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Спе цы я лiс ты зда ро ва га хар-

ча ван ня за клi ка юць нас чы-

таць са стаў пра дук таў, якiя 

мы на бы ва ем. Але ка лi вы 

не тэх но лаг, гэ та ма ла да-

па мо жа: во ка спа тык нец ца 

на пе ра лi ку Е-ко даў з трох-

ча ты рох знач ны мi лiч ба мi. 

Поў ны ка та лог хар чо вых да-

ба вак — тых са мых «Е», пра 

якiя столь кi пi шуць апош нiм 

ча сам, — на лiч вае сот нi най-

мен няў. Пра тое, што ста iць 

за гэ ты мi доў гi мi ко да мi, мы 

вы ра шы лi рас пы таць экс-

пер та.

— Сён ня ў на ша гра мад ства 

прый шло ра зу мен не, што для доў-

га га зда ро ва га жыц ця важ на якас-

ная на ту раль ная ежа. Каб вы браць 

ме на вi та та кiя пра дук ты, трэ ба 

ўмець раз бi рац ца ў мар кi роў цы, 

на не се най на ўпа коў ку, — за зна-

чае на мес нiк ды рэк та ра РУП 

«На ву ко ва-прак тыч ны цэнтр 

На цы я наль най ака дэ мii на вук 

па хар ча ван нi», да цэнт Але на 

МАР ГУ НО ВА.

Перш за ўсё не аб ход на звяр-

нуць ува гу на на яў насць на ўпа коў-

цы iн фар ма цыi, аба вяз ко вай для 

вы твор цы згод на з тэх нiч ным рэг-

ла мен там Мыт на га са ю за «Хар чо-

вая пра дук цыя»:

 най мен не хар чо ва га пра дук-

ту;

 най мен не i мес ца зна хо джан-

не вы твор цы;

 та вар ны знак;

 коль касць хар чо ва га пра дук-

ту;

 са стаў;

 тэр мiн ужы ван ня;

 да та вы ра бу;

 хар чо вая каш тоў насць пра-

дук ту;

 рэ ка мен да цыi i (або) аб ме жа-

ван нi па ўжы ван нi пра дук ту;

 звест кi пра на яў насць у пра-

дук це кам па не нтаў, атры ма ных з 

вы ка ры стан нем ген на-ма ды фi ка-

ва ных ар га нiз маў;

  аба зна чэн не стан дар ту цi 

iн ша га нар ма тыў на га пра ва во га 

да ку мен та, у ад па вед нас цi з якiм 

вы раб ле ны пра дукт;

 штры ха вы iдэн ты фi ка цый ны 

код;

 умо вы за хоў ван ня пра дук ту 

(у тым лi ку пас ля ад крыц ця ўпа-

коў кi);

 най мен не i мес ца зна хо джан-

не ўпа коў шчы ка пра дук цыi;

 адзi ны знак аба ра чэн ня пра-

дук цыi на рын ку дзяр жаў — чле наў 

ЕА ЭС.

Ка лi ўсе гэ тыя звест кi ёсць на 

ўпа коў цы, зна чыць, пе рад ва мi — 

якас ны пра дукт. Ця пер чы та ем са-

стаў i рас шыф роў ва ем «Е».

ХI МIЯ I ЖЫЦ ЦЁ
Без хар чо вых да ба вак сён ня 

не маг чы ма вы ра бiць пра мыс ло-

вым спо са бам нi адзiн пра дукт 

хар ча ван ня. Яны тэх на ла гiч на аб-

грун та ва ныя, ад зна чае су раз моў-

нi ца: ме на вi та хар чо выя да баў кi 

на да юць ежы «та вар ны вы гляд» i 

знач на пад аў жа юць тэр мiн за хоў-

ван ня каў бас i мяс ных вы ра баў, 

вы печ кi, сы роў, тва раж коў, ёгур-

таў — уся го та го пры го жа га i смач-

на га, што мы кож ны дзень ба чым 

на пры лаў ках. Мно гiя з гэ тых «Е», 

ка лi на зваць iх iн шы мi, блiз кi мi 

i зра зу ме лы мi iм ёна мi, вя до мыя 

на пра ця гу ста год дзяў. Ня рэд ка 

лю дзi ба яц ца прос тых рэ чаў з-за 

скла да ных на зваў.

