Καηεξίλα Κνηζίθε Α2

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ
Πξφζζεηα, ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ, ραξαθηεξίδνληαη νη νπζίεο εθείλεο πνπ δελ
απνηεινχλ θπζηθά ζπζηαηηθά ησλ ηξνθίκσλ, αιιά πξνζηίζεληαη ζε απηά θαηά ηελ
επεμεξγαζία, ηελ απνζήθεπζε, ή θαη ηελ εκπνξία ηνπο, κε ζθνπφ λα δηαηεξεζνχλ γηα
κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα, λα βειηησζεί ε δηαηξνθηθή ηνπο αμία, ε γεχζε, ε
νζκή, ε εκθάληζε ηνπο γεληθφηεξα.. Αθφκα, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη σο πξφζζεηα
ραξαθηεξίδνληαη θαη νπζίεο πνπ εηζέξρνληαη αθνχζηα ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία
ησλ ηξνθίκσλ (ζπλήζσο θαηάινηπα ή εθρπιίζκαηα).
Πξφθεηηαη γηα ρεκηθέο νπζίεο, νη νπνίεο είηε παξαιακβάλνληαη απφ θπηά, θαξπνχο,
νξπθηά (θπζηθά πξφζζεηα), είηε παξαζθεπάδνληαη ζπλζεηηθά ζε εξγαζηήξην (ρεκηθά
πξφζζεηα). Σα πξφζζεηα πνηέ δελ θαηαλαιψλνληαη απηνχζηα, παξά κφλν κέζσ ησλ
ηξνθίκσλ θαη κάιηζηα επξηζθφκελα ζε απηά –ζπλήζσο- ζε εμαηξεηηθά ρακειέο
πνζφηεηεο. Όια ηα θξάηε έρνπλ εηδηθέο λνκνζεζίεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ παξνπζία
ησλ πξνζζέησλ ζηα ηξφθηκα ηφζν ζε πνηνηηθφ φζν θαη ζε πνζνηηθφ επίπεδν. Απηέο
θαζνξίδνπλ πνην πξφζζεην επηηξέπεηαη ζε θάζε θαηεγνξία πξντφλησλ αιιά θαη ε
ρξήζε πνησλ πξφζζεησλ επηηξέπεηαη ζε θάζε ρψξα. Βέβαηα εθηφο απφ ηηο εζληθέο
λνκνζεζίεο ππάξρνπλ θαη νη νδεγίεο ηεο Δ.Δ. πνπ θαιχπηνπλ κηα νκάδα θξαηψλ κε
θνηλνχο θαλφλεο αιιά θαη κε απζηεξέο πξνδηαγξαθέο ζε φηη αθνξά ηε ρξήζε ησλ
ζπληεξεηηθψλ θαη ησλ βειηησηηθψλ νπζηψλ, θαη εηδηθφηεξα ηελ ηνμηθφηεηά ηνπο, ζηελ
παξαγσγή πξντφλησλ δηαηξνθήο.. Βάζεη ηνπ Διιεληθνχ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη
Πνηψλ, φια ηα ηξφθηκα ππνρξεσηηθά αλαθέξνπλ ηα πξφζζεηα πνπ εκπεξηέρνπλ θαη
απηά θαηαγξάθνληαη κε ηελ νλνκαζία ηνπο επθξηλψο ζηελ ζπζθεπαζία ηνπο.
Πξνυπνζέζεηο
Σα πξφζζεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ πξέπεη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Να είλαη απνηειεζκαηηθά (λα εθπιεξνχλ ηελ αλακελφκελε ιεηηνπξγία)
Να κελ απνθξχβνπλ θζνξά ή άιια ειαηηψκαηα ηνπ ηξνθίκνπ
Να κελ κεηψλνπλ ζεκαληηθά ηε ζξεπηηθή ηνπ αμία
Να κελ παίξλνπλ ηε ζέζε επζπλείδεηεο επεμεξγαζίαο
Να κελ είλαη δαπαλεξά
Να ππάξρεη ζρεηηθά απιή κέζνδνο πξνζδηνξηζκνχ ηνπο

Οκάδεο πξνζζέησλ
Τπάξρνπλ πεξίπνπ 3000 πξφζζεηα ηξνθίκσλ θαη ηαμηλνκνχληαη κε βάζε ηε
ρξεζηκφηεηά ηνπο ζε 9 νκάδεο:


πληεξεηηθά. Οη νπζίεο απηέο αλαζηέιινπλ ηε δξάζε βαθηεξίσλ, δπκψλ θαη
κπθήησλ. Σν βελδντθφ λάηξην πξνζηίζεηαη ζε αλαςπθηηθά, ρπκνχο θαη φμηλα
ηξφθηκα γεληθά, φπσο νη καξκειάδεο. Σν πξνπηνληθφ λάηξην θαη πξνπηνληθφ
αζβέζηην πξνζηίζεληαη ζην ςσκί θαη ζηα θέηθ γηα ηελ πξφιεςε ηνπ
κνπριηάζκαηνο. Σν ζνξβηθφ νμχ ελδείθλπηαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ κπθήησλ ζην
ηπξί. Αξαηά δηαιχκαηα ρισξηνχρσλ ελψζεσλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ πιχζε
νπσξνθεπεπηηθψλ, ζηε ρισξίσζε ηνπ λεξνχ θαη ζηελ πγηεηλή ηνπ
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θνλζεξβνπνηείνπ. Σν κεζπινβξσκίδην, ην αηζπιελνμείδην θαη ην
πξνππιελνμείδην εμνληψλνπλ ηα έληνκα ησλ ζηηεξψλ θαη άιισλ
απνζεθεπκέλσλ ηξνθίκσλ. Δπίζεο ην αηζπιελνμείδην θαζψο θαη ην
κπξκεθηθφ αηζχιην ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ απνζηείξσζε αξηπκάησλ θαη
μεξψλ θαξπψλ.
Αληηνμεηδσηηθά. Δπξεία είλαη ε ρξήζε νπζηψλ πνπ πξνιαβαίλνπλ ηελ
νμείδσζε ησλ ιηπαξψλ ησλ ηξνθίκσλ. Σεγαληζκέλα πξντφληα θαη ηξφθηκα
πνπ πεξηέρνπλ αθφξεζηα ιηπαξά νμέα, πξνθπιάγνληαη θαηά ηελ απνζήθεπζε
απφ ην ηάγγηζκα κε αληηνμεηδσηηθά φπσο ε βνπηπιηθή πδξνμπαληζφιε θαη
άιιεο νπζίεο πνπ έρνπλ αληηνμεηδσηηθή δξάζε.
Γαιαθησκαηνπνηεηέο. Οη γαιαθησκαηνπνηεηέο είλαη νπζίεο κε έλα πδξφθηιν
θαη έλα ιηπφθηιν πφιν. Υάξε ζηε θχζε ηνπο απηή ζηαζεξνπνηνχλ
γαιαθησκαηνχρα ηξφθηκα, φπσο ε καξγαξίλε, ε καγηνλέδα θαη νη ζάιηζεο γηα
ζαιάηα. Ζ ιεθηζίλε θαη ηα κνλφ-θαη δηγιπθεξίδηα είλαη θπζηθνί
γαιαθησκαηνπνηεηέο θαη γλσξίδνπλ επξεία ρξήζε ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ.
άιινη γαιαθησκαηνπνηεηέο είλαη νξηζκέλα άιαηα ιηπαξψλ νμέσλ, ιηπαξνί
εζηέξεο ηεο ζνξβηηάλεο, δαραξνεζηέξεο θ.ά. ζηελ νκάδα απηή αλήθνπλ θαη ηα
ηαζίδηα πνπ δηαιχνπλ αθξνχο.
ηαζεξνπνηεηέο θαη πεθησκαηνπνηεηέο. Οη νπζίεο απηέο δεζκεχνπλ λεξφ
θαη απμάλνπλ ην ημψδεο ξεπζηψλ ηξνθίκσλ, ψζηε ζπζηαηηθά δηαθνξεηηθήο
ππθλφηεηαο απφ ην λεξφ λα κε δηαρσξίδνληαη. Όηαλ ε δέζκεπζε ηνπ λεξνχ
θηάζεη ζην ζεκείν λα ην αθηλεηνπνηήζεη, ην ηξφθηκν γίλεηαη πεθηή.
Αδξαλνπνηεηέο. Οη νπζίεο απηέο δεζκεχνπλ κεηαιιηθά ζπζηαηηθά ησλ
ηξνθίκσλ, φπσο ν ζίδεξνο θαη ν ραιθφο, ηα νπνία θαηαιχνπλ νμεηδψζεηο θαη
πξνμελνχλ θαθέο ρξψζεηο., θαζψο θαη αλεπηζχκεηεο νζκέο.
Ομέα, αιθάιεα θαη ξπζκηζηηθά δηαιχκαηα. Απηά ρξεζηκνπνηνχληαη
επξχηαηα ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ γηα ηε ξχζκηζε ηνπ pH, ηεο γεχζεο θαη
πνιιψλ αληηδξάζεσλ.
Υξσζηηθέο. Πνιιά ηξφθηκα ρξσκαηίδνληαη ή εληζρχνληαη ρξσκαηηθά κε
νπζίεο πνπ είλαη είηε ίδηεο κε ηηο θπζηθέο ρξσζηηθέο, είηε άζρεηεο κε απηέο. Οη
κε θπζηθέο ρξσζηηθέο, γλσζηέο σο ζπλζεηηθά ρξψκαηα, έρνπλ γεληθά
κεγαιχηεξε ρξσζηηθή ηθαλφηεηα, είλαη πην ζηαζεξέο θαη νκνηνγελείο θαη
έρνπλ ρακειφηεξν θφζηνο απφ ηηο θπζηθέο. Πξέπεη φκσο λα ππνβάιινληαη ζε
απζηεξή δνθηκαζία ηεο ηνμηθφηεηάο ηνπο θαη λα έρνπλ επίζεκε έγθξηζε γηα
θάζε παξηίδα παξαζθεπήο.
Γηαηηεηηθά γιπθαληηθά. Ζ δαραξίλε, ε αζπαξηάκε, θαη ε αθεηνζνπιθάκε
είλαη νπζίεο πνπ πξνζδίδνπλ γιπθηά γεχζε, αθνχ είλαη θαηά πνιχ γιπθχηεξεο
απφ ηε δάραξε, θαη ελδείθλπληαη γηα θαηαλάισζε απφ δηαβεηηθνχο.
Θξεπηηθά πξφζζεηα. Οπζίεο πνπ πξνζδίδνπλ κεγαιχηεξε ζξεπηηθή αμία
πξνζηίζεληαη ζε νξηζκέλα ηξφθηκα. Απηέο είλαη θπξίσο νη βηηακίλεο θαη ηα
άιαηα.

