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Célkitűzés 

Az alkalmazott élelmiszer-adalékanyagok ismertetése a 

szakirodalom áttekintése alapján 

Analitikai kémiai meghatározási módszerek 
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 Adalékanyagok csoportosítása 

 Tulajdonságaik 

 Milyen élelmiszerekben fordulnak elő 

 Egészségkárosító hatásaik 

 



 Mik azok az élelmiszer-adalékanyagok? 

 természetes vagy mesterséges anyagok 

 megkönnyítik  a feldolgozási folyamatát vagy az előállított termék 

felhasználási minőségi tulajdonságait javítják 

 

 

 Általános előírások 

 Csak engedélyezett adalékanyagot lehet felhasználni 

 Lehető legkisebb mennyiségben  

 Megengedhető napi bevitel (ADI-érték) 

 

Bevezetés 
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Az adalékanyagok csoportosítása 

Tápértéknövelő Élvezeti érték javító 
Eltarthatóság és 

minőség javító 

Aminosavak 

Vitaminok 

Ásványi anyagok 

Színezékek 

Savanyúságot szabályozó 

anyagok 

Aromaanyagok és 

ízfokozók 

Édesítőszerek 

Tartósítószerek 

Antioxidánsok 

Állományjavító 

anyagok 

 

Esszenciális anyagok 

pótlására/dúsítására 

használják 
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 EU, engedélyezett adalékanyagok azonosító rendszere 

 Oka: kémiai elnevezések értelmezési nehézségeinek elkerülése 

 

E-számok 
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E100-E199 Színezékek 

E200-E299 Tartósítószerek 

E300-E399 Antioxidánsok, savanyúságot szabályozók 

E400-E499 Sűrítők, stabilizátorok, emulgeátorok 

E500-E599 Savanyúságot szabályozó, csomósodást gátlók 

E600-E699 Ízfokozók 

 E700-E772 Antibiotikumok 

 E900-E999 Egyéb 

 E1100-E1599 Kiegészítő vegyületek 

 



Nem önmagukban, hanem más kockázati tényezőkkel együtt, a genetikai 

hajlam függvényében okozhatnak nagyobb megbetegedési valószínűséget. 

 

 Intolerancia: 

 Nincs immunválasz, emésztőrendszeri tünetek 

 

 Allergia: 

 Van immunválasz, immunrendszeri tünetek 

 

 Pszeudoallergia:  

 Nincs immunválasz, allergiára hasonlító tünetek (hisztamin-

felszabadulás)  

 

Egészségügyi hatások 
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Színezékek (E100-E199) 
 

Szín javítása vagy kialakítása 

Íztelen, szagtalan, ellenálló, jó színező képesség 

 

 Barna HT:  

 Hatása: bomlástermékei károsíthatják a belső szerveket, felhalmozódhatnak  a 

nyirokrendszerben és a vesékben 

 Előfordulás: sütemények, kekszek, különböző szószok és fűszerek  

 

 Kurkumin 

 Hatása: bőrkiütéseket, hasmenés 

 Előfordul: curry-por, mustár, a cukorkák, ecetes savanyúság  

 

Kimutatása: HPLC (nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia)  

    (LEE, J. H. et. al., 2011)  
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Savanyúságot szabályozó anyagok (E500-E599) 
 

Íz, szag vagy állomány stabilizálása, pH-szabályozás, savasság beállítása 

Gyenge savak és bázisok 

 

 

 Foszforsav és a foszfátok  

 Hatása: kalcium- foszfát-egyensúly,  akadályozza a kalcium-ion beépülését 

a csontokba, gyerekkori hiperaktivitás és figyelemzavar  

 Előfordul: tejszín, tejszínkészítmények, frissítő italok 

 

 

8/16 



 

 

Aromaanyagok és ízfokozók (E600-E699) 
 

Meglevő íz erősítése, ízbeli hibák elnyomása, íz állandósítása  

Élvezeti érték növelése             túlfogyasztás veszélye 

 

 

 Glutaminsav és származékai 

 Hatás: „kínai étterem-szindróma”  

 Előfordul: kínai konyha, fűszerek 
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Édesítőszerek (E950-E957) 
 

Jó édesítő képesség 

Alacsony energiatartalom 

Édesítő hatás erősítése – kombinált alkalmazás pl.: szacharin és a 

ciklamátok  

 

 Aszpartám  

 Hatás: fejfájás, rosszullét, kábultság, látászavarok 

 Előfordul: édesítőszerek,  üdítőitalok 

 

Kimutatható: HPLC (MA, K. et. al. 2012) 
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Tartósítószerek (E200-E299) 

 

 

 

Eltarthatóság növelése         mikroorganizmusok életműködésének gátlása 

Minőség védelme 

Minimális mennyiségben is kedvező hatás 

 

 Benzoesav:   

 Hatása: bélrendszeri problémák, görcsök, idegrendszeri elváltozások 

 Előfordul: mártások, aszpik, égetett szeszes italok  

 Aszkorbinsavval => benzol jön létre 

 

Kimutatás: GC (gázkromatográfia) 

  (Vinci R. M. et. al., 2010) 
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Antioxidánsok (E300-E399) 

 
 

 

Oxidáció lassítása, eltarthatóság növelése 

 

 Gallátok 

 Hatása: száj nyálkahártya irritációja, csecsemőknél cianózis veszélye 

 Előfordul: zacskós levesek, marcipán, nugát, péksütemények, 

rágcsálnivalók 

 

Kimutatás: HPLC (JIMÉNEZ, J. F. et. al., 2007)  
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Állományjavító anyagok (E400-E499) 

 Alkotók egyenletes eloszlásának biztosítása 

Nagy víztartalmú/zsírtartalmú anyagok stabilizálása 

 

 

 Alginsav és származékai:  

 Hatása: kalcium, a vas és egyéb nyomelemek táplálékból való 

felvételének gátlása 

 Előfordul: desszertek, péksütemény-töltelékek, pudingporok 
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Hogy lehet a káros anyagokat kiszűrni? 

 

Nemzetközi összefogás  

Sűrű ellenőrzés, szigorú határértékek 

Anyagok feltüntetése a csomagoláson 

Tudatos vásárlás, hazai termékek  

Egyoldalú táplálkozás mellőzése 

Összefoglalás 
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Köszönöm a figyelmet! 
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