— Шмат лi кiя «Е» ство ра ны 

са мой пры ро дай: тыя ж фар ба-

валь нi кi з со каў рас лiн або вi та-

мi ны, — тлу ма чыць Але на Мар гу-

но ва. — Яны цал кам бяс печ ныя. 

Гэ та, на прык лад, на ту раль ныя 

кан сер ван ты: во цат ная кiс ла та 

(Е260), ма лоч ная кiс ла та (Е270), 

яб лыч ная кiс ла та (Е296). Гэ та ан-

ты акiс ляль нi кi: аскар бi на вая кiс ла-

та (Е300), ле цы цiн (Е322), лi мон ная 

кiс ла та (Е330). Гэ та за гу шчаль нi кi, 

якiя атрым лi ва юць з рас лiн: агар 

(Е406), ка ра гi нан (Е407), ка медзь 

раж ко ва га дрэ ва (Е410), гу а ра вая 

ка медзь (Е412). Гэ та на ту раль ныя 

фар ба валь нi кi: кур ку мiн (Е100) на-

дае пра дук ту жоў тую афар боў ку, 

хла ра фiл (Е140) дае зя лё ны ко лер, 

бэ та-ка ра цiн (Е160а) — аран жа вы, 

бу рач ны чыр во ны (Е162) фар буе, 

ад па вед на, у чыр во ны, ка ра мель 

(Е150) — у бэж. Бяс печ ныя так-

са ма пек цi ны (Е440) i вi та мiн В2 

(Е101).

Iс нуе да во лi доў гi спiс на ту раль-

ных да ба вак, пры зна ных бяс шкод-

ны мi ў Еў ра пей скiм Са ю зе. Вось 

тыя «Е», ба яц ца якiх не вар та:

Е100, Е101, Е160, Е161, Е170, 

Е174, Е175, Е200, Е201, Е202, 

Е203, Е236, Е237, Е238, Е260, 

Е261, Е262, Е263, Е270, Е280, 

Е281, Е282, Е300, Е301, Е302, 

Е303, Е304, Е305, Е306, Е307, 

Е308, Е309, Е322, Е325, Е326, 

Е327, Е331, Е332, Е333, Е334, 

Е335, Е336, Е337, Е338, Е339, 

Е340, Е341, Е400, Е401, Е402, 

Е403, Е404, Е407, Е409, Е410, 

Е411, Е413, Е414, Е420, Е421, 

Е422, Е450, Е461, Е462, Е465, 

Е466, Е472, Е473, Е474, Е475, 

Е480.

Але i тут ёсць ню анс. Да баў ка 

Е322 — гэ та ле цы цiн, трыг лi цэ-

рыд ны комп лекс, якi скла да ец ца 

з фас фа лi пi даў. Ле цы цiн пры сут-

нi чае ў жаў тку ку ры на га яй ка i ва 

ўсiх ор га нах i клет ках ча ла ве ча га 

ар га нiз ма. Гэ тае рэ чы ва нар ма лi-

зуе ўзро вень ха лес тэ ры ну ў кры-

вi, да во дзiць да нор мы тлу шча вы 

аб мен i слу жыць пра фi лак ты кай 

вя лi кай коль кас цi за хвор ван няў. 

Але ў якас цi хар чо вай да баў-

кi ле цы цiн час та атрым лi ва юць 

з ге не тыч на ма ды фi ка ва най соi. 

А хар чо вай пра дук цыi, дзе ёсць ге-

не тыч на ма ды фi ка ва ныя кам па не-

нты, спе цы я лiс ты ра яць па збя гаць. 

Уз дзе ян не гэ тых кам па не нтаў на 

ар га нiзм ча ла ве ка яшчэ цал кам 

не вы ву ча на.