Ση είλαη ρεκηθφ πξφζζεην;
Υεκηθφ Πξφζζεην είλαη κία νπζία πνπ πξνζηίζεηαη ζηηο ηξνθέο γηα λα
ηθαλνπνηήζεη κία ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ιεηηνπξγία. Γελ θαηαλαιψλεηαη σο ηξφθηκν,
νχηε ρξεζηκνπνηείηαη σο ζχλεζεο ζπζηαηηθφ ηεο ηξνθήο. Σα ρεκηθά πξφζζεηα
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ αξραηνηάησλ ρξφλσλ γηα ηε ζπληήξεζε ησλ ηξνθψλ θαη γηα ηε
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βειηίσζε ηεο γεχζεο θαη ηεο εκθάληζήο ηνπο. Οξηζκέλα ηξφθηκα φπσο αιάηη, μχδη,
άκπια θαη δειαηίλε ρξεζηκνπνηνχληαη αηψλεο ηψξα γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ κία ηερληθή
ιεηηνπξγία φπσο ζπληήξεζε, πήμε ή δειαηηλνπνίεζε.
2) Σν <<Δ>>: χζηεκα θσδηθνπνίεζεο ησλ ρεκηθψλ πξνζζέησλ ηξνθίκσλ
Οη αξηζκνί Δ, κε ηνπο νπνίνπο θσδηθνπνηνχληαη θαη νλνκαηίδνληαη απηέο νη
νπζίεο, είλαη νξηζκνί ζχληνκεο κνξθήο θαη αλαθέξνληαη ζπλήζσο ζηηο εηηθέηεο
ζπζθεπαζίαο ησλ ηξνθίκσλ ζε φιε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Σν ζρέδην αξίζκεζεο
αθνινπζεί απηφ ηνπ Γηεζλνχο πζηήκαηνο Αξίζκεζεο (INS) φπσο θαζνξίδεηαη απφ
ηελ επηηξνπή Κψδηθα Γηαηξνθήο (Codex Alimentarius). Μφλν έλα ππνζχλνιν ησλ
πξφζζεησλ νπζηψλ INS εγθξίλεηαη γηα ρξήζε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, θαη απηφ
δεκηνχξγεζε ην πξφζεκα «Δ». Οη αξηζκνί Δ απαληψληαη επίζεο ζε εηηθέηεο
ζπζθεπαζίαο

ηξνθίκσλ

θαη

ζε

άιιεο

πεξηνρέο,

εθηφο

Δπξψπεο,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ΖΠΑ θαη ηεο Απζηξαιία.
3) Πνηεο είλαη νη θαηεγνξίεο ησλ ρεκηθψλ πξνζζέησλ.

Υξσζηηθέο
πληεξεηηθά

Αληηνμεηδσηηθά

Φνξείο

Γαιαθησκαηνπνηεηέο

Γαιαθησκαηνπνηεηηθά
άιαηα

πξνζζέηνπλ ή απνθαζηζηνχλ ην ρξψκα ελφο ηξνθίκνπ
πνπ έρεη ραζεί θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ.
παξαηείλνπλ ην ρξφλν δηαηήξεζεο ησλ ηξνθίκσλ
πξνζηαηεχνληάο ηα απφ ηηο αιινηψζεηο πνπ
πξνθαινχληαη απφ ηνπο κηθξννξγαληζκνχο.
παξαηείλνπλ ην ρξφλν δηαηήξεζεο ησλ ηξνθίκσλ
πξνζηαηεχνληάο ηα απφ ηηο αιινηψζεηο πνπ
πξνθαινχληαη απφ ηελ νμείδσζε (φπσο ην
ηάγγηζκα ησλ ιηπψλ θαη νη κεηαβνιέο ρξψκαηνο).
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηάιπζε, ηελ αξαίσζε,
ηε δηαζπνξά ή άιιε θπζηθή ηξνπνπνίεζε
πξνζζέηνπ ηξνθίκσλ ρσξίο λα κεηαβάιινπλ
ηα ηερλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ (θαη ρσξίο
λα αζθνχλ νη ίδηνη ηερλνινγηθέο επηδξάζεηο)
πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλνπλ ην ρεηξηζκφ,
ηελ εθαξκνγή ή ηε ρξήζε ηνπ.
επηηξέπνπλ ην ζρεκαηηζκφ ή ηε δηαηήξεζε
νκνηνγελνχο κείγκαηνο δχν ή πεξηζζνηέξσλ
κε κεηγλπνκέλσλ θάζεσλ, φπσο ην ιάδη θαη η
ν λεξφ, ζε ηξφθηκν.
κεηαηξέπνπλ ηηο πξσηεΐλεο πνπ πεξηέρνληαη
ζην ηπξί ζε δηαζπαξκέλε κνξθή θαη, θαη'
απηφλ ηνλ ηξφπν, επηθέξνπλ νκνηνγελή
θαηαλνκή ησλ ιηπψλ θαη ησλ άιισλ ζπζηαηηθψλ.
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Ππθλσηηθά κέζα

απμάλνπλ ην ημψδεο ελφο ηξνθίκνπ.

Πεθησκαηνγφλνη
παξάγνληεο

πξνζδίδνπλ ζε έλα ηξφθηκν πθή κέζσ
ηνπ ζρεκαηηζκνχ ελφο πεθηψκαηνο.

ηαζεξνπνηεηέο

Δληζρπηηθά γεχζεο
Ομέα

επηηξέπνπλ ηε δηαηήξεζε ηεο θπζηθφ-ρεκηθήο
θαηάζηαζεο ελφο ηξνθίκνπ, δειαδή επηηξέπνπλ
ηε δηαηήξεζε ηεο νκνηνγελνχο δηαζπνξάο
δχν ή πεξηζζφηεξσλ κε κεηγλπφκελσλ νπζηψλ
ζε έλα ηξφθηκν. Πεξηιακβάλνπλ επίζεο νπζίεο
πνπ ζηαζεξνπνηνχλ, ζπληεξνχλ ή εληείλνπλ
ην ππάξρνλ ρξψκα ελφο ηξνθίκνπ.
εληζρχνπλ ηελ ππάξρνπζα γεχζε ή / θαη
νζκή ηνπ ηξνθίκνπ.
απμάλνπλ ηελ νμχηεηα ησλ ηξνθίκσλ ή / θαη
ηνπο πξνζδίδνπλ φμηλε γεχζε.

Ρπζκηζηέο νμχηεηαο

κεηαβάιινπλ ή ειέγρνπλ ηελ νμχηεηα ή ηελ
αιθαιηθφηεηα ηνπ ηξνθίκνπ.

Αληηζπζζσαηνπνηεηηθνί
παξάγνληεο

κεηψλνπλ ηελ ηάζε κεκνλσκέλσλ ζσκαηηδίσλ
ηνπ ηξνθίκνπ λα πξνζθνιιψληαη κεηαμχ ηνπο.

Σξνπνπνηεκέλα άκπια

Γιπθαληηθά

ιακβάλνληαη κε κία ή πεξηζζφηεξεο ρεκηθέο
επεμεξγαζίεο βξψζηκσλ ακχισλ, κπνξεί
λα έρνπλ ππνζηεί θπζηθή ή ελδπκαηηθή
επεμεξγαζία, θαη κπνξνχλ λα έρνπλ
ππνζηεί φμηλε ή αιθαιηθή αξαίσζε ή
ιεχθαλζε.
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πξνζδψζνπλ γιπθηά
γεχζε ζηα ηξφθηκα ή σο επηηξαπέδηα
γιπθαληηθά. Ζ ρξήζε γιπθαληηθψλ πιψλ
αληί ηεο δάραξεο είλαη δηθαηνινγεκέλε
γηα ηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ κεησκέλσλ
ζεξκίδσλ, ηξνθίκσλ πνπ δελ πξνθαινχλ
ηεξεδφλα ή ηξνθίκσλ ρσξίο πξνζζήθε
δάραξεο γηα ηελ παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ
δηαηήξεζεο ράξηο ζηελ αληηθαηάζηαζε
ηεο δάραξεο, θαζψο θαη γηα ηελ παξαγσγή
δηαηηεηηθψλ πξντφλησλ.

Γηνγθσηηθά αξηνπνηΐαο

απμάλνπλ ηνλ φγθν ηεο δχκεο ή ηνπ παλαξίζκαηνο
ειεπζεξψλνληαο αέξην.

Αληηαθξηζηηθνί
παξάγνληεο

πξνιακβάλνπλ ή πεξηνξίδνπλ ην ζρεκαηηζκφ αθξνχ

Αθξηζηηθνί παξάγνληεο

επηηξέπνπλ ηελ νκνηνγελή δηαζπνξά αεξίνπ
θάζεσο ζε πγξφ ή ζηεξεφ ηξφθηκν.

Τιηθά γηα γιαζάξηζκα

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ιηπαληηθψλ
κέζσλ) πξνζδίδνπλ ζηηιπλφηεηα ή
παξέρνπλ πξνζηαηεπηηθή επηθάιπςε,
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ηνπνζεηνχκελα ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα
ηνπ ηξνθίκνπ.

Βειηησηηθφ αιεχξσλ

θιεξπληηθνί παξάγνληεο

πξνζηίζεληαη ζην αιεχξη ή ζηε δχκε
πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπλ ηελ
αξηνπνηεηηθή ηθαλφηεηά ηνπο.
θαζηζηνχλ ή δηαηεξνχλ ηνπο ηζηνχο ησλ
θξνχησλ ή ησλ ιαραληθψλ ζθιεξνχο
ή ηξαγαλνχο, ή αιιειεπηδξνχλ κε
ηνπο πεθησκαηνγφλνπο παξάγνληεο
γηα ηελ παξαζθεπή ή ηελ ελίζρπζε πεθηψκαηνο.

Τγξνζθνπηθά κέζα

απνηξέπνπλ ηε μήξαλζε ησλ ηξνθίκσλ ή
πξνάγνπλ ηε δηάιπζε κηαο ζθφλεο ζε πδαηηθφ κέζν.

πκπινθνπνηεηέο

ζρεκαηίδνπλ ρεκηθά ζχκπινθα κε
κεηαιιηθά ηφληα.

Γηνγθσηηθνί παξάγνληεο

Αέξηα ζπζθεπαζίαο

Πξνσζηηθνί παξάγνληεο

ζπκβάιινπλ ζηε δηφγθσζε ηξνθίκνπ
ρσξίο λα ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηε
δηαζέζηκε ελεξγεηαθή αμία ηνπ.
ηα αέξηα, πιελ ηνπ αέξα, ηα νπνία εηζάγνληαη
ζε πεξηέθηε πξηλ, θαηά ή κεηά ηελ ηνπνζέηεζε
ηξνθίκνπ ζηνλ ελ ιφγσ πεξηέθηε.
ηα αέξηα, πιελ ηνπ αέξα, ηα νπνία πξνθαινχλ
ηελ απνβνιή ηξνθίκνπ απφ πεξηέθηε.

