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ΕΛΑΓΩΓΘ 

 
  Τα χθμικά πρόςκετα χρθςιμοποιοφνται από αρχαιοτάτων χρόνων για τθ ςυντιρθςθ των 

τροωϊν,   για τθ βελτίωςθ τθσ γεφςθσ και τθσ εμωάνιςθσ τουσ. Οριςμζνα τρόωιμα όπωσ 

αλάτι, ξφδι, ηελατίνθ χρθςιμοποιοφνται αιϊνεσ τϊρα για να ικανοποιιςουν μια τεχνικι 

λειτουργία όπωσ ςυντιρθςθ, πιξθ ι ηελατινοποίθςθ. 

 Θ ανάγκθ για αςωαλι, ελκυςτικά και κρεπτικά τρόωιμα, ειδικότερα των γαλακτοκομικϊν 

προϊόντων κακϊσ είναι εξαιρετικά ευαίςκθτα, κακιςτά τισ πρόςκετεσ ουςίεσ αναπόςπαςτο 

κομμάτι τθσ βιομθχανίασ τροωίμων. 

 Στθν παρακάτω εργαςία, με τίτλο ΧΘΣΘ ΡΟΣΚΕΤΩΝ ΟΥΣΛΩΝ ΣΤΘ ΒΛΟΜΘΧΑΝΛΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, 

γίνεται καταγραωι των επιτρεπόμενων προςκζτων ουςιϊν, ςφμωωνα με τθν  Ελλθνικι 

νομοκεςία. 

Στον κατάλογο των προςκζτων ουςιϊν ςυνεχϊσ προςτίκενται νζεσ ενϊ άλλεσ κακθμερινϊσ 

αωαιροφνται. 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ 1° 

1.1 ΠΡΟΚΕΣΕ ΟΤΛΕ 

Με τον όρο «Ρρόςκετθ Ουςία Τροωίμων», «Ρρόςκετο Τροωίμων» ι απλϊσ «Ρρόςκετο»  
νοείται οποιαδιποτε ουςία, θ οποία δεν καταναλϊνεται ςυνικωσ μόνθ τθσ ωσ τρόωιμο οφτε 
χρθςιμοποιείται ςυνικωσ ωσ χαρακτθριςτικό ςυςτατικό τροωίμων, είτε ζχει κρεπτικι αξία 
είτε όχι, και τθσ οποίασ θ ςκόπιμθ προςκικθ ςτα τρόωιμα ζχει ι κεωρείται λογικό να ζχει ωσ 
αποτζλεςμα, το να αποτελζςουν θ ίδια ι τα παράγωγα τθσ ςυςτατικό ςτοιχείο  των τροωίμων 
αυτϊν άμεςα ι ζμμεςα. Οι πρόςκετεσ ουςίεσ χρθςιμοποιοφνται για τουσ εξισ ςκοποφσ: 

- Ωσ ςυντθρθτικό 
- Για τθ βελτίωςθ τθσ κρεπτικισ αξίασ 
- Ωσ ενιςχυτικό τθσ οςμισ και τθσ γεφςθσ  
- Για τθ βελτίωςθ του χρϊματοσ για τον ζλεγχο τθσ υωισ 
- Για άλλουσ λόγουσ 

 

Ωσ πρόςκετεσ ουςίεσ δεν κεωροφνται οι αρτυματικζσ φλεσ (π.χ. αλάτι), τα καρυκεφματα, οι 

κακαρζσ βακτθριακζσ καλλιζργειεσ, τα υπολείμματα των ωυτοπροςτατευτικϊν ουςιϊν, 

εντομοκτόνων, απορρυπαντικϊν, οργανικϊν διαλυτϊν και γενικά τα υπολείμματα που 

προζρχονται από τθ βιομθχανικι επεξεργαςία είτε των ιδίων των τροωίμων είτε των μζςων 

ςυςκευαςίασ τουσ. 

Ο Κϊδικασ Τροωίμων και Ροτϊν (2004) κατατάςςει τα πρόςκετα ςε κατθγορίεσ ανάλογα τθ 

ωφςθ τουσ και τθ ςκοπιμότθτα εωαρμογισ τουσ . Ουςιαςτικά υπάρχουν τρεισ μεγάλεσ 

κατθγορίεσ προςκζτων, οι χρωςτικζσ, οι γλυκαντικζσ ουςίεσ  και τα λοιπά πρόςκετα. 
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1.2 ΚΑΣΘΓΟΡΛΕ ΠΡΟΚΕΣΩΝ ΣΡΟΦΛΜΩΝ 

1) Χρωςτικζσ, οι ουςίεσ που προςκζτουν ι αποκακιςτοφν το χρϊμα ενόσ τροωίμου και 

περιλαμβάνουν ωυςικά ςυςτατικά των τροωίμων και ωυςικζσ ουςίεσ που ςυνικωσ δεν 

καταναλϊνονται ωσ τρόωιμα και δεν χρθςιμοποιοφνται ςυνικωσ ωσ ςυςτατικά τροωίμου. 

2) υντηρητικά, οι ουςίεσ που παρατείνουν το χρόνο διατιρθςθσ των τροωίμων 

προςτατεφοντασ τα από τισ αλλοιϊςεισ που προκαλοφνται από τουσ μικροοργανιςμοφσ. 

3) Αντιοξειδωτικά, οι ουςίεσ που παρατείνουν το χρόνο διατιρθςθσ των τροωίμων 

προςτατεφοντασ τα από τισ αλλοιϊςεισ που προκαλοφνται από τθν οξείδωςθ, όπωσ το 

τάγγιςμα των λιπϊν και οι μεταβολζσ χρϊματοσ. 

4) Φορείσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των διαλυτϊν ωορζων, οι ουςίεσ που χρθςιμοποιοφνται 

για τθ διάλυςθ, τθν αραίωςθ, τθ διαςπορά ι άλλθ ωυςικι τροποποίθςθ προςκζτου 

τροωίμων χωρίσ να μεταβάλουν τα τεχνολογικά χαρακτθριςτικά του (και χωρίσ να αςκοφν οι 

ίδιοι τεχνολογικζσ επιδράςεισ) προκειμζνου να διευκολφνουν το χειριςμό, τθν εωαρμογι ι 

τθ χριςθ του. 

5) Οξζα, οι ουςίεσ που αυξάνουν τθν οξφτθτα ι και που τουσ προδίδουν όξινθ γεφςθ. 

6) Ρυθμιςτζσ οξφτητασ, οι ουςίεσ που μεταβάλλουν ι ελζγχουν τθν οξφτθτα ι αλκαλικότθτα 

τροωίμων. 

7) Αντιςυςςωματοποιητικοί παράγοντεσ, οι ουςίεσ που μειϊνουν τθν τάςθ μεμονομζνων 

ςωματιδίων τροωίμου να προςκολλϊνται μεταξφ τουσ. 

8) Αντιαφριςτικοί παράγοντεσ, οι ουςίεσ που προλαμβάνουν ι περιορίηουν το ςχθματιςμό 

αωροφ. 

9) Διογκωτικοί παράγοντεσ, οι ουςίεσ που ςυμβάλλουν ςτθ διόγκωςθ τροωίμου χωρίσ να 

ςυμβάλλουν ςτθ διακζςιμθ ενεργειακι αξία του. 

10) Γαλακτωματοποιητζσ, οι ουςίεσ που επιτρζπουν το ςχθματιςμό ι τθ διατιρθςθ 

ομοιογενοφσ μείγματοσ δφο ι περιςςότερων μειγνυομζνων ωάςεων όπωσ το λάδι και το 

νερό, ςε τρόωιμα. 

11) Γαλακτωματοποιητικά άλατα, οι ουςίεσ που μετατρζπουν τισ πρωτεΐνεσ που περιζχονται 

ςτο τυρί ςε διαςπαρμζνθ μορωι και καταυτόν τον τρόπο, επιωζρουν ομοιογενι κατανομι 

των λιπϊν και των άλλων ςυςτατικϊν. 

12) κληρυντικοί παράγοντεσ, οι ουςίεσ που κακιςτοφν ι διατθροφν τουσ ιςτοφσ των 

ωροφτων ι των λαχανικϊν ςκλθροφσ ι τραγανοφσ , ι αλλθλεπιδροφν με τουσ 

πθκτωματογόνουσ παράγοντεσ για τθν παραςκευι ι τθν ενίςχυςθ πθκτϊματοσ. 

13) Βελτιωκά γεφςεωσ, οι ουςίεσ που ενιςχφουν τθν υπάρχουςα γεφςθ ι και οςμι τροωίμου. 

14) Αφριςτικοί παράγοντεσ, οι ουςίεσ που επιτρζπουν τθν ομοιογενι διαςπορά αερίου 

ωάςεωσ ςε υγρό ι ςτερεό τρόωιμο. 
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15) Πηκτωματογόνοι παράγοντεσ, οι ουςίεσ που προςδίδουν ςε ζνα τρόωιμο υωι μζςω του 

ςχθματιςμοφ πθκτϊματοσ. 

16) Τλικά για γλαςάριςμα, (ςυμπεριλαμβανομζνων των λιπαντικϊν μζςων ), οι ουςίεσ που, 

τοποκετοφμενεσ ςτθν εξωτερικι επιωάνεια τροωίμου, του προςδίδουν ςτιλπνότθτα ι του 

παρζχουν προςτατευτικι επικάλυψθ . 

17) Τγροςκοπικά μζςα, οι ουςίεσ που αποτρζπουν τθν ξιρανςθ των τροωίμων αντιδρϊντασ 

ςτθν επίδραςθ μιασ ατμόςωαιρασ χαμθλοφ βακμοφ υγραςίασ, ι που προάγουν τθ διάλυςθ 

μιασ ςκόνθσ ςε υδατικό μζςο. 

18) Σροποποιημζνα άμυλα, οι ουςίεσ που λαμβάνονται με μία ι περιςςότερεσ χθμικζσ 

επεξεργαςίεσ βρϊςιμων αμφλων, που μπορεί να ζχουν υποςτεί ωυςικι ι ενηυματικι 

επεξεργαςία, και μπορεί να ζχουν υποςτεί όξινθ ι αλκαλικι αραίωςθ ι λεφκανςθ. 

19) Αζρια ςυςκευαςίασ, τα αζρια, πλθν του αζρα, τα οποία ειςάγονται ςε περιζκτθ πριν, 

κατά ι μετά τθν τοποκζτθςθ τροωίμου ςτον εν λόγω περιζκτθ. 

20) Προωςτικοί παράγοντεσ, τα αζρια, πλθν του αζρα, τα οποία προκαλοφν τθν αποβολι 

τροωίμου από περιζκτθ. 

21) Διογκωτικά αρτοποιίασ, οι ουςίεσ ι οι ςυνδυαςμοί ουςιϊν που ελευκερϊνουν αζριο και 

ωσ εκ τοφτου αυξάνουν τον όγκο τθσ ηφμθσ ι του παναρίςματοσ . 

22) υμπλοκοποιητζσ, οι ουςίεσ που ςχθματίηουν χθμικά ςφμπλοκα με μεταλλικά ιόντα. 

23) ταθεροποιητζσ, οι ουςίεσ που επιτρζπουν τθ διατιρθςθ τθσ ωυςικο –χθμικισ 

κατάςταςθσ ενόσ τροωίμου . Οι ςτακεροποιθτζσ περιλαμβάνουν ουςίεσ οι οποίεσ 

επιτρζπουν τθ διατιρθςθ τθσ ομοιογενοφσ διαςποράσ δφο ι περιςςότερων μθ 

μειγνυόμενων ουςιϊν ςε ζνα τρόωιμο, περιλαμβάνουν δε επίςθσ ουςίεσ που 

ςτακεροποιοφν, ςυντθροφν ι εντείνουν το υπάρχον χρϊμα ενόσ τροωίμου. 

24) Πυκνωτικά μζςα, οι ουςίεσ που αυξάνουν το ιξϊδεσ ενόσ τροωίμου. 
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1.3 ΓΕΝΛΚΑ ΚΡΛΣΘΡΛΑ ΓΛΑ ΣΘ ΧΡΘΘ ΣΩΝ ΠΡΟΚΕΣΩΝ ΟΤΛΩΝ 

1. .Τα πρόςκετα μποροφν να γίνουν αποδεκτά μόνον εωόςον : 

- Μπορεί να αποδειχκεί ι φπαρξθ επαρκοφσ τεχνολογικισ ανάγκθσ και ο 

επιδιωκόμενοσ ςτόχοσ δεν μπορεί να επιτευχκεί με άλλα μζςα, εωαρμόςιμα από 

οικονομικι και τεχνολογικι άποψθ. 

- Δεν παρουςιάηουν κανζναν κίνδυνο για τθν υγεία του καταναλωτι ςτα 

προτεινόμενα επίπεδα χριςθσ, ςτο βακμό που είναι δυνατό να εκτιμθκεί με βάςθ 

τα διακζςιμα ςτοιχεία. 

- Δεν εξαπατοφν τον καταναλωτι. 

2. Ζνα πρόςκετο μπορεί να χρθςιμοποιείται μόνον αν αποδεικνφεται ότι θ 

προτεινόμενθ χριςθ του ςυνεπάγεται αποδείξιμα πλεονεκτιματα για τον 

καταναλωτι, πρζπει δθλαδι να κεμελιϊνεται αυτό που ςυνικωσ αποκαλείται 

«ανάγκθ». Θ χριςθ προςκζτων πρζπει να είναι ςυνάρτθςθ των ςκοπϊν που 

κακορίηονται ςτα παρακάτω εδάωια και μόνον εωόςον οι ςκοποί αυτοί δεν είναι 

δυνατό να επιτευχκοφν με άλλα μζςα πρακτικϊσ εωαρμόςιμα από οικονομικι 

άποψθ και δεν κζτουν ςε κίνδυνο τθν υγεία του καταναλωτι. 

- Διατιρθςθ τθσ κρεπτικισ ικανότθτασ του τροωίμου. Θ ςκόπιμθ μείωςθ τθσ 

κρεπτικισ ικανότθτασ ενόσ τροωίμου, μπορεί να δικαιολογείται μόνον όταν 

το τρόωιμο δεν αποτελεί ςθμαντικό ςτοιχείο ενόσ κανονικοφ διαιτολογίου ι 

όταν το πρόςκετο είναι απαραίτθτο για τθν παραγωγι τροωίμων που 

προορίηονται για ομάδεσ καταναλωτϊν με ειδικζσ διατροωικζσ ανάγκεσ. 

- Ραροχι αναγκαίων ςυςτατικϊν ι ςτοιχείων ςε τρόωιμα που προορίηονται 

για ομάδεσ καταναλωτϊν με ειδικζσ διατροωικζσ ανάγκεσ. 

- Αφξθςθ τθσ ικανότθτασ διατιρθςθσ ι τθσ ςτακερότθτασ ενόσ τροωίμου ι 

βελτίωςθ των οργανολθπτικϊν ιδιοτιτων του, με τθν προχπόκεςθ ότι δεν 

αλλοιϊνεται με τον τρόπο αυτό θ ωφςθ, θ ουςία ι θ ποιότθτα του τροωίμου 

ϊςτε να εξαπατάται ο καταναλωτισ. 

- Υποβοικθςθ τθσ παραγωγισ, μεταποίθςθσ, παραςκευισ, κατεργαςίασ, 

ςυςκευαςίασ, μεταωοράσ ι αποκικευςθσ του τροωίμου, με τθν προχπόκεςθ 

ότι το πρόςκετο δεν χρθςιμοποιείται για τθν απόκρυψθ των αποτελεςμάτων 

τθσ χριςθσ ελαττωματικϊν πρϊτων υλϊν ι ανεπικφμθτων διαδικαςιϊν 

(ςυμπεριλαμβανομζνων των ανκυγιεινϊν) κατά τθ διάρκεια οποιαςδιποτε 

από τισ παραπάνω δραςτθριότθτεσ. 
3. Για να προςδιοριςτοφν οι ενδεχόμενεσ βλαβερζσ επιπτϊςεισ προςκζτου ι των 

παράγωγων του, το πρόςκετο υποβάλλεται ςτισ κατάλλθλεσ δοκιμζσ και ςε 

κατάλλθλθ τοξικολογικι αξιολόγθςθ. Στθν αξιολόγθςθ πρζπει να λαμβάνονται 

επίςθσ υπόψθ, παραδείγματοσ χάριν, τυχόν ςωρευτικά, ςυνεργιςτικά ι ενιςχυτικά 

αποτελζςματα τθσ χριςθσ του, κακϊσ και το ωαινόμενο τθσ δυςανεξίασ του 

ανκρϊπου ζναντι ουςιϊν ξζνων προσ τον οργανιςμό του. 

4. Πλα τα πρόςκετα τροωίμων, πρζπει να παρακολουκοφνται διαρκϊσ και όταν 

χρειάηεται, να επαναξιολογοφνται υπό το ωωσ των μεταβαλλόμενων ςυνκθκϊν 

χριςθσ και των νζων επιςτθμονικϊν ςτοιχείων. 
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5. Τα πρόςκετα τροωίμων πρζπει πάντοτε να πλθροφν τα εγκεκριμζνα κριτιρια 

κακαρότθτασ. 

6. Θ ζγκριςθ των προςκζτων τροωίμων πρζπει: 

- Να προςδιορίηει τα τρόωιμα ςτα οποία επιτρζπεται να προςτίκενται τα 

ςυγκεκριμζνα πρόςκετα και τουσ όρουσ υπό τουσ οποίουσ γίνεται θ 

προςκικθ αυτι. 

- Να περιορίηεται ςτθν ελάχιςτθ δόςθ που είναι απαραίτθτθ για τθν επίτευξθ 

του επικυμθτοφ αποτελζςματοσ. 

- Να λαμβάνει υπόψθ τθν τυχόν αποδεκτι θμεριςια δόςθ ι ιςοδφναμο 

υπολογιςμό που ζχει κακοριςτεί για τα πρόςκετα τροωίμων και τθν πικανι 

θμεριςια πρόςλθψθ του ςυγκεκριμζνου προςκζτου, μζςω των τροωίμων, 

ςτο ςφνολο τουσ. Πταν το πρόςκετο τροωίμων πρζπει να χρθςιμοποιείται ςε 

τρόωιμα που προορίηονται για ειδικζσ ομάδεσ καταναλωτϊν, πρζπει να 

λαμβάνεται υπόψθ ποια είναι θ δυνατι θμεριςια πρόςλθψθ του 

πρόςκετου από τουσ καταναλωτζσ αυτοφσ. 

1.4 QUANTUM SATIS  

Στθν Ελλθνικι Νομοκεςία και τον Κϊδικα Τροωίμων και Ροτϊν υπάρχουν ουςίεσ όπου δεν 

κακορίηεται ανϊτατο όριο προςκικθσ ςτα τρόωιμα. Αυτό διότι δεν είναι ανάγκθ να 

κακοριςτοφν ανϊτατα επίπεδα όςον αωορά τθν αςωάλεια των καταναλωτϊν. Αντίςτοιχα 

ζνα επίπεδο quantum satis κακορίηεται. Το QS ςτθ Νομοκεςία επιτρζπει τθ χριςθ των 

προςκζτων ςτθ βιομθχανία τροωίμων, πάντα ςφμωωνα με τθν ορκι παραγωγικι 

διαδικαςία. Αυτό ςθμαίνει ότι θ χριςθ των προςκζτων δεν πρζπει να υπερβαίνει τα όρια 

εωόςον ζχει επιτευχκεί το επικυμθτό αποτζλεςμα και δεν πρζπει να χρθςιμοποιοφνται με 

ςκοπό τθν εξαπάτθςθ του καταναλωτι. 

1.5 ΑΠΟΔΕΚΣΘ ΘΜΕΡΘΛΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΘ  

Ζνα ςθμαντικό εργαλείο για τον νομοκζτθ, αλλά και τουσ ίδιουσ τουσ καταναλωτζσ, είναι το 

ADI (Acceptable Daily Intake) ι Αποδεκτι Θμεριςια Κατανάλωςθ. Θ τιμι του ADI είναι θ 

μζγιςτθ μζςθ ποςότθτα ενόσ προςκζτου που κα καταναλϊνει θμερθςίωσ κακ’όλθ τθ 

διάρκεια τθσ ηωισ του ζνασ άνκρωποσ δίχωσ να υποςτεί βλάβεσ ςτθν υγεία του από τθ 

μακροχρόνια κατανάλωςθ του. Ορίηει το επίπεδο πζρα από το οποίο κα ζχουμε πικανόν 

οξφσ ι χρόνιεσ τοξικζσ αντιδράςεισ. Μάλιςτα μπορεί κατά καιροφσ το άτομο να υπερβαίνει 

τθ δόςθ δίχωσ προβλιματα για τθν υγεία του, αρκεί ςτο ςφνολο τθσ ηωισ του, ο μζςοσ όροσ 

τθσ θμεριςιασ λιψθσ να μθν υπερβαίνει τθν Αποδεκτι Θμεριςια Κατανάλωςθ. 

Ο προςδιοριςμόσ του γίνεται αωοφ πρϊτα, μετά από μακροχρόνια πειράματα ςε ηϊα, 

κακοριςτεί το No Effect Level (Επίπεδο μθ Επίδραςθσ). Θ τιμι αυτι είναι θ δόςθ με τθν 

οποία τα πειραματόηωα ταΐςτθκαν ςε κακθμερινι βάςθ δίχωσ να εκδθλϊςουν κάποια 

ανεπικφμθτθ παρενζργεια και θ μονάδα τθσ είναι mg/kg ςωματικοφ βάρουσ. Στθ ςυνζχεια 

και προκειμζνου να εξαςωαλιςτεί θ υγεία και θ αςωάλεια των καταναλωτϊν και των 

ευαίςκθτων ομάδων του πλθκυςμοφ, θ τιμι αυτι διαιρείται με ζνα παράγοντα ίςο με 100-

1000 για να μασ δϊςει το ADI. 
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 Ο αρικμόσ με τον οποίο κωδικοποιείται κάκε πρόςκετο, ςτα πλαίςια τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ, ςυνοδεφεται και από το γράμμα Ε το οποίο ακριβϊσ δθλϊνει ότι είναι 

επιτρεπόμενο. Το πρϊτο ψθωίο του αρικμοφ δείχνει ςε ποια κατθγορία ανικει το πρόςκετο. 

Χρωςτικζσ Ε100-Ε200 Συντθρθτικά Ε200-299 

Αντιοξειδωτικά, υκμιςτζσ οξφτθτασ Ε300-

Ε399 

Γαλακτωματοποιθτζσ, Στακεροποιθτζσ και 

πθκτικοί παράγοντεσ Ε400-Ε499 

υκμιςτζσ οξφτθτασ, Αντιςυςςωματικοί 

παράγοντεσ Ε500-Ε599 

Βελτιωτικά γεφςθσ Ε600-Ε699 

Αντιβιοτικά Ε700-Ε799 Διάωορα Ε900-Ε999 

Διάωορα Ε1000-Ε1399 Ρθκτικοί παράγοντεσ Ε1400-Ε1499 

Συνκετικζσ γεφςεισ και γευςτικοί διαλφτεσ 

Ε1500-1525 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ 2 

ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΛΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ 

2.1 ΓΑΛΑ 

Σφμωωνα με τθν Ελλθνικι νομοκεςία και τον Κϊδικα Τροωίμων και Ροτϊν(2004): 

«Γάλα, είναι το απαλλαγμζνο από πρωτόγαλα προϊόν του ολοςχεροφσ, χωρίσ διακοπι 

αρμζγματοσ υγιοφσ γαλακτοωόρου ηϊου που ηεί και διατρζωεται υπό υγιεινοφσ όρουσ και 

που δεν βρίςκεται ςε κατάςταςθ υπερκόπωςθσ». 

2.2 ΕΛΔΘ ΓΑΛΑΚΣΟ 

Το είδοσ του γάλακτοσ κακορίηεται από τθν ονομαςία του κθλαςτικοφ ηϊου από το οποίο 

προζρχεται. Ζτςι τα είδθ του γάλακτοσ είναι όςα τα είδθ των κθλαςτικϊν αλλά ςτθν Ελλάδα 

μόνο το αγελαδινό και το αιγοπρόβειο παρουςιάηουν ενδιαωζρον από άποψθ γεωργικισ 

παραγωγισ και βιομθχανικισ εκμετάλλευςθσ. 

Φυςικοχθμικζσ ςτακερζσ των διαωόρων ειδϊν γάλακτοσ  

ΕΛΔΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΛΛΡΟΣ% (ΕΛΑΧΛΣΤΟ) ΣΥΑΛ %  (ΕΛΑΧΛΣΤΟ) ΕΛΔΛΚΟ ΒΑΟΣ ΣΕ 15 
°C 

ΑΓΕΛΑΔΑΣ 3,5 8,46 1,030 
ΡΟΒΑΤΟΥ 6,0 10,20 1,035 
ΚΑΤΣΛΚΑΣ 4,0 9,0 1,032 
ΑΝΑΜΛΚΤΟ 
ΡΟΒΑΤΟΥ ΚΑΤΣΛΚΑΣ 

5,0 9,60 1,033 

 

2.2.1 ΝΩΠΟ ΓΑΛΑ 

Ωσ «νωπό» γάλα ορίηεται το γάλα που εκκρίνεται από τουσ μαςτικοφσ αδζνεσ μιασ ι 

περιςςοτζρων αγελάδων, προβατινϊν, αιγϊν ι βουβαλίδων, το οποίο δεν ζχει κερμανκεί 

πζραν των 40°C, ι να ζχει υποβλθκεί ςε επεξεργαςία με ιςοδφναμο αποτζλεςμα. Στο νωπό 

γάλα επιτρζπεται μόνο θ επεξεργαςία τθσ διικθςθσ, τθσ ομογενοποίθςθσ και τθσ διικθςθσ. 

