
Лекція 8. 

 

Тема. Харчові та біологічно активні добавки, ароматизатори. 

 

Мета. Ознайомити студентів із харчовими добавками, які покращують 

зовнішній вигляд харчових продуктів, змінюють структуру харчових 

продуктів, продовжують термін зберігання харчових продуктів, 

смакоароматичними харчовими та біологічно активними добавками. 

 

Вступ. Харчові та біологічно активні добавки – це хімічні речовини та 

природні сполуки, які цілеспрямовано вносять у харчові системи для 

вирішення конкретних технологічних завдань, а у випадку біологічно 

активних добавок для збагачення харчових продуктів та профілактики і 

корекції здоров’я людини. 
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УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 

ХД – харчові добавки; 

ЛД – летальна доза; 

ООН – Організація об’єднаних націй; 

ВООЗ – Всесвітня організація охорони здоров’я; 

ФАО – продовольча і сільськогосподарська організація ООН (англ. Food and 

Agriculture Organization, FAO); 

ГДК – граничнодопустима концентрація; 

ДДД – допустима добова доза; 

ДДС – допустиме добове споживання; 

ПАР – поверхнево-активні речовини; 

ГЛБ – гідрофільно-ліпофільний баланс; 

ПНЖК – поліненасичені жирні кислоти 

БАД – біологічно активні добавки; 

СанПіН – санітарно-епідеміологічні правила і нормативи; 

ЕДТА – етилендіамінтетраоцтова кислота. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Зміст лекції. 

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ХАРЧОВІ ДОБАВКИ 

Харчові добавки – природні, ідентичні до природних або штучні 

(синтетичні) речовини, які не вживаються як окремий харчовий продукт або 

звичайний компонент їжі. Вони спеціально додаються в харчові системи з 

технологічних міркувань на різних етапах виробництва, зберігання, 

транспортування готових продуктів з метою поліпшення або полегшення 

виробничого процесу чи окремих його операцій, збільшення стійкості 

продукту до різних видів псування, збереження структури і зовнішнього виду 

продукту або певної зміни органолептичних властивостей. 

1.1. Означення. Класифікація 

Основна мета введення харчових добавок (рис. 1.1) передбачає: 

1. Удосконалення технології підготовки і переробки харчової 

сировини, виготовлення, фасування, транспортування і зберігання продуктів 

харчування. Застосовувані при цьому добавки не повинні маскувати 

наслідків використання неякісної або зіпсованої сировини, чи проведення 

технологічних операцій в антисанітарних умовах. 

2. Збереження природних якостей харчового продукту. 

3. Поліпшення органолептичних властивостей або структури харчових 

продуктів і збільшення їх стабільності під час зберігання. 

Застосування харчових добавок допустимо тільки в тому випадку, якщо 

вони навіть під час тривалого споживання у складі продукту не загрожують 

здоров’ю людини, та за умови, якщо поставлені технологічні завдання не 

можуть бути вирішені іншим шляхом. 

Харчові добавки поділяють на декілька груп: 

• речовини, які поліпшують зовнішній вигляд харчових продуктів 

(барвники, стабілізатори забарвлення, відбілювачі); 

•  речовини, які регулюють смак продукту (смакові добавки, 

підсолоджувачі, кислоти та регулятори кислотності); 
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• речовини, які регулюють консистенцію і формують текстуру 

(загущувачі, гелеутворювачі, стабілізатори, емульгатори та ін.); 

•  речовини, які підвищують терміни зберігання продуктів харчування 

(консерванти, антиоксиданти та ін.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Харчові добавки з різними технологічними функціями 
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метою надання харчовим продуктам певних властивостей і (або) збереження 

якості харчових продуктів». 

Отже, харчові добавки - це речовини (сполуки), які свідомо вносять у 

харчові продукти для виконання ними певних функцій. Такі речовини, звані 

також прямими харчовими добавками, не є сторонніми речовинами, як, 

наприклад, різноманітні контамінанти, «випадково» потрапляють в їжу на 

різних етапах її виготовлення. 

Існує відмінність між харчовими добавками і технологічними 

допоміжними матеріалами, які використовують в ході технологічного 

потоку. 

Допоміжні матеріали – будь-які речовини або матеріали, які, не 

будучи харчовими інгредієнтами, спеціально використовуються під час 

переробки сировини та отримання продукції з метою поліпшення технології; 

в готових харчових продуктах ці матеріали не повинні міститися, але можуть 

також визначатися у вигляді залишків, котрі не можливо видалити, що 

нормуються. 

Харчові добавки вживаються людиною протягом багатьох століть (сіль, 

перець, гвоздика, мускатний горіх, кориця, мед), проте широке їх 

використання почалося в кінці XIX ст. і було пов’язане зі зростанням 

населення і концентрацією його в містах, що викликало необхідність 

збільшення обсягів виробництва продуктів харчування, вдосконалення 

традиційних технологій їх отримання з використанням досягнень хімії та 

біотехнології, сучасних методів торгівлі. 

Сьогодні можна виділити ще декілька причин широкого використання 

харчових добавок виробниками продуктів харчування. До них відносяться: 

• сучасні методи торгівлі в умовах перевезення продуктів харчування 

(у тому числі тих, які швидко черствіють та псуються) на великі відстані, що 

визначило необхідність застосування добавок для збільшення терміну 

збереження їх якості; 
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• швидко змінюються індивідуальні уявлення сучасного споживача про 

продукти харчування, що включають їх смак і привабливий зовнішній 

вигляд, невисоку вартість, зручність використання; задоволення таких потреб 

пов’язане з використанням, наприклад, ароматизаторів, барвників та інших 

харчових добавок; 

• створення нових видів їжі, що відповідає сучасним вимогам науки 

про харчування – функціональні продукти (низькокалорійні продукти, 

аналоги м’ясних, молочних і рибних продуктів), що пов’язано з 

використанням харчових добавок, які регулюють консистенцію харчових 

продуктів; 

• вдосконалення технології отримання традиційних харчових 

продуктів, створення нових продуктів харчування, у тому числі продуктів 

функціонального призначення. 

Число харчових добавок, які застосовуються у виробництві харчових 

продуктів в різних країнах, досягає сьогодні 500 найменувань (не рахуючи 

комбінованих добавок, індивідуальних запашних речовин, ароматизаторів). 

Для гармонізації їх використання виробниками різних країн Європейською 

Радою розроблена раціональна система цифровий кодифікації харчових 

добавок з літерою «Е». Вона включена до кодексу для харчових продуктів 

(Codex Alimentarius, Ed.2, V.1) ФАО/ВООЗ (ФАО – Всесвітня продовольча і 

сільськогосподарська організація ООН; ВООЗ – Всесвітня організація 

охорони здоров’я) як міжнародна цифрова система кодифікації харчових 

добавок (International Numbering System – INS). Кожній харчовій добавці 

привласнений цифровий три- або чотиризначний номер (у Європі з літерою 

Е). Вони використовуються в поєднанні з назвами функціональних класів, що 

відображають угруповання харчових добавок за технологічними функціями 

(підкласами). 

Індекс Е фахівці ототожнюють як із словом Європа, так і з 

абревіатурами EG/EV, які в українській  мові теж починаються з букви Е, а 

також зі словами ebsbar/edible , що в перекладі на українську (відповідно з 
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німецької та англійської ) означає «їстівний». Індекс Е у поєднанні з три- або 

чотиризначним номером – синонім і частина складного найменування 

конкретної хімічної речовини, що є харчовою добавкою. Присвоєння 

конкретній речовині статусу харчової добавки та ідентифікаційного номера з 

індексом «Е» має чітке тлумачення, яке припускає, що: 

а) дана  конкретна речовина перевірена на безпеку; 

б) речовина може бути застосована (рекомендовано) в рамках 

встановленої безпеки і технологічної необхідності за умови, що застосування 

цієї речовини не введе споживача в оману щодо типу і складу харчового 

продукту, в який вона внесена; 

в) для даної речовини встановлені критерії чистоти, необхідні для 

досягнення певного рівня якості продуктів харчування. 

Отже, дозволені харчові добавки, які мають індекс Е та 

ідентифікаційний номер, володіють певними якостями. Якість харчових 

добавок – сукупність характеристик, які обумовлюють технологічні 

властивості і безпеку  харчових добавок. 

Наявність харчової добавки в продукті має зазначатися на етикетці, при 

цьому вона може позначатися як індивідуальна речовина або як представник 

конкретного функціонального класу (з конкретною технологічною функцією) 

у поєднанні з кодом Е. Наприклад: бензоат натрію або консервант Е211. 

За запропонованою системою цифрової кодифікації харчових добавок, 

їх класифікація, відповідно до призначення (основні групи): 

▪ Е100-Е182 – барвники; 

▪  Е200 і далі – консерванти; 

▪ Е300 і далі – антиокислювачі (антиоксиданти); 

▪  Е400 і далі – стабілізатори консистенції; 

▪ Е450 і далі, Е1000 – емульгатори; 

▪  Е500 і далі – регулятори кислотності, розпушувачі; 

▪ Е600 і далі – підсилювачі смаку та аромату; 

▪  Е700-Е800 – запасні індекси для іншої можливої інформації; 
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▪ Е900 і далі – глазуруючі агенти, поліпшувачі хліба. 

Багато харчових добавок мають комплексні технологічні функції, які 

проявляються в залежності від особливостей харчової системи. Наприклад, 

добавка Е339 (фосфати натрію) може проявляти властивості регулятора 

кислотності, емульгатора, стабілізатора, комплексоутворювача та 

водоутримуючого агента. 

Основні функціональні класи харчових добавок (ХД) наведені в 

табл. 1.1. 

Застосування ХД, природно, ставить питання про їхню безпеку. При 

цьому враховуються ГДК (мг/кг) – гранично допустима концентрація 

чужорідних речовин (у тому числі добавок) в продуктах харчування, ДДД 

(мг / кг маси тіла) – допустима добова доза і ДДС (мг / добу) – допустиме 

добове споживання – величина, що розраховується як добуток ДДД на 

середню величину маси тіла – 60 кг. 

Більшість харчових добавок не має, як правило, харчового значення, 

тобто не є пластичним матеріалом для організму людини, хоча деякі харчові 

добавки є біологічно активними речовинами. Застосування харчових 

добавок, як всяких чужорідних (зазвичай неїстівних) інгредієнтів харчових 

продуктів, вимагає суворої регламентації і спеціального контролю. 

Міжнародний досвід організації та проведення системних токсиколого-

гігієнічних досліджень харчових добавок узагальнено в спеціальному 

документі ВООЗ (1987/1991) «Принципи оцінки безпеки харчових добавок і 

контамінантів у продуктах харчування». 

За Законом України «Про санітарно-епідеміологічне благополуччя 

населення» (від 24.02.1994 № 4004-XII) державний попереджувальний і 

поточний санітарний нагляд здійснюється органами санітарно-

епідеміологічної служби. Безпека застосування харчових добавок у 

виробництві харчових продуктів регламентується документами Міністерства 

охорони здоров’я України. 
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Допустиме добове споживання (ДДС) є центральним питанням 

забезпечення безпеки харчових добавок протягом останніх 30 років. 

Таблиця 1.1 

Функціональні класи харчових добавок 

Функціональні 

класи 

(для маркування) 

Підкласи 

(технологічні функції) 
Дефініції 

Антиоксиданти  

Антиоксиданти, синергісти 

антиокислювачів, комп-

лексоутворювачі  

Підвищують термін зберігання 

продуктів, захищають від псування, 

викликаного,наприклад, гіркотою 

жирів або зміною кольору 

Речовини для 

обробки борошна 

Відбілюючі добавки, 

покращувачі тіста, 

покращувачі муки  

Речовини, що добавляють до муки для 

покращення її хлібопекарських якостей 

або кольору 

Речовини,що 

попереджують 

злипання і 

грудкування  

Добавки, які попереджують 

затвердіння; речовини,що 

зменшують липкість ; 

висушуючі добавки, 

присипки, розділюючі 

речовини 

Знижують тенденцію частин харчового 

продукту прилипати один до одного 

Речовини, що 

сприяють 

збереженню 

кольору  

Фіксатори кольору, 

стабілізатори кольору  

Стабілізують, зберігають або 

підсилюють забарвлення продукту 

Вологоутримуючі 

агенти 

Добавки, які утримують 

вологу/воду ; змочуючі 

добавки 

Оберігають їжу від висихання 

нейтралізацією впливу атмосферного 

повітря з низькою вологістю 

Гелеутворювачі  Гелеутворювачі  
Текстурують їжу шляхом утворення 

гелю 

Глазуратори 
Плівкоутворювачі, 

поліруючі речовини 

Речовини, котрі під час змащування 

ними зовнішньої поверхні продукту 

надають блиск або утворюють 

захисний шар 

Згущувачі 
Згущувачі,текстуратори Підвищують в’язкість харчових 

продуктів 

Кислоти  
Кислотоутворювачі  Підвищують кислотність і/або надають 

кислого смаку їжі  

Консерванти  

Протимікробні і проти-

грибкові добавки, добавки 

для боротьби з бактеріо-

фагами, хімічні стерилізу-

ючі добавки під час 

дозрівання вин, 

дезінфектанти  

Підвищують термін зберігання 

продуктів, захищають від псування, 

викликаного мікроорганізмами 

Барвники  Барвники  
Підсилюють або відновлюють колір 

продукту  
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Продовження табл. 1.1 

Функціональні 

класи 

(для маркування) 

Підкласи 

(технологічні функції) 
Дефініції 

Наповнювачі  Наповнювачі  

Речовини, інші ніж вода та повітря , які 

збільшують об’єм продукту,не 

впливаючи на його енергетичну 

цінність 

Піногасники  Піногасники  
Попереджують або знижують 

утворення піни 

Піноутворювачі  
Збиваючі добавки, аеруючі 

добавки 

Створюють умови для рівномірної 

дифузії газоутворюючої фази в рідкі і 

тверді харчові продукти  

Підсолоджувачі  
Підсолоджувачі, штучні 

підсолоджувачі 

Речовини нецукрової природи, котрі 

надають харчовим продуктам і готовій 

їжі солодкий смак  

Пропеленти  Пропеленти 
Гази, інші ніж повітря, що витискають 

продукт з контейнера 

Розрихлювачі  

Розрихлювачі; речовини, 

що сприяють 

життєдіяльності дріжджів  

Речовини або суміші речовин, котрі 

звільняють газ і збільшують , таким 

чином, об’єм тіста  

Регулятори 

кислотності  

Кислоти, луги, основи , 

буфери, регулятори рН 

Змінюють або регулюють кислотність 

або лужність харчових продуктів  

Стабілізатори  

Зв’язуючі речовини, 

ущільнювачі , волого- і 

водоутримуючі речовини , 

стабілізатори піни 

Дозволяють зберігати однорідну суміш 

двох або більше речовин, що не 

змішуються в харчовому продукті або  

готовій їжі 

Ущільнювачі 

(рослинних 

тканин) 

Ущільнювачі (рослинних 

тканин) 

Утворюють або зберігають тканини 

фруктів і овочів щільними і свіжими, 

взаємодіють з агентами гелювання – 

для утворення гелю або зміцнення 

гелю 

Підсилювачі 

смаку та аромату  

Підсилювачі смаку; 

модифікатори смаку; 

добавки, які сприяють 

розварюванню 

Підсилюють природний смак і (або ) 

запах харчових продуктів 

Емульгатори  

Емульгатори, 

пом’якшувачі добавки, 

поверхнево-активні 

добавки, змочуючи агенти 

Утворюють або підтримують 

однорідну суміш двох або більше фаз 

,що не змішуються таких як масло і 

вода в харчових продуктах  

Емульгуючі солі  Солі, комплексоутворювачі 

Взаємодіють з білками сирів з ціллю 

попередження відділення жиру при 

виготовленні плавлених сирів  

Останнім часом з’явилася велика кількість комплексних харчових 

добавок. Під комплексними харчовими добавками розуміють виготовлені 

промисловим способом суміші харчових добавок однакового або різного 
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технологічного призначення, до складу яких можуть входити, крім харчових 

добавок, і біологічно активні добавки, ароматизатори та деякі види харчової 

сировини (макроінгредіенти): борошно, цукор, крохмаль, білок, спеції і т.і 

Такі суміші не є харчовими добавками, а уявляють собою технологічні 

добавки комплексної дії. Особливо широке поширення вони отримали в 

технології хлібопечення, при виробництві борошняних кондитерських 

виробів, у м’ясній промисловості. Іноді в цю групу включають допоміжні 

матеріали технологічного характеру. 

За останні десятиліття в світі технологій і асортименту харчових 

продуктів відбулися величезні зміни. Вони не тільки відбилися на 

традиційних, апробованих часом, технологіях і асортименті звичних 

продуктах (хліб, борошняні кондитерські вироби, напої тощо), але також 

призвели до появи нових груп продуктів харчування з новим складом і 

властивостями (функціональних продуктів для масового споживача, 

продуктів лікувального та дитячого харчування та ін.), до спрощення 

технології і скорочення виробничого циклу, виразилися в принципово нових 

технологічних і апаратурних рішеннях. 

Використання великої групи харчових добавок і деяких технологічних 

допоміжних засобів, які отримали умовну назву «технологічні добавки», 

дозволило отримати відповіді на багато з актуальних питань. Вони знайшли 

широке застосування для вирішення ряду технологічних проблем: 

▪ прискорення технологічних процесів (ферментні препарати, хімічні 

каталізатори окремих технологічних процесів і т.і.); 

▪ регулювання та поліпшення текстури харчових систем і готових 

продуктів (емульгатори, гелеутворювачі, стабілізатори тощо) 

▪ запобігання грудкування і злежування продукту; 

▪ поліпшення якості сировини та готових продуктів (відбілювачі 

борошна, фіксатори міоглобіну і т.і.); 

▪ поліпшення зовнішнього вигляду продуктів (поліруючі засоби); 

▪ вдосконалення екстракції (нові види екстрагуючих речовин); 
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▪ вирішення самостійних технологічних питань при виробництві 

окремих харчових продуктів. 

Виділення із загального числа харчових добавок самостійної групи 

технологічних добавок є достатньою мірою умовним, оскільки в окремих 

випадках без них неможливий сам технологічний процес. Прикладами таких 

є екстрагуючі речовини і каталізатори гідрування жирів, які по суті є 

технологічними допоміжними матеріалами. Вони не вдосконалюють 

технологічний процес, а здійснюють його, роблять його можливим. Деякі 

технологічні добавки розглядаються в інших підкласах харчових добавок, 

багато з них впливають на хід технологічного процесу, ефективність 

використання сировини і якість готових продуктів. Класифікація харчових 

добавок (табл. 1.1) передбачає визначення функцій («Підкласи»), і велика 

частина технологічних добавок має ці функції. 

1.2. Загальні підходи до підбору технологічних добавок 

Ефективність застосування харчових добавок, особливо тих, що 

проявляють технологічні функції, вимагає створення технології їх підбору та 

внесення з урахуванням особливостей хімічної будови, функціональних 

властивостей і характеру дії харчових добавок, виду продукту, особливостей 

сировини, складу харчової системи, технології отримання готового продукту, 

типу обладнання, а іноді – специфіки пакування та зберігання. У загальному 

вигляді розробка технології підбору та застосування нової харчової добавки 

показана на схемі (рис. 1.2). Схема є найбільш повною і враховує всі етапи 

розробки технології підбору та застосування харчових добавок. Цілком 

природно, що при роботі з харчовими добавками конкретного 

функціонального призначення окремі етапи цієї роботи можуть не 

проводитися; ще більшою мірою ця схема може бути спрощена при 

використанні відомих, добре вивчених харчових добавок. Але у всіх 

випадках під час визначення доцільності застосування харчової добавки (як 

при виробництві традиційних харчових продуктів, де вона раніше не 

використовувалася, так і при створенні технології нових харчових продуктів) 
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необхідно враховувати особливості харчових систем, в які вноситься харчова 

добавка, правильно визначити етап і спосіб її внесення, оцінити ефективність 

її використання, в тому числі й економічну.). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Схема розробки технології підбору і застосування нової 

харчової добавки 
 

1.3. Про безпеку харчових добавок 

Харчові добавки, спектр застосування яких безперервно розширюється, 

виконують різноманітні функції в харчових технологіях і продуктах 

1.Вміст основної речовини. Основні 

якісні показники. Розчинність, 

толерантність, 

термостабільність. Вартість. 

2.Основні функціональні 

властивості. Технологічні 

властивості. Побічні властивості. 

Стійкість (t, рН 

середовища,ферменти). 

3.Види продуктів. Особливості 

застосовуваної сировини. 

Технологія отримання. 

4.Склад, фізико-хімічні 

властивості. Принцип дії добавки. 

Можливі види взаємодії з іншими 

компонентами, роль добавки в 

харчовій системі. 

5.Вибір етапу внесення. Визначення 

оптимальної 

концентрації.Найменший рівень 

концентрації. Технологічні 

параметри. 

6.Характеристика харчового 

продукту. Порівняльна оцінка 

технологічного рішення (без 

добавки; з добавкою). Економічна 

оцінка. 

7. Вміст добавки в готовому 

продукті. Продукти перетворення. 

Допустимий рівень добового 

надходження. Можливість 

фактичного надходження. 

Система контролю. 

8. Нормативно-технічна 

документація. Особливості 

сертифікації харчової добавки, 

продукту з її вмістом. 

 

 

Перший 

рівень 

Другий 

рівень 

Третій  

рівень 

Четвертий 

рівень 

П’ятий 

рівень 

Сьомий 

рівень 

Восьмий 

рівень 

Шостий 

рівень 

Характеристика харчової 

добавки 

Характеристика 

функціональних властивостей 

Визначення напрямку 

використання 

Особливості складу і 

властивостей харчової системи 

Розробка технології 

застосування харчових добавок 

Оцінка ефективності внесення 

Аналіз медико-біологічної 

безпеки 

Сертифікація харчової добавки і 

продукту з її вмістом 
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харчування. Використання добавок можливе тільки після перевірки їх 

безпеки. Внесення харчових добавок не повинно збільшувати ступінь ризику, 

можливої несприятливої дії продукту на здоров’я споживача, а також 

знижувати його харчову цінність (за винятком деяких продуктів спеціального 

та дієтичного призначення). 

Визначення правильного співвідношення між дозою та реакцією 

людини на неї, застосування високого коефіцієнта безпеки гарантують, що 

використання харчової добавки, при дотриманні рівня її споживання, не 

представляє небезпеки для здоров’я людини. 

Найважливішою умовою забезпечення безпеки харчових продуктів є 

дотримання допустимої норми добового споживання харчових добавок 

(ДДС). Зростає кількість комбінованих харчових добавок, харчових 

покращувачів, що містять харчові, біологічно активні добавки (БАД) та інші 

компоненти. Поступово творці харчових добавок стають і розробниками 

технології їх впровадження. 

В Україні можливе застосування тільки тих харчових добавок, які 

мають дозвіл держсанепіднагляду в межах, наведених у Санітарних 

правилах. 

Харчові добавки повинні вноситися в харчові продукти в мінімально 

необхідній для досягнення технологічного ефекту кількості, але не більше 

встановлених Санітарними правилами меж. 

Дослідження безпеки харчових добавок, визначення ДДД, ДДС, ГДК – 

складний, тривалий, дуже дорогий, але вкрай потрібний і важливий для 

здоров'я людей процес. Він вимагає безперервної  уваги і вдосконалення. 

Харчові добавки, заборонені до застосування в Україні при 

виробництві харчових продуктів показані в табл. 1.2. 
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Таблиця 1.2 

Харчові добавки, заборонені в Україні 

Код Харчова добавка Технологічна функція 

Е 121 Цитрусовий червоний Барвник  

Е 123 Амарант  Барвник  

Е 216 
Пропіловий естер п-гідроксибензойної 

кислоти 
Консервант  

Е 217 
Натрієва сіль пропілового естеру п-

гідроксибензойної кислоти 
Консервант 

Е 240 Формальдегід  Консервант 

Е 940а Бромат калію 
Покращувач борошна та 

хліба 

Е940б Бромат кальцію 
Покращувач борошна та 

хліба 
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2. РЕЧОВИНИ, ЯКІ ПОКРАЩУЮТЬ ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД 

ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 

 

2.1.Харчові барвники 

Основною групою речовин, які визначають зовнішній вигляд продуктів 

харчування, є харчові барвники (функціональний клас 7, табл. 1.1). 

Споживач давно звик до певного кольору харчових продуктів, 

пов’язуючи з ним їх якість, тому барвники в харчовій промисловості 

застосовуються з давніх часів. В умовах сучасних харчових технологій, що 

включають різні види термічної обробки (кип’ятіння, стерилізацію, смаження 

тощо), а також під час зберігання продукти харчування часто змінюють своє 

первинне, звичне для споживача забарвлення, а іноді набувають 

неестетичного зовнішнього вигляду, що робить їх менш привабливими, 

негативно впливає на апетит і процес травлення. Особливо сильно 

змінюється колір під час консервування овочів і фруктів. Як правило, це 

пов’язано з перетворенням хлорофілів у феофітин або зі зміною кольору 

антоціанових барвників в результаті зміни рН середовища або утворення 

комплексів з металами. У той же час, барвники іноді використовуються для 

фальсифікації харчових продуктів, наприклад, підфарбовування їх, не 

передбаченого рецептурою і технологією, – для надання продукту 

властивостей, що дозволяють імітувати його високу якість або підвищену 

цінність. 

Для фарбування харчових продуктів використовують натуральні 

(природні) або синтетичні (органічні і неорганічні) барвники (рис. 2.1). 

На сьогодні в Україні для застосування в харчових продуктах дозволено 

близько 60 найменувань натуральних і синтетичних барвників, включаючи 

добавки (позначені малими буквами і малими римськими цифрами), які 

входять в одну групу сполук з єдиним Е-номером. 

Перелік барвників, дозволених до застосування в Україні під час 

виробництва харчових продуктів: 
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Натуральні барвники 

Куркуміни Е100 

Рибофлавін Е101 

Алканет, алканін Е103 

Карміни, Кошеніль Е120 

Хлорофіл Е140 

Мідні комплекси хлорофілів і хлорофілін Е141 

Цукрові колери Е150 

Каротини Е160 

Каротиноїди Е161 

Червоний буряковий Е162 

Антоціани Е163 

Таніни харчові Е181 

Червоний рисовий – 

 

 

 

 

 

   

 

Рис. 2.1. Класифікація барвників 

 

Мінеральні барвники 

Вугілля Е152 

Вугілля деревне Е153 

Вуглекислі солі кальцію Е170 

Діоксид титану Е171 

Оксиди та гідроксиди феруму Е172 

Срібло Е174 

Харчові барвники 

Натуральні (природні) Синтетичні 

Органічні Неорганічні 

(мінеральні) 
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Золото Е175 

Ультрамарин – 

Синтетичні барвники 

Тартразин Е102 

Жовтий хіноліновий Е104 

Жовтий 2G E107 

Жовтий «сонячний захід» Е110 

Азорубін, Кармуазин Е122 

Понсо 4R, Гранатовий 4R Е124 

Червоний 2G Е128 

Червоний чарівний АС Е129 

Синій патентований V Е131 

Індигокармін Е132 

Синій блискучий FСF Е133 

Зелений S Е142 

Зелений міцний FСF Е143 

Чорний блискучий РN Е151 

Коричневий НТ Е155 

Орсейл, Орсін Е182 

Червоні для карамелі 1,2 – 

Червоний 3 – 

Два барвники: вуглекислі солі кальцію Е170 (поверхневий барвник, 

стабілізатор, добавка, що запобігає злежуванню) і таніни харчові Е181 

(барвник, емульгатор, стабілізатор) є харчовими добавками комплексної дії. 

