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ВСТУП 
 

Харчова хімія – один з розділів хімічної науки, значення якої, враховуючи 
роль харчування в житті суспільства, безмежно важливе. Це наука про хімічний 
склад продуктів (сировина, стратегічні напівфабрикати, готові продукти 
харчування), її зміни в ході технологічного потоку під впливом різних факторів 
(фізичних, хімічних, біохімічних тощо), у тому числі ліпідно-білкової, ліпідно-
вуглеводної, білок-білкової, білок-вуглеводної взаємодії, загальних 
закономірностях цих перетворень. Вона включає вивчення взаємозв’язку 
структури та властивостей харчових речовин та її вплив на властивості та 
харчову цінність продуктів харчування.  

Харчова хімія також приділяє увагу методам виділення, фракціонування, 
очищення харчових речовин (білків, вуглеводів, ліпідів тощо), їх каталітичній 
модифікації. Невід’ємною частиною харчової хімії є розділи, присвячені 
харчовим і біологічним добавкам, забруднювачам харчової сировини та 
продуктів. 

Рішення всіх перелічених питань вимагає знання методів дослідження 
харчової сировини та готових продуктів. Ця наука передбачає як розробку 
нових принципів і методів аналізу харчових систем, так і вивчення будови 
окремих компонентів, їх функцій і взаємозв’язку з іншими компонентами. 

Харчова хімія має в основі досягнення фундаментальних дисциплін, науки 
про харчування та дуже тісно взаємодіє з біотехнологією, мікробіологією, 
широко використовує в своїй практиці різноманітні методи дослідження. Ця 
галузь знань дуже швидко розвивається в сучасному світі. Основні напрями цієї 
науки направлені на створення сучасних технологій виробництва продуктів 
харчування. 

 
ЗАДАЧІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
 
1. ЗНАТИ: 
 
1.1. Загальну характеристику і класифікацію хімічних компонентів 

харчових систем. 
1.2. Хімічний склад харчових продуктів. 
1.3. Перетворення хімічних компонентів в процесі технологічних 

процесів виробництва їжі. 
1.4. Основні групи харчових та біологічно-активних добавок і їх вплив 

на харчову цінність продуктів і їх безпечність. 
1.5. Токсичні речовини, їх класифікацію та джерела надходження в 

харчові системи. 
1.6. Сучасні напрями забезпечення безпеки харчових продуктів та 

продовольчої сировини. 
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1.7. Поняття, визначення, терміни: білки, ліпіди, вуглеводи, вітаміни, 
ферменти, зв'язана волога, харчові добавки, біологічно-активні добавки, «Е»-
коди, мікотоксини. 

 
2. ВМІТИ: 
 
2.1. Визначати роль хімічних компонентів їжі у харчуванні людини. 
2.2. Використовувати методи визначення вмісту хімічних компонентів в 

харчових системах. 
2.3. Визначати групи харчових добавок за «Е»-кодифікацією. 
2.4. Визначати вміст вільної і зв'язаної вологи в харчових продуктах. 
2.5. Розробляти заходи  по профілактиці харчових отруєнь. 
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Розгляд питань за темами навчального курсу дисципліни 

 
Тема 1. Хімія харчових речовин та харчування людини 

 
Вивчаючи тему слід ознайомитись із головними проблеми, що виникають 

перед суспільством  у наші часи є такі, що переважають на усіма іншими: 
– забезпечення населення продуктами харчування; 
– забезпечення енергією; 
– охорона навколишнього середовища, екологічна та радіаційна безпека 

населення, уповільнення негативної дії інтенсивної виробничої діяльності та 
захист людини від результатів негативно діяльності. 

Однією з найскладніших задач є забезпечення населення продуктами 
харчування. Харчування з моменту народження і до останнього дня життя 
людини впливає на його організм.  Інгредієнти харчових речовин потрапляють 
в організм людини з їжею і перетворюються в процесі метаболізму у результаті 
складних біохімічних перетворень в структурні елементи клітин, забезпечують 
наш організм пластичним матеріалом та енергією, створюють необхідну 
фізіологічну та розумову працездатність, визначають здоров’я, активність і 
тривалість життя людини, його здатність до сприйняття. Стан харчування є 
одним із важливіших факторів, що визначає здоров’я нації. 

Як фахівці готельно-ресторанних справи зверніть увагу, що продукти 
харчування повинні не тільки задовольняти потреби людини в основних 
речовинах живлення та енергії, але і виконувати профілактичні та лікувальні 
функції. На рішення цих задач направлена концепція державної політики в 
галузі здорового харчування населення України. 

Зверніть увагу, що в останнє десятиріччя спостерігається тенденція до 
різкого погіршення здоров’я населення  України: продовжує падати середня 
тривалість життя людини (58 років у чоловіків та 73 роки у жінок – це значно 
нижче ніж в розвинутих країнах; збільшується загальне захворювання людей). 
Лідируюче місце серед причин захворюваності та смертності займають 
серцево-судинні та онкологічні захворювання, розвиток яких пов'язаний 
певною мірою з харчуванням. Знижується рівень грудного вигодовування, 
погіршуються показники здоров’я та антропометричні  характеристики дітей, 
підлітків, а також стан здоров’я  людей похилого віку. Однією з найважливіших 
причин такого стану є незадовільне харчування. У більшості населення, по 
даним Інституту харчування, неповноцінне харчування обумовлене 
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недостатньою кількістю вживання харчових речовин, вітамінів, макро- та 
мікроелементів.  

Для з’ясування питання необхідно враховувати важливі порушення 
харчового статусу:  

– надлишкове вживання тваринних жирів; 
– дефіцит поліненасиченних жирних кислот; 
– дефіцит повноцінних тваринних білків; 
– дефіцит вітамінів. 

Вважають, що людина помирає не від певної хвороби, а від свого способу 
життя. “Наше здоров’я в наших руках” проста істина, основа здорового способу 
життя. Здоровий спосіб життя – це фізична активність, правильне харчування 
без переїдання і порушення режиму, відмова від шкідливих звичок (пияцтво, 
куріння), зловживання окремими продуктами. Почуття міри треба виховувати з 
молоду. При курінні значно страждає обмін речовин. Підраховано, що одна 
випалена цигарка нейтралізує половину добової потреби організму у вітаміні С. 
В наш час багато осіб (особливо дівчата) окремі приймання їжі замінюють 
палінням, щоб зменшити масу тіла. Але це ж досягається за рахунок отруєння 
тютюнового диму, тобто за рахунок здоров’я. 

 
Питання до самостійної роботи за темою: 

 
1. Дати визначення дисципліни харчова хімія. Коло питань дослідження 

дисципліни. 
2. Значення дисципліни харчова хімія у створенні сучасних продуктів 

харчування. 
3. Структура та методи харчової хімії. 
4. Основні розділи харчової хімії. 
5. Історичні етапи розвитку та становлення харчової хімії. 

 
Тема 2. Білкові речовини 

 
Білки – це органічні високомолекулярні сполуки, до складу більшості яких 

входять п’ять елементів: азот, вуглець, кисень, водень і сірка. Молекули білків 
побудовані із залишків амінокислот, з’єднаних між собою пептидними 
зв’язками -CО-NH-. Різноманітність білків визначається послідовністю 
розміщення залишків великої кількості 22 видів амінокислот. 

Білки складають найважливішу частину всіх клітин і тканин живих 
організмів. Організм людини, наприклад, на 60% (на суху масу) складається з 
білкових речовин. До того ж, якщо жири і вуглеводи у тій чи іншій мірі 
взаємозамінні, то нестача білка не може бути нічим компенсована. 

Надходячи в організм, білки продукту зазнають дії ферментів і гормонів, 
перетворюються в амінокислоти, з яких вони складалися. Амінокислоти 
всмоктуються через стінки кишечнику у кров. Частина їх надходить до печінки, 
де відбуваються їх подальші перетворення, а більша частина розноситься до 
тканин і органів, де амінокислоти витрачаються на побудову і оновлення 
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клітин, а також на побудову і оновлення біологічно активних речовин – 
ферментів і гормонів. Нарешті, деяка частина амінокислот с джерелом енергії 
для організму, головним чином при нестачі вуглеводів і жирів. 

Організм людини має здатність утворювати потрібні амінокислоти з інших 
амінокислот. Але є 8 амінокислот, які організм людини не здатний синтезувати, 
але які входять до складу білкових речовин людини. Ці амінокислоти носять 
назву “незамінні”, вони повинні надходити в організм зовні, з продуктами 
харчування. 

Потреба людського організму у білках становить 1,1 – 1,5г на день на 1кг 
маси тіла. Отже, потреба дорослої людини у білках на добу у середньому 100г. 
У харчовому раціоні за рахунок білка повинно бути забезпечено 12 – 14% 
калорійності. 

Основними джерелами білка в харчуванні є м’ясні, рибні і зернобобові 
продукти. Найбільше білка міститься у сирах – 25%, горосі і квасолі – 22-23%, 
різних видах м’яса, риби, птиці – 16-20%, яйцях – 13%, крупах – 12-13%, 
житньому хлібі – 5-6%, пшеничному – 8%, молоці – 2,9%, овочах і плодах – не 
більше 2%. 

 
Питання до самостійної роботи за темою: 

 
1. Амінокислоти: класифікація, властивості. 
2. Фізико-хімічні властивості білків. 
3. Поліпептидна будова білків. 
4. Білки в харчуванні людини. 
5. Класифікація білків харчової сировини. 
6. Білки злакових. 
7. Білки бобових культур. 
8. Білки олійних культур. 
9. Білки картоплі, овочів та плодів. 
10. Білки м’яса та молока. 
11. Нові форми білкової їжі. 
12. Перетворення білків у технологічному потоці. 
13. Яким чином визначити наявність білків у харчових продуктах. 
14. Значення білків у харчуванні людини. 
15. Рекомендовані норми білка в харчуванні. 
16. Відомі методи якісного та кількісного визначення білків. 
17. Функціональні властивості білків. 

