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Οι κάτωθι πληροφορίες ελήφθησαν από διάφορα sites,  τα οποία ευχαριστώ θερµά. 
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Προσθετικά και Συντηρητικά τροφίµων 

 
Πρόσθετα τροφίµων καλούνται οι ουσίες, οι οποίες συνήθως δεν καταναλώνονται µόνες 

τους ως τρόφιµα, είτε έχουν θρεπτική αξία είτε όχι, και οι οποίες προστίθενται στα τρόφιµα για 

τεχνολογικούς λόγους. Η προσθήκη τους, κατά τα διάφορα στάδια της παραγωγής, 

µεταποίησης, παρασκευής, κατεργασίας, συσκευασίας και µεταφοράς, αποσκοπεί στη βελτίωση 

της παραγωγής, της εµφάνισης και της συντήρησης των τροφίµων.  

Οι πρόσθετες ύλες διακρίνονται σε αντιαµαυρωτικά, αντιοξειδωτικά, βελτιωτικά αλεύρων, 

βελτιωτικά γεύσης, γλυκαντικά, διογκωτικά αρτοποιίας, ενισχυτικά γεύσης, 

γαλακτωµατοποιητές, διαυγαστικά µέσα, µέσα οξίνισης, ρυθµιστές οξύτητας, σκληρυντικούς 

παράγοντες, σταθεροποιητές, συντηρητικά, χρωστικές ύλες κ.α. 

Οι χρησιµοποιούµενες πρόσθετες ύλες τροφίµων στις χώρες της Ε.Ε. αναγράφονται 

υποχρεωτικά στη συσκευασία των τροφίµων. Επειδή όµως οι ονοµασίες τους είναι πολλές 

φορές πολυσύλλαβες, χρησιµοποιούνται συχνά περισσότερες της µιας πρόσθετες ύλες και οι 

ονοµασίες τους διαφέρουν στις χώρες της Ε.Ε., έχει αποφασιστεί η κωδικοποίησή τους. Έτσι, 

όλες οι πρόσθετες ύλες χαρακτηρίζονται µε έναν τριψήφιο αριθµό, στον οποίο προτάσσεται το 

γράµµα Ε κεφαλαίο. Αργότερα, ο αριθµός των προσθέτων υλών αυξήθηκε και έχουµε έτσι και 

τετραψήφιους αριθµούς, ενώ παράλληλα διαγράφηκαν, από τη λίστα των εγκεκριµένων, 

αρκετές από αυτές. 

 

Κατωτέρω παρατίθεται η ισχύουσα ταξινόµηση των προσθέτων υλικών τροφίµων: 

 

- από 100-199 για τις χρωστικές ουσίες 

Παράδειγµα αποτελεί το λυκοπένιο (Ε160d). Ανήκει στην οµάδα των καροτενοειδών και 

έχει ισχυρές αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Απαντάται στις ντοµάτες, στις οποίες προσδίδει το 

κόκκινο χρώµα. Από πρόσφατες έρευνες προκύπτει ότι παίζει σηµαντικό ρόλο στην 

πρόληψη του καρκίνου.  

- από 200-299 για τις συντηρητικές ουσίες 

Παράδειγµα αποτελεί το βενζοϊκό οξύ (Ε210). Χρησιµοποιείται σε µπύρες, µη 

οινοπνευµατώδη αρωµατισµένα ποτά, λαχανικά σε ξύδι, µαρµελάδες, ζελέδες, σάλτσες, 

χαβιάρι κ.α. προϊόντα. 

- από 300-399 για αντιοξειδωτικές ουσίες 

Παράδειγµα είναι το ασκορβικό νάτριο (Ε301). Συµβάλλει στην ανάπτυξη του επιθυµητού 

χρώµατος στα αλλαντικά αέρος και εµποδίζει την οξείδωση του λίπους. 

- από 400-499 για τους γαλακτωµατοποιητές, τα πηκτικά µέσα και τους σταθεροποιητές 

Παράδειγµα είναι η µονολαυρική πολυοξυαιθυλενοσορβιτάνη (Ε432). Είναι 

γαλακτωµατοποιητής-σταθεροποιητής. Χρησιµοποιείται σε επιδόρπια, σάλτσες, προϊόντα 

αρτοποιίας, διαιτητικά προϊόντα κ.ά. σκευάσµατα. 

- από 501-540 για τους ρυθµιστές οξύτητας 

Παράδειγµα αποτελεί το θειικό αργίλιο (Ε520). Χρησιµοποιείται σε ζαχαρωµένα φρούτα 

και σε κατεψυγµένα και αφυδατωµένα προϊόντα αυγών. 

- από 620-640 για τους ενισχυτές και τα βελτιωτικά της γεύσης. 

Παράδειγµα αποτελεί το γλουταµινικό οξύ (Ε620). Είναι βελτιωτικό γεύσης και συναντάται 

σε σάλτσες, σούπες και προµαγειρευµένα τρόφιµα. Ευρεία χρήση αυτού του οξέος και των 

αλάτων του γίνεται στην Κίνα, το σχετικό µάλιστα σύνδροµο εκ της εστίασης σε Κινέζικα 

εστιατόρια έχει γίνει γνωστό ως Σύνδροµο του Πεκίνου. Είναι πάρα πολύ τοξικό, ενώ 

µπορεί να καταστρέψει το νευρικό σύστηµα µε αποτέλεσµα ασθένειες όπως Πάρκινσον, 

Αλτσχάιµερ. Είναι επικίνδυνο για εγκύους, παιδιά, ηλικιωµένους, υπογλυκαιµικούς και 

καρδιοπαθείς ασθενείς. 

- από 950-970 για τις γλυκαντικές ύλες 

Παράδειγµα αποτελεί η ασπαρτάµη (Ε951). Ανακαλύφθηκε το 1969 και προέρχεται από 

δύο αµινοξέα, το ασπαρτικό οξύ και τη φαινυλαλανίνη. Είναι 200 φορές πιο γλυκιά από τη 

ζάχαρη και χρησιµοποιείται σε τσίχλες µε πρόσθετα σάκχαρα. Έχει συσχετιστεί µε 

καρκινογένεση σε ανθρώπους και πειραµατόζωα και µε βλάβες του νευρικού συστήµατος.  
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Υπολογίζεται ότι κατά άτοµο η κατανάλωση συντηρητικών και προσθετικών τροφίµων 

φθάνει κατά µέσον όρο τα 4-5 κιλά ετησίως. Τα τελευταία χρόνια η χρήση διαφόρων 

συντηρητικών και προσθέτων τροφίµων αποτελεί αντικείµενο µεγάλων συζητήσεων και 

διχογνωµιών όσον αφορά τις βραχυπρόθεσµες, αλλά κυρίως τις µακροπρόθεσµες, πιθανές 

συνέπειες στην υγεία του ανθρώπου και ιδιαίτερα των µικρών παιδιών. Οπωσδήποτε κάποια 

συντηρητικά είναι απολύτως απαραίτητα για την αναστολή της ανάπτυξης παθογόνων 

µικροβίων στα τρόφιµα και σίγουρα ορισµένα προσθετικά είναι απολύτως ασφαλή και χρήσιµα 

για τη ∆ηµόσια Υγεία (π.χ. το ασκορβικό οξύ που χρησιµοποιείται ως αντιοξειδωτικός 

παράγοντας και είναι ταυτόσηµο µε τη βιταµίνη C). Όµως πολλά προσθετικά ενοχοποιούνται 

για διάφορες βλάβες της υγείας, κυρίως σε παιδιά (υπερκινητικότητα, αλλεργίες, άσθµα, 

ερυθήµατα) και σε ενηλίκους (αλλεργίες, άσθµα, κεφαλαλγίες, ιλίγγους, ταχυσφυγµία, ναυτία, 

έλκη εντέρου).  

 

Συµπερασµατικά, βιοµηχανοποιηµένα τρόφιµα, όπως µπισκότα, κέικ, σοκολάτες, 

καραµέλες, παγωτά, έτοιµες σάλτσες κ.α, συστήνεται να αποφεύγονται, κυρίως από τα παιδιά, 

λόγω της µεγάλης περιεκτικότητάς τους σε συντηρητικά και πρόσθετα τροφίµων, τα οποία 

είναι συνήθως επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία. 

 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

E100  Κουρκουµίνη  

E 100 (i): Κουρκουµίνη  

E 100 (ii): Τουρµενικό  

CI 75300 

Φυσικό κίτρινο 3 

διφεριλοµεθάνιο  
Προέλευση:  

Φυσικό χρώµα που αποµονώνεται από τις ρίζες και το µίσχο του φυτού, µέλους της 

οικογένειας ginger (Curcuma longa και Curcuma domestica), αλλά δύναται να 

παραχθεί τεχνητά. Tο τουρµενικό είναι το ακατέργαστο απόσταγµα, ενώ η 

κουρκουµίνη είναι το κατεργασµένο συστατικό. ∆ίνει το κίτρινο χρώµα στη σκόνη 

κάρυ.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Χρωστική για τρόφιµα, της οποίας το χρώµα κυµαίνεται από κίτρινο ως κόκκινο 

ανάλογα µε το pH (οξύτητα). ∆εν είναι πολύ ευδιάλυτη στο νερό.  

Προϊόντα:  

Μαργαρίνες, µαρµελάδες, ζελέ, κατεργασµένα τυριά, σκόνη κάρι, παστουρµά 

(προστίθεται στο εξωτερικό περίβληµα), µουστάρδα, λουκάνικα, ποτέ, 

αναψυκτικά, συσκευασµένους χυµούς φρούτων µακράς διάρκειας, γλυκά του 

κουταλιού, παγωτά, στικ ψαριού. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Μέχρι 1 mg ανά κιλό σωµατικού βάρους για την κουρκουµίνη, και 0.3 mg / kg για 

το τουρµενικό.  

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν βρεθεί παρενέργειες για τις συγκεντρώσεις που υπάρχει στα τρόφιµα, αν 

και υποπτεύεται για πρόκληση καρκίνου.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το E100 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

καθώς και από τους ακραίους και µη, χορτοφάγους. 

E100(ii)  Τουρµενικό  

E 100 (i): Κουρκουµίνη  

E 100 (ii): Τουρµενικό  

CI 75300 

Φυσικό κίτρινο 3 
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διφεριλοµεθάνιο  
Προέλευση:  

Φυσικό χρώµα που αποµονώνεται από τις ρίζες και το µίσχο του φυτού, µέλους της 

οικογένειας ginger (Curcuma longa και Curcuma domestica), αλλά δύναται να 

παραχθεί τεχνητά. Tο τουρµενικό είναι το ακατέργαστο απόσταγµα, ενώ η 

κουρκουµίνη είναι το κατεργασµένο συστατικό. ∆ίνει το κίτρινο χρώµα στη σκόνη 

κάρυ.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Χρωστική για τρόφιµα, της οποίας το χρώµα κυµαίνεται από κίτρινο ως κόκκινο 

ανάλογα µε το pH (οξύτητα). ∆εν είναι πολύ ευδιάλυτη στο νερό.  

Προϊόντα:  

Μαργαρίνες, µαρµελάδες, ζελέ, κατεργασµένα τυριά, σκόνη κάρι, παστουρµά 

(προστίθεται στο εξωτερικό περίβληµα), µουστάρδα, λουκάνικα, ποτέ, 

αναψυκτικά, συσκευασµένους χυµούς φρούτων µακράς διάρκειας, γλυκά του 

κουταλιού, παγωτά, στικ ψαριού. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Μέχρι 1 mg ανά κιλό σωµατικού βάρους για την κουρκουµίνη, και 0.3 mg / kg για 

το τουρµενικό.  

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν βρεθεί παρενέργειες για τις συγκεντρώσεις που υπάρχει στα τρόφιµα, αν 

και υποπτεύεται για πρόκληση καρκίνου.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το E100 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

καθώς και από τους ακραίους και µη, χορτοφάγους. 

E101  Ριβοφλαβίνη  

E101 (i): Ριβοφλαβίνη  

E 101 (ii): 5-φωσφορικό νάτριο Ριβοφλαβίνη (συχνά αναφέρεται και ως E 106)  

Βιταµίνη B2, λακτοφλαβίνη  
Προέλευση:  

Φυσική χρωστική ουσία και βιταµίνη που περιλαµβάνεται σε πολλά τρόφιµα όπως 

το γάλα, τα αυγά, το συκώτι, τα νεφρά και τα λαχανικά. Παρασκευάζεται από τη 

µαγιά. Μπορεί επίσης να παρασκευαστεί συνθετικά.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Χρώµα κίτρινο. Όχι ιδιαίτερα ευδιάλυτη στο νερό.  

Προϊόντα:  

Σάλτσες, κατεργασµένα τυριά, παγωτά µε άρωµα φρούτου, λαχανικά διατηρηµένα 

σε ξίδι, άλµη ή λάδι (εκτός από ελιές), δηµητριακά πρωινού 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Μέχρι 0,5 mg ανά κιλό σωµατικού βάρους.  

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν βρεθεί παρενέργειες για τις συγκεντρώσεις που υπάρχει στα τρόφιµα, 

αλλά δε θεωρείται τοξικό ακόµη και σε υψηλές συγκεντρώσεις.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το E 101 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

καθώς και από ακραίους και µη χορτοφάγους. Παρά το γεγονός ότι µπορεί να 

παρασκευαστεί από το γάλα, σε βιοµηχανική κλίµακα δεν παράγεται µε αυτόν τον 

τρόπο.  

E101(ii)  5-φωσφορική Ριβοφλαβίνη  

E101 (i): Ριβοφλαβίνη  

E 101 (ii): 5-φωσφορικό νάτριο Ριβοφλαβίνη (συχνά αναφέρεται και ως E 106)  

Βιταµίνη B2, λακτοφλαβίνη  
Προέλευση:  

Φυσική χρωστική ουσία που περιλαµβάνεται σε πολλά τρόφιµα όπως το γάλα, τα 
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αυγά, το συκώτι, τα νεφρά και τα λαχανικά. Παρασκευάζεται από τη µαγιά. 

Μπορεί επίσης να παρασκευαστεί συνθετικά.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Χρώµα κίτρινο. Όχι ιδιαίτερα ευδιάλυτη στο νερό.  

Προϊόντα:  

Ζαχαρούχα προϊόντα, παγωτά µε άρωµα φρούτου, µαρµελάδες, παστουρµά (στο 

εξωτερικό περίβληµα).  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Μέχρι 0,5 mg ανά κιλό σωµατικού βάρους.  

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν βρεθεί παρενέργειες για τις συγκεντρώσεις που υπάρχει στα τρόφιµα, 

αλλά δε θεωρείται τοξικό ακόµη και σε υψηλές συγκεντρώσεις.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το E 101 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

καθώς και από ακραίους και µη χορτοφάγους. Παρά το γεγονός ότι µπορεί να 

παρασκευαστεί από το γάλα, σε βιοµηχανική κλίµακα δεν παράγεται µε αυτόν τον 

τρόπο. 

E102  Ταρτραζίνη  

CI 19140, Κίτρινο τροφίµων 5, Όξινο κίτρινο 23.  
Προέλευση:  

Συνθετικό αζώχρωµα.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Κίτρινη χρωστική για τρόφιµα. Πολύ ευδιάλυτη στο νερό  

Προϊόντα:  

Αναψυκτικά, αφρώδη ποτά, κρέµες και σούπες στιγµιαίας παρασκευής σε 

φακελάκια, πίκλες, αρακά σε κονσέρβα, σάλτσες, µουστάρδα, ζελέ, γλυκά, 

προϊόντα εκλεκτής αρτοποιίας (π.χ. διάφορα κρουασάν, µπισκότα, κέικ, 

γκοφρέτες). 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Μέχρι 7,5 mg ανά κιλό σωµατικού βάρους.  

Παρενέργειες:  

Η ταρτραζίνη είναι ένα αζώχρωµα. Παρενέργειες δεν έχουν παρατηρηθεί όσον 

αφορά την καθαρή ταρτραζίνη, εκτός από περιπτώσεις ατόµων που παρουσιάζουν 

δυσανεξία στα άλατα του σαλικυλικού οξέος (ασπιρίνη, φρούτα). Στις περιπτώσεις 

των ατόµων αυτών η ταρτραζίνη επίσης επιφέρει συµπτώµατα δυσανεξίας (έκζεµα, 

οίδηµα στα χείλη και τη γλώσσα, µούδιασµα στόµατος, περιοδικό πρήξιµο, 

ερεθισµός, πονοκέφαλος, κρίση άσθµατος). Σε συνδυασµό µε τους εστέρες του 

βενζοϊκού οξέος (E 210-215), η ταρτραζίνη φέρεται υπεύθυνη σε µεγάλο ποσοστό 

για την εµφάνιση του συνδρόµου ADHD (υπερδραστηριότητα) σε παιδιά. 

Άνθρωποι που πάσχουν από άσθµα µπορεί επίσης να παρουσιάσουν συµπτώµατα 

µετά την κατανάλωση ταρτραζίνης, καθώς έχει βρεθεί ότι είναι συστατικό που 

απελευθερώνει ισταµίνη.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το E 102 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

καθώς και από ακραίους και µη, χορτοφάγους. 

Ε103 Χρυσίνη Ρεσορσινόλη (Chrysoine Resorcinol) Απαγορευµένη ουσία 

E104  Κίτρινη Κινολίνη  

CI 47005, Κίτρινο τροφίµων 10  
Προέλευση:  

Συνθετικό µη αζώχρωµα.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Κίτρινη χρωστική για τρόφιµα. Πολύ ευδιάλυτη στο νερό. 

Προϊόντα:   
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Καραµέλες, µουστάρδες, παγωτά, γλυκά, στιγµιαίες σούπες. Επίσης σε κραγιόν, 

προϊόντα για τα µαλλιά, κολώνιες, καθώς και µεγάλο εύρος φαρµάκων. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Μέχρι 10 mg ανά κιλό σωµατικού βάρους.  

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν βρεθεί παρενέργειες για τις συγκεντρώσεις που υπάρχει στα τρόφιµα, 

όµως το E 104 µπορεί να απελευθερώσει ισταµίνη. Θεωρείται ότι προκαλεί 

καρκίνο, ερεθισµούς, φαγούρες και αλλεργικές αντιδράσεις. ∆εν επιτρέπεται η 

χρήση του στην Αυστραλία και απαγορεύεται σε φαγητό στις Η.Π.Α. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το E 104 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

καθώς και από τους χορτοφάγους. 

Ε105 Γρήγορο Κίτρινο ΑΒ Απαγορευµένη ουσία 

E106  5-φωσφορικό νάτριο Ριβοφλαβίνη  Κίτρινο χρώµα, βιταµίνη B2, δεν έχει 

εγκριθεί. 

E107  Κίτρινο 2G  

Κίτρινο τροφίµων 5, Όξινο κίτρινο17.  
Προέλευση:  

Συνθετικό αζώχρωµα.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Κίτρινη χρωστική για τρόφιµα. Πολύ ευδιάλυτη στο νερό. 

Προϊόντα:  

Μαγιονέζα, αναψυκτικά. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί.  

Παρενέργειες:  

Καθώς είναι αζώχρωµα, το E 107 µπορεί να προκαλέσει αλλεργίες, 

υπερδραστηριότητα και άσθµα. Η χρήση του είναι περιορισµένη και πιθανότατα θα 

απαγορευτεί στο άµεσο µέλλον.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το E 107 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

καθώς και από τους χορτοφάγους. 

E110  Kιτρινοπορτοκαλί FCF  

Κίτρινο τροφίµων 6, CI 15985  
Προέλευση:  

Συνθετικό αζώχρωµα.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Η τρίτη πιο κοινώς χρησιµοποιούµενη χρωστική ουσία για τρόφιµα. 

Κίτρινοπορτοκαλί χρωστική. Πολύ ευδιάλυτη στο νερό. 

Προϊόντα:  

Λουκάνικα, πατέ, υποκατάστατα κρέατος και ψαριού βασισµένα σε φυτικές 

πρωτεΐνες, µουστάρδες, παγωτά, προϊόντα εκλεκτής αρτοποιίας (π.χ. διάφορα 

κρουασάν, µπισκότα, κέικ, γκοφρέτες), στιγµιαίες σούπες σε φακελάκια, 

καραµέλες, δηµητριακά. Επίσης βρίσκεται και σε φαρµακευτικά προϊόντα, όπως το 

Berocca, Polaramine, σιρόπιν Ventolin. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Μέχρι 2,5 mg ανά κιλό σωµατικού βάρους.  

Παρενέργειες:  

Το Ε110 ως αζώχρωµα µπορεί να προκαλέσει δυσανεξία, σε άτοµα δυσανεκτικά σε 

άλατα του σαλικυλικού οξέος. Επιπλέον, απελευθερώνει ισταµίνη και µπορεί να 

εντείνει τα συµπτώµατα του άσθµατος. ∆ύναται να προκαλέσει αλλεργικές 

αντιδράσεις, όπως ναυτία και έµετο, γαστρικό πόνο, φαγούρα, καρκίνο. Σε 
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συνδυασµό µε εστέρες του βενζοϊκού οξέος, µπορεί να προκαλέσει 

υπερδραστηριότητα σε παιδιά. Είναι απαγορευµένο στη Νορβηγία. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το E 110 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

καθώς και από τους χορτοφάγους. 

Ε111 Πορτοκαλί GGN Απαγορευµένη ουσία 

E120  Καρµίνη, κοχενίλη  

E120 (i) Καρµίνη  

E120 (ii) Απόσταγµα κοχενίλης  

CI 75470  

Προέλευση: :  

Φυσική κόκκινη χρωστική για τρόφιµα η οποία αποµονώνεται από τα έντοµα 

Coccus cacti. Το E 120 (i) είναι η χρωστική ουσία ενώ το E 120 (ii) είναι το 

ακατέργαστο εκχύλισµα. Πλέον αντικαθίσταται από το Ponceau 4R. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Κόκκινη χρωστική για τρόφιµα. Πολύ ευδιάλυτη στο νερό. 

Προϊόντα: 

Αλκοολούχα ποτά, λουκάνικα, πατέ, παστουρµά (προστίθεται στο εξωτερικό 

περίβληµα), παγωτά, προϊόντα εκλεκτής αρτοποιίας (π.χ., διάφορα κρουασάν, 

µπισκότα, κέικ, γκοφρέτες), στιγµιαίες σούπες σε φακελάκια, γλυκά. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Μέχρι 5 mg ανά κιλό σωµατικού βάρους.  

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν βρεθεί παρενέργειες για τις συγκεντρώσεις που υπάρχει στα τρόφιµα, αν 

και θεωρείται επικίνδυνη ουσία. Σε µερικές περιπτώσεις έχει αναφερθεί 

υπερδραστηριότητα, ενώ µπορεί να προκαλέσει βλάβες στα έµβρυα ή 

υπερευαισθησία. Όταν χρησιµοποιείται σε καλλυντικά µπορεί να προκαλέσει 

αλλεργίες.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Καθώς προέρχεται από έντοµα, το Ε120 δεν µπορεί να καταναλωθεί από 

φυτοφάγους καθώς επίσης από ορισµένες θρησκευτικές οµάδες. 

Ε121 Ορχεΐνη, Ορχίλη (Orcein, Orchil) Απαγορευµένη ουσία. 

E122  Αζορουµπίνη, Καρµοϊζίνη 

Κόκκινο τροφίµων 3 

CI 14720 
Προέλευση:  

Συνθετικό αζώχρωµα. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Κόκκινη χρωστική για τρόφιµα. Πολύ ευδιάλυτη στο νερό. 

Προϊόντα:  

Ζελέ, στιγµιαίες σούπες σε φακελάκια, γλυκά, ποτά που καταναλώνονται ύστερα 

από αραίωση (π.χ. βυσσινάδα, τριανταφυλλάδα κλπ,), καραµέλες. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Μέχρι 4 mg ανά κιλό σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες:  

Το Ε110 ως αζώχρωµα µπορεί να προκαλέσει δυσανεξία, σε άτοµα δυσανεκτικά σε 

άλατα του σαλικυλικού οξέος. Επιπλέον, απελευθερώνει ισταµίνη και µπορεί να 

εντείνει τα συµπτώµατα του άσθµατος. Σε συνδυασµό µε εστέρες του βενζοϊκού 

οξέος, µπορεί να προκαλέσει υπερδραστηριότητα σε παιδιά. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το E 122 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

καθώς και από τους χορτοφάγους. 
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E123  Αµαράνθη   

Κόκκινο τροφίµων 9 

CI 16185  
Προέλευση:  

Προέρχεται από ένα µικρό φυτό-βότανο µε το ίδιο όνοµα. Για εµπορικούς σκοπούς 

πρόκειται για συνθετικό αζώχρωµα. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Κόκκινη-µωβ χρωστική για τρόφιµα. Πολύ ευδιάλυτη στο νερό. 

Προϊόντα:  

Κρασιά, απεριτίφ, οινοπνευµατώδη ποτά, µείγµατα για κέικ, γεµίσεις µε φρούτα, 

ζελέ.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Μέχρι 0,5 mg ανά κιλό σωµατικού βάρους.  

Παρενέργειες:  

Το Ε123 ως αζώχρωµα µπορεί να προκαλέσει δυσανεξία, σε άτοµα δυσανεκτικά σε 

άλατα του σαλικυλικού οξέος. ∆ύναται να προκαλέσει έκζεµα, δυσκολία στην 

αναπνοή, καρκίνο και ζηµιά στο έµβρυο. Επιπλέον, απελευθερώνει ισταµίνη και 

µπορεί να εντείνει τα συµπτώµατα του άσθµατος. Σε συνδυασµό µε εστέρες του 

βενζοϊκού οξέος, µπορεί να προκαλέσει υπερδραστηριότητα σε παιδιά. Έχει βρεθεί 

ότι στα ποντίκια, η αµαράνθη συνδέεται µε το σχηµατισµό όγκων κάτι που όµως 

δεν έχει αποδειχθεί για τον άνθρωπο. Σε πολλές χώρες η χρήση της έχει 

περιοριστεί και η περαιτέρω έρευνα έχει ανασταλθεί, ενώ το ανώτατο όριο 

καθηµερινής λήψης έχει µειωθεί στα 0,5 mg / kg σωµατικού βάρους. Έχει 

απαγορευτεί στις Η.Π.Α. από το 1976. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το E 123 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

καθώς και από τους χορτοφάγους. 

E124  Ερυθρό κοχενίλης (Ponceau 4R)  

Κόκκινο τροφίµων 7 

CI 16255 

Κόκκινο καχενίλης A  

Προέλευση:  

Συνθετικό αζώχρωµα.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Κόκκινη χρωστική για τρόφιµα. Πολύ ευδιάλυτη στο νερό. 

Προϊόντα:  

Λουκάνικα, γαρίδες σε κονσέρβα ή ταχείας ψύξης, καραµέλες, στιγµιαίες σούπες 

σε φακελάκια, παγωτά, κέικ, γκοφρέτες, µπισκότα, γλυκά από κόκκινα φρούτο.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Μέχρι 4 mg ανά κιλό σωµατικού βάρους.  

Παρενέργειες:  

Το Ε124 ως αζώχρωµα µπορεί να προκαλέσει δυσανεξία, σε άτοµα δυσανεκτικά σε 

άλατα του σαλικυλικού οξέος. Επιπλέον, απελευθερώνει ισταµίνη και µπορεί να 

εντείνει τα συµπτώµατα του άσθµατος. Σε συνδυασµό µε εστέρες του βενζοϊκού 

οξέος, µπορεί να προκαλέσει υπερδραστηριότητα σε παιδιά. Ακόµη, δύναται να 

προκαλέσει καρκίνο, φαγούρα, όγκους στην ουροδόχο κύστη και αλλεργίες. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το E 124 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

καθώς και από τους χορτοφάγους.  

Ε125 Σκάρλατς (Scharlach GN) Απαγορευµένη ουσία. 

Ε126 Πονσό 6R (Ponceau 6R) Απαγορευµένη ουσία. 

E127  Eρυθροσίνη  
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Κόκκινο τροφίµων 3 

CI 45430  
Προέλευση:  

Συνθετική κόκκινη χρωστική που περιέχει ιώδιο.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Κόκκινη χρωστική για τρόφιµα. Πολύ ευδιάλυτη στο νερό. 

Προϊόντα:  

Κονσερβοποιηµένα φρούτα όπως είναι τα δαµάσκηνα, κεράσια και φρούτων, 

γλυκά και µαρµελάδες φράουλας, τριανταφυλλάδα, βυσσινάδα. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Μέχρι 0,1 mg ανά κιλό σωµατικού βάρους.  

Παρενέργειες:  

Έχει ελάχιστες παρενέργειες στις συγκεντρώσεις που υπάρχει στα τρόφιµα. Σε 

ορισµένες περιπτώσεις έχει αναφερθεί αυξηµένη υπερδραστηριότητα, βλάβες στο 

έµβρυο, φαγούρες καθώς και πιθανή σύνδεση µε µεταλλακτική ικανότητα. Η 

ερυθροσίνη προκαλεί αυξηµένη φωτοευαισθησία σε άτοµα µε ευαισθησία στο 

ηλιακό φως. Σε υψηλές συγκεντρώσεις η ερυθροσίνη σχετίζεται µε τον 

µεταβολισµό του ιωδίου και την πρόκληση υπερθυροειδισµού ή καρκίνου του 

θυροειδούς. Όµως οι συγκεντρώσεις αυτές δεν µπορούν να επιτευχθούν µε την 

κατανάλωση τροφίµων.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το E 127 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

καθώς και από τους χορτοφάγους. 

E128  Κόκκινο 2G  

Κόκκινο τροφίµων 10 

CI 18050  
Προέλευση:  

Συνθετικό αζώχρωµα.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Κόκκινη χρωστική για τρόφιµα. Πολύ ευδιάλυτη στο νερό. 

Προϊόντα:  

Λουκάνικα προγεύµατος. Περιορισµένη χρήση σε προϊόντα ζαχαροπλαστικής και 

προϊόντα κρέατος.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Μέχρι 0.1 mg ανά κιλό σωµατικού βάρους.  

Παρενέργειες:  

Το Ε123 ως αζώχρωµα µπορεί να προκαλέσει δυσανεξία, σε άτοµα δυσανεκτικά σε 

άλατα του σαλικυλικού οξέος. Επιπλέον, απελευθερώνει ισταµίνη και µπορεί να 

εντείνει τα συµπτώµατα του άσθµατος. Σε συνδυασµό µε εστέρες του βενζοϊκού 

οξέος, µπορεί να προκαλέσει υπερδραστηριότητα σε παιδιά. Επίσης το Κόκκινο 2 

G µπορεί να προκαλέσει αναιµία και πιθανότατα έχει µεταλλακτικές ικανότητες., 

µε αποτέλεσµα να περιοριστεί αισθητά η χρήση του καθώς και το ανώτατο όριο 

καθηµερινής λήψης. ∆εν επιτρέπεται η χρήση του στην Αυστραλία. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το E 128 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

καθώς και από τους χορτοφάγους. 

E129  Κόκκινο τροφίµων (Allura Red AC)  

Κόκκινο τροφίµων 40  

CI 16035  
Προέλευση:  

Συνθετικό αζώχρωµα.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Πορτοκαλοκόκκινη χρωστική για τρόφιµα. Πολύ ευδιάλυτη στο νερό. 
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Προϊόντα:  

Λουκάνικα προγεύµατος, µη αλκοολούχα αρωµατισµένα ποτά και ποτά από 

φρούτα, υποκατάστατα σολοµού, υποκατάστατα κρέατος και ψαριού, βασισµένα 

σε φυτικές πρωτεΐνες, τουρσιά, αρωµατισµένα κρασιά. Επίσης χρησιµοποιείται σε 

φάρµακα και καλλυντικά. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Μέχρι 7 mg ανά κιλό σωµατικού βάρους.  

Παρενέργειες:  

Αναπτύχθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’80 για να αντικαταστήσει την 

αµαράνθη, που εθεωρείτο ανασφαλής, λόγω συγκρουόµενων αποτελεσµάτων των 

διάφορων δοκιµών. Το Ε129 ως αζώχρωµα µπορεί να προκαλέσει δυσανεξία, σε 

άτοµα δυσανεκτικά σε άλατα του σαλικυλικού οξέος. Επιπλέον, απελευθερώνει 

ισταµίνη και µπορεί να εντείνει τα συµπτώµατα του άσθµατος. Σε συνδυασµό µε 

εστέρες του βενζοϊκού οξέος, µπορεί να προκαλέσει υπερδραστηριότητα σε παιδιά. 

Ένα από τα προϊόντα διάσπασης του προκαλεί καρκίνο της ουροδόχου κύστης σε 

ζώα όταν βρίσκεται σε µεγάλες συγκεντρώσεις.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το E 129 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

καθώς και από τους χορτοφάγους. 

Ε121 Ίντανθρεν µπλε (Indanthrenblau RS) Απαγορευµένη ουσία. 

E131  Μπλε V (Patent blue) 

CI 42051  

Μπλε τροφίµων 5  
Προέλευση:  

Συνθετικό µπλε χρώµα.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Μπλε χρωστική για τρόφιµα. Πολύ ευδιάλυτη στο νερό.  

Προϊόντα:  

Σάλτσες, στιγµιαίες σούπες, καραµέλες, ζαχαρωτά, προµαγειρεµένα καρκινοειδή. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Μέχρι 15 mg ανά κιλό σωµατικού βάρους.  

Παρενέργειες:  

Σπάνια παρουσιάζονται παρενέργειες στις συγκεντρώσεις που υπάρχει στα 

τρόφιµα. Έχουν αναφερθεί αλλεργικές αντιδράσεις λόγω της αλληλεπίδρασης της 

χρωστικής µε πρωτεΐνες του σώµατος και θεωρείται ύποπτο για καρκίνο. Μπορεί 

επίσης να προκαλέσει απελευθέρωση ισταµίνης. ∆εν επιτρέπεται η χρήση του στην 

Αυστραλία. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το E 131 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

καθώς και από τους χορτοφάγους. 

E132  Iνδικοτίνη (Indigo carmine) 

Μπλε τροφίµων 2 

CI 73015  

Προέλευση:  

Βαθιά µπλε χρωστική. Υπάρχει στη φύση στο φυτό Indigofera tinctoria, όµως 

εµπορικά παράγεται συνθετικά.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Βαθιά µπλε χρωστική για τρόφιµα. Πολύ ευδιάλυτη στο νερό. 

Προϊόντα:  

Καραµέλες, ζαχαρωτά, παγωτά, µουστάρδα, προµαγειρεµένα καρκινοειδή, 

υποκατάστατα σολοµού, στιγµιαίες σούπες σε φακελάκια, ταµπλέτες και 

κάψουλες. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  
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Μέχρι 5 mg ανά κιλό σωµατικού βάρους.  

Παρενέργειες:  

Σπάνια παρουσιάζονται παρενέργειας στις συγκεντρώσεις που υπάρχει στα 

τρόφιµα. Έχουν αναφερθεί αλλεργικές αντιδράσεις λόγω της αλληλεπίδρασης της 

χρωστικής µε πρωτεΐνες του σώµατος. Μπορεί επίσης να προκαλέσει ναυτία, 

έµετο, υψηλή αρτηριακή πίεση, δυσκολία στην αναπνοή, αυξηµένη ευαισθησία σε 

ιώσεις, απελευθέρωση ισταµίνης.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το E 132 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

καθώς και από τους χορτοφάγους. 

E133  Λαµπρό κυανούν FCF  

CI 42090  

Μπλε τροφίµων 1  
Προέλευση:  

Συνθετική µπλε χρωστική.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Μπλε χρωστική για τρόφιµα. Πολύ ευδιάλυτη στο νερό.  

Προϊόντα:  

Αρακά σε κονσέρβα, ζαχαρώδη παρασκευάσµατα, στιγµιαίες σούπες σε 

φακελάκια, µη αλκοολούχα και αλκοολούχα ποτά, παγωτά καθώς και άλλα 

τρόφιµα, κυρίως όµως σε καλλυντικά.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Μέχρι 12,5 mg ανά κιλό σωµατικού βάρους.  

Παρενέργειες:  

Σπάνια παρουσιάζονται παρενέργειας στις συγκεντρώσεις που υπάρχει στα 

τρόφιµα. Έχουν αναφερθεί ορισµένες αλλεργικές αντιδράσεις.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το E 133 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

καθώς και από τους χορτοφάγους. 

E140  Χλωροφύλλη  

Ε 140 (i) Χλωροφύλλες ή Φυσικό πράσινο 3 ή Μαγνησιοχλωροφύλλη 

Ε 140 (ii) Χλωροφυλλίνες ή Φυσικό πράσινο 5 ή Χλωροφυλλινικό νάτριο 

CI 75810  

Φυσικό πράσινο 3  
Προέλευση:  

Φυσική πράσινη χρωστική που υπάρχει σε όλα τα φυτά και τα φύκια. Εµπορικά 

παρασκευάζεται µε εκχύλιση από τσουκνίδα, χόρτα και τριφύλλι.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Ε 140 (i): Κηρώδες στερεό, του οποίου το χρώµα ποικίλλει από πράσινο της ελιάς 

έως βαθύ πράσινο. 

Ε 140 (ii): Βαθυπράσινη έως κυανόµαυρη σκόνη. 

Προϊόντα:  

Λαχανικά διατηρηµένα σε ξίδι, άλµη ή λάδι (εκτός από ελιές), µαρµελάδες, ζελέ, 

παγωτά, στιγµιαίες σούπες, φρούτα σε κονσέρβες, κατεργασµένα τυριά, προϊόντα 

ζαχαροπλαστικής. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί.  

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν αναφερθεί παρενέργειες.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το E 140 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

καθώς και από τους χορτοφάγους. 
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E141  Συµπλέγµατα χλωροφύλλης και χλωροφυλλίνης µε χαλκό  

E141 (i) φαεοφυτινούχος χαλκός  

E 141 (ii) Άλατα νατρίου ή καλίου των συµπλεγµάτων χαλκού µε χλωροφύλλη  

CI 75810  
Προέλευση: 

Το συνθετικό σύµπλεγµα χλωροφύλλης µε χαλκό (E 141), είναι µία φυσική 

χρωστική που βρίσκεται σε όλα τα φυτά και φύκη. Το E 141 παρασκευάζεται 

εµπορικά µε εκχύλιση τσουκνίδας, χορταριού και τριφυλλιού. Λόγω της χηµικής 

από-εστεροποίησης της χλωροφύλλης, σχηµατίζονται φαεοφυτίνες.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Πράσινη χρωστική για τρόφιµα. Το E 141 (i) είναι ευδιάλυτο στο νερό, ενώ το E 

141 (ii) είναι ευδιάλυτο στα έλαια.  

Προϊόντα:  

Λαχανικά διατηρηµένα σε ξίδι, άλµη ή λάδι (εκτός από ελιές), µαρµελάδες, ζελέ, 

παγωτά, στιγµιαίες σούπες, φρούτα σε κονσέρβες, κατεργασµένα τυριά, προϊόντα 

ζαχαροπλαστικής 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Μέχρι 15 mg ανά κιλό σωµατικού βάρους.  

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν αναφερθεί παρενέργειας. Όταν το E 141 θερµαίνεται απελευθερώνεται 

χαλκός ο οποίος όµως στις συγκεντρώσεις στα µείγµατα αυτά δεν µπορεί να φτάσει 

σε υψηλά επίπεδα τοξικότητας. Αποτελεί ρίσκο η βρώση τροφίµων που περιέχουν 

Ε 141 από άτοµα που πάσχουν από το σύνδροµο Wilson. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το E 141 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

καθώς και από τους χορτοφάγους. 

E142  Πράσινο S  

CI 44090  

Πράσινο τροφίµων 4  

Πράσινο τροφίµων S  
Προέλευση:  

Συνθετική πράσινη χρωστική.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Πράσινη χρωστική για τρόφιµα. Το E 142 είναι ευδιάλυτο στο νερό, αλλά είναι 

ασταθές σε όξινα ή αλκαλικά διαλύµατα.  

Προϊόντα:  

Φασολάκια και αρακά σε κονσέρβα, ζελέ και σάλτσας µέντας, µείγµατα κέικ, 

λουκάνικα, πατέ, παγωτά, ζαχαρώδη παρασκευάσµατα, αρωµατισµένα κρασιά. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Μέχρι 5 mg ανά κιλό σωµατικού βάρους.  

Παρενέργειες:  

Έχει αναφερθεί µικρός αριθµός παρενεργειών. Σε µερικές περιπτώσεις έχουν 

αναφερθεί αλλεργικές αντιδράσεις, φαγούρες και αναιµία.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το E 142 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

καθώς και από τους χορτοφάγους. 

E150a-d  Καραµελόχρωµα  

E 150 a Αλκαλική καραµέλα, Τάξη καραµέλας Ι (Απλό καραµελόχρωµα)  

E 150 b Αλκαλική θειούχα καραµέλα, Τάξη καραµέλας ΙΙ (Καυστικό θειώδες 

καραµελόχρωµα)  

E 150 c Αµµωνία καραµέλα, Τάξη καραµέλας ΙΙΙ (Εναµµώνιο 

καραµελόχρωµα)  

E 150 d Θειούχα- αµµωνία καραµέλα, Τάξη καραµέλας Ι V  
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Προέλευση: 

Καφέ χρωστικές. Αποτελούνται από πολύπλοκα µείγµατα που παράγονται κατά τη 

θέρµανση και καύση σακχάρων µε την παρουσία αλκάλεων, αµµωνίας, θειούχων 

ενώσεων ή συνδυασµό αυτών.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Καφέ προς µαύρες χρωστικές. Ευδιάλυτες στο νερό µε ιδιαίτερη, ορισµένες φορές 

πικρή γεύση.  

Προϊόντα:  

Ε 150 (α): Ξίδι, ουίσκι, ρούµι, κονιάκ, αρωµατισµένα ποτά µε βάση το κρασί, 

λικέρ, µπίρες, µη αλκοολούχα ποτά, ζελέ, λουκάνικα, σάλτσες κ.τ.λ. 

Ε150 (b): Μπισκότα, κέικ, µαρµελάδες ζελέ, αλκοολούχα ποτά, λικέρ, αλάτι ή ξίδι 

κ.α. 

Ε 150 (c): Στιγµιαίες σούπες σε φακελάκια, δηµητριακά πρωινού µε αρωµατισµένα 

µε φρούτα, ζελέ, πατέ, σάλτσες, ρούµι, κονιάκ, µπίρες, ξίδι κ.α. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Μέχρι 200 mg ανά κιλό σωµατικού βάρους για το E 150 c και το E 150 d, ενώ δεν 

έχει καθοριστεί ανώτατο όριο (Α DI) για το E 150 a και το E 150 b.  

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν παρουσιαστεί παρενέργειας για τη χρήση του E 150 c και E 150 d, όµως 

έχουν παρουσιαστεί εντερικά προβλήµατα µε τη λήψη µεγάλης ποσότητας. Λόγω 

της πολύπλοκης φύσης των µειγµάτων αυτών, ακόµα πραγµατοποιούνται έρευνες 

για την τοξικότητας των ουσιών αυτών, αν και θεωρείται ότι προκαλεί βλάβες στο 

έµβρυο, µείωση των λευκών αιµοσφαιρίων, µείωση επίδρασης του ανοσοποιητικού 

συστήµατος και νευρολογικές διαταραχές. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το E 150 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

καθώς και από τους χορτοφάγους. 

E151  Λαµπρό µαύρο BN  

Μαύρο τροφίµων 1  

CI 28440  
Προέλευση:  

Συνθετικό αζώχρωµα.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Μαύρη χρωστική για τρόφιµα. Πολύ ευδιάλυτη στο νερό.  

Προϊόντα:  

Καφέ, σάλτσες, καραµέλες. Υπάρχουν περιορισµοί στη χρήση του αλλά βρίσκεται 

σε µεγάλος εύρος προϊόντων.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Μέχρι 1-5 mg ανά κιλό σωµατικού βάρους.  

Παρενέργειες:  

Το Ε151 ως αζώχρωµα µπορεί να προκαλέσει δυσανεξία, σε άτοµα δυσανεκτικά σε 

άλατα του σαλικυλικού οξέος και να προκαλέσει σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις. 

Επιπλέον, απελευθερώνει ισταµίνη και µπορεί να εντείνει τα συµπτώµατα του 

άσθµατος. Σε συνδυασµό µε εστέρες του βενζοϊκού οξέος, µπορεί να προκαλέσει 

υπερδραστηριότητα σε παιδιά. Μέσα στα έντερα µπορεί µε τη δράση βακτηρίων να 

µετατραπεί σε διάφορα πιθανότατα επικίνδυνα συστατικά. Για το λόγω αυτό το 

ανώτατο επιτρεπτό όριο κατανάλωσης είναι σχετικά χαµηλό.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το E 151 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

καθώς και από τους χορτοφάγους. 

Ε152 Σβαρτς 7984 (Schwarz 7984) Απαγορευµένη ουσία. 

E153  Φυτικός Άνθρακας  

CI 77266  
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Κάρβουνο  

Norit  
Προέλευση:  

Φυσικό στοιχείο που παράγεται από την καύση φυτικών υλών.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Μαύρη χρωστική, αδιάλυτη στο νερό. Χρησιµοποιείται και ως παράγοντας 

φιλτραρίσµατος.  

Προϊόντα:  

Καραµέλες, σάλτσες, µαρµελάδες. Πολλά προϊόντα, αλλά περιορισµένης χρήσης 

λόγω της αδιαλυτότητας στο νερό.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί.  

Παρενέργειες:  

Καµία παρενέργεια δεν είναι γνωστή στις συγκεντρώσεις που χρησιµοποιούνται, 

αν και θεωρείται ότι προκαλεί καρκίνο. Χρησιµοποιείται ιατρικά και ως 

παράγοντας κατά της διάρροιας. Έχει απαγορευτεί στις Η.Π.Α., ενώ στην 

Αυστραλία χρησιµοποιείται µόνο η ποικιλία που προέρχεται από λαχανικά. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Kανένας, το Ε153 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους.  

E154  Καφέ FK  

Καφέ τροφίµων 1  

Προέλευση:  

Μείγµα συνθετικών αζωχρωµάτων.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Καφέ χρωστική για τρόφιµα. Πολύ ευδιάλυτη στο νερό.  

Προϊόντα:  

Καπνιστά ψάρια. Περιορισµένη σε ορισµένα ψαρικά προϊόντα.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί.  

Παρενέργειες:  

Το Ε154 ως αζώχρωµα µπορεί να προκαλέσει δυσανεξία, σε άτοµα δυσανεκτικά σε 

άλατα του σαλικυλικού οξέος. Επιπλέον, απελευθερώνει ισταµίνη και µπορεί να 

εντείνει τα συµπτώµατα του άσθµατος. Σε συνδυασµό µε εστέρες του βενζοϊκού 

οξέος, µπορεί να προκαλέσει υπερδραστηριότητα σε παιδιά. Ορισµένα από τα 

συστατικά του µείγµατος µπορεί να εµφανίσουν µεταλλακτική ικανότητα. Για το 

λόγο αυτό η χρήση του είναι περιορισµένη. ∆εν επιτρέπεται η χρήση του στην 

Αυστραλία. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Kανένας, το Ε154 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E155  Καφέ HT  

Kαφέ τροφίµων 3  

CI 20285  
Προέλευση:  

Συνθετικό αζώχρωµα.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Καφέ χρωστική για τρόφιµα. Πολύ ευδιάλυτη στο νερό.  

Προϊόντα:  

Παγωτά, κέικ, µπισκότα και διάφορα άλλα προϊόντα ζαχαροπλαστικής µε άρωµα 

σοκολάτας, χωρίς όµως να έχει χρησιµοποιηθεί κακάο ή σοκολάτα. Περιορισµένη 

χρήση σε προϊόντα ζαχαροπλαστικής και αρτοσκευάσµατα.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  
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Έως 1,5 mg ανά κιλό σωµατικού βάρους.  

Παρενέργειες:  

Ως αζώχρωµα µπορεί να προκαλέσει δυσανεξία, σε άτοµα δυσανεκτικά σε άλατα 

του σαλικυλικού οξέος. Επιπλέον, απελευθερώνει ισταµίνη και µπορεί να εντείνει 

τα συµπτώµατα του άσθµατος. Σε συνδυασµό µε εστέρες του βενζοϊκού οξέος, 

µπορεί να προκαλέσει υπερδραστηριότητα σε παιδιά.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Kανένας, το Ε155 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E160a  Άλφα-, βήτα- και γάµα- καροτένιο  

E 160 a (i): β-καροτένιο (συνθετικό), CI 40800  

E 160 a (ii): α-, β-, και γ-καροτένιο (µείγµα), CI 75130  

E 160 a (iii): β-καροτένιο (φυσικό)  
Προέλευση:  

Φυσική χρωστική η οποία αποµονώνεται από διάφορα φυτά. Σε εµπορική κλίµακα 

παρασκευάζεται από τα καρότα. Το E 160 a (i) παράγεται συνθετικά. Τα καροτένια 

εµφανίζονται ως ισοµερή αποτελούµενα από διάφορα συστατικά τα οποία είναι 

χηµικά όµοια µε διαφορετική όµως διάταξη στο χώρο. Η πραγµατική σύσταση 

διαφέρει ανάµεσα στα διάφορα είδη φυτών.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Χρωστικές τροφίµων αδιάλυτες στο νερό, των οποίων το χρώµα κυµαίνεται από 

κίτρινο έως πορτοκαλί, ανάλογα µε το διαλυτικό µέσο που έχει χρησιµοποιηθεί για 

την εκχύλισή τους.  

Προϊόντα:  

Βούτυρο, µαργαρίνες, κίτρινα και υπόλευκα τυριά, λαχανικά σε ξίδι, άλµη ή λάδι 

κ.α. Χρησιµοποιούνται ευρέως.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 5 mg ανά κιλό σωµατικού βάρους για το E 160 a (i), ενώ δεν έχει καθοριστεί 

για τα υπόλοιπα συστατικά.  

Παρενέργειες:  

Για τις συγκεντρώσεις στις οποίες βρίσκονται στα τρόφιµα δεν έχουν εµφανιστεί 

παρενέργειας. Υψηλές συγκεντρώσεις µπορεί να προκαλέσουν κίτρινο 

αποχρωµατισµό του δέρµατος. Καθώς το καροτένιο είναι πηγή βιταµίνης Α (2 

µέρη καροτένιου ισοδυναµούν µε 1 µέρος βιταµίνης A), αν βρεθεί σε υψηλές 

συγκεντρώσεις µπορεί να προκαλέσει συµπτώµατα δηλητηρίασης από βιταµίνη A.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Kανένας, το E 160 a µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E160b  Ανάτο, Μπιξίνη, Νορπιξίνη  

CI 75120  
Προέλευση: 

Φυσική χρωστική που αποµονώνεται από τους σπόρους του δέντρου του δάσους 

του Αµαζονίου (Bixa orellana). Ανάτο είναι το όνοµα του ακατέργαστου 

εκχυλίσµατος, ενώ µπιξίνη είναι η λιποδιαλυτή χρωστική και νορµπιξίνη η 

υδατοδιαλυτή χρωστική. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Χρωστική για τρόφιµα της οποίας το χρώµα κυµαίνεται από κόκκινο έως καφέ, 

ανάλογα µε το διαλυτικό µέσο που έχει χρησιµοποιηθεί για την εκχύλιση. 

Προϊόντα:  

Μαργαρίνη, παγωτά, τυριά, σνακ, δηµητριακά, προϊόντα εκλεκτής αρτοποιίας. 

Χρησιµοποιούνται ευρέως σε διάφορα άλλα προϊόντα, όπως σαπούνια, υφάσµατα, 

βερνίκια. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  
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Έως 2,5 mg ανά κιλό σωµατικού βάρους για το ανάτο και έως 0,065 mg ανά κιλό 

σωµατικού βάρους για την µπιξίνη. 

Παρενέργειες:  

Το ανάτο µπορεί να προκαλέσει αλλεργίες και εκζέµατα. ∆εν είναι πάντα γνωστό 

το υπεύθυνο συστατικό του µείγµατος για τις παρενέργειας. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Kανένας, το Ε160 b µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E160c  Καψανθίνη 

Εκχύλισµα πιπεριάς  
Προέλευση: 

Φυσική χρωστική η οποία αποµονώνεται από το είδος πιπεριάς, Capsicum annuum. 

Το µείγµα περιέχει κυρίως καψακαΐνη και καψορουµπίνη. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά: 

Χρωστική τροφίµων µε βαθύ κόκκινο χρώµα. Χρησιµοποιείται επίσης και ως 

αρωµατικό συστατικό. 

Προϊόντα:  

Κατεργασµένα τυριά, µαρµελάδες, ζελέ, γλυκά από κόκκινα φρούτα, καπνιστά 

ψάρια, στιγµιαίες σούπες, σάλτσες, οινοπνευµατώδη ποτά. Χρησιµοποιούνται 

ευρέως. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν γίνει γνωστές. ∆εν επιτρέπεται η χρήση του στην Αυστραλία. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Kανένας, το Ε160 c µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E160d  Λυκοπένιο  
Προέλευση:  

Φυσική χρωστική, απαντάται σε πολλά κίτρινα και κόκκινα φυτά και φρούτα. Για 

εµπορική χρήση αποµονώνεται από τις ντοµάτες.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Χρωστική τροφίµων µε βαθύ κόκκινο χρώµα.  

Προϊόντα:  

Στιγµιαίες σούπες, σάλτσες, προµαγειρεµένα θαλασσινά, παγωτά, υποκατάστατα 

σολοµού. Χρησιµοποιούνται ευρέως.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί.  

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν γίνει γνωστές. ∆εν επιτρέπεται η χρήση του στην Αυστραλία. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Kανένας, το Ε160 d µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E160e  Βήτα-από-8΄-καροτενάλη  

CI 40820  
Προέλευση: 

Φυσική χρωστική που υπάρχει σε διάφορα φυτά. Για εµπορική χρήση παράγεται 

από το καροτένιο ή αποµονώνεται από διάφορα φυτά.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Χρωστική τροφίµων µε πορτοκαλί χρώµα, η οποία είναι διαλυτή µόνο στο λίπος.  

Προϊόντα:  

Παγωτά, ζαχαρώδη παρασκευάσµατα, σάλτσες, τουρσιά, στιγµιαίες σούπες. 

Χρησιµοποιείται ευρέως.  
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Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 2,5 mg ανά κιλό σωµατικού βάρους.  

Παρενέργειες:  

Για τις συγκεντρώσεις στις οποίες βρίσκεται στα τρόφιµα δεν έχουν εµφανιστεί 

παρενέργειες. Υψηλές συγκεντρώσεις µπορεί να προκαλέσουν κίτρινο 

αποχρωµατισµό του δέρµατος. Καθώς το Ε160 e είναι πηγή βιταµίνης Α, αν βρεθεί 

σε υψηλές συγκεντρώσεις µπορεί να προκαλέσει συµπτώµατα δηλητηρίασης από 

βιταµίνη A.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Kανένας, το Ε160 e µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E160f  Αιθυλεστέρας του βήτα-απο-8΄-καροτενικού οξέος  

CI 40825  
Προέλευση: 

Φυσική χρωστική που υπάρχει σε πολλά φυτά. Εµπορικά παρασκευάζεται από το E 

160 e ή αποµονώνεται από φυτά.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Χρωστική τροφίµων µε πορτοκαλί χρώµα η οποία είναι ελάχιστα διαλυτή στο 

νερό.  

Προϊόντα:  

Μη αλκοολούχα αρωµατισµένα ποτά και ποτά από φρούτα, παγωτά, σάλτσες, 

τουρσιά. Χρησιµοποιείται ευρέως.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 5 mg ανά κιλό σωµατικού βάρους.  

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν γίνει γνωστές.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Kανένας, το Ε160 f µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E160 g Κανθαξανθίνη  
Προέλευση:  

Φυσική χρωστική που υπάρχει σε πολλά φυτά. Εµπορικά παράγεται από τα φυτά 

ήλιους, φύκια ή µανιτάρια. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Πορτοκαλί χρωστική τροφίµων. Ελάχιστα διαλυτή στο νερό.  

Προϊόντα:  

Σάλτσες, βούτυρο, τυριά, φρουτοποτά, πίτσες, σούπες, προϊόντα ντοµάτας, για 

αλλαγή χρώµατος στην πέτσα του κοτόπουλου και των κρόκων αυγών, ταµπλέτες. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν γίνει γνωστές, αν και θεωρείται ότι προκαλεί αποχρωµατισµό του 

δέρµατος, αµηνόρροια, ναυτία, διάρροια, αλλεργίες. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Kανένας, το Ε161 a µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E161a  Φλαβοξανθίνη, Ξανθοφύλλη  
Προέλευση:  

Φυσική χρωστική που υπάρχει σε πολλά φυτά. Εµπορικά παράγεται από το φυτά 

του γένους Ranunculus sp. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Κίτρινη χρωστική τροφίµων. Ελάχιστα διαλυτή στο νερό.  

Προϊόντα:  
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Φυσικά απαντάται σε πράσινα φύλλα, κρόκους αυγών και κατιφέδες. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν γίνει γνωστές. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Kανένας, το Ε161 a µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E161b  Λουτεΐνη  
Προέλευση: 

Φυσική χρωστική που υπάρχει σε πολλά φυτά. Εµπορικά παράγεται από χόρτα, 

τσουκνίδες ή είδη Tagetes. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Κίτρινη χρωστική τροφίµων. Ελάχιστα διαλυτή στο νερό. 

Προϊόντα:  

Παγωτά, ζαχαρώδη παρασκευάσµατα, σάλτσες. Χρησιµοποιείται σπάνια και 

συνήθως σε αλκοολούχα ποτά. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν γίνει γνωστά. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Kανένας, το Ε161 h µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E161c  Κρυπτοξανθίνη  
Προέλευση:  

Φυσική χρωστική που υπάρχει σε πολλά φυτά. Εµπορικά παράγεται από φυτά του 

είδους Physalis.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Κίτρινη χρωστική τροφίµων. Ελάχιστα διαλυτή στο νερό.  

Προϊόντα:  

Χρησιµοποιείται ελάχιστα και µόνο σε είδη ζαχαροπλαστικής.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 5 mg ανά κιλό σωµατικού βάρους.  

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν γίνει γνωστές. Περιέχει ορισµένη ποσότητα βιταµίνης A.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Kανένας, το Ε161 c µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E161d  Ρουβιξανθίνη  
Προέλευση:  

Φυσική χρωστική που υπάρχει σε πολλά φυτά. Εµπορικά παράγεται από φυτά του 

είδους Rosa (τριαντάφυλλα). 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Κίτρινη χρωστική τροφίµων. Ελάχιστα διαλυτή στο νερό. 

Προϊόντα:  

Χρησιµοποιείται σπάνια. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 5 mg ανά κιλό σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν γίνει γνωστές. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Kανένας, το Ε161 d µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 
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ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E161e  Βιολοξανθίνη  
Προέλευση:  

Φυσική χρωστική που υπάρχει σε πολλά φυτά. Εµπορικά παράγεται από διάφορα 

είδη βιολών (είδος λουλουδιού).  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Κίτρινη χρωστική τροφίµων. Ελάχιστα διαλυτή στο νερό. 

Προϊόντα:  

Χρησιµοποιείται σπάνια. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 5 mg ανά κιλό σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν γίνει γνωστές. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Kανένας, το Ε161 e µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E161f  Ροδοξανθίνη  
Προέλευση:  

Φυσική χρωστική που υπάρχει σε πολλά φυτά και πουλιά. Εµπορικά 

παρασκευάζεται από διάφορα είδη φυτών. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά: 

Κίτρινη χρωστική τροφίµων. Ελάχιστα διαλυτή στο νερό. 

Προϊόντα:  

Χρησιµοποιείται σπάνια. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 5 mg ανά κιλό σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν γίνει γνωστές. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Kανένας, το Ε161 f µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E161g  Κανθαξανθίνη  
Προέλευση:  

Φυσική χρωστική που υπάρχει σε πολλά φυτά και πουλιά. Εµπορικά παράγεται 

από είδη µανιταριών (catharelles) ή από τα φτερά των πουλιών φλαµίγκο. Κυρίως 

όµως παρασκευάζεται συνθετικά από το καροτένιο.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Πορτοκαλί χρωστική τροφίµων. Ελάχιστα διαλυτή στο νερό.  

Προϊόντα:  

Χρησιµοποιούνται ευρέως όπως επίσης και σε χάπια µαυρίσµατος.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 0.03 mg ανά κιλό σωµατικού βάρους.  

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν γίνει γνωστές παρενέργειες που να αφορούν την χρήση του στα τρόφιµα. 