Заборонені в Україні барвники перераховані в табл. 1.2. 

Правилами застосування окремих барвників обумовлюються вид 

продукту і максимальні рівні використання барвника в конкретному 

продукті, якщо ці рівні встановлені. 

З гігієнічної точки зору серед барвників, що застосовуються для 

фарбування продуктів, особлива увага приділяється синтетичним барвникам. 
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Оцінюють їх токсичну, мутагенну та канцерогенну дію. При токсикологічній  

оцінці природних барвників враховують характер об'єкта, з якого він був 

виділений, і рівні його використання. Модифіковані природні барвники, а 

також барвники, виділені з нехарчової сировини, проходять токсикологічну 

оцінку за тією ж схемою, що і синтетичні. 

Найбільш широко харчові барвники застосовуються при виробництві 

кондитерських виробів, напоїв, маргаринів, деяких видів консервів, сухих 

сніданків, плавлених сирів, морозива. 

2.1.1. Натуральні (природні) барвники 

Натуральні барвники переважно виділяють з природних джерел у 

вигляді суміші різних за своєю хімічною природою сполук, склад якої 

залежить від джерела і технології отримання, у зв’язку з чим забезпечити 

його сталість часто буває важко. Серед натуральних барвників необхідно 

виділяють каротиноїди, антоціани, флавоноїди, хлорофіли. Вони, як правило, 

не токсичні, але для деяких з них встановлені допустимі добові дози. Деякі 

натуральні харчові барвники або їх суміші та композиції мають біологічну 

активність, підвищують харчову цінність зафарбованого продукту. 

Сировиною для отримання натуральних харчових барвників є різні частини 

дикорослих і культурних рослин, відходи їх переробки на виноробних, соко- 

і консервних заводах. Крім цього, деякі з них одержують хімічним або 

мікробіологічним синтезом. Природні барвники, в тому числі і модифіковані, 

чутливі до дії кисню повітря (наприклад, каротиноїди), кислот і лугів 

(наприклад, антоціани), температури, можуть піддаватися мікробіологічному 

псуванню. 

Каротиноїди – вуглеводні ізопреноїдного ряду С40Н56 (каротини) та їх 

оксигеновмісні похідні. Каротиноїди – рослинні червоно-жовті пігменти, які 

забезпечують забарвлення ряду овочів, фруктів, жирів, яєчного жовтка та 

інших продуктів. Інтенсивне забарвлення каротиноїдів зумовлене наявністю 

в їх структурі спряжених подвійних π-зв’язків, які є хромофорами. Вони 
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нерозчинні у воді, розчинні в жирах та органічних розчинниках. Прикладом 

таких сполук є β-каротин (назва походить від лат.carota – морква). 

β-Каротин Е160а (i) одержують синтетичним (у тому числі 

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

криля, в суміші з іншими каротиноїдами (Е160а (іі) – екстракти натуральних 

каротиноїдів) у вигляді водо- або жиророзчинних форм. β-Каротин є не 

тільки барвником, а й провітаміном А, антиоксидантом, ефективним 

профілактичним засобом проти онкологічних та серцево-судинних 

захворювань, захищає від впливу радіації. Він застосовується для фарбування 

і вітамінізації маргаринів, майонезів, кондитерських, хлібобулочних виробів, 

безалкогольних напоїв: 

(2.1) 

ретинол ( вітамін А) 

З пігментів цієї групи слід також відзначити лікопін (Е160d) і жовто-

оранжевий барвник аннато (Е160b) – водний екстракт з коріння Bixa orellana 

L, дозволений для фарбування маргаринів, ароматизованих сирів, сухих 

сніданків із зерна, вершкового масла. Характеризується протиспастичними і 

гіпотонічними властивостями. До цієї ж групи барвників відносяться 

маслосмоли паприки (Е160с) – екстракти з червоного перцю Capsicum 

annuum L. Вони мають характерний гострий смак і колір від жовтого до 

помаранчевого. Основним пігментом є каротиноїд капсантин, який не має А-

β-каротин 
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вітамінної активності. Застосовується під час виготовлення копченостей, 

кулінарних виробів, соусів, сирів. 

(2.2) 

лікопін 

(2.3) 

аннато 

β-Апокаротиналь (Е160е) – β-апокаротиновий альдегід, який 

одержують синтетичним шляхом, і метилові або етилові естери β-апо-8-

каротинової кислоти (Е160f). 

(2.4) 

β-апо-8′-каротиналь 

Велику групу становлять похідні каротиноїдів: флавоксантин (Е161а), 

лютеїн (екстракт чорнобривців, Е161b), криптоксантин (Е161 с), рубіксан-

тин (Е161d), віолоксантін (Е161е), родоксантин (Е161f), кантаксантин 

(Е161g), деякі з них не знайшли ще промислового застосування. 

(2.5) 

криптоксантин 

(2.6) 

лютеїн 
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Для фарбування харчових продуктів (маргарину, вершкового масла, 

майонезу, рибних виробів, штучної ікри і деяких інших продуктів) 

застосовують каротиноїди, виділені з моркви (α-, β-, γ-каротини), плодів 

шипшини, перцю, а також продукти, отримані мікробіологічним або 

синтетичним шляхом. Каротиноїди стійкі до зміни рН середовища, до 

речовин, що володіють відновними властивостями, але при нагріванні (вище 

100°С) або під дією сонячного світла легко окислюються. Найбільше 

значення має β-каротин, екстракти натуральних каротинів і аннато. 

(2.7) 

γ – каротин 

(2.8) 

α – каротин 

Хлорофіли (магнійзаміщені похідні порфірину) – природні пігменти, 

які надають зеленого забарвлення багатьом овочам і плодам (салат, зелена 

цибуля, зелений перець, кріп тощо). Хлорофіл складається з синьо-зеленого 

«хлорофілу а» і жовто-зеленого «хлорофілу b», які знаходяться в 

співвідношенні 3: 1. Для вилучення хлорофілу використовують петролейний 

ефір зі спиртом. Застосування їх як барвників (Е140) в харчовій 

промисловості стримується нестійкістю цих сполук: за підвищеної 

температури в кислих середовищах зелений колір переходить в оливковий, 

потім в брудно-жовто-бурий внаслідок утворення феофітину. 

Велике практичне значення можуть мати купрум хлорофілоподібні 

комплекси (Е141 і), які містять центральний атом купрум і мають інтенсивне 

зелене забарвлення, та натрієві і калієві солі купрумвмісного комплексу 

хлорофіліну (Е141іі). Хлорофіл і його похідні з купрумом розчиняються в 

оліях, хлорофілін та його купрумвмісні похідні – у воді. Для фарбування 
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продуктів харчування використовуються зелені пігменти, виділені з кропиви, 

капусти, бадилля моркви тощо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антрахінонові барвники містять як основну хромофорну групу 

гідроксиантрахінон, який має стабільне забарвлення: 

    (2.10) 

гідроксиантрахінон 

До природних пігментів цієї групи відносяться алізарин, кармін, 

алканін. Дозволені в Україні: 

Кармін Е120 – червоний барвник (основний компонент кармінова 

кислота) – комплексні солі кармінової кислоти з йонами металів. Отримують 

екстракцією з кошенілю – висушених і розтертих жіночих особин комах – 

червців виду Dactylopius coccus (Sacta), що мешкають на кактусах, які 

виростають у Південній Америці, Африці. Найбільш багаті карміном самки 

кошенілі, які містять до 3% барвника. Барвник стійкий до нагрівання, дії 

кисню повітря, світла. Застосовується в кондитерській, безалкогольній, 

хлорофіл b: R= 

хлорофіл а: R= 

(2.9) 
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м’ясній промисловості, під час виробництва джемів, желе. Останнім часом 

кармін в значно більших кількостях отримують синтетичним шляхом. 

   (2.11) 

кармінова кислота 

Алканін (алканет) Е103 – червоно-бордовий барвник, похідна 1,4-

нафтохінону. 

   (2.12) 

алканін 

Відомий як барвник ще з давніх часів. Отримують з коріння рослини 

Alkanna tinctoria, яка росте на півдні і в центральній частині Європи. 

Розчинний у жирах, але не знайшов широкого застосування для їх 

забарвлення, має недостатню стабільність і нехарактерний для жирових 

продуктів колір. 

Куркумін – жовтий природний барвник (Е100і), отримують з 

багаторічних трав’янистих рослин сімейства імбирних – Curcuma longa, L. 

(2.13) 

куркумін 
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До цієї групи відноситься також турмерік (Е100іі) – порошок 

кореневища куркуми. 

Куркуміни не розчиняються у воді і часто використовуються в харчовій 

промисловості у вигляді спиртового розчину. 

Антоціанові барвники. Важливою групою водорозчинних природних 

барвників є антоціани (Е163і). Це фенольні сполуки, які є моно- і 

диглікозидами. Під час гідролізу розпадаються на вуглеводи (галактозу, 

глюкозу, рамнозу і ін.) і аглікони – антоціаніди (пеларгонідин, ціанідин, 

дельфінідином та ін.). Характер забарвлення природних антоціанів залежить 

від багатьох факторів: будови, рН середовища, створення комплексів з 

металами, здатності адсорбуватися на полісахаридах, температури, світла. 

Найбільш стійке червоне забарвлення антоціани мають в кислому середовищі 

за рН 1,5-2; за рН 3,4-5 забарвлення стає червоно-пурпурним чи пурпурним. 

У лужному середовищі відбувається зміна забарвлення: за рН 6,7-8 воно стає 

синім, синьо-зеленим, а за рН 9 – зеленим, яке переходить в жовтий під час 

підвищення рН до 10. Змінюється забарвлення антоцианінів і під час 

утворення комплексів з різними металами: солі магнію і кальцію мають синє 

забарвлення, калію – червоно-пурпурне. Збільшення числа метильних груп в 

молекулі антоцианінів зміщує забарвлення у бік червоних відтінків. 

Представниками цієї групи барвників є антоціани, енобарвник і екстракт з 

чорної смородини. 

Енобарвник (Е163іі) отримують з віджиму темних сортів винограду та 

ягід бузини у вигляді рідини інтенсивно червоного кольору. Це – суміш 

забарвлених, різних за своєю будовою органічних сполук, в першу чергу 

антоціанінів і катехінів. Забарвлення продукту енобарвником залежить від 

рН середовища: червоне забарвлення в підкислених середовищах, в 

нейтральних і слаболужних середовищах енобарвник надає продукту синього 

відтінку. Тому під час використання енобарвника в кондитерській 

промисловості одночасно застосовують також органічні кислоти для 

створення необхідної кислотності середовища. 
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Останнім часом почали використовувати як жовтий і розовочервоний 

барвники пігменти антоціанової природи, які містяться в – соці чорної 

смородини (Е163ііі), кизилу, червоної смородини, журавлини, брусниці, 

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

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

Складовою частиною його є бетанін. 

 (2.14) 

бетанін 

Цукровий колер (карамель, Е150) – темнозабарвлений продукт 

карамелізації (термічного розкладу) цукрів, який одержують за різними 

технологіями. Його водні розчини – темно-коричнева рідина, що має 

приємний запах. Залежно від технології отримання, розрізняють цукровий 

колер I (Е150а, простий, карамель I); цукровий колер II (Е150b, карамель II), 

отриманий за «лужно-сульфітною» технологією; цукровий колер III (Е150с, 

карамель III), отриманий за «амоніачною» технологією; цукровий колер IV 

(Е150d, карамель IV), отриманий за «амоніачно-сульфітною» технологією. В 

результаті карамелізації цукрів утворюється складна суміш продуктів з 

характерним забарвленням. Застосовується для фарбування напоїв, 

ячмінного хліба, кондитерських виробів, желе і джемів, в кулінарії. 

Рибофлавіни (рибофлавін Е101і) і натрієва сіль рибофлавін-5'фосфату 

(Е101іі) використовуються як жовтий харчовий барвник для фарбування 
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кондитерських виробів, майонезів тощо. Максимальний рівень внесення не 

встановлений. 

2.1.2. Синтетичні барвники 

Синтетичні барвники мають значні технологічні переваги в порівнянні 

з більшістю натуральних барвників. Вони дають яскраві, легко відтворювані 

кольори і менш чутливі до різних видів впливу, яким піддається матеріал у 

ході технологічного потоку. 

Синтетичні харчові барвники – представники декількох класів 

органічних сполук: азобарвники  (тартразин – Е102; жовтий «сонячний захід» 

– Е110; кармуазін – Е122; пунцовий 4R – Е124; чорний блискучий – Е151); 

триарилметанові барвники (синій патентований V – Е131; синій блискучий – 

Е133; зелений S – Е142); хінолінові (жовтий хіноліновий – Е104); індигоїдні 

(індигокармін – Е132). Всі ці сполуки добре розчиняються у воді, більшість 

утворює нерозчинні комплекси з йонами металів і застосовуються в цій 

формі для фарбування порошкоподібних продуктів. 

Дозволені до застосування в Україні синтетичні барвники: 

Індигокармін (індиготин) – динатрієва сіль індигодилсульфокислоти. 

Під час розчинення у воді дає розчини інтенсивно синього кольору. 

Застосовується в кондитерській промисловості, в технології напоїв (має 

низьку стійкість до редукуючих цукрів і світла, що необхідно враховувати 

під час використання для фарбування напоїв). 

 (2.15) 

індигокармін 

Тартразин добре розчинний у воді, його розчини забарвлені в 

оранжувато-жовтий колір. Використовується в кондитерській промисловості, 

у процесі виробництва напоїв, морозива. 
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(2.16) 

тартразин 

Як харчові барвники застосовуються також хіноліновий жовтий Е104, 

жовтий 2G E107, жовтий «сонячний захід FСF» Е110, червоні барвники – 

азорубін (кармуазін) Е122, понсо 4R (яскраво-червоний 4R) Е124, червоний 

2G  Е128, «червоний чарівний АС» Е129, «орсейл» (Орсін-червоний для 

карамелі) Е182; блакитні барвники – «синій патентований V» Е131, «синій 

блискучий FСF» Е133; зелені барвники – «зелений S» Е142, «зелений міцний 

FСF» Е143; темно-фіолетовий барвник – «чорний блискучий РН» 

(діамантовий чорний) Е151; коричневий барвник «коричневий НТ» Е155. 

  (2.17) 

жовтий «захід сонця» 

  (2.18) 

азорубін (кармуазин) 
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(2.19) 

чорний блискучий РН 

  (2.20) 

пунцовий 4R (понсо 4R) 

 
синій патентований V 

(2.21) 

хіноліновий жовтий (х = 1, 2, 3) 
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Еритрозин – Е127 не дозволений для застосування в нашій країні, але 

використовується в інших країнах. 

Синтетичні барвники в харчовій технології застосовуються у вигляді 

індивідуальних продуктів і сполук з вмістом основної речовини не менше 70-

85%, в суміші один з одним, а також розбавлені наповнювачами (кухонною 

сіллю, сульфатом натрію, глюкозою, сахарозою, лактозою, крохмалем, 

харчовими жирами та ін.), що спрощує поводження з ними. Для фарбування 

харчових продуктів використовують, головним чином, водні розчини 

харчових барвників. Порошкоподібні барвники застосовують зазвичай лише 

в сухих напівфабрикатах (концентратах напоїв, сухих сумішах для кексів, 

желе тощо). 

Суміші барвників дозволяють отримати кольори і відтінки, які не 

вдається створити за допомогою індивідуальних барвників. 

Під час вибору барвника та його дозування необхідно враховувати не 

тільки колір і бажану інтенсивність забарвлення, а й фізико-хімічні 

властивості харчових систем, в які він вноситься, а також особливості 

технології. 

Широке застосування синтетичних барвників, які з’явилися останнім 

часом завдяки досягненням хімії, пов’язане з їх високою стійкістю до змін рН 

середовища та дії кислот, стабільністю до нагрівання і світла, великий 

фарбувальний здатності, легкістю дозування, стійкістю забарвлення під час 

зберігання продукту. У більшості випадків вони дешевші від натуральних 

барвників. 

2.1.3. Мінеральні (неорганічні) барвники 

Як барвники застосовують мінеральні пігменти і метали. В Україні 

дозволено застосування 7 мінеральних барвників та пігментів (табл. 2.1), 

включаючи вугілля деревне. 

Останнім часом розширюється застосування нерозчинних пігментів – 

лаків – для фарбування поверхні виробів, продуктів взаємодії барвників з 

гідроксидами або солями металів (головним чином, алюмінієм). 
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Таблиця 2.1 

Мінеральні барвники, дозволені для застосування в Україні 

Код Назва Колір водних або 

масляних розчинів 

Е 152 Вугілля Чорний  

Е 153 Деревне вугілля Чорний  

Е 170 Вуглекислі солі кальцію Білий  

Е 171 Діоксид титану Білий  

Е 172 Оксиди феруму: 

(і) ферум (+2;+3) оксид чорний 

(іі) ферум (+3) оксид червоний 

(ііі) ферум (+3) оксид жовтий 

 

Чорний 

Червоний  

Жовтий  

Е 174 Срібло  - 

Е 175 Золото  - 

2.2. Матеріали, які коректують колір 

У харчовій промисловості застосовуються сполуки, що змінюють 

забарвлення продукту в результаті взаємодії з компонентами сировини і 

готових продуктів. Серед них відбілюючі речовини – добавки, які 

запобігають руйнуванню одних природних пігментів і руйнують інші 

пігменти або забарвлені сполуки, що утворюються під час отримання 

харчових продуктів і є небажаними. Іноді ці матеріали мають й інше, 

супутню (наприклад, консервуючу) дію. 

Сульфур(ІV) оксид – SO2 (Е220), розчини Н2SO3 та її солей – NaHSO3, 

Са(НSO3)2, NaHSO3 (Е221, Е222, Е223) та інші – мають відбілюючу і 

консервуючу дію, гальмують ферментативне потемніння свіжих овочів, 

картоплі, фруктів, а також сповільнюють утворення меланоїдинів. У той же 

час сульфур(ІV) оксид руйнує вітамін В1, впливає на будову білкових 

молекул, руйнуючи дисульфідні містки в білках, що може викликати 

небажані наслідки. Тому доцільно відмовитися від застосування сульфур(ІV) 

оксид для обробки продуктів, які є важливим джерелом вітаміну В1 для 

людини. 

Нітрат натрію (Е251) і нітрити калію і натрію (Е249 і Е250) 

застосовують у процесі обробки (засолу) м’яса та м’ясних продуктів для 

збереження червоного кольору. Міоглобін (червоний м’ясний барвник) під 
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час взаємодії з нітритами утворює червоний нітрозоміоглобін, який надає 

м’ясним виробам кольору червоного солоного м’яса, що мало змінюється під 

час кип’ятінні. Аналогічну дію мають і нітрати, які за допомогою ферменту 

нітроредуктази, що виділяється мікроорганізмами, переводяться в нітрити. 

Для створення необхідного для їх життєдіяльності живильного середовища в 

розсіл додають сахарозу. Однак нітрозоміоглобін може перетворюватися в 

нітрозоміохромоген, який надає виробам зеленуватого або коричневого 

відтінку. Нітрати і нітрити в суміші з кухонною сіллю («засольна суміш») 

мають консервуючу дію. Додавання аскорбінової кислоти (Е300) прискорює 

утворення червоного пігменту і дозволяє скоротити використання нітратів та 

нітритів. В даний час за сукупністю показань застосування нітритів і нітратів 

викликає суперечності в медиків і потребує особливої уваги з позицій 

гігієнічної регламентації. 
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3. РЕЧОВИНИ, ЯКІ ЗМІНЮЮТЬ СТРУКТУРУ 

ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 

 

До цієї групи харчових добавок відносяться речовини, які 

використовують для створення необхідних або зміни існуючих реологічних 

властивостей харчових продуктів; добавки, що регулюють або формують їх 

консистенцію. До них належать добавки різних функціональних класів – 

загусники, гелеутворювачі, стабілізатори фізичного стану харчових 

продуктів, поверхнево-активні речовини (ПАР), зокрема, емульгатори та 

піноутворювачі. 

Хімічна природа харчових добавок, віднесених до цієї групи, досить 

різноманітна. Серед них є продукти природного походження, а також 

продукти, які одержують штучним шляхом, в тому числі хімічним синтезом. 

У харчовій технології вони використовуються у вигляді індивідуальних 

сполук або сумішей. 

В останні роки в групі харчових добавок, які регулюють консистенцію, 

велика увага стала приділятися стабілізаційним системам, що включають 

кілька компонентів: емульгатор, стабілізатор, загусник. Їх якісний склад, 

співвідношення компонентів можуть бути досить різноманітними, що 

залежить від характеру харчового продукту, його консистенції, технології 

отримання, умов зберігання, способу реалізації. 

Застосування в сучасній харчовій технології таких добавок дозволяє 

створити асортимент продуктів емульсійної і гелевої природи (маргарини, 

майонези, соуси, пасти, зефір, мармелад та ін.), структурованих і 

текстурованих. 

Стабілізаційні системи широко застосовуються в громадському і 

домашньому харчуванні, кулінарії. Вони використовуються під час 

виробництва супів (сухі, консервовані, заморожені), соусів (майонези, 

томатні соуси), бульйонних продуктів, продуктів для консервованих страв. 
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3.1.Загусники і гелеутворювачі 

Ця група харчових добавок включає сполуки двох функціональних 

класів: а) загусники (функціональний клас 23) – речовини, які 

використовуються для підвищення в’язкості продукту; б) гелеутворювачі 

(функціональний клас 15) – сполуки, які надають харчовому продукту 

властивості гелю (структурованої високодисперсної системи з рідким 

дисперсійним середовищем, що заповнює каркас, який утворений 

частинками дисперсної фази). 

Загусники і гелеутворювачі, введені в рідку харчову систему в процесі 

приготування харчового продукту, зв’язують воду, в результаті чого харчова 

колоїдна система втрачає свою рухливість і консистенція харчового продукту 

змінюється. Ефект зміни консистенції (підвищення в’язкості або 

гелеутворення) буде визначатися, зокрема, особливостями хімічної будови 

введеної добавки. 

За хімічною природою добавки цієї групи є полімерними сполуками, в 

макромолекулах яких рівномірно розподілені гідрофільні групи, що 

взаємодіють з водою. Вони можуть брати участь також в обмінній взаємодії з 

йонами гідрогену і металів (особливо кальцію), а крім того, з органічними 

молекулами меншої молекулярної маси. 

Перелік загусників і гелеутворювачів, дозволених до застосування у 

виробництві харчових продуктів в Україні, включає 50 добавок. 

Головною технологічною функцією добавок цієї групи в харчових 

системах є підвищення в’язкості або формування гелевої структури різної 

міцності. Однією з основних властивостей, що визначають ефективність 

застосування таких речовин в конкретній харчовій системі, є їх повне 

розчинення, яке залежить, насамперед, від хімічної будови. Оскільки 

більшість представників цієї групи відноситься до сполук полісахаридної 

природи і містить значну кількість гідроксильних груп, вони є гідрофільними 

і в основному розчинні у воді. 
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Розчинність підвищується в присутності йонізованих груп – 

сульфатних і карбоксильних, які збільшують гідрофільність (карагенан, 

альгінати), а також за наявності в молекулах полісахаридів бічних ланцюгів, 

що розсовують головні ланцюги і покращують гідратацію (ксантани). 

Розчиненню сприяє механічний вплив (перемішування) і нагрівання. 

Розчинність знижується в присутності факторів, які сприяють утворенню 

зв’язків між полісахаридними ланцюгами, до яких відносяться наявність 

нерозгалужених зон і ділянок без йонізованих груп (камедь ріжкового 

дерева), а також присутність йонів кальцію або інших полівалентних 

катіонів, що викликають поперечне зшивання полісахаридних ланцюгів 

(пектини). 

Багато представників цієї групи харчових добавок мають суміжну 

технологічну функцію стабілізатора, оскільки підвищення в’язкості 

дисперсної харчової системи під час введення в неї загусника або 

перетворення такої системи в слабкий гель за низьких концентрацій 

гелеутворювача сприяють запобіганню її поділу на вихідні компоненти 

(наприклад, випадання в осад твердих частинок, диспергованих в рідкому 

дисперсійному середовищі). 

Переважна більшість загусників і гелеутворювачів зі статусом 

харчових добавок відноситься до класу полісахаридів (гліканів). Одним з 

небагатьох винятків серед гелеутворювачів є желатин, що має білкову 

природу, який відноситься не до добавок, а до харчових інгредієнтів. 

Залежно від особливостей хімічної будови загусники і гелеутворювачі 

полісахаридної природи можна поділити за різними класифікаційними 

ознаками (табл. 3.1). 

До основних представників відносяться модифіковані крохмалі і 

целюлози, пектини, полісахариди морських водоростей, камеді та деякі інші. 
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Таблиця 3.1 

Класифікація харчових добавок полісахаридної природи залежно від 

структури 

Класифікаційна 

ознака 
Характеристика Основні представники 

Будова 

полімерного 

ланцюга 

Лінійна  

Альгінати, карагінани, 

модифіковані целюлози, 

фурцелеран, пектини 

Розгалужена  

Галактоманани (гуарова камедь і 

камедь ріжкового дерева), ксантани, 

гуміарабік,камедь гхатти, камедь 

караї, трагакант  

Природа 

мономерних 

залишків  

Гомоглікани  
Модифіковані целюлози, 

модифіковані крохмалі 

Гетероглікани  
Альгінати, карагінани, 

галактоманани, пектини 

Тригетероглікани  
Ксантани, камедь караї, геланова 

камедь 

Тетрагетероглікани  Гуміарабік  

Пентагетероглікани Камедь гхати, тригакант  

Заряд 

Нейтральний  
Похідні целюлози, амінопектини, 

галактоманани 

Аніонний 

(кислотний ) 

Альгінати, карагінати, пектини, 

ксантани, трагакант, камедь караї, 

гуміарабік, камедь гхати, 

фурцелеран 

3.1.1.Модифіковані крохмалі 

На відміну від нативних рослинних крохмалів, які вважаються 

харчовими продуктами, більшість модифікованих крохмалів (Е1400-Е1451) 

відноситься до харчових добавок. У групу модифікованих крохмалів 

об’єднані продукти фракціонування, деструкції та різних модифікацій 

нативних крохмалів, що представляють собою переважно суміш двох 

фракцій гомоглюканів (полімерів глюкози) лінійної і розгалуженої будови – 

амілози і амілопектину: 
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(3.1) 

фрагмент молекули амілози 

(3.2) 

фрагмент молекули амілопектину 

Коротка характеристика основних фракцій крохмалю наведена в 

табл. 3.2. 

Таблиця 3.2 

Коротка характеристика основних фракцій крохмалю 

Основні 

характеристики 
Амілоза Амілопектин 

Будова; тип 

глікозидного 

зв’язку 

Лінійна; 

α-(1,4) 

Розгалужена; 

α-(1,4) в лінійній частині; 

α-(1,6) в точках розгалуження 

Молекулярна 

маса До 500 тис. 1-6 млн. 

Розчинність 
Розчинна в 

гарячій воді 

Набухає в гарячій воді з 

утворенням клейстеру 

Середній вміст в 

крохмалі, % 15-20 80-85 

Особливості хімічної будови і властивостей цих фракцій, а також їх 

співвідношення в нативному крохмалі, залежать від виду рослинного 

джерела (картопля, рис, кукурудза тощо) і визначають основну технологічну 

властивість нативного крохмалю – здатність розчинятися під час нагрівання 

у воді з утворенням в’язких колоїдних розчинів (клейстерів). Однак 



 39 

властивості таких клейстерів часто не відповідають необхідним вимогам; 

наприклад, нативні кукурудзяні крохмалі утворюють слабкі, гумоподібні 

клейстери і небажані гелі в процесі термічної обробки. Типовим для 

клейстерів, утворених нативними крохмалями, є також процес синерезису – 

скорочення обсягу з виділенням рідкої фази в результаті мимовільного 

ущільнення структурної сітки. 