Θ κατανάλωςθ νωποφ γάλακτοσ εμπεριζχει κινδφνουσ για τθν δθμόςια υγεία διότι 

πρόκειται για ζνα προϊόν πλοφςιο ςε κρεπτικά ςυςτατικά ιδανικό υπόςτρωμα για 

πακογόνουσ μικροοργανιςμοφσ. Θ διάκεςθ τζτοιου γάλακτοσ ζχει απαγορευκεί. 

 

Το νωπό γάλα πρζπει να πλθροί οριςμζνουσ όρουσ: 

α)Δεν επιτρζπεται να περιζχει πρωτόγαλα και να πιηει όταν βράηεται.  
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β)Δεν πρζπει να είναι χρωματιςμζνο με οποιαδιποτε χρωςτικι, να αλλοιϊνεται το 

ωυςικό του χρϊμα από μικρόβια. 

γ)Δεν πρζπει να προζρχεται από ηϊα φποπτα για αρρϊςτιεσ, που ζχουν πάρει ωάρμακα 

ι ζχουν τραωεί με ουςίεσ, που μποροφν να γίνουν επικίνδυνεσ για τθν υγεία του 

ανκρϊπου ι να αλλοιϊςουν τισ χαρακτθριςτικζσ του ιδιότθτεσ. 

δ)Δεν επιτρζπεται να περιζχει οποιουδιποτε είδουσ αιωριματα. 

ε)Απαγορεφεται να περιζχει υψθλό αρικμό μικροβίων. 

ςτ)Δεν επιτρζπεται να παραςκευάηεται από ςκόνθ ι διςκία γάλακτοσ και από 

ςυμπυκνωμζνο ι αωυδατωμζνο γάλα. 

η)Δεν πρζπει να περιζχει πρόςκετθ ηάχαρθ ι να ζχει υποςτεί αποβουτφρωςθ ι 

ενυδάτωςθ. 

2.2.2 ΠΑΣΕΡΛΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ 

Σφμωωνα με τον Κϊδικα Τροωίμων και Ροτϊν το παςτεριωμζνο γάλα πρζπει να 

πλθροί κάποιεσ προδιαγραωζσ, ςυγκεκριμζνα: 

- Να ζχει υποβλθκεί ςε κζρμανςθ τουλάχιςτον 71,7°C για 15 δευτερόλεπτα ι 

ιςοδφναμο ςυνδυαςμό δθλαδι διαδικαςία παςτερίωςθσ που χρθςιμοποιεί 

διαωορετικοφσ ςυνδυαςμοφσ χρόνου και κερμοκραςίασ για τθν επίτευξθ 

ιςοδφναμου αποτελζςματοσ. 

- Να παρουςιάηει αρνθτικι αντίδραςθ ςτθ δοκιμι ωωςωατάςθσ και κετικι αντίδραςθ 

ςτθ δοκιμι υπεροξειδάςθσ. 

- Να ψφχεται, αμζςωσ μετά τθν παςτερίωςθ, ςε κερμοκραςία που δεν υπερβαίνει 

τουσ 6°C. 

2.2.3 ΓΑΛΑ ΤΨΘΛΘ ΠΑΣΕΡΛΩΘ 

Ρρόκειται για γάλα παςτεριωμζνο το οποίο όμωσ ζχει υποςτεί υψθλότερθ κζρμανςθ, π.χ 

.80°C. Ραρουςιάηει αρνθτικι αντίδραςθ τόςο ςτθ δοκιμι ωωςωατάςθσ όςο και ςτθ δοκιμι 

υπεροξειδάςθσ. Το γάλα αυτό κατά τθ νομοκεςία πρζπει να ωζρει τθν ζνδειξθ υψθλισ 

παςτερίωςθσ. 

2.2.4 ΓΑΛΑ UHT 

Το γάλα UHT (Ultra High Temperature) –Ρολφ υψθλισ Κζρμανςθσ κατά τθ νομοκεςία 

πρζπει: 

- Να ζχει παραχκεί με ςυνεχι κζρμανςθ του νωποφ γάλακτοσ που ςυνεπάγεται τθ 

βραχυχρόνια εωαρμογι υψθλισ κερμοκραςίασ (τουλάχιςτον 135°C επί ζνα 

τουλάχιςτον δευτερόλεπτο), με ςκοπό τθν καταςτροωι όλων των υπολειπόμενων 

μικροοργανιςμϊν και των ςπορίων τουσ, και τθ ςυςκευαςία υπό αςθπτικζσ 
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ςυνκικεσ, ςε αδιαωανι δοχεία ι ςε δοχεία που κακίςτανται αδιαωανι από τθ 

δεφτερθ ςυςκευαςία, κατά τρόπο όμωσ ϊςτε να μειϊνονται ςτο ελάχιςτο οι χθμικζσ, 

οι ωυςικζσ και οργανολθπτικζσ μεταβολζσ. 

2.2.5 ΑΠΟΣΕΛΡΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ 

Το αποςτειρωμζνο γάλα κατά τθ νομοκεςία πρζπει : 

- Να ζχει κερμανκεί και αποςτειρωκεί ςε ερμθτικά κλειςτζσ ςυςκευαςίεσ ι δοχεία, 

των οποίων το ςφςτθμα κλειςίματοσ πρζπει να παραμείνει άκικτο. Θ νομοκεςία για 

το αποςτειρωμζνο γάλα δεν δίνει φψοσ και διάρκεια κερμοκραςίασ αλλά επειδι 

κακορίηει ότι θ κζρμανςθ γίνεται μαηί με τον περιζκτθ προκφπτει ότι θ απαιτοφμενθ 

κερμοκραςία είναι 121°C υπό πίεςθ μιασ ατμόςωαιρασ επί 30 min. Θ κερμικι αυτι 

μεταχείριςθ είναι θ μεγαλφτερθ που εωαρμόηεται ςε γάλα. 

2.2.6 ΚΑΣΕΨΤΓΜΕΝΟ ΓΑΛΑ 

Κατεψυγμζνο γάλα είναι το νωπό γάλα, που υποβάλλεται ςε ταχεία κατάψυξθ και μετά 

διατθρείται ςε κερμοκραςία κάτω από  -15°C. Το γάλα αυτό διατίκεται ςτθν κατανάλωςθ 

μετά από πλιρθ απόψυξθ και πρζπει να πλθροί τουσ όρουσ του γάλακτοσ, από το οποίο 

προζρχεται. 

2.2.7 ΑΠΟΒΟΤΣΤΡΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ 

Αποβουτυρωμζνο γάλα, ονομάηεται το προϊόν που λαμβάνεται, από το νωπό, μετά τθν 

αωαίρεςθ του λίπουσ με μθχανικι κατεργαςία. Στο αποβουτυρωμζνο γάλα το λίποσ δεν 

πρζπει να υπερβαίνει το 0,5% και το Σ.Υ.Α.Λ πρζπει να κυμαίνεται ςτο ελάχιςτο όριο. 

2.2.8 ΘΜΛΑΠΟΒΟΤΣΤΡΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ 

Θμιαποβουτυρωμζνο γάλα ονομάηεται το νωπό γάλα, από το οποίο αωαιρζκθκε μζροσ του 

λίπουσ του με μθχανικι κατεργαςία. Το λίποσ πρζπει να κυμαίνεται ςτα όρια 1,5-1,8%. 

2.2.9 ΜΕΡΛΚΩ ΑΠΟΒΟΤΣΤΡΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ 

Πμοια με το θμιαποβουτυρωμζνο γάλα ονομάηεται το νωπό γάλα, από το οποίο 

αωαιρζκθκε λίποσ με μθχανικι κατεργαςία, με τθ μόνθ διαωορά ότι το ποςοςτό του λίπουσ 

του πρζπει να είναι ανϊτερο του 1,8% και πρζπει να δθλϊνεται υποχρεωτικά ςτθ 

ςυςκευαςία. 

2.2.10 ΜΕΡΛΚΩ ΤΜΠΤΚΝΩΜΕΝΟ Ι ΑΦΤΔΑΣΩΜΕΝΟ Ι ΕΒΑΠΟΡΕ  

Ονομάηεται το προϊόν που προζρχεται από το νωπό γάλα, με ςυμπφκνωςθ μζχρι το μιςό 

του αρχικοφ όγκου. Θ ςυμπφκνωςθ πρζπει να γίνεται ςε ειδικζσ εγκαταςτάςεισ και με 

αναγνωριςμζνθ μζκοδο. Το γάλα αυτό πρζπει να περιζχει Σ.Υ.Α.Λ και λίποσ ςε ποςοςτά 

διπλάςια από το αντίςτοιχο γάλα ( πλιρεσ, θμιαποβουτυρωμζνο ι αποβουτυρωμζνο ). 
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2.2.11 ΤΜΠΤΚΝΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ 

Είναι το νωπό γάλα, που ςυμπυκνϊκθκε ςτο ζνα τρίτο του αρχικοφ του όγκου. Το γάλα 

αυτό πρζπει να περιζχει λίποσ 7,5% και Σ.Υ.Α.Λ 20% τουλάχιςτον. 

2.2.12 ΑΚΧΑΡΟΤΧΟ ΓΑΛΑ 

 Ονομάηεται το αωυδατωμζνο ι ςυμπυκνωμζνο ι ξθρό γάλα, ςτο οποίο ζχει προςτεκεί 

γλυκαντικι ουςία. Το γάλα αυτό πρζπει να πλθροί τισ προδιαγραωζσ των τφπων γάλακτοσ 

από τουσ οποίουσ προζρχεται. 

2.2.13 ΠΡΟΚΘΚΘ ΒΛΣΑΜΛΝΩΝ ΣΟ ΓΑΛΑ 

Σφμωωνα με τθ νομοκεςία εγκρίνεται θ προςκικθ βιταμινϊν (A , D , E ,C ,B1 ,B2 ,νιαςίνθ 

,Β6 , ωολικό οξφ , Β12 , βιοτίνθ , παντοκενικό οξφ ) και ιχνοςτοιχείων ( αςβζςτιο , ωϊςωοροσ 

, ςίδθροσ , μαγνιςιο , ψευδάργυροσ ,ιϊδιο ) ςε γάλα πλιρεσ , μερικά αποβουτυρωμζνο , 

θμιαποβουτυρωμζνο ι αποβουτυρωμζνο και παςτεριωμζνο υψθλισ παςτερίωςθσ UHT ι 

αποςτειρωμζνο και ςε μζγιςτο επιτρεπόμενο ποςοςτό το οποίο δεν κα υπερβαίνει ςτο 

ζτοιμο για κατανάλωςθ προϊόν τθ Συνιςτϊμενθ Θμεριςια Ραροχι (Σ.Θ.Ρ.) για κάκε μια από 

τισ ανωτζρω βιταμίνεσ και ιχνοςτοιχεία. 

Επί τθσ ςυςκευαςίασ πρζπει να αναγράωονται όλεσ οι ενδείξεισ που προζρχονται από τισ 

ςχετικζσ διατάξεισ για τθν επιςιμανςθ και διακρεπτικι επιςιμανςθ . 

 2.3 ΣΤΡΛ 

Σφμωωνα με τον Κϊδικα Τροωίμων: 

Τυρί είναι το προϊόν του πιγματοσ που είναι απαλλαγμζνο από τυρόγαλα ςτον επικυμθτό 

κάκε ωορά και το οποίο ζγινε με τθν επενζργεια πυτιάσ ι άλλων ενηφμων που δροφν 

ανάλογα ςε γάλα (νωπό ι παςτεριωμζνο, αγελάδασ, προβάτου, κατςίκασ, βουβάλου και 

μίγματα αυτϊν) ι ςε μερικζσ αποβουτυρωμζνο γάλα ι ςε μίγμα αυτϊν ι και ςε μίγμα αυτϊν 

με κρζμα γάλακτοσ (αωρόγαλα) και ςτο οποίο προςτζκθκαν μερικζσ φλεσ που προβλζπονται 

ειδικά από τθν μζκοδο παραςκευισ κάκε τφπου τυριοφ. 

Τυριά από τυρόγαλα είναι τα τυριά που λαμβάνονται με ιςχυρι κζρμανςθ τυρογάλακτοσ 

(με ι χωρίσ οξίνιςθ) και ςτο οποίο μπορεί να ζχει προςτεκεί είτε (πρόςγαλα) είτε γάλα και 

κρζμα (αωρόγαλα), είτε αλάτι. Τα τυριά αυτά διατίκενται ςτθν αγορά ωρζςκα (νωπά) ι μετά 

από μερικι αωυδάτωςθ ι μετά από ωρίμανςθ. 

Μετουςιωμζνα ι τθγμζνα ι ανακατεργαςμζνα τυριά είναι τυριά με αλοιωϊδθ υωι, που 

παραςκευάηονται με άλεςθ, ανάμιξθ, τιξθ με ι χωρίσ κζρμανςθ μιασ ι περιςςότερων 

ποικιλιϊν τυριϊν, με ι χωρίσ προςκικθ προϊόντων ι άλλων τροωίμων (κρζασ, λαχανικά, 

ωροφτα κλπ) ι αλατιοφ, ξυδιοφ, μπαχαρικϊν, καλλιεργειϊν βακτθρίων, ενηφμων, χρωμάτων 

και ςυντθρθτικϊν και γαλακτοματοποιθτϊν. Τα τυριά αυτά κυκλοωοροφν ςτθν αγορά ςε 

διάωορα ςχιματα, ι ςε ωζτεσ ι ςυςκευαςμζνα ςε δοχεία ι ςε ςωλθνάρια. 
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Ανάλογα τθν περιεχόμενθ υγραςία τα τυριά χωρίηονται ςε τζςςερισ κατθγορίεσ : 

α)Ρολφ ςκλθρά  

β)Σκλθρά 

γ)Θμίςκλθρα 

δ)Μαλακά 

 

2.4 ΓΛΑΟΤΡΣΘ 

Ωσ «Γιαοφρτθ (πλιρθσ ι κατά περίπτωςθ, Θμιαποβουτυρωμζνθσ ) …(όνομα ηϊου)» 

χαρακτθρίηεται το προϊόν, το οποίο προκφπτει κατόπιν ψφξεωσ αποκλειςτικϊσ και μόνον 

νωποφ γάλακτοσ τθσ αντιςτοίχου προσ τθν ονομαςία ωφςεωσ και προελεφςεωσ, φςτερα από 

επίδραςθ καλλιζργειασ ηφμθσ θ οποία προκαλεί τθν ειδικι ηφμωςθ. Θ γιαοφρτθ πρζπει να 

περιζχει λίποσ και Σ.Υ.Α.Λ ςε ποςότθτα ανϊτερθ κατά 10% τουλάχιςτον των αντίςτοιχων 

ειδϊν γάλακτοσ από τα οποία παραςκευάηεται. Επιτρζπεται θ παραςκευι πλιρουσ 

γιαοφρτθσ εκ μίγματοσ ίςων μερϊν νωποφ γάλακτοσ αγελάδοσ, βουβάλου ι προβάτου. 

Θ παραςκευι θμιαποβουτυρωμζνθσ γιαοφρτθσ επιτρζπεται αποκλειςτικϊσ και μόνον εξ 

θμιαποβουτυρωμζνου γάλακτοσ προβάτου ι εξ θμιαποβουτυρωμζνου γάλακτοσ βουβάλου. 

Ωσ «Στραγγιςτι Γιαοφρτθ …(είδοσ ηϊου)» χαρακτθρίηεται το προϊόν το οποίο λαμβάνεται εκ 

πλιρουσ γιαοφρτθσ, κατόπιν απομακρφνςεωσ (αποςτραγγίςεωσ ) μζρουσ του φδατοσ. Θ 

ςτραγγιςτι γιαοφρτθ πρζπει να περιζχει λίποσ ςε ποςοςτό 8% τουλάχιςτον, εξαιρείται θ 

ςτραγγιςτι γιαοφρτθ αγελάδοσ, θ οποία πρζπει να περιζχει λίποσ ςε ποςοςτό 5% κατά 

ελάχιςτο όριο. 

Ωσ «Γιαοφρτθ εξ αγνοφ γάλακτοσ αγελάδασ περιεκτικότθτασ ςε λίποσ 5% και άνω» 

χαρακτθρίηεται θ γιαοφρτθ παραςκευαςμζνθ αποκλειςτικϊσ και μόνο εκ νωποφ ι 

κατεψυγμζνου γάλακτοσ αγελάδασ, το οποίο ζχει υποςτεί προθγουμζνωσ ςυμπφκνωςθ δια 

βραςμοφ, ϊςτε το τελικό προϊόν να περιζχει λίποσ ςε ποςοςτό τουλάχιςτον 5%. 

Απαγορεφεται θ χριςθ επωνυμίασ ι ωράςεωσ (π.χ. Γιαοφρτθ Σπζςιαλ, Ζξτρα κ.λπ.) ι και 

τοπωνυμίασ (π.χ. Γιαοφρτθ Μανωλάδασ κ.λπ.) επί τθσ ςυςκευαςίασ. 

Ωσ «Γιαοφρτθ εξ αγνοφ γάλακτοσ προβάτου περιεκτικότθτασ ςε λίποσ 5% και άνω» 

χαρακτθρίηεται θ γιαοφρτθ παραςκευαηομζνθ αποκλειςτικϊσ και μόνο εκ νωποφ ι 

κατεψυγμζνου γάλακτοσ προβάτου, κατά τον τρόπο που αναωζρκθκε ςτθν παραπάνω 

παράγραωο ςχετικά με τθν ζνδειξθ ςτθ ςυςκευαςία . Το ελάχιςτο όριο τθσ 

λιποπεριεκτικότθτασ είναι 8%. 

- Απαγορεφεται θ προςωορά προσ πϊλθςθ και διάκεςθ, γιαοφρτθσ κεχρωςμζνθσ με 

οποιαδιποτε χρωςτικι.  

- Απαγορεφεται θ διάκεςθ γιαοφρτθσ που περιζχει ςυντθρθτικά.  

- Απαγορεφεται θ διάκεςθ γιαοφρτθσ που περιζχει ςάκχαρα. 
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2.5 ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΣΟ 

«Κρζμα γάλακτοσ», «Αωρόγαλα» ι «Ανκόγαλα», ι «Καϊμάκι» ονομάηεται το προϊόν το 

οποίο λαμβάνεται κατά τθν αποκορφωωςθ του γάλακτοσ. Ο Κϊδικασ Τροωίμων και Ροτϊν 

κακορίηει τα εξισ: 

- Υπάρχουν τρείσ τφποι με λιποπεριεκτικότθτα τουλάχιςτον 10%, 25% και 40% 

.Επιτρζπεται όμωσ και οποιαδιποτε ενδιάμεςθ λιποπεριεκτικότθτα, αρκεί να 

δθλϊνεται ευκρινϊσ ςτθν κφρια εμωανι όψθ τθσ ςυςκευαςίασ. 

- Ρρζπει να δθλϊνεται ςαωϊσ και ευκρινϊσ ςτθ ςυςκευαςία θ λιποπεριεκτικότθτα. 

- Θ αραίωςθ όταν απαιτείται, γίνεται με νωπό γάλα . 

2.6 ΒΟΤΣΤΡΟ 

«Βοφτυρο» ι «βοφτυρο γάλακτοσ», ονομάηεται το προϊόν, το οποίο λαμβάνεται με 

χτφπθμα γάλακτοσ ι αωρογάλακτοσ ι μίγματοσ τουσ, είτε όπωσ ζχουν, είτε μετά από οξίνθςθ 

με βιολογικό όμωσ και μόνο τρόπο, περιεκτικότθτασ ςε λίποσ τουλάχιςτον 80%.  

Σφνκεςθ Βουτφρου 

Χθμικι Σφνκεςθ % Ουςίεσ 

Λίποσ >80 Τριγλυκερίδια 
Φωςωατίδια, ςτερόλεσ 
Βιταμίνεσ Α , D , E 

Υγραςία <18  

ΣΥΑΛ 2 Ρρωτεΐνεσ, Άλατα 
Γαλακτικό οξφ 

 

2.7 ΠΑΓΩΣΑ 

«Ραγωτά» νοοφνται προϊόντα που παραςκευάηονται με ανάμιξθ είτε γάλακτοσ από τα είδθ 

και τισ κατθγορίεσ που ζχουν προαναωερκεί ςε ςυνδυαςμό μεταξφ τουσ είτε χυμοφ ωροφτων 

με ωυςικι γλυκαντικι και άλλεσ φλεσ, μετά από πιξθ με ψφξθ τθσ μάηασ αυτισ που ζχει 

ομογενοποιθκεί. 

2.8 ΡΤΗΟΓΑΛΟ – ΚΡΕΜΑ –ΕΠΛΔΟΡΠΛΑ ΜΕ ΒΑΘ ΣΟ ΓΑΛΑ 

Ωσ «υηόγαλο» χαρακτθρίηεται το προϊόν το οποίο παραςκευάηεται με νωπό, 

παςτεριωμζνο ι μθ πλιρεσ γάλα, ςάκχαρα και ρφηι . Ρρζπει να περιζχει λίποσ γάλακτοσ 3% 

τουλάχιςτον, απαγορεφεται με οποιοδιποτε τρόπο θ προςκικθ φδατοσ κατά τθν παραςκευι 

του ρυηογάλακτοσ. 

Ωσ «Κρζμα» χαρακτθρίηεται το προϊόν το οποίο παραςκευάηεται με νωπό, παςτεριωμζνο ι 

μθ πλιρεσ γάλα, κρόκο αυγϊν, αμυλωδϊν ουςιϊν και ςακχάρεωσ. Θ κρζμα πρζπει να 

περιζχει λίποσ γάλακτοσ 4% τουλάχιςτον, και τουλάχιςτον ζνα κρόκο αυγοφ ανά χιλιόγραμμο 

ζτοιμου προϊόντοσ.  
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Εξαιρζςει του κρόκου αυγϊν, απαγορεφεται θ χρθςιμοποίθςθ υλϊν δυνάμενων να 

προκαλζςουν τεχνθτι χρϊςθ, επιτρεπόμενου του τεχνθτοφ χρωματιςμοφ τθσ κρζμασ με 

ςκόνθ κανζλασ. 

Επιδόρπιο (DESSERT ) χαρακτθρίηεται το ζτοιμο προσ βρϊςθ προϊόν που παραςκευάηεται : 

1) Από μία ι περιςςότερεσ κατθγορίεσ γάλακτοσ 2)Ρροϊόντα γάλακτοσ ι και ςυςτατικά 

γάλακτοσ (πρωτεΐνθ , λακτόηθ ) ι και μαγιά γιαοφρτθσ, και ςτισ δφο περιπτϊςεισ τα 

παραπάνω προϊόντα γάλακτοσ ι το γάλα ςε αναλογία 75% τουλάχιςτον κατά βάροσ του 

τελικοφ προϊόντοσ αναγόμενου ςε νωπό γάλα, 3) ςακχαροφχεσ γλυκαντικζσ φλεσ, 4)ςκόνθ 

κακάο λιποπεριεκτικότθτασ 10% τουλάχιςτον ςε βοφτυρο κακάο, ςοκολάτα, ι εκχφλιςμα 

καωζ με ι χωρίσ καωεΐνθ 5) ροωιματα και γενικά προϊόντα με βάςθ το αρωματιςμζνο γάλα. 

 Στθν κατθγορία αυτι υπάγονται και τα κατεψυγμζνα επιδόρπια, ςτθν παραςκευι των 

οποίων ζχει χρθςιμοποιθκεί και θ ψφξθ και διατθροφνται ςε χαμθλζσ κερμοκραςίεσ. 

Στα επιδόρπια ςφμωωνα με τθ νομοκεςία (Αποω. ΑΧΣ 27/98 ,ΦΕΚ 291/98, τ.Β’), εγκρίνεται θ 

προςκικθ βιταμινϊν (A, D , C ,E , B1 , B2 , B6 , B12 , παντοκενικό , νιαςίνθ ,ωολικό ,βιοτίνθ ,) 

και ςε μζγιςτο επιτρεπόμενο ποςοςτό το οποίο δεν κα υπερβαίνει ςτο ζτοιμο για 

κατανάλωςθ προϊόν τθ ςυνιςτϊμενθ θμεριςια παροχι (Σ.Θ.Ρ) για τισ βιταμίνεσ. 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ 3° 

ΕΠΛΣΡΕΠΟΜΕΝΑ ΠΡΟΚΕΣΑ   

3.1 ΧΡΩΣΛΚΕ 

Ε 100 ΚΟΤΡΚΟΤΜΛΝΘ 

Οριςμόσ: Θ κουρκουμίνθ λαμβάνεται με εκχφλιςθ με διαλφτεσ τθσ κουρκοφμθσ, 

δθλαδι του ριηϊματοσ ωυςικϊν ποικιλιϊν του ωυτοφ Curcuma longa L.  

Χθμικόσ τφποσ: C21H20O6 

Περιγραφι: Ρορτοκαλοκίτρινθ κρυςταλλικι ςκόνθ. 

υντακτικόσ τφποσ:  

  

Χρθςιμοποιείται ςτα εξισ προϊόντα:: 

Ραγωτά , Επιδόρπια γάλακτοσ  
 

150 mg/kg 

Βρϊςιμοσ ωλοιόσ τυριϊν και βρϊςιμα 
περιβλιματα  

Πςον αρκεί  

Αρωματιςμζνο λιωμζνο τυρί  100 mg/kg 
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Ε 101 (i) ΡΛΒΟΦΛΑΒΛΝΘ 
 
Χθμικόσ τφποσ: C17H20N4O6 

 
Περιγραφι: Κίτρινθ ζωσ πορτοκαλοκίτρινθ κρυςταλλικι ςκόνθ με ελαωρά οςμι. 
 