5) Πνηεο είλαη νη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ησλ πξνζζέησλ;
Ζ πξνζζήθε πξφζζεησλ νπζηψλ κε αξηζκφ Δ ζηα ηξφθηκα είλαη έλα δήηεκα
ηξέρνπζαο αλεζπρίαο γηα ηελ πγεία εδψ θαη πνιιά ρξφληα. Γεληθά πνιιέο
επηζηεκνληθέο έξεπλεο ελνρνπνηνχλ θαηά θαηξνχο ζπγθεθξηκέλα πξνζζεηηθά
ηξνθίκσλ φηη πξνθαινχλ ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηε ζπκπεξηθνξά, ηελ πλεπκαηηθή
θαηάζηαζε θαη ηελ πγεία ησλ θαηαλαισηψλ. Δηδηθφηεξα πνιιέο ηέηνηεο πξφζζεηεο
νπζίεο ζεσξείηαη φηη ζπλδένληαη κε δηαηαξαρέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
αιιεξγηψλ, ησλ λεπξνινγηθψλ δηαηαξαρψλ, ησλ δηαηαξαρψλ εληέξσλ, ηνπ θαξθίλνπ,
ησλ θαξδηαθψλ παζήζεσλ θαη ηεο αξζξίηηδαο. ηα πην πξφζθαηα ρξφληα έρνπλ
πξνθιεζεί πεξαηηέξσ αλεζπρίεο γηα ην φηη πνιιέο απφ απηέο ηηο πξφζζεηεο νπζίεο
κπνξεί λα είλαη ζπλππεχζπλεο γηα ηελ εκθάληζε / πξφθιεζε παζήζεσλ γελεηηθά
ηξνπνπνηεκέλεο πξνέιεπζεο. Αθφκε κεξηθέο πξφζζεηεο νπζίεο Δ κπνξνχλ επίζεο λα
ζεσξεζνχλ θαη αθαηάιιειεο γηα θαηαλάισζε απφ ρνξηνθάγνπο ή πηζηνχο νξηζκέλσλ
ζξεζθεηψλ φπσο ην Ηζιάκ ή ν Ηνπδατζκφο.
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Καηά ηεθκήξην πςειφηεξεο επηθηλδπλφηεηαο ζεσξνχληαη ηα ζπλζεηηθά
πξνζζεηηθά, πνπ επηηξέπνληαη κφλν ζε νξηζκέλα ηξφθηκα, ελψ ε ρξήζε ησλ θπζηθψλ
πξνζζεηηθψλ ππφθεηηαη ζε ιηγφηεξνπο πεξηνξηζκνχο. Έηζη, κπνξεί λα ζπκβεί έλα
πξνζζεηηθφ λα επηηξέπεηαη ππφ θαζνξηζκέλε πνζφηεηα ζε έλα ηξφθηκν, ζε
δηαθνξεηηθή πνζφηεηα ζε άιιν, ή θαη αθφκε λα απαγνξεχεηαη πιήξσο ε πξνζζήθε
ηνπ ζε έλα ηξίην. Καζίζηαηαη, έηζη, εκθαλήο ε κεγάιε δπζθνιία πξνζδηνξηζκνχ ηεο
επηθηλδπλφηεηαο απηψλ ησλ νπζηψλ, ηφζν θαηά πνζφηεηα, φζν θαη θαηά ην είδνο επί
ησλ ηξνθίκσλ.
6) Πίλαθαο ησλ επηθίλδπλσλ „Δ‟

θαξθηλνγφλεο

απαγνξεπκέλεο

επηθίλδπλεο

χπνπηεο

Δ 131
Δ 142
Δ 210
Δ 211
Δ 212
Δ 213
Δ 214
Δ 215
Δ 217
Δ 239

Δ 103
Δ 105
Δ 111
Δ 121
Δ 125
Δ 126
Δ 130
Δ 152
Δ 181

Δ 102
Δ 110
Δ 120
Δ 123
Δ 124
Δ 127

Δ 104
Δ 141
Δ 150
Δ 151
Δ 153
Δ 171
Δ 173
Δ 180
Δ 240
Δ 241
Δ 477

πξνθαινχλ
δηαηαξαρέο
Δ 338
Δ 339
Δ340
Δ 341
Δ 407
Δ 450
Δ 461
Δ 462
Δ 463
Δ 465
Δ 466
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7) Πνηνη είλαη νη ηξφπνη πξνθχιαμεο καο απφ ηα ρεκηθά πξφζζεηα;
Όια ηα ρεκηθά πξφζζεηα δε βιάπηνπλ ηελ πγεία καο. Πνιιά απφ απηά
ρξεζηκνπνηνχληαη εδψ θαη αηψλεο. Ζ ζπληήξεζε ησλ ηξνθίκσλ ζπληζηνχζε πάληνηε
αλαγθαηφηεηα. Σν αιάηη, ην ληηξηθφ θάιην θαη ν θαπλφο ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηε
ζπληήξεζε ηνπ θξέαηνο θαη ην μχδη γηα ηελ παξαζθεπή ιαραληθψλ ηνπξζί. Υσξίο ηα
ζπληεξεηηθά ε ηξνθή καο δε ζα ήηαλ ηφζν αζθαιήο φζν είλαη ζήκεξα.
Γηα παξάδεηγκα, ηα ζεηψδε άιαηα ζπκβάιινπλ ζηελ απνθπγή αιιαγψλ ζην
ρξψκα ησλ απνμεξακέλσλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ θαη αλαζηέιινπλ ηελ αλάπηπμε
βαθηεξίσλ ζην θξαζί, ζε ηξφθηκα πνπ έρνπλ ππνζηεί δχκσζε, ζε νξηζκέλα ζλαθ θαη
αξηνζθεπάζκαηα. Έλα ζπληεξεηηθφ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ αξηζκφ Δ θάζε άιιν
παξά αλεπηζχκεην είλαη. εκαίλεη φηη είλαη εγθεθξηκέλν γηα αζθαιή ρξήζε ζηα
ηξφθηκα.
ήκεξα, ηα πξφζζεηα ηξνθίκσλ ππφθεηληαη ζε απζηεξνχο θαλφλεο αζθαιείαο θαη
ππνβάιινληαη ζε δηαδηθαζίεο έγθξηζεο. Σα εγθεθξηκέλα πξφζζεηα ηξνθίκσλ είλαη
νπζίεο ζαθψο νξηζκέλεο, νη νπνίεο πξέπεη λα πιεξνχλ απζηεξά θξηηήξηα
θαζαξφηεηαο. Δπίζεο, έρνπλ πξνζδηνξηζηεί κέγηζηα επηηξεπηά επίπεδα ρξήζεο ηνπο
γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ. Πάλσ απφ φια, φκσο, γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
πξέπεη λα ππάξρεη ηερλνινγηθή αλάγθε θαη ε ρξήζε ηνπο λα παξέρεη ζαθή νθέιε
ζηνπο θαηαλαισηέο.
Δκείο κπνξνχκε γηα ηελ θαιιίηεξε πξνζηαζία καο λα ηεξνχκε ηνπο εμήο θαλφλεο:
1. Να πξνηηκάκε ηξφθηκα φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξν επεμεξγαζκέλα.
2. Να θαηαλαιψλνπκε ηξφθηκα θξέζθα, ζηελ επνρή ηνπο.
3. Να γλσξίδνπκε ηελ πξνέιεπζε ησλ ηξνθίκσλ.
4. Να δηαβάδνπκε πξνζεθηηθά ηηο εηηθέηεο.
5. Να ελεκεξσζνχκε γηα ηα επηθίλδπλα ζπζηαηηθά Δ θαη ηη απηά πξνθαινχλ.
6. Να απνθεχγνπκε ηα πξντφληα πνπ πεξηέρνπλ ηα επηθίλδπλα Δ.
7. Να κελ αγνξάδνπκε πξντφληα πνπ δελ έρνπλ εηηθέηα επηζήκαλζεο.
8.

Να πεξηνξίζνπκε ηε ρξήζε Βηνκεραλνπνηεκέλσλ ηξνθίκσλ, αθνχ πεξηέρνπλ
πιεζψξα επηθίλδπλσλ Δ.

9.

Να παξαζθεπάδνπκε κε πγηεηλφ ηξφπν ηξφθηκα, ρσξίο ηε ρξήζε ησλ επηθίλδπλσλ
νπζηψλ
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10. Να θαηαγγέιινπκε ηελ παξαβίαζε ζηε ρξήζε ηνπο αλ πέζεη ζηελ αληίιεςή καο.

ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

Δπηκέιεηα : Υξήζηνο Σξηαληαθχιινπ (Φσζικός-Καθηγηηής Πληροθορικής)
Η εργαζία παροσζιάζηηκε ζηο Πανελλήνιο Περιβαλλονηικό Σσνέδριο
ζηην Ζάκσνθο ηο 1993