 
Тема 3. Вуглеводи 

 
Вуглеводи синтезуються  у зелених частинах рослин. Вони є важливим 

енергетичним компонентом їжі, за кількістю переважаючи в ній усі інші 
компоненти. 

Вуглеводи – це речовини, що складаються з вуглецю, кисню і водню із 
загальною формулою Cn(H2O)m. Усі вуглеводи поділяють на дві групи: 
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моносахариди і полісахариди, які у свою чергу поділяються на полісахариди 
першого порядку (сахароза, мальтоза, лактоза) і полісахариди другого порядку 
– високомолекулярні вуглеводи (крохмаль, клітковина). 

Моносахариди (глюкоза, фруктоза) – у харчовому відношенні такі 
вуглеводи, що найлегше засвоюються: без участі  ферментів вони у незмінному 
стані всмоктуються через стінки кишечнику у кров. 

Глюкоза широко поширена у рослинному світі, де знаходиться у насіннях, 
плодах, листях і коренях рослин у вільному стані або у складі полісахаридів 
(крохмалю, клітковини). Багато її у соку винограду (до 10%), у бджолиному 
меді (близько половини вмісту сухих речовин). Глюкоза зброджується 
дріжджами, негігроскопічна, Солодкість її складає 70% солодкості сахарози. 

Фруктоза (левульоза, плодовий цукор) разом із глюкозою знаходиться у 
багатьох плодах, овочах і ягодах. На повітрі фруктоза гігроскопічна, при 
кип'ятінні водного розчину швидко розкладається. За солодкістю у 1,5 рази 
переважає сахарозу. Як і глюкоза зброджується дріжджами. 

Сахароза – найпоширеніший у рослинному світі цукор. Її багато у 
цукровому буряку, цукровій тростині ( з яких її одержують у промисловості), 
плодах дині, кавуна. Добре зброджується дріжджами. Піддається гідролізу, 
розкладаючись на складові компоненти – глюкозу і фруктозу. Суміш цих 
цукрів має назву інвертований цукор, який має анти кристалізаційні 
властивості. 

Мальтоза  під час гідролізу розкладається на дві молекули глюкози. У 
вільному стані мальтоза у природі зустрічається головним чином у насіннях 
злакових, особливо при їхньому проростанні. Зброджується дріжджами у 
присутності глюкози. 

Лактоза (молочний цукор) під час гідролізу розкладається на галактозу і 
глюкозу. Вона міститься у молоці всіх ссавців, у коров'ячому молоці, 
наприклад, її 4-5% Зброджується лактоза лише тими видами дріжджів, де 
присутній фермент лактоза. 

Сахари як харчові продукти ціняться в основному за солодкість. Якщо 
солодкість сахарози умовно прийняти за 100 одиниць, то відносна солодкість 
фруктози 173 одиниці, глюкози - 73, ксилози - 40, мальтози – 32.5, галактози – 
32,1, лактози – 16 одиниць 

Крохмаль – найважливіший за харчовою цінністю полісахарид. Він 
міститься у всіх рослинах, використовуючи роль запасної живильної речовини. 
Наприклад, у зернах різних злаків крохмалю міститься від 55 до 80%, у 
картоплі – 75%. Зерно крохмалю складається з двох компонентів – амілози і 
амілопектину, формула того й іншого (C6H10O5)n, але  у амілозі n=200–1000, а у 
амілопектині досягає до 20000. Кип’ятінням з розведеними кислотами крохмаль 
перетворюється в глюкозу, ферментативним же гідролізом (солодовою 
амілазою) – в основному у мальтозу. 

Целюлоза (клітковина) міститься у всіх рослинних продуктах, являючись 
несучою речовиною. Практичного значення як джерело енергії у харчовому 
раціоні вона не має, засвоюючись приблизно на 25%, але сприяє нормальній 
функції кишечнику, подразнюючи стінки кишок, вона викликає їх рух – 
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перистальтику. 
Пшеничний хліб з муки другого сорту, житній хліб, овочі треба включати в 

меню щоденно. Багато целюлози міститься у сушених овочах (2,9–14%), свіжих 
ягодах (2–5%), свіжих овочах (1–1,5%). На добу рекомендується вживати 10-
15г целюлози. 

Чиста целюлоза – біла гігроскопічна маса волокнистої будови без смаку і 
запаху. У воді слабо набухає, стійка проти дії розведених кислот і лугів. 
Повним кислотним гідролізом целюлоза як і крохмаль, перетворюється у 
глюкозу. 

До нехарчових вуглеводів належать також пектинові речовини, які не 
засвоюються організмом, але відіграють важливу роль у фізіології харчування і 
харчовій технології. Вони утворюють  комплексні сполуки з важкими 
металами, виводячи їх з організму. У кислому середовищі в присутності цукру 
утворюють драглі. На цій їх властивості  побудовано виробництво джему, 
повидла, мармеладу і пастили. Найбільша кількість пектинових речовин 
міститься у яблуках, айві, абрикосах та сливах (до 1,5%). 

Поступаючи в організм людини, всі складні вуглеводи піддаються 
гідролітичному розпаду, перетворюючись у глюкозу, яка через стінки 
кишечнику безпосередньо всмоктується у кров. Нормальний вміст глюкози у 
крові близько 0,1%. Ця кількість регулюється печінкою: якщо цукру багато, 
його надлишок відкладається у печінці у вигляді тваринного крохмалю – 
глікогену, якщо мало, то глікоген перетворюється у глюкозу і надходить у кров. 

Якщо організм отримує достатню кількість вуглеводів, то саме вони, а не 
жири і білки є джерелами енергії. Надлишок же буде перетворюватись у жир і 
відкладатися у вигляді запасів. 

Добова норма дорослої людини у вуглеводах 500г. Не дивлячись на таке 
невелике споживання, в організмі людини вміст вуглеводів не перевищує 2%.  

 
Питання до самостійної роботи за темою: 

 
1. Загальна характеристика вуглеводів. 
2. Роль вуглеводів у живій природі. 
3. Фізіологічне значення вуглеводів. 
4. Моносахариди: класифікація, номенклатура, будова молекули, фізичні та 

хімічні властивості. 
5. Олігосахариди: номенклатура, характеристика окремих представників. 
6. Полісахариди (глікани); класифікація, номенклатура, характеристика 

окремих представників. 
7. Вуглеводи, що засвоюються і не засвоюються. 
8. Перетворення вуглеводів під час виробництва харчових продуктів. 
9. Методи визначення вуглеводів в харчових продуктах. 
10. Полісахариди рослинного походження. 
11. Полісахариди тваринного походження. 
12. Харчові волокна. 
13. Пектинові речовини. 
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Тема 4. Ліпіди (жири та олії) 
 
Жири (ліпіди) і жироподібні речовини (ліпоїди) об’єднуються загальною 

назвою ліпіди. Жири в організмі людини виконують роль постачальників 
енергії. Наявність жирів у їжі надає різним стравам високі смакові якості, 
сприяє збудженню апетиту, що має найважливіше значення для нормального 
травлення. 

Жири поділяються на тваринні (більшою частиною тверді при кімнатній 
температурі) і рослинні, або олії, значно рідкі. 

За хімічним складом жири являють собою складні ефіри триатомного 
спирту гліцерину та жирних кислот різної довжини вуглецевого ланцюжка й 
ступеня насиченості. 

Жирні кислоти поділяються на насичені та ненасичені. З насичених жирних 
кислот частіше зустрічаються пальмітинова та стеаринова. Вони частіше 
зустрічаються у жирах твердого походження. 

Ненасичені жирні кислоти різняться за ступенем “ненасиченості” – 
мононенасичені (один ненасичений зв’язок між вуглицевими атомами) і 
поліненасичені, коли таких зв’язків декілька. Мононенасиченою є олеїнова 
кислота. 

Особливе значення мають поліненасичені жирні кислоти – лінолева, 
ліноленова, арахідонова. Ці кислоти не синтезуються організмом людини і тому 
є “незамінними”. Коли вони відсутні, спостерігаються припинення росту, зміна 
проникності судин, некротичне ураження шкіри. 

Попадаючи в організм людини, жири гідролізуються на складові частини. 
Гліцерин, що утворився, безпосередньо всмоктується слизовою оболонкою 
кишечнику з утворенням речовин, які також всмоктуються. Жовчні кислоти є 
емульгаторами, перетворюючи жири у тонку емульсію, а також активаторами 
ліпази – ферменту, що каталізує гідроліз жирів. 

За рахунок жиру у харчовому раціоні повинно забезпечуватися 30% добової 
енергетичної потреби. Оптимальний у біологічному відношенні баланс 
створюється включенні у добовий раціон 70–80% тваринних жирів і 20–30% 
рослинних. Щоденна норма жирів для дорослої людини близько 100г. 
Джерелами рослинних жирів є олії (99,9%), горіхи (53–56%), крупи – вівсяна 
(6,9%) та гречана (3,3%). Джерелами тваринних жирів є шпик свинячий (90–
92%), вершкове масло (72–82%), жирна свинина (42%), ковбаси (20–40%), 
сметана (30%), сири (15–30%). 

Складовою частиною жирів є жироподібні речовини (ліпоїди). Вони 
приймають активну участь в обміні речовин. Серед них у природі особливо 
розповсюджені фосфоліпіди і стерини. 

Фосфоліпіди, як і жири, - складні ефіри гліцерину і жирних кислот, але 
містять ще фосфорну кислоту та аміноспирти. Найпоширеніший фосфоліпід – 
лецетин – є біологічним антагоністом холестерину, стимулює розвиток 
організму, що росте, сприятливо впливає на діяльність нервової системи, 
печінки, стимулює кровотворення, підвищує опірність організму токсичним 
речовинам, покращує засвоєння жирів, перешкоджає розвиткові атеросклерозу. 
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Найбільше фосфоліпідів у яйці (3,4%), відносно багато їх у зернобобових 
(0,3–0,9%), нерафінованих оліях (1 – 2%), сирах  (0,5–1,1%), м ' ясі (0,8%), рибі 
(0,3–2,4%), хлібі (0,3%). Овочі і плоди містять невелику кількість фосфоліпідів 
(0,1%). 