υντακτικόσ τφποσ:  

 
 

Ε 101 (ii) 5′-ΦΩΦΟΡΛΚΘ ΡΛΒΟΦΛΑΒΛΝΘ 

 
Χθμικόσ τφποσ: C17H20N4NaO9P 

 
Περιγραφι: Κίτρινθ ζωσ πορτοκαλί κρυςταλλικι υγροςκοπικι ςκόνθ με ελαωρά οςμι και 
πικρι γεφςθ 
υντακτικόσ τφποσ:  

 

 
Τα πρόςκετα Ε101i, ii χρθςιμοποιοφνται ςτα εξισ προϊόντα: 
 
Ραγωτά , Επιδόρπια γάλακτοσ  
Βρϊςιμοσ ωλοιόσ τυριϊν και βρϊςιμα 
περιβλιματα  

Πςον αρκεί  

Αρωματιςμζνο λιωμζνο τυρί  100 mg/kg 
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E 102 ΣΑΡΣΡΑΗΛΝΘ 
 

Χθμικόσ τφποσ: C16H9N4Na3O9S2 
 

Περιγραφι: Σκόνθ ι κόκκοι χρϊματοσ ανοικτοφ πορτοκαλί. 
 

υντακτικόσ τφποσ:  
 

 
 

 
E 104 ΚΛΣΡΛΝΟ ΚΛΝΟΛΛΝΘ 
 
Χθμικόσ τφποσ: C18H9NNa2O8S2 
 

Περιγραφι: Σκόνθ ι κόκκοι κίτρινου χρϊματοσ 
 

υντακτικόσ τφποσ:  

 
 
Τα πρόςκετα Ε102, Ε104 χρθςιμοποιοφνται ςτα εξισ προϊόντα: 

 
Βρϊςιμοσ ωλοιόσ τυριϊν και βρϊςιμα περιβλιματα  Πςον αρκεί  

Αρωματιςμζνο λιωμζνο τυρί  
 

100 mg/kg  

Ραγωτά , Επιδόρπια γάλακτοσ 150 mg/kg 
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E 110 ΚΛΣΡΛΝΟ SUNSET (SUNSET YELLOW) FCF 
 
Χθμικόσ τφποσ : C16H10N2Na2O7S2 
 
Περιγραφι : Σκόνθ ι κόκκοι πορτοκαλοκόκκινου χρϊματοσ 

 
υντακτικόσ τφποσ:  

 

Χρθςιμοποιείται ςτα εξισ προϊόντα: 

Βρϊςιμοσ ωλοιόσ τυριϊν και βρϊςιμα 
περιβλιματα  
 

Πςον αρκεί 

Ραγωτά , Επιδόρπια γάλακτοσ 50 mg/kg 

Αρωματιςμζνο λιωμζνο τυρί  100 mg/kg 

 

Ε 120 ΚΟΧΕΛΛΝΘ ,ΚΑΡΜΛΝΛΚΟ ΟΞΤ ,ΚΑΡΜΛΝΕ 

Οριςμόσ: Οι καρμίνεσ και το καρμινικό οξφ λαμβάνονται από υδατικά, υδατικά ι αλκοολικά 

εκχυλίςματα κοχελίνθσ, θ οποία ςυνίςταται ςε αποξθραμζνα ςϊματα κθλυκϊν εντόμων του 

είδουσ Dactylopus coccus Costa. Θ χρωμοωόροσ ζνωςθ είναι το καρμινικό οξφ. 

Χθμικόσ τφποσ: C22H20O13(καρμινικό οξφ) 

Περιγραφι: Εφκρυπτο ςτερεό ι ςκόνθ κόκκινου ζωσ βακυκόκκινου χρϊματοσ . Το εκχφλιςμα 

κοχελίνθσ είναι ςυνικωσ βακυκόκκινο υγρό αλλά μπορεί επίςθσ να ζχει αποξθρανκεί, 

λαμβάνοντασ τθ μορωι ςκόνθσ. 

υντακτικόσ τφποσ: 
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Χρθςιμοποιείται ςτα εξισ προϊόντα: 

Βρϊςιμοσ ωλοιόσ τυριϊν και βρϊςιμα περιβλιματα  Πςον αρκεί 

Αρωματιςμζνο λιωμζνο τυρί 100 mg/kg 

Ραγωτά , Επιδόρπια γάλακτοσ  
 

150 mg/kg 

Τυριά με κόκκινα «νερά» 125 mg/kg 

 

E 122 ΑΗΩΡΟΤΜΠΛΝΘ, ΚΑΡΜΟΪΛΝΘ 

 
Χθμικόσ τφποσ: C20H12N2Na2O7S2 

 
Περιγραφι: Σκόνθ ι κόκκοι χρϊματοσ κόκκινου ζωσ καςτανοφ. 
 
υντακτικόσ τφποσ:  

  
 
E 124 ΠΟΝΩ 4R, ΕΡΤΚΡΟ ΚΟΧΕΝΛΛΘ Α 
 
Χθμικόσ τφποσ: C20H11N2Na3O10S3 
 
Περιγραφι: Σκόνθ ι κόκκοι κοκκινωποφ χρϊματοσ. 
 

υντακτικόσ τφποσ:  

 
 
Τα πρόςκετα Ε122, Ε124 χρθςιμοποιοφνται ςτα εξισ προϊόντα: 
 

Βρϊςιμοσ ωλοιόσ τυριϊν και βρϊςιμα περιβλιματα  Πςον αρκεί 

Ραγωτά , Επιδόρπια γάλακτοσ  
 

50 mg/kg  

Αρωματιςμζνο λιωμζνο τυρί 100 mg/kg 
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E 129 ALLURA RED AC 
 
Χθμικόσ τφποσ: C18H14N2Na2O8S2 
 

Περιγραφι: Σκόνθ ι κόκκοι χρϊματοσ βακυκόκκινου 

 

υντακτικόσ τφποσ:  

 

 
 
E 131 ΜΠΛΕ ΠΑΣΕΝΣΕ V 
 
Χθμικόσ τφποσ: C27H31N2NaO6S2 
 

Περιγραφι: Σκόνθ ι κόκκοι χρϊματοσ βακυμπλζ. 
 

υντακτικόσ  τφποσ:  

 
 

E 132 ΛΝΔΛΚΟΣΛΝΘ, ΛΝΔΛΚΟΚΑΡΜΛΝΘ 

Χθμικόσ τφποσ: C16H8N2Na2O8S2 

Περιγραφι: Σκόνθ ι κόκκοι χρϊματοσ βακυμπλζ. 

υντακτικόσ τφποσ:  
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E 133 ΛΑΜΠΡΟΝ ΚΤΑΝΟΤΝ FCF 

Χθμικόσ τφποσ: C37H34N2Na2O9S3 

Περιγραφι: Σκόνθ ι κόκκοι χρϊματοσ κοκκινομπλζ. 

υντακτικόσ τφποσ:  

 

 

Τα πρόςκετα  Ε129, Ε131, Ε132, Ε133 χρθςιμοποιοφνται ςτα εξισ προϊόντα: 

Βρϊςιμοσ ωλοιόσ τυριϊν και βρϊςιμα 
περιβλιματα  

Πςον αρκεί  

Αρωματιςμζνο λιωμζνο τυρί  
 

100 mg/kg  

Ραγωτά , Επιδόρπια γάλακτοσ 150 mg/kg 
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Ε 140 (i) ΧΛΩΡΟΦΤΛΛΕ 

Οριςμόσ: Οι χλωροωφλλεσ λαμβάνονται με εκχφλιςθ με διαλφτεσ ωυςικϊν ποικιλιϊν 

βρωςίμων ωυτικϊν υλϊν, αγρωςτωδϊν, τρυωιλλιοφ και τςουκνίδασ.  Ακολουκεί 

απομάκρυνςθ του διαλφτθ, κατά τθν οποία μπορεί επίςθσ να απομακρυνκεί, πλιρωσ ι 

μερικϊσ, το ωυςικϊσ ςυμπλοκοποιθμζνο μαγνιςιο, οπότε προκφπτουν οι αντίςτοιχεσ 

ωαιοωυτίνεσ. Οι κφριεσ χρωςτικζσ φλεσ είναι οι ωαιοωυτίνεσ και οι μαγνθςιοχλωροωφλλεσ. 

Το εκχφλιςμα, από το οποίο ζχει απομακρυνκεί ο διαλφτθσ, περιζχει επίςθσ άλλεσ 

χρωςτικζσ, όπωσ καροτενοειδι, κακϊσ και ζλαια, λίπθ και κθροφσ προερχόμενουσ από τθ 

πρϊτθ φλθ. 

Χθμικόσ τφποσ: Χλωροωφλλθ α, ςφμπλοκο με μαγνιςιο : C55H72MgN4O6 

Περιγραφι: Κθρϊδεσ ςτερεό, του οποίου το χρϊμα ποικίλλει από πράςινο ανάλογα με τθν 

περιεκτικότθτα ςε ςυμπλοκοποιθμζνο μαγνιςιο. 

υντακτικόσ τφποσ: 

 

Χρθςιμοποιείται ςτο τυρί Sage – Derby όςον αρκεί. 

Ε140(ii) ΤΜΠΛΟΚΑ ΧΑΛΚΟΤ ΣΩΝ ΧΛΩΡΟΦΤΛΛΩΝ  

Οριςμόσ: Οι χαλκοχλοροωφλλεσ λαμβάνονται με τθν προςκικθ χαλκοφ ςτθν ουςία που 

προκφπτει από εκχφλιςθ με διαλφτεσ ωυςικϊν ποικιλιϊν βρωςίμων ωυτικϊν υλϊν, 

αγρωςτωδϊν, τριωυλλιοφ και τςουκνίδασ. Το προϊόν, από το οποίο ζχει απομακρυνκεί ο 

διαλφτθσ, περιζχει επίςθσ άλλεσ χρωςτικζσ, όπωσ καροτενοειδι, κακϊσ και λίπθ και κθροφσ 

προερχόμενα από τθν πρϊτθ φλθ. Οι κφριεσ χρωςτικζσ φλεσ είναι οι χαλκοωαιοωυτίνεσ.  

Χθμικόσ τφποσ: Χαλκοχλωροωφλλθ α C55H72CuN405 

Περιγραφι: Κθρϊδεσ ςτερεό, του οποίου το χρϊμα ποικίλλει από κυανοπράςινο ζωσ βακφ 

πράςινο ανάλογα τθν πρϊτθ φλθ. 

Χρθςιμοποιείται ςτο τυρί Sage – Derby όςον αρκεί. 

Ε141(i) ΧΛΩΡΟΦΤΛΛΛΝΕ 

Οριςμόσ: Τα άλατα των χλωροωυλλινϊν λαμβάνονται με ςαπωνοποίθςθ εκχυλιςμάτων με 

διαλφτεσ ωυςικϊν ποικιλιϊν βρϊςιμων ωυτικϊν υλϊν, αγρωςτωδϊν, τριωυλλιοφ και 

τςουκνίδασ. Με τθ ςαπωνοποίθςθ απομακρφνονται οι μεκυλεςτερικζσ και ωυτολεςτερικζσ 

ομάδεσ ενϊ είναι δυνατό να διαςπαςτεί μερικϊσ ο κυκλοπεντενικόσ δακτφλιοσ. Οι 
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προκφπτουςεσ όξινεσ ομάδεσ εξουδετερϊνονται προσ ςχθματιςμό των αλάτων με κάλιο ι 

και  νάτριο. Τα προϊόντα του εμπορίου ζχουν τθ μορωι υδατικϊν διαλυμάτων ι 

αποξθραμζνων ςκονϊν.  

Χθμικόσ τφποσ: Χλωροωυλλίνθ α ( ςε μορωι οξζοσ ): C34H34N4O5 

Περιγραφι: Βακυπράςινθ ζωσ κυανόμαυρθ ςκόνθ. 

υντακτικόσ τφποσ: 

 

Χρθςιμοποιείται ςτο τυρί Sage – Derby όςον αρκεί. 

E 142 ΠΡΑΛΝΟ S 

Χθμικόσ τφποσ: C27H25N2NaO7S2 

Περιγραφι: Σκόνθ ι κόκκοι χρϊματοσ βακυμπλζ ι βακυπράςινου. 

υντακτικόσ τφποσ:  

 

Χρθςιμοποιείται ςτα εξισ προϊόντα: 

Βρϊςιμοσ ωλοιόσ τυριϊν και βρϊςιμα 
περιβλιματα  

Πςον αρκεί  

Αρωματιςμζνο λιωμζνο τυρί  
 

100 mg/kg  

Ραγωτά , Επιδόρπια γάλακτοσ 150 mg/kg 
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E 150α ΑΠΛΟ ΚΑΡΑΜΕΛΟΧΡΩΜΑ 

Οριςμόσ: Το απλό καραμελόχρωμα παραςκευάηεται με ελεγχόμενθ κερμικι κατεργαςία 
υδατανκράκων (κρεπτικζσ γλυκαντικζσ φλεσ του εμπορίου, κατάλλθλεσ για τρόωιμα, που 
είναι τα μονομερι γλυκόηθ και ωρουκτόηθ ι/και τα πολυμερι τουσ, π.χ. ςιρόπια γλυκόηθσ, 
ςακχαρόηθ ι/και ςιρόπια ιμβερτοςακχάρου και δεξτρόηθ). 
Περιγραφι: Υγρά ι ςτερεά χρϊματοσ ςκοτεινοφ καςτανοφ ζωσ μαφρου. 

E 150β ΚΑΤΣΛΚΟ ΚΕΛΩΔΕ ΚΑΡΑΜΕΛΟΧΡΩΜΑ 

Οριςμόσ: Το καυςτικό κειϊδεσ καραμελόχρωμα παραςκευάηεται με ελεγχόμενθ κερμικι 
κατεργαςία υδατανκράκων (κρεπτικζσ γλυκαντικζσ φλεσ του εμπορίου κατάλλθλεσ για 
τρόωιμα, που είναι τα μονομερι γλυκόηθ και ωρουκτόηθ ι/και τα πολυμερι τουσ,  π.χ. 
ςιρόπια γλυκόηθσ, ςακχαρόηθ ι/και ςιρόπια ιμβερτοςακχάρου και δεξτρόηθ), με ι χωρίσ 
οξζα ι αλκάλια, παρουςία κειωδϊν ενϊςεων (κειϊδεσ οξφ, κειϊδεσ και όξινο κειϊδεσ 
κάλιο, κειϊδεσ και όξινο κειϊδεσ νάτριο). 
Περιγραφι: Υγρά ι ςτερεά χρϊματοσ ςκοτεινοφ καςτανοφ ζωσ μαφρου. 

E150γ ΕΝΑΜΜΩΝΛΟ ΚΑΡΑΜΕΛΟΧΡΩΜΑ 

Οριςμόσ: Το εναμμϊνιο καραμελόχρωμα παραςκευάηεται με ελεγχόμενθ κερμικι 
κατεργαςία υδατανκράκων (κρεπτικζσ γλυκαντικζσ φλεσ του εμπορίουκατάλλθλεσ για 
τρόωιμα, που είναι τα μονομερι γλυκόηθ και ωρουκτόηθ ι/και τα πολυμερι τουσ, π.χ. 
ςιρόπια γλυκόηθσ, ςακχαρόηθ ι/και ςιρόπια ιμβερτοςακχάρου και δεξτρόηθ), με ι χωρίσ 
οξζα ι αλκάλια, παρουςία ενϊςεων του αμμωνίου (υδροξείδιο του αμμωνίου, ανκρακικό 
και όξινο ανκρακικό αμμϊνιο και ωωςωορικό αμμϊνιο). 
Περιγραφι: Υγρά ι ςτερεά χρϊματοσ ςκοτεινοφ καςτανοφ ζωσ μαφρου. 

E 150δ ΕΝΑΜΜΩΝΛΟ ΚΕΛΩΔΕ ΚΑΡΑΜΕΛΟΧΡΩΜΑ 

Οριςμόσ: Το εναμμϊνιο κειϊδεσ καραμελόχρωμα παραςκευάηεται με ελεγχόμενθ κερμικι 
κατεργαςία υδατανκράκων (κρεπτικζσ γλυκαντικζσ φλεσ του εμπορίου κατάλλθλεσ για 
τρόωιμα, που είναι τα μονομερι γλυκόηθ και ωρουκτόηθ ι/και τα πολυμερι τουσ, π.χ. 
ςιρόπια γλυκόηθσ, ςακχαρόηθ ι/και ςιρόπια ιμβερτοςακχάρου και δεξτρόηθ), με ι χωρίσ 
οξζα ι αλκάλια, παρουςία και κειωδϊν και εναμμωνίων ενϊςεων (κειϊδεσ οξφ, κειϊδεσ και 
όξινο κειϊδεσ κάλιο, κειϊδεσ και όξινο κειϊδεσ νάτριο, υδροξείδιο του αμμωνίου, 
ανκρακικό και όξινο ανκρακικό αμμϊνιο, ωωςωορικό αμμϊνιο, κειικό αμμϊνιο, κειϊδεσ και 
όξινο κειϊδεσ αμμϊνιο). 
Περιγραφι:  Υγρά ι ςτερεά χρϊματοσ ςκοτεινοφ καςτανοφ ζωσ μαφρου. 

Τα πρόςκετα Ε140i, ii, Ε141i, ii, Ε150α, Ε150β, Ε150γ, Ε150δ 

Χρθςιμοποιοφνται ςτα εξισ προϊόντα:  

Βρϊςιμοσ ωλοιόσ τυριοφ και βρϊςιμα περιβλιματα Ραγωτά και 

επιδόρπια γάλακτοσ 
Πςον αρκεί 

Αρωματιςμζνο λιωμζνο τυρί 100 mg/kg 
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E 151 ΛΑΜΠΡΟ ΜΑΤΡΟ BM, ΜΑΤΡΟ PN 

Χθμικόσ τφποσ: C28H17N5Na4O14S4 

Περιγραφι: Σκόνθ ι κόκκοι χρϊματοσ μαφρου. 

υντακτικόσ τφποσ:  

 

Χρθςιμοποιείται ςτα εξισ προϊόντα: 

Βρϊςιμοσ ωλοιόσ τυριοφ και βρϊςιμα 

περιβλιματα 
‘Πςον αρκεί  

Αρωματιςμζνο λιωμζνο τυρί 100 mg/kg 

Ραγωτά και επιδόρπια γάλακτοσ 150 mg/kg 

 

E 153 ΦΤΣΛΚΟ ΑΝΚΡΑΚΑ 

Οριςμόσ: Ο ωυτικόσ άνκρακασ παράγεται με απανκράκωςθ ωυτικϊν υλϊν, όπωσ ξφλο, 

κατάλοιπα κυτταρίνθσ, τφρωθ και ωλοιόσ κοκκοκαρφου και άλλων καρπϊν . Θ πρϊτθ φλθ 

απανκρακϊνεται ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ . Αποτελείται κυρίωσ από λεπτομεριςμζνο 

άνκρακα και μπορεί να περιζχει μικρζσ ποςότθτεσ αηϊτου, υδρογόνου και οξυγόνου. Μετά 

τθν παραςκευι, το προϊόν ενδζχεται να απορροωιςει κάποιο ποςοςτό υγραςίασ. 

Χθμικόσ τφποσ: C 

Περιγραφι: Μαφρθ ςκόνθ και άοςμθ. 

Χρθςιμοποιείται ςτα εξισ προϊόντα: 

Βρϊςιμοσ ωλοιόσ τυριοφ και βρϊςιμα 

περιβλιματα    Τυρί Morbier  
‘Πςον αρκεί  

Αρωματιςμζνο λιωμζνο τυρί 100 mg/kg 

Ραγωτά και επιδόρπια γάλακτοσ 150 mg/kg, 
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E 155 ΚΑΣΑΝΟ HT 

Χθμικόσ τφποσ: C27H18N4Na2O9S2 

Περιγραφι: Σκόνθ ι κόκκοι χρϊματοσ καςτανοκόκκινου 
υντακτικόσ τφποσ:  

 

Χρθςιμοποιείται ςτα εξισ προϊόντα: 

Βρϊςιμοσ ωλοιόσ τυριοφ και βρϊςιμα 

περιβλιματα  
‘Πςον αρκεί  

Ραγωτά και επιδόρπια γάλακτοσ  50 mg/kg 

Αρωματιςμζνο λιωμζνο τυρί 100 mg/kg 
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Ε 160 α(i) ΜΕΛΓΜΑΣΑ ΚΑΡΟΣΕΝΛΩΝ 

1.Φυτικά καροτζνια  

Οριςμόσ: Μείγματα καροτενίων λαμβάνονται από ωυςικζσ ποικιλίεσ εδϊδιμων ωυτϊν, 

καρότα, ωυτικά ζλαια, χορτάρι, ιμερο τριωφλλι (μθδικι ι ιμεροσ ) και τςουκνίδα (κνίδθ), 

δια εκχυλίςεωσ με διαλφτθ. Θ κφρια χρωςτικι αποτελείται από καροτενοειδι , μεταξφ των 

οποίων υπεριςχφει το β-καροτζνιο, ενϊ ενδζχεται να περιζχονται επίςθσ α-καροτζνιο, γ-

καροτζνιο και άλλεσ χρωςτικζσ. Εκτόσ από τισ χρωςτικζσ, το προϊόν ενδζχεται να περιζχει 

ζλαια, λίπθ και κθροφσ που αποτελοφν ωυςικά ςυςτατικά τθσ πρϊτθσ φλθσ.  

Περιγραφι: Κρφςταλλοι ι κρυςταλλικι ςκόνθ χρϊματοσ κόκκινου ι καςτανοκόκκινου. 

Χθμικόσ τφποσ: β-καροτζνιο : C40H56 

υντακτικόσ τφποσ: 

 

2 . Καροτζνια από ωφκθ  

Οριςμόσ: Μείγματα καροτενίων παράγονται επίςθσ από ωυςικζσ ποικιλίεσ των ωυκϊν 

Dunaliella salina, που ωφονται ςε μεγάλεσ αλμυρζσ λίμνεσ ςτθν Whyalla τθσ νότια 

Αυςτραλίασ . Το β-καροτζνιο λαμβάνεται δι’εκχυλίςεωσ με αικζριο ζλαιο . Θ κφρια χρωςτικι 

αποτελείται από καροτενοειδι μεταξφ των οποίων υπεριςχφει το β-καροτζνιο. 

Περιγραφι: Κρφςταλλοι ι κρυςταλλικι ςκόνθ χρϊματοσ κόκκινου ι καςτανοκόκκινου. 

Χθμικόσ τφποσ : β-καροτζνιο : C40H56 

Βρϊςιμοσ ωλοιόσ τυριοφ και βρϊςιμα περιβλιματα  
Βοφτυρο  

‘Πςον αρκεί  

Αρωματιςμζνο λιωμζνο τυρί 100 mg/kg 

Ραγωτά και επιδόρπια γάλακτοσ 150 mg/kg 
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E 160 β ΑΝΝΑΣΟ , ΜΠΛΞΛΝΘ , ΝΟΡΜΠΛΞΛΝΘ 

Χθμικόσ τφποσ: Μπιξίνθ : C25H30O4 , Νορμπιξίνθ : C24H28O4 

Περιγραφι: Σκόνθ, εναιϊρθμα ι διάλυμα χρϊματοσ καςτανοκόκκινου. 

υντακτικόσ τφποσ: 

Μπιξίνθ 

i) Εκχυλίςματα μπιξίνθσ και νορμπιξίνθσ με διαλφτεσ  

Οριςμόσ: Θ μπιξίνθ παραςκευάηεται με εκχφλιςθ του εξωτερικοφ περιβλιματοσ των 

ςπερμάτων του δζνδρου ανάττο (Bixa orella L. ) με ζναν ι περιςςότερουσ από τουσ διαλφτεσ 

ακετόνθ, μεκανόλθ, εξάνιο , διχλωρομεκάνιο ι διοξείδιο του άνκρακα, ακολουκοφμενθ από 

απομάκρυνςθ του διαλφτθ. Θ νορμπιξίνθ παραςκευάηεται με υδρόλιςθ του εκχυλίςματοσ 

μπιξίνθσ με υδατικά διαλφματα αλκαλίων. Θ μπιξίνθ και θ νορμπιξίνθ ενδζχεται να 

περιζχουν και άλλεσ φλεσ που ςυνεκχυλίηονται από τα ςπζρματα του δζνδρου ανάττο. 

Θ ςκόνθ μπιξίνθσ περιζχει πολλά χρωμοωόρα ςυςτατικά, από τα οποία το κυριότερο 

αυτοφςιο είναι θ μπιξίνθ και τα οποία απαντοφν τόςο ςε cis όςο και ςε trans μορωι, είναι δε 

δυνατόν να περιζχει επίςθσ προϊόντα κερμικισ διάςπαςθσ τθσ μπιξίνθσ. Θ ςκόνθ μπιξίνθσ 

περιζχει ωσ κφρια χρωςτικι το προιόν υδρόλυςθσ τθσ μπιξίνθσ ςε μορωι αλάτων με νάτριο ι 

κάλιο, απαντοφν δε τόςο τα cis όςο και τα trans ιςομερι. 

ii) Αλκαλικά εκχυλίςματα ανάττο 

Οριςμόσ: Το υδατοδιαλυτό ανάττο παραςκευάηεται με εκχφλιςθ του εξωτερικοφ 

περιβλιματοσ των ςπερμάτων του δζνδρου ανάττο (Bixa orellana L.) με υδατικά διαλφματα 

αλκαλίων. Το υδατοδιαλυτό ανάττο περιζχει ωσ κφρια χρωςτικι νορμπιξίνθσ το προιόν 

υδρόλυςθσ τθσ μπιξίνθσ, ςε μορωι αλάτων με νάτριο ι κάλιο, απαντοφν δε τόςο τα cis όςο 

και τα trans ιςομερι. 

iii) Εκχυλίςματα ανάττο ςε ζλαιο 

Οριςμόσ: Τα εκχυλίςματα ανάττο ςε ζλαιο, ςε μορωι διαλφματοσ ι εναιωριματοσ, 

παραςκευάηονται με εκχφλιςθ του εξωτερικοφ περιβλιματοσ των ςπερμάτων του δζνδρου 

ανάττο (Bixa orella L. ) με βρϊςιμα ωυτικά ζλαια.  
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Τα εκχυλίςματα ανάττο ςε ζλαιο περιζχουν πολλά χρωμοωόρα ςυςτατικά, από τα οποία το 

κυριότερο αυτοφςιο είναι θ μπιξίνθ και τα οποία απαντοφν τόςο ςε cis αλλά και ςε trans 

μορωι, είναι δε δυνατόν να περιζχουν επίςθσ προϊόντα κερμικισ διάςπαςθσ τθσ μπιξίνθσ. 