ΑΣΤΥΗΜΑΣΑ -ΥΗΜΙΚΔ ΚΑΡΚΙΝΟΓΔΝΔΔΙ
Πξψηε αλαθεξζείζα δξάζε θαξθηλνγέλεζεο ήηαλ ζην Pott ηεο Γαιιίαο [1775]. Αλαπηχρζεθε
θαξθίλνο θχζηεο ζηνπο θαζαξηζηέο θαπλνδφρσλ. Ζ δεχηεξε πεηζηηθή δεκνζίεπζε επαγγεικαηηθνχ θαξθίλνπ ήηαλ ε
πεξίπησζε θαξθίλνπ δέξκαηνο εξγαηψλ εθηεζεηκέλσλ ζε ιηζαλζξαθφπηζζα. Άιιεο ελψζεηο πνπ έδσζαλ θαξθίλν
δέξκαηνο ήηαλ ηα αξζεληθά άιαηα, ε ππεξβνιηθή έθζεζε ζε αθηηλνβνιία-Υ, ε έθζεζε ζε νξπθηέιαηα
ρξεζηκνπνηνχκελα ζαλ ιεηαληηθά θ.ιπ. ε άιινπο ηζηνχο είρακε θαξθίλν θχζηεο ζε εξγάηεο βηνκεραληψλ ζπλζεηηθψλ
ρξσκάησλ [REHN 1895] θαξθίλν νζηψλ ζε λεαξά θνξίηζηα πνπ έβαθαλ δείθηεο θαη αξηζκνχο σξνινγίσλ κε
θσζθνξνχρα ρξψκαηα, ηα νπνία πεξηείραλ ξαδηελεξγά πνπ απνξξνθήζεθε απφ ηα νζηά [MARTLANT 1929] θαη
κεζνζειηψκαηα ησλ πιεπξψλ πνπ εκθαλίζζεθαλ ζε εξγάηεο βηνκεραλίαο ακηάληνπ [WAGNER 1960].
Σν 1976 ζην εξβέδν Ηηαιίαο έγηλε έθξεμε ζε εξγνζηάζην ηξηρισξνθαηλφιεο δεκηνχξγεζε ζηελ
αηκφζθαηξα ηε δηνμίλε [2,3,7,8 ηεηξαρισξνδηβελδνδηνμίλε] πνπ είλαη κηα ηζρπξή ηνμηθή νπζία θαη έληνλα
κεηαιιαμηνγφλνο έηζη έγηλαλ πνιιέο εθηξψζεηο απφ θφβν κε γελλεζνχλ παηδηά κε γελλεζηαθέο αλσκαιίεο.
ην Μπνπάι είρακε δηαξξνή ηνμηθνχ αεξίνπ (κεζπινηζνθπάλην) απφ ην ρεκηθφ εξγνζηάζην ηεο
"Γηνχληνλ Καξκπάηλη". Πάλσ απφ 2.000 άλζξσπνη πέζαλαλ θαη 30.000 ηπθιψζεθαλ. Σελ άλνημε ηνπ 1986
αλαζηαηψζεθε νιφθιεξε ε Δπξψπε απφ ξαδηελεξγφ λέθνο (Σζέξλνκπηι ΔΓ). ηελ Διιάδα είρε επηπηψζεηο θαη
ζην πνζνζηφ γελλήζεσλ πνπ κεηψζεθε, γηαηί έγηλαλ πνιιέο δηαθνπέο θπήζεσλ απφ θφβν.
Σν ζχλζεκα ινηπφλ είλαη "ΓΙΩΞΣΔ ΣΙ ΣΟΞΙΝΔ".
Ο Γάιινο θπζηνιφγνο Αιέμεο Καξέι, ηηκήκελνο κε βξαβείν Νφκπει, απέδεημε φηη κηα θαξδία είλαη
δπλαηφ λα δηαηεξεζεί δσληαλή θαη ιεηηνπξγνχζα απεξηφξηζηα, αλ απνκαθξχλνληαη νη ηνμίλεο απφ ην αίκα πνπ ηελ
ηξέθεη. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα αλζξψπηλα ζεμνπαιηθά φξγαλα. Αλ θαηαλάισλε ν άλζξσπνο ηηο ηξνθέο πνπ ε θχζε
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πξφβιεςε γη' απηφλ θαη παξάιιεια γχκλαδε ζπζηεκαηηθά ηνλ εαπηφ ηνπ, θαη επηπιένλ εγθαηέιεηπε φιεο ηηο ηνμηθέο
ζπλήζεηεο πνπ έρνπλ θαηαζηεί κέξνο ηεο "πνιηηηζκέλεο" δσήο ηνπ, ηφηε ν άλζξσπνο ζα κπνξνχζε λα δηαηεξεζεί
ζεμνπαιηθά ηθαλφο σο ηα βαζηά γεξάκαηα. Σν ηππηθφ δηαηηνιφγην ησλ δπηηθψλ θνηλσληψλ, πινχζην ζε ιίπνο θαη
θησρφ ζε βηηακίλεο, κέηαιια θαη ίλεο, ηείλεη λα ειαηηψλεη ηελ ηθαλφηεηα γηα εθηέιεζε ζεμνπαιηθήο πξάμεο,
ζηελεχνληαο ηηο αξηεξίεο. Ζ ληθνηίλε, ε κνξθίλε θαη ε θνθαΐλε είλαη φια αλαθξνδηζηαθά ή θαηαζηαιηηθά ηεο
ζεμνπαιηθήο ιεηηνπξγίαο. Σν νηλφπλεπκα, ηα βαξβηηνπξηθά, ηα αληηθαηαζιηπηηθά, νη βήηα-αλαζηνιείο (θάξκαθα πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο, γηα ζηεθαληαία αλεπάξθεηα, αξξπζκίεο θ.ιπ.) αληηππεξηαζηθά
θάξκαθα, θαη νξηζκέλα θάξκαθα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα δηαβήηε θαη γηα έιθε, έρεη αλαθεξζεί φηη πξνμελνχλ
δπζιεηηνπξγία ηεο ζηχζεο, ζαλ κία απφ ηηο παξελέξγεηέο ηνπο.

