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Харчові добавки 

 

 Харчові добавки – це природні або синтетичні речовини які навмисно вводяться 
у харчові продукти для придання їм заданих властивостей, але самі по собі не 
використовуються у якості харчових продуктів. Використання харчових добавок може 
бути направлено на поліпшення зовнішнього виду і смакових властивостей продукту, 
зберігання якості продукту у процесі його зберігання або прискорення строків 
виготовлення харчових продуктів. 

Основні вимоги, які пред’являються до них – їх не шкідливість при будь-якому 
тривалому вживанню цього продукту у реально добовій кількості. Харчові продукти, 
як правило, повинні виготовлятися без харчових добавок. 

За останнє десятиліття кількість харчових добавок, що використовується в 
харчовій промисловості, різко збільшилася. Наявність харчових добавок у продуктах, 
як правило, повинна вказуватися на упаковці, яка вживається, етикетці, пляшці, пакеті 
і т. д. у розділі рецептури. Харчові добавки можуть позначатися як індивідуальна 
речовина, наприклад – нітрит калію, лецетин; або груповою назвою – консервант, 
емульгатор і т. д. У Європейському Союзі розповсюджено позначення харчових 
добавок у виді індексів Е (від слова Europe) з трьох – або чотиризначним номером, що 
замінює собою назву харчових добавок. 

Споживачу важко орієнтуватися у тій наявності харчових добавок, які практично 
є майже у кожному харчовому продукту. На сьогодні у різних державах світу у 
виробництві харчових продуктів використовується біля 500 харчових добавок. Із них у 
державах східної Європи допущено використання у харчовій промисловості і їх 
наявність у імпортних продуктах 250 харчових добавок. Три харчові добавки 
заборонені для використання: Е 121, Е 123 і Е 240. Крім того, існує ціла група 
харчових добавок, які не сертифіковані у державах східної Європи. 

Список харчових добавок, які не мають дозволу на використання у харчовій 
промисловості: Е 103, 107, 125, 127, 128, 140, 153-155, 160d, 160f, 166. 173-175, 180, 
182, 209, 213-219, 225-228, 230-233, 237, 238, 241, 252, 263, 264,281-283, 302, 303, 305, 
308-314, 317, 318, 323-325, 328, 329, 343-345, 349-352, 355-357, 359, 365-368, 370, 375, 
381, 384, 387-390, 399, 403, 408, 409, 418, 419, 429-436, 441-444, 446, 462, 463, 465, 467, 
474, 476-480, 482-489, 491-496, 505, 512, 519-523, 535, 537, 538, 541, 542, 550, 552, 554-
557, 559, 560, 574, 576, 577, 579, 580, 622, 623-625, 628, 629, 632-635, 640, 641, 906, 
908-911, 913, 916-919, 922, 923, 924b, 925, 926, 929, 942, 943а, 943b, 944-946, 957, 959, 
1000, 1001, 1105, 1503, 1521. 

 