Προβλήµατα στα µάτια µπορεί να προκληθούν όταν χρησιµοποιείται σε χάπια 

µαυρίσµατος.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Kανένας, το Ε161 g µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E161h  Κιτρονοξανθίνη  

Προέλευση:  

Φυσική χρωστική που υπάρχει σε πολλά φυτά. Εµπορικά παρασκευάζεται από 
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διάφορα αποξηραµένα είδη φυτών.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Κίτρινη χρωστική τροφίµων. Ελάχιστα διαλυτή στο νερό.  

Προϊόντα:  

Χρησιµοποιείται σπανίως.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 0,4 mg ανά κιλό σωµατικού βάρους.  

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν γίνει γνωστές.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Kανένας, το Ε161 h µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους.  

E162  Εκχύλισµα παντζαριού  

Betanin  
Προέλευση:  

Φυσική χρωστική που παράγεται από παντζάρια.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Κόκκινη-µωβ χρωστική τροφίµων. 

Προϊόντα:  

Λαχανικά διατηρηµένα σε άλµη, ξίδι ή λάδι (εκτός από ελιές), µαρµελάδες, 

λουκάνικα, πατέ, παγωτά, σάλτσες, καπνιστό ψάρι, πολτό ψαριών και θαλασσινών. 

Χρησιµοποιείται ευρέως, αλλά η χρωστική είναι σχετικά ασταθής. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν γίνει γνωστές. Εκκρίνεται αναλλοίωτη στα ούρα. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Kανένας, το Ε162 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E163  Ανθοκυάνες  

E 163 a κυανιδίνη  

E 163 b δελφινιδίνη  

E 163 c µαλβιδίνη  

E 163 d πελαργονιδίνη  

E 163 e πεονιδίνη  

E 163 f πετουνιδίνη  

E 163(i) εκχύλισµα του φλοιού κίτρου  

E 163(ii) µείγµα ανθοκυανινών  

E 163(iii) µαύρο εκχύλισµα  
Προέλευση:  

Οι ανθοκυάνες και οι ανθοκυανίνες είναι µια µεγάλη οµάδα φυσικών χρωστικών. 

Το χρώµα των περισσότερων φρούτων, λουλουδιών και µούρων δηµιουργείται από 

τον συνδυασµό ανθοκυανών και ανθοκυανινών. Οι ανθοκυάνες πάντα έχουν ένα 

µόριο υδατάνθρακα, ενώ οι ανθοκυανίνες δεν το έχουν. Η κάθε ουσία 

αποµονώνεται από διαφορετικά είδη φυτών. Τα E 163(i)-(iii) είναι µείγµατα. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

E 163 a κυανιδίνη: κόκκινη  

E 163 b δελφινιδίνη: µπλε  

E 163 c µαλβιδίνη: µωβ  

E 163 d πελαργονιδίνη: πορτοκαλί  

E 163 e πεονιδίνη: κόκκινο-καφέ  

E 163 f πετουνιδίνη: σκούρο κόκκινο  

Προϊόντα:  
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Τυρί µε κόκκινα νερά, γλυκά από κόκκινα φρούτα και κυρίως κεράσια, κεράσια 

γλασέ, στιγµιαίες σούπες, παγωτά, ζελέ. Χρησιµοποιούνται ευρέως αλλά τα 

χρώµατα είναι ασταθή. Η θερµοκρασία, το φως και το pH επηρεάζουν το χρώµα. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί, εκτός από το E 163(ii): µέχρι 2,5 mg ανά κιλό σωµατικού 

βάρους. 

Παρενέργειες:  

Καµία παρενέργεια δεν είναι γνωστή, αν και θεωρείται επικίνδυνο. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Kανένας, όλες οι παραπάνω ουσίες µπορούν να καταναλωθούν από όλες τις 

θρησκευτικές οµάδες, ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E170  Ανθρακικό ασβέστιο  

E 170(i) ανθρακικό ασβέστιο  

E 170(ii) όξινο ανθρακικό ασβέστιο (CI 77220)  

Κιµωλία  
Προέλευση:  

Φυσικό άσπρο µετάλλευµα, που δύναται να προέλθει από βραχώδεις ορυκτά ή 

οστά ζώων.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Έχει άσπρο χρώµα για επικάλυψη επιφανείας, χρησιµοποιείται ως αντι-

συσσωµατικός παράγοντας, παράγοντας πληρώσεως (φαρµακευτικά), 

σταθεροποιητής σε κονσερβοποιηµένα φρούτα.  

Προϊόντα:  

Ζαχαρώδη παρασκευάσµατα, κέικ, µπισκότα, ποτά µε βάση το κρασί, 

οδοντόκρεµες, λευκή µπογιά, καθαριστικά προϊόντα.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί.  

Παρενέργειες:  

Καµία παρενέργεια δεν είναι γνωστή.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Kανένας, το Ε170 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E171  ∆ιοξείδιο του τιτανίου  

CI 77891  
Προέλευση:  

Φυσικό άσπρο µετάλλευµα.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Έχει άσπρο χρώµα για επικάλυψη επιφανείας, χρησιµοποιείται για τον διαχωρισµό 

στρωµάτων στα προϊόντα.  

Προϊόντα:  

Ζαχαρώδη παρασκευάσµατα, κέικ, µπισκότα, καραµέλες, ποτά µε βάση το κρασί. 

Λευκαντικός παράγοντας σε οδοντόκρεµες, λευκή µπογιά.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί.  

Παρενέργειες:  

Καµία παρενέργεια δεν είναι γνωστή, αν και θεωρείται ότι µπορεί να προκαλέσει 

σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις και ότι µολύνει τα κανάλια του νερού.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Kανένας, το Ε171 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E172  Οξείδια του σιδήρου  

Ε172(i) µαύρο οξείδιο του σιδήρου, CI 77499  

Ε172(ii) κόκκινο οξείδιο του σιδήρου, CI 77491  
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Ε172(iii) κίτρινο οξείδιο του σιδήρου, CI 77492  
Προέλευση:  

Φυσικά µέταλλα, αλλά εµπορικά παρασκευάζονται από σκόνη σιδήρου. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Χρησιµοποιούνται µόνο ως επικάλυψη επιφανείας. 

Προϊόντα:  

Πάστα από σολοµό και γαρίδες, κέικ. Χρησιµοποιούνται ευρέως. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 0,5 mg ανά κιλό σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες:  

Άτοµα µε προβλήµατα υγείας, που απαιτούν συστηµατικές µεταγγίσεις, ίσως 

πρέπει να αποφεύγουν τροφές που περιέχουν τις εν λόγω χρωστικές. Καλό θα ήταν, 

επίσης να συµβουλευτούν το γιατρό τους. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Kανένας, το Ε172 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. Ο σίδηρος δεν απορροφάται από το ανθρώπινο 

σώµα. 

E173  Αλουµίνιο  

CI 77000  
Προέλευση:  

Φυσικό µέταλλο. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Αργυρογκρίζο χρώµα. Χρησιµοποιείται ως επικάλυψη επιφανείας. 

Προϊόντα:  

Στο εξωτερικό περίβληµα προϊόντων ζαχαροπλαστικής, που χρησιµοποιούνται για 

διακόσµηση γλυκών, καθώς και σε κουφέτα. Χρησιµοποιείται ευρέως. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί. 

Παρενέργειες:  

Καµία παρενέργεια δεν είναι γνωστή όταν χρησιµοποιείται ως πρόσθετο. H 

ηµερήσια κατανάλωση αλουµινίου σε φυσικές τροφές, είναι µεγαλύτερη από την 

κατανάλωση ως πρόσθετο. Μεγάλες συγκεντρώσεις αλουµινίου προκαλούν 

υπερευαισθησία και οι ασθενείς της νόσου Άλτσχαιµερ πρέπει να το αποφεύγουν. 

∆εν επιτρέπεται η χρήση του στην Αυστραλία. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Kανένας, το Ε173 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους.  

E174  Άργυρος  

CI 77820  
Προέλευση:  

Φυσικό µέταλλο. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Αργυρογκρίζο χρώµα. Χρησιµοποιείται ως επικάλυψη επιφανείας. 

Προϊόντα:  

Χρησιµοποιείται σπάνια. Στο εξωτερικό περίβληµα προϊόντων ζαχαροπλαστικής, 

που χρησιµοποιούνται για την διακόσµηση γλυκών ή σοκολάτας. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί. 

Παρενέργειες:  

Σε υψηλές συγκεντρώσεις είναι τοξικό. Πάρ’ αυτά, λόγω της υψηλής τιµής του, 

χρησιµοποιείται σπάνια. Προκαλεί ζηµίες στους πνεύµονες και τα νεφρά, 

ερεθισµούς στο στοµάχι και τα εσωτερικά όργανα και αποχρωµατισµό του 

δέρµατος. ∆εν επιτρέπεται η χρήση του στην Αυστραλία. 
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∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Kανένας, το Ε174 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E175  Χρυσός  

CI 77480  
Προέλευση:  

Φυσικό µέταλλο. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Χρυσό χρώµα. Χρησιµοποιείται ως επικάλυψη επιφανείας. 

Προϊόντα:  

Χρησιµοποιείται σπάνια. Στο εξωτερικό περίβληµα προϊόντων ζαχαροπλαστικής, 

που χρησιµοποιούνται για την διακόσµηση γλυκών ή τη διακόσµηση σοκολάτας. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί. 

Παρενέργειες:  

Σε υψηλές συγκεντρώσεις είναι τοξικό. Πάρ’ αυτά, λόγω της υψηλής τιµής του, 

χρησιµοποιείται σπάνια. Προκαλεί καρκίνο, αλλεργικές αντιδράσεις και 

υπερευαισθησία ∆εν επιτρέπεται η χρήση του στην Αυστραλία. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Kανένας, το Ε175 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E180  Λιθορουµπίνη BK  
Προέλευση:  

Συνθετικό αζώχρωµα (περιέχει την χρωµοφόρα οµάδα -Ν=Ν-), περιέχει ιόντα 

αλουµινίου και ασβεστίου.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Κόκκινο χρώµα. Χρησιµοποιείται ως επιφανειακό περίβληµα των τυριών.  

Προϊόντα:  

Χρησιµοποιείται µόνο για το χρωµατισµό του περιβλήµατος σκληρών τυριών. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Μέχρι 1,5 mg ανά κιλό σωµατικού βάρους.  

Παρενέργειες:  

Καµία παρενέργεια δεν είναι γνωστή όταν χρησιµοποιείται ως πρόσθετο 

(φυσιολογικά δεν µεταβολίζεται), αν και θεωρείται ύποπτο. ∆εν επιτρέπεται η 

χρήση του στην Αυστραλία. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Kανένας, το Ε180 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

181  Ταννίνες  
Προέλευση:  

Φυσικό µείγµα µε πολύπλοκη σύσταση. Εµπορικά παρασκευάζεται από βελανίδια 

ή παρασκευάζεται συνθετικά.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Κίτρινο-άσπρο χρώµα, αλλά κυρίως χρησιµοποιείται σαν πρόσθετο γεύσης στο 

βούτυρο ή σε προϊόντα καρυδιών.  

Προϊόντα:  

Αναψυκτικά και προϊόντα ζαχαροπλαστικής. Υπάρχει φυσικά στο τσάι. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί.  

Παρενέργειες:  

Καµία παρενέργεια δεν είναι γνωστή όταν χρησιµοποιούνται ως πρόσθετα 

(περιορισµένη χρήση). Μεγάλες συγκεντρώσεις ενδέχεται να προκαλέσουν 

στοµαχικά προβλήµατα ή να προκαλέσουν φράξιµο των αρτηριών. Απαγορευµένη 
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ουσία. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Kανένας, οι ταννίνες µπορούν να καταναλωθούν από όλες τις θρησκευτικές 

οµάδες, ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E200  Σορβικό οξύ  

Trans -2, 4-εξαδιενικό οξύ  

2-προπενυλακρυλικό οξύ 
Προέλευση:  

Το σορβικό οξύ υπάρχει στον καρπό του δέντρου του γένους Sorbus (Sorbus 

aucuparia), από το οποίο πήρε το όνοµά του. Εµπορικά παρασκευάζεται µε 

διάφορες χηµικές διαδικασίες από την κετένη. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Το σορβικό οξύ είναι συντηρητικό, κυρίως κατά των µυκήτων και των ζυµών. ∆εν 

είναι αποτελεσµατικό κατά των βακτηρίων. Ισχυρότερη δράση σε τιµές pΗ κάτω 

από 6,5 (όξινα και ελαφρώς όξινα τρόφιµα). 

Προϊόντα:  

Το σορβικό οξύ χρησιµοποιείται σε ένα µεγάλο εύρος προϊόντων, όπως είναι το 

γιαούρτι και άλλα ζυµώµενα γαλακτοκοµικά Προϊόντα, σε σαλάτες φρούτων, στη 

ζαχαροπλαστική, στη λεµονάδα, στο τυρί, στο ψωµί σικάλεως, σε κέικ και 

Προϊόντα αρτοποιίας, στην πίτσα, τα όστρακα, τον χυµό λεµονιού και µήλου, το 

κρασί και τις σούπες. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Μέχρι 25 mg ανά κιλό σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες:  

Καµία παρενέργεια στις χρησιµοποιούµενες συγκεντρώσεις. Ένα µικρό ποσοστό 

ανθρώπων µόνο παρουσιάζουν ελαφρές ψευδο-αλλεργικές αντιδράσεις και 

θεωρείται ότι προκαλεί καρκίνο και ζηµιές στο συκώτι. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Kανένας, τα σορβικά µπορούν να καταναλωθούν από όλες τις θρησκευτικές 

οµάδες, ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E201  Σορβικό νάτριο  
Προέλευση:  

To άλας του σορβικού οξέος (E 200), το οποίο βρίσκεται στον καρπό του δέντρου 

European Mountain - ash (Sorbus aucuparia), από το οποίο έχει πάρει και το 

όνοµα του το οξύ. Εµπορικά παράγεται µε διάφορες χηµικές µεθόδους.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Το σορβικό οξύ είναι συντηρητικό κυρίως έναντι µυκήτων και µούχλων. ∆εν είναι 

αποτελεσµατικό έναντι βακτηρίων. Η βέλτιστη δράση του πραγµατοποιείται σε 

τιµές του pH µικρότερες του 6,5 (όξινα και ελαφρώς όξινα τρόφιµα).  

Προϊόντα:  

Χρησιµοποιείται ευρέως.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Μέχρι 25 mg / kg σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες: 

Στις συγκεντρώσεις που χρησιµοποιείται δεν έχουν εµφανιστεί παρενέργειες. Μόνο 

ένα πολύ µικρό ποσοστό ανθρώπων εµφανίζει ψευδο-αλλεργικές αντιδράσεις. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το E 202 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

καθώς και από ακραίους και µη, χορτοφάγους. 

E202  Σορβικό κάλιο  
Προέλευση:  

To άλας του σορβικού οξέος (E 200), το οποίο βρίσκεται στον καρπό του δέντρου 

European Mountain - ash (Sorbus aucuparia), από το οποίο έχει πάρει και το 
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όνοµα του το οξύ. Εµπορικά παράγεται µε διάφορες χηµικές µεθόδους.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Το σορβικό οξύ είναι συντηρητικό κυρίως έναντι µυκήτων και µούχλων. ∆εν είναι 

αποτελεσµατικό έναντι βακτηρίων. Η βέλτιστη δράση του πραγµατοποιείται σε 

τιµές του pH µικρότερες του 6,5 (όξινα και ελαφρώς όξινα τρόφιµα).  

Προϊόντα:  

Χρησιµοποιείται ευρέως.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Μέχρι 25 mg / kg σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες: 

Στις συγκεντρώσεις που χρησιµοποιείται δεν έχουν εµφανιστεί παρενέργειες. Μόνο 

ένα πολύ µικρό ποσοστό ανθρώπων εµφανίζει ψευδο-αλλεργικές αντιδράσεις και 

ζηµιές στο συκώτι. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το E 202 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

καθώς και από ακραίους και µη, χορτοφάγους. 

E203  Σορβικό ασβέστιο  
Προέλευση:  

To άλας του σορβικού οξέος (E200), το οποίο βρίσκεται στον καρπό του δέντρου 

European Mountain - ash (Sorbus aucuparia), από το οποίο έχει πάρει και το 

όνοµα του το οξύ. Εµπορικά παράγεται µε διάφορες χηµικές µεθόδους.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Το σορβικό οξύ είναι συντηρητικό κυρίως έναντι µυκήτων και µούχλων. ∆εν είναι 

αποτελεσµατικό έναντι βακτηρίων. Η βέλτιστη δράση του πραγµατοποιείται σε 

τιµές του pH µικρότερες του 6,5 (όξινα και ελαφρώς όξινα τρόφιµα). Tο σορβικό 

ασβέστιο χρησιµοποιείται κυρίως σε γαλακτοκοµικά προϊόντα. Η δράση του είναι 

παρόµοια µε αυτή του σορβικού οξέος.  

Προϊόντα:  

Το σορβικό ασβέστιο χρησιµοποιείται κυρίως σε γαλακτοκοµικά προϊόντα και στο 

ψωµί σικάλεως.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Μέχρι 25 mg / kg σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες:  

Στις συγκεντρώσεις που χρησιµοποιείται δεν έχουν εµφανιστεί παρενέργειες. Μόνο 

ένα πολύ µικρό ποσοστό ανθρώπων εµφανίζει ψευδο-αλλεργικές αντιδράσεις και 

ζηµιές στο συκώτι. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το E 203 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

καθώς και από ακραίους και µη, χορτοφάγους. 

E210  Βενζοϊκό οξύ  
Προέλευση:  

Το βενζοϊκό οξύ και οι εστέρες του βενζοϊκού οξέος υπάρχουν στα περισσότερα 

φρούτα και ιδιαίτερα στα µούρα. ∆ιάφορα είδη µούρων είναι ιδιαίτερα πλούσια σε 

περιεκτικότητα βενζοϊκού οξέος. Εκτός από τα φρούτα, οι εστέρες του βενζοϊκού 

οξέος υπάρχουν σε διάφορα είδη µανιταριών, στην κανέλλα, το γαρύφαλλο και σε 

ορισµένα γαλακτοκοµικά προϊόντα (εξαιτίας της ζύµωσης). Επίσης προκύπτει από 

τη Βενζοΐνη, ένας καρπός που παράγεται από γηγενή δέντρα της Ασίας. Για 

εµπορική χρήση, παράγεται χηµικά από το τολουένιο.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Το βενζοϊκό οξύ και οι εστέρες του βενζοϊκού οξέος χρησιµοποιούνται ως 

συντηρητικά έναντι των βακτηρίων και της µούχλας σε όξινα προϊόντα. ∆εν είναι 

ιδιαίτερα αποτελεσµατικά έναντι των µυκήτων και καθόλου αποτελεσµατικά σε 

προϊόντα µε pH µεγαλύτερο από 5 (ελαφρώς όξινα ή ουδέτερα). Όταν υπάρχουν σε 
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υψηλές συγκεντρώσεις εµφανίζουν ξινή γεύση, γεγονός που περιορίζει τις 

εφαρµογές τους. Οι εστέρες του βενζοϊκού οξέος συνήθως προτιµώνται λόγω της 

µεγαλύτερης διαλυτότητάς τους. 

Προϊόντα:  

Το βενζοϊκό οξύ και οι εστέρες του βενζοϊκού οξέος χρησιµοποιούνται ευρέως σε 

όξινα και ελαφρώς όξινα προϊόντα, όπως τυριά, τσίχλα, είδη ζαχαροπλαστικής, 

γαλακτοκοµικά ψυγείου και υποκατάστατα ζάχαρης. Ακόµα χρησιµοποιείται σε 

καλλυντικά, ως αντισηπτικό σε πολλά φαρµακευτικά είδη κατά του βήχα και κατά 

της µούχλας σε αλοιφές. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Μέχρι 5 mg / kg σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες:  

Στις συγκεντρώσεις που χρησιµοποιείται δεν έχουν εµφανιστεί παρενέργειες. Σε 

ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να βοηθήσει την απελευθέρωση ισταµίνης µε 

αποτέλεσµα την εµφάνιση ψευδο-αλλεργικών αντιδράσεων, άσθµα, ασθένειες του 

δέρµατος, καθυστέρηση της ανάπτυξης, νευρολογικές διαταραχές, 

υπερδραστηριότητα σε παιδιά. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το βενζοϊκό οξύ και οι εστέρες του βενζοϊκού οξέος µπορούν να 

καταναλωθούν από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη, 

χορτοφάγους. 

E211  Βενζοϊκό νάτριο  

Προέλευση:  

Το βενζοϊκό οξύ και οι εστέρες του βενζοϊκού οξέος υπάρχουν στα περισσότερα 

φρούτα και ιδιαίτερα τα µούρα. ∆ιάφορα είδη µούρων είναι ιδιαίτερα πλούσια σε 

περιεκτικότητα βενζοϊκού οξέος. Εκτός από τα φρούτα, οι εστέρες του βενζοϊκού 

οξέος υπάρχουν σε διάφορα είδη µανιταριών, στην κανέλλα, το γαρύφαλλο και σε 

ορισµένα γαλακτοκοµικά προϊόντα (εξαιτίας της ζύµωσης). Για εµπορική χρήση, 

παράγεται χηµικά από το τολουένιο.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Το βενζοϊκό οξύ και οι εστέρες του βενζοϊκού οξέος χρησιµοποιούνται ως 

συντηρητικά έναντι των βακτηρίων και της µούχλας σε όξινα προϊόντα. ∆εν είναι 

ιδιαίτερα αποτελεσµατικά έναντι των µυκήτων και καθόλου αποτελεσµατικά σε 

προϊόντα µε pH µεγαλύτερο από 5 (ελαφρώς όξινα ή ουδέτερα). Όταν υπάρχουν σε 

υψηλές συγκεντρώσεις εµφανίζουν ξινή γεύση, γεγονός που περιορίζει τις 

εφαρµογές τους. Οι εστέρες του βενζοϊκού οξέος συνήθως προτιµώνται λόγω της 

µεγαλύτερης διαλυτότητάς τους. 

Προϊόντα:  

Το βενζοϊκό οξύ και οι εστέρες του βενζοϊκού οξέος χρησιµοποιούνται ευρέως σε 

όξινα και ελαφρώς όξινα προϊόντα, όπως σε αναψυκτικά πορτοκαλάδες, γάλα και 

προϊόντα κρέατος, γαρνιτούρες και γλειφιτζούρια, φαρµακευτικά πόσιµα είδη 

συµπεριλαµβανοµένου των Actifed, Phenergan και Tylenol. Χρησιµοποιείται 

ευρέως για να καλύψει τη γεύση φτωχής ποιότητας τροφίµων. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Μέχρι 5 mg / kg σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες:  

Στις συγκεντρώσεις που χρησιµοποιείται δεν έχουν εµφανιστεί παρενέργειες. Σε 

ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να βοηθήσει την απελευθέρωση ισταµίνης µε 

αποτέλεσµα την εµφάνιση ψευδο-αλλεργικών αντιδράσεων, ασθενειών του 

δέρµατος, ζηµιές στον εγκέφαλο, νευρολογικές διαταραχές, καρκίνο. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το βενζοϊκό οξύ και οι εστέρες του βενζοϊκού οξέος µπορούν να 

καταναλωθούν από όλες τις θρησκευτικές οµάδες. 
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E212  Βενζοϊκό κάλιο  
Προέλευση:  

Το βενζοϊκό οξύ και οι εστέρες του βενζοϊκού οξέος υπάρχουν στα περισσότερα 

φρούτα και ιδιαίτερα τα µούρα. ∆ιάφορα είδη µούρων είναι ιδιαίτερα πλούσια σε 

περιεκτικότητα βενζοϊκού οξέος. Εκτός από τα φρούτα, οι εστέρες του βενζοϊκού 

οξέος υπάρχουν σε διάφορα είδη µανιταριών, στην κανέλλα, το γαρύφαλλο και σε 

ορισµένα γαλακτοκοµικά προϊόντα (εξαιτίας της ζύµωσης). Για εµπορική χρήση, 

παράγεται χηµικά από το τολουένιο.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Το βενζοϊκό οξύ και οι εστέρες του βενζοϊκού οξέος χρησιµοποιούνται ως 

συντηρητικά έναντι των βακτηρίων και της µούχλας σε όξινα προϊόντα. ∆εν είναι 

ιδιαίτερα αποτελεσµατικά έναντι των µυκήτων και καθόλου αποτελεσµατικά σε 

προϊόντα µε pH µεγαλύτερο από 5 (ελαφρώς όξινα ή ουδέτερα). Όταν υπάρχουν σε 

υψηλές συγκεντρώσεις εµφανίζουν ξινή γεύση, γεγονός που περιορίζει τις 

εφαρµογές τους. Οι εστέρες του βενζοϊκού οξέος συνήθως προτιµώνται λόγω της 

µεγαλύτερης διαλυτότητάς τους. 

Προϊόντα:  

Το βενζοϊκό οξύ και οι εστέρες του βενζοϊκού οξέος χρησιµοποιούνται ευρέως σε 

όξινα και ελαφρώς όξινα προϊόντα.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Μέχρι 5 mg / kg σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες:  

Στις συγκεντρώσεις που χρησιµοποιείται δεν έχουν εµφανιστεί παρενέργειες. Σε 

ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να βοηθήσει την απελευθέρωση ισταµίνης µε 

αποτέλεσµα την εµφάνιση ψευδο-αλλεργικών αντιδράσεων, άσθµατος, ασθενειών 

του δέρµατος, καθυστέρησης της ανάπτυξης, ζηµιές στον εγκέφαλο, νευρολογικές 

διαταραχές, καρκίνο. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το βενζοϊκό οξύ και οι εστέρες του βενζοϊκού οξέος µπορούν να 

καταναλωθούν από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη, 

χορτοφάγους. 

E213  Βενζοϊκό ασβέστιο  

Προέλευση:  

Το βενζοϊκό οξύ και οι εστέρες του βενζοϊκού οξέος υπάρχουν στα περισσότερα 

φρούτα και ιδιαίτερα τα µούρα. ∆ιάφορα είδη µούρων είναι ιδιαίτερα πλούσια σε 

περιεκτικότητα βενζοϊκού οξέος. Εκτός από τα φρούτα, οι εστέρες του βενζοϊκού 

οξέος υπάρχουν σε διάφορα είδη µανιταριών, στην κανέλλα, το γαρύφαλλο και σε 

ορισµένα γαλακτοκοµικά προϊόντα (εξαιτίας της ζύµωσης). Για εµπορική χρήση, 

παράγεται χηµικά από το τολουένιο.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Το βενζοϊκό οξύ και οι εστέρες του βενζοϊκού οξέος χρησιµοποιούνται ως 

συντηρητικά έναντι των βακτηρίων και της µούχλας σε όξινα προϊόντα. ∆εν είναι 

ιδιαίτερα αποτελεσµατικά έναντι των µυκήτων και καθόλου αποτελεσµατικά σε 

προϊόντα µε pH µεγαλύτερο από 5 (ελαφρώς όξινα ή ουδέτερα). Όταν υπάρχουν σε 

υψηλές συγκεντρώσεις εµφανίζουν ξινή γεύση, γεγονός που περιορίζει τις 

εφαρµογές τους. Οι εστέρες του βενζοϊκού οξέος συνήθως προτιµώνται λόγω της 

µεγαλύτερης διαλυτότητάς τους. 

Προϊόντα:  

Το βενζοϊκό οξύ και οι εστέρες του βενζοϊκού οξέος χρησιµοποιούνται ευρέως σε 

όξινα και ελαφρώς όξινα προϊόντα.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Μέχρι 5 mg / kg σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες:  
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Στις συγκεντρώσεις που χρησιµοποιείται δεν έχουν εµφανιστεί παρενέργειες. Σε 

ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να βοηθήσει την απελευθέρωση ισταµίνης µε 

αποτέλεσµα την εµφάνιση ψευδο-αλλεργικών αντιδράσεων, άσθµατος, 

καθυστέρησης της ανάπτυξης, ζηµιές στον εγκέφαλο, νευρολογικές διαταραχές, 

ασθένειες του δέρµατος. Οι γάτες είναι πολύ ευαίσθητες στο βενζοϊκό οξύ (ακόµη 

και µια ποσότητα των 5 ppm µπορεί να είναι θανατηφόρα). 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το βενζοϊκό οξύ και οι εστέρες του βενζοϊκού οξέος µπορούν να 

καταναλωθούν από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη, 

χορτοφάγους. 

E214  Αιθυλ-4-υδροξυβενζοϊκό οξύ  

Προέλευση:  

Συνθετικός αιθυλεστέρας του βενζοϊκού οξέος. Το βενζοϊκό οξύ και οι εστέρες του 

βενζοϊκού οξέος υπάρχουν στα περισσότερα φρούτα και ιδιαίτερα τα µούρα. 

∆ιάφορα είδη µούρων είναι ιδιαίτερα πλούσια σε περιεκτικότητα βενζοϊκού οξέος. 

Εκτός από τα φρούτα, οι εστέρες του βενζοϊκού οξέος υπάρχουν σε διάφορα είδη 

µανιταριών, στην κανέλλα, το γαρύφαλλο και σε ορισµένα γαλακτοκοµικά 

προϊόντα (εξαιτίας της ζύµωσης). Για εµπορική χρήση, το βενζοϊκό οξύ παράγεται 

χηµικά από το τολουένιο και στη συνέχεια εστεροποιείται.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Το βενζοϊκό οξύ και οι εστέρες του βενζοϊκού οξέος χρησιµοποιούνται ως 

συντηρητικά έναντι βακτηρίων και της µούχλας σε όξινα προϊόντα. ∆εν είναι 

ιδιαίτερα αποτελεσµατικά έναντι των µυκήτων. Η δράση τους δεν εξαρτάται από 

την οξύτητα. Οι εστέρες του βενζοϊκού οξέος είναι ελάχιστα διαλυτοί, γεγονός που 

περιορίζει την χρήση τους. 

Προϊόντα:  

Οι εστέρες του βενζοϊκού οξέος χρησιµοποιούνται ευρέως σε µεγάλη γκάµα 

τροφίµων και καλλυντικών.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Μέχρι 10 mg / kg σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες:  

Στις συγκεντρώσεις που χρησιµοποιείται δεν έχουν εµφανιστεί παρενέργειες. Σε 

ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να βοηθήσει την απελευθέρωση ισταµίνης µε 

αποτέλεσµα την εµφάνιση ψευδο-αλλεργικών αντιδράσεων, άσθµα, έκζεµα, 

υπερδραστηριότητα, ηµικρανίες, υπερευαισθησία. Η παρουσία του E 214 σε 

καλλυντικά µπορεί να προκαλέσει αλλεργίες µε την επαφή οι οποίες δεν είναι 

σύνηθες φαινόµενο όσον αφορά την χρήση του στα τρόφιµα. ∆εν επιτρέπεται η 

χρήση του στην Αυστραλία. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, οι εστέρες του βενζοϊκού οξέος µπορούν να καταναλωθούν από όλες τις 

θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη, χορτοφάγους. 

E215  Αιθυλ-4-υδροξυβενζοϊκό άλας του νατρίου  
Προέλευση:  

Συνθετικός αιθυλεστέρας του βενζοϊκού οξέος. Το βενζοϊκό οξύ και οι εστέρες του 

βενζοϊκού οξέος υπάρχουν στα περισσότερα φρούτα και ιδιαίτερα τα µούρα. 

∆ιάφορα είδη µούρων είναι ιδιαίτερα πλούσια σε περιεκτικότητα βενζοϊκού οξέος. 

Εκτός από τα φρούτα, οι εστέρες του βενζοϊκού οξέος υπάρχουν σε διάφορα είδη 

µανιταριών, στην κανέλλα, το γαρύφαλλο και σε ορισµένα γαλακτοκοµικά 

προϊόντα (εξαιτίας της ζύµωσης). Για εµπορική χρήση, το βενζοϊκό οξύ παράγεται 

χηµικά από το τολουένιο και στη συνέχεια εστεροποιείται. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Το βενζοϊκό οξύ και οι εστέρες του βενζοϊκού οξέος χρησιµοποιούνται ως 

συντηρητικά έναντι των βακτηρίων και της µούχλας σε όξινα προϊόντα. ∆εν είναι 
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ιδιαίτερα αποτελεσµατικά έναντι των µυκήτων. Η δράση τους δεν εξαρτάται από 

την οξύτητα. Οι εστέρες του βενζοϊκού οξέος είναι ελάχιστα διαλυτοί, γεγονός που 

περιορίζει την χρήση τους. 

Προϊόντα:  

Οι εστέρες του βενζοϊκού οξέος χρησιµοποιούνται ευρέως σε µεγάλη γκάµα 

τροφίµων και καλλυντικών.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Μέχρι 10 mg / kg σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες:  

Στις συγκεντρώσεις που χρησιµοποιείται δεν έχουν εµφανιστεί παρενέργειες. Σε 

ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να βοηθήσει την απελευθέρωση ισταµίνης µε 

αποτέλεσµα την εµφάνιση ψευδο-αλλεργικών αντιδράσεων, καρκίνο, άσθµα, 

έκζεµα, υπερδραστηριότητα, υπερευαισθησία, ηµικρανίες. Η παρουσία του E 215 

σε καλλυντικά µπορεί να προκαλέσει αλλεργίες µε την επαφή οι οποίες δεν είναι 

σύνηθες φαινόµενο όσον αφορά την χρήση του στα τρόφιµα. ∆εν επιτρέπεται στην 

Αυστραλία. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, οι εστέρες του βενζοϊκού οξέος µπορούν να καταναλωθούν από όλες τις 

θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη, χορτοφάγους.  

E216  Προπυβαραβένιο 
Προέλευση:  

Συνθετικός αιθυλεστέρας του βενζοϊκού οξέος. Το βενζοϊκό οξύ και οι εστέρες του 

βενζοϊκού οξέος υπάρχουν στα περισσότερα φρούτα και ιδιαίτερα τα µούρα. 

∆ιάφορα είδη µούρων είναι ιδιαίτερα πλούσια σε περιεκτικότητα βενζοϊκού οξέος. 

Εκτός από τα φρούτα, οι εστέρες του βενζοϊκού οξέος υπάρχουν σε διάφορα είδη 

µανιταριών, στην κανέλλα, το γαρύφαλλο και σε ορισµένα γαλακτοκοµικά 

προϊόντα (εξαιτίας της ζύµωσης). Για εµπορική χρήση, το βενζοϊκό οξύ παράγεται 

χηµικά από το τολουένιο και στη συνέχεια εστεροποιείται.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Το βενζοϊκό οξύ και οι εστέρες του βενζοϊκού οξέος χρησιµοποιούνται ως 

συντηρητικά έναντι των βακτηρίων και της µούχλας σε όξινα προϊόντα. ∆εν είναι 

ιδιαίτερα αποτελεσµατικά έναντι των µυκήτων. Η δράση τους δεν εξαρτάται από 

την οξύτητα. Οι εστέρες του βενζοϊκού οξέος είναι ελάχιστα διαλυτοί, γεγονός που 

περιορίζει την χρήση τους. 

Προϊόντα:  

Οι εστέρες του βενζοϊκού οξέος χρησιµοποιούνται ευρέως σε µεγάλη γκάµα 

τροφίµων και καλλυντικών.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Μέχρι 10 mg / kg σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες:  

Στις συγκεντρώσεις που χρησιµοποιείται δεν έχουν εµφανιστεί παρενέργειες. Σε 

ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να βοηθήσει την απελευθέρωση ισταµίνης µε 

αποτέλεσµα την εµφάνιση ψευδο-αλλεργικών αντιδράσεων, άσθµατος, εκζέµατος, 

ηµικρανίες, υπερευαισθησία. Η παρουσία του E 216 σε καλλυντικά µπορεί να 

προκαλέσει αλλεργίες µε την επαφή οι οποίες δεν είναι σύνηθες φαινόµενο όσον 

αφορά την χρήση του στα τρόφιµα. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, οι εστέρες του βενζοϊκού οξέος µπορούν να καταναλωθούν από όλες τις 

θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη, χορτοφάγους. 

E217  Προπυλ-4-υδροξυβενζοϊκό οξύ  
Προέλευση:  

Συνθετικός αιθυλεστέρας του βενζοϊκού οξέος. Το βενζοϊκό οξύ και οι εστέρες του 

βενζοϊκού οξέος υπάρχουν στα περισσότερα φρούτα και ιδιαίτερα τα µούρα. 



   31 

∆ιάφορα είδη µούρων είναι ιδιαίτερα πλούσια σε περιεκτικότητα βενζοϊκού οξέος. 

Εκτός από τα φρούτα, οι εστέρες του βενζοϊκού οξέος υπάρχουν σε διάφορα είδη 

µανιταριών, στην κανέλλα, το γαρύφαλλο και σε ορισµένα γαλακτοκοµικά 

προϊόντα (εξαιτίας της ζύµωσης). Για εµπορική χρήση, το βενζοϊκό οξύ παράγεται 

χηµικά από το τολουένιο και στη συνέχεια εστεροποιείται.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Το βενζοϊκό οξύ και οι εστέρες του βενζοϊκού οξέος χρησιµοποιούνται ως 

συντηρητικά έναντι των βακτηρίων και της µούχλας σε όξινα προϊόντα. ∆εν είναι 

ιδιαίτερα αποτελεσµατικά έναντι των µυκήτων. Η δράση τους δεν εξαρτάται από 

την οξύτητα. Οι εστέρες του βενζοϊκού οξέος είναι ελάχιστα διαλυτοί, γεγονός που 

περιορίζει την χρήση τους. 

Προϊόντα:  

Οι εστέρες του βενζοϊκού οξέος χρησιµοποιούνται ευρέως σε µεγάλη γκάµα 

τροφίµων και καλλυντικών.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Μέχρι 10 mg / kg σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες:  

Στις συγκεντρώσεις που χρησιµοποιείται δεν έχουν εµφανιστεί παρενέργειες. Σε 

ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να βοηθήσει την απελευθέρωση ισταµίνης µε 

αποτέλεσµα την εµφάνιση ψευδο-αλλεργικών αντιδράσεων, άσθµατος, εκζέµατος, 

υπερδραστηριότητας, υπερευαισθησίας, ηµικρανίες, καρκίνο. Η παρουσία του E 

217 σε καλλυντικά µπορεί να προκαλέσει αλλεργίες µε την επαφή οι οποίες δεν 

είναι σύνηθες φαινόµενο όσον αφορά την χρήση του στα τρόφιµα. ∆εν επιτρέπεται 

η χρήση του στην Αυστραλία. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, οι εστέρες του βενζοϊκού οξέος µπορούν να καταναλωθούν από όλες τις 

θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη, χορτοφάγους. 

E218  Μεθυλπαραβένιο 
Προέλευση:  

Συνθετικός αιθυλεστέρας του βενζοϊκού οξέος. Το βενζοϊκό οξύ και οι εστέρες του 

βενζοϊκού οξέος υπάρχουν στα περισσότερα φρούτα και ιδιαίτερα τα µούρα. 

∆ιάφορα είδη µούρων είναι ιδιαίτερα πλούσια σε περιεκτικότητα βενζοϊκού οξέος. 

Εκτός από τα φρούτα, οι εστέρες του βενζοϊκού οξέος υπάρχουν σε διάφορα είδη 

µανιταριών, στην κανέλλα, το γαρύφαλλο και σε ορισµένα γαλακτοκοµικά 

προϊόντα (εξαιτίας της ζύµωσης). Για εµπορική χρήση, το βενζοϊκό οξύ παράγεται 

χηµικά από το τολουένιο και στη συνέχεια εστεροποιείται.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Το βενζοϊκό οξύ και οι εστέρες του βενζοϊκού οξέος χρησιµοποιούνται ως 

συντηρητικά έναντι των βακτηρίων και της µούχλας σε όξινα προϊόντα. ∆εν είναι 

ιδιαίτερα αποτελεσµατικά έναντι των µυκήτων. Η δράση τους δεν εξαρτάται από 

την οξύτητα. Οι εστέρες του βενζοϊκού οξέος είναι ελάχιστα διαλυτοί, γεγονός που 

περιορίζει την χρήση τους. 

Προϊόντα:  

Οι εστέρες του βενζοϊκού οξέος χρησιµοποιούνται ευρέως σε µεγάλη γκάµα 

τροφίµων και καλλυντικών.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Μέχρι 10 mg / kg σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες:  

Στις συγκεντρώσεις που χρησιµοποιείται δεν έχουν εµφανιστεί παρενέργειες. Σε 

ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να βοηθήσει την απελευθέρωση ισταµίνης µε 

αποτέλεσµα την εµφάνιση ψευδο-αλλεργικών αντιδράσεων, άσθµατος, εκζέµατος, 

υπερδραστηριότητας, υπερευαισθησίας, ηµικρανιών. Η παρουσία του E 218 σε 

καλλυντικά µπορεί να προκαλέσει αλλεργίες µε την επαφή οι οποίες δεν είναι 
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σύνηθες φαινόµενο όσον αφορά την χρήση του στα τρόφιµα. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, οι εστέρες του βενζοϊκού οξέος µπορούν να καταναλωθούν από όλες τις 

θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη, χορτοφάγους. 

E219  Μέθυλ-4 υδροξυβενζoϊκό οξύ  
Προέλευση:  

Συνθετικός αιθυλεστέρας του βενζοϊκού οξέος. Το βενζοϊκό οξύ και οι εστέρες του 

βενζοϊκού οξέος υπάρχουν στα περισσότερα φρούτα και ιδιαίτερα τα µούρα. 

∆ιάφορα είδη µούρων είναι ιδιαίτερα πλούσια σε περιεκτικότητα βενζοϊκού οξέος. 

Εκτός από τα φρούτα, οι εστέρες του βενζοϊκού οξέος υπάρχουν σε διάφορα είδη 

µανιταριών, στην κανέλλα, το γαρύφαλλο και σε ορισµένα γαλακτοκοµικά 

προϊόντα (εξαιτίας της ζύµωσης). Για εµπορική χρήση, το βενζοϊκό οξύ παράγεται 

χηµικά από το τολουένιο και στη συνέχεια εστεροποιείται.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Το βενζοϊκό οξύ και οι εστέρες του βενζοϊκού οξέος χρησιµοποιούνται ως 

συντηρητικά έναντι των βακτηρίων και της µούχλας σε όξινα προϊόντα. ∆εν είναι 

ιδιαίτερα αποτελεσµατικά έναντι των µυκήτων. Η δράση τους δεν εξαρτάται από 

την οξύτητα. Οι εστέρες του βενζοϊκού οξέος είναι ελάχιστα διαλυτοί, γεγονός που 

περιορίζει την χρήση τους. 

Προϊόντα:  

Οι εστέρες του βενζοϊκού οξέος χρησιµοποιούνται ευρέως σε µεγάλη γκάµα 

τροφίµων και καλλυντικών.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Μέχρι 10 mg / kg σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες:  

Στις συγκεντρώσεις που χρησιµοποιείται δεν έχουν εµφανιστεί παρενέργειες. Σε 

ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να βοηθήσει την απελευθέρωση ισταµίνης µε 

αποτέλεσµα την εµφάνιση ψευδο-αλλεργικών αντιδράσεων, άσθµατος, εκζέµατος, 

ηµικρανίες, υπερδραστηριότητα, υπερευαισθησία. Η παρουσία του E 219 σε 

καλλυντικά µπορεί να προκαλέσει αλλεργίες µε την επαφή οι οποίες δεν είναι 

σύνηθες φαινόµενο όσον αφορά την χρήση του στα τρόφιµα. ∆εν επιτρέπεται η 

χρήση του στην Αυστραλία. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, οι εστέρες του βενζοϊκού οξέος µπορούν να καταναλωθούν από όλες τις 

θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη, χορτοφάγους. 

E220  ∆ιοξείδιο του θείου  

Προέλευση:  

Το θείο είναι ένα κοινό στοιχείο. Το διοξείδιο του θείου παράγεται µε την καύση 

του θείου. Η χρήση του ως συντηρητικό σχετίζεται µε την αρχαία ιστορία. 

Χρησιµοποιούταν ευρέως στην αρχαία Αίγυπτο και την Ρωµαϊκή αυτοκρατορία.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Είναι άχρωµο αέριο που χρησιµοποιείται ως συντηρητικό. Εµποδίζει την 

ενζυµατική και βακτηριακή αλλοίωση των τροφίµων. Το διοξείδιο του θείου 

διαλύεται στην υδατική φάση του τροφίµου και το οξύ που σχηµατίζεται από αυτή 

την αντίδραση είναι ο ενεργός παράγοντας. Εποµένως είναι πιο ενεργό στα όξινα 

και ελαφρώς όξινα τρόφιµα. Είναι ανενεργό σε ουδέτερο pH. Επίσης δρα ως 

οξειδωτικός παράγοντας, µε λευκαντικές ιδιότητες. Εποµένως, χρησιµοποιείται ως 

λευκαντικός παράγοντας στο αλεύρι, όµως επειδή οξειδώνει τις φυσικές χρωστικές 

στα τρόφιµα, περιορίζεται η χρήση του. Επιπλέον, σταθεροποιεί την βιταµίνη C και 

εµποδίζει τον αποχρωµατισµό του λευκού κρασιού. Το διοξείδιο του θείου 

αποµακρύνεται µε θέρµανση ως αέριο από τα τρόφιµα. 

Προϊόντα:  

Το διοξείδιο του θείου µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε µεγάλο εύρος όξινων 
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τροφίµων, όπως µπύρα, αναψυκτικά, αποξηραµένα φρούτα, χυµούς, γαρνιτούρες, 

κρασί, ξύδι, προϊόντα πατάτας. Χρησιµοποιείται για ψεκασµό στα σταφύλια µετά 

την εσοδεία. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 0,7 mg / kg σωµατικού βάρους.  

Παρενέργειες:  

Εξαιτίας της οξειδωτικότητάς του, µπορεί να µειώσει το περιεχόµενο των 

βιταµινών στα τρόφιµα, ειδικά της Β1 και Β12. Μετατρέπεται στο συκώτι στο 

αβλαβές θειικό και αποβάλλεται στα ούρα. Μπορεί να προκαλέσει αναπνευστικά 

προβλήµατα σε άτοµα που πάσχουν από άσθµα. Σε µεγάλες συγκεντρώσεις 

(µεγαλύτερες από αυτές που χρησιµοποιούνται στα τρόφιµα), µπορεί να 

προκαλέσει γαστρεντερικές διαταραχές σε µερικούς ανθρώπους, αναπνευστικά 

προβλήµατα, ζηµιές στο έµβρυο, διαταραχές στη συµπεριφορά και στην όραση, 

γενετικές διαταραχές.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το διοξείδιο του θείου και τα θειώδη µπορούν να καταναλωθούν από 

όλες τις θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E221  Θειώδες νάτριο  
Προέλευση:  

Άλας νατρίου του θειώδους οξέος. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Είναι λευκή, µη σταθερή σκόνη, που αντιδρά µε το οξυγόνο για να σχηµατίσει 

θειικό ασβέστιο. Σε όξινες συνθήκες σχηµατίζει θειώδες οξύ, το οποίο δρα ως 

συντηρητικό. Χρησιµοποιείται ως συντηρητικό σε ορισµένα προϊόντα και µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί ως λευκαντικός παράγοντας κατά των αλλοιώσεων και του 

αποχρωµατισµού. Στο κρέας εµποδίζει το καφέτιασµα, όµως δεν επιτρέπεται σε 

προϊόντα κρέατος καθώς µπορεί να αποκρύψει την βακτηριακή αλλοίωση 

καλύπτοντας τον αποχρωµατισµό. Χρησιµοποιείται επίσης και ως βελτιωτικό του 

ψωµιού, λόγω της ικανότητάς του να βελτιώνει την ζύµωση του ψωµιού. 

Προϊόντα:  

Κρόκος αυγού και προϊόντα µε κρόκο, σαλάτες, µπύρα, ψωµί, καραµέλα, 

απολυµαντικός παράγοντας στους φρέσκους χυµούς πορτοκαλιού.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 0,7 mg / kg σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες:  

Εξαιτίας της οξειδωτικότητάς του, µπορεί να µειώσει το περιεχόµενο των 

βιταµινών στα τρόφιµα. Μετατρέπεται στο συκώτι στο αβλαβές θειικό και 

αποβάλλεται στα ούρα. Σε συνδυασµό µε το αλκοόλ εντείνει τα συµπτώµατα της 

µέθης. ∆ύναται να προκαλέσει αναπνευστικά προβλήµατα, ζηµιές στο έµβρυο, 

ναυτία, γενετικές διαταραχές καθώς και διαταραχές όρασης. Άτοµα που έχουν 

δυσανεξία στα φυσικά θειώδη πρέπει να αποφεύγουν τα Ε221-Ε228.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το διοξείδιο του θείου και τα θειώδη µπορούν να καταναλωθούν από 

όλες τις θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E222  Όξινο θειώδες νάτριο  
Προέλευση:  

Άλας µονονατρίου του θειώδους οξέος. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Είναι λευκή, µη σταθερή σκόνη, που αντιδρά µε το οξυγόνο για να σχηµατίσει 

θειικό ασβέστιο. Σε όξινες συνθήκες σχηµατίζει θειώδες οξύ, το οποίο δρα ως 

συντηρητικό. Χρησιµοποιείται ως συντηρητικό σε ορισµένα προϊόντα και µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί ως λευκαντικός παράγοντας.  

Προϊόντα:  
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Συντηρούµενα κρεµµύδια, αλκοολούχα ποτά, προϊόντα αρτοποιίας, χυµοί 

φρούτων, προϊόντα πατάτας, κτλ.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 0,7 mg / kg σωµατικού βάρους.  

Παρενέργειες:  

Εξαιτίας της οξειδωτικότητάς του, µπορεί να µειώσει το περιεχόµενο των 

βιταµινών στα τρόφιµα. Μετατρέπεται στο συκώτι στο αβλαβές θειικό και 

αποβάλλεται στα ούρα. ∆ύναται να προκαλέσει άσθµα, αλλεργικές αντιδράσεις, 

αναπνευστικά προβλήµατα, ζηµιές στο έµβρυο, ναυτία, γεννετικές διαταραχές και 

διαταραχές της όρασης, αναισθησία, αλλεργικές αντιδράσεις. Άτοµα που έχουν 

δυσανεξία στα φυσικά θειώδη πρέπει να αποφεύγουν τα Ε221-Ε228.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το διοξείδιο του θείου και τα θειώδη µπορούν να καταναλωθούν από 

όλες τις θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E223  Μεταθειώδες νάτριο  
Προέλευση:  

Άλας νατρίου του θειώδους οξέος. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Είναι λευκή, µη σταθερή σκόνη, που αντιδρά µε το οξυγόνο για να σχηµατίσει 

θειικό ασβέστιο. Σε όξινες συνθήκες σχηµατίζει θειώδες οξύ, το οποίο δρα ως 

συντηρητικό. Χρησιµοποιείται ως συντηρητικό σε ορισµένα προϊόντα και µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί ως λευκαντικός παράγοντας. 

Προϊόντα:  

Συντηρούµενα κρεµµύδια, αλκοολούχα ποτά, προϊόντα αρτοποιίας, χυµοί 

φρούτων, προϊόντα πατάτας, κτλ.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 0,7 mg / kg σωµατικού βάρους.  

Παρενέργειες:  

Εξαιτίας της οξειδωτικότητάς του, µπορεί να µειώσει το περιεχόµενο των 

βιταµινών στα τρόφιµα. Μετατρέπεται στο συκώτι στο αβλαβές θειικό και 

αποβάλλεται στα ούρα. ∆ύναται να προκαλέσει άσθµα, αλλεργικές αντιδράσεις, 

αναπνευστικά προβλήµατα, ζηµιές στο έµβρυο, ναυτία, γεννετικές διαταραχές και 

διαταραχές της όρασης, αναισθησία, αλλεργικές αντιδράσεις. Άτοµα που έχουν 

δυσανεξία στα φυσικά θειώδη πρέπει να αποφεύγουν τα Ε221-Ε228.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το διοξείδιο του θείου και τα θειώδη µπορούν να καταναλωθούν από 

όλες τις θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E224  Μεταθειώδες κάλιο  
Προέλευση:  

Άλας καλίου του θειώδους οξέος. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Είναι λευκή, µη σταθερή σκόνη, που αντιδρά µε το οξυγόνο για να σχηµατίσει 

θειικό ασβέστιο. Σε όξινες συνθήκες σχηµατίζει θειώδες οξύ, το οποίο δρα ως 

συντηρητικό. Χρησιµοποιείται ως συντηρητικό σε φρούτα και προϊόντα φρούτων 

και µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως λευκαντικός παράγοντας. 

Προϊόντα:  

Συντηρούµενα κρεµµύδια και φρούτα, κρασί, όστρακα, κτλ.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 0,7 mg / kg σωµατικού βάρους.  

Παρενέργειες:  

Εξαιτίας της οξειδωτικότητάς του, µπορεί να µειώσει το περιεχόµενο των 

βιταµινών στα τρόφιµα. Μετατρέπεται στο συκώτι στο αβλαβές θειικό και 

αποβάλλεται στα ούρα. ∆ύναται να προκαλέσει άσθµα, αλλεργικές αντιδράσεις, 
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αναπνευστικά προβλήµατα, ζηµιές στο έµβρυο, ναυτία, γεννετικές διαταραχές και 

διαταραχές της όρασης, αναισθησία, αλλεργικές αντιδράσεις. Άτοµα που έχουν 

δυσανεξία στα φυσικά θειώδη πρέπει να αποφεύγουν τα Ε221-Ε228. Καταπραΰνει 

τα αποτελέσµατα της µέθης. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το διοξείδιο του θείου και τα θειώδη µπορούν να καταναλωθούν από 

όλες τις θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη χορτοφάγους. 

225  Θειώδες κάλιο  
Προέλευση:  

Άλας καλίου του θειώδους οξέος. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Είναι λευκή, µη σταθερή σκόνη, που αντιδρά µε το οξυγόνο για να σχηµατίσει 

θειικό ασβέστιο. Σε όξινες συνθήκες σχηµατίζει θειώδες οξύ, το οποίο δρα ως 

συντηρητικό. Χρησιµοποιείται ως συντηρητικό και µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως 

λευκαντικός παράγοντας στην παραγωγή ζάχαρης. Χρησιµοποιείται για την 

παραγωγή της θειώδους-καραµέλας (Ε150d).  

Προϊόντα:  

Μπύρα.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 0,7 mg / kg σωµατικού βάρους.  

Παρενέργειες:  

Εξαιτίας της οξειδωτικότητάς του, µπορεί να µειώσει το περιεχόµενο των 

βιταµινών στα τρόφιµα. Μετατρέπεται στο συκώτι στο αβλαβές θειικό και 

αποβάλλεται στα ούρα. ∆ύναται να προκαλέσει άσθµα, αλλεργικές αντιδράσεις. 

Άτοµα που έχουν δυσανεξία στα φυσικά θειώδη πρέπει να αποφεύγουν τα Ε221-

Ε228. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το διοξείδιο του θείου και τα θειώδη µπορούν να καταναλωθούν από 

όλες τις θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E226  Θειώδες ασβέστιο  
Προέλευση:  

Άλας ασβεστίου του θειώδους οξέος. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Είναι λευκή, µη σταθερή σκόνη, που αντιδρά µε το οξυγόνο για να σχηµατίσει 

θειικό ασβέστιο. Σε όξινες συνθήκες σχηµατίζει θειώδες οξύ, το οποίο δρα ως 

συντηρητικό. Χρησιµοποιείται ως συντηρητικό και µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως 

λευκαντικός παράγοντας στην παραγωγή ζάχαρης. Αυξάνει την σκληρότητα των 

κονσερβοποιηµένων λαχανικών (λόγω του ασβεστίου).  

Προϊόντα:  

Χυµός µήλων, ζάχαρη, χυµοί φρούτων, κτλ.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 0,7 mg / kg σωµατικού βάρους.  

Παρενέργειες:  

Εξαιτίας της οξειδωτικότητάς του, µπορεί να µειώσει το περιεχόµενο των 

βιταµινών στα τρόφιµα. Μετατρέπεται στο συκώτι στο αβλαβές θειικό και 

αποβάλλεται στα ούρα. ∆ύναται να προκαλέσει άσθµα, αλλεργικές αντιδράσεις, 

αναπνευστικά προβλήµατα, ζηµιές στο έµβρυο, ναυτία, γεννετικές διαταραχές και 

διαταραχές της όρασης, αναισθησία, αλλεργικές αντιδράσεις. Άτοµα που έχουν 

δυσανεξία στα φυσικά θειώδη πρέπει να αποφεύγουν τα Ε221-Ε228. ∆εν 

επιτρέπεται η χρήση του στην Αυστραλία. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το διοξείδιο του θείου και τα θειώδη µπορούν να καταναλωθούν από 

όλες τις θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη χορτοφάγους. 
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E227  Όξινο θειώδες ασβέστιο  
Προέλευση:  

Άλας ασβεστίου του θειώδους οξέος. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Είναι πράσινο υγρό που αντιδρά για να σχηµατίσει θειικό ασβέστιο. Σε όξινες 

συνθήκες σχηµατίζει θειώδες οξύ, το οποίο δρα ως συντηρητικό. Χρησιµοποιείται 

ως συντηρητικό στην παραγωγή της µπύρας. Αυξάνει την σκληρότητα των 

κονσερβοποιηµένων λαχανικών (λόγω του ασβεστίου). 

Προϊόντα:  

Μπύρα.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 0,7 mg / kg σωµατικού βάρους.  

Παρενέργειες:  

Μετατρέπεται στο συκώτι στο αβλαβές θειικό και αποβάλλεται στα ούρα. ∆ύναται 

να προκαλέσει άσθµα, αλλεργικές αντιδράσεις, αναπνευστικά προβλήµατα, ζηµιές 

στο έµβρυο, ναυτία, γεννετικές διαταραχές και διαταραχές της όρασης, 

αναισθησία, αλλεργικές αντιδράσεις. Άτοµα που έχουν δυσανεξία στα φυσικά 

θειώδη πρέπει να αποφεύγουν τα Ε221-Ε228. ∆εν επιτρέπεται η χρήση του στην 

Αυστραλία. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το διοξείδιο του θείου και τα θειώδη µπορούν να καταναλωθούν από 

όλες τις θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E228  Όξινο θειώδες κάλιο  
Προέλευση:  

Άλας καλίου του θειώδους οξέος. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Λευκή, µη σταθερή σκόνη που αντιδρά µε το οξυγόνο για να σχηµατίσει θειικό 

κάλιο. Σε όξινες συνθήκες σχηµατίζει θειώδες οξύ, το οποίο δρα ως συντηρητικό. 

Προϊόντα:  

Φρούτα που συντηρούνται σε οξέα, κρασί, κτλ..  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 0,7 mg / kg σωµατικού βάρους.  

Παρενέργειες:  

Μετατρέπεται στο συκώτι στο αβλαβές θειικό και αποβάλλεται στα ούρα. ∆ύναται 

να προκαλέσει άσθµα, αλλεργικές αντιδράσεις, αναπνευστικά προβλήµατα, ζηµιές 

στο έµβρυο, ναυτία, γεννετικές διαταραχές και διαταραχές της όρασης, 

αναισθησία, αλλεργικές αντιδράσεις. Άτοµα που έχουν δυσανεξία στα φυσικά 

θειώδη πρέπει να αποφεύγουν τα Ε221-Ε228. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το διοξείδιο του θείου και τα θειώδη µπορούν να καταναλωθούν από 

όλες τις θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη χορτοφάγους.  

E230  ∆ιφαινύλιο  
Προέλευση:  

Συντίθεται χηµικά από το βενζένιο. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Λευκή, υδατοδιαλυτή σκόνη που χρησιµοποιείται ειδικά κατά των µυκήτων 

Penicillium που αναπτύσσονται στα εσπεριδοειδή. Χρησιµοποιείται στην 

απολύµανση συσκευασιών και τον εµποτισµό των µεµβρανών για τη συσκευασία 

των εσπεριδοειδών. Μερικές φορές τα φρούτα εµβαπτίζονται σε διάλυµα 

διφαινυλίου, το οποίο διαπερνά αργά τον φλοιό και µπορεί να υπάρξει µέσα στα 

φρούτα.  

Προϊόντα:  

Εσπεριδοειδή φρούτα και για αγροτική χρήση. 
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Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 0,05 mg / kg σωµατικού βάρους.  