Особливо важливе значення серед стеринів має холестерин, що бере участь 
в організмі в утворенні жовчних кислот, які, будучи емульгаторами, реагують з 
жирними кислотами з утворенням вітаміну D, а також у регуляції проникності 
стінок клітин. Найбільше холестерину міститься у яйцях (0,57%), сирі (0,28–
1,6%), вершковому маслі (0,17–0,21%), м'ясних субпродуктах (0,13-0,27%). 
Добова норма його для людини – 500мг, але для літніх і схильних до 
атеросклерозу вона повинна бути зменшена до 300мг.   

 
Питання до самостійної роботи за темою: 

 
1. Загальна характеристика і класифікація ліпідів. 
2. Прості ліпіди. Складні ліпіди. 
3. Нейтральні жири і вільні жирні кислоти. 
4. Роль ліпідів в живій природі. 
5. Будова та склад ліпідів. 
6. Методи виділення ліпідів з сировини. 
7. Харчова цінність олій та жирів. 
8. Перетворення ліпідів при виготовленні продуктів харчування. 

 
Тема 5. Мінеральні речовини 

 
Поряд з органічними речовинами у клітинах живих організмів містяться 

сполуки, що складають велику групу мінеральних речовин. До них належать 
вода і різні солі. 

Вода не має енергетичної цінності, але без води життя неможливе. Добова 
потреба у воді у середньому 35-40мл на 1кг маси тіла, тобто близько 2,5л. 

Всі елементи, що входять до складу тіла людини, поділяються на дві групи: 
макроелементи – кількість яких перевищує 0,001% (кисень, вуглець, водень, 
кальцій, калій, азот, фосфор, сірка, магній, натрій, фтор, залізо), і 
мікроелементи – доля яких складає від 0,001 до 0,000001% (марганець, цинк, 
мідь, бор, молібден, кобальт). 

Хлор, що входить до складу кухонної солі, бере участь у творенні 
шлункового соку, формуванні плазми, активізує ряд ферментів. Сіль надає 
смаку їжі, підтримує нормальну кількість рідини у крові і тканинах, впливає на 
сечовиділення, діяльність нервової системи, кровообіг. В організмі людини 
міститься близько 300г солі. У середньому на день треба вживати до 12г солі – 
3-4г у натуральних харчових продуктах, решту – додаючи її при варенні їжі. 

Кальцій в основному входить до складу кісткової тканини (99% усього, що є 
в організмі людини). Але решта теж має велике значення, беручи участь у 
різних процесах обміну речовин. 

Добова норма кальцію для дорослих 900мг, для дітей, вагідних та 
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годувальниць – до 2000мг. Солі кальцію присутні майже у всіх харчових 
продуктах. Багато їх у легкозасвоюваній формі в молоці (0,12%), сирі (1%), 
яєчному жовтку (0,25%). 

Фосфор приймає участь у творенні кісткової тканини, входить до складу 
нервової тканини. Добова норма фосфору для дорослої людини 1600мг. Багато 
фосфору міститься в горіхах, хлібі (0,2%), крупах (0,35%), м’ясі (0,18%), 
мозках, печінці, рибі (0,25%), яйцях, сирі (0,5-0,6%), молоці (0,09%). 

Магній приймає участь в формуванні кісток, регуляції роботи нервової 
клітини, в обміні вуглеводів і енергетичному обміні, сприяє виведенню з 
організму надмірної кількості холестерину. Добову норму в 500 мг можна 
отримати, вживаючи в їжу хліб  з борошна грубого помелу (0,18%), гречану та 
ячнєву крупи (0,07%),  морську рибу (0,03%). 

Калій має велике значення для забезпечення нормальної діяльності 
сердцевосудинної системи. Добова потреба організму в калію дорівнює 2–3г. 
Багато калію у баштанних культурах, яблуках, куразі, ізюмі (0,5–1,1%). 

Залізо має виключно важливе значення у кровотворенні. Потреба у залізі 
(14мг на день) покривається харчовим раціоном. Багато його у печінці, нирках, 
бобових (6–20мг%). 

Йод потрібен організму у незначній кількості (100–150мкг на день), але 
відсутність його у харчових продуктах призводить до порушення діяльності 
щитовидної залози. Багато йоду містить морська риба і продукти моря (до 
50мг%). 

 
Питання до самостійної роботи за темою: 

 
1. Класифікація мінеральних речовин. 
2. Які хімічні речовини відносяться до мікроелементів.  
3. Які функції виконують мінеральні речовини в організмі людини. 
4. Які елементи відносяться до макроелементів. 
5. Які наслідки виникають при дефіциті мінеральних речовин в організмі 

людини і як цьому запобігти. 
6. Методи визначення макро- і мікроелементів. 

 
Тема   6. Харчові кислоти 

 
Майже у всіх харчових продуктів містяться кислоти або у вільному 

вигляді, або у вигляді солей. Кислоти надають смакову специфіку продуктам, 
підвищують їхню поживну цінність, а у ряді випадків сприяють і збереженню 
продуктів. В основному вони містяться у свіжих плодах і ягодах, де 
представлені в основному яблучною, лимонною і винною кислотами (у сумі від 
0,3 до 1%). В інших продуктах органічні кислоти утворюються у процесі 
технологічної обробки (у процесі бродіння тіста, при квашенні овочів, у процесі 
бродіння і формування вин), виконують роль смакових речовин, а інколи і 
бактерицидних (наприклад, молочна кислота у квашенні). 

Потреба організму в органічних кислотах складає близько 2г на день. 
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Питання до самостійної роботи за темою: 
 
1. Класифікація і властивості харчових кислот. 
2. Джерела надходження харчових кислот в харчові системи. 
3. «Е»- кодифікація харчових кислот. 
 

Тема 7. Вітаміни 
 

Біологічна роль вітамінів полягає у їх регуляторній дії на обмін речовин. 
Вітаміни впливають на засвоєння організмом живильних речовин, сприяють 
нормальному росту клітин і розвитку всього організму. Нестача, а тим більш 
відсутність в організмі якого-небудь вітаміну, призводить до порушення 
процесів обміну речовин, розвитку захворювань, відомих під назвою 
авітамінозів або гіповітамінозів. 

Вітаміни надходять в організм в основному з їжею, лише деякі 
синтезуються у кишечнику, але у невеликих кількостях. 

Всі вітаміни поділяються на водорозчинні (вітамін С і вітаміни групи В), 
жиророзчинні (А, D, E, K) і вітаміноподібні речовини. 

Вітамін С (аскорбінова кислота) відіграє важливу роль в обмінних процесах, 
сприятливо діє на функції центральної нервової системи, стимулює діяльність 
ендокринних залоз, сприяє засвоєнню заліза і нормальному кровотворенню. 
При нестачі вітаміну С збільшується проникність стінок кровоносних судин, 
порушується структура хрящової та кісткової тканини, розвивається цинга. 

В організмі людини аскорбінова кислота не збирається і не синтезується. 
Необхідна кількість вітаміну С (дорослим 50-100мг на добу) повинна 
надходити з їжею. Основними джерелами вітаміну С є овочі, плоди і ягоди. 
Багато її у плодах шипшини (0,3-2%), червоному солодкому перці (0,25%), 
чорній смородині і обліписі (0,2%), суницях, лимонах, апельсинах, мандаринах, 
порічці (0.04-0.06%), капусті та шпинаті (0,05-0,07%). 

На вміст вітаміну С у харчових продуктах дуже впливають умови 
зберігання та вид кулінарної обробки. При зберіганні може втрачатися 40-60% 
вітаміну С, він швидко руйнується в обчищених овочах, під час варення овочів 
у воді, під дією металів. 

Вітамін В1 (тіамін входить до складу  ферментів, регулюючих вуглеводний 
обмін і обмін амінокислот. Він необхідний для нормальної діяльності 
центральної і нервової системи. З відсутністю тіаміну розвивається поліневрит. 
Добова потреба у вітаміні В1 складає 2мг і задовольняється за рахунок харчових 
продуктів. Найбільша кількість тіаміну міститься у дріжджах (5 мг %), 
хлібному квасі , зернових і бобових культурах (0,5-0,8 %), крупах (0,4-0,5мг %). 
Теплова обробка продуктів спричиняє незначне руйнування тіамін. 

Вітамін В2 (рибофлавін) бере участь в обміні білків, жирів і вуглеводів; 
регулює стан центральної нервової системи; діє на процеси обміну у рогівці; 
кришталику і сітківці ока, забезпечує світловий і колірний зір. Рибофлавін 
надходить в організм з їжею, добова потреба у ньому складає 3-3,5мг. 
Основними джерелами його є яйця, сир (0,4мг%) молока (0,15мг%), м’ясо 
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(0,2мг%), а також зернобобові (0,15мг%). Рибофлавін руйнується під дією 
ультрафіолетових променів, але стійкий до теплової обробки. 

Вітамін РР (нікотинова кислота) бере участь у реакціях клітинного дихання, 
у білковому обміні, нормалізує секреторну і рушійну функції шлунку, 
покращує секрецію і склад соку підшлункової залози, нормалізує роботу 
печінки. Добова потреба у цьому вітаміні складає 20мг. Основними джерелами 
нікотинової кислоти є продукти тваринного походження, дріжджі, хліб з 
борошна грубого помелу, крупи. 

Вітамін В6 (піридоксин) забезпечує засвоєння білків і жирів. Потреба 
здорової людини у цьому вітаміні складає 2,6мг міститься він у багатьох 
харчових продуктах, але у малих кількостях (0,1-0,9мг%). Але в організмі 
людини піродоксин синтезується у достатній кількості кишечними бактеріями. 

