
 

AZ E-SZÁMOK REJTÉLYEI 



 

1. ÁLTALÁNOS BEVEZETŐ 
Már sok problémáról hallhattunk az ételadalékokkal kapcsolatban. Szeretnénk a tévhiteket és a kételyeket 
megszűntetni. Igen, valóban vannak veszélyes ételadalékok, ezekről azonban többnyire tudunk is. Ez nem azt 
jelenti, hogy ilyenekkel nem találkozhatunk, csupán azt, hogy mérsékelt fogyasztásukkal az esetleges kellemetlen 
szövődményeket kiküszöbölhetjük. 
Nem tekintenek nagy múltra vissza az ételadalékok (azok a bizonyos „E” komponensek, melyek az EGK jelzés 
nevet viselik), ezért nem is lehetünk teljesen tisztában azzal, milyen hatásaik lehetnek. E figyelmeztetés célja 
semmiképpen sem bizonyos termékek lejáratása vagy az emberek megfélemlítése, pánikkeltés! Jóllehet, ez az 
álláspont, nem árt tartózkodni a káros anyagoktól, ha lehet. 
Az Európai Közösség az 1960-as években fejlesztette ki az élelmiszer- adalékanyagok azonosítására az E-
számozási rendszert annak érdekében, hogy a sok nyelvû közösségben az élelmiszer-adalékanyagok nevének 
fordításából adódó problémák és esetleges félreértések elkerülhetõk legyenek, s hogy az élelmiszer-
adalékanyagok azonosítása és jelölése egyszerûbbé váljon. 
Az antioxidánsok a zsírok avasodását, zöldségek, gyümölcsök elszínezõdését gátolják, az emulgeáló anyagok, 
habképzõk, stabilizátorok, sûrítõk, zselésítõk, sûrítõ és szilárdító anyagok az élelmiszerek kedvezõ állagának 
kialakítását vagy fenntartását segítik, a tartósítószerek késleltetik az élelmiszerek romlását, a savanyítószerek 
növelik az élelmiszerek savasságát stb. Általában nagyon kevés kell belõlük a kívánt hatás eléréséhez, 
mennyiségük az élelmiszerekben ezred-tízezred résznyi. Legtöbbjük természetes vagy természetes eredetû, 
sokszor a természetes anyagokhoz hasonló szerkezetû. Vannak mesterséges, az élelmiszerektõl vagy élelmiszer-
összetevõktõl teljesen eltérõ kémiai szerkezetû adalékanyagok is (színezékek, édesítõszerek stb.). 
A közösség kezdetben négy élelmiszer adalékanyag csoportot állapított meg, és ezekre a csoportokra jelölt kis 
számokat az alábbiak szerint: 
 

 
 
1. Színezékek (B 100 - E 199) 
2. Tartósítószerek (E 200 - E 299): A tartósítószerek a penészgombák és baktériumok megjelenését késleltetik, 

ám elősegítik a mérgező mikotoxinok termelését. Gyakran nem tüntetik fel a csomagoláson, ugyanis a 
szabályzat szerint azt az összetevőt nem kell feltüntetni, amely 2%-nál kisebb mennyiségben van a termékben. 

3. Antioxidánsok és antioxidáns szinergisták (E 300 - E 499): Az antioxidánsok olyan anyagok, amelyek más 
anyagok oxidációját lassítják, esetenként a saját oxidációjukkal, azaz elektronleadásukkal, amelyet 
elektronfelvétel kísér, ezáltal az étel eltarthatósága nő. Az emulgeálószerek az emulzióban segítenek, két 
olyan anyag egymásban való eloszlását segítik, amelyek normális körülmények között nem oldódnának 
egymásban (például az apoláris víz és a poláris olaj vagy zsír esetében, gyakorlatilag a mosóporok 
mechanizmusára épít). 

4. Emulgeálók, stabilizálók, sûrítõk és zselésítõk (E 400 - E 499): A sűrítőanyagok manapság már nem csak a 
zselésítésben nyújtanak segítséget, hanem a magában a megfelelő állag elérésében (gondoljunk csak a 
gumimacikra). 

5. A savanyúságot szabályozó anyagok (E260-350 között több is) tartósítószerként is funkcionálhatnak 
(például ecet). Túl nagy mennyiségben a benne lévő foszfor felborítja a test kalcium-háztartását és 
csontritkuláshoz vezet, sőt, egyesek a gyermek hiperaktivitás kialakulásának okát is ebben keresik (mint azt 
már említettük). Különösen vitatottak, sok helyütt használják, talán megemlítendő az egyik legkedveltebb 
koffeintartalmú üdítőital itt, a Coca Cola. 

6. Az ízfokozók (E 620-640 és 950-960) olyanok az ételeknél, mint a nőknél a smink. Elnyomják az ízbeli hibákat 
(esetenként a szagokat is). Aromákat és ízfokozókat általában olyan termékeknél alkalmaznak, amelyek nem 
megfelelő nyersanyagból vagy rossz technikával készülnek. Az aromákat egyébként sok oldószerrel és 
hordozóanyaggal is keverik, így egyszerre sok dolog jut a szervezetbe. 
 

 



Sajnos ma már nem állapítható meg egyértelmûen az E-szám alapján az adalékanyag technológiai funkciója (pl. a 
lizozim tartósítószer E-száma 1105, az antioxidáns hatású ónkloridé 512), mivel hihetetlen mértékben megnõtt az 
élelmiszer-elõállításban felhasználható adalékanyagok száma és technológiai funkciójuk sokfélesége. 
 
Az egyes adalékanyag-csoportokra kijelölt számok egy idõ után elfogytak, az újaknak már nem lehetett a megadott 
százas kereten belül számot adni. 
Sok E-szám olyan, korábban széles körben alkalmazott anyag miatt foglalt, amelyek használatát a mai elõírások 
már nem engedik meg.  
Bonyolítja a kérdést, hogy egyik-másik élelmiszer-adalékanyag többféle hatás elérésére alkalmazható - a kén-
dioxid például tartósítószer is és antioxidáns is -, viszont az E-szám lényegébõl adódóan egy adott anyag 
azonosítására csak egy szám használható. Ilyen esetekben az élelmiszer-adalékanyagot a fõ funkciójának 
megfelelõ csoportba, így a szóban forgó kén-dioxidot a tartósítószerek közé sorolták be. 
 
Az élelmiszer-adalékanyagok E-számrendszerének az egyszerû és gyors azonosítás lehetõségén túl, az 
élelmiszerek korrekt jelölésében is fontos szerepe van. 
A fogyasztó megfelelõ tájékoztatása ugyanis megkívánja, hogy a felhasznált anyagok, köztük az adalékanyagok is, 
fel legyenek tüntetve az élelmiszer csomagolásán. 
A bonyolult és sokszor igen hosszú kémiai elnevezések helyett az E-szám alkalmazása jól bevált erre a célra az 
Európai Közösség gyakorlatában. 
Bizonyítja ezt az a tény, hogy a rendszert az élelmiszer-világszabványokat kidolgozó Codex Alimentarius is átvette. 
Az élelmiszer-adalékanyagok nemzetközi számozási rendszere az INS (International Numbering System for Food 
Additives) az egész világon, tehát Európán kívül is használatos.  
Az INS-számok azonosak az E-számokkal. 
Az INS-listán az Európai Unióban engedélyezett valamennyi adalékanyag megtalálható, de szerepelnek rajta 
olyanok is, amelyek az Európai Unióban nem engedélyezettek. 
 
Az a tény tehát önmagában, hogy az élelmiszer-adalékanyagnak van E-száma vagy INS-száma, nem jelenti 
automatikusan az anyag felhasználhatóságát! 
 
Fontos tudni, hogy az E-számot csak a vonatkozó tisztasági elõírásoknak mindenben megfelelõ élelmiszer-
adalékanyag azonosítására lehet használni! 
 

 
 
 
� E 100 - 199 közti jelzés: Az E-számrendszer első százas keretét a színezékek számára tartják fenn, tehát, ha 

a vásárló a termék címkéjén E 100 - 199 közti jelzést talál, akkor tudja, hogy az élelmiszer színezett. Nem 
ismeri viszont a színezék jellemzőit, pedig ezen anyagok egészségügyi megítélésében óriási különbségek 
vannak. A természetes színezékek (E 100, Kurkumin; E 101, Riboflavin; E 120, Kármin; E 140, Klorofillok; E 
160, Karotinok és származékaik; E 161, Lutein; E 162, Betanin; E 163, Antociánok) élelmi anyagaink szerves 
alkotói, melyek a növények eredeti színét biztosították, s azokból átalakítás nélkül vonták ki őket. Ezek a 
vegyületek (a 160b jelű annatto és a 160c jelű kapszaicin kivételével) nem allergének, az egészséget nem 
veszélyeztetik, sőt, közülük többnek van biológiailag pozitív hatása (E 100, E 101, E 160, E 162, E 163) 
szabadgyök-fogó, daganat-megelőző, trombózis-gátló és vitamin jellege miatt. A természetes színezékekkel 
szemben valamennyi mesterséges élelmiszer-színezék kiválthat élelmiszer-intoleranciát és egyéb 
nemkívánatos mellékhatást. 
Az utóbbi időszakban az élelmiszerszínezékek palettáján megjelent - a bio készítményekhez is felhasználható 
- a színező élelmiszerek fogalma, amely önmagukban is fogyasztható, de más élelmiszerbe téve színező 



hatású növények csoportját jelenti. Ilyenek, pl. a spenót, a feketebodza, meggy, sárgarépa, de ilyen a 
fűszerpaprika is. Ezekre jellemző, hogy a színező hatás mellett még az élelmiszer táplálkozásbiológiai értékét 
is növelik. 
Egészségünk védelme érdekében tehát részesítsük előnyben a nem színezett, vagy a természetes 
színezékekkel esetleg színező élelmiszerrel festett élelmiszereket, különösen, ha kisgyerek, terhes anya vagy 
allergiára érzékeny családtag számára vásárolunk. 
� Az E 200 - 299-es csoporthoz tartozó anyagok a tartósítószerek, melyek növelik az élelmiszerek 

eltarthatóságát azáltal, hogy gátolják vagy megakadályozzák a mikroorganizmusok életműködését. A 
tartósítószerek, mint vegyületek sok esetben mérgezőek, irritatívek, allergizáló hatásúak. Az élelmiszerekben 
engedélyezett mennyiségben a fogyasztók jelentős részére ártalmatlanok, de amennyiben ezen vegyületeket 
tartalmazó termékekből rendszeresen nagyobb mennyiséget fogyasztunk, jelentkezhet egészségkárosító 
hatásuk. 
A tartósítószerek közé tartoznak az élelmiszer-adalékanyagok legveszélyesebbjei, a kén-dioxid és szulfitok, 
valamint a nitritek és nitrátok. 
A kén-dioxid és szulfitok (E 220 - 228) fő felhasználási területe a borászat és a világos színű zöldségek, 
gyümölcsök előtartósítása, a világos színű aszalványok gyártása. Előszeretettel alkalmazzák a háztartások és 
vállalkozók is a nem hőkezelt savanyúságok színének és állományának megőrzésére. Ez a vegyületcsoport 
már kis koncentrációban is károsítja az emberi szervezetben található vitaminokat, gátolja az életfontosságú 
enzimek tevékenységét. Roncsolja a fehérjéket, az idegrendszert és erős allergizáló hatása miatt fejfájást, 
allergiás asztmás rohamokat idézhet elő. 
A nitritek és nitrátok (E249 - 252) a pácolt húskészítmények állandó alkotói. Ezen kívül jelentős mennyiségben 
fordulhatnak elő a primőr zöldségekben (saláta, spenót, retek), a nitrogéntartalmú műtrágyák helytelen 
alkalmazása miatt. 
Egészségünket súlyosan veszélyeztető vegyületcsoport, hiszen a vér károsításával annak oxigénszállító 
képességét csökkenti, valamint a belőle képződő nitrózamin a mirigyekben és a vérképző szervekben 
daganatok kialakulását okozhatja. 
A nitritek és nitrátok minden fogyasztóra károsan hatnak, de különösen súlyos veszélyt jelentenek a 
csecsemők számára, ezért nekik csak megbízható eredetű primőr zöldségekből készítsünk táplálékot. 
A többi konzerválószer, mint pl. az üdítőitalok és a nem üveges savanyúságok tartósítására használt 
benzoesav és sói (E 210 - 213), valamint szorbinsav és sói (E 200 - 203) kevésbé ártalmasak, de enyhébb, 
erősebb allergizáló hatása szinte mindegyiknek van. Az előzőekben elmondottak miatt törekedjünk étrendünk 
összeállításánál tartósítószermentes (hőkezeléssel tartósított) termékek fogyasztására, bár vannak olyan 
készítmények, amelyek jellege (kecsap, mustár) vagy hőkezelést nem bíró műanyag csomagolása miatt a 
vegyszeres tartósítás egyelőre nem nélkülözhető.  
Meg kell említeni, hogy az ökológiai gazdálkodásból származó élelmiszerek tartósításához - igen helyesen - 
kémiai tartósítószer nem használható, kivéve a nitrát vegyületek húskészítményekhez történő alkalmazását, 
amelyek a hússzín rögzítéséhez nem nélkülözhetők. 
� A 300-as csoportba tartozó antioxidánsok az élelmiszerekben végbemenő nemkívánatos oxidációs 

folyamatokat gátolják. Ennek a vegyületcsoportnak tagja a gyümölcsfeldolgozásnál elterjedten alkalmazott C-
vitamin is (E 300), amelynek a szervezetre gyakorolt hatása kedvező, míg más vegyületek iránt közömbösek, 
vagy esetleg kissé érzékenyek (E320 - 321) vagyunk. Egyes élelmiszereknél, mint pl. tormakrém, aszalt 
gyümölcs, a kénvegyületek színmegőrző hatása sem nélkülözhető, de a fogyasztónak számolnia kell ezek 
jelenlétével. 
� E 400 - 499, E 1400 – 1499: Az élelmiszerek kívánatos állományát kialakító, módosító vagy stabilizáló (E 

400 - 499, E 1400 - 1499) adalékok legtöbbje különféle növényi eredetű poliszacharid. Jelentős részük 
természetes, toxikológiai szempontból ártalmatlan anyag, sőt élelmi rostok lévén hozzájárulnak az egészség 
megőrzéséhez. Az utóbbi időszakban megjelentek az olyan állománymódosító növényi anyagok 
(szárítmányokból készült porok, növényi rost-kivonatok), melyek a sűrítő hatás mellett egyéb 
táplálkozásbiológiai értékkel is rendelkeznek. 
Az ökológiai (bio) termesztésből származó élelmiszerek állományának kialakítására elsősorban növényi 
eredetű anyagokat használunk, de nem alkalmazhatunk kémiailag módosított készítményeket, mint az E 1400-
as csoportot alkotó keményítő-származékok. 
Élelmiszereink édesítésére egyre nagyobb arányban használunk mesterséges édesítőszereket. Ezek 
sokszorosan édesebbek a répacukornál, ezzel szemben gyakorlatilag energiamentesek, sőt azzal ellentétben 
fogkárosító hatásuk sincs. Legismertebbek az aceszulfám-K (E 950), az aszpartám (E 951), a ciklamátok (E 
952) és a szacharin (E 954). Egészségkárosító hatásukra vonatkozó vélemények ellentmondóak, de 
megemlítendő, hogy az aszpartám fenilalanin forrás, így ezzel édesített terméket a fenilketonuriában 
szenvedők nem fogyaszthatnak. 
A biofeldolgozásban az édesítő anyagok alkalmazása sokat vitatott kérdés. Szacharózból a teljes értékű, 
finomítatlan cukor használható, amely még sok értékes anyagot tartalmaz. Cukorbetegek számára készült 
termékekben alkalmazható a fruktóz vagy a nagy biológiai értékű csicsókasűrítmény, melynek fő szénhidrátja 
szintén a fruktóz. A különböző édesítő sűrítmények felhasználásánál számolni kell azzal, hogy mindegyiknek 
jellegzetes íze van, mely a termék aromaprofilját eltolhatja. 
Élelmiszereink savanyú ízét általában a gyümölcsök természetes összetevőiként, vagy a gyümölcsökben és 
zöldségekben lezajló biológiai folyamatok eredményeként megismert szerves savakkal (ecetsav, E 260; tejsav, 



E 270; almasav, E 296; citromsav, E 330; borkősav, E 334;) biztosítják. 
Ezeknek az alkalmazott koncentrációkban nincs egészségkárosító hatásuk, sőt az élvezeti érték növelése, az 
ízharmónia révén étvágyjavító, emésztést serkentő hatásuk lehet. Ezért kissé érthetetlen, hogy az ökológiai 
termesztésből származó élelmiszerek gyártásához még a biológiai előállítású ecet sem engedélyezett. 
Az egészségre ártalmatlan ízfokozók közül említést érdemel a nátrium-glutamát (E 621, mely egyes 
vélemények szerint az ún. kínai étterem szindróma (kipirulás, fejfájás) kialakulásáért felelős. 
 

Mint maguk az élelmiszerek (tej, hal, szója, mogyoró, eper stb.), az élelmiszer-adalékanyagok is válthatnak ki 
"allergiás tüneteket" a különösen érzékeny emberekben. 
Ezért az adalékanyagok jelenlétét az élelmiszerek csomagolásán a fogyasztó tájékoztatására Magyarországon, 
hasonlóan a legtöbb fejlett országhoz, kötelezõ feltüntetni. Rá kell írni a címkére az adalékanyag fajtáját (pl. 
antioxidáns, tartósítószer stb.) és a kémiai nevét vagy E-számát. 
 

Megjegyzés: Az alábbi listában felsoroltunk jó pár anyagot melyeket "?" vagy "??" jelzésekkel láttunk el – ezek 
utalnak a probléma milyenségére. Értelmezésük a következő:  

? = megfelelő színvonalú vagy nem kielégítő vizsgálatok híján végleges értékelés még nem lehetséges ill. egyéb 
okból alapos kétség fér az adalék probléma-mentességéhez  

?? = a már ismert tények arra utalnak, hogy az adalék felhasználási engedélye visszavonandó vagy legalábbis 
erősen korlátozandó.  