Τρόωιμα που επιτρζπεται θ προςκικθ χρωςτικισ Ε160β 

Ραγωτά 
Βρϊςιμοσ ωλοιόσ τυριοφ 

20 mg/kg 

Αρωματιςμζνο λιωμζνο τυρί 15 mg/kg 

Ρορτοκαλί , κίτρινο και υπόλευκο 
τυρί , που ζχει υποςτεί ωρίμανςθ , 
μθ αρωματιςμζνο τυρί 

15 mg/kg 

Επιδόρπια γάλακτοσ 10 mg/kg 

Τυρί Red Leicester 
Τυρί Cheddar Σκωτίασ 

50 mg/kg 

Τυρί Μimolette 35 mg/kg 

Μθ αρωματιςμζνο λιωμζνο τυρί  Πςον αρκεί 

 

Ε 160 γ ΕΚΧΤΛΛΜΑ ΠΑΠΡΛΚΑ , ΚΑΨΑΝΚΛΝΘ , ΚΑΨΟΡΟΤΜΠΛΝΘ 

Οριςμόσ: Το εκχφλιςμα πάπρικασ λαμβάνεται με εκχφλιςθ τθσ πάπρικασ, δθλαδι του καρποφ 

–με ι χωρίσ ςπζρματα- ωυςικϊν ποικιλιϊν του ωυτοφ Capsicum annuum L. , και περιζχει τισ 

κυριότερεσ χρωςτικζσ αυτοφ του καρυκεφματοσ, που είναι θ καψανκίνθ και θ 

καψορουμπίνθ. Ρεριζχει επίςθσ μεγάλθ ποικιλία άλλων χρωμοωόρων ενϊςεων. 

Χθμικόσ τφποσ: Καψανκίνθ C40H56O3 , Καψορουμπίνθ C40H56O3 

Περιγραφι: Βακυκόκκινο παχφρρευςτο υγρό. 

υντακτικόσ τφποσ: 

Καψανκίνθ 

Χρθςιμοποιείται ςε μθ αρωματιςμζνα λιωμζνα  τυριά ςε δόςεισ όςον αρκεί. 
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E 160 δ ΛΤΚΟΠΕΝΛΟ 
 
Οριςμόσ: Το λυκοπζνιο λαμβάνεται με εκχφλιςθ με διαλφτεσ ωυςικϊν ποικιλιϊν τθσ τομάτασ 
(Lycopersicon esculentum L.), ακολουκοφμενθ από απομάκρυνςθ του διαλφτθ. Το κφριο 
χρωμοωόρο ςυςτατικό τθσ τομάτασ είναι το λυκοπζνιο ενϊ ςε μικρζσ ποςότθτεσ απαντοφν 
και άλλα καροτενοειδι. 
 
Χθμικόσ τφποσ: C40H56 
 
Περιγραφι: Βακυκόκκινο παχφρρευςτο υγρό. 
 

υντακτικόσ τφποσ:  

 

 
 
Χρθςιμοποιείται  ςτα εξισ προϊόντα: 

 
Βρϊςιμοσ ωλοιόσ τυριοφ και βρϊςιμα περιβλιματα  ‘Πςον αρκεί  

Αρωματιςμζνο λιωμζνο τυρί 100 mg/kg 

Ραγωτά και επιδόρπια γάλακτοσ 150 mg/kg 

 

E 160 ε Β-ΑΠΟ-8′-ΚΑΡΟΣΕΝΑΛΘ (C30) 
 
Χθμικόσ τφποσ:  C30H40O 
 
Περιγραφι: Κρφςταλλοι με μεταλλικι λάμψθ ι κρυςταλλικι ςκόνθ χρϊματοσ  
ςκοτεινοφ ιϊδουσ. 
υντακτικόσ τφποσ:  
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E 160 ςτ ΑΛΚΤΛΕΣΕΡΑ ΣΟΤ Β-ΑΠΟ-ΚΑΡΟΣΕΝΛΚΟΤ ΟΞΕΟ (C30) 

 
Χθμικόσ τφποσ: C32H44O2 

 
Περιγραφι: Κρφςταλλοι ι κρυςταλλικι ςκόνθ χρϊματοσ κόκκινου ζωσ κοκκινοϊϊδουσ. 
 

υντακτικόσ τφποσ:  

 

E 161 β ΛΟΤΣΕΪΝΘ 
 
Οριςμόσ: Θ λουτεΐνθ λαμβάνεται με εκχφλιςθ με διαλφτεσ ωυςικϊν ποικιλιϊν βρϊςιμων 
καρπϊν και ωυτϊν, αγρωςτωδϊν, τριωυλλιοφ (αλωάλωα) και Tagetes erecta. Το κφριο 
χρωμοωόρο ςυςτατικό είναι τα καροτενοειδι, μεταξφ των οποίων θ λουτεΐνθ και οι εςτζρεσ 
τθσ με λιπαρά οξζα περιζχονται ςτθ μεγαλφτερθ αναλογία ενϊ ςε διάωορεσ ποςότθτεσ 
απαντοφν καροτζνια. 
Χθμικόσ τφποσ: C40H56O2 

 
Περιγραφι: Σκοτεινόχρωμο κιτρινοκάςτανο υγρό 
 
υντακτικόσ τφποσ:  
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Τα πρόςκετα Ε160δ, Ε160ε, Ε160ςτ, Ε161β χρθςιμοποιοφνται ςτα εξισ προϊόντα: 

Βρϊςιμοσ ωλοιόσ τυριοφ και βρϊςιμα περιβλιματα  
Βοφτυρο  

‘Πςον αρκεί  

Αρωματιςμζνο λιωμζνο τυρί 100 mg/kg 

Ραγωτά και επιδόρπια γάλακτοσ 150 mg/kg 

 

E 162 ΕΡΤΚΡΑ ΧΡΩΣΛΚΘ ΣΘ ΡΛΗΑ ΣΩΝ ΣΕΤΣΛΩΝ, ΒΕΣΑΝΛΝΘ 

Οριςμόσ: Θ ερυκρά χρωςτικι τεφτλων λαμβάνεται από τθ ρίηα ωυςικϊν ποικιλιϊν των 

ερυκρϊν τεφτλων (Beta vulgaris L. var. rubra) ωσ κακαρόσ χυμόσ με ζκκλιψθ των τεφτλων ι 

ωσ υδατικό εκχφλιςμα από τεμαχιςμζνεσ ρίηεσ τεφτλων και εν ςυνεχεία εμπλουτιςμό ςτθ 

δραςτικι ουςία. Το κφριο χρωμοωόρο ςυςτατικό είναι οι βετακυανίνεσ (κόκκινεσ), από τισ 

οποίεσ θ βετανίνθ περιζχεται ςε αναλογία 75-95 %. 

Χθμικόσ τφποσ: Βετανίνθ C24H26N2O13 

Περιγραφι: Υγρό, πολτόσ, ςκόνθ ι ςτερεό κόκκινου ι βακυκόκκινου χρϊματοσ. 

υντακτικόσ τφποσ:  

 

Βρϊςιμοσ ωλοιόσ τυριοφ και βρϊςιμα περιβλιματα  
Ραγωτά και επιδόρπια γάλακτοσ 

‘Πςον αρκεί  

Αρωματιςμζνο λιωμζνο τυρί 100 mg/kg 
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 Ε 163 ΑΝΚΟΚΤΑΝΕ (ΑΝΚΟΚΤΑΝΛΝΕ ) 

Οριςμόσ : Οι ανκοκυάνεσ λαμβάνονται με εκχφλιςθ με νερό εμπλουτιςμζνο με 

κειϊδθ ιόντα, οξινιςμζνο νερό, διοξείδιο του άνκρακα, μεκανόλθ ι αικανόλθ, από 

ωυςικζσ ποικιλίεσ βρϊςιμων οπωροκθπευτικϊν . Οι ανκοκυάνεσ περιζχουν τα ίδια 

ςυςτατικά με τθν πρϊτθ φλθ, ςυγκεκριμζνα ανκοκυανίδεσ, ταννίνεσ, ςάκχαρα, 

ανόργανα άλατα κ.λπ., αλλά όχι ςτισ ίδιεσ αναλογίεσ. 

Χθμικόσ τφποσ: Κυανιδίνθ : C15H11O6Cl,  

Περιγραφι: Υγρό, ςκόνθ ι πολτόσ  ιωδοκόκκινου χρϊματοσ με ελαωρά χαρακτθριςτικά 

οςμι. 

υντακτικόσ τφποσ:  

Κυανιδίνθ 

Χρθςιμοποιείται ςτα εξισ προϊόντα: 

Βρϊςιμοσ ωλοιόσ τυριοφ και βρϊςιμα περιβλιματα  
Ραγωτά και επιδόρπια γάλακτοσ 
Τυρί με κόκκινα ¨νερά¨ 

‘Πςον αρκεί  

Αρωματιςμζνο λιωμζνο τυρί 100 mg/kg 

 

Ε 170 ΑΝΚΡΑΚΛΚΟ ΑΒΕΣΛΟ  

Χθμικόσ τφποσ : CaCO3 

Περιγραφι : Λευκι κρυςταλλικι ι άμορωθ ςκόνθ, άοςμθ και άγευςτθ. 

υντακτικόσ τφποσ :  

 

Χρθςιμοποιείται ςε τυρί ωρίμανςθσ, ςε ωζτεσ και τριμμζνο ςε δόςεισ όςον αρκεί . 
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E 171 ΔΛΟΞΕΛΔΛΟ ΣΟΤ ΣΛΣΑΝΛΟΤ 

Χθμικόσ τφποσ : TiO2 

Περιγραφι : Άμορωθ λευκι ςκόνθ 

υντακτικόσ τφποσ : 

  

E 172 ΟΞΕΛΔΛΑ ΣΟΤ ΛΔΘΡΟΤ ΚΑΛ ΤΔΡΟΞΕΛΔΛΑ ΣΟΤ ΛΔΘΡΟΤ 

Χθμικόσ τφποσ:  

1) Οξείδιο του ςιδιρου κίτρινο: FeO(OH)·Θ2O 

2) Οξείδιο του ςιδιρου κόκκινο: Fe2O3 

3) Οξείδιο του ςιδιρου μαφρο: FeΟ·Fe2O3 

Περιγραφι: Σκόνθ χρϊματοσ κίτρινου, κόκκινου, καςτανοφ ι μαφρου ςε διάωορεσ 

αποχρϊςεισ. 

υντακτικόσ τφποσ: 

1)   2) 3)  

Τα πρόςκετα Ε170, Ε171, Ε172 χρθςιμοποιοφνται ςτα εξισ προϊόντα: 

Βρϊςιμοσ ωλοιόσ τυριοφ και βρϊςιμα περιβλιματα  
Ραγωτά και επιδόρπια γάλακτοσ 
 

‘Πςον αρκεί  

Αρωματιςμζνο λιωμζνο τυρί 100 mg/kg 
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Ε 180 ΛΛΚΟΡΟΤΜΠΛΝΘ ΒΚ 

Οριςμόσ: Θ λικορουμπίνθ ΒΚ ςυνίςταται κυρίωσ από 3-υδροξυ-4(4-μεκυλο-2-

ςουλωοωαινυηο)-2-ναωκαλινο-καρβονικό αςβζςτιο και βοθκθτικζσ χρωςτικζσ φλεσ, μαηί με 

νερό και χλωριοφχο ι/και κειικό αςβζςτιο ωσ τα κφρια άχρωμα ςυςτατικά . 

Χθμικόσ τφποσ: C18H12CaN2O6S 

Περιγραφι: Κόκκινθ ςκόνθ. 

υντακτικόσ τφποσ: 

 

Χρθςιμοποιείται ςτο βρϊςιμο ωλοιό τυριϊν ςε δόςεισ όςον αρκεί . 
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3.2 ΤΝΣΘΡΘΣΛΚΑ ΚΑΛ ΑΝΣΛΟΞΕΛΔΩΣΛΚΑ 

3.2.1 ΣΡΟΠΟ ΔΡΑΘ ΣΩΝ ΤΝΣΘΡΘΣΛΚΩΝ 

Τα ςυντθρθτικά μποροφν να αναςτζλλουν τθν ανάπτυξθ των μικροοργανιςμϊν ( 

βακτθριοςτατικά, μυκθτοςτατικά ) ι να καταςτρζωουν τουσ μικροοργανιςμοφσ 

(βακτθριοκτόνα, μυκθτοκτόνα, ςποριοκτόνα ι ιοκτόνα ). Σε πολφ μεγάλεσ αραιϊςεισ 

οριςμζνεσ χθμικζσ ουςίεσ μπορεί να αποτελοφν κρεπτικά ςυςτατικά για τουσ 

μικροοργανιςμοφσ. Σχετικά μεγαλφτερεσ ποςότθτεσ αναςτζλλουν τθν ανάπτυξθ των 

μικροοργανιςμϊν και ακόμθ μεγαλφτερεσ ποςότθτεσ μπορεί να καταςτρζψουν 

οριςμζνουσ ι όλουσ τουσ μικροοργανιςμοφσ. Πςο μεγαλφτερθ είναι θ ςυγκζντρωςθ 

τθσ χθμικισ ουςίασ, τόςο πιο αποτελεςματικι είναι θ δράςθ τθσ. Φυςικά πολφ 

μεγάλεσ ςυγκεντρϊςεισ δεν είναι επικυμθτζσ, επειδι μειϊνουν τθν ποιότθτα του 

τροωίμου και κεωροφνται τοξικζσ για τουσ καταναλωτζσ. 

Οι περιςςότερεσ βακτθριοςτατικζσ ουςίεσ που προςτίκενται ςτα τρόωιμα ζχουν τθν 

ιδιότθτα να μειϊνουν τθν ενεργότθτα νεροφ του τροωίμου ςε τιμζσ χαμθλότερεσ από εκείνεσ 

που απαιτοφνται για τθν ανάπτυξθ των βακτθρίων. Το αλάτι και θ ηάχαρθ είναι δφο από τισ 

πιο ςθμαντικζσ βακτθριοςτατικζσ ενϊςεισ. Τα ςυντθρθτικά επθρεάηουν τθν ανάπτυξθ των 

μικροοργανιςμϊν με τουσ παρακάτω μθχανιςμοφσ: 

- Επθρεάηουν το γενετικό ςφςτθμα των μικροοργανιςμών. Τα ςυντθρθτικά 

ειςζρχονται ςτο κφτταρο των μικροοργανιςμϊν, προςβάλλουν τα ριβοςϊματα και 

αναςτζλλουν τθ ςφνκεςθ των πρωτεϊνϊν. 

- Προκαλοφν μεταβολζσ ςτο κυτταρικό τοίχωμα ι ςτθν κυτταρικι μεμβράνθ των 

μικροοργανιςμών. Θ χθμικι ουςία δεν χρειάηεται να ειςζλκει ςτο κφτταρο για να 

αναςταλεί θ ανάπτυξθ, αλλά αντιδρά με το κυτταρικό τοίχωμα και μεταβάλει τθ 

διαπερατότθτα τθσ μεμβράνθσ. Ζτςι δυςχεραίνεται θ δίοδοσ των κρεπτικϊν 

ςυςτατικϊν ςτο κφτταρο ι επιτρζπεται θ διαρροι των κυτταρικϊν ςυςτατικϊν από 

το κφτταρο. 

- Αναςτζλλουν τθ δράςθ των ενηφμων των μικροοργανιςμών. Υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ 

των αλάτων μειϊνουν τθ δραςτικότθτα των ενηφμων. Μεταβολζσ ςτο pH 

αναςτζλλουν τθ δράςθ των ενηφμων και παρεμποδίηουν τον πολλαπλαςιαςμό των 

μικροοργανιςμϊν. 
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3.2.2 ΕΠΛΣΡΕΠΟΜΕΝΑ ΤΝΣΘΡΘΣΛΚΑ  

Ε 200 ΟΡΒΛΚΟ ΟΞΤ 

Χθμικόσ τφποσ: C6H8O2 

Περιγραφι: Λευκι κρυςταλλικι ςκόνθ. 

υντακτικόσ τφποσ: 

 

Ε201 ΟΡΒΛΚΟ ΝΑΣΡΛΟ  

Χθμικόσ τφποσ : C6H7NaO2 

Περιγραφι : Λευκι κρυςταλλικι ςκόνθ 

υντακτικόσ τφποσ :  

 

Ε 202 ΟΡΒΛΚΟ ΚΑΛΛΟ 

Χθμικόσ τφποσ : C7H7KO2 

Περιγραφι : Λευκοί ι υποκίτρινοι κρυςταλλικοί κόκκοι ι κρυςταλλικι ςκόνθ. 

υντακτικόσ τφποσ : 

 

Τα πρόςκετα Ε201, Ε202 χρθςιμοποιοφνται ςτα εξισ προϊόντα:  

Τυριά χωρίσ ωρίμανςθ με αλοιωϊδθ υωι, 

ωρζςκα τυριά με αλοιωϊδθ υωι ι τυριά 

κρζμα 

Μθ αρωματιςμζνο λιωμζνο τυρί  

2 g/kg εκωραηόμενα ωσ ςορβικό οξφ, 

το κακζνα μόνο του ι μίγμα τουσ  
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Ε 203 ΟΡΒΛΚΟ ΑΒΕΣΛΟ  

Χθμικόσ τφποσ: CaC12H12O4 

Περιγραφι: Λευκι κρυςταλλικι ςκόνθ. 

υντακτικόσ τφποσ: 

 

Οι ςορβικζσ ενϊςεισ, χάρθν ςυντομίασ ονομάηονται ςορβικά και ςυμβολίηονται Sa . Το 

ςορβικό οξφ (Ε200) και τα άλατα του, ςορβικό κάλιο( Ε 202) και ςορβικό αςβζςτιο (Ε 203) 

είναι αντιβακτθριακοί παράγοντεσ . 

Ρροϊόντα που χρθςιμοποιοφνται τα ςορβικά:  

Τυρί προςυςκευαςμζνο ςε ωζτεσ 1 g/kg 

Τυρί χωρίσ ωρίμανςθ 1 g/kg 

Ανακατεργαςμζνο τυρί 2 g/kg 

Τυρί ςε ςτρϊςεισ και τυρί με πρόςκετα τρόωιμα 2 g/kg 

Επιδόρπια που βαςίηονται ςε γαλακτοκομικά 
που δεν ζχουν υποςτεί κερμικι επεξεργαςία 

0,3 g/kg 

Απομιμιςεισ τυριοφ με βάςθ πρωτεΐνεσ 2 g/kg 

Τυρί και απομιμιςεισ τυριϊν με βάςθ 
πρωτεΐνεσ(επιωανειακι κατεργαςία μόνο) 

Πςον αρκεί  

Ρθγμζνο γάλα 1 g/l 

 

Ε 210 ΒΕΝΗΟΪΚΟ ΟΞΤ 

Χθμικόσ τφποσ: C6H5COOH 

Περιγραφι :Λευκι κρυςταλλικι ςκόνθ. 

υντακτικόσ τφποσ: 
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Ε 211 ΒΕΝΗΟΛΚΟ ΝΑΣΡΛΟ   

Χθμικόσ τφποσ: C7H5O2Na 

Περιγραφι: Λευκό, ςχεδόν άοςμο, κρυςταλλικό ςτερεό ςε ςκόνθ ι κόκκουσ . 

υντακτικόσ τφποσ: 

  

Ε 212 ΒΕΝΗΟΛΚΟ ΚΑΛΛΟ  

Χθμικόσ τφποσ: C7H5KO2 

Περιγραφι: Λευκι κρυςταλλικι ςκόνθ . 

υντακτικόσ τφποσ: 

 

Ε 213 ΒΕΝΗΟΛΚΟ ΑΒΕΣΛΟ  

Χθμικόσ τφποσ: C14H10O4Ca 

Περιγραφι: Λευκι κρυςταλλικι ςκόνθ. 

υντακτικόσ τφποσ: 

 

Οι βενηοϊκζσ ενϊςεισ χάρθν ςυντομίασ ονομάηονται και βενηοϊκά και ςυμβολίηονται Ba . 

Χρθςιμοποιοφνται ςε επιδόρπια που βαςίηονται ςε γαλακτοκομικά που δεν ζχουν υποςτεί 

κερμικι επεξεργαςία, μόνα τουσ ι ςε ςυνδυαςμό με τα Sa ςε ανϊτερεσ δόςεισ των 300 

εκωραηόμενα ςε ελεφκερο οξφ και ςτα παρακάτω προιόντα: 
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Τυρί προςυςκευαςμζνο ςε ωζτεσ 1 g/kg 

Τυρί χωρίσ ωρίμανςθ 1 g/kg 

Ανακατεργαςμζνο τυρί 2 g/kg 

Τυρί ςε ςτρϊςεισ και τυρί με πρόςκετα 
τρόωιμα 

2 g/kg 

Επιδόρπια που βαςίηονται ςε γαλακτοκομικά 
που δεν ζχουν υποςτεί κερμικι επεξεργαςία 

0,3 g/kg 

Απομιμιςεισ τυριοφ με βάςθ πρωτεΐνεσ 2 g/kg 

Τυρί και απομιμιςεισ τυριϊν με βάςθ 
πρωτεΐνεσ(επιωανειακι κατεργαςία μόνο) 

Πςον αρκεί  

Ρθγμζνο γάλα 1 g/l 

 

Ε 214 p ΤΔΡΟΞΤΒΕΝΗΟΪΚΟ ΑΛΚΤΛΛΟ 

Χθμικόσ τφποσ: C9H10O3 

Περιγραφι: Σχεδόν άοςμοι, μικροί άχρωμοι κρφςταλλοι ι λευκι κρυςταλλικι ςκόνθ 

υντακτικόσ τφποσ:  

 

Ε 215 ΑΛΑ ΜΕ ΝΑΣΡΛΟ ΣΟΤ p ΤΔΡΟΞΤΒΕΝΗΟΪΚΟΤ ΑΛΚΤΛΛΟΤ 

Χθμικόσ τφποσ: C9H9NaO3 

Περιγραφι: Λευκι κρυςταλλικι υγροςκοπικι ςκόνθ  

υντακτικόσ τφποσ:  
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Ε 218 p-ΤΔΡΟΞΤΒΕΝΗΟΪΚΟ ΜΕΚΤΛΛΟ 

Χθμικόσ τφποσ: C8H8O3 

Περιγραφι: Σχεδόν άοςμοι, μικροί άχρωμοι κρφςταλλοι ι λευκι κρυςταλλικι ςκόνθ 

υντακτικόσ τφποσ:  

 

Ε 219 ΑΛΑ ΜΕ ΝΑΣΡΛΟ ΣΟΤ p-ΤΔΡΟΞΤΒΕΝΗΟΪΚΟΤ ΜΕΚΤΛΛΟΤ 

Χθμικόσ τφποσ: C8H7O3Na 

Περιγραφι: Λευκι υγροςκοπικι ςκόνθ 

υντακτικόσ τφποσ:  

 

Σα πρόςκετα Ε214, Ε215, Ε218, Ε219 χρθςιμοποιοφνται ςτα εξισ προιόντα μόνα τουσ ι ςε 

ςυνδυαςμό:  

Τυρί προςυςκευαςμζνο ςε ωζτεσ 1 g/kg 

Τυρί χωρίσ ωρίμανςθ 1 g/kg 

Ανακατεργαςμζνο τυρί 2 g/kg 

Τυρί ςε ςτρϊςεισ και τυρί με πρόςκετα 
τρόωιμα 

2 g/kg 

Επιδόρπια που βαςίηονται ςε γαλακτοκομικά 
που δεν ζχουν υποςτεί κερμικι επεξεργαςία 

0,3 g/kg 

Απομιμιςεισ τυριοφ με βάςθ πρωτεΐνεσ 2 g/kg 

Τυρί και απομιμιςεισ τυριϊν με βάςθ 
πρωτεΐνεσ(επιωανειακι κατεργαςία μόνο) 

Πςον αρκεί  

Ρθγμζνο γάλα 1 g/l 
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Ε 234 ΝΛΛΝΘ 

Οριςμόσ: Θ νιςίνθ ςυνίςταται από πολλά ςυγγενι πολυπεπτίδια τα οποία παράγονται από 

αγριοςτελζχθ Streptococcus lactis, ομάδα N.Lancefield . 

Χθμικόσ τφποσ: C143H230N42O37S7 

Περιγραφι: Λευκι ςκόνθ. 

υντακτικόσ τφποσ: 

 

Χρθςιμοποιείται ςτα εξισ προϊόντα:  

Ωριμαςμζνο τυρί και 
 ανακατεργαςμζνο τυρί 

12,5 mg/kg 

Clotted cream  10 mg/kg 

Mascarpone 10 mg/kg 
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Ε 235 ΝΑΣΑΜΤΚΛΝΘ 

Οριςμόσ: Θ ναταμυκίνθ είναι μυκθτοκτόνο τθσ ομάδασ των πολυενιδϊν μακρολιδϊν και 

παράγεται από άγρια ςτελζχθ Streptomyces natalensis ι Streptococcus lactis. 

Χθμικόσ τφποσ: C33H44NO13 

Περιγραφι: Λευκι ζωσ υπόλευκθ κρυςταλλικι ςκόνθ . 