Вітамін В3 (пантотенова кислота) виявляє нормалізуючу дію на нервову 
систему і функції наднирника та щитовидної залози. Потреба людини у цьому 
вітаміні (близько 10мг) легко задовольняється звичайним харчуванням, тому 
що він дуже поширений у природі. 

Вітамін В9 (фолієва кислота, фолацин) бере участь в обміні і синтезі деяких 
амінокислот, виявляє стимулюючу дію на кровотворні функції кісткового 
мозку, сприяє кращому засвоєнню вітаміну В12. Потреба людини у фолацині 
складає 0,4мг на добу, при нестачі його розвивається важка форма анемії. 
Фолієва кислота дуже поширена у рослинному та тваринному світі. Найбагатші 
нею печінка, нирки і зелене листя рослин. Синтезується вона і всередині 
кишечника людини. 

Вітамін В12 (цианкобаламін) приймає участь у синтезі метионіну, 
нуклеїнових кислот, процесах кровотворення. Добова потреба у цьому вітаміні 
0,002мг. Він надходить з їжею і синтезується мікроорганізмами кишечнику. 

Вітамін Н (біотин) входить до складу ферментів, регулюючих обмін аміно- і 
жирних кислот. При нестачі його виникає дерматит рук, ніг, щік, порушуються 
функції нервової системи. Найбільше біотину у печінці, нирках, сої. Потреба у 
біотині на добу – 0,15-0,3мг. 

Вітамін А (ретинол) забезпечує нормальний ріст організму, 
пристосовування очей до світла різної інтенсивності. Основними ознаками 
нестачі вітаміну А є світлобоязнь, нічна сліпота. Потреба дорослої людини у 
вітаміні А складає 1,5-2,5мг на добу. У рослинних тканинах він зустрічається у 
вигляді провітаміну А-пігментів каротиноїдів, які перетворюються в організмі у 
ретинол. Багато каротину у шпинаті, червоному перці, зелені петрушки, 
абрикосах, моркві, щавлі. Вітаміну А багато у печені тварин і риб, риб’ячому 
жирі. Вітамін А і каротин добре зберігаються при консервуванні продуктів і 
процесі приготування їжі. 

Вітамін D (кальцифероламін) впливає на мінеральний обмін речовин, на 
кісткоутворення, регулюючи співвідношення кальцію, забезпечує всмоктування 
цих елементів у тонкому кишечнику і перенос кальцію з крові у кісткову 
тканину. Недостатня кількість вітаміну D в організмі призводить до розвитку 
рахіту. Потреба здорової людини на добу складає 2,5мг. кальцифероли 
містяться тільки у продуктах тваринного походження. Багато їх у печінці тунця, 
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тріски та інших риб. В організмі людини вітамін D синтезується при 
опромінюванні сонцем провітаміну, який міститься у шкірі і утворюється в 
організмі з холестирину. 

Вітамін Е (токофероли) стимулює кишечнику діяльність і функції статевих 
залоз, сприяє накопиченню у внутрішніх органах усіх жиророзчинних вітамінів. 
Добова потреба складає для дорослої людини 10-20мг. Містяться токофероли в 
оліях, а також у зелених частинах рослин. 

Вітамін К (нафтохінон) – найважливіший фактор скипання крові. Добова 
потреба у ньому для дорослих 0,2–0,3мг. Міститься він у зеленому листі салату, 
капусти, шпинату, кропиви. 

Задача технолога, знаючи властивості вітамінів, так побудувати 
технологічну обробку сировини, щоб максимально зберегти вітаміни – 
біологічно активні речовини, необхідні нашому організму. 

 
Питання до самостійної роботи за темою: 

 
1. Загальна характеристика вітамінів. 
2. Жиророзчинні вітаміни: характеристика, окремі представники, роль в 

живій природі. 
3. Водорозчинні вітаміни: характеристика, окремі представники, роль в 

живій природі. 
4. Вітаміноподібні речовини, взаємодія вітамінів, антивітаміни. 
5. В чому полягає процес вітамінізації їжі. 
6. Які способи визначення вітаміну А та каротинів вам відомі. 
7. На чому заснований метод визначення аскорбінової кислоти в харчових 

продуктах. 
 

Тема 8. Ферменти 
 
Ферменти – біологічно активні речовини, здатні прискорювати біохімічні 

реакції. Вони виконують роль біокаталізаторів. 
Молекули простих ферментів складаються лише з амінокислот, а молекули 

складних можуть функціонувати тільки за наявності в молекулі білкового 
(апоферменту) і небілкового (коферменту) компонентів. 

Розрізняють ферменти – ліпази (розщеплюють ліпіди), амілази 
(розщеплюють вуглеводи), пептидази (розщеплюють білки), а також ферменти 
окисно-відновних реакцій, реакцій гідролізу і синтезу, реакцій перенесення, 
приєднання або відщеплення певних органічних залишків або груп. 

Вибірковість дії ферментів на різні хімічні речовини пов’язана з їхньою 
будовою. Молекули всіх ферментів мають один або кілька активних центрів, 
якими вони прикріплюються до тих речовин, на які можуть діяти. Тому їх дія 
завжди специфічна. Зазвичай ферменти каталізують багато послідовних 
реакцій, причому речовини, які утворилися за участю першого ферменту, є 
субстратом для другого. 



 16

Дія ферментів у клітині завжди узгоджена і відбувається у певній 
послідовності. Це досягається завдяки тому, що ферменти локалізовані в різних 
ділянках клітинної мембрани. В органелах клітини ферменти також розміщені 
послідовно й утворюють упорядковані системи. 

Залежно від наявного комплексу ферментів у різних видів організмах і в 
різних органах обмін речовин відбувається по-різному. Для функціонування 
кожного ферменту потрібні оптимальні температура і реакція середовища, 
оскільки одні з них активні в нейтральному середовищі(наприклад, ферменти 
слини), інші – в кислому (ферменти шлункового соку) або лужному(ферменти 
підшлункової залози). У разі нагрівання до температури понад 60°C багато 
ферментів інактивується (відбувається денатурація білків). 

 
Питання до самостійної роботи за темою: 

 
1. Загальні властивості ферментів. 
2. Класифікація і номенклатура ферментів. 
3. Використання ферментів у харчових технологіях. 
4. Ферментативні методи аналізу харчових продуктів. 
 

Тема 9. Харчові і біологічно-активні добавки 
 
Речовини, які покращують зовнішній вигляд харчових продуктів (харчові 

барвники світлокорегуючі матеріали). Речовини, які змінюють структуру та 
фізико-хімічний і властивості харчових продуктів. Речовини, які впливають на 
смак та запах продуктів харчування. Ароматизатори. Харчові добавки, що 
уповільнюють мікробіологічне псування харчової сировини та готових 
продуктів Біологічно активні добавки. 

Харчові добавки – природні, ідентичні природним або синтетичні речовини, 
які самостійно не вживаються в їжу. Вони спеціально додаються в харчові 
системи за технологічними міркуваннями на різних етапах виробництва, 
зберігання, транспортування готових продуктів з метою покращення 
виробничого процесу або окремих його операцій, підвищення стійкості 
продукту до різних видів псування, зберігання структури та зовнішнього виду 
продукту.  

Класифікація: 
 речовини, які покращують зовнішній вигляд продуктів (фарбники, 

стабілізатори, підбілювачі) 
 речовини, які регулюють смак продукту (смакові добавки, кислоти, 

регулятори кислотності).  
 Речовини, які регулюють консистенцію і формуючу 

текстуру(згущувачі, драгле утворювачі, емульгатори, стабілізатори)  
 Речовини, які підвищують зберігання продуктів харчування і 

збільшують термін зберігання (консерванти, антиоксиданти). 
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До харчових добавок не відносять сполуки, які підвищують харчову 
цінність продуктів харчування і відносяться до групи біологічно активних 
речовин (вітаміни, мікроелементи, амінокислоти, ароматизатори). 

Число харчових добавок, які застосовуються під час виробництва харчових 
продуктів в різних країнах, досягає 500 найменувань. Для систематизації їх 
використання виробниками різних країн Європейською Радою розроблена 
раціональна система цифрової кодифікації харчових добавок літерою Е. вона 
включена в кодекс для харчових продуктів як міжнародна цифрова система 
кодифікації харчових добавок. Кожній харчовій добавці відповідає цифровий  
трьох або чотирьох значний номер. Індекс Е спеціалісти уособлюють як зі 
словом Європа, так із абревіатурою EG/EV, що в перекладі з’їсний.  

Для оволодіння цією темою необхідно ознайомитись з Допустимими 
харчовими добавками, які мають індекс Е та ідентифікаційний номер та  
характеризуються певними якостями. Якість харчових добавок – сукупність 
характеристик, які обумовлюють технологічні властивості та безпеку харчових 
добавок.  