 

 

 
2. SZINEZÉKEK 

Színezékek olyan anyagok, amelyek egy adott élelmiszernek, illetve az élelmiszer fogyasztásra nem kerülõ 
részének (pl. szár, levél, esetenként a héj, burkolat) színt adnak, vagy az élelmiszer eredeti színét helyreállítják. 
A színezékek lehetnek természetes kivonatok (fõleg növényi), de sok esetben mesterséges, kémiai eredetû 
anyagokat alkalmaznak.   
Ezek: 

E-160f 
E-161b 
E-161g 
E-162 
E-163 
E-170 
E-170  
E-170  
E-171 
E-172 
E-173 

Bétaapo8'karotinsavetilésztere 
Lutein 
Kantaxantin 
Céklavörös, betanin 
Antociánok 
Kalciumkarbonátok 
(i) Kalciumkarbonát 
(ii) Kalciumhidrogénkarbonát 
Titándioxid 
Vasoxidok és hidroxidok 
Alumínium 



E-174 
E-175 
E-180 

Ezüst 
Arany 
Litolrubin BK 

 

E102 Tartrazin ?? 
Egyike az allergiát leggyakrabban kiváltó adalékanyagoknak. Használatát Németországban az elmúlt években 
korlátozták, de az EU engedélyével különböző termékekben ismét megjelent. 
Allergiát, asztmát, csalánkiütést okoz. Ausztriában 1984 óta tiltott. Svájcban szintén. 
 
E104 Kinolinsárga ?? 
Szintetikus színezőanyag; a patkányokra és az egerekre nézve ártalmatlannak bizonyult. Egy EU szakértői 
bizottság kutyákon végzett rövid idejű vizsgálata szerint "nem mutatható ki egyértelmű toxikus hatás". Káros hatása 
az emberre nem ismeretes. Az USA-ban élelmiszerszínezőként tilos használni. 
Feltehetőleg allergiát okoz. 
 
E11O Narancssárga S 
Feltehetőleg allergiát okoz. 
 
E12O Kárminsav 
Feltehetőleg allergiát okoz. 
 
E122 Azorubin ?? 
Az eddigi állatkísérletek során - nagyobb adag esetén - a legkülönfélébb mellékhatásokat figyelték meg (a 
vérképre, a tüdőre, nyirokrendszerre és a hasnyálmirigyre hat). 
Feltehetőleg allergiát okoz. 
 
E123 Amarant ?? 
Szintetikus anyag, amely viszonylag gyakorta okoz allergiát. 
Az állatkisérleteknél karcinogén és mutagén hatást okozott. Az USA-ban 1976 óta tiltott. 
 
E124 Neukokcin, Ponszó 4R 
Feltehetőleg allergiát okoz. Az USA-ban betiltották. 
 
E127 Eritrozin ?? 
Szintetikus anyag; az állatkísérletek azt jelzik, hogy az eritrozin gátolja az idegrendszer normális működését. 
Egyes vélemények szerint a hiperaktív gyerekeknél fokozott viselkedési zavarokat válthat ki. Az állatkísérletek 
során erős gyanú merült fel, hogy befolyásolja a pajzsmirigy hormon működését (amit részben rákra utaló 
elváltozások is jeleztek). Feltehetőleg allergiát okoz. 

 

 
 

 



E129 Allura vörös ?? 
Vörös azofesték: az állatkísérletekben viselkedészavarokat (hiperaktivitást) okozott. Az anyagcseréhez való 
viszonya tisztázatlan. 
 
E15Oc Karamell (ammóniás)  
E15O d Karamell (ammónium-szulfitos) 
Az állatkísérleteknél nagyobb adagban görcsöket váltott ki és csökkentette a fehérvérsejtek számát (módosította a 
vérképet, ami rákkeltő hatásra utalhat). Ausztriában csak a barna sör színezéséhez engedélyezett. 
 
E151 Brillantfekete BN 
Feltehetőleg allergiát okoz. Ausztriában csak a kaviár színezéséhez engedélyezett. 
 
E154 Barna FK ?? 
Az állatkísérletek májat és szívet károsító hatásra utaltak. Egyidejűleg csaknem valamennyi szerv elszíneződött 
(vélhetően egy, az E154-ből származó ismeretlen anyagcsereterméktől). Az USA-ban betiltották. 
 
E155 Barna HTK ?? 
A tulajdonképpeni színezőanyag mintegy 20 százalékban tartalmaz be nem azonosított kiegészítő 
adalékanyagokat. Ezek bizonyos része a vesékben és a nyirokerekben lerakódik. 
 
E16Ob Annatto, bixin, norbixin 
Feltehetőleg allergiát okoz. 
 
E161g Kantaxantin ?? 
Természetes anyagként a rákokban fordul elő. Narancsszínű élelmiszerfesték-változatát szintetikus úton állítják 
elő. Az E161g bár a haleledelben tiltott, a pisztrángok "átszínezéséhez" mégis ezt használják. Kiegészítő 
anyagként bekeverik a baromfitápszerbe is (a tojássárgája "természetes" színének beállításához ill. a csirke 
bőrének pigmentálásához). 
A "szépipar" a barnítószer tablettában alkalmazta, de használatát szembántalmakat okozó hatása miatt meg kellett 
tiltani. Az egészségügyi világszervezet (WHO) álláspontja szerint a Kantaxantin májkárosodást okoz. 
 

E171 Titán-dioxid ?? 
Fehér színű ásványi adalék. Elsősorban cukorkák, drazsék fehérre festéséhez használják. Mivel eddig alig 
vizsgálták, a mellékhatásai sem ismertek. 
 

E174 Ezüst ?? 
Édességek színezőanyagaként ismeretes, de használják az ivóvíz-fertőtlenítésre is. Az állatkísérletek 
elgondolkodtató eredményei immunrendszerre gyakorolt hatásról és számos enzim funkciójának blokkolásáról 
szólnak. 
 

E180 Litolrubin BK ?? 
Vörös azofesték. Hosszútávú kísérletek patkányoknál és egereknél fokozott halandóságot jeleztek. A 
legkülönbözőbb mellékhatást fejti ki a vesére, pajzsmirigyre, lépre és az immunrendszerre. Jelenleg csak 
sajtbevonatként való felhasználása engedélyezett. 
 

Ceresz-sárga GRN (nincs száma) 
Ceresz-vörös G (nincs száma) 
Azo-festékek. Feltehetőleg allergiát okoznak. 

 



 

3. TARTÓSÍTÓ SZEREK 
Tartósítószerek azok az anyagok, amelyek a mikroorganizmusok okozta romlás megakadályozásával 
meghosszabbítják az élelmiszerek eltarthatóságát. A tartósítószerek zömében szintetikus úton elõállított 
vegyületek, és sajnos kevéssé elterjedtek a természetes anyagok. A tartósítószerek szerepe az, hogy a 
penészgombák vagy baktériumok ha közhiedelemmel ellentétben azonban a tartósítószerek elősegítik a 
mikotoxinok (a penészgombák által termelt mérgek) képződését is. A tartósítószereket nem minden esetben kell 
feltünteti: főleg akkor nem, ha az élelmiszerbe kevert (más) adalékanyaggal kerülnek a termékbe. Tartósítószert 
használnak haltermékek, a gyümölcslevek, az üdítőitalok, a kenyér, a pékáruk, a saláták, a margarin, a 
salátaszószok, a bor, a szárított gyümölcsök és zöldségek, a citrusgyümölcsök stb. tartósításához. 
 

E- 200 Szorbinsav 

E- 202 Káliumszorbát 

E- 203 Kalciumszorbát 

E- 210 Benzoesav 

E- 211 Nátriumbenzoát 

E- 212 Káliumbenzoát 

E- 213 Kalciumbenzoát 

E- 214 Etil(phidroxibenzoát) 

E- 215 Nátriumetil(phidroxibenzoát) 

E- 216 Propil(phidroxibenzoát) 

E- 217 Nátriumpropil(phidroxibenzoát) 

E- 218 Metil(phidroxibenzoát) 

E- 219 Nátriummetil(phidroxibenzoát) 

E- 220 Kéndioxid 

E- 221 Nátriumszulfit 

E- 222 Nátriumhidrogénszulfit 

E- 223 Nátriummetabiszulfit 

E- 224 Káliummetabiszulfit 

E- 226 Kalciumszulfit 

E- 227 Kalciumhidrogénszulfit 

E-   (Kalciumdihidrogéndiszulfit) 

E- 228 Káliumhidrogénszulfit 

E- 230 Bifenil (difenil) 

E- 231 Ofenilfenol 

E- 232 Nátriumofenilfenolát 

E- 234 Nizin 



E- 235 Natamicin 

E- 236 Hangyasav 

E- 237 Nátriumformiát 

E- 238 Kalciumformiát 

E- 239 Hexametiléntetramin 

E- 242 Dimetildikarbonát 

E- 249 Káliumnitrit 

E- 250 Nátriumnitrit 

E- 251 Nátriumnitrát 

E- 252 Káliumnitrát 

E- 261 Káliumacetát 

E- 262 Nátriumacetátok 

E-   (i) Nátriumacetát 

E-   (ii) Nátriumhidrogénacetát 

E- 263 Kalciumacetát 

E- 280 Propionsav 

E- 281 Nátriumpropionát 

E- 282 Kalciumpropionát 

E- 283 Káliumpropionát 

E- 284 Bórsav 

E- 285 Nátriumtetraborát (borax) 

E- 385 Kalciumdinátrium(etiléndiamin)tetraacetát 

E- 1105 Lizozim 

 
 

 

E201 Nátrium-szorbát ?? 
Az E201 - ellentétben a többi szorbinsókkal - teratogén (fejlődési rendellenességet okozó) anyagnak bizonyult. 
 
E210 Benzoesav ?? 
E211 Nátrium-benzoát ?? 
E212 Kálium-benzoát ?? 
 
E213 Kálcium-benzoát ?? 
A benzoesav nyomokban számos élelmiszerben mint természetes alkotóelem van jelen (pl. a tejtermékekben, a 
gyümölcsökben, vagy a mézben). Tartósítószerként adagolva azonban ennek ellenére mellékhatások 
jelenkezhetnek. A benzoesav és sóinak használatát a kutya- és macskaeledelekben betiltották. A macskáknak már 
5 ezreléknyi is halálos lehet. Az E210-213 az embernél viszonylag gyakran vált ki allergiát (asztmát, csalánkiütést). 
Az L-Aszkorbinsav (E300) jelenlétében a benzoesavból benzol képződik. 
Fennáll a gyanú, hogy lebomlásnál megterheli a májat. Érzékeny embereknél - különösen az aszpirin-
allergiásoknál - allergiát (asztmát, csalánkiütést) okozhatnak. 
 
E214 Etil-(p-hidroxi-benzoát) ?? 
E215 Nátrium-etil-(p-hidroxi-benzoát) ?? 



E216 Propil-(p-hidroxi-benzoát) ?? 
E217 Nátrium-propil-(p-hidroxi-benzoát) ?? 
E218 Metil-(p-hidroxi-benzoát) ?? 
E219 Nátrium-metil (p-hidroxi-benzoát) ?? 
 
A PHB-észterek átlagon felüli gyakorisággal váltanak ki allergiás reakciókat. Görcsoldó képességük több mint 
százszorosa a nátrium-benzoáténak. (E211) 
Az élelmiszernek fémes mellékízt adnak. Érzékeny embereknél allergiás tüneteket okozhatnak. 
 
E220 Kén-dioxid ?? 
E221 Nátrium-szulfit ?? 
E222 Nátrium-hidrogénszulfit ?? 
E223 Nátrium-metabiszulfit ?? 
E224 Kálium-metabiszulfit ?? 
E226 Kálcium-szulfit ?? 
E227 Kálcium-hidrogén-szulfit ?? 
 
E228 Káliumhidrogén-szulfit ?? 
A kén-dioxid és a kénessav sói (a szulfitok) nemcsak tartósító-, hanem szépítőszerek is. Az emberiség által 
legáltalánosabban használt, legősibb adalékanyagok egyike. Az élelmiszerekben a szulfitok bontják a a B1-
vitamint. A szulfitra érzékeny embereknél fejfájást, rosszullétet, vagy asztmarohamokat idézhet elő. Ismertek 
anafilaxiás sokk (a legsúlyosabb allergiás reakció) miatt bekövetkezett halálesetek is. 
Főleg a fehér borok, pezsgők, szárított gyümölcsök, lekvárok tartósításához használják. Kiszámíthatatlan 
reakciókat okozhat: egyeseknél rosszullétet, fejfájást, hasmenést - rosszabb esetben anyagcsere- vagy 
idegrendszeri zavart. A kén-dioxidról kokarcigonén hatás feltételezhető (más anyagokkal együtthatva elősegíti a 
rák kialakulását). 
 
E230 Bifenil ?? 
E231 o-fenil-fenol ?? 
 
E232 Nátrium-o-fenil-fenolát ?? 
A citrusfélék gombaölő szere, amelyet legtöbbször kombinálva alkalmaznak. Tulajdonképpen peszticideknek 
számítanak. Az állatkísérletek szerint elősegítik a hólyagrák kialakulását (főleg az E232 és az E233 kombináció). 
Az E230 adalék már a gyártó üzemekben is több halálesetet okozott. 
Vigyázat! A hámozáskor az adalékanyag egy részét ujjunkkal rávihetjük a gyümölcs húsára. Mivel esetenként a 
narancs, citrom stb. csomagolópapírját is ezekkel az anyagokkal impregnálják, inkább ne engedjük a gyereket a 
csomagolópapírral játszani! 
 
E233 Tiabendazol ?? 
A banán penészgomba elleni védőanyaga. Ezen kívül orvosság is, amelyet egyebekben peszticidként is 
felhasználnak. Az egerekkel folytatott kísérletek veseártalmat és fejlődési rendellenességet jeleztek. 
Az E230-234-el kapcsolatos pontos toxikológiai vizsgálatok még hiányoznak sajnos. A kezelt citrusfélék és banán 
héjától addig is óvakodjunk! 
 
E235 Natamicin ?? 
Bevált, a szervezet számára könnyen kezelhető szer; nemibetegségek, lábgomba és szájpenész elleni 
antinikotikum (gombaölő szer). Ezidáig csak recept ellenében, vagy a bolti sajtféleségekkel lehetett beszerezni. A 
tervek szerint az EU-ban szárazkolbász- és szalámiféleségek tartósítószereként is engedélyezik. Kiterjedt 
élelmiszeripari alkalmazása esetén félő, hogy nő a kórokozók vele szembeni ellenállósága, ami csökkenti a 
natacimin gyógyszerként való alkalmazási lehetőségeit. 
 
E239 Hexametilén-tetramin ?? 
Univerzális felhasználású szer, melyet orvosságként köszvény és a húgyúti fertőzések esetén is alkalmaznak. 
Formaldehiddá alakul. Tartósítószerként való használata eddig kizárólag a Provolone-fajtájú sajtok esetében 
engedélyezett. 
 
E242 Dimetil-dikarbonát ?? 
Úgynevezett hidegcsírátlanító anyag, amit főleg üdítőitaloknál és dobozos teánál használnak. A dimetil-dikarbonát 
közvetlenül a hozzáadás után feloldódik, miközben mindenféle mellékreakcióba lép a semlegesítendő mikrobákkal 
és az élelmiszerben lévő egyéb anyagokkal. Többek között – nyomokban N- metil-karbamát képződik (a 
karbamátot peszticidként is alkalmazzák). 
 
E249 Kálium-nitrit ?? 
E250 Nátrium-nitrit ?? 
E251 Nátrium-nitrát ?? 



 
E252 Kálium-nitrát ?? 
A nitrátok és nitritek súlyos környezeti-egészségi veszélyei (a trágyázással kapcsolatosan) naponta kerülnek 
terítékre. Ennek ellenére pl. a sonka pácolásához használt sós lé megengedett nitráttartalma tízszerese az 
ivóvízben engedélyezett maximumnak. A nitritet a húskészítmények (töltelékáruk) színezésére használják, emellett 
a kolbász- és szalámifélék eltarthatóságának növelésére is. A nitrátokat (E251, E252) ezenkívül a kemény 
(szeletelhető) sajtok tartósításához és speciális halkészítmények érleléséhez is alkalmazzák. A szervezetben a 
nitrátok nitritekké alakulhatnak, ez utóbbi pedig a gyomorban és a belekben reakcióba léphet más élelmiszer-
összetevőkkel. Mindez elősegítheti a rákkeltő nitrózaminok kialakulását. 
A nitrátok különösen kisgyerekek számára jelentenek állandó veszélyt. Meggátolhatják a vörösvérsejtek 
oxigénfelvételét, ami cianózist ("kékbetegséget") válthat ki. 
 
E280 Propionsavak ?? 
E281 Nátrium-propionát ?? 
E282 Kálcium-propionát ?? 

 
E283 Kálium-propionát ?? 
A propinsav különböző élelmiszerek természetes alkotórésze. Patkányoknál az előgyomorban rákhoz hasonló 
elváltozásokat okozhat. Egyes szakvélemények szerint ránk nézve ártalmatlan, mivel az embernek nincs 
előgyomra. 1988-ban az NSZK-ban is betiltották, de az EU engedélyezte bizonyos kenyérfajtákhoz. 
 
E284 Borsavak ?? 
 
E285 Nátrium-tetraborát (borax) ?? 
Az EU mint a kaviár tartósítószerét engedélyezte (eddig tiltott volt). A borátok erősen toxikus hatású anyagként 
ismertek, amelyek felhalmozódnak a szervezetben. Mérgezés esetén ismert ellenszere nincs. 
 
E925 Klór ?? 
 
E926 Klórdioxid ?? 