ΠΡΟΘΔΣΔ ΟΤΙΔ Καηά ηεν παραζθεσή ή "βειηίωζε" ηων ηροθών
1. Δθρπιηζκαηηθέο νπζίεο: ην ηξηρισξναηζπιέλην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα εθρχιηζκα ειαησδψλ
π.ρ. ζφγηαο φκσο κε θπζηετλε ζρεκαηίδεη ηνμηθφ παξάγσγν.
2. Υξσζηηθέο. Οη θπζηθέο ρξσζηηθέο ππάξρνπλ ζηα θπηά θαη ηα δψα θαη είλαη αθίλδπλεο κεξηθέο απ' απηέο είλαη ε
ρισξνθχιιε, μαλζνθχιιε, θξνθεηίλε, ηαλλίηεο, θαξνηηλνεηδή, θιαβνλνεηδή θ.α. Απφ ηηο ζπλζεηηθέο νξηζκέλεο
(Violet 1,red 2, red 4) πξνθαινχλ φγθνπο ζηνπο κπο. Σν θίηξηλν ηνπ βνπηχξνπ (δηκεζπιν-ακηλν-αδσβελδφιην) πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ρξήζε ηνπ βνπηχξνπ πξνθαιεί θαξθίλν ζηνπο πνληηθνχο γη' απηφ απνζχξζεθε. Λίγεο είλαη νη
ζπλζεηηθέο ρξσζηηθέο πνπ επηηξέπνληαη γηα λα δψζνπλ ρξψκα π.ρ. ζηε κνπζηάξδα, ηνλ ηαξακά θιπ. Αληί γη' απηέο
ζηα γιπθίζκαηα, παγσηά, δειέδεο θιπ. πξέπεη λα πξνηηκψληαη νη αθίλδπλεο θπζηθέο ρξσζηηθέο νπζίεο.
3. Γεπζηηθέο νπζίεο. Γιπθηά γεχζε δίλνπλ ηα δηάθνξα ζάθραξα (θξνπθηφδε, θαιακνζάθραξν, γιπθφδε, καιηφδε, ...).
Ζ ζαθραξίλε φκσο πνπ είλαη 300 θνξέο γιπθχηεξε ηνπ θαιακνζάθραξνπ, ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηνπο δηαβεηηθνχ.
Δπεηδή φκσο απφ πεηξάκαηα ζε δψα βξέζεθε φηη πξνθαιεί θαξθίλν ηεο νπξνδφρνπ θχζηεο θαιφ είλαη λα απνθεχγεηαη
θαη αλ είλαη απαξαίηεηε λα ρνξεγείηαη ζε κηθξέο δφζεηο. Σα αληηνμεηδσηηθά ρξεζηκεχνπλ ζηελ παξαθψιεζε ηεο
νμείδσζεο ηνπ ιίπνπο (ηάγγηζκα) ησλ ηξνθψλ. Σα θαηλνιηθά αληηνμεηδσηηθά φκσο ν πξνππιηθφο εζηέξαο ηνπ
γαιιηθνχ νμένο κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ αιινηψζεηο ζην ήπαξ, λεθξνχο, δεξκαηίηηδα θαη ζε κεγάιεο δφζεηο
αιινηψζεηο ζηνλ εγθέθαιν. Ζ γεπζηηθφηεηα κπνξεί λα εληζρχεηαη κε ην ακηλνμχ γινπηακηληθφ λάηξην, πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ ζηηο θνλζέξβεο θξεάησλ, ςαξηψλ, ζηηο έηνηκεο ζνχπεο. Μεγάιεο πνζφηεηεο φκσο πξνθαινχλ βιάβεο
ζηνλ εγθέθαιν. 4. Αξηχκαηα. Δίλαη ζπλήζσο βφηαλα ή ζπέξκαηα (κέληα, δπφζκνο, ξίγαλε, πηπεξηά, θαλέιια,
γαξχθαιιν, θξεκκχδη, ζθφξδν, ζηλάπη) πεξηέρνπλ έλα ή πεξηζζφηεξα αξσκαηηθά ζπζηαηηθά (αηζέξηα έιαηα) πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζηηο παηδηθέο ηξνθέο.
ΤΝΣΗΡΗΣΙΚΑ
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Σα θπξηφηεξα ζπληεξεηηθά είλαη ην SO2, Ζ2SΟ3 θαη ηα άιαηά ηνπ, ηα ληηξψδε θαη ληηξηθά άιαηα, ηα νξγαληθά νμέα
(νμηθφ, πξνπαληθφ, βελδντθφ, ζνξβηθφ) θαη ηα άιαηα ηνπο. Σα ΝαΝΟ3, ΚΝΟ3, ΝαΝΟ2, ΚΝΟ2 ρξεζηκνπνηνχληαη
ζηα θαπληζηά θξέαηα ζαιάκηα, ινπθάληθα, αιίπαζηα, έηζη ην θξέαο παίξλεη θαη δσεξφ θφθθηλν ρξψκα
(ληηξνδνκπνγινβίλε), απηά φκσο κε νξηζκέλεο άκπλεο πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ ζηα ηξφθηκα ή ζηνλ πεπηηθφ ζσιήλα
ζρεκαηίδνπλ ληηξνδακίλεο πνπ είλαη θαξθηλνγφλεο γη' απηφ πξέπεη λα είλαη πεξηνξηζκέλε ε ρξήζε ηνπο θαη λα κελ
δεζηαίλνληαη καδί κε ηπξηά ζε ηνζη θαη ζάληνπηηο, αιιά λα κπαίλνπλ κεηά ην ςήζηκν. ε ρψξεο πνπ θαηαλαιψλνληαη
πνιιά θαπληζηά (Ηαπσλία, Ηζιαλδία, αλαηνιηθή Δπξψπε) ππάξρεη κεγάιε ζπρλφηεηα ζηνλ θαξθίλν ηνπ ζηνκάρνπ.
Σν αβιαβέο νμηθφ νμχ πνπ ππάξρεη ζην μχδη ρξεζηκνπνηείηε ζηα ηνπξζηά ηηο καγηνλέδεο θ.α. Σα αβιαβή επίζεο άιαηα
ηνπ νμηθνχ νμένο θαη ην πξνπαληθφ νμχ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ςσκί θαη ζηα γιπθίζκαηα γηα λα παξεκπνδίδνπλ ηελ
αλάπηπμε ησλ κπθήησλ. Σν SO2 θαη ην γινπηακηθφ κνλνλάηξην φκσο, πνπ, ρξεζηκνπνηνχληαη ζε αξθεηέο ηξνθέο,
είλαη δπλαηφλ λα δξάζνπλ εξεζηζηηθά θαηλά πξνθαιέζνπλ άζζκα. Οη θσζθνξηθνί εζηέξεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα
πνηά, αιιαληηθά, γαιαθηνθνκηθά πξέπεη φκσο λα απνθεχγεηαη ε ρξήζε ηνπο γηαηί κεγάιεο δφζεηο ηνπο πξνθάιεζαλ
θαηαζηξνθή λεθξψλ. Δπίζεο, άιιν πξνβιεκαηηθφ ζπληεξεηηθφ, είλαη ην δίρισξίδην ηνπ αηζπιελίνπ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κεξηθά ηξφθηκα, θαιιπληηθά ,πιαζηηθά, θαη απνδείρζεθε θαξθηλνγφλν ζηνπο πνληηθνχο.
Γεληθά, γηα λα κε ζαο θνπξάδσ, ππάξρνπλ πάξα πνιιά ζπληεξεηηθά, ιίγα φκσο απ' απηά αλήθνπλ ζηα επηηξεπφκελα
φπσο CH3COOH ( μχδη, βελδντθφ νμχ, SO2 ζνξβηθφ νμχ, πξνπαληθφ νμχ, ληζίλε.
Γηαηί ρξεζηκνπνηνχληαη ζπληεξεηηθά ζηηο ηξνθέο; Γηαηί, έηζη ζθνηψλνληαη νη κηθξννξγαληζκνί θαη επίζεο εκπνδίδεη
ε αλάπηπμε λέσλ. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηέηνησλ νπζηψλ δελ ζπληζηάηαη γεληθά γηα δχν ιφγνπο. Πξψην, γηαηί νη νπζίεο
απηέο είλαη θαηά ην πιείζηνλ επηβιαβείο ζηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ, θαη δεχηεξν, γηαηί κε ηελ πξνζζήθε ησλ πιψλ
απηψλ δηαηεξείηαη ην ρξψκα ηνπ θξέαηνο π.ρ. εξπζξφ θαη έηζη ην θξέαο εκθαλίδεηαη σο ηειείσο πξφζθαην, ελψ απφ
ηε παιαίσζή ηνπ ζα είρε ρξψκα ζθνηεηλφ, εμαπαηάηαη ν αγνξαζηήο θαη θηλδπλεχεη ή λα ππνζηεί βιάβε ηεο πγείαο
ηνπ κεηά ηελ βξψζε ηνπ ή λα ην δεη ζην ζπίηη ηνπ ζε ιίγν λα αξρίζεη λα απνζπληίζεηαη, λα αιιάδεη ρξψκα θαη λα
γίλεηαη δχζνζκν.
ΦΤΣΟΦΑΡΜΑΚΑ
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Γηα λα δηαθπιάμνπκε ηελ θπηνθαιιηέξγεηα απφ ηα έληνκα, ηνπο κχθεηεο, ηα δηδάληα ρξεζηκνπνηνχκε ηα
θπηνθάξκαθα. Απηά φκσο κπνξνχλ λα κνιχλνπλ ην έδαθνο, ην λεξφ, ηα θπηά, ηα έληνκα, ηα δψα, ηα πηελά, ηα ςάξηα
θαη απ' απηά άκεζα ή έκκεζα ν άλζξσπνο. Τπάξρνπλ ρηιηάδεο ηέηνηα θάξκαθα.
Οη νξγαληθνί θσζθνξηθνί εζηέξεο (φπσο παξαζείν θιπ.) έρνπλ κεγάιε ηνμηθφηεηα, φινη καο μέξνπκε νμείεο
δειεηεξηάζεηο απ' απηνχο ( βξαδπθαξδία, πηψζε πίεζεο, παξάιπζε). Υξφληεο δειεηεξηάζεηο φκσο είλαη ζπάληεο,
πξέπεη λα έρνπκε επαλεηιεκκέλε είζνδν ηνπ παξαζείνπ ι.ρ. ζηνλ νξγαληζκφ, γηαηί κεηαβνιίδεηαη εχθνια. Παξαζείν
φκσο βξέζεθε αθφκε θαη ζην ιάδη.
Σν DDT απνζεθεχεηαη ζην ιηπψδε ηζηφ ησλ ζειαζηηθψλ θαη ρξφληα δειεηεξίαζε κ' απηφ πξνθαιεί βιάβε ζην ήπαξ.
Οηδηληηξνθαηλφιεο κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ νμεία δειεηεξίαζε θαη ζε ρξφληα δειεηεξίαζε παξαηεξείηαη θίηξηλε
ρξψζε ηνπ δέξκαηνο θαη ηνπ ζθιεξνχ ησλ καηηψλ. Ο θψζθνξνο θαη ηα θσζθνξηθά άιαηα ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ
κπνθηφλα. Έρεη φκσο ηνμηθή δξάζε ν Ρ γηαηί δεκηνπξγεί θσζθίλε (PH3), έηζη πξνθαιεί παζήζεηο ζην ήπαξ, λεθξά,
θαξδηά, θπθινθνξηαθή αλεπάξθεηα θαη ζάλαην.
Σν NaF θαη νη νξγαληθέο ελψζεηο ηνπ F ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ παξαζηηνθηφλα. Απμεκέλε ζπγθέληξσζε θζνξίνπ
φκσο ζην πφζηκν λεξφ πξνθαιεί ρξφληεο δειεηεξηάζεηο κε εθδειψζεηο ζηα νζηά θαη ζηα δφληηα. Γηάθνξεο άιιεο
νπζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ θπηνθάξκαθα φπσο ελψζεηο αξζεληθνχ, θαηλνινμεηθφο πδξάξγπξνο,
δηζεηάλζξαθαο, ληθνηίλε, ζηξπρλίλε είλαη φια δειεηήξηα θαη πξέπεη λα παίξλνπκε απζηεξά κέηξα γηα πξνθχιαμε. Οη
θπηηθέο ηξνθέο πξέπεη λα κε ζπιιέγνληαη ακέζσο κεηά ην ξάληηζκα θαη λα απνζηέιινληαη ζηελ θπθινθνξία. Πξέπεη
λα πιέλνληαη πνιχ θαιά πξηλ ηε ρξήζε ηνπο. χκθσλα κε πξφζθαηε εξγαζηεξηαθή έξεπλα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ
Πξνζηαζίαο Καηαλαισηψλ, ηα ππνιείκκαηα επηθίλδπλσλ θπηνθαξκάθσλ ζε θξνχηα θαη ιαραληθά βξέζεθαλ λα είλαη
έσο θαη 700% πάλσ απφ ηα επηηξεπφκελα φξηα. Ζ θαηαγγειία ηνπ Ηλζηηηνχηνπ γλσζηνπνηήζεθε ζην Τπνπξγείν
Γεσξγίαο, κε ππφκλεκα, ην νπνίν δεηεί ιήςε κέηξσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηε δεκηνπξγία Ηλζηηηνχηνπ Διέγρνπ
Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ.
Δπηπρψο φκσο, νη Έιιελεο αγξφηεο κπαίλνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηελ παξαγσγή ησλ "νηθνινγηθψλ ιαραληθψλ".
Πξφθεηηαη γηα ηελ παξαγσγή πνξηνθαιηψλ ζηε Λαθσλία, βεξίθνθσλ ζηελ Αξγνιίδα θαη καξνπιηψλ, αγγνπξηψλ ζηελ
Αηηηθή. ηηο θαιιηέξγεηεο απηέο δε ρξεζηκνπνηήζεθαλ ιηπάζκαηα, θπηνθάξκαθα θαη δηδαληνθηφλα. Σα πνξηνθάιηα
απηά ηεο πεξζηλήο παξαγσγήο (1992) αγφξαζε, αθνχ θαιιηεξγήζεθαλ κεηά ζρεηηθήο παξαγγειίαο, Γεξκαληθή
εηαηξία ζε ηηκή ηξεηο θνξέο κεγαιχηεξε απφ ηα άιια πνξηνθάιηα. Σα δε καξνχιηα αγγνχξηα ζε ηηκέο ηεηξαπιάζηεο
(ζηελ παξαγσγή καξνπιηψλ καδεχνπλ ηα αγξηφρνξηα κε ηα ρέξηα θαη δελ ρξεζηκνπνηνχλ δηδαληνθηφλα). Σα βεξίθνθα
(200 ηνλ.) αγφξαζε ειιεληθή εηαηξεία παηδηθψλ ηξνθψλ, πιεξψλνληαο 30% πάλσ απφ
ηελ ηηκή.
Πψο εγθξίλεηαη ε θπθινθνξία ησλ θπηνθαξκάθσλ; Μφλν κε έγγξαθά, ρσξίο ρεκηθή
αλάιπζε. πγθεθξηκέλα ην Σκήκα Δξεπλψλ θάζε ρεκηθήο βηνκεραλίαο ππνβάιιεη ηελ
ηαπηφηεηα θάζε θπηνθαξκάθνπ πνπ παξάγεη (θπζηθέο, ρεκηθέο ηδηφηεηεο, ηνμηθφηεηα,
απνηθνδφκεζε) ζην αξκφδην Τπνπξγείν γηα λα πάξεη έγθξηζε γηα θπθινθνξία ηνπ ζην
εκπφξην. Καλέλα δειαδή θξαηηθφ εξγαζηήξην ζηνλ θφζκν δελ ειέγρεη εξγαζηεξηαθά ηα
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ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη. Αιιά νη επηηξνπέο έγθξηζεο ησλ Τπνπξγείσλ βαζίδνληαη ζηα ζηνηρεία πνπ
ππνβιήζεθαλ θαη έηζη δίλεηαη ε άδεηα θπθινθνξίαο.
Έηζη κπνξεί ε ρεκηθή βηνκεραλία λα αλαγξάθεη φηη δελ είλαη επηθίλδπλν γηα ηηο κέιηζζεο, ρσξίο απηφ
λα ζεκαίλεη φηη πξάγκαηη δελ ζαλαηψλνληαη κε ηνλ ςεθαζκφ νη κέιηζζεο, θάηη πνπ έρεη άιισζηε απνδεηρζεί ζηελ
πξάμε κε πνιιά θπηνθάξκαθα. Ζ λα αλαγξάθεηαη φηη 5 gr είλαη ζαλαηεθφξα δφζε γηα ηνλ άλζξσπν θαη ζηελ πξάμε
λα αξθεί 0,5 gr γηα λα έιζεη ν ζάλαηνο. ηα πιαίζηα έξεπλαο, ρξεζηκνπνηήζεθε ην εληνκνθηφλν THIODAN-35, ηεο
βηνκεραλίαο HOECHST κε ζθνπφ λα θαηαζηξαθεί ε κειίγθξα. Όηαλ φκσο έγηλε θαηακέηξεζε ησλ λεθξψλ εληφκσλ,
εθηφο απφ ηηο λεθξέο κειίγθξεο πνπ ήηαλ ρηιηάδεο, βξέζεθαλ επίζεο 51.000 λεθξέο παζραιίηζεο θαη 121.000
παξφκνηα έληνκα, ηξέθνληαη απφ ηε κειίγθξα, θαη πνιιέο ρηιηάδεο κέιηζζεο. Έηζη κε ηελ επέκβαζε ηνπ
εληνκνθηφλνπ θαηά ηεο κειίγθξαο ζαλαηψζεθαλ ρηιηάδεο σθέιεκα έληνκα, παξά ην γεγνλφο φηη ζηηο νδεγίεο πάλσ
ζην θπηνθάξκαθν αλαθέξεηαη φηη δελ είλαη επηθίλδπλν γηα ηηο κέιηζζεο θαη ηα ππφινηπα σθέιηκα έληνκα. Πάλησο
δηακνξθψλεηαη κηα ηάζε κείσζεο ησλ θπηνθαξκάθσλ, π.ρ. κηα λέα κέζνδνο είλαη ε βηνινγηθή. ηε Καιηθφξληα
ρξεζηκνπνηνχλ θαηά ηεο κειίγθξαο, "αγξηνθνξγηνχο" γηα ηα ζθνπιήθηα πνπ πξνζβάινπλ ηελ παηάηα θ.ιπ.
πληζηάηαη:
1.Να κελ ηξψκε εληφζζηα θαη ηδηαίηεξα ζπθψηη, ζπιήλα, λεθξά (εθεί ζπζζσξεχνληαη φιεο νη
επηθίλδπλεο νπζίεο).
2.Να κελ ςήλνπκε θξέαο κε πνιχ ιίπνο (ζην ιίπνο ζπζζσξεχνληαη επίζεο νη επηθίλδπλεο θαη ηνμηθέο
νπζίεο πνπ θαη κεηά ην ςήζηκν κέλνπλ ζην θξέαο)
3.Να κελ ηξψκε ζπρλά κνζραξίζην θαη ρνηξηλφ θξέαο.
4.Να κελ ηξψκε ηα θαξβνπληαζκέλα κέξε φηαλ ςήλνπκε ζηα θάξβνπλα.
5.Να κελ ςήλνπκε θηιέην ή δακπφλ καδί κε ηπξί (πηζαλφλ λα δεκηνπξγεζνχλ θαξθηλνγφλεο ελψζεηο, νη
"Νηηξνδακίλεο").
πληζηάηαη:
1.Να ηξψκε πνπ θαη πνπ πνπιεξηθά.
2.Να ηξψκε πνπ θαη πνπ κνζραξίζην θαη ρνηξηλφ θξέαο.
3.Να ηξψκε πεξηζζφηεξν θαηζηθίζην θαη αξλίζην θξέαο, αθνχ ηνπ αθαηξέζνπκε φζν πεξηζζφηεξν ιίπνο
κπνξνχκε.
4.Να ηξψκε βνδηλφ θξέαο.
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5.Να αγνξάδνπκε ληφπην θξέαο απφ ηνλ θξενπψιε ηεο γεηηνληάο καο θαη φρη απφ ππεξκάξθεη θξεάησλ,
εθηφο αλ κπνξνχκε λα έρνπκε δηαβεβαηψζεηο.
6.Σνλ θηκά λα ηνλ ρξεζηκνπνηνχκε ακέζσο κφιηο θνπεί (ζην ςπγείν θξαηάεη ην πνιχ 8 ψξεο. Πξέπεη λα
πξνζέρνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο:
(α) φρη αλνηρηφ ξνδ ρξψκα ζην θξέαο
(β) ην θξέαο λα έρεη ηελ πξαγκαηηθή ηνπ γεχζε
(γ) κε ην βξάζηκν ή ηεγάληζκα λα κελ "καδεχεη" πνιχ.
Να πιέλεηε ηα θξνχηα θαη ηα ιαραληθά πνιχ θαιά, γηα λα μεπιέλνληαη ηα ππφινηπα ησλ εληνκνθηφλσλ
θαη ρεκηθψλ ιηπαζκάησλ, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο λα αθαηξείηαη ε θινχδα πνπ έρεη θνξησζεί ηφζν πνιχ κε
ρεκηθά.

ΓΔΝΙΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Ζ ηξνθή γηα ηνλ άλζξσπν απνηειεί ην ππ' αξηζκφ έλα πξφβιεκα. 'Έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ πγεία ηνπ
θαη ηελ αλάπηπμή ηνπ. νβαξνί νηθνλνκηθνί, ςπρνινγηθνί θαη θνηλσληθνί παξάγνληεο ζρεηίδνληαη κε ην πξφβιεκα
απηφ. Κξάηνο θαη θνηλσλία έρνπλ ππνρξέσζε λα εμαζθαιίδνπλ ζε φια ηα κέιε ηνπο πγηεηλή θαη επράξηζηε ηξνθή.
"" Σηης πιούζηες τώρες οη άνζρωποη αγωνίδονηαη να βροσν ηη δεν πρέπεη να θάνε. Ενώ ζηης
θηωτές τώρες οη άνζρωποη ζθοηώνονηαη να βροσν ηη ζα θάνε.""
Ζ δηαηξνθηθή πνιηηηθή ηνπ θξάηνπο πξέπεη λα απνβιέπεη εθηφο ησλ άιισλ (φπσο αλάπηπμε ηεο
παξαγσγήο εθζπγρξνληζκφ επεμεξγαζίαο ησλ ηξνθίκσλ, επηηήξεζε ησλ ηηκψλ ηνπο, επηδνηήζεηο) θαη ζηελ
παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο, ηεο πγηεηλήο ζχλζεζεο θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζσζηήο ζπληήξεζεο ησλ ηξνθίκσλ.
Ο ηξφπνο θαη ηα κέζα ηεο θαιιηέξγεηαο, ε ρξήζε ιηπαζκάησλ, ε εθαξκνγή ηεο εληνκνθηνλίαο, ε
ζπιινγή θαη ε δηαθίλεζε ησλ ηξνθίκσλ πξέπεη λα γίλνληαη θαηά ηνλ θαιχηεξν θαη ζπκθεξφηεξν ηξφπν ππφ ηελ
επηζηεκνληθή επίβιεςε ηνπ θξέαηνο. Παξάιιεια πξέπεη λα γίλεηαη επηκφξθσζε ηνπ πιεζπζκνχ γηα ηελ πγηεηλή ησλ
ηξνθίκσλ. Πξέπεη λα ηνλίδεηαη ε ζεκαζία ζηε δηαηξνθή ησλ λσπψλ
θξνχησλ, νζπξίσλ, δεκεηξηαθψλ, ρνξηαξηθψλ, ςαξηψλ, πνπιεξηθψλ, ηνπ θπηηθνχ ιίπνπο θαη ιαδηνχ
έλαληη ηνπ δσηθνχ ιίπνπο, ησλ θξεάησλ (θπξίσο ησλ παρηψλ) θαη ησλ αικπξψλ ηξνθψλ).
Ο δε παξαγσγφο πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηηο κεγάιεο επζχλεο πνπ έρεη απέλαληη ζην
θαηαλαισηηθφ θνηλφ. Σα θπηνθάξκαθα ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί πξέπεη λα είλαη αβιαβή ζηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ. Ο
ξαληηζκφο θαη ςεθαζκφο ησλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θξάηνπο.
Γελ πξέπεη ι.ρ. λα θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά θξνχηα ή ρνξηαξηθά πνπ ςεθάζηεθαλ πξφζθαηα. Σν ηπξί πνπ
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πξνέξρεηαη απφ άβξαζην γάια πξέπεη λα θπιάζζεηαη ζην ςπγείν επί 3 ηνπιάρηζηνλ κήλεο πξηλ δνζεί ζηελ
θπθινθνξία, γηα ηελ πξφιεςε ηνπ κειηηαίνπ ππξεηνχ. Δπίζεο ηα ςάξηα δελ πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ θφιπνπο,
ιίκλεο ή πνηάκηα κνιπζκέλα κε βηνκεραληθά ή αζηηθά απφβιεηα.
Ζ θξαηηθή ππεξεζία πνπ είλαη επηθνξηηζκέλε κε ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ ηξνθίκσλ πξέπεη λα
έρεη φια ηα απαξαίηεηα ηερληθά κέζα, γηα ησλ έιεγρν ησλ ηξνθίκσλ. ηα βηνκεραληθά θαη ηα ζπζθεπαζκέλα γεληθά
ηξφθηκα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ε ζχλζεζή ηνπο. Ο έιεγρνο ησλ πξνο θαηαλάισζε ηξνθίκσλ ηεο αγνξάο
πξέπεη λα γίλεηαη κε ςειφ αίζζεκα επζχλεο θαη φηαλ αλαθαιχπηνληαη παξαβάζεηο, πξέπεη λα επηβάιινληαη απζηεξέο
παξαδεηγκαηηθέο

θπξψζεηο

ζ'

φινπο

ηνπο

αζπλείδεηνπο

θαη

αηζρξνθεξδείο.

ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΑ ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ
Οη έιεγρνη πνπ εθηεινχλ νη θξαηηθέο ππεξεζίεο επηθεληξψλνληαη ζηηο ελδείμεηο ησλ πξντφλησλ, πνπ
δεκηνπξγνχλ άκεζα πξνβιήκαηα ζηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ, (φπσο θνπζθσκέλεο θνλζέξβεο ή πξντφληα πνπ έιεμε ε
εκεξνκελία θαηαλάισζεο ηνπο θαη φρη ζηηο ελδείμεηο εθείλεο πνπ δεκηνπξγνχλ έκκεζα πξνβιήκαηα πγείαο (φπσο
ππεξβνιηθέο δφζεηο ζπληεξεηηθψλ, γηα κεγαιχηεξν δηάζηεκα ζπληήξεζεο ή επηθίλδπλα θαη χπνπηα πξφζζεηα). ηηο
ιίζηεο επηθίλδπλσλ πξνζζέησλ πνπ παξαζέηνπκε ζηηο επφκελεο ζειίδεο ίζσο δελ ηαπηίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ
βιαβεξψλ πξνζζέησλ θαη απφ ηα ηξία εξεπλεηηθά θέληξα, αιιά ζίγνπξα θαίλεηαη ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο.
Άιισζηε φπσο θαίλεηαη απφ θάπνηνπο άιινπο πίλαθέο καο ππάξρνπλ κε βιαβεξά πξφζζεηα, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ
λα αληηθαηαζηήζνπλ ηα θζελά θαη "ηζρπξά" πξφζζεηα ηξνθίκσλ (απηά πνπ ζπληεξνχλ ηα ηξφθηκα γηα κεγαιχηεξν
ρξνληθφ δηάζηεκα αιιά πνπ αδηαθνξνχκε γηα ην πψο δξνπλ ζηελ πγεία καο). Βέβαηα ηφηε ηα ηξφθηκα ζα είραλ
κηθξφηεξν "ρξφλν δσήο ζηα ξάθηα", ιηγφηεξα θέξδε γηα ηηο βηνκεραλίεο θαη πεξηζζφηεξε πγεία γηα καο ηνπο
θαηαλαισηέο. Δίλαη παξάινγν λα βάδνπκε ζπληεξεηηθά ζην ςσκί "ηεο εκέξαο" επεηδή νη βηνκεραλίεο αιεχξσλ
ζέινπλ λα "ιήγεη" ην αιεχξη ηνπο θάζε ηξεηο κήλεο θαη φρη θάζε ηξεηο βδνκάδεο.
Γπζηπρψο φκσο, επεηδή δνχκε ζε κηα ππεξθαηαλαισηηθή θνηλσλία, καο επεξέαζαλ ηέηνην βαζκφ
ψζηε δερζήθακε θαη ζπλερίδνπκε λα δερφκαζηε σο δεδνκέλν επηθίλδπλε ζπληεξεηηθά θαη πξφζζεηα ζε δηάθνξα
πξντφληα πνπ δελ θαηαλαιψλνληαη ζε κία εκέξα αιιά ζε πεξηζζφηεξεο (φπσο ςσκί γηα ηνζη θαη άιια
παξαζθεπάζκαηα.) Δίλαη ηνπιάρηζην θνβεξφ ην φηη ην παιηφ αγλφ θξαζί, ζα πξέπεη λα έρεη ην ζπληεξεηηθφ ζεηψδεο
νμχ (H2SO3 βηηξηφιη) πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ζηα ξάθηα ησλ θαηαζηεκάησλ (πιένλ αθαηάιιειε απνζήθεπζε)
γηα 2-3 ρξφληα αληί 2-3 κήλεο. Ζ θξαηηθή ππεξεζία πνπ είλαη επηθνξηηζκέλε κε ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ
ηξνθίκσλ πξέπεη λα έρεη φια ηα απαξαίηεηα ηερληθά κέζα γηα ηνλ έιεγρν ησλ ηξνθίκσλ. ηα βηνκεραληθά θαη ηα
ζπζθεπαζκέλα γεληθά ηξφθηκα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ε ζχλζεζή ηνπο. Ο έιεγρνο ησλ πξνο
θαηαλάισζε ηξνθίκσλ ηεο αγνξάο πξέπεη λα γίλεηαη κε επηβάιινληαη απζηεξέο παξαδεηγκαηηθέο θπξψζεηο ζε φινπο
ηνπο αζπλείδεηνπο θαη αηζρξνθεξδείο.
 χ ζ η α ζ ε:
Απνθεχγεηε ηε κεγάιε ρξήζε πξντφλησλ πνπ πεξηέρνπλ ηα παξαπάλσ ζπληεξεηηθά θαη πξφζζεηα. Σα
ππφινηπα "Δ" πνπ δελ αλαγξάθνληαη είλαη ΑΚΗΝΓΤΝΑ.
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Θπκεζείηε φηη ν θαηαλαισηήο απνθαζίδεη θαη επηβάιιεη ηηο επηινγέο ηνπ ζηνλ θαηαζθεπαζηή
ηξνθίκσλ.
θεθηείηε ηελ πγεία ζαο θαη θπξίσο ησλ παηδηψλ.
Σα παξαθάησ "Δ" έρνπλ απνζπξζεί απφ ηελ θπθινθνξία ιφγσ κεγάιεο επηθηλδπλφηεηαο.
Δ103 Δ121 Δ130 Δ152 Δ181
Δ105 Δ125
Δ111 Δ126
ΔΗΝΑΗ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Μ Δ Ν Α