Різні способи обробки (фізичні, хімічні, біологічні) нативних крохмалів 

дозволяють істотно змінити їх будову, що відбивається на розчинності і 

властивостях клейстерів, наприклад, їх стійкості до нагрівання, дії кислот 

тощо. 

Реакційноздатними центрами в полімерних молекулах крохмалів є: 

гідроксильні групи глюкозних структурних одиниць, активність яких по 

відношенню до хімічних реагентів змінюється в ряду: ОН біля С6 > ОН біля 

С2> ОН біля С3; а-глікозидні зв’язки, що з’єднують глюкозні структурні 

одиниці в полімерні ланцюги; і кінцеві залишки D-глюкопіраноз, які мають  

відновлювальну здатність. 

За змінами, які відбуваються в нативних крохмалях, можна виділити 

чотири основні типи модифікацій, що дозволяють шляхом фізичних або 

хімічних впливів отримати різні види модифікованих крохмалів (табл. 3.3). 

Набухаючі крохмалі. Інстант-крохмалі, тобто, крохмалі, здатні 

розчинятися в холодній воді, отримують шляхом фізичних перетворень, що 

не викликають суттєвої деструкції крохмальних молекул. У загальному 

випадку їх отримують нагріванням крохмальної суспензії в умовах, що 

забезпечують швидку клейстеризацію і подальше висушування клейстеру, у 

зв’язку з чим ці крохмалі називають також преклейстерними. Такі умови 

досягаються при вальцьовій сушці або екструзії. 

Інстант-крохмалі зберігають статус харчових інгредієнтів, тому вони не 

включені в перелік харчових добавок і не мають персонального цифрового 

коду. Одна з основних областей їх застосування - пудинги швидкого 

приготування. 
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Таблиця 3.3 

Основні види модифікованих крохмалів 

Тип модифікації Основні групи Основні підгрупи 

Набухання  
Набухаючі 

крохмалі  

Розчинні в холодній воді (інсант-

крохмалі), які отримані: 

- вальцьовою сушкою; 

- екструзією 

Набухаючі в холодній воді 

Деполімеризація 
Розщеплені 

крохмалі 

Декстрини 

Гідролізовані кислотами 

Гідролізовані ферментами 

Окиснені  

Стабілізація  
Стабілізовані 

крохмалі  

З естерним зв’язком: 

- ацетильовані; 

- фосфатні 

З етерним зв’язком – оксиалкільні  

Поперечне 

зшивання 

полімерних 

ланцюгів  

Зшиті крохмалі 

Зшиті: 

- хлороксидом фосфору; 

- епіхлоргідрином; 

- адипіновою кислотою 

Крохмалі, які набухають у холодній воді, отримують термообробкою 

нативного кукурудзяного крохмалю в 75-90% етанолі за температури 150-

175°С протягом 1,5-2,0 год., або висушуванням крохмальної суспензії в 

розпилювальній сушарці. 

Аналогічно до інстант-крохмалів, продукти цього способу модифікації 

також не належать до харчових добавок. 

Здатність крохмалів набухати в холодній воді без додаткового 

нагрівання використовують в технології різних десертів, желейного 

мармеладу, здобного тіста, що містить ягоди, які за відсутності стабілізатора 

осідають на дно до початку випічки. 
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Основою для отримання розчинних і набухаючих крохмалів можуть 

служити як нативні, так і хімічно модифіковані. В останньому випадку 

одержувані набухаючі крохмалі зберігають властивості, досягнуті при 

хімічній модифікації, наприклад, проявляють стійкість в кислому 

середовищі, стабільність в циклах заморожування і відтаювання. Такі 

крохмалі позиціонуються як харчові добавки з кодами, відповідними видами 

хімічної модифікації. 

Розщеплені крохмалі. Вони являють собою продукти, що мають, 

внаслідок фізичних або хімічних впливів, більш короткі (порівняно з 

нативними крохмалями) молекулярні ланцюги. До цієї групи відносяться 

декстрини, продукти кислотного або ферментативного гідролізу, а також 

окислені крохмалі. 

Декстрини (Е1400) отримують при сухому нагріванні нативних 

крохмалів в присутності кислотних каталізаторів або без них. Залежно від 

умов термообробки утворюються білі або жовті декстрини. 

Гідролізовані крохмалі отримують обробкою крохмальних суспензій 

розчинами кислот або гідролітичних ферментів амілаз. Склад і властивості 

таких крохмалів залежать від умов гідролізу. Основна область використання 

цих крохмалів – кондитерські вироби: пастила і желе, жувальні гумки. 

Склад і властивості окислених крохмалів визначаються вибором 

окислювачів, в якості яких можуть використовуватися Н2О2, КМnO4, НСlO3, 

KIO4 та деякі інші. Як і кислоти, окисні агенти призводять до утворення 

крохмалів з більш короткими молекулярними ланцюгами. 

Їх використовують для стабілізації морозива, під час виробництва 

мармеладу, лукуму, а також в хлібопекарстві. Розбавлені розчини 

високоокисненних крохмалів зберігають прозорість протягом тривалого 

зберігання, що робить їх цінними добавками під час приготування прозорих 

супів. 

Залежно від умов, окисненню можуть піддаватися як первинні, так і 

вторинні групи глюкопіранозних структурних одиниць: 
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фрагмент молекули 

крохмалю 

деякі продукти окиснення крохмалю 

(3.3) 

Стабілізовані крохмалі – продукти хімічної модифікації 

монофункціональними реагентами з утворенням по гідроксильних групах 

похідних з етерним або естерним зв’язком. Такі похідні, незважаючи на 

невисокий ступінь заміщення гідроксильних груп (0,002-0,2), відрізняються 

від нативних крохмалів значно меншою схильністю до міжмолекулярних 

асоціацій і отримали назву стабілізованих. 

Основні види модифікованих крохмалів цієї групи, а також їх відмінні 

властивості наведені в табл. 3.4. 

Естери крохмалю отримують реакцією естерифікації між спиртовими 

групами молекул крохмалю і ацилюючим або фосфорилюючим агентами. Як 

ацилюючі агенти переважно використовують ангідриди карбонових кислот. 

Під час отримання естеру крохмалю і натрієвої солі 

октенілбурштинової кислоти процес здійснюють у дві стадії. Спочатку в 

молекулу бурштинової кислоти вводять вуглеводневий радикал з утворенням 

1-октенілпохідної, яка потім взаємодіє з молекулою крохмалю, що 
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призводить до утворення моноестеру з низьким ступенем заміщення 

гідроксильних груп. 

Таблиця 3.4 

Етерифіковані харчові крохмалі 

Етерифіковані 

крохмалі 
Ефірні групи Головні характеристики 

Естери 

Ацетильовані  

 

Підвищена прозорість і 

стабільність клейстера за 

низьких температур, 

полегшена теплова обробка 

Фосфорильовані  

 

Підвищена прозорість і 

стабільність клейстера, 

стійкість до заморожування-

розморожування 

Естерифіковані 

октенілбурштиновою 

кислотою  

Емульгуюча та стабілізуюча 

здатність 

Етери 

Гідроксипропільовані  

 

Підвищена прозорість і 

стабільність клейстера за 

низьких температур, 

полегшена теплова обробка, 

стійкість до заморожування-

розморожування 

Введення в молекулу крохмалю вуглеводневих (алкенільних) 

фрагментів супроводжується виникненням розділених між собою 

гідрофобних ділянок. Внаслідок цього такі молекули стають поверхнево і 

набувають здатність, концентруючись на межах розділу фаз, утворювати, а 

також стабілізувати (завдяки полімерній  будові) різні дисперсні системи, 

зокрема емульсії. 

Етери крохмалів для харчових цілей отримують взаємодією нативного 

крохмалю з оксидом пропілену до ступеня заміщення гідроксильних груп 

0,02-0,2. За своїми властивостями гідроксипропілкрохмалі (Е1440) аналогічні 

до ацетильованих модифікацій, мають знижену температуру гелеутворення, 

підвищену прозорість клейстерів , таку ж стійкість до ретроградації. 
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Зшиті крохмалі. Значне число модифікованих харчових крохмалів 

відноситься до підгрупи зшитих. Поперечне  зшивання окремих крохмальних 

молекул між собою відбувається в результаті взаємодії їх гідроксильних груп 

з біфункціональними реагентами. 

Для харчових цілей використовують, головним чином, три види 

міжмолекулярнозшитих крохмалів – дикрохмальні естери ортофосфатної і 

адипінової кислот, а також дикрохмальгліцерини: 

    (3.4) 

дикрохмальфосфат 

    (3.5) 

дикрохмальадипат 

 (3.6) 

дикрохмальгліцерин 
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У більшості зшитих харчових крохмалів міститься не більше одного 

поперечного зв’язку на кожну тисячу глюкопіранозних залишків, що 

виявляється достатнім для значної зміни властивостей модифікованих 

крохмалів у порівнянні з вихідними. Крохмалі цієї підгрупи мають знижену 

швидкість набухання і клейстеризації, що створює ефект пролонгованої дії. 

Клейстери поперечно зшитих крохмалів є більш в’язкими, мають «коротку» 

текстуру, стійкі до різних зовнішніх впливів – високих температур, тривалого 

нагрівання, низького рН, механічних навантажень. 

Стійкість до підкиснення і фізичних дій пропорційні до кількості 

поперечних зв’язків. 

Завдяки таким властивостям, зшиті крохмалі особливо ефективні в 

харчових технологіях, що включають тривалу термічну обробку, інтенсивні 

механічні дії, а також у технологіях, де потрібне пролонгування процесів 

набухання крохмальних гранул, підвищення в’язкості і формування текстури. 

До таких технологій відносяться отримання екструдованих продуктів, 

консервування методом стерилізації, різні випічки (наприклад, випічка 

відкритих пирогів з фруктовими начинками), виробництво консервованих 

супів тощо. 

3.1.2.Целюлоза та її похідні 

До групи харчових добавок целюлозної природи (Е460-Е467) входять 

продукти механічної та хімічної модифікації і деполімеризації нативної 

целюлози – лінійного полімеру, – який складається із з’єднаних β-1,4-

глікозидними зв’язками залишків D-глюкопіранози. 

Наявність β-глікозидного зв’язку приводить на рівні вторинних і 

третинних структур (конформації полімерних ланцюгів, упаковки ланцюгів в 

фібрили) до формування лінійних молекул із зонами кристалічності 

(високоорієнтованими ділянками), які включають окремі аморфні 

(неорієнтовані) ділянки. Така будова зумовлює велику механічну міцність 

волокон целюлози та їх інертність по відношенню до більшості розчинників і 

реагентів. 
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Целюлоза використовується як харчова добавка Е460 у двох 

модифікаціях: 

• Е460і – мікрокристалічна целюлоза (частково гідролізована кислотою 

за аморфними ділянками, найбільш доступним для атаки реагентами, і 

потім подрібнена; відрізняється укороченими молекулами); 

• Е460іі – порошкоподібна целюлоза, виділена з рослинної сировини 

(деревини, бавовни тощо) видаленням супутніх речовин (геміцелюлоз 

і лігніну) а потім подрібнена. 

Основні технологічні функції целюлози – емульгатор і текстуратор, 

добавка, яка перешкоджає злежуванню і грудкуванню. 

Хімічна модифікація молекул целюлози призводить до зміни 

властивостей і, як наслідок, до зміни функцій в харчових системах. В 

утворенні похідних целюлози велику роль відіграє доступність і реакційна 

здатність гідроксильних груп β-D-глюкопіранозних залишків. За реакційною 

здатністю гідроксильні групи розташовуються в послідовності: 

ОН біля С6 > ОН біля С2> ОН біля С3. 

Статус харчових добавок мають сім хімічних модифікацій целюлози – 

моно- чи дипохідні з етерним зв’язком (етери). Загальний вигляд 

модифікованих целюлоз: 

  (3.7) 

Будова та технологічні функції харчових етерів целюлози показані в 

табл. 3.5. 

Отримання етерів целюлози включає стадію підвищення її реакційної 

здатності, оскільки щільна упаковка целюлозних волокон, в цілому, 

перешкоджає взаємодії гідроксильних груп з молекулами реагенту. 
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Таблиця 3.5 

Модифіковані целюлози і їх технологічні функції 

Код Назва Х Y 
Технологічні 

функції 

Е461 Метилцелюлоза –CH3 –H 

Загусник, 

стабілізатор, 

емульгатор 

Е462 Етилцелюлоза –CH2CH3 –H 

Наповнювач, 

зв’язуючий 

агент 

Е463 
Гідроксипропіл-

целюлоза 
–CH2CH(OH)CH3 –H 

Загусник, 

стабілізатор, 

емульгатор 

Е464 
Гідроксипропіл- 

метилцелюлоза 
–CH2CH(OH)CH3 –CH3 

Загусник, 

стабілізатор, 

емульгатор 

Е465 Метилетил-целюлоза –CH3 –CH2CH3 

Загусник, 

стабілізатор, 

емульгатор, 

піноутворюв. 

Е466 
Карбоксиметилцелюлоза 

(натрієва сіль) 
–CH2COONa –H 

Загусник, 

стабілізатор 

Е467 
Етилгідроксиетил-

целюлоза 
–CH2CH3 –CH2CH2(OH) 

Загусник, 

стабілізатор, 

емульгатор 

З цією метою целюлозу піддають набуханню або переводять в 

розчинний стан. У промислових умовах процес ведуть в гетерофазному 

середовищі (дисперсія целюлози в ацетоні або ізопропіловому спирті), 

обробляючи целюлозу розчином їдкого натру за температури 50-140°С з 

утворенням алкаліцелюлози (процес мерсеризації). Отримання харчових 

похідних целюлози здійснюють взаємодією отриманої алкалімодифікації з 

галогеналканами (одержання метильованих та етильованих похідних) або 

відповідними епоксидами (епоксид етилену, епоксид пропілену) для 

отримання гідроксиетил- і гідроксипропілпохідних: 

Cell-OH + NaOH + R-Cl = Cell-OR+ NaCl + H2O  (3.8) 

Cell-OH + NaOH + CH2OCH-R′ = Cell-O-CH2-CH(OH)R′ (3.9) 

де R: –CH3, –CH2–CH3; R′: –Н, –CH3; Cell: макромолекула целюлози; 

ОН: реагуючий гідроксил (біля С6 або С2). 
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Комбінуючи вихідні реагенти, отримують змішані похідні целюлози, 

наприклад, метилетилцелюлозу, метилгідроксипропілцелюлозу та ін. 

Харчові добавки целюлозної природи є нешкідливими, оскільки не 

піддаються в шлунково-кишковому тракті деструкції і виділяються без змін. 

Денний сумарний прийом з їжею всіх похідних целюлози може досягати 

25 мг на кілограм маси тіла людини. Їх дозування в харчових продуктах 

визначаються конкретними технологічними завданнями. 

Традиційно ці добавки використовуються під час виготовлення 

хлібобулочних і кондитерських виробів, молочних і низкожирних 

емульсійних продуктів, а також безалкогольних напоїв, де вони виступають 

як емульгатори та стабілізатори багатокомпонентних дисперсних систем, 

суспензій і емульсій, забезпечують необхідну консистенцію та смакові 

властивості. 

3.1.3. Пектини 

Пектини, поряд з галактоманнанами (гуаровою камеддю і камеддю 

ріжкового дерева), є основними представниками групи гетерогліканів вищих 

рослин. 

Пектинами (Е440) називається група високомолекулярних 

гетерогліканів (pektos – з грец. згорнутий, замерзлий), які входять до складу 

клітинних стінок і міжклітинних утворень вищих рослин, і через бічні 

ланцюги з’єднані з геміцелюлозами, наприклад, галактаном, а потім 

волокнами целюлози. У такій зв’язаній формі, яка називається 

«протопектини», вони не розчиняються у воді. За хімічною природою 

пектини – гетерополісахариди, основу яких складають рамногалактуронани. 

Головний ланцюг полімерної молекули утворюють похідні 

полігалактуронової (пектової) кислоти (поліуроніди), в якій залишки D-

галактуронової кислоти зв’язані 1,4-а-глікозидним зв’язком. Основний 

ланцюг полігалактуронової кислоти в розчині має вигляд спіралі, що містить 

три молекули галактуронової кислоти в одному витку. У ланцюг 

полігалактуронової кислоти нерівномірно через 1,2-α-глікозидні зв’язки 



 49 

включаються молекули L-рамнози (6-дезокси-L-маннопіранози), яка надає 

полімерній молекулі зигзагоподібної форми (рис. 3.1). 

 
Рис. 3.1. Схематичне зображення фрагмента рамногалактуронану 

 

Частина карбоксильних груп полігалактуронової кислоти переважно 

етерифікована метанолом (пектинова кислота), а частина вторинних 

спиртових груп (С2 і С3) в окремих випадках ацетильована. Молекули 

пектинів містять від кількох сотень до тисячі мономерних залишків, що 

відповідає середній молекулярній масі від 50 до 150 тис. Шляхом хімічних 

модифікацій частина вільних карбоксильних груп може бути переведена в 

амідовану форму (амідовані пектини). 

Фрагменти молекул пектової і пектинової кислот показані на рис. 3.2. 

Солі пектової кислоти отримали назву пектати, солі пектинової – пектинати. 

У промисловості пектини отримують кислотним або ферментативним 

гідролізом (обмінною реакцією між речовиною, в даному випадку 

пектинвмісним матеріалом, і водою) в умовах, що забезпечують розщеплення 

глікозидних зв’язків, які з’єднують пектинові молекули з нейтральними 

полісахаридами і не зачіпають більш міцні глікозидні зв’язки в полімерній 

пектиновій молекулі, а також естерні зв’язки в молекулах 

високоестерифікованих пектинів. 
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Рис. 3.2. Фрагменти пектинових молекул: 

а) пектова кислота; б) пектинова кислота; в) амідований пектин 
 

У класичних способах гідроліз здійснюють розчинами мінеральних 

кислот (НСl, Н2SO4, НNO3, Н3РO4) за рН близько 2 і температурі ~85°С 

протягом 2-2,5 год. При цьому молекули рамногалактуронанів переходять в 

розчин, звідки, після очищення і концентрування, їх виділяють різними 

технологічними прийомами, наприклад, осадженням з етанолу. Осаджений 

пектин сушать, подрібнюють і стандартизують додаванням глюкози 

(декстрози) або ретардатора – солі одновалентного катіона та харчової 

кислоти (молочної, винної, лимонної), яка сповільнює процес гелеутворення. 

У деяких випадках ступінь естерифікації виділених пектинів 

спеціально знижують, для чого концентрований рідкий екстракт піддають 

контрольованій деестерифікації кислотним, лужним або ферментативним (за 

допомогою ферменту пектинестерази) способами. Найбільш швидким є 

спосіб лужної деестерифікації під дією натрій гідроксиду або амоніаку 

(процес амонолізу). 
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Залежно від ступеня естерифікації пектини умовно поділяють на дві 

підгрупи: високоестерифіковані (ступінь естерифікації більше 50%) і 

низькоестерифіковані (ступінь естерифікації менше 50%). 

В даний час випускається декілька видів пектинів, які виділяються з 

різних джерел сировини і розрізняються за складом і функціональними 

властивостями: високоестерифікований (яблучний, цитрусовий), 

низькоестерифікований (буряковий, з соняшнику), а також комбіновані 

пектини зі змішаної сировини різного ступеня естерифікації. 

Зазначені пектини відрізняються і характером розподілу карбоксильних 

груп по довжині пектинової молекули: в яблучних пектинів це розподіл 

рівномірний, а, наприклад, в цитрусових – ні. 

З низькоестерифікованих пектинів більш затребуваними є неамідовані, 

які використовують під час приготування, наприклад, сухих киселів, 

діабетичних кондитерських виробів. 

Особливості хімічної будови пектинових молекул, зокрема, ступінь 

естерифікації, визначають відмінності їх фізико-хімічних властивостей, 

основними серед яких є розчинність, гелеутворююча здатність і здатність 

взаємодіяти з катіонами металів та білками. 

Розчинність пектинів у воді підвищується зі збільшенням ступеня 

естерифікації їх молекул і зменшенням молекулярної маси. Пектова кислота, 

в молекулі якої не міститься естерифікованих карбоксильних груп, у воді не 

розчинна. 

За кімнатної температури в умовах інтенсивного перемішування в 

100 мл води розчиняється від 4 до 8 г пектину, за температури 60-80°С – 

близько 10 г, тобто максимальна концентрація водних розчинів пектину 

може становити 10%. Розчинність підвищується в присутності цукрів. 

Через наявність в пектинових молекулах дисоціюючих вільних 

карбоксильних груп їх водні розчини мають кислу реакцію (для 2,5%-го 

розчину пектину рН близько 3). 
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Утворення  гелевої структури в розчинах пектинів відбувається в 

результаті взаємодії пектинових молекул між собою і залежить від 

особливостей будови молекули – молекулярної маси, ступеня естерифікації, 

характеру розподілу карбоксильних груп. Крім цього, на процес 

гелеутворення впливають температура, рН середовища і вміст дегідратуючих 

речовин. 

Формування просторової структури гелю може відбуватися двома 

шляхами: 

а) за рахунок зміни сил електростатичного відштовхування пектинових 

молекул у присутності дегідратуючих речовин (сахарози) в кислому 

середовищі (цукрово-кислотне гелеутворення); 

б) за участю йонів полівалентних металів. 

Тип асоціації пектинових молекул визначається ступенем 

естерифікації. Високоестерифіковані пектини утворюють гелі в присутності 

кислоти (рН 3,1-3,5) за вмісту сухих речовин (сахарози) не менше 65%, 

низькоестерифіковані – як за першим типом, так і в присутності йонів 

полівалентних металів, наприклад, кальцію, незалежно від вмісту сахарози, в 

широкому діапазоні рН (від 2,5 до 6,5). Пектини високого ступеня 

естерифікації утворюють високоеластичні гелі, які мають тенденцію 

повертатися в початковий стан після зміни форми під час механічних зсувів. 

Пектини низького ступеня естерифікації, залежно від концентрації 

йонів кальцію, можуть давати різні за консистенцією гелі – від високов’язких 

(не відновлюється вихідна форма після деформування) до високоеластичних. 

Комплексоутворююча здатність (утворення циклічних комплексів 

полівалентних металів) різних пектинів залежить від вмісту вільних 

карбоксильних груп, тобто ступеня естерифікації пектинових молекул, і не 

залежить від їх молекулярної маси. 

Здатність пектинових молекул зв’язувати полівалентні катіони 

збільшується при зниженні ступеня їх естерифікації і підвищенні ступеня 
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дисоціації вільних карбоксильних груп (тобто при підвищенні рН 

середовища), а по відношенню до різних металів змінюється в ряду: 

Мg < Мn < Сr < Нg < Fе < Ni < Co< Сu < Zn < Sr< Сd < Ва < Рb. 

Молекули високоестерифікованих пектинів можуть утворювати 

пектин-протеїнові комплекси. За рН 4,0-4,2 вони вступають у взаємодію з 

молекулами казеїну молока, що призводить до зміни загального заряду 

білкових молекул і забезпечує їх фізичну стабільність в кислому середовищі. 

Крім того, пектини, як розчинні харчові волокна, є фізіологічно 

цінними (функціональними) інгредієнтами, присутність яких у харчових 

продуктах традиційного раціону сприяє поліпшенню стану здоров’я людини. 

Специфічний фізіологічний вплив розчинних харчових волокон пов’язаний з 

їх здатністю знижувати рівень холестерину в крові, нормалізувати діяльність 

шлунково-кишкового тракту, зв’язувати і виводити з організму деякі токсини 

і важкі метали. Рекомендоване добове споживання пектинових речовин в 

раціоні здорової людини становить 5-6 г. 

3.1.4. Галактоманнани: камедь ріжкового дерева, гуарова камедь 

Галактоманнани – гетероглікани, які містяться в насінні стручкових 

рослин і виконують функцію запобігання зневоднення насіння. Комерційні 

препарати рослинних галактоманнанів отримали назву камеді. Найбільш 

поширеними як харчові добавки в цій групі є галактоманнани насіння двох 

видів рослин – гуара (Cyamopsis tetragonolobus), що росте в Індії та 

Пакистані, і ріжкового дерева (Ceratonia siligua), що росте на узбережжі 

Середземного моря. 

Ці камеді (Е410 і Е412) мають схожу хімічну будову – нейтральні 

полісахариди, які складаються з β-(1,4) глікозидно-зв’язаних залишків 

манози, до яких (1,6)-зв’язком через рівні інтервали приєднані бічні ланцюги, 

що складаються з одиничних залишків α-D-галактози. У камеді гуара, яка 

отримала назву гуарана, залишок галактози приєднаний до кожного другого 

залишку манози, а у камеді з бобів ріжкового дерева – до кожного четвертого 

(рис. 3.3). Причому галактопіранозні структурні одиниці розподілені уздовж 
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полімерного ланцюга маннану не рівномірно, а блочно, що особливо 

характерно для галактоманнанів ріжкового дерева. Таким чином, полімерний 

ланцюг галактоманнанів має нерегулярну структуру з лінійними і 

розгалуженими зонами, що чергуються. Від характеру розподілу цих зон, а 

також від співвідношення галактози і манози залежать основні властивості 

галактоманнанів. 

а) 

 
б)  

 
Рис. 3.3. Фрагмент молекули галактоманнанів: а) камедь гуара; 

б) камедь ріжкового дерева 
 

Технологія отримання комерційних препаратів галактоманнанів 

основана на водній екстракції полісахаридів з подрібненої рослинної 

сировини з наступним відділенням і очищенням екстракту, обробкою його 

спиртом для виділення цільового продукту, який потім фільтрують, 

висушують і подрібнюють. 

Розчинність галактоманнанів у воді залежить від особливостей їх 

будови. Галактоманнани з високим ступенем заміщення первинних 

гідроксильних груп у залишках D-манози (гуарана) повністю розчиняються в 

холодній воді, а галактоманнани з обмеженим ступенем заміщення (камедь 
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ріжкового дерева) – тільки в гарячій. Проте в обох випадках процес 

розчинення є тривалим і прискорюється за рахунок інтенсивного 

перемішування або нагрівання, при якому температура не повинна 

перевищувати 80°С через потенційно можливу термічну деструкцію 

полімерних молекул. 

В’язкість розчинів галактоманнанів залежить від їх концентрації. За 

низьких концентрацій (до 0,5%) вона має лінійну залежність, яка при 

подальшому підвищенні дозувань переходить в експонентну. 

3.1.5. Полісахариди морських рослин 

Комерційні препарати цієї підгрупи харчових добавок об’єднують 

полісахариди, які виділяються з червоних і бурих морських водоростей. У 

харчовій промисловості широко використовуються альгінати, карагінани і 

агароїди. 

Альгінова кислота (Е400) та її солі (Е401-Е405) відносяться до 

полісахаридів бурих морських водоростей родів Laminaria і Macrocystis (від 

лат. alga – водорість), які побудовані із залишків β-D-маннуронової і α-L-

гулуронової кислот, що знаходяться в піранозній формі та зв’язані в лінійні 

ланцюги (1,4)-глікозидними зв’язками. Фрагменти молекул цих кислот в 

найбільш енергетично вигідній конформації (конформації крісла 4С1 і 1С4) 

показані на рис. 3.4. 