Az ivóvíz klórozására (csírátlanítására) használják. A klórból kloroform keletkezhet, ami zuhanyozáskor 
belélegezve vagy bőrön át juthat a szervezetbe. A klórozott víz ezenkívül kedvezőtlenül befolyásolhatja a 
pajzsmirigy működését. A klór hasznosságának (a higiéniai szempontból kifogástalan ivóvíz) és a 
mellékhatásainak összevetése egyedi mérlegelést igényel 

 

 
 

4. ANTIOXIDÁNSOK 
Az antioxidánsok úgy növelik az eltarthatóságot, hogy késleltetik az élelmiszerek kémiai - oxidáció okozta - 
romlását (pl. a zsírok avasodását, a gyümölcsök megbarnulását). Ezek az adalékok tehát kiegészítik a 
mikroorganizmusok okozta romlást gátló tartósítószerek hatását. Felhasználási területük: zacskós levesek, 
rágcsálnivalók, margarinok, majonéz, rágógumi, olajok, pékáruk, fagylalt, marcipán, stb. 
Antioxidáns anyagok az oxidáció okozta romlás - mint a zsírok avasodása és a színváltozások - 
megakadályozásával meghosszabbítják az élelmiszerek eltarthatóságát. Sok természetes eredetû, 
biotechnológiailag vagy kémiai úton elõállított anyag tartozik e csoportba. Széles körben alkalmazott adalékok a C- 
és E- vitamin szintetikusan elõállított formái (E 300-309).  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
E301 Nátrium-aszkorbát ?? 
Az aszkorbinsav (a mesterséges C-vitamin=E300) sója, de a természetes C-vitaminnal ellentétben a kísérleteknél 
hólyagrákot okozott. Az állatkísérletek a fiatal egyedeknél fejlődési rendellenességeket is jeleztek. 
 
E310 Propil-gallát ?? 
E311 Oktil-gallát ?? 
 
E312 Dodecil-gallát ?? 
A propil-gallát a csecsemőknél életveszélyes cianózist (kékbetegség) válthat ki. A csecsemőtételek készítésénél 
ugyan nem szabad felhasználni, de engedélyezett olyan tipikus gyermek-élelmiszereknél mint a marcipán, a nugát, 
a rágcsálnivalók, vagy zacskós levesek. Az állatkísérletek során csökkentette a szervezet kórokozókkal szembeni 
ellenálló képességét. 
Tipikus allergiát kiváltó anyagok (főleg az E311). 
Az E311 Ausztriában tiltott. Az E310 és E312 csak kivételesen alkalmazható (pl. zacskós leveseknél, szószoknál). 
 
E320 Butil-hidroxi-anizol (BHA) ?? 
 
E321 Butil-hidroxi-toluol (BHT) ?? 
Szintetikus anyagok. A BHA (E320) a rágcsálnivaló termékeket védi az ízhibáktól, javítja a marcipán, nugát és 
máktöltelék eltarthatóságát. A pék- és cukrászárukon az anyag öszetételének feltüntetése nem kötelező. Az EU a 
következő termékeknél tervezi az engedélyezést: levesek, halkonzervek, reggeliző-gabonafélék (müzli, dió és 
mogyorófélék, valamint fűszerek. A BHT csak rágóguminál engedélyezett. A rágcsálóknál részben rákkeltő, 

E- 301 Nátrium - aszkorbát (aszkorbinsav nátriumsó) 

E- 302 Kalcium - aszkorbát (aszkorbinsav kalciumsó) 

E- 304 Aszkorbinsav 

  (i) Aszkorbil - palmitát 

  (ii) Aszkorbil - sztearát 

E- 306 Tokoferolok keveréke 

E- 307 Alfa - tokoferol 

E- 308 Gamma - tokoferol 

E- 309 Delta - tokoferol 

E- 310 Propil - gallát 

E- 311 Oktil - gallát 

E- 312 Dodecil - gallát 

E- 315 D - eritroaszkorbinsav 

E- 316 Nátrium - (D-eritroaszkorbinsav) 

E- 320 Butil - hidroxi - anizol (BHA) 

E- 321 Butil - hidroxi - toluol (BHT) 

E- 325 Nátrium - laktát 

E- 326 Kálium - laktát 

E- 539 Nátrium - tioszulfát 

E- 300 Aszkorbinsav 

E- 512 Ón (II) - klorid 

E- 220 Kén - dioxid 

E- 222 Nátrium - hidrogén - szulfit 

E- 223 Nátrium - metabiszulfit 

E- 224 Kálium - metabiszulfit 

E- 226 Kalcium - szulfit 

E- 227 Kalcium - hidrogén - szulfit 

  ( Kalcium - dihidrogén - diszulfit) 

E- 228 Kálium - hidrogén - szulfit 

E- 261 Kálium - acetát 

E- 221 Nátrium - szulfit 



részben a rák kialakulását gátló hatást figyeltek meg. Az állatkísérletek során elváltozások jelntkeztek az 
immunrendszernél, a pajzsmirigyben és a májban. Mindkét anyag felhalmozódik az emberi zsírszövetben és a 
magzatba is bekerülhet. Allergiát kiváltó anyagként ismertek. 
Nagy valószínűséggel allergiát okoznak. Használatukat csak néhány terméknél engedélyezik (pl. a rágóguminál). 
 

 

5. SŰRÍTŐANYAGOK  

A sűrítőanyagokat nemcsak besűrítésre és zselésítésre használják, hanem egyre gyakrabban az élelmiszer 
„optimális állagának” beállítására (így érik el pl. az italok kellő testességét, vagy a gumimacik élvezetes 
rághatóságát). A sűrítőanyagok szabályozzák a kész öntetek viszkozitását, megakadályozzák a kakaórészecskék 
lerakódását a tejben, vagy vágható állagúra kocsonyásítják a vizet. Sok kalóriaszegény "light" terméknél 
„nélkülözhetetlen”.  

Felhasználási területe: lekvárok, sajt- és húskészítmények, pékáruk, tésztatermékek, porított (instant) italfélék, 
csecsemőételek, diétás termékek, zselék, pudingok, fagylaltok, habok és édességek stb. 
 
E4O7 Karragén (gyöngyzuzmó) 
Az állatkísérletek a belekben gyulladást és fekélyt jeleztek. 
 
E412 Guar-gumi ?? 
A mérgező guar (gyomnövény) magvaiból nyerik, melyek különböző káros anyagokat tartalmaznak. Mivel tökéletes 
tiszításuk gazdaságtalan, a kereskedelmi forgalomban lévő guar-gumi körülbelül tíz százalékban engedélyezetten 
tartalmazhatja a gyomnövény egyéb kísérőanyagait is. Allergiát okozó anyag. 
 
E413 Tragantmézga ?? 
A tragantmézga egy Astralagus nevű ázsiai növény gumiváladéka. Az első kísérletek alapján feltételezett 
májkárosító hatások később nem igazolódtak, de a WHO véleménye szerint a tragantmézga olyan allergiát kiváltó 
anyag, "mely képes szélsőségesen erős reakciók kiváltására." 
Feltehetőleg allergiát okoz. 
 
E466 Karboxi-propil-cellulóz 
Tiszta állapotában viszonylagosan ártalmatlan. Csak tartós bevitel után jelentkeztek a kísérleti alanyoknál - 
hasmenéssel kísért- még nem pontosított panaszokat. 
A pékeknél allergiás bőrreakciókat válthatnak ki. 



 

6. CSOMÓSODÁST ÉS LESÜLÉST GÁTLÓ ANYAGOK  

Csomósodást és lesülést gátló anyagok csökkentik az élelmiszer önálló részeinek egymáshoz tapadását, gátolják 
az élelmiszer részecskéinek vízfelvételét, elválasztják az elemi szemcséket egymástól. 

E- 170 Kalcium - karbonátok 

  (i) Kalcium - karbonát 

  (ii) Kalcium - hidrogén - karbonát 

E- 460 Cellulóz 

  (i) Mikrokristályos cellulóz 

  (ii) Porított cellulózpor 

E- 500 Nátrium - karbonátok 

  (i) Nátrium - karbonát 

  (ii) Nátrium - hidrogén - karbonát 

  (iii) Nátrium - szeszkvi - karbonát 

E- 530 Magnézium - oxid 

E- 535 Nátrium - ferro - cianid 

E- 536 Kálium - ferro - cianid 

E- 538 Kalcium - ferro - cianid 

E- 550 Nátrium - szilikátok 

  (i) Nátrium - szilikát 

  (ii) Nátrium - metaszilikát 

E- 551 Szilícium - dioxid 

E- 552 Kalcium - szilikát 

E- 553a Magnézium - szilikátok 

  (i) Magnézium - szilikát 

  (ii) Magnézium - triszilikát 

E- 553b Talkum 

E- 554 Alumínium - nátrium - szilikát 

E- 555 Alumínium - kálium - szilikát 

E- 556 Alumínium - kalcium - szilikát 

E- 559 Alumínium - szilikát (kaolin) 

E- 900 Dimetil - polisziloxán 
 



 
E907 Mikrokristályos viaszok ?? 
Élelmiszerek viaszos bevonásához használják. A kenőolaj- gyártás során keletkezett maradékanyag tisztításával 
nyerik. Gyakran műanyagokkal vegyítik (pl. polietilén, ciklokaucsuk). Emellett általában az E320 és E321 jelű 
antioxidánsokat tartalmaznak. A végleges toxikológiai értékelése még nem történt meg. 

 

7. EMULGEÁLÓSZEREK ÉS SÓK 

Az emulgeátorok hatásmechanimusa a mosószerekéhez hasonlít. Lehetővé teszik több - egyébként nem 
vegyíthető - fázis (pl. a víz és a zsír) összekeverését és stabilizálja a keverék állagát. Az emulgeáló sók 
(ömlesztõsók) azok az anyagok, amelyek a sajtban lévõ fehérjéket folyékony állapotúvá alakítják, és a zsírt és más 
komponenseket egyenletesen eloszlatják. Nagy jelentősége van a félkész- és készételek, az instant (folyadékban 
oldódó) termékek előállításánál. 
Felhasználásukkal nő a tészták gépi megmunkálhatósága, könnyebb a megfelelő szemcsésség, a habosság, vagy 
a krémszerűség beállítása. Ezzel együtt alapanyag is megtakarítható, hiszen így az anyagba több víz, vagy levegő 
keverhető. 
Mivel az emulgeátorok - a természetes emulgeátorok is - biológiai rendszerekben felettébb hatékonyak, csak 
nagyon óvatos szabadna őket az élelmiszerekbe adagolni. Az emulgátorok toxikológiai vizsgálatai eléggé 
hiányosak, legtöbbször maga az előállító végzi el azokat. 
Az emulgeátorok megváltoztatják a membránok áteresztőképességét; ezért használják pl. a peszticidek 
hatékonyságának növelésére. Ez azonban magyarázatot ad arra is, hogy miért játszhatnak kulcsszerepet a 
bélmegbetegedéseknél és allergiáknál. Megváltoztatják a nyálkahártya felületét, koncentráltabb formában 
károsítják a sejtmembránt és a bél nyálkahártyáját, átjárhatóvá téve ezeket az allergiát kiváltó táplálékösszetevők, 
lebomlási termékek és adalékanyagok számára. A folyamat egészét mindmáig alig vizsgálták. 
Az emulgátorok felhasználási területe: pékáruk, édességek, öntetek, desszertek, margarin, kolbász- és 
szalámifélék, fagylalt és még sok minden más. Az emulgeátorok feltüntetése sok esetben nem kötelező, tényleges 
hatásuk pedig - a fentiek miatt - nehezen értékelhető. A leggyakrabban és legsokoldalúbban használt 
emulgeátorok (E322) ill. E471) azonban egészségi szempontból nem aggályosak.  

Emulgeáló sók 

E- 339 Nátrium - foszfátok 

    (i) Nátrium - dihidrogén - foszfát 

    (ii) Dinátrium - hidrogén - foszfát  

    (iii) Trinátrium - foszfát 

E- 340 Kálium - foszfátok 

    (i) Kálium - dihidrogén - foszfát 

    (ii) Dikálium - hidrogén - foszfát 

    (iii) Trikálium - foszfát 

E- 341 Kalcium - foszfátok 

    (i) Kalcium - hidrogén - foszfát 

    (ii) Dikalcium - foszfát  



    (iii) Trikalcium - foszfát 

E- 450 Difoszfátok (Pirofoszfátok) 

    (i) Dinátrium - difoszfát 

    (ii) Trinátrium - difoszfát 

    (iii) Tetranátrium - difoszfát 

    (iv) Dikálium - difoszfát 

    (v) Tetrakálium - difoszfát 

    (vi) Dikalcium - difoszfát 

    (vii) Kalcium - didhidrogén - difoszfát 

E- 451 Trifoszfátok 

    (i) Pentanátrium - trifoszfát 

    (ii) Pentakálium - trifoszfát 

E- 452 Polifoszfátok 

    (i) Nátrium - polifoszfát 

    (ii) Kálium - polifoszfát 

    (iii) Nátrium - kalcium - polifoszfát 

    (iv) Kalcium - polifoszfát 
 

Egyéb emulgeáló szerek 
 

E- 322 Lecitinek 

E- 339 Nátrium - foszfátok 

    (i) Nátrium - dihidrogén - foszfát 

    (ii) Dinátrium - hidrogén - foszfát  

    (iii) Trinátrium - foszfát 

E- 340 Kálium - foszfátok 

    (i) Kálium - dihidrogén - foszfát 

    (ii) Dikálium - hidrogén - foszfát 

    (iii) Trikálium - foszfát 

E- 341 Kalcium - foszfátok 

    (i) Kalcium - hidrogén - foszfát 

    (ii) Dikalcium - foszfát  

    (iii) Trikalcium - foszfát 

E- 405 (Propán - 1,2-diol) - alginát 

E- 413 Tragantmézga 

E- 431 Polioxietilén (40) sztearát 

E- 432 Polioxietilén - szorbitán - monolaurát 

    (poliszorbát 20) 

E- 433 Polioxietilén - szorbitán - monooleát (poliszorbát 80) 

E- 434 Polioxietilén - szorbitán - monopalmitát 

    (poliszorbát 40) 

E- 435 Polioxietilén - szorbitán - monosztearát (poliszorbát 60) 

E- 436 Polioxietilén - szorbitán - trisztearát (poliszorbát 65) 

E- 442 Ammónium - foszfatidok 

E- 445 Glicerinészterek természetes gyantából 

E- 451 Trifoszfátok 

    (i) Pentanátrium - trifoszfát 

    (ii) Pentakálium - trifoszfát 

E- 452 Polifoszfátok 

    (i) Nátrium - polifoszfát 

    (ii) Kálium - polifoszfát 

    (iii) Nátrium - kalcium - polifoszfát 



    (iv) Kalcium - polifoszfát 

E- 460 Cellulóz 

    (i) Mikrokristályos cellulóz 

    (ii) Porított cellulózpor 

E- 461 Metil - cellulóz 

E- 463 (Hidroxi - propil) - cellulóz 

E- 464 (Hidroxi - propil) - metil - cellulóz 

E- 465 Etil - metil - cellulóz 

E- 470a Zsírsavak nátrium -, kálium- és kalcium sói 

E- 471 Zsírsavak mono- és digliceridjei 

E- 472a Zsírsavak mono- és diggliceridjeinek ecetsav - észterei 

E- 472b Zsírsavak mono- és digliceridjeinek tejsav - észterei 

E- 472c Zsírsavak mono- és digliceridjeinek citromsav - észeterei 

E- 472d Zsírsavak mono- és digliceridjeinek borkõsav - észterei 

E- 472e 
Zsírsavak mono- és digliseridjeinek mono- és diacetil-borkõsav 
- észterei 

E- 472f 
Zsírsavak mono- és digliceridjeinek ecetsav- és borkõsav 
észterei 

E- 473 Zsírsavak szacharóz észterei 

E- 474 Szacharóz gliceridjei 

E- 475 Zsírsavak poliglicerin észterei 

E- 476 Poliricinolsav poligliceridje 

E- 477 Zsírsavak propán- 1,2-diol észterei 

E- 479b 
Hõkezeléssel oxidált szójaolaj zsírsavak mono- és 
digliceridjeivel reagáltatva  

E- 481 Nátrium - sztearoil -2- laktilát 

E- 482 Kalcium - sztearoil -2- laktilát 

E- 491 Szorbitán - monosztearát 

E- 492 Szorbitán - trisztearát 

E- 493 Szorbitán - monolaurát 

E- 494 Szorbitán - monooleát 

E- 495 Szorbitán - monopalmitát 

E- 496 Szorbitán - trioleát 

E- 900 Dimetil - polisziloxán 

E- 1404 Oxidált keményítõ 

E- 1440 ( Hidroxi - propil) - keményítõ  

E- 1450 Keményítõ - nátrium - oktenil - szukcinát 



 

8. ÉDESÍTŐSZEREK ÉS CUKORHELYETTESÍTŐK  

Az élelmiszerek édes ízének kialakítására vagy asztali édesítõszerként használják. Elsősorban a diabetikus és 
"light" termékek édesítésére alkalmazzák. Általánosan elterjedt nézet, hogy az édesítőszerek segítségével egy 
csapásra le lehet fogyni. Ez nem így van, sőt a szerek pont a túlsúlyosoknak okoznak problémát. Egy 80.000 nőn 
végzett nagyszabású amerikai felmérés arra az eredményre jutott, hogy az édesítőszer használóknál átlagban 
nagyobb mértékű volt a súlygyarapodás, mint a cukrot fogyasztóknál. Ezt a szerek étvágybefolyásoló hatásával 
magyarázzák. Az édesítőszereket disznók takarmányaiban pl. az étványnövelési céllal alkalmazzák. 
Egy részük természetes cukorjellegû anyag, más részüket szintetikusan állítják elõ. 
Megjegyzés: az E-420, E-421, E-953, E-965, E-966, E-967 nagyobb mennyiség fogyasztása hashajtóhatású. Az 
E-951 aszpartám: Fenil-alanin-forrást tartalmaz.  

