
Dodatki do żywności- środki słodzące.

Najpopularniejszymśrodkiem słodzącym jest oczywiście sacharoza otrzymywana z buraków
cukrowych. Od wielu lat istnieje jednak tendencja do zastępowania jejśrodkami sztucznymi
w celu uzyskaniażywności niskoenergetycznej ( dla osób odchudzających się ), a także
odpowiedniej dla osób chorych na cukrzycę.
Wśród środków słodzących wyróżnia się środki półsyntetyczne, których intensywność

słodyczy jest mniejsza niż sacharozy:
E 420- sorbitol
E 421- mannitol
E 953- izomalt
E 965- maltitol
E 966- laktitol
E 967- ksylitol
Wymienione substancje powstają w wyniku modyfikacji chemicznej różnych cukrów. Można
je spotkać w deserach, lodach, dżemach, galaretkach, wyrobach cukierniczych, gumach do
żucia, sosach, wyrobach piekarskich. Uważa się je za bezpieczne dla zdrowia i dodaje bez
ograniczeń.
Druga grupa, to syntetyczneśrodki silnie słodzące. Charakteryzują się bardzo wysokim
natężeniem słodyczy, stąd ich wartość kaloryczna nie ma znaczenia. Niestety nie są obojętne
dla zdrowia. Należą do nich:
E 950- acesulfam K- ok. 200 razy słodszy od sacharozy. W Polsce można go stosować do
bardzo wielu produktów m.in. do wyrobów cukierniczych, gum dożucia, sosów, wyrobów
piekarskich, deserów, piwa, preparatów dietetycznych i witaminowych.
E 951- aspartam- ok. 200 razy słodszy od sacharozy. Nie mogą go spożywać dzieci chore na
fenyloketonurię. Używany jest do wyrobu tzw. słodzików i podobnie jak acesulfam K do
wielu produktów.
E 952- kwas cyklaminowy i jego sole: sodowa i wapniowa. Jest ok. 30- 40 razy słodszy od
sacharozy.
E 954- sacharyna- ok. 500 razy słodsza od sacharozy. To kontrowersyjny dodatek, gdyż

udowodniono,że u szczurów wywołuje raka. Przez wiele lat nie wolno było sacharyny
stosować w Polsce, ale od 2000 roku podjęto decyzję o wprowadzeniu jej na rynek.
E 957- taumatyna-jest aż 2000 razy słodsza od sacharozy. Należy właściwie dośrodków
naturalnych, gdyż otrzymuje się ją z ekstraktu rośliny tropikalnej. Ma na razie ograniczone
zastosowania do kilku produktów ( wyrobów cukierniczych, gum dożucia ).
E 959- neohesperydyna DC- ok. 2000 razy słodsza od sacharozy.
Lista środków słodzących jest otwarta i jestem przekonana,że pojawią się na niej nowe, może
jeszcze lepsze związki. Miejmy nadzieję, że środki syntetyczne będą zastępowane przez
bezpieczne związki naturalne.
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