Παρενέργειες:  

Απεκκρίνεται αναλλοίωτο από τα νεφρά. Έχει αναφερθεί ευαισθησία από άτοµα 

που έρχονται σε επαφή µε µεγάλα φορτία εσπεριδοειδών (φορτηγά, πλοία). Στις 

υπόλοιπες περιπτώσεις δεν έχουν αναφερθεί παρενέργειες, αν και θεωρείται ότι 

µπορεί να προκαλέσει καρκίνο, ναυτία, γενετικές διαταραχές, πόνους στα χέρια, 

πόδια και στοµάχι, αλλεργικές αντιδράσεις. ∆εν επιτρέπεται η χρήση του στην 

Αυστραλία. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το διφαινύλιο µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

καθώς και από ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E231  2-υδρόξυ-διφαινύλιο  
Προέλευση:  

Συντίθεται χηµικά από τον φαινυλαιθέρα. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Λευκή, υδατοδιαλυτή σκόνη που χρησιµοποιείται ειδικά κατά των µυκήτων 

Penicillium που αναπτύσσονται στα εσπεριδοειδή, τα µήλα και τα αχλάδια. 

∆ιαπερνά αργά τον φλοιό και µπορεί να υπάρξει µέσα στα φρούτα.  

Προϊόντα:  

Εσπεριδοειδή, µήλα, καρότα, ροδάκινα, δαµάσκηνα, γλυκοπατάτες, ανανάδες, 

ντοµάτες, πιπεριές, κεράσια, νεκταρίνια και αχλάδια  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 0,2 mg / kg σωµατικού βάρους.  

Παρενέργειες:  

Απεκκρίνεται αναλλοίωτο από τα νεφρά χωρίς παρενέργειες. ∆εν έχουν αναφερθεί 

παρενέργειες, αν και θεωρείται ότι µπορεί να προκαλέσει καρκίνο, ναυτία, 

γενετικές διαταραχές, πόνους στα χέρια, πόδια και στοµάχι, αλλεργικές 

αντιδράσεις. ∆εν επιτρέπεται η χρήση του στην Αυστραλία. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το Ε231 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

καθώς και από ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E232  ∆ιφαινολ-2-λικό οξείδιο του νατρίου  
Προέλευση:  

Άλας του νατρίου της φαινυλφαινόλης, που συντίθεται από τον φαινυλαιθέρα. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Λευκή σκόνη που χρησιµοποιείται ειδικά κατά των µυκήτων Penicillium που 

αναπτύσσονται στα εσπεριδοειδή, τα µήλα και τα αχλάδια. Είναι πολύ διαλυτό στο 

νερό και χρησιµοποιείται για τον ψεκασµό ή την εµβάπτιση των φρούτων. 

∆ιαπερνά αργά τον φλοιό και µπορεί να υπάρξει µέσα στα φρούτα. 

Προϊόντα:  

Εσπεριδοειδή, µήλα και αχλάδια  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 0,2 mg / kg σωµατικού βάρους.  

Παρενέργειες:  

Με κανονικό πλύσιµο αποµακρύνεται εύκολα. Τα υπολείµµατα της χώνεψης 

απεκκρίνονται αναλλοίωτα από τα νεφρά και δεν προκαλούν άλλες αντιδράσεις. 

∆ύναται να προκαλέσει καρκίνο, ναυτία, ζηµιές στο συκώτι, γενετικές διαταραχές, 

πόνο στα χέρια, πόδια και στοµάχι, αλλεργικές διαταραχές. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το Ε232 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

καθώς και από ακραίους και µη χορτοφάγους. 
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E233  Θειαβενταζόλη  
Προέλευση:  

Συνθετικό µυκητοκτόνο.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Χρησιµοποιείται ευρέως ως µυκητοκτόνο, ειδικότερα στα φρούτα. Κυρίως 

ψεκάζεται στα φρούτα, µπορεί να είναι και συστατικό υδατικού διαλύµατος στο 

οποίο εµβαπτίζονται τα φρούτα. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο στην εξωτερική 

επιφάνεια των φρούτων. 

Προϊόντα:  

Φρούτα, όπως µήλα, αχλάδια, µπανάνες, µανιτάρια κρέας, γάλα, πατές και για 

αγροτικούς σκοπούς ως παρασιτοκτόνο.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 0,1 mg / kg σωµατικού βάρους.  

Παρενέργειες:  

Υδρολύεται στο συκώτι και απεκκρίνεται από τα νεφρά. ∆εν έχουν βρεθεί 

παρενέργειες στις συγκεντρώσεις που επιτρέπεται. ∆ύναται να προκαλέσει 

καρκίνο, νευρολογικές διαταραχές 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, η θειαβενταζόλη µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές 

οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E234  Nισίνη  

Προέλευση:  

Η νισίνη είναι πολυπεπτίδιο (µικρή πρωτεΐνη) αντιβιοτικό που παράγεται από το 

βακτήριο Lactococcus lactis, που συνήθως χρησιµοποιείται στην παραγωγή 

τυριών.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Χρησιµοποιείται ως συντηρητικό κατά των Gram θετικών βακτηρίων που 

προκαλούν αλλοιώσεις. 

Προϊόντα:  

Τυρί, κρέµα γάλακτος, κονσερβοποιηµένα φρούτα, µπύρα, πελτές ντοµάτας, κτλ.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 33000 µονάδες/ kg σωµατικού βάρους.  

Παρενέργειες:  

Είναι πρωτεΐνη και αντιµετωπίζεται από το σώµα σαν πρωτεΐνη, εποµένως 

µεταβολίζεται στο λεπτό έντερο. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, η νισίνη µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

καθώς και από ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E235  Πιµαρακίνη  

Ναταµυκίνη 
Προέλευση:  

Η πιµαρακίνη είναι αντιβιοτικό που παράγεται από τα βακτήρια Streptomyces 

natalensis και S. chattanoogensis. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Χρησιµοποιείται ως συντηρητικό κυρίως κατά των µυκήτων. 

Προϊόντα:  

Τυρί, (εξωτερική επιφάνεια) προϊόντων κρέατος, κτλ.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 0,3 mg / kg σωµατικού βάρους.  

Παρενέργειες:  

Μεταβολίζεται από το συκώτι και εκκρίνεται. ∆εν έχουν βρεθεί παρενέργειες στις 

συγκεντρώσεις που χρησιµοποιείται.δύναται να προκαλέσει ναυτία, ανορεξία, 

διάρροια, ερεθισµός του δέρµατος. 
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∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, η πιµαρακίνη µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

καθώς και από ακραίους και µη χορτοφάγους.  

236  Μυρµηγκικό οξύ  

Μεθανοϊκό οξύ  
Προέλευση:  

Το µυρµηκικό οξύ βρίσκεται στη φύση στα µυρµήγκια, καθώς επίσης και σε πολλά 

φρούτα (όπως τα µήλα, οι φράουλες και τα βατόµουρα), στο µέλι και τις 

τσουκνίδες. Εµπορικά παράγεται από θειικό οξύ, καυστικό νάτριο και µονοξείδιο 

του άνθρακα.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Χρησιµοποιείται ως συντηρητικό κατά των µικροοργανισµών. Λόγω της µυρωδιάς 

του η χρήση του είναι ιδιαίτερα περιορισµένη.  

Προϊόντα:  

Μη αλκοολούχα ποτά, γλυκά, προϊόντα αρτοποιίας, παγωτά.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 3 mg / kg σωµατικού βάρους.  

Παρενέργειες:  

Μεταβολίζεται από το συκώτι και εκκρίνεται. Σε µεγάλες συγκεντρώσεις είναι 

διουρητικό. ∆εν έχει παρενέργειες στις συγκεντρώσεις που επιτρέπονται. Τοπικές 

αλλεργικές αντιδράσεις µπορεί να παρουσιαστούν σε υψηλές συγκεντρώσεις (όπως 

σε τσιµπήµατα από µυρµήγκια και επαφή µε τσουκνίδες). ∆εν επιτρέπεται η χρήση 

του στην Αυστραλία. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το µυρµηκικό οξύ και τα άλατά του µπορούν να καταναλωθούν από όλες 

τις θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη χορτοφάγους. 

237  Μυρµηγκικό νάτριο  

Προέλευση:  

Εµπορικά συντίθεται από το υδροξείδιο και το µονοξείδιο του άνθρακα. Στην φύση 

υπάρχει ως µυρµηκικό οξύ (βλέπε Ε236). 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Χρησιµοποιείται ως συντηρητικό κατά των µικροοργανισµών. 

Προϊόντα:  

Χυµοί φρούτων, µη αλκοολούχα ποτά, συντηρούµενα λαχανικά, κτλ.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 3 mg / kg σωµατικού βάρους.  

Παρενέργειες:  

Μεταβολίζεται από το συκώτι και εκκρίνεται. Σε µεγάλες συγκεντρώσεις είναι 

διουρητικό. ∆εν έχει παρενέργειες στις συγκεντρώσεις που επιτρέπονται. ∆εν 

επιτρέπεται η χρήση του στην Αυστραλία. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το µυρµηκικό οξύ και τα άλατά του µπορούν να καταναλωθούν από όλες 

τις θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη χορτοφάγους. 

238  Μυρµηγκικό ασβέστιο  
Προέλευση:  

Εµπορικά συντίθεται από το υδροξείδιο και το µονοξείδιο του ασβεστίου. Στην 

φύση υπάρχει ως µυρµηκικό οξύ (βλέπε Ε236). 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Χρησιµοποιείται ως συντηρητικό κατά των µικροοργανισµών. 

Προϊόντα:  

Χυµοί φρούτων, µη αλκοολούχα ποτά, συντηρούµενα λαχανικά, κτλ.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 3 mg / kg σωµατικού βάρους.  
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Παρενέργειες:  

Μεταβολίζεται από το συκώτι και εκκρίνεται. Σε µεγάλες συγκεντρώσεις είναι 

διουρητικό. ∆εν επιτρέπεται η χρήση του στην Αυστραλία. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το µυρµηκικό οξύ και τα άλατά του µπορούν να καταναλωθούν από όλες 

τις θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E239  Εξαµέθυλενοτετραµίνη  

Εξαµίνη 
Προέλευση:  

Εµπορικά συντίθεται από φορµαλδεΰδη και αµµωνία.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Χρησιµοποιείται ως συντηρητικό κατά των µυκήτων. 

Προϊόντα:  

Χαβιάρι, τυρί, ρέγκα, συντηρούµενα ιχθυηρά, κτλ. Χρησιµοποιείται και ως 

φάρµακο κατά της ποδάγρας και των λοιµώξεων του ουροποιητικού συστήµατος 

και χηµικώς στα εκρηκτικά. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 0,15 mg / kg σωµατικού βάρους.  

Παρενέργειες:  

Μεταβολίζεται από το συκώτι και εκκρίνεται. Σε µεγάλες συγκεντρώσεις έχει 

σηµαντικές παρενέργειες, όµως αυτές οι συγκεντρώσεις δεν υπάρχουν ποτέ στα 

τρόφιµα, λόγω της γεύσης που δίδει. ∆ύναται να προκαλέσει καρκίνο, γενετικές 

διαταραχές, ζηµιές στα νεφρά, αλλεργικές αντιδράσεις. ∆εν επιτρέπεται η χρήση 

του στην Αυστραλία. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το Ε239 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

καθώς και από ακραίους και µη χορτοφάγους. 

240  Φορµαλδεΰδη  

Μεθανάλη 
Προέλευση:  

Η φορµαλδεΰδη σχηµατίζεται φυσικά από την κάπνιση ή την θέρµανση τροφίµων 

πλούσιων σε πρωτεΐνες. Εµπορικά παρασκευάζεται µε χηµική σύνθεση από τη 

µεθανόλη.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Η φορµαλδεΰδη είναι αέριο που χρησιµοποιείται ως συντηρητικό κατά των 

βακτηρίων. ∆εν χρησιµοποιείται στα τρόφιµα, αλλά για να απολυµαίνει τις 

συσκευασίες, σωλήνες και σκεύη στη βιοµηχανία τροφίµων. Χρησιµοποιείται 

ευρέως στα καλλυντικά.  

Προϊόντα:  

Κανένα (µόνο σε καλλυντικά προϊόντα). 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 0,15 mg / kg σωµατικού βάρους.  

Παρενέργειες:  

Σαν αέριο έχει πολύ σοβαρές παρενέργειες (όχι στα τρόφιµα). 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας. 

Ε241 Ύποπτη ουσία. 

E242  Καρβονικό διµεθύλιο  

DMDC 

Προέλευση:  

Παρασκευάζεται χηµικά µε σύνθεση.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  
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Χρησιµοποιείται ως συντηρητικό (αποστείρωση εν ψυχρώ) σε ροφήµατα. 

Προϊόντα:  

Αναψυκτικά. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί. Το DMDC αποσυντίθεται µόλις διαλυθεί στο προϊόν.  

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν βρεθεί.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το DMDC µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

καθώς και από ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E249  Νιτρώδες κάλιο  

Προέλευση:  

Φυσικό µεταλλικό στοιχείο. Μπορεί να εξορυχθεί ή να παρασκευαστεί χηµικά από 

το νιτρικό κάλιο.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Λευκή σκόνη που χρησιµοποιείται ως συντηρητικό κατά του Clostridium 

botulinum (βακτήριο που προκαλεί βουτιλισµό) σε προϊόντα κρέατος.  

Προϊόντα:  

Προϊόντα κρέατος και ιχθυηρά. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 0,06 mg / kg σωµατικού βάρους.  

Παρενέργειες:  

Τα νιτρώδη είναι πρόδροµα µόρια των (πιθανώς καρκινογόνων) νιτροζαµινών, που 

σχηµατίζοντα στο στοµάχι από τα νιτρώδη άλατα και πρωτεΐνες. Σε µεγάλες 

συγκεντρώσεις µπορεί να αντιδράσει µε την αιµογλοβίνη. ∆εν επιτρέπεται σε 

προϊόντα που διατίθενται σε παιδιά κάτω του ενός χρόνου. Τα µικρά παιδιά έχουν 

ένα διαφορετικό τύπο αιµογλοβίνης, ο οποίος είναι πιο δραστικός απέναντι στα 

νιτρώδη από ότι η κανονική αιµογλοβίνη. ∆ύναται να προκαλέσει καρκίνο, ζηµιές 

στο έµβρυο, αλλεργικές αντιδράσεις, γενετικές διαταραχές, όγκους, αναπνευστικά 

προβλήµατα, πιθανώς καρκινογενέσεις. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, τα νιτρώδη και νιτρικά άλατα µπορούν να καταναλωθούν από όλες τις 

θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E250  Νιτρώδες νάτριο  
Προέλευση:  

Φυσικό µεταλλικό στοιχείο. Μπορεί να εξορυχθεί ή να παρασκευαστεί χηµικά από 

το νιτρικό νάτριο.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Λευκή σκόνη που χρησιµοποιείται ως συντηρητικό κατά του Clostridium 

botulinum (βακτήριο που προκαλεί βουτιλισµό) σε προϊόντα κρέατος. 

Προϊόντα:  

Προϊόντα κρέατος και ιχθυηρά. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 0,06 mg / kg σωµατικού βάρους.  

Παρενέργειες:  

Τα νιτρώδη είναι πρόδροµα µόρια των (πιθανώς καρκινογόνων) νιτροζαµινών, που 

σχηµατίζονται στο στοµάχι από τα νιτρώδη άλατα και πρωτεΐνες. Σε µεγάλες 

συγκεντρώσεις µπορεί να αντιδράσει µε την αιµογλοβίνη. ∆εν επιτρέπεται σε 

προϊόντα που διατίθενται σε παιδιά κάτω των έξι µηνών. Τα µικρά παιδιά έχουν 

ένα διαφορετικό τύπο αιµογλοβίνης, ο οποίος είναι πιο δραστικός απέναντι στα 

νιτρώδη από ότι η κανονική αιµογλοβίνη. ∆ύναται να προκαλέσει καρκίνο, ζηµιές 

στο έµβρυο, δηλητηρίαση, αιφνίδιο θάνατο, αλλεργικές αντιδράσεις, γενετικές 

διαταραχές, όγκους. 
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∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, τα νιτρώδη και νιτρικά άλατα µπορούν να καταναλωθούν από όλες τις 

θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E251  Νιτρικό νάτριο  
Προέλευση:  

Φυσικό µεταλλικό στοιχείο. Βρίσκεται σε σχεδόν όλα τα λαχανικά.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Λευκή σκόνη που χρησιµοποιείται ως συντηρητικό και κατά του αποχρωµατισµού 

των φυσικών χρωστικών. 

Προϊόντα:  

Τυρί, κρέας και προϊόντα κρέατος, πίτσα. Χρησιµοποιείται για την παραγωγή του 

νιτρικού οξέως και ως λίπασµα. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 3,7 mg / kg σωµατικού βάρους.  

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν βρεθεί παρενέργειες, αλλά µε θέρµανση ή στο στοµάχι µπορεί να 

µετατραπεί σε νιτρώδες (Ε250). ∆ύναται να προκαλέσει καρκίνο, ζηµιές στο 

έµβρυο, δηλητηρίαση, αιφνίδιο θάνατο, αλλεργικές αντιδράσεις, γενετικές 

διαταραχές, όγκους. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το νιτρικό οξύ και τα άλατά του µπορούν να καταναλωθούν από όλες τις 

θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E252  Νιτρικό κάλιο  
Προέλευση:  

Φυσικό µεταλλικό στοιχείο. Βρίσκεται σε σχεδόν όλα τα λαχανικά.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Λευκή σκόνη που χρησιµοποιείται ως συντηρητικό και κατά του αποχρωµατισµού 

των φυσικών χρωστικών. 

Προϊόντα:  

Τυρί, κρέας και προϊόντα κρέατος, πίτσα, πυρίτιδα, εκρηκτικά και λίπασµα. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 3,7 mg / kg σωµατικού βάρους.  

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν βρεθεί παρενέργειες, αλλά µε θέρµανση ή στο στοµάχι µπορεί να 

µετατραπεί σε νιτρώδες (Ε250). ∆ύναται να προκαλέσει καρκίνο, ζηµιές στο 

έµβρυο, δηλητηρίαση, αιφνίδιο θάνατο, αλλεργικές αντιδράσεις, γενετικές 

διαταραχές, όγκους. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το νιτρικό οξύ και τα άλατά του µπορούν να καταναλωθούν από όλες τις 

θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E260  Οξικό οξύ  

Προέλευση:  

Φυσικό οξύ που βρίσκεται στα περισσότερα φρούτα. Παράγεται από βακτηριακή 

ζύµωση και εποµένως βρίσκεται σε όλα τα ζυµώµενα τρόφιµα. Εµπορικά 

παρασκευάζεται µε βακτηριακή ζύµωση της ζάχαρης, της µελάσας ή της αλκοόλης, 

ή µε χηµική σύνθεση από την ακεταλδεΰδη.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Το οξικό οξύ χρησιµοποιείται ως συντηρητικό κατά των βακτηρίων και των 

µυκήτων. Προστίθεται στη µαγιονέζα για να βοηθήσει την καταπολέµηση της 

σαλµονέλας. Μεγαλύτερη δράση έχει σε χαµηλές τιµές pH. Μπορεί επίσης να 

χρησιµοποιηθεί και ως ρυθµιστικό σε όξινα τρόφιµα. Χρησιµοποιείται και ως 

αρωµατικό συστατικό. 

Προϊόντα:  
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∆ιάφορα (όξινα) προϊόντα π.χ. πίκλες, σάλτσες. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν υπάρχει όριο.  

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν βρεθεί παρενέργειες, είναι φυσικό συστατικό όλων των κυττάρων του 

σώµατος. Πρέπει να αποφεύγεται µόνο από άτοµα που έχουν (πολύ σπάνια) 

δυσανεξία στο ξύδι. Όταν είναι περισσότερο από 90% σε διάλυµα είναι εύφλεκτο 

και ισχυρά διαβρωτικό. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το οξικό οξύ και τα άλατά του µπορούν να καταναλωθούν από όλες τις 

θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη χορτοφάγους. Αν και το οξύ 

µπορεί να παραχθεί από την αλκοόλη, δεν περιέχει καθόλου αλκοόλ. 

E261  Οξικό κάλιο   
Προέλευση:  

Άλας καλίου του οξικού οξέος, φυσικό οξύ που βρίσκεται στα περισσότερα 

φρούτα. Παράγεται από βακτηριακή ζύµωση και εποµένως βρίσκεται σε όλα τα 

ζυµώµενα τρόφιµα. Εµπορικά παρασκευάζεται µε βακτηριακή ζύµωση της 

ζάχαρης, της µελάσας ή της αλκοόλης, ή µε χηµική σύνθεση από την ακεταλδεΰδη.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Τα οξικά άλατα χρησιµοποιούνται ως συντηρητικά και ρυθµιστικά. 

Προϊόντα:  

∆ιάφορα προϊόντα, όπως σάλτσες και πίκλες. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν υπάρχει όριο.  

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν βρεθεί παρενέργειες, τα οξικά άλατα είναι φυσικό συστατικό όλων των 

κυττάρων του σώµατος. Πρέπει να αποφεύγονται µόνο από άτοµα που έχουν (πολύ 

σπάνια) δυσανεξία στο ξύδι. Προκαλεί βλάβες στα νεφρά. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το οξικό οξύ και τα άλατά του µπορούν να καταναλωθούν από όλες τις 

θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη χορτοφάγους. Αν και το οξύ 

µπορεί να παραχθεί από την αλκοόλη, δεν περιέχει καθόλου αλκοόλ. 

E262  Όξινο νάτριο  

E 262 (i) Οξικό νάτριο  

E 262(ii) ∆ισοξικό νάτριο (µείγµα οξικού νατρίου και οξικού οξέος) 
Προέλευση:  

Άλας νατρίου του οξικού οξέος, φυσικό οξύ που βρίσκεται στα περισσότερα 

φρούτα. Παράγεται από βακτηριακή ζύµωση και εποµένως βρίσκεται σε όλα τα 

ζυµώµενα τρόφιµα. Εµπορικά παρασκευάζεται µε βακτηριακή ζύµωση της 

ζάχαρης, της µελάσας ή της αλκοόλης, ή µε χηµική σύνθεση από την ακεταλδεΰδη.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Τα οξικά άλατα χρησιµοποιούνται ως συντηρητικά και ρυθµιστικά. 

Προϊόντα:  

∆ιάφορα προϊόντα. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 15 mg / kg σωµατικού βάρους.  

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν βρεθεί παρενέργειες, τα οξικά άλατα είναι φυσικό συστατικό όλων των 

κυττάρων του σώµατος. Πρέπει να αποφεύγονται µόνο από άτοµα που έχουν (πολύ 

σπάνια) δυσανεξία στο ξύδι. Προκαλεί ζηµιές στο έµβρυο και αλλεργικές 

αντιδράσεις. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το οξικό οξύ και τα άλατά του µπορούν να καταναλωθούν από όλες τις 
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θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη χορτοφάγους. Αν και το οξύ 

µπορεί να παραχθεί από την αλκοόλη, δεν περιέχει καθόλου αλκοόλ. 

E263  Οξικό ασβέστιο  
Προέλευση:  

Άλας ασβεστίου του οξικού οξέος, φυσικό οξύ που βρίσκεται στα περισσότερα 

φρούτα. Παράγεται από βακτηριακή ζύµωση και εποµένως βρίσκεται σε όλα τα 

ζυµώµενα τρόφιµα. Εµπορικά παρασκευάζεται µε βακτηριακή ζύµωση της 

ζάχαρης, της µελάσας ή της αλκοόλης, ή µε χηµική σύνθεση από την ακεταλδεΰδη.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Τα οξικά άλατα χρησιµοποιούνται ως συντηρητικά και ρυθµιστικά. Το οξικό 

ασβέστιο χρησιµοποιείται ειδικά κατά ορισµένων σπορογόνων µικροοργανισµών 

στο ψωµί. 

Προϊόντα:  

Ψωµί και προϊόντα αρτοποιΐας, ξύδι. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν υπάρχει όριο. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν βρεθεί παρενέργειες, τα οξικά άλατα είναι φυσικό συστατικό όλων των 

κυττάρων του σώµατος. Πρέπει να αποφεύγονται µόνο από άτοµα που έχουν (πολύ 

σπάνια) δυσανεξία στο ξύδι. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το οξικό οξύ και τα άλατά του µπορούν να καταναλωθούν από όλες τις 

θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη χορτοφάγους. Αν και το οξύ 

µπορεί να παραχθεί από την αλκοόλη, δεν περιέχει καθόλου αλκοόλ. 

Ε264 Οξικό αµµώνιο 
Παρενέργειες:  

Πρέπει να αποφεύγονται µόνο από άτοµα που έχουν (πολύ σπάνια) δυσανεξία στο 

ξύδι. ∆ύναται να προκαλέσει ναυτία και έµετους. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το οξικό οξύ και τα άλατά του µπορούν να καταναλωθούν από όλες τις 

θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E270  Γαλακτικό οξύ  

Προέλευση:  

Φυσικό οξύ που παράγεται από βακτήρια σε ζυµώµενα τρόφιµα. Όλα τα ζυµώµενα 

τρόφιµα είναι πλούσια σε γαλακτικό οξύ. Εµπορικά παράγεται µε βακτηριακή 

ζύµωση του αµύλου και της µελάσας. Επίσης, παράγεται σε µεγάλες ποσότητες 

από τη βακτηριακή χλωρίδα του ταχέως εντέρου. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Το γαλακτικό οξύ και τα άλατά του χρησιµοποιούνται ως συντηρητικά, κυρίως 

εναντίον των ζυµών και των µυκήτων. Χρησιµοποιούνται επίσης σε προϊόντα 

πατάτας, αυξάνουν την δράση και τη σταθερότητα των αντι-οξειδωτικών και της 

πηκτίνης. 

Προϊόντα:  

Μεγάλο εύρος (όξινων) προϊόντων, γλυκά, dressings, αναψυκτικά και µερικές 

φορές στην παρασκευή µπύρας. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν υπάρχει όριο. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν βρεθεί παρενέργειες σε ενήλικες. Τα D - ή τα DL - άλατα του 

γαλακτικού οξέος (στερεοϊσοµερή) δεν πρέπει να χορηγούνται σε βρέφη και µικρά 

παιδιά γιατί δεν έχουν αναπτύξει ακόµα τα απαραίτητα ένζυµα στο συκώτι για να 

µεταβολίσουν αυτές τις µορφές του γαλακτικού οξέος.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  
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Κανένας, το γαλακτικό οξύ και τα άλατά του µπορούν να καταναλωθούν από όλες 

τις θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη χορτοφάγους. Αν και το 

όνοµα αναφέρεται στο γάλα, δεν παρασκευάζεται απο αυτό, εποµένως είναι 

κατάλληλο για άτοµα µε αλλεργία στο γάλα ή δυσανεξία στη λακτόζη. 

E280  Προπιονικό οξύ  
Προέλευση:  

Φυσικό οξύ που βρίσκεται σε µικρές ποσότητες σε πολλά τρόφιµα, µερικές φορές 

σε µεγάλες ποσότητες σε ζυµώµενα τρόφιµα, όπως σε τύπους Ελβετικών τυριών. 

Παράγεται σε µεγάλη κλίµακα από βακτήρια του ταχέως εντέρου.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Το προπιονικό οξύ και τα άλατά του χρησιµοποιούνται ως συντηρητικά, κυρίως 

εναντίον των µυκήτων. 

Προϊόντα:  

Προϊόντα αρτοποιΐας, κρέας και προϊόντα κρέατος, πίτσα. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν υπάρχει όριο. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν βρεθεί παρενέργειες στα τρόφιµα. Το προπιονικό οξύ είναι µία κανονική 

µικρή αλυσίδα λιπαρού οξέος και χρησιµοποιείται σε πολλές µεταβολικές 

δραστηριότητες του οργανισµού. Θεωρείται ότι προκαλεί εκζέµατα, ηµικρανίες, 

αλλεργικές αντιδράσεις. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το προπιονικό οξύ και τα άλατά του µπορούν να καταναλωθούν από όλες 

τις θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E281  Προπιονικό νάτριο  
Προέλευση:  

Άλας νατρίου του προπιονικού οξέος, φυσικό οξύ που βρίσκεται σε µικρές 

ποσότητες σε πολλά τρόφιµα, µερικές φορές σε µεγάλες ποσότητες σε ζυµώµενα 

τρόφιµα, όπως σε τύπους Ελβετικών τυριών. Παράγεται σε µεγάλη κλίµακα από 

βακτήρια του ταχέως εντέρου.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Το προπιονικό οξύ και τα άλατά του χρησιµοποιούνται ως συντηρητικά, κυρίως 

εναντίον των µυκήτων. 

Προϊόντα:  

Προϊόντα αρτοποιΐας µε σοκολάτα. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν υπάρχει όριο. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν βρεθεί παρενέργειες στα τρόφιµα. Το προπιονικό οξύ είναι µία κανονική 

µικρή αλυσίδα λιπαρού οξέος και χρησιµοποιείται σε πολλές µεταβολικές 

δραστηριότητες του οργανισµού. Θεωρείται ότι προκαλεί εκζέµατα, ηµικρανίες, 

αλλεργικές αντιδράσεις. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το προπιονικό οξύ και τα άλατά του µπορούν να καταναλωθούν από όλες 

τις θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E282  Προπιονικό ασβέστιο  
Προέλευση:  

Άλας ασβεστίου του προπιονικού οξέος, φυσικό οξύ που βρίσκεται σε µικρές 

ποσότητες σε πολλά τρόφιµα, µερικές φορές σε µεγάλες ποσότητες σε ζυµώµενα 

τρόφιµα, όπως σε τύπους Ελβετικών τυριών. Παράγεται σε µεγάλη κλίµακα από 

βακτήρια του ταχέως εντέρου.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Το προπιονικό οξύ και τα άλατά του χρησιµοποιούνται ως συντηρητικά, κυρίως 
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εναντίον των µυκήτων. 

Προϊόντα:  

Προϊόντα αρτοποιΐας. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν υπάρχει όριο. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν βρεθεί παρενέργειες στα τρόφιµα. Το προπιονικό οξύ είναι µία κανονική 

µικρή αλυσίδα λιπαρού οξέος και χρησιµοποιείται σε πολλές µεταβολικές 

δραστηριότητες του οργανισµού. Θεωρείται ότι προκαλεί εκζέµατα, ηµικρανίες, 

αλλεργικές αντιδράσεις. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το προπιονικό οξύ και τα άλατά του µπορούν να καταναλωθούν από όλες 

τις θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E283  Προπιονικό κάλιο  
Προέλευση:  

Άλας καλίου του προπιονικού οξέος, φυσικό οξύ που βρίσκεται σε µικρές 

ποσότητες σε πολλά τρόφιµα, µερικές φορές σε µεγάλες ποσότητες σε ζυµώµενα 

τρόφιµα, όπως σε τύπους Ελβετικών τυριών. Παράγεται σε µεγάλη κλίµακα από 

βακτήρια του ταχέως εντέρου.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Το προπιονικό οξύ και τα άλατά του χρησιµοποιούνται ως συντηρητικά, κυρίως 

εναντίον των µυκήτων. 

Προϊόντα:  

Προϊόντα αρτοποιΐας. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν υπάρχει όριο.  

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν βρεθεί παρενέργειες στα τρόφιµα. Το προπιονικό οξύ είναι µία κανονική 

µικρή αλυσίδα λιπαρού οξέος και χρησιµοποιείται σε πολλές µεταβολικές 

δραστηριότητες του οργανισµού. Θεωρείται ότι προκαλεί εκζέµατα, ηµικρανίες, 

αλλεργικές αντιδράσεις. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το προπιονικό οξύ και τα άλατά του µπορούν να καταναλωθούν από όλες 

τις θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E284  Βορικό οξύ  
Προέλευση:  

Φυσικό οξύ, αλλά εµπορικά παρασκευάζεται από το βόριο.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Το βορικό οξύ και τα άλατά του χρησιµοποιούνται ως ρυθµιστικά για την οξύτητα 

των τροφίµων. Χρησιµοποιούνται επίσης σε πολυβιταµινούχα/µεταλλικά προϊόντα 

ως πηγή µεταλλικών στοιχείων. 

Προϊόντα:  

Σπάνια χρησιµοποιούνται στα τρόφιµα, αλλά συχνά σε φαρµακευτικά προϊόντα. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 0.1 mg / kg σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν βρεθεί παρενέργειες στα τρόφιµα. Στα φαρµακευτικά προϊόντα οι 

συγκεντρώσεις είναι µεγαλύτερες και µπορεί να προκαλέσουν διάφορες 

παρενέργειες. Προκαλεί ενοχλήσεις στο στοµάχι και τα σωθικά. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το βορικό οξύ και τα άλατά του µπορούν να καταναλωθούν από όλες τις 

θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη χορτοφάγους. 
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E285  Τετραβορικό νάτριο  
Προέλευση:  

Άλας νατρίου του βορικού οξέος, φυσικό οξύ, αλλά εµπορικά παρασκευάζεται από 

το βόριο.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Το βορικό οξύ και τα άλατά του χρησιµοποιούνται ως ρυθµιστικά για την οξύτητα 

των τροφίµων. Χρησιµοποιούνται επίσης σε πολυβιταµινούχα/µεταλλικά προϊόντα 

ως πηγή µεταλλικών στοιχείων. 

Προϊόντα:  

Σπάνια χρησιµοποιούνται στα τρόφιµα, αλλά συχνά σε φαρµακευτικά προϊόντα. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 0.1 mg / kg σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν βρεθεί παρενέργειες στα τρόφιµα. Στα φαρµακευτικά προϊόντα οι 

συγκεντρώσεις είναι µεγαλύτερες και µπορεί να προκαλέσουν διάφορες 

παρενέργειες. Προκαλεί ενοχλήσεις στο στοµάχι και τα σωθικά. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το βορικό οξύ και τα άλατά του µπορούν να καταναλωθούν από όλες τις 

θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E290  ∆ιοξείδιο του άνθρακα  
Προέλευση:  

Φυσικό αέριο στοιχείο. Συστατικό του αέρα και προϊόν µεταβολισµού του 

σώµατος. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Χρησιµοποιείται στα αναψυκτικά για τις αφρώδεις ιδιότητές του. Χρησιµοποιείται 

σε συσκευασίες µε τροποποιηµένη ατµόσφαιρα και ως προωθητικό σε συσκευασίες 

αερίων. 

Προϊόντα:  

Αεριούχα αναψυκτικά, προσυσκευασµένα τρόφιµα, κρέµα γάλακτος. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν υπάρχει όριο.  

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν βρεθεί παρενέργειες στα τρόφιµα. ∆ύναται να αυξήσει την επίδραση του 

αλκοόλ. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το διοξείδιο του άνθρακα µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις 

θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E296  DL-Μηλικό οξύ  
Προέλευση:  

Το µηλικό οξύ βρίσκεται στα περισσότερα φρούτα και σε πολλά λαχανικά. 

Εµπορικά παράγεται µε χηµική σύνθεση. Είναι µέρος της µεταβολικής λειτουργίας 

κάθε ζωντανού κυττάρου.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Χρησιµοποιείται ως οξύ, γευστικό συστατικό και σταθεροποιητικό χρώµατος 

στους χυµούς µήλου και γκρέιπφρουτ.  

Προϊόντα:  

Χρησιµοποιείται ευρέως.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν βρεθεί παρενέργειες. Έχουν απαγορευτεί οι υψηλές συγκεντρώσεις στις 

παιδικές τροφές, καθώς τα µικρά παιδιά δεν έχουν την ικανότητα να µεταβολίζουν 

µεγάλες ποσότητες µηλικού οξέος. Ενδέχεται να προκαλέσει έκζεµα. 
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∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το µηλικό οξύ µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

καθώς και από ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E297  Φουµαρικό οξύ  
Προέλευση:  

Το φουµαρικό οξύ βρίσκεται σε πολλά φρούτα, φυτά (γένους Fumaria esp. F 

officianalis) και λαχανικά. Εµπορικά παράγεται µε ζύµωση σακχάρεων από 

βακτηρίδια ή µε χηµική σύνθεση. Είναι µέρος της µεταβολικής διεργασίας όλων 

των ζωντανών κυττάρων. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Χρησιµοποιείται ως οξύ και σταθεροποιητικό της δοµής πολλών προϊόντων. 

Επίσης, χρησιµοποιείται ως πηγή οξέος στο baking powder. 

Προϊόντα:  

Χρησιµοποιείται ευρέως, σε µείγµατα κέικ, αναψυκτικά. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν παρατηρηθεί. ∆ύναται να προκαλέσει έκζεµα. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το φουµαρικό οξύ µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές 

οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E300  Ασκορβικό οξύ  

Βιταµίνη C  
Προέλευση:  

Οξύ που υπάρχει στα περισσότερα φρούτα και λαχανικά. Εµπορικά παράγεται από 

ζύµωση της γλυκόζης η οποία ακολουθείται από οξείδωση.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Το ασκορβικό οξύ είναι η βιταµίνη C. Όµως δεν µπορεί να προστεθεί σαν 

συµπλήρωµα βιταµινών όταν αναγράφεται ως E 300. Όταν προστίθεται σε τρόφιµα 

λειτουργεί ως αντιοξειδωτικό και βελτιωτικό στο ψωµί, σε επεξεργασµένο κρέας, 

δηµητριακά πρωινού, κατεψυγµένα ψάρια, κρασί.  

Προϊόντα:  

Χρησιµοποιείται ευρέως.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν παρατηρηθεί στις συγκεντρώσεις στις οποίες χρησιµοποιείται. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το ασκορβικό οξύ και τα άλατά του µπορούν να καταναλωθούν από όλες 

τις θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E301  Ασκορβικό νάτριο  

Προέλευση:  

To Ασκορβικό νάτριο (βιταµίνη C, φυσικό οξύ), υπάρχει στα περισσότερα φρούτα 

και λαχανικά. Εµπορικά παράγεται από ζύµωση της γλυκόζης η οποία 

ακολουθείται από οξείδωση.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Αντιοξειδωτικό και βελτιωτικό στο ψωµί. Αποτρέπει την αλλοίωση των φρούτων 

καθώς και το σχηµατισµό νιτροζαµινών στο προϊόντα κρέατος. Το ασκορβικό οξύ 

είναι η βιταµίνη C. Όµως δεν µπορεί να προστεθεί σαν συµπλήρωµα βιταµινών 

όταν αναγράφεται ως E 301.  

Προϊόντα:  

Χρησιµοποιείται ευρέως.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  
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∆εν έχει καθοριστεί. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν αναφερθεί παρενέργειες στις συγκεντρώσεις που χρησιµοποιείται. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το ασκορβικό οξύ και τα άλατά του µπορούν να καταναλωθούν από όλες 

τις θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E302  Ασκορβικό ασβέστιο  
Προέλευση:  

To Ασκορβικό ασβέστιο (βιταµίνη C, φυσικό οξύ), υπάρχει στα περισσότερα 

φρούτα και λαχανικά. Εµπορικά παράγεται από ζύµωση της γλυκόζης η οποία 

ακολουθείται από οξείδωση. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Αντιοξειδωτικό και βελτιωτικό στο ψωµί. Αποτρέπει τη αλλοίωση των φρούτων 

καθώς και το σχηµατισµό νιτροζαµινών στο προϊόντα κρέατος. Το ασκορβικό οξύ 

είναι η βιταµίνη C. Όµως δεν µπορεί να προστεθεί σαν συµπλήρωµα βιταµινών 

όταν αναγράφεται ως E302. 

Προϊόντα:  

Χρησιµοποιείται ευρέως. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν αναφερθεί παρενέργειες στις συγκεντρώσεις που χρησιµοποιείται. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το ασκορβικό οξύ και τα άλατά του µπορούν να καταναλωθούν από όλες 

τις θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη χορτοφάγους. 

Ε303 Ασκορβικό κάλιο 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Αντιοξειδωτικό. Το ασκορβικό οξύ είναι η βιταµίνη C. Όµως δεν µπορεί να 

προστεθεί σαν συµπλήρωµα βιταµινών όταν αναγράφεται ως E302. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν αναφερθεί παρενέργειες στις συγκεντρώσεις που χρησιµοποιείται. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το ασκορβικό οξύ και τα άλατά του µπορούν να καταναλωθούν από όλες 

τις θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E304  6-0-παλµίτιλο - L- Ασκορβικό οξύ  
Προέλευση:  

Συνδυασµός του λιπαρού οξέος παλµιτικό οξύ µε το ασκορβικό οξύ (βιταµίνη C, 

φυσικό οξύ), που βρίσκεται στα περισσότερα φρούτα και λαχανικά. Το παλµιτικό 

οξύ παράγεται από τα λίπη (για το ασκορβικό βλέπε E 300).  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Αντιοξειδωτικό σε λιπαρά προϊόντα, προστίθεται ειδικά ώστε να αποτρέψει την 

αλλοίωση της γεύσης σε λάδια που περιέχουν µεγάλη ποσότητα ακόρεστων 

λιπαρών οξέων. Χρησιµοποιείται επίσης στις χρωστικές E 160 και E 161 ώστε να 

αποτρέψει την οξείδωσή τους.  

Προϊόντα:  

Χρησιµοποιείται ευρέως σε λιπαρά προϊόντα.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Μέχρι 1.25 mg / kg σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν αναφερθεί στις συγκεντρώσεις που χρησιµοποιείται. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  
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Το ασκορβικό οξύ και τα άλατά του µπορούν να καταναλωθούν από όλες τις 

θρησκευτικές οµάδες, τους χορτοφάγους ακραίους και µη. Όµως υπάρχει 

πιθανότητα το παλµιτικό οξύ το οποίο χρησιµοποιείται να προέρχεται από ζωικό 

λίπος αν και η κύρια πηγή προέλευσης του είναι τα φυτικά λίπη. Η χρήση ζώων 

(περιλαµβανοµένων και των χοίρων) δεν µπορεί να αποφευχθεί τελείως. 

E306  Εκχυλίσµατα τοκοφερολών  

Εκχύλισµα βιταµίνης Ε  
Προέλευση:  

Εκχύλισµα από φυτικά έλαια πλούσια σε τοκοφερόλες (βιταµίνη E).  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Αντιοξειδωτικό σε λιπαρά προϊόντα, προστίθεται ειδικά ώστε να αποτρέψει την 

αλλοίωση της γεύσης σε λάδια που περιέχουν µεγάλη ποσότητα ακόρεστων 

λιπαρών οξέων. Η δράση της βιταµίνης Ε είναι περιορισµένη. Οι εφαρµογές του 

είναι περιορισµένες λόγω της ιδιαίτερα έντονης γεύσης του.  

Προϊόντα:  

Φυτικά και ζωικά έλαια και λίπη, τυριά, σούπες κτλ.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Μέχρι 2 mg / kg σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες:  

Η βιταµίνη Ε µπορεί να προκαλέσει διάφορες παρενέργειες όταν υπάρχει σε 

υψηλές συγκεντρώσεις. Αυτές δεν σχετίζονται µε τη χρήση τοκοφερολών ως 

πρόσθετα, αλλά ως συµπληρώµατα βιταµινών. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, οι τοκοφερόλες µπορούν να καταναλωθούν από όλες τις θρησκευτικές 

οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E307  άλφα - Τοκοφερόλη  

E 307 a D - a -Τοκοφερόλη  

E 307 b Μείγµα εκχυλισµάτων τοκοφερόλης  

Βιταµίνη E  
Προέλευση:  

Εκχύλισµα φυτικών ελαίων πλούσιων σε τοκοφερόλες (βιταµίνη E), ιδιαίτερα από 

το ηλιέλαιο. Μπορεί επίσης να παραχθεί µε χηµική σύνθεση.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Αντιοξειδωτικό σε λιπαρά προϊόντα, προστίθεται ειδικά ώστε να αποτρέψει την 

αλλοίωση της γεύσης σε λάδια που περιέχουν µεγάλη ποσότητα ακόρεστων 

λιπαρών οξέων. Η δράση της βιταµίνης Ε είναι περιορισµένη. Οι εφαρµογές του 

είναι περιορισµένες λόγω της ιδιαίτερα έντονης γεύσης του.  

Προϊόντα:  

Φυτικά και ζωικά έλαια και λίπη, τυριά, σούπες κτλ.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Μέχρι 2 mg / kg σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες:  

Η βιταµίνη Ε µπορεί να προκαλέσει διάφορες παρενέργειες όταν υπάρχει σε 

υψηλές συγκεντρώσεις. Αυτές δεν σχετίζονται µε τη χρήση τοκοφερολών ως 

πρόσθετα, αλλά ως συµπληρώµατα βιταµινών. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, οι τοκοφερόλες µπορούν να καταναλωθούν από όλες τις θρησκευτικές 

οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E308  γάµµα - Τοκοφερόλη  

Βιταµίνη E 
Προέλευση:  

Εκχύλισµα φυτικών ελαίων πλούσιων σε τοκοφερόλες (βιταµίνη E), ιδιαίτερα από 

το σογιέλαιο. Μπορεί επίσης να παραχθεί µε χηµική σύνθεση.  
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Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Αντιοξειδωτικό σε λιπαρά προϊόντα, χρησιµοποιείται ειδικότερα ώστε να 

αποτρέψει την αλλοίωση της γεύσης του ελαιόλαδου. Παρουσιάζει χαµηλή δράση 

σε σχέση µε την βιταµίνη Ε.  

Προϊόντα:  

Ζωικά και φυτικά λίπη, ιδιαίτερα το ελαιόλαδο.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Μέχρι 2 mg / kg σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες:  

Η βιταµίνη Ε µπορεί να προκαλέσει διάφορες παρενέργειες όταν υπάρχει σε 

υψηλές συγκεντρώσεις. Αυτές δεν σχετίζονται µε τη χρήση τοκοφερολών ως 

πρόσθετα, αλλά ως συµπληρώµατα βιταµινών. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, οι τοκοφερόλες µπορούν να καταναλωθούν από όλες τις θρησκευτικές 

οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E309  δέλτα - Τοκοφερόλη  

Βιταµίνη E 
Προέλευση:  

Εκχύλισµα φυτικών ελαίων πλούσιων σε τοκοφερόλες (βιταµίνη E), ιδιαίτερα από 

το σογιέλαιο. Μπορεί επίσης να παραχθεί µε χηµική σύνθεση.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Αντιοξειδωτικό σε λιπαρά προϊόντα, χρησιµοποιείται ειδικότερα ώστε να 

αποτρέψει την αλλοίωση της γεύσης του ελαιόλαδου. Παρουσιάζει χαµηλή δράση 

σε σχέση µε την βιταµίνη Ε. Οι εφαρµογές του είναι περιορισµένες λόγω της 

έντονης γεύσης του.  

Προϊόντα:  

Φυτικά και ζωικά έλαια και λίπη, τυριά, σούπες κτλ.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Μέχρι 2 mg / kg σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες:  

Η βιταµίνη Ε µπορεί να προκαλέσει διάφορες παρενέργειες όταν υπάρχει σε 

υψηλές συγκεντρώσεις. Αυτές δεν σχετίζονται µε τη χρήση τοκοφερολών ως 

πρόσθετα, αλλά ως συµπληρώµατα βιταµινών. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, οι τοκοφερόλες µπορούν να καταναλωθούν από όλες τις θρησκευτικές 

οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E310  Γαλλικός προπυλεστέρας  

Προέλευση:  

Παρασκευάζεται από την προπανόλη και το γαλλικό οξύ, το οποίο παράγεται από 

φυτικές τανίνες.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Αντιοξειδωτικό σε πολλά λιπαρά προϊόντα, προστίθεται συνήθως ώστε να 

αποφευχθεί η αλλοίωση της οσµής.  

Προϊόντα: 

Χρησιµοποιείται σε πολλά προϊόντα αλλά η χρήση του έχει περιοριστεί στα 

τρόφιµα. Χρησιµοποιείται ευρέως στα καλλυντικά.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Μέχρι 1.4 mg / kg σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες:  

Στο έντερο αποσυντίθεται σε προπανόλη και γαλλικό οξύ. Το γαλλικό οξύ µπορεί 

να προκαλέσει εκζέµατα, στοµαχικές διαταραχές, καρκίνο, άσθµα, αλλεργικές 

αντιδράσεις και υπερενεργητικότητα. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  
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Κανένας, ο γαλλικός προπυλεστέρας µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις 

θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E311  Γαλλικός οκτυλεστέρας  
Προέλευση:  

Παρασκευάζεται από την οκτανόλη και το γαλλικό οξύ, το οποίο παράγεται από 

φυτικές τανίνες.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Αντιοξειδωτικό σε πολλά λιπαρά προϊόντα, προστίθεται συνήθως ώστε να 

αποφευχθεί η αλλοίωση της οσµής.  

Προϊόντα:  

Λάδι, λίπη, µαργαρίνη κτλ.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Μέχρι 0,5 mg / kg σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες:  

Στο έντερο αποσυντίθεται σε προπανόλη και γαλλικό οξύ. Το γαλλικό οξύ µπορεί 

να προκαλέσει εκζέµατα, στοµαχικές διαταραχές, άσθµα, αλλεργικές αντιδράσεις 

και υπερενεργητικότητα. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, ο γαλλικός οκτυλεστέρας µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις 

θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E312  Γαλλικός δωδεκυλεστέρας  
Προέλευση:  

Παρασκευάζεται από την λαουρική αλκοόλη (δωδεκυλική αλκοόλη) και το 

γαλλικό οξύ, το οποίο παράγεται από φυτικές τανίνες. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Αντιοξειδωτικό σε πολλά λιπαρά προϊόντα, προστίθεται συνήθως ώστε να 

αποφευχθεί η αλλοίωση της οσµής.  

Προϊόντα:  

Λίπη και έλαια, µαργαρίνη, σούπες κτλ.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Μέχρι 0.05 mg / kg σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες:  

Στο έντερο αποσυντίθεται σε προπανόλη και γαλλικό οξύ. Το γαλλικό οξύ µπορεί 

να προκαλέσει εκζέµατα, στοµαχικές διαταραχές, άσθµα, αλλεργικές αντιδράσεις 

και υπερενεργητικότητα. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανονικά το E 312 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

καθώς και από ακραίους και µη χορτοφάγους. Όµως υπάρχει η πιθανότητα το 

λαουρικό ή δωδεκανικό οξύ το οποίο χρησιµοποιείται για την παραγωγή της 

λαουρικής αλκοόλης να προέρχεται από ζωικό λίπος, παρά το γεγονός ότι η κύρια 

πηγή προέλευσης του είναι το φυτικό λίπος. Η χρήση ζώων δεν µπορεί να 

αποφευχθεί τελείως. ∆εν περιέχει αλκοόλ (αιθανόλη). 

313  Θειο-δι-προπιονικό οξύ  
Προέλευση: 

Συνθετικό αντιοξειδωτικό.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Αντιοξειδωτικό σε λιπαρά προϊόντα, προστίθεται συνήθως ώστε να αποφευχθεί η 

αλλοίωση της οσµής.  

Προϊόντα:  

Λίπη και έλαια (καλλυντικά).  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Μέχρι 3 mg / kg σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες:  
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∆εν έχουν αναφερθεί παρενέργειες στις συγκεντρώσεις που χρησιµοποιείται. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το 313 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, καθώς 

και από ακραίους και µη χορτοφάγους. 

314  Γουαϊκό κόµµι  
Προέλευση:  

Φυσικό ρετσίνι του δένδρου Guajacum officinale και άλλων τροπικών δένδρων.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Αντιοξειδωτικό στην κόλλα.  

Προϊόντα:  

Κόλλα. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Μέχρι 2,5 g / kg σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν παρατηρηθεί στις συγκεντρώσεις στις οποίες χρησιµοποιείται, όµως 

έχουν αναφερθεί κάποιες περιπτώσεις αλλεργιών. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το 313 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, καθώς 

και από ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E315  Ισοασκορβικό οξύ 
Προέλευση:  

Συνθετικό ισοµερές της βιταµίνης C, µε όµως το 1/20 της ενεργότητας της 

βιταµίνης. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Αντιοξειδωτικό  

Προϊόντα:  

Χρησιµοποιείται ευρέως  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν αναφερθεί στις συγκεντρώσεις που χρησιµοποιείται. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το ισοασκορβικό οξύ και τα άλατά του µπορούν να καταναλωθούν από 

όλες τις θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E316  Ισοσκορβικό νάτριο 
Προέλευση:  

Άλας νατρίου του ερυθορβικού οξέος, συνθετικό ισοµερές της βιταµίνης C, µε 

όµως το 1/20 της δράσης της βιταµίνης. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Αντιοξειδωτικό σε προϊόντα κρέατος. 

Προϊόντα:  

Προϊόντα κρέατος. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν εµφανιστεί στις συγκεντρώσεις που χρησιµοποιείται. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το ερυθορβικό οξύ και τα άλατά του µπορούν να καταναλωθούν από 

όλες τις θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη χορτοφάγους. 

Ε317 Ερυθορβικό οξύ  
Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Αντιοξειδωτικό που παράγεται από σάκχαρα. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  
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∆εν έχει καθοριστεί. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν εµφανιστεί στις συγκεντρώσεις που χρησιµοποιείται. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το ερυθορβικό οξύ και τα άλατά του µπορούν να καταναλωθούν από 

όλες τις θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη χορτοφάγους. 

Ε318 Ερυθορβορικό νάτριο 
Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Αντιοξειδωτικό. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν εµφανιστεί στις συγκεντρώσεις που χρησιµοποιείται. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το ερυθορβικό νάτριο και τα άλατά του µπορούν να καταναλωθούν από 

όλες τις θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη χορτοφάγους. 

319  4-Βουτύλ-υδροκουινόνη 

TBHQ 
Προέλευση:  

Συνθετικό αντιοξειδωτικό µε βάση το πετρέλαιο. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Αντιοξειδωτικό στα έλαια. 

Προϊόντα:  

Λίπη και έλαια. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Μέχρι 0.02 mg / kg σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν αναφερθεί στις συγκεντρώσεις που χρησιµοποιείται. ∆ύναται να 

προκαλέσει ναυτία, έµετους, παραισθήσεις. Μια δόση των 5 γρ. θεωρείται 

θανατηφόρα. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το 319 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, καθώς 

και από ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E320  Βουτυλοϋδροξυανισόλη  

BHA  
Προέλευση:  

Συνθετικό αντιοξειδωτικό, µε βάση το πετρέλαιο. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Αντιοξειδωτικό σε λίπη και λιπαρά προϊόντα, χρησιµοποιείται ώστε να αποτρέψει 

την αλλοίωση της οσµής. 

Προϊόντα:  

Χρησιµοποιείται ευρέως σε προϊόντα που περιέχουν λιπαρά, τσίχλες. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Μέχρι 0,5 g / kg σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν παρατηρηθεί στις συγκεντρώσεις που χρησιµοποιείται, όµως έχουν 

αναφερθεί κάποιες ψευδο-αλλεργικές αντιδράσεις. Η βουτυροϋδροξυανισόλη σε 

συνδυασµό µε βιταµίνη C σε υψηλές συγκεντρώσεις µπορεί να παράγει ελεύθερες 

ρίζες οι οποίες µπορεί να καταστρέψουν συστατικά των κυττάρων 

συµπεριλαµβανοµένου και του DNA. Το γεγονός αυτό έχει αναγκάσει την 

Ενωµένη Ευρώπη να απαγορεύσει την ουσία αυτή στο άµεσο µέλλον. ∆ύναται να 

προκαλέσει άσθµα, καρκίνο, ζηµιές στο έµβρυο, πόνο στο στήθος, πονοκεφάλους, 

ζηµιές στο συκώτι, όγκους, χοληστερίνη. 
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∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το Ε320 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

καθώς και από ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E321  Βουτυλιωµένο υδροξυτολουόλιο  

BHT 
Προέλευση:  

Συνθετικό αντιοξειδωτικό µε βάση το πετρέλαιο. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Αντιοξειδωτικό σε λίπη και λιπαρά προϊόντα, χρησιµοποιείται ώστε να αποτρέψει 

την αλλοίωση της οσµής. 

Προϊόντα:  

Χρησιµοποιείται ευρέως σε προϊόντα που περιέχουν λιπαρά. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Μέχρι 0.3 g / kg σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες:  

To βουτυλιωµένο υδροξυτολουόλιο (BHT) µπορεί να προκαλέσει βλάβη του 

ήπατος όταν βρίσκεται σε υψηλές συγκεντρώσεις. Έχουν αναφερθεί επίσης ψευδο-

αλλεργικές αντιδράσεις. Μπορεί επίσης να προκαλέσει ηµικρανίες σε άτοµα µε 

κληρονοµικά ισοµερή ενός συγκεκριµένου ένζυµου. Λόγω των παρενεργειών 

αυτών η Ενωµένη Ευρώπη έχει απαγορεύσει τη χρήση του και ο αριθµός των 

προϊόντων που το περιέχουν θα µειωθεί στα επόµενα χρόνια. ∆ύναται να 

προκαλέσει άσθµα, καρκίνο, ζηµιές στο έµβρυο, πόνο στο στήθος, πονοκεφάλους, 

ζηµιές στο συκώτι, όγκους, χοληστερίνη. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το Ε321 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

καθώς και από ακραίους και µη χορτοφάγους.  

E322  Λεκιθίνη  

E 322 (i) Μερικώς υδρολυµένη λεκιθίνη  
Προέλευση:  

Ο όρος λεκιθίνη αναφέρεται σε µία οµάδα µειγµάτων τα οποία υπάρχουν σε κάθε 

ζωντανό οργανισµό, καθώς αποτελούν µέρος των κυττάρων και των τοιχωµάτων 

των κυττάρων. Η λεκιθίνη αποµονώνεται εµπορικά κυρίως από τη σόγια και τον 

κρόκο αυγών. Η χηµική σύνθεση των δύο αυτών πηγών προέλευσης διαφέρει 

αρκετά, γεγονός που καθορίζει τις εφαρµογές του προϊόντος. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Χρησιµοποιείται ως γαλακτωµατοποιητής και σταθεροποιητής σε µείγµατα νερού-

ελαίου. Χρησιµοποιείται επίσης ώστε να µαλακώσει την σοκολάτα. 

Προϊόντα:  

Χρησιµοποιείται ευρέως σε µαργαρίνες, σοκολάτα, µαγιονέζα, σκόνη γάλακτος. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί ανώτατο όριο. 

Παρενέργειες:  

Η λεκιθίνη είναι συστατικό των σωµατικών κυττάρων, συνεπώς χρησιµοποιείται 

από το σώµα χωρίς παρενέργειες. ∆εν προκαλεί αλλεργικές αντιδράσεις σε άτοµα 

που είναι αλλεργικά στη σόγια ή το αυγό, παρόλ’ αυτά σε µεγάλες ποσότητες 

δύναται να προκαλέσει ναυτία, έµετο και διάρροια. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το Ε322 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

καθώς και από ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E325  Γαλακτικό νάτριο  
Προέλευση:  

Άλας νατρίου του γαλακτικού οξέος (E270), ένα φυσικό οξύ που παράγεται από 

βακτήρια σε ζυµωµένα τρόφιµα. Όλα τα ζυµώµενα τρόφιµα είναι πλούσια σε 
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γαλακτικό οξύ. Εµπορικά παράγεται µε βακτηριακή ζύµωση του αµύλου και της 

µελάσας. Επίσης, παράγεται σε µεγάλες ποσότητες από τη βακτηριακή χλωρίδα 

του ταχέως εντέρου. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Το γαλακτικό οξύ και τα άλατά του χρησιµοποιούνται ως συντηρητικά, κυρίως 

εναντίον των ζυµών και των µυκήτων. Χρησιµοποιείται επίσης ώστε να αυξήσει 

την σταθερότητα των αντιοξειδωτικών και να αποτρέψει την ξήρανση διαφόρων 

προϊόντων. 

Προϊόντα:  

Τυριά, είδη ζαχαροπλαστικής, παγωτά, ζελέ φρούτων, σούπες, κονσερβοποιηµένα 

φρούτα.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί ανώτατο όριο. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν βρεθεί παρενέργειες σε ενήλικες. Τα D - ή τα DL - άλατα του 

γαλακτικού οξέος (στερεοϊσοµερή) δεν πρέπει να χορηγούνται σε βρέφη και µικρά 

παιδιά γιατί δεν έχουν αναπτύξει ακόµα τα απαραίτητα ένζυµα στο συκώτι για να 

µεταβολίσουν αυτές τις µορφές του γαλακτικού οξέος. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το γαλακτικό οξύ και τα άλατά του µπορούν να καταναλωθούν από όλες 

τις θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη χορτοφάγους. Αν και το 

όνοµα αναφέρεται στο γάλα, δεν παρασκευάζεται από αυτό, εποµένως είναι 

κατάλληλο για άτοµα µε αλλεργία στο γάλα ή δυσανεξία στη λακτόζη. 