ΔΠΟΗΕΩ : Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Έξεπλαο
VILLAJUIF FRANCE : Γαιιηθφ Ηλζηηηνχην Έξεπλαο
MAX PLANK : Γεξκαληθφ Ηλζηηηνχην Δξεπλάο

ΓΔΝΙΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Φαληάδνκαη φηη ην εξψηεκα πνπ δεκηνπξγείηαη κεηά απφ φια απηά είλαη, πφζν απαξαίηεηα είλαη ηα
πξφζζεηα; αλ απάληεζε ζα κπνξνχζα λα αλαθέξσ φηη: ηελ Διιάδα επηηξέπνληαη ηα κηζά ζρεδφλ πξφζζεηα απ' φηη
ζηελ Αγγιία, ελψ ζηελ Ννξβεγία δελ επηηξέπεηαη θαλέλα ζπλζεηηθφ ρξψκα θαη ζηηο ΖΠΑ επηηξέπνληαη κφλν επηά
(7). Τπάξρνπλ ινηπφλ δηαθνξέο κεηαμχ θξαηψλ, ζρεηηθά κε ηη επηηξέπεη ε λνκνζεζία ηνπο.
Σν επηρείξεκα φηη ε ρξήζε φισλ απηψλ ησλ πξφζζεησλ είλαη αλαγθαία θαη απαξαίηεηε, είλαη ζρεηηθφ
θαη δηαβιεηφ, αλ ζθεθηεί θαλείο φηη πνιιά πξφζζεηα απνζχξζεθαλ απφ ηα ηξφθηκα θάησ απφ ηελ πίεζε ηνπ
θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ. ηηο ΖΠΑ ι.ρ. κεηά ηελ αλαηαξαρή θαη ηελ απήρεζε πνπ είραλ νη απφςεηο ηνπ Φατλγθνιλη,
άξρηζαλ λα θάλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπο ζηα ξάθηα ησλ Super-Market ηξφθηκα ρσξίο πξφζζεηα!!
ηελ Αγγιία κεηά ην ζάιν απφ ην βηβιίν ηνπ Υάλζελ ην 1984, νη βηνκήραλνη παμηκαδηψλ, ζρεδφλ ζε
κία λχρηα, αλαθάιπςαλ φηη κπνξνχλ λα αθαηξέζνπλ ηα Δ320 θαη Δ321, πξάγκα πνπ εθάξκνζαλ θαη βέβαηα ηνπο
αθνινχζεζαλ θαη άιινη.
***
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Δ320 (ΒΖΑ Βνπηπιηθή πδξνμπαληζφιε, αληηνμεηδσηηθφ) ρξεζηκνπνηείηαη: γηα ην Σάγγηζκα ησλ
ηξνθψλ θαη αιινίσζε ηεο γεχζεο. Πξνθαιεί: αιιεξγία, ρνιεζηεξίλε, δηαηαξαρή ζην κεηαβνιηζκφ ηνπ ιίπνπο,
ππεξθηλεηηθφηεηα, ΓΔΝ ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ ΣΗ ΣΡΟΦΔ ΣΩΝ ΒΡΔΦΩΝ, ελψ είλαη ΑΠΑΓΟΡΔΤΜΔΝΟ ΠΛΖΡΩ
ΣΖΝ ΗΑΠΩΝΗΑ
Δ321 (ΒΖΣ Βνπηπιηθή πδξνμπηνινπφιε, αληηνμεηδσηηθφ) πξνθαιεί: αιιεξγία δεξκαηηθά εμαλζήκαηα,
ππεξθηλεηηθφηεηα, ΓΔΝ ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ ΣΗ ΣΡΟΦΔ ΣΩΝ ΒΡΔΦΩΝ, ελψ είλαη ΑΠΑΓΟΡΔΤΜΔΝΟ ΠΛΖΡΩ
ΣΖΝ ΗΑΠΩΝΗΑ ΑΖΠ 0,5 mg/kg ζψκαηνο

8 αλαηξηρηαζηηθά ζπζηαηηθά ζην θαγεηφ καο

Έρνπκε αθνχζεη θαηά θαηξνχο δηάθνξεο ηζηνξίεο ”ζπλνκσζίαο” γηα ην ηί κπνξεί λα πεξηέρνπλ
θάπνηα ηξφθηκα. Γπζηπρψο, θάπνηεο δελ είλαη ςέκα!
Όπσο, αο πνχκε, φηη ην κπέξγθεξ ζηα McDonald έρεη κάηηα ςαξηνχ, θάηη ην νπνίν δελ έρεη
δηαζηαπξσζεί πνηέ, ελψ φηη ε κειφπηηα πεξηέρεη θηεξά απφ ρήλα, ην νπνίν είλαη αιήζεηα!
Πψο
ηα
θηεξά
ρήλαο
έθηαζαλ
λα
Καιψο ήξζαηε ζηνλ θφζκν ησλ πξφζζεησλ ηξνθίκσλ!

είλαη

ζπζηαηηθφ

κειφπηηαο;(!)