Цифрова система кодифікації харчових добавок. 
Харчові добавки, заборонені до застосування в харчовій промисловості: 
Е121 - Цитрусовий червоний 2;  
Е123 - Червоний амарант; 
Е216 - Парагідроксібензойної кислоти пропіловий ефір;  
Е217 - Парагідроксібензойної кислоти пропілового ефіру натрієва сіль; 
Е240 – Формальдегід. 
Усього кілька років назад заборонені добавки, що несуть у собі явну загрозу 

для життя, використовувалися дуже активно. Барвники Е121 й Е123 
застосовувалися в солодкій газованій воді, льодяниках, кольоровому морозиві, 
а консервант Е240 - у різних консервах (компоти, варення, соки, гриби й т.д.), а 
також практично у всіх широко рекламованих імпортних шоколадних 
батончиках. В 2005 році під заборону потрапили консерванти Е216 й Е217, які 
широко вживалися у виробництві цукерок, шоколаду з начинкою, м'ясних 
продуктів, паштетів, супів і бульйонів. Як показали дослідження, всі ці добавки 
можуть сприяти утворенню злоякісних пухлин. Харчові добавки, заборонені до 
застосування в харчовій промисловості ЕC: Е425 – Конжак (Конжакова мука): 
Е425 застосовується для прискорення процесу з'єднання речовин, що змішують 
недостатньо. Вони включені в багато продуктів, особливо типу Light, 
наприклад шоколад, у якому рослинний жир заміняється водою. Зробити це без 
подібних добавок просто не можна. Е425 не викликає серйозних захворювань, 
але в країнах Євросоюзу конжакова мука не вживається. Її вилучили з 
виробництва після того, як було зафіксовано кілька випадків ядухи маленьких 
дітей, у дихальні шляхи яких потрапив жувальний мармелад, що погано 
розчиняється слиною, висока щільність якого досягалася за допомогою цієї 
добавки. Синтетичні добавки досить часто призводять до харчової алергії, що 
проявляється у формі дерматиту  

Харчові фарбники. Використовують під час зміни продуктами 
харчування в результаті термічної обробки(особливо під час консервування 
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овочів фруктів , що пов’язано з перетворенням хлорофілов у феофітин або 
зміна кольору антоціанових фарбників у результаті зміни рН-середовища), 
зберігання початкового характерного для споживача кольору.  Іноді фарбники 
використовують для фальсифікації харчових продуктів – для надання продукту 
властивостей, які імітують його високу якість і підвищену цінність.  Для 
зафарбування використовують натуральні (природні (куркуміни Е100, 
рибофлавіни Е101, карміни Е120, каротини Е160)) або синтетичні (органічні та 
неорганічні). Використовують у виробництві кондитерських виробів, напоїв, 
маргаринів, деякі види консервів, сухі сніданки, плавлені сирки, морозиво. 

Корегуючи колір  матеріали. В харчовій хімії використовують сполуки, 
які змінюють забарвлення продукту в результаті взаємодіє з компонентами 
сировини та готових продуктів. до них відносяться відбілюючи речовини – 
добавки, які запобігають руйнування одних природних пігментів та руйнують 
інші пігменти, які є небажаними. Іноді ці корегуючи колір матеріали виконують 
і іншу супутню дію (консервування).  

Діоксид сульфуру. Е220, розчини сульфітної кислоти та її солі – 
відбілююча, консервуюча дія, гальмують потемніння свіжих овочів, картоплі, 
фруктів. Але в той же час руйнує вітамін В1. 

Нітрат натрію Е 251, нітрити калію та натрію (Е249, Е250) 
використовують для надавання м’ясним виробам червоного кольору. 

Речовини, які змінюють структуру та фізико-хімічний і властивості 
харчових продуктів. Використовують в харчуванні, кулінарії, під час 
виробництва супів, соусів, бульйонних страв, продуктів ля консервування 
страв. 

Біологічно активні добавки до їжі - це концентрати натуральних або 
ідентичних натуральним біологічно активних речовин, які призначені для 
безпосереднього вживання або введення до складу харчових продуктів. БАД 
розроблені з метою корекції хімічного складу раціонів харчування, щоб адати 
їм певне біологічне направлення. БАД – не як фармпрепарати, а як композиції 
біологічно – активних речовин, одержаних із рослинної, тваринної і 
мінеральної сировини. Вони можуть збагачувати харчові продукти, напої 
незамінними і високоцінними білками, амінокислотами, жирними кислотами, 
мікроелементами. Самостійно БАД використовуються в різних настоях, 
бальзамах, екстрактах, порошках, сиропах, капсулах, таблетках. 
Використовуються БАД для корекції хімічного складу і раціонів лікувального 
харчування, щоб оптимізувати біологічну дію фактора харчування комплексної 
терапії. 

 
Питання до самостійної роботи за темою: 

 
1. Характеристика поняття «харчова добавка». Значення харчових добавок в 

створенні харчових продуктів. 
2. Класифікація харчових добавок з різними технологічними функціями. 
3. Система цифрової кодифікації харчових добавок з літерою «Е». 
4. Класифікація харчових фарбників. 
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5. Які групи сполук визначають смак та аромат харчових продуктів. 
6. Речовини, які змінюють структуру та фізико-хімічні властивості харчових 

продуктів. 
7. Речовини, які впливають на смак та запах продуктів харчування. 
8. Харчові добавки, що уповільнюють мікробіологічне псування харчової 

сировини та готових продуктів 
9. Біологічно-активні добавки. 
10. Ароматизатори. Ефірні олії. Основні хімічні компоненти. В чому різниця 

натуральних, ідентичних натуральним та штучних ароматизаторів. 
11. Консерванти і антиоксиданти. 
 

Тема 10. Вода 
 

Вода входить до складу харчових продуктів в різних кількостях. Кількість 
води в харчових продуктах впливає на їх калорійність, поживність, товарний 
вигляд, смак, запах, здатність до зберігання та інші властивості. 

Продукти з високим вмістом вологи мають низьку калорійність, 
поживність, і як правило, менший строк зберігання. З втратою частини води 
продукти, особливо хлібобулочні вироби, сири, свіжі фрукти і овочі, втрачають 
смак, товарний вигляд – всихаються, зморщуються, в'януть. 

Продукти з великим вмістом води нестійкі у зберіганні, бо в них швидко 
розвиваються мікроорганізми, активно відбуваються біохімічні процеси. Тому 
молоко, молочні продукти, м'ясо, риба, деякі фрукти і овочі (зеленні) є 
товарами, що швидко і надто швидко псуються. 

Продукти, що містять менше вологи, а більше харчових речовин, є більш 
калорійними, здатними до тривалого зберігання. Це насамперед крупи, 
борошно, цукор, сушені фрукти, овочі тощо. 

Деякі гігроскопічні продукти (чай, цукор, сухофрукти, борошно тощо) 
здатні поглинати вологу з оточуючого середовища. Тому для зберігання 
окремих груп і найменувань товарів передбачається оптимальна відносна 
вологість повітря. Вона виражається в процентах, і визначається відношенням 
фактичної кількості вологи повітря до кількості вологи при найбільшому 
насиченні за даної температури. 

Вода має велике значення для організму людини. Вона є середовищем, в 
якому живуть клітини і підтримується зв’язок між ними, а також є основою всіх 
рідин в організмі (крові, лімфи, травних соків). Вода бере участь в обміні 
речовин, виводить з організму непотрібні і шкідливі продукти. На добу людині 
потрібно її 2,5-3 л. Продукти харчування містять різну кількість води, (%): 
овочі і фрукти – 65-95, м’ясо – 58-74, риба – 62-84, молоко – 87-90, крупи, 
макаронні вироби, сушені плоди й овочі – 12-17, цукор – 0,14-0,4. У продуктах 
вода може перебувати у вільному і зв’язаному стані. Вільна вода є у клітинному 
соку, між клітинами і на поверхні продукту. В ній розчинені органічні та 
мінеральні речовини. Вільна вода створює сприятливі умови для розвитку 
мікроорганізмів і діяльності ферментів. Тому продукти, які містять багато води, 
швидко псуються (м’ясо, риба, фрукти, молоко). При зберіганні плодів та 
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овочів кількість вільної води зменшується внаслідок випаровування і переходу 
у зв’язану форму. Зв’язана вода міститься у сполуках з різними речовинами 
продукту. Вона не розчиняє кристали, не активізує біохімічні процеси, замерзає 
при температурі -50...-70°С (температура замерзання вільної води близько 0°С). 
При кулінарній обробці вода з одного стану може переходити в інший. Так, при 
варінні картоплі, випіканні хліба частина вільної води переходить у зв’язаний 
стан внаслідок клейстеризації крохмалю і набухання білків. При 
розморожуванні м’яса, риби частина зв’язаної води переходить у вільний стан. 
Важливим показником якості продукту є вміст води (вологість). Зменшення або 
збільшення вмісту води від встановленої норми погіршує якість продукту. 
Наприклад, борошно, крупи, макаронні вироби з підвищеною вологістю 
швидко псуються. При зменшенні вологи свіжі плоди і овочі в’януть. Вода 
знижує енергетичну цінність продукту, але надає йому соковитості, підвищує 
засвоюваність. Питна вода повинна бути прозорою, безбарвною, приємною на 
смак, без запаху, сторонніх присмаків і шкідливих мікроорганізмів, мати 
освіжаючі властивості. Смак, запах і твердість води залежать від наявності в ній 
різних солей. Солі окису заліза надають воді неприємного присмаку, 
сірчанокислий калій – в’яжучого смаку, сірчанокислий магній – гіркого, 
хлористий натрій – солоного присмаку, солі магнію і кальцію роблять воду 
твердою. Твердість залежить від вмісту іонів кальцію і магнію в 1 л води. За 
стандартом вона не повинна бути вищою, ніж 7мгеквл/л. Для приготування 
страв необхідно використовувати воду пониженої твердості, оскільки у твердій 
воді погано розм’якшуються бобові, овочі, м’ясо; така вода погіршує смак і 
колір чаю. 

 
Питання до самостійної роботи за темою: 

 
1. Фізичні і хімічні властивості води. 
2. Вільна і зв'язана волога в харчових продуктах. 
3. Методи визначення вільної і зв'язаної вологи в харчових продуктах. 
 

Тема 11. Токсичні речовини у харчових продуктах 
 
Необхідно пам'ятати, що життєдіяльність людини неухильно веде до 

забруднення місця його існування, з якого ми і отримуємо продукти 
харчування, отже, необхідно розбиратися в різноманітності харчових 
забрудників і намагатися не допускати їх попадання в довкілля. Шкідливі 
речовини їжі умовно можуть бути розділені на дві групи. Перша група – це 
власне природні компоненти харчових продуктів (специфічні саме для певного 
виду продукту рослинного або тваринного походження), які при звичайному 
або зайвому використанні можуть викликати негативні реакції організму. Вона 
представлена великим переліком біологічно активних і токсичних елементів, 
які у свою чергу розділяються на групи, що розрізняються по будові і 
механізму дії. До них відносяться: антивітаміни, алкалоїди, речовини, 
пригноблюючі засвоєння мінеральних речовин, алкоголь, ціаногенні глікозиди 
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та ін. Це речовини, про шкідливу дію яких відомо, як правило, заздалегідь 
(наприклад, про те, що не можна їсти зелену картоплю, оскільки він містить 
соланін). Друга група представлена речовинами, не властивими харчовим 
продуктам, потрапляючими в їжу з довкілля. Як правило, це хімічні речовини, 
що вносяться в їжу спеціально для досягнення технологічного ефекту, або 
забрудники їжі хімічної або біологічної природи. Забрудники харчових 
продуктів, що потрапляють з довкілля, представляють найбільшу небезпеку для 
здоров'я, особливо якщо йдеться про дітей. У свою чергу, істинні забрудники 
харчових продуктів діляться на речовини природного (біологічного) і хімічного 
походження. Біологічні забрудники харчових продуктів: 

˗ бактерійні токсини; 
˗ ботулинические токсини; 
˗ мікотоксини (токсини мікроскопічних грибів); 
˗ токсини одноклітинних і багатоклітинних водоростей. 

