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CZYM SĄ „SUBSTANCJE DODATKOWE W 

ŻYWNOŚCI”?

 nie są produktami spożywczymi, 

 nie są także typowymi składnikami żywności, 

ale ich użycie w procesie technologicznym 

powoduje zamierzone zmiany w smaku, 

wyglądzie, trwałości lub innych właściwościach 

danego produktu 



• Substancje te, mimo iż dozwolone są w 

ustalonych ustawowo ilościach, budzą wiele 

kontrowersji i coraz częściej odnotowuje się 

ich niekorzystne, a nawet szkodliwe działanie 

na organizm człowieka. 

• Oznaczane są symbolem „E” i numerem, ale 

czasami na etykiecie podany jest nie symbol, 

a nazwa chemiczna lub zwyczajowa danej 

substancji.



Wykaz dozwolonych w Polsce substancji 

dodatkowych, ich nazwy chemiczne, 

zastosowanie oraz ich maksymalne 

dopuszczalne dawki zawarte są w 

Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 18 

września 2008r w sprawie „dozwolonych 

substancji dodatkowych”.

 Polskie prawo nie zezwala na dodawanie 

jakichkolwiek substancji dodatkowych do 

produktów nieprzetworzonych, czyli: mleka, 

mięsa, warzyw i owoców, miodu pszczelego.



ZADANIA SUBSTANCJI DODATKOWYCH W 

ŻYWNOŚCI:

• Przedłużanie trwałości produktu

• Zapobieganie niekorzystnym zmianom wywoływanym 
przez drobnoustroje

• Zapobieganie utlenianiu witamin

• Zapobieganie niekorzystnym zmianom 
organoleptycznym – smak, zapach, barwa, 
konsystencja

• Zamienniki składników droższych lub trudno 
dostępnych

• Podniesienie atrakcyjności konsumenckiej

• Utrzymanie stałej , powtarzalnej jakości produktów

• Ułatwianie produkcji



SUBSTANCJE DODATKOWE:

• powinny być stosowane tylko wówczas, gdy 
istnieje uzasadniona potrzeba ich użycia, a 
zamierzonego celu nie można osiągnąć innymi 
metodami. 

• nie mogą stanowić zagrożenia dla zdrowia 
konsumenta przy użyciu dozwolonych dawek, 
jeśli spełniają kryteria czystości. 

• występują w wielu produktach na naszym rynku, 
i spożywanie tych artykułów spożywczych często 
powoduję kumulację substancji dodatkowych 
lub ich wzajemną interakcję. 



SUBSTANCJE DODATKOWE:

 niekorzystnie oddziałują na niemowlęta, dzieci, 

osoby starsze oraz chorych.

 zachodzą w reakcję ze składnikami żywności w 

czasie procesu technologicznego lub 

przechowywania tworząc związki chemiczne 

stanowiące zagrożenie dla zdrowia 

 przyczyniają się do powstawania szkodliwych 

produktów przemian metabolicznych. 



WARTO PAMIĘTAĆ, IŻ:

• W jednym produkcie rzadko kiedy substancje 
dodatkowe występują pojedynczo. Często jest ich 
kilka czy nawet kilkanaście. Może prowadzić to do 
ich wzajemnej reakcji, co może powodować 
niekorzystny wpływ na zdrowie. 

• Przykładem może być kwas askorbinowy (E300, 
czyli witamina C), który sam jest substancją 
nieszkodliwą, a wręcz konieczną dla prawidłowego 
funkcjonowania organizmu, w połączeniu zaś z 
benzoesanem potasu (E212) wykazuje działanie 
rakotwórcze. 



WARTO PAMIĘTAĆ, IŻ:

 niektórzy producenci żywności przekraczają 

dopuszczalne normy, 

 różne substancje dodatkowe pochodzące z 

różnych źródeł kumulują się.

 im bardziej przetworzony produkt, tym większe 

prawdopodobieństwo występowania w nim 

substancji dodatkowych.



W ZALEŻNOŚCI OD PEŁNIONYCH FUNKCJI, 

SUBSTANCJE DODATKOWE W ŻYWNOŚCI 

DZIELIMY NA: 

 barwniki (E100 do E199), 

 substancje konserwujące (E200 do E299),

 przeciwutleniacze (E300 do E399), 

 substancje stabilizujące, zagęszczające, 

emulgujące (E400 do E499), 

 substancje słodzące (E900 do E999),

 substancje wypełniające, 

 skrobie modyfikowane



BARWNIKI

 to substancje dodatkowe, dzięki którym 

produkt spożywczy kusi często miłą dla oka 

„soczystą” barwą. Do barwienia żywności 

stosuje się barwniki naturalne pochodzące z 

roślin jadalnych, inne barwniki organiczne 

naturalne oraz barwniki syntetyczne , naturalne 

i identyczne z naturalnymi. 