 E- 420 Szorbit 

  (i) Szorbit 

  (ii) Szorbit szirup 

E- 421 Mannit 

E- 950 Aceszulfám K 

E- 951 Aszpartám 

E- 952 Ciklaminsav és ciklamátok  
(nátrium-, kálium-, kalcium sók) 

E- 953 Izomalt 

E- 954 Szaharin és nátrium-, kálium-, kalcium sói 

E- 957 Taumatin 

E- 959 Neoheszperidin DC 

E- 965 Maltit 

  (i) Maltit 

  (ii) Maltit szirup 

E- 966 Laktit 

E- 967 Xilit 
 

E950 Aceszulfám K ?? 
Mesterséges édesítőszer. Az előállító (Hoechst AG) adatai szerint teljességgel ártalmatlan. A WHO is leginkább - 
nyilvánosságra soha nem hozott - Hoechst vizsgálati eredményére hivatkozik. Független vizsgálatok híján az 
állítólagos ártalmatlanság objetiv felülvizsgálata jelenleg nem lehetséges. 
 
E951 Aszpartám ?? 
Két, szintetikus úton előállított aminosavból álló édesítőszer. Elsősorban a fenilketonúriában (veleszületett 
anyagcsere betegség) szenvedőknél problémás. Érzékeny embereknél fejfájást, kábultságot, emlékezetkiesést, 



látászavarokat, rendkívüli aktivitást, rosszullétet és allergiás reakciókat figyeltek meg. 
A fenilketonúriával kapcsolatos veszélyeket az osztrák irodalom is megerősíti. Az aszpartammal édesített 
élelmiszereknél ezért kötelező feltűntetni, hogy fenilalanint tartalmaz! 
 
E952 Ciklamát ?? 
Mesterséges édesítőszer, az USA-ban tiltott. Szacharinnal keverve van forgalomban. A ciklamát bekerülhet a 
méhlepénybe és az anyatejbe. A bélflóra ciklohexil-aminná alakítja át, ami - az állatkísérletek szerint - károsítja a 
herét és a spermiumokat. 
Az állatkísérletek - nagy adagokban történő alkalmazás esetén- hólyagdaganatot jeleztek. 
 
E954 Szacharin ?? 
Mesterséges édesítőszer. Az állatkísérletek során hólyagrákot idézett elő. Hólyagúti megmegbetegedés vagy 
rendszeres gyógyszerfogyasztás esetén elővigyázatosság szükséges. A szacharin bizonyos gyógyszerekkel 
ill.környezetkárosító anyaggal kapcsolatba kerülve károsíthatja a hólyag nyálkahártyáját. A disznók takarmányába 
keverve engedélyezett étvágygerjesztőszer. 
Az állatkisérletek - nagy adagokban történő alkalmazás esetén több ízben is hólyagdaganatot jeleztek. 
 
E959 Neoheszperidin ?? 
Éretlen keserűnarancsból nyert édesítőszer. Az E959-et kiváltképp a bélflóra bontja le az anyagcsere-
folyamataiban. Mivel az egyes emberek bélflórái eleve jelentősen különböznek egymástól - a patkányokkal 
folytatott kísérletek nem sok meggyőző erővel bírnak (ezek egyébként az adalék ártalmatlanságát 
valószínűsítették). 

 

9. AROMÁK ÉS ÍZFOKOZÓK  

Ízfokozók azok az anyagok, amelyek fokozzák az élelmiszerek meglevõ ízét és zamatát, elnyomják az ízbeli 
hibákat és állandósítják az élelmiszer ízét. Növelhetik az élvezeti értékét, de túlfogyasztásra is ingerelhetnek. Ezek 
az adalékanyagok főleg olyan termékek eladhatóságát segítik, amelyek ízét, aromáját kedvezőtlenül befolyásoló 
(rossz) nyersanyagból vagy technológiával készítettek. Sok készételnél az aromák és ízfokozók használata 
gyakorlatilag elengedhetetlen. Mivel az aromákat a könnyebb kezelhetőség kedvéért általában oldószerekkel és 
hordozóanyagokkal kell vegyíteni, így azok még számos egyéb anyagot is juttatnak az élelmiszerekbe. 
  

E- 620 Glutaminsav 

E- 621 Nátriumglutamát 

E- 622 Káliumglutamát 

E- 623 Kalciumdiglutamát 

E- 624 Ammóniumglutamát 

E- 625 Magnéziumdiglutamát 

E- 626 Guanilsav 

E- 627 Dinátriumguanilát 

E- 628 Dikáliumguanilát 



E- 629 Kalciumguanilát 

E- 630 Inozinsav 

E- 631 Dinátriuminozinát 

E- 632 Dikáliuminozinát 

E- 633 Kalciuminozinát 

E- 634 Kalcium5'ribonukleotidok 

E- 635 Dinátrium5'ribonukleotidok 

E- 636 Maltol 

E- 637 Etilmaltol 

E- 950 Aceszulfám K 

E- 951 Aszpartám 

E- 952 Ciklaminsav és ciklamátok (nátrium, kálium, kalcium sók) 

E- 957 Taumatin 

 
E620 Glutaminsav ?? 
 
E621 Nátrium-glutamát ?? 
E622 Kálium-glutamát ?? 
E623 Kálcium-diglutamát ?? 
E624 Ammónium-glutamát ?? 
 
E625 Magnézium-diglutamát ?? 
Ezek az ízfokozók váltják ki az érzékeny embereknél ún. "kínai étterem-jelenséget" (halántéktájú nyomást, hát- és 
fejfájást). A patkányoknál szaporodási zavarokat és - az utódoknál - tanulási nehézséget okoztak. Étvágynövelő 
hatása elhízáshoz vezet. A fogyasztót megtéveszti az élelmiszer tényleges összetételét illetően. 
A glutamátot általában szójából nyerik és húskészítményekhez adagolják. Az arra érzékenyeknél nyaki- és 
hátfájást, gyengeséget, fejfájást, szapora szívdobogást okozhat. 
 
Kinin (nincs száma) ?? 
A tonic-nál felhasznált keserítőanyag. A kinin -mint erős plazmaméreg - hatásos mikróbaölő (emiatt "vetették be" 
koncentrált formában a malária ellen). Emellett tartósító hatása is van. Fehér színű üvegben csakhamar bomlani 
kezd: ennek egészségügyi vonzata még tisztázatlan. Látási zavarokat, allergiát okozhat és megfigyeltek -a 
megszokott - gyógyszerekkel való nemkívánatos reakciókat is. 
 
Kvasziafa (nincs száma) ?? 
Hatóanyaga a fa szagtalan kvaszi(i)n nevű keserítőanyag. A benszülöttek a kvasziafát gyomorpanaszok, láz és 
galandférgek ellen használják. Németországban a kvasziafa pálinkaízesítő-anyagként engedélyezett és emellett 
rovarölőszerek adalékanyagaként is használják. 

10. ENZIMEK  

Az enzimek természetes biológiai katalizátorok, amelyeket az élemiszergyártásban gyakran technológiai 
segédanyagként alkalmaznak. Mivel az enzimeket általában nem tisztítják, velük együtt mindenféle adalékanyag 
kerülhet az élelmiszerbe (pl. tartósítószerek). Az sem ritka, hogy a csírátlanítás érdekében az enzimeket 
sugárkezelik. Ráadásul a legtöbb enzim ún. "mellékaktivizálókat" is tartalmaz, vagyis további enzimeket, melyekkel 
a tisztított enzim toxikológiai vizsgálata során nem foglalkoznak. 
Az enzimek toxikológiai problémái sokrétűek és általában az előállítási folyamathoz kötődnek. Sok enzimet 
penészgombából, baktériumokból, vagy vágóállatok mirigyeiből nyernek. Ez annak az elméleti kockázatát vonja 
maga után, hogy a szervezetbe mikotoxinok, endotoxinok, vagy patogén csírák is bekerülnek. Mivel az érzékeny 
enzimekkel nagyon kíméletesen kell bánni, a szennyeződés veszélye nagyobb, mint bármely más termék 
esetében. 
 

Pektinek (nincs számuk) ?? 
Nélkülözhetetlen a gyümölcslevek, a nektárok, a bor és a zöldségsűrítmények előállításánál. Lebontják a zöldség - 
és gyümölcsfélék támasztószövetét. Gyakran használják cellulózokkal együtt, emellett az aromák kinyerésénél is 
fontos szerepe van. Hatásmechanizmusa során melléktermékként metanol keletkezik, ami különösen a 
csecsemőeledeleknél (pl. répapüré) lehet problémás. 



 

11. ÉTKEZÉSI SAVAK ÉS SAVANYÚSÁGOT SZABÁLYOZÓ ANYAGOK  

Étkezési savak azok az anyagok, amelyek növelik az élelmiszer savasságát és/vagy annak savanyú ízt adnak. 
Általában erre a célra természetes eredetû gyümölcssavakat szoktak használni, bár ezeknél az anyagoknál is 
sokszor elõtérbe kerül a szintetikus elõállítás. Ezeknek az adalékoknak nemcsak az a szerepe, hogy az 
élelmiszereknek egy kellemes savanyú ízt adjanak, hanem tartósító tulajdonságúak is (pl. az ecet). Némelyikük 
emellett mint szilárdítószer vagy kelesztőszer használatos, de vannak zselésítőként, antioxidánsként sőt 
emulgeátorként adagolt savanyítószerek is. 
A savanyúságot szabályzó anyagok lehetővé teszik egy élelmiszer savasságának pontosan értékre történő 
beállítását. Ide főleg az ún. pufferanyagok (foszfátok, citrátok), valamint a lúgok és a savak sorolhatók. A 
foszforsav és sói (E338-341), a difoszfátok és polifoszfátok (E45O-452, E54O-544) - bár nem egyértelműen 
ártalamasak -, a legvitatottabb adalékok közé tartoznak.. Az ugyan még nem bizonyított, hogy a gyerekeknél 
hiperaktvitást váltanak ki, az azonban igen, hogy a foszfátok befolyásolják az emberi szervezet 
kálciumanyagcseréjét. Túl sok foszfor bevitele megbontja a foszfát-kálcium egyensúlyt és megakadályozhatja a 
szervezet kálciumfelvételét (ami csontritkuláshoz vezethet). 
Felhasználási terület: burgonyatermékeknél, pékáruknál, húskészítményeknél, kenősajtoknál, fagylaltnál és 
koffeintartalmú üdítőitaloknál (pl. Coca Cola). 
 

E- 260 Ecetsav 

E- 270 Tejsav 

E- 330 Citromsav 

E- 334 Borkõsav (L (+)-) 
 

12. FÉNYEZÕ ANYAGOK 
Fényezõ anyagok (beleértve a kenõanyagokat is) azok az anyagok, amelyek az élelmiszer külsõ felületén 
alkalmazva csillogó megjelenést adnak vagy védõbevonatot képeznek.  

E- 570 Zsírsavak 

E- 901 Fehér és sárga méhviasz 

E- 902 Kandelilla viasz 

E- 903 Karnauba viasz 

E- 904 Sellak 

E- 905 Ásványolaj, élelmiszer tisztaságú 

E- 911 Zsírsavak metil észterei 

E- 912 Montánsav észterei 

E- 914 Oxidált polietilén viasz 
 



 

13. HABZÁS GÁTLÓK 
Habzásgátlók, amelyek megakadályozzák vagy csökkentik az élelmiszergyártás során (pl. mosás, fõzés, töltés 
stb.) során fellépõ nem kívánatos habzást a habzást.  

E- 403 Ammónium - alginát 

E- 404 Kalcium - alginát 

E- 570 Zsírsavak 

E- 900 Dimetil - polisziloxán 

E- 1521 Polietilénglikol 
 

14. HAJTÓ ÉS CSOMAGOLÓ GÁZOK 
Hajtógázok és csomagológázok azok a levegõtõl eltérõ gázok, amelyeket az élelmiszer betöltése elõtt, alatt vagy 
után vezetnek be az élelmiszer csomagolásába, illetve azok a levegõtõl eltérõ gázok, amelyek az élelmiszert a 
csomagoló eszközbõl kiszorítják  

E- 290 Széndioxid 

E- 938 Argon 

E- 939 Hélium 

E- 941 Nitrogén 

E- 942 Dinitrogén - oxid 

E- 948 Oxigén 
 

15. HORDOZÓ SZEREK 
Hordozóoldószereket más adalékok használatnak megkönnyítésére alkalmazzák Saját technológiai hatásuk nincs, 
de alkalmazásukkal az adalékanyag oldása, hígítása, szétoszlatása vagy másféle fizikai módosítása egyszerûbbé 
válik, úgy hogy technológiai funkciója nem változik meg 

E- 410 Szentjánoskenyér liszt 

E- 412 Guar gumi (guar gyanta) 

E- 413 Tragantmézga 

E- 414 Gumiarábikum 

E- 415 Xantán - gumi (xantán gyanta)  

E- 440 Pektinek  

    (i) Pektin 

    (ii) Lebontott pektin (amidált pektin) 

E- 461 Metil - cellulóz 

E- 463 (Hidroxi - propil) - cellulóz 

E- 464 (Hidroxi - propil) - metil - cellulóz 

E- 465 Etil - metil - cellulóz 

E- 466 ( Karboxi - metil) - cellulóz 

    Natrium - (karboxi - metil) - cellulóz 

E- 470b Zsírsavak magnézium sói 



E- 509 Kalcium - klorid 

E- 511 Magnézium - klorid 

E- 558 Bentonit 

E- 1202 Polivinilpolipirrolidon 

E- 1521 Polietilénglikol 
 
 

16. KELÁTKÉPZÕ ANYAGOK 
A kelátképzõ anyagok a fémionokat kémiailag megkötik.  

E- 262 Nátrium -acetátok 

    (i) Nátrium - acetát 

    (ii) Nátrium - hidrogén - acetát 

E- 331 Nátrium -citrátok 

    (i) Nátrium - dihidrogén - citrát 

    (ii) Dinátrium - hidrogén - citrát 

    (iii) Trinátrium - citrát 

E- 332 Kálium - citrátok 

    (i) Kálium - dihidrogén - citrát 

    (ii) Trikálium - citrát 

E- 333 Kalcium - citrátok 

    (i) Kalcium - hidrogén - citrát 

    (ii) Dikalcium - citrát 

    (iii) Trikalcium - citrát 

E- 385 Kalcium - dinátrium - (etilén-diamin)- tetraacetát 

E- 420 Szorbit 

    (i) Szorbit 

    (ii) Szorbit szirup 

E- 472c Zsírsavak mono- és digliceridjeinek citromsav - észeterei 

E- 576 Nátrium - glukonát 

E- 577 Kálium - glukonát 
 

 

17. LISZTJAVÍTÓ SZEREK 
Lisztjavító szerek azok az anyagok, amelyeket a liszthez vagy a tésztához adnak, hogy javítsák sütési 
tulajdonságaikat (térfogat, bélszerkezet).  



E- 327 Kalcium - laktát 

E- 483 Sztearil - tartarát 

E- 516 Kalcium - szulfát 

E- 517 Ammónium - szulfát 

E- 529 Kalcium - oxid 

E- 916 Kalcium - jodát 

E- 917 Kálium - jodát 

E- 920 L - cisztein és hidrokloridjai - nátrium- és káliumsók 

E- 921 L - cisztin és hidrokloridjai - nátrium- és káliumsók 
 
 

18. MÓDOSÍTOTT KEMÉNYÍTŐK 
Módosított keményítõk azok az anyagok, amelyeket étkezési keményítõbõl egy vagy több kémiai kezeléssel 
nyertek, fizikai vagy enzimes úton és savas vagy lúgos kezeléssel folyósítottak vagy fehérítettek. 

E- 1404 Oxidált keményítõ 

E- 1410 Monokeményítõfoszfát 

E- 1412 Dikeményítõfoszfát 

E- 1413 Foszforilezettdikeményítõfoszfát 

E- 1414 Acetilezettdikeményítõfoszfát 

E- 1420 Acetilezettkeményítõ 

E- 1422 Acetilezettdikeményítõadipát 

E- 1440 (Hidroxipropil)keményítõ 

E- 1442 (Hidroxipropil)dikeményítõfoszfát 

E- 1450 Keményítõnátriumoktenilszukcinát 

E- 1451 Acetilezettoxidáltkeményítõ 

 

19. NEDVESÍTÕ SZEREK 
Nedvesítõ szerek azok az anyagok, amelyek megvédik az élelmiszert a kiszáradástól, ellensúlyozva egy száraz 
légtér hatását, vagy elõsegítik egy portermék vízben való oldódását. 

E-350 
E-350  
E-350  
E-420 
E-420  
E-420  
E-422 
E-452 
E-452  
E-452  
E-452  
E-452  
E-967 
E-1200 
E-1518 
E-1520 

Nátrium - malátok 
(i) Nátrium - malát 
(ii) Nátrium - hidrogén - malát 
Szorbit 
(i) Szorbit 
(ii) Szorbit szirup 
Glicerin 
Polifoszfátok 
(i) Nátrium - polifoszfát 
(ii) Kálium - polifoszfát 
(iii) Nátrium - kalcium - polifoszfát 
(iv) Kalcium - polifoszfát 
Xilit 
Polidextróz 
Triacetin 
Propilénglikol 

 

20. SAVANYÚSÁGOT SZABÁLYOZÓK 
Savanyúságot szabályozó anyagok azok az anyagok, amelyek megváltoztatják vagy szabályozzák az élelmiszer 
savasságát vagy lúgosságát.  