Розподіл залишків мономерів цих кислот уздовж полімерного ланцюга 

носить блоковий характер і утворює три типи блоків: 

• гомополімерні блоки з монотонних послідовностей залишків β-D-

маннуронової кислоти (М-блоки); 

• гомополімерні блоки з монотонних послідовностей залишків α-L-

гулуронової кислоти (Г-блоки); 

• гетерополімерні блоки з регулярним чергуванням залишків обох кислот 

(М-Г-блоки). 
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(1,4)- D- мануронат (конформація 4С1) 

 
(1,4)- α-L-гулуронат (конформація 1С4) 

Рис. 3.4. Структурні фрагменти альгінатів 
 

Така будова полімерних молекул призводить до утворення зон 

кристалічності в Г-блоках, аморфних ділянок (зон гнучкості) в М-блоках і 

ділянок з проміжною жорсткістю в гетерополімерних М-Г-блоках. 

Співвідношення полімерів і характер їх розподілу в молекулах альгінатів 

змінюються в широких межах залежно від сировинного джерела. Ступінь 

полімеризації молекул становить переважно 100-300, що відповідає 

молекулярній масі від 200 тис до 600 тис. 

Технологічний процес отримання альгінатів оснований на лужній 

екстракції розведеними розчинами соди або лугів у вигляді добре розчинних 

натрієвих або калієвих солей. Під час підкиснення екстракту з розчину 

виділяють власне альгінові кислоти, які у зв’язку з їх обмеженою 

стабільністю, як правило, переводять в різні сольові форми. Статус харчових 

добавок, поряд з альгіновою кислотою, мають 5 альгінатів (табл. 3.6). 

Розчинність цих добавок у воді залежить від природи катіона в 

мономерних залишках, які формують молекули гетерогліканів. Вільні 

альгінові кислоти погано розчиняються у холодній воді, але набухають у ній, 

зв’язуючи 200-300-кратну кількість води, проте розчинні в гарячій воді і в 

розчинах лугів, утворюючи під час підкиснення гелі. Натрієві і калієві солі 
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альгінових кислот легко розчиняються у воді з утворенням високов’язких 

розчинів. Солі з двовалентними катіонами утворюють гелі або нерозчинні 

альгінати. 

В’язкість розчинів альгінатів пов’язана з довжиною полімерної 

молекули альгінату, у зв’язку з чим комерційні препарати мають, як правило, 

певну молекулярну масу. 

Таблиця 3.6 

Харчові альгінати 

Код Назва 
Природа катіона в 

мономерному залишку 

Е400 Альгінова кислота H 

Е401 Альгінат натрію Na 

Е402 Альгінат калію K 

Е403 Альгінат амонію NH4 

Е404 Альгінат кальцію Ca1/2 

Е405 Пропіленглікольальгінат (ПГА) 
 

У цьому випадку в’язкість розчинів змінюється пропорційно до 

концентрації добавки. За низьких концентрацій підвищення в’язкості може 

бути досягнуте шляхом введення невеликої кількості йонів кальцію, які, 

зв’язуючи молекули, призводять фактично до підвищення молекулярної маси 

і, як наслідок, до підвищення в’язкості. Перевищення дозування йонів 

кальцію може призвести до гелеутворення. 

Утворення гелевої структури в розчинах альгінатів відбувається за 

участю йонів двовалентного кальцію шляхом взаємодії їх молекул між собою 

в зонах кристалічності. У зв’язку з цим гелеутворююча здатність і міцність 

гелів безпосередньо пов’язані з кількістю і довжиною зон кристалічності. 

Агар (агар-агар) Е406 – суміш полісахаридів агарози і агаропектину. 

Основна фракція агарози – лінійний полісахарид, побудований з залишків β-

D-галактопіранози і 3,6-ангідро-α-L-галактопіранози, що чергуються, 

з’єднаних почергово β-(1,4)- і α-(1,3)-зв’язками. Агаропектин – суміш 

полісахаридів складної будови, які містить глюкуронову кислоту і 

естернозв’язану сульфатну кислоту. 



 58 

Агар-агар отримують з червоних морських водоростей (Gracilaria, 

Gelidium, Ahnfeltia), які ростуть в Білому морі, Тихому й Атлантичному 

океанах. Залежно від виду водоростей склад виділених полісахаридів може 

змінюватися. 

 (3.10) 

ланка агаробіози 

Агар практично не розчиняється у холодній воді, але набухає в ній. У 

гарячій воді він утворює колоїдний розчин, який під час охолодження дає 

хороший міцний гель, що має склоподібний злам. В агару цей процес 

здійснюється за рахунок утворення подвійних спіралей та їх асоціації 

незалежно від вмісту катіонів, цукру або кислоти. Гелеутворююча здатність 

агару в 10 разів вища, ніж у желатину. Під час нагрівання в присутності 

кислоти здатність до гелеутворення знижується. Гелі стабільні за рН більше 

4,5 і термозворотні. 

Карагінани (Е407) об’єднують сімейство полісахаридів (відоме також 

під назвою ірландський мох), які містяться, разом з агаром, в червоних 

морських водоростях Chondrus Crispis, Eucheuma Spinosum, Gigartina species 

та ін. За хімічною природою карагінани близькі до агароїдів – нерозгалужені 

сульфатовані гетероглікани, молекули яких побудовані із залишків похідних 

D-галактопіранози із строгим чергуванням α- (1,3)- і β- (1,4)-зв’язків між 

ними, тобто з повторюваних дисахаридних ланок, що включають залишки β-

D-галактопіранози і 3,6-ангідро-α-D-галактопіранози. Залежно від 

особливостей будови дисахаридних повторюваних ланок розрізняють три 

основних типи карагінанів, для позначення яких використовують літери 

грецького алфавіту: 
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(3.11) 

капа (κ)- карагінан 

(3.12) 

йота (ι)-карагінан 

(3.13) 

лямбда (λ)-карагінан 

В κ- і ι-карагінанах ліві галактозні залишки дисахаридних 

повторюваних ланок містять сульфатовані гідроксильні групи біля 

четвертого атома карбону, а правий галактозний залишок знаходиться в 3,6-

ангідроформі і має сульфатований гідроксил біля другого атома карбону в ι-

карагінані і несульфатований – в κ-типі. 

Сульфатні групи в молекулах комерційних карагінанів можуть бути 

заміщені на йони натрію, калію або амонію. Комерційні препарати 

переважно містять супутній полісахарид – фурцелеран. 

Принциповим для умов формування гелевих структур є 

конформаційний стан моносахаридних залишків. У повторюваних 

дисахаридних ланках, які формують макромолекули карагінанів, обидва 

галактопіранозних залишки знаходяться в конформації «крісла», причому, в 
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κ- і ι-карагінанах правий залишок має конформацію 4С1, а лівий – 

конформацію 1С4. 

В λ-каррагінані обидва галактозні фрагменти знаходяться в 

конформації 4С1. Саме наявність двох типів конформації в дисахаридній 

ланці зумовлює здатність карагінанових молекул до утворення подвійних 

спіралей, асоціація яких призводить до гелеутворення. 

Технологічний процес отримання карагінанів оснований на їх екстракції 

гарячою водою з подальшим виділенням з розчину. У промисловості 

використовують два способи виділення: 

1. Через гелеутворення в середовищі з калій хлоридом – для виділення 

гелеутворюючих карагінанів. 

2. Осадженням з спирту – під час виділення суміші всіх трьох типів. 

Основні властивості карагінанів показані в табл. 3.7, з якої видно, що 

всі три види карагінанів розчинні в гарячій воді, а у вигляді натрієвих солей 

розчиняються і в холодній воді з утворенням в’язких розчинів. κ- і ι-

каррагінани є гелеутворювачами, а λ-тип – загусником. Розчини 

гелеутворюючих карагінанів стають твердими і утворюють гелі за 

температури нижче 49-55°С. Ці гелі стійкі за кімнатної температури, але 

можуть бути знову розплавлені під час нагрівання до температури, яка 

перевищує температуру гелеутворення на 5-10°С. Під час охолодження 

такого розплаву знову утворюється гель. 

Механізми загущення і гелеутворення у різних типів карагінанів не 

однакові. κ-Карагінан зв’язує воду і утворює міцний гель в присутності йонів 

калію, а ι- і λ-карагінани в цих умовах проявляють лише незначну реакцію. 

Для утворення гелю ι-карагінаном необхідна присутність йонів кальцію, які 

утворюють зв’язки між окремими молекулами біополімеру з формуванням 

спіралі. Негативні заряди, пов’язані з наявністю двох сульфатних груп в 

дисахаридних блоках ι-карагінанів, не дозволяють спіралям цих карагінанів 

агрегатувати з тим же ступенем, що і в κ-каррагінанів. З цієї причини ι-
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каррагінани утворюють переважно еластичні прозорі гелі, не схильні до 

синерезису і стійкі в умовах заморожування і розморожування. 

Таблиця 3.7 

Властивості карагінанів 

Середовище 
Тип карагінану 

капа йота лямбда 

Розчинність 

Вода, 80ºС Так Так Так 

Вода, 20ºС 

Na-сіль 

K-, Ca- і 

NH4 – солі 

набухають 

Na-сіль 

Ca-сіль 

набухає з 

утворенням 

тіксотропної 

дисперсії 

Так 

Молоко, 80ºС Так Так Так 

Молоко, 20 ºС Ні Ні Згущується 

50%-й розчин 

цукру 

Під час 

нагрівання 
Ні Так 

5%-й розчин солі : 

Гарячий 

Холодний  

Набухає Набухає Так 

Ні Ні Так 

Гелеутворення 

Міцні гелі З йонами К З йонами Ca Ні 

Текстура гелю  Крихкий Еластичний – 

Синерезис  Так Ні Ні 

Стабільність під 

час заморожування 

/розморожування 

Ні Так Так 

Взаємодія з 

білками молока  
Крихкий гель 

Еластичний 

гель 
Слабкий гель 

Стабільність гелів 

в кислому 

середовищі  

Стійкий за 

рН 3,8 

Стійкий вище 

рН 3,8 

Не 

застосовується 

Молекули λ-карагінанів є більш високосульфатованими, що робить 

утворення гелевої структури менш імовірним, оскільки сульфатні естери не 

з’єднюються з йонами калію з утворенням спіралей через йонізацію 

сульфатних груп навіть у кислому середовищі. У цих умовах полімерні 
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молекули зберігають довільний розподіл і утворюють в’язкі розчини під час 

охолодження. 

Наявність негативно заряджених сульфатних груп в молекулах 

карагінанів зумовлює їх здатність до комплексоутворення з казеїновими 

міцелами молока, які мають у периферійних (зовнішніх) зонах високу 

концентрацію позитивних зарядів. Ця взаємодія в комбінації з 

водопоглинаючою здатністю синергетично збільшує міцність гелю 

приблизно в 10 разів, тобто одна і та ж міцність гелю досягається в молочній 

системі за концентрації карагінанів в 10 разів меншій, ніж у водному 

середовищі. κ- і ι-Карагінани утворюють гелі з молоком за концентрацій 

0,02-0,2%. 

Ксантанова камедь або камедь кукурудзяного цукру (Е415) – суміш 

полісахаридів, які утворюються як вторинні метаболіти під час аеробної 

ферментації цукрів (наприклад, кукурудзяного сиропу) бактеріями 

Хаntromonas campestris. За хімічною природою це гетерополісахарид з 

молекулярною масою від одного до декількох мільйонів, молекули якого 

формуються з трьох типів моносахаридів: β-D-глюкози, α-D-манози і α-D-

глюкуронової кислоти за їх співвідношення 2:2:1. Структурною одиницею 

молекули ксантану є повторюваний пентасахаридний фрагмент, який має 

будову: 

 (3.14) 

Молекули (β-D-глюкози, з’єднуючись 1,4-глікозидним зв’язком, 

утворюють основний ланцюг, де кожен другий глюкозний залишок містить 

коротку бічну ланку з трьох моносахаридних одиниць, в якому залишок 

глюкуронової кислоти розташовується між двома залишками α-D-манози. 

Кінцевий залишок манози може містити піруватну групу, а маноза, що 

приєднюється до основного ланцюга, – ацетатну групу біля шостого атома 



 63 

карбону. Як правило, кожне друге бічне відгалуження містить піруватну 

групу, проте співвідношення піруватних і ацетатних груп залежить від виду 

мікроорганізму та умов отримання. 

Розчинність ксантанів у воді визначається наявністю регулярних 

бічних ланок з кислотними угрупуваннями, що викликають взаємне 

відштовхування окремих молекул. Це призводить до підвищення їх 

гідратації. У зв’язку з цим ксантани розчиняються у воді вже за кімнатної 

температури, крім того, добре розчинні в гарячому і холодному молоці, в 

розчинах солі і цукру. 

Молекули ксантанів – одинарні або подвійні спіралі, подібні до 

жорстких стержнів, які не виявляють тенденції до асоціації, що пояснює їх 

поведінку в розчинах. Ксантани є загусниками і за температур до 100°С 

утворюють розчини високої в’язкості, яка мало залежить від температури і 

стабільна в діапазоні рН від 1 до 13. 

3.1.6. Желатин 

Желатин є практично єдиним гелеутворювачем білкової природи, який 

широко використовується в харчовій промисловості. Желатин – харчовий 

інгредієнт – суміш лінійних поліпептидів з різною молекулярною масою 

(50 000-70 000) та їх агрегатів з молекулярною масою до 300 000, не має 

смаку і запаху. Амінокислотний склад желатину включає до 18 амінокислот, 

у тому числі гліцин (26-31%), пролін (15-18%), гідроксипролін (13-15%), 

глутамінову кислоту (11-12%), аспарагінову кислоту (6-7%), аланін (8-11%) і 

аргінін (8-9%). 

Фрагмент молекули желатину має такий вигляд (АК – амінокислота): 

 (3.15) 

       гліцин           пролін           АК-1        гліцин        АК-2     гідроксипролін 
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Електрокінетичні властивості желатину в розчині, в тому числі 

ізоелектрична точка, визначаються п’ятьма електроактивними 

амінокислотами. 

У молекулах желатину основними функціональними групами, які несуть 

заряд, є: 

▪ СООН–групи аспарагінової і глутамінової кислот; 

▪ NН2–групи лізину і гідроксилізину; 

▪ NН–С–NН2–групи аргініну. 

       NН 

На їх частку припадає понад 95% всіх йонізованих груп желатину. 

Желатин отримують з колагену, який міститься в кістках, хрящах і 

сухожиллях тварин. Технологічний процес оснований на кислотній або 

лужній екстракції, в процесі якої нерозчинний колаген перетворюється в 

розчинний желатин, з подальшим виділенням продукту відомими 

технологічними прийомами, які передбачають його очищення, висушування і 

стандартизацію. У колагені 35% кислотних груп знаходиться в амідованій 

формі, яка перетвориться в кислотну в процесі лужної обробки. Тому 

ізоелектрична точка желатину варіює між 9,4 (для амідованої форми) і 4,8 

(для карбоксильної форми). 

Желатин розчиняється у воді, молоці, розчинах солей і цукру за 

температури вище 40°С. Розчини желатину мають низьку в’язкість, яка 

залежить від рН і мінімальна в ізоелектричній точці. Під час охолодження 

водного розчину желатину відбувається підвищення в’язкості з переходом у 

стан гелю. Це так званий золь-гель перехід. Умовами утворення гелю є 

досить висока концентрація желатину і відповідна температура, яка повинна 

бути нижче точки затвердіння (приблизно 30°С). 

Під час охолодження сегменти, багаті амінокислотами різних 

поліпептидних ланцюгів, утворюють спіральну конфігурацію. Водневі 

зв’язки за участю або без участі молекул води стабілізують утворену 
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структуру. Ці зв’язки розподілені по всій довжині ланцюга, що пояснює 

унікальні властивості желатинових гелів. 

Найбільш цікавою властивістю желатину є утворення термічно-

оборотних гелів. На противагу полісахаридам, гелеутворення желатину не 

залежить від рН і не вимагає присутності інших реагентів, як наприклад, 

цукрів, солей або двовалентних катіонів. 

3.2. Емульгатори 

У цю групу харчових добавок (функціональний клас 9) входять 

речовини, додавання яких до харчового продукту, забезпечує можливість 

утворення і збереження однорідної дисперсії двох або більше речовин, що не 

змішуються. 

Строго кажучи, терміни «емульгатор» або «емульгуючий агент» мають 

на увазі хімічну речовину, здатну (під час розчинення або диспергування в 

рідині) утворювати і стабілізувати емульсію, що досягається завдяки її 

здатності концентруватися на поверхні розділу фаз і знижувати міжфазний 

поверхневий натяг. Така здатність пов’язана з поверхнево-активними 

властивостями, тому стосовно аналізованої групи харчових добавок терміни 

емульгатор, емульгуючий агент і поверхнево-активна речовина (ПАР) 

можуть розглядатися як синоніми. 

Хоча основними дефініціями емульгаторів є утворення і підтримання в 

однорідному стані суміші незмішуваних фаз, таких як олія і вода, в інших 

харчових системах застосування цих добавок може бути пов’язане не стільки 

з емульгуванням, скільки з їх взаємодією з такими харчовими інгредієнтами, 

як білки, крохмаль та ін. 

Як перші харчові емульгатори використовувалися натуральні речовини, 

зокрема, камеді, сапоніни, лецитин та ін. 

Деякі з них зберегли свою популярність, однак найбільш широко в 

промисловості використовуються сьогодні синтетичні емульгатори або 

продукти хімічної модифікації природних речовин, промислове виробництво 

яких почало розвиватися в 20-х рр. XX ст. 
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За хімічною природою молекули класичних емульгаторів, які є 

поверхнево-активними речовинами, мають дифільну будову, тобто містять 

полярні гідрофільні і неполярні гідрофобні групи атомів, які, будучи 

зв’язаними з неполярною сполучною ланкою (основою), відокремлені один 

від одного і розташовані на протилежних кінцях молекули. Перші 

(гідрофільні) забезпечують розчинність у воді, другі (гідрофобні) – в 

неполярних розчинниках. Дифільну будову молекул емульгаторів зумовлює 

їх здатність до формування асоціатів в об’ємній фазі розчинника –міцел. 

Залежно від особливостей будови молекули емульгатора, які будуть 

проявлятися у співвідношенні між гідрофільними властивостями полярної 

групи і ліпофільними властивостями неполярної частини молекули ПАР, 

можуть утворюватися як класичні міцели у воді, так і обернені міцели в 

неполярних розчинниках (оліях і жирах), що схематично зображено на 

рис. 3.5. 

       розпад               розпад             

Обернена міцела                                                            Класична міцела 

 

 (Вода/олія)                                                                      (Олія/вода) 

Рис. 3.5. Схема утворення міцел 
 

Схильність до формування асоціатів міцелярного типу, так само як і 

інші прояви поверхнево-активних властивостей, залежать від хімічної будови 

молекул ПАР і, насамперед, від співвідношення розмірів полярної і 

неполярної частин молекули, яке виражається в показнику гідрофільно-

ліпофільного балансу (ГЛБ). Чим вища гідрофільність, тим більша величина 

ГЛБ; при цьому, в загальному випадку, тим яскравіше виявляється здатність 

молекул ПАР до утворення класичних міцел і стабілізації прямих емульсій 

(олія/вода) і навпаки, чим нижча гідрофільність і, отже, менше значення ГЛБ, 
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тим вища здатність до асоціації у вигляді обернених міцел і стабілізації 

зворотних емульсій (вода/олія). 

3.2.1. Класифікація емульгаторів 

Відомо кілька способів класифікації емульгаторів за різними ознаками 

(табл. 3.8). 

В аніонних (аніоноактивних) емульгаторах гідрофільними групами 

можуть бути йонні форми карбоксильних і сульфонільних груп, в 

катіонактивних – йонні форми сполук амонію з третинним або четвертинним 

атомом нітрогену (третинні або четвертинні амонієві основи і солі), в 

нейоногенних емульгаторах – гідроксильні і кетогрупи, етерні угруповання 

та ін. В цвіттер-йонних емульгаторах роль гідрофільних груп виконують 

йонні угруповання, які мають одночасно і позитивний, і негативний заряди. 

Наприклад, в молекулі лецитину гідрофільне угрупування складається з 

негативно зарядженого залишку ортофосфатної кислоти і катіонної групи 

четвертинної амонійної основи холіну. 

Основні види харчових емульгаторів – нейоногенні ПАР. Винятки: 

цвіттер-йонний лецитин і аніонактивні лактилати. 

За хімічною природою основні види харчових емульгаторів – похідні 

одноатомних і багатоатомних спиртів, моно- і дисахаридів, структурними 

компонентами яких є залишки кислот різної будови. 

Переважно ПАР, які застосовуються в харчовій промисловості, є не 

індивідуальними речовинами, а багатокомпонентними сумішами і 

випускаються під фірмовими назвами. Хімічна назва препарату при цьому 

відповідає лише основній частині продукту. 

Залежно від особливостей хімічної природи емульгатора, а також 

специфіки харчової системи, в яку він вводиться, деякі з представників цього 

функціонального класу харчових добавок можуть мати суміжні технологічні 

функції, наприклад, функції стабілізаторів (функціональний клас 21). 

Деякі характеристики та загальні властивості основних груп харчових 

емульгаторів показані в табл. 3.9. 
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Таблиця 3.8 

Класифікація емульгаторів 

Класифікаційна ознака Основні підкласи 

Заряд поверхнево-активної 

частини: 

Негативний 

Позитивний 

Нейтральний 

Позитивний або негативний (рН) 

І позитивний, і негативний (два) 

Ппппппппппппппппппппппппп 

негаплолло 

Аніонні 

Катіонні 

Нейоногенні 

Амфотерні 

Цвіттер-йонні 

Гідрофільно-ліпофільний баланс: 

4-6 

7-9 

  8-18 

Тттттттттттттттттттттттттттттттттт рррр 

Емульгатори вода/олія 

Змочуючі агенти 

Емульгатори олія/вода 

Розчинність: 

у воді 

в олії 

 

Водорозчинні (гідрофільні, ліпофільні ) 

Маслорозчинні (ліпофільні, гідрофобні ) 

Функціональні групи: 

–СООН 

– ОН 

 

 

Кислоти 

Спирти 

 

Естери  

Загальною властивістю, котра об’єднує емульгатори і відрізняє їх від 

харчових добавок інших класів, є поверхнева активність. Залежно від 

особливостей складу і властивостей харчової системи, в яку спеціально 

вводиться емульгатор, його поверхнева активність може виявлятися в різних, 

головним чином, технологічних змінах. 

Основними технологічними функціями емульгаторів в харчових 

системах є: 
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Таблиця 3.9 

Деякі характеристики харчових емульгаторів 

Емульгатори Код ГЛБ 
Розчинність Міцело-

утворення в олії у воді 

Лецитин Е322 3-4 Р Д Зворотні міцели 

Модифікований 

лецитин 
 7-12 Р Д Міцели 

Моно- і 

дигліцериди 
Е471 3-4 Р Д Зворотні міцели 

Ацетильовані 

моногліцериди  
Е472а 2-3 Р Н Зворотні міцели 

Лактильовані 

естери моно – і 

дигліцеридів 

Е472б 3-4 Р Н Зворотні міцели 

Естери 

діацетилвинної 

кислоти з моно – і 

дигліцеридами  

Е472е 8-10 Р Д Міцели 

Естери сахарози  Е473 3-16 Д Д 
Міцели, 

зворотні міцели 

Стеароїллактат 

натрію 
Е481 10-12 Р Д Міцели 

Стеароїллактат 

кальцію 
Е482 5-6 Р Д Зворотні міцели 

Сорбітан 

моностеарат 
Е491 3-6 Р Д Зворотні міцели 

Полісорбат 60 Е435 14-15 Р Р Міцели 

Полісорбат 65 Е436 10-11 Р Д Міцели 

Полісорбат 80 Е433 14-15 Р Р Міцели 

Р – розчинний, Д – диспергує , Н – нерозчинний. 

• диспергування, зокрема емульгування та піноутворення; 

•  солюбілізація; 

•  комплексоутворення з крохмалем; 

•  взаємодія з білками; 

•  зміна в’язкості; 

• модифікація кристалів; 
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• змочування і змащування. 

Ліпофільна (гідрофобна) частина дифільних молекул всіх 

перерахованих у таблиці добавок має однакову хімічну природу і 

сформована ацилами вищих жирних кислот. Основні структурні відмінності, 

що зумовлюють відмінності поверхнево-активних властивостей, пов’язані з 

особливостями хімічної будови гідрофільної (ліпофобної) частини молекул 

представлених ПАР, які відображаються у значеннях гідрофільно-

ліпофільного балансу. 

3.2.2. Основні групи харчових ПАР 

Моно-, діацилгліцерини та їх похідні (Е471, Е472a-g). Вони є найбільш 

відомою групою емульгаторів, промислове виробництво яких почалося в 20-

і рр. XX ст. Сьогодні їх частка в загальному споживанні харчових 

емульгаторів становить близько 60%. 

До групи харчових добавок гліцеридної природи входять неповні 

ацилгліцерини (гліцериди), які одержують в промисловості гліцеролізом 

жирів та олій або естерифікацією гліцерину високомолекулярними жирними 

кислотами, а також продукти їх естерифікації за первинною гідроксильною 

групою харчовими низькомолекулярними кислотами – оцтовою, молочною, 

винною, діацетилвинною, лимонною. 

Відомі різні типи моногліцеридів, які, залежно від виду вихідної 

жирової сировини та технології отримання, можуть містити від 40 до 60% 

фракцій моноестеру в суміші з ди- (34-50%) і тригліцеридами (3,5-10%) зі 

значеннями йодного числа від 1 до 100% йоду і температурою плавлення від 

40 до 70°С. 

Під час молекулярної дистиляції продуктів гліцеролізу отримують 

дистильовані моногліцериди, які містять не менше 90% моноестеру – суміш 

α- і β-кристалічних форм, з яких найбільш активною з позицій 

функціональності є α-форма. Вміст α-форми може змінюватися в інтервалі 

40-90%. 
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Загальна формула, яка об’єднує цю групу добавок: 

 

моноацилгліцерини (гліцериди) та їх 

похідні: R', R" = Н; 

диацилгліцерини (дигліцериди) та їх 

похідні: 

, R"= Н; 

або R' = Н, 

 

Де R – ацил жирної кислоти (3.16) 

Як харчові добавки дозволені 7 естерних модифікацій неповних 

ацилгліцеринів, наведені в табл. 3.10. 

Три з них, як і вихідні моно- (МГ) і дигліцериди (ДГ), відносяться до 

групи абсолютно безпечних добавок, які застосовуються без обмежень. Для 

решти допустима добова доза становить 30 мг/кг маси тіла, а для добавки 

Е472е – 50 мг/кг маси тіла людини. 

Модифікація моно- і діацилгліцеринів харчовими кислотами 

(табл. 3.10) дозволяє цілеспрямовано змінювати ГЛБ молекул (табл.3.9) і, 

отже, їх поверхневу активність на межах розділу різних фаз. 

Фосфоліпіди. Найбільш популярними в цій групі є природні лецитини 

(Е322), синтетичний аналог яких отримав назву амонієві фосфатиди (Е442). 