υντακτικόσ τφποσ: 

 

Επεξεργαςία τθσ επιωάνειασ των τυριϊν  
- Σκλθρϊν 
- Θμίςκλθρων  
- Θμιμαλακϊν 

1 mg/dm2 επιωανείασ, (απουςία 
ςε βάκοσ 5 mm) 

 

Ε 239 ΕΞΑΜΕΚΤΛΕΝΟΣΕΣΡΑΜΛΝΘ 

Χθμικόσ τφποσ : C8H18N6O2 

Περιγραφι : Άχρωμθ ι λευκι κρυςταλλικι ςκόνθ  

υντακτικόσ τφποσ : 

 

Θ εξαμεκυλοτετραμίνθ χρθςιμοποιείται ςτο τυρί Provolone ςε ανϊτατθ δοςθ25 mg/kg 

κατάλοιπα, εκωραηόμενα ωσ ωορμαλδεψδθ. 
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Ε 249 ΝΛΣΡΩΔΕ ΚΑΛΛΟ 

Χθμικόσ τφποσ: KNO2 

Περιγραφι: Λευκοί ι ελαωρϊσ κίτρινοι κόκκοι, υγροποιοφμενοι κατόπιν απορροωιςεωσ 
υδρατμϊν 
υντακτικόσ τφποσ: 

 

Ε 250 ΝΛΣΡΩΔΕ ΝΑΣΡΛΟ 

Χθμικόσ τφποσ: NNaO2 

Περιγραφι: Λευκι κρυςταλλικι ςκόνθ ι υποκίτρινοι ςβϊλοι 

υντακτικόσ τφποσ:  

 

Τα πρόςκετα Ε249, Ε250 χρθςιμοποιοφνται  

Τυριά χωρίσ ωρίμανςθ με αλοιωϊδθ υωι, ωρζςκα τυριά 

με αλοιωϊδθ υωι ι τυριά κρζμα 

2 mg/kg 

 

Ε 251 ΝΛΣΡΛΚΟ ΝΑΣΡΛΟ 

Χθμικόσ τφποσ: NaNO3  

Περιγραφι: Λευκι, κρυςταλλικι, ελαωρϊσ υγροςκοπικι ςκόνθ 

υντακτικόσ τφποσ: 
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Ε 252 ΝΛΣΡΛΚΟ ΚΑΛΛΟ 

Χθμικόσ τφποσ: KNO3  

Περιγραφι: Λευκι κρυςταλλικι ςκόνθ ι διαωανι πρίςματα με ψυχρι, αλμυρι και δριμεία 

γεφςθ . 

υντακτικόσ τφποσ: 

 

Τα πρόςκετα Ε251, Ε252 χρθςιμοποιοφνται ςτα εξισ προϊόντα: 

Σκλθρό , θμίςκλθρο και θμιμαλακό τυρί 
Απομίμθςθ τυριοφ με βάςθ γαλακτοκομικά 

προϊόντα 
50 mg/kg εκωραηόμενο ωσ NaNO2 

Τυριά χωρίσ ωρίμανςθ με αλοιωϊδθ υωι, 
ωρζςκα τυριά με αλοιωϊδθ υωι ι τυριά κρζμα 

10 mg/kg εκωραηόμενα ωσ νιτρικά 
ιόντα  

 

Ε 270 ΓΑΛΑΚΣΛΚΟ ΟΞΤ 

Χθμικόσ τφποσ: C3H6O3 

Περιγραφι: Άχρωμο ι υποκίτρινο, ςχεδόν άοςμο ςιροπϊδεσ υγρό με όξινθ γεφςθ, 
αποτελοφμενο από μείγμα γαλακτικοφ οξζοσ (C3H6O3) και λακτιδίου του γαλακτικοφ οξζοσ 
(C6H10O5). Λαμβάνεται ωσ προϊόν τθσ γαλακτικισ ηφμωςθσ των ςακχάρων ι 
παραςκευάηεται ςυνκετικϊσ 
υντακτικόσ τφποσ:  
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Ε 283 ΠΡΟΠΛΟΝΛΚΟ ΚΑΛΛΟ  

Χθμικόσ τφποσ: C3H5KO2 

Περιγραφι: Λευκι κρυςταλλικι ςκόνθ. 

υντακτικόσ τφποσ: 

 

Τυρί και απομίμθςθ τυριοφ (επιωανειακι 
επεξεργαςία ) 

Πςον αρκεί 

 

E 1105 ΛΤΟΗΤΜΘ 

Χθμικόσ τφποσ: C99H159N37O23 

Περιγραφι: Λευκι, άοςμθ ςκόνθ. 

υντακτικόσ τφποσ: 

 

Χρθςιμοποιείται ςε ωριμαςμζνο τυρί ςε δόςεισ όςον αρκεί . 
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3.2.3 ΕΠΛΣΡΕΠΟΜΕΝΑ ΑΝΣΛΟΞΕΛΔΩΣΛΚΑ 

Ε 300 ΑΚΟΡΒΛΚΟ ΟΞΤ 

Χθμικόσ τφποσ: C6H8O6  

Περιγραφι: Λευκι ζωσ υποκίτρινθ, άοςμθ κρυςταλλικι ςκόνθ. 

υντακτικόσ τφποσ:  

 

E 301 ΑΚΟΡΒΛΚΟ ΝΑΣΡΛΟ 

Χθμικόσ τφποσ: C6H7NaO6 

Περιγραφι: Λευκι ζωσ υποκίτρινθ, άοςμθ κρυςταλλικι ςκόνθ. 

υντακτικόσ τφποσ: 

 

Ε 302 ΑΚΟΡΒΛΚΟ ΑΒΕΣΛΟ 

Χθμικόσ τφποσ: C12H14CaO12 

Περιγραφι: Λευκι ζωσ ελαωρϊσ γκριηοκίτρινθ, άοςμθ κρυςταλλικι ςκόνθ. 

υντακτικόσ τφποσ:  
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Ε 304 (i) ΠΑΛΜΛΣΛΚΟ ΑΚΟΡΒΤΛΛΟ  

Χθμικόσ τφποσ : C22H38O7 

Περιγραφι : Λευκό ι κιτρινόλευκο ςτερεό με οςμι εςπεροειδϊν. 

υντακτικόσ τφποσ  : 

 

Ε 304 (II) ΣΕΑΣΛΚΟ ΑΚΟΡΒΤΛΛΟ 

Χθμικόσ τφποσ: C24H42O7  

Περιγραφι: Λευκό ι κιτρινόλευκο ςτερεό με οςμι εςπεροειδϊν. 

υντακτικόσ τφποσ: 

 

Τα πρόςκετα Ε300, Ε301, Ε302, Ε304(i), Ε304(ii) χρθςιμοποιοφνται ςτο μερικϊσ 

αωυδατωμζνο και αωυδατωμζνο γάλα ςε ποςότθτεσ όςον αρκεί.  

Ε 310 ΓΑΛΛΛΚΟ ΠΡΟΠΤΛΕΣΕΡΑ 

Χθμικόσ τφποσ: C10H12O5 

Περιγραφι: Λευκό ζωσ υπόλευκο, κρυςταλλικό, άοςμο ςτερεό 

υντακτικόσ τφποσ: 
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Ε 311 ΓΑΛΛΛΚΟ ΟΚΣΤΛΕΣΕΡΑ 

Χθμικόσ τφποσ : C15H22O5 
 
Περιγραφι: Λευκό ζωσ υπόλευκο, άοςμο ςτερεό 

 
υντακτικόσ τφποσ:  

 
Ε 312 ΓΑΛΛΛΚΟ ΔΩΔΕΚΤΛΕΣΕΡΑ 
 
Χθμικόσ τφποσ : C19H30O5 
 
Περιγραφι : Λευκό ι υπόλευκο άοςμο ςτερεό. 
 
υντακτικόσ τφποσ :  

 
Τα πρόςκετα Ε310, Ε311, Ε312 χρθςιμοποιοφνται ςτα εξισ προϊόντα: 

Γάλα ςε ςκόνθ για μθχανιματα 

πωλιςεωσ  

200 mg/kg (εςτζρεσ του γαλλ.οξζοσ και 

BHA , μόνα ι ςε ςυνδυαςμό) 

εκωραηόμενα επί λιπαρϊν ουςιϊν  
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Ε 320 ΒΟΤΣΤΛΟΫΔΡΟΞΛΑΝΛΟΛΘ (BHA) 

Χθμικόσ τφποσ: C11H16O2 

Περιγραφι: Κρφςταλλοι ι κθρϊδεσ ςτερεό, λευκοφ ι υποκίτρινου χρϊματοσ, με ελαωρϊσ 

αρωματικι οςμι 

υντακτικόσ τφποσ: 

 

Ε 321 ΒΟΤΣΤΛΛΚΟ- ΤΔΡΟΞΤΣΟΤΛΟΤΟΛΛΟ (BHT) 

Χθμικόσ τφποσ: C15H24O 

Περιγραφι: Λευκι, κρυςταλλικι ςκόνθ, άοςμθ ι με μια ιδιαίτερθ χαρακτθριςτικι οςμι. 

υντακτικόσ τφποσ: 

 

Τα πρόςκετα Ε 320, Ε321 χρθςιμοποιοφνται ςτα εξισ προϊόντα:  

Γάλα ςε ςκόνθ για μθχανιματα πωλιςεωσ  200 mg/kg (εςτζρεσ του γαλλ.οξζοσ και BHA , 

μόνα ι ςε ςυνδυαςμό) εκωραηόμενα επί 

λιπαρϊν ουςιϊν  
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3.3 ΣΑΚΕΡΟΠΟΛΘΣΕ, ΓΑΛΑΚΣΩΜΑΣΟΠΟΛΘΣΕ ΚΑΛ ΠΘΚΣΛΚΟΛ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ 

ΑΡΧΘ ΔΡΑΘ ΣΩΝ ΣΑΚΕΡΟΠΟΛΘΣΩΝ 

Οι ςτακεροποιθτζσ είναι υδροκολλοειδι τα οποία δεςμεφουν το νερό και προκαλοφν 

αφξθςθ του ιξϊδουσ. Θ δζςμευςθ γίνεται από τα μόρια των ςτακεροποιθτϊν τα οποία είναι 

ςυνικωσ μεγάλα και ςχθματίηουν ζνα δίκτυο ι πλζγμα το οποίο επιβραδφνει τθν κίνθςθ του 

ελεφκερου νεροφ προςδίδοντασ ζτςι ςυνεκτικότθτα ςτο προϊόν. Εκτόσ από τθ μθχανικι αυτι 

ςτακεροποίθςθ του προϊόντοσ μπορεί ο ςτακεροποιθτισ να αυξάνει το ιξϊδεσ δεςμεφοντασ 

το νερό υπό μορωι ενυδατϊςεωσ ι αντιδρά με ςυςτατικά του μίγματοσ και κυρίωσ πρωτεΐνθ 

αυξάνοντασ τθν ενυδάτωςθ τουσ και κατ’ επζκταςθ το ιξϊδεσ. 
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Ε 322 ΛΕΚΛΚΛΝΕ  

Χθμικόσ τφποσ : C10H21NO8P+ 

Περιγραφι : Καωζ υγρό ι κολλϊδεσ ρευςτό ι ςκόνθ. 

υντακτικόσ τφποσ :  

 

Οι λεκικίνεσ χρθςιμοποιοφνται  ςτα εξισ  προϊόντα: 

Μερικϊσ αωυδατωμζνο γάλα και 

αωυδατωμζνο γάλα, Κρζμα γάλακτοσ 

αποςτειρωμζνθ, παςτεριωμζνθ και UHT, 

κρζμα ϋϋχαμθλϊν κερμίδων ϋϋ και 

παςτεριωμζνθ κρζμα ϋϋχαμθλϊν 

κερμίδωνϋϋ, Ραγωτά 

Πςον αρκεί 

 

Ε 325 ΓΑΛΑΚΣΛΚΟ ΝΑΣΡΛΟ 

Χθμικόσ τφποσ : C3H5NaO3 

Περιγραφι : Άχρωμο διαυγζσ υγρό, άοςμο ι με ελαωρά χαρακτθριςτικι οςμι. 

υντακτικόσ τφποσ : 
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Ε 326 ΓΑΛΑΚΣΛΚΟ ΚΑΛΛΟ  

Χθμικόσ τφποσ : C3H5KO3 

Περιγραφι : Ελαωρϊσ παχφρρευςτο, ςχεδόν άχρωμο διαυγζσ υγρό, άοςμο ι με ελαωρά 

χαρακτθριςτικι οςμι. 

υντακτικόσ τφποσ:  

 

Ε 327 ΓΑΛΑΚΣΛΚΟ ΑΒΕΣΛΟ  

Χθμικόσ τφποσ : C6H10CaO6 

Περιγραφι : Σχεδόν άοςμο, λευκό κρυςταλλικό ςτερεό, ςε μορωι ςκόνθσ ι κόκκων. 

υντακτικόσ τφποσ :  

 

Τα πρόςκετα  Ε325, Ε326, Ε327 χρθςιμοποιοφνται ςτα εξισ προϊόντα: 

Κρζμα γάλακτοσ αποςτειρωμζνθ, παςτεριωμζνθ και UHT, 

κρζμα ϋϋχαμθλϊν κερμίδων ϋϋ και παςτεριωμζνθ κρζμα 

ϋϋχαμθλϊν κερμίδωνϋϋ Επϊνυμα ανακατεργαςμζνα τυριά 

και επϊνυμα ανακατεργαςμζνα τυριά με αλοιωϊδθ υωι  

Ανακατεργαςμζνα τυριά και ανακατεργαςμζνα τυριά με 

αλοιωϊδθ υωι 

Πςον  αρκεί 
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Ε 330 ΚΛΣΡΛΚΟ ΟΞΤ  

Χθμικόσ τφποσ : C6H8O7 

Περιγραφι : Ρολφ ευδιάλυτο ςε νερό, ευδιάλυτο ςε αικανόλθ, διαλυτό ςε αικζρα 

υντακτικόσ τφποσ :  

 

Χρθςιμοποιείται ςτα εξισ προϊόντα: 

Κρζμα γάλακτοσ αποςτειρωμζνθ, παςτεριωμζνθ και UHT, 

κρζμα ϋϋχαμθλϊν κερμίδων ϋϋ και παςτεριωμζνθ κρζμα 

ϋϋχαμθλϊν κερμίδωνϋϋ, Τυρί mozzarella και τυρί από 

βουτυρόγαλα  

Επϊνυμα ανακατεργαςμζνα τυριά και επϊνυμα 

ανακατεργαςμζνα τυριά με αλοιωϊδθ υωι  Ανακατεργαςμζνα 

τυριά και ανακατεργαςμζνα τυριά με αλοιωϊδθ υωι 

Πςον  αρκεί 

 

Ε 331 (i) ΔΛΟΞΛΝΟ ΚΛΣΡΛΚΟ ΝΑΣΡΛΟ 

Χθμικόσ τφποσ :  C6H7NaO7 

Περιγραφι : Λευκι κρυςταλλικι ςκόνθ ι άχρωμοι κρφςταλλοι. 

υντακτικόσ τφποσ : 
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Ε 331 (ii) ΟΞΛΝΟ ΚΛΣΡΛΚΟ ΝΑΣΡΛΟ 

Χθμικόσ τφποσ : C6H6Na2O7 

Περιγραφι : Λευκι κρυςταλλικι ςκόνθ ι άχρωμοι κρφςταλλοι. 

υντακτικόσ τφποσ : 

 

Ε 331 (iii) ΚΛΣΡΛΚΟ ΝΑΣΡΛΟ 

Χθμικόσ τφποσ : C6H5Na3O7 

Περιγραφι : Λευκι κρυςταλλικι ςκόνθ ι άχρωμοι κρφςταλλοι. 

υντακτικόσ τφποσ :  

 

 

Ε 332 (i) ΔΛΟΞΛΝΟ ΚΛΣΡΛΚΟ ΚΑΛΛΟ  

Χθμικόσ τφποσ : C6H7KO7 

Περιγραφι : Λευκι, υγροςκοπικι, κοκκϊδθσ ςκόνθ ι διαωανείσ κρφςταλλοι. 

υντακτικόσ τφποσ :  
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Ε 332 (ii) ΚΛΣΡΛΚΟ ΚΑΛΛΟ  

Χθμικόσ τφποσ : C6H5K3O7 

Περιγραφι : Λευκι, υγροςκοπικι, κοκκϊδθσ ςκόνθ ι διαωανείσ κρφςταλλοι. 

υντακτικόσ τφποσ :  

 

Τα πρόςκετα Ε331, Ε332 χρθςιμοποιοφνται ςτα εξισ προϊόντα:  

Μερικϊσ αωυδατωμζνο και αωυδατωμζνο γάλα,       Κρζμα γάλακτοσ 

αποςτειρωμζνθ, παςτεριωμζνθ και UHT, κρζμα ϋϋχαμθλϊν κερμίδων 

ϋϋ και παςτεριωμζνθ κρζμα ϋϋχαμθλϊν κερμίδωνϋϋ 

Επϊνυμα ανακατεργαςμζνα τυριά και επϊνυμα ανακατεργαςμζνα 

τυριά με αλοιωϊδθ υωι , Ανακατεργαςμζνα τυριά και 

ανακατεργαςμζνα τυριά με αλοιωϊδθ υωι 

Πςον αρκεί 

 

Ε 333 (i) ΔΛΟΞΛΝΟ ΚΛΣΡΛΚΟ ΑΒΕΣΛΟ 

Χθμικόσ τφποσ : (C6H7O7)2Ca · H2O 

Περιγραφι : Λευκι λεπτόκοκκθ ςκόνθ 

υντακτικόσ τφποσ :  
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Ε 333 (ii) ΟΞΛΝΟ ΚΛΣΡΛΚΟ ΑΒΕΣΛΟ 

Χθμικόσ τφποσ : (C6H7O7)2Ca2 · 3H2O 

Περιγραφι : Λευκι λεπτόκοκκθ ςκόνθ. 

υντακτικόσ τφποσ :  

 

Ε 333 (iii) ΚΛΣΡΛΚΟ ΑΒΕΣΛΟ 

Χθμικόσ τφποσ : C12H18Ca3O18 

Περιγραφι : Λευκι λεπτόκοκκθ ςκόνθ 

υντακτικόσ τφποσ :  

 

Τα πρόςκετα Ε333i, ii, iii χρθςιμοποιοφνται  ςτα εξισ προϊόντα: 

Κρζμα γάλακτοσ αποςτειρωμζνθ, παςτεριωμζνθ και UHT, κρζμα 

ϋϋχαμθλϊν κερμίδων ϋϋ και παςτεριωμζνθ κρζμα ϋϋχαμθλϊν 

κερμίδωνϋϋ 

Επϊνυμα ανακατεργαςμζνα τυριά και επϊνυμα 

ανακατεργαςμζνα τυριά με αλοιωϊδθ υωι , Ανακατεργαςμζνα 

τυριά και ανακατεργαςμζνα τυριά με αλοιωϊδθ υωι 

Πςον αρκεί 
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3.3 ΡΤΚΜΛΣΕ ΟΞΤΣΘΣΑ 

Ε 339 i ΔΛΟΞΛΝΟ ΦΩΦΟΡΛΚΟ ΝΑΣΡΛΟ 

Χθμικόσ τφποσ : NaH2PO4 

Περιγραφι : Λευκό, άοςμο, ελαωρϊσ υγροποιοφμενο με απορρόωθςθ υδρατμϊν . Στερεό, 

ςε μορωι ςκόνθσ, κρυςτάλλων ι κόκκων. 

υντακτικόσ τφποσ : 

 

Ε 339 ii ΟΞΛΝΟ ΦΩΦΟΡΛΚΟ ΝΑΣΡΛΟ  

Χθμικόσ τφποσ : Na2HPO4 

Περιγραφι : Το άνυδρο όξινο ωωςωορικό νάτριο είναι λευκι, υγροςκοπικι άοςμθ ςκόνθ. 

υντακτικόσ τφποσ : 

 

Ε 339 iii ΦΩΦΟΡΛΚΟ ΝΑΣΡΛΟ  

Χθμικόσ τφποσ : Na3O4P 

Περιγραφι : Λευκό, άοςμο, ελαωρϊσ υγροποιοφμενο με απορρόωθςθ υδρατμϊν ςτερεό ςε 

μορωι ςκόνθσ, κρυςτάλλων ι κόκκων. 

υντακτικόσ τφποσ : 
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Τα πρόςκετα Ε339i, ii, iii χρθςιμοποιοφνται ςτα εξισ προϊόντα : 

Γάλα αποςτειρωμζνο και UHT 1 g/l 

Μερικϊσ αωυδατωμζνο γάλα με Σ.Υ < 28% , 

Ραγωτά 

1 g/kg 

Μερικϊσ αωυδατωμζνο γάλα με Σ.Υ > 28% 1,5 g/kg 

Σκόνθ γάλακτοσ και ςκόνθ 

αποβουτυρωμζνου γάλακτοσ, κρζμα 

ϋϋχαμθλϊν κερμίδων ϋϋ και παςτεριωμζνθ 

κρζμα ϋϋχαμθλϊν κερμίδων , Κτυπθμζνθ 

κρζμα γάλακτοσ  

2,5 g/kg 

Επϊνυμα ανακατεργαςμζνα τυριά και 

επϊνυμα ανακατεργαςμζνα τυριά με 

αλοιωϊδθ υωι Ανακατεργαςμζνα τυριά και 

ανακατεργαςμζνα τυριά με αλοιωϊδθ υωι 

Πςον αρκεί  

 

Ε 340 (i) ΔΛΟΞΛΝΟ ΦΩΦΟΡΛΚΟ ΚΑΛΛΟ 

Χθμικόσ τφποσ : ΚH2PO4 

Περιγραφι : Άοςμοι , άχρωμοι υγροςκοπικοί κρφςταλλοι ι άοςμθ, λευκι, υγροςκοπικι 

κοκκϊδθσ ι κρυςταλλικι ςκόνθ. 

υντακτικόσ τφποσ : 
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Ε 340 (ii) ΟΞΛΝΟ ΦΩΦΟΡΛΚΟ ΚΑΛΛΟ 

Χθμικόσ τφποσ : K2HPO4 

Περιγραφι: Άοςμοι , άχρωμοι υγροςκοπικοί κρφςταλλοι ι άοςμθ, λευκι, υγροςκοπικι 

κοκκϊδθσ ι κρυςταλλικι ςκόνθ. 

υντακτικόσ τφποσ : 

 

Ε 340 (iii) ΦΩΦΟΡΛΚΟ ΚΑΛΛΟ 

Χθμικόσ τφποσ : K3PO4 

Περιγραφι : Άχρωμοι ι λευκοί, άοςμοι, υγροςκοπικοί κρφςταλλοι ι κόκκοι . 

υντακτικόσ τφποσ : 

 

Τα πρόςκετα Ε340i, ii, iii ςτα εξισ προϊόντα:  

Ραγωτά 1 g/kg 

Ανωρίμαςτο τυρί (εκτόσ mozzarella) 2 g/kg 

Κρζμα γάλακτοσ παςτεριωμζνθ, αποςτειρωμζνθ και UHT, , κρζμα 

ϋϋχαμθλϊν κερμίδων ϋϋ και παςτεριωμζνθ κρζμα ϋϋχαμθλϊν 

κερμίδων , Κτυπθμζνθ κρζμα γάλακτοσ 

5g/kg 

Επϊνυμα ανακατεργαςμζνα τυριά και επϊνυμα 

ανακατεργαςμζνα τυριά με αλοιωϊδθ υωι Ανακατεργαςμζνα 

τυριά και ανακατεργαςμζνα τυριά με αλοιωϊδθ υωι 

Πςον αρκεί  
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E 341 (i) ΔΛΟΞΛΝΟ ΦΩΦΟΡΛΚΟ ΑΒΕΣΛΟ 

Χθμικόσ τφποσ : CaH4O8P2 

Περιγραφι : Κοκκϊδθσ ςκόνθ ι λευκοί κρφςταλλοι ι κόκκοι υγροποιοφμενοι ςτον 

ατμοςωαιρικό αζρα με απορρόωθςθ υδρατμϊν. 

υντακτικόσ τφποσ :  

 

E 341 (ii) ΟΞΛΝΟ ΦΩΦΟΡΛΚΟ ΑΒΕΣΛΟ 

Χθμικόσ τφποσ : CaHO4P 

Περιγραφι : Κρφςταλλοι ι κόκκοι, κοκκϊδθσ ςκόνθ ι ςκόνθ, χρϊματοσ λευκοφ. 

υντακτικόσ τφποσ : 

 

E 341 (iii) ΦΩΦΟΡΛΚΟ ΑΒΕΣΛΟ 

Χθμικόσ τφποσ : Ca3O8P2 

Περιγραφι : Λευκι, άοςμθ ςκόνθ ςτακερι ςτον ατμοςωαιρικό αζρα. 

υντακτικόσ τφποσ :  
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Τα πρόςκετα Ε341i,ii, iii  χρθςιμοποιοφνται ςτα εξισ προιόντα :  

Ραγωτά  1 g/kg εκωραηόμενα ωσ P2O5 

Επϊνυμα ανακατεργαςμζνα τυριά και 

επϊνυμα ανακατεργαςμζνα τυριά με 

αλοιωϊδθ υωι , Ανακατεργαςμζνα τυριά και 

ανακατεργαςμζνα τυριά με αλοιωϊδθ υωι 

Πςον αρκεί  

 

E 343 (i) ΔΛΟΞΛΝΟ ΦΩΦΟΡΛΚΟ ΜΑΓΝΘΛΟ 

Χθμικόσ τφποσ : H4MgO8P2 

Περιγραφι : Λευκι, άοςμθ, κρυςταλλικι ςκόνθ, ελαωρϊσ διαλυτι ςτο νερό. 

υντακτικόσ τφποσ :  

 

Ε 343 (ii) ΟΞΛΝΟ ΦΩΦΟΡΛΚΟ ΜΑΓΝΘΛΟ 

Χθμικόσ τφποσ : HMgO4P 

Περιγραφι : Λευκι, άοςμθ, κρυςταλλικι ςκόνθ, ελαωρϊσ διαλυτι ςτο νερό. 

υντακτικόσ τφποσ :  

 

 

Οι ωωςωορικζσ ενϊςεισ ι αλλιϊσ ωωςωορικά χρθςιμοποιοφνταιςτα εξισ προιόντα : 

Βοφτυρο  880 mg/kg εκωραηόμενα ωσ ωωςωόρο 
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Ε 357 ΑΔΛΠΛΚΟ ΚΑΛΛΟ 

Χθμικόσ τφποσ : C6H8K2O4 

Περιγραφι : Άοςμοι κρφςταλλοι ι κρυςταλλικι ςκόνθ λευκοφ χρϊματοσ. 