Οη άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνχλ πξφζζεηα, φπσο κπαραξηθά ή δάραξε, κε δηάθνξεο ρξεζηηθφηεηεο
φπσο ε ζπληήξεζε ή ε βειηίσζε ηεο γεχζεο. Καζψο φκσο ν πιεζπζκφο θαη αληίζηνηρα ε
θαηαλάισζε απμάλνληαη ξαγδαία, φιν θαη πην ηδηαίηεξα ρεκηθά πξφζζεηα απαηηνχληαη ζηελ
βηνκεραλία ηξνθίκσλ. Πιένλ φκσο, ε ζπληαγή ησλ fast-food γξάθεηαη πεξηζζφηεξν ζην
εξγαζηήξην παξά ζην αγξφθηεκα. Καη παξφιν πνπ ππάξρνπλ αξκφδηνη θνξείο ψζηε λα ειέμνπλ
ηελ αζθάιεηα απηψλ ησλ πξφζζεησλ, φζν ε πξνέιεπζε ηνπο κνηάδεη κε ζελάξην επηζηεκνληθήο
θαληαζίαο, αλεζπρίεο πξνβάιινληαη. ηνλ αληίπνδα, πέξα απφ ηνπο εληππσζηαζκνχο, παξφιν
πνπ ε πξφζζεηε χιε κπνξεί λα είλαη θαηά πνιχ απνκαθξπζκέλε απφ ηελ πεγή ηεο, κπνξεί λα
αληηβαίλεη ζε πνιινχο εζηθνχο ή ζξεζθεπηηθνχο θξαγκνχο. Οξίζηε, ινηπφλ, 8 πξφζζεηα
ηξνθίκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο θαη ε καθξηλή πεγή ηνπο θαληάδεη αλαηξηρηαζηηθή.
1. Φηεξά πάπηαο θαη καιιηά αλζξψπνπ (L-cysteine, L-θπζηετλε)
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Ννκίδαηε φηη ηα θηεξά πάπηαο αθνχζηεθε άζρεκν; Ση ζα ιέγαηε γηα ηα αλζξψπηλα καιιηά; Κη φκσο,
απηέο είλαη νη δχν πην θνηλέο πεγέο γηα L-θπζηετλε, έλα κε-απαξαίηεην ακηλνμχ πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξαζθεπή δχκεο δίλνληαο πεξηζζφηεξε ειαζηηθφηεηα ζην δπκάξη θαη
δηεπθνιχλνληαο ηελ θαιχηεξε κεραληθή επεμεξγαζία (ν αξηζκφο σο πξφζζεηνπ είλαη E920). Σν
CNN αλέθεξε φηη ε αλζξψπηλεο πξνέιεπζεο L-θπζηεΐλε πξνέξρεηαη απφ Κηλέδεο νη νπνίεο πσινχλ
ηα
καιιηά
ηνπο
ζε
κηθξά
ρεκηθά
εξγνζηάζηα
επεμεξγαζίαο.
Πάξαπηα, πιένλ, ηα θηεξά πάπηαο είλαη ε πην ζπλήζεο πεγή, θνληά ζην 80%, ζχκθσλα κε ηνλ
Jeanne Yacoubou, ζπληάθηε ηνπ The Vegetarian Resource Group.
2. Άκκνο (δηνμείδην ηνπ ππξηηίνπ)
ηελ παξαιία, ην λα απνθχγεηε ηελ επαθή ηνπ θνιαηζηνχ απφ άκκν είλαη δεδνκέλν. ην
εζηηαηφξην,
φκσο
ίζσο
δελ
είλαη
ηφζν
πξνθαλέο!
Σν δηνμείδην ηνπ ππξηηίνπ (SiO2) είλαη έλσζε ηνπ ππξηηίνπ κε νμπγφλν (νμείδην) πνιχ δηαδεδνκέλε
ζηε θχζε ζε θξπζηαιιηθή ή άκνξθε θαηάζηαζε. Ζ θνηλή ζαιάζζηα άκκνο απνηειείηαη θπξίσο απφ
δηνμείδην ηνπ ππξηηίνπ. Ζ θξπζηαιιηθή κνξθή αλαθέξεηαη ζαλ “ραιαδίαο”, ελψ ε άκνξθε ζαλ
άκκνο. Τπάξρεη θαη ε ηερλεηά παξαζθεπαζκέλε κνξθή “πεθηή ππξηηίνπ” (silica gel): πξφθεηηαη
γηα δηνμείδην ππξηηίνπ ζε κηθξνζπνγγψδε κνξθή, ην νπνίν ιφγσ ηεο δνκήο ηνπ, έρεη ηελ ηδηφηεηα
λα απνξξνθά – πξνζξνθά δηάθνξεο νπζίεο. Ζ ζπλεζέζηεξε ρξήζε ηεο πεθηήο ππξηηίνπ είλαη ζαλ
απνξξνθεηηθφ πγξαζίαο, κέζα ζε ζπζθεπαζίεο επαίζζεησλ ζηελ πγξαζία αληηθεηκέλσλ φπσο ην
γπαιί θαη ηα θεξακηθά. Α, λαη, θαη ζηελ παξαζθεπή ηζίιη! Οη αξκφδηνη θνξείο δελ ην ζεσξνχλ
επηβιαβέο, απιά έρεηε ππφςε ζαο φηη ζπκβάιεη θαη ζηελ δηαηήξεζε ηνπ θξέαηνο φληαο
εληνκναπσζεηηθφ.
3. Δθθξίζεηο εληφκσλ (θνρελίιιε ή θαξκηληθφ νμχ, γιάζν δαραξνπιαζηηθήο)
Έρνπκε αθνχζεη φηη ηα έληνκα είλαη παξαδνζηαθφ πηάην ζηηο αζηαηηθέο ρψξεο, αιιά ίζσο
αξλνχκαζηε λα δερηνχκε φηη ε γέκηζε ιηθέξ απφ ηα αγαπεκέλα καο ζνθνιαηάθηα έρεη ηελ πθή πνπ
γλσξίδνπκε
ράξε
ζε…εθθξίζεηο
εληφκσλ!
Κη
φκσο
είκαη
αιήζεηα.
Σν θαξκηληθφ νμχ, αξηζκφο Δ120, πξφθεηηαη γηα κηα θπζηθή θφθθηλε ρξσζηηθή, ε νπνία παξάγεηαη
απφ ην εθρχιηζκα απνμεξακέλσλ ζειπθψλ εληφκσλ ηνπ είδνπο Dactylopius coccus Casta . Σν
εθρχιηζκα θνρελίιιεο είλαη ζπλήζσο βαζχ θφθθηλν πγξφ, αιιά κπνξεί επίζεο λα αθπδαησζεί θη
έηζη λα πάξεη ηε κνξθή ζθφλεο.
Θα ηελ βξνχκε ζε δηάθνξα πξντφληα φπσο αιθννινχρα πνηά, ινπθάληθα, παηέ, παζηνπξκά
(πξνζηίζεηαη απφ εμσηεξηθφ πεξίβιεκα), παγσηά, πξντφληα εθιεθηήο αξηνπνηίαο (π.ρ. δηάθνξα
θξνπαζάλ, κπηζθφηα, θέηθ, γθνθξέηεο), ζηηγκηαίεο ζνχπεο ζε θαθειάθηα, γιπθά .
4. Ξχιν (θπηηαξίλε)
Δπεμεξγαζκέλνο πνιηφο μχινπ, γλσζηφο θαη ζαλ θπηηαξίλε, ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηελ
ηερλνινγία ηξνθίκσλ, ζηελ παξαζθεπή ηπξηνχ έσο ληξεζηλγθ ζαιάηαο, ή απφ καθηλ έσο ζηξφπη
θξάνπιαο. Ο αξηζκφο σο πξφζζεην είλαη ην Δ460 θαη έρεη δηάθνξεο ηδηφηεηεο. Υξεζηκνπνηείηαη σο
πεθηηθφ κέζν, δηνγθσηηθφ κέζν ή σο ζηαζεξνπνηεηήο.
5.Silly Puttyplastic (δηκεζπινπνιπζηινμάλην,δηκεζπινπνιπζηινμάλε)
Σν δηκεζπινπνιπζηινμάλην είλαη κηα νξγαλνππξηηηθή νπζία (ή αιιηψο κηα κνξθή ζηιηθφλεο) θαη
ρξεζηκνπνηείηαη σο αληί-αθξηζηηθφο παξάγνληαο. Υξεζηκνπνηείηαη ζε θαιιπληηθά ελψ βξίζθεηαη
επίζεο θαη ζε πνιιά ηεγαλεηά πξντφληα fast-food. Ο αξηζκφο ηνπ σο πξφζζεην είλαη Δ900.
Δίλαη ην κπζηηθφ ζπζηαηηθφ πνπ εκπνδίδεη ζηε θξηηέδα ην ιάδη απφ αθξηζκφ. ηελ
πξαγκαηηθφηεηα, ηα πεξηζζφηεξα ηεγαλεηά πξντφληα fast-food ”θάλνπλ κπάλην” ζε κηα θξηηέδα
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δηαπνηηζκέλε κε δηκεζπινπνιπζηινμάλην. Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο δελ „έρεη δηαπηζηψζεη
αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ πγεία πνπ ζρεηίδνληαη κε δηκεζπινπνιπζηινμάλην, αιιά αο πνχκε ηελ
αιήζεηα, ηί αλζπγηεηλφ λα ππάξρεη ζε κηα κεγάιε κεξίδα παηάηεο ηεγαληζκέλεο ζε
”πεηξέιαην”;
6. πληεξεηηθά παξάγσγα πεηξειαίνπ (ηξηηνηαγή-βνπηπιν πδξνθηλφλε, TBHQ)
Ζ ηξηηνηαγή-βνπηπιν πδξνθηλφλε, ή αιιηψο TBHQ, θαηαζθεπάδεηαη απφ παξάγσγα πεηξειαίνπ θαη
ζα ηε βξνχκε ζε δηάθνξα θαιιπληηθά φπσο θξέκεο πεξηπνίεζεο ηεο επηδεξκίδαο ή βεξλίθηα, αιιά
θαη ηα επεμεξγαζκέλα ηξφθηκα.
Ζ TBHQ εγθξίζεθε ηειηθά κεηά απφ πνιιά ρξφληα πίεζεο απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο ηξνθίκσλ, αλ
θαη κε ηελ έγθξηζε, ν FDA http://www.fda.gov/ έδσζε εληνιή φηη ε ρεκηθή νπζία δελ πξέπεη λα
ππεξβαίλεη νχηε ην 0,02% ζην ηξφθηκν νχηε ην 0,02% ηνπ ιίπνπο ηνπ ίδηνπ ηξνθίκνπ. Πάξαπηα,
ξεηνξηθά εξσηψκελνη, γηαηί λα ππάξρεη έλα φξην; Δπεηδή 5 γξακκάξηα ζα ήηαλ ζαλαηεθφξα, ελψ 1
γξακκάξην κπνξεί λα πξνθαιέζεη λαπηία, εκεηφ, παξαιήξεκα, αίζζεζε αζθπμίαο θαη θαηάξξεπζεο;
7. Λίπαζκα (ζεηψδεο ακκψλην)
Σν ζεηψδεο ακκψλην ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ βηνκεραλία ηξνθίκσλ έλαληη ηεο καγηά ζηελ παξαζθεπή
αξηνπνηεκάησλ. Δίλαη φκσο ην ίδην ζπζηαηηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζηα γεσξγηθά ιηπάζκαηα
φπσο ηα πδαηνδηαιπηά εληνκνθηφλα, δηδαληνθηφλα θαη κπθεηνθηφλα.
8. Πάζηα θξέαηνο (κεραληθά δηαρσξηζκέλν θξέαο, ΜΓΚ)
Δίλαη ην εξψηεκα ησλ πεξηζζφηεξσλ καο απηφ: κεηά ηελ ζθαγή ηνπ δψνπ, εθηφο ηνπ δέξκαηνο θαη
ηεο ζάξθαο, ηί απνγίλνληαη ηα ππφινηπα κέξε; Ζ επεμεξγαζία θξέαηνο έρεη ζε γεληθέο γξακκέο σο
εμήο: ην θξέαο δηαρσξίδεηαη απφ ηα νζηά ππφ ζπλζήθεο πςειήο πίεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ηα
ππφινηπα κέξε πνιηνπνηνχληαη θαη ”μεπιέλνληαη” απφ ηελ πςειή πνζφηεηα βαθηεξίσλ κε
πδξνμεηδίνπ ακκσλίνπ. ηε ζπλέρεηα ρξσκαηίδεηαη θαη αξσκαηίδεηαη ρεκηθά. Σα πξντφληα πνπ
πξνθχπηνπλ είλαη δηάθνξεο πάξηδεο, έηνηκεο θξνθέηεο θηι. Σν κπέξγθεξ ζε γλσζηέο αιπζίδεο
fast-food είλαη πξντφλ ΜΓΚ, γηα απηφ είλαη θαη ηφζν θζελφ.
Σν ΜΓΚ, ζχκθσλα κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο, δελ ζεσξείηαη θαλ θξεαηνπαξαζθέπκαζκα θαζψο νη
ζπλδεηηθνί ηζηνί είλαη ηειείσο θαηεζηξακκέλνη θαη γεληθά ε παξαζθεπή ηνπ είλαη κειαλφ ζεκείν
δηακάρεο ζηελ βηνκεραλία θξεαηνπαξαγσγήο.

Πεξίιεςε
Πξφζζεηα ηξνθίκσλ είλαη νη νπζίεο εθείλεο πνπ ζπληεινχλ ζηε δηαηήξεζε ησλ πξντφλησλ γηα
κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ ρξήζε ηνπο θαζνξίδεηαη απφ εηδηθέο λνκνζεζίεο πξνθεηκέλνπ λα
εμαζθαιηζηεί ε αμηνπηζηία ηνπο. Σα πξφζζεηα ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο.
Τπάξρνπλ πεξίπνπ 3.000 πξφζζεηα ηξνθίκσλ θαη αλάινγα κε ηε ρξεζηκφηεηα ηνπο ηαμηλνκνχληαη
ζε 9 νκάδεο. Σα ρεκηθά πξφζζεηα θσδηθνπνηνχληαη κε ηνπο αξηζκνχο '' Δ '' . Απηά βέβαηα έρνπλ
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αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο .Ωζηφζν, ππάξρνπλ ηξφπνη πξνθχιαμεο καο απφ ηα ρεκηθά πξφζζεηα.
Σέινο, πνιιά απφ ηα '' Νφζηηκα'' ηξφθηκα ησλ ηαρπθαγείσλ δελ είλαη ηφζν αζψα φζν λνκίδνπκε.

πκπέξαζκα
Σα ρεκηθά πξφζζεηα παξφιν πνπ δίλνπλ γεχζε θαη δηάξθεηα ζηε ζπληήξεζε ησλ ηξνθίκσλ
επζχλνληαη γηα ζνβαξέο βιάβεο ζηελ πγεία καο αιιά θαη ζην πεξηβάιινλ. Δπνκέλσο, πξέπεη λα
είκαζηε πξνζεθηηθνί σο πξνο ηε ρξήζε ηνπο γηα λα απνθχγνπκε ηέηνηνπο θηλδχλνπο.
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