Відповідно до директиви Європейської Ради лецитини – суміш фракцій 

фосфатидів, отриману з тваринних або рослинних об’єктів фізичними 

методами (включають використання ферментів), в якій вміст речовин, 

нерозчинних в ацетоні (власне фосфоліпідів), становить не менше 56-60%. 
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Таблиця 3.10 

Харчові добавки гліцеридної природи 

Код Назва R′′ ДДД 

Е471 
Моно- і дигліцериди 

жирних кислот 
–Н * 

Е472a 

Естери оцтової кислоти і 

моно-, дигліцеридів 

жирних кислот  
* 

E472b 

Естери молочної кислоти і 

моно-, дигліцеридів 

жирних кислот 
 

* 

E472c 

Естери лимонної кислоти і 

моно-, дигліцеридів 

жирних кислот 
 

* 

E472d 

Естери винної кислоти і 

моно-, дигліцеридів 

жирних кислот 
 

0-30 

E472e 

Естери діацетилвинної 

кислоти і моно-, 

дигліцеридів жирних 

кислот 

 

0-50 

E472f 

Змішані естери винної і 

оцтової кислот і моно-, 

дигліцеридів 

Е472a та E472d 0-30 

E472g 
Естери бурштинової 

кислоти і моногліцеридів  
0-30 

* – не шкідлива, застосовується без обмежень. 

Основними фракціями комерційних лецитинів є фосфатидилхоліни, 

тобто власне лецитини (до 25%), фосфатидилетаноламіни (до 25%), 

фосфатидилсерини (до 15%), фосфатидилінозиди, фосфатидові (фосфатидні) 

кислоти (5-10 %). 



 73 

Амонієві фосфатиди – суміш амонієвих солей різних фосфатидних 

кислот, які є продуктами взаємодії ортофосфатної кислоти з одним, двома 

або трьома залишками ацетилгліцеринів. 

Загальна формула і основні фракції природних і синтетичних 

фосфоліпідів: 

   (3.17) 

Е322 – лецитини: Х = Н Y: 

фосфатидні кислоти  H 

фосфатидилхолхоліни  CH2CH2N
+(CH3)3 

фосфатидилетаноламіни (кефаліни)  CH2CH2N
+H3 

фосфатидилсерини CH2CH(NH2)COOH 

фосфатидилінозити 

 

Е442 – амонієві фосфатиди: Х = N+H4 Y: 

амонієва сіль фосфатидної кислоти 

 

Н 

амонієва сіль бісфосфатидної 

кислоти 
Залишок діацилгліцерину 

амонієва сіль 

семілізобісфосфатидної кислоти 

Залишок 

моноацилгліцерину 

Основним джерелом промислового отримання лецитинів для харчової 

промисловості є олійні культури (головним чином, соя, рідше – соняшник), 

звідки їх виділяють під час гідратації олій. 

Принципово можливі два способи модифікації стандартних 

фосфоліпідів – ферментативний і хімічний. 
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Продукти ферментативної модифікації фосфоліпазами А1 і А2 

(гідролізовані фосфоліпіди) – лізоформ (лізофосфатидилхолін, 

лізофосфатидилетаноламін тощо), які отримують напрямленим 

відщепленням. 

Під дією фосфоліпази В диестерифікація відбувається і в першому, і в 

другому положенні; фосфоліпази С і D, не зачіпаючи ацилів вищих жирних 

кислот, здійснюють гідроліз у фосфатнокислій групі і призводять до 

утворення диацилгліцеринів (фосфоліпаза С) або фосфатидних кислот 

(фосфоліпаза D): 

    (3.18) 

Хімічна модифікація можлива за двома напрямками, до яких 

відносяться: 

• обробка гідроген пероксидом в присутності молочної кислоти з 

утворенням гідроксильованих лецитинів: 

, (3.19) 

гідроксильований лецитин 

де – СН=СН – R – ацил кислоти, що має подвійний зв’язок; R′ –ацил кислоти. 

• отримання ацетильованих похідних: 

, (3.20) 

ацетильований лецитин 
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де R і R′ – ацили кислот. 

Всі прийоми модифікації фосфоліпідів призводять до зміни ГЛБ, а, 

отже, і поверхневої активності, що визначає технологічні функції 

фосфоліпідів у різних харчових системах. Значення ГЛБ для різних 

модифікацій лецитину: 

Стандартний……………………………… 4 

Ацетильований…………………………… 6 

Гідролізований…………………………… 8 

Гідроксильований……………………… 10 

В основі отримання синтетичних аналогів лежить гліцероліз рослинних 

олій та жирів з подальшим фосфорилюванням утворених неповних 

ацилгліцеринів фосфорним ангідридом і нейтралізацією кислотних форм 

газовим амоніаком: 

 

 

, (3.21) 

де R – ацили кислот. 

На відміну від своїх природних аналогів, амонієві фосфатиди належать 

до групи натуральних не шкідливих добавок, у зв’язку з чим застосування їх 

в харчових продуктах регламентується відповідними директивами. 

Особливості емульгуючих властивостей фосфоліпідів зумовлені 

здатністю утворювати та підтримувати в однорідному стані як прямі, так і 

зворотні емульсії, що поширює їх використання на всі види харчових 
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емульсій: від майонезів і різних салатних соусів (прямі емульсії) до 

маргаринів різного жирнокислотного складу і різного вмісту жирової фази 

(зворотні емульсії). 

Іншою відмінною особливістю фосфоліпідів як харчових емульгаторів 

є їх здатність утворювати ліпосоми (ліпідні везикули) – частинки, які 

формуються концентричними замкнутими ліпідними бішарами з внутрішнім 

водним шаром, ізольованим від зовнішнього середовища і містить, в 

залежності від призначення ліпосом, різні включення, наприклад, пептиди 

або білки. Використання ліпосомальних систем в харчових продуктах 

пов’язано з функціями захисту окремих харчових інгредієнтів від 

зовнішнього впливу (захист дріжджових клітин від охолодження в 

заморожених борошняних напівфабрикатах і піці), збереження вологи 

(морозиво) або органічних, наприклад, смакових речовин (хліб і бісквіти). 

Поверхнева активність фосфоліпідів на різних міжфазних межах 

(тверда речовина/рідина, рідина/газ тощо) зумовлює ефективність їх дії в 

багатокомпонентних дисперсних системах, включаючи структуровані, в яких 

дефініції цих добавок зводяться до зміни реологічних властивостей. 

На відміну від більшості інших харчових добавок, препарати 

фосфоліпідів мають високу фізіологічну ефективність, пов’язану із 

зменшенням рівня холестерину, поліпшенням функції печінки і стану 

центральної і периферичної нервової системи, гальмуванням процесів 

старіння організму і нормалізацією імунобіологічної реактивності організму. 

І хоча дієтологи не відносять фосфоліпіди до незамінних чинників 

харчування, вони є фізіологічно цінними компонентами їжі, добова потреба в 

яких становить близько 5 г. 

Естери полігліцерину (Е475) – естери жирних кислот з 

полігліцерином: 

.  (3.22) 
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Технологія їх отримання основана на полімеризації гліцерину з 

подальшою естерифікацією харчовими жирами або вищими жирними 

кислотами (пальмітиновою, стеариновою, олеїновою). 

Естери полігліцерину є нейоногенними ПАР і можуть проявляти як 

гідрофільні, так і ліпофільні властивості зі значеннями ГЛБ від 5 до 13, що 

залежить, зокрема, від ступеня полімеризації (переважно, п = 1,2, 3 або 4). 

Їх застосування в харчовій промисловості пов’язане з технологічними 

функціями емульгаторів, піногасників, замутнювачів, мастильних матеріалів. 

Основні об’єкти використання – хлібопекарські та кондитерські вироби, а 

також маргаринова продукція. ДДД естерів полігліцерину, в загальному 

випадку, не повинна перевищувати 25 мг на 1 кг маси тіла людини на день. 

Естери сахарози (Е473) – суміш переважно моно-, ди- і триестерів 

сахарози з природними вищими жирними кислотами: 

 (3.23) 

моноестери: Х′, Х′′ = Н; Х′′′= 
 

діестери: Х′, Х′′′= 
, Х′′ = Н; 

триестери: Х′, Х′′, Х′′′= 
 

Отримання цих добавок основане на реакції між сахарозою і 

метиловими або етиловими естерами харчових кислот жирного ряду в 

середовищі органічного розчинника (диметилсульфоксиду або 

диметилформаміду), залишковий вміст якого в харчовій добавці не повинен 

перевищувати 1 і 2 мг/кг (для диметилформаміду та диметилсульфоксиду 

відповідно). 
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Загальний вміст естерів має становити не менше 80% при 

контрольованому рівні вмісту сахарози, що становить не більше 5%. Добавки 

цієї групи є нейоногенними емульгаторами і характеризуються різною 

гідрофільністю, що залежить від вмісту моноестеру: 

Вміст моноестеру          70    60    50   40   30   10 

Значення ГЛБ              15     13   11    8     6     2 

Естери сорбітану (Е491-Е496) – естери шестиатомного спирту сорбіту 

в ангідроформі (ангідросорбіту) з природними вищими жирними кислотами – 

лауриновою, пальмітиновою, стеариновою, олеїновою. Естери ангідросорбіту 

і жирних кислот (табл. 3.11) мають назву сорбітан (спани або спени): 

    (3.24) 

де R', R ", R'" – атоми гідрогену або ацили вищих жирних кислот. 

Статус харчових добавок мають шість сорбітанів. 

Добавки цієї підгрупи є ліпофільними нейоногенними емульгаторами. 

ГЛБ для сорбітанмоностеарату лежить в інтервалі 3-6. 

Основні галузі використання – виробництво борошняних 

кондитерських виробів, вершків для кави, сухих дріжджів. У виробництві 

маргаринів ці добавки застосовують для модифікації кристалів жиру. 

Естери поліоксиетиленсорбітану (Е432-Е436) – оксиетильовані 

сорбітани – естери ангідросорбіту з жирними кислотами, в молекулах яких 

вільні ОН-групи заміщені групами О–[СН2–СН2–О]п–Н повністю або 

частково. 

У добавках для харчових продуктів п = 20. Загальна формула молекули: 
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   (3.25) 

де R', R", R'" – атоми гідрогену або ацили вищих жирних кислот. 

Комерційні препарати добавок цієї групи мають назву полісорбати або 

твіни. 

Таблиця 3.11 

Харчові сорбітани 

Код Назва R′ R′′ і R′′′ 

Е491 Сорбітанмоностеарат 
 

Н 

Е492 Сорбітантристеарат  
  

Е493 Сорбітанмонолаурат  
 

Н 

Е494 Сорбітанмоноолеат  
 

Н 

Е495 Сорбітанмонопальмітат  
 

Н 

Е496 Сорбітантриолеат  
  

У перелік добавок, дозволених до застосування у виробництві харчових 

продуктів, включені 5 полісорбатів. 

Ці нейоногенні емульгатори отримують взаємодією оксиду етилену з 

естерами ангідросорбіту і жирних кислот в середовищі 1,4-діоксану. 

Етоксилювання молекул сорбітану призводить до підвищення гідрофільності 

ПАР, яка залежить від числа ацилів вищих жирних кислот в структурі 
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сорбітану. ГЛБ для поліоксиетиленсорбітанмоностеарату (полісорбату 60) 

становить 14,4, а для тристеарату (полісорбату 65) відповідає 10-11. 

Основні галузі застосування – морозиво, вершки для кави, заморожені 

десерти, кекси та інші кондитерські вироби. 

Естери молочної кислоти (лактилати, Е481 і Е482) – похідні молочної 

кислоти з вищими жирними кислотами (стеариновою або олеїновою) у 

вигляді їх натрієвих або кальцієвих солей. 

Загальна формула, що описує структуру основної речовини: 

,     (3.26) 

де R – ацил стеаринової або олеїнової кислоти; Ме – Nа або 1/2Са. 

В основі отримання цих добавок лежить взаємодія карбоксильної групи 

стеаринової кислоти з гідроксильною групою харчової молочної кислоти з 

наступною нейтралізацією натрій або кальцій гідроксидом вільних 

карбоксильних груп в молекулах синтезованих естерів. 

Стеароїллактати натрію і кальцію можна віднести до групи 

аніоноактивних ПАР з негативним зарядом на поверхнево-активній частині 

молекули. 

Значення ГЛБ для стеароїллактату натрію становить 10-12, для 

кальцієвої солі – 5-6. Основні галузі використання – виробництво хліба та 

хлібобулочних виробів, пудингів, збитих вершків та інших продуктів. 

Допустима добова доза лактилатів становить 20 мг на кг маси тіла. 
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4. РЕЧОВИНИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА СМАК ТА АРОМАТ 

ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 

 

Під час оцінки харчових продуктів особливу увагу споживач приділяє 

їх смаку та аромату. Велику роль тут відіграють традиції, звички, відчуття 

гармонії, які виникають в організмі людини у процесі вживання харчових 

продуктів з певним приємним смаком та ароматом. Неприємний, нетиповий 

смак часто і справедливо пов’язують з низькою якістю продукту. Фізіологія 

харчування розглядає смакові та ароматоутворюючі речовини як важливі 

компоненти їжі, які поліпшують травлення за рахунок активації секреції 

травних залоз, різних відділів шлунково-кишкового тракту, підвищення 

ферментної активності травних соків, сприяють процесу травлення і 

засвоєння їжі. За сучасними уявленнями смакоароматичні речовини 

сприяють оздоровленню мікрофлори кишківника, зменшуючи дисбактеріоз у 

представників різних груп населення. У той же час надмірне вживання 

гострих приправ та джерел ефірних олій призводить до пошкодження 

підшлункової залози, негативно впливає на печінку. Гострі та солодкі страви, 

безсумнівно, прискорюють процес старіння організму. «Люди, – зазначав 

А.А. Покровський, – які своєчасно починають займатися вихованням свого 

смаку і раніше переходять на раціональне, відповідно до віку харчування, 

подовжують роки активного життя». 

Сприйняття смаку – вкрай складний, мало вивчений процес, пов’язаний 

із взаємодією молекул, які відповідають за смак речовини, з відповідним 

рецептором. У людини сенсорна система має декілька типів смакових 

рецепторів: солоний, кислий, гіркий і солодкий. Вони розташовані на 

окремих частинах язика і реагують на різні речовини. Окремі смакові 

відчуття можуть впливати один на одного, особливо під час одночасного 

впливу декількох сполук. Сумарний ефект залежить від природи сполук, які 

зумовлюють смакові відчуття, і від концентрацій речовин. 
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Не менш складна проблема реакції організму на аромат (запах) 

харчових продуктів. Запах – це особлива властивість речовин, яка 

сприймається органами відчуття (нюховими рецепторами), що розташовані у 

верхніх відділах носової порожнини. Цей процес одержав назву нюху. На 

думку фахівців, на цей процес впливає низка факторів (хімічні, біологічні та 

інші). У харчовій промисловості аромат є одним з найважливіших факторів, 

які визначають популярність того чи іншого продукту на сучасному ринку. 

Однак, в широкому сенсі, слово «аромат» часто позначає смак і запах 

продукту. Їжа, потрапляючи в порожнину рота, впливає на різні рецептори, 

викликаючи змішані відчуття смаку, запаху, температури та інші, які 

визначають бажання скуштувати, з’їсти цей продукт. Смак і аромат – це 

частина складної оцінки харчового продукту, його «смачності». 

Смак і аромат продуктів харчування визначаються багатьма факторами. 

До основних відносяться наступні: 

1. Склад сировини, наявність в ній певних смакоароматичних 

компонентів. 

2. Смакові речовини, спеціально вносяться в харчові системи в ході 

технологічного потоку. Серед них: підсолоджуючі речовини, ефірні олії, 

запашні речовини, ароматизатори, прянощі, кухонна сіль, харчові кислоти , 

підсилювачі смаку та аромату. 

3. Речовини, які впливають, а іноді й визначають смак та аромат 

готових виробів і виникають в результаті різноманітних хімічних, 

біохімічних і мікробіологічних процесів, які протікають під час отримання 

харчових продуктів під впливом різних факторів. 

4. Добавки, які спеціально вносяться в готові вироби (сіль, 

підсолоджувачі, спеції, соуси тощо). 

Відповідно до поділу на основні функціональні класи до харчових 

добавок за означенням відносяться тільки деякі з перерахованих груп 

внесених речовин: підсолоджувачі, підсилювачі смаку та аромату, кислоти. 
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Однак на практиці всі перераховані спеціально внесені речовини відносять 

до групи добавок, які визначають смак і аромат харчових продуктів. 

4.1. Підсолоджуючі речовини 

У харчовій промисловості, кулінарії, під час приготування їжі в 

домашніх умовах з давніх часів широко застосовуються речовини, які мають 

солодкий смак, – підсолоджуючі речовини (підсолоджувачі). За означенням в 

цей розділ харчових добавок (функціональний клас 22) відносять речовини 

нецукрової природи, які надають харчовим продуктам солодкого смаку, 

однак на практиці в цю групу часто включають всі солодкі добавки 

(інгредієнти). 

Існують різні їх класифікації: за походженням (натуральні та штучні), 

калорійністю (висококалорійні, низькокалорійні, практично некалорійні), 

ступенем солодкості (підсолоджувачі з високим або низьким цукровим 

еквівалентом), за хімічним складом тощо. Одна з можливих класифікацій 

наведена на рис. 4.1. 

Першими з солодких речовин, які вживалися людиною, були мед, соки 

та плоди рослин. Основна солодка речовина, що використовується людиною, 

– сахароза. 

4.1.1. Цукристі крохмалепродукти 

У харчовій промисловості зростає виробництво і споживання 

різноманітних цукристих крохмалепродуктів, які одержують шляхом 

гідролізу крохмалю (часткового або повного), іноді з наступною 

модифікацією окремих компонентів гідролізу. До першої групи традиційних 

підсолоджувачів відносяться крохмальні патоки (мальтодекстрини, 

низькооцукрені, карамельні, високооцукрені, мальтозні, глюкозо-мальтозні 

та інші). 

Продукти повного гідролізу крохмалю, з можливою їх модифікацією, 

включають моногідрат і ангідридну глюкозу, фруктозу, глюкозні, глюкозно-

фруктозні сиропи з різним вмістом фруктози. 
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Дедалі більшого поширення набувають цукристі продукти, що 

виробляються безпосередньо із зернової сировини без виділення крохмалю 

(зернові сиропи, солодкі вуглеводневі добавки). 

Значне зростання виробництва цукристих крохмалепродуктів, особливо 

глюкозно-фруктозних сиропів, пов’язане з їх солодким смаком, 

засвоюваністю, економічною вигодою. Слід також пам’ятати, що в харчових 

продуктах вони одночасно виконують функції структуроутворювачів, 

наповнювачів, джерел сухих речовин, а деякі – і консервантів. 

За хімічним складом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

За харчовими критеріями 

Рис. 4.1. Класифікація солодких речовин 

 

Мед – продукт переробки квіткового нектару медоносних квітів 

бджолами; містить більше 75% моно- та дисахаридів (у тому числі близько 

40% фруктози, 35% глюкози і 2% сахарози) і 5,5% крохмалю. З вітамінів (мг 
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на 100 г): С – 2,0; В6 – 0,1; фолацин – 0,015; в незначній кількості – В1 і В2. З 

мікроелементів (мкг): ферум – 800; йод – 2,0; флуор – 100; решта - в 

незначній кількості. Органічних кислот – 1,2%. Склад, колір, аромат меду 

багато в чому визначаються рослинами, з яких було отримано нектар 

бджолами. Мед ще в глибоку давнину використовувався як продукт 

харчування та як ліки. Сьогодні він застосовується в кондитерській і 

хлібопекарській промисловості, під час виготовлення напоїв, вживається 

безпосередньо в їжу. 

Солодовий екстракт – водна витяжка з ячмінного солоду. Суміш, яка 

складається з моно- і олігосахаридів (глюкоза, фруктоза, мальтоза, сахароза 

та інші), білків, мінеральних речовин, ферментів. Вміст сахарози досягає 5%. 

Використовується в кондитерській промисловості, під час приготування 

продуктів дитячого харчування. 

Лактоза – молочний цукор, дисахарид, який складається із залишків 

глюкози і галактози. Використовується в дитячому харчуванні, для 

виробництва спеціальних кондитерських виробів, в медицині. 

4.1.2. Цукрозамінники та підсолоджувачі 

Останнім часом з урахуванням вимог науки про харчування отримало 

інтенсивний розвиток виробництво низькокалорійних продуктів, продуктів 

для людей, які страждають рядом захворювань (в першу чергу – діабет), що 

зумовило розширення випуску замінників сахарози як природного 

походження (в нативному або модифікованому вигляді), так і синтетичного, 

в тому числі синтетичних інтенсивних підсолоджувачів. Вони можуть мати 

ту ж солодкість, або бути більш інтенсивними підсолоджувачами, 

відрізняючись за солодкістю від сахарози в сотні разів. Не маючи глюкозного 

фрагменту, замінники сахарози можуть успішно використовуватися у процесі 

виробництва продуктів харчування і замінників цукру для хворих на 

цукровий діабет. Високий коефіцієнт солодкості (Ксл) дозволяє виробляти 

низькокалорійні, дешеві дієтичні продукти, повністю або частково 

позбавлені легкозасвоюваних вуглеводів. 
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Порівняльна оцінка груп підсолоджувачів за енергетичним рівнем та 

коефіцієнтом солодкості приведена в табл. 4.1. 

Таблиця 4.1 

Порівнювальна оцінка окремих замінників цукру і підсолоджувачів 

Показники Цукор Підсолоджувачі Поліоли Фруктоза 

Енергетичний 

рівень, ккал/г 4,0 
Фактично не 

мають калорій 
2,4 4,0 

Коефіцієнт 

солодкості  1,0 30-3500 0,5-0,7 1,2 

Вплив на 

рівень 

інсуліну  

Сильний Не впливають Слабкий Слабкий 

Вплив на 

травну 

систему 

Нейтральний Не впливають 

Можлива 

послаблююча 

дія 

Нейтраль-

ний 

Вплив на 

здоров’я 

зубів 

Може 

викликати 

карієс 

Не впливають 
Не 

впливають 

Може 

викликати 

карієс 

Як видно з цих даних, поліоли та підсолоджувачі за своїми 

властивостями істотно відрізняються від сахарози. 

В Україні дозволені 12 інтенсивних підсолоджувачів і замінників 

цукру, а також рослинна добавка стевія (порошок листя і сироп з них). 

Перелік їх наведено в табл. 4.2. 

У той же час необхідно відзначити, що виключення сахарози з 

рецептур борошняних кондитерських виробів в технологічному відношенні є 

часто складним завданням, оскільки сахароза виконує роль не тільки 

підсолоджувача, а й впливає на структурно-механічні властивості тістової 

заготовки, є пластифікатором: обмежує набухання білків борошна, впливає 

на органолептичні показники готової продукції, терміни її зберігання. 

Підсолоджувачі. Увага до природних підсолоджувачів, які містять 

білок, зросла з 60-х рр. XX ст. через їх високу солодкість, низьку 

калорійність і можливу безпеку. 
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Міракулін – глікопротеїд; білковий компонент побудований з 373 

залишків 18 амінокислот; вуглеводний компонент містить залишки глюкози, 

фруктози, арабінози, ксилози та інших моноз. Джерело отримання – плоди 

рослини Richazdella dulcifia (Африка). Термостабільний за рН 3-12. 

Таблиця 4.2 

Підсолоджуючі речовини (підсолоджувачі) 

Код Назва Інша назва Технологічні функції 

Е420 Сорбіт – 
Підсолоджувач , 

вологоутримуючий агент 

Е950 
Ацесульфам 

калію 
Сунет Підсолоджувач 

Е951 Аспартам 
Санекта; нутра- 

світ; сладекс 

Підсолоджувач, підсилювач смаку 

і аромату 

Е952 

Цикломова 

кислота і її 

натрієва,калієва 

і кальцієва солі 

Споларин, 

цикломати 
Підсолоджувач 

Е953 Ізомальтит Ізомальт 

Підсолоджувач, добавка, що 

попереджує злипання і 

комкування, наповнювач, 

глазуруючий агент 

Е954 

Сахарин і його 

натрієва, калієва 

і кальцієва солі 

– Підсолоджувач 

Е955 Сукралоза 
Трихлоргалакто-

сахароза 
Підсолоджувач 

Е957 Тауматин – 
Підсолоджувач, підсилювач смаку 

та аромату 

Е958 Гліциризин – 
Підсолоджувач, підсилювач смаку 

та аромату 

Е959 
Неогесперидин - 

дигідрохалкон 

Неогесперидин 

ДС 
Підсолоджувач 

Е965 

Мальтит і 

мальтитний 

сироп 

– 
Підсолоджувач, стабілізатор, 

емульгатор 

Е966 Лактат – Підсолоджувач, текстуратор 

Е967 Ксиліт – 
Підсолоджувач,вологоутримуючий 

агент, стабілізатор, емульгатор 

Монелін – білок, побудований з двох поліпептидних ланцюгів, які 

містять 50 або 44 залишки амінокислот відповідно. Джерело – ягода 
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Dioscoreophyllum cumminsii (Африка). У 1500-3000 разів солодший за 

сахарозу. Стабільний за рН 2-9. Під час нагрівання, особливо за інших 

значень рН, – термолабільний, втрачає солодкий смак. 

Тауматин Е957 – підсолоджувач, підсилювач смаку та аромату. 

Білковий продукт, виділений з плодів Thaumatococus danielli (рослини, яка 

росте в Західній Африці). Найсолодша з відомих природних речовин, 

солодша за сахарозу в 1600-2500 разів. 

Визначальним фактором солодкого смаку є четвертинна структура 

білка. Вплив температури на ступінь солодкості білка неоднозначний і 

залежить від рН середовища, наявності солей і кисню. Дуже сильний впливає 

на ступінь солодкості тауматинів присутність в його молекулі йонів 

алюмінію. Йонний аддукт тауматин-алюміній має солодкість, яка в 

3500 разів перевищує солодкість сахарози (Ксл 3500). 

Солодкий смак тауматину відчувається не відразу, але залишається 

надовго. Під час використання тауматину для випічки та смаження його 

солодкість слабшає, але ефект посилення аромату залишається без зміни. 

Стевіозид – солодкий кристалічний глікозид, що виділяється з листя 

рослини Stevia reboudiana (Парагвай, Китай, Японія, Корея). Добре 

розчинний у воді, Ксл 300. Термолабільний. Невеликі кількості викликають 

відчуття приємного солодкого смаку, у великих кількостях має гіркий смак. 

Хімічна природа стевіозиду: 

 

 

R′ – β-D-глюкопіранозил 

 

R′′ – β-D-сафорозил 

 

 

 

(4.1) 

стевіозид  

Створені технології отримання борошняних кондитерських виробів, 

мармеладу, желейних і збивних цукерок з використанням листа, стебла стевії. 



 89 

Гліциризин Е958 (солодка речовина, лакриця) – підсолоджувач, 

підсилювач смаку та аромату. Одна з найдавніших природних 

підсолоджуючих речовин в Європі. Отримують з коріння солодкого дерева, 

що росте на півдні Європи і в Середній Азії. Корінь містить 6-14% 

гліциризину, крохмаль, цукор, білок, флавони, солі. Основний солодкий 

компонент – гліциризинова кислота – глікозид тритерпенгліцетинової 

кислоти, зв’язаний з O-β-D-глюкуронозіл-(1,2)-β-D-глюкуроновою кислотою. 

Гліциризин (гліциризинова кислота) – безбарвна кристалічна речовина, 

нерозчинна у холодній, але добре розчинна в гарячій воді, етиловому спирті. 

Виділяється після обробки етиловим спиртом або оцтовою кислотою у 

вигляді гліциризинової кислоти, калієвих або амонієвих солей. 

Гліциризин в 50-100 разів солодший за сахарозу (Ксл 50-100), але не має 

яскраво вираженого солодкого смаку, має специфічний присмак і тривалий 

післясмак («лакричний смак») та запах. У присутності сахарози проявляє 

синергетичний ефект. Екстракти з коренів солодкого дерева застосовуються в 

кондитерській та тютюновій промисловості. 