E326  Γαλακτικό κάλιο  
Προέλευση:  

Άλας καλίου του γαλακτικού οξέος (E270), ένα φυσικό οξύ που παράγεται από 

βακτήρια σε ζυµωµένα τρόφιµα. Όλα τα ζυµωµένα τρόφιµα είναι πλούσια σε 

γαλακτικό οξύ. Εµπορικά παράγεται µε βακτηριακή ζύµωση του αµύλου και της 

µελάσας. Επίσης, παράγεται σε µεγάλες ποσότητες από τη βακτηριακή χλωρίδα 

του ταχέως εντέρου. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Το γαλακτικό οξύ και τα άλατά του χρησιµοποιούνται ως συντηρητικά, κυρίως 

εναντίον των ζυµών και των µυκήτων. Χρησιµοποιείται επίσης ώστε να αυξήσει 

την σταθερότητα των αντιοξειδωτικών και να αποτρέψει την ξήρανση διαφόρων 

προϊόντων. 

Προϊόντα:  

Τυριά, είδη ζαχαροπλαστικής, παγωτά, ζελέ φρούτων, σούπες, κονσερβοποιηµένα 

φρούτα. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί ανώτατο όριο. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν βρεθεί παρενέργειες σε ενήλικες. Τα D - ή τα DL - άλατα του 

γαλακτικού οξέος (στερεοϊσοµερή) δεν πρέπει να χορηγούνται σε βρέφη και µικρά 

παιδιά γιατί δεν έχουν αναπτύξει ακόµα τα απαραίτητα ένζυµα στο συκώτι για να 

µεταβολίσουν αυτές τις µορφές του γαλακτικού οξέος. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το γαλακτικό οξύ και τα άλατά του µπορούν να καταναλωθούν από όλες 

τις θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη χορτοφάγους. Αν και το 

όνοµα αναφέρεται στο γάλα, δεν παρασκευάζεται από αυτό, εποµένως είναι 

κατάλληλο για άτοµα µε αλλεργία στο γάλα ή δυσανεξία στη λακτόζη. 

E327  Γαλακτικό ασβέστιο  
Προέλευση:  

Άλας ασβεστίου του γαλακτικού οξέος (E270), ένα φυσικό οξύ που παράγεται από 
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βακτήρια σε ζυµωµένα τρόφιµα. Όλα τα ζυµώµενα τρόφιµα είναι πλούσια σε 

γαλακτικό οξύ. Εµπορικά παράγεται µε βακτηριακή ζύµωση του αµύλου και της 

µελάσας. Επίσης, παράγεται σε µεγάλες ποσότητες από τη βακτηριακή χλωρίδα 

του ταχέως εντέρου. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά: 

Το γαλακτικό οξύ και τα άλατά του χρησιµοποιούνται ως συντηρητικά, κυρίως 

εναντίον των ζυµών και των µυκήτων. Χρησιµοποιείται επίσης ώστε να αυξήσει 

την σταθερότητα των αντιοξειδωτικών και να αποτρέψει την ξήρανση διαφόρων 

προϊόντων. 

Προϊόντα:  

Κρέµα, τυριά, σούπες 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν βρεθεί παρενέργειες σε ενήλικες. Τα D - ή τα DL - άλατα του 

γαλακτικού οξέος (στερεοϊσοµερή) δεν πρέπει να χορηγούνται σε βρέφη και µικρά 

παιδιά γιατί δεν έχουν αναπτύξει ακόµα τα απαραίτητα ένζυµα στο συκώτι για να 

µεταβολίσουν αυτές τις µορφές του γαλακτικού οξέος. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το γαλακτικό οξύ και τα άλατά του µπορούν να καταναλωθούν από όλες 

τις θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη χορτοφάγους. Αν και το 

όνοµα αναφέρεται στο γάλα, δεν παρασκευάζεται από αυτό, εποµένως είναι 

κατάλληλο για άτοµα µε αλλεργία στο γάλα ή δυσανεξία στη λακτόζη. 

Ε328 Γαλακτικό αµµώνιο 

Προέλευση:  

Άλας ασβεστίου του γαλακτικού οξέος (E270), ένα φυσικό οξύ που παράγεται από 

βακτήρια σε ζυµωµένα τρόφιµα. Όλα τα ζυµώµενα τρόφιµα είναι πλούσια σε 

γαλακτικό οξύ. Εµπορικά παράγεται µε βακτηριακή ζύµωση του αµύλου και της 

µελάσας. Επίσης, παράγεται σε µεγάλες ποσότητες από τη βακτηριακή χλωρίδα 

του ταχέως εντέρου. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά: 

Το γαλακτικό οξύ και τα άλατά του χρησιµοποιούνται ως συντηρητικά, κυρίως 

εναντίον των ζυµών και των µυκήτων. Χρησιµοποιείται επίσης ώστε να αυξήσει 

την σταθερότητα των αντιοξειδωτικών και να αποτρέψει την ξήρανση διαφόρων 

προϊόντων. 

Παρενέργειες: 

∆εν έχει εγκριθεί. 

Ε329 Γαλακτικό µαγνήσιο 

Προέλευση:  

Άλας ασβεστίου του γαλακτικού οξέος (E270), ένα φυσικό οξύ που παράγεται από 

βακτήρια σε ζυµωµένα τρόφιµα. Όλα τα ζυµώµενα τρόφιµα είναι πλούσια σε 

γαλακτικό οξύ. Εµπορικά παράγεται µε βακτηριακή ζύµωση του αµύλου και της 

µελάσας. Επίσης, παράγεται σε µεγάλες ποσότητες από τη βακτηριακή χλωρίδα 

του ταχέως εντέρου. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά: 

Το γαλακτικό οξύ και τα άλατά του χρησιµοποιούνται ως συντηρητικά, κυρίως 

εναντίον των ζυµών και των µυκήτων. Χρησιµοποιείται επίσης ώστε να αυξήσει 

την σταθερότητα των αντιοξειδωτικών και να αποτρέψει την ξήρανση διαφόρων 

προϊόντων. 

Παρενέργειες: 

∆εν έχει εγκριθεί. 

E330  Κιτρικό οξύ  
Προέλευση:  

Άλατα νατρίου του κιτρικού οξέος, συστατικό που βρίσκεται σε κάθε ζωντανό 

οργανισµό και είναι µέρος της µεταβολικής δραστηριότητας σε όλα τα κύτταρα του 
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σώµατος. Σε µεγάλες συγκενρώσεις βρίσκεται στα εσπεριδοειδή, το ακτινίδιο,τις 

φράουλες και σε πολλά άλλα φρούτα. Εµπορικά παρασκευάζεται µε ζύµωση της 

µελάσας µε την ζύµη Aspergillus niger . 

Λειτουργίες & χαρακτηριστικά:  

Το κιτρικό οξύ έχει πολλές λειτουργίες, εµπλουτίζει την δράση πολλών 

αντιοξειδωτικών, όµως δεν µπορεί να λειτουργήσει ως αντιοξειδωτικό από µόνο του. 

Χρησιµοποιείται κυρίως ως ρυθµιστής οξύτητας καθώς και ως αρωµατικό 

συστατικό. Αυξάνει την σταθερότητα της δοµής στις µαρµελάδες και µειώνει την 

αλλοίωση των φρούτων λόγω ενζυµατικών δράσεων. 

Προϊόντα:  

Μεγάλο εύρος προϊόντων. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν υπάρχει. 

Παρενέργειες:  

Το κιτρικό οξύ είναι κανονικό συστατικό των κυττάρων, αποικοδοµείται και 

χρησιµοποιείται από το σώµα χωρίς παρενέργειες. Έχουν αναφερθεί 

ψευδοαλλεργικές αντιδράσεις (δισανεξία), αλλά είναι σπάνιες. Άτοµα µε αυτήν την 

δισανεξία πρέπει να αποφεύγουν τα µαλακά φρούτα, τα µούρα και τα προϊόντα τους. 

∆εν προκαλεί καρκίνο (Συνδέεται µε την ερώτηση για την καρκινογέννεση του 

κιτρικού οξέος. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το κιτρικό οξύ και τα άλατά του µπορούν να καταναλωθούν από όλες τις 

θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη, χορτοφάγους. Το κιτρικό οξύ 

δεν προκαλέι αλλεργίες σε άτοµα που είναι αλλεργικά στα πορτοκάλια και άλλα 

εσπεριδοειδή, επειδή εµπορικά παράγεται από τη ζάχαρη και όχι από φρούτα. 

E331  Κιτρικό νάτριο  

E 331 (i) Κιτρικό µονονάτριο  

E 331 (ii) Κιτρικό δινάτριο  

E 331 (iii) Κιτρικό τρινάτριο  
Προέλευση:  

Άλατα νατρίου του κιτρικού οξέος, συστατικό που βρίσκεται σε κάθε ζωντανό 

οργανισµό και είναι µέρος της µεταβολικής δραστηριότητας σε όλα τα κύτταρα του 

σώµατος. Σε µεγάλες συγκεντρώσεις βρίσκεται στα εσπεριδοειδή, το ακτινίδιο, τις 

φράουλες και σε πολλά άλλα φρούτα. Εµπορικά παρασκευάζεται µε ζύµωση της 

µελάσας µε την ζύµη Aspergillus niger. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Το κιτρικό οξύ έχει πολλές λειτουργίες, εµπλουτίζει την δράση πολλών 

αντιοξειδωτικών, όµως δεν µπορεί να λειτουργήσει ως αντιοξειδωτικό από µόνο 

του. Χρησιµοποιείται κυρίως ως ρυθµιστής οξύτητας καθώς και ως αρωµατικό 

συστατικό. Αυξάνει την σταθερότητα της δοµής στις µαρµελάδες και µειώνει την 

αλλοίωση των φρούτων λόγω ενζυµατικών δράσεων. 

Προϊόντα:  

Μεγάλο εύρος προϊόντων. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν υπάρχει. 

Παρενέργειες:  

Το κιτρικό οξύ είναι κανονικό συστατικό των κυττάρων, αποικοδοµείται και 

χρησιµοποιείται από το σώµα χωρίς παρενέργειες. Έχουν αναφερθεί ψευδο-

αλλεργικές αντιδράσεις (δυσανεξία), αλλά είναι σπάνιες. Άτοµα µε αυτήν την 

δυσανεξία πρέπει να αποφεύγουν τα µαλακά φρούτα, τα µούρα και τα προϊόντα 

τους. ∆εν προκαλεί καρκίνο.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το κιτρικό οξύ και τα άλατά του µπορούν να καταναλωθούν από όλες τις 
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θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη, χορτοφάγους. Το κιτρικό 

οξύ δεν προκαλεί αλλεργίες σε άτοµα που είναι αλλεργικά στα πορτοκάλια και 

άλλα εσπεριδοειδή, επειδή εµπορικά παράγεται από τη ζάχαρη και όχι από φρούτα. 

E332  Κιτρικό κάλιο  

E 332 (i) Κιτρικό µονοκάλιο  

E 332 (ii) Κιτρικό τρικάλιο  
Προέλευση:  

Άλατα καλίου του κιτρικού οξέος, συστατικό που βρίσκεται σε κάθε ζωντανό 

οργανισµό και είναι µέρος της µεταβολικής δραστηριότητας σε όλα τα κύτταρα του 

σώµατος. Σε µεγάλες συγκεντρώσεις βρίσκεται στα εσπεριδοειδή, το ακτινίδιο, τις 

φράουλες και σε πολλά άλλα φρούτα. Εµπορικά παρασκευάζεται µε ζύµωση της 

µελάσας µε την ζύµη Aspergillus niger. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Το κιτρικό κάλιο είναι ρυθµιστής της οξύτητας, δεσµεύει µεταλλικά ιόντα και ως 

πηγή θρεπτικών συστατικών για τις ζύµες σε ειδικά ζυµώµενα προϊόντα. Το Ε332 

(ii) χρησιµοποιείται και ως αντιοξικό (για το στοµάχι)  

Προϊόντα:  

Μεγάλο εύρος προϊόντων, κυρίως σε προϊόντα µε χαµηλή περιεκτικότητα σε 

νάτριο. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν υπάρχει. 

Παρενέργειες:  

Το κιτρικό οξύ είναι κανονικό συστατικό των κυττάρων, αποικοδοµείται και 

χρησιµοποιείται από το σώµα χωρίς παρενέργειες. Έχουν αναφερθεί ψευδο-

αλλεργικές αντιδράσεις (δυσανεξία), αλλά είναι σπάνιες. Άτοµα µε αυτήν την 

δυσανεξία πρέπει να αποφεύγουν τα µαλακά φρούτα, τα µούρα και τα προϊόντα 

τους. ∆εν προκαλεί καρκίνο. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το κιτρικό οξύ και τα άλατά του µπορούν να καταναλωθούν από όλες τις 

θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη, χορτοφάγους. Το κιτρικό 

οξύ δεν προκαλεί αλλεργίες σε άτοµα που είναι αλλεργικά στα πορτοκάλια και 

άλλα εσπεριδοειδή, επειδή εµπορικά παράγεται από τη ζάχαρη και όχι από φρούτα. 

E333  Μόνο-, δι- και τρι-κιτρικό ασβέστιο  

E 333 (i) Κιτρικό µονοασβέστιο  

E 333 (ii) Κιτρικό διασβέστιο  

E 333 (iii) Κιτρικό τριασβέστιο  

Προέλευση:  

Άλατα ασβεστίου του κιτρικού οξέος, συστατικό που βρίσκεται σε κάθε ζωντανό 

οργανισµό και είναι µέρος της µεταβολικής δραστηριότητας σε όλα τα κύτταρα του 

σώµατος. Σε µεγάλες συγκεντρώσεις βρίσκεται στα εσπεριδοειδή, το ακτινίδιο, τις 

φράουλες και σε πολλά άλλα φρούτα. Εµπορικά παρασκευάζεται µε ζύµωση της 

µελάσας µε την ζύµη Aspergillus niger. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Το κιτρικό ασβέστιο είναι ρυθµιστής της οξύτητας, δεσµεύει µεταλλικά ιόντα και 

βελτιώνει την υφή των κονσερβοποιηµένων λαχανικών.  

Προϊόντα:  

Λίγα προϊόντα, εξαιτίας της περιορισµένης διαλυτότητάς του. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν υπάρχει. 

Παρενέργειες:  

Το κιτρικό οξύ είναι κανονικό συστατικό των κυττάρων, αποικοδοµείται και 

χρησιµοποιείται από το σώµα χωρίς παρενέργειες. Έχουν αναφερθεί ψευδο-

αλλεργικές αντιδράσεις (δυσανεξία), αλλά είναι σπάνιες. Άτοµα µε αυτήν την 
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δυσανεξία πρέπει να αποφεύγουν τα µαλακά φρούτα, τα µούρα και τα προϊόντα 

τους. ∆εν προκαλεί καρκίνο. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το κιτρικό οξύ και τα άλατά του µπορούν να καταναλωθούν από όλες τις 

θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη, χορτοφάγους. Το κιτρικό 

οξύ δεν προκαλεί αλλεργίες σε άτοµα που είναι αλλεργικά στα πορτοκάλια και 

άλλα εσπεριδοειδή, επειδή εµπορικά παράγεται από τη ζάχαρη και όχι από φρούτα. 

E334  L-(+)- Τρυγικό οξύ  
Προέλευση:  

Φυσικό οξύ που υπάρχει σε πολλά φρούτα, κυρίως στα σταφύλια. Εµπορικά 

παρασκευάζεται από τα υποπροϊόντα της βιοµηχανίας του κρασιού (φλούδες 

σταφυλιών). 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Ρυθµιστής της οξύτητας, βελτιωτικό γεύσης και σταθεροποιητής χρώµατος στα 

φρούτα και στις γεύσεις φρούτων. 

Προϊόντα:  

∆ιάφορα προϊόντα, κυρίως προϊόντα ζαχαροπλαστικής, αναψυκτικά, κρασί και 

µαρµελάδες. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 30 mg / kg σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες:  

∆εν µεταβολίζεται στο σώµα, εποµένως αποβάλλεται στα ούρα χωρίς 

παρενέργειες. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το τρυγικό οξύ και τα άλατά του µπορούν να καταναλωθούν από όλες τις 

θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη, χορτοφάγους. 

E335  Μονο/δι L -(+)- τρυγικό οξύ  

E 335 (i) Τρυγικό µονονάτριο  

E 335 (ii) Τρυγικό δινάτριο  
Προέλευση:  

Άλας νατρίου του τρυγικού οξέος, ένα φυσικό οξύ που υπάρχει σε πολλά φρούτα, 

κυρίως στα σταφύλια. Εµπορικά παρασκευάζεται από τα υποπροϊόντα της 

βιοµηχανίας του κρασιού (φλούδες σταφυλιών). 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Ρυθµιστής της οξύτητας και αντιοξειδωτικό.  

Προϊόντα:  

∆ιάφορα προϊόντα, κυρίως προϊόντα ζαχαροπλαστικής, µαρµελάδες και λουκάνικα. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 30 mg / kg σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες:  

∆εν µεταβολίζεται στο σώµα, εποµένως αποβάλλεται στα ούρα χωρίς 

παρενέργειες. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το τρυγικό οξύ και τα άλατά του µπορούν να καταναλωθούν από όλες τις 

θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη, χορτοφάγους. 

E336  L -(+)- τρυγικό µονοκάλιο  

E 336 (i) Τρυγικό µονοκάλιο  

E 336 (ii) Τρυγικό δικάλιο  
Προέλευση:  

Άλας καλίου του τρυγικού οξέος, ένα φυσικό οξύ που υπάρχει σε πολλά φρούτα, 

κυρίως στα σταφύλια. Εµπορικά παρασκευάζεται από τα υποπροϊόντα της 

βιοµηχανίας του κρασιού (φλούδες σταφυλιών). 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  
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Ρυθµιστής της οξύτητας και αντιοξειδωτικό. Επίσης χρησιµοποιείται στην 

παραγωγή baking powder και ως γαλακτωµατοποιητής.  

Προϊόντα:  

∆ιάφορα προϊόντα, κυρίως προϊόντα ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 30 mg / kg σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες:  

∆εν µεταβολίζεται στο σώµα, εποµένως αποβάλλεται στα ούρα χωρίς 

παρενέργειες. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το τρυγικό οξύ και τα άλατά του µπορούν να καταναλωθούν από όλες τις 

θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη, χορτοφάγους. 

E337  L-(+)- τρυγικό καλιονάτριο  
Προέλευση:  

Άλας καλίου, νατρίου του τρυγικού οξέος, ένα φυσικό οξύ που υπάρχει σε πολλά 

φρούτα, κυρίως στα σταφύλια. Εµπορικά παρασκευάζεται από τα υποπροϊόντα της 

βιοµηχανίας του κρασιού (φλούδες σταφυλιών). 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Ρυθµιστής της οξύτητας και αντιοξειδωτικό. Επίσης χρησιµοποιείται ως 

σταθεροποιητής και γαλακτωµατοποιητής.  

Προϊόντα:  

∆ιάφορα προϊόντα, κυρίως προϊόντα κρέατος και τυροκοµικά. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 30 mg / kg σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες:  

∆εν µεταβολίζεται στο σώµα, εποµένως αποβάλλεται στα ούρα χωρίς 

παρενέργειες. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το τρυγικό οξύ και τα άλατά του µπορούν να καταναλωθούν από όλες τις 

θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη, χορτοφάγους. 

E338  Φωσφορικό οξύ  
Προέλευση:  

Συστατικό πολλών φρούτων και λαχανικών. Εµπορικά παρασκευάζεται από το 

φώσφορο που εξορύσσεται στις ΗΠΑ. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Είναι ρυθµιστής της οξύτητας και παράγοντας ζελατινοποίησης(χρησιµοποιείται 

για να δεσµεύει τα ιόντα µετάλλων) αντιοξειδωτικών. Μερικές ακόµα 

συγκεκριµένες λειτουργίες είναι: αυξάνει την διαπερατική ικανότητα του άλατος 

στα προϊόντα κρέατος και δρα ως αντιοξειδωτικό.  

Προϊόντα:  

∆ιάφορα προϊόντα, κυρίως κόλα, κρέας και τυροκοµικά. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 70 mg / kg σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες:  

Τα φωσφορικά είναι απαραίτητα άλατα στο σώµα. Επειδή δεσµεύουν το ασβέστιο, 

η χρήση τους είναι περιορισµένη. ∆εν έχουν παρενέργειες, αν και θεωρείται ότι 

προκαλεί πεπτικές διαταραχές. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το φωσφορικό οξύ και τα άλατά του µπορούν να καταναλωθούν από όλες 

τις θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη, χορτοφάγους. Αν και τα 

οστά των ζώων αποτελούνται κυρίως από αυτά τα άλατα, εµπορικά τα φωσφορικά 

άλατα δεν παρασκευάζονται από τα οστά. 
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E339  Ορθοφωσφορικό νάτριο  

E 339 (i) ∆ισόξινο-φωσφορικό νάτριο  

E 339 (ii) Όξινο-φωσφορικό δινάτριο  

E 339 (ii I) Φωσφορικό τρινάτριο  
Προέλευση:  

Άλατα νατρίου του φωσφορικού οξέος. Συστατικό του σώµατος. Εµπορικά 

παρασκευάζεται από το φωσφορικό οξύ το οποίο παράγεται από το φώσφορο που 

εξορύσσεται στις ΗΠΑ. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Το φωσφορικό νάτριο είναι ρυθµιστής της οξύτητας και παράγοντας 

ζελατινοποίησης (χρησιµοποιείται για να δεσµεύει τα ιόντα µετάλλων) 

αντιοξειδωτικών. Εµποδίζει την αφυδάτωση και χρησιµοποιείται ως 

σταθεροποιητής των οξέων στις σκόνες για να εµποδίσει την συσσωµάτωση. 

Αυξάνει την δράση των αντιοξειδωτικών.  

Προϊόντα:  

∆ιάφορα προϊόντα. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 70 mg / kg σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες:  

Τα φωσφορικά είναι απαραίτητα άλατα στο σώµα. Επειδή δεσµεύουν το ασβέστιο, 

η χρήση τους είναι περιορισµένη. ∆εν έχουν παρενέργειες, αν και θεωρείται ότι 

προκαλεί πεπτικές διαταραχές. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το φωσφορικό οξύ και τα άλατά του µπορούν να καταναλωθούν από όλες 

τις θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη, χορτοφάγους. Αν και τα 

οστά των ζώων αποτελούνται κυρίως από αυτά τα άλατα, εµπορικά τα φωσφορικά 

άλατα δεν παρασκευάζονται από τα οστά. 

E340  Ορθοφωσφορικό κάλιο  

E 340 (i) ∆ισόξινο-φωσφορικό κάλιο  

E 340 (ii) Όξινο-φωσφορικό κάλιο  

E 340 (ii I) Φωσφορικό τρικάλιο  

Προέλευση:  

Άλατα καλίου του φωσφορικού οξέος. Συστατικό του σώµατος. Εµπορικά 

παρασκευάζεται από το φωσφορικό οξύ το οποίο παράγεται από το φώσφορο που 

εξορύσσεται στις ΗΠΑ. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Το φωσφορικό κάλιο είναι ρυθµιστής της οξύτητας και παράγοντας 

ζελατινοποίησης (χρησιµοποιείται για να δεσµεύει τα ιόντα µετάλλων) 

αντιοξειδωτικών. Εµποδίζει την αφυδάτωση και χρησιµοποιείται ως 

σταθεροποιητής των οξέων στις σκόνες για να εµποδίσει την συσσωµάτωση. 

Αυξάνει την δράση των αντιοξειδωτικών.  

Προϊόντα:  

∆ιάφορα προϊόντα. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 70 mg / kg σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες:  

Τα φωσφορικά είναι απαραίτητα άλατα στο σώµα. Επειδή δεσµεύουν το ασβέστιο, 

η χρήση τους είναι περιορισµένη. ∆εν έχουν παρενέργειες, αν και θεωρείται ότι 

προκαλεί πεπτικές διαταραχές. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το φωσφορικό οξύ και τα άλατά του µπορούν να καταναλωθούν από όλες 

τις θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη, χορτοφάγους. Αν και τα 

οστά των ζώων αποτελούνται κυρίως από αυτά τα άλατα, εµπορικά τα φωσφορικά 
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άλατα δεν παρασκευάζονται από τα οστά. 

E341  Ορθοφωσφορικό ασβέστιο  

E 343 (i) ∆ισόξινο-φωσφορικό ασβέστιο  

E 343 (ii) Όξινο-φωσφορικό ασβέστιο  

E 343 (iii) Φωσφορικό τριασβέστιο  

Προέλευση:  

Άλατα ασβεστίου του φωσφορικού οξέος. Συστατικό του σώµατος. Εµπορικά 

παρασκευάζεται από το φωσφορικό οξύ το οποίο παράγεται από το φώσφορο που 

εξορύσσεται στις ΗΠΑ. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Το φωσφορικό ασβέστιο χρησιµοποιείται ως ρυθµιστής οξύτητας και ως 

βελτιωτικό στο ψωµί.. Επίσης, δεσµεύει τα µεταλλικά ιόντα, αυξάνει την δράση 

των αντιοξειδωτικών και σταθεροποιεί την υφή των κονσερβοποιηµένων 

λαχανικών. Το E 341 (ii) χρησιµοποιείται ως γυαλιστικό στις οδοντόκρεµες. Το E 

341 (iii) χρησιµοποιείται κυρίως στις σκόνες για την αποφυγή της συσσωµάτωσης.  

Προϊόντα:  

∆ιάφορα προϊόντα, κυρίως αρτοποιίας. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 70 mg / kg σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες:  

Τα φωσφορικά είναι απαραίτητα άλατα στο σώµα. Επειδή δεσµεύουν το ασβέστιο, 

η χρήση τους είναι περιορισµένη. ∆εν έχουν παρενέργειες, αν και θεωρείται ότι 

προκαλεί πεπτικές διαταραχές. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το φωσφορικό οξύ και τα άλατά του µπορούν να καταναλωθούν από όλες 

τις θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη, χορτοφάγους. Αν και τα 

οστά των ζώων αποτελούνται κυρίως από αυτά τα άλατα, εµπορικά τα φωσφορικά 

άλατα δεν παρασκευάζονται από τα οστά. 

Ε343  Ορθοφωσφορικό µαγνήσιο  

343 (i) ∆ισόξινο-φωσφορικό µαγνήσιο  

343 (ii) Όξινο-φωσφορικό µαγνήσιο  

343 (ii I) Φωσφορικό τριµαγνήσιο  
Προέλευση:  

Άλατα µαγνησίου του φωσφορικού οξέος. Συστατικό του σώµατος. Εµπορικά 

παρασκευάζεται από το φωσφορικό οξύ το οποίο παράγεται από το φώσφορο που 

εξορύσσεται στις ΗΠΑ. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Το φωσφορικό µαγνήσιο χρησιµοποιείται ως γαλακτωµατοποιητής και αυξάνει 

επίσης την δράση των αντιοξειδωτικών. Εµποδίζει την συσσωµάτωση στις σκόνες. 

Χρησιµοποιείται ως άλας του µαγνησίου στα λειτουργικά τρόφιµα και στα 

συµπληρώµατα τροφίµων.  

Προϊόντα:  

Μερικά προϊόντα αρτοποιίας, συµπληρώµατα τροφίµων. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 70 mg / kg σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες:  

Τα φωσφορικά είναι απαραίτητα άλατα στο σώµα. Επειδή δεσµεύουν το ασβέστιο, 

η χρήση τους είναι περιορισµένη. ∆εν έχουν παρενέργειες. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το φωσφορικό οξύ και τα άλατά του µπορούν να καταναλωθούν από όλες 

τις θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη, χορτοφάγους. Αν και τα 

οστά των ζώων αποτελούνται κυρίως από αυτά τα άλατα, εµπορικά τα φωσφορικά 

άλατα δεν παρασκευάζονται από τα οστά. 
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E350  Μηλικό νάτριο  

E 350 (i) M ηλικό µονονάτριο  

E 350 (ii) Μηλικό δινάτριο  
Προέλευση:  

Άλατα νατρίου του µηλικού οξέος (Ε296), φυσικό οξύ που βρίσκεται φρούτα. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Το µηλικό νάτριο χρησιµοποιείται ως ρυθµιστικό και ως πρόσθετο γεύσης. 

Υπάρχει σε δύο τύπους: λεβόγιρα και δεξτρόγιρα. 

Προϊόντα:  

Αναψυκτικά, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, κτλ. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν υπάρχει όριο, αλλά τα D, L -ισοµερή και D -ισοµερή δεν επιτρέπονται στις 

βρεφικές τροφές γιατί τα βρέφη δεν διαθέτουν τα απαραίτητα ένζυµα για να 

µεταβολίζουν αυτά τα συστατικά. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν αναφερθεί. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το µηλικό οξύ και τα άλατά του µπορούν να καταναλωθούν από όλες τις 

θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη, χορτοφάγους. 

E351  Μηλικό κάλιο  

E 351 (i) M ηλικό δικάλιο  

E 351 (ii) Μηλικό µονοκάλιο  

Προέλευση:  

Άλατα καλίου του µηλικού οξέος (Ε296), φυσικό οξύ που βρίσκεται φρούτα. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Το µηλικό κάλιο χρησιµοποιείται ως ρυθµιστικό και ως πρόσθετο γεύσης. Υπάρχει 

σε δύο τύπους: λεβόγιρα και δεξτρόγιρα. 

Προϊόντα:  

Παγωτά, τηγανιτά προϊόντα, κτλ. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν υπάρχει όριο, αλλά τα D, L -ισοµερή και D -ισοµερή δεν επιτρέπονται στις 

βρεφικές τροφές γιατί τα βρέφη δεν διαθέτουν τα απαραίτητα ένζυµα για να 

µεταβολίζουν αυτά τα συστατικά. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν αναφερθεί. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το µηλικό οξύ και τα άλατά του µπορούν να καταναλωθούν από όλες τις 

θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη, χορτοφάγους. 

E352  Μηλικό ασβέστιο  

E 352 (i) M ηλικό µονοασβέστιο  

E 352 (ii) Μηλικό ασβέστιο  
Προέλευση:  

Άλατα ασβεστίου του µηλικού οξέος (Ε296), φυσικό οξύ που βρίσκεται φρούτα. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Το µηλικό ασβέστιο χρησιµοποιείται ως πηκτικός παράγοντας και ως πρόσθετο 

γεύσης. Υπάρχει σε δύο τύπους: λεβόγιρα και δεξτρόγιρα. 

Προϊόντα:  

Παγωτά, τηγανιτά προϊόντα, µαρµελάδα, κτλ. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν υπάρχει όριο, αλλά τα D, L -ισοµερή και D -ισοµερή δεν επιτρέπονται στις 

βρεφικές τροφές γιατί τα βρέφη δεν διαθέτουν τα απαραίτητα ένζυµα για να 

µεταβολίζουν αυτά τα συστατικά. 

Παρενέργειες:  
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∆εν έχουν αναφερθεί.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το µηλικό οξύ και τα άλατά του µπορούν να καταναλωθούν από όλες τις 

θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη, χορτοφάγους.  

E353  Μετα-τρυγικό οξύ  
Προέλευση:  

Οξύ, βρίσκεται στα ζαχαρότευτλα και παρασκευάζεται από τη γλυκόζη. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Ρυθµιστικό οξύτητας και συλληπτικό αντιδραστήριο.  

Προϊόντα:  

Κρασί, χυµοί φρούτων, κτλ. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 30 mg / kg σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν αναφερθεί. Μεταβολίζεται από το σώµα σε τρυγικό οξύ. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το Ε353 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

καθώς και από ακραίους και µη, χορτοφάγους. 

E354  Τρυγικό ασβέστιο  
Προέλευση:  

Άλας ασβεστίου του τρυγικού οξέος, φυσικό οξύ που βρίσκεται στα φρούτα. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Ρυθµιστικό οξύτητας και συντηρητικό. Επιτρέπεται η χρήση µόνο της αβλαβούς 

λεβόγιρα. 

Προϊόντα:  

Συντηρούµενα ψάρια και φρούτα, προϊόντα φυκιών, φαρµακευτικά προϊόντα, κτλ. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν αναφερθεί. Μεταβολίζεται από το σώµα σε τρυγικό οξύ. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το τρυγικό οξύ και τα άλατά του µπορούν να καταναλωθούν από όλες τις 

θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη, χορτοφάγους. 

E355  Αδιπικό οξύ  
Προέλευση:  

Φυσικό οξύ που βρίσκεται στα τεύτλα και στη ζάχαρη από ζαχαρότευτλα (χυµός). 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Ρυθµιστικό οξύτητας, συστατικό αρώµατος και µερικές ακόµα χρήσεις.  

Προϊόντα:  

Πολλά διαφορετικά προϊόντα. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 5 mg / kg σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν αναφερθεί. Μεταβολίζεται από το σώµα ή αποβάλλεται µε τα ούρα. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το αδιπικό οξύ και τα άλατά του µπορούν να καταναλωθούν από όλες τις 

θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη, χορτοφάγους. 

E356  Αδιπικό νάτριο  
Προέλευση:  

Άλας νατρίου του αδιπικού οξέος, φυσικό οξύ που βρίσκεται στα τεύτλα και στη 

ζάχαρη από ζαχαρότευτλα (χυµός). 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Ρυθµιστικό οξύτητας.  
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Προϊόντα:  

Βοτανικά άλατα. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 5 mg / kg σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν αναφερθεί. Μεταβολίζεται από το σώµα ή αποβάλλεται µε τα ούρα. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το αδιπικό οξύ και τα άλατά του µπορούν να καταναλωθούν από όλες τις 

θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη, χορτοφάγους. 

E357  Αδιπικό κάλιο  
Προέλευση:  

Άλας καλίου του αδιπικού οξέος, φυσικό οξύ που βρίσκεται στα τεύτλα και στη 

ζάχαρη από ζαχαρότευτλα (χυµός). 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Ρυθµιστικό οξύτητας.  

Προϊόντα:  

Βοτανικά άλατα για προϊόντα µε χαµηλή περιεκτικότητα νατρίου. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 5 mg / kg σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν αναφερθεί. Μεταβολίζεται από το σώµα ή αποβάλλεται µε τα ούρα. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το αδιπικό οξύ και τα άλατά του µπορούν να καταναλωθούν από όλες τις 

θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη, χορτοφάγους. 

E363  Ηλεκτρικό οξύ  
Προέλευση:  

Φυσικό οξύ, άλας του φουµαρικού οξέος, βρίσκεται στα περισσότερα φρούτα και 

λαχανικά. Εµπορικά παρασκευάζεται από το οξικό οξύ. Προέρχεται και από το 

φυτό του γένους Fumaria esp.F.officianalis. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Ρυθµιστικό οξύτητας και βελτιωτικό γεύσης.  

Προϊόντα:  

Προϊόντα ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας, κτλ. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν υπάρχει όριο. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν αναφερθεί. Μεταβολίζεται από το σώµα (είναι φυσικό συστατικό όλων 

των κυττάρων του σώµατος). ∆εν επιτρέπεται η χρήση του στην Αυστραλία. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το ηλεκτρικό οξύ και τα άλατά του µπορούν να καταναλωθούν από όλες 

τις θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη, χορτοφάγους. 

Ε365  Φουµαρικό νάτριο  

Προέλευση:  

Άλας νατρίου του φουµαρικού οξέος (Ε297), φυσικό οξύ. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Ρυθµιστικό οξύτητας.  

Προϊόντα:  

Προϊόντα ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας, baking powder, κτλ. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 6 mg / kg σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν αναφερθεί. Μεταβολίζεται από το σώµα (είναι φυσικό συστατικό όλων 

των κυττάρων του σώµατος). ∆εν έχει εγκριθεί. 
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∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το φουµαρικό οξύ και τα άλατά του µπορούν να καταναλωθούν από όλες 

τις θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη, χορτοφάγους. 

Ε366 Φουµαρικό κάλιο 
Λειτουργίες και χαρακτηριστικά: 

Οξύ τροφίµων 

Παρενέργειες: 

∆εν έχει εγκριθεί. 

Ε367 Φουµαρικό ασβέστιο 
Λειτουργίες και χαρακτηριστικά: 

Οξύ τροφίµων 

Παρενέργειες: 

∆εν έχει εγκριθεί. 

Ε370  1,4- Λακτονο-επτανοϊκό οξύ  
Προέλευση:  

Συνθετικό προϊόν που παρασκευάζεται από το υδροξυ-επτανοϊκό οξύ. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Ρυθµιστικό οξύτητας και πρόσθετο γεύσης.  

Προϊόντα:  

Σε γεύσεις καρύδας, καρυδιού και βανίλιας. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν αναφερθεί. ∆εν έχει πάρει έγκριση και η χρήση του δεν επιτρέπεται στην 

Αυστραλία. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το Ε370 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

καθώς και από ακραίους και µη, χορτοφάγους. 

375  Νικοτινικό οξύ  

Νιασίνη  

Βιταµίνη Β3  
Προέλευση:  

Φυσικό στοιχείο, βρίσκεται σε πολλά προϊόντα. Εµπορικά παρασκευάζεται από τη 

νικοτίνη. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Αντιοξειδωτικό και σταθεροποιητής χρώµατος.  

Προϊόντα:  

Ψωµί, δηµητριακά, κτλ. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν αναφερθεί όταν χρησιµοποιείται σε κανονικές συγκεντρώσεις. ∆εν έχει 

εγκριθεί. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το νικοτινικό οξύ µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές 

οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη, χορτοφάγους. 

E380  Κιτρικό τριαµµώνιο  

E 380(i) Κιτρικό αµµώνιο  

E 380 (ii) Κιτρικό τριαµµώνιο  
Προέλευση:  

Άλας αµµωνίου του κιτρικού οξέος (E 330). 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Ρυθµιστής οξύτητας, ουσία διατήρησης pH, γαλακτωµατοποιητής. 
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Προϊόντα:  

Σοκολατούχα είδη ζαχαροπλαστικής, τυριά κτλ. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν γίνει γνωστές, το κιτρικό οξύ είναι φυσικό συστατικό όλων των 

σωµατικών κυττάρων, αν και θεωρείται ότι επηρεάζει τις λειτουργίες του συκωτιού 

και του παγκρέατος, καθώς και ότι προκαλεί ζηµιές στα νευρικά κύτταρα και 

νευρολογικές διαταραχές. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το κιτρικό οξύ και τα άλατά του µπορούν να καταναλωθούν από όλες τις 

θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη, χορτοφάγους. 

381  Κιτρικός αµµωνιούχος σίδηρος  

381 (i) Κιτρικός αµµωνιούχος σίδηρος (καφέ)  

381 (ii) Κιτρικός αµµωνιούχος σίδηρος (πράσινος)  
Προέλευση:  

Πολύπλοκο µίγµα αµµωνίας, σιδήρου και κιτρικού οξέος (E 330). 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Χρησιµοποιείται για τoν εµπλουτισµό προϊόντων σε σίδηρο (Ηνωµένο Βασίλειο, 

∆ανία), χρησιµοποιείται στο αλάτι ώστε να αποφευχθεί ο σχηµατισµός συµπαγούς 

µάζας. 

Προϊόντα:  

Αλάτι, τροφές για βρέφη, συµπληρώµατα διατροφής. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 0.8 mg / kg σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν γίνει γνωστές, το κιτρικό οξύ είναι φυσικό συστατικό όλων των 

σωµατικών κυττάρων. ∆εν έχει εγκριθεί. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το κιτρικό οξύ και τα άλατά του µπορούν να καταναλωθούν από όλες τις 

θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη, χορτοφάγους. 

E385  Άλας του EDTA µε ασβεστιονάτριο  
Προέλευση:  

Άλας ασβεστίου/νατρίου του EDTA (385), συνθετικό παρασκεύασµα. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Ουσία για την αποµάκρυνση των ανεπιθύµητων µετάλλων, σταθεροποιητικό 

(χρησιµοποιείται επίσης όταν έχει προκληθεί δηλητηρίαση από βαρέα µέταλλα 

ώστε να αποµακρύνει τα µέταλλα από το σώµα). 

Προϊόντα:  

Χρησιµοποιείται ευρέως.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 2,5 mg / kg σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν γίνει γνωστές στις συγκεντρώσεις που χρησιµοποιείται. Μακροχρόνια 

έκθεση σε µεγάλες δόσεις µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την ελάττωση της 

συγκέντρωσης του σιδήρου στο ανθρώπινο σώµα. ∆ύναται να αυξήσει την 

απορρόφηση ορισµένων τοξικών βαρέων µετάλλων και να προκαλέσει ζηµιές στο 

συκώτι και τα νεφρά. ∆εν επιτρέπεται η χρήση του στην Αυστραλία. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το EDTA και τα άλατά του µπορούν να καταναλωθούν από όλες τις 

θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη, χορτοφάγους.  

Ε386  Ε DTA- αιθυλενοδιαµινοτετραοξικό οξύ  

Προέλευση:  
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Συνθετικό παρασκεύασµα. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Ουσία για την αποµάκρυνση των ανεπιθύµητων µετάλλων, σταθεροποιητικό 

(χρησιµοποιείται επίσης όταν έχει προκληθεί δηλητηρίαση από βαρέα µέταλλα 

ώστε να αποµακρύνει τα µέταλλα από το σώµα). 

Προϊόντα:  

Χρησιµοποιείται ευρέως.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 2,5 mg / kg σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν γίνει γνωστές στις συγκεντρώσεις που χρησιµοποιείται. Μακροχρόνια 

έκθεση σε µεγάλες δόσεις µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα στην ελάττωση της 

συγκέντρωσης του σιδήρου στο ανθρώπινο σώµα. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το EDTA και τα άλατά του µπορούν να καταναλωθούν από όλες τις 

θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη, χορτοφάγους.  

Ε387  Oξυστεατίνη  
Προέλευση:  

Μίγµα γλυκεριδίων του στεατικού οξέος και άλλων λιπαρών οξέων. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Ουσία για την αποµάκρυνση των ανεπιθύµητων µετάλλων, σταθεροποιητικό (ώστε 

να αποτραπεί η κρυστάλλωση σε λίπη και έλαια). 

Προϊόντα: 

Λίπη και έλαια, ζάχαρη, προϊόντα ζυµών κτλ. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 25 mg / kg σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν γίνει γνωστές στις συγκεντρώσεις που χρησιµοποιείται. Το σώµα τις 

αντιµετωπίζει ως λίπη. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Παρά το γεγονός ότι εµπορικά παράγεται σχεδόν αποκλειστικά από φυτικά έλαια, 

δεν µπορεί να αποφευχθεί τελείως η χρήση ζωικών λιπαρών οξέων 

(συµπεριλαµβανοµένων και χοιρινών). 

Ε388  Θειο-δι προπιονικό οξύ  
Προέλευση:  

Συνθετικό παρασκεύασµα. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Αντιοξειδωτικό. 

Προϊόντα:  

Λίπη και έλαια, αλλά συνήθως χρησιµοποιείται στα καλλυντικά. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 3 mg / kg σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν γίνει γνωστές στις συγκεντρώσεις που χρησιµοποιείται.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το 388 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, καθώς 

και από ακραίους και µη, χορτοφάγους. 

Ε390 Στεατικό µαγνήσιο 

Ε391 Στεατικό ασβέστιο – στεατικό αλουµίνιο 

E400  Αλγινικό οξύ   
Προέλευση:  
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Φυσικός πολυσακχαρίτης, παράγεται από διάφορα φύκη του είδους Phaeophyceae 

(Macrocystis pyrifera, Laminaria digitata, L. cloustoni, Ascophyllum nodosum) 

στις Η.Π.Α και το Ηνωµένο Βασίλειο. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Χρησιµοποιείται ως πηκτικό και γαλακτωµατοποιητικό. 

Προϊόντα:  

Χρησιµοποιείται ευρέως σε συνοδευτικά, γάλα µε γεύσεις, παγωτά, κρέµα 

γάλακτος, γιαούρτι. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν γίνει γνωστές στις συγκεντρώσεις που χρησιµοποιείται. Υψηλές 

συγκεντρώσεις µπορούν να προκαλέσουν προβλήµατα στη λήψη σιδήρου, καθώς ο 

σίδηρος δεσµεύεται, καθώς και νευρολογικές διαταραχές και αλλεργικές 

αντιδράσεις. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Το αλγινικό οξύ και οι εστέρες του µπορούν να καταναλωθούν από όλες τις 

θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη, χορτοφάγους.  

E401  Αλγινικό νάτριο  
Προέλευση:  

Άλας νατρίου του αλγινικού οξέος (E400), φυσικός πολυσακχαρίτης που 

παράγεται από διάφορα φύκη του είδους Phaeophyceae (Macrocystis pyrifera, 

Laminaria digitata, L. cloustoni, Ascophyllum nodosum) στις Η.Π.Α και το 

Ηνωµένο Βασίλειο. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Χρησιµοποιείται ως πηκτικός παράγοντας και γαλακτωµατοποιητής. 

Προϊόντα:  

Χρησιµοποιείται ευρέως. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν γίνει γνωστές στις συγκεντρώσεις που χρησιµοποιείται. Υψηλές 

συγκεντρώσεις µπορούν να προκαλέσουν προβλήµατα στη λήψη σιδήρου, καθώς ο 

σίδηρος δεσµεύεται, καθώς και νευρολογικές διαταραχές και αλλεργικές 

αντιδράσεις. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Το αλγινικό οξύ και οι εστέρες του µπορούν να καταναλωθούν από όλες τις 

θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη, χορτοφάγους. 

E402  Αλγινικό κάλιο  
Προέλευση:  

Άλας καλίου του αλγινικού οξέος (E400), φυσικός πολυσακχαρίτης που παράγεται 

από διάφορα φύκη του είδους Phaeophyceae (Macrocystis pyrifera, Laminaria 

digitata, L. cloustoni, Ascophyllum nodosum) στις Η.Π.Α και το Ηνωµένο 

Βασίλειο.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Χρησιµοποιείται ως πηκτικός παράγοντας και γαλακτωµατοποιητής. 

Προϊόντα:  

Χρησιµοποιείται ευρέως, κυρίως σε προϊόντα µε χαµηλή περιεκτικότητα σε 

αλάτι/νάτριο. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν γίνει γνωστές στις συγκεντρώσεις που χρησιµοποιείται. Υψηλές 
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συγκεντρώσεις µπορούν να προκαλέσουν προβλήµατα στη λήψη σιδήρου, καθώς ο 

σίδηρος δεσµεύεται, καθώς και νευρολογικές διαταραχές και αλλεργικές 

αντιδράσεις. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Το αλγινικό οξύ και οι εστέρες του µπορούν να καταναλωθούν από όλες τις 

θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη, χορτοφάγους. 

E403  Αλγινικό αµµώνιο  
Προέλευση:  

Άλας αµµωνίου του αλγινικού οξέος (E400), φυσικός πολυσακχαρίτης που 

παράγεται από διάφορα φύκη του είδους Phaeophyceae (Macrocystis pyrifera, 

Laminaria digitata, L. cloustoni, Ascophyllum nodosum) στις Η.Π.Α και το 

Ηνωµένο Βασίλειο. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Χρησιµοποιείται ως πηκτικός παράγοντας και γαλακτωµατοποιητής. 

Προϊόντα:  

Αναψυκτικά, χρωστικές τροφίµων, ζαχαρώδη προϊόντα κτλ. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν γίνει γνωστές στις συγκεντρώσεις που χρησιµοποιείται. Υψηλές 

συγκεντρώσεις µπορούν να προκαλέσουν προβλήµατα στη λήψη σιδήρου, καθώς ο 

σίδηρος δεσµεύεται, καθώς και νευρολογικές διαταραχές και αλλεργικές 

αντιδράσεις. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Το αλγινικό οξύ και οι εστέρες του µπορούν να καταναλωθούν από όλες τις 

θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη, χορτοφάγους. 

E404  Αλγινικό ασβέστιο  

Προέλευση:  

Άλας ασβεστίου του αλγινικού οξέος (E400), φυσικός πολυσακχαρίτης που 

παράγεται από διάφορα φύκη του είδους Phaeophyceae (Macrocystis pyrifera, 

Laminaria digitata, L. cloustoni, Ascophyllum nodosum) στις Η.Π.Α και το 

Ηνωµένο Βασίλειο. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Χρησιµοποιείται ως πηκτικός παράγοντας και γαλακτωµατοποιητής, αποτρέπει την 

κρυστάλλωση σε κατεψυγµένα προϊόντα. 

Προϊόντα:  

Παγωτά και κατεψυγµένα προϊόντα αρτοποιίας. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν γίνει γνωστές στις συγκεντρώσεις που χρησιµοποιείται. Υψηλές 

συγκεντρώσεις µπορούν να προκαλέσουν προβλήµατα στη λήψη σιδήρου, καθώς ο 

σίδηρος δεσµεύεται, καθώς και νευρολογικές διαταραχές και αλλεργικές 

αντιδράσεις. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Το αλγινικό οξύ και οι εστέρες του µπορούν να καταναλωθούν από όλες τις 

θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη, χορτοφάγους. 

E405  Αλγινική προπανο-1,2-διόλη  
Προέλευση:  

Προπυλενογλυκολικός εστέρας του αλγινικού οξέος (E400), φυσικού 

πολυσακχαρίτη, που παράγεται από διάφορα φύκη του είδους Phaeophyceae 

(Macrocystis pyrifera, Laminaria digitata, L. cloustoni, Ascophyllum nodosum) 

στις Η.Π.Α και το Ηνωµένο Βασίλειο, καθώς κι από πετρέλαιο.  
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Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Χρησιµοποιείται ως πηκτικός παράγοντας. 

Προϊόντα:  

Παγωτά, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, σάλτσες κτλ. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 70 mg / kg σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν γίνει γνωστές στις συγκεντρώσεις που χρησιµοποιείται, όµως µερικοί 

άνθρωποι εµφανίζουν παρενέργειες σε υψηλές συγκεντρώσεις 

προπυλενογλυκόλης, καθώς και νευρολογικές διαταραχές και αλλεργικές 

αντιδράσεις. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Το αλγινικό οξύ και οι εστέρες του µπορούν να καταναλωθούν από όλες τις 

θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη, χορτοφάγους. 

E406  Άγαρ  
Προέλευση:  

Φυσικός πολυσακχαρίτης, παράγεται από διάφορα φύκη του είδους Rhodophyceae 

(Gelidium amansii, G. cartilagineum) στις Η.Π.Α και την Ιαπωνία. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Χρησιµοποιείται ως πηκτικός παράγοντας και σταθεροποιητής. 

Προϊόντα:  

Χρησιµοποιείται ευρέως σε επεξεργασµένα κρέατα και παγωτό. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν γίνει γνωστές στις συγκεντρώσεις που χρησιµοποιείται, όµως σε υψηλές 

συγκεντρώσεις µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα στην χώνεψη λόγω της 

ζύµωσης από την χλωρίδα του εντέρου (όπως όλοι οι δύσπεπτοι πολυσακχαρίτες). 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Μπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από 

ακραίους και µη, χορτοφάγους. 

E407  Καραγενάνη  

E407α Καραγενάνη από τα φύκη Eucheuma  
Προέλευση:  

Φυσικός πολυσακχαρίτης, παράγεται από διάφορα φύκη (Chrondrus crispus, 

Gigartina stellata, Euchema spinosum, E. cottonii) στην Ευρώπη την Ασία και την 

Αµερική. Είναι ένα πολύπλοκο µίγµα πολυσακχαριτών. Το Ε407 a έχει ελαφρώς 

διαφορετική σύσταση και επιπλέον περιέχει σηµαντική ποσότητα κυτταρίνης. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Χρησιµοποιείται ως πηκτικός παράγοντας και σταθεροποιητής. 

Προϊόντα:  

Χρησιµοποιείται ευρέως. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν γίνει γνωστές στις συγκεντρώσεις που χρησιµοποιείται, όµως σε υψηλές 

συγκεντρώσεις µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα στην χώνεψη λόγω της 

ζύµωσης από την χλωρίδα του εντέρου (όπως όλοι οι δύσπεπτοι πολυσακχαρίτες). 

Καραγενάνες µε µικρό µέγεθος ανθρακικής αλυσίδας µπορεί να προκαλέσουν 

βλάβη του εντέρου και η χρήση τους δεν επιτρέπεται στα τρόφιµα. Πρόσφατα έχει 

συνδεθεί µε τον καρκίνο, αφού όταν αντιδρά µε οξείδια του αιθυλενίου, δηµιουργεί 

µείγµατα αιθυλενο-χλωροϋδρίνης, ένα σηµαντικό καρκινογενές συστατικό. Ακόµα 

δύναται να προκαλέσει ζηµιές στο έµβρυο, στο συκώτι, φλογώσεις των 
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εσωτερικών οργάνων, γαστρικό έλκος, αλλεργικές αντιδράσεις και πεπτικές 

διαταραχές. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Οι καραγενάνες µπορούν να καταναλωθούν από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

καθώς και από ακραίους και µη, χορτοφάγους. 

Ε408  Τροποποιηµένα φύκη του γένους Furcelleran  
Προέλευση:  

Φυσικός πολυσακχαρίτης, παράγεται από διάφορα φύκη (Furcellaria fastigata) 

στη ∆ανία. Συχνά τοποθετείται µαζί µε το E 407 γιατί έχουν παραπλήσια χηµική 

δοµή. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Χρησιµοποιείται ως πηκτικός παράγοντας, σταθεροποιητής και 

γαλακτωµατοποιητής. 

Προϊόντα:  

Χρησιµοποιείται σε προϊόντα για διαβατικούς. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 75 mg / kg σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν γίνει γνωστές στις συγκεντρώσεις που χρησιµοποιείται, όµως σε υψηλές 

συγκεντρώσεις µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα στην χώνεψη λόγω της 

ζύµωσης από την χλωρίδα του εντέρου (όπως όλοι οι δύσπεπτοι πολυσακχαρίτες). 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Μπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από 

ακραίους και µη, χορτοφάγους. 

E410  Κόµµι χαρουπιών  
Προέλευση:  

Φυσικός πολυσακχαρίτης, παράγεται από χαρουπιές (Ceratonia siliqua) 

συναντάται κυρίως σε Μεσογειακές περιοχές. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Χρησιµοποιείται ως πηκτικός παράγοντας, σταθεροποιητής και 

γαλακτωµατοποιητής. 

Προϊόντα:  

Χρησιµοποιείται ευρέως σε γλυφιτζούρια, συνοδευτικά, εσάνς, ορισµένα προϊόντα 

αλευριού, dressings, φρουτοχυµούς. ∆ύναται να χρησιµοποιηθεί και ως 

αντικατάσταση καφεΐνης στη σοκολάτα. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν γίνει γνωστές στις συγκεντρώσεις που χρησιµοποιείται, όµως σε υψηλές 

συγκεντρώσεις µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα στην χώνεψη λόγω της 

ζύµωσης από την χλωρίδα του εντέρου (όπως όλοι οι δύσπεπτοι πολυσακχαρίτες). 

Μπορεί να χαµηλώσει τα επίπεδα χοληστερόλης. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Μπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από 

ακραίους και µη, χορτοφάγους. 

E411  Oat Gum Φυσικός πηκτικός παράγοντας  

E412  Κόµµι γκουάρ  
Προέλευση:  

Φυσικός πολυσακχαρίτης, παράγεται από τους θάµνους γκουάρ (Cyamopsis 

tetragonolobus) που βρίσκονται στο Πακιστάν και την Ινδία. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Χρησιµοποιείται ως πηκτικός παράγοντας, σταθεροποιητής και 
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γαλακτωµατοποιητής 

Προϊόντα:  

Χρησιµοποιείται ευρέως. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν γίνει γνωστές στις συγκεντρώσεις που χρησιµοποιείται, όµως σε υψηλές 

συγκεντρώσεις µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα στην χώνεψη λόγω της 

ζύµωσης από την χλωρίδα του εντέρου (όπως όλοι οι δύσπεπτοι πολυσακχαρίτες). 

∆ύναται να προκαλέσει ναυτία, κράµπες στο στοµάχι, µείωση της χοληστερόλης, 

καθυστέρηση στην ανάπτυξη, φλόγωση εσωτερικών οργάνων και ενοχλήσεις των. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Μπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από 

ακραίους και µη, χορτοφάγους. 

E413  Τραγακάνθινο κόµµι  
Προέλευση:  

Φυσικός πολυσακχαρίτης, παράγεται από το δέντρο Astralagus gummifer που 

βρίσκεται στο Ιράν, τη Συρία και την Τουρκία. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Χρησιµοποιείται ως πηκτικός παράγοντας, σταθεροποιητής και 

γαλακτωµατοποιητής. 

Προϊόντα:  

Χρησιµοποιείται ευρέως σε τρόφιµα, φάρµακα συµπεριλαµβανοµένων και 

διαλυµάτων για τη µύτη, ελιξίρια και χάπια.. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν γίνει γνωστές στις συγκεντρώσεις που χρησιµοποιείται, όµως σε υψηλές 

συγκεντρώσεις µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα στην χώνεψη λόγω της 

ζύµωσης από την χλωρίδα του εντέρου (όπως όλοι οι δύσπεπτοι πολυσακχαρίτες). 

∆ύναται να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις και ζηµιές στο συκώτι. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Μπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από 

ακραίους και µη, χορτοφάγους. 

E414  Αραβικό κόµµι  
Προέλευση:  

Φυσικός πολυσακχαρίτης, παράγεται από το χυµό του δέντρου Acacia Senegal που 

βρίσκεται στην Αφρική.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Χρησιµοποιείται ως πηκτικός παράγοντας, σταθεροποιητής και 

γαλακτωµατοποιητής.  

Προϊόντα:  

Χρησιµοποιείται ευρέως.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν γίνει γνωστές στις συγκεντρώσεις που χρησιµοποιείται, όµως σε υψηλές 

συγκεντρώσεις µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα στην χώνεψη λόγω της 

ζύµωσης από την χλωρίδα του εντέρου (όπως όλοι οι δύσπεπτοι πολυσακχαρίτες). 

∆ύναται να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις και υπερευαισθησία. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Μπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από 

ακραίους και µη, χορτοφάγους. 
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E415  Κόµµι ξανθάνης  
Προέλευση:  

Φυσικός πολυσακχαρίτης, παράγεται από το βακτήριο Xanthomonas campestris 

από τη ζάχαρη και τη µελάσα. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Χρησιµοποιείται ως πηκτικός παράγοντας, σταθεροποιητής και 

γαλακτωµατοποιητής. 

Προϊόντα:  

Χρησιµοποιείται ευρέως. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν γίνει γνωστές στις συγκεντρώσεις που χρησιµοποιείται, όµως σε υψηλές 

συγκεντρώσεις µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα στην χώνεψη λόγω της 

ζύµωσης από την χλωρίδα του εντέρου (όπως όλοι οι δύσπεπτοι πολυσακχαρίτες). 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Μπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από 

ακραίους και µη, χορτοφάγους. 

E416  Κόµµι καράγια  
Προέλευση:  

Φυσικός πολυσακχαρίτης, παράγεται από το δέντρο Sterculia urens που βρίσκεται 

στην Ινδία. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Χρησιµοποιείται ως πηκτικός παράγοντας, σταθεροποιητής και 

γαλακτωµατοποιητής. 

Προϊόντα:  

Χρησιµοποιείται ευρέως, συχνά σε συνδυασµό µε το Ε410 σε παγωτά και γλυκά. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν γίνει γνωστές στις συγκεντρώσεις που χρησιµοποιείται, όµως σε υψηλές 

συγκεντρώσεις µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα στην χώνεψη λόγω της 

ζύµωσης από την χλωρίδα του εντέρου (όπως όλοι οι δύσπεπτοι πολυσακχαρίτες). 

∆ύναται να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Μπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από 

ακραίους και µη, χορτοφάγους. 

Ε417 Ταρακερνµέλ 

E418  Κόµµι τζελάν  
Προέλευση:  

Φυσικός πολυσακχαρίτης, παράγεται από το βακτήριο Pseudomonas elodea από το 

άµυλο. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Χρησιµοποιείται ως πηκτικός παράγοντας, σταθεροποιητής και 

γαλακτωµατοποιητής. 

Προϊόντα:  

Χρησιµοποιείται ευρέως. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν γίνει γνωστές στις συγκεντρώσεις που χρησιµοποιείται, όµως σε υψηλές 

συγκεντρώσεις µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα στην χώνεψη λόγω της 
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ζύµωσης από την χλωρίδα του εντέρου(όπως όλοι οι δύσπεπτοι πολυσακχαρίτες). 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Μπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από 

ακραίους και µη, χορτοφάγους. 