Хімічні забрудники харчових продуктів: 
˗ метали, до них відносяться ртуть, свинець, хром, миш'як, кадмій, 

кобальт, олово, нікель; 
˗ пестициди і продукти їх метаболізму: органічні інсектициди, 

метилбромід і ін. 
˗ нітрати, нітрит, поліциклічні ароматичні з'єднання, стимулятори росту 

сільськогосподарських тварин і ін.; 
˗ радіоізотопи (ізотоп 1 якого-небудь елементу, який випускає 

радіоактивне випромінювання під час його перетворення на інший 
елемент). Основним шляхом забруднення харчових продуктів 
радіоізотопами є грунт, там їх вбирають рослини, і далі вони з 
продуктами рослинного походження потрапляють в організм людини.  

Найбільшу небезпеку для здоров'я представляють стронцій 90 і цезій 137. 
Міра забруднення харчових продуктів безпосередньо залежить від міри 
забруднення довкілля. Сторонні речовини, що потрапляють в неї в результаті 
життєдіяльності людини, накопичуються в ґрунті, атмосферному повітрі, воді, 
а, отже, пересуваючись по ланцюжку, неминуче потрапляють в організм 
людини і викликають порушення здоров'я. З точки зору поширення і 
токсичності найбільш небезпечними забрудниками харчових продуктів є важкі 
метали, пестициди і продукти їх обміну, радіонукліди, поліциклічні ароматичні 
вуглеводні, нітрати, нітрит. 

Безпека харчових продуктів за змістом хімічних речовин і забрудників, 
ветеринарних препаратів і лікарських засобів, а також в мікробіологічному і 
радіаційному відношенні визначається їх відповідністю гігієнічним 
нормативам, встановленим державним технічним регламентом, і 
контролюється державними структурами на усіх рівнях. Отже придбання 
продуктів в магазинах і на державних ринках є своєрідною запорукою їх 
безпеки. 
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Нітрати і нітрити. 
У сільському господарстві в якості високоефективних мінеральних добрив 

широко використовуються солі азотної кислоти - нітрати натрію, калію, амонія 
і кальцію. 

Процес внесення нітратів в грунт супроводжується накопиченням цих 
з'єднань в тканинах рослин. Нітрати малотоксичні, але вони є попередниками N 
–нітрозосполук, що мають канцерогенну дію, тобто привертають до розвитку 
онкологічних захворювань. У зернових культурах і овочах в умовах підвищеної 
вологості, а також в шлунково-кишковому тракті за участю мікрофлори нітрати 
відновлюються в нітрит (солі азотної кислоти). При вступі нітриту в кров 
утворюється метгемоглобін, який на відміну від гемоглобіну не здатний 
переносити кисень. При концентрації метгемоглобіну в крові близько 15% 
(слабка міра отруєння) з'являється млявість, сонливість. Ознаки отруєння 
з'являються через 1-6 годин після надходження нітратів в організм. Гостре 
отруєння розпочинається з нудоти, блювоти, проносу, відзначається збільшення 
і хворобливість печінки при пальпації, зниження артеріального тиску. Пульс 
при цьому нерівний, слабкий, кінцівки холодні, дихання частішає, з'являються 
головний біль, шум у вухах, слабкість, судоми м'язів обличчя, порушення 
координації рухів, втрата свідомості, кома. 

Нітрит натрію широко використовується в якості консерванту в харчовій 
промисловості при приготуванні ковбас, м'ясних консервів, тобто «дорослих 
продуктів», і не використовуються у виробництві дитячого харчування. 
Уникнути отруєння нітратами в наших силах. Можливо зменшити 
концентрацію шкідливої речовини за допомогою термічної обробки, не 
використовувати консервовані продукти. 

Є сільськогосподарські забрудники, які в незмінному вигляді потрапляють в 
довкілля, накопичуються в рослинах, м'ясі і жирі тварин, і в тому ж незмінному 
вигляді потрапляють в організм людини, завдаючи непоправної шкоди 
здоров'ю. До того ж, усі ці речовини, на жаль, здатні проникати в грудне 
молоко, так що діти також не застраховані від інтоксикацій. 

Боремося з нітратами. Основна маса нітратів поступає в рослини через 
кореневу систему і рухається до листя. Високою здатністю накопичувати 
нітрати відрізняються шпинат, салат, буряк, редька, редис, петрушка, селера, 
кріп, ревінь, баштанні рослини. Особливо висока концентрація нітратів в 
капусті – в кочерижці і прожилках листя, у огірка, щавлю, кропу - в черешку 
(хвостику), у моркви, редьки – в нижній частині кореня. Зміст нітратів 
знижується при чищенні, вимочуванні, відварюванні. При чищенні від рослини 
відділяють і викидають найбільш нітратні частини. Частини рослин, що 
залишилися, вимочують у воді, що дозволяє понизити концентрацію нітратів 
ще на 25%. Вимочувати можна так: очищене від прожилків листя замочити у 
воді на 1-2 години, потім воду злити і налити нову, вимочуючи ще 1-2 години, в 
третій воді їх можна залишити на ніч. На жаль, вимочування ефективно лише 
для листових овочів: капусти, щавлю, петрушки. Ефективніший гарячий 
водний витяг (відварювання), що витягає до 85% нітратів з овочів, у тому числі 
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з коренеплодів (моркви, буряка). Відвар необхідно зливати гарячим, оскільки 
при охолодженні частина нітратів повертається з відвару в коренеплід. 

 
Пестициди. 
До серйозних проблем із здоров'ям приводить попадання в їжу 

сільськогосподарських отрутохімікатів, до яких відносяться пестициди. Вони 
широко використовуються в сільському господарстві для захисту рослин від 
хвороб, бур'янів, шкідників, що збільшує небезпеку попадання їх залишкових 
кількостей в їжу і чинення несприятливої дії на організм людини. 

Розрізняються пестициди по своїй хімічній структурі (хлорорганічні, 
фосфорорганічні, ртутьорганічні та ін.). Застосування деяких з них заборонене. 
Але, незважаючи на це, описані численні випадки отруєння різними 
пестицидами через забруднені харчові продукти – борошно, цукор, горіхи. 
Клінічна картина отруєнь пестицидами неспецифічна: вона включає 
запаморочення, головний біль, підвищену стомлюваність, погіршення апетиту і 
сну. Як правило, хронічні отруєння пестицидами проявляються затяжним 
перебігом хронічних неспецифічних захворювань, можуть протікати за типом 
гастриту (запалення слизової оболонки шлунку), гепатиту (запального процесу 
в печінці), бронхіту (запалення бронхів). Алергічні реакції, що розвиваються, на 
цьому фоні посилюють перебіг захворювання і утрудняють діагностику. 

Застрахуватися від надходження пестицидів в організм можна тільки одним 
способом – не купувати продукти харчування на «стихійних ринках». Відомо, 
що фрукти, ягоди і листові овочі відмиваються від пестицидів під проточною 
водою приблизно на 60%. Ефективним також являється видалення пестицидів 
шляхом механічного зняття шкірки, шкірки, шкаралупи, листя. Максимальне 
звільнення від залишкових кількостей пестицидів цитрусових, яблук, груш, 
бананів, персиків, динь досягається при видаленні їх шкірки. Подрібнення і 
бланширування, а також будь-яка термічна обробка (обсмажування, варіння, 
гасіння) сприяють зниженню змісту пестицидів в продуктах в 3 рази. 

 
Поліциклічні ароматичні вуглеводні. До них відносяться бензпирен,             

20-метилхолантрен та ін. Вони роблять канцерогенна дія при надходженні в 
організм навіть в незначних дозах (міліграмах або мікрограмах). 

Поліциклічні ароматичні вуглеводні можна виявити у багатьох харчових 
продуктах (овочах, фруктах, копченині, смаженій на вугіллі м'ясних 
продуктах), оскільки їх джерелами є технологічна і кулінарна обробка - 
копчення, особливо в домашніх умовах, і чинники забруднення довкілля - 
відпрацьовані гази внутрішнього згорання, промислові стічні води, різні види 
пакувального матеріалу (деякі целофанові і бляшані упаковки), сажа і інше. 
Тому з дитячого раціону слід виключити копчені продукти. 

 
Поліхлоровані дифеніли. 
Це високомолекулярні хлорвмісні з'єднання, що потрапляють в довкілля з 

відходами промислового і хімічного виробництва, здатні накопичуватися в 
жирових тканинах тварин і, отже, жировмісних продуктах харчування. 
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Використання таких продуктів призводить до гострих отруєнь, початковими 
проявами яких можуть бути лихоманка, блювота, пронос. 