ГIС ТО РЫЯ «Е»
Агуль нае пра вi ла па зна чаць 

хар чо выя да баў кi ў вы гля дзе лi та-

ры «Е» з лiч ба мi бы ло пры ня та ў 

1953 го дзе. Та ды, каб па збег нуць 

блы та нi ны з наз ва мi iн грэ ды ен таў, 

у еў ра пей скiх кра i нах упер шы ню 

бы ла ство ра на сiс тэ ма лiч ба вай 

iдэн ты фi ка цыi да ба вак. Лi та ра 

«Е» — як раз ад сло ва Europe. 

А яшчэ на «Е» па чы на юц ца та-

кiя сло вы, як essbar (ням.) i edible 

(англ.), што ў пе ра кла дзе азна ча е 

«пры дат ны для яды». Праў да, на 

пры дат насць для яды мно гiх «Е» 

по гля ды з тых ча соў змя нi лi ся.

У све це iс нуе больш за 1500 хар-

чо вых да ба вак, у на шай кра i не 

вы ка рыс тоў ва ец ца ка ля 350, да-

зво ле ных Мi нiс тэр ствам ахо вы 

зда роўя Рэс пуб лi кi Бе ла русь. Па 

сва iх функ цы ях да баў кi дзе ляц ца 

на ка тэ го рыi:

 Е100—182 — фар ба валь нi кi. 

Яны на да юць або ад наў ля юць ко-

лер пра дук ту.

 Е200—299 — кан сер ван ты, 

якiя па вы ша юць тэр мiн за хоў ван-

ня пра дук таў, знi шча ю чы мiк ро бы, 

грыб кi, бак тэ рыi.

 Е300—399 — ан ты акiс ляль-

нi кi. Гэ тыя рэ чы вы аба ра ня юць ад 

акiс лен ня (на прык лад, ад пра гар-

кан ня тлу шчаў) i зме ны ко ле ру.

 Е400—499 — ста бi лi за та ры, 

за гу шчаль нi кi. За хоў ва юць за да-

дзе ную кан сiс тэн цыю пра дук ту.

 Е500—599 — эмуль га та ры, 

якiя ад каз ва юць за за ха ван не 

эмуль сiй — су ме сяў раз на род ных 

вад ка сцяў (на прык лад, алею i ва-

ды).

 Е600—699 — уз мац няль нi кi 

сма ку i па ху. Так-так, усiм вя до мы 

глю та мат на трыю так са ма тут.

 Е900—999 — пе на га сiль нi кi, 

пра ду хi ля юць з'яў лен не пе ны або 

знi жа юць яе коль касць.

 Е1100—1105 — фер мен ты, 

бiя ла гiч ныя ка та лi за та ры.

 Е1400—1540 — ма ды фi ка-

ва ныя крах ма лы для ства рэн ня 

не аб ход най кан сiс тэн цыi.

 Е1510—1520 — рас тва раль-

нi кi.

Боль шасць хар чо вых да ба вак, 

наз вы i Е-ко ды якiх мож на су-

стрэць на ўпа коў ках та ва раў, не 

за ба ро не ныя да вы ка ры стан ня, 

пад крэс лi вае су раз моў нi ца. Ад нак 

iх уплыў на ар га нiзм ня рэд ка прос-

та не вы ву ча ны да кан ца. Акра мя 

та го, важ на пры слу хоў вац ца да ся-

бе i ўлiч ваць iн ды вi ду аль ныя асаб-

лi вас цi ўлас на га ар га нiз ма.

«Е», 
ЯКIЯ НЕ ВАР ТА ЕС ЦI

Най больш шкод ныя Е-да баў кi, 

здоль ныя вы клi каць му та цыi ў ар-

га нiз ме, ан ка ло гiю i хра нiч ныя за-

хвор ван нi, на ле жаць да ка тэ го рый 

«Кан сер ван ты» i «Ан ты акiс ляль нi-

кi». Да рэ чы, спа жы ван не вя лi кай 

коль кас цi кан сер ван таў су час ным 

ча ла ве кам знач на тар мо зiць на-

ват рас кла дан не ча ла ве ча га це ла 

пас ля смер цi, ад зна ча юць ме ды кi. 