E420  Σορβιτόλη  

E420 (i) Σορβιτόλη  

E420 (ii) Σιρόπι Σορβιτόλης  
Προέλευση:  

Φυσική σάκχαρο-αλκοόλη, βρίσκεται σε διάφορα φρούτα όπως τα µήλα, τα 

δαµάσκηνα, τα κεράσια και τα γκρέιπφρουτ. Εµπορικά παράγεται από τη δεξτρόζη 

(D - γλυκόζη). 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Σταθεροποιητικό, γλυκαντική ουσία µε λίγες θερµίδες, συστατικό διόγκωσης κτλ. 

Προϊόντα: 

Χρησιµοποιείται σε πολλά προϊόντα αρτοποιίας και είδη ζαχαροπλαστικής, όπως 

γλυφιτζούρια, αποξηραµένα φρούτα, πάστες, φαρµακευτικά σιρόπια και συχνά ως 

συντηρητικό στα καλλυντικά.. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί για το E 420. 'Όµως η λήψη του δεν επιτρέπεται για βρέφη 

κάτω του 1 χρόνου, καθώς µπορεί να προκαλέσει έντονη διάρροια. 

Παρενέργειες:  

Η σορβιτόλη απορροφάται µερικώς και µεταβολίζεται ως φρουκτόζη από το 

ανθρώπινο οργανισµό. Το υπόλοιπο µέρος την ζυµώνεται στο παχύ έντερο. Κατά 

τη διάρκεια της ζύµωσης παράγονται αέρια τα οποία µπορεί να προκαλέσουν 

φούσκωµα. Σε δυσανεκτικά άτοµα µπορεί να λειτουργήσει ως καθαρτικό. Συνήθως 

δεν εµφανίζονται παρενέργειες στις συγκεντρώσεις που χρησιµοποιείται όµως 

µερικά δυσανεκτικά άτοµα εµφανίζουν σχηµατισµό αερίων µε τη λήψη µόλις 5 γρ. 

σορβιτόλης. Κανονικά οι παρενέργειες εµφανίζονται µετά τη λήψη 25-30 γρ. σε 

µία µόνο δόση, που είναι πολύ παραπάνω από τη ποσότητα που µπορεί κανείς να 

λάβει από την κατανάλωση τροφίµων. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Η σορβιτόλη µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, καθώς και 

από ακραίους και µη, χορτοφάγους. Ο όρος σάκχαρο-αλκοόλη είναι χηµικός 

ορισµός, η σορβιτόλη δεν περιέχει αλκοόλ (αιθανόλη). 

E421  Μαννιτόλη  
Προέλευση:  

Φυσική σάκχαρο-αλκοόλη, βρίσκεται σε διάφορα φυτά όπως κωνοφόρα δέντρα, 

φύκη και µανιτάρια. Εµπορικά παράγεται από τη δεξτρόζη (D - γλυκόζη). 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Χρησιµοποιείται για την αποφυγή σχηµατισµού κρούστας, ως γλυκαντική ουσία µε 

λίγες θερµίδες, συστατικό διόγκωσης κτλ. 

Προϊόντα:  

Χρησιµοποιείται σε προϊόντα αρτοποιίας και είδη ζαχαροπλαστικής. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 16 0 mg / kg σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες:  

Η µαννιτόλη απορροφάται σε µεγάλο ποσοστό και µεταβολίζεται ως φρουκτόζη 

από το ανθρώπινο οργανισµό. Το υπόλοιπο µέρος την ζυµώνεται στο παχύ έντερο. 

Κατά τη διάρκεια της ζύµωσης παράγονται αέρια τα οποία µπορεί να προκαλέσουν 

φούσκωµα. Κανονικά οι παρενέργειες εµφανίζονται µετά τη λήψη 25-30 γρ. σε µία 

µόνο δόση, που είναι πολύ παραπάνω από τη ποσότητα που µπορεί κανείς να λάβει 

από κατανάλωση τροφίµων. ∆ύναται να προκαλέσει αλλεργία, ναυτία, έµετο, 

διάρροια. 
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∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Η µαννιτόλη µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, καθώς και 

από ακραίους και µη, χορτοφάγους. Ο όρος σάκχαρο-αλκοόλη είναι χηµικός 

ορισµός, η µαννιτόλη δεν περιέχει αλκοόλ (αιθανόλη). 

E422  Γλυκερόλη  
Προέλευση:  

Φυσική σάκχαρο-αλκοόλη, είναι ένα από τα συστατικά σε όλα τα λίπη. Βρίσκεται 

επίσης σε χαµηλές συγκεντρώσεις στο αίµα. Εµπορικά παράγεται είτε συνθετικά 

από το προπένιο, ή από βακτηριακή ζύµωση της ζάχαρης. ∆εν παράγεται από το 

λίπος. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Γλυκαντική ουσία µε χαµηλές θερµίδες, ουσία διατήρησης υγρασίας κτλ. 

Προϊόντα:  

Χρησιµοποιείται σε προϊόντα αρτοποιίας και είδη ζαχαροπλαστικής, όπως σε 

αποκρυσταλλωµένα και αποξηραµένα φρούτα, λικέρ, βότκα, επικαλύψεις σε 

λουκάνικα και τυριά. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί. 

Παρενέργειες:  

Η γλυκερόλη απορροφάται και µεταβολίζεται από τον ανθρώπινο οργανισµό σε 

λίπος. ∆ύναται να προκαλέσει σε υψηλές ποσότητες πονοκεφάλους, δίψα, ναυτία, 

ζάχαρο. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Η γλυκερόλη µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, καθώς και 

από ακραίους και µη, χορτοφάγους. Ο όρος σάκχαρο-αλκοόλη είναι χηµικός 

ορισµός, η γλυκερόλη δεν περιέχει αλκοόλ (αιθανόλη). 

Ε425 Κόνγιακ 

Ε425 (i): Κόµµι κόνγιακ 

Ε425 (ii): Γλυκοµανάνη κόνγιακ 

Ε430  Πολυοξυαιθυλαινικός (8) εστέρας του στεατικού οξέος  
Προέλευση:  

Συνθετικό συστατικό, παράγεται από το (ένα συνθετικό συστατικό) και στεατικό 

οξύ (φυσικό λιπαρό οξύ). 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Γαλακτωµατοποιητής.  

Προϊόντα: 

Σάλτσες και (κυρίως) καλλυντικά 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 25 mg / kg σωµατικού βάρους για όλη την οµάδα συστατικών 430- E 436. ∆εν 

έχει καθοριστεί για κάθε συστατικό ξεχωριστά. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν γίνει γνωστές στις συγκεντρώσεις που χρησιµοποιείται. Άτοµα 

δυσανεκτικά στην προπυλενογλυκόλη πρέπει να αποφεύγουν την οµάδα 

συστατικών 430- E 436. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Αυτά τα συστατικά (430- E 436) περιέχουν λιπαρά οξέα, που σχεδόν πάντα 

προέρχονται από φυτικά έλαια. Όµως η χρήση ζωικών ελαίων 

(συµπεριλαµβανοµένου και χοιρινού) δεν µπορεί να αποφευχθεί τελείως. Χηµικά, 

η προέλευση αυτών των συστατικών δεν µπορεί να προσδιοριστεί, µόνο ο 

παραγωγός µπορεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά µε την προέλευση.  

E431  Πολυοξυαιθυλαινικός(40) εστέρας του στεατικού οξέος  
Προέλευση:  

Συνθετικό συστατικό, παράγεται από το αιθυλενοξείδιο (ένα συνθετικό συστατικό) 
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και στεατικό οξύ (φυσικό λιπαρό οξύ). 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Γαλακτωµατοποιητής. 

Προϊόντα:  

Προϊόντα αρτοποιίας, πουτίγκες κτλ. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 25 mg / kg σωµατικού βάρους για όλη την οµάδα συστατικών 430- E 436. ∆εν 

έχει καθοριστεί για κάθε συστατικό ξεχωριστά. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν γίνει γνωστές στις συγκεντρώσεις που χρησιµοποιείται. Άτοµα 

δυσανεκτικά στην προπυλενογλυκόλη πρέπει να αποφεύγουν την οµάδα 

συστατικών 430- E 436. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Αυτά τα συστατικά (430- E 436) περιέχουν λιπαρά οξέα, που σχεδόν πάντα 

προέρχονται από φυτικά έλαια. Όµως η χρήση ζωικών ελαίων 

(συµπεριλαµβανοµένου και χοιρινού) δεν µπορεί να αποφευχθεί τελείως. Χηµικά, 

η προέλευση αυτών των συστατικών δεν µπορεί να προσδιοριστεί, µόνο ο 

παραγωγός µπορεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά µε την προέλευση. 

E432  Πολυοξυαιθυλαινικός-20 εστέρας της σορβιτόλης µε το µονολαουρικό οξύ  

Πολυσορβιτόλη 20 
Προέλευση:  

Συνθετικό συστατικό, παράγεται από το αιθυλενοξείδιο (ένα συνθετικό συστατικό), 

σορβιτόλη (βλέπε Ε420) και λαoυρικό οξύ (φυσικό λιπαρό οξύ). 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Γαλακτωµατοποιητής. 

Προϊόντα:  

Παγωτά, αναψυκτικά κτλ. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 25 mg / kg σωµατικού βάρους για όλη την οµάδα συστατικών 430- E 436. ∆εν 

έχει καθοριστεί για κάθε συστατικό ξεχωριστά. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν γίνει γνωστές στις συγκεντρώσεις που χρησιµοποιείται. Άτοµα 

δυσανεκτικά στην προπυλενογλυκόλη πρέπει να αποφεύγουν την οµάδα 

συστατικών 430- E 436. ∆εν επιτρέπεται η χρήση του στην Αυστραλία. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Αυτά τα συστατικά (430- E 436) περιέχουν λιπαρά οξέα, που σχεδόν πάντα 

προέρχονται από φυτικά έλαια. Όµως η χρήση ζωικών ελαίων 

(συµπεριλαµβανοµένου και χοιρινού) δεν µπορεί να αποφευχθεί τελείως. Χηµικά, 

η προέλευση αυτών των συστατικών δεν µπορεί να προσδιοριστεί, µόνο ο 

παραγωγός µπορεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά µε την προέλευση. 

E433  Πολυοξυαιθυλαινικός-20 εστέρας της σορβιτόλης µε το µονοελαϊκό οξύ  

Πολυσορβιτόλη 80 
Προέλευση:  

Συνθετικό συστατικό, παράγεται από το αιθυλενοξείδιο (ένα συνθετικό συστατικό), 

σορβιτόλη (βλέπε Ε420) και ελαϊκό οξύ (φυσικό λιπαρό οξύ). 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Γαλακτωµατοποιητής.  

Προϊόντα:  

Χρησιµοποιείται ευρέως. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 25 mg / kg σωµατικού βάρους για όλη την οµάδα συστατικών 430- E 436. ∆εν 

έχει καθοριστεί για κάθε συστατικό ξεχωριστά. 

Παρενέργειες:  
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∆εν έχουν γίνει γνωστές στις συγκεντρώσεις που χρησιµοποιείται. Άτοµα 

δυσανεκτικά στην προπυλενογλυκόλη πρέπει να αποφεύγουν την οµάδα 

συστατικών Ε430- E436. Μπορεί να αυξήσει την απορρόφηση των λιποδιαλυτών 

συστατικών. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Αυτά τα συστατικά (430- E 436) περιέχουν λιπαρά οξέα, που σχεδόν πάντα 

προέρχονται από φυτικά έλαια. Όµως η χρήση ζωικών ελαίων 

(συµπεριλαµβανοµένου και χοιρινού) δεν µπορεί να αποφευχθεί τελείως. Χηµικά, 

η προέλευση αυτών των συστατικών δεν µπορεί να προσδιοριστεί, µόνο ο 

παραγωγός µπορεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά µε την προέλευση. 

E434  Πολυοξυαιθυλαινικός-20 εστέρας της σορβιτόλης µε το µονοπαλµιτικό οξύ  

Πολυσορβιτόλη 40 

Προέλευση:  

Συνθετικό συστατικό, παράγεται από το αιθυλενοξείδιο (ένα συνθετικό συστατικό), 

σορβιτόλη (βλέπε Ε420) και παλµιτικό οξύ (φυσικό λιπαρό οξύ). 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Γαλακτωµατοποιητής. 

Προϊόντα:  

Κέικ. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 25 mg / kg σωµατικού βάρους για όλη την οµάδα συστατικών 430- E 436. ∆εν 

έχει καθοριστεί για κάθε συστατικό ξεχωριστά. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν γίνει γνωστές στις συγκεντρώσεις που χρησιµοποιείται. Άτοµα 

δυσανεκτικά στην προπυλενογλυκόλη πρέπει να αποφεύγουν την οµάδα 

συστατικών 430- E 436. ∆εν επιτρέπεται η χρήση του στην Αυστραλία. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Αυτά τα συστατικά (430- E 436) περιέχουν λιπαρά οξέα, που σχεδόν πάντα 

προέρχονται από φυτικά έλαια. Όµως η χρήση ζωικών ελαίων 

(συµπεριλαµβανοµένου και χοιρινού) δεν µπορεί να αποφευχθεί τελείως. Χηµικά, 

η προέλευση αυτών των συστατικών δεν µπορεί να προσδιοριστεί, µόνο ο 

παραγωγός µπορεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά µε την προέλευση. 

E435  Πολυοξυαιθυλαινικός-20 εστέρας της σορβιτόλης µε το µονοστεατικό οξύ  

Πολυσορβιτόλη 60 
Προέλευση:  

Συνθετικό συστατικό, παράγεται από το αιθυλενοξείδιο (ένα συνθετικό συστατικό), 

σορβιτόλη (βλέπε Ε420) και στεατικό οξύ (φυσικό λιπαρό οξύ). 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Γαλακτωµατοποιητής.  

Προϊόντα:  

Χρησιµοποιείται ευρέως. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 25 mg / kg σωµατικού βάρους για όλη την οµάδα συστατικών 430- E 436. ∆εν 

έχει καθοριστεί για κάθε συστατικό ξεχωριστά. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν γίνει γνωστές στις συγκεντρώσεις που χρησιµοποιείται. Άτοµα 

δυσανεκτικά στην προπυλενογλυκόλη πρέπει να αποφεύγουν την οµάδα 

συστατικών 430- E 436. Μπορεί να αυξήσει την απορρόφηση των λιποδιαλυτών 

συστατικών. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Αυτά τα συστατικά (430- E 436) περιέχουν λιπαρά οξέα, που σχεδόν πάντα 

προέρχονται από φυτικά έλαια. Όµως η χρήση ζωικών ελαίων 

(συµπεριλαµβανοµένου και χοιρινού) δεν µπορεί να αποφευχθεί τελείως. Χηµικά, 
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η προέλευση αυτών των συστατικών δεν µπορεί να προσδιοριστεί, µόνο ο 

παραγωγός µπορεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά µε την προέλευση. 

E436  Πολυοξυαιθυλαινικός-20 εστέρας της σορβιτόλης µε το τριστεατικό οξύ  

Πολυσορβιτόλη 65 
Προέλευση:  

Συνθετικό συστατικό, παράγεται από το αιθυλενοξείδιο (ένα συνθετικό συστατικό), 

σορβιτόλη (βλέπε Ε420) και στεατικό οξύ (φυσικό λιπαρό οξύ). 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Γαλακτωµατοποιητής, αντιαφριστικός παράγοντας κτλ.  

Προϊόντα:  

Χρησιµοποιείται ευρέως. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 25 mg / kg σωµατικού βάρους για όλη την οµάδα συστατικών 430- E 436. ∆εν 

έχει καθοριστεί για κάθε συστατικό ξεχωριστά. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν γίνει γνωστές στις συγκεντρώσεις που χρησιµοποιείται. Άτοµα 

δυσανεκτικά στην προπυλενογλυκόλη πρέπει να αποφεύγουν την οµάδα 

συστατικών 430- E 436. Μπορεί να αυξήσει την απορρόφηση των λιποδιαλυτών 

συστατικών. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Αυτά τα συστατικά (430- E 436) περιέχουν λιπαρά οξέα, που σχεδόν πάντα 

προέρχονται από φυτικά έλαια. Όµως η χρήση ζωικών ελαίων 

(συµπεριλαµβανοµένου και χοιρινού) δεν µπορεί να αποφευχθεί τελείως. Χηµικά, 

η προέλευση αυτών των συστατικών δεν µπορεί να προσδιοριστεί, µόνο ο 

παραγωγός µπορεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά µε την προέλευση. 

E440  Πηκτίνη  

440α (i): Πηκτίνη  

E 440α (ii): Πηκτινικό νάτριο  

E 440α (iii): Πηκτινικό κάλιο  

E 440α (iv): Πηκτινικό αµµώνιο  

E 440β: Αµιδιωµένη πηκτίνη  
Προέλευση:  

Η πηκτίνη είναι φυσικός οξικός πολυσακχαρίτης που βρίσκεται σε όλα σχεδόν τα 

φρούτα, ειδικά στα µήλα, στα κυδώνια και στα πορτοκάλια. Εµπορικά παράγεται 

από τον πολτό των µήλων και τον φλοιό των πορτοκαλιών. Τα πηκτινικό νάτριο, 

πηκτινικό κάλιο και πηκτινικό αµµώνιο είναι τα αντίστοιχα άλατα της πηκτίνης. Η 

αµιδιωµένη πηκτίνη παρασκευάζεται µε επεξεργασία της πηκτίνης µε αµµωνία, 

µετά από την οποία σχηµατίζονται αµίδια από της οξικές πλευρικές αλυσίδες. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Πηκτικός παράγοντας, γαλακτωµατοποιητής και σταθεροποιητής. 

Προϊόντα:  

Μαρµελάδες, ζελέδες φρούτων και σάλτσες, και διάφορα άλλα προϊόντα. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί. 

Παρενέργειες:  

Η πηκτίνη είναι πηκτικός παράγοντας, εποµένως µπορεί να προκαλέσει εντερικά 

προβλήµατα όταν βρίσκεται σε µεγάλες συγκεντρώσεις. Ως αποτέλεσµα της 

πηκτικής της ικανότητας, χρησιµοποιείται σε δίαιτες επειδή µειώνει το αίσθηµα της 

πείνας. Μπορεί να υποστεί ζύµωση στο παχύ έντερο, προκαλώντας φούσκωµα. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, η πηκτίνη και τα άλατά της µπορούν να καταναλωθούν από όλες τις 

θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη, χορτοφάγους. 
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Ε441  Ζελατίνη ή κολλαγόνο  

Παλαιότερη ονοµασία 485  
Προέλευση:  

Προέρχεται από ζωικά παραπροϊόντα όπως τα κόκαλα και το δέρµα. Μπορεί να 

παραχθεί από όλα τα είδη ζώων. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Πηκτωµατοποιητική ουσία. 

Προϊόντα:  

Χρησιµοποιείται ευρέως. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν γίνει γνωστές για τη χρήση της στα τρόφιµα. Μπορεί να προκαλέσει 

αλλεργίες και τα άτοµα µε άσθµα και αλλεργικά στα σουλφίδια πρέπει να 

προσέχουν. ∆εν έχει εγκριθεί. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Το 441 δεν µπορεί να καταναλωθεί από ακραίους και µη χορτοφάγους. Η χρήση 

της από θρησκείες όπως ο µουσουλµανισµός και ο ιουδαϊσµός έχει απαγορευτεί 

λόγω της προέλευσής της. ∆υστυχώς πληροφορίες σχετικά µε την προέλευση της 

µπορούν να δοθούν µόνο από τον παραγωγό. Η ειδική ζελατίνη χαλάλ (halal) 

παράγεται από βοδινό. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, η πηκτίνη και τα άλατά της µπορούν να καταναλωθούν από όλες τις 

θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη, χορτοφάγους. 

E442  Αµµωνιούχα φωσφατίδια  
Προέλευση:  

Παράγεται από την αµµωνία και φωσφορυλιωµένα λιπαρά οξέα, κυρίως από λάδι 

σπόρων ελαιοκράµβης. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Σταθεροποιητικός παράγοντας και γαλακτωµατοποιητής. 

Προϊόντα:  

Χρησιµοποιείται µόνο στη σοκολάτα και στα προϊόντα από κακάο. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Ως 30 mg / kg σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν γίνει γνωστές για τη χρήση τους στα τρόφιµα. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Το E 442 γενικά παράγεται από λάδι σπόρων ελαιοκράµβης και συνεπώς µπορεί να 

καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη, 

χορτοφάγους. Όµως η χρήση ζωικού λίπους (συµπεριλαµβανοµένου και του 

χοιρινού) δεν µπορεί να αποφευχθεί τελείως. 

E444 Σακχαρο-σεοξικο-ισο-βουτυράτιο (Saccharoseacetatisobutyrat) 

E445 Εστέρας γλυκερινο-βουρτσελχαρς (Wurzelharz-Glycerinester)  

Εστέρας του κολοφαινίου (Kolophonester) 

E450  ∆ι- και πολυφωσφορικά άλατα  

Ε450 a Φωσφωρικό αµµώνιο 

             E 450 (i) ∆ιφωσφορικό δινάτριο  

             E 450 (ii) ∆ιφωσφορικό τρινάτριο  

             E 450 (iii) Πυροφωσφορικό τετρανάτριο  

             Ε 450 (iv) Πυροφωσφορικό τετρακάλιο 

             E 450 (v) Πυροφωσφορικό τετρακάλιο  

             E 450 (vi) ∆ισόξινο διφωσφορικό ασβέστιο  
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E 450b Τριφωσφορικά άλατα (έχει µετονοµαστεί σε Ε451) 

E 450c Πολυφωσφορικά άλατα (έχει µετονοµαστεί σε E 452) 
Προέλευση:  

Φωσφoρικά άλατα νατρίου/καλίου/ασβεστίου. Όλα παράγονται συνθετικά από 

τους αντίστοιχους υδρογονάνθρακες και το φωσφορικό οξύ. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Ουσίες διατήρησης του pH και γαλακτωµατοποιητές. Το E 450 (iii) δεσµεύει 

µέταλλα και αποτρέπει τον αποχρωµατισµό εξαιτίας µετάλλων. Επίσης το E 450 

(vi) χρησιµοποιείται για τον εµπλουτισµό του ψωµιού καθώς και ως συµπλήρωµα 

ασβεστίου. 

Προϊόντα:  

Χρησιµοποιείται ευρέως. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 70 mg / kg σωµατικού βάρους για όλα τα πρόσθετα που περιέχουν φωσφορικά 

άλατα. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν γίνει γνωστές για την χρήση τους στα τρόφιµα. Υψηλές συγκεντρώσεις 

όµως µπορεί να διαταράξουν διάφορες διεργασίες του µεταβολισµού καθώς τα 

φωσφορικά άλατα παίζουν σηµαντικό ρόλο γενικά στον µεταβολισµό και να 

προκαλέσουν πεπτικές διαταραχές. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Kανένας, το Ε450 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E451  Τριφωσφορικά άλατα  

E 451 (i) Τριφωσφορικό πεντανάτριο (προηγούµενη ονοµασία Ε450β (i))  

E 451 (ii) Τριφωσφορικό πεντακάλιο (Ε450 β (ii))  
Προέλευση:  

Φωσφoρικά άλατα νατρίου/καλίου/ασβεστίου. Όλα παράγονται συνθετικά από τα 

αντίστοιχα ανθρακικά άλατα και το φωσφορικό οξύ. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Ουσίες διατήρησης του pH και γαλακτωµατοποιητές. Χρησιµοποιείται επίσης για 

την συγκράτηση νερού κατά την επεξεργασία. 

Προϊόντα:  

Χρησιµοποιείται ευρέως. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 70 mg / kg σωµατικού βάρους για όλα τα πρόσθετα που περιέχουν φωσφορικά 

άλατα. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν γίνει γνωστές για την χρήση τους στα τρόφιµα. Υψηλές συγκεντρώσεις 

όµως µπορεί να διαταράξουν διάφορες διεργασίες του µεταβολισµού καθώς τα 

φωσφορικά άλατα παίζουν σηµαντικό ρόλο γενικά στον µεταβολισµό. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Kανένας, το Ε451 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E452  Πολυφωσφορικά άλατα  

E 452 (i) Πολυφωσφορικό νάτριο (πρώην E 450γ (i))  

E 452 (ii) Πολυφωσφορικό κάλιο (πρώην E 450γ (ii))  

E 452 (iii) Πολυφωσφορικό ασβεστιονάτριο  

E 452 (iv) Πολυφωσφορικό ασβέστιο (και 544)  

E 452 (v) Πολυφωσφορικό αµµώνιο (πρώην E 450γ (i))  
Προέλευση:  

Φωσφoρικά άλατα νατρίου/καλίου/ασβεστίου. Όλα παράγονται συνθετικά από τα 

αντίστοιχα ανθρακικά άλατα και το φωσφορικό οξύ. 
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Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Χηµικά αντιδραστήρια (για τη δέσµευση µετάλλων), σταθεροποιητικά και 

γαλακτωµατοποιητές. Χρησιµοποιείται επίσης για την συγκράτηση νερού κατά την 

επεξεργασία. 

Προϊόντα:  

Χρησιµοποιείται ευρέως. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 70 mg / kg σωµατικού βάρους για όλα τα πρόσθετα που περιέχουν φωσφορικά 

άλατα. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν γίνει γνωστές για την χρήση τους στα τρόφιµα. Υψηλές συγκεντρώσεις 

όµως µπορεί να διαταράξουν διάφορες διεργασίες του µεταβολισµού καθώς τα 

φωσφορικά άλατα παίζουν σηµαντικό ρόλο γενικά στον µεταβολισµό. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Kανένας, το Ε452 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

Ε459 β-κυκλοδεξτρίνη 

E460  Κυτταρίνη ή κελουλόζη  

E 460 (i) Κρυσταλλική κυτταρίνη  

E 460 (ii) Σκόνη κυτταρίνης  

Προέλευση:  

Η κυτταρίνη (ή κελουλόζη) είναι ο κύριος πολυσακχαρίτης και κύριο συστατικό 

του ξύλου και όλων των φυτών. Εµπορικά παράγεται από το ξύλο. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Πολλές διάφορες χρήσεις, κυρίως είναι πηκτικός παράγοντας, αλλά και ως 

πληρωτικό υλικό, διαιτητική ίνα, αντισυσσωµατικός παράγοντας και 

γαλακτωµατοποιητής. 

Προϊόντα:  

∆ιάφορα προϊόντα. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί. 

Παρενέργειες:  

Η κυτταρίνη είναι πρακτικά αδιάλυτη, αλλά µπορεί να υποστεί ζύµωση στο παχύ 

έντερο. Υψηλές συγκεντρώσεις µπορεί να προκαλέσουν εντερικά προβλήµατα 

όπως πρήξιµο, δυσκοιλιότητα, και διάρροια. Εξαιτίας αυτού δεν µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί στα απογαλακτικά προϊόντα. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Το Ε460 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E461  Μεθυλοκυτταρίνη  
Προέλευση:  

Η µεθυλοκυτταρίνη παράγεται από την κυτταρίνη (ή κελουλόζη), τον κύριο 

πολυσακχαρίτη και κύριο συστατικό του ξύλου και όλων των φυτών. Εµπορικά 

παράγεται από το ξύλο και µεθυλιώνεται χηµικά. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Πολλές διάφορες χρήσεις, κυρίως είναι πηκτικός παράγοντας, αλλά και ως 

πληρωτικό υλικό, διαιτητική ίνα, αντισυσσωµατικός παράγοντας και 

γαλακτωµατοποιητής. 

Προϊόντα:  

∆ιάφορα προϊόντα. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί. 

Παρενέργειες:  
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Η µεθυλοκυτταρίνη είναι πρακτικά αδιάλυτη, αλλά µπορεί να υποστεί ζύµωση στο 

παχύ έντερο. Υψηλές συγκεντρώσεις µπορεί να προκαλέσουν εντερικά 

προβλήµατα όπως πρήξιµο, δυσκοιλιότητα, και διάρροια. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Το Ε461 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

Ε462  Αιθυλοκυτταρίνη  
Προέλευση:  

Η αιθυλοκυτταρίνη παράγεται από την κυτταρίνη (ή κελουλόζη), τον κύριο 

πολυσακχαρίτη και κύριο συστατικό του ξύλου και όλων των φυτών. Εµπορικά 

παράγεται από το ξύλο και αιθυλιώνεται χηµικά. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Πολλές διάφορες χρήσεις, κυρίως είναι πηκτικός παράγοντας, αλλά και ως 

πληρωτικό υλικό, διαιτητική ίνα, αντισυσσωµατικός παράγοντας και 

γαλακτωµατοποιητής. 

Προϊόντα:  

Λίγα προϊόντα και δεν επιτρέπεται πλέον η χρήση του ως γαλακτωµατοποιητής 

στην Ε.Ε. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί. 

Παρενέργειες:  

Η αιθυλοκυτταρίνη είναι πρακτικά αδιάλυτη, αλλά µπορεί να υποστεί ζύµωση στο 

παχύ έντερο. Υψηλές συγκεντρώσεις µπορεί να προκαλέσουν εντερικά 

προβλήµατα όπως πρήξιµο, δυσκοιλιότητα, και διάρροια. ∆εν έχει εγκριθεί. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Το Ε462 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E463  Υδροξυπροπυλική κυτταρίνη  
Προέλευση:  

Η υδροξυπροπυλική κυτταρίνη παράγεται από την κυτταρίνη (ή κελουλόζη), τον 

κύριο πολυσακχαρίτη και κύριο συστατικό του ξύλου και όλων των φυτών. 

Εµπορικά παράγεται από το ξύλο και προπυλιώνεται χηµικά. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Πολλές διάφορες χρήσεις, κυρίως είναι πηκτικός παράγοντας, αλλά και ως 

πληρωτικό υλικό, διαιτητική ίνα, αντισυσσωµατικός παράγοντας και 

γαλακτωµατοποιητής. Παρόµοια µε την κυτταρίνη, αλλά πιο ευδιάλυτη στο νερό. 

Προϊόντα:  

Χρησιµοποιείται ευρέως. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί. 

Παρενέργειες:  

Η υδροξυπροπυλική κυτταρίνη είναι ευδιάλυτη και µπορεί να υποστεί ζύµωση στο 

παχύ έντερο. Υψηλές συγκεντρώσεις µπορεί να προκαλέσουν εντερικά 

προβλήµατα όπως πρήξιµο, δυσκοιλιότητα, και διάρροια. ∆εν επιτρέπεται η χρήση 

της στην Αυστραλία. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Το Ε463 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E464  Υδροξυ-προπυλο-µεθυλική κυτταρίνη  
Προέλευση:  

Η υδροξυ-προπυλο-µεθυλική κυτταρίνη παράγεται από την κυτταρίνη (ή 

κελλουλόζη), τον κύριο πολυσακχαρίτη και κύριο συστατικό του ξύλου και όλων 

των φυτών. Εµπορικά παράγεται από το ξύλο και µετατρέπεται χηµικά. 
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Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Πολλές διάφορες χρήσεις, κυρίως είναι πηκτικός παράγοντας, αλλά και ως 

πληρωτικό υλικό, διαιτητική ίνα, αντισυσσωµατικός παράγοντας και 

γαλακτωµατοποιητής. Παρόµοια µε την κυτταρίνη, αλλά πιο ευδιάλυτη στο νερό. 

Προϊόντα:  

Χρησιµοποιείται ευρέως. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί. 

Παρενέργειες:  

Η υδροξυ-προπυλο-µεθυλική κυτταρίνη είναι ευδιάλυτη και µπορεί να υποστεί 

ζύµωση στο παχύ έντερο. Υψηλές συγκεντρώσεις µπορεί να προκαλέσουν εντερικά 

προβλήµατα όπως πρήξιµο, δυσκοιλιότητα, και διάρροια. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Το Ε464 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E465  Μέθυλο-αιθυλική κυτταρίνη  
Προέλευση:  

Η µέθυλο-αιθυλική κυτταρίνη παράγεται από την κυτταρίνη (ή κελουλόζη), τον 

κύριο πολυσακχαρίτη και κύριο συστατικό του ξύλου και όλων των φυτών. 

Εµπορικά παράγεται από το ξύλο και µετατρέπεται χηµικά. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Πολλές διάφορες χρήσεις, κυρίως είναι πηκτικός παράγοντας, αλλά και ως 

πληρωτικό υλικό, διαιτητική ίνα, αντισυσσωµατικός παράγοντας και 

γαλακτωµατοποιητής. Παρόµοια µε την κυτταρίνη, αλλά µε µερικά διαφορετικά 

χαρακτηριστικά. 

Προϊόντα:  

Χρησιµοποιείται ευρέως. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί. 

Παρενέργειες:  

Η µέθυλο-αιθυλική κυτταρίνη είναι ευδιάλυτη και µπορεί να υποστεί ζύµωση στο 

παχύ έντερο. Υψηλές συγκεντρώσεις µπορεί να προκαλέσουν εντερικά 

προβλήµατα όπως πρήξιµο, δυσκοιλιότητα, και διάρροια. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Το Ε465 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E466  Καρβοξυ-µεθυλική κυτταρίνη του νατρίου 

Προέλευση:  

Η καρβοξυ-µεθυλική κυτταρίνη παράγεται από την κυτταρίνη (ή κελουλόζη), τον 

κύριο πολυσακχαρίτη και κύριο συστατικό του ξύλου και όλων των φυτών. 

Εµπορικά παράγεται από το ξύλο και µετατρέπεται χηµικά. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Πολλές διάφορες χρήσεις, κυρίως είναι πηκτικός παράγοντας, αλλά και ως 

πληρωτικό υλικό, διαιτητική ίνα, αντισυσσωµατικός παράγοντας και 

γαλακτωµατοποιητής. Παρόµοια µε την κυτταρίνη, αλλά πολύ ευδιάλυτη στο νερό. 

Προϊόντα:  

Χρησιµοποιείται ευρέως. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί. 

Παρενέργειες:  

Η καρβοξυ-µεθυλική κυτταρίνη είναι ευδιάλυτη και µπορεί να υποστεί ζύµωση στο 

παχύ έντερο. Υψηλές συγκεντρώσεις µπορεί να προκαλέσουν εντερικά 

προβλήµατα όπως πρήξιµο, δυσκοιλιότητα, και διάρροια. Επίσης, ρίχνει ελαφρώς 
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το επίπεδο της χοληστερόλης στο αίµα. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Το Ε466 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

Ε468 ∆ιασταυρωµένη καρβοξυ-µεθυλική κυτταρίνη του νατρίου 

Ε469 Νατριοκασιτάνη (Sodium caseinate) 

E470  Άλατα των λιπαρών οξέων  

E 470α (i) Άλατα νατρίου των λιπαρών οξέων  

E 470α (ii) Άλατα καλίου των λιπαρών οξέων  

E 470α (iii) Άλατα ασβεστίου των λιπαρών οξέων  

E 470β Άλατα µαγνησίου των λιπαρών οξέων  
Προέλευση:  

Άλατα των φυσικών λιπαρών οξέων, κυρίως φυτικής προέλευσης, αλλά και λίπη 

ζωικής προέλευσης µπορεί να χρησιµοποιηθούν. Τα οξέα είναι µείγµα των 

στεατικού, ελαϊκού, παλµιτικού και µυριστινικού οξέων. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Γαλακτοµατοποιητές και σταθεροποιητές.  

Προϊόντα:  

Χρησιµοποιείται ευρέως. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν αναφερθεί παρενέργειες. Το σώµα µεταβολίζει όλα τα συστατικά όπως 

τα φυσικά λίπη. ∆εν επιτρέπεται η χρήση τους στην Αυστραλία. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Αν και χρησιµοποιούνται κυρίως φυτικά έλαια, η χρήση ζωικού λίπους 

(συµπεριλαµβανοµένου του χοιρινού) δεν µπορεί να αποκλειστεί. ∆ιάφορες 

οµάδες, όπως οι ακραίοι χορτοφάγοι, οι Μουσουλµάνοι και οι Εβραίοι αποφεύγουν 

αυτά τα προϊόντα. Μόνο ο παραγωγός µπορεί να δώσει λεπτοµερείς πληροφορίες 

για την προέλευση των λιπαρών οξέων. Χηµικά, τα λιπαρά οξέα φυτικής και 

ζωικής προέλευσης είναι πανοµοιότυπα. 

E471  Μονο- και δι- γλυκερίδια των λιπαρών οξέων  

Προέλευση:  

Συνθετικά λίπη, παρασκευάζονται από τη γλυκερόλη και φυσικά λιπαρά οξέα, 

κυρίως φυτικής προέλευσης, αλλά και λίπη ζωικής προέλευσης µπορεί να 

χρησιµοποιηθούν. Το προϊόν γενικά είναι µείγµα διαφόρων συστατικών, µε 

σύνθεση παρόµοια µε αυτή του µερικώς αποικοδοµηµένου φυσικού λίπους. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Γαλακτοµατοποιητές και σταθεροποιητές.  

Προϊόντα:  

Χρησιµοποιείται ευρέως. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν αναφερθεί παρενέργειες. Το σώµα µεταβολίζει όλα τα συστατικά όπως 

τα φυσικά λίπη. Τα ξεχωριστά συστατικά παράγονται από στο σώµα κατά την 

αποικοδόµηση των κανονικών λιπών. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Αν και χρησιµοποιούνται κυρίως φυτικά έλαια, η χρήση ζωικού λίπους 

(συµπεριλαµβανοµένου του χοιρινού) δεν µπορεί να αποκλειστεί. ∆ιάφορες 

οµάδες, όπως οι ακραίοι χορτοφάγοι, οι Μουσουλµάνοι και οι Εβραίοι αποφεύγουν 

αυτά τα προϊόντα. Μόνο ο παραγωγός µπορεί να δώσει λεπτοµερείς πληροφορίες 

για την προέλευση των λιπαρών οξέων. Χηµικά, τα λιπαρά οξέα φυτικής και 
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ζωικής προέλευσης είναι πανοµοιότυπα. 

E472  Εστέρες των µονο- και διγλυκεριδίων  

E 472α Εστέρες του οξικού οξέος µε µονο- και διγλυκερίδια  

E 472β Εστέρες του γαλακτικού οξέος µε µονο- και διγλυκερίδια  

E 472γ Εστέρες του κιτρικού οξέος µε µονο- και διγλυκερίδια  

E 472δ Εστέρες του τρυγικού οξέος µε µονο- και διγλυκερίδια  

E 472ε Εστέρες του διακετυλοτρυγικού οξέος µε µονο- και διγλυκερίδια  

E 462στ Μείγµα εστέρων του τρυγικού, οξικού οξέος µε µονο- και 

διγλυκερίδια  
Προέλευση:  

Εστέρες των συνθετικών λιπών, παρασκευάζονται από τη γλυκερόλη, τα φυσικά 

λιπαρά οξέα και κάποιο άλλο οργανικό οξύ (οξικό, γαλακτικό, τρυγικό, κιτρικό). 

Τα λιπαρά οξέα προέρχονται κυρίως από τα φυτά, αλλά και λιπαρά οξέα ζωικής 

προέλευσης µπορεί να χρησιµοποιηθούν. Το προϊόν γενικά είναι µείγµα διαφόρων 

συστατικών, µε σύνθεση παρόµοια µε αυτή του µερικώς αποικοδοµηµένου 

εστεροποιηµένου φυσικού λίπους µε άλλα φυσικά οξέα. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Γαλακτοµατοποιητές και σταθεροποιητές.  

Προϊόντα:  

Χρησιµοποιείται ευρέως. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί, εκτός από τα 30 mg / kg σωµατικού βάρους του τρυγικού 

οξέος για τα Ε472δ-στ. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν αναφερθεί παρενέργειες. Τα προϊόντα πρώτα αποικοδοµούνται σε 

ξεχωριστά οξέα και λίπη. Το σώµα µεταβολίζει όλα τα συστατικά όπως τα φυσικά 

οξέα και λίπη. Τα ξεχωριστά συστατικά των µονο- και διγλυκεριδίων παράγονται 

από στο σώµα κατά την αποικοδόµηση των κανονικών λιπών. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Αν και χρησιµοποιούνται κυρίως φυτικά έλαια, η χρήση ζωικού λίπους 

(συµπεριλαµβανοµένου του χοιρινού) δεν µπορεί να αποκλειστεί. ∆ιάφορες 

οµάδες, όπως οι ακραίοι χορτοφάγοι, οι Μουσουλµάνοι και οι Εβραίοι αποφεύγουν 

αυτά τα προϊόντα. Μόνο ο παραγωγός µπορεί να δώσει λεπτοµερείς πληροφορίες 

για την προέλευση των λιπαρών οξέων. Χηµικά, τα λιπαρά οξέα φυτικής και 

ζωικής προέλευσης είναι πανοµοιότυπα. 

E473  Εστέρες σακχαρόζης µε λιπαρά οξέα  
Προέλευση:  

Εστέρες σακχαρόζης µε συνθετικά λίπη, παρασκευάζονται από την γλυκερόλη και 

φυσικά λιπαρά οξέα. Τα λιπαρά οξέα είναι κυρίως φυτικής προέλευσης, αλλά και 

λιπαρά ζωικής προέλευσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Το προϊόν είναι γενικά 

µείγµα διάφορων συστατικών, µε σύσταση παρόµοια µε αυτήν των µερικώς 

αποικοδοµηµένων φυσικών εστέρων των λιπών µε σακχαρόζη.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Γαλακτοµατοποιητές και σταθεροποιητές.  

Προϊόντα:  

∆ιάφορα προϊόντα.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 16 mg / kg σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες:  

Καµία παρενέργεια δεν είναι γνωστή. Τα προϊόντα αποικοδοµούνται πρώτα σε 

σακχαρόζη και λίπη. Το σώµα µεταβολίζει όλα τα συστατικά παρόµοια µε τη 

σακχαρόζη και τα φυσικά λίπη. Τα ανεξάρτητα συστατικά των µονο- και 

διγλυκεριδίων παράγονται επίσης στο σώµα κατά την αποικοδόµηση του φυσικού 
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λίπους. Θεωρείται ότι µπορεί να προκαλέσει καρκίνο, ζηµιές στα νεφρά, 

εσωτερικές διαταραχές, υπερευαισθησία, δηλητηρίαση. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Αν και χρησιµοποιούνται κυρίως φυτικά έλαια, η χρήση ζωικού λίπους 

(συµπεριλαµβανοµένου του χοιρινού) δεν µπορεί να αποκλειστεί. ∆ιάφορες 

οµάδες, όπως οι ακραίοι χορτοφάγοι, οι Μουσουλµάνοι και οι Εβραίοι αποφεύγουν 

αυτά τα προϊόντα. Μόνο ο παραγωγός µπορεί να δώσει λεπτοµερείς πληροφορίες 

για την προέλευση των λιπαρών οξέων. Χηµικά, τα λιπαρά οξέα φυτικής και 

ζωικής προέλευσης είναι πανοµοιότυπα. 

E474  Γλυκερίδια της σακχαρόζης  
Προέλευση:  

Εστέρες σακχαρόζης µε συνθετικά λίπη, παρασκευάζονται από την σακχαρόζη και 

φυσικά λιπαρά οξέα. Τα λιπαρά οξέα είναι κυρίως φυτικής προέλευσης, αλλά και 

λιπαρά ζωικής προέλευσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Το προϊόν είναι γενικά 

µείγµα διάφορων συστατικών.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Γαλακτοµατοποιητές και σταθεροποιητές.  

Προϊόντα:  

∆ιάφορα προϊόντα.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 16 mg / kg σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες:  

Καµία παρενέργεια δεν είναι γνωστή. Τα προϊόντα αποικοδοµούνται πρώτα σε 

σακχαρόζη και λίπη. Το σώµα µεταβολίζει όλα τα συστατικά παρόµοια µε τη 

σακχαρόζη και τα φυσικά λίπη. ∆εν επιτρέπεται η χρήση τους στην Αυστραλία. 

Θεωρείται ότι µπορεί να προκαλέσει σε µεγάλες ποσότητες πονοκεφάλους, ναυτία, 

δίψα, ζάχαρο και δηλητηρίαση. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Αν και χρησιµοποιούνται κυρίως φυτικά έλαια, η χρήση ζωικού λίπους 

(συµπεριλαµβανοµένου του χοιρινού) δεν µπορεί να αποκλειστεί. ∆ιάφορες 

οµάδες, όπως οι ακραίοι χορτοφάγοι, οι Μουσουλµάνοι και οι Εβραίοι αποφεύγουν 

αυτά τα προϊόντα. Μόνο ο παραγωγός µπορεί να δώσει λεπτοµερείς πληροφορίες 

για την προέλευση των λιπαρών οξέων. Χηµικά, τα λιπαρά οξέα φυτικής και 

ζωικής προέλευσης είναι πανοµοιότυπα. 

E475  Πολυγλυκερολικοί εστέρες των λιπαρών οξέων  
Λειτουργίες και χαρακτηριστικά: 

Ηµισυνθετικοί γαλακτοµατοποιητές. Πηκτικοί παράγοντες. 

E476  Πολυγλυκερολικοί εστέρες πολυρικινελαϊκού οξέος  
Προέλευση:  

Συνδυασµός της πολυγλυκερόλης µε καστορέλαιο (έλαιο του δέντρου Ricinus sp ). 

Το φυσικό λίπος αποτελείται από γλυκερόλη και λιπαρά οξέα, για αυτά τα 

προϊόντα επιπλέον γλυκερόλη συνδυάζεται µε την κανονική γλυκερόλη. Το προϊόν 

είναι γενικά µείγµα διάφορων συστατικών.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Γαλακτοµατοποιητές και σταθεροποιητές.  

Προϊόντα:  

Προϊόντα αρτοποιίας.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 7,5 mg / kg σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες:  

Καµία παρενέργεια δεν είναι γνωστή, αν και θεωρείται ότι δύναται να προκαλέσει 

αύξηση του συκωτιού και των νεφρών. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  
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Κανένας, το Ε476 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E477  Προπυλενογλυκολικοί εστέρες των λιπαρών οξέων  
Προέλευση:  

Συνδυασµός της προπανεδιόλης µε φυσικά λίπη. Το φυσικό λίπος αποτελείται από 

γλυκερόλη και λιπαρά οξέα, για αυτά τα προϊόντα η γλυκερόλη αντικαθίσταται από 

την προπανεδιόλη. Τα λιπαρά οξέα είναι κυρίως φυτικής προέλευσης, αλλά και 

λιπαρά ζωικής προέλευσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Το προϊόν είναι γενικά 

µείγµα διάφορων συστατικών.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Γαλακτοµατοποιητές και σταθεροποιητές.  

Προϊόντα:  

Προϊόντα αρτοποιίας.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 25 mg / kg σωµατικού βάρους για την προπυλενογλυκόλη. 

Παρενέργειες:  

Και τα δύο συστατικά είναι φυσικά παρόντα στο σώµα και µεταβολίζονται µε τον 

κανονικό τρόπο. Υψηλές συγκεντρώσεις προπυλενογλυκόλης µπορούν να 

προκαλέσουν έκζεµα σε ευαίσθητα άτοµα, αλλά συνήθως όχι από την χρήση της 

στα τρόφιµα, καθώς και καθυστέρηση της ανάπτυξης, µεταβολές στα νεφρά και 

αλλεργικές αντιδράσεις. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Αν και χρησιµοποιούνται κυρίως φυτικά έλαια, η χρήση ζωικού λίπους 

(συµπεριλαµβανοµένου του χοιρινού) δεν µπορεί να αποκλειστεί. ∆ιάφορες 

οµάδες, όπως οι ακραίοι χορτοφάγοι, οι Μουσουλµάνοι και οι Εβραίοι αποφεύγουν 

αυτά τα προϊόντα. Μόνο ο παραγωγός µπορεί να δώσει λεπτοµερείς πληροφορίες 

για την προέλευση των λιπαρών οξέων. Χηµικά, τα λιπαρά οξέα φυτικής και 

ζωικής προέλευσης είναι πανοµοιότυπα. 

E478  Μείγµα γλυκερολικών και προπυλενογλυκολικών εστέρων του γαλακτικού 

οξέος µε λιπαρά οξέα  
Προέλευση:  

Συνδυασµός του γαλακτικού οξέος, της γλυκερόλης και της προπανεδιόλης µε 

φυσικά λίπη. Το φυσικό λίπος αποτελείται από γλυκερόλη και λιπαρά οξέα, για 

αυτά τα προϊόντα η γλυκερόλη αντικαθίσταται από την προπανεδιόλη. Τα λιπαρά 

οξέα είναι κυρίως φυτικής προέλευσης, αλλά και λιπαρά ζωικής προέλευσης 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Το προϊόν είναι γενικά µείγµα διάφορων 

συστατικών.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Γαλακτοµατοποιητές και σταθεροποιητές.  

Προϊόντα:  

Προϊόντα αρτοποιίας.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 25 mg / kg σωµατικού βάρους για την προπυλενογλυκόλη. 

Παρενέργειες:  

Όλα τα συστατικά είναι φυσικά παρόντα στο σώµα και µεταβολίζονται µε τον 

κανονικό τρόπο. Υψηλές συγκεντρώσεις προπυλενογλυκόλης µπορούν να 

προκαλέσουν έκζεµα σε ευαίσθητα άτοµα, αλλά συνήθως όχι από την χρήση της 

στα τρόφιµα. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Αν και χρησιµοποιούνται κυρίως φυτικά έλαια, η χρήση ζωικού λίπους 

(συµπεριλαµβανοµένου του χοιρινού) δεν µπορεί να αποκλειστεί. ∆ιάφορες 

οµάδες, όπως οι ακραίοι χορτοφάγοι, οι Μουσουλµάνοι και οι Εβραίοι αποφεύγουν 

αυτά τα προϊόντα. Μόνο ο παραγωγός µπορεί να δώσει λεπτοµερείς πληροφορίες 
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για την προέλευση των λιπαρών οξέων. Χηµικά, τα λιπαρά οξέα φυτικής και 

ζωικής προέλευσης είναι πανοµοιότυπα. 

E479  Εστεροποιηµένο σογιέλαιο  
Προέλευση:  

Παράγεται µε την θέρµανση του σογιέλαιου µε παρουσία ελεύθερων λιπαρών 

οξέων. Τα λιπαρά οξέα είναι κυρίως φυτικής προέλευσης, αλλά και λιπαρά ζωικής 

προέλευσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Το προϊόν είναι γενικά µείγµα 

διάφορων συστατικών.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Γαλακτοµατοποιητές και σταθεροποιητές.  

Προϊόντα:  

Προϊόντα αρτοποιίας.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 30 mg / kg σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες:  

Το προϊόν είναι φυσικό έλαιο και µεταβολίζεται στο σώµα µε τον φυσιολογικό 

τρόπο. Θεωρείται ότι µπορεί να προκαλέσει καρκίνο, έκζεµα, ζηµιές στα νεφρά και 

ενοχλήσεις στα εσωτερικά όργανα. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Αν και χρησιµοποιούνται κυρίως φυτικά έλαια, η χρήση ζωικού λίπους 

(συµπεριλαµβανοµένου του χοιρινού) δεν µπορεί να αποκλειστεί. ∆ιάφορες 

οµάδες, όπως οι ακραίοι χορτοφάγοι, οι Μουσουλµάνοι και οι Εβραίοι αποφεύγουν 

αυτά τα προϊόντα. Μόνο ο παραγωγός µπορεί να δώσει λεπτοµερείς πληροφορίες 

για την προέλευση των λιπαρών οξέων. Χηµικά, τα λιπαρά οξέα φυτικής και 

ζωικής προέλευσης είναι πανοµοιότυπα. 

Ε480  Νατριούχος διοκτυλεστέρας του θειοηλεκτρικού οξέος  
Προέλευση:  

Παράγεται µε την αντίδραση του οκτανίου µε άνυνδρο µηλεϊνικό οξύ, 

ακολουθούµενη από την αντίδραση µε διθειώδες νάτριο.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Γαλακτωµατοποιητής.  

Προϊόντα:  

Προϊόντα αρτοποιίας, αλλά χρησιµοποιείται κυρίως στα φαρµακευτικά 

παρασκευάσµατα.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 2,5 mg / kg σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες:  

Το προϊόν λειτουργεί ως ηπακτικό φάρµακο. ∆ύναται να προκαλέσει καρκίνο, 

έκζεµα, ζηµιές στα νεφρά και εσωτερικές διαταραχές. ∆εν έχει εγκριθεί. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το Ε480 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E481  Νατριούχος 2-στεατικός εστέρας του γαλακτικού οξέος  
Προέλευση:  

Συνδυασµός του στεατικού οξέος µε το γαλακτικό οξύ, που έχει ως αποτέλεσµα 

ένα µείγµα διάφορων συστατικών. Η προέλευση του στεατικού οξέος µπορεί να 

είναι το φυτικό ή ζωικό λίπος, αν και στην πράξη σχεδόν πάντα χρησιµοποιούνται 

φυτικά έλαια.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Γαλακτωµατοποιητής και σταθεροποιητής.  

Προϊόντα:  

Προϊόντα αρτοποιίας.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  
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Έως 20 mg / kg σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες:  

∆εν υπάρχουν, το γαλακτικό οξύ και το στεατικό είναι φυσικά προϊόντα του 

ανθρώπινου µεταβολισµού. ∆ύναται να προκαλέσει καρκίνο, έκζεµα, ζηµιές στα 

νεφρά και εσωτερικές διαταραχές. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Αν και χρησιµοποιούνται κυρίως φυτικά έλαια, η χρήση ζωικού λίπους 

(συµπεριλαµβανοµένου του χοιρινού) δεν µπορεί να αποκλειστεί. ∆ιάφορες 

οµάδες, όπως οι ακραίοι χορτοφάγοι, οι Μουσουλµάνοι και οι Εβραίοι αποφεύγουν 

αυτά τα προϊόντα. Μόνο ο παραγωγός µπορεί να δώσει λεπτοµερείς πληροφορίες 

για την προέλευση των λιπαρών οξέων. Χηµικά, τα λιπαρά οξέα φυτικής και 

ζωικής προέλευσης είναι πανοµοιότυπα. 

E482  Ασβεστούχος 2-στεατικός εστέρας του γαλακτικού οξέος  
Προέλευση:  

Συνδυασµός ασβεστίου, στεατικού οξέος και γαλακτικού οξέος, που έχει ως 

αποτέλεσµα ένα µείγµα διάφορων συστατικών. Η προέλευση του στεατικού οξέος 

µπορεί να είναι το φυτικό ή ζωικό λίπος, αν και στην πράξη σχεδόν πάντα 

χρησιµοποιούνται φυτικά έλαια.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Γαλακτωµατοποιητής και σταθεροποιητής.  

Προϊόντα:  

Προϊόντα αρτοποιίας.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 20 mg / kg σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες:  

∆εν υπάρχουν, το ασβέστιο, το γαλακτικό οξύ και το στεατικό είναι φυσικά 

προϊόντα του ανθρώπινου µεταβολισµού. ∆ύναται να προκαλέσει καρκίνο, έκζεµα, 

ζηµιές στα νεφρά και εσωτερικές διαταραχές. ∆εν έχει εγκριθεί. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Αν και χρησιµοποιούνται κυρίως φυτικά έλαια, η χρήση ζωικού λίπους 

(συµπεριλαµβανοµένου του χοιρινού) δεν µπορεί να αποκλειστεί. ∆ιάφορες 

οµάδες, όπως οι ακραίοι χορτοφάγοι, οι Μουσουλµάνοι και οι Εβραίοι αποφεύγουν 

αυτά τα προϊόντα. Μόνο ο παραγωγός µπορεί να δώσει λεπτοµερείς πληροφορίες 

για την προέλευση των λιπαρών οξέων. Χηµικά, τα λιπαρά οξέα φυτικής και 

ζωικής προέλευσης είναι πανοµοιότυπα. 

E483  Στεατικός εστέρας του τρυγικού οξέος  
Προέλευση:  

Συνδυασµός στεατικού οξέος και τρυγικού οξέος, που έχει ως αποτέλεσµα ένα 

µείγµα διάφορων συστατικών. Η προέλευση του στεατικού οξέος µπορεί να είναι 

το φυτικό ή ζωικό λίπος, αν και στην πράξη σχεδόν πάντα χρησιµοποιούνται 

φυτικά έλαια.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Γαλακτωµατοποιητής και σταθεροποιητής.  

Προϊόντα:  

Προϊόντα αρτοποιίας.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 20 mg / kg σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες:  

∆εν υπάρχουν, το τρυγικό οξύ και το στεατικό είναι φυσικά προϊόντα του 

ανθρώπινου µεταβολισµού. ∆ύναται να προκαλέσει καρκίνο, έκζεµα, ζηµιές στα 

νεφρά και εσωτερικές διαταραχές. ∆εν επιτρέπεται η χρήση του στην Αυστραλία. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Αν και χρησιµοποιούνται κυρίως φυτικά έλαια, η χρήση ζωικού λίπους 
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(συµπεριλαµβανοµένου του χοιρινού) δεν µπορεί να αποκλειστεί. ∆ιάφορες 

οµάδες, όπως οι ακραίοι χορτοφάγοι, οι Μουσουλµάνοι και οι Εβραίοι αποφεύγουν 

αυτά τα προϊόντα. Μόνο ο παραγωγός µπορεί να δώσει λεπτοµερείς πληροφορίες 

για την προέλευση των λιπαρών οξέων. Χηµικά, τα λιπαρά οξέα φυτικής και 

ζωικής προέλευσης είναι πανοµοιότυπα. 

Ε484  Στεατικός εστέρας του κιτρικού οξέος  
Προέλευση:  

Συνδυασµός στεατικού οξέος και κιτρικού οξέος, που έχει ως αποτέλεσµα ένα 

µείγµα διάφορων συστατικών. Η προέλευση του στεατικού οξέος µπορεί να είναι 

το φυτικό ή ζωικό λίπος, αν και στην πράξη σχεδόν πάντα χρησιµοποιούνται 

φυτικά έλαια.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Γαλακτωµατοποιητής και σταθεροποιητής.  

Προϊόντα:  

Προϊόντα αρτοποιίας.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 50 mg / kg σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες:  

∆εν υπάρχουν, το κιτρικό οξύ και το στεατικό είναι φυσικά προϊόντα του 

ανθρώπινου µεταβολισµού. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Αν και χρησιµοποιούνται κυρίως φυτικά έλαια, η χρήση ζωικού λίπους 

(συµπεριλαµβανοµένου του χοιρινού) δεν µπορεί να αποκλειστεί. ∆ιάφορες 

οµάδες, όπως οι ακραίοι χορτοφάγοι, οι Μουσουλµάνοι και οι Εβραίοι αποφεύγουν 

αυτά τα προϊόντα. Μόνο ο παραγωγός µπορεί να δώσει λεπτοµερείς πληροφορίες 

για την προέλευση των λιπαρών οξέων. Χηµικά, τα λιπαρά οξέα φυτικής και 

ζωικής προέλευσης είναι πανοµοιότυπα. 

E485  Μετονοµάστηκε σε 441  

Ε490  Προπυλενική γλυκόλη  
Προέλευση:  

Συνθετικό προϊόν που παρασκευάζεται από προπυλένιο και έλαια.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

∆ιαλύτης συστατικών γεύσεως και αντιοξειδωτικών.  

Προϊόντα:  

∆ιάφορα προϊόντα.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 25 mg / kg σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες:  

Μεταβολίζεται σε οξικό οξύ και πυροσταφυλικά οξέα, τα οποία είναι φυσικά 

συστατικά του ανθρώπινου σώµατος. Υψηλές συγκεντρώσεις προκαλούν έκζεµα, 

αλλά όχι από την χρήση του στα τρόφιµα. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το Ε490 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E491  Σορβικός εστέρας του µονοστεατικού οξέος  
Προέλευση:  

Παρασκευάζεται από την σορβιτόλη και το στεατικό οξύ, ένα φυσικό λιπαρό οξύ 

φυτικής ή ζωικής προέλευσης.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Γαλακτωµατοποιητής και σταθεροποιητής.  

Προϊόντα:  

∆ιάφορα προϊόντα.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  
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Έως 25 mg / kg σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες:  

Μεταβολίζεται σε σορβιτόλη και στεατικό οξύ, τα οποία µεταβολίζονται χωρίς 

παρενέργειες. ∆ύναται να προκαλέσει καρκίνο, έκζεµα, ζηµιές στα νεφρά και 

εσωτερικές διαταραχές. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Αν και χρησιµοποιούνται κυρίως φυτικά έλαια, η χρήση ζωικού λίπους 

(συµπεριλαµβανοµένου του χοιρινού) δεν µπορεί να αποκλειστεί. ∆ιάφορες 

οµάδες, όπως οι ακραίοι χορτοφάγοι, οι Μουσουλµάνοι και οι Εβραίοι αποφεύγουν 

αυτά τα προϊόντα. Μόνο ο παραγωγός µπορεί να δώσει λεπτοµερείς πληροφορίες 

για την προέλευση των λιπαρών οξέων. Χηµικά, τα λιπαρά οξέα φυτικής και 

ζωικής προέλευσης είναι πανοµοιότυπα. 