  (4.2) 

гліциризин 
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Неогесперідин дигідрохалкон Е959 – підсолоджувач із шкірки 

цитрусових. Отримують модифікацією нарінгіну, виділеного з шкірки 

грейпфрутів. Обмежено розчинний у воді, добре – в спирті. Високий ступінь 

солодкості неогесперідин дигідрохалкону (Ксл 1800-2500) дозволяє 

використовувати його в дуже незначних кількостях. Під час застосування з 

іншими підсолоджувачами його Ксл  значно зростає. 

    α-рамноза- D-

глюкоза- 

(4.3) 

неогесперідин дигідрохалкон 

Не токсичний і рекомендується для застосування в суміші з іншими 

підсолоджувачами. Застосовується у процесі виробництва алкогольних 

напоїв (50 мг/кг), жувальної гумки (20 мг/кг). 

Цукрозамінники. Багатоатомні спирти (поліоли) належать до групи 

цукрозамінників. Серед них широке застосування як підсолоджувачі 

(замінники цукру) знайшли: ксиліт (Е967), сорбіт (Е420) і лактит (Е966). Їх 

іноді називають цукровими спиртами: 

   (4.4) 

сорбіт                                         ксиліт 
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Солодкість ксиліту і сорбіту в порівнянні з сахарозою 0,85 і 0,6 

відповідно. Вони практично повністю засвоюються організмом. 

Ксиліт, крім того, є вологоутримуючим агентом, стабілізатором, має 

емульсійні властивості, не впливає негативно на стан зубів, збільшує 

виділення шлункового соку і жовчі. Не впливають на процентний вміст 

цукру в крові. Застосовуються в кондитерській промисловості, 

хлібопекарстві, під час виробництва безалкогольних газованих напоїв та 

інших продуктів дієтичного і діабетичного призначення. Сорбіт та сорбітний 

сироп часто відносять не до харчових добавок, а до нових видів харчових 

продуктів. 

Лактит Е966. Підсолоджувач, текстуратор. Багатоатомний спирт, 

отриманий гідруванням природного молочного цукру – лактози. Солодкість 

0,4 від сахарози (Ксл 0,4). Добре розчинний у воді. Має чистий солодкий смак 

і не залишає присмаку в роті. Має в два рази меншу калорійність, ніж 

сахароза, не викликає карієсу зубів, може застосовуватися в харчуванні 

хворих на діабет. За своїми фізико-хімічними властивостями близький до 

сахарози і не вимагає технологічних змін під час його використання у 

виробництві борошняних виробів. 

   (4.5) 

лактит 

На етикетки препаратів, які містять багатоатомні спирти (сорбіт, ксиліт 

та ін.), повинен наноситися попереджувальний напис: «Споживання більше 

15-20 г може викликати проносну дію». 



 92 

Мальтит і мальтитний сироп Е965. Підсолоджувач, стабілізатор, 

емульгатор. 

Ізомальтит Е953. Підсолоджувач, добавка, яка перешкоджає 

злежуванню і грудкуванню, наповнювач, глазуруючий агент. 

   (4.6) 

ізомальтит 

Інтенсивні синтетичні підсолоджувачі. Останнім часом особлива 

увага приділяється інтенсивним підсолоджувачам синтетичного походження. 

Ацесульфам калію Е950 (інша назва – сунет) відноситься до групи 

оксатіацинондіоксидів, синтезованих в 1973 р. Клаусом і Йєнсеном. 

Кристалічна речовина, добре розчинна у воді, термічно і хімічно стійка 

сполука. 

     (4.7) 

ацесульфам калію 

Ацесульфам калію не токсичний, не канцерогенний, не виявлені його 

мутагенна і тератогенна дії. Не засвоюється організмом людини, не 

накопичується і виводиться з сечею навіть під час багаторазового 

застосування в первинній формі. ДДД – 15 мг/кг ваги тіла. Ксл 200. 
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Застосовується під час виробництва кондитерських виробів, безалкогольних 

напоїв, дієтичних хлібобулочних виробів, морозива. Максимальна 

концентрація, залежно від виду харчового продукту, коливається від 300 до 

2000 мг / кг готової продукції. 

Аспартам Е951 – один з найбільш рекламованих останнім часом 

підсолоджувачів. Дипептид (сполука, молекула якої складається з двох 

залишків амінокислот). Синоніми: санекта, нутрасвіт, сладекс. Відкрито 

Дж. Шлаттером в 1965 р. 

   (4.8) 

аспартам 

До складу аспартаму входять залишки аспарагінової кислоти і 

фенілаланіну. Ксл 200. Є підсилювачем смаку та аромату. У процесі 

отримання харчових продуктів, у присутності вологи і за підвищеної 

температури (150°С), аспартам частково перетворюється на дикетопіперазин. 

Пройшов ретельну перевірку на токсичність, канцерогенність і є 

нешкідливим. Враховуючи те, що аспартам містить залишок амінокислоти 

фенілаланіну, він протипоказаний хворим на фенілкетонурію. Не сприяє 

розвитку карієсу зубів. Зручний для підсолоджування харчових продуктів, 

які не вимагають теплової обробки (наприклад, кремів, морозива), напоїв, 

соків, а також продуктів лікувального призначення. У продуктах, під час 

отримання яких сировина піддається тепловій обробці, а готовий продукт – 

тривалому зберіганню, його застосування недоцільне через зниження ступеня 

солодкості , пов’язаного з розкладанням продукту. 

Цикламова кислота та її натрієва, калієва і кальцієва солі (цикламати) 

Е952. 
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(4.9) 

цикламова кислота  цикламат кальцію 

 
циклатат натрію                                            (4.10) 

Сполука з приємним смаком, без присмаку гіркоти, стабільна під час 

варіння, випікання, добре розчинна у воді. Солодкість в 30 разів вища, ніж у 

сахарози (Ксл 30). У ряді країн застосовується в кондитерській промисловості, 

під час виробництва напоїв та деяких інших харчових продуктів. 

Цикламати (були відкриті в 1937 р. в США) відносяться до 

підсолоджувачів «старого» покоління, покращують смак класичного 

підсолоджувача сахарину (10 частин цикламату на 1 частину сахарину). 

Сахарин (натрієва, калієва і кальцієва солі) Е954. З синтетичних 

підсолоджувачів значне застосування знаходить сахарин-орто-сульфамід 

бензойної кислоти (біла кристалічна речовина з температурою плавлення 

228-229°С), а також його натрієва, калієва і кальцієва солі. Підсолоджувач 

«старого» покоління має «гіркуватий» присмак, який усувається шляхом 

змішування з цикламатами. 

  
сахарин натрієва сіль сахарину     (4.11) 

Солодший за сахарозу в 300-500 разів і переважно вживається у вигляді 

солей, солодкість яких в 500 разів більше за солодкість сахарози (Ксл 500). 

Тому його дозування може бути дуже низьким. Сахарин швидко проходить 

через травний тракт і 98% його виходить з сечею, має слабку сечогінну дію. 
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У процесі варіння, особливо за рН нижче 7, сахарин частково розкладається з 

відщеплення імід-групи і утворенням о-сульфобензойної кислоти, яка має 

неприємний присмак фенолу. Стабільний під час заморожування і 

нагрівання. Використовується у процесі виробництва харчових продуктів для 

хворих на діабет, а також в дієтичних сирах, напоях, жувальній гумці тощо. 

Сукралоза (трихлоргалактосахароза) Е955 – 1,6-дихлор-1,6-дигідрокси-

β-D-фруктофуранозил-4-хлор-4-гідрокси-α-D-галактопіранозид. Інтенсивний 

підсолоджувач «нового» покоління. Після багато численних досліджень 

визнаний безпечним для організму людини. 

 (4.12) 

сукралоза 

Суміші підсолоджувачів. Останнім часом все більша увага 

приділяється так званим «сумішевим» підсолоджувачам, які представляють 

собою суміші різних підсолоджувачів. Під час складання сумішей 

враховують її солодкість, можливе поліпшення смаку, тривалість відчуття 

солодкості, синергетичний ефект, технологічні характеристики, кількість 

замінного цукру (повне або часткове), ціну суміші. Кількість цих варіантів 

безперервно зростає, при цьому їх автори та виробники намагаються дати 

конкретні рекомендації щодо застосування «сумішевих» підсолоджувачів для 

окремих видів харчових продуктів. 

Виробництво підсолоджувачів, їх асортимент, в тому числі 

«сумішевих» підсолоджувачів, асортимент продуктів з їх використанням 

безперервно розширюються. Це пов’язано з тенденціями здорового 

харчування (низькокалорійні продукти), потребами хворих на діабет, 

економічними причинами. Тривають пошуки і нових підсолоджувачів. 
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4.2. Ароматизатори 

Аромат харчового продукту – інтегральний чинник, зумовлений 

присутністю в ньому складної суміші органічних сполук, які містилися 

раніше в сировині (I); утворилися під впливом ряду факторів в ході 

технологічного потоку (II) і спеціально внесених під час його отримання 

ароматизаторів (II, III) (рис. 4.2). 

Технологічний потік 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.2. Формування смаку та аромату харчових продуктів в ході 

технологічного потоку 
 

На аромат і смак готового продукту впливає велика кількість чинників: 

склад сировини, характер і кількість містяться в ньому ароматоутворюючих  

речовин (I), особливості технологічного процесу його переробки (II) – 

тривалість, температура, наявність та активність ферментів, хімізм 

протікаючих процесів і характер утворених при цьому сполук (наприклад, 

реакція меланоїдиноутворення), які вносяться ароматизатори, смакові та 

ароматоутворюючі речовини, «оживлювачі» смаку тощо. Смак та аромат 

готового продукту (III) – результат усього перерахованого вище. Він 

створюється сукупністю великого числа сполук і оцінюється за допомогою 

«сенсорного аналізу» та аналітичних методів. Велику роль відіграють 

«ключові» сполуки; прикладами тих, що визначають основний «тон» аромату 

харчового продукту, можуть служити: в лимонах – цитраль, в малині – п-

гідроксифеніл-3-бутанон, в часнику – алілсульфід, в кміні – карвон, в ванілі – 

ванілін. У табл. 4.3 наведені відомості про хімічну природу і кількості 

Сировина 

1 

Отримання готового 

продукту 

2 

Готовий харчовий 

продукт 

3 

Ароматизатори  
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окремих ароматоутворюючих речовин, ідентифікованих у харчових 

продуктах і визначаючих їх аромат. 

Таблиця 4.3 

Кількість ароматоутворюючих речовин в деяких харчових продуктах 

 

 

 

Продукт  
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Суниця  253 31 5 47 40 36 94 3 – 

Цитрусові  157 49 – 31 35 10 29 – 3 

Помідори  113 12 3 51 26 10 6 4 1 

Смажені 

земляні 

горіхи 

187 29 69 40 19 32 8 8 11 

Кава  370 40 16 136 56 21 33 21 47 

Какао-

продукти 
201 21 29 37 23 28 35 9 19 

Коньяк  128 – – 12 27 13 76 – – 

Пиво  183 6 2 20 44 30 61 9 1 

Хліб  174 2 19 70 23 32 17 9 2 

М’ясо 

птиці  
189 35 12 54 23 7 3 20 35 

Вміст і склад ароматоутворюючих речовин змінюються по мірі 

дозрівання рослин, в ході ферментативних і теплових процесів, під час 

руйнування плодів і ягід (наприклад, обробка кави, ферментація чаю, 

дозрівання сирів, випікання хліба тощо). У той же час, під час зберігання, в 

ході окремих технологічних операцій відбувається часткова втрата аромату і 
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смаку. Все це робить необхідним внесення в харчові продукти 

ароматизаторів. 

Харчовий ароматизатор – смакоароматична речовина, технологічний 

ароматизатор, коптильний ароматизатор або їх смакоароматична частина, 

призначені для додавання харчовим продуктам аромату та/або смаку (за 

винятком солодкого, кислого і солоного) з додаванням або без додавання 

носіїв-наповнювачів або розчинників-наповнювачів, харчових добавок та 

харчової сировини. Харчові ароматизатори – мікронутрієнти, за сучасними 

уявленнями не входять до групи харчових добавок і є самостійною групою, 

їм не присвоюється три- або чотиризначний порядковий номер. 

У поєднанні з іншими речовинами, які мають запах, що входять до 

складу харчових систем, вони надають готовому продукту специфічного 

(звичного або особливого) аромату. 

До ароматизаторів не слід відносити соки, сиропи, вина, прянощі тощо. 

Вони можуть використовуватися як харчові продукти, хоча їх використання 

може сильно впливати на смак та аромат продуктів харчування. 

Харчові ароматизатори поділяють на натуральні, ідентичні до 

натуральних і штучні відповідно до використаних під час їх отримання 

компонентів або способу отримання. Основними споживачами 

ароматизаторів є виробництва безалкогольних напоїв, морозива, лікеро-

горілчаних виробів, жувальної гумки, широкого асортименту кондитерських 

виробів; ароматизатори додають у сухі киселі, маргарини, сиропи, борошняні 

кондитерські вироби, молочні продукти, пудинги та м’ясопродукти і т.і. 

Широкий асортимент ароматизаторів, їх різна природа, різноманітність 

джерел отримання, їх хімічний склад (більшість з них використовується у 

вигляді багатокомпонентної суміші сполук), різноманіття поєднань окремих 

компонентів ставлять дуже складні завдання під час їх гігієнічної оцінки. 

Необхідність визначення нешкідливості (безпеки) окремих компонентів та їх 

сумішей, визначення переліку продуктів (або груп продуктів), в яких вони 

можуть бути використані, суворе дотримання вимог до чистоти окремих 
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компонентів – все це призвело до того, що ароматизатори не включені до 

класифікатора харчових функціональних добавок. 

Джерела отримання ароматичних речовин, які застосовуються в 

харчовій промисловості: ефірні олії і настої, прянощі та продукти їх 

переробки, хімічний і мікробіологічний синтез. 

Отримувані ароматоутворюючі речовини в більшості випадків – суміш 

сполук (природних або отриманих штучно), і тільки в окремих випадках це 

індивідуальні сполуки. Розрізняють смакоароматичні речовини (натуральні, 

ідентичні до натуральних або штучні), смакоароматичні препарати (суміш 

смакоароматичних речовин, виділених із сировини рослинного або 

тваринного походження за допомогою фізичних або біотехнологічних 

методів), технологічні ароматизатори та коптильні ароматизатори. Створення 

ароматоутворюючих композицій може бути здійснено різними способами. 

Враховуючи те, що в більшості випадків це складні суміші сполук, вони 

вимагають особливих підходів до гігієнічної оцінки. 

4.2.1. Ефірні олії та запашні речовини 

Ефірні олії – пахучі рідкі суміші летких органічних речовин, які 

виробляються рослинами, що зумовлюють їх запах. Ефірні олії – 

багатокомпонентні суміші з переважанням одного або декількох ключових 

компонентів. Всього з ефірних олій виділено більше тисячі індивідуальних 

сполук. Хімічний склад ефірних олій непостійний. Вміст окремих 

компонентів змінюється в широких межах навіть для рослин одного виду і 

залежить від місця зростання, кліматичних особливостей, стадії вегетації і 

строків збирання сировини, особливостей післязбиральної обробки, 

тривалості та умов зберігання сировини, технології їх виділення і переробки. 

Хімічна природа сполук, що входять до складу ефірних олій, дуже 

різноманітна і включає сполуки, які відносяться до різних класів: вуглеводи, 

спирти, феноли та їх похідні, кислоти, етери та естери. 

Основу їх складають терпеноїди – терпени та їх оксигенвмісні похідні 

різної будови. 
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Аліфатичні терпеноїди 

 (4.13) 

С10Н16, мірцен, С10Н18О, гераніол, 

2-метил-6-метилен-2,7-октадієн транс-3,7-диметил-2,6-октадіенол 
 

 (4.14) 

С10Н20О, цитронелол, родинол, С10Н18О, ліналол, 

3,7-диметил-6-октенол 3,7-диметил-1,6-октадієн-3-ол 
 

(4.15) 

С10Н16О, цитраль, гераніаль, С12Н20О2, ліналілацетат 

3,7-диметил-2,6-октадіеналь 3,7-диметил-1,6-октадієн-3-ол ацетат 

Ароматичні і гетероциклічні сполуки 

 (4.16) 

С10Н12О, анетол, С10Н12О, естрагол, метилхавікол 

4-метокси-1-пропенілбензол п-аліланізол 
 

 
(4.17) 

С10Н12О2, С9Н8О, 

2-метокси-4-алілфенол 3-феніл-2-пропеналь 
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                                     (4.18) 

С10Н15О,тимол, С8Н7N, індол 

2-ізопропіл-5-метилфенол бензопірол 

Моноциклічні терпеноїди 

(4.19) 

С10Н16, лимонне 

1,8-п-ментадієн, 

1-метил-4-

ізопропеніл-1-

циклогексен 

γ-терпінен, 

1,4-п-

ментадієн 

С10Н16, α-пінен 

2-пінен 

2,6,6-триметил 

біцикло(3,1,1)-2-

гептен 

С10Н18О,терпінеол 

п-1-ментен-8-ол 

 

 

(4.20) 

С10Н14О, 

карвон 
С10Н16, β-пінен С10Н20О, ментол ментон 

2-метил-5- 

ізопропеніл-2-

циклогексенон 

2-метилен-6,6-

диметилбіцикло

[3,1,1]-гептан 

п-ментан-3-ол; 2-

ізопропіл-5-

метилциклогексанол 

3-п-ментанон 
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             (4.21) 

С15Н26О, фарнезол 

3,7,11-триметил-2,6,10-додекатрієнол 
 

         (4.22) 

камфора С10Н18О, борнеол, 

2-борнанон 1,7,7-триметил-2 

ендогідроксибіцикло-[2,2,1]-гептан 
 

 

           (4.23) 

С10Н18О,евкаліптом туйон 

1,8-цинеол 2-метил-5-ізопропіл-[3,1,0]-гексанон-3 

 

 

              (4.24) 

С15Н24О, цис-β-санталол, 

(+) і (-) лачулол 5-(2,3-диметилтрицикло-[2,2,1,02,6]-

гепт-3-іл)-2-метил-2-пентенол 



 103 

Вміст перелічених, а також інших хімічних компонентів у складі 

ефірних олій, може бути різним; це залежить, зокрема, від способу їх 

виділення з рослин. 

Основними способами виділення ефірних олій з вихідної сировини є: 

• відгонка з водяною парою; 

• холодне пресування; 

• екстракція органічними розчинниками з подальшою їх відгонкою 

(олеорезини); 

•  поглинання свіжим жиром («анфлераж») або мацерація; 

•  СО2-екстракція. 

Кожен з цих способів має свої переваги і недоліки та суттєво впливає 

на склад отриманих продуктів. Під час вибору методу виділення враховують 

вміст і склад ефірних олій, особливості сировини. Для виділення ефірних 

олій використовують сиру (квіти лаванди, зелену масу бузку), підв’ялену 

(м’ята), висушену (ірис), піддану ферментативній обробці (квіти троянди) 

сировину. Широке розповсюдження останнім часом отримали екстракти 

пряних рослин, які містять нелеткі смакові речовини і пігменти. Ефірні олії – 

безбарвні або забарвлені (зелені, жовті, жовто-бурі) рідини. Погано 

розчиняються або нерозчинні у воді, добре – в неполярних або малополярних 

органічних розчинниках. На світлі і під дією кисню повітря легко 

окиснюються. Вміст ефірних олій у рослинах змінюється від 0,1% (квіти 

троянди) до 20% (бруньки гвоздики). Для аналізу жирних олій в даний час 

використовуються методи газорідинної та рідинної хроматографії. 

Широкий розвиток органічної хімії та хімічного синтезу в XX ст. 

дозволив отримати багато компонентів ефірних олій, зробити їх більш 

доступними і дешевими, створити велику різноманітність ароматичних 

сумішей і комбінацій, часто з використанням природних ефірних олій. 

Отримання і застосування ефірних олій мають багатовікову історію. У 

Стародавньому Єгипті, країнах Сходу, Японії вміли виділяти ефірні олії, 

застосовуючи їх для отримання пахощів, в косметиці, медицині. Свої назви 



 104 

ефірні олії отримали за назвою рослин, з яких вони були виділені, іноді за 

вмістом основного компонента. 

Ефірні олії є важливим компонентом харчових ароматизаторів, їх 

якість залежить від складу, способу виділення і очищення. 

4.2.2. Харчові ароматизатори, ідентичні до натуральних 

Харчові ароматизатори, ідентичні до натуральних – складні композиції 

запашних речовин (природного, ідентичного до природного, у тому числі 

синтетичного походження) у відповідному розчиннику або змішані з 

твердими носіями: крохмалем, лактозою, білками, кухонною сіллю тощо. 

До їх складу може входити до 20-30 компонентів різної хімічної 

природи. 

Застосування тільки природних ароматвмісних джерел для отримання 

ароматизаторів нераціонально, оскільки вимагає великої кількості вихідного 

матеріалу, а виділені продукти характеризуються нестабільністю аромату (за 

винятком ефірних олій). Найбільш ефективним є застосування 

ароматизаторів, які включають натуральні та ідентичні до натуральних 

компоненти. Виробництво ідентичних до натуральних ароматичних речовин 

економічно доцільно; за своєю будовою вони відповідають природним 

сполукам, а їхні композиції дозволяють отримати комбінації речовин, які 

відрізняються стабільністю, заданим ароматом. Вони зручні у використанні. 

Штучні ароматизатори (які включають компоненти, що не мають 

природних аналогів) вимагають спеціального вивчення та гігієнічної оцінки; 

вони відрізняються високою стабільністю, інтенсивністю аромату, 

дешевизною. 

Хімічна природа ароматизаторів, враховуючи набір компонентів, що 

входять до їх складу, кількість джерел, які були використані для їх 

отримання, є досить різноманітною і може бути показана ефірними оліями, 

альдегідами, спиртами, естерами та іншими класами органічних сполук. 

Складний хімічний склад ароматизаторів, який включає компоненти 

різної природи, формує різноманітні запахи. 
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Ізопреноїди та їх похідні: цитраль і цитронелаль – мають запах 

лимона; цитронелілформіат – надає продуктам приємного фруктового запаху; 

ліналілформіат, цитранелілацетат мають запах коріандру; ліналілацетат – має 

бергамотний запах. 

Сполуки аліфатичного ряду 

                                  (4.25) 

С10Н20О, дециловий альдегід має запах апельсину 
 

                     (4.26) 

НСООСН3, метилформіат   НСООС2Н5, етилформіат 

фруктовий запах 
 

                                                        (4.27) 

СН3СООСН3СН(СН3)2, ізобутилацетат 

фруктовий аромат 
 

                                            (4.28) 

С2Н5СООСН2СН2СН(СН3)2, ізоамілпропіонат 

бергамотний аромат 
 

 

СН3СООСН2СН2СН(СН3)2, 

ізоамілацетат,  грушевий аромат 

(4.29) 
 

                                                 (4.30) 
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СН3(СН2)2СООС2Н5, етилбутират 

ананасовий аромат 
 

                                           (4.31) 

С3Н7СООСН2СН2СН(СН3)2, ізоамілбутират 

фруктовий аромат 
 

 
С4Н6О2, діацетил, 2,3-бутандіол                            (4.32) 

запах вершкового масла (під час розведення) 

Ароматичні сполуки 

                                                       (4.33) 

С7Н6О, бензальдегід,бензойний альдегід 

запах свіжомеленого мигдалю 
 

                                                       (4.34) 

С8Н10О, фенілетиловий спирт, 2-фенілетанол 

запах троянди 
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                                                       (4.35) 

С10Н12О2, 2-фенілетилацетат 

запах троянди, жасмину з фруктовим і медовим відтінками 
 

                                                       (4.36) 

С8Н10О3, геліотропін, 3,4-метилендіоксибензальдегід 

має квітковий пряний аромат, нагадує запах квітів геліотропа 
 

                                                       (4.37) 

С8Н8О3, ванілін, 4-гідрокси-3-метоксибензальдегід 

сильний характерний запах ванілі 

Ванілін – кристалічна речовина. Міститься в стручках ванілі, в 

перуанському і толуанському бальзамах, в бензойній смолі. Обмежено 

розчинний у воді 10 г/л (20°С). 

Вибір ароматизатора для отримання конкретного харчового продукту 

визначається фізико-хімічними властивостями харчових систем, технологією 

виробництва, характером одержуваного готового виробу. 

Внесення ароматизаторів не ускладнює технологію. Розчинники: спирт, 

масло, пропіленгліколь, триацетил (Е1518), вода. У м'ясні вироби, сири, 

соуси ароматизатори додають з сіллю, в креми, сухі напої - з цукровою 
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пудрою. Внесений ароматизатор повинен бути рівномірно розподілений по 

всій харчовій системі. Інформація про внесений ароматизатор повинна бути 

на етикетці (натуральний, ідентичний до натурального, штучний). 

4.2.3. Прянощі та приправи 

Прянощі та інші смакові добавки об’єднують речовини, компонентами 

яких є сполуки, що впливають на смак і поліпшують аромат їжі (перець, 

лавровий лист, гвоздика, кориця), та приправи (гірчиця, хрін, кухонна сіль). 

До прянощів відносяться рослинні продукти, які відрізняються 

своєрідністю смакових та ароматичних властивостей, зумовлених 

присутністю в них ефірних олій, глікозидів, алкалоїдів та деяких інших 

сполук. Застосування прянощів у харчових продуктах для надання їм 

аромату, гостроти смаку, особливих смакових відчуттів, іноді для 

«виправлення» запаху їжі має багатовікову історію. Використання прянощів 

не тільки покращує органолептичні властивості їжі, а й підвищує її засвоєння 

організмом. Як прянощі вживають висушені, а іноді і розмелені частини 

рослин, в яких найбільшою мірою накопичуються речовини, що мають смак 

та аромат. Відповідно до наукових означень, прянощі не є харчовими 

добавками, але вони знайшли широке застосування в харчуванні, під час 

промислового виробництва харчових продуктів, на підприємствах 

громадського харчування, в домашній кулінарії. Значення і масштаби 

використання визначають необхідність розгляду цієї групи покращувачів 

смаку та аромату. 

В даний час відомо більше 150 видів прянощів, але найбільш широко 

як смакові речовини місцевої дії застосовуються близько 40. Залежно від 

того, яку частину рослини використовують в їжу, їх поділяють на кілька 

груп. Класифікація прянощів: 

• Насіннєві: гірчиця, мускатний горіх, кардамон. 

• Плодові: аніс, бадьян, кмин, коріандр, кардамон, перець, ваніль, 

фенхель, перець червоний стручковий (стручки). 

• Квіткові: гвоздика, шафран. 
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• Листові: лавровий лист, буркун (квіти і листя), м'ята перцева. 

• Корові: кориця китайська, кориця цейлонська. 

• Кореневі: імбир, дягель, куркума, зеоданія, калчан, петрушка. 

• Вся трава: майоран, материнка, кріп, петрушка, полин, естрагон. 

У зв’язку з переходом на великомасштабне виробництво, з 

розширенням асортименту продуктів харчування та зміною технології їх 

отримання, за останні роки відбулися значні зміни у виробництві прянощів. 

Традиційна технологія використання в їжу мелених прянощів і трав 

поступається місцем новим підходам і рішенням. Це пов’язано з 

необхідністю точного кількісного дозування внесених прянощів, 

стабільністю їх смаку та аромату незалежно від географічного місця 

походження, пори року, зміни якості під час зберігання, наявності 

непотрібних тканин і волокон, високого ступеня механічного та 

мікробіологічного забруднення. Існуючі раніше методи обробки не усувають 

цих недоліків. Запропоновані нові методи переробки дають можливість 

отримати широку гамму продуктів високої якості і стабільного складу 

(рис. 4.3). 