CELE STOSOWANIA BARWNIKÓW W 

ŻYWNOŚCI:

• Odtwarzanie pierwotnej barwy środków 
spożywczych utraconej w wyniku ich 
przetwarzania

• Nadanie barwy środkom spożywczym zazwyczaj 
bezbarwnych (np. żelki)

• Wzmacnianie istniejącej barwy

• Podkreślanie aromatu (smaku) środka 
spożywczego z konkretną barwą i uczynienie go 
łatwiejszym do rozpoznania



SZKODLIWE BARWNIKI WYSTĘPUJĄCE W 

ŻYWNOŚCI I ICH DZIAŁANIE

Barwnik Zastosowanie Szkodliwe działanie

E102  tatrazyna Napoje kolorowe i w proszku, esencje 

owocowe, sztuczny miód, musztardy, 

podejrzewana o działanie kancerogenne i 

odczyny alergiczne

E104   żółcieo chinolinowa Karmelki, kisiele działanie kancerogenne

E110  żółcieo pomaraoczowa FCF Napoje kolorowe, żelki, marmolad, guma 

do żucia

reakcje alergiczne, bóle brzucha, 

prawdopodobnie działanie rakotwórcze

E120  koszenila Owocowe nadzienia do ciast, jogurty, 

polewy

Reakcje alergiczne

E122   azorubina Budynie, lody, polewy, dżemy i 

marmolady wiśniowe

ataki astmatyczne, działanie rakotwórcze

E123   amatant Czerwone słodycze podejrzenie działania rakotwórczego

E124 czerwieo koszelilowa Ciasta w proszku, galaretki w proszku, 

dżemy, polewy deserowe zupy 

pomidorowe,

Reakcje alergiczne, działanie rakotwórcze

E127   erytrozyna Wiśnie koktajlowe, owoce kandyzowane szkodliwy wpływ na żołądek

E131   błękit patentowy Niebieskie drażetki problemy żołądkowo jelitowe, działanie 

rakotwórcze

E132   indygotyna Niebieskie drażetki nudności, wymioty, działanie rakotwórcze

E133 błękit brylantowy Żelatyna, płatki zbożowe, napoje 

bezalkoholowe, groszek konserwowy, 

kremy do wyrobów ciastkarskich, 

Szkodliwe działanie na osoby z chorobami 

przewodu pokarmowego



KONSERWANTY

• To związki chemiczne lub ich mieszaniny, które 
dodajemy do żywności w celu przedłużenia jej 
trwałości lub okresu przydatności do spożycia

• Zapobiegają psuciu się produktów spożywczych 
lub opóźniają ten proces,

• Hamują rozwój pleśni

• Chronią przed bakteriami

• Nie zmieniają smaku, aromatu i barwy 
produktu 



SZKODLIWE KONSERWANTY WYSTĘPUJĄCE 

W ŻYWNOŚCI I ICH DZIAŁANIE 

Konserwant Zastosowanie Szkodliwe działanie

E210–E219 kwas benzoesowy i jego sole napoje gazowane, galaretki, soki 

owocowe, margaryny, majonezy, sałatki, 

konserwy rybne, marynaty, napoje 

bezalkoholowe

działanie rakotwórcze, podrażniają błonę 

śluzową żołądka i jelit

E220–E228 siarczyny i ich związki powidła, dżemy, soki owocowe 

wysokosłodzone, koncentrat i przecier 

pomidorowy, żelatyna spożywcza, wino i 

miody pitne, piwo, chrzan tarty, 

musztarda, suszone owoce (morele, 

gruszki, śliwki), produkty ziemniaczane

wywołują nudności, biegunki, zaburzenia 

żołądkowo-jelitowe, E220 niszczy 

witaminy A i z grupy B12

E230–E232 fenol i jego pochodne stosowane do impregnowania skórek 

owoców (szczególnie cytrusowych)