E-262 
E-262 
E-262 

Nátrium -acetátok 
(i) Nátrium - acetát 
(ii) Nátrium - hidrogén - acetát 



E-296 
E-297 
E-327 
E-330 
E-331 
E-331 
E-331 
E-331 
E-332 
E-332 
E-332 
E-333 
E-333 
E-333 
E-333 
E-334 
E-338 
E-339 
E-339 
E-339 
E-339 
E-340 
E-340 
E-340 
E-340 
E-341 
E-341 
E-341 
E-341 
E-350 
E-350 
E-350 
E-351 
E-352 
E-352 
E-352 
E-353 
E-354 
E-355 
E-356 
E-357 
E-363 
E-380 
E-451 
E-451 
E-451 
E-452 
E-452 
E-452 
E-452 
E-452 
E-460 
E-460 
E-460 
E-500 
E-500 
E-500 
E-500 
E-501 
E-501 
E-501 
E-503 
E-503 
E-503 
E-504 

Almasav 
Furmársav 
Kalcium - laktát 
Citromsav 
Nátrium -citrátok 
(i) Nátrium - dihidrogén - citrát 
(ii) Dinátrium - hidrogén - citrát 
(iii) Trinátrium - citrát 
Kálium - citrátok 
(i) Kálium - dihidrogén - citrát 
(ii) Trikálium - citrát 
Kalcium - citrátok 
(i) Kalcium - hidrogén - citrát 
(ii) Dikalcium - citrát 
(iii) Trikalcium - citrát 
Borkõsav (L (+)-) 
Foszforsav 
Nátrium - foszfátok 
(i) Nátrium - dihidrogén - foszfát 
(ii) Dinátrium - hidrogén - foszfát  
(iii) Trinátrium - foszfát 
Kálium - foszfátok 
(i) Kálium - dihidrogén - foszfát 
(ii) Dikálium - hidrogén - foszfát 
(iii) Trikálium - foszfát 
Kalcium - foszfátok 
(i) Kalcium - hidrogén - foszfát 
(ii) Dikalcium - foszfát  
(iii) Trikalcium - foszfát 
Nátrium - malátok 
(i) Nátrium - malát 
(ii) Nátrium - hidrogén - malát 
Kálium - malát (almasav káliumsó) 
Kalcium - malátok (almasav kalciumsók) 
(i) Kalcium - malát 
(ii) Kalcium - hidrogén - malát 
Metaborkõsav 
Kalcium - tartarát 
Adipinsav 
Nátrium - adipát 
Kálium - adipát 
Borostyánkõsav 
Triammónium - citrát 
Trifoszfátok 
(i) Pentanátrium - trifoszfát 
(ii) Pentakálium - trifoszfát 
Polifoszfátok 
(i) Nátrium - polifoszfát 
(ii) Kálium - polifoszfát 
(iii) Nátrium - kalcium - polifoszfát 
(iv) Kalcium - polifoszfát 
Cellulóz 
(i) Mikrokristályos cellulóz 
(ii) Porított cellulózpor 
Nátrium - karbonátok 
(i) Nátrium - karbonát 
(ii) Nátrium - hidrogén - karbonát 
(iii) Nátrium - szeszkvi - karbonát 
Kálium - karbonátok 
(i) Kálium - karbonát 
(ii) Kálium - hidrogén - karbonát 
Ammónium - karbonátok 
(i) Ammónium - karbonát 
(ii) Ammónium - hidrogén - karbonát 
Magnézium - karbonátok 



E-504 
E-504 
E-507 
E-513 
E-514 
E-514 
E-514 
E-515 
E-515 
E-515 
E-522 
E-523 
E-524 
E-525 
E-526 
E-527 
E-528 
E-529 
E-541 
E-574 
E-575 
E-578 

(i) Magnézium - karbonát 
(ii) Magnézium - dihidrogén - karbonát 
Sósav 
Kénsav 
Nátrium - szulfátok 
(i) Nátrium - szulfát 
(ii) Nátrium - hidrogén - szulfát 
Kálium - szulfátok 
(i) Kálium - szulfát 
(ii) Kálium - hidrogén - szulfát 
Alumínium - kálium -szulfát 
Alumínium - ammónium - szulfát 
Nátrium - hidroxid 
Kálium - hidroxid 
Kalcium- hidroxid 
Ammónium - hidroxid 
Magnézium - hidroxid 
Kalcium - oxid 
Savanyú alumínium - nátrium - foszfát 
Glükonsav 
Glükono - delta - lakton 
Kalcium - diglukonát 

 

21. STABILIZÁTOROK 
Stabilizátorok azok az anyagok, amelyek lehetõvé teszik az élelmiszer fizikai-kémiai állapotának megõrzését. 
Stabilizátorok azok az anyagok is, amelyek képesek két vagy több nem elegyedõ anyag homogén keverékének 
fenntartására az élelmiszerben, továbbá azok az anyagok, amelyek stabilizálják, megõrzik, vagy erõsítik az 
élelmiszer meglévõ színét. 

E- 263 Kalciumacetát 

E- 331 Nátriumcitrátok 

E-   (i) Nátriumdihidrogéncitrát 

E-   (ii) Dinátriumhidrogéncitrát 

E-   (iii) Trinátriumcitrát 

E- 332 Káliumcitrátok 

E-   (i) Káliumdihidrogéncitrát 

E-   (ii) Trikáliumcitrát 

E- 335 Nátriumtartarátok 

E-   (i) Nátriumhidrogéntartarát 

E-   (ii) Dinátriumtartarát 

E- 336 Káliumtartarátok 

E-   (i) Káliumhidrogéntartarát 

E-   (ii) Dikáliumtartarát 

E- 337 Káliumnátriumtartarát 

E- 400 Alginsav 

E- 401 Nátriumalginát 

E- 402 Káliumalginát 

E- 403 Ammóniumalginát 

E- 404 Kalciumalginát 

E- 406 Agar 

E- 407 Karragén (gyöngyzuzmó) 

E- 407a Feldolgozott euchema moszat (PES) 

E- 410 Szentjánoskenyér liszt 

E- 412 Guar gumi (guar gyanta) 

E- 413 Tragantmézga 

E- 414 Gumiarábikum 

E- 415 Xantángumi (xantán gyanta) 



E- 416 Karayagumi (karagumi) 

E- 417 Tara magliszt 

E- 418 Gellángumi 

E- 440 Pektinek 

E-   (i) Pektin 

E-   (ii) Lebontott pektin (amidált pektin) 

E- 445 Glicerinészterek természetes gyantából 

E- 450 Difoszfátok (Pirofoszfátok) 

E-   (i) Dinátriumdifoszfát 

E-   (ii) Trinátriumdifoszfát 

E-   (iii) Tetranátriumdifoszfát 

E-   (iv) Dikáliumdifoszfát 

E-   (v) Tetrakáliumdifoszfát 

E-   (vi) Dikalciumdifoszfát 

E-   (vii) Kalciumdihidrogéndifoszfát 

E- 461 Metilcellulóz 

E- 463 (Hidroxipropil)cellulóz 

E- 464 (Hidroxipropil)metilcellulóz 

E- 465 Etilmetilcellulóz 

E- 466 (Karboximetil)cellulóz 

E-   Nátrium[(karboximetil)cellulóz] 

E- 468 Keresztkötésû nátriumkarboximetilcellulóz 

E- 469 Enzimmel hidrolizált karboximetilcellulóz 

E- 470a Zsírsavak nátrium, kálium és kalcium sói 

E- 470b Zsírsavak magnézium sói 

E- 471 Zsírsavak mono és digliceridjei 

E- 472c Zsírsavak mono és digliceridjeinek citromsavészterei 

E- 481 Nátriumsztearoil2laktilát 

E- 482 Kalciumsztearoil2laktilát 

E- 501 Káliumkarbonátok 

E-   (i) Káliumkarbonát 

E-   (ii) Káliumhidrogénkarbonát 

E- 517 Ammónium szulfát 

E- 522 Alumíniumkáliumszulfát 

E- 523 Alumíniumammóniumszulfát 

E- 1103 Invertáz 

E- 1200 Polidextróz 

E- 1201 Polivinilpirrolidon 

E- 1202 Polivinilpolipirrolidon 

E- 1410 Monokeményítõfoszfát 

E- 1412 Dikeményítõfoszfát 

E- 1413 Foszforilezettdikeményítõfoszfát 

E- 1420 Acetilezettkeményítõ 

E- 1422 Acetilezettdikeményítõadipát 

E- 1442 (Hidroxipropil)dikeményítõfoszfát 

E- 1450 Keményítõnátriumoktenilszukcinát 

E- 1451 Acetilezettoxidáltkeményítõ 
 
 

 



22. SÛRÍTÕ ANYAGOK 
Sûrítõ anyagok azok az anyagok, amelyek növelik az élelmiszer viszkozitását (sûrûségét).  

E- 1410 Monokeményítõfoszfát 

E- 1412 Dikeményítõfoszfát 

E- 1413 Foszforilezettdikeményítõfoszfát 

E- 1414 Acetilezettdikeményítõfoszfát 

E- 1420 Acetilezettkeményítõ 

E- 1422 Acetilezettdikeményítõadipát 

E- 1440 (Hidroxipropil)keményítõ 

E- 1442 (Hidroxipropil)dikeményítõfoszfát 

E- 1450 Keményítõnátriumoktenilszukcinát 

E- 1451 Acetilezettoxidáltkeményítõ 
 

23. SZILÁRDÍTÓ ANYAGOK 
Szilárdító anyagok azok az anyagok, amelyek a gyümölcsök vagy a zöldségek szöveteit keménnyé vagy 
ropogóssá teszik, vagy így tartják, illetve zselésítõszerekkel szilárd gélt képeznek.  

E-333 
E-333 
E-333 
E-333 
E-341 
E-341 
E-341 
E-341 
E-343 
E-343 
E-343 
E-509 
E-511 
E-516 
E-520 
E-521 
E-523 
E-526 
E-578 

Kalciumcitrátok 
(i) Kalciumhidrogéncitrát 
(ii) Dikalciumcitrát 
(iii) Trikalciumcitrát 
Kalciumfoszfátok 
(i) Kalciumhidrogénfoszfát 
(ii) Dikalciumfoszfát 
(iii) Trikalciumfoszfát 
Magnéziumfoszfátok 
(i) Monomagnéziumfoszfát 
(ii) Dimagnéziumfoszfát 
Kalciumklorid 
Magnéziumklorid 
Kalciumszulfát 
Alumíniumszulfát 
Alumíniumnátrium szulfát 
Alumíniumammóniumszulfát 
Kalciumhidroxid 
Kalciumdiglukonát 

 

 



24. TÉRFOGATNÖVELÕ SZEREK 
Térfogatnövelõ szerek azok az anyagok vagy anyagkeverékek, amelyek gáz képzõdésével növelik a tészták 
térfogatát.  

E- 341 Kalciumfoszfátok 

   (i) Kalciumhidrogénfoszfát 

   (ii) Dikalciumfoszfát 

   (iii) Trikalciumfoszfát 

E- 343 Magnéziumfoszfátok 

   (i) Monomagnéziumfoszfát 

   (ii) Dimagnéziumfoszfát 

E- 450 Difoszfátok (Pirofoszfátok) 

   (i) Dinátriumdifoszfát 

   (ii) Trinátriumdifoszfát 

   (iii) Tetranátriumdifoszfát 

   (iv) Dikáliumdifoszfát 

   (v) Tetrakáliumdifoszfát 

   (vi) Dikalciumdifoszfát 

   (vii) Kalciumdihidrogéndifoszfát 

E- 500 Nátriumkarbonátok 

   (i) Nátriumkarbonát 

   (ii) Nátriumhidrogénkarbonát 

   (iii) Nátriumszeszkvikarbonát 

E- 541 Savanyú alumíniumnátriumfoszfát 

E- 575 Glükonodeltalakton 

E- 901 Fehér és sárga méhviasz 
 

25. TÖMEGNÖVELÕ SZEREK 
Tömegnövelõ szerek azok az anyagok, amelyek növelik az élelmiszer tömegét anélkül, hogy lényegesen növelnék 
annak hasznosuló energiatartalmát. 

E- 325 Nátriumlaktát 

E- 412 Guar gumi (guar gyanta) 

E- 414 Gumiarábikum 

E- 416 Karayagumi (karagumi) 

E- 445 Glicerinészterek természetes gyantából 

E- 460 Cellulóz 

   (i) Mikrokristályos cellulóz 

   (ii) Porított cellulózpor 

E- 461 Metilcellulóz 

E- 463 (Hidroxipropil)cellulóz 

E- 464 (Hidroxipropil)metilcellulóz 

E- 465 Etilmetilcellulóz 

E- 466 (Karboximetil)cellulóz 

   Nátrium[(karboximetil)cellulóz] 

E- 468 Keresztkötésû nátriumkarboximetilcellulóz 

E- 953 Izomalt 

E- 1200 Polidextróz 

 

26. ZSELÉSÍTÕ ANYAGOK 
Zselésítõ anyagok azok az anyagok, amelyek zseléképzéssel alakítják ki az élelmiszer szerkezetét.  



E- 407 Karragén (gyöngyzuzmó) 

E- 407a Feldolgozott euchema moszat (PES) 

E- 418 Gellángumi 

E- 440 Pektinek 

   (i) Pektin 

   (ii) Lebontott pektin (amidált pektin) 

E- 508 Káliumklorid 
 

Az alábbi kis összefoglaló tehát tartalmazza a legtöbb „E” ételadalék veszélyességi szintjét, ámbár néhányról 
nincsen megfelelő adatunk, így kimaradt a felsorolásból. 
Információink egy része a Düsseldorfi Egyetem Gyermekrákkutató Klinikájának (továbbiakban: DEGK) kiadványán 
alapul. Ők végül visszavonták a dokumentumot és nem ismerték el – ennek több oka is van, nem kizárt akár egy 
nemzetközi vita kirobbanása az esetleges betiltások következtében.  
Elsőként a leggyakoribb színezékeket (ezek száma 100-zal kezdődik) vesszük sorra. Külön leírtuk, ha a színezék 
nem természetes eredetű (szintetikus) és jeleztük azt is, ha esetlegesen egészségügyi problémákat okozhat. 

 

E100   Kurkumin - sárgára színez, az indiai konyha évezredek óta használja 
E101   Riboflavin - B2 vitamin, sárgára színez  
E101a   Riboflavin-5'-foszfát - a fenti vízben könnyebben oldódó formája 
E102   Tartrazin - szintetikus sárga festék, allergén lehet 
E103   Krizoin  
E104   Kinolin - szintetikus sárga színezék, allergén, egyes országokban nem használható 
E106   Riboflavin-5-nátriumfoszfát - az E101 módosított formája 
E107   Yellow 2G - sárga színezék, szintetikus, egyes országokban tiltott, allergiás reakciót válthat ki 
E110   Sunset Yellow FCF - szintetikus sárga színezék, mely jól bírja a hőkezelést, allergiás reakciót 
válthat ki, főleg aszpirin érzékenyekben 
E111   Orange GGN - narancssárga színezék 
E120   Kárminvörös - vörös színezék, esetlegesen allergén, a Dactylopius coccus nevű rovarból állítják 
elő 
E121   Orcein - vöröses barna színezék, melyet zúzmóból állítanak elő, az EU-ban nem használható 
E122   Karmoizin - szintetikus vörös színezék, jól bírja a hőkezelést, allergén lehet, egyes országokban 
tiltott 

E123   Amaranth - szintetikus bordó festék, csalánkiütést okozhat 
E124   Brilliant Scarlet 4R - szintetikus vörös színezék, mely jól bírja a hőkezelést, allergiás reakciót 
válthat ki, főleg aszpirin érzékenyekben 
E125   Scarlet GN - színezék 
E126   Ponceau 6R - színezék 
E127   Eritrozin - piros színezék, magas hőmérsékleten jódtartalmú melléktermékek keletkeznek belőle 
E128   Red 2G - szintetikus vörös színezék, zavarhatja a hemoglobin működését, Európa nagy részében 
tiltott a használata 
E129   FD&C Red 40 - szintetikus vörös színezék az E123 helyettesítésére dolgozták ki, de ugyanúgy 
okozhat allergiát 
E130   Indantrén kék - színezék 

E- 407 Karragén (gyöngyzuzmó) 



E131   Patent Blue V - szintetikus kék színezék, allergén 
E132   Indigó-kármin - eredetileg az indigóból, ma már szintetikusan állítják elő, esetleg csalánkiütést 
okozhat 
E133   Brilliant Blue FCF - szintetikus kék színezék, az E102-vel együtt zöld színezésre használják, több 
országban tiltott  
E140   Klorofill - növényekből nyert zöld színezék 
E141   Klorofill-réz komplex - zöld színezék, az E140 származéka 
E142   Greens S - szintetikus zöld színezék, egyes országokban tiltott 
E150a   Karamell - barna színezék, cukrok hevítésével állítják elő 
E150b   Karamell szulfid - barna színezék, az E150a származéka 

E150c   Ammónia karamell - barna színezék, az E150a származéka 
E150d   Ammónia karamell-szulfid - barna színezék, az E150a származéka 
E151   Black PN - fekete-lila szintetikus színezék 
E152   Black 7984 - szintetikus fekete színezék 
E153   Szén - fekete színezékként használják, esetlegesen rákkeltő lehet 
E154   Brown FK - öt szintetikus színezék keveréke, barna színű, több ország tiltja használatát  
E155   Csokoládébarna HT - szintetikus színezék, aszpirin érzékenyekben allergiát okozhat, több ország 
betiltotta 
E160a   Karotin - színezék, az A-vitamin előanyaga, sárgarépából állítják elő 
E160b   Annatto, bixin, norbixin - Sárga, vörös színezék, melyet a Bixa orellana nevű fa terméséből 
állítanak elő, az erősen allergén E102 helyettesítésére használják 
E160c   Kapszantin - vörös színezék, melyet pirospaprikából nyernek, húsok, tojás színezésére használják 
E160d   Likopin - vörös színezék, paradicsomból nyerik, rákmegelőző hatása van 
E160e   Béta-apo-8'-karoténsav - narancsvörös színezék, természetesen a narancsban található, de 
többnyire szintetikusan állítják elő 
E160f   Béta-apo-8'-karoténsav-etil észter - narancsvörös színezék, az E160e származéka 
E161a   Flavoxantin - sárga színezék, szinte minden növényben megtalálható színanyag 
E161b   Lutein sárga színezék, növényekből nyerik, tojások színezésére használják 
E161g   Kantaxantin narancssárga színezék, szinte minden növényben megtalálható anyag, húsok 
színezésére gyakran használják 
E162   Betanin vörös színezék, céklából nyerik, csecsemőkre veszélyes lehet nitráttartalma miatt 
E163   Antocián természetes növényi színayag, a kémhatástól függően kéktől a vörösig terjedhet a színe, 
szőlőből vagy vöröskáposztából nyerik 
E170   Kálcium-karbonát - mész, fehér színezékként használják 

E171   Titán-dioxid - az ilmanit nevű ásványból állítják elő, a szervezet szinte egyáltalán nem szívja fel 
E172   Vasoxidok és -hidroxidok - magyar nevén rozsda, sárga, vörös, barna színezékként használják 
E173   Alumínium - sütemények ezüst díszítésére használják, nagy mennyiségben idegrendszeri 
zavarokat okozhat 
E174   Ezüst - sütemények ezüst díszítésére használják 
E175   Arany - sütemények, cukrok díszítésére használják 
E180   Rubin pigment - szintetikus színezék 
E181   Tannin - természetes eredetű, sárgás-barna színezék 

 



 
ÁRTALMATLAN ADALÉKOK (fogyasztásuk semmilyen negatív következménnyel nem jár): E 100, 101, 103, 104, 
105, 111, 121, 122, 126, 130, 132, 140, 151, 152, 160, 161, 162, 163, 170, 174, 175, 180, 181, 200, 201, 202, 203, 
236, 237, 238, 260, 261, 262, 263, 270, 280, 281, 282, 290, 300, 301, 303, 305, 306, 307, 308, 309, 322, 325, 326, 
327, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 382, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 410, 412, 411, 413, 414, 420, 421, 
422, 440, 471, 472, 473, 474, 475, 480. 
 