Реалізація цієї технології дозволяє отримати широкий спектр 

стабільних за якістю продуктів, які використовуються в сучасному 

великомасштабному харчовому виробництві з використанням 

ароматизаторів. Слід також зазначити, що окремі прянощі мають 

фармакологічну активність, що широко використовується в медицині. 

4.3. Харчові добавки, які підсилюють і модифікують смак та аромат 

Харчові добавки, які підсилюють і модифікують смак та запах 

продуктів харчування – функціональний клас 12 (табл. 1.1), включають 

сполуки, які посилюють і модифікують смак харчових продуктів, і речовини, 

які підсилюють запах природних продуктів. 
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Рис. 4.3. Переробка прянощів (заданими фірми Bush Boake Allen) 
 

В Україні дозволено застосування 22 таких сполук, їх іноді називають 

«оживлювачами смаку»: 

Глутамінова кислота (L+) -) Е620 

Глутамат натрію 1-заміщений Е621 

Глутамат калію 1-заміщений Е622 

Глутамат кальцію Е623 

Глутамат амонію 1-заміщений Е624 

Традиційні прянощі 

Помол; дроблення 

Пряні наповнювачі 

Стандартизована живиця 

Оброблені 

екстракцією 

Оброблені 

дистиляцією 

Ефірні олії Живиця 

 

Рідкі заготовки прянощів 

 

Прянощі у вигляді 

порошків 

 

Мікрокапсульовані  

пряні наповнювачі 

Дисперговані в 

нейтральному 

порошкоподібному 

носії 

Подвійна 

капсульована в 

жирі з високою 

точкою топлення 

Суміш з 

іншими 

ароматичними 

та смаковими 

речовинами 

Сушена 

добавка 

(крохмаль і 

харчова 

живиця) 

 

Дисперговані в оцтовій 

кислоті 

Дисперговані в 

стійкому 

крохмальному 

розчині 

 

Дисперговані в 

рослинній олії 
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Глутамат магнію Е625 

Гуанілова кислота Е626 

5'-Гуанілат натрію 2-заміщений Е627 

5'-Гуанілат калію 2-заміщений Е628 

5'-Гуанілат кальцію Е629 

Інозинова кислота Е630 

5'-Інозинат натрію 2-заміщений Е631 

Інозинат калію Е632 

5'-Інозинат кальцію Е633 

5'-Рибонуклеотиди кальцію Е634 

5'-Рибонуклеотиди натрію 2-заміщені Е635 

Мальтол Е636 

Етилмальтол Е637 

Гліцин Е640 

L –лейцин Е641 

Лізин гідрохлорид Е642 

Бензойна смола Е906 

До цієї групи належить порівняно невелика кількість сполук, що 

відносять до декількох основних груп: похідні глутамінової, гуанілової, 

інозинової кислот, рибонуклеотиди та похідні мальтолу. Їх внесення в 

продукти харчування (на стадії технологічного процесу або безпосередньо в 

їжу перед її вживанням) відновлює природні смакові властивості продуктів, 

які могли бути частково втрачені під час їх промислового приготування або в 

ході кулінарної обробки. Ці добавки «оживляють», «освіжають» смак, 

надають нових відчуттів під час вживання продуктів з їх використанням. 

Окремі з них, можливо, мають консервуючу дію. 

Глутамінова кислота Е620 та її солі (однозаміщений глутамат натрію 

Е621; однозаміщений глутамат калію Е622; глутамат кальцію Е623; 

однозаміщений глутамат амонію Е624; глутамат магнію Е625), має 

стимулюючий вплив на закінчення смакових нервів, підсилюють смакові 
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відчуття, з’являється «почуття задоволеності», яке отримало назву 

«глутамінового ефекту». Стимулююча дія глутамінової кислоти та її солей 

має вибірковий характер: найбільшою мірою посилюється гіркий і солоний 

смак, найменшою – солодкий. 

(4.38) 

L-глутамінова кислота глутамат натрію 1-заміщений 

«Глутаміновий ефект» проявляється в свіжозібраних фруктах і овочах, 

свіжому м’ясі та деяких інших продуктах, присутність в них навіть 

невеликих кількостей глутамінової кислоти та її солей впливає на 

особливості їх смаку та аромату. Зниження вмісту глутамінової кислоти та її 

похідних під час зберігання свіжих продуктів, їх переробки (у тому числі 

кулінарної) позначається на смаку та ароматі цих продуктів. Додаткове 

внесення глутамінової кислоти, і особливо її натрієвої солі, частково 

відновлює цей смак. Оптимальний вплив глутамінової кислоти та її солей 

проявляється в слабокислому середовищі (рН 4-6,5), при подальшому 

зниженні рН середовища «глутаміновий ефект» зникає. Похідні глутамінової 

кислоти мають стабілізуючу дію, сповільнюючи окиснення жирів у 

продуктах тваринництва, маргариновій продукції. 

Глутамінову кислоту та її солі додають в концентрати та консерви, 

кулінарні вироби, готові страви. Застосування глутамінової кислоти має 

позитивний ефект в клінічній практиці під час лікування атеросклерозу 

судин головного мозку. У продуктах дитячого харчування її застосування 

неприпустимо. 

Гуаніловая кислота Е626 та її солі (5'-гуанілат натрію 2-заміщений 

Е627; 5'-гуанілат калію 2-заміщений Е628; 5'-гуанілат кальцію Е629) мають 

значно сильніший (в 200-250 разів) «смаковий» вплив, ніж похідні 
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глутамінової кислоти (найбільш ефективний 5'-динатрій гуанілат) і 

застосовуються під час виробництва консервів, приправ, прянощів. 

                      (4.39) 

5'-гуанілова кислота 

Інозинова кислота Е630 та її солі (5'-інозинат натрію 2-заміщений 

Е631; інозинат калію Е632; 5'-інозинат кальцію Е633) мають здатність 

посилювати і модифікувати смак та аромат. Їх ефект нагадує ефект 

екстрактивних речовин тваринних продуктів. 

Інозинова кислота, її солі мають сильніший «смаковий ефект», ніж солі 

глутамінової кислоти. Найсильний «глутамінової ефект» з похідних 

інозинової кислоти характерний для динатрій 5'-інозинату (приблизно в 45-

50 разів). 

                                   (4.40) 

5'-інозинова кислота 

Здатність посилювати і модифікувати смак та аромат харчових 

продуктів мають і рибонуклеотиди: 5'-рибонуклеотиди кальцію Е634; 5'-

рибонуклеотиди натрію 2-заміщені Е635. 
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Мальтол Е636, етилмальтол Е637 – підсилювачі смаку та аромату, 

ароматизатори. 

Мальтол – один з перших ароматизаторів, виявлених у хлібі, і в даний 

час застосовується в хлібопекарстві, борошняних кондитерських виробах. 

Мальтол і етилмальтол – більшою мірою ароматизатори, ніж підсилювачі і 

модифікатори смаку. 

                      (4.41) 

мальтол                      етилмальтол 

Решта сполук: гліцин, L-лейцин, лізин і бензойна смола мають обмежене 

застосування. 

До солоних речовин відносять натрій хлорид (кухонну сіль) – харчова 

добавка, яка поліпшує смакові властивості харчових продуктів. Консервант. 

Знаходить широке застосування в багатьох галузях харчової промисловості. 

Відіграє важливу роль у підтримці водно-сольового обміну в організмі. 

Потреба організму людини у натрій хлориді становить 10-15 г на добу, з них 

до 5 г організм людини отримує в складі харчових продуктів. 
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5. ХАРЧОВІ ДОБАВКИ, ЯКІ СПОВІЛЬНЮЮТЬ МІКРОБІОЛОГІЧНЕ 

ТА ОКИСНЕ ПСУВАННЯ ХАРЧОВОЇ СИРОВИНИ 

І ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 

Псування харчової сировини і готових продуктів є результатом 

складних фізико-хімічних і мікробіологічних процесів: гідролітичних, 

окислювальних, розвитку мікробіальної флори. Вони тісно пов’язані між 

собою, можливість і швидкість їх проходження визначаються багатьма 

факторами: складом і станом харчових систем, вологістю, рН середовища, 

активністю ферментів, особливостями технології зберігання і переробки 

сировини, наявністю в рослинній і тваринній сировині антимікробних, 

антиокислювальних і консервуючих речовин. 

Псування харчових продуктів призводить до зниження їх якості, 

погіршення органолептичних властивостей, накопиченню шкідливих і 

небезпечних для здоров’я людини сполук, різкого скорочення термінів 

зберігання. У підсумку продукт стає непридатним до вживання. 

Вживання в їжу зіпсованих продуктів, атакованих мікроорганізмами і 

тих, котрі містять токсини, може призвести до важких отруєнь, а іноді і до 

летальних наслідків. Значну небезпеку становлять живі мікроорганізми. 

Потрапляючи з їжею в організм людини, вони можуть призвести до 

важких харчових отруєнь. Псування харчової сировини і готових продуктів 

призводить до величезних економічних втрат. Тому забезпечення якості та 

безпеки харчових продуктів, збільшення термінів їх зберігання, зменшення 

втрат мають величезне соціальне і економічне значення. Слід також 

пам’ятати, що виробництво основної сільськогосподарської сировини (зерна, 

олійної сировини, овочів, фруктів тощо) носить сезонний характер, воно не 

може бути відразу перероблено в готові продукти і вимагає значних зусиль і 

витрат для збереження. 

Необхідність у збереженні (консервуванні) зібраного врожаю, здобичі, 

отриманої в результаті полювання чи рибальства, зібраних ягід та грибів, а 
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також продуктів їх переробки, виникла у людини з давніх часів. Вона давно 

звернула увагу на погіршення органолептичних властивостей продуктів, що 

зберігаються, їх псування і стала шукати шляхи ефективного їх зберігання та 

консервування. Спочатку це були сушка і засолка, застосування спецій, оцту, 

олії, меду, солі (соління продуктів), сірчистої кислоти (для стабілізації вина). 

В кінці XIX – початку XX ст. з розвитком хімії починається застосування 

хімічних консервантів: бензойної та саліцилової кислот, похідних бензойної 

кислоти. Широке поширення консерванти одержали наприкінці XX ст. 

Іншим важливим напрямком збереження сировини і харчових 

продуктів є уповільнення окислювальних процесів, що протікають в жировій 

фракції, за допомогою антиоксидантів. 

Збереження харчової сировини, напівпродуктів і готових продуктів 

досягається і іншими способами: зниженням вологості (сушкою), 

застосуванням низьких температур, нагріванням, засолкою, копченням. У цій 

главі ми зупинимося тільки на застосуванні харчових добавок, які захищають 

продукти від псування, продовжуючи термін їх зберігання. 

5.1.Консерванти 

Консерванти – речовини, що подовжують термін зберігання продуктів, 

захищаючи їх від псування, викликаного мікроорганізмами (бактерії, цвілеві 

гриби, дріжджі, серед яких можуть бути патогенні і непатогенні види). 

Функціональний клас 18 (табл. 1.1). 

Антимікробні речовини можуть мати бактерицидну дію (вбивати, 

знищувати бактерії) або бактеріостатичну (зупиняти, уповільнювати ріст і 

розмноження бактерій, не знищуючи в той же час їх повністю), 

фунгістатичну (пригнічуючи гриби) або фунгіцидну (вбивати гриби) дії. 

Список консервантів, дозволених для застосування в Україні: 

Сорбінова кислота Е200 

Сорбат натрію Е201 

Сорбат калію Е202 

Сорбат кальцію Е203 
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Гептиловий естер п-гідроксибензойної  кислоти Е209 

Бензойна кислота Е210 

Бензоат натрію Е211 

Бензоат калію Е212 

Бензоат кальцію Е213 

Етиловий естер п-гідроксибензойної кислоти Е214 

Етиловий естер п-гідроксибензойної кислоти натрієва сіль Е215 

Пропіловий естер п-гідроксибензойної  кислоти Е216 

Пропіловий естер п -гідроксибензойної кислоти натрієва сіль Е217 

Метиловий естер п –гідроксибензойної кислоти Е218 

Металевий естер п -гідроксибензойної кислоти натрієва сіль Е219 

Сірки діоксид Е220 

Сульфіт натрію Е221 

Гідросульфіт натрію Е222 

Піросульфіт натрію Е223 

Піросульфіт калію Е224 

Сульфіт калію Е225 

Сульфіт кальцію Е226 

Гідросульфіт кальцію Е227 

Бісульфіт калію Е228 

Дифеніл Е230 

о-Фенілфенол Е231 

о-Фенілфенол натрієва сіль Е232 

Нізин Е234 

Пімаріцин Е235 

Мурашина кислота Е236 

Форміат натрію Е237 

Форміат кальцію Е238 

Гексаметилентетрамін Е239 

Гваякова смола Е241 
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Диметилдикарбонат Е242 

Нітрит калію Е249 

Нітрит натрію Е250 

Нітрат натрію Е251 

Нітрат калію Е252 

Оцтова кислота Е260 

Ацетат калію Е261і 

Діацетат калію Е261іі 

Їх ефективність, способи застосування залежать від їх хімічної 

природи, концентрації, часто від рН середовища. Багато консервантів більш 

ефективні в кислих середовищах; для зниження рН середовища іноді 

додають харчові кислоти (оцтову, яблучну, молочну, лимонну та інші). При 

низькій концентрації окремих консервантів вони можуть використовуватися 

мікроорганізмами як додаткові джерела карбону і, навпаки, сприяти 

розмноженню останніх. 

Спектр антимікробної дії конкретного консерванту різний. 

Ефективність деяких консервантів по відношенню до мікроорганізмів 

наведена в табл. 5.1. 

Враховуючи різне ставлення окремих консервантів до цвілевих грибів, 

дріжджів і бактерій, в ряді випадків доцільно використовувати суміш 

декількох консервантів. 

Практичний інтерес представляє поєднання бензойної та сорбінової 

кислот і сірчистої кислоти, в першу чергу для продуктів рослинного 

походження. Необхідно також враховувати особливості харчових продуктів, 

в які вони вносяться. Немає універсальних консервантів, які були б придатні 

для всіх харчових продуктів. 

Ефективність дії консерванту тісно пов’язана з концентрацією; його 

слід застосовувати на початковій (лінійній) стадії розмноження 

мікроорганізмів; це дозволяє знизити дози його внесення та не створює 

ілюзій свіжого стану вже зіпсованих продуктів. Застосування консервантів 
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неприпустимо при порушенні виробничої гігієни, отримання продуктів в 

антисанітарних умовах. 

У табл. 5.2 наведені дані щодо застосування консервантів в різних 

продуктах. 

Таблиця 5.1 

Ефективність деяких консервантів по відношенні до мікроорганізмів 

Консервант  Бактерії  Дріжджі  Плісняві гриби  

Нітрити ++ - - 

Сульфіти ++ ++ + 

Мурашина кислота + ++ ++ 

Пропіонова кислота + ++ ++ 

Сорбінова кислота ++ +++ +++ 

Бензойна кислота  ++ +++ +++ 

п-Оксибензоати  ++ +++ +++ 

Дифеніл  - ++ ++ 

– неефективний ; + мала ефективність; ++ середня ефективність; 

+++ висока ефективність. 

Консерванти часто застосовуються в поєднанні з фізичними способами 

консервування (нагрівання, сушіння, низькі температури, опромінення 

тощо); це призводить до економії енергетичних витрат. Під час вибору 

консерванту необхідно керуватися деякими загальними правилами. 

Консервант повинен: 

▪ мати широкий спектр дії; 

▪ бути ефективним проти мікроорганізмів, які містяться в даній харчовій 

системі; 

▪ залишатися в продукті протягом усього терміну зберігання; 

▪ попереджати утворення токсинів; 

▪ не впливати на органолептичні властивості харчового продукту; 

▪ бути технологічним (простим у застосуванні); 

▪ бути дешевим. 
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Таблиця 5.2 

Консерванти, що застосовуються для найбільш важливих груп продуктів 

Група 

продуктів 
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Жирові 

емульсії  

– – – – – – ++ + – – 

Сири  (+) – – (+) – + ++ (+) (+) – 

М’ясопродукти  ++ (+) – – – – + - (+) – 

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

Овочева 

продукція  

– + (+) – ++ – ++ ++ – – 

Фруктова 

продукція  

– ++ ++ – + – ++ ++ – (+) 

Безалкогольні 

напої 

– ++ ++ – – – ++ ++ – – 

Вино  – ++ - – – - ++ – – – 

Хлібобулочні 

вироби 

– – ++ – - ++ ++ – – – 

Кондитерські 

вироби  

– – ++ – – – ++ (+) (+) – 

Консервант застосовується: ++ часто; + рідше; (+) в окремих випадках;  не 

застосовується. 

Консервант не повинен: 

• бути фізіологічно небезпечним; 

• викликати звикання; 

• реагувати з компонентами харчової системи; 

• створювати екологічні та токсикологічні проблеми в ході 

технологічного потоку; 

• впливати на мікробіологічні процеси, передбачені при виробництві 

окремих харчових продуктів даною технологією. 
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Сульфур (ІV) оксид, діоксид сірки, солі сірчистої кислоти. Це одна з 

найбільш поширених груп консервантів. 

SO2 – діоксид сірки, сірчистий газ, сірчистий ангідрид Е220 

Na2SO3 – сульфіт натрію Е221 

K2SO3 – сульфіт калію Е225 

СаSO3 – сульфіт кальцію Е226 

NaHSO3 – гідросульфіт натрію, бісульфат натрію Е228 

КНSO3 – гідросульфіт калію, бісульфат калію Е227 

Са(НSO3)2 – гідросульфіт кальцію Е222 

Na2S2O5 – піросульфіт натрію, метасульфат натрію Е223 

К2S2O5 – піросульфіт калію Е224 

SO2 – газ, добре розчинний у воді. Сульфіти – білі кристалічні 

речовини, за винятком сульфіту кальцію, також добре розчинні у воді. 

Використання сірчистого газу для обкурювання бочок і обробки вина 

відомо з давніх часів. 

Діоксид сірки і солі сірчистої кислоти проявляють антибактеріальну 

дію. Дія проти дріжджів і цвілевих грибів виражено слабше. Застосовується 

як проміжний консервант при отриманні багатьох продуктів з фруктів і ягід, 

з подальшим видаленням при нагріванні і вакуумуванні. 

Використовується для збереження соків, плодоовочевих пюре, повидла, 

у виноробстві і т.і. Сульфіти – інгібітори дигідрогеназ. Застосовуються як 

відбілюючий матеріал, що запобігає потемнінню очищеної картоплі, 

розрізаних плодів та овочів, гальмують реакцію Майяра. Сірчистий газ 

руйнує вітамін В1 (тіамін) і біотин, тому застосування його для стабілізації 

ряду продуктів небажано. Допустима добова доза (у перерахунку на SO2) – 

0,35 мг, умовно допустима – 0,35-1,5 мг/кг маси тіла. 

Сорбінова кислота і її солі. Сорбінова кислота – біла кристалічна 

речовина зі слабким запахом, важко розчинна у воді, добре – в етиловому 

спирті. Солі сорбінової кислоти – сорбати – добре розчинні у воді (за 

винятком сорбату кальцію – розчинність у воді 1,2 г). 
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СН3–СН=СН–СН=СН–СООН – сорбінова кислота Е200 

СН3–СН=СН–СН=СН–СООNa – сорбат натрію Е201 

СН3–СН=СН–СН=СН–СООК – сорбат калію Е202 

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

Сорбінова кислота та її солі проявляють, в першу чергу, фунгістатичну 

дію, пригнічуючи розвиток дріжджів і цвілевих грибів, включаючи 

афлатоксиноутворюючі, завдяки здатності пригнічувати дигідрокіназу. Вона 

не пригнічує ріст молочнокислої флори, тому часто використовується в 

суміші з іншими консервантами. 

Сорбінова кислота та її калієві, натрієві та кальцієві солі 

застосовуються в якості консервантів при виробництві фруктових, овочевих, 

рибних і м'ясних виробів, маргаринів, безалкогольних напоїв, плодово-

ягідних соків. Антимікробні властивості цієї добавки мало залежать від рН 

середовища. Використовуються для обробки матеріалу, в якому упаковують 

харчові продукти. 

Бензойна кислота і її солі (бензоати). Безбарвні кристали або білі 

порошки. Бензойна кислота С6Н5СООН обмежено розчинна у воді, бензоати 

добре розчинні. 

(5.1) 

бензойна кислота   бензоат натрію   бензоат калію     бензоат кальцію 

        Е210                         Е211                       Е212                      Е213 

Входить до складу деяких плодів і є поширеним природним 

консервантом. Бензойна кислота застосовується при виготовленні плодово-

ягідних виробів, бензоати – під час виробництва рибних консервів, 

маргаринів, напоїв. Антимікробна дія пов’язана зі здатністю пригнічувати 

ферменти, що здійснюють окислювально-відновні реакції, і спрямована, 

головним чином, проти дріжджів і цвілевих грибів, включаючи 

афлатоксиноутворюючі. Присутність білків в харчових системах послаблює 

активність бензойної кислоти, а фосфатів і хлоридів – підсилює. Бензойна 
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кислота найбільш ефективна в кислому середовищі; в нейтральних і лужних 

розчинах її дія майже не відчувається. Для полегшення введення бензойної 

кислоти в рідкі харчові продукти використовують її солі – бензоати. Під час 

використання бензоатів необхідно, щоб рН харчової системи був нижче 4,5, 

при цьому бензоати перетворюються у вільну кислоту. 

До групи похідних п-гідроксибензойної кислоти (парабени) відносяться 

сім консервантів: 

п-гідроксибензойної кислоти гептиловий естер Е209 

п-гідроксибензойної кислоти етиловий естер Е214 

п-гідроксибензойної кислоти етилового естеру натрієва сіль Е215 

п-гідроксибензойної кислоти метиловий естер Е218 

п-гідроксибензойної кислоти метилового естеру натрієва сіль Е219 

 (5.2) 

естер п-гідроксибензойної кислоти   Na-сіль естеру п-гідроксибензойної 

кислоти 

де R= –CH3; –C2H5; п–C7H15. 

Ці речовини входять до складу рослинних алкалоїдів і пігментів. Всі 

естери п-гідроксибензойної кислоти мають кращу бактерицидну дію, ніж 

бензойна кислота, і менш токсичні. Вони не здатні до дисоціації, тому їх 

антимікробна дія не залежить від рН середовища. Ефективні в нейтральному 

і слабокислому середовищі, ефективність зростає із збільшенням алкільного 

радикала. Змінюють смак харчових продуктів, виражені спазмолітики. Їх 

антимікробна дія заснована на уповільненні засвоєння глюкози і проліну, 

порушенні комплексної структури клітинної мембрани. Допустима добова 

доза – 10 мг/кг маси тіла. 

Мурашина кислота (Е236) та її солі (форміат натрію Е237 і кальцію 

Е238) застосовуються також як солезамінник (смакових речовин). 

Консервуюча дія мурашиної кислоти відома більше ста років. Для 
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консервування застосовують водні розчини кислоти і форміатів. Мурашина 

кислота НСООН через високу константу дисоціації застосовується для 

консервування тільки сильнокислих продуктів (рН нижче 3,5). У 

слабокислому і нейтральному середовищі форміати не чинять антимікробної 

дії. Діють переважно проти дріжджів і деяких бактерій. Пліснява та молочні 

бактерії стійкі до дії мурашиної кислоти. Вона помітно впливає на смак і 

запах харчових продуктів, додається, головним чином, у фруктові 

напівфабрикати. Останнім часом її використання значно скоротилося. 

Оцтова кислота льодяна (Е260) та її солі (ацетати): ацетат калію 

Е261; ацетат натрію Е262. Використання оцту для консервування харчових 

продуктів – один з найбільш старих способів консервування. Залежно від 

сировини, з якої отримують оцтову кислоту, розрізняють винний, фруктовий, 

яблучний, спиртовий оцет і синтетичну оцтову кислоту. Поряд з оцтовою 

кислотою СН3СООН та її солями застосування знаходять діацетат натрію і 

калію. Ці речовини складаються з оцтової кислоти і ацетатів в молярному 

співвідношенні 1:1. Оцтова кислота – безбарвна рідина, змішується з водою в 

усіх відношеннях. Діацетат натрію – білий кристалічний порошок, розчинний 

у воді, з сильним запахом оцтової кислоти. 

Оцтова кислота не має законодавчих обмежень, її дія заснована, 

головним чином, на зниженні рН продукту, проявляється при вмісті вище 

0,5% і спрямована, головним чином, проти бактерій. Застосовується в 

майонезах, соусах, при маринуванні рибної продукції та овочів, ягід і 

фруктів. Оцтова кислота широко застосовується як смакова добавка. 

Пропіонова кислота СН3-СН2СООН (Е280) та її солі (пропіонати 

натрію Е281, калію Е283, кальцію Е282). У харчовій промисловості 

використовуються, головним чином, солі пропіонової кислоти. Антимікробна 

дія пропіонової кислоти сильно залежить від рН продукту, що консервується; 

вона може використовуватися для консервування харчових продуктів з 

високим значенням рН. Має більш слабку антимікробну дію, порівняно з 
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іншими консервантами. Застосовується в сироварінні, хлібопеченні. Впливає 

на запах і смак харчових продуктів. 

Уротропін (гексаметилентетрамін) С6Н12N4 (Е239) – застосовується 

для консервування обмеженого числа продуктів. Застосовують для 

консервування ікри лососевих риб в Росії. ДДД - 0,15 мг / кг маси тіла. 

Дифеніл С12Н10 (Е230). Володіє сильними фунгістатичними 

властивостями, затримує розвиток цвілевих грибів. 

    (5.3) 

дифеніл 

Застосовують для продовження терміну зберігання цитрусових 

(занурення в 0,5-1,0% -й розчин або просочування ним обгорткового паперу). 

В Україні  дозволена реалізація імпортних цитрусових плодів, оброблених 

цим консервантом. 

Сантохін застосовується для збільшення терміну зберігання яблук, 

поверхня яких обробляється 0,05-0,3%-м водно-спиртовим розчином 

сантохіну. 

Важливим консервантом, що широко застосовується є хлористий 

натрій (кухонна сіль) NaСl, який використовують для консервування м’яса, 

риби та інших продуктів. 

5.2.Антибіотики 

Особливу групу харчових добавок, які сповільнюють псування 

харчових продуктів (м’яса, риби, птиці, овочів тощо), становлять 

антибіотики. Антибіотики, дозволені для застосування в медичних цілях, не 

допускаються для використання під час виготовлення харчових продуктів і 

напівфабрикатів. Застосування антибіотиків дозволяє зберегти харчову 

сировину і деякі види харчових продуктів більш тривалий час, іноді 

продовжити їх термін зберігання в 2-3 рази. Разом з тим, використання 

антибіотиків може призвести до небажаних наслідків, у тому числі до 

порушення нормального співвідношення мікроорганізмів шлунково-
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кишкового тракту. Зазвичай антибіотики застосовують для обробки свіжих, 

швидкопсувних продуктів (м’ясо, риба, свіжі рослинні продукти). 

Технологічні прийоми застосування антибіотиків різні: занурення 

харчового продукту в розчин антибіотиків на обмежений термін, зрошення 

поверхні харчового продукту розчином антибіотиків різної концентрації, 

введення антибіотиків перед забоєм тварин і т.і. 