E492  Σορβικός εστέρας του τριστεατικού οξέος  
Προέλευση:  

Παρασκευάζεται από την σορβιτόλη και το στεατικό οξύ, ένα φυσικό λιπαρό οξύ 

φυτικής ή ζωικής προέλευσης.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Γαλακτωµατοποιητής και σταθεροποιητής.  

Προϊόντα:  

∆ιάφορα προϊόντα.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 25 mg / kg σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες:  

Μεταβολίζεται σε σορβιτόλη και στεατικό οξύ, τα οποία µεταβολίζονται χωρίς 

παρενέργειες. ∆ύναται να προκαλέσει έκζεµα, ζηµιές στα νεφρά και εσωτερικές 

διαταραχές. Επίσης µπορεί να αυξήσει την απορρόφηση των λιποδιαλυτών ουσιών. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Αν και χρησιµοποιούνται κυρίως φυτικά έλαια, η χρήση ζωικού λίπους 

(συµπεριλαµβανοµένου του χοιρινού) δεν µπορεί να αποκλειστεί. ∆ιάφορες 

οµάδες, όπως οι ακραίοι χορτοφάγοι, οι Μουσουλµάνοι και οι Εβραίοι αποφεύγουν 

αυτά τα προϊόντα. Μόνο ο παραγωγός µπορεί να δώσει λεπτοµερείς πληροφορίες 

για την προέλευση των λιπαρών οξέων. Χηµικά, τα λιπαρά οξέα φυτικής και 

ζωικής προέλευσης είναι πανοµοιότυπα. 

E493  Σορβικός εστέρας του λαουρικού οξέος  
Προέλευση:  

Παρασκευάζεται από την σορβιτόλη και το λαουρικό οξύ, ένα φυσικό λιπαρό οξύ 

φυτικής ή ζωικής προέλευσης.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Γαλακτωµατοποιητής και σταθεροποιητής.  

Προϊόντα:  

∆ιάφορα προϊόντα.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 25 mg / kg σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες:  

Μεταβολίζεται σε σορβιτόλη και λαουρικό οξύ, τα οποία µεταβολίζονται χωρίς 

παρενέργειες. ∆ύναται να προκαλέσει έκζεµα και εσωτερικές διαταραχές. ∆εν 

επιτρέπεται η χρήση του στην Αυστραλία. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Αν και χρησιµοποιούνται κυρίως φυτικά έλαια, η χρήση ζωικού λίπους 

(συµπεριλαµβανοµένου του χοιρινού) δεν µπορεί να αποκλειστεί. ∆ιάφορες 

οµάδες, όπως οι ακραίοι χορτοφάγοι, οι Μουσουλµάνοι και οι Εβραίοι αποφεύγουν 

αυτά τα προϊόντα. Μόνο ο παραγωγός µπορεί να δώσει λεπτοµερείς πληροφορίες 

για την προέλευση των λιπαρών οξέων. Χηµικά, τα λιπαρά οξέα φυτικής και 
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ζωικής προέλευσης είναι πανοµοιότυπα. 

E494  Σορβικός εστέρας του µονοελαϊκού οξέος  
Προέλευση:  

Παρασκευάζεται από την σορβιτόλη και το ελαϊκό οξύ, ένα φυσικό λιπαρό οξύ 

φυτικής ή ζωικής προέλευσης.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Γαλακτωµατοποιητής και σταθεροποιητής.  

Προϊόντα:  

∆ιάφορα προϊόντα.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 25 mg / kg σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες:  

Μεταβολίζεται σε σορβιτόλη και ελαϊκό οξύ, τα οποία µεταβολίζονται χωρίς 

παρενέργειες. ∆ύναται να προκαλέσει έκζεµα και εσωτερικές διαταραχές. ∆εν 

επιτρέπεται η χρήση του στην Αυστραλία. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Αν και χρησιµοποιούνται κυρίως φυτικά έλαια, η χρήση ζωικού λίπους 

(συµπεριλαµβανοµένου του χοιρινού) δεν µπορεί να αποκλειστεί. ∆ιάφορες 

οµάδες, όπως οι ακραίοι χορτοφάγοι, οι Μουσουλµάνοι και οι Εβραίοι αποφεύγουν 

αυτά τα προϊόντα. Μόνο ο παραγωγός µπορεί να δώσει λεπτοµερείς πληροφορίες 

για την προέλευση των λιπαρών οξέων. Χηµικά, τα λιπαρά οξέα φυτικής και 

ζωικής προέλευσης είναι πανοµοιότυπα. 

E495  Σορβικός εστέρας του µονοπαλµιτικού οξέος  
Προέλευση:  

Παρασκευάζεται από την σορβιτόλη και το παλµιτικό οξύ, ένα φυσικό λιπαρό οξύ 

φυτικής ή ζωικής προέλευσης.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Γαλακτωµατοποιητής και σταθεροποιητής.  

Προϊόντα:  

∆ιάφορα προϊόντα.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 25 mg / kg σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες:  

Μεταβολίζεται σε σορβιτόλη και παλµιτικό οξύ, τα οποία µεταβολίζονται χωρίς 

παρενέργειες. ∆ύναται να προκαλέσει ζηµιές στα νευρικά κύτταρα και τα νεφρά, 

έκζεµα και εσωτερικές διαταραχές. ∆εν επιτρέπεται η χρήση του στην Αυστραλία. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Αν και χρησιµοποιούνται κυρίως φυτικά έλαια, η χρήση ζωικού λίπους 

(συµπεριλαµβανοµένου του χοιρινού) δεν µπορεί να αποκλειστεί. ∆ιάφορες 

οµάδες, όπως οι ακραίοι χορτοφάγοι, οι Μουσουλµάνοι και οι Εβραίοι αποφεύγουν 

αυτά τα προϊόντα. Μόνο ο παραγωγός µπορεί να δώσει λεπτοµερείς πληροφορίες 

για την προέλευση των λιπαρών οξέων. Χηµικά, τα λιπαρά οξέα φυτικής και 

ζωικής προέλευσης είναι πανοµοιότυπα. 

E500  Ανθρακικό νάτριο  

E 500 (i) Ανθρακικό νάτριο  

E 500 (ii) ∆ιττανθρακικό νάτριο  

E 500 (iii) Ένα και ήµισυ ανθρακικό νάτριο  
Προέλευση:  

Παράγονται από το θαλασσινό νερό ή το αλάτι. Φυσικά µεταλλικά στοιχεία.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Ρυθµιστές οξύτητας, αλκάλια και διογκωτικοί παράγοντες.  

Προϊόντα:  
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∆ιάφορα προϊόντα.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν αναφερθεί. Στα παιδιά η ποσότητα αφοµοίωσης πρέπει να είναι 

περιορισµένη. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το Ε500 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E501  Ανθρακικό κάλιο  

E 501 (i) Ανθρακικό κάλιο  

E 501 (ii) ∆ιττανθρακικό κάλιο  

Προέλευση:  

Παράγονται από το χλωριούχο κάλιο, ένα φυσικό µεταλλικό στοιχείο.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Ρυθµιστές οξύτητας, αλκάλια και διογκωτικοί παράγοντες.  

Προϊόντα:  

∆ιάφορα προϊόντα.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν αναφερθεί. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το Ε501 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E503  Ανθρακικό αµµώνιο  

E 503 (i) Ανθρακικό αµµώνιο  

E 503 (ii) ∆ιττανθρακικό αµµώνιο  
Προέλευση:  

Παράγονται από το θειικό αµµώνιο και το ανθρακικό ασβέστιο, φυσικά µεταλλικά 

στοιχεία.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Ρυθµιστές οξύτητας, αλκάλια και διογκωτικοί παράγοντες.  

Προϊόντα:  

∆ιάφορα προϊόντα.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν αναφερθεί, εκτός από τη δηµιουργία αερίων στο στοµάχι µετά την 

χώνευση. ∆ύναται να προκαλέσει ζηµιές στα νεφρά, διαταραχές στην επεξεργασία 

τροφικών ενζύµων, ζηµιές στα νευρικά κύτταρα, νευρολογικές διαταραχές και 

εσωτερικές διαταραχές. Το ανθρακικό αµµώνιο είναι τοξικό όταν τρώτγεται 

απευθείας, εξαιτίας της ποσότητας του αµµωνίου που απελευθερώνεται. Όµως 

κατά τη διάρκεια του ψησίµατος το αµµώνιο αφαιρείται. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το Ε503 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E504  Ανθρακικό µαγνήσιο  

504 (i) Ανθρακικό µαγνήσιο  

E 504 (ii) ∆ιττανθρακικό µαγνήσιο  
Προέλευση:  

Παράγονται από το υδροξείδιο του µαγνησίου, αλλά υπάρχουν και ως φυσικά 

µεταλλικά στοιχεία.  
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Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Ρυθµιστές οξύτητας, αλκάλια και αντι-συσσωµατικοί παράγοντες.  

Προϊόντα:  

∆ιάφορα προϊόντα, όπως την παραγωγή κακάου και ποσίµου νερού, τσίχλας και 

αντισβωλικός παράγοντας στο επιτραπέζιο αλάτι.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν αναφερθεί, εκτός από το ότι σε υψηλές συγκεντρώσεις δρουν ως 

ηπακτικά (φάρµακα). 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το Ε504 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

Ε505  Ανθρακικός σίδηρος  
Προέλευση:  

Υπάρχει ως φυσικό µεταλλικό στοιχείο.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Ρυθµιστής οξύτητας, αλλά κυρίως χρησιµοποιείται για να εµπλουτίσει τα τρόφιµα 

µε σίδηρο.  

Προϊόντα:  

Χρησιµοποιείται στα εµπλουτισµένα τρόφιµα και στα φαρµακευτικά 

παρασκευάσµατα.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν αναφερθεί. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το Ε505 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E507  Υδροχλωρικό οξύ  
Προέλευση:  

Φυσικό οξύ, φυσικό οξύ στο στοµάχι. Παρασκευάζεται από το αλάτι και το θειικό 

οξύ.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Ρυθµιστής οξύτητας.  

Προϊόντα:  

Τυροκοµικά, µπύρα.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν αναφερθεί. ∆ύναται να προκαλέσει στοµαχικές και εσωτερικές 

διαταραχές. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το Ε507 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E508  Χλωριούχο κάλιο  
Προέλευση: 

Φυσικό άλας, µέρους των αλάτων του θαλασσινού νερού αλλά και πετρώδες άλας. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Αντικαθιστά το αλάτι. 

Προϊόντα:  

∆ιάφορα προϊόντα χωρίς αλάτι/χωρίς νάτριο/ ή χαµηλής περιεκτικότητας σε 

νάτριο. 
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Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν αναφερθεί, εκτός από άσχηµη οσµή και γεύση. ∆ύναται να προκαλέσει, 

σε µεγάλες ποσότητες, γαστρικό έλκος, ναυτία και εσωτερικές πληγές. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το Ε508 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E509  Χλωριούχο ασβέστιο  
Προέλευση:  

Φυσικό άλας, µέρους των αλάτων του θαλασσινού νερού αλλά και πετρώδες άλας 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Ρυθµιστής της οξύτητας, ενισχύει την σταθερότητα των φρούτων και λαχανικών, 

δεσµεύει µέταλλα 

Προϊόντα: 

Χρησιµοποιείται ευρέως, επίσης χρησιµοποιείται ως πηγή ασβεστίου σε 

συµπληρώµατα διατροφής. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν αναφερθεί. ∆ύναται να προκαλέσει, σε µεγάλες ποσότητες ναυτία και 

εσωτερικές πληγές. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το Ε509 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

Ε510  Χλωριούχο αµµώνιο  

Προέλευση: 

Φυσικό άλας, µέρους των αλάτων του θαλασσινού νερού αλλά και πετρώδες άλας 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Ρυθµιστής οξύτητας, Acidity regulator, αρωµατικό συστατικό σε ζυµωµένα 

προϊόντα όπως το ψωµί 

Προϊόντα: 

Χρησιµοποιείται σε διάφορα προϊόντα, όπως προϊόντα αλευριού, ειδικού τύπου 

καραµέλες και πόσιµο νερό (µέγιστη χρήση 0,6 mg/l), λόγω της δυνατής του όµως 

γεύσης η χρήση του είναι περιορισµένη. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν αναφερθεί. ∆ύναται να προκαλέσει µεταλλάξεις σε κόκκαλα σε 

ανθρώπους και ζώα, της υπόφυσης του εγκεφάλου. Σύµφωνα µε το ∆ιεθνή 

Οργανισµό Υγείας το χλωριούχο αµµώνιο προκαλεί απώλεια βάρους στις εγκύες, 

έµετους, µείωση της όρεξης και υπεραερισµό. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το Ε510 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E511  Χλωριούχο µαγνήσιο  
Προέλευση:  

Φυσικό άλας, µέρους των αλάτων του θαλασσινού νερού αλλά και πετρώδες άλας. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Ρυθµιστής οξύτητας 

Προϊόντα:  

Αποστειρωµένα λαχανικά 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  
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∆εν έχει καθοριστεί. 

Παρενέργειες:  

Μπορεί να λειτουργήσει ως ήπιο καθαρτικό. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το Ε511 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E512  Χλωριούχος κασσίτερος  
Προέλευση: 

Παράγεται από µεταλλεύµατα κασσιτέρου και υδροχλωρικό οξύ. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Σταθεροποιητικό. 

Προϊόντα:  

Κονσερβοποιηµένα φασόλια και σπαράγγια. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 2 mg / kg σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν αναφερθεί για την χρήση του σε τρόφιµα. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το Ε512 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E513  Θειικό οξύ  
Προέλευση:  

Παράγεται από διοξείδιο του θείου, οξυγόνο και νερό. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Οξύ και ρυθµιστής οξύτητας. 

Προϊόντα:  

Μπύρες, επεξεργασία πόσιµου νερού, παραγωγή ζάχαρης και τυροκοµικά 

προϊόντα. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν αναφερθεί κατά την χρήση του στα τρόφιµα. Χρησιµοποιείται και ως 

έντονο ηπακτικό. ∆εν επιτρέπεται η χρήση του στην Αυστραλία. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το Ε513 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E514  Θειικό νάτριο  
Προέλευση:  

Παράγεται από αλάτι και θειικό οξύ. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Συµπληρωµατικό συστατικό, σταθεροποιητικό. 

Προϊόντα:  

Τσίχλες, χρώµατα. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν αναφερθεί για την χρήση του στα τρόφιµα. Μπορεί να διαταράξει την 

ισορροπία του νερού στο σώµα. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το Ε514 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E515  Θειικό κάλιο  
Προέλευση:  
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Παράγεται από άλατα καλίου και θειικό οξύ. Φυσική ανόργανη ύλη. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Χρησιµοποιείται για επεξεργασία νερού που έχει χρησιµοποιηθεί για ζύµωση, 

υποκαθιστά το αλάτι. 

Προϊόντα:  

Μπύρες, προϊόντα χαµηλής περιεκτικότητας σε νάτριο. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν αναφερθεί για την χρήση του στα τρόφιµα. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το Ε515 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E516  Θειικό ασβέστιο  
Προέλευση:  

Παράγεται από άλατα ασβεστίου και θειικό οξύ. Φυσική ανόργανη ύλη. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Σταθεροποιητικό, συστατικό δέσµευσης µετάλλων, θρεπτικό συστατικό της ζύµης 

στο ψωµί. 

Προϊόντα:  

Χρησιµοποιείται ευρέως, ακόµα και σε φαρµακευτικά προϊόντα. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν αναφερθεί για την χρήση του στα τρόφιµα. ∆ύναται να προκαλέσει 

καρκίνο, αλλεργικές αντιδράσεις, ιλεό. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το Ε516 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E517  Θειικό αµµώνιο  
Προέλευση:  

Παράγεται από άλατα αµµωνίου και θειικό οξύ. Φυσική ανόργανη ύλη. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Σταθεροποιητικό, ουσία διατήρησης του pH, συστατικό εµπλουτισµού του ψωµιού. 

Προϊόντα:  

Προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν αναφερθεί για την χρήση του στα τρόφιµα. ∆ύναται να προκαλέσει 

αλλαγές στην ισορροπία του νερού στο σώµα και ζηµιές στα νευρικά κύτταρα. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το Ε517 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

Ε518  Θειικό µαγνήσιο  

Καθαρτικό άλας  
Προέλευση:  

Παράγεται από άλατα µαγνησίου και θειικό οξύ. Φυσική ανόργανη ύλη. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Θρεπτικό συµπλήρωµα, εµπλουτίζει τη σταθερότητα των κονσερβοποιηµένων 

λαχανικών. 

Προϊόντα:  

Μπύρες, συµπληρώµατα, κονσερβοποιηµένα λαχανικά, ηπακτικό φάρµακο. 
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Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν αναφερθεί για την χρήση του στα τρόφιµα, αλλά είναι ισχυρό 

καθαρτικό. ∆ύναται να προκαλέσει αύξηση των ωεφρών και εσωτερικές 

αιµορραγίες. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το 518 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

Ε519 Θειικός χαλκός 
Λειτουργία και χαρακτηριστικά: 

Απαραίτητο άλας του οργανισµού. 

E520  Θειικό αργίλιο (αλουµίνιο)   
Προέλευση:  

Φυσικό µεταλλικό στοιχείο από το οποίο εξάγεται το προϊόν.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Το θειικό αργίλιο χρησιµοποιείται για την καθίζηση πρωτεϊνών, παραδείγµατος 

χάριν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παρασκευής µπύρας. Ενισχύει επίσης τη 

δοµή των λαχανικών κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας.  

Προϊόντα:  

Μπύρα, πίκλες, πρωτεΐνες (αποσµητικά, ως αντιβακτηριακό)  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί.  

Παρενέργειες:  

Το αλουµίνιο αποτρέπει την απορρόφηση της βιταµίνης B. Μπορεί επίσης να 

επηρεάσει τη λειτουργία του συκωτιού σε υψηλές συγκεντρώσεις. Εντούτοις, µε 

την χρήση του E 520 οι συγκεντρώσεις είναι πολύ χαµηλές. Θεωρείται ύποπτο για 

την πρόκληση Αλτσχάιµερ. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το Ε520 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους.  

E521  Θειικό αργιλιονάτριο  

Προέλευση:  

Προέρχεται από φυσικό θειικό αργίλιο.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Ενισχύει τη δοµή των λαχανικών κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας. 

Χρησιµοποιείται ως ρυθµιστής της οξύτητας και λευκαντικό στο αλεύρι.  

Προϊόντα:  

Αλεύρι, τυρί, είδη ζαχαροπλαστικής.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί.  

Παρενέργειες:  

Το αλουµίνιο αποτρέπει την απορρόφηση της βιταµίνης B. Μπορεί επίσης να 

επηρεάσει τη λειτουργία του συκωτιού σε υψηλές συγκεντρώσεις. Εντούτοις, µε 

την χρήση του E 521 οι συγκεντρώσεις είναι πολύ χαµηλές. ∆ύναται να 

προκαλέσει καρκίνο, ζηµιές στο έµβρυο, αλλεργικές αντιδράσεις και εσωτερικές 

ενοχλήσεις. Θεωρείται ύποπτο για την πρόκληση Αλτσχάιµερ. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το Ε521 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

Ε522 Θειικό αργιλιοκάλιο 
Παρενέργειες:  

Θεωρείται ύποπτο για την πρόκληση Αλτσχάιµερ. 
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E523  Θειικό αργιλιοαµµώνιο  
Προέλευση:  

Προέρχεται από φυσικό θειικό αργίλιο.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Χρησιµοποιείται ως όξινη πηγή στο baking powder για προϊόντα αρτοποιίας, όταν 

ψήνεται σε υψηλές θερµοκρασίες. Επίσης σταθεροποιεί τα χρώµα.  

Προϊόντα:  

Βιοµηχανική baking powder.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 0.6 mg / kg σωµατικού βάρους.  

Παρενέργειες:  

Παρενέργειες:  

Το αλουµίνιο αποτρέπει την απορρόφηση της βιταµίνης B. Μπορεί επίσης να 

επηρεάσει τη λειτουργία του συκωτιού σε υψηλές συγκεντρώσεις. Εντούτοις, µε 

την χρήση του E 521 οι συγκεντρώσεις είναι πολύ χαµηλές. ∆ύναται να 

προκαλέσει καρκίνο, ζηµιές στο έµβρυο, αλλεργικές αντιδράσεις και εσωτερικές 

ενοχλήσεις. Θεωρείται ύποπτο για την πρόκληση Αλτσχάιµερ. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το Ε523 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E524  Υδροξείδιο του νατρίου  

Καυστική σόδα  

Προέλευση:  

Προέρχεται από το φυσικό άλας.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Ισχυρό αλκάλιο χρησιµοποιείται ως ρυθµιστής οξύτητας. Επίσης χρησιµοποιείται 

για την ενίσχυση της βιοµηχανικής αποφλοίωση φρούτων, για την ενίσχυση του 

χρώµατος των ελιών και για την παρασκευή της καραµέλας.  

Προϊόντα:  

Πολλά προϊόντα συµπεριλαµβανοµένων των προϊόντων αρτοποιίας, κακάο, κρέµα 

καφέ και µαύρες ελιές.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί.  

Παρενέργειες:  

Καµία γνωστή. ∆ύναται να προκαλέσει καρκίνο, ζηµιές στο έµβρυο, αλλεργικές 

αντιδράσεις και εσωτερικές ενοχλήσεις, δηλητηρίαση. ∆εν επιτρέπεται η χρήση 

του στην Αυστραλία. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το Ε524 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E525  Υδροξείδιο του καλίου  
Προέλευση:  

Προέρχεται από το φυσικό άλας χλωριούχο κάλιο.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Ισχυρό αλκάλιο χρησιµοποιείται ως ρυθµιστής οξύτητας. Επίσης χρησιµοποιείται 

για την ενίσχυση της βιοµηχανικής αποφλοίωση φρούτων και για την ενίσχυση του 

χρώµατος των ελιών.  

Προϊόντα:  

Προϊόντα αρτοποιίας, κακάο, µαύρες ελιές και το χρώµα ανάτο (E 160 b).  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί.  

Παρενέργειες:  

Καµία γνωστή. ∆ύναται να προκαλέσει καρκίνο, ζηµιές στο έµβρυο, αλλεργικές 
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αντιδράσεις και εσωτερικές ενοχλήσεις, δηλητηρίαση. ∆εν επιτρέπεται η χρήση 

του στην Αυστραλία. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το Ε525 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E526  Υδροξείδιο του ασβεστίου  
Προέλευση:  

Προέρχεται από το φυσικό άλας του οξειδίου του ασβεστίου.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Ισχυρό αλκάλιο, χρησιµοποιείται ως ρυθµιστικό οξύτητας για παράδειγµα στο 

κρασί. ∆ιάλυµα υδροξειδίου του ασβεστίου µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να 

διατηρήσει αυγά. ∆ιάλυµα υδροξειδίου του ασβεστίου µε ζάχαρη (1:3) 

χρησιµοποιείται για τη ρύθµιση της οξύτητας σε κατεψυγµένα προϊόντα. Ενισχύει 

τη δοµή των λαχανικών κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας.  

Προϊόντα:  

Τυρί, κακάο, κρασί, µοσχοκάρυδο, γλυκά κατεψυγµένα προϊόντα, αποξηραµένα 

ψάρια.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί.  

Παρενέργειες:  

Καµία γνωστή. Θεωρείται ότι µπορεί να προκαλέσει καρκίνο, ζηµιές στο έγγραφο, 

αλλεργικές αντιδράσεις. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το Ε526 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E527  Υδροξείδιο του αµµωνίου  

Προέλευση:  

Παράγεται από αµµωνία και νερό.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Ισχυρό αλκάλιο, χρησιµοποιείται ως ρυθµιστικό οξύτητας. Επίσης χρησιµοποιείται 

για την παραγωγή καραµέλας και την επεξεργασία του κακάου και του ποσίµου 

νερού.  

Προϊόντα:  

Αυγά και κακάο, χρώµατα.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί.  

Παρενέργειες:  

Καµία γνωστή. Θεωρείται ότι µπορεί να προκαλέσει νευρολογικές διαταραχές. ∆εν 

επιτρέπεται η χρήση του στην Αυστραλία. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το Ε527 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E528  Υδροξείδιο του µαγνησίου  
Προέλευση:  

Προέρχεται από φυσικά µεταλλικά στοιχεία.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Ισχυρό αλκαλικό, χρησιµοποιείται για τη ρύθµιση της οξύτητας. Χρησιµοποιείται 

στο τυρί για την ενίσχυση της ρενίνης και σταθεροποιεί το χρώµα λαχανικών κατά 

τη διάρκεια της κονσερβοποίησης.  

Προϊόντα:  

Τυρί, κονσερβοποιηµένα λαχανικά.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί.  
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Παρενέργειες:  

Καθαρτικό σε υψηλές συγκεντρώσεις. ∆εν επιτρέπεται η χρήση του στην 

Αυστραλία. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το Ε528 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E529  Οξείδιο του ασβεστίου  
Προέλευση:  

Προέρχεται από την κιµωλία.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Χρησιµοποιείται ως ρυθµιστικό της οξύτητας. Επίσης χρησιµοποιείται στην 

παραγωγή της ζάχαρης για την αποµάκρυνση ακαθαρσιών, στα προϊόντα 

αρτοποιίας ως σταθεροποιητικό και στις ζύµες ως θρεπτικό συστατικό. 

Χρησιµοποιείται επίσης για την προετοιµασία των εντέρων για λουκάνικα (ως 

µεµβράνη, όχι ως γέµιση) και την επεξεργασία του ποσίµου νερού.  

Προϊόντα:  

Κακάο, προϊόντα αρτοποιίας, έντερα.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί.  

Παρενέργειες:  

Καµία γνωστή. Θεωρείται ως ισχυρό διαβρωτικό και δύναται να προκαλέσει 

αλλεργικές αντιδράσεις και ζηµιές στα εσωτερικά όργανα. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το Ε529 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E530  Οξείδιο του µαγνησίου  

Προέλευση:  

Παράγεται από διάφορα µεταλλικά στοιχεία.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Χρησιµοποιείται ως ρυθµιστικό οξύτητας και παράγοντας αντι-συσσωµάτωσης.  

Προϊόντα:  

Κακάο, προϊόντα αρτοποιίας.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί.  

Παρενέργειες:  

Το µαγνήσιο δρα ως καθαρτικό σε υψηλές συγκεντρώσεις. ∆ύναται να προκαλέσει 

αλλεργικές αντιδράσεις και ζηµιές στα εσωτερικά όργανα. ∆εν επιτρέπεται η 

χρήση του στην Αυστραλία. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το Ε530 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E535  Σιδηροκυανιούχο νάτριο  

Προέλευση:  

Παράγεται από σιδηροκυανιούχο υδρογόνο και καυστικό νάτριο.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Χρησιµοποιείται για τη δέσµευση µετάλλων και ως παράγοντας αντι-

συσσωµάτωσης.  

Προϊόντα:  

Αλάτι.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 25 mg / kg σωµατικού βάρους.  

Παρενέργειες:  

Καµία στις συγκεντρώσεις στις οποίες χρησιµοποιείται. Η χρήση του είναι πολύ 
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περιορισµένη κυρίως λόγω του ισχυρού κίτρινου χρώµατος. ∆ύναται να 

προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις και ζηµιές στα εσωτερικά όργανα. Περιέχει το 

θανατηφόρο δηλητήριο κυάνιο. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το Ε535 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους.  

E536  Σιδηροκυανιούχο κάλιο  
Προέλευση:  

Παράγεται από σιδηροκυανιούχο υδρογόνο και καυστικό κάλιο.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Χρησιµοποιείται ως παράγοντας αντι-συσσωµάτωσης, καθώς επίσης και στην 

αποµάκρυνση του χαλκού από το κόκκινο κρασί. Ο χαλκός χρησιµοποιείται ως 

µυκητοκτόνο στα σταφύλια.  

Προϊόντα:  

Αλάτι.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 25 mg / kg σωµατικού βάρους.  

Παρενέργειες:  

Καµία στις συγκεντρώσεις στις οποίες χρησιµοποιείται. Περιέχει το θανατηφόρο 

δηλητήριο κυάνιο. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το Ε536 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

Ε537  Σιδηροκυανιούχο µαγγάνιο  
Προέλευση:  

Προέρχεται από µαγγάνιο-κυανιούχο υδρογόνο και υδροξείδιο του σιδήρου.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Χρησιµοποιείται ως παράγοντας αντι-συσσωµάτωσης  

Προϊόντα:  

Σκόνη γλυκόριζας (salmiak).  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί.  

Παρενέργειες:  

Καµία στις συγκεντρώσεις στις οποίες χρησιµοποιείται. Περιέχει το θανατηφόρο 

δηλητήριο κυάνιο. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το 537 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους.  

E538  Σιδηροκυανιούχο ασβέστιο  
Προέλευση:  

Παράγεται από σιδηροκυανιούχο υδρογόνο και υδροξείδιο του ασβεστίου.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Χρησιµοποιείται ως παράγοντας αντι-συσσωµάτωσης  

Προϊόντα:  

Αλάτι χαµηλής περιεκτικότητας σε νάτριο.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 25 mg / kg σωµατικού βάρους.  

Παρενέργειες:  

Καµία στις συγκεντρώσεις στις οποίες χρησιµοποιείται. Περιέχει το θανατηφόρο 

δηλητήριο κυάνιο. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το Ε538 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 
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Ε539  Θειοθειικό νάτριο  
Προέλευση:  

Προϊόν χηµικής κατεργασίας.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Χρησιµοποιείται ως αντιοξειδωτικό, ιδιαίτερα για να αποτρέψει το ενζυµατικό 

µαύρισµα σε προϊόντα πατάτας.  

Προϊόντα:  

Προϊόντα πατάτας.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 0,7 mg / kg σωµατικού βάρους.  

Παρενέργειες:  

Το θειοθειικό άλας µετατρέπεται σε θειώδες και έχει παρόµοιες παρενέργειες, 

βλέπε E221.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το 539 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

Ε540  Πυροφωσφορικό διασβέστιο  
Λειτουργίες και χαρακτηριστικά: 

∆ιογκωτικός παράγοντας. 

Παρενέργειες: 

Προκαλεί µείωση της παραγωγής σπέρµατος. ∆εν επιτρέπεται η χρήση του στην 

Αυστραλία. 

E541  Φωσφορικό αργιλιονάτριο  

E541 (i) : Όξινο φωσφορικό αργιλιονάτριο  

E541 (ii) : Αλκαλικό φωσφορικό αργιλιονάτριο  
Προέλευση:  

Παρασκευάζεται χηµικά από αργίλιο, φωσφορικό οξύ και καυστικά νάτριο.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Η όξινη µορφή του χρησιµοποιείται στο baking powder ώστε να επιβραδύνει την 

διεργασία του ψησίµατος σε χαµηλές θερµοκρασίες, η αλκαλική µορφή του 

χρησιµοποιείται ως γαλακτωµατοποιητικό στο επεξεργασµένο τυρί.  

Προϊόντα:  

Προϊόντα αρτοποιίας, επεξεργασµένο τυρί.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης :  

Έως 0,6 mg / kg σωµατικού βάρους.  

Παρενέργειες:  

Το αργίλιο δυσχεραίνει την απορρόφηση ασβεστίου και φωσφόρου στο σώµα. Οι 

συγκεντρώσεις του E 541 είναι γενικά τόσο χαµηλές ώστε δεν αναµένεται να 

εµφανίζονται παρενέργειες. Θεωρείται ύποπτο για την πρόκληση της νόσου 

Αλτσχάιµερ. ∆εν επιτρέπεται η χρήση του στην Αυστραλία. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το Ε541 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

Ε542  Εδώδιµος φώσφορος από τα οστά   
Προέλευση:  

Παράγεται από οστά ζώων.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Χρησιµοποιείται ως παράγοντας αντι-συσσωµάτωσης, γαλακτωµατοποιητής και 

πηγή φωσφόρου σε συµπληρώµατα διατροφής. Κυριότερα χρησιµοποιείται σε 

καλλυντικά (όπως οι οδοντόπαστες).  

Προϊόντα:  

Ξηρά προϊόντα, ζάχαρη από ζαχαροκάλαµο.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  
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Έως 70 mg / kg σωµατικού βάρους.  

Παρενέργειες:  

Τα φωσφορικά άλατα είναι πολύ σηµαντικά για το σώµα. Για να αποτραπεί όµως η 

έλλειψη ασβεστίου, η χρήση τους είναι περιορισµένη καθώς δεσµεύουν ταχύτητα 

ασβέστιο. ∆εν παρουσιάζουν παρενέργειες.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Το 542 δεν µπορεί να καταναλωθεί από χορτοφάγους, ακραίους και µη, 

Μουσουλµάνους, Εβραίους και Ινδουιστές. Το προϊόν φτιάχνεται από οστά ζώων 

όπως χοίρους και βοοειδή.  

Ε543  Πολυφωσφορικό ασβεστιονάτριο  
Προέλευση:  

Παράγεται από φωσφορικό νάτριο και φωσφορικό ασβέστιο µη ζωικής 

προέλευσης.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Χρησιµοποιείται ως γαλακτωµατοποιητικό και σταθεροποιητικό.  

Προϊόντα:  

Επεξεργασµένο τυρί, κατεψυγµένα προϊόντα αρτοποιίας.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 70 mg / kg σωµατικού βάρους.  

Παρενέργειες:  

Τα πολυφωσφορικά άλατα µπορεί να εµποδίσουν την δράση των ένζυµων της 

πέψης όταν βρίσκονται σε υψηλές συγκεντρώσεις.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το 543 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

Ε544  Πολυφωσφορικό ασβέστιο  

Προέλευση:  

Παράγεται µε θέρµανση του φωσφορικού ασβεστίου.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Χρησιµοποιείται ως γαλακτωµατοποιητικό και σταθεροποιητικό.  

Προϊόντα:  

Επεξεργασµένο τυρί.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 70 mg / kg σωµατικού βάρους.  

Παρενέργειες:  

Τα πολυφωσφορικά άλατα µπορεί να εµποδίσουν την δράση των ένζυµων της 

πέψης όταν βρίσκονται σε υψηλές συγκεντρώσεις.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το 544 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

Ε545  Πολυφωσφορικό αµµώνιο  

Προέλευση:  

Παράγεται µε θέρµανση του όξινου φωσφορικού αµµωνίου.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Χρησιµοποιείται ως γαλακτωµατοποιητικό και σταθεροποιητικό. Επίσης, 

χρησιµοποιείται ως θρεπτικό συστατικό στις ζύµες και αυξάνει την ικανότητα 

δέσµευσης νερού.  

Προϊόντα:  

Επεξεργασµένο τυρί, κατεψυγµένα πουλερικά.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 70 mg / kg σωµατικού βάρους.  

Παρενέργειες:  

Τα πολυφωσφορικά άλατα µπορεί να εµποδίσουν την δράση των ένζυµων της 
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πέψης όταν βρίσκονται σε υψηλές συγκεντρώσεις. ∆εν επιτρέπεται η χρήση του 

στην Αυστραλία. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το 545 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

Ε546  Πολυφωσφορικό µαγνήσιο   
Προέλευση:  

Παράγεται µε θέρµανση του φωσφορικού µαγνησίου.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Χρησιµοποιείται ως γαλακτωµατοποιητικό και σταθεροποιητικό.  

Προϊόντα:  

Επεξεργασµένο τυρί.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 70 mg / kg σωµατικού βάρους.  

Παρενέργειες:  

Τα πολυφωσφορικά άλατα µπορεί να εµποδίσουν την δράση των ένζυµων της 

πέψης όταν βρίσκονται σε υψηλές συγκεντρώσεις.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το 546 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

Ε550  Πυριτικά άλατα του νατρίου  

550 (i) Πυριτικό νάτριο  

550 (ii) Μεταπυριτικό νάτριο  
Προέλευση:  

Παράγεται µε τη θέρµανση διοξειδίου του πυριτίου (κουάρτς, άµµος) και 

ανθρακικό νάτριο.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Χρησιµοποιείται ως παράγοντας αντι-συσσωµάτωσης, για τη διατήρηση των 

αυγών και να ενισχύσει την µηχανική αποφλοίωση στα ροδάκινα. Επίσης, 

χρησιµοποιείται και στα αρώµατα.  

Προϊόντα:  

Κονσερβοποιηµένα ροδάκινα, διατηρηµένα αυγά, σκόνη βανίλιας.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί.  

Παρενέργειες:  

Καµία γνωστή.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το 550 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E551  ∆ιοξείδιο του πυριτίου  

Κουάρτς, χαλαζίας  

Προέλευση:  

Παράγεται από την άµµο.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Χρησιµοποιείται ως παράγοντας αντι-συσσωµάτωσης, για την αποµάκρυνση 

πρωτεϊνών και ζυµών στη µπύρα, καθώς και ως αντι-αφριστικός παράγοντας.  

Προϊόντα:  

Πολλά ξηρά προϊόντα.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί.  

Παρενέργειες:  

Καµία γνωστή.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  
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Κανένας, το 551 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E552 Πυριτικό ασβέστιο  
Προέλευση:  

Παράγεται από την κιµωλία και ειδική άµµο.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Χρησιµοποιείται ως παράγοντας αντι-συσσωµάτωσης.  

Προϊόντα:  

Πολλά ξηρά προϊόντα.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί.  

Παρενέργειες:  

Καµία γνωστή.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το 552 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E553  Πυριτικό µαγνήσιο  

E533a (i) Ορθοπυριτικό µαγνήσιο σακχάρων  

E553a (ii) Τριπυριτικό µαγνήσιο  

E553b / E553 (iii) Τάλκης  
Προέλευση:  

Παράγεται από θειικό µαγνήσιο και πυριτικό νάτριο ή κατευθείαν από µέταλλα 

όπως ο τάλκης, το σήπιο και ο στεατίτης.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Χρησιµοποιείται ως παράγοντας αντι-συσσωµάτωσης και γέµισης. Επίσης, ως 

επικαλυπτικό µέσο  

Προϊόντα:  

Πολλά ξηρά προϊόντα. Κυρίως χρησιµοποιείται στα καλλυντικά.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης :  

∆εν έχει καθοριστεί.  

Παρενέργειες:  

Καµία γνωστή. ∆εν επιτρέπεται η χρήση του στην Αυστραλία. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το 553 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E554  Πυριτικό αργιλιονάτριο  
Προέλευση:  

Παράγεται από διάφορα φυσικά µεταλλικά στοιχεία.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Χρησιµοποιείται ως παράγοντας αντι-συσσωµάτωσης σε αλάτι, υποκατάστατα 

σκόνης γάλακτος και άλευρα. 

Προϊόντα:  

Πολλά ξηρά προϊόντα.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί.  

Παρενέργειες:  

Καµία γνωστή. Θεωρείται νευροτοξική ουσία και δύναται να προκαλέσει 

προβλήµατα στον πλακούντα των εγκύων και πιθανώς τη νόσο Αλτσχάιµερ. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το E 554 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E555  Πυριτικό αργιλιοκάλιο  
Προέλευση:  
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Παράγεται από διάφορα φυσικά µεταλλικά στοιχεία.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Χρησιµοποιείται ως παράγοντας αντι-συσσωµάτωσης.  

Προϊόντα:  

Ξηρά προϊόντα, αλλά χρησιµοποιείται ελάχιστα.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί.  

Παρενέργειες:  

Καµία γνωστή.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το E 555 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E556  Πυριτικό αργιλιοασβέστιο  
Προέλευση:  

Παράγεται από διάφορα φυσικά µεταλλικά στοιχεία.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Χρησιµοποιείται ως παράγοντας αντι-συσσωµάτωσης.  

Προϊόντα:  

Ξηρά προϊόντα, αλλά χρησιµοποιείται ελάχιστα.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί.  

Παρενέργειες:  

Καµία γνωστή. Θεωρείται νευροτοξική ουσία και δύναται να προκαλέσει 

προβλήµατα στον πλακούντα των εγκύων και πιθανώς τη νόσο Αλτσχάιµερ. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το E 556 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

Ε557  Πυριτιούχος ψευδάργυρος  
Προέλευση:  

Παράγεται από το µέταλλο Βιλλεµίτη, επίσης παράγεται από οξείδιο του πυριτίου 

και οξείδιο του ψευδαργύρου.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Χρησιµοποιείται ως παράγοντας αντι-συσσωµάτωσης.  

Προϊόντα:  

Ξηρά προϊόντα, αλλά χρησιµοποιείται ελάχιστα.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί.  

Παρενέργειες:  

Καµία γνωστή.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το 557 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E558  Μπεντονίτης  
Προέλευση:  

Φυσική µορφή αργίλου ηφαιστειακής προέλευσης.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Χρησιµοποιείται ως παράγοντας αντι-συσσωµάτωσης και γαλακτωµατοποιητικό. 

Επίσης χρησιµοποιείται για τη διευκρίνιση παρασκευασµάτων φυσικών χυµών.  

Προϊόντα:  

Χυµούς φρούτων, αρώµατα. Κυρίως χρησιµοποιείται σε καλλυντικά.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί.  

Παρενέργειες:  
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Καµία γνωστή.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το E 558 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E559  Καολίνης (δοµή αργίλου)  

Καολίνης, πυριτιούχο αργίλιο του νατρίου ασβεστίου  
Προέλευση:  

Ένας λεπτός συνήθως άσπρος άργιλος που διαµορφώνεται από τη διάβρωση των 

στυπτηριακών µεταλλευµάτων (όπως ο άστριος).  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Χρησιµοποιείται ως παράγοντας αντι-συσσωµάτωσης και ως φορέας αρωµατικών 

ουσιών.  

Προϊόντα:  

Στιγµιαίος καφές, σκόνη γάλακτος, αρώµατα. Χρησιµοποιείται κυρίως στα 

καλλυντικά και τα φαρµακευτικά παρασκευάσµατα (αντιοξικό).  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί.  

Παρενέργειες:  

Καµία γνωστή.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το E 559 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E570  Στεατικό οξύ  
Προέλευση:  

Αποτελεί συστατικό οποιουδήποτε λίπους. Εµπορικά παράγεται λάδι 

βαµβακόσπορων, αλλά η ζωική προέλευση δεν µπορεί να αποκλειστεί.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Χρησιµοποιείται ως παράγοντας αντι-συσσωµάτωσης και πλαστικοποιητής στις 

τσίχλες. Επίσης χρησιµοποιείται στις αρωµατικές ουσίες.  

Προϊόντα:  

Τσίχλες, αρωµατικές ουσίες βουτύρου, προϊόντα αρτοποιίας. Επίσης 

χρησιµοποιείται σε καλλυντικά και φαρµακευτικά παρασκευάσµατα.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί.  

Παρενέργειες:  

Καµία γνωστή.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Αν και το στεατικό οξύ και οι εστέρες του λαµβάνονται εµπορικά από φυτικές 

πηγές, η χρήση του ζωικού λίπους (συµπεριλαµβανοµένου του χοιρινού και του 

βοδινού κρέατος) δεν µπορεί να αποκλειστεί. Μόνο ο παραγωγός µπορεί να 

παρέχει τις πληροφορίες για την προέλευση. Η χρήση από ακραίους και µη 

χορτοφάγους, Μουσουλµάνους, Εβραίους και Ινδουιστές δεν συστήνεται.  

Ε571  Στεατικό αµµώνιο  
Προέλευση:  

Αµµωνιακό άλας του στεατικού οξέος, E 570.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Χρησιµοποιείται ως παράγοντας αντι-συσσωµάτωσης και αντι-αφριστικό στην 

παραγωγή της ζάχαρης.  

Προϊόντα:  

Ζάχαρη, αλλά κυρίως χρησιµοποιείται σε καλλυντικά.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί.  

Παρενέργειες:  
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Καµία γνωστή.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Αν και το στεατικό οξύ και οι εστέρες του λαµβάνονται εµπορικά από φυτικές 

πηγές, η χρήση του ζωικού λίπους (συµπεριλαµβανοµένου του χοιρινού και του 

βοδινού κρέατος) δεν µπορεί να αποκλειστεί. Μόνο ο παραγωγός µπορεί να 

παρέχει τις πληροφορίες για την προέλευση. Η χρήση από ακραίους και µη 

χορτοφάγους, Μουσουλµάνους, Εβραίους και Ινδουιστές δεν συστήνεται. 

Ε572  Στεατικό µαγνήσιο  
Προέλευση:  

Άλας µαγνησίου του στεατικού οξέος, E570.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Χρησιµοποιείται ως παράγοντας αντι-συσσωµάτωσης και γαλακτωµατοποιητικό.  

Προϊόντα:  

Προϊόντα ζαχαροπλαστικής. Κυρίως χρησιµοποιείται σε καλλυντικά (πούδρα για 

µωρά).  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί.  

Παρενέργειες:  

Καµία γνωστή.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Αν και το στεατικό οξύ και οι εστέρες του λαµβάνονται εµπορικά από φυτικές 

πηγές, η χρήση του ζωικού λίπους (συµπεριλαµβανοµένου του χοιρινού και του 

βοδινού κρέατος) δεν µπορεί να αποκλειστεί. Μόνο ο παραγωγός µπορεί να 

παρέχει τις πληροφορίες για την προέλευση. Η χρήση από ακραίους και µη 

χορτοφάγους, Μουσουλµάνους, Εβραίους και Ινδουιστές δεν συστήνεται.  

Ε573  Στεατικό αλουµίνιο (αργίλιο)  

Προέλευση:  

Άλας αργιλίου του στεατικού οξέος, E570.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Χρησιµοποιείται ως παράγοντας αντι-συσσωµάτωσης, πλαστικοποιητικό και 

γαλακτωµατοποιητικό.  

Προϊόντα:  

Τσίχλες, στιγµιαίος καφές.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί.  

Παρενέργειες:  

Καµία γνωστή.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Αν και το στεατικό οξύ και οι εστέρες του λαµβάνονται εµπορικά από φυτικές 

πηγές, η χρήση του ζωικού λίπους (συµπεριλαµβανοµένου του χοιρινού και του 

βοδινού κρέατος) δεν µπορεί να αποκλειστεί. Μόνο ο παραγωγός µπορεί να 

παρέχει τις πληροφορίες για την προέλευση. Η χρήση από ακραίους και µη 

χορτοφάγους, Μουσουλµάνους, Εβραίους και Ινδουιστές δεν συστήνεται. 

E574  Γλουκονικό οξύ  
Προέλευση:  

Παράγεται είτε τεχνητά ή από µύκητες στη ζάχαρη.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

∆εσµεύει µεταλλικά ιόντα σε διαλύµατα.  

Προϊόντα:  

Χυµοί φρούτων, σκόνη ζελέ.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 50 mg / kg σωµατικού βάρους.  

Παρενέργειες:  
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Καµία γνωστή.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το Ε574 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E575  D- γλουκονο -1, 5- λακτόνη  
Προέλευση:  

Παράγεται είτε τεχνητά ή από βακτήρια στη ζάχαρη.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

∆εσµεύει µεταλλικά ιόντα σε διαλύµατα σε πολλά προϊόντα. Χρησιµοποιείται 

επίσης για την αποφυγή της καθίζησης του ασβεστίου και µαγνησίου.  

Προϊόντα:  

Πολλά διαφορετικά µεταξύ τους προϊόντα.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί.  

Παρενέργειες:  

Καµία γνωστή.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το Ε575 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E576  Γλουκονικό νάτριο  
Προέλευση:  

Άλας νατρίου του γλουκονικού οξέος, E574.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

∆εσµεύει µεταλλικά ιόντα σε διαλύµατα σε πολλά προϊόντα. Επίσης θρεπτικό 

συστατικό για ζύµες.  

Προϊόντα:  

Πολλά διαφορετικά µεταξύ τους προϊόντα.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 5 0 mg / kg σωµατικού βάρους.  

Παρενέργειες:  

Καµία γνωστή. ∆εν επιτρέπεται η χρήση του στην Αυστραλία. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το Ε576 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E577  Γλουκονικό κάλιο  
Προέλευση:  

Άλας καλίου του γλουκονικού οξέος, E574.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

∆εσµεύει µεταλλικά ιόντα σε διαλύµατα σε πολλά προϊόντα. Επίσης θρεπτικό 

συστατικό για ζύµες.  

Προϊόντα:  

Σκόνη πουτίγκας, γαλατόπιτα.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 50 mg / kg σωµατικού βάρους.  

Παρενέργειες:  

Καµία γνωστή.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το Ε577 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E578  Γλουκονικό ασβέστιο  
Προέλευση:  

Άλας ασβεστίου του γλουκονικού οξέος, E574.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  
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Χρησιµοποιείται ως παράγοντας αντι-συσσωµάτωσης και ενισχύει τη δοµή των 

κονσερβοποιηµένων λαχανικών.  

Προϊόντα:  

Σκόνη πουτίγκας, γαλατόπιτα, κονσερβοποιηµένα λαχανικά, προϊόντα αρτοποιίας.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 50 mg / kg σωµατικού βάρους.  

Παρενέργειες:  

Καµία γνωστή.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το Ε578 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E579  Γλουκονικός σίδηρος  

Προέλευση:  

Άλας σιδήρου του γλουκονικού οξέος, E574.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Χρωστική (κίτρινη, κόκκινη ή µαύρη) και συµπλήρωµα σιδήρου.  

Προϊόντα:  

Ελιές, συµπληρώµατα διατροφής.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 0,8 mg / kg σωµατικού βάρους.  

Παρενέργειες:  

Καµία γνωστή.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το Ε579 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους.  

E585  Φερολακτόνη ή σιδηρούχα λακτόνη  

Προέλευση:  

Άλας σιδήρου του γαλακτικού οξέος, E270.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Συµπλήρωµα σιδήρου.  

Προϊόντα:  

Βρεφικές τροφές.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 0,8 mg / kg σωµατικού βάρους.  

Παρενέργειες:  

Καµία γνωστή.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το γαλακτικό οξύ και τα άλατά του µπορούν να καταναλωθούν από όλες 

τις θρησκευτικές οµάδες, καθώς και από ακραίους και µη χορτοφάγους. Αν και το 

όνοµα αναφέρεται στο γάλα, δεν παρασκευάζεται από αυτό, εποµένως είναι 

κατάλληλο για άτοµα µε αλλεργία στο γάλα ή δυσανεξία στη λακτόζη.  

E620  Γλουταµινικό οξύ  

Προέλευση:  

Φυσικό αµινοξύ (δοµικό συστατικό των πρωτεϊνών). Εµπορικά παρασκευάζεται 

από τη µελάσα µε βακτηριακή ζύµωση. Επίσης παρασκευάζεται από πρωτεΐνες των 

λαχανικών όπως το γλουτένιο ή πρωτεΐνες σόγιας. Το γλουταµινικό οξύ και οι 

εστέρες του βρίσκονται σε όλες τις πρωτεΐνες. Ελεύθεροι εστέρες του 

γλουταµινικού οξέος βρίσκονται σε µεγάλες συγκεντρώσεις στο ωριµασµένο τυρί, 

το µητρικό γάλα, τις ντοµάτες και τις σαρδέλες.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Ενισχυτικό γεύσης. Το γλουταµινικό οξύ και οι εστέρες του αποδίδουν µια 

µοναδική γεύση αποκαλούµενη "ουµάµι" (umami), έτσι ελαττώνουν την 

απαραίτητη ποσότητα σε αλάτι που χρειάζεται ένα προϊόν.  
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Προϊόντα:  

Πολλά διαφορετικά µεταξύ τους προϊόντα.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί. Οι εστέρες του γλουταµινικού οξέος δεν µπορούν να 

χρησιµοποιούνται σε προϊόντα που απευθύνονται σε παιδία ηλικίας κάτω των 12 

εβδοµάδων.  

Παρενέργειες:  

Παρά το γεγονός ότι έχουν αναφερθεί πολλές παρενέργειες για τους εστέρες του 

γλουταµινικού οξέος, δεν έχουν τεκµηριωθεί επιστηµονικά. Τα παιδιά θα πρέπει να 

το αποφεύγουν. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας. Το γλουταµινικό οξύ και οι εστέρες του µπορούν να καταναλωθούν από 

όλες τις θρησκευτικές οµάδες, ακραίους και µη χορτοφάγους. Τα προϊόντα δεν 

περιέχουν γλουτένιο.  

E621  Γλουταµινικό µονο-νάτριο  

MSG 
Προέλευση:  

Εστέρας νατρίου του γλουταµινικού οξέος (E620), φυσικό αµινοξύ (δοµικό 

συστατικό των πρωτεϊνών). Εµπορικά παρασκευάζεται από τη µελάσα µε 

βακτηριακή ζύµωση. Επίσης παρασκευάζεται από πρωτεΐνες των λαχανικών όπως 

το γλουτένιο ή πρωτεΐνες σόγιας. Το γλουταµινικό οξύ και οι εστέρες του 

βρίσκονται σε όλες τις πρωτεΐνες. Ελεύθεροι εστέρες του γλουταµινικού οξέος 

βρίσκονται σε µεγάλες συγκεντρώσεις στο ωριµασµένο τυρί, το µητρικό γάλα, τις 

ντοµάτες και τις σαρδέλες.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Ενισχυτικό γεύσης. Το γλουταµινικό οξύ και οι εστέρες του αποδίδουν µια 

µοναδική γεύση αποκαλούµενη " ουµάµι " (umami), έτσι ελαττώνουν την 

απαραίτητη ποσότητα σε αλάτι που χρειάζεται ένα προϊόν.  

Προϊόντα:  

Πολλά διαφορετικά µεταξύ τους προϊόντα.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί. Οι εστέρες του γλουταµινικού οξέος δεν µπορούν να 

χρησιµοποιούνται σε προϊόντα που απευθύνονται σε παιδία ηλικίας κάτω των 12 

εβδοµάδων.  

Παρενέργειες:  

Παρά το γεγονός ότι έχουν αναφερθεί πολλές παρενέργειες για τους εστέρες του 

γλουταµινικού οξέος, δεν έχουν τεκµηριωθεί επιστηµονικά. ∆εν επιτρέπεται η 

χρήση του σε παιδικές τροφές. ∆ύναται να προκαλέσει κρίσεις αλλεργίας, ζηµιές 

στα νεφρά, επιλεκτικές κρίσεις, ζηµιές στο έµβρυο, ορµονικές διαταραχές, 

στειρότητα στις γυναίκες, ζηµιές στο συκώτι και στα νευρικά κύτταρα, κρίσεις 

άσθµατος. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας. Το γλουταµινικό οξύ και οι εστέρες του µπορούν να καταναλωθούν από 

όλες τις θρησκευτικές οµάδες, ακραίους και µη χορτοφάγους. Τα προϊόντα δεν 

περιέχουν γλουτένιο. 

E622  Γλουταµινικό µονο-κάλιο  

Προέλευση:  

Εστέρας καλίου του γλουταµινικού οξέος (E620), φυσικό αµινοξύ (δοµικό 

συστατικό των πρωτεϊνών). Εµπορικά παρασκευάζεται από τη µελάσα µε 

βακτηριακή ζύµωση. Επίσης παρασκευάζεται από πρωτεΐνες των λαχανικών όπως 

το γλουτένιο ή πρωτεΐνες σόγιας. Το γλουταµινικό οξύ και οι εστέρες του 

βρίσκονται σε όλες τις πρωτεΐνες. Ελεύθεροι εστέρες του γλουταµινικού οξέος 

βρίσκονται σε µεγάλες συγκεντρώσεις στο ωριµασµένο τυρί, το µητρικό γάλα, τις 
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ντοµάτες και τις σαρδέλες.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Ενισχυτικό γεύσης. Το γλουταµινικό οξύ και οι εστέρες του αποδίδουν µια 

µοναδική γεύση αποκαλούµενη " ουµάµι " (umami), έτσι ελαττώνουν την 

απαραίτητη ποσότητα σε αλάτι που χρειάζεται ένα προϊόν.  

Προϊόντα:  

Πολλά διαφορετικά µεταξύ τους προϊόντα.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί. Οι εστέρες του γλουταµινικού οξέος δεν µπορούν να 

χρησιµοποιούνται σε προϊόντα που απευθύνονται σε παιδία ηλικίας κάτω των 12 

εβδοµάδων.  

Παρενέργειες:  

Παρά το γεγονός ότι έχουν αναφερθεί πολλές παρενέργειες για τους εστέρες του 

γλουταµινικού οξέος, δεν έχουν τεκµηριωθεί επιστηµονικά. ∆ύναται να 

προκαλέσει κρίσεις αλλεργίας, επιλεκτικές κρίσεις, ζηµιές στο έµβρυο, ορµονικές 

διαταραχές, στειρότητα στις γυναίκες, ζηµιές στο συκώτι και στα νευρικά κύτταρα, 

κρίσεις άσθµατος, ναυτία, έµετους, διάρροια και θεωρείται ύποπτο για την 

πρόκληση της νόσου Αλτσχάιµερ. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας. Το γλουταµινικό οξύ και οι εστέρες του µπορούν να καταναλωθούν από 

όλες τις θρησκευτικές οµάδες, ακραίους και µη χορτοφάγους. Τα προϊόντα δεν 

περιέχουν γλουτένιο. 

E623  Γλουταµινικό ασβέστιο  
Προέλευση:  

Άλας ασβεστίου από το γλουταµινικό οξύ (E620), ένα φυσικό αµινοξύ (δοµική 

µονάδα της πρωτεΐνης). Εµπορικά παράγεται από τις µελάσες µε βακτηριακή 

ζύµωση. Επίσης παράγεται από φυτική πρωτεΐνη, όπως η γλουτένη, ή η πρωτεΐνη 

σόγιας. Το γλουταµινικό οξύ και τα γλουταµινικά άλατα είναι παρόντα σε όλες τις 

πρωτεΐνες. Ελεύθερα γλουταµινικά άλατα είναι παρόντα σε υψηλές συγκεντρώσεις 

στο ωριµασµένο τυρί, το µητρικό γάλα, τις ντοµάτες και τις σαρδέλες.  

Λειτουργία και χαρακτηριστικά:  

Βελτιωτικό γεύσης. Το γλουταµινικό οξύ και τα γλουταµινικά άλατα έχουν τη 

συγκεκριµένη γεύση «ουµάµι» και βελτιώνουν πολλές άλλες γεύσεις και µε αυτόν 

τον τρόπο µειώνουν τα ποσά άλατος που απαιτούνται σε ένα προϊόν. Το 

γλουταµινικό ασβέστιο χρησιµοποιείται κυρίως στα χαµηλά σε αλάτι (φτωχά σε 

νάτριο) προϊόντα.  

Προϊόντα:  

Πολλά διαφορετικά προϊόντα.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης (ADI):  

∆εν έχει καθοριστεί. Τα γλουταµινικά δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται σε προϊόντα 

που προορίζονται για παιδιά κάτω των 12 εβδοµάδων.  

Παρενέργειες:  

Παρά το γεγονός ότι έχουν αναφερθεί πολλές παρενέργειες για τους εστέρες του 

γλουταµινικού οξέος, δεν έχουν τεκµηριωθεί επιστηµονικά. ∆ύναται να 

προκαλέσει κρίσεις αλλεργίας, επιλεκτικές κρίσεις, ζηµιές στο έµβρυο, ορµονικές 

διαταραχές, στειρότητα στις γυναίκες, ζηµιές στο συκώτι και στα νευρικά κύτταρα, 

κρίσεις άσθµατος, ναυτία, έµετους, διάρροια και θεωρείται ύποπτο για την 

πρόκληση της νόσου Αλτσχάιµερ. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας. Το γλουταµινικό οξύ και οι εστέρες του µπορούν να καταναλωθούν από 

όλες τις θρησκευτικές οµάδες, ακραίους και µη χορτοφάγους. Τα προϊόντα δεν 

περιέχουν γλουτένιο. 

E624  Γλουταµινικό αµµώνιο  
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Προέλευση:  

Το αµµωνιακό άλας του γλουταµινικού οξέος (E620), ένα φυσικό αµινοξύ (δοµική 

µονάδα των πρωτεϊνών). Εµπορικά παράγεται από τη µελάσσα µε βακτηριακή 

ζύµωση. Επίσης παράγεται από φυτικές πρωτεΐνες, όπως η γλουτένη ή η πρωτεΐνη 

της σόγιας. Το γλουταµινικό οξύ και τα γλουταµινικά άλατα είναι παρόντα σε όλες 

τις πρωτεΐνες. Ελεύθερα γλουταµινικά άλατα είναι παρόντα σε υψηλές 

συγκεντρώσεις στο ωριµασµένο τυρί, το µητρικό γάλα, τις ντοµάτες και τις 

σαρδέλες.  