 
Діоксин. 
Діоксин одні з найнебезпечніших хімічних забрудників довкілля і продуктів 

харчування. Вони є побічними продуктами виробництва пластмас, пестицидів, 
паперу. Діоксин має канцерогенний і іммунотоксичними властивостями, дуже 
стійкі в довкіллі, отже, потрапляють в корм тварин, накопичуються в їх 
жирових тканинах, молоці і потрапляють в жировмісні продукти - олії, жири, 
м'ясо, молоко. Особливо сильно забруднені діоксином морепродукти, оскільки 
вони є біологічними фільтрами місця існування, що пропускають через себе 
забруднену воду. Загальні симптоми тривалого контакту з діоксином 
представлені найрізноманітнішими шкірними проявами і неврологічними 
порушеннями, порушеннями репродуктивної функції. Можуть виникнути і такі 
симптоми - стійкий різнорідний висип, порушення нервової провідності, 
причину яких дуже важко встановити. 

 
Важкі метали.  
Важкі метали широко поширені в живій природі і постійно виявляються в 

харчових продуктах. Більшість важких металів є незамінними харчовими 
речовинами, а до потенційно небезпечних для здоров'я, тобто токсичним, 
відносяться кадмій, ртуть, свинець і олово. Для усіх харчових продуктів 
встановлені гранично допустимі величини вмісту важких металів, і відповідні 
інстанції стежать за дотриманням нормативів. Наявність кожного металу в їжі 
контролюється методами хімічного аналізу, а в організмі людини – 
нормативами гранично допустимих концентрацій. Забруднення харчових 
продуктів важкими металами відбувається за рахунок викидів промислових 
підприємств і міського транспорту. Регулярне використання продуктів з 
високим вмістом важких металів неминуче приведе до порушення роботи 
багатьох систем організму (серцево-судинною, дихальною, травною, видільною 
та ін.), але для більшості важких металів немає «специфічних» ознак отруєння і 
поразки організму, що утрудняє виявлення причини недуги, а отже, і його 
лікування. 

За рахунок обробки харчової сировини – ретельного миття, чищення 
продуктів, відділення малоцінних частин можна видалити від 20 до 40% важких 
металів. 

Отруєння токсичними важкими металами – ртуттю, свинцем, оловом, як 
правило, можливо тільки на шкідливому виробництві. 

Стимулятори росту тварин. Передусім до них відносяться гормони і 
антибіотики. У сільському господарстві для швидкого росту м'язової тканини 
тварин застосовуються, як правило, анаболічні гормони, що дозволяють при 
регулярному використанні збільшити м'язову (харчову) масу тварин. Разом з 
гормонами для вирощування м'ясистої і здорової худоби широко 
використовуються антибіотики. Як відомо, певна частина антибіотиків не 
виводиться з організму. У тварин також антибіотик частково залишається в 



 25 

м'ясі, молоці. При використанні такого продукту зростає ризик розвитку 
алергічних реакцій, порушення місцевого імунітету, зміни мікрофлори 
кишковика. У дитячому харчуванні заборонено використання самих лікарських 
речовин і продуктів, вирощених з їх допомогою. 

Варто відмітити, що важкі метали і стимулятори росту тварин відносяться 
до досить шкідливих, але контрольованих по концентрації в харчових 
продуктах речовинам. 

Уся сировина, використовувана для виробництва продуктів дитячого 
харчування, відповідає «Гігієнічним вимогам безпеки і харчової цінності 
харчових продуктів» і схвалено органами Держсанепіднадзору Міністерства 
охорони здоров'я для використання у виробництві продуктів дитячого 
харчування, а готові продукти відповідають вимогам Гостів і надходять у 
продаж тільки після проведення клінічних випробувань. 

Отже, продукти дитячого харчування можна і треба широко 
використовувати в живленні дітей, не побоюючись за їх якість і безпеку, 
оскільки вони пройшли ретельну перевірку. 

 
Питання до самостійної роботи за темою: 

 
1. Джерела та шляхи появи токсичних речовин в харчових продуктах. 
2. Природні токсиканти (бактеріальні токсини, мікотоксини). 
3. Радіонукліди в харчових продуктах. 
4. Забруднення харчових продуктів сполуками металів. 
5. Нітрогенвмісні шкідливі речовини в харчових продуктах. 
6. Забруднення харчових продуктів пестицидами. 
7. Речовини з відносно невисоким ступенем шкідливого впливу на організм 

людини. 
 

Тема 11. Антибіотики і гормональні препарати в харчових продуктах 
 
У харчових продуктах антибіотики можуть мати таке походження: 
1. природні антибіотики, властиві вихідній харчовій сировині; 
1. антибіотики, що утворюються в процесі виготовлення харчових 

продуктів; 
2. антибіотики, що потрапляють у харчові продукти в результаті 

лікувально-ветеринарних заходів; 
3. антибіотики, що потрапляють у продукти тваринництва під час 

використання їх як біостимуляторів росту тварин; 
4. антибіотики, застосовувані як консерванти. 
Деякі харчові продукти, наприклад, яєчний білок, молоко, мед, зернові, 

цибуля, часник, фрукти і прянощі, містять природні компоненти з 
антибіотичною дією. Ці речовини можуть бути виділені, очищені і застосовані 
для консервування інших харчових продуктів. 

Антибіотики стимулюють окремі біохімічні процеси в організмі тварин, що 
сприяє поліпшенню їхнього загального стану, прискоренню росту, підвищенню 
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продуктивності, активізації захисних реакцій. Тому антибіотики 
використовують не лише для лікування і профілактики багатьох інфекційних і 
незаразних хвороб, а й для стимулювання росту, відгодівлі тварин, підвищення 
продуктивних характеристик. 

Антибіотики, крім позитивних ефектів, мають побічну негативну дію: 
алергенність, мутагенність, тератогенність, токсичність, здатність знижувати 
специфічну стійкість і сприяти утворенню антибіотикостійких бактерій. Дуже 
небезпечним і небажаним ефектом антибіотиків є сенсибілізація організму 
людей з наступними алергічними реакціями. Найсильнішими алергенами 
вважають пеніцилін, стрептоміцин і олеандроміцин. 

Стрептоміцин і тетрациклін діють на вагітних як тератогени, спричиняють 
аномалії в розвитку ембріонів. Широко використовуваний у ветеринарії 
хлорамфенікол (левоміцетин) в окремих людей з підвищеною чутливістю 
викликає токсикози, апластичну анемію, яка переходить у лейкемію. Його 
вмісту продуктах надзвичайно небезпечний для чутливих до антибіотиків 
людей. 

Проблемі залишкових кількостей антибіотиків у харчових продуктах, 
зокрема їх впливу (контамінації) на здоров'я людини і довкілля, приділяють 
велику увагу практично в усіх країнах Європи, Англії, Канаді і США. 

Актуальність проблеми визначається трьома аспектами: 
загальнобіологічними, медичними і соціально-економічними, які тісно між 
собою пов'язані. 

Загальнобіологічний аспект проблеми полягає у тому, що до травного 
каналу хворих людей і тварин потрапляють стійкі до хвороб мікроорганізми. 
Під впливом антибіотиків чутливі клітини гинуть, а резистентні, 
розмножуючись, стають переважною частиною мікрофлори. Це призводить до 
збільшення тривалості діарейних та інших захворювань, до необхідності 
підвищення доз лікувальних препаратів, що небажано і з погляду токсичності, і 
з погляду можливості виникнення суперінфекцій у пацієнтів. Ця проблема є 
дуже гострою для педіатрії та клініки імунодефіцитних станів. 

Третій аспект проблеми – соціально-економічний – пов'язаний зі зниженням 
ефективності біотехнологічних процесів переробки тваринницьких продуктів. 
Так, незначні кількості антибіотиків – близько 0,015-0,02од./г можуть 
порушувати перебіг технологічних процесів у виробництві кисломолочних 
продуктів, сирів, сирокопчених ковбас та ін. Особливо це актуально для 
молочної промисловості, оскільки переробка молока, що містить залишки 
антибіотиків, призводить до зниження товарної якості молочних продуктів. 

Для стимулювання м'ясної і молочної продуктивності худоби, несучості 
птиці використовують гормональні препарати та їхні аналоги. Найчастіше 
застосовують статеві гормони, їхні синтетичні аналоги й анаболічні стероїди: 
естрадіол, тестостерон, прогестерон, треноболонацетат, ацетат мегестролу, 
ралгро (зеранол), антитеріоїдні. До препаратів, які гальмують функцію 
щитоподібної залози, належать бетазин, АХК (амоній хлорно-кислий), МХК 
(магній хлорно-кислий), білкові гормони та їхні індуктори: гормони росту, 
інсулін, пролактин, анаболін, субстрактні індикатори (біогенні аміни, 
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амінокислоти). До фітогормонів належать фітоестрогени, гіберелін, а також 
комплекси гормональних препаратів. Препарати тваринам, яких відгодовують 
на м'ясо, дають з кормом, ін'єктують або імплантують. За рахунок 
пролонгованої форми або імплантації препарати тривалий час містяться в 
організмі тварин. У разі порушення термінів застосування препаратів, а також 
витримки тварин для виділення з організму стимулятора препарати 
залишаються в м'ясних продуктах. Крім того, солі хлорної кислоти (АХК, 
МХК) після виділення з організму тварин з калом мігрують із ґрунту в рослини, 
довго зберігаються в них і знову потрапляють в організм тварини чи людини з 
рослинними продуктами або м'ясом. 

Залишкові кількості гормональних препаратів у м'ясі можуть істотно 
порушувати гормональні процеси, спричиняти тяжкі хвороби. Встановлено, що 
серед стероїдів найнебезпечніші для здоров'я людини залишкові кількості 
синтетичних естрогенів. 

Використання гормональних препаратів та інших біокаталізаторів 
потребує додаткових гігієнічних досліджень щодо їхньої токсикології, 
накопичення у клітинах і тканинах організму. 