GYANÚS ADALÉKOK (fogyasztásuk nem feltétlen jár negatív következményekkel): E 125, 141, 150, 153*, 171, 
172, 173**, 240, 241, 277, 477. 
*az USA-ban tiltott, mert szerintük rákkeltő, ez egyébként közönséges faszén 
**talán okolható az Alzheimer-kór kialakulásáért, mivel ez alumínium, főként tortadíszítésre használják 
 
VESZÉLYES ADALÉKOK (fogyasztásuk ellenjavallt): E 102, 110, 120, 124. 
 
EGÉSZSÉGKÁROSÍTÓ ADALÉKOK (nagy mennyiségű fogyasztásuktól óvakodni kell): E 200, 220, 221, 222, 
223, 224, 230, 231, 232, 233, 311, 312, 320, 321, 336, 338, 339, 340, 341, 350, 361, 363, 365, 368, 403, 407, 
408*, 450, 461, 463, 465, 466. 
*lehetséges, hogy ártalmatlan adalék, nem tisztázott 
 
RÁKKELTŐ ADALÉKOK (fogyasztásuk is talán felelőssé tehető, hogy Magyarország a világon vezető a rák 
okozta halálozásban, négy magyarból egy rák következtében huny el, tudjuk ugyanis, hogy a rák kialakulásának 
40-60%-a az élelemfogyasztástól függ): E 123, 131, 142, 210, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 239, 330. 
 
Különösen figyelmet igényel az E 123 és E 330 komponens, melyek félkövér jelzést kaptak. Az E 123, az amarant, 
fokozottan rákkeltő, így több országban (köztük az Amerikai Egyesült Államokban 1976 óta az FDA hatására) 
betiltották, mivel olyan szintetikus anyag, amely gyakorta okoz allergiát. Az állatkísérletek során karcinogén és 
mutagén hatást mutatott. Gyakori az üdítőitalokban. Az E 330, azaz a citromsav egy rendkívül veszélyes 
antioxidáns, szájpenészt és szájgyulladást okozhat (egyesek megkérdőjelezik ezt, erről alább olvashat). Az alábbi 
termékek (legjobb tudomásunk szerint) tartalmazzák: Aroma mustár Mezzo-mix, Rákkonzerv, dobozos gomba, 
Gyulai kolbász, Kaiser pulykapárizsi, Orbit Drops, Hubba Bubba Bubble Tape, üdítőitalok, vajak. Fontos 
megjegyezni, hogy egyesek erősen cáfolják és támadják azt a nézetet, hogy az E 330-as komponens (citromsav) 
rákkeltő lehet, ugyanis sokan éppen a szájpenész és szájgyulladás ellenszereként ismerik el, semmint annak 
okozójaként. Ételek és italok egyébként egyaránt tartalmazzák szép nagy számban antioxidáns szinergistaként. Ha 
okoz rákot, ha nem, ajánljuk, hogy fogyasszon sok zöldséget és gyümölcsöt, bizonyos vitaminok ugyanis 
meggátolhatják a betegség kifejlődését a testben. Ellentmondásnak tetszik tehát, hogy a citromsav, amely 
megtalálható a gyümölcsök levében, okozhat például malignus rákot, mikor is egyértelmű, hogy a gyümölcsök 
fokozott fogyasztása éppen meggátolhatja annak keletkezését. Igen, ez így van, lehetséges, hogy tévedés – 
természetesen azonban nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy nem feltétlenül egyezik meg e két citromsav, 
azonban erről nem nyilatkozhatok, hiszen nincs kellő rálátásom a dologra. 
Az E 200, E 220, E 221, E 222, E 223 és E 224 komponensek bélpanaszokhoz vezethetnek Az E 336, E 339, E 
340, E 341, E 350, E 361, E 363, E 365, E 368, E 403, E 408 összetevők emésztési zavarokat okozhatnak, míg az 
E 230, E 231, E 232, E 233 adalékok pedig bőrbetegségekhez vezethetnek. A B12 vitamint (ez nélkülözhetetlen a 
vörösvérsejt-képzésben) károsítja az E 200-as komponens, a koleszterint pedig az E 320 és E 321 adalék. Az 
előbbi az USA állatkísérletei szerint bizonyos karcinomák ellen véd, Angliában pedig gyermekételekbe tenni tilos. 
Ezen antivitamin faktorokra nem jellemző, hogy főzés közben elbomlanának (sajnos erről nincsenek pontos 
információink). 
A rákkeltő E 210, E 211, E 213 és E 217 egyébként néhány emberben intoleranciát válthat ki. Az E 210-et pedig 
még a gyermekekben kialakuló hiperaktivitásért is okolják. Az E 239 egy rendkívül érdekes anyag, ugyanis 
formaldehidre bomlik. 1978 óta feltételezik, hogy karcinogén az emberben, így nem ehető, ezért az USA-ban és 
még néhány helyen csak korlátozásokkal használható (például halkonzervek, sajtok készítésénél).  
 
 
Tudomásunk szerint a veszélyes E 110-et illetve rákkeltő E 123-at az alábbi termékek tartalmazzák: Mamba, 
Gumimacik, Treets, Smarties, Haribo, Csokigolyók, Zott tejszínes puding, Iglo halrudak, Kraft-Dorahm Creme-
Fraiche-vel, Kraft szalámis kenhető sajt, Vanília puding, mindenféle kész szószok. 
 
 
Némely ország már tesz valamit ezen ételadalékok ellen. Most következzék azon adalékok listája, amelyek némely 
országokban tiltólistán vannak. 
 
Az USA-ban tiltott az E 104 (az EU kutyakísérletei szerint nem mutat toxikus hatást), E 123, E 124, E 131, E 153, E 
154, E 239 (megkötésekkel használható), E 953. Ausztria betiltotta az alábbiakat: E 102 (Svájc is így tett, majd 
Németország is, ám az EU végül engedélyezte), E 311. Japánban tiltott az E 124 komponens. Angliában 
csecsemők által fogyasztott termékekben nem lehet alkalmazni az E 320-at. Az alábbi néhány komponens pedig 
szórványosan tiltott: E 161g (tiltott, de a halkonzervekben még használják; a ’g’ variáns a narancssárga pigmentre 



utal), E 213 (kutya- és macskaeledelekben tiltott, öt ezreléknyi része megöl egy macskát, embernél allergikus 
hatást válthat ki), E 283 (az NSZK-ban tiltott volt, végül az EU engedélyezte), E 285 (tiltott volt, de végül az EU ezt 
is engedélyezte).  
 
 

 
 

27. NAPI BEVIHETÕ MENNYÍSÉG 
 
Napi bevihetõ mennyiség (acceptable daily intake, ADI): 
Az adalékanyagok milligrammban testsúly-kilógrammra megadott mennyisége, mely egész életen át naponta 
fogyasztva nem okoz egészségkárosodást. 
Az ADI értékét általában egereken, patkányokon végzett kísérletekkel határozzák meg. Ennek keretében a kísérleti 
állatokat különféle dózisú adalékkal etetik. 
A táplálási kísérlet során megállapítják a hatástalan szintet (No Effect Level, NEL) melyet 100-al osztanak, és ez 
adja az ADI értékét.  
 
A NEL érékének emberre való átültetésénél a figyelembe veszik a kísérleti állatok és az ember közötti 
különbözõséget, a lehetséges más adalékokkal való együtthatást, és a személyes érzékenységek lehetõségét.  
Egyes esetekben a biztonsági faktor növelhetõ vagy csökkenthetõ. Ez utóbbi csak a természetes táplálkozásban is 
jelen levõ (adalék)anyagok esetében lehetséges. 
Kérdéses azonban, hogy az egyes rizikócsoportok (gyermekek, öregek, betegek stb.) különleges helyzetét 
figyelembe veszik-e. 
 
Az ADI értéket az Europai Unió Élelmiszertudományi Bizottsága (Scientific Committee on Food, SCF) állapítja meg 
egyöttmûködésben más nemzetközi szervezetekkel (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives) 
A különféle grémiumok által megállapított ADI-értékek csak ajánlások, semmiféle kötelezõ hatásuk nincs. 
 
Kategóriák: 
Nem korlátozott ADI: olyan adalékanyagok esetében melyek a természetes emberi anyagcserefolyamatokban 
részt vesznek 
Elõzetes ADI olyan adalékok esetében, ahol az állatkísérletek semmiféle káros hatást nem állapítottak meg. 
 

 



 
 
 
28. EGÉSZSÉGÜGYI HATÁSOK 
Mindenkinek a gyanúja, a különféle egészségügyi problémái kapcsán gyakran terelõdik az élelmiszerek irányába. 
Az adalékanyagok egészségügyi hatásait az engedélyezés elõtt állatkísérleteken ellenõrzik, és az orvosi, klinikai 
visszajelzések alapján figyelemmel kísérik. 
Indokolt esetben használatukat betiltják.  
Természetesen az egyéni érzékenységek, táplálkozási szokások, egyéb környezeti behatások okozataként 
jelentkezhetnek az átlagostól eltérõ tünetek. 
Rák: 
”A jelenlegi ismeretek szerint egyetlen engedélyezett adalékanyag sem okoz rákot. A különféle idõrõl idõre 
felbukkanó röpiratok, fénymásolatban terjedõ kiadványok mind hamisnak bizonyultak” – állítják a hazai hatóságok.  
Az édesítõszerek esetében a gyanút erõsíti, hogy egyes szerek az USA-ban tiltottak. A betiltás oka pl. a nátrium 
szacharinát esetében a 70-es években az volt, hogy a kísérletek során, az extra magas dózisú szacharináttal 
etetett patkányoknál megnõtt a hólyagrák elõfordulási aránya. A szacharinát azonban az USA-ban drogériákban 
azóta is kapható, a világ többi táján pedig élelmiszerben is engedélyezett. 
Az évtizedek során a cukorbetegeken végzett megfigyelések (õk fogyasztják a legtöbb édesítõszert) nem igazolták 
a hólyagrák okozó hatást. A molekuláris kísérletek során pedig megállapították, hogy a szacharinát egy olyan 
fehérjével reagál a patkányokban ami az emberben nem keletkezik. 
Az Aspartam és a nátrium-cyklamát is tiltot az USA-ban, de tiltás alapjául szolgáló megállapításokat az európai 
tudományos mûhelyek nem látják igazoltnak. 
Kritikusan szemlélik a nitrát (E-250, E-251,E-253) adalékokat is, melyek bár e formában veszélytelenek, de az 
emberi szervezetben lehetséges a nitritté alakulásuk ami több lehetséges káros hatás mellett rákkeltõ nitrózaminná 
alakulhat át. (A nitrózamin képzõdést a C-vitamin gátolja). 
A nitrit-nitrát átalakulás elkerülése érdekében a pácsóval készült hústermékek grillezését kerülni tanácsos.  
Csecsemõk, kisgyermekek esetében is ajánlatos a nitrát-, nitritrartalmú ivóvíz, étel kerülése. 
 
 Allergia:  
Az allergia az immunrendszer túlzott válasza egy meghatározott kiváltó anyagra (allergén). Az allergének ellen a 
szervezet antitesteket termel, és ezek alapján az orvosok meg tudják határozni. Az élelmiszeradalékokra eredetük 
alapján, általában az ismert élelmiszerallergiák (szója, búza, tojás stb.) esetén kell ügyelni. 
Általánosan elmondható hogy az adalékok inkább pszeudoallergiát vagy intoleranciás panaszokat okoznak. 
 
 Pszeudóallergia 
Az allergiához hasonló tüneteket okoz, de a szervezet nem termel antitestet. Az ismert pszeudoallergének az 
ízfokozók k (pl. glutaminsav és sói E-620 - E625) a kínai étterem szindrómát okozzák, mivel az ázsiai konyha 
elterjedten használja. 
Fûszerkeverékek, fûszeres készítmények is szinte minden esetben tartalmazzák. Ilyen panaszt okozhatnak egyes 
tartósítószerek, mesterséges élelmiszerszínezékek, és a természetazonos aromák. 
 
Intolerancia 
Egyes emberek velük született, vagy kialakult anyagcsere-zavarban szenvednek. Ezek az emberek nem, vagy 
csak részlegesen tudnak megemészteni egyes tápanyagokat, vagy az anyagcseréjükben keletkezõ anyagokat. 
Magyarországon magas pl. a tejcukor intoleránsok aránya, akik, ha tejet isznak különféle enyhébb, súlyosabb 
tünetek fellépését tapasztalják (hasfájás, hasmenés stb.). 



Sokak szervezete nem viseli el a kéndioxidot (E-220) amely a borok, szárított gyümölcsök, burgonyatermékek, 
gyümölcskonzervek gyakori adalékanyaga. Általában ezek az emberek egyes (acetilszalicilsav tartalmú) 
fájdalomcsillapítókra is érzékenyek. 
A fenilketonuriás emberek az aspartam E-951 mesterséges édesítõszert nem tudják megemészteni. 
 

 
 
 
29. ÉLELMISZEREK KÖTELEZÕ JELÖLÉSE  
Minden élelmiszernek a csomagolásán a következõ információknak kell szerepelni: 
1. A termék neve ( a fantázia néven túl az adott élelmiszer szokásos megnevezése pl. sör, ostya stb.). 
2. Az összetevõk fölsorolása (csökkenõ sorrendben) 
3. Bizonyos esetekben egyes összetevõk pontos mennyisége (pl. Kakaótartalom: 25%) 
4. Nettó mennyiség 
5. Minõség megõrzési idõ ( ha csak hónap, vagy év szerepel, akkor az utolsó nap a a lejárat ideje) 
6. Tárolási, felhasználási feltételek 
7. Az élelmiszerért felelõsséget vállaló neve, címe (gyártó, forgalmazó, importõr) 
8. Eredet, vagy származás helye 
9. Felhasználási útmutató 
10. Alkoholtartalom ( 1,2 térfogat %-nál nagyobb alkoholtartalom esetén) 
11. Tételazonosító jelzés (esetenként "L" betû majd egy számsorozat) 
 

Amit kéne, de ritkán vagy sose látni: 
1. amennyiben valamely komponens génmanipulált, akkor erre utaló felirat szükséges 
2. ionizáló sugárzással történt kezelés tényét 
3. allergén anyagok feltüntetése 
4. egyes fogyasztói csoportok számára etikai problémát jelentõ anyagok (állati eredetû, sertés, vér stb.)  
 

Amit nem kell jelölni: 
Ha egy élelmiszer összetett alkotót tartalmaz, melynek részaránya 25%-nál kisebb a receptúrában akkor ennek az 
összetevõit nem kell fölsorolni, elegendõ az alkotó megnevezése.  
Az átvitt (carry over) anyagokat a mesterséges színezékek kívételével (olyan anyagok amelyek egy 
élelmiszerkomponens tulajdonságainak javításáért, megõrzéséért felelõsek, de a végtermékben technológiai 
funkcióval nem rendelkeznek). 

  
Célunk semmiképpen sem az Ön megijesztése, csupán felvilágosítása. Sok összetevő azonban nem szerepel a 
fenti táblázatban. Ezek egy része sűrítőanyag (E 415), tartósítószer (E 250), stabilizátor (E 412), emulgeálószer (E 
472c) vagy ízfokozó (E 621). 
  
 
A felsorolt adatok tudomásunk szerint nem tartalmaznak hibát, ám ezen adalékok kutatása még egyáltalán nem 
kielégítő, így hibák előfordulhatnak. Fontos! A termékek és nevük felsorolásával célunk nem azok lejáratása, 
piacuknak rombolása! A felkerült termékek javarésze a kérdéses citromsav tartalmuk miatt tagjai a felsorolásnak, 
így lehet, hogy teljesen ártalmatlanok.  
 
 



30. Rákkeltõ-e a citromsav? 
A citromsavat a különféle internetes források a veszélytelentõl a rákkeltõ hatásig sokféleképpen említik. 
A veszélyességét igazoló tudományos állásfoglalást nem találtunk, azonban, ha egy idegennyelvû orvosi-, biológiai 
lexikonban a citromsav cikkszót föllapozzuk akkor ott szerepelni fog: 
a citromsav a Krebs-ciklus -ba kerül, alakul át stb.szöveg.  
 