υντακτικόσ τφποσ :  

 

Το αδιπιδικό κάλιο χρθςιμοποιείται ςε μείγματα επιδορπίων ςε μορωι ξθράσ ςκόνθσ ςε 

ανϊτατθ δόςθ 1 g/kg. 

E 363 ΘΛΕΚΣΡΛΚΟ ΟΞΤ 
 
Χθμικόσ τφποσ :  C4H6O4 

Περιγραφι :  Άχρωμοι ι λευκοί, άοςμοι κρφςταλλοι. 
 

υντακτικόσ τφποσ :  

 

Χρθςιμοποιείται  ςτα επιδόρπια γάλακτοσ ςε ανϊτατθ δόςθ 6 g/kg  

E 380 ΚΛΣΡΛΚΟ ΑΜΜΩΝΛΟ 

Χθμικόσ τφποσ : C6H17N3O7 

Περιγραφι : Λευκοί ζωσ υπόλευκοι κρφςταλλοι ι ςκόνθ. 

υντακτικόσ τφποσ :  
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3.4 ΠΘΚΣΛΚΟΛ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ, ΓΑΛΑΚΣΩΜΑΣΟΠΟΛΘΣΕ, 

ΣΑΚΕΡΟΠΟΛΘΣΕ 

3.4.1  ΕΠΛΣΡΕΠΟΜΕΝΟΛ ΠΘΚΣΛΚΟΛ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ 

Ε 400 ΑΛΓΛΝΛΚΟ ΟΞΤ  

Χθμικόσ τφποσ : (C6H8O6)n 

Περιγραφι : Το αλγινικό οξφ απαντά ςε νθματοειδι, κοκκοειδι, κοκκϊδθ και κονιοποιθμζνθ 

μορωι. Ζχει χρϊμα λευκό ζωσ καωεκίτρινο και είναι ςχεδόν άοςμο 

υντακτικόσ τφποσ:  

 

Ε 401 ΑΛΓΛΝΛΚΟ ΝΑΣΡΛΟ  

Χθμικόσ τφποσ : (C6H7NaO6)n 

Περιγραφι:  Σχεδόν άοςμθ, ινϊδθσ ι κοκκϊδθσ ςκόνθ, χρϊματοσ λευκοφ ζωσ υποκίτρινου. 

υντακτικόσ τφποσ : 

 

 

 

 

 

 



67 

 

Ε 402 ΑΛΓΛΝΛΚΟ ΚΑΛΛΟ  

Χθμικόσ τφποσ : (C6H7KO6)n 

Περιγραφι : Σχεδόν άοςμθ, ινϊδθσ ι κοκκϊδθσ ςκόνθ, χρϊματοσ λευκοφ ζωσ υποκίτρινου 

υντακτικόσ τφποσ : 

 

Ε 403 ΑΛΓΛΝΛΚΟ ΑΜΜΩΝΛΟ  

Χθμικόσ τφποσ : (C6H11NO6)n 

Περιγραφι : Σχεδόν άοςμθ, ινϊδθσ ι κοκκϊδθσ ςκόνθ, χρϊματοσ λευκοφ ζωσ υποκίτρινου 

υντακτικόσ τφποσ : 

 

Ε 404 ΑΛΓΛΝΛΚΟ ΑΒΕΣΛΟ  

Χθμικόσ τφποσ : (C6H7Ca1/2O6)n 

Περιγραφι: Σχεδόν άοςμθ, ινϊδθσ ι κοκκϊδθσ ςκόνθ, χρϊματοσ λευκοφ ζωσ υποκίτρινου. 

υντακτικόσ τφποσ : 
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Τα πρόςκετα Ε400, Ε401, Ε402, Ε403, Ε404 χρθςιμοποιοφνται  ςτα εξισ προϊόντα:  

 

 

 

 

 

 

Ε 405 ΑΛΓΛΝΛΚΘ ΠΡΟΠΑΝΟΔΛΟΛΘ – 1,2 

Χθμικόσ τφποσ : C3H8O2 

Περιγραφι: Σχεδόν άοςμθ, ινϊδθσ ι κοκκϊδθσ ςκόνθ, χρϊματοσ λευκοφ ζωσ υποκίτρινου 

προσ το καωζ  

υντακτικόσ τφποσ : 

 

Ε 406 ΑΓΑΡ-ΑΓΑΡ 

Οριςμόσ : Το άγαρ-άγαρ είναι ζνασ κολλοειδϊσ διαλυτόσ ςε νερό πολυςακχαρίτθσ, 

αποτελοφμενοσ κυρίωσ από ομάδεσ D-γαλακτόηθσ. Το άγαρ-άγαρ λαμβάνεται από οριςμζνα 

ωυςικά ςτελζχθ καλαςςίων ωυκϊν των οικογενειϊν  Gelidiaceae (γελιδίτεσ) και 

Sphaerococcaceae (ςωαιροκοκκίδεσ) κακϊσ και ςυγγενϊν ερυκροωυκϊν τθσ τάξθσ 

Rhodophyceae (ροδοωφκθ). 

Περιγραφι : Το άγαρ-άγαρ είναι άοςμο ι ζχει ελαωρά χαρακτθριςτικι οςμι. Το μθ 

κονιοποιθμζνο άγαρ-άγαρ ζχει ςυνικωσ μορωι δεςμϊν από λεπτζσ, μεμβρανϊδεισ και 

ςυγκολλθμζνεσ ταινίεσ ι τεμαχίων, νιωάδων ι κόκκων. Το χρϊμα του ποικίλλει από ανοικτό 

πορτοκαλοκίτρινο,  γκριηοκίτρινο ζωσ ωχροκίτρινο ι είναι άχρωμο. Πταν είναι υγρό, είναι 

ςκλθρό ενϊ ξθρό είναι εφκρυπτο. Το κονιοποιθμζνο άγαρ-άγαρ ζχει χρϊμα λευκό ζωσ 

κιτρινόλευκο ι ωχροκίτρινο. 

 

 

Κρζμα γάλακτοσ αποςτειρωμζνθ, παςτεριωμζνθ 

και UHT, κρζμα ϋϋχαμθλϊν κερμίδων ϋϋ και 

παςτεριωμζνθ κρζμα ϋϋχαμθλϊν κερμίδωνϋϋ, 

Ραγωτά 

Πςον αρκεί 

Επιδόρπια γάλακτοσ,  Τυριά χωρίσ ωρίμανςθ με 

αλοιωϊδθ υωι, ωρζςκα τυριά με αλοιωϊδθ υωι 

ι τυριά κρζμα 

Ανακατεργαςμζνα τυριά και ανακατεργαςμζνα 

τυριά με αλοιωϊδθ υωι 

5 g/kg μόνα τουσ ι ςε 

ςυνδυαςμό 



69 

 

Τα  πρόςκετα  Ε405, Ε407 χρθςιμοποιοφνται  ςτα εξισ προϊόντα:: 

 

 Ε 407 ΚΑΡΑΓΕΝΑΝΘ  

Θ καραγενάνθ λαμβάνεται με εκχφλιςθ με νερό από ωυςικά ςτελζχθ καλαςςίων ωυκϊν των 

οικογενειϊν Gigartinaceae, Solieraceae, Hypneaceae και Furcellariaceae τθσ τάξθσ 

Rhodophyceae (ερυκροωφκθ) . 

Χθμικόσ τφποσ : C24H34O31S4
-4 

Περιγραφι: Υποκίτρινθ προσ άχρωμθ, πρακτικά άοςμθ αδρομερισ ζωσ λεπτι ςκόνθ. 

υντακτικόσ τφποσ: 

 

Θ καραγενάνθ χρθςιμοποιείται ςτα εξισ προϊόντα:: 

Κρζμα γάλακτοσ αποςτειρωμζνθ, παςτεριωμζνθ 

και UHT, κρζμα ϋϋχαμθλϊν κερμίδων ϋϋ και 

παςτεριωμζνθ κρζμα ϋϋχαμθλϊν κερμίδωνϋϋ, 

Ραγωτά 

Πςον αρκεί 

Ανακατεργαςμζνα τυριά και ανακατεργαςμζνα 

τυριά με αλοιωϊδθ υωι 
5 g/kg μόνα τουσ ι ςε ςυνδυαςμό 

Μερικϊσ αωυδατωμζνο και αωυδατωμζνο γάλα, 

Κρζμα γάλακτοσ αποςτειρωμζνθ, παςτεριωμζνθ και 

UHT, κρζμα ϋϋχαμθλϊν κερμίδων ϋϋ και 

παςτεριωμζνθ κρζμα ϋϋχαμθλϊν κερμίδωνϋϋ, 

Ραγωτά 

Πςον αρκεί 

Τυριά χωρίσ ωρίμανςθ με αλοιωϊδθ υωι, ωρζςκα 

τυριά με αλοιωϊδθ υωι ι τυριά κρζμα  

Ανακατεργαςμζνα τυριά και ανακατεργαςμζνα 

τυριά με αλοιωϊδθ υωι 

5 g/kg μόνα τουσ ι ςε ςυνδυαςμό  
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Ε 407α ΣΡΟΠΟΠΟΛΘΜΕΝΑ ΦΤΚΘ EUCHEUMA 

Οριςμόσ : Τα μεταποιθμζνα ωφκθ του γζνουσ Εφχευμα λαμβάνονται από κατεργαςία 
ωυςικϊν ςτελεχϊν καλαςςίων ωυκϊν των ειδϊν Eucheuma cottonii και Eucheuma spinosum 
τθσ τάξθσ Rhodophyceae (ερυκροωφκθ) με υδατικά διαλφματα αλκαλίων (ΚΟΘ) για τθν 
απομάκρυνςθ των ξζνων προςμίξεων, ακολουκοφμενθ από ζκπλυςθ με γλυκό νερό και 
ξιρανςθ, οπότε προκφπτει το τελικό προϊόν.  
Περιγραφι : Καςτανόχρυςθ ζωσ υποκίτρινθ, πρακτικά άοςμθ αδρομερισ ζωσ λεπτι ςκόνθ. 

Ε 410 ΚΟΜΜΛ ΧΑΡΟΤΠΛΩΝ 

Οριςμόσ : Το κόμμι χαρουπιϊν είναι το αλεςμζνο ενδόςπερμα των ςπερμάτων τθσ 
χαρουπιάσ, κοινι ονομαςία του δζντρου ωυςικϊν ςτελεχϊν Cerationia siliqua (L.) Taub. 
(οικογζνεια Leguminosae). Συνίςταται κυρίωσ από ζνα μακρομοριακό, κολλοειδϊσ διαλυτό 
ςε νερό πολυςακχαρίτθ. 

 
Περιγραφι : Λευκι προσ υποκίτρινθ, ςχεδόν άοςμθ ςκόνθ. 

Χρθςιμοποιείται ςτα εξισ προϊόντα: 

 

 

 

 

Ε 412 ΚΟΜΜΛ ΓΚΟΤΑΡ 

Οριςμόσ : Το κόμμι γκουάρ είναι το αλεςμζνο ενδόςπερμα των ςπερμάτων ωυςικϊν 
ςτελεχϊν του γκουάρ, κοινι ονομαςία του ωυτοφ Cyamopsis tetragonolobus (L.) Taub. 
(οικογζνεια Leguminosae). Συνίςταται κυρίωσ από ζνα μακρομοριακό, κολλοειδϊσ διαλυτό 
ςε νερό πολυςακχαρίτθ. 
Περιγραφι : Λευκι προσ υποκίτρινθ, ςχεδόν άοςμθ ςκόνθ. 

Ε 413 ΣΡΑΓΑΝΚΑΝΚΛΝΟ ΚΟΜΜΛ 
Οριςμόσ : Το τραγακάνκινο κόμμι είναι το αποξθραμζνο ζκκριμα του βλαςτοφ και των 
κλάδων ωυςικϊν ςτελεχϊν του ωυτοφ Astragalus gummifer Labillardiere και άλλων 
αςιατικϊν ειδϊν του γζνουσ Astragalus (οικογζνεια Leguminosae). Συνίςταται κυρίωσ από 
μακρομοριακοφσ πολυςακχαρίτεσ (γαλακτοαραβάνεσ και όξινουσ πολυςακχαρίτεσ). 
Περιγραφι : Το μθ κονιοποιθμζνο τραγακάνκινο κόμμι εμωανίηεται με τθ μορωι 
πεπλατυςμζνων, ωολιδωτϊν κραυςμάτων, επίπεδων ι κεκαμμζνων, ι με τθ μορωι 
ςπειροειδϊσ περιελιγμζνων τεμαχίων πάχουσ 0,5- 2,5 mm και μικουσ ζωσ 3 cm. Το χρϊμα 
του είναι λευκό ζωσ ωχροκίτρινο αλλά οριςμζνα τεμάχια μπορεί να ζχουν ελαωρά κόκκινθ 
χροιά. Τα τεμάχια παρουςιάηουν κερατοειδι υωι και είναι εφκρυπτα. Είναι άοςμο ενϊ τα 

Κρζμα γάλακτοσ αποςτειρωμζνθ, 

παςτεριωμζνθ και UHT, κρζμα ϋϋχαμθλϊν 

κερμίδων ϋϋ και παςτεριωμζνθ κρζμα 

ϋϋχαμθλϊν κερμίδωνϋϋ, Ραγωτά 

Πςον αρκεί 

Τυριά χωρίσ ωρίμανςθ με αλοιωϊδθ υωι, 

ωρζςκα τυριά με αλοιωϊδθ υωι ι τυριά 

κρζμα 

5 g/kg  
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διαλφματά του ζχουν ανοφςια κολλϊδθ γεφςθ. Το κονιοποιθμζνο τραγακάνκινο κόμμι ζχει 
χρϊμα λευκό ζωσ ωχροκίτρινο ι ροη προσ καωζ (ωχροκάςτανο). 

 
Ε 414 ΚΟΜΜΛ ΑΚΑΚΛΑ 

 
Οριςμόσ : Το κόμμι ακακίασ είναι το αποξθραμζνο ζκκριμμα του βλαςτοφ και των κλάδων 
ωυςικϊν ςτελεχϊν του ωυτοφ Acacia Senegal (L.) Willdenow ι ςυγγενϊν ειδϊν του γζνουσ 
Ακακία (οικογζνεια Leguminosae). Συνίςταται κυρίωσ από μακρομοριακοφσ πολυςακχαρίτεσ 
και τα άλατά τουσ. 
Περιγραφι : Το μθ κονιοποιθμζνο κόμμι ακακίασ εμωανίηεται με τθ μορωι λευκϊν ι 
υποκίτρινων ςωαιροειδϊν δακρφων διαωόρων μεγεκϊν ι γωνιωδϊν κραυςμάτων, πολλζσ 
ωορζσ αναμεμιγμζνο με ςκουρόχρωμα κραφςματα. Διατίκεται επίςθσ ςε μορωι νιωάδων, 
κόκκων, ςκόνθσ ι αποξθραμζνου με ψεκαςμό υλικοφ, χρϊματοσ λευκοφ ζωσ λευκο-
υποκίτρινου. 

 
Τα πρόςκετα Ε412, Ε413, Ε414 χρθςιμοποιοφνται ςτα εξισ προϊόντα:  

  
Ραγωτά  Πςον αρκεί 

Τυριά χωρίσ ωρίμανςθ με 
αλοιωϊδθ υωι, 
ωρζςκα τυριά με αλοιωϊδθ υωι ι 
τυριά κρζμα Ανακατεργαςμζνα 
τυριά και ανακατεργαςμζνα τυριά 
με αλοιωϊδθ υωι 

5 g/kg μόνα τουσ ι ςε ςυνδυαςμό 

 
 
Ε 415 ΞΑΝΚΑΝΛΚΟ ΚΟΜΜΛ 
 
Οριςμόσ : Το ξανκανικό κόμμι είναι ζνασ μακρομοριακόσ πολυςακχαρίτθσ, που λαμβάνεται 
με ηφμωςθ κακαρισ καλλιζργειασ υδατανκράκων με ωυςικά ςτελζχθ του βακτθριδίου 
Xanthomonas campestris, ακολουκοφμενθ από κακαριςμό με εκχφλιςθ με αικανόλθ ι 
προπανόλθ-2, ξιρανςθ και άλεςθ. Ρεριζχει ωσ κφριεσ δομικζσ μονάδεσ εξόηθσ D-γλυκόηθ και 
D-μαννόηθ μαηί με D-γλυκουρονικό οξφ και πυροςταωυλικό οξφ και παραςκευάηεται ςε 
μορωι αλάτων με νάτριο, κάλιο ι αςβζςτιο. Το διαλφματά του είναι ουδζτερα 
Περιγραφι : Σκόνθ χρϊματοσ κρεμ 
Χρθςιμοποιείται ςτα εξισ προϊόντα: 

 

Κρζμα γάλακτοσ αποςτειρωμζνθ, 

παςτεριωμζνθ και UHT, κρζμα ϋϋχαμθλϊν 

κερμίδων ϋϋ και παςτεριωμζνθ κρζμα 

ϋϋχαμθλϊν κερμίδωνϋϋ, Ραγωτά 

Πςον αρκεί 

Ανακατεργαςμζνα τυριά και 

ανακατεργαςμζνα τυριά με αλοιωϊδθ υωι 
5 g/kg μόνα τουσ ι ςε ςυνδυαςμό 
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Ε 416 ΚΟΜΜΛ ΚΑΡΑΓΛΑ 
 
Οριςμόσ : Το κόμμι καράγια είναι το αποξθραμζνο ζκκριμμα του κορμοφ και των κλάδων των 
ωυςικϊν ςτελεχϊν δζντρων: Sterculia urens Roxburgh και άλλων ειδϊν του γζνουσ 
Στερκουλίασ (οικογζνεια Sterculiaceae) ι Cochlospermum gossypium A.P. de Candolle και 
άλλα είδθ του γζνουσ Κοχλιόςπερμο (οικογζνεια Bixaceae). Συνίςταται κυρίωσ από 
μακρομοριακοφσ ακετευλιωμζνουσ πολυςακχαρίτεσ 
Περιγραφι : Το κόμμι καράγια παρουςιάηεται με τθ μορωι δακρφων διαωόρων μεγεκϊν και 
αςφμμετρων κραυςμάτων με χαρακτθριςτικι θμικρυςταλλικι εμωάνιςθ. Το χρϊμα του είναι 
ωχροκίτρινο ζωσ ωχροκάςτανο κα θ υωι του θμιδιαωανισ και κερατοειδισ. Το 
κονιοποιθμζνο κόμμι καράγια ζχει χρϊμα υπόωαιο ζωσ ωχροκάςτανο. Το κόμμι αναδίδει τθ 
χαρακτθριςτικι οςμι του οξικοφ οξζοσ 
Το κόμμι καράγια χρθςιμοποιείται ςτα επιδόρπια  ςε ανϊτατθ δόςθ 6 g/kg. 

 
E 420 (i) ΟΡΒΛΣΟΛΘ 

Χθμικόσ τφποσ : C6H14O6 

Περιγραφι : Λευκι υγροςκοπικι ςκόνθ, κρυςταλλικι ςκόνθ, νιωάδεσ ι κόκκοι με γλυκιά 

γεφςθ. 

υντακτικόσ τφποσ :  

 

Ε 420 (ii) ΛΡΟΠΛ ΟΡΒΛΣΟΛΘ 

Περιγραφι : Διαυγζσ, άχρωμο υδατικό διάλυμα με γλυκιά γεφςθ. 

Ε 421 ΜΑΝΛΣΟΛΘ 

Χθμικόσ τφποσ: C6H14O6 

Περιγραφι: Λευκι, άοςμθ κρυςταλλικι ςκόνθ. 

υντακτικόσ τφποσ: 

 

Τα πρόςκετα Ε420i, ii, Ε421 χρθςιμοποιοφνται ςτα παγωτά με μειωμζνεσ κερμίδεσ ι χωρίσ 

πρόςκετα ςάκχαρα ςε ποςότθτεσ όςον αρκεί. 
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3.4.2 ΕΠΛΣΡΕΠΟΜΕΝΟΛ ΓΑΛΑΚΣΩΜΑΣΟΠΟΛΘΣΕ 

Ε 431 ΣΕΑΣΛΚΟ ΠΟΛΤΟΞΤΑΛΚΤΛΕΝΛΟ (40) 

Χθμικόσ τφποσ : C20H40O3 

Περιγραφι : Νιωάδεσ κρεμ χρϊματοσ ι κθρϊδεσ ςτερεό ςτουσ 25 oC, με ελαωρά οςμι. 

υντακτικόσ Σφποσ :  

 

Ε 432 ΠΟΛΤΟΞΤΑΛΚΤΛΑΛΝΛΚΟ-20 ΕΣΕΡΑ ΣΘ ΟΡΒΛΣΟΛΘ ΜΕ ΣΟ 

ΜΟΝΟΛΑΟΤΡΛΚΟ ΟΞΤ (POLYSORBATE 20) 

Χθμικόσ τφποσ : C29H56O10 

Περιγραφι: Κίτρινο ζωσ κεχριμπαρζνιο ελαιϊδεσ υγρό ςτουσ 25 °C με χαρακτθριςτικι οςμι. 

υντακτικόσ τφποσ:  

 

E 433 ΠΟΛΤΟΞΤΑΛΚΤΛΑΛΝΛΚΟ-20 ΕΣΕΡΑ ΣΘ ΟΡΒΛΣΟΛΘ ΜΕ ΣΟ 
ΜΟΝΟΕΛΑΪΚΟ ΟΞΤ (POLYSORBATE 80) 

Χθμικόσ τφποσ : C32H60O10 

Περιγραφι : Κίτρινο ζωσ κεχριμπαρζνιο ελαιϊδεσ υγρό ςτουσ 25 °C με χαρακτθριςτικι οςμι. 

υντακτικόσ τφποσ :  
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Ε 434 ΠΟΛΤΟΞΤΑΛΚΤΛΑΛΝΛΚΟ-20 ΕΣΕΡΑ ΣΘ ΟΡΒΛΣΟΛΘ ΜΕ ΣΟ 

ΜΟΝΟΠΑΛΜΛΣΛΚΟ ΟΞΤ(POLYSORBATE 40) 

Χθμικόσ τφποσ: C33H64O10 

Περιγραφι: Κίτρινο ζωσ πορτοκαλί ελαιϊδεσ υγρό ςτουσ 25 °C με χαρακτθριςτικι οςμι. 

υντακτικόσ τφποσ:  

 

Ε 435 ΠΟΛΤΟΞΤΑΛΚΤΛΑΛΝΛΚΟ-20 ΕΣΕΡΑ ΣΘ ΟΡΒΛΣΟΛΘ ΜΕ ΣΟ 

ΜΟΝΟΣΕΑΣΛΚΟ ΟΞΤ(POLYSORBATE 60) 

Χθμικόσ τφποσ: C35H68O10 

Περιγραφι: Κίτρινο ζωσ πορτοκαλί ελαιϊδεσ υγρό ςτουσ 25 °C με χαρακτθριςτικι οςμι . 

υντακτικόσ τφποσ:  

 

Ε 436 ΠΟΛΤΟΞΤΑΛΚΤΛΑΛΝΛΚΟ-20 ΕΣΕΡΑ ΣΘ ΟΡΒΛΣΟΛΘ ΜΕ ΣΟ 

ΣΡΛΣΕΑΣΛΚΟ ΟΞΤ(POLYSORBATE 65) 

Χθμικόσ τφποσ: C32H60O10 

Περιγραφι: Κθρϊδεσ ςτερεό ςτουσ 25 °C, χρϊματοσ καωζ, χαρακτθριςτικισ οςμισ. 

υντακτικόσ τφποσ:  
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Τα Polysorbates χρθςιμοποιοφνται ςτα εξισ προϊόντα:   

Ραγωτά 1 g/kg 

Επιδόρπια γάλακτοσ  3 g/kg 

 

Ε 440 (i) ΠΘΚΣΛΝΛΚΕ ΤΛΕ 
 
Οριςμόσ: Οι πθκτινικζσ φλεσ ςυνίςτανται κυρίωσ από τουσ μερικϊσ εςτεροποιθμζνουσ 
μεκυλεςτζρεσ του πολυγαλακτουρονικοφ οξζοσ και τα άλατά τουσ με αμμϊνιο, νάτριο, κάλιο 
και αςβζςτιο. Λαμβάνονται με εκχφλιςθ ςε υδατικό περιβάλλον κατάλλθλων ωυςικϊν 
βρϊςιμων ωυτικϊν υλϊν, ςυνικωσ εςπεριδοειδϊν ι μιλων. 
Περιγραφι: Σκόνθ χρϊματοσ λευκοφ ανοικτοκίτρινου, ανοικτοφ γκρι ι ανοικτοφ καωζ. 
 

Ε 440 (ii) ΑΜΛΔΛΩΜΕΝΕ ΠΘΚΣΛΝΛΚΕ ΤΛΕ 

 
Οριςμόσ: Οι αμιδιωμζνεσ πθκτινικζσ φλεσ ςυνίςτανται κυρίωσ από τουσ μερικϊσ 
εςτεροποιθμζνουσ μεκυλεςτζρεσ και τα αμίδια του πολυγαλακτουρονικοφ οξζοσ κακϊσ και 
από τα άλατά του με αμμϊνιο, νάτριο, κάλιο και αςβζςτιο. Λαμβάνονται με εκχφλιςθ ςε 
υδατικό περιβάλλον κατάλλθλων ωυςικϊν βρϊςιμων ωυτικϊν υλϊν, ςυνικων 
εςπεριδοειδϊν ι μιλων, ακολουκοφμενθ από κατεργαςία με αμμωνία ςε αλκαλικό 
περιβάλλον. 
Περιγραφι : Σκόνθ χρϊματοσ λευκοφ, ανοιχτοκίτρινου, ανοικτοφ γκρι ι ανοικτοφ καωζ. 
 