Так, ка лi яшчэ 50-70 га доў та му 

це ла па мер ла га ча ла ве ка рас кла-

да ла ся за два га ды, дык сён ня та кi 

пра цэс зай мае 25 га доў. Пра што 

гэ та свед чыць? Пра тое, што ча-

ла век, спа жы ва ю чы кан сер ван ты, 

змя няе ся бе на клет ка вым уз роў нi, 

i на ўрад цi гэ та пад аў жае яму жыц-

цё i да дае зда роўя.

Але не бу дзем пра сум нае. 

Лепш за пом нiм, якiя Е-ко ды на 

ўпа коў цы — знак, што пра дукт 

куп ляць не вар та.

Са мая не бяс печ ная Е-да баў-

ка — гэ та фар маль дэ гiд (Е240). 

Най больш шкод нас ныя фар ба-

валь нi кi — Е121 i Е123. Гэ та яны 

на да юць ма ро жа на му i са лод кай 

га зi роў цы тыя не на ту раль ныя, 

атрут на-яр кiя ко ле ры, якiя так 

па да ба юц ца дзе цям i пад лет кам. 

Асця рож ней не аб ход на быць з 

ксi лi там (Е968) — яго рэ гу ляр нае 

ўжы ван не мо жа не га тыў на ўплы-

ваць на пе чань.

У АБА РО НУ 
ГЛЮ ТА МА ТУ НА ТРЫЮ

А вось на глю та мат на трыю 

ама та ры зда ро ва га спо са бу жыц-

ця ўзво дзяць па клёп да рэм на. Гэ-

тая да баў ка (Е621) — уз мац няль-

нiк сма ку i па ху — са праў ды ро-

бiць пра дук ты хар ча ван ня больш 

апе тыт ны мi, бо ўздзей нi чае на 

сма ка выя рэ цэп та ры. Але, як ад-

зна ча юць ды е то ла гi, глю та мi на вая 

кiс ла та, з якой ро бiц ца глю та мат 

на трыю, — гэ та ад на з 20 амi на-

кiс лот, якiя ёсць у лю бым бял ку, у 

тым лi ку ў мя се i ў яй ках пту шак. 

Та кiм чы нам, вы явiць гэ та рэ чы ва 

мож на на ват у тых бял ко вых пра-

дук тах, ку ды яго спе цы яль на не 

да да ва лi.

Са праў ды, глю та мат на трыю мо-

жа на нес цi шко ду — але толь кi ка лi 

ад на ча со ва ўвес цi ў ар га нiзм ве-

лi зар ную до зу гэ та га рэ чы ва: 10 г 

на 1 кг ма сы це ла. Ка лi вы з'яс це 

600—700 г су хой да баў кi, з'я вяц ца 

не га тыў ныя эфек ты. А ў тых мi зэр-

ных до зах, у якiх глю та мат на трыю 

па сту пае ў ар га нiзм з пра дук та мi 

хар ча ван ня, ён зу сiм бяс шкод ны.

НА ШТО 
ЗВЯР НУЦЬ УВА ГУ

— Дык як жа вы браць у гi-

пер мар ке це са праў ды ка рыс-

ныя, або пры нам сi бяс печ ныя 

для зда роўя пра дук ты хар ча-

ван ня?

— Я бы ра i ла па ды сцi да гэ-

та га пы тан ня сур' ёз на. Вазь мi це 

з са бой спiс не бяс печ ных «Е» — 

ця пер ён у вас ёсць. Уваж лi ва 

чы тай це са стаў. Вы клю чы це з 

ра цы ё ну сва ёй сям'i пра дук ты 

хар ча ван ня, дзе ёсць сiн тэ тыч-

ныя хар чо выя да баў кi, па тэн цый-

на не бяс печ ныя для зда роўя ча-

ла ве ка. Ска жы це «не» пра дук там 

з не на ту раль на яр кай афар боў-

кай, якi мi б апе тыт ны мi яны вам 

нi зда ва лi ся. Ну i ары ен туй це ся 

на тэр мiн за ха ван ня пра дук таў: 

чым ён боль шы ў та кiх вы ра баў, 

як ма ла ко i тва рог, каў ба са i мяс-

ныя пры сма кi, вы печ ка i кан сер-

вы, тым больш у iх са ста ве кан-

сер ван таў. А кан сер ван ты трэ ба 

iмк нуц ца спа жы ваць як най менш. 