zakłócają czynności skóry, powodują 

nudności i wymioty,  działanie 

rakotwórcze

E233 tiobendazol banany, owoce cytrusowe niszczy witaminę B1

E234 niazyna sery topione spożywana w dużych ilościach traci swoje 

właściwości lecznicze

E235 natamycyna wędzone przetwory mięsne, otoczki 

serów

wywołuje nudności, wymioty, biegunkę, 

zwiększa antybiotykoopornośd bakterii

E239 heksamina ser provolone zaburzenia czynności przewodu 

pokarmowego, działanie rakotwórcze

E249–E252 azotyny i ich związki wędliny surowe, wędzone i peklowane, 

konserwy mięsne, sery podpuszczkowe i 

topione

szkodliwe przy nadciśnieniu, mogą mied 

działanie rakotwórcze



PRZECIWUTLENIACZE(ANTYOKSYDANTY) 

 to związki chemiczne przeciwdziałające 

utlenianiu się żywności – np. jełczeniu tłuszczu 

zawartego w produkcie –

 przedłużające trwałość żywności



SZKODLIWE PRZECIWUTLENIACZE 

WYSTĘPUJĄCE W ŻYWNOŚCI I ICH DZIAŁANIE

Antyoksydant Zastosowanie Szkodliwe działanie

E310–E312 gallusany płatki ziemniaczane, błyskawiczne purée 

ziemniaczane, guma do żucia

zaburzenia trawienne (żołądkowe)

E320 butylo-hydroksy-anizol biszkopty, rosoły w kostce, łuskane 

orzechy, tłuszcze piekarskie i cukiernicze, 

susze ziemniaczane

zaburzenia czynności wątroby, rozkłada 

witaminę D 

E321 butylo-hydroksy-toluen guma do żucia zaburzenia czynności wątroby, działanie 

rakotwórcze

E338–E341 kwas fosforowy i jego 

pochodne

napoje typu cola, sery topione, 

bezmleczne śmietanki do kawy, 

margaryny, proszek do pieczenia, ciasta w 

proszku, pomidory konserwowe, 

przetwory owocowe

zaburzenia trawienne (żołądkowe), 

zaburzenie przyswajania wapnia 



EMULGATORY (ZAGĘSZCZACZE):

 To związki chemiczne mające za zadanie 

zagęszczenie pokarmów oraz tworzenie emulsji, 

czyli stałej jednorodnej masy z wody i tłuszczu. 

Tę właściwość wykorzystuje się przy produkcji 

margaryn, czekolady, deserów błyskawicznych.



SZKODLIWE ZAGĘSZCZACZE WYSTĘPUJĄCE W 

ŻYWNOŚCI ORAZ ICH DZIAŁANIE

Substancja zagęszczająca Zastosowanie Szkodliwe działanie

E407 karagen desery mleczne, puddingi, twarogi 

terminowane, galaretki w proszku, dżemy, 

ketchup

zakłóca proces trawienia

E450–E451a,b fosforany sery topione zakłócają proces trawienia, spożywane w 

dużych ilościach mogą upośledzad 

wchłanianie wapnia, magnezu i żelaza

E461–E469 związki celulozy mieszanki odchudzające, gumy do żucia, 

ciasta, lody, zupy kremowe w puszkach, 

serki topione, tłuszcze roślinne, chuda 

śmietana, głęboko mrożone paluszki rybne

dolegliwości żołądkowo-jelitowe, wzdęcia, 

biegunki, skurcze jelit



SUBSTANCJE SŁODZĄCE

 Są przede wszystkim dodatkiem do produktów 

typu „light”,

mają za zadanie zmniejszyć kaloryczność 

produktu, zachowując jego słodkość, 

 stosuje się je w przemyśle cukierniczym i 

mleczarskim, a także przy produkcji napojów 

gazowanych, dżemów niskosłodzonych i 

płatków śniadaniowych.



POZOSTAŁE:

• węglan i wodorowęglan sodu (E500) jako jeden z 

głównych składników wód mineralnych, spożywany 

w dużych dawkach może spowodować nadmierne 

wydzielanie soku żołądkowego. 

• kwas glutaminowy (E620) i glutaminian sodu 

(E621) mają za zadanie wzmacnianie smaku 

produktów spożywczych. Duże ich ilości znajdują 

się w sosie sojowym czy przyprawie maggi.



 Nieszkodliwymi substancjami są skrobie, 

oznaczone symbolem E1400–E14XX. Pełnią 

one funkcję stabilizatorów i zagęszczaczy 

(czyli działają tak samo jak emulgatory), przy 

czym należą do dodatków naturalnych, a nie 

otrzymywanych syntetycznie.