 
Питання до самостійної роботи за темою: 

 
1. Джерела та шляхи появи антибіотиків в харчових продуктах 
2. Харчові продукти, що містять природні компоненти з антибіотичною 

дією. 
3. Вплив антибіотиків, що містяться в харчових продуктах на організм 

людини. 
4. Джерела надходження гормональних препаратів в харчові продукти, їх 

вплив на людський організм. 
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	ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  
	Затверджено на засіданні 
	Навчальне видання 
	В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
	Вивчаючи тему слід ознайомитись із головними проблеми, що виникають перед суспільством  у наші часи є такі, що переважають на усіма іншими: 
	– забезпечення населення продуктами харчування; 
	– забезпечення енергією; 
	– охорона навколишнього середовища, екологічна та радіаційна безпека населення, уповільнення негативної дії інтенсивної виробничої діяльності та захист людини від результатів негативно діяльності. 
	Однією з найскладніших задач є забезпечення населення продуктами харчування. Харчування з моменту народження і до останнього дня життя людини впливає на його організм.  Інгредієнти харчових речовин потрапляють в організм людини з їжею і перетворюються в процесі метаболізму у результаті складних біохімічних перетворень в структурні елементи клітин, забезпечують наш організм пластичним матеріалом та енергією, створюють необхідну фізіологічну та розумову працездатність, визначають здоров’я, активність і тривалість життя людини, його здатність до сприйняття. Стан харчування є одним із важливіших факторів, що визначає здоров’я нації. 
	Як фахівці готельно-ресторанних справи зверніть увагу, що продукти харчування повинні не тільки задовольняти потреби людини в основних речовинах живлення та енергії, але і виконувати профілактичні та лікувальні функції. На рішення цих задач направлена концепція державної політики в галузі здорового харчування населення України. 
	Зверніть увагу, що в останнє десятиріччя спостерігається тенденція до різкого погіршення здоров’я населення  України: продовжує падати середня тривалість життя людини (58 років у чоловіків та 73 роки у жінок – це значно нижче ніж в розвинутих країнах; збільшується загальне захворювання людей). Лідируюче місце серед причин захворюваності та смертності займають серцево-судинні та онкологічні захворювання, розвиток яких пов'язаний певною мірою з харчуванням. Знижується рівень грудного вигодовування, погіршуються показники здоров’я та антропометричні  характеристики дітей, підлітків, а також стан здоров’я  людей похилого віку. Однією з найважливіших причин такого стану є незадовільне харчування. У більшості населення, по даним Інституту харчування, неповноцінне харчування обумовлене недостатньою кількістю вживання харчових речовин, вітамінів, макро- та мікроелементів.  
	Для з’ясування питання необхідно враховувати важливі порушення харчового статусу:  
	– надлишкове вживання тваринних жирів; 
	– дефіцит поліненасиченних жирних кислот; 
	– дефіцит повноцінних тваринних білків; 
	– дефіцит вітамінів. 
	Вважають, що людина помирає не від певної хвороби, а від свого способу життя. “Наше здоров’я в наших руках” проста істина, основа здорового способу життя. Здоровий спосіб життя – це фізична активність, правильне харчування без переїдання і порушення режиму, відмова від шкідливих звичок (пияцтво, куріння), зловживання окремими продуктами. Почуття міри треба виховувати з молоду. При курінні значно страждає обмін речовин. Підраховано, що одна випалена цигарка нейтралізує половину добової потреби організму у вітаміні С. В наш час багато осіб (особливо дівчата) окремі приймання їжі замінюють палінням, щоб зменшити масу тіла. Але це ж досягається за рахунок отруєння тютюнового диму, тобто за рахунок здоров’я. 
	Речовини, які покращують зовнішній вигляд харчових продуктів (харчові барвники світлокорегуючі матеріали). Речовини, які змінюють структуру та фізико-хімічний і властивості харчових продуктів. Речовини, які впливають на смак та запах продуктів харчування. Ароматизатори. Харчові добавки, що уповільнюють мікробіологічне псування харчової сировини та готових продуктів Біологічно активні добавки. 
	Харчові добавки – природні, ідентичні природним або синтетичні речовини, які самостійно не вживаються в їжу. Вони спеціально додаються в харчові системи за технологічними міркуваннями на різних етапах виробництва, зберігання, транспортування готових продуктів з метою покращення виробничого процесу або окремих його операцій, підвищення стійкості продукту до різних видів псування, зберігання структури та зовнішнього виду продукту.  
	Класифікація: 
	 речовини, які покращують зовнішній вигляд продуктів (фарбники, стабілізатори, підбілювачі) 
	 речовини, які регулюють смак продукту (смакові добавки, кислоти, регулятори кислотності).  
	 Речовини, які регулюють консистенцію і формуючу текстуру(згущувачі, драгле утворювачі, емульгатори, стабілізатори)  
	 Речовини, які підвищують зберігання продуктів харчування і збільшують термін зберігання (консерванти, антиоксиданти). 
	До харчових добавок не відносять сполуки, які підвищують харчову цінність продуктів харчування і відносяться до групи біологічно активних речовин (вітаміни, мікроелементи, амінокислоти, ароматизатори). 
	Число харчових добавок, які застосовуються під час виробництва харчових продуктів в різних країнах, досягає 500 найменувань. Для систематизації їх використання виробниками різних країн Європейською Радою розроблена раціональна система цифрової кодифікації харчових добавок літерою Е. вона включена в кодекс для харчових продуктів як міжнародна цифрова система кодифікації харчових добавок. Кожній харчовій добавці відповідає цифровий  трьох або чотирьох значний номер. Індекс Е спеціалісти уособлюють як зі словом Європа, так із абревіатурою EG/EV, що в перекладі з’їсний.  
	Для оволодіння цією темою необхідно ознайомитись з Допустимими харчовими добавками, які мають індекс Е та ідентифікаційний номер та  характеризуються певними якостями. Якість харчових добавок – сукупність характеристик, які обумовлюють технологічні властивості та безпеку харчових добавок.  
	Цифрова система кодифікації харчових добавок. 
	Харчові добавки, заборонені до застосування в харчовій промисловості: 
	Е121 - Цитрусовий червоний 2;  
	Е123 - Червоний амарант; 
	Е216 - Парагідроксібензойної кислоти пропіловий ефір;  
	Е217 - Парагідроксібензойної кислоти пропілового ефіру натрієва сіль; 
	Е240 – Формальдегід. 
	Усього кілька років назад заборонені добавки, що несуть у собі явну загрозу для життя, використовувалися дуже активно. Барвники Е121 й Е123 застосовувалися в солодкій газованій воді, льодяниках, кольоровому морозиві, а консервант Е240 - у різних консервах (компоти, варення, соки, гриби й т.д.), а також практично у всіх широко рекламованих імпортних шоколадних батончиках. В 2005 році під заборону потрапили консерванти Е216 й Е217, які широко вживалися у виробництві цукерок, шоколаду з начинкою, м'ясних продуктів, паштетів, супів і бульйонів. Як показали дослідження, всі ці добавки можуть сприяти утворенню злоякісних пухлин. Харчові добавки, заборонені до застосування в харчовій промисловості ЕC: Е425 – Конжак (Конжакова мука): Е425 застосовується для прискорення процесу з'єднання речовин, що змішують недостатньо. Вони включені в багато продуктів, особливо типу Light, наприклад шоколад, у якому рослинний жир заміняється водою. Зробити це без подібних добавок просто не можна. Е425 не викликає серйозних захворювань, але в країнах Євросоюзу конжакова мука не вживається. Її вилучили з виробництва після того, як було зафіксовано кілька випадків ядухи маленьких дітей, у дихальні шляхи яких потрапив жувальний мармелад, що погано розчиняється слиною, висока щільність якого досягалася за допомогою цієї добавки. Синтетичні добавки досить часто призводять до харчової алергії, що проявляється у формі дерматиту  
	Харчові фарбники. Використовують під час зміни продуктами харчування в результаті термічної обробки(особливо під час консервування овочів фруктів , що пов’язано з перетворенням хлорофілов у феофітин або зміна кольору антоціанових фарбників у результаті зміни рН-середовища), зберігання початкового характерного для споживача кольору.  Іноді фарбники використовують для фальсифікації харчових продуктів – для надання продукту властивостей, які імітують його високу якість і підвищену цінність.  Для зафарбування використовують натуральні (природні (куркуміни Е100, рибофлавіни Е101, карміни Е120, каротини Е160)) або синтетичні (органічні та неорганічні). Використовують у виробництві кондитерських виробів, напоїв, маргаринів, деякі види консервів, сухі сніданки, плавлені сирки, морозиво. 
	Корегуючи колір  матеріали. В харчовій хімії використовують сполуки, які змінюють забарвлення продукту в результаті взаємодіє з компонентами сировини та готових продуктів. до них відносяться відбілюючи речовини – добавки, які запобігають руйнування одних природних пігментів та руйнують інші пігменти, які є небажаними. Іноді ці корегуючи колір матеріали виконують і іншу супутню дію (консервування).  
	Діоксид сульфуру. Е220, розчини сульфітної кислоти та її солі – відбілююча, консервуюча дія, гальмують потемніння свіжих овочів, картоплі, фруктів. Але в той же час руйнує вітамін В1. 
	Нітрат натрію Е 251, нітрити калію та натрію (Е249, Е250) використовують для надавання м’ясним виробам червоного кольору. 
	Речовини, які змінюють структуру та фізико-хімічний і властивості харчових продуктів. Використовують в харчуванні, кулінарії, під час виробництва супів, соусів, бульйонних страв, продуктів ля консервування страв. 
	Біологічно активні добавки до їжі - це концентрати натуральних або ідентичних натуральним біологічно активних речовин, які призначені для безпосереднього вживання або введення до складу харчових продуктів. БАД розроблені з метою корекції хімічного складу раціонів харчування, щоб адати їм певне біологічне направлення. БАД – не як фармпрепарати, а як композиції біологічно – активних речовин, одержаних із рослинної, тваринної і мінеральної сировини. Вони можуть збагачувати харчові продукти, напої незамінними і високоцінними білками, амінокислотами, жирними кислотами, мікроелементами. Самостійно БАД використовуються в різних настоях, бальзамах, екстрактах, порошках, сиропах, капсулах, таблетках. Використовуються БАД для корекції хімічного складу і раціонів лікувального харчування, щоб оптимізувати біологічну дію фактора харчування комплексної терапії. 