Λειτουργία και χαρακτηριστικά:  

Βελτιωτικό γεύσης. Το γλουταµινικό οξύ και τα γλουταµινικά άλατα έχουν τη 

συγκεκριµένη γεύση «ουµάµι» και βελτιώνουν πολλές άλλες γεύσεις και µε αυτόν 

τον τρόπο µειώνουν τα ποσά άλατος που απαιτούνται σε ένα προϊόν. Το 

γλουταµινικό αµµώνιο χρησιµοποιείται κυρίως στα χαµηλά σε αλάτι (φτωχά σε 

νάτριο) προϊόντα.  

Προϊόντα:  

Πολλά διαφορετικά προϊόντα.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης (ADI):  

∆εν έχει καθοριστεί. Τα γλουταµινικά δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται σε προϊόντα 

που προορίζονται για παιδιά κάτω των 12 εβδοµάδων.  

Παρενέργειες:  

Παρά το γεγονός ότι έχουν αναφερθεί πολλές παρενέργειες για τους εστέρες του 

γλουταµινικού οξέος, δεν έχουν τεκµηριωθεί επιστηµονικά. ∆ύναται να 

προκαλέσει κρίσεις αλλεργίας, επιλεκτικές κρίσεις, ζηµιές στο έµβρυο, ορµονικές 

διαταραχές, στειρότητα στις γυναίκες, ζηµιές στο συκώτι και στα νευρικά κύτταρα, 

κρίσεις άσθµατος, ναυτία, έµετους, διάρροια και θεωρείται ύποπτο για την 

πρόκληση της νόσου Αλτσχάιµερ. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας. Το γλουταµινικό οξύ και οι εστέρες του µπορούν να καταναλωθούν από 

όλες τις θρησκευτικές οµάδες, ακραίους και µη χορτοφάγους. Τα προϊόντα δεν 

περιέχουν γλουτένιο. 

E625  Γλουταµινικό µαγνήσιο  

Προέλευση:  

Άλας ασβεστίου από το γλουταµινικό οξύ (E620), ένα φυσικό αµινοξύ (δοµική 

µονάδα της πρωτεΐνης). Εµπορικά παράγεται από τις µελάσες µε βακτηριακή 

ζύµωση. Επίσης παράγεται από φυτική πρωτεΐνη, όπως η γλουτένη, ή η πρωτεΐνη 

σόγιας. Το γλουταµινικό οξύ και τα γλουταµινικά άλατα είναι παρόντα σε όλες τις 

πρωτεΐνες. Ελεύθερα γλουταµινικά άλατα είναι παρόντα σε υψηλές συγκεντρώσεις 

στο ωριµασµένο τυρί, το µητρικό γάλα, τις ντοµάτες και τις σαρδέλες.  

Λειτουργία και χαρακτηριστικά:  

Βελτιωτικό γεύσης. Το γλουταµινικό οξύ και τα γλουταµινικά άλατα έχουν τη 

συγκεκριµένη γεύση «ουµάµι» και βελτιώνουν πολλές άλλες γεύσεις και µε αυτόν 

τον τρόπο µειώνουν τα ποσά άλατος που απαιτούνται σε ένα προϊόν.  

Προϊόντα:  

Χρησιµοποιείται σπάνια, µόνο σε προϊόντα κρέατος φτωχά σε νάτριο.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης (ADI):  

∆εν έχει καθοριστεί. Τα γλουταµινικά δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται σε προϊόντα 

που προορίζονται για παιδιά κάτω των 12 εβδοµάδων.  

Παρενέργειες:  

Παρά το γεγονός ότι έχουν αναφερθεί πολλές παρενέργειες για τους εστέρες του 

γλουταµινικού οξέος, δεν έχουν τεκµηριωθεί επιστηµονικά. Θεωρείται ύποπτο για 

την πρόκληση καρκίνου και της νόσου Αλτσχάιµερ. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας. Το γλουταµινικό οξύ και οι εστέρες του µπορούν να καταναλωθούν από 
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όλες τις θρησκευτικές οµάδες, ακραίους και µη χορτοφάγους. Τα προϊόντα δεν 

περιέχουν γλουτένιο. 

E626  Γουανιλικό οξύ  
Προέλευση:  

Το γουανιλικό οξύ είναι ένα φυσικό οξύ, το οποίο είναι µέρος του RNA, ενός από 

τα µόρια µε γενετικό υλικό στο κύτταρο. Είναι έτσι µέρος όλων των κυττάρων των 

ζωντανών οργανισµών. Εµπορικά παράγεται από εκχύλισµα µαγιάς και τις 

σαρδέλες.  

Λειτουργία και χαρακτηριστικά:  

Βελτιωτικό γεύσης. Το γουανιλικό οξύ και τα γουαλινικά άλατα δεν έχουν τη 

συγκεκριµένη γεύση «ουµάµι» αλλά βελτιώνουν πάρα πολύ πολλές άλλες γεύσεις 

και µε αυτόν τον τρόπο µειώνουν τα ποσά άλατος που απαιτούνται σε ένα προϊόν.  

Προϊόντα:  

Πολλά διαφορετικά προϊόντα.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης (ADI):  

∆εν έχει καθοριστεί. Τα γουαλινικά δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται σε προϊόντα 

που προορίζονται για παιδιά κάτω των 12 εβδοµάδων.  

Παρενέργειες:  

Οι ασθµατικοί άνθρωποι πρέπει να αποφεύγουν το γουαλινικό οξύ και τα 

γουαλινικά άλατα. Επειδή τα γουαλινικά άλατα µεταβολίζονται σε πουρίνες, 

πρέπει να αποφεύγονται από ανθρώπους που υποφέρουν από αρθρίτιδα. Ωστόσο, 

οι συγκεντρώσεις που χρησιµοποιούνται είναι τόσο µικρές που δεν πρέπει να 

αναµένονται παρενέργειες. Μπορεί να αποδειχθεί επιβλαβές για ανθρώπους µε 

προβλήµατα στα νεφρά και θεωρείται ύποπτο για την πρόκληση της νόσου 

Αλτσχάιµερ. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Το γουαλινικό οξύ και τα γουαλινικά άλατα παράγονται γενικά από τις ζύµες, αλλά 

και µερικά από τα ψάρια. Έτσι µπορεί να µην είναι κατάλληλα για ακραίους και µη 

χορτοφάγους. 

E627  Γουανιλικό νάτριο   
Προέλευση:  

Άλας νατρίου του γουανιλικού οξέος (E626), ένα φυσικό οξύ, το οποίο είναι µέρος 

του RNA, ενός από τα µόρια µε γενετικό υλικό στο κύτταρο. Είναι έτσι µέρος 

όλων των κυττάρων των ζωντανών οργανισµών. Εµπορικά παράγεται από 

εκχύλισµα µαγιάς και τις σαρδέλες.  

Λειτουργία και χαρακτηριστικά:  

Βελτιωτικό γεύσης. Το γουανιλικό οξύ και τα γουαλινικά άλατα δεν έχουν τη 

συγκεκριµένη γεύση «ουµάµι» αλλά βελτιώνουν πάρα πολύ πολλές άλλες γεύσεις 

και µε αυτόν τον τρόπο µειώνουν τα ποσά άλατος που απαιτούνται σε ένα προϊόν.  

Προϊόντα:  

Πολλά διαφορετικά προϊόντα.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης (ADI):  

∆εν έχει καθοριστεί. Τα γουαλινικά δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται σε προϊόντα 

που προορίζονται για παιδιά κάτω των 12 εβδοµάδων.  

Παρενέργειες:  

Οι ασθµατικοί άνθρωποι πρέπει να αποφεύγουν το γουαλινικό οξύ και τα 

γουαλινικά άλατα. Επειδή τα γουαλινικά άλατα µεταβολίζονται σε πουρίνες, 

πρέπει να αποφεύγονται από ανθρώπους που υποφέρουν από αρθρίτιδα. Ωστόσο, 

οι συγκεντρώσεις που χρησιµοποιούνται είναι τόσο µικρές που δεν πρέπει να 

αναµένονται παρενέργειες. Μπορεί να αποδειχθεί επιβλαβές για άτοµα µε 

προβλήµατα στα νεφρά και δεν επιτρέπεται σε µωρουδιακές και παιδικές τροφές. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Το γουαλινικό οξύ και τα γουαλινικά άλατα παράγονται γενικά από τις ζύµες, αλλά 
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και µερικά από τα ψάρια. Έτσι µπορεί να µην είναι κατάλληλα για ακραίους και µη 

χορτοφάγους.  

E628  Γουανιλικό δι-κάλιο  
Προέλευση:  

Άλας καλίου του γουανιλικού οξέος (E 626), ένα φυσικό οξύ, το οποίο είναι µέρος 

του RNA, ενός από τα µόρια µε γενετικό υλικό στο κύτταρο. Είναι έτσι µέρος 

όλων των κυττάρων των ζωντανών οργανισµών. Εµπορικά παράγεται από 

εκχύλισµα µαγιάς και τις σαρδέλες.  

Λειτουργία και χαρακτηριστικά:  

Βελτιωτικό γεύσης. Το γουανιλικό οξύ και τα γουαλινικά άλατα δεν έχουν τη 

συγκεκριµένη γεύση «ουµάµι» αλλά βελτιώνουν πάρα πολύ πολλές άλλες γεύσεις 

και µε αυτόν τον τρόπο µειώνουν τα ποσά άλατος που απαιτούνται σε ένα προϊόν.  

Προϊόντα:  

Χρησιµοποιείται σε πολλά προϊόντα, κυρίως σε τρόφιµα φτωχά σε αλάτι/ νάτριο.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης (ADI):  

∆εν έχει καθοριστεί. Τα γουαλινικά δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται σε προϊόντα 

που προορίζονται για παιδιά κάτω των 12 εβδοµάδων.  

Παρενέργειες:  

Οι ασθµατικοί άνθρωποι πρέπει να αποφεύγουν το γουαλινικό οξύ και τα 

γουαλινικά άλατα. Επειδή τα γουαλινικά άλατα µεταβολίζονται σε πουρίνες, 

πρέπει να αποφεύγονται από ανθρώπους που υποφέρουν από αρθρίτιδα. Ωστόσο, 

οι συγκεντρώσεις που χρησιµοποιούνται είναι τόσο µικρές που δεν πρέπει να 

αναµένονται παρενέργειες. Μπορεί να αποδειχθεί επιβλαβές για άτοµα µε 

προβλήµατα στα νεφρά. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Το γουαλινικό οξύ και τα γουαλινικά άλατα παράγονται γενικά από τις ζύµες, αλλά 

και µερικά από τα ψάρια. Έτσι µπορεί να µην είναι κατάλληλα για ακραίους και µη 

χορτοφάγους. 

E629  Γουανιλικό ασβέστιο   
Προέλευση:  

Άλας ασβεστίου του γουανιλικού οξέος (E 626), ένα φυσικό οξύ, το οποίο είναι 

µέρος του RNA, ενός από τα µόρια µε γενετικό υλικό στο κύτταρο. Είναι έτσι 

µέρος όλων των κυττάρων των ζωντανών οργανισµών. Εµπορικά παράγεται από 

εκχύλισµα µαγιάς και τις σαρδέλες.  

Λειτουργία και χαρακτηριστικά:  

Βελτιωτικό γεύσης. Το γουανιλικό οξύ και τα γουαλινικά άλατα δεν έχουν τη 

συγκεκριµένη γεύση «ουµάµι» αλλά βελτιώνουν πάρα πολύ πολλές άλλες γεύσεις 

και µε αυτόν τον τρόπο µειώνουν τα ποσά άλατος που απαιτούνται σε ένα προϊόν.  

Προϊόντα:  

Χρησιµοποιείται σε πολλά προϊόντα, κυρίως σε τρόφιµα φτωχά σε αλάτι/ νάτριο.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης (ADI):  

∆εν έχει καθοριστεί. Τα γουαλινικά δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται σε προϊόντα 

που προορίζονται για παιδιά κάτω των 12 εβδοµάδων. Μπορεί να αποδειχθεί 

επιβλαβές για άτοµα µε προβλήµατα στα νεφρά. 

Παρενέργειες:  

Οι ασθµατικοί άνθρωποι πρέπει να αποφεύγουν το γουαλινικό οξύ και τα 

γουαλινικά άλατα. Επειδή τα γουαλινικά άλατα µεταβολίζονται σε πουρίνες, 

πρέπει να αποφεύγονται από ανθρώπους που υποφέρουν από αρθρίτιδα. Ωστόσο, 

οι συγκεντρώσεις που χρησιµοποιούνται είναι τόσο µικρές που δεν πρέπει να 

αναµένονται παρενέργειες.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Το γουαλινικό οξύ και τα γουαλινικά άλατα παράγονται γενικά από τις ζύµες, αλλά 

και µερικά από τα ψάρια. Έτσι µπορεί να µην είναι κατάλληλα για ακραίους και µη 
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χορτοφάγους. 

E630  Ινοσινικό οξύ  
Προέλευση:  

Ένα φυσικό οξύ, που υπάρχει κυρίως στα ζώα. Εµπορικά παρασκευάζεται από 

κρέας ή ψάρια (σαρδέλες). Μπορεί επίσης να παραχθεί µε βακτηριακή ζύµωση 

σακχάρων.  

Λειτουργία και χαρακτηριστικά:  

Βελτιωτικό γεύσης. Το ινοσινικό οξύ και τα ινοσινικά άλατα δεν έχουν τη 

συγκεκριµένη γεύση «ουµάµι» αλλά βελτιώνουν πάρα πολύ πολλές άλλες γεύσεις 

και µε αυτόν τον τρόπο µειώνουν τα ποσά άλατος που απαιτούνται σε ένα προϊόν.  

Προϊόντα:  

Χρησιµοποιείται σε πολλά προϊόντα.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης (ADI):  

∆εν έχει καθοριστεί. Τα ινοσινικά δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται σε προϊόντα 

που προορίζονται για παιδιά κάτω των 12 εβδοµάδων.  

Παρενέργειες:  

Οι ασθµατικοί άνθρωποι πρέπει να αποφεύγουν το ινοσινικό οξύ και τα ινοσινικά 

άλατα. Επειδή τα ινοσινικά άλατα µεταβολίζονται σε πουρίνες, πρέπει να 

αποφεύγονται από ανθρώπους που υποφέρουν από αρθρίτιδα. Ωστόσο, οι 

συγκεντρώσεις που χρησιµοποιούνται είναι τόσο µικρές που δεν πρέπει να 

αναµένονται παρενέργειες. Μπορεί να αποδειχθεί επιβλαβές για άτοµα µε 

προβλήµατα στα νεφρά. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Τα ινοσινικά άλατα παράγονται γενικά από το κρέας, αλλά µερικά και από τα 

ψάρια. Συνεπώς είναι κατάλληλα για ακραίους και µη χορτοφάγους και στις 

περισσότερες περιπτώσεις ακατάλληλα για Εβραίους, Μουσουλµάνους και 

Ινδουιστές, ανάλογα µε την προέλευση του προϊόντος. Μόνο ο παραγωγός µπορεί 

να δώσει πληροφορίες για την προέλευση. 

E631  Ινοσινικό νάτριο   

Προέλευση:  

Άλας νατρίου του ινοσινικού οξέος (E 630), ενός φυσικού οξέος, που υπάρχει 

κυρίως στα ζώα. Εµπορικά παρασκευάζεται από κρέας ή ψάρια (σαρδέλες). 

Μπορεί επίσης να παραχθεί µε βακτηριακή ζύµωση σακχάρων.  

Λειτουργία και χαρακτηριστικά:  

Βελτιωτικό γεύσης. Το ινοσινικό οξύ και τα ινοσινικά άλατα δεν έχουν τη 

συγκεκριµένη γεύση «ουµάµι» αλλά βελτιώνουν πάρα πολύ πολλές άλλες γεύσεις 

και µε αυτόν τον τρόπο µειώνουν τα ποσά άλατος που απαιτούνται σε ένα προϊόν.  

Προϊόντα:  

Χρησιµοποιείται σε πολλά προϊόντα.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης (ADI):  

∆εν έχει καθοριστεί. Τα ινοσινικά δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται σε προϊόντα 

που προορίζονται για παιδιά κάτω των 12 εβδοµάδων.  

Παρενέργειες:  

Οι ασθµατικοί άνθρωποι πρέπει να αποφεύγουν το ινοσινικό οξύ και τα ινοσινικά 

άλατα. Επειδή τα ινοσινικά άλατα µεταβολίζονται σε πουρίνες, πρέπει να 

αποφεύγονται από ανθρώπους που υποφέρουν από αρθρίτιδα. Ωστόσο, οι 

συγκεντρώσεις που χρησιµοποιούνται είναι τόσο µικρές που δεν πρέπει να 

αναµένονται παρενέργειες. Μπορεί να αποδειχθεί επιβλαβές για άτοµα µε 

προβλήµατα στα νεφρά και δεν επιτρέπεται η χρήση του σε µωρουδιακές και 

παιδικές τροφές. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Τα ινοσινικά άλατα παράγονται γενικά από το κρέας, αλλά µερικά και από τα 

ψάρια. Συνεπώς είναι κατάλληλα για ακραίους και µη χορτοφάγους και στις 
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περισσότερες περιπτώσεις ακατάλληλα για Εβραίους, Μουσουλµάνους και 

Ινδουιστές, ανάλογα µε την προέλευση του προϊόντος. Μόνο ο παραγωγός µπορεί 

να δώσει πληροφορίες για την προέλευση. 

E632  Ινοσινικό δι-κάλιο  
Προέλευση:  

Άλας καλίου του ινοσινικού οξέος (E 630), ενός φυσικού οξέος, που υπάρχει 

κυρίως στα ζώα. Εµπορικά παρασκευάζεται από κρέας ή ψάρια(σαρδέλες). Μπορεί 

επίσης να παραχθεί µε βακτηριακή ζύµωση σακχάρων.  

Λειτουργία και χαρακτηριστικά:  

Βελτιωτικό γεύσης. Το ινοσινικό οξύ και τα ινοσινικά άλατα δεν έχουν τη 

συγκεκριµένη γεύση «ουµάµι» αλλά βελτιώνουν πάρα πολύ πολλές άλλες γεύσεις 

και µε αυτόν τον τρόπο µειώνουν τα ποσά άλατος που απαιτούνται σε ένα προϊόν.  

Προϊόντα:  

Χρησιµοποιείται σε πολλά προϊόντα. Κυρίως σε προϊόντα φτωχά σε νάτριο/αλάτι.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης (ADI):  

∆εν έχει καθοριστεί. Τα ινοσινικά δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται σε προϊόντα 

που προορίζονται για παιδιά κάτω των 12 εβδοµάδων.  

Παρενέργειες:  

Οι ασθµατικοί άνθρωποι πρέπει να αποφεύγουν το ινοσινικό οξύ και τα ινοσινικά 

άλατα. Επειδή τα ινοσινικά άλατα µεταβολίζονται σε πουρίνες, πρέπει να 

αποφεύγονται από ανθρώπους που υποφέρουν από αρθρίτιδα. Ωστόσο, οι 

συγκεντρώσεις που χρησιµοποιούνται είναι τόσο µικρές που δεν πρέπει να 

αναµένονται παρενέργειες. Μπορεί να αποδειχθεί επιβλαβές για άτοµα µε 

προβλήµατα στα νεφρά και να προκαλέσει και βλάβες στα εσωτερικά όργανα. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Τα ινοσινικά άλατα παράγονται γενικά από το κρέας, αλλά µερικά και από τα 

ψάρια. Συνεπώς είναι κατάλληλα για ακραίους και µη χορτοφάγους και στις 

περισσότερες περιπτώσεις ακατάλληλα για Εβραίους, Μουσουλµάνους και 

Ινδουιστές, ανάλογα µε την προέλευση του προϊόντος. Μόνο ο παραγωγός µπορεί 

να δώσει πληροφορίες για την προέλευση.  

E633  Ινοσινικό ασβέστιο  
Προέλευση:  

Άλας ασβεστίου του ινοσινικού οξέος (E 630), ενός φυσικού οξέος, που υπάρχει 

κυρίως στα ζώα. Εµπορικά παρασκευάζεται από κρέας ή ψάρια(σαρδέλες). Μπορεί 

επίσης να παραχθεί µε βακτηριακή ζύµωση σακχάρων.  

Λειτουργία και χαρακτηριστικά:  

Βελτιωτικό γεύσης. Το ινοσινικό οξύ και τα ινοσινικά άλατα δεν έχουν τη 

συγκεκριµένη γεύση «ουµάµι» αλλά βελτιώνουν πάρα πολύ πολλές άλλες γεύσεις 

και µε αυτόν τον τρόπο µειώνουν τα ποσά άλατος που απαιτούνται σε ένα προϊόν.  

Προϊόντα:  

Χρησιµοποιείται σε πολλά προϊόντα. Κυρίως σε προϊόντα φτωχά σε νάτριο/αλάτι.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης (ADI):  

∆εν έχει καθοριστεί. Τα ινοσινικά δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται σε προϊόντα 

που προορίζονται για παιδιά κάτω των 12 εβδοµάδων. Μπορεί να αποδειχθεί 

επιβλαβές για άτοµα µε προβλήµατα στα νεφρά και να προκαλέσει εσωτερικές 

ενοχλήσεις. 

Παρενέργειες:  

Οι ασθµατικοί άνθρωποι πρέπει να αποφεύγουν το ινοσινικό οξύ και τα ινοσινικά 

άλατα. Επειδή τα ινοσινικά άλατα µεταβολίζονται σε πουρίνες, πρέπει να 

αποφεύγονται από ανθρώπους που υποφέρουν από αρθρίτιδα. Ωστόσο, οι 

συγκεντρώσεις που χρησιµοποιούνται είναι τόσο µικρές που δεν πρέπει να 

αναµένονται παρενέργειες.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  
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Τα ινοσινικά άλατα παράγονται γενικά από το κρέας, αλλά µερικά και από τα 

ψάρια. Συνεπώς είναι κατάλληλα για ακραίους και µη χορτοφάγους και στις 

περισσότερες περιπτώσεις ακατάλληλα για Εβραίους, Μουσουλµάνους και 

Ινδουιστές, ανάλογα µε την προέλευση του προϊόντος. Μόνο ο παραγωγός µπορεί 

να δώσει πληροφορίες για την προέλευση.  

E634  Ριβονουκλεοτίδια του ασβεστίου   
Προέλευση:  

Μείγµα αλάτων µε ασβέστιο του γουαλινικού οξέος (E626) και του ινοσινικού 

οξέος (E630).  

Λειτουργία και χαρακτηριστικά:  

Βελτιωτικό γεύσης. Τα γουαλινικά άλατα και τα ινοσινικά άλατα δεν έχουν τη 

συγκεκριµένη γεύση «ουµάµι» αλλά βελτιώνουν πάρα πολύ πολλές άλλες γεύσεις 

και µε αυτόν τον τρόπο µειώνουν τα ποσά άλατος που απαιτούνται σε ένα προϊόν.  

Προϊόντα:  

Χρησιµοποιείται σε πολλά προϊόντα. Κυρίως σε προϊόντα φτωχά σε νάτριο/αλάτι.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης (ADI):  

∆εν έχει καθοριστεί. Τα γουαλινικά άλατα και τα ινοσινικά δεν πρέπει να 

χρησιµοποιούνται σε προϊόντα που προορίζονται για παιδιά κάτω των 12 

εβδοµάδων.  

Παρενέργειες:  

Οι ασθµατικοί άνθρωποι πρέπει να αποφεύγουν τα γουαλινικά άλατα και τα 

ινοσινικά. Επειδή τα γουαλινικά και τα ινοσινικά άλατα µεταβολίζονται σε 

πουρίνες, πρέπει να αποφεύγονται από ανθρώπους που υποφέρουν από αρθρίτιδα. 

Ωστόσο, οι συγκεντρώσεις που χρησιµοποιούνται είναι τόσο µικρές που δεν πρέπει 

να αναµένονται παρενέργειες. Μπορεί να αποδειχθεί επιβλαβές για άτοµα µε 

προβλήµατα στα νεφρά και να προκαλέσει καρκίνο. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Τα γουαλινικά και τα ινοσινικά άλατα παράγονται γενικά από το κρέας, αλλά 

µερικά και από τα ψάρια. Συνεπώς είναι κατάλληλα για ακραίους και µη 

χορτοφάγους και στις περισσότερες περιπτώσεις ακατάλληλα για Εβραίους, 

Μουσουλµάνους και Ινδουιστές, ανάλογα µε την προέλευση του προϊόντος. Μόνο 

ο παραγωγός µπορεί να δώσει πληροφορίες για την προέλευση. 

E635  Ριβονουκλεοτίδια του δι-νατρίου  
Προέλευση:  

Μείγµα αλάτων µε νάτριο του γουαλινικού οξέος (E626) και του ινοσινικού οξέος 

(E630).  

Λειτουργία και χαρακτηριστικά:  

Βελτιωτικό γεύσης. Τα γουαλινικά άλατα και τα ινοσινικά άλατα δεν έχουν τη 

συγκεκριµένη γεύση «ουµάµι» αλλά βελτιώνουν πάρα πολύ πολλές άλλες γεύσεις 

και µε αυτόν τον τρόπο µειώνουν τα ποσά άλατος που απαιτούνται σε ένα προϊόν.  

Προϊόντα:  

Χρησιµοποιείται σε πολλά προϊόντα.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης (ADI):  

∆εν έχει καθοριστεί. Τα γουαλινικά άλατα και τα ινοσινικά δεν πρέπει να 

χρησιµοποιούνται σε προϊόντα που προορίζονται για παιδιά κάτω των 12 

εβδοµάδων.  

Παρενέργειες:  

Οι ασθµατικοί άνθρωποι πρέπει να αποφεύγουν τα γουαλινικά άλατα και τα 

ινοσινικά. Επειδή τα γουαλινικά και τα ινοσινικά άλατα µεταβολίζονται σε 

πουρίνες, πρέπει να αποφεύγονται από ανθρώπους που υποφέρουν από αρθρίτιδα. 

Ωστόσο, οι συγκεντρώσεις που χρησιµοποιούνται είναι τόσο µικρές που δεν πρέπει 

να αναµένονται παρενέργειες. Μπορεί να αποδειχθεί επιβλαβές για άτοµα µε 

προβλήµατα στα νεφρά και να προκαλέσει καρκίνο. ∆εν επιτρέπεται η χρήση του 
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στην Αυστραλία. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Τα γουαλινικά και τα ινοσινικά άλατα παράγονται γενικά από το κρέας, αλλά 

µερικά και από τα ψάρια. Συνεπώς είναι κατάλληλα για ακραίους και µη 

χορτοφάγους και στις περισσότερες περιπτώσεις ακατάλληλα για Εβραίους, 

Μουσουλµάνους και Ινδουιστές, ανάλογα µε την προέλευση του προϊόντος. Μόνο 

ο παραγωγός µπορεί να δώσει πληροφορίες για την προέλευση. 

Ε636  Μαλτόλη  
Προέλευση:  

Ένα φυσικό συστατικό που εµπορικά εξάγεται από τον φλοιό του δέντρου 

αφροντισιά ή από την ψηµένη βύνη. Επίσης, παράγεται από τη ζέση της λακτόζης 

και της µαλτόζης.  

Λειτουργία και χαρακτηριστικά:  

Ενισχυτικό γεύσης. Έχει γλυκιά και σαν καραµέλα γεύση. Μειώνει την ποσότητα 

ζάχαρης που χρειάζεται στα προϊόντα. Επίσης ενισχύει την γεύση της σοκολάτας, 

του καφέ, της βανίλιας, του καρυδιού και του σφενταµιού.  

Προϊόντα:  

Χρησιµοποιείται σε πολλά προϊόντα, κυρίως ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης (ADI):  

Μέχρι 1 mg / kg σωµατικού βάρους.  

Παρενέργειες:  

Καµία γνωστή, αν και τα παιδιά θα πρέπει να την αποφεύγουν, αφού θεωρείται ότι 

µπορεί να τους προκαλέσει επιλεπτικές κρίσεις, ζηµιές στο έµβρυο, ορµονικές 

διαταραχές, γυναικεία στειρότητα, ζηµιές στο συκώτι, στην όραση και τα νευρικά 

κύτταρα, κρίσεις άσθµατος, αλλεργικές αντιδράσεις. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Η µαλτόλη παράγεται γενικά από φλοιούς και τη βύνη. Μερικές φορές 

χρησιµοποιείται λακτόζη (από γάλα αγελάδας). Πρέπει να αποφεύγεται έτσι από 

τους ακραίους χορτοφάγους. ∆εν περιέχει λακτόζη και µπορεί να καταναλωθεί από 

ανθρώπους µε δυσανεξία στη λακτόζη. 

Ε637  Αιθυλοµαλτόλη  
Προέλευση:  

Παράγεται από την µαλτόλη (636), ένα φυσικό συστατικό που εµπορικά εξάγεται 

από τον φλοιό του δέντρου αφροντισιά ή από την ψηµένη βύνη. Επίσης, παράγεται 

από τη ζέση της λακτόζης και της µαλτόζης.  

Λειτουργία και χαρακτηριστικά:  

Βελτιωτικό γεύσης. Έχει γλυκιά γεύση. Μειώνει την ποσότητα ζάχαρης που 

χρειάζεται στα προϊόντα. Επίσης βελτιώνει την γεύση των φρούτων, όπως η 

φράουλα, ο ανανάς, το σταφύλι και το βατόµουρο.  

Προϊόντα:  

Χρησιµοποιείται σε πολλά προϊόντα, κυρίως ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης (ADI):  

Μέχρι 2 mg / kg σωµατικού βάρους.  

Παρενέργειες:  

Καµία γνωστή.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Η µαλτόλη παράγεται γενικά από φλοιούς και τη βύνη. Μερικές φορές 

χρησιµοποιείται λακτόζη (από γάλα αγελάδας). Πρέπει να αποφεύγεται έτσι από 

τους ακραίους χορτοφάγους. ∆εν περιέχει λακτόζη και µπορεί να καταναλωθεί από 

ανθρώπους µε δυσανεξία στη λακτόζη.  

E640  Γλυκίνη και γλυκινικό νάτριο  

E640 (i) Γλυκίνη  

E640(ii) Εστέρας της γλυκίνης µε νάτριο  
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Προέλευση:  

Η γλυκίνη είναι ένα φυσικό αµινοξύ, ένα δοµικό στοιχείο των πρωτεϊνών. Κυρίως 

παράγεται από τη ζελατίνη και µερικώς συνθετικά.  

Λειτουργία και χαρακτηριστικά:  

Είναι ένα διατροφικό στοιχείο, κυρίως στη µαγιά του ψωµιού. Χρησιµοποιείται και 

ως βελτιωτικό στο ψωµί.  

Προϊόντα:  

Προϊόντα αρτοποιίας.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης (ADI):  

∆εν έχει καθοριστεί.  

Παρενέργειες:  

Καµία γνωστή.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Η γλυκίνη παράγεται κυρίως από την ζελατίνη, η οποία προέρχεται από τα οστά 

των ζώων. Έτσι, δεν είναι κατάλληλη για ακραίους και µη χορτοφάγους και, 

εφόσον η προέλευσή της δεν είναι γνωστή, για Εβραίους, Μουσουλµάνους και 

Ινδουιστές. Μόνο ο παραγωγός µπορεί να δώσει πληροφορίες για την προέλευση 

του προϊόντος. 

Ε641 Γλυκονο-δ-λακτόνη 

Ε642 Γλυκονάτη του νατρίου 

Ε643 Γλυκονάτη του καλίου 

Ε644 Γλυκονάτη του ασβεστίου 

Ε674 Γλυκονικό οξύ 
Λειτουργίες και χαρακτηριστικά: 

Το γλυκονικό οξύ υπάρχει σε µικρές ποσότητες στο µέλι. Χρησιµοποιείται ως 

οξυντικό µέσο σε λεµονάδες και αντιδιαβρωτικό στα µεταλλικά µπουκάλια των 

σπρέι. 

∆εν έχει εγκριθεί. 

Ε675 Γλυκονο-δ-λακτόνη 
Λειτουργίες και χαρακτηριστικά: 

Ρυθµιστής οξύτητας. Χρησιµοποιείται σε λουκάνικα για την ενίσχυση της δράσης 

του νιτρώδους, ώστε να αποκτήσουν κόκκινο χρώµα. 

Παρενέργειες: 

Σε µικρές ποσότητες θεωρείται αβλαβές. ∆εν έχει εγκριθεί. 

Ε678 Γλυκονάτη του ασβεστίου 

∆εν έχει εγκριθεί. 

E710  Σπειροµυκίνη  
Προέλευση:  

Οι σπειροµυκίνες είναι µία τάξη αντιβιοτικών, παραγόµενα από τη µούχλα 

Streptomyces ambofaciens.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά: 

Αντιβιοτικό κατά των µυκήτων και των µούχλων.  

Προϊόντα:  

Γαλακτοκοµικά, κρέας, προϊόντα αυγών. Επιτρέπεται µόνο µε ειδική άδεια.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν αναφερθεί. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Όλες οι θρησκευτικές οµάδες, ακραίοι και µη χορτοφάγοι µπορούν να 

καταναλώσουν το Ε710. 
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E713  Τυλοζίνη  
Προέλευση:  

Οι σπειροµυκίνες είναι ένα αντιβιοτικό, παραγόµενο από τη µούχλα Streptomyces 

fradiae  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Αντιβιοτικό κατά των µυκήτων και των µούχλων.  

Προϊόντα:  

Γαλακτοκοµικά, κρέας, προϊόντα αυγών. Επιτρέπεται µόνο µε ειδική άδεια.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 0,2 mg / kg σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν αναφερθεί. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Όλες οι θρησκευτικές οµάδες, ακραίοι και µη χορτοφάγοι µπορούν να 

καταναλώσουν το Ε713. 

E900  ∆ιµεθυλο - πολυσιλοξάνη (οργανοπρυτική ουσία)  
Προέλευση:  

Συνθετικό πολυµερές.  

Λειτουργία και χαρακτηριστικά:  

Χρησιµοποιείται ως αντιαφριστικός παράγοντας και σαν προστατευτικό στρώµα σε 

λίπη και έλαια ενάντια στο οξυγόνο.  

Προϊόντα:  

Βιοµηχανικά λάδια, σούπες, χυµοί.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης (ADI):  

Έως 1,5 mg / kg σωµατικού βάρους.  

Παρενέργειες:  

Καµία γνωστή, αν και θεωρείται ότι προκαλεί καρκίνο. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας. Το E 900 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E901  Κερί µέλισσας  

E 901 (i) Λευκό Κερί µέλισσας  

E 901 (ii) Κίτρινο Κερί µέλισσας  
Προέλευση:  

Φυσικό πολυµερές που παράγεται από τις µέλισσες. Το λευκό κερί ξεβάφει από το 

ηλιακό φως ή το υπεροξείδιο του υδρογόνου.  

Λειτουργία και χαρακτηριστικά:  

Υλικό επικάλυψης, σε τσίχλες και µέρος της γεύσης του µελιού.  

Προϊόντα:  

Πολλά διαφορετικά τρόφιµα και φαρµακευτικά προϊόντα.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης (ADI):  

∆εν έχει καθοριστεί.  

Παρενέργειες:  

Καµία γνωστή, αν και δύναται να προκαλέσει περιστασιακά αλλεργικές 

αντιδράσεις. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας. Το E 901 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

χορτοφάγους, αφού δεν περιέχει ζώα. Το κερί είναι προϊόν έκκρισης των µελισσών 

και πολλοί ακραίοι χορτοφάγοι το αποδέχονται 

E902  Kανδελιλλικό κερί  
Προέλευση:  

Φυσικό πολυµερές που παράγεται από τα Μεξικάνικα δέντρα Euphorbia 

antisyphilitica , E. cerifera και Pedilanthus pavonis.  
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Λειτουργία και χαρακτηριστικά:  

Υλικό επικάλυψης και χρησιµοποιείται στις τσίχλες.  

Προϊόντα:  

Τσίχλες και προϊόντα ζαχαροπλαστικής.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης (ADI):  

∆εν έχει καθοριστεί.  

Παρενέργειες:  

Καµία γνωστή.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας. Το E 902 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E903  Kαρναουβικό κερί  
Προέλευση:  

Φυσικό πολυµερές που παράγεται από τον φοίνικα Καναούµπα (Copernica 

cerifera ) και συγγενικά του είδη από τη Βραζιλία.  

Λειτουργία και χαρακτηριστικά:  

Υλικό επικάλυψης. Χρησιµοποιείται στις τσίχλες και καλλυντικά.  

Προϊόντα:  

Τσίχλες και προϊόντα ζαχαροπλαστικής, καφές και προϊόντα αρτοποιίας.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης (ADI):  

∆εν έχει καθοριστεί.  

Παρενέργειες:  

Καµία γνωστή από χρήση σε τρόφιµα. Το κερί καναούµπα χρησιµοποιείται ευρέως 

στα καλλυντικά και µπορεί να προκαλέσει δερµατικό έκζεµα και περιστασιακά 

αλλεργικές αντιδράσεις. Άνθρωποι που έχουν αναπτύξει τέτοιο έκζεµα µπορεί να 

είναι ευαίσθητοι στην χρήση του κεριού αυτού στα τρόφιµα.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας. Το E 903 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E904  Σελάκ  
Προέλευση:  

Φυσικό πολυµερές που παράγεται από συγκεκριµένα είδη ψείρας από την Ινδία.  

Λειτουργία και χαρακτηριστικά:  

Υλικό επικάλυψης.  

Προϊόντα:  

Προϊόντα ζαχαροπλαστικής, φρούτα.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης (ADI):  

∆εν έχει καθοριστεί.  

Παρενέργειες:  

Καµία γνωστή, αν και περιστασιακά µπορεί να προκαλέσει δερµατικές ενοχλήσεις. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας. Το E 904 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες και 

χορτοφάγους. Οι ακραίοι χορτοφάγοι γενικά αποφεύγουν το προϊόν επειδή 

υπάρχουν ζωντανές ψείρες στο ωµό προϊόν. Αυτές εξοντώνονται κατά τη διάρκεια 

του καθαρισµού. 

Ε905  Παραφίνη, βαζελίνη  

905α Μεταλλικό λάδι  

905β Βαζελίνη  

905γ Μικροκρυσταλλικό κερί  
Προέλευση:  

Συνθετικό µείγµα υδρογονανθράκων.  

Λειτουργία και χαρακτηριστικά:  

Υλικό επικάλυψης, λιπαντικό, διαλύτης, αντι-αφριστικός παράγοντας. 
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Χρησιµοποιείται σε τσίχλες, αποξηραµένα φρούτα, ζαχαρώδη, κολλαγόνο, στην 

επεξεργασία της µαγιάς και σε ταµπλέτες βιταµίνης.  

Προϊόντα:  

∆ιάφορα προϊόντα, επίσης και σε φαρµακευτικά και καλλυντικά παρασκευάσµατα.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης (ADI):  

∆εν έχει καθοριστεί.  

Παρενέργειες:  

Καµία γνωστή, αλλά λειτουργεί ως καθαρτικό σε µεγάλες συγκεντρώσεις και 

µπορεί να ανακόψει την απορρόφηση των λιπών και των λιποδιαλυτών βιταµινών 

και συνδέεται µε τον καρκίνο των εντέρων.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας. Το 905 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

Ε906  Βενζοϊκό κόµµι  
Προέλευση:  

Φυσικό πολυµερές που παράγεται από δέντρα του γένους Styrax από την 

Νοτιοανατολική Ασία.  

Λειτουργία και χαρακτηριστικά:  

Παλιότερα χρησιµοποιούταν ως συντηρητικό στα λίπη. Τώρα χρησιµοποιείται 

µόνο ως µέρος πολλών γεύσεων και αρωµάτων.  

Προϊόντα:  

∆ιάφορα προϊόντα, επίσης και σε φαρµακευτικά και καλλυντικά παρασκευάσµατα 

(αρώµατα, µακιγιάζ).  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης (ADI):  

∆εν έχει καθοριστεί.  

Παρενέργειες:  

Καµία γνωστή, αλλά συχνά περιέχει βενζοϊκό οξύ (E 210). ∆εν έχει εγκριθεί και 

δεν επιτρέπεται η χρήση του στην Αυστραλία. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας. Το 906 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

Ε907  Μικρο-κρυσταλλικό κερί  
Λειτουργίες και χαρακτηριστικά: 

Παράγοντας επικάλυψης. 

Παρενέργειες: 

∆εν έχει εγκριθεί και δεν επιτρέπεται η χρήση του στην Αυστραλία. 

Ε908  Κερί από όρυζα πίτουρου  
Προέλευση:  

Φυσικό πολυµερές που παράγεται από το πίτουρο του ρυζιού.  

Λειτουργία και χαρακτηριστικά:  

Υλικό επικάλυψης και χρησιµοποιείται σε τσίχλες.  

Προϊόντα:  

Τσίχλες και προϊόντα ζαχαροπλαστικής.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης (ADI):  

∆εν έχει καθοριστεί.  

Παρενέργειες:  

Καµία γνωστή.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας. Το 908 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

Ε910 L-κυστεΐνη 
Παρενέργειες: 

∆εν έχει εγκριθεί. 
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E912  Εστέρες του µοντανικού οξέος  
Προέλευση:  

Κερί που λαµβάνεται µε εκχύλιση του λιγνίτη (καφέ κάρβουνο). Αποτελείται από 

µη γλυκερινικούς καρβοξυλικούς εστέρες, ελεύθερα οξέα και ρητίνες.  

Λειτουργία και χαρακτηριστικά:  

Υλικό επικάλυψης για τα εσπεριδοειδή.  

Προϊόντα:  

Εσπεριδοειδή φρούτα.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης (ADI):  

∆εν έχει καθοριστεί.  

Παρενέργειες:  

Καµία γνωστή.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας. Το E912 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

Ε913  Λανολίνη 
Προέλευση:  

Κερί από τα πρόβατα. Εκκρίνεται από το δέρµα των προβάτων και εκχειλίζεται 

από το µαλλί τους.  

Λειτουργία και χαρακτηριστικά:  

Υλικό επικάλυψης και χρησιµοποιείται σε τσίχλες.  

Προϊόντα:  

Τσίχλες. Χρησιµοποιείται κυρίως στα καλλυντικά.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης (ADI):  

∆εν έχει καθοριστεί.  

Παρενέργειες:  

Καµία γνωστή. ∆εν έχει εγκριθεί. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας. Το 913 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες και 

τους χορτοφάγους, αλλά όχι από τους ακραίους χορτοφάγους. 

E914 Πολυαιθυλενο-γουασ-οξίδιο (Polyethylenwachsoxidate) 

Ε915  Εστέρες του κολοφωνίου (πευκορητίνη)  
Προέλευση:  

Ρητίνη που λαµβάνεται από το πεύκο Pinus silvestris και συγγενικά του είδη.  

Λειτουργία και χαρακτηριστικά:  

Σταθεροποιητής, χρησιµοποιείται ως γεύση και στις τσίχλες.  

Προϊόντα:  

Τσίχλες και γεύσεις εσπεριδοειδών φρούτων.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης (ADI):  

∆εν έχει καθοριστεί.  

Παρενέργειες:  

Καµία γνωστή. ∆εν έχει εγκριθεί. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας. Το E915 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους.  

E920  L-Κυστεΐνη και υδροχλωρίδια 
Προέλευση:  

Απαραίτητο αµινοξύ, βρίσκεται σε όλες τις πρωτεΐνες (το απαραίτητο δηλώνει ότι 

χρειάζεται από το ανθρώπινο σώµα). Προέρχεται από τις πρωτεΐνες, 

συµπεριλαµβανοµένων των ζωικών πρωτεϊνών και τα µαλλιά.  

Λειτουργία και χαρακτηριστικά:  

Βελτιωτικό του ψωµιού. Σταθεροποιεί τη δοµή του ψωµιού µε προζύµι.  

Προϊόντα:  
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Ψωµί.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης (ADI):  

∆εν έχει καθοριστεί.  

Παρενέργειες:  

Καµία γνωστή.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας. Το E920 µπορεί να παραχθεί από ζωικές πηγές, συµπεριλαµβανοµένου 

και του χοιρινού. Έτσι, πρέπει να αποφεύγεται από τους Μουσουλµάνους, τους 

Εβραίους, τους Ινδουιστές και τους ακραίους χορτοφάγους.  

E921  L-Κυστίνη  
Προέλευση:  

Απαραίτητο αµινοξύ, βρίσκεται σε όλες τις πρωτεΐνες (το απαραίτητο δηλώνει ότι 

χρειάζεται από το ανθρώπινο σώµα). Προέρχεται από τις πρωτεΐνες, 

συµπεριλαµβανοµένων των ζωικών πρωτεϊνών και τα µαλλιά.  

Λειτουργία και χαρακτηριστικά:  

Βελτιωτικό του ψωµιού. Σταθεροποιεί τη δοµή του ψωµιού µε προζύµι.  

Προϊόντα:  

Ψωµί.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης (ADI):  

∆εν έχει καθοριστεί.  

Παρενέργειες:  

Καµία γνωστή. ∆εν έχει εγκριθεί. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας. Το E921 µπορεί να παραχθεί από ζωικές πηγές, συµπεριλαµβανοµένου 

και του χοιρινού. Έτσι, πρέπει να αποφεύγεται από τους Μουσουλµάνους, τους 

Εβραίους, τους Ινδουιστές και τους ακραίους χορτοφάγους. 

Ε922  Υπερθειικό κάλιο  

Προέλευση:  

Παράγεται από το µεταθειικό κάλιο και το υπεροξείδιο του υδρογόνου.  

Λειτουργία και χαρακτηριστικά:  

Βελτιωτικό του ψωµιού. Σταθεροποιεί τη δοµή του ψωµιού µε προζύµι.  

Προϊόντα:  

Ψωµί.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης (ADI):  

∆εν έχει καθοριστεί.  

Παρενέργειες:  

Καµία γνωστή.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας. Το 922 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

Ε923  Υπερθειικό αµµώνιο  

Προέλευση:  

Παράγεται από το µεταθειικό αµµώνιο και το υπεροξείδιο του υδρογόνου.  

Λειτουργία και χαρακτηριστικά:  

Βελτιωτικό του ψωµιού. Σταθεροποιεί τη δοµή του ψωµιού µε προζύµι.  

Προϊόντα:  

Ψωµί.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης (ADI):  

∆εν έχει καθοριστεί.  

Παρενέργειες:  

Καµία γνωστή.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας. Το 923 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 
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ακραίους και µη χορτοφάγους. 

Ε924  Βρωµικό κάλιο (άκυρος αριθµός)  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά: 

Παράγοντας αποχρωµατισµού στο αλεύρι. 

Προϊόντα: 

Προϊόντα αλευριού. 

Παρενέργειες: 

Σε µεγάλες ποσότητες µπορεί να προκαλέσει ναυτία, έµετους, διάρροια, πόνο. ∆εν 

έχει εγκριθεί. 

Ε925  Χλώριο   
Προέλευση:  

Φυσικό αέριο, λαµβάνεται από το αλάτι.  

Λειτουργία και χαρακτηριστικά:  

Βελτιωτικό του ψωµιού. Σταθεροποιεί τη δοµή του ψωµιού µε προζύµι. 

Λευκαντικός παράγοντας για το αλεύρι.  

Προϊόντα:  

Ψωµί, αλλά δεν χρησιµοποιείται συχνά.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης (ADI):  

Έως 2,5 mg / kg σωµατικού βάρους.  

Παρενέργειες:  

Καταστρέφει τα θρεπτικά συστατικά, θεωρείται καρκινογόνο. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας. Το 925 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

Ε926  ∆ιοξείδιο του χλωρίου   

Προέλευση:  

Λαµβάνεται από το χλώριο και το χλωριούχο νάτριο.  

Λειτουργία και χαρακτηριστικά:  

Βελτιωτικό του ψωµιού. Σταθεροποιεί τη δοµή του ψωµιού µε προζύµι. 

Λευκαντικός παράγοντας για το αλεύρι.  

Προϊόντα:  

Ψωµί, αλλά δεν χρησιµοποιείται συχνά.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης (ADI):  

Έως 30 mg / kg σωµατικού βάρους.  

Παρενέργειες:  

Καµία γνωστή.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας. Το 926 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E927a  Αζωδικαρβοναµίδιο  

Προέλευση:  

Λαµβάνεται από το ανθρακαµίδιο.  

Λειτουργία και χαρακτηριστικά:  

Βελτιωτικό του ψωµιού. Λευκαντικός παράγοντας για το αλεύρι.  

Προϊόντα:  

Ψωµί, αλλά δεν χρησιµοποιείται συχνά.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης (ADI):  

Έως 45 mg / kg σωµατικού βάρους.  

Παρενέργειες:  

Καµία γνωστή. ∆εν επιτρέπεται η χρήση του στην Αυστραλία. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας. Το E927α µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 
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ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E927b  Ουρία  

Ανθρακαµίδιο  
Προέλευση:  

Λαµβάνεται από την αµµωνία και το διοξείδιο του άνθρακα.  

Λειτουργία και χαρακτηριστικά:  

Χρησιµοποιείται ως θρεπτικό συστατικό στα ζυµώµενα τρόφιµα.  

Προϊόντα:  

Κρασί.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης (ADI):  

∆εν έχει καθοριστεί.  

Παρενέργειες:  

Καµία γνωστή. ∆εν επιτρέπεται η χρήση του στην Αυστραλία. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας. Το E927β µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους.  

Ε928  Υπεροξείδιο του βενζολίου  
Προέλευση:  

Λαµβάνεται από το χλωριούχο βενζόλιο και το υπεροξείδιο του νατρίου.  

Λειτουργία και χαρακτηριστικά:  

Βελτιωτικό του ψωµιού. Λευκαντικός παράγοντας για το αλεύρι.  

Προϊόντα:  

Ψωµί, αλλά δεν χρησιµοποιείται συχνά.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης (ADI):  

Έως 40 mg / kg σωµατικού βάρους.  

Παρενέργειες:  

Καµία γνωστή. Ασθµατικά άτοµα και άτοµα µε ιστορία αλλεργιών θα πρέπει 

προσέχουν. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας. Το E 928 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

Ε930  Υπεροξείδιο του ασβεστίου  
Προέλευση:  

Συνθετικό.  

Λειτουργία και χαρακτηριστικά:  

Βελτιωτικό του ψωµιού. Λευκαντικός παράγοντας για το αλεύρι.  

Προϊόντα:  

Ψωµί, αλλά δεν χρησιµοποιείται συχνά.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης (ADI):  

∆εν έχει καθοριστεί.  

Παρενέργειες:  

Καµία γνωστή.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας. Το 930 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

Ε931 Νίτρο 
Λειτουργίες και χαρακτηριστικά: 

Χρησιµοποιείται σε προϊόντα κατάψυξης και σε είδη συσκευασµένα σε κενό 

αέρος. 

Παρενέργειες: 

∆εν έχει εγκριθεί. 



   131 

Ε932 Οξείδιο του νίτρου 
Λειτουργίες και χαρακτηριστικά: 

Προωθητικό που χρησιµοποιείται σε σαντιγί. 

Παρενέργειες: 

Θεωρείται ασφαλές σε µικρές ποσότητες. ∆εν έχει εγκριθεί. 

E938  Αργό  
Προέλευση:  

Φυσικό αδρανές αέριο.  

Λειτουργία και χαρακτηριστικά:  

Προωθητικό αέριο.  

Προϊόντα:  

Προϊόντα σε κονσέρβα.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης (ADI):  

∆εν έχει καθοριστεί.  

Παρενέργειες:  

Καµία γνωστή.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας. Το E938 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E939  Ήλιο  
Προέλευση:  

Φυσικό αδρανές αέριο.  

Λειτουργία και χαρακτηριστικά:  

Προωθητικό αέριο.  

Προϊόντα:  

Προϊόντα σε κονσέρβα.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης (ADI):  

∆εν έχει καθοριστεί.  

Παρενέργειες:  

Καµία γνωστή.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας. Το E939 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E940  ∆ιχλωρο-διφθοριούχο µεθάνιο  
Προέλευση:  

Συνθετικό αδρανές αέριο.  

Λειτουργία και χαρακτηριστικά:  

Προωθητικό αέριο, αντι-ψυκτικό.  

Προϊόντα:  

Προϊόντα σε κονσέρβα και κατεψυγµένα. Χρησιµοποιείται ελάχιστα.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης (ADI):  

Έως 1,5 mg / kg σωµατικού βάρους.  

Παρενέργειες:  

Καµία γνωστή.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας. Το E940 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E941  Άζωτο  
Προέλευση:  

Φυσικό αδρανές αέριο.  

Λειτουργία και χαρακτηριστικά:  

Προωθητικό αέριο.  

Προϊόντα:  



   132 

Κονσέρβες ψεκάσµατος.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης (ADI):  

∆εν έχει καθοριστεί.  

Παρενέργειες:  

Καµία γνωστή.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας. Το E941 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E942  Υποξείδια του αζώτου  
Προέλευση:  

Φυσικό αδρανές αέριο.  

Λειτουργία και χαρακτηριστικά:  

Προωθητικό αέριο.  

Προϊόντα:  

Κονσέρβες ψεκάσµατος.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης (ADI):  

∆εν έχει καθοριστεί.  

Παρενέργειες:  

Καµία γνωστή από χρήση σε τρόφιµα. ∆ύναται να προκαλέσει καρκίνο και ζηµιές 

στο έµβρυο. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας. Το E942 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους.  

E943  (Ισο)βουτάνιο 

E943a : Βουτάνιο  

E943b : Ισοβουτάνιο  

Προέλευση:  

Φυσικό αδρανές αέριο.  

Λειτουργία και χαρακτηριστικά:  

Προωθητικό αέριο.  

Προϊόντα:  

Κονσέρβες ψεκάσµατος.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης (ADI):  

∆εν έχει καθοριστεί.  

Παρενέργειες:  

Καµία γνωστή από χρήση σε τρόφιµα.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας. Το E943 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E944  Προπάνιο 
Προέλευση:  

Φυσικό αδρανές αέριο.  

Λειτουργία και χαρακτηριστικά:  

Προωθητικό αέριο.  

Προϊόντα:  

Κονσέρβες ψεκάσµατος.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης (ADI):  

∆εν έχει καθοριστεί.  

Παρενέργειες:  

Καµία γνωστή από χρήση σε τρόφιµα.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας. Το E 944 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 
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E948  Οξυγόνο 
Προέλευση:  

Φυσικό αέριο.  

Λειτουργία και χαρακτηριστικά:  

Χρησιµοποιείται σε συσκευασίες µε τροποποιηµένη ατµόσφαιρα σαν συντηρητικό.  

Προϊόντα:  

Λαχανικά συσκευασµένα σε αέριο.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης (ADI):  

∆εν έχει καθοριστεί.  

Παρενέργειες:  

Καµία γνωστή από χρήση σε τρόφιµα. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας. Το E948 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους.  

E949  Υδρογόνο 
Προέλευση:  

Φυσικό αέριο.  

Λειτουργία και χαρακτηριστικά:  

Χρησιµοποιείται σε συσκευασίες µε τροποποιηµένη ατµόσφαιρα.  

Προϊόντα:  

Προϊόντα συσκευασµένα σε αέριο.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης (ADI):  

∆εν έχει καθοριστεί.  

Παρενέργειες:  

Καµία γνωστή από χρήση σε τρόφιµα. Θεωρείται ότι προκαλεί καρκίνο κα ζηµιές 

στο έµβρυο. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας. Το E 949µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους.  

E950  Ακεσουλφάµη Κ  
Λειτουργίες και χαρακτηριστικά: 

Συνθετικό γλυκαντικό. 

Παρενέργειες: 

Θεωρείται ότι προκαλεί καρκίνο. 

E951  Ασπαρτάµη  
Λειτουργίες και χαρακτηριστικά: 

Συνθετικό γλυκαντικό. 

Παρενέργειες: 

Θεωρείται ότι προκαλεί καρκίνο, πονοκεφάλους, κατάθλιψη, ζηµιές στο έµβρυο 

και στον εγκέφαλο, αµνησία, ιλίγγους, κρίσεις, όγκους στον εγκέφαλο, εγκεφαλικό 

και προβλήµατα µε την έµµηνος ρύση. 

E952  Άλατα του κυκλοεξυλαµινοσουλφονικού οξέος  
Λειτουργίες και χαρακτηριστικά: 

Συνθετικό γλυκαντικό. 

Παρενέργειες: 

Θεωρείται ότι προκαλεί καρκίνο και ζηµιές στο έµβρυο. ∆εν επιτρέπεται η χρήση 

του στις Η.Π.Α. και τη Μεγάλη Βρετανία. 

E953  Ισοµαλτόζη  
Λειτουργίες και χαρακτηριστικά: 

Συνθετικό γλυκαντικό. Σταθεροποιητής υγρασίας. 

E954  Σακχαρίνη  
Λειτουργίες και χαρακτηριστικά: 
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Συνθετικό γλυκαντικό, προερχόµενο από την τολουένη. 

Παρενέργειες: 

Θεωρείται ότι προκαλεί καρκίνο, ζηµιές στο έµβρυο και γενετικές διαταραχές. Είχε 

απαγορευτεί στις Η.Π.Α. το 1977, αλλά το επανέφεραν υπό αυστηρή νοµοθεσία 

ύπαρξης ταµπέλας : «Χρήση αυτού του προϊόντος µπορεί να αποβεί επικίνδυνο για 

την υγείας σας. Αυτό το προϊόν περιέχει σακχαρίνη, η οποία έχει διευκρινιστεί ότι 

προκαλεί καρκίνο στα πειραµατόζωα». 

E955  Σουκραλόζη  
Λειτουργίες και χαρακτηριστικά: 

Συνθετικό γλυκαντικό. 

E957  Θαυµατίνη  
Προέλευση: 

Πρωτεΐνη προερχόµενη από το τροπικό φυτό Thaumococcus danielli. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά: 

Συνθετικό γλυκαντικό, ενισχυτικό γεύσης. 

Προϊόντα: 

Χρησιµοποιείται ως γλυκαντικό σε κρασιά, ψωµί και φρούτα. 

Παρενέργειες: 

Θεωρείται ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές διαταραχές. 

E959  Νεοεσπεριδίνη  
Λειτουργίες και χαρακτηριστικά: 

Συνθετικό γλυκαντικό. 

E965  Υδρογονοποιηµένο σιρόπι γλυκόζης 

Μαλτιτόλη  

E 965 (i): Mαλτιτόλη  

E 965 (ii): Σιρόπι µαλτιτόλης  
Προέλευση:  

Μία συνθετική υδρογονανθρακική αλκοόλη, παράγεται από τη µαλτόζη, προϊόν 

του αµύλου. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Γλυκαντικό µέσο χαµηλών θερµίδων. Σταθεροποιητής υγρασίας. 

Προϊόντα:  

Πολλά προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, όπως ζαχαρωτά, αποξηραµένα 

φρούτα, χαµηλών θερµίδων τρόφιµα..  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί.  

Παρενέργειες:  

Η µαλτιτόλη απορροφάται µερικώς και µεταβολίζεται ως γλυκόζη στο σώµα. Το 

υπόλοιπο µέρος ζυµώνεται στο παχύ έντερο. Κατά τη ζύµωση, παράγονται αέρια, 

τα οποία µπορούν να προκαλέσουν πρήξιµο και φούσκωµα. Σε άτοµα µε δυσανεξία 

µπορεί να δράσει ως ηπακτικό (φάρµακο). Παρενέργειες συµβαίνουν συνήθως 

µετά από κατανάλωση 25-30 γρ. σε µία δόση, η οποία είναι πολύ µεγαλύτερη από 

την κανονική συγκέντρωση στα τρόφιµα.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Η µαλτιτόλη µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, ακραίους 

και µη χορτοφάγους. Ο όρος υδρογονανθρακική αλκοόλη είναι χηµικός ορισµός. Η 

µαλτιτόλη δεν περιέχει αλκοόλ (αιθανόλη). 

E966  Λακτιτόλη  
Προέλευση:  

Μία συνθετική υδρογονανθρακική αλκοόλη, παράγεται από τη γαλακτόζη, που 

βρίσκεται στον ορό του γάλακτος.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Γλυκαντικό µέσο χαµηλών θερµίδων.  
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Προϊόντα:  

Πολλά προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί.  