Лепш за ўсё вы бi раць так зва-

ныя ар га нiч ныя пра дук ты — тое, 

што вы раб ле на без пры мя нен ня 

шкод най «хi мii». На ўпа коў ках 

та кiх та ва раў ёсць спе цы яль ная 

эка ла гiч ная мар кi роў ка (у роз ных 

кра i нах яна свая).

Пра дук ты са зна кам «на ту-

раль ны пра дукт» не ад но сяц ца да 

ка тэ го рыi ар га нiч ных, ад нак у iх 

скла дзе толь кi на ту раль ныя кам-

па не нты i ад сут нi ча юць шкод ныя 

штуч ныя да баў кi.

— Але цi мож на да вя раць 

гэ та му зна ку?

— Так, яму мож на да вя раць. 

Спра ва ў тым, што да та ва раў з 

мар кi роў кай «На ту раль ны пра-

дукт» прад' яў ля юц ца спе цы яль-

ныя па тра ба ван нi, за ма ца ва ныя 

ў Тэх нiч ным ко дэк се ТКП 126/РП. 

Хар чо вая пра дук цыя, якая мар кi-

ру ец ца зна кам «на ту раль ны пра-

дукт», па вiн на быць вы раб ле на 

не менш чым з 95 % на ту раль най 

хар чо вай сы ра вi ны жы вёль на га 

i (або) рас лiн на га па хо джан ня, 

i (або) сы ра вi ны мi не раль на га 

па хо джан ня (соль, ва да). На ту-

раль ная хар чо вая сы ра вi на жы-

вёль на га па хо джан ня — гэ та 

пра дук ты, атры ма ныя ад жы вёл, 

што бы лi вы ра шча ны без ужы-

ван ня ан ты бi ё ты каў, сты му ля-

та раў ад кор му, гар ма наль ных 

прэ па ра таў, ме та даў ген най iн-

жы не рыi. На ту раль ная хар чо вая 

сы ра вi на рас лiн на га па хо джан-

ня — тая, што бы ла вы раб ле на 

без ужы ван ня сты му ля та раў рос-

ту, пес ты цы даў, ме та даў ген най 

iн жы не рыi. Каб на нес цi на сваю 

пра дук цыю мар кi роў ку «На ту-

раль ны пра дукт», прад пры ем-

ства па вiн на мець сер ты фi ка ва-

ныя сiс тэ мы ме недж мен ту якас цi 

i бяс пе кi хар чо вых пра дук таў. Так 

што пра дукт з та кой мар кi роў кай 

дак лад на не ўтрым лi вае штуч ных 

хар чо вых да ба вак.

Аляк санд ра АН ЦЭ ЛЕ ВIЧ.

КА МУ ДА БАЎ КI?
РАС СТА ВIМ УСЕ КРОП КI НАД «Е»

ПРОС ТА ЗА ХА ВАЙ ЦЕ ГЭ ТЫ СПIС
* Да баў кi, за ба ро не ныя на тэ ры то рыi Рэс пуб лi кi Бе ла-

русь:

Е103, Е106, Е111, Е121, Е123, Е126, Е130, Е181, Е216, Е217, 

Е240, Е924, Е924а.

* Да баў кi, за ба ро не ныя ў Ра сiй скай Фе дэ ра цыi:

Е121, Е123, Е128, Е217, Е240, Е924а, Е924b.

* Да баў кi, за ба ро не ныя ў кра i нах Еў ра пей ска га Са ю за:

Е103, Е105, Е111, Е121, Е125, Е126, Е152, Е181, Е1330.

Фо
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