Певне поширення в харчовій промисловості отримали антибіотики, що 

додаються безпосередньо в харчовий продукт: низин і пімарицин. 

Низин (Е234) – С143Н230О37S7 – антибіотик поліпептидного типу. Добре 

зберігається в сухому вигляді. Низин чутливий до дії протеолітичних 

ферментів, ферментів слини і травних ферментів. Низин отримують 

культивуванням певних штамів бактерій Lactococcus lactis. Низин має 

вузький спектр дії: ефективний виключно проти грампозитивних бактерій, 

стрептококів, бацил і деяких анаеробних спороутворюючих бактерій, знижує 

опірність спор термостійких бактерій до нагрівання, що дозволяє знизити 

температуру стерилізації, підвищити якість харчових продуктів. 

Застосовується в сироварінні, при консервуванні овочів і фруктів, для 

подовження термінів зберігання стерилізованого молока. 

Пімарицин (Е235) – С33Н47NО13; інші назви – натаміцин, мітроцин. 

Отримують культивуванням Streptomyces natalensis. Має антимікробну дію 

проти дріжджів роду Candida, впливаючи на клітинні мембрани. Діє проти 

дріжджів, цвілевих грибів і не діє проти бактерій, вірусів і актиноміцетів, 

ефективний проти грибків, що вражають шкіру людини. 

Застосовується в сироварінні для захисту поверхні сирів, в ковбасному 

виробництві. 
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 (5.4) 

пімарицин 

5.3.Харчові антиоксиданти 

До харчових антиокисників (антиоксидантів) відносяться речовини, що 

уповільнюють окиснення в першу чергу ненасичених жирних кислот, які 

входять до складу ліпідів (функціональний клас 5). Цей клас харчових 

добавок включає три підкласи з урахуванням їх окремих технологічних 

функцій: 

1) антиоксиданти; 2) синергісти антиоксидантів; 3) комплексоутворювачі. 

Ряд сполук: лецитини – Е322; лактати – Е325, Е326; Е327 і деякі інші 

виконують комплексні функції. Перелік антиоксидантів, дозволених для 

застосування в Україні: 

Аскорбінова кислота Е300 

Аскорбат натрію Е301 

Аскорбат кальцію Е302 

Аскорбат калію Е303 

Аскорбілпальмітат Е304 

Аскорбілстеарат Е305 

Концентрат суміші токоферолів Е306 

Альфа-токоферол Е307 
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Гамма-токоферол синтетичний Е308 

Дельта-токоферол синтетичний Е309 

Пропіл галлат Е310 

Октилгаллат Е311 

Додецилгаллат Е312 

Гваякова смола Е314 

Ізоаскорбінова кислота Е315 

Ізоаскорбат натрію Е316 

Ізоаскорбат калію Е317 

Ізоаскорбат кальцію Е318 

Трет-бутилгідрохінон Е319 

Бутилгідроксианізол Е320 

Бутилгідрокситолулол Е321 

Лецитини Е322 

Аноксамер Е323 

Лактат натрію Е325 

Лактат калію Е326 

Лимонна кислота Е330 

Етилендіамінтетраацетат кальцію-натрію Е385 

Етилендіамінтетраацетат динатрій Е386 

Оксистеарин Е387 

Глюкозооксидаза Е1102 

Дигідрокверцетин – 

Кверцетин – 

Використання антиоксидантів дає можливість продовжити термін 

зберігання харчової сировини, напівпродуктів і готових продуктів, 

захищаючи їх від псування, викликаного окисненням киснем повітря. 

Окиснення олій і жирів – складний процес, що йде по радикально-

ланцюговому механізму. Початковими (первинними) продуктами окиснення 

є різноманітні за будовою пероксиди та гідрогенпероксиди. Вони отримали 
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назву первинних продуктів окиснення. В результаті їх складних перетворень 

утворюються вторинні продукти окиснення: спирти, альдегіди, кетони і 

кислоти з різною довжиною карбонового ланцюга, а також їх різноманітні 

похідні. На швидкість окиснення впливають склад харчових систем, в першу 

чергу – склад і будова ліпідної фракції, вологість, температура, наявність 

металів змінної валентності, світло. 

Дія більшості харчових антиокислювачів заснована на їх здатності 

утворювати малоактивні радикали, перериваючи тим самим реакцію 

автоокиснення. 

Речовини, що підсилюють дію антиокислювачів, – синергісти – самі 

переважно не мають антиокисних властивостей. До них відносяться 

речовини, що інактивують йони важких металів з утворенням комплексних 

сполук. У харчових системах зазвичай протікає комплекс реакцій, при цьому 

синергісти можуть проявляти властивості справжніх антиоксидантів. 

У загальному вигляді механізм окиснення жирів і дії антиоксидантів 

можна пояснити: вільний радикал R', який утворився з жирної кислоти або її 

ацилу, під впливом низки чинників, взаємодіючи з киснем, утворює 

пероксид-радикал: 

R′ + O2 → ROO′,      (5.5) 

здатний до взаємодії з іншою ненасиченою жирною кислотою або її ацилом 

R-Н; при цьому утворюється новий вільний радикал і гідропероксид 

ROO′ + RH → ROOH + R′    (5.6) 

Повільно протікають на початковому етапі реакції у міру накопичення 

гідрогенпероксидів і їх розпаду з утворенням нових радикалів різко 

прискорюються: 

2RООН → ROO′ + RO′ + H2O   (5.7) 

Введення антиоксиданту (АН) призводить до утворення нових 

радикалів А', що відрізняються значно більшою стабільністю, ніж радикали 

R', що призводить до уповільнення реакції, а в кінцевому підсумку, за певних 

умов, до її різкого гальмування: 
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АН + R ' → А' + RН     (5.8) 

АН + ROO′ → RООН + А′    (5.9) 

А ′ + R ' → AR      (5.10) 

Механізм дії конкретного антиокислювача показаний на рис. 5.2. 

 

 

 
Рис. 5.1. Механізм дії антиоксидантів: 

1 – антиоксидант; 2,4 – фрагмент вільного радикалу жирної кислоти; 3,5 – 

малоактивні радикали, які переривають ланцюг окиснення 
 

Синергісти SН2 мають здатність відновлювати радикали А', не 

реагуючи з радикалами RОО' 

SН2 + 2А′ → S + 2АН     (5.11) 

З природних антиоксидантів необхідно, в першу чергу, відзначити 

токофероли (Е306-Е309), які присутні в ряді рослинних олій. 

(5.12) 
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Токофероли: R′ R′′ R′′′ 

α CH3 CH3 CH3 

β CH3 H CH3 

γ H CH3 CH3 

δ H H CH3 

токол H H H 

Токофероли у вигляді суміші ізомерів містяться в рослинних жирах 

(500-100 мг%): олії пшеничних зародків, кукурудзяній, соняшниковій та 

інших; в тваринних жирах їх вміст невисокий. З суміші токоферолів 

найбільшу Е-вітамінну і найменшу антиоксидантну активність проявляє α-

токоферол, γ-токоферол – навпаки. 

Токофероли добре розчинні в оліях, стійкі до дії високих температур, їх 

втрати при технологічній обробці не великі. Вони є найважливішими 

природними антиоксидантами. 

Аскорбінова кислота Е300, її натрієва Е301, кальцієва Е302 і калієва 

Е303 солі застосовуються як антиокислювачі і синергісти при виробництві 

різних харчових продуктів. 

    (5.13) 

L- аскорбінова кислота 

Аскорбінова кислота застосовується для запобігання окисного 

псування жирових продуктів, зокрема маргарину, топлених жирів, діючи не 

безпосередньо як антиоксидант, а, будучи в першу чергу синергістом, – 

відновлюючи фенольні сполуки і зв’язуючи метали. 

Введення водорозчинних аскорбінової кислоти та її солей в жирові і 

інші харчові продукти підвищує, крім того, їх харчову цінність. 

Похідні аскорбінової кислоти – аскорбілпальмітат Е304 і 

аскорбілстеарат Е305 – жиророзчинні антиоксиданти з С-вітамінною 

активністю. 
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  (5.14) 

аскорбілпальмітат                      аскорбілстеарат  

Естери аскорбінової кислоти і високомолекулярних жирних кислот 

ефективні при спільному використанні з лецитинами, токоферолами. Не 

впливають на смак, запах і колір харчових продуктів. 

Ізоаскорбінова (еріторбова) кислота Е315 та її натрієва, калієва і 

кальцієва солі (Е316, Е317, Е318) мають більш обмежене застосування, ніж 

аскорбінова кислота та її похідні. Не володіють вітамінною активністю. 

Еріторбова кислота та її солі застосовуються в м’ясних продуктах з 

подрібненого м’яса, шинкових виробах, консервах. Максимальний рівень 

вмісту в цих продуктах 500 мг в кг; в рибних пресервах та консервах – 

1500 мг/кг в перерахунку на кислоту. 

Похідні галової кислоти: пропілгалат Е310, октилгалат Е311, 

додецилгалат Е312. 

 (5.15) 

                      галова кислота                                 пропілгалат 

  (5.16) 

октилгалат                                    додецилгалат 
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Пропілгалат – білий або світло-кремовий дрібнокристалічний порошок 

без запаху, гіркуватий на смак. У присутності йонів феруму колір змінюється 

на синьо-фіолетовий, забарвлення усувається додаванням лимонної кислоти. 

Погано розчинний у жирах. Октил- і додецилгаллати – кристалічні речовини 

з гірким смаком, розчинні в жирах і маслах, нерозчинні у воді. Похідні 

галової кислоти – антиоксиданти. Основні синергісти – лецитин і лимонна 

кислота. 

Галати застосовуються при виробництві рослинних і тваринних масел 

(використовуваних в приготуванні харчових продуктів із застосуванням 

високих температур), кулінарних жирів, лярду, тваринного і риб’ячого жирів, 

сухого молока, сухих сумішей для тортів і кексів, сухих сніданків на зерновій 

основі, бульйонних кубиків. 

Гваякова смола (Е314) – нерозчинна у воді суміш альфа-, бета- 

гваякових кислот. Виділяється з дерева, що росте в тропіках Guajacum 

offinales L або Guajacum sanctum L. Застосовується для стабілізації тваринних 

жирів. 

Широке застосування в якості антиоксидантів знайшли похідні 

фенолів: трет-бутилгідрохінон; бутилгідроксианізол; бутілгідрокситолуол. 

трет-Бутилгідрохінон (ТБГХ; 2-третбутил-1,4-діоксибензол) Е319. 

Безбарвна кристалічна речовина, хороший антиоксидант, застосовується для 

стабілізації рослинних жирів, топленого масла, кулінарних жирів. 

    (5.17) 

трет-бутилгідрохінон 

Бутилгідроксианізол (БГА) Е320. Складається з суміші двох ізомерів: 

2- і 3-третбутил-4-гідроксіанізолів. Один з найбільш часто вживаних 
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антиоксидантів. Стійкий до високих температур, не розчинний у воді. 

Застосовується для стабілізації масел і жирів, топлених жирів, шпику 

солоного, сухого молока, сумішей для кексів, концентратів супів. Активність 

зростає у присутності похідних галової кислоти, лимонної кислоти, 

аскорбінової кислоти. 

(5.18) 

    2-третбутил-                    3-третбутил-               2,6-дитретбутил-4- 

  4-гідроксианізол                  4-гідроксианізол                   метилфенол 

Бутилгідрокситолуол (іонол ; ВНТ) Е321 один з найбільш поширених 

синтетичних антиокислювачів. Він застосовується для стабілізації рослинних 

масел, топленого жиру, кулінарних жирів. Іонол термостабільний і не 

руйнується у процесі випікання виробів, обробки цукеркових мас. 

Використання похідних фенолів у виробництві жирів дозволяє значно 

підвищити їх стійкість. Так, внесення бутилгідроксианізолу в кількості 0,01% 

від маси лярду підвищує його стійкість в 5-13 разів, внесення іонолу в 

кулінарний жир підвищує його стійкість в 10-12 разів. Похідні фенолів 

вносяться в харчові продукти виключно в малих кількостях, їх ефективність 

тим більше, чим довший індукційний період окиснення. У той же час слід 

пам’ятати, що всі вони затримують процес окиснення жирів тільки 

обмежений час. 

Аноксомер Е323. Застосовується для стабілізації топленого і 

рослинних масел, кулінарних жирів. Термостабільний. Дозволений для 

застосування в Україні. 

Лецитини Е322. Антиоксиданти, емульгатори. Лецитини є 

антиоксидантами і синергістами окиснення олій і жирів. 
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Лактат натрію Е325 – синергіст антиоксидантів, вологоутримуючий 

агент; лактат калію Е326 – синергіст антиоксиданта, регулятор 

кислотності. Лактати застосовуються в кондитерському виробництві, під час 

виробництва морозива. 

   (5.19) 

     лактат натрію                            лактат калію 

Етилендіамінтетраацетат кальцію-натрію Е385 – антиоксидант, 

консервант, комплексоутворювач і етилендіамінтетраацетат динатрій 

(трилон) Е386 – антиоксидант, консервант, синергіст, комплексоутворювач. 

Солі етилендіамінтетраоцтової кислоти (ЕДТА) – це 

комплексоутворювачі, здатні утворювати стабільні комплекси з металами, 

що дозволяє використовувати їх для зв’язування залишкових металів. 

Попереджають окиснення аскорбінової кислоти в соках, потемніння 

картоплі, застосовуються для освітлення вина. 

   (5.20) 

Стабільність комплексів йонів металів з ЕДТА можна показати у 

вигляді наступного ряду: 

Na+ < Са2+ < Fе2+ < Co2+ < Zn2+ < Сu2+ < Рb2+ < Fе3+ 

Кверцетин, дигідрокверцетин – похідні флавонів, отримують з кори 

дуба, модрини і з деяких інших рослин. Володіють сильними 

антиокислювальними властивостями, котрі посилюються у присутності 

лимонної та аскорбінової кислот. Застосовуються при виготовленні 

спеціальних жировмісних продуктів, для просочення пакувальних матеріалів. 

Лимонна кислота Е330 та її солі – цитрати натрію Е331 (одно-, дво- і 

тризаміщені), калію Е332 (дво- і тризаміщений), кальцію Е333 – є 

регуляторами кислотності, стабілізаторами і комплексоутворювачами. 
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    (5.21) 

лимонна кислота 

Дія лимонної кислоти та її солей основане на їх здатності зв’язувати 

метали з утворенням хелатних сполук. Лимонна кислота має приємний, 

м’який смак; застосовується у виробництві плавлених сирів, кондитерських 

виробів, майонезів, маргаринів, рибних консервів. 

Винна кислота Е334 – синергіст антиокисників, комплексоутворювач, 

солі винної кислоти – тартрати Е335, Е336, Е337 – комплексоутворювачі. 

Глюкозооксидаза Е1102 – ферментний препарат, що застосовується як 

антиоксидант. 

Антиокислювальні властивості проявляють також деякі прянощі і їх 

екстракти: аніс, кардамон, коріандр, кріп, фенхель, імбир, червоний перець. 

Деякі з них підвищують стійкість жирів в два-три рази. 
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6. БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ ДОБАВКИ 

 

Біологічно активні добавки (біологічно активні добавки до їжі) – БАД, 

БАД до їжі – природні або ідентичні природним біологічно активні речовини, 

призначені для вживання одночасно з їжею або введення до складу харчових 

продуктів. 

В даний час їх поділяють на три групи – нутріцевтики, 

парафармацевтики і пробіотики (еубіотики), кожна з яких включає декілька 

підгруп. Класифікація біологічно активних добавок до їжі (за підгрупами 

БАД): 

Нутріцевтики (додаткові джерела поживних речовин – нутрієнтів) – 

біологічно активні добавки до їжі, що застосовуються для корекції хімічного 

складу їжі людини, поділяються на: 

• джерела переважно білка і амінокислот; 

• джерела переважно ессенціальних жирних кислот, ліпідів і 

жиророзчинних вітамінів: 

- на основі рослинних олій, 

- на основі риб’ячого жиру; 

• джерела переважно вуглеводів і цукрів; 

• джерела переважно водорозчинних вітамінів; 

• джерела переважно мінеральних речовин (макро- і мікроелементів); 

• джерела переважно харчових волокон. 

Парафармацевтики (джерела речовин, що володіють фізіологічною 

активністю) - біологічно активні добавки до їжі, що застосовуються для 

профілактики, допоміжної терапії та підтримки у фізіологічних межах 

функціональної активності органів і систем організму людини, поділяються 

на такі підгрупи: 

• на рослинній основі: 

- сухі, 

- рідкі; 
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• на основі переробки тваринної сировини: 

- м’ясо-молочної сировини та субпродуктів, 

- риби і морепродуктів. 

Пробіотики – біологічно активні добавки до їжі, до складу яких 

входять живі мікроорганізми та/або їх метаболіти, які мають нормалізуючий 

вплив на склад і біологічну активність мікрофлори травного тракту; 

поділяють на підгрупи: 

• пробіотики на основі чистих культур мікроорганізмів; 

• пробіотики змішаного складу (з додаванням амінокислот, 

мікроелементів, моно- і дисахаридів та ін.). 

Біологічно активні добавки до їжі використовуються у вигляді 

концентратів натуральних або ідентичних до натуральних біологічно 

активних речовин (включаючи ессенціальні харчові речовини) з метою 

збагачення раціону окремими харчовими або біологічно активними 

речовинами та їх комплексами для оптимізації вуглеводного, жирового, 

білкового, вітамінного та інших видів обміну речовин при різних 

функціональних станах, для нормалізації та/або поліпшення функціонального 

стану органів і систем організму людини (в т.ч. за рахунок 

загальнозміцнюючої, тонізуючої, заспокійливої та інших видів дії при різних 

функціональних станах), для зниження ризику захворювань, для нормалізації 

мікрофлори шлунково-кишкового тракту, а також як ентеросорбенти. 

Якість біологічно активних добавок до їжі визначається сукупністю 

характеристик, які зумовлюють споживчі властивості, ефективність і безпеку 

БАД. 

Гігієнічні вимоги до безпеки та ефективності БАД для продуктів 

харчування встановлюються спеціальними санітарно-епідеміологічними 

правилами і нормативами (СанПіН). 

Початковою сировиною для отримання біологічно активних добавок до 

їжі можуть служити джерела (продукти) рослинного, тваринного, 
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мінерального і мікробного походження, їх компоненти або синтетичні 

аналоги, нешкідливі для людського організму. 

Як рослинні джерела БАД можуть використовуватися, наприклад, 

харчові та лікарські рослини, до складу яких входять біологічно активні 

речовини з встановленими ефектами позитивного фізіологічного впливу. 

Однак заборонено використовувати у складі БАД рослини, що містять 

токсичні, сильнодіючі і наркотичні компоненти. Поряд з наземними 

рослинами для отримання БАД використовують також морські водорості. 

До перспективних джерел тваринного походження відносяться різні 

види риби і морепродуктів. 

Багато джерел макро- і мікроелементів мають мінеральне походження. 

З рослинних і тваринних об’єктів біологічно активні речовини 

виділяють за допомогою фізичних методів. При цьому не допускається без 

особливого дозволу МОЗ використання під час виробництві БАД до їжі 

рослинної сировини і продуктів тваринництва, отриманих із застосуванням 

генної інженерії (трансгенних продуктів). Поряд з фізичними методами для 

отримання біологічно активних добавок можуть використовуватися хімічний 

і мікробіологічний синтези. 

Основні групи біологічно активних добавок до їжі: 

Нутріцевтики. Представники першої групи БАД до їжі – нутріцевтики 

– є, як правило, природними інгредієнтами їжі. До них належать вітаміни та 

їх попередники, поліненасичені жирні кислоти – ПНЖК, в тому числі родини 

ω-3, фосфоліпіди, окремі макро- і мікроелементи, наприклад кальцій, ферум, 

селен, цинк, йод, флуор , незамінні амінокислоти, деякі моно- і дисахариди , а 

також харчові волокна – целюлоза, пектини та ін. 

Схема, наведена на рис. 6.1, ілюструє основні ефекти застосування 

нутріцевтиків у складі раціону харчування. 

Нутріцевтики дозволяють кожній конкретній людині, навіть при 

стандартному наборі продовольчого кошика, мати свій індивідуальний 

раціон харчування, оптимальний склад якого залежить від потреб організму в 
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нутрієнтах. Ці потреби формуються багатьма чинниками, до яких 

відносяться: стать, вік, фізичні навантаження, особливості біохімічної 

конституції і біоритми людини, її фізичний стан (емоційний стрес, вагітність 

жінки тощо), екологічні умови середовища її перебування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6.1. Функціональна роль нутріцевтиків 
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речовин, а також можливість цілеспрямовано змінювати обмін окремих 

речовин, наприклад токсикантів, за рахунок впливу на ферментні системи 

метаболізму ксенобіотиків. 

Розглянуті ефекти застосування нутріцевтиків забезпечують умови 

первинної та вторинної профілактики різних аліментарно залежних 

захворювань, до яких відносяться ожиріння, атеросклероз та інші серцево-

судинні захворювання, злоякісні новоутворення і імунно-дефіцитні стани. 

В даний час випускається велика кількість фірмових препаратів, що 

містять окремі групи нутріцевтиків або їх комбінації. До таких препаратів 

належать вітамінні та вітамінно-мінеральні комплекси, препарати 

фосфоліпідів, зокрема лецитину, та ін. 

Парафармацевтики. Парафармацевтики – це мінорні компоненти їжі. 

До них можуть бути віднесені органічні кислоти, біофлавоноїди, кофеїн, 

регулятори пептидів. 

До групи парафармацевтиків належать також біологічно активні 

добавки, що регулюють апетит і сприяють зменшенню енергетичної цінності 

раціону. 

Основні функції та ефекти, які визначають функціональну роль 

парафармацевтиків: 

Основні функції: 

• регуляція мікробіоценозу шлунково-кишкового тракту; 

• регуляція нервової діяльності; 

• регуляція (в фізіологічних межах норми) функціональної активності 

органів і систем (секреторної, травної та ін.); 

• адаптогенний ефект. 

Специфічні ефекти: 

• радіопротекторна дія; 

• імуномодулююча дія; 

• антиоксидантна дія; 

• підвищення резистентності до інфекцій; 
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• адаптогенна дія. 

Добова доза парафармацевтика (діючого початку парафармацевтика – 

для композиції) не повинна перевищувати разову терапевтичну дозу, 

визначену при застосуванні цих речовин як лікарських засобів. 

На відміну від лікарських засобів, ефект парафармацевтиків 

реалізується шляхом ініціації універсальних механізмів адаптаційних реакцій 

організму на вплив подразників різної природи діючі начала 

парафармацевтиків – органічні компоненти харчових і лікарських рослин, 

продуктів моря, компоненти живих тканин, продукти на основі композицій 

мікроорганізмів (або їх синтетичні аналоги ) – специфічно підтримують або 

регулюють функції окремих органів і систем організму людини при 

відсутності токсичних і побічних ефектів, а кількісні зміни параметрів 

функціонування систем та органів організму лежать в межах їх фізіологічної 

норми. 

Сукупність перерахованих ефектів забезпечує організм людини 

здатністю адаптуватися до екстремальних умов. Застосування 

парафармацевтиків є ефективною формою допоміжної терапії. 

Пробіотики. Пробіотики – препарати і продукти харчування, до складу 

яких входять речовини мікробного і немікробного походження: живі 

мікроорганізми – представники нормальної мікрофлори (монокультури або їх 

комплекси), їх структурні компоненти, метаболіти і речовини іншого 

походження, що стимулюють ріст і активність біфідобактерій і лактобацил – 

представників нормальної мікрофлори. 

Ефективність пробіотика залежить від його складу, а також від стану 

мікробної екології людини, яка пов’язана з індивідуальними особливостями 

людини (статтю, віком), умовами проживання та іншими факторами. 

Джерелами пробіотиків є наступні види мікроорганізмів: Bacillus 

subtilis, Bifidobacterium adolescentis, B. bifidum, B. breve, B. infantis, B. 

longum, Enterococcus faecalis, E. faecium, Escherichia coli, Lactobacillus 

acidophilus, L. casei, L. delbrueckii subsp. bulgaricus, L. helveticus, L. 
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fermentum, L. lactis, L. rhamnosus, L. salivarius, L. plantarum, Lactococcus, 

Leuconostoc, Pediococcus, Propionibacterium acnes, Saccharomycesboulardii, 

Streptococcus cremoris, S. lactis, S. salivarius subsp. thermophilus, Clostridium 

butiricum. 

Мікроорганізми, які використовують як пробіотики, повинні мати 

високу швидкість росту, колонізаційний потенціал (стійкість до низьких рН, 

жовчних кислот, антимікробних субстанцій) в харчовому тракті, стабільні 

характеристики клінічної та технологічної ефективності, чіткі фізіолого-

біохімічні і генетичні маркування, бути сумісними з іншими 

мікроорганізмами, присутніми в шлунково-кишковому тракті і не проявляти 

побічних ефектів під час тривалого використання. 

Основні процеси, що забезпечують позитивний ефект пробіотиків на 

основі живих мікроорганізмів на організм людини через нормалізацію його 

мікробної екології, наведені нижче: 

Основні функції: 

• інгібування росту потенційно шкідливих мікроорганізмів у результаті 

продукції антимікробних субстанцій, активації імуно-компетентних 

клітин; 

• стимуляція росту представників флори в результаті продукції вітамінів 

та інших рістстимулюючих факторів, нейтралізація токсинів і 

нормалізація рН; 

• зміна мікробного метаболізму, що виявляється в підвищенні або 

зниженні активності ферментів. 

Специфічні ефекти: 

• антибактеріальні властивості; 

• антимутагенні властивості; 

• антиканцерогенні властивості; 

• поліпшення метаболізму лактози; 

• зниження рівня сироваткового холестерину; 

• стимуляція імунної системи. 
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Позитивний вплив пробіотиків на організм людини має бути 

підтверджений лабораторними дослідженнями та клінічними 

випробуваннями. 

Біологічно активні добавки до їжі стали відмітною особливістю 

раціону харчування в XXI столітті. Основна причина появи величезного 

асортименту БАД пов’язана зі змінами способу життя, харчового статусу і 

структури харчування сучасної людини. При скороченні кількості вживаної 

натуральної їжі, пов’язаній, зокрема, зі зниженням в сучасних умовах рівня 

енерговитрат, виключається можливість навіть теоретичного забезпечення 

організму всіма необхідними нутрієнтами з традиційними продуктами 

харчування. Широке застосування біологічно активних добавок під час 

безпосереднього прийому з їжею або в складі харчових продуктів може 

вирішити проблему мікронутрієнтного дефіциту. 

З метою забезпечення оптимального харчування в даний час уточнені 

адекватні і максимальні рівні споживання харчових і біологічно активних 

речовин відповідно до фізіологічних норм їх споживання для сучасної 

людини з урахуванням її статі, віку, фізіологічного стану, фізичного 

навантаження і деяких інших факторів. 

При цьому в умовах самостійного, вільного вибору харчових продуктів 

і формування раціону з урахуванням правил раціонального харчування 

Всесвітньою організацією охорони здоров’я не рекомендується прийом 

невиправдано великих доз препаратів вітамінів, вітамінно-мінеральних 

комплексів, білків, амінокислот, харчових волокон та інших добавок до їжі, 

оскільки, як правило, в їхніх торгівельних формах (драже, таблетках тощо) 

міститься доза, що забезпечує добову потребу, що достатньо для 

профілактики нутрієнтного дефіциту, тоді як надмірне споживання однієї 

харчової речовини може стати причиною порушення обміну іншої або 

створити додаткове навантаження на нирки при виведенні з організму його 

надлишку. 
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