A magyar tankönyvek ezt a ciklust - helyesen - Szent-Györgyi-Krebs ciklusnak nevezik (ezért a felfedezéséért 
kapott Szent-Györgyi Albert és Hans Krebs Nobel díjat).  
Valószínû, hogy egy helytelen fordítás nyomán (Krebs németül rákot jelent) került a citromsav = rákkeltõ képlet a 
köztudatba.  
A sokat említett szájpenész, allergiás reakciók elõfordulása az elõállítási módjából következik. Iparilag a 
citromsavat biotechnológiai úton (Aspergillus niger) penészkultúrák felhasználásával állítják elõ. A panaszokat a 
penészek a termékben maradó spórái okozhatják.  
A Magyar Élelmiszerkönyv a citromsavra vonatkozó tisztasági elõírásai nem tartalmaznak határértéket a penészek 
számára vonatkozóan. 
Magyarországon jelenleg kb. 4000 tonna citromsavat használ föl az élelmiszeripar. 
Egy liter szénsavas üdítõ kb. 5 g citromsavat tartalmazhat.  
A citrusgyümölcsök citromsavtartalma kb 7% 
 
 
 
 

E-SZÁM LISTA 
 

Dr. Sohár Pálné és Dr. Domoki János összeállítása: 
Az élelmiszer adalékanyagok E-számrendszere 

 

E- 100 Kurkuminok színezék 

  (i) Kurkumin színezék 

  (ii) Turmeric színezék 

E- 101 Riboflavinok színezék 

  (i) Riboflavin színezék 

  (ii) Riboflavin - 5' - foszfát színezék 

E- 102 Tartazin színezék 
E- 104 Kinolinsárga színezék 
E- 110 Narancssárga S, 

Gelborange 
színezék 

E- 120 Kárminsav, kárminok színezék 
E- 122 Azorubin színezék 
E- 123 Amarant színezék 
E- 124 Neukokcin, Ponszó 4R színezék 
E- 127 Eritrozin színezék 
E- 128 Vörös 2G, Red 2G színezék 
E- 129 Allura vörös AC színezék 
E- 131 Patentkék V színezék 
E- 132 Indigókarmin színezék 
E- 133 Brillantkék FCF színezék 
E- 140 Klorofill- és klorofillinek színezék 

  (i) Klorofill színezék 

  (ii) Klorofillinek színezék 

E- 141 Klorofill- és klorofillin 
rézkomplexek 

színezék 

  (i) Klorofill rézkomplexek színezék 

  (ii) Klorofillin rézkomplexek színezék 



E- 142 Zöld S, Green S színezék 
E- 150a Karamell - egyszerû színezék 
E- 150b Karamell - szulfitos színezék 
E- 150c Karamell - ammóniás színezék 
E- 150d Karamell - ammónium - 

szulfátos 
színezék 

E- 151 Brillantfekete BN színezék 
E- 153 Növényi szén színezék 
E- 154 Barna FK, Brown Fk színezék 
E- 155 Barna Ht, Brown Ht színezék 
E- 160a Karotinok színezék 

  (i) Vegyes karotinok színezék 

  (ii) Béta - karotin színezék 

E- 160b Annatto, bixin, norbixin színezék 
E- 160c Paprikakivonat, kapszantin, 

kapszorubin 
színezék 

E- 160d Likopin színezék 
E- 160e Béta - apo -8' - karotinnal színezék 
E- 160 f Béta - apo -8' - karotinsav - 

etilésztere 
színezék 

E- 161 b Lutein színezék 

E- 161 g Kantaxantin színezék 

E- 162 Céklavörös, betanin színezék 
E- 163 Antociánok színezék 
E- 170 Kalcium - karbonátok színezék, hordozó, csomósodást gátló 

  (i) Kalcium - karbonát színezék, hordozó, csomósodást gátló 

  (ii) Kalcium - hidrogén - 
karbonát 

színezék, hordozó, csomósodást gátló 

E- 171 Titán - dioxid színezék 
E- 172 Vasoxidok és hidroxidok színezék 
E- 173 Alumínium színezék 
E- 174 Ezüst színezék 
E- 175 Arany színezék 
E- 180 Litolrubin BK színezék 
E- 200 Szorbinsav tartósítószer 
E- 202 Kálium - szorbát tartósítószer 
E- 203 Kalcium - szorbát tartósítószer 
E- 210 Benzoesav tartósítószer 
E- 211 Nátrium - benzoát tartósítószer 
E- 212 Kálium - benzoát tartósítószer 
E- 213 Kalcium - benzoát tartósítószer 
E- 214 Etil - (p-hodroxi-benzoát) tartósítószer 
E- 215 Nátrium - etil-(p-hidroxi-

benzoát) 
tartósítószer 

E- 216 Propil - (p-hidroxi-benzoát) tartósítószer 
E- 217 Nátrium - propil-(p-hidroxi-

benzoát) 
tartósítószer 



E- 218 Metil -(p-hidroxi-benzoát) tartósítószer 
E- 219 Nátrium - metil -(p-hidroxi-

benzoát) 
tartósítószer 

E- 220 Kén - dioxid tartósítószer, antioxidáns 
E- 221 Nátrium - szulfit tartósítószer,antioxidáns 
E- 222 Nátrium - hidrogén - szulfit tartósítószer, antioxidáns 
E- 223 Nátrium - metabiszulfit tartósítószer, antioxidáns 
E- 224 Kálium - metabiszulfit tartósítószer, antioxidáns 
E- 226 Kalcium - szulfit tartósítószer, antioxidáns 
E- 227 Kalcium - hidrogén - szulfit tartósítószer, antioxidáns 

  ( Kalcium - dihidrogén - 
diszulfit) 

tartósítószer, antioxidáns 

E- 228 Kálium - hidrogén - szulfit tartósítószer, antioxidáns 
E- 230 Bifenil (difenil) tartósítószer 
E- 231 O - fenil - fenol tartósítószer 
E- 232 Nátrium - ofenil - fenolát tartósítószer 
E- 233 Tiabendazol tartósítószer 
E- 234 Nizin tartósítószer 
E- 235 Natamicin tartósítószer 
E- 236 Hangyasav tartósítószer 
E- 237 Nátriumforminát tartósítószer 
E- 238 Kalciumforminát tartósítószer 
E- 239 Hexametilén - tetramin tartósítószer 
E- 242 Dimetil - dikarbonát tartóítószer 
E- 249 Kálium - nitrit tartósítószer 
E- 250 Nátrium - nitrit tartósítószer 
E- 251 Nátrium - nitrát tartósítószer 
E- 252 Kálium - nitrát tartósítószer 
E- 260 Ecetsav étkezési sav, savanyúságot szabályozó 

E- 261 Kálium - acetát tartósítószer, savanyúságot szabályozó 

E- 262 Nátrium -acetátok savanyúságot szabályozó, kelátképzõ 

  (i) Nátrium - acetát savanyúságot szabályozó, kelátképzõ 

  (ii) Nátrium - hidrogén - 
acetát 

savanyúságot szabályozó, kelátképzõ 

E- 263 Kalcium - acetát tartósítószer, savanyúságot szabályozó, 
stabilizátor, hordozó 

E- 270 Tejsav étkezési sav, savanyúságot szabályozó 

E- 280 Propionsav tartósítószer 
E- 281 Nátrium - propionát tartósítószer 
E- 282 Kalcium - propionát tartósítószer 
E- 283 Kálium - propionát tartósítószer 
E- 284 Bórsav tartósítószer 
E- 285 Nátrium - tetraborát (borax) tarósítószer 

E- 290 Széndioxid csomagológáz, hajtógáz 
E- 296 Almasav savanyúságot szabályozó 



E- 297 Furmársav savanyúságot szabályozó 
E- 300 Aszkorbinsav antioxidáns, lisztkezelõszer 
E- 301 Nátrium - aszkorbát 

(aszkorbinsav nátriumsó) 
antioxidáns 

E- 302 Kalcium - aszkorbát 
(aszkorbinsav kalciumsó) 

antioxidáns 

E- 304 Aszkorbinsav antioxidáns 

  (i) Aszkorbil - palmitát antioxidáns 

  (ii) Aszkorbil - sztearát antioxidáns 

E- 306 Tokoferolok keveréke antioxidáns 
E- 307 Alfa - tokoferol antioxidáns 
E- 308 Gamma - tokoferol antioxidáns 
E- 309 Delta - tokoferol antioxidáns 
E- 310 Propil - gallát antioxidáns 
E- 311 Oktil - gallát antioxidáns 
E- 312 Dodecil - gallát antioxidáns 
E- 315 D - eritroaszkorbinsav antioxidáns 
E- 316 Nátrium - (D-

eritroaszkorbinsav) 
antioxidáns 

E- 320 Butil - hidroxi - anizol (BHA) antioxidáns 

E- 321 Butil - hidroxi - toluol (BHT) antioxidáns 

E- 322 Lecitinek emulgeálószer, antioxidáns, hordozó 

E- 325 Nátrium - laktát antioxidáns szinergista, nedvesítõ szer, 
tömegnövelõ szer, testesítõ anyag 

E- 326 Kálium - laktát antioxidáns szinergista, savanyúságot 
szabályozó 

E- 327 Kalcium - laktát savanyúságot szabályozó, lisztkezelõszer 

E- 330 Citromsav étkezési sav, savanyúságot szabályozó, 
antioxidáns, kelátképzõ 

E- 331 Nátrium -citrátok savanyúságot szabályozó, kelátképzõ, 
emulgeálószer, stabilizátor, hordozó  

  (i) Nátrium - dihidrogén - 
citrát 

savanyúságot szabályozó, kelátképzõ, 
emulgeálószer, stabilizátor, hordozó  

  (ii) Dinátrium - hidrogén - 
citrát 

savanyúságot szabályozó, kelátképzõ, 
emulgeálószer, stabilizátor, hordozó  

  (iii) Trinátrium - citrát savanyúságot szabályozó, kelátképzõ, 
emulgeálószer, stabilizátor, hordozó  

E- 332 Kálium - citrátok savanyúságot szabályozó, kelátképzõ, 
satabilizátor, hordozó 

  (i) Kálium - dihidrogén - 
citrát 

savanyúságot szabályozó, kelátképzõ, 
satabilizátor, hordozó 



  (ii) Trikálium - citrát savanyúságot szabályozó, kelátképzõ, 
satabilizátor, hordozó 

E- 333 Kalcium - citrátok savanyúságot szabályozó, kelátképzõ, szilárdító 
anyag 

  (i) Kalcium - hidrogén - 
citrát 

savanyúságot szabályozó, kelátképzõ, szilárdító 
anyag 

  (ii) Dikalcium - citrát savanyúságot szabályozó, kelátképzõ, szilárdító 
anyag 

  (iii) Trikalcium - citrát savanyúságot szabályozó, kelátképzõ, szilárdító 
anyag 

E- 334 Borkõsav (L (+)-) étkezési sav, savanyúságot szabályozó, 
kelátképzõ, antioxidáns szinergista  

E- 335 Nátrium - tartarátok stabilizátor, kelátképzõ 

  (i) Nátrium - hidrogén - 
tartarát 

stabilizátor, kelátképzõ 

  (ii) Dinátrium - tartarát stabilizátor, kelátképzõ 

E- 336 Kálium - tartarátok stabilizátor, kelátképzõ 

  (i) Kálium - hidrogén - 
tartarát 

stabilizátor, kelátképzõ 

  (ii) Dikálium - tartarát stabilizátor, kelátképzõ 

E- 337 Kálium - nátrium - tartarát stabilizátor, kelátképzõ 
E- 338 Foszforsav savanyúságot szabályozó, antioxidáns 

szinergista, kelátképzõ 

E- 339 Nátrium - foszfátok emulgeálószer, emulgeáló só, savanyúságot 
szabályozó, kelátképzõ, stabilizátor  

  (i) Nátrium - dihidrogén - 
foszfát 

emulgeálószer, emulgeáló só, savanyúságot 
szabályozó, kelátképzõ, stabilizátor  

  (ii) Dinátrium - hidrogén - 
foszfát  

emulgeálószer, emulgeáló só, savanyúságot 
szabályozó, kelátképzõ, stabilizátor  

  (iii) Trinátrium - foszfát emulgeálószer, emulgeáló só, savanyúságot 
szabályozó, kelátképzõ, stabilizátor  

E- 340 Kálium - foszfátok emulgeálószer, emulgeáló só, savanyúságot 
szabályozó, kelátképzõ, stabilizátor 

  (i) Kálium - dihidrogén - 
foszfát 

emulgeálószer, emulgeáló só, savanyúságot 
szabályozó, kelátképzõ, stabilizátor 

  (ii) Dikálium - hidrogén - 
foszfát 

emulgeálószer, emulgeáló só, savanyúságot 
szabályozó, kelátképzõ, stabilizátor 

  (iii) Trikálium - foszfát emulgeálószer, emulgeáló só, savanyúságot 
szabályozó, kelátképzõ, stabilizátor 

E- 341 Kalcium - foszfátok emulgeálószer, emulgeáló só, savanyúságot 
szabályozó, lisztkezelõszer, csomósodást gátló, 
szilárdító anyag, térfogatnövelõ szer, hordozó 



  (i) Kalcium - hidrogén - 
foszfát 

emulgeálószer, emulgeáló só, savanyúságot 
szabályozó, lisztkezelõszer, csomósodást gátló, 
szilárdító anyag, térfogatnövelõ szer, hordozó 

  (ii) Dikalcium - foszfát  emulgeálószer, emulgeáló só, savanyúságot 
szabályozó, lisztkezelõszer, csomósodást gátló, 
szilárdító anyag, térfogatnövelõ szer, hordozó 

  (iii) Trikalcium - foszfát emulgeálószer, emulgeáló só, savanyúságot 
szabályozó, lisztkezelõszer, csomósodást gátló, 
szilárdító anyag, térfogatnövelõ szer, hordozó 

E- 350 Nátrium - malátok savanyúságot szabályozó, nedvesítõszer 

  (i) Nátrium - malát savanyúságot szabályozó, nedvesítõszer 

  (ii) Nátrium - hidrogén - 
malát 

savanyúságot szabályozó, nedvesítõszer 

E- 351 Kálium - malát (almasav 
káliumsó) 

savanyúságot szabályozó 

E- 352 Kalcium - malátok (almasav 
kalciumsók) 

savanyúságot szabályozó 

  (i) Kalcium - malát savanyúságot szabályozó 

  (ii) Kalcium - hidrogén - 
malát 

savanyúságot szabályozó 

E- 353 Metaborkõsav savanyúságot szabályozó 
E- 354 Kalcium - tartarát savanyúságot szabályozó 
E- 355 Adipinsav savanyúságot szabályozó 
E- 356 Nátrium - adipát savanyúságot szabályozó 
E- 357 Kálium - adipát savanyúságot szabályozó 
E- 363 Borostyánkõsav savanyúságot szabályozó 
E- 380 Triammónium - citrát savanyúságot szabályozó 
E- 385 Kalcium - dinátrium - 

(etilén-diamin)- tetraacetát 
kelátképzõ, antioxidáns szinergista, tartósítószer 

E- 400 Alginsav sûrítõ anyag, stabilizátor, hordozó 

E- 401 Nátrium - alginát sûrítõ anyag, stabilizátor, hordozó 

E- 402 Kálium - alginát sûrítõ anyag, stabilizátor, hordozó 

E- 403 Ammónium - alginát sûrítõ anyag, stabilizátor, habzásgátló, hordozó 

E- 404 Kalcium - alginát súrítõ anyag, stabilizátor, habzásgátló, hordozó 

E- 405 (Propán - 1,2-diol) - alginát sûrítõ anyag, emulgeálószer, hordozó 

E- 406 Agar sûrítõ anyag, stabilizátor, hordozó 

E- 407 Karragén (gyöngyzuzmó) sûrítõ anyag, zselésítõ anyag, stabilizátor, 
hordozó 

E- 407a Feldolgozott euchema 
moszat (PES) 

sûrítõ anyag, zselésítõ anyag, satbilizátor 



E- 410 Szentjánoskenyér liszt sûrítõ anyag, stabilizátor, hordozó 

E- 412 Guar gumi (guar gyanta) sûrítõ anyag, stabilizátor, hordozó 

E- 413 Tragantmézga sûrítõ anyag, stabilizátor, emulgeálószer, 
hordozó 

E- 414 Gumiarábikum sûrítõ anyag, satbilizátor, hordozó 

E- 415 Xantán - gumi (xantán 
gyanta)  

sûrítõ anyag, stabilizátor, hordozó 

E- 416 Karaya - gumi (kara-gumi) sûrítõ anyag, stabilizátor 
E- 417 Tara magliszt sûrítõ anyag, satbilizátor 
E- 418 Gellán gumi sûrítõ anyag, stabilizátor, zselésítõ anyag 

E- 420 Szorbit édesítõszer, nedvesítõszer, kelátképzõ, hordozó, 
testesítõ anyag 

  (i) Szorbit édesítõszer, nedvesítõszer, kelátképzõ, hordozó, 
testesítõ anyag 

  (ii) Szorbit szirup édesítõszer, nedvesítõszer, kelátképzõ, hordozó, 
testesítõ anyag 

E- 421 Mannit édesítõszer, hordozó 
E- 422 Glicerin nedvesítõszer, testesítõ anyag, hordozó 

E- 431 Polioxietilén (40) sztearát emulgeálószer 
E- 432 Polioxietilén - szorbitán - 

monolaurát 
emulgeálószer, hordozó 

  (poliszorbát 20) emulgeálószer, hordozó 

E- 433 Polioxietilén - szorbitán - 
monooleát (poliszorbát 80) 

emulgeálószer, hordozó 

E- 434 Polioxietilén - szorbitán - 
monopalmitát 

emulgeálószer, hordozó 

  (poliszorbát 40) emulgeálószer, hordozó 

E- 435 Polioxietilén - szorbitán - 
monosztearát (poliszorbát 
60) 

emulgeálószer, hordozó 

E- 436 Polioxietilén - szorbitán - 
trisztearát (poliszorbát 65) 

emulgeálószer, hordozó 

E- 440 Pektinek  sûrítõ anyag, stabilizátor, zselésítõ anyag, 
hordozó 

  (i) Pektin sûrítõ anyag, stabilizátor, zselésítõ anyag, 
hordozó 

  (ii) Lebontott pektin (amidált 
pektin) 

sûrítõ anyag, stabilizátor, zselésítõ anyag, 
hordozó 

E- 442 Ammónium - foszfatidok emulgeálószer, hordozó 
E- 444 Szacharóz - acetát - 

izobutirát 
sûrítõ anyag, zavarosító 

E- 445 Glicerinészterek 
természetes gyantából 

emulgeáló szer, stabilizátor, sûrítõ anyag 

E- 450 Difoszfátok (Pirofoszfátok) emulgeáló só, stabilizátor, svanyúságot 
szabályozó, térfogatnövelõ szer, kelátképzõ, 
csmósodást gátló 