Τα πρόςκετα Ε440i, ii χρθςιμοποιοφνται ςτα εξισ προϊόντα: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κρζμα γάλακτοσ αποςτειρωμζνθ, παςτεριωμζνθ και 

UHT, κρζμα ϋϋχαμθλϊν κερμίδων ϋϋ και παςτεριωμζνθ 

κρζμα ϋϋχαμθλϊν κερμίδωνϋϋ, Ραγωτά 

Πςον αρκεί 

Τυριά χωρίσ ωρίμανςθ με αλοιωϊδθ υωι, 
ωρζςκα τυριά με αλοιωϊδθ υωι ι τυριά κρζμα,  

Ανακατεργαςμζνα τυριά και ανακατεργαςμζνα τυριά 

με αλοιωϊδθ υωι 

5 g/kg μόνα τουσ ι ςε 

ςυνδυαςμό 
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E 450 (i) ΔΛΟΞΛΝΟ ΠΤΡΟΦΩΦΟΡΛΚΟ ΝΑΣΡΛΟ 
 
Χθμικόσ τφποσ: Na2H2P2O7  
 
Περιγραφι: Σκόνθ ι κόκκοι χρϊματοσ λευκοφ. 
 
υντακτικόσ τφποσ:  
 

  
 

E 450 (ii) ΟΞΛΝΟ ΠΤΡΟΦΩΦΟΡΛΚΟ ΝΑΣΡΛΟ 

 
Χθμικόσ τφποσ : HNa3O7P2 
 
Περιγραφι : Σκόνθ ι κόκκοι χρϊματοσ λευκοφ 
 
υντακτικόσ τφποσ :  
 

 

E 450 (iii) ΠΤΡΟΦΩΦΟΡΛΚΟ ΝΑΣΡΛΟ 

Χθμικόσ τφποσ: Na4O7P2 

Περιγραφι: Άχρωμοι ι λευκοί κρφςταλλοι ι λευκι κρυςταλλικι ι κοκκϊδθσ ςκόνθ. 

υντακτικόσ τφποσ:  

 

E 450 (v) ΠΤΡΟΦΩΦΟΡΛΚΟ ΚΑΛΛΟ 

Χθμικόσ τφποσ: K4O7P2 

Περιγραφι: Άχρωμοι κρφςταλλοι ι λευκι, πολφ υγροςκοπικι ςκόνθ 

υντακτικόσ τφποσ: 
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E 450 (vi) ΠΤΡΟΦΩΦΟΡΛΚΟ ΑΒΕΣΛΟ 

Χθμικόσ τφποσ : Ca2O7P2 

Περιγραφι : Λεπτι, άοςμθ ςκόνθ χρϊματοσ λευκοφ. 

υντακτικόσ τφποσ: 

 

E 450 (vii) ΔΛΟΞΛΝΟ ΠΤΡΟΦΩΦΟΡΛΚΟ ΑΒΕΣΛΟ 

Χθμικόσ τφποσ : CaH4O7P2
+2 

Περιγραφι : Κρφςταλλοι ι ςκόνθ χρϊματοσ λευκοφ. 

υντακτικόσ τφποσ :  

 

Τα πρόςκετα Ε450 i, ii, iii, v, vi, vii χρθςιμοποιοφνται ςτα εξισ προϊόντα  ςτισ παρακάτω 

επιτρεπόμενεσ ανϊτατεσ δόςεισ:  

Ραγωτά 1 g/kg 

Επιδόρπια γάλακτοσ  3 g/kg 

Μίγματα υπό μορωιν  ςκόνθσ για τθν παραςκευι επιδορπίων  7 g/kg 

Επϊνυμα ανακατεργαςμζνα τυριά και επϊνυμα ανακατεργαςμζνα τυριά 

με αλοιωϊδθ υωι  

Ανακατεργαςμζνα τυριά και ανακατεργαςμζνα τυριά με αλοιωϊδθ υωι 

Πςον αρκεί 
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Ε 451 i ΣΡΛΦΩΦΟΡΛΚΟ ΝΑΣΡΛΟ  

Χθμικόσ τφποσ: Na5O10P3 

Περιγραφι: Κόκκοι ι ςκόνθ χρϊματοσ λευκοφ, ελαωρϊσ υγροςκοπικά . 

υντακτικόσ τφποσ: 

 

E 451 (ii) ΣΡΛΦΩΦΟΡΛΚΟ ΚΑΛΛΟ 

Χθμικόσ τφποσ : K5O10P3 

Περιγραφι : Σκόνθ ι κόκκοι χρϊματοσ λευκοφ, πολφ υγροςκοπικά 

υντακτικόσ τφποσ : 

 

Τα πρόςκετα Ε451i, ii χρθςιμοποιοφνται ςτα ποτά  ςοκολάτασ και βφνθσ με βάςθ 

γαλακτοκομικά προϊόντα  ςε ανϊτατεσ δόςεισ 1 g/l  εκωραηόμενα  ωσ P2O5. 

E 452 (i) ΠΟΛΤΦΩΦΟΡΛΚΟ ΝΑΣΡΛΟ 

Χθμικόσ τφποσ : (NaO3P)n όπου n≥2 

Περιγραφι : Λευκι κρυςταλλικι ςκόνθ. 

υντακτικόσ τφποσ :  

Φωςωορικό αςβζςτιο 
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E 452 (ii) ΠΟΛΤΦΩΦΟΡΛΚΟ ΚΑΛΛΟ 

Χθμικόσ τφποσ: (KPO3)n όπου n≥2 

Περιγραφι: Λεπτι λευκι ςκόνθ ι κρφςταλλοι ι άχρωμα υαλϊδθ ωυλλίδια. 

υντακτικόσ τφποσ : 

Φωςωορικό κάλιο 

E 452 (iii) ΠΟΛΤΦΩΦΟΡΛΚΟ ΝΑΣΡΛΟΑΒΕΣΛΟ 

Χθμικόσ τφποσ : (NaPO3)n CaO όπου n είναι ςυνικωσ 5 

Περιγραφι : Λευκοί υαλϊδεισ κρφςταλλοι, ςωαιρίδια 

υντακτικόσ τφποσ :  

 

Ε 452 iv ΠΟΛΤΦΩΦΟΡΛΚΟ ΑΒΕΣΛΟ 

Χθμικόσ τφποσ : (CaP2O6)n 

Περιγραφι : Άοςμοι, άχρωμοι κρφςταλλοι ι λευκι ςκόνθ . 

υντακτικόσ τφποσ :  

 

Τα πρόςκετα Ε450, Ε451, Ε452 χρθςιμοποιοφνται ςτα εξισ προϊόντα:: 

Ραγωτά 1 g/kg εκωραηόμενα ωσ P2O5 
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Ε 470α ΑΛΑΣΑ ΛΛΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΜΕ ΝΑΣΡΛΟ, ΚΑΛΛΟ ΚΑΛ ΑΒΕΣΛΟ 
 
Οριςμόσ:  Άλατα με νάτριο, κάλιο και αςβζςτιο λιπαρϊν οξζων που απαντοφν ςτα εδϊδιμα 
λίπθ και ζλαια. Τα άλατα αυτά λαμβάνονται είτε από εδϊδιμα λίπθ και ζλαια είτε από 
αποςταγμζνα λιπαρά οξζα εδωδίμων λιπϊν και ελαίων. 
Περιγραφι:  Ελαωρά ςτερεά ςε μορωι ςκόνθσ ι νιωάδων ι θμιςτερεά προϊόντα, χρϊματοσ 
λευκοφ ι υπόλευκου. 
 

Ε 470β ΑΛΑΣΑ ΛΛΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΜΕ ΜΑΓΝΘΛΟ 

 
Οριςμόσ:  Άλατα με μαγνιςιο λιπαρϊν οξζων που απαντοφν ςτα εδϊδιμα λίπθ και ζλαια. Τα 
άλατα αυτά λαμβάνονται είτε από εδϊδιμα λίπθ και ζλαια είτε από αποςταγμζνα λιπαρά 
οξζα εδωδίμων λιπϊν και ελαίων. 
Περιγραφι:  Ελαωρά ςτερεά ςε μορωι ςκόνθσ ι νιωάδων ι θμιςτερεά προϊόντα, χρϊματοσ 
λευκοφ ι υπόλευκου. 
Τα πρόςκετα Ε470α, β χρθςιμοποιοφνται  ςτ α εξισ προϊόντα:  

Ραγωτά , Επιδόρπια  γάλακτοσ  5 g/kg 

Ροτά με βάςθ γαλακτοκομικά προϊόντα  5 g /l 

 

Ε 460(i) ΚΤΣΣΑΡΛΝΘ ΜΛΚΡΟΚΡΤΣΑΛΛΛΚΘ 

Χθμικόσ τφποσ: (C6H10O5)n 

Περιγραφι: Λεπτι, άοςμθ ςκόνθ, χρϊματοσ λευκοφ ι ςχεδόν λευκοφ. 

υντακτικόσ τφποσ:  

 

Ε 460 (ii) ΚΤΣΣΑΡΛΝΘ ΚΟΝΛΟΠΟΛΘΜΕΝΘ 

Χθμικόσ τφποσ: (C6H10O5)n όπου n ≥ 1000 

Περιγραφι: Άοςμθ ςκόνθ λευκοφ χρϊματοσ 

υντακτικόσ τφποσ: 
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 Ε 461 ΜΕΚΤΛΟΚΤΣΣΑΡΛΝΘ 

Χθμικόσ τφποσ : C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3) όπου R1, R2 R3 μπορεί να είναι: 

— H ι 

— CH3 ι  
Χθμικόσ τφποσ : 

— CH2CH3 

Περιγραφι : Άοςμθ και άγευςτθ, κοκκϊδθσ ι ινϊδθσ ςκόνθ, ελαωρϊσ υγροςκοπικι, 

χρϊματοσ λευκοφ ι ελαωρϊσ κιτρινωποφ ι γκριηωποφ. 

Χρθςιμοποιείται ςτα εξισ προϊόντα: 

Ανακατεργαςμζνα τυριά και ανακατεργαςμζνα 

τυριά με αλοιωϊδθ υωι 

5 g/kg  

Κρζμα γάλακτοσ αποςτειρωμζνθ, παςτεριωμζνθ 

και UHT, κρζμα ϋϋχαμθλϊν κερμίδων ϋϋ και 

παςτεριωμζνθ κρζμα ϋϋχαμθλϊν κερμίδωνϋϋ 

Πςον αρκεί  

 

E 462 ΑΛΚΤΛΟΚΤΣΣΑΡΛΝΘ 

Χθμικόσ τφποσ : C6H7O2(OR1)(OR2) όπου R1 και R2 μποροφν να είναι: 

— H 

— CH2CH3 

Περιγραφι : Ελαωρϊσ υγροςκοπικι, λευκι ζωσ υπόλευκθ, άοςμθ και άγευςτθ ςκόνθ. 

 

Ε 463 ΤΔΡΟΞΤΠΡΟΠΤΛΟΚΤΣΣΑΡΛΝΘ 

Χθμικόσ τφποσ : C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3), όπου R1, R2 R3 μπορεί να είναι: 

— H ι 

— CH2CHOHCH3 ι 

— CH2CHO(CH2CHOHCH3)CH3 ι 

— CH2CHO[CH2CHO(CH2CHOHCH3)CH3]CH3 

Περιγραφι : Άοςμθ και άγευςτθ, κοκκϊδθσ ι ινϊδθσ ςκόνθ, ελαωρϊσ υγροςκοπικι, 

χρϊματοσ λευκοφ ι ελαωρϊσ κιτρινωποφ ι γκριηωποφ. 
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Ε 464 ΤΔΡΟΞΤΠΡΟΠΤΛΟΜΕΚΤΛΟΚΤΣΣΑΡΛΝΘ 

Χθμικόσ τφποσ : C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3), όπου R1, R2 R3 μπορεί να είναι: 

— H ι 

— CH3 ι 

— CH2CHOHCH3 ι 

— CH2CHO (CH2CHOHCH3) CH3 ι 

— CH2CHO[CH2CHO (CH2CHOHCH3) CH3]CH3 

Περιγραφι : Άοςμθ και άγευςτθ, κοκκϊδθσ ι ινϊδθσ ςκόνθ, ελαωρϊσ υγροςκοπικι, 

χρϊματοσ λευκοφ ι ελαωρϊσ κιτρινωποφ ι γκριηωποφ. 

Ε 465 ΑΛΚΤΛΟΜΕΚΤΛΟΚΤΣΣΑΡΛΝΘ 

Χθμικόσ τφποσ : C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3) όπου R1, R2 R3 μπορεί να είναι: 

— H ι 

— CH3 ι 

— CH2CH3 

Περιγραφι : Άοςμθ και άγευςτθ, κοκκϊδθσ ι ινϊδθσ ςκόνθ, ελαωρϊσ υγροςκοπικι, 
χρϊματοσ λευκοφ ι ελαωρϊσ κιτρινωποφ ι γκριηωποφ. 

 
Ε 466 ΚΑΡΒΟΞΤΜΕΚΤΛΟΚΤΣΣΑΡΛΝΘ 
 
Χθμικόσ τφποσ :C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3), όπου 1, 2 3 μπορεί να είναι: 

— H ι 
— CH2COONa 
— CH2COOH 

Περιγραφι : Άοςμθ και άγευςτθ, κοκκϊδθσ ι ινϊδθσ ςκόνθ, ελαωρϊσ υγροςκοπικι, 
χρϊματοσ λευκοφ ι ελαωρϊσ κιτρινωποφ ι γκριηωποφ. 
Τα πρόςκετα Ε460, Ε462, Ε463, Ε464, Ε465,Ε466 χρθςιμοποιοφνται ςτα εξισ προϊόντα: 

 

 

 

 

 

 
 

Κρζμα γάλακτοσ αποςτειρωμζνθ, παςτεριωμζνθ και 

UHT, κρζμα ϋϋχαμθλϊν κερμίδων ϋϋ και παςτεριωμζνθ 

κρζμα ϋϋχαμθλϊν κερμίδωνϋϋ 

Πςον αρκεί 
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E 468 ΝΑΣΡΛΟΚΑΡΒΟΞΤΜΕΚΤΛΟΚΤΣΣΑΡΛΝΘ ΜΕ ΣΑΤΡΟΕΛΔΕΛ 
ΔΕΜΟΤ 
 
Χθμικόσ τφποσ : C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3) 
όπου R1, R2 και R3 μπορεί να είναι κάποιο από τα ακόλουκα: 

— H 
— CH2COONa 
— CH2COOH 

 
Περιγραφι: Ελαωρϊσ υγροςκοπικι, λευκι ζωσ υπόλευκθ, άοςμθ ςκόνθ. 

 

Ε 469 ΕΝΗΤΜΑΣΛΚΩ ΤΔΡΟΛΤΜΕΝΘ ΚΑΡΒΟΞΤΜΕΚΤΛΟΚΤΣΣΑΡΛΝΘ 
 
Χθμικόσ τφποσ : [C6H7O2(OH)x(OCH2COONa)y]n 
όπου n είναι ο βακμόσ πολυμεριςμοφ 
x = 1,50 ζωσ 2,80 
y = 0,2 ζωσ 1,50 
x + y = 3,0 
(y = βακμόσ υποκατάςταςθσ) 
 

Περιγραφι: Λευκι ι ελαωρϊσ κίτρινθ ι γκριηωπι, άοςμθ, ελαωρϊσ υγροςκοπικι κοκκϊδθσ 
ι ινϊδθσ ςκόνθ. 

 
Ε470α ΑΛΑΣΑ ΛΛΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΜΕ ΝΑΣΡΛΟ, ΚΑΛΛΟ ΚΑΛ ΑΒΕΣΛΟ 

 
Οριςμόσ : Άλατα με νάτριο, κάλιο και αςβζςτιο λιπαρϊν οξζων που απαντοφν ςτα εδϊδιμα 
λίπθ και ζλαια. 
Περιγραφι : Ελαωρά ςτερεά ςε μορωι ςκόνθσ ι νιωάδων ι θμιςτερεά προϊόντα, χρϊματοσ 
λευκοφ ι υπόλευκου. 

 
Ε 470β ΑΛΑΣΑ ΛΛΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΜΕ ΜΑΓΝΘΛΟ 
 
Οριςμόσ : Άλατα με μαγνιςιο λιπαρϊν οξζων που απαντοφν ςτα εδϊδιμα λίπθ και ζλαια. 
Περιγραφι : Ελαωρά ςτερεά ςε μορωι ςκόνθσ ι νιωάδων ι θμιςτερεά προϊόντα, χρϊματοσ 
λευκοφ ι υπόλευκου. 
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Ε 471 ΜΟΝΟ- ΚΑΛ ΔΛΓΛΤΚΕΡΛΔΛΑ ΛΛΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ 
 
Χθμικόσ τφποσ: C21H40O4 
 
Περιγραφι: Τα προϊόντα ποικίλλουν από ελαιϊδθ υγρά χρϊματοσ ωχροκίτρινου ζωσ 
ωχροκάςτανου ζωσ ςκλθρά κθρϊδθ ςτερεά χρϊματοσ λευκοφ ι ελαωρϊσ υπόλευκου. Τα 
ςτερεά είναι δυνατόν να ζχουν τθ μορωι νιωάδων, ςκόνθσ ι μικρϊν ςωαιριδίων. 
 
υντακτικόσ τφποσ:  

 
 
Χρθςιμοποιείται ςτα εξισ προϊόντα: 

 

 

 

 

 

 

 

Ε 472α ΟΞΛΚΟΛ ΕΣΕΡΕ ΣΩΝ ΜΟΝΟ- ΚΑΛ ΔΛΓΛΤΚΕΡΛΔΛΩΝ ΣΩΝ ΛΛΠΑΡΩΝ 
ΟΞΕΩΝ 
 
Χθμικόσ τφποσ: C100H188O22 
 
Περιγραφι : Διαυγι ευκίνθτα υγρά ζωσ ςτερεά, των οποίων το χρϊμα ποικίλλει από λευκό 
ζωσ ωχροκίτρινο 
υντακτικόσ τφποσ:  

 
 

Ε 472β ΓΑΛΑΚΣΛΚΟΛ ΕΣΕΡΕ ΣΩΝ ΜΟΝΟ- ΚΑΛ ΔΛΓΛΤΚΕΡΛΔΛΩΝ ΣΩΝ 
ΛΛΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ 
 
Οριςμόσ: Μεικτοί εςτζρεσ  γλυκερίνθσ με γαλακτικό οξφ και λιπαρά οξζα που απαντοφν ςτα 
εδϊδιμα λίπθ και ζλαια. 
Περιγραφι: Διαυγι ευκίνθτα υγρά ζωσ κθρϊδθ ςτερεά, μεταβλθτισ ςφςταςθσ, των οποίων 
το χρϊμα ποικίλλει από λευκό ζωσ ωχροκίτρινο. 

 

Κρζμα γάλακτοσ αποςτειρωμζνθ, παςτεριωμζνθ και 

UHT, κρζμα ϋϋχαμθλϊν κερμίδων ϋϋ και παςτεριωμζνθ 

κρζμα ϋϋχαμθλϊν κερμίδωνϋϋ 

Πςον αρκεί 

Ραγωτά 3 g/kg 
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Ε 472γ ΚΛΣΡΛΚΟΛ ΕΣΕΡΕ ΣΩΝ ΜΟΝΟ- ΚΑΛ ΔΛΓΛΤΚΕΡΛΔΛΩΝ ΣΩΝ 
ΛΛΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ 
 
Οριςμόσ: Μεικτοί εςτζρεσ  γλυκερίνθσ με κιτρικό οξφ και λιπαρά οξζα που απαντοφν ςτα 
εδϊδιμα λίπθ και ζλαια. 
Περιγραφι: Υγρά ζωσ κθρϊδθ ςτερεά ι θμιςτερεά, των οποίων το χρϊμα ποικίλλει από 
υποκίτρινο ζωσ ανοικτό καωζ. 

 

Ε 472δ ΣΡΤΓΛΚΟΛ ΕΣΕΡΕ ΣΩΝ ΜΟΝΟ- ΚΑΛ ΔΛΓΛΤΚΕΡΛΔΛΩΝ ΣΩΝ 
ΛΛΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ 
 
Οριςμόσ: Μεικτοί εςτζρεσ τθσ γλυκερίνθσ με τρυγικό οξφ και λιπαρά οξζα που 
απαντοφν ςτα εδϊδιμα λίπθ και ζλαια. 
Περιγραφι: Κολλϊδθ πυκνόρρευςτα υποκίτρινα υγρά ζωσ ςκλθροί κίτρινοι κθροί. 

 
Ε 472ε ΑΚΕΣΤΛΟ- ΚΑΛ ΔΛΑΚΕΣΤΛΟΣΡΤΓΛΚΟΛ ΕΣΕΡΕ ΣΩΝ ΜΟΝΟ- ΚΑΛ 
ΔΛΓΛΤΚΕΡΛΔΛΩΝ ΛΛΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ 
 
Οριςμόσ: Μεικτοί εςτζρεσ  γλυκερίνθσ με ακετυλο- και διακετυλοτρυγικό οξφ (παράγωγα 
του τρυγικοφ οξζοσ) και με λιπαρά οξζα που απαντοφν ςτα εδϊδιμα λίπθ και ζλαια. 
Περιγραφι: Ροικίλλουν από κολλϊδθ πυκνόρρευςτα υγρά και λιποειδι θμιςτερεά ζωσ 
κθροφσ κιτρίνου χρϊματοσ, όταν δε ζλκουν ςε επαωι με υγρό αζρα, υδρολφονται 
ελευκερϊνοντασ οξικό οξφ. 

 
Ε 472ςτ ΜΕΛΚΣΟΛ ΟΞΛΚΟΛ ΚΑΛ ΣΡΤΓΛΚΟΛ ΕΣΕΡΕ ΣΩΝ ΜΟΝΟ- ΚΑΛ 
ΔΛΓΛΤΚΕΡΛΔΛΩΝ 

 
Οριςμόσ : Μεικτοί εςτζρεσ ςτουσ γλυκερίνθσ με οξικό και τρυγικό οξφ και με λιπαρά οξζα 
που απαντοφν ςτα εδϊδιμα λίπθ και ζλαια. 
Περιγραφι : Κολλϊδθ υγρά ζωσ ςτερεά, των οποίων το χρϊμα ποικίλλει από λευκό ζωσ 
ωχροκίτρινο. 

 
Τα πρόςκετα Ε472α, β, γ, δ, ε, ςτ χρθςιμοποιοφνται ςτα παγωτά ςε ποςότθτεσ όςον αρκεί. 
Χρθςιμοποιείται ςτα εξισ προϊόντα: 

Επιδόρπια  γάλακτοσ 5 mg/kg 

Ραγωτά  5 g/kg  

 

 

 

 



86 

 

Ε 474 ΑΚΧΑΡΟΓΛΤΚΕΡΛΔΛΑ  

Οριςμόσ: Τα ςακχαρογλυκερίδια παράγονται με αντίδραςθ ςακχαρόηθσ με εδϊδιμα λίπθ ι 

ζλαια, οπότε προκφπτουν κυρίωσ μείγματα μονο-δι- και τριγλυκεριδίων από τα 

χρθςιμοποιοφμενα λίπθ ι ζλαια. 

Περιγραφι: Στερεά ςε μορωι μαλακϊν μαηϊν ςκλθρισ γζλθσ ι λευκισ ζωσ υπόλευκθσ 

ςκόνθσ. 

Ε 475 ΕΣΕΡΕ ΛΛΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΜΕ ΠΟΛΤΓΛΤΚΕΡΛΝΕ 

Οριςμόσ: Οι εςτζρεσ λιπαρϊν οξζων με πολυγλυκερίνεσ λαμβάνονται με εςτεροποίθςθ 

πολυγλυκερινϊν με εδϊδιμα λίπθ και ζλαια ι με λιπαρά οξζα που απαντοφν ςτα εδϊδιμα 

λίπθ και ζλαια. 

Περιγραφι : Ελαιϊδθ ζωσ πολφ πυκνόρρευςτα ανοικτοκίτρινα ζωσ κεχριμπαρόχρωμα υγρά, 

εφπλαςτα ι μαλακά ςτερεά χρϊματοσ ανοικτοφ καςτανοφ ζωσ μεςαίου καωζ και ςκλθρά 

κθρϊδθ ςτερεά χρϊματοσ ανοικτοφ καςτανοφ ζωσ καωζ. 

Ε 477 ΕΣΕΡΕ ΛΛΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΠΑΝΟΔΛΟΛΘ -1.2 

Οριςμόσ: Συνίςταται από μείγματα μόνο- και διεςτζρων τθσ προπανοδιόλθσ 1,2 με λιπαρά 

οξζα που απαντοφν ςτα εδϊδιμα λίπθ και ζλαια . 

Περιγραφι: Διαυγι υγρά ι κυρϊδθ λευκά ςτερεά, άμορωα ι μορωι νιωάδων ι ςωαιριδίων 

με ευχάριςτθ οςμι  

υντακτικόσ τφποσ: 

   

 
Ε 482 ΣΕΑΣΟΫΛΟ-2-ΓΑΛΑΚΣΤΛΛΚΟ ΑΒΕΣΛΟ 
 
Χθμικόσ τφποσ :  C48H86CaO12 
Περιγραφι: Σκόνθ ι εφκρυπτο ςτερεό, λευκοφ ι ελαωρϊσ κιτρινωποφ χρϊματοσ, με 
χαρακτθριςτικι οςμι 
υντακτικόσ τφποσ:   

 
Χρθςιμοποιείται  ςτα  επιδόρπια γάλακτοσ ςε ανϊτατθ δόςθ 5 g/kg. 
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Ε 491 ΜΟΝΟΣΕΑΣΛΚΘ ΟΡΒΛΣΑΝΘ 
 
Χθμικόσ τφποσ: C24H46O6 
 
Περιγραφι: Ελαωρά ςωαιρίδια ι νιωάδεσ ι ςκλθρό κθρϊδεσ ςτερεό χρϊματοσ κρεμ  προσ 
χρυςοκάςτανο με ελαωρά χαρακτθριςτικι οςμι. 
υντακτικόσ τφποσ:  

 
 

 
Ε 492 ΣΡΛΣΕΑΣΛΚΘ ΟΡΒΛΣΑΝΘ 
 
Χθμικόσ τφποσ: C60H114O8 
 
Περιγραφι: Ελαωρά ςωαιρίδια ι νιωάδεσ ι ςκλθρό κθρϊδεσ ςτερεό χρϊματοσ κρεμ προσ 
χρυςοκάςτανο με ελαωρά οςμι. 
υντακτικόσ τφποσ :  

 
 
Ε 493 ΜΟΝΟΛΑΤΡΛΚΘ ΟΡΒΛΣΑΝΘ 
 
Χθμικόσ τφποσ : C18H34O6 
Περιγραφι : Κεχριμπαρόχρωμο, ελαιϊδεσ παχφρρευςτο υγρό, ελαωρά ςωαιρίδια ι νιωάδεσ 
ι ςκλθρό κθρϊδεσ ςτερεό χρϊματοσ κρεμ προσ χρυςοκάςτανο με ελαωρά οςμι. 
 