Παρενέργειες:  

Η λακτιτόλη απορροφάται µερικώς και µεταβολίζεται ως γλυκόζη στο σώµα. Το 

υπόλοιπο µέρος ζυµώνεται στο παχύ έντερο. Κατά τη ζύµωση, παράγονται αέρια, 

τα οποία µπορούν να προκαλέσουν πρήξιµο και φούσκωµα. Σε άτοµα µε δυσανεξία 

µπορεί να δράσει ως ηπακτικό (φάρµακο). Παρενέργειες συµβαίνουν συνήθως 

µετά από κατανάλωση 25-30 γρ. σε µία δόση, η οποία είναι πολύ µεγαλύτερη από 

την κανονική συγκέντρωση στα τρόφιµα.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Η λακτιτόλη µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες και 

χορτοφάγους, αλλά όχι από τους ακραίους χορτοφάγους γιατί η πηγή είναι 

σάκχαρα γάλακτος. Ο όρος υδρογονανθρακική αλκοόλη είναι χηµικός ορισµός. Η 

λακτιτόλη δεν περιέχει αλκοόλ (αιθανόλη). 

E967  Ξυλιτόλη  
Προέλευση:  

Μία συνθετική υδρογονανθρακική αλκοόλη, που βρίσκεται σε πολλά φυτά. 

Εµπορικά παράγεται από την ξυλάνη, ένα κλάσµα πολυσακχαριτών που βρίσκεται 

στον πολτό από ξύλα.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Γλυκαντικό µέσο χαµηλών θερµίδων.  

Προϊόντα:  

Πολλά προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, όπως σε χαµηλών θερµίδων 

τρόφιµα, παγωτό και µαρµελάδες. Υπάρχει φυσικά στα βατόµουρα, δαµάσκηνα, 

λάχανο και αντιβ. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί.  

Παρενέργειες:  

Η ξυλιτόλη απορροφάται µερικώς και µεταβολίζεται ως γλυκόζη στο σώµα. Το 

υπόλοιπο µέρος ζυµώνεται στο παχύ έντερο. Κατά τη ζύµωση, παράγονται αέρια, 

τα οποία µπορούν να προκαλέσουν πρήξιµο και φούσκωµα. Σε άτοµα µε δυσανεξία 

µπορεί να δράσει ως ηπακτικό (φάρµακο). Παρενέργειες συµβαίνουν συνήθως 

µετά από κατανάλωση 25-30 γρ. σε µία δόση, η οποία είναι πολύ µεγαλύτερη από 

την κανονική συγκέντρωση στα τρόφιµα. Θεωρείται ότι προκαλεί καρκίνο. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Η ξυλιτόλη µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, ακραίους 

και µη χορτοφάγους. Ο όρος υδρογονανθρακική αλκοόλη είναι χηµικός ορισµός. Η 

ξυλιτόλη δεν περιέχει αλκοόλ (αιθανόλη). 

E999  Εκχύλισµα κιλάϊας  
Λειτουργίες και χαρακτηριστικά: 

Αφριστικός παράγοντας . 

Παρενέργειες: 

Στοµαχικές και εσωτερικές ενοχλήσεις. 

Ε1000  Χολικό οξύ  
Προέλευση:  

Φυσικό συστατικό της χολής όλων των σπονδυλωτών. Εξάγεται από τη χολή των 

αγελάδων, αλλά µπορεί επίσης να παραχθεί συνθετικά.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Γαλακτωµατοποιητής.  

Προϊόντα:  

Σκόνη αυγών.  
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Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 1.25 mg / kg σωµατικού βάρους.  

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν αναφερθεί.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Το Ε1000 πρέπει να αποφεύγεται από τους ακραίους και µη χορτοφάγους, τους 

Ινδουιστές, αλλά µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τις άλλες θρησκείες. 

Ε1103 Ινβερτάση  

E1105  Λυσοζύµη  
Προέλευση:  

Ένα ένζυµο, που είναι φυσικό συστατικό των δακρύων, του σάλιου, του αίµατος 

και του (ανθρώπινου) γάλακτος. Εµπορικά παρασκευάζεται από αυγά κότας ή από 

βακτήρια.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Συντηρητικό, αποικοδοµεί το κυτταρικό τοίχωµα των βακτηρίων.  

Προϊόντα:  

Βρεφική διατροφή, φαρµακευτικά προϊόντα.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί.  

Παρενέργειες:  

Η λυσοζύµη είναι πρωτεΐνη και όλες οι πρωτεΐνες µπορούν να προκαλέσουν 

αλλεργικές αντιδράσεις.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Το Ε1105 πρέπει να αποφεύγεται από τους ακραίους χορτοφάγους 

E1200  Πολυδεξτρόζη  
Προέλευση:  

Πολυµερές της γλυκόζης, µε λίγη σορβιτόλη. Παράγεται από την θέρµανση της 

δεξτρόζης (γλυκόζη) µε την παρουσία σορβιτόλης και κιτρικού οξέος.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Πηκτικός και γεµιστικός παράγοντας. ∆εσµεύει το νερό και προστατεύει από τις 

βλάβες που προκαλεί η ψύξη.  

Προϊόντα:  

Πολλά διαφορετικά προϊόντα.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί.  

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν αναφερθεί µετά από κανονική χρήση, σε υψηλές δόσεις (πάνω από 90 

γρ.) δρα ως ηπακτικό (φάρµακο).  

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Το Ε1200 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, ακραίους και 

µη χορτοφάγους. 

E1201  Πολυβινυλοπυρρολιδόνη  

Προέλευση:  

Συνθετικό πολυµερές.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Πηκτικός και γεµιστικός παράγοντας, σταθεροποιητής, χρησιµοποιείται στις 

φαρµακευτικές ταµπλέτες.  

Προϊόντα:  

Γεύσεις και αρώµατα, φαρµακευτικά προϊόντα.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 50 mg / kg σωµατικού βάρους.  

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν αναφερθεί. Θεωρείται ότι προκαλεί καρκίνο, ζηµιές στο συκώτι, τα 
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νεφρά και τους πνεύµονες. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Το Ε1201 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, ακραίους και 

µη χορτοφάγους. 

E1202  Αδιάλυτη Πολυβινυλοπυρρολιδόνη  
Προέλευση:  

Συνθετικό πολυµερές.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Σταθεροποιητής και χρησιµοποιείται στις φαρµακευτικές ταµπλέτες.  

Προϊόντα:  

Κρασί, µπύρα, φαρµακευτικά προϊόντα.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί.  

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν αναφερθεί. Θεωρείται ότι προκαλεί καρκίνο, ζηµιές στο συκώτι, νεφρά 

και πνεύµονες. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το Ε1202 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

Ε1400  ∆εξτρίνες 
Προέλευση: 

Πολυµερές της δεξτρόζης, παρασκευάζεται από την µερική αποικοδόµηση του 

αµύλου. Προέρχεται και από την ταπιόκα ή το καλαµπόκι. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Πηκτικός παράγοντας και χρησιµοποιείται στις επικαλύψεις των τροφίµων.  

Προϊόντα:  

Πολλά προϊόντα τροφίµων, φαρµακευτικά προϊόντα, σταθεροποιητής αφρού στη 

µπύρα.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης: 

∆εν έχει καθοριστεί.  

Παρενέργειες: 

∆εν έχουν αναφερθεί.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί: 

Κανένας, οι δεξτρίνες µπορούν να καταναλωθούν από όλες τις θρησκευτικές 

οµάδες, ακραίους και µη χορτοφάγους.  

Ε1401  Άµυλο επεξεργασµένο µε οξύ 
Προέλευση:  

Παρασκευάζεται από την επεξεργασία του αµύλου ή των αµυλόκοκκων µε 

ανόργανα οξέα. Το άµυλο αποικοδοµείται µερικώς.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Πηκτικός παράγοντας και σταθεροποιητής.  

Προϊόντα: 

Πολλά προϊόντα τροφίµων, φαρµακευτικά προϊόντα.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης: 

∆εν έχει καθοριστεί.  

Παρενέργειες: 

∆εν έχουν αναφερθεί.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί: 

Κανένας, τα τροποποιηµένα άµυλα µπορούν να καταναλωθούν από όλες τις 

θρησκευτικές οµάδες, ακραίους και µη χορτοφάγους. 

Ε1402  Άµυλο επεξεργασµένο µε αλκάλι (βάση) 
Προέλευση: 

Παρασκευάζεται από την επεξεργασία του αµύλου ή των αµυλόκοκκων µε 
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υδροξείδιο του νατρίου ή του καλίου. Το άµυλο αποικοδοµείται µερικώς.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Πηκτικός παράγοντας και σταθεροποιητής.  

Προϊόντα: 

Πολλά προϊόντα τροφίµων, φαρµακευτικά προϊόντα.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης: 

∆εν έχει καθοριστεί.  

Παρενέργειες: 

∆εν έχουν αναφερθεί.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί: 

Κανένας, τα τροποποιηµένα άµυλα µπορούν να καταναλωθούν από όλες τις 

θρησκευτικές οµάδες, ακραίους και µη χορτοφάγους. 

Ε1403  Aποχρωµατισµένο άµυλο  
Προέλευση: 

Παρασκευάζεται από την επεξεργασία του αµύλου µε αποχρωµατιστικούς 

παράγοντες (υπεροξείδιο του υδρογόνου, υδροχλωρικό νάτριο, διοξείδιο του θείου 

ή περµαγενίτη του καλίου). Το άµυλο αποικοδοµείται µερικώς και οξειδώνεται.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Πηκτικός παράγοντας και σταθεροποιητής.  

Προϊόντα: 

Πολλά προϊόντα τροφίµων, φαρµακευτικά προϊόντα.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης: 

∆εν έχει καθοριστεί.  

Παρενέργειες: 

∆εν έχουν αναφερθεί.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί: 

Κανένας, τα τροποποιηµένα άµυλα µπορούν να καταναλωθούν από όλες τις 

θρησκευτικές οµάδες, ακραίους και µη χορτοφάγους.  

E1404  Οξειδωµένο άµυλο  
Προέλευση: 

Παρασκευάζεται από την επεξεργασία του αµύλου µε υποχλωριώδες οξύ. Το 

άµυλο αποικοδοµείται µερικώς και οξειδώνεται.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Πηκτικός παράγοντας και σταθεροποιητής.  

Προϊόντα: 

Πολλά προϊόντα τροφίµων, φαρµακευτικά προϊόντα.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης: 

∆εν έχει καθοριστεί.  

Παρενέργειες: 

∆εν έχουν αναφερθεί µετά από κανονική χρήση. Υψηλές συγκεντρώσεις 

προκαλούν διάρροια και νεφρική ανεπάρκεια στα ζώα.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί: 

Κανένας, τα τροποποιηµένα άµυλα µπορούν να καταναλωθούν από όλες τις 

θρησκευτικές οµάδες, ακραίους και µη χορτοφάγους. 

Ε1405 Άµυλα επεξεργασµένο µε ένζυµα 
Λειτουργίες και χαρακτηριστικά: 

Πηκτικός φυτικός παράγοντας. 

E1410  Φωσφορικό µονο-άµυλο 
Προέλευση: 

Παρασκευάζεται από την επεξεργασία του αµύλου µε φωσφορικό οξύ. Το άµυλο 

αποικοδοµείται µερικώς και φωσφορυλιώνεται.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Πηκτικός παράγοντας και σταθεροποιητής.  
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Προϊόντα: 

Πολλά προϊόντα τροφίµων, φαρµακευτικά προϊόντα.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης: 

∆εν έχει καθοριστεί.  

Παρενέργειες: 

∆εν έχουν αναφερθεί.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί: 

Κανένας, τα τροποποιηµένα άµυλα µπορούν να καταναλωθούν από όλες τις 

θρησκευτικές οµάδες, ακραίους και µη χορτοφάγους.  

Ε1411  ∆ι-αµυλική γλυκερόλη 
Προέλευση: 

Παρασκευάζεται από την επεξεργασία του αµύλου µε γλυκερόλη. Το άµυλο 

αποικοδοµείται µερικώς και συνδυάζεται µε γλυκερόλη.  

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Πηκτικός παράγοντας και γαλακτωµατοποιητής.  

Προϊόντα: 

Πολλά προϊόντα τροφίµων, φαρµακευτικά προϊόντα.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης: 

∆εν έχει καθοριστεί.  

Παρενέργειες: 

∆εν έχουν αναφερθεί.  

∆ιατροφικοί περιορισµοί: 

Κανένας, τα τροποποιηµένα άµυλα µπορούν να καταναλωθούν από όλες τις 

θρησκευτικές οµάδες, ακραίους και µη χορτοφάγους.  

Ε1412 Φωσφορικό δι-άµυλο 
Λειτουργίες και χαρακτηριστικά: 

Εστεροποιηµένο µε οξικό χλωρίδιο του φωσφόρου, πηκτικός φυτικός παράγοντας 

Ε1413 Φωσφορικό φωσφορούχο άµυλο 
Λειτουργίες και χαρακτηριστικά: 

Σταθεροποιητικός, πηκτικός φυτικός παράγοντας. 

Προϊόντα: 

Κατεψυγµένα τρόφιµα, γλυκά ψυγείου και παιδικές τροφές σόγιας. 

Ε1414 ∆ι-φωσφορικό άµυλο ασετιλίνης 

Ε1420 Εστεροποιηµένο οξικό άµυλο 
Λειτουργίες και χαρακτηριστικά: 

Με άνυδρο οξικό οξύ, πηκτικός φυτικός παράγοντας. 

Ε1421 Εστεροποιηµένο οξικο άµυλο 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά: 

Με βινιλικό οξύ, πηκτικός φυτικός παράγοντας. 

Παρενέργειες: 

∆εν έχει εγκριθεί. 

Ε1422 Ασετιλο-δι-αµυλοαδιπίτης 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά: 

Πηκτικός φυτικός παράγοντας. 

Ε1430 ∆ι-αµυλο-γλυκερίνη 

Παρενέργειες: 

∆εν έχει εγκριθεί. 

Ε1440 Υδροξυ-προπιλ-άµυλο 
Λειτουργίες και χαρακτηριστικά: 

Πηκτικός φυτικός παράγοντας, χρησιµοποιείται για τη διατήρηση της δοµής των 

κατεψυγµένων προϊόντων σε µεταβολές της θερµοκρασίας. 
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Ε1441 Γλυκερίνη υδροξυ-προπιλ-αµύλου 
Παρενέργειες: 

∆εν έχει εγκριθεί. 

Ε1442 Φωσφορικό υδροξυ-προπιλο-2-άµυλο 
Λειτουργίες και χαρακτηριστικά: 

Πηκτικός φυτικός παράγοντας. 

Ε1450 Άµυλο νατρίου οκταριλο-σαχινάτης 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά: 

Πηκτικός φυτικός παράγοντας. 

Προϊόντα: 

Dressings, λευκαντικά, σκόνες ποτών. 

Ε1451 Οξειδωµένη ασετιλίνη αµύλου 

Ε1501  Βενζολιωµένοι υδρογονάνθρακες  

1501(i): Βενζυλική αλκοόλη  

1501(ii): Οξικό βενζόλιο  

1501(iii): Βενζοϊκό βενζόλιο  
Προέλευση:  

Φυσικά συστατικά, αποτελούν µέρος της γεύσης και του αρώµατος πολλών ειδών 

φυτών. Εµπορικά παρασκευάζονται µε χηµική σύνθεση. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Γευστικοί και αρωµατικοί παράγοντες.  

Προϊόντα:  

Πολλά προϊόντα, αυτά τα συστατικά χρησιµοποιούνται επίσης στα καλλυντικά και 

φαρµακευτικά προϊόντα.  

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 5 mg / kg σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν βρεθεί κατά τη χρήση τους στα τρόφιµα. Ίσως παρουσιαστούν 

δερµατικά προβλήµατα όταν χρησιµοποιούνται στα καλλυντικά. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το Ε1501 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

Ε1502  Βουταν-1,3-διόλη  

Προέλευση:  

Εµπορικά παράγεται µε χηµική σύνθεση. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

∆ιαλυτικό µέσο για αρωµατικές ουσίες. 

Προϊόντα:  

Προϊόντα καπνού. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 4 mg / kg σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν αναφερθεί κατά τη χρήση του στα τρόφιµα. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το 1502 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

Ε1503  Καστορέλαιο  

Προέλευση:  

Φυσικό εκχύλισµα από καρπούς του Ricinus communis. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Το καστορέλαιο είναι αρωµατικό συστατικό καθώς και διαλυτικό µέσο για 

αρωµατικά συστατικά. 



   141 

Προϊόντα:  

Αρωµατισµένη ζάχαρη, προϊόντα για τα χείλη, κτλ. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 0.7 mg / kg σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν αναφερθεί κατά την χρήση του στα τρόφιµα 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το 1503 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

Ε1504  Οξικός αιθυλεστέρας  
Προέλευση:  

Φυσικό συστατικό πολλών φρούτων, εµπορικά παράγεται από το οξικό οξύ. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Ο οξικός αιθυλεστέρας είναι αρωµατικό συστατικό καθώς και διαλυτικό µέσο για 

αρωµατικά συστατικά. 

Προϊόντα:  

∆ιάφορα προϊόντα µε γεύση φρούτων. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 6 mg / kg σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν αναφερθεί κατά την χρήση του στα τρόφιµα. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το 1504 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E1505  Κιτρικός τριαιθυλεστέρας  
Προέλευση:  

Το E 1505 παράγεται εµπορικά από το κιτρικό οξύ. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Αρωµατικό συστατικό. Μέρος του µετατρέπεται σε αλκοόλη στο σώµα. 

Προϊόντα:  

Χρησιµοποιείται ευρέως ως σταθεροποιητής αφρού. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 20 mg / kg σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν αναφερθεί κατά την χρήση του στα τρόφιµα. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το Ε1505 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

Ε1510 Αιθανόλη 
Προέλευση: 

Προέρχεται από ζύµωση της ζάχαρης ή άλλων υδρογονανθράκων. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά: 

Χρησιµοποιείται συχνά ως προσθετικό συστατικό και δεν εµφανίζεται στις 

ετικέτες, εκτός από τα αλκοολούχα ποτά. 

Παρενέργειες: 

Σε υπερβολικές δόσεις προκαλούνται αντιδράσεις που σχετίζονται µε κατανάλωση 

αλκοόλ. 

Ε1516  Μονοοξική γλυκερόλη  
Προέλευση:  

Εµπορικά παράγεται από οξικό οξύ και γλυκερόλη. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

∆ιαλυτικό µέσο για αρωµατικά συστατικά. 

Προϊόντα:  
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Χρησιµοποιείται ευρέως. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν αναφερθεί κατά την χρήση του στα τρόφιµα 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το 1516 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

Ε1517  ∆ισοξική γλυκερόλη  
Προέλευση:  

Εµπορικά παράγεται από οξικό οξύ και γλυκερόλη. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

∆ιαλυτικό µέσο για αρωµατικά συστατικά. 

Προϊόντα:  

Χρησιµοποιείται ευρέως. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν αναφερθεί κατά την χρήση του στα τρόφιµα. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το 1517 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

E1518  Τρισοξική γλυκερόλη  
Προέλευση:  

Εµπορικά παράγεται από οξικό οξύ και γλυκερόλη. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

∆ιαλυτικό µέσο για αρωµατικά συστατικά, µπορεί να δράσει ως ένα βαθµό έναντι 

των µυκήτων. 

Προϊόντα:  

Χρησιµοποιείται ευρέως. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

∆εν έχει καθοριστεί. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν αναφερθεί κατά την χρήση του στα τρόφιµα. 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το Ε1518 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

Ε1520  Προπυλενογλυκόλη  
Προέλευση:  

Εµπορικά παράγεται από οξικό οξύ και ανθρακικά άλατα. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Χρησιµοποιείται ως διαλυτικό µέσο και αντιοξειδωτικό. 

Προϊόντα:  

Χρησιµοποιείται ευρέως σε καλλυντικά, προϊόντα για τα µαλλιά και αποσµητικά, 

σε φαρµακευτική κλίµακα, όπως παιδικά φάρµακα και άλλα ελιξίρια, τοπικές 

κρέµες και αλοιφές. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 25 mg / kg σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν αναφερθεί κατά την χρήση του στα τρόφιµα. Έχει συνδεθεί µε 

θανατηφόρες καρδιακές προσβολές (όταν δίδεται ενδοφλέβια), κατάπτωση 

κεντρικού νευρικού συστήµατος και δερµατίτιδες. Είναι τοξικό σε υψηλές δόσεις. 

∆εν έχει εγκριθεί. 



   143 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το 1520 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

Ε1525  Υδροξυ-αιθυλική κυτταρίνη  
Προέλευση:  

H Υδροξυ-αιθυλική κυτταρίνη εµπορικά παράγεται από αιθανόλη και κυτταρίνη. 

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά:  

Χρησιµοποιείται ως πηκτικός παράγοντας. 

Προϊόντα:  

Χρησιµοποιείται ευρέως. 

Ανώτατο όριο καθηµερινής λήψης:  

Έως 25 mg / kg σωµατικού βάρους. 

Παρενέργειες:  

∆εν έχουν αναφερθεί κατά την χρήση του στα τρόφιµα. Σε υψηλές συγκεντρώσεις 

δρα ως καθαρτικό (ηπακτικό). 

∆ιατροφικοί περιορισµοί:  

Κανένας, το1525 µπορεί να καταναλωθεί από όλες τις θρησκευτικές οµάδες, 

ακραίους και µη χορτοφάγους. 

 

MSG 
 
Εισαγωγή  

 
Το όξινο γλουταµινικό νάτριο, επίσης γνωστό και ως MSG, Ve - tsin ή E 621 

χρησιµοποιείται ως ενισχυτικό γεύσης, σε πολλά είδη τροφίµων για να ενισχύσει την αρχική 

γεύση τους. Το γλουταµινικό οξύ καθώς επίσης και τα διαφορετικά άλατά του εκτός από το 

MSG, όπως το όξινο γλουταµινικό κάλιο, παρουσιάζουν την ίδια δράση. Το γλουταµινικό οξύ 

µεταδίδει επίσης µια µοναδική γεύση αποκαλούµενη «ουµάµι» (umami) στα τρόφιµα, και 

αναγνωρίστηκε επιστηµονικά ως η πέµπτη βασική γεύση µαζί µε το γλυκό, το ξινό, το αλµυρό 

και το πικρό. ∆εδοµένου ότι το γλουταµινικό οξύ είναι ένα σηµαντικό συστατικό της 

πρωτεΐνης, βρίσκεται φυσικά σε όλα τα περιέχοντα πρωτεΐνη τρόφιµα όπως το κρέας, τα 

πουλερικά, τα θαλασσινά, τα λαχανικά και το γάλα. Το φυσικό γλουταµινικό οξύ έχει 

χρησιµοποιηθεί παραδοσιακά για να µεταδώσει την γεύση «ουµάµι». 

 

Στο παρελθόν, υπήρξαν µερικές ανεκδοτικές εκθέσεις που δείχνουν προκαλούµενα από 

τα γλουταµινικά άλατα υποκειµενικά συµπτώµατα όπως το µούδιασµα, η αδυναµία και η 

ταχυκαρδία. Αυτό ονοµάστηκε «σύνδροµο του κινέζικου εστιατορίου». Εντούτοις, δεν 

επιβεβαιώθηκε ποτέ επιστηµονικά µε χρήση της µεθόδου του διπλού µάρτυρα, µε 

διασταυρωµένο έλεγχο µεθόδων µε υποκατάστατα, ότι αυτές οι αντιδράσεις προκαλούνται 

πραγµατικά από τα γλουταµινικά άλατα.  

 

Η ποσότητα των γλουταµινικών αλάτων που χρησιµοποιείται στα τρόφιµα είναι 

συνήθως µέσα στο εύρος 0,1% ως 0,8% των τροφίµων όπως σερβίρονται. Η ποσότητα αυτή 

είναι παρόµοια µε τα επίπεδα των γλουταµινικών αλάτων που υπάρχουν φυσικά στα 

παραδοσιακά πιάτα. Η γεύση των γλουταµινικών αλάτων µόνο περιορίζει την χρήση τους. 

Αυτό σηµαίνει ότι µόλις περιληφθεί η κατάλληλη ποσότητα σε µια συνταγή, η πρόσθεση 

περισσότερου συµβάλει ελάχιστα στη γεύση ή µπορεί ακόµη και να είναι καταστρεπτική στην 

ισορροπία της γεύσης του πιάτου. Για να γίνει λίγο περισσότερο ξεκάθαρο και για την 

καλύτερη κατανόηση του τι είναι τα γλουταµινικά άλατα, τα παρακάτω κείµενα δίνουν 

απαντήσεις σε µερικές συχνές ερωτήσεις για τα γλουταµινικά άλατα. Επίσης, παρέχονται 

πληροφορίες για τη διάκριση του όξινου γλουταµινικού νατρίου και άλλων ενισχυτικών 

γεύσης.  
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Προέλευση και λειτουργία στο σώµα  

 
Το όξινο γλουταµινικό νάτριο είναι ένα άλας του γλουταµινικού οξέος. Το 

γλουταµινικό οξύ είναι ένα από τα 20 αµινοξέα που δηµιουργούν τις πρωτεΐνες. Από µια 

θρεπτική σκοπιά καλείται µη απαραίτητο αµινοξύ που σηµαίνει ότι µπορεί να συντεθεί στο 

σώµα µας.  

 

Στα τρόφιµα καθώς επίσης και στον ιστό, το γλουταµινικό οξύ µπορεί να είναι παρόν µε 

δύο µορφές: σε µια συζευγµένη µορφή όταν συνδέεται µε άλλα αµινοξέα για να αποτελέσει τις 

πρωτεΐνες ή σε ελεύθερη µορφή όταν είναι παρόν ως ανεξάρτητο αµινοξύ. Μόνο το ελεύθερο 

γλουταµινικό οξύ διαδραµατίζει έναν σηµαντικό ρόλο στη γεύση τροφίµων.  

 

Πρόσφατες µελέτες έχουν καταδείξει ότι το παραγόµενο από τρόφιµα γλουταµινικό οξύ 

είναι η κύρια πηγή ενέργειας του εντέρου. Το έντερο έχει µια τέτοια αδηφάγο όρεξη για 

γλουταµινικό οξύ, και έχει αποδειχθεί ότι από όλο γλουταµινικό οξύ που τρώγεται από τα 

τρόφιµα, µόνο περίπου το 4% περνά στο σώµα. Αυτό υπονοεί ότι το υπόλοιπο σώµα πρέπει να 

συνθέσει σχεδόν όλο το γλουταµινικό οξύ που χρειάζεται.  

 

Οποιοδήποτε γλουταµινικό οξύ στα τρόφιµα, είτε που δεσµεύεται από πρωτεΐνες είτε 

ελεύθερο, είτε προστιθέµενο, µετατρέπεται στο έντερο σε ελεύθερο γλουταµινικό οξύ, και 

χρησιµοποιείται για την ενεργειακή παραγωγή από το έντερο. Το γλουταµινικό οξύ 

χρησιµοποιείται επίσης στον εγκέφαλο ως νευροδιαβιβαστής. Εντούτοις, το αίµα του 

εγκεφάλου που ελέγχει ποιος τύπος µορίων µπορεί να εισαχθεί τον εγκέφαλο, δεν επιτρέπει τη 

µετάβασή του. Εποµένως, ο εγκέφαλος πρέπει να συνθέσει το γλουταµινικό οξύ του από τη 

γλυκόζη και άλλα αµινοξέα.  

 

Λόγω στην κεντρική θέση του γλουταµινικού οξέος στο µεταβολισµό, έχει σηµαντικές 

λειτουργίες όπως το να είναι υπόστρωµα για την πρωτεϊνική σύνθεση, πρόδροµος της 

γλουταµίνης, µεταφορά αζώτου, και τα λοιπά.  

 

Ύπαρξη και παραγωγή  

 
Το γλουταµινικό οξύ εµφανίζεται φυσικά σε πολλά τρόφιµα. Είναι παρόν στο κρέας, τα 

ψάρια, τα λαχανικά ή τα προϊόντα σιταριού στην δεσµευµένη από πρωτεΐνη µορφή και στην 

ντοµάτα, το γάλα, την πατάτα, τη σάλτσα σόγιας, καθώς επίσης και πολλά είδη τυριού στην 

ελεύθερη µορφή.  

 

Εκτός από την φυσική του ύπαρξη, µπορεί να προστεθεί σε πολλά τρόφιµα. 

Χρησιµοποιείται συχνά στις σούπες, τις σάλτσες, τα πατατάκια και οποιαδήποτε είδη αλµυρών 

επεξεργασµένων τροφίµων.  

 

Πολλά ασιατικά πιάτα χαρακτηρίζονται από την γεύση του γλουταµινικού οξέος που 

προέρχεται και από φυσική προέλευση όπως στη σάλτσα σόγιας ή ψαριών και προστιθέµενο 

γλουταµινικό οξύ ως ενισχυτικό γεύσης. Στην περίπτωση της ιταλικής κουζίνας, γλουταµινικό 

οξύ από το τυρί και τη ντοµάτα την καθιστούν νόστιµη. Αυξάνει την αρχική γεύση των 

τροφίµων και κάνει τα τρόφιµα να µοιάζουν πιο αλµυρά.  

 

Η εµπορική παραγωγή του όξινου γλουταµινικού νατρίου άρχισε το 1909. Στο 

παρελθόν, παραγόταν από την υδρόλυση των φυσικών πρωτεϊνών, όπως οι νιφάδες γλουτένης 

σίτου και σόγιας. Σήµερα, η παραγωγή όξινου γλουταµινικού νατρίου πραγµατοποιείται µέσω 

της βακτηριακής ζύµωσης. Τα βακτηρίδια (Corynebacterium glutamicus) αναπτύσσονται σε 

ένα υγρό µέσο που περιέχει σάκχαρα, τις µελάσες ή άµυλο ως υπόστρωµα ζύµωσης. Τα 

βακτηρίδια είναι σε θέση να παράγουν και να εκκρίνουν το γλουταµινικό οξύ στο µέσο. Το 

γλουταµινικό οξύ συσσωρεύεται έτσι στο µέσο και χωρίζεται αργότερα µε διήθηση, 
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καθαρίζεται και µετατρέπεται από την ουδετεροποίηση σε γλουταµινικό νάτριο. Μετά από τον 

πρόσθετο καθαρισµό, την κρυστάλλωση, και την ξήρανση, µια άσπρη σκόνη γλουταµινικού 

νατρίου είναι έτοιµη για να χρησιµοποιηθεί ως ενισχυτικό γεύσης.  

 

Σχετικά προϊόντα  

 

Επίσης, χρησιµοποιούνται και άλλοι ενισχυτές γεύσης εκτός από το όξινο γλουταµινικό 

νάτριο. Μερικοί από αυτούς είναι βασισµένοι στο γλουταµινικό οξύ, όπως: το όξινο 

γλουταµινικό κάλιο, το διγλουταµινικό ασβέστιο, το όξινο γλουταµινικό αµµώνιο, και το 

διγλουταµινικό µαγνήσιο.  

 

Οι ενισχυτές γεύσης που δεν είναι βασισµένοι στο γλουταµινικό οξύ και έχουν τις ίδιες 

ιδιότητες στη γεύση είναι το γουανιλικό οξύ, το γουανιλικό δινάτριο, το γουανιλικό δικάλιο, το 

γουανιλικό ασβέστιο, το ινοσινικό οξύ, το ινοσινικό δινάτριο, το ινοσινικό δικάλιο, το 

ινοσινικό ασβέστιο, ασβεστίου, τα ασβέστιο-5'-ριβονουκλεοτίδια και τα δινατριο-5'-

ριβονουκλεοτίδια.  

 

Οι ενισχυτές γεύσης αναφέρονται στον κατάλογο συστατικών τροφίµων µε τον 

ακόλουθο τρόπο: όνοµα της κατηγορίας πρόσθετων ουσιών τροφίµων που ανήκουν, δηλ.: " 

ενισχυτής γεύσης ", ακολουθούµενος από είτε το συγκεκριµένο όνοµά τους είτε τον αντίστοιχο 

κωδικό αριθµό Ε τους. 

Σηµείωση: E 636 - E 637 και E 640 είναι ενισχυτές γεύσης χωρίς τη γεύση " ουµάµι ". 

 

Παρενέργειες του MSG  

 

Πριν από πολλά χρόνια δηµοσιεύθηκαν εκθέσεις δείχνοντας ότι τα ασθµατικά άτοµα θα 

µπορούσαν να πάσχουν από τις επιθέσεις άσθµατος µετά από την κατανάλωση τροφίµων που 

περιέχουν όξινο γλουταµινικό νάτριο. Για εκείνο τον λόγο, η έρευνα διεξήχθη για να 

παρουσιάσει εάν υπήρξε σχέση µεταξύ του άσθµατος και του όξινου γλουταµινικού νατρίου 

και για να καθορίσει εάν υπήρξαν κίνδυνοι υγείας από την κατανάλωση όξινου γλουταµινικού 

νατρίου. Καµία σχέση µεταξύ όξινου γλουταµινικού νατρίου και του περιστατικού των 

επιθέσεων άσθµατος δεν µπορούσε να τεκµηριωθεί. Στις διαφορετικές δοκιµές οι άνθρωποι που 

νόµιζαν ότι πάσχουν από αύξηση των ασθµατικών συµπτωµάτων µετά από την κατανάλωση 

όξινου γλουταµινικού νατρίου σε σύγκριση µε ασθµατικούς ανθρώπους που δεν 

παραπονέθηκαν για αυτήν την επίδραση ταΐστηκαν µε όξινο γλουταµινικό νάτριο όσο και µε 

υποκατάστατα. Κανένας συσχετισµός δεν µπόρεσε να βρεθεί µεταξύ της κατανάλωσης όξινου 

γλουταµινικού νατρίου και του περιστατικού της επίθεσης άσθµατος. Οι άνθρωποι αντέδρασαν 

στο όξινο γλουταµινικό νάτριο µε τον ίδιο τρόπο όπως στα υποκατάστατα.  

 

Άτοµα που θεωρούν τον εαυτό τους δυσανεκτικό στο όξινο γλουταµινικό νάτριο µπορεί 

να αντιδράσουν σε ένα άλλο συστατικό στο τρόφιµο, αλλά όχι στο όξινο γλουταµινικό νάτριο.  

Παρόµοιες δοκιµές έγιναν µε τους ανθρώπους που ισχυρίζονταν ότι πάσχουν από ισχυρούς 

πονοκέφαλους, ίλιγγο, ναυτία, διάρροια, έµετους, αρρυθµίες, πόνους στις αρθρώσεις και τα 

κόκαλα, πρήξιµο του προστάτη, ξηροστοµία, διαταραχές στην όραση, ασυναρτησία του λόγου, 

µαύρους κύκλους, διαταραχές στον ύπνο και άλλα (νευρολογικά) προβλήµατα, όπως 

κατάθλιψη, διαταραχές στη διάθεση και εκρήξεις βίας, έλλειψη ισορροπίας. Συχνά αυτά τα 

προβλήµατα οφείλονταν στην αύξηση του νατρίου και την έλλειψη αρκετής υγρασίας στο 

σώµα (`hangover επίδραση"). Καµία σαφής επιστηµονική σχέση µε την κατανάλωση MSG και 

των συµπτωµάτων δεν µπορούσε να τεκµηριωθεί.  

 

Μια περίληψη των διαφορετικών πειραµάτων που αξιολογούν τα αποτελέσµατα του 

όξινου γλουταµινικού νατρίου στην υγεία, δηµοσιεύθηκε από Raifet το Al, 2000. Το τελικό 

συµπέρασµα τους ήταν ότι τα αποτελέσµατα των πολυάριθµων ερευνών διενεργηθεισών για το 

όξινο γλουταµινικό νάτριο επιτρέπουν να το θεωρήσουν ως γενικά ασφαλές συστατικό 
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τροφίµων. Ούτε οι επιδηµιολογικές, ούτε οι µελέτες πρόκλησης δεν θα µπορούσαν να παρέχουν 

οποιαδήποτε στοιχεία ότι η εισαγωγή του όξινου γλουταµινικού νατρίου οδηγεί σε δυσµενείς 

αντιδράσεις στον πληθυσµό κατά πολύ. Μερικά πειράµατα έδειξαν ότι οι µεγάλες δόσεις του 

όξινου γλουταµινικού νατρίου που λαµβάνονται χωρίς τρόφιµα µπορούν να οδηγήσουν σε 

υποκειµενικά συµπτώµατα τους ανθρώπους που θεωρούν ότι αντιδρούν στο όξινο γλουταµινικό 

νάτριο. Εντούτοις, αυτά τα συµπτώµατα είναι σπάνια και ούτε σοβαρά, ούτε επίµονα και αυτές 

οι αντιδράσεις δεν πραγµατοποιήθηκαν όταν το όξινο γλουταµινικό νάτριο δόθηκε µε τα 

τρόφιµα.  

 

Μπορεί έτσι να συναχθεί το συµπέρασµα ότι η εισαγωγή γλουταµινικών είναι ασφαλής 

για το γενικό πληθυσµό. Εντούτοις, η κατάλληλη σήµανση προσφέρει στα πρόσωπα που 

προτιµούν να µην καταναλώσουν τα τρόφιµα µε προστιθέµενο MSG τη δυνατότητα να 

αποφεύγουν εκείνα τα προϊόντα.  

 

∆υσανεξία στη λακτόζη  

 

(Για πολύ καιρό, το γάλα της αγελάδας θεωρείται πηγή δυσάρεστων συµπτωµάτων, 

όπως οι στοµαχικές διαταραχές και η ουρτικαρία (σχηµατισµοί από σπυράκια ακµής σε 

διάφορα σηµεία του σώµατος). Οι αντιδράσεις είναι λόγω της δυσανεξίας στη λακτόζη ή λόγω 

αλλεργίας στην πρωτεΐνη του γάλακτος. Στα βρέφη, µπορούν να υπάρξουν και οι δύο αυτές 

αντιδράσεις. Το γάλα είναι η πρώτη εξωγενής πηγή πρωτεΐνης για τα βρέφη και είναι µια πολύ 

σηµαντική πηγή θρεπτικών στοιχείων, συνεπώς δεν µπορεί να αποκλειστεί εύκολα από την 

διατροφή των µωρών.  

 

Η δυσανεξία στη λακτόζη είναι η ανικανότητα της χώνευσης µεγάλης ποσότητας 

λακτόζης, το κύριο σάκχαρο του γάλακτος. Αυτή η ανικανότητα προκύπτει από την έλλειψη 

του ένζυµου της λακτάσης, η οποία παράγεται από τα κύτταρα στο εσωτερικό του λεπτού 

εντέρου. Η λακτάση σπάει τα σάκχαρα του γάλακτος σε απλούστερες µορφές που µπορούν να 

απορροφηθούν από το αίµα. Όταν δεν υπάρχει αρκετή λακτάση για να µεταβολίσει την 

καταναλωθείσα ποσότητα λακτόζης, τα αποτελέσµατα, αν και συνήθως ακίνδυνα, µπορεί να 

είναι πολύ δυσάρεστα. Αν και όλοι οι άνθρωποι µε έλλειψη λακτάσης δεν έχουν συµπτώµατα, 

αυτοί που έχουν θεωρούνται δυσανεκτικοί στη λακτόζη. Κοινά συµπτώµατα είναι η ναυτία, οι 

κράµπες, το φούσκωµα, τα αέρια και η διάρροια, τα οποία αρχίζουν περίπου 30 λεπτά µε 2 

ώρες µετά από την κατανάλωση τροφίµων που περιέχουν λακτόζη. Η σοβαρότητα των 

συµπτωµάτων διαφέρει ανάλογα µε την ποσότητα λακτόζης που µπορεί ο κάθε άνθρωπος να 

ανεχτεί.  

 

Μερικές αιτίες της δυσανεξίας στη λακτόζη είναι αρκετά γνωστές. Για παράδειγµα, 

ορισµένες αρρώστιες του στοµαχιού και πληγές στο λεπτό έντερο µπορεί να µειώσουν την 

ποσότητα του ένζυµου που παράγεται. Σε σπάνιες περιπτώσεις, γεννιούνται παιδιά χωρίς τη 

δυνατότητα να παράγουν λακτάση. Για τους περισσότερους ανθρώπους όµως, η δυσανεξία στη 

λακτόζη είναι µία κατάσταση που εξελίσσεται φυσιολογικά µε τον καιρό. Μετά από την ηλικία 

των 2 χρονών, το σώµα αρχίζει να παράγει λιγότερη λακτάση. Όµως, πολλοί άνθρωποι µπορεί 

να µην έχουν συµπτώµατα µέχρι να είναι πολύ µεγαλύτεροι.  

 

Αν και οι περισσότεροι άνθρωποι στη βόρεια Ευρώπη και οι απόγονοί τους παράγουν 

αρκετή λακτάση κατά τη διάρκεια της ζωής τους, η δυσανεξία στη λακτόζη είναι συνήθης 

ανάµεσα σε άτοµα από την Μέση Ανατολή, την Ινδία και µέρη της Αφρικής και στους 

απογόνους τους σε άλλα µέρη του κόσµου. Περίπου το 70 τις εκατό των ενηλίκων έχουν ως 

κάποιο βαθµό δυσανεξία στη λακτόζη. Στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, η δυσανεξία στη 

λακτόζη υπάρχει στο πέντε τις εκατό των λευκών ανθρώπων και σε ένα µεγαλύτερο ποσοστό 

στις άλλες εθνικές οµάδες.  
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Τρόπος δράσης της λακτάσης (from www. indiana. edu /~ ensiweb / lessons / tp. milk 3. html )  

 

Η ποσότητα του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων που θα οδηγήσει σε 

συµπτώµατα δυσανεξίας, διαφέρει πολύ ανάµεσα στα άτοµα. Πολλά άτοµα που έχουν µικρή 

δράση της λακτάσης στο έντερο µπορούν να πιούν ένα ποτήρι γάλα χωρίς να αισθανθούν 

ενόχληση. Τα σκληρά τυριά, τα οποία έχουν χαµηλή περιεκτικότητα λακτόζης και ζυµώµενα 

γαλακτοκοµικά προϊόντα όπως το γιαούρτι, καταναλώνονται ευρέως σε περιοχές του κόσµου 

όπου η δυσανεξία στη λακτόζη είναι συνήθης.  

 

∆ιάγνωση  

 
Οι πιο κοινές δοκιµές που χρησιµοποιούνται για να µετρήσουν την απορρόφηση της 

λακτόζης στο πεπτικό σύστηµα είναι η δοκιµή ανοχής λακτόζης, η δοκιµή αναπνοής 

υδρογόνου, και η δοκιµή οξύτητας των κοπράνων. Αυτές οι δοκιµές εκτελούνται σε µια βάση 

εξωτερικών ασθενών σε ένα νοσοκοµείο, µια κλινική, ή το γραφείο του γιατρού.  

 

Η δοκιµή ανοχής λακτόζης αρχίζει µε το άτοµο να νηστεύει (µη κατανάλωση) πριν από 

τη δοκιµή και έπειτα να πίνει ένα υγρό που περιέχει τη λακτόζη. ∆ιάφορα δείγµατα αίµατος 

λαµβάνονται κατά τη διάρκεια µιας περιόδου δύο ωρών για να µετρήσουν το επίπεδο της 

γλυκόζης του αίµατος του ατόµου (σάκχαρο αίµατος), προσδιορίζοντας πόσο καλά το σώµα 

είναι σε θέση να αφοµοιώσει τη λακτόζη.  

 

Κανονικά, όταν η λακτόζη φθάσει στο πεπτικό σύστηµα, τα ένζυµα της λακτάσης σπάνε 

το µόριο αυτό σε γλυκόζη και γαλακτόζη. Το συκώτι αλλάζει έπειτα τη γαλακτόζη σε γλυκόζη, 

η οποία µπαίνει στην κυκλοφορία του αίµατος και βελτιώνει το επίπεδο γλυκόζης στο αίµα του 

ατόµου. Εάν η λακτόζη χωρίζεται ηµιτελώς, το επίπεδο γλυκόζης στο αίµα δεν αυξάνεται και η 

διάγνωση της δυσανεξίας στη λακτόζη επιβεβαιώνεται.  

 

Η δοκιµή αναπνοής υδρογόνου µετρά το ποσό υδρογόνου στην αναπνοή ενός 

προσώπου. Κανονικά, πολύ λίγο υδρογόνο είναι ανιχνεύσιµο. Εντούτοις, η µη µεταβολισµένη 

λακτόζη στο παχύ έντερο ζυµώνεται από τα βακτηρίδια, και τα διάφορα αέρια, 

συµπεριλαµβανοµένου του υδρογόνου, παράγονται. Το υδρογόνο απορροφάται από τα έντερα, 

φέρεται µέσω της κυκλοφορίας του αίµατος στους πνεύµονες, και εκπνέεται. Στη δοκιµή, ο 

ασθενής πίνει ένα ποτό εµπλουτισµένο µε λακτόζη, και η αναπνοή αναλύεται σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα. Τα ανεβασµένα επίπεδα υδρογόνου στην αναπνοή δείχνουν την λάθος πέψη της 

λακτόζης. Ορισµένα τρόφιµα, φάρµακα και τσιγάρα µπορούν να έχουν επιπτώσεις στην 

ακρίβεια της δοκιµής και πρέπει να αποφευχθούν πριν την εξέταση. Αυτή η εξέταση είναι 

διαθέσιµη για τα παιδιά και τους ενηλίκους.  

 

Η περιεκτικότητα της λακτόζης στο γάλα  
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Όλο το γάλα των ζώων περιέχει λακτόζη. Το γάλα από σόγια, που είναι πραγµατικά 

ένας χυµός, δεν περιέχει λακτόζη. Εντούτοις, περιέχει άλλα σάκχαρα που µπορούν µερικές 

φορές να προκαλέσουν παρόµοια συµπτώµατα στους ανθρώπους µε δυσανεξία στη λακτόζη.  

Μέση περιεκτικότητα σε λακτόζη των διαφορετικών ζωικών γαλάτων.  

(σε γραµµάρια ανά 100 ml, που ταξινοµούνται από υψηλή σε χαµηλή περιεκτικότητα σε 

λακτόζη) : 

 

  Είδη ζώων  Λίπος  Πρωτεΐνη  Λακτόζη  

Ελέφαντας  22,1  3,2  7,4  

Χιµπαντζής  3,7  1,2  7,0  

Άνθρωπος  4,0  1,3  6,5  

Άλογο  1,6  2,7  6,2  

Πρόβατο  9,0  4,7  5,8  

Ζέβρα  4,8  3,0  5,3  

Καµήλα  5,4  3,8  5,1  

Γουρούνι  5,0  3,7  5,0  

Γάτα  5,0  7,2  4,9  

Αγελάδα  3,7  3,3  4,8  

Καγκουρό  4,0  3,9  4,7  

Κατσίκα  4,1  3,7  4,2  

Σκύλος  11,8  8,7  3,3  

Ποντικός  12,0  9,2  3,3  

Πολική αρκούδα  9,5  9,6  3,0  

Γκρι φώκια  53,2  11,2  2,6  

Κάστορας  19,8  9,0  2,2  

Λαγός  10,5  15,5  2,0  

∆ελφίνι  34,9  10,6  0,9  

 

Αντίθετα από τους ανθρώπους που πάσχουν από αλλεργία στο γάλα της αγελάδας, οι 

άνθρωποι µε δυσανεξία στη λακτόζη πρέπει να αποφύγουν όλα τα ζωικά γάλατα. Η χρήση του 

κατσικίσιου γάλακτος δεν µειώνει τα συµπτώµατα.  

 

Μη φανερή λακτόζη  

 
Αν και το γάλα και τα τρόφιµα που γίνονται από το γάλα είναι οι µόνες φυσικές πηγές, 

η λακτόζη προστίθεται συχνά στις έτοιµες τροφές. Οι άνθρωποι µε την πολύ χαµηλή ανοχή στη 

λακτόζη πρέπει να ξέρουν για πολλά τρόφιµα που µπορούν να περιέχουν ακόµη και µικρά ποσά 

λακτόζης, όπως:  
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- ψωµί και άλλα ψηµένα αγαθά  

- επεξεργασµένα δηµητριακά προγευµάτων  

- στιγµιαίες πατάτες, σούπες, και ποτά προγευµάτων  

- µαργαρίνη  

- κρέατα µεσηµεριανού γεύµατος (εκτός από kosher)  

- σάλτσες σαλάτας  

- καραµέλες και άλλα πρόχειρα φαγητά  

- µίγµατα για τις τηγανίτες, τα µπισκότα  

- συµπληρώµατα αντικατάστασης γεύµατος σε σκόνη  

 

Μερικά προϊόντα επονοµαζόµενα µη γαλακτοκοµικά, όπως η κρέµα για καφέ σε σκόνη 

και οι χτυπηµένες κρέµες, µπορούν επίσης να περιλάβουν τα συστατικά που προέρχονται από 

το γάλα και εποµένως περιέχουν λακτόζη.  

 

Οι έξυπνοι αγοραστές µαθαίνουν να διαβάζουν τις ετικέτες τροφίµων µε προσοχή, όχι 

µόνο για το γάλα και τη λακτόζη µεταξύ των περιεχοµένων, αλλά και για τέτοιες λέξεις όπως 

τον ορρό γάλακτος, την πέτσα του γάλακτος, τα υποπροϊόντα γάλακτος, τα ξηρά στερεά 

γάλακτος, και το χωρίς λιπαρά γάλα σε σκόνη. Εάν οποιοιδήποτε από αυτά παρατίθεται σε µια 

ετικέτα, το προϊόν περιέχει λακτόζη.  

 

Επιπλέον, η λακτόζη χρησιµοποιείται ως βάση για περισσότερα από το 20 τοις εκατό 

των συνταγών των φαρµάκων και για περίπου το 6 τοις εκατό των φαρµάκων χωρίς συνταγή. 

Πολλοί τύποι αντισυλληπτικών χαπιών, παραδείγµατος χάριν, περιέχουν τη λακτόζη, όπως 

µερικές ταµπλέτες για τα οξέα και τα αέρια του στοµάχου. Εντούτοις, αυτά τα προϊόντα έχουν 

επιπτώσεις συνήθως µόνο στους ανθρώπους µε σοβαρή δυσανεξία στη λακτόζη.  

 

Γλουτένη και σίτος  

 
(Η κοιλιακή πάθηση είναι πάθηση στην οποία υπάρχει µια χρόνια αντίδραση σε 

ορισµένες πρωτεϊνικές αλυσίδες, συνήθως καλούµενες ως γλουτένια glutens, που βρίσκονται σε 

µερικά σιτηρά δηµητριακών. Αυτή η αντίδραση προκαλεί την καταστροφή των τοιχωµάτων του 

λεπτού εντέρου, µε αποτέλεσµα την παρεµπόδιση λήψης των θρεπτικών συστατικών από τον 

οργανισµό.  

 

Υπάρχει σαφής ένδειξη µιας οικογενειακής τάσης προς την κοιλιακή ασθένεια. 5-10% 

των συγγενών πρώτου βαθµού (γονείς, παιδιά, και αµφιθαλείς) στους οποίους έχει διαγνωσθεί 

η ασθένεια µπορεί να αναπτύξουν την κοιλιακή ασθένεια. Η ασθένεια έχει επιπτώσεις και στα 

δύο φύλα, και µπορεί να αρχίσει σε οποιαδήποτε ηλικία, από την βρεφική ηλικία (µόλις 

ξεκινήσει η χορήγηση σιτηρών δηµητριακών) ή αργότερα (ακόµα κι αν το άτοµο έχει 

καταναλώσει τα σιτηρά νωρίτερα). Η αρχή της πάθησης φαίνεται να απαιτεί δύο συστατικά: 

γενετική προδιάθεση (δύο συγκεκριµένοι γενετικοί δείκτες, αποκαλούµενοι HLA 

υποπαράγοντες, είναι παρόντες σε πάνω από 90% όλων των ατόµων που πάσχουν από την 

ασθένεια στις ΗΠΑ), και κάποιου είδους ώθηση. Η ώθηση µπορεί να είναι περιβαλλοντική 

(όπως στην υπερέκθεση στο σίτο), περιστασιακή (ίσως αυστηρή συναισθηµατική πίεση), 

φυσική (όπως µια εγκυµοσύνη, µια εγχείρηση), ή παθολογική (µια προερχόµενη από ιό 

µόλυνση).  

 

Κάποτε θεωρούνταν παιδική ασθένεια που θα ξεπερνιόταν, πρόσφατα στοιχεία δείχνουν 

ότι δεν είναι ασυνήθιστο τα συµπτώµατα της κοιλιακής πάθησης να εξαφανιστούν κατά το 

τέλος της παιδικής ηλικίας ή της εφηβείας, δίνοντας την εντύπωση της θεραπείας. ∆υστυχώς, η 

φθορά του οργανισµού πραγµατοποιείται ακόµα και κατά τη διάρκεια αυτών των ετών 

προφανούς υγείας. Αργότερα στη ζωή τους οι ασθενείς µπορεί να ανακαλύψουν ότι έχουν 

υποστεί ιδιαίτερη ζηµία στο λεπτό έντερο, και έχουν στερηθεί για χρόνια σηµαντικές θρεπτικές 

ουσίες.  



   150 

 

Προϊόντα  

 
Ο κοινός κατάλογος απαγορευµένων σιτηρών είναι: σίτος, σίκαλη, κριθάρι και βρώµες.  

∆υστυχώς, υπάρχουν παραλλαγές των ουσιών αυτών για τις οποίες χρησιµοποιούνται άλλα 

ονόµατα. Το σκληρό σιτάρι και χοντρό σιµιγδάλι είναι ονόµατα για ορισµένα είδη σίτου που 

έχουν παραχθεί για συγκεκριµένες χρήσεις. Ο σίτος σπέλτα και καµούτ είναι παραλλαγές του 

σίτου (Άλλα ονόµατα για τα προϊόντα αυτά είναι: Πολωνικός σίτος, µονόκοκο σιτάρι).  

Πλιγούρι, είναι σίτος που έχει υποστεί ειδική επεξεργασµένο.  

 

Ποικιλίες Triticale, είναι σιτάρι που παράγεται από τη διασταύρωση σίτου και σίκαλης, 

είναι σίγουρα στον τοξικό κατάλογο.  

 

Το καλαµπόκι (αραβόσιτος) είναι ένα από τα σιτάρια που δεν θεωρείται ότι προκαλεί 

ζηµία στο λεπτό έντερο των δυσανεκτικών ατόµων. Από τα κοινά σιτηρά, το ρύζι αποτελεί το 

πιο διαδεδοµένο καθώς σπάνια προκαλεί προβλήµατα σε οποιονδήποτε.  

 

Εκτός από το καλαµπόκι και το ρύζι, υπάρχει µια ευρεία ποικιλία άλλων σιτηρών που 

χρησιµοποιούνται στην µαγειρική χωρίς γλουτένιο.  

 

Τα εξής µπορούν να χρησιµοποιηθούν και να αλεστούν στο αλεύρι: αµάραντος *, 

φαγόπυρο *, ρεβίθια, φακές, κεχρί *, µπιζέλια, quinoa *, ragi, σόργο, σόγια, ταπιόκα, teff *, και 

άγριο ρύζι. Πολλά από αυτά τα αλεύρια είναι διαθέσιµα στα καταστήµατα υγιεινής διατροφής. 

Μερικά (όπως το αλεύρι ρυζιού) µπορούν να είναι διαθέσιµα στα καταστήµατα µαναβικής. 

 

Για τη βελτίωση της σύσταση των ψηµένων αγαθών που δεν περιέχουν γλουτένιο, οι 

περισσότεροι µάγειρες χρησιµοποιούν ένα ή περισσότερα από τα εξής: κόµµι ξανθάνης, κόµµι 

γκουάρ (αν και αυτό έχει µερικές φορές καθαρτική επίδραση) ή µεθυλοκυτταρίνη. Αυτά 

µπορούν να αγοραστούν σε καταστήµατα υγιεινής διατροφής είτε σε εξειδικευµένα 

καταστήµατα ειδών µαγειρικής.  

Τα δηµοφιλή στο µαγείρεµα έλαια περιλαµβάνουν: καλαµπόκι, φιστίκια, ελιές, 

συναπόσπορος (canola), σόγια, και ηλίανθος.  

 

Θεραπεία  

 
∆εν υπάρχει κανένα φάρµακο το οποίο µπορεί να χρησιµοποιήσουν οι ασθενείς και να 

θεραπεύσει αποτελεσµατικά την ασθένεια. Στην πραγµατικότητα, δεν υπάρχει καµία θεραπεία, 

αν και υπάρχει δυνατότητα για τους ασθενείς να ζήσουν κανονικά όντας υγιείς εφόσον 

ακολουθούν διατροφή που δεν περιέχει γλουτένιο. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να αποφεύγουν 

όλα τα προϊόντα που παράγονται από το σίτο, τη σίκαλη, το κριθάρι, τις βρώµες, και µερικά 

άλλα λιγότερα γνωστά σιτηρά.  

 

Πρόσθετες βιταµίνες µπορούν να ληφθούν, εάν είναι απαραίτητο, αλλά ο µόνος τρόπος 

για έναν ασθενή να αποφύγει την φθορά του λεπτού του εντέρου είναι η διατήρηση µιας 

διατροφής που δεν περιέχει γλουτένιο.  

 

Συµπτώµατα  

 
∆εν υπάρχει κανένας χαρακτηριστικός τύπος ασθενούς. Τα άτοµα κυµαίνονται µεταξύ 

αυτών που δεν παρουσιάζουν κανένα σύµπτωµα (ασυµπτωµατικού ή των "λανθανουσών" 

µορφών της ασθένειας) ως τις ακραίες περιπτώσεις όπου ασθενείς εµφανίζονται στους 

παθολόγους τους µε αέριο, πρηξίµατα, διάρροια, και απώλεια βάρους λόγω ελλιπούς λήψης 

θρεπτικών συστατικών. Μεταξύ αυτών των δύο άκρων µια ευρεία ποικιλία των συµπτωµάτων 

που περιλαµβάνουν:  
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- ∆ιάρροια  

- ∆υσκοιλιότητα  

- Στεατόρροια (ροή λίπους στα κόπρανα)  

- Κοιλιακούς πόνους  

- Υπερβολικά αέρια  

- Πρόβληµα που συνδέεται µε την ανεπάρκεια βιταµινών  

- Ανεπάρκεια σιδήρου (αναιµία)  

- Χρόνια κόπωση  

- Αδυναµία  

- Απώλεια βάρους  

- Πόνος στα οστά  

- Ευπάθεια στα κατάγµατα  

- Μη κανονική αίσθηση του δερµάτων (paresthesia). Συµπεριλαµβανοµένου του καψίµατος, ή 

του τσουξίµατος  

- Οιδήµατα  

- Πονοκέφαλοι 

- Αποµακρυσµένη νευροπάθεια (τσούζοντας στα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών)  

- Στα παιδιά, τα συµπτώµατα µπορούν να περιλάβουν: 

•  ∆υσκολία στην ανάπτυξη  

•  Χλωµάδα  

•  Οξυθυµία  

•  Ανικανότητα στη συγκέντρωση  

•  Πολύ αδυνατισµένοι γλουτοί  

•  Κοιλιά µε ή χωρίς επίπονο φούσκωµα  

•  Χλωµά, δυσώδη, ογκώδη κόπρανα  

•  Συχνή, διάρροια  

 

Επιπλέον, ερπειτοειδής δερµατίτιδα, µια ασθένεια στην οποία οι έντονες αναφυλαξίες 

που εµφανίζονται (συχνά στο κεφάλι, αγκώνες, γόνατα και γλουτούς) συσχετίζονται µε την 

κοιλιακή πάθηση. Οι αντιδράσεις στην κατάποση της γλουτένης µπορούν να είναι άµεσες, ή 

καθυστερηµένος για εβδοµάδες ή ακόµα και µήνες. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της κοιλιακής 

πάθησης είναι ότι ποτέ το σύνολο των συµπτωµάτων µεταξύ δύο ατόµων δεν είναι το ίδιο. Ένα 

άτοµο µπορεί να έχει αρκετά από τα συµπτώµατα που απαριθµήθηκαν ανωτέρω, µερικά από 

αυτά, το ένα, ή κανένα. Υπάρχουν ακόµη και περιπτώσεις στις οποίες η παχυσαρκία 

αποδείχθηκε ένα σύµπτωµα της κοιλιακής ασθένειας.  

 

Αλλεργία σίτου  

 
Ο σίτος περιέχει πολλές διαφορετικές πρωτεΐνες. Όπως µε όλες τις πρωτεΐνες, µερικοί 

άνθρωποι παρουσιάσουν αλλεργικές αντιδράσεις. Η αλλεργία σίτου, εντούτοις, είναι πολύ 

σπάνια.) 


