων.

Προϊόντα
στα οποία
αποκλειστικά
επιτρέπεται
η χρήση

Αρωµατικές ύλες, λεύκωµα αυγού σε σκόνη΄.

Αρ. ΕΚ

Ε1517

Ονοµασία

∆ιοξικός γλυκερινεστέρας (∆ιακετίνη)

Προέλευση

Παρασκευάζεται συνθετικά.

Χρήση

Χρησιµοποιείται
στη
βιοµηχανία
αρωµατικών υλών τροφίµων.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Αρωµατικές ύλες.
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παραγωγής

Αρ. ΕΚ

Ε1518

Ονοµασία

Τριοξικό γλυκερίδιο (Τριακετίνη)

Προέλευση

Παρασκευάζεται συνθετικά.

Χρήση

Χρησιµοποιείται κυρίως στη βιοµηχανία παραγωγής
αρωµατικών υλών τροφίµων.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Αρωµατικές ύλες, τσίχλες.

Αρ. ΕΚ

Ε1519

Ονοµασία

Βενζυλική αλκοόλη

Προέλευση

Παρασκευάζεται συνθετικά.

Χρήση

Χρησιµοποιείται
στη
βιοµηχανία
αρωµατικών υλών τροφίµων.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Αρωµατικές ύλες για (α) λικέρ, αρωµατισµένα κρασιά,
αρωµατισµένα ποτά µε βάση το κρασί και
αρωµατισµένα κοκτέϊλ µε βάση το κρασί, (β)
ζαχαροπλαστική, συµπεριλαµβανοµένης της σοκολάτας
και αρτοσκευάσµατα εκλεκτής ποιότητας.
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παραγωγής

Αρ. ΕΚ

Ε1520

Ονοµασία

Προπυλενογλυκόλη

Προέλευση

Παρασκευάζεται συνθετικά.

Χρήση

Χρησιµοποιείται
στη
βιοµηχανία
αρωµατικών υλών τροφίµων.

Τυπικά
προϊόντα
στα οποία
επιτρέπεται
η χρήση

Αρωµατικές ύλες.
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