υντακτικόσ τφποσ:  
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Ε 494 ΜΟΝΟΕΛΑΛΚΘ ΟΡΒΛΣΑΝΘ  
Χθμικόσ τφποσ : C24H44O6 

Περιγραφι: Κεχριμπαρόχρωμο, ελαιϊδεσ παχφρρευςτο υγρό, ελαωρά ςωαιρίδια ι νιωάδεσ 

ι ςκλθρό κθρϊδεσ ςτερεό χρϊματοσ κρεμ προσ χρυςοκάςτανο με ελαωρά οςμι. 

υντακτικόσ τφποσ: 

 

Ε 495 ΜΟΝΟΠΑΛΜΛΣΛΚΘ ΟΡΒΛΣΑΝΘ 
Χθμικόσ τφποσ : C22H42O6 

Περιγραφι : Ελαωρά ςωαιρίδια ι νιωάδεσ ι ςκλθρό κθρϊδεσ ςτερεό χρϊματοσ κρεμ προσ 
χρυςοκάςτανο με ελαωρά χαρακτθριςτικι οςμι. 
 
υντακτικόσ τφποσ: 

  
Τα πρόςκετα Ε491, Ε492, Ε493, Ε494, Ε495 χρθςιμοποιοφνται ςτα εξισ προϊόντα ςτισ 
επιτρεπόμενεσ ανϊτατεσ δόςεισ:  

Ραγωτά  0,5 g/kg 

Επιδόρπια γάλακτοσ  5 g/kg 

 

E 500 (i) ΑΝΚΡΑΚΛΚΟ ΝΑΣΡΛΟ  

Χθμικόσ τφποσ: CNa2O3 

Περιγραφι: Άχρωμοι κρφςταλλοι ι λευκι ςκόνθ ι κόκκοι. 

υντακτικόσ τφποσ:  
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E 500 (ii) ΟΞΛΝΟ ΑΝΚΡΑΚΛΚΟ ΝΑΣΡΛΟ 

Χθμικόσ τφποσ : NaHCO3 

Περιγραφι : Άχρωμθ ι λευκι κρυςταλλικι μάηα ι κρυςταλλικι ςκόνθ. 

υντακτικόσ τφποσ :  

 

Χρθςιμοποιείται ςτα εξισ προϊόντα: 

Μερικϊσ αωυδατωμζνο και 

αωυδατωμζνο γάλα  

Πςον αρκεί  

 

Ε 501 (ii) ΟΞΛΝΟ ΑΝΚΡΑΚΛΚΟ ΚΑΛΛΟ  

Χθμικόσ τφποσ : CHKO3 

Περιγραφι : Άχρωμοι κρφςταλλοι ι λευκι ςκόνθ ι κόκκοι. 

υντακτικόσ τφποσ : 

 

Χρθςιμοποιείται ςτα εξισ προϊόντα:  

Μερικϊσ αωυδατωμζνο και αωυδατωμζνο γάλα  Πςον αρκεί  

Ε504 (i) ΑΝΚΡΑΚΛΚΟ ΜΑΓΝΘΛΟ 

Χθμικόσ τφποσ : CH2Mg2O5 

Περιγραφι :  Ελαωρά, λευκι εφκρυπτθ μάηα ι πολφ ελαωριά λευκι ςκόνθ 
 

υντακτικόσ τφποσ :  
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Ε504 (ii) ΑΝΚΡΑΚΛΚΟ ΤΔΡΟΞΕΛΔΛΟ ΣΟΤ ΜΑΓΝΘΛΟΤ  

Χθμικόσ τφποσ : C4H12Mg5O19 

Περιγραφι : Ελαωρά, λευκι εφκρυπτθ μάηα ι πολφ ελαωριά λευκι ςκόνθ 

υντακτικόσ τφποσ :  

 

Τα πρόςκετα Ε504 (i), (ii) χρθςιμοποιοφνται  ςτο τυρί που ζχει υποςτεί ωρίμανςθ ςε 

ποςότθτεσ όςον αρκεί.  

Ε 508 ΧΛΩΡΛΟΤΧΟ ΚΑΛΛΟ 

Χθμικόσ τφποσ: KCl 

Περιγραφι: Άχρωμοι επιμικεισ, πολυγωνικοί ι κυβοειδείσ κρφςταλλοι ι λευκι κοκκϊδθσ 
ςκόνθ, άοςμα. 
υντακτικόσ τφποσ:  

 

Χρθςιμοποιείται ςτα εξισ προϊόντα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κρζμα γάλακτοσ αποςτειρωμζνθ, παςτεριωμζνθ και UHT, κρζμα 

ϋϋχαμθλϊν κερμίδων ϋϋ και παςτεριωμζνθ κρζμα ϋϋχαμθλϊν 

κερμίδωνϋϋ 

Πςον αρκεί 
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Ε 509 ΧΛΩΡΛΟΤΧΟ ΑΒΕΣΛΟ  

Χθμικόσ τφποσ : CaCl2 

Περιγραφι : Λευκι, άοςμθ, υγροςκοπικι, ςκόνθ ι εωυδατοφμενοι κρφςταλλοι . 

υντακτικόσ τφποσ :  

 

Χρθςιμοποιείται ςτα εξισ προϊόντα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τυρί, Μερικϊσ αωυδατωμζνο και αωυδατωμζνο γάλα,  

Κρζμα γάλακτοσ αποςτειρωμζνθ, παςτεριωμζνθ και UHT, 

κρζμα ϋϋχαμθλϊν κερμίδων ϋϋ και παςτεριωμζνθ κρζμα 

ϋϋχαμθλϊν κερμίδωνϋϋ 

Πςον αρκεί 
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3.5 ΑΝΣΛΤΩΜΑΣΛΚΟΛ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ 

Ε 551 ΔΛΟΞΕΛΔΛΟ ΣΟΤ ΠΤΡΛΣΛΟΤ 

Χθμικόσ τφποσ : O2Si 

Περιγραφι : Θ ζνυδρθ μορωι του, απαντάται ςαν μια λεπτι, λευκι, άμορωθ ςκόνθ ι ςε 

μορωι κόκκων. Θ άνυδρθ μορωι του εμωανίηεται ωσ χνουδωτι ςκόνθ ι κόκκοι. 

υντακτικόσ τφποσ : 

 

Ε 552 ΠΤΡΛΣΛΚΟ ΑΒΕΣΛΟ 

Χθμικόσ τφποσ : CaO3Si 

Περιγραφι : Λευκι, εωσ υπόλευκθ ςκόνθ. 

υντακτικόσ τφποσ : 

 

Ε 553β (i) ΠΤΡΛΣΛΚΟ ΜΑΓΝΘΛΟ 

Χθμικόσ τφποσ : MgO3Si 

Περιγραφι : Λευκι, άοςμθ ςκόνθ. 

υντακτικόσ τφποσ : 
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Ε 553β (ii) ΣΡΛΠΤΡΛΣΛΚΟ ΜΑΓΝΘΛΟ 

Χθμικόσ τφποσ : Mg2O8Si3 

Περιγραφι : Λεπτι, λευκι ςκόνθ, χωρίσ αδρομερείσ κόκκουσ 

υντακτικόσ τφποσ :  

 

E 553 β ΣΑΛΚΘ 

Χθμικόσ τφποσ : H2Mg3O12Si4 

Περιγραφι : Λευκι, άοςμθ ςκόνθ . 

υντακτικόσ τφποσ : 

 

Τα πρόςκετα Ε551, Ε552, Ε553α, β χρθςιμοποιοφνται ςτα εξισ προιόντα: 

Ραγωτά, επιδόρπια γάλακτοσ, ποτά με βάςθ το 

γάλα   

10 g/kg ι 10 g/l μόνα τουσ ι ςε 

ςυνδυαςμό 
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3.6 ΔΕΜΕΤΣΕ ΜΕΣΑΛΛΛΚΩΝ ΛΟΝΣΩΝ 

Ε 575 ΓΛΤΚΟΓΟΝΟ δ ΛΑΚΣΟΝΘ 

Χθμικόσ τφποσ : C6H1006 

Περιγραφι : Λεπτι, λευκι, ςχεδόν άοςμθ κρυςταλλικι ςκόνθ . 

υντακτικόσ τφποσ : 

 

Χρθςιμοποιείται ςτα  εξισ προϊόντ: 

Τυρί που ζχει υποςτεί ωρίμανςθ, Τυρί 

mozzarella και τυρί από βουτυρόγαλα  

Πςον αρκεί 
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3.7 ΒΕΛΣΛΩΣΛΚΑ ΓΕΤΘ 

Ε 620 ΓΛΟΤΣΑΜΛΝΛΚΟ ΟΞΤ  

Χθμικόσ τφποσ : C5H9NO4 

Περιγραφι : Άχρωμοι, λευκοί κρφςταλλοι ι κρυςταλλικι ςκόνθ. 

υντακτικόσ τφποσ : 

 

 

Ε 621 ΓΛΟΤΣΑΜΛΝΛΚΟ ΜΟΝΟΝΑΣΡΛΟ 

Χθμικόσ τφπο : C5H11NNaO5 

Περιγραφι: Λευκοί, άοςμοι κρφςταλλοι ι κρυςταλλικι ςκόνθ. 

υντακτικόσ τφποσ :  

 

Τα πρόςκετα Ε620, Ε621 χρθςιμοποιοφνται ςτα εξισ προιόντα:  

Ραγωτά, επιδόρπια γάλακτοσ, ποτά με βάςθ 

το γάλα   

10 g/kg ι 10 g/l μόνα τουσ ι ςε ςυνδυαςμό 
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Ε 626 ΓΟΤΑΝΤΛΛΚΟ ΟΞΤ  

Χθμικόσ τφποσ : C10H14N5O8P 

Περιγραφι : Άοςμοι, άχρωμοι ι λευκοί κρφςταλλοι, ι κρυςταλλικι ςκόνθ. 

υντακτικόσ τφποσ :  

 

Ε 627 ΓΟΤΑΝΤΛΛΚΟ ΝΑΣΡΛΟ 

Χθμικόσ τφποσ : C10H12N5Na2O8P 

Περιγραφι : : Άοςμοι, άχρωμοι ι λευκοί κρφςταλλοι, ι κρυςταλλικι ςκόνθ. 

υντακτικόσ τφποσ : 

 

Ε 628 ΓΟΤΑΝΤΛΛΚΟ ΚΑΛΛΟ 

Χθμικόσ τφποσ : C10H12K2N5O8P 
 
Περιγραφι : Άοςμοι, άχρωμοι ι λευκοί κρφςταλλοι, ι κρυςταλλικι ςκόνθ. 
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E 629 ΓΟΤΑΝΤΛΛΚΟ ΑΒΕΣΛΟ 

Χθμικόσ τφποσ : C10H12CaN5O8P 

Περιγραφι : : Άοςμοι, άχρωμοι ι λευκοί κρφςταλλοι, ι κρυςταλλικι ςκόνθ. 

υντακτικόσ τφποσ :  

 

Τα πρόςκετα Ε626, Ε627, Ε628, Ε629 χρθςιμοποιοφνται ςτα εξισ προϊόντα :  

Ραγωτά, επιδόρπια γάλακτοσ, ποτά με 

βάςθ το γάλα   

0,5 g/kg ι 0,5 g/l μόνα τουσ ι ςε 

ςυνδυαςμό υπολογιηόμενα ωσ 

γουανυλικό οξφ 
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3.8 ΓΛΤΚΑΝΣΛΚΑ  

Ε 950 ΑΚΕΣΟΟΤΛΦΑΜΘ Κ 

Χθμικόσ τφποσ : C4H4KNO4S 

Περιγραφι : Άοςμθ, λευκι κρυςταλλικι ςκόνθ. 

υντακτικόσ τφποσ : 

 

Ροτά με βάςθ το γάλα και τα παράγωγα 
του με μειωμζνεσ κερμίδεσ ι χωρίσ 
πρόςκετα ςάκχαρα 

350 mg/l 

Επιδόρπια με βάςθ το  γάλα και τα 
παράγωγα του με μειωμζνεσ κερμίδεσ ι 
χωρίσ πρόςκετα ςάκχαρα  
Ραγωτά με μειωμζνεσ κερμίδεσ ι χωρίσ 
πρόςκετα ςάκχαρα 

350 mg/kg 

Ε 951 ΑΠΑΡΣΑΜΘ  

Χθμικόσ τφποσ : C14H18N2O5 

Περιγραφι : Άοςμθ, λευκι κρυςταλλικι ςκόνθ, με δυνατι γλυκιά γεφςθ. 

υντακτικόσ τφποσ : 

 

Ροτά με βάςθ το γάλα και τα παράγωγα του με 
μειωμζνεσ κερμίδεσ ι χωρίσ πρόςκετα ςάκχαρα 

6 g/l 

Επιδόρπια με βάςθ το γάλα και τα παράγωγα του 
με μειωμζνεσ κερμίδεσ ι χωρίσ πρόςκετα ςάκχαρα 
Ραγωτά με μειωμζνεσ κερμίδεσ ι χωρίσ πρόςκετα 
ςάκχαρα 

1 g/kg 
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Ε 952 ΚΤΚΛΑΜΛΝΛΚΟ ΟΞΤ , ΝΑΣΡΛΟ ΚΑΛ ΑΒΕΣΛΟ  

Χθμικόσ τφποσ : C6H12CaNO3S
- 

Περιγραφι : Άοςμοι λευκοί κρφςταλλοι ι κρυςταλλικι ςκόνθ. 

υντακτικόσ τφποσ : 

 

Ροτά με βάςθ το γάλα και τα παράγωγα 
του με μειωμζνεσ κερμίδεσ ι χωρίσ 
πρόςκετα ςάκχαρα 

400 mg/l 

Επιδόρπια με βάςθ το γάλα και τα 
παράγωγα του με μειωμζνεσ κερμίδεσ ι 
χωρίσ πρόςκετα ςάκχαρα  
Ραγωτά με μειωμζνεσ κερμίδεσ ι χωρίσ 
πρόςκετα ςάκχαρα 

250 mg/kg 

 

Ε 953 ΛΟΜΑΛΣ 

Χθμικόσ τφποσ: C12H24O11 

Περιγραφι: Άοςμθ, λευκι κρυςταλλικι μάηα, ελαωρϊσ υγροςκοπικι. 

υντακτικόσ τφποσ:  

 

Χρθςιμοποιείται ςτα παγωτά με μειωμζνεσ κερμίδεσ ι χωρίσ πρόςκετα ςάκχαρα ςε 

ποςότθτεσ όςον αρκεί. 
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Ε 954 ΑΚΧΑΡΛΝΘ  

Χθμικόσ τφποσ : C7H5NO3S 

Περιγραφι : Λευκοί κρφςταλλοι ι λευκι κρυςταλλικι ςκόνθ, άοςμθ ι με μια 

χαρακτθριςτικι οςμι. 

υντακτικόσ τφποσ : 

 

Ροτά με βάςθ το γάλα και τα παράγωγα του με 
μειωμζνεσ κερμίδεσ ι χωρίσ πρόςκετα ςάκχαρα 

80 mg /l 

Επιδόρπια  με βάςθ το γάλα και τα παράγωγα του 
με μειωμζνεσ κερμίδεσ ι χωρίσ πρόςκετα ςάκχαρα 
Ραγωτά  με μειωμζνεσ κερμίδεσ ι χωρίσ πρόςκετα 
ςάκχαρα 

100 mg/kg 

 

Ε 959 ΝΕΟΕΠΕΡΛΔΛΝΘ DC 

Xθμικόσ τφποσ : C28H34O15 

Περιγραφι : Άοςμθ, λευκι κρυςταλλικι ςκόνθ, με χαρακτθριςτικι γεφςθ . 

υντακτικόσ τφποσ : 

 

Ροτά με βάςθ το γάλα και τα παράγωγα του με 
μειωμζνεσ κερμίδεσ ι χωρίσ πρόςκετα ςάκχαρα 

50 mg/l 

Επιδόρπια  με βάςθ το γάλα και τα παράγωγα 
του με μειωμζνεσ κερμίδεσ ι χωρίσ πρόςκετα 
ςάκχαρα 
Ραγωτά με μειωμζνεσ κερμίδεσ ι χωρίσ 
πρόςκετα ςάκχαρα 

50 mg/kg 
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Ε 965 (i) ΜΑΛΣΛΣΟΛΘ 

Χθμικόσ τφποσ : C12H24O11 

Περιγραφι : Λευκι κρυςταλλικι ςκόνθ με γλυκιά γεφςθ 

υντακτικόσ τφποσ :  

 

Ε 965 (ii) ΛΡΟΠΛ ΜΑΛΣΛΣΟΛΘ 

Περιγραφι : Άχρωμα και άοςμα, διαυγι ιξϊδθ υγρά ι λευκζσ κρυςταλλικζσ μάηεσ 

Ε 966 ΛΑΚΣΛΣΟΛΘ 

Χθμικόσ τφποσ : C12H24O11 

Περιγραφι : Κρυςταλλικζσ ςκόνεσ ι άχρωμα διαλφματα με γλυκιά γεφςθ 

υντακτικόσ τφποσ :  
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Ε 967 ΞΤΛΛΣΟΛΘ  

Χθμικόσ τφποσ : C5H12O5 

Περιγραφι : Λευκι, κρυςταλλικι ςκόνθ, πρακτικϊσ άοςμθ με πολφ γλυκιά γεφςθ 

υντακτικόσ τφποσ : 

 

Τα πρόςκετα Ε965i, ii, E966, E967 χρθςιμοποιοφνται ςτα παγωτά με μειωμζνεσ κερμίδεσ ι 

χωρίσ πρόςκετα ςάκχαρα ςε ποςότθτεσ όςον αρκεί. 
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3.9 ΠΘΚΣΛΚΟΛ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ 

E 1404 ΟΞΕΛΔΩΜΕΝΟ ΑΜΤΛΟ 

Οριςμόσ : Το οξειδωμζνο άμυλο είναι άμυλο επεξεργαςμζνο με υποχλωριϊδεσ νάτριο. 

Περιγραφι : Λευκι ι ςχεδόν λευκι ςκόνθ ι κόκκοι ι (εάν ζχει προηελατινοποιθκεί) νιωάδεσ, 
άμορωθ ςκόνθ ι αδρά ςωματίδια. 

 

E 1410 ΔΛΟΞΛΝΟ ΦΩΦΟΡΛΚΟ ΑΜΤΛΟ 

Οριςμόσ : Το διςόξινο ωωςωορικό άμυλο είναι άμυλο εςτεροποιθμζνο με ορκοωωςωορικό 
οξφ, ι ορκοωωςωορικό νάτριο ι κάλιο ι με 
τριπολυωωςωορικό νάτριο 

Περιγραφι : Λευκι ι ςχεδόν λευκι ςκόνθ ι κόκκοι ι (εάν ζχει προηελατινοποιθκεί) νιωάδεσ, 
άμορωθ ςκόνθ ι χονδρά ςωματίδια. 

 
E 1412 ΟΞΛΝΟ ΦΩΦΟΡΛΚΟ ΑΜΤΛΟ 
 
Οριςμόσ : Το όξινο ωωςωορικό άμυλο είναι άμυλο ςταυροειδϊσ ςυνδεόμενο με 
τριμεταωωςωορικό νάτριο ι οξυχλωριοφχο ωωςωόρο. 

 
Περιγραφι : Λευκι ι ςχεδόν λευκι ςκόνθ ι κόκκοι ι (εάν ζχει προηελατινοποιθκεί) νιωάδεσ, 
άμορωθ ςκόνθ ι χονδρά ςωματίδια. 

 
E 1413 ΦΩΦΟΡΤΛΛΩΜΕΝΟ ΟΞΛΝΟ ΦΩΦΟΡΛΚΟ ΑΜΤΛΟ 
Οριςμόσ : Το ωωςωορυλιωμζνο όξινο ωωςωορικό άμυλο είναι άμυλο που ζχει υποβλθκεί 
ςε ςυνδυαςμό κατεργαςιϊν όπωσ περιγράωεται για το διςόξινο και το όξινο ωωςωορικό 
άμυλο. 
 
Περιγραφι : Λευκι ι ςχεδόν λευκι ςκόνθ ι κόκκοι ι (εάν ζχει προηελατινοποιθκεί) νιωάδεσ, 
άμορωθ ςκόνθ ι χονδρά ςωματίδια. 

 

 
E 1414 ΑΚΕΣΤΛΛΩΜΕΝΟ ΟΞΛΝΟ ΦΩΦΟΡΛΚΟ ΑΜΤΛΟ 
 
Οριςμόσ :  Το ακετυλιωμζνο όξινο ωωςωορικό άμυλο είναι άμυλο ςταυροειδϊσ ςυνδεόμενο 
με τριμεταωωςωορικό νάτριο ι οξυχλωριοφχο ωωςωόρο και εςτεροποιθμζνο με οξικό 
ανυδρίτθ ι οξικό βινυλεςτζρα 
 

Περιγραφι : Λευκι ι ςχεδόν λευκι ςκόνθ ι κόκκοι ι (εάν ζχει προηελατινοποιθκεί) νιωάδεσ, 
άμορωθ ςκόνθ ι χονδρά ςωματίδια 

 
 



104 

 

E 1420 ΑΚΕΣΤΛΛΩΜΕΝΟ ΑΜΤΛΟ 

Οριςμόσ : Το ακετυλιωμζνο άμυλο είναι άμυλο εςτεροποιθμζνο με οξικό ανυδρίτθ ι οξικό 
βινυλεςτζρα 

 
Περιγραφι : Λευκι ι ςχεδόν λευκι ςκόνθ ι κόκκοι ι (εάν ζχει προηελατινοποιθκεί) νιωάδεσ, 
άμορωθ ςκόνθ ι χονδρά ςωματίδια. 

 
E 1422 ΑΚΕΣΤΛΛΩΜΕΝΟ ΟΞΛΝΟ ΑΔΛΠΛΚΟ ΑΜΤΛΟ 

 
Οριςμόσ : Το ακετυλιωμζνο όξινο αδιπικό άμυλο είναι άμυλο ςταυροειδϊσ ςυνδεόμενο με 
αδιπικό ανυδρίτθ και εςτεροποιθμζνο με οξικό ανυδρίτθ. 
 
Περιγραφι : Λευκι ι ςχεδόν λευκι ςκόνθ ι κόκκοι ι (εάν ζχει προηελατινοποιθκεί) νιωάδεσ, άμορωθ 
ςκόνθ ι χονδρά ςωματίδια. 

 

E 1440 ΤΔΡΟΞΤΠΡΟΠΤΛΑΜΤΛΟ 

Οριςμόσ : Το υδροξυπροπυλάμυλο είναι άμυλο αικεροποιθμζνο με προπυλενοξείδιο. 

Περιγραφι : Λευκι ι ςχεδόν λευκι ςκόνθ ι κόκκοι ι (εάν ζχει προηελατινοποιθκεί) νιωάδεσ, 

άμορωθ ςκόνθ ι χονδρά ςωματίδια. 

 
E 1442 ΟΞΛΝΟ ΦΩΦΟΡΛΚΟ ΤΔΡΟΞΤΠΡΟΠΤΛΑΜΤΛΟ 
 
Οριςμόσ : Το όξινο ωωςωορικό υδροξυπροπυλάμυλο είναι άμυλο ςταυροειδϊσ ςυνδεόμενο 
με τριμεταωωςωορικό νάτριο ι οξυχλωριοφχο ωωςωόρο και αικεροποιθμζνο με 
προπυλενοξείδιο. 
Περιγραφι : Λευκι ι ςχεδόν λευκι ςκόνθ ι κόκκοι ι (εάν ζχει προηελατινοποιθκεί) νιωάδεσ, 
άμορωθ ςκόνθ ι χονδρά ςωματίδια. 
 

E 1450 ΟΚΣΕΝΤΛΘΛΕΚΣΡΛΚΟ ΑΜΤΛΟΝΑΣΡΛΟ 

Οριςμόσ : Το οκτενυλθλεκτρικό αμυλονάτριο είναι άμυλο εςτεροποιθμζνο με 
οκτενυλθλεκτρικό ανυδρίτθ 
Περιγραφι : Λευκι ι ςχεδόν λευκι ςκόνθ ι κόκκοι ι (εάν ζχει προηελατινοποιθκεί) νιωάδεσ, 
άμορωθ ςκόνθ ι χονδρά ςωματίδια.  
Τα πρόςκετα Ε1404, Ε1410, Ε1412, Ε1413, Ε1414, Ε1420, Ε1422, Ε1440, Ε1442, Ε1450 
χρθςιμοποιοφνται ςτα εξισ προϊόντα: 

 
Κρζμα γάλακτοσ αποςτειρωμζνθ, παςτεριωμζνθ και 

UHT, κρζμα ϋϋχαμθλϊν κερμίδων ϋϋ και παςτεριωμζνθ 

κρζμα ϋϋχαμθλϊν κερμίδωνϋϋ 

Πςον αρκεί 
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