  (i) Dinátrium - difoszfát emulgeáló só, stabilizátor, svanyúságot 
szabályozó, térfogatnövelõ szer, kelátképzõ, 
csmósodást gátló 

  (ii) Trinátrium - difoszfát emulgeáló só, stabilizátor, svanyúságot 
szabályozó, térfogatnövelõ szer, kelátképzõ, 
csmósodást gátló 

  (iii) Tetranátrium - difoszfát emulgeáló só, stabilizátor, svanyúságot 
szabályozó, térfogatnövelõ szer, kelátképzõ, 
csmósodást gátló 

  (iv) Dikálium - difoszfát emulgeáló só, stabilizátor, svanyúságot 
szabályozó, térfogatnövelõ szer, kelátképzõ, 
csmósodást gátló 

  (v) Tetrakálium - difoszfát emulgeáló só, stabilizátor, svanyúságot 
szabályozó, térfogatnövelõ szer, kelátképzõ, 
csmósodást gátló 

  (vi) Dikalcium - difoszfát emulgeáló só, stabilizátor, svanyúságot 
szabályozó, térfogatnövelõ szer, kelátképzõ, 
csmósodást gátló 

  (vii) Kalcium - didhidrogén - 
difoszfát 

emulgeáló só, stabilizátor, svanyúságot 
szabályozó, térfogatnövelõ szer, kelátképzõ, 
csmósodást gátló 

E- 451 Trifoszfátok emulgeálószer, emulgeáló só, savanyúságot 
szabályozó, kelátképzõ, szerkezet kialakító, 
texturáló anyag 

  (i) Pentanátrium - trifoszfát emulgeálószer, emulgeáló só, savanyúságot 
szabályozó, kelátképzõ, szerkezet kialakító, 
texturáló anyag 

  (ii) Pentakálium - trifoszfát emulgeálószer, emulgeáló só, savanyúságot 
szabályozó, kelátképzõ, szerkezet kialakító, 
texturáló anyag 

E- 452 Polifoszfátok emulgeálószer, emulgeáló só, kelátképzõ, 
nedvesítõszer, szerkezet kialakító, texturáló 
anyag 

  (i) Nátrium - polifoszfát emulgeálószer, emulgeáló só, kelátképzõ, 
nedvesítõszer, szerkezet kialakító, texturáló 
anyag 

  (ii) Kálium - polifoszfát emulgeálószer, emulgeáló só, kelátképzõ, 
nedvesítõszer, szerkezet kialakító, texturáló 
anyag 

  (iii) Nátrium - kalcium - 
polifoszfát 

emulgeálószer, emulgeáló só, kelátképzõ, 
nedvesítõszer, szerkezet kialakító, texturáló 
anyag 



  (iv) Kalcium - polifoszfát emulgeálószer, emulgeáló só, kelátképzõ, 
nedvesítõszer, szerkezet kialakító, texturáló 
anyag 

E- 460 Cellulóz emulgeálószer, csomósodást gátló, hordozó, 
tömegnövelõ szer, szerkezet kialakító, texturáló 
anyag 

  (i) Mikrokristályos cellulóz emulgeálószer, csomósodást gátló, hordozó, 
tömegnövelõ szer, szerkezet kialakító, texturáló 
anyag 

  (ii) Porított cellulózpor emulgeálószer, csomósodást gátló, hordozó, 
tömegnövelõ szer, szerkezet kialakító, texturáló 
anyag 

E- 461 Metil - cellulóz sûrítõ anyag, emulgeálószer, stabilizátor, 
hordozó, tömegnövelõ szer  

E- 463 (Hidroxi - propil) - cellulóz sûrítõ anyag, emulgeálószer, stabilizátor, 
hordozó, tömegnövelõ szer  

E- 464 (Hidroxi - propil) - metil - 
cellulóz 

sûrítõ anyag, emulgeálószer, stabilizátor, 
hordozó, tömegnövelõ szer  

E- 465 Etil - metil - cellulóz sûrítõ anyag, emulgeálószer, stabilizátor, 
habképzõ anyag, hordozó, tömegnövelõ szer 

E- 466 ( Karboxi - metil) - cellulóz sûrítõ anyag, stabilizátor, hordozó, tömegnövelõ 
szer 

  Natrium - (karboxi - metil) - 
cellulóz 

sûrítõ anyag, stabilizátor, hordozó, tömegnövelõ 
szer 

E- 470a Zsírsavak nátrium -, kálium- 
és kalcium sói 

emulgeálószer, stabilizátor, csomósodást gátló 

E- 470b Zsírsavak magnézium sói hordozó 
E- 471 Zsírsavak mono- és 

digliceridjei 
emulgeálószer, stabilizátor, hordozó 

E- 472a Zsírsavak mono- és 
diggliceridjeinek ecetsav - 
észterei 

emulgeálószer, hordozó 

E- 472b Zsírsavak mono- és 
digliceridjeinek tejsav - 
észterei 

emulgeálószer 

E- 472c Zsírsavak mono- és 
digliceridjeinek citromsav - 
észeterei 

emulgeálószer, stabilizátor, kelátképzõ, hordozó 

E- 472d Zsírsavak mono- és 
digliceridjeinek borkõsav - 
észterei 

emulgeálószer 

E- 472e Zsírsavak mono- és 
digliseridjeinek mono- és 
diacetil-borkõsav - észterei 

emulgeálószer, hordozó 

E- 472f Zsírsavak mono- és 
digliceridjeinek ecetsav- és 
borkõsav észterei 

emulgeálószer 



E- 473 Zsírsavak szacharóz 
észterei 

emulgeálószer, hordozó 

E- 474 Szacharóz gliceridjei emulgeálószer 
E- 475 Zsírsavak poliglicerin 

észterei 
emulgeálószer, hordozó 

E- 476 Poliricinolsav poligliceridje emulgeálószer 
E- 477 Zsírsavak propán- 1,2-diol 

észterei 
emulgeálószer 

E- 479b Hõkezeléssel oxidált 
szójaolaj zsírsavak mono- 
és digliceridjeivel 
reagáltatva  

emulgeálószer 

E- 481 Nátrium - sztearoil -2- 
laktilát 

emulgeálószer, stabilizátor 

E- 482 Kalcium - sztearoil -2- 
laktilát 

emulgeálószer, stabilizátor 

E- 483 Sztearil - tartarát lisztkezelõszer 
E- 491 Szorbitán - monosztearát emulgeálószer, hordozó 
E- 492 Szorbitán - trisztearát emulgeálószer, hordozó 
E- 493 Szorbitán - monolaurát emulgeálószer, hordozó 
E- 494 Szorbitán - monooleát emulgeálószer, hordozó 
E- 495 Szorbitán - monopalmitát emulgeálószer, hordozó 
E- 496 Szorbitán - trioleát emulgeálószer 
E- 500 Nátrium - karbonátok savanyúságot szabályozó, térfogatnövelõ szer, 

csomósodást gátló  

  (i) Nátrium - karbonát savanyúságot szabályozó, térfogatnövelõ szer, 
csomósodást gátló  

  (ii) Nátrium - hidrogén - 
karbonát 

savanyúságot szabályozó, térfogatnövelõ szer, 
csomósodást gátló  

  (iii) Nátrium - szeszkvi - 
karbonát 

savanyúságot szabályozó, térfogatnövelõ szer, 
csomósodást gátló  

E- 501 Kálium - karbonátok savanyúságot szabályozó, stabilizátor, hordozó 

  (i) Kálium - karbonát savanyúságot szabályozó, stabilizátor, hordozó 

  (ii) Kálium - hidrogén - 
karbonát 

savanyúságot szabályozó, stabilizátor, hordozó 

E- 503 Ammónium - karbonátok savanyúságot szabályozó, térfogatnövelõ szer 

  (i) Ammónium - karbonát savanyúságot szabályozó, térfogatnövelõ szer 

  (ii) Ammónium - hidrogén - 
karbonát 

savanyúságot szabályozó, térfogatnövelõ szer 

E- 504 Magnézium - karbonátok savanyúságot szabályozó, térfogatnövelõ szer 

  (i) Magnézium - karbonát savanyúságot szabályozó, térfogatnövelõ szer 

  (ii) Magnézium - dihidrogén 
- karbonát 

savanyúságot szabályozó, térfogatnövelõ szer 

E- 507 Sósav savanyúságot szabályozó 



E- 508 Kálium - klorid zselésítõ anyag, hordozó 
E- 509 Kalcium - klorid szilárdító anyag, hordozó 
E- 511 Magnézium - klorid szilárdító anyag, hordozó 
E- 512 Ón (II) - klorid antioxidáns, színstabilizátor 
E- 513 Kénsav savanyúságot szabályozó 
E- 514 Nátrium - szulfátok savanyúságot szabályozó 

  (i) Nátrium - szulfát savanyúságot szabályozó 

  (ii) Nátrium - hidrogén - 
szulfát 

savanyúságot szabályozó 

E- 515 Kálium - szulfátok savanyúságot szabályozó 

  (i) Kálium - szulfát savanyúságot szabályozó 

  (ii) Kálium - hidrogén - 
szulfát 

savanyúságot szabályozó 

E- 516 Kalcium - szulfát lisztkezelõszer, szilárdító anyag, hordozó 

E- 517 Ammónium - szulfát lisztkezelõszer, stabilizátor, hordozó 

E- 520 Alumínium - szulfát szilárdító anyag 
E- 521 Alumínium - nátrium szulfát szilárdító anyag, savanyúságot szabályozó 

E- 522 Alumínium - kálium -szulfát savanyúságot szabályozó, stabilizátor 

E- 523 Alumínium - ammónium - 
szulfát 

stabilizátor, szilárdító anyag, savanyúságot 
szabályozó 

E- 524 Nátrium - hidroxid savanyúságot szabályozó 
E- 525 Kálium - hidroxid savanyúságot szabályozó 
E- 526 Kalcium- hidroxid savanyúságot szabályozó, szilárdító anyag 

E- 527 Ammónium - hidroxid savanyúságot szabályozó, szilárdító anyag 

E- 528 Magnézium - hidroxid savanyúságot szabályozó 
E- 529 Kalcium - oxid savanyúságot szabályozó, lisztkezelõszer 

E- 530 Magnézium - oxid csomósodást gátló 
E- 535 Nátrium - ferro - cianid csomósodást gátló 
E- 536 Kálium - ferro - cianid csomósodást gátló 
E- 538 Kalcium - ferro - cianid csomósodást gátló 
E- 539 Nátrium - tioszulfát antioxidáns, kelátképzõ 
E- 541 Savanyú alumínium - 

nátrium - foszfát 
savanyúságot szabályozó, térfogatnövelõ szer 

E- 550 Nátrium - szilikátok csomósodást gátló 

  (i) Nátrium - szilikát csomósodást gátló 

  (ii) Nátrium - metaszilikát csomósodást gátló 

E- 551 Szilícium - dioxid csomósodást gátló, hordozó 
E- 552 Kalcium - szilikát csomósodást gátló, hordozó 
E- 553a Magnézium - szilikátok csomósodást gátló 

  (i) Magnézium - szilikát csomósodást gátló 

  (ii) Magnézium - triszilikát csomósodást gátló 

E- 553b Talkum csomósodást gátló, hordozó 
E- 554 Alumínium - nátrium - 

szilikát 
csomósodást gátló 



E- 555 Alumínium - kálium - szilikát csomósodást gátló 

E- 556 Alumínium - kalcium - 
szilikát 

csomósodást gátló 

E- 558 Bentonit hordozó 
E- 559 Alumínium - szilikát (kaolin) csomósodást gátló, hordozó 

E- 570 Zsírsavak habzásgátló, habstabilizátor, fényezõ anyag, 
kenõanyag 

E- 574 Glükonsav savanyúságot szabályozó, térfogatnövelõ szer 

E- 575 Glükono - delta - lakton savanyúságot szabályozó, térfogatnövelõ szer 

E- 576 Nátrium - glukonát kelátképzõ 
E- 577 Kálium - glukonát kelátképzõ, hordozó 
E- 578 Kalcium - diglukonát savanyúságot szabályozó, szilárdító anyag 

E- 579 Vas(II) - glukonát színstabilizátor 
E- 585 Vas(II) - laktát színstabilizátor 
E- 620 Glutaminsav ízfokozó 
E- 621 Nátrium - glutamát ízfokozó 
E- 622 Kálium - glutamát ízfokozó 
E- 623 Kalcium - diglutamát ízfokozó 
E- 624 Ammónium - glutamát ízfokozó 
E- 625 Magnézium - diglutamát ízfokozó 
E- 626 Guansav ízfokozó 
E- 627 Dinátrium - guanilát ízfokozó 
E- 628 Dikálium - guanilát ízfokozó 
E- 629 Kalcium - guanilát ízfokozó 
E- 630 Inozinsav ízfokozó 
E- 631 Dinátrium - inozinát ízfokozó 
E- 632 Dikálium - inozinát ízfokozó 
E- 633 Kalcium - inozinát ízfokozó 
E- 634 Kalcium - 5' - 

ribonukleotidok 
ízfokozó 

E- 635 Dinátrium - 5' - 
ribonukleotidok 

ízfokozó 

E- 636 Maltol ízfokozó 
E- 637 Etilmaltol ízfokozó 
E- 640 Glicin és nátrium sója ízmódosító, hordozó 
E- 641 L - leucin ízmódosító 
E- 900 Dimetil - polisziloxán habzásgátló, emulgeálószer, csomósodást gátló 

E- 901 Fehér és sárga méhviasz fényezõanyag, kenõanyag, térfogatnövelõszer, 
hordozó 

E- 902 Kandelilla viasz fényezõanyag, kenõviasz 
E- 903 Karnauba viasz fényezõanyag, kenõviasz 
E- 904 Sellak fényezõanyag, kenõanyag 
E- 905 Ásványolaj, élelmiszer 

tisztaságú 
fényezõanyag, kenõanyag 

E- 911 Zsírsavak metil észterei fényezõanyag, kenõanyag 
E- 912 Montánsav észterei fényezõanyag, kenõanyag 



E- 914 Oxidált polietilén viasz fényezõanyag, kenõanyag 
E- 916 Kalcium - jodát lisztkezelõszer 
E- 917 Kálium - jodát lisztkezelõszer 
E- 920 L - cisztein és hidrokloridjai 

- nátrium- és káliumsók 
lisztkezelõszer 

E- 921 L - cisztin és hidrokloridjai - 
nátrium- és káliumsók 

lisztkezelõszer 

E- 927b Karbamid szerkezet kialakító, texturáló anyag 

E- 938 Argon csomagológáz 
E- 939 Hélium csomagológáz 
E- 941 Nitrogén csomagológáz 
E- 942 Dinitrogén - oxid csomagológáz, hajtógáz 
E- 948 Oxigén csomagológáz 
E- 950 Aceszulfám K édesítõszer, ízfokozó 
E- 951 Aszpartám édesítõszer, ízfokozó 
E- 952 Ciklaminsav és ciklamátok 

(nátrium-, kálium-, kalcium 
sók) 

édesítõszer, ízfokozó 

E- 953 Izomalt édesítõszer, tömegnövelõszer, hordozó 

E- 954 Szaharin és nátrium-, 
kálium-, kalcium sói 

édesítõszer 

E- 957 Taumatin édesítõszer, ízfokozó 
E- 959 Neoheszperidin DC édesítõszer 
E- 965 Maltit édesítõszer, stabilizátor, hordozó 

  (i) Maltit édesítõszer, stabilizátor, hordozó 

  (ii) Maltit szirup édesítõszer, stabilizátor, hordozó 

E- 966 Laktit édesítõszer, testesítõ anyag, hordozó 

E- 967 Xilit édesítõszer, nedvesítõszer, hordozó 

E- 999 Quillaja kivonat habképzõ anyag 
E- 1105 Lizozim tartósítószer 
E- 1200 Polidextróz tömegnövelõszer, stabilizátor, sûrítõ anyag, 

nedvesítõszer, hordozó, szerkezet kialakító, 
texturáló anyag 

E- 1201 Polivinilpirrolidon stabilizátor, derítõ anyag, hordozó, testesítõ 
anyag 

E- 1202 Polivinilpolipirrolidon stabilizátor, hordozó 
E- 1404 Oxidált keményítõ emulgeálószer, sûrítõ anyag, hordozó 

E- 1410 Monokeményítõ -foszfát stabilizátor, sûrítõ anyag, hordozó 

E- 1412 Dikeményítõ - foszfát stabilizátor, sûrítõ anyag, hordozó 

E- 1413 Foszforilezett - dikeményítõ 
- foszfát 

stabilizátor, sûrítõ anyag, hordozó 



E- 1414 Acetilezett - dikeményítõ - 
foszfát 

stabilizátor, sûrítõ anyag, hordozó 

E- 1420 Acetilezett - keményítõ stabilizátor, sûrítõ anyag, hordozó 

E- 1422 Acetilzett - dikeményítõ - 
adipát 

stabilizátor, sûrítõ anyag, hordozó 

E- 1440 ( Hidroxi - propil) - 
keményítõ  

emulgeálószer, sûrítõ anyag, hordozó 

E- 1442 ( Hidroxi - propil) - 
dikeményítõ - foszfát 

stabilizátor, sûrítõ anyag, hordozó 

E- 1450 Keményítõ - nátrium - 
oktenil - szukcinát 

stabilizátor, sûrítõ anyag, emulgeálószer, 
hordozó 

E- 1505 Tietil - citrát habstabilizátor, hordozó 
E- 1518 Triacetin nedvesítõszer, hordozó 
E- 1520 Propilénglikol nedvesítõszer, hordozó 
E- 1521 Polietilénglikol habzásgátló, hordozó 
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