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SUBSTANCJE DODATKOWE DO ŻYWNOŚCI – BARWNIKI  

Wiadomości wprowadzające 

Barwniki oprócz substancji smakowych i zapachowych należą do substancji dodatkowych 

nadających określone cechy organoleptyczne produktom spożywczym. 

Dodawanie barwników do żywności ma na celu nadanie nowej barwy produktom nie posiadającym 

barwy, lub których barwa jest nieatrakcyjna lub niezgodna z oczekiwaniami konsumenta (cukierki, 

wyroby cukiernicze, desery, napoje bezalkoholowe, wódki gatunkowe). Barwienie pozwala na 

otrzymanie charakterystycznych cech produktu umożliwiających jego identyfikację oraz 

przywracanie barwy naturalnej produktom, których barwa w czasie przetwarzania na skutek rozkładu 

naturalnych barwników uległa niekorzystnej zmianie (np. szarzenie groszku zielonego). Barwniki 

dodaje się też w celu zamaskowania niekorzystnych przebarwień lub ograniczenia strat związków 

zapachowych i witamin wrażliwych na działanie światła (np. intensywne zabarwienie napojów w 

butelkach z przezroczystego szkła zapobiega głębszemu przenikaniu promieniowania). 

Do barwienia żywności stosuje się barwniki naturalne i syntetyczne. 

Barwników naturalne stosowane do żywności należą do różnych grup związków chemicznych: 

izoprenoidów (karotenoidy), porfiryn (np. chlorofile), flawonoidów (antocyjany), betalain (betaniny i 

betaksantyny). Do barwników naturalnych należą także: kurkuma, koszenila, karmel i ryboflawina. 

Izoluje się je z zagęszczonych ekstraktów wodnych, alkoholowych, acetonowych lub olejowych 

uzyskiwanych zarówno z surowców jadalnych, jak i z takich, które nie są spożywane przez ludzi (z 

łupin cebuli, z owadów). Barwniki naturalne mają jednakże wiele wad. Pod wpływem temperatury, 

światła, jonów metali, utleniaczy niektóre barwniki tracą swe właściwości barwiące. Siła barwiąca 

zależy od pH środowiska i jest na ogół mała, co zależy od obecności substancji towarzyszących 

(cukry, sole). Stosowanie barwników naturalnych nie daje możliwości uzyskania szerokiej gamy 

barw, ponadto często mają specyficzny smak i zapach oraz wysoką cenę. 

Barwnikami naturalnymi są na przykład antocyjany. 

Antocyjany 

Są glikozydami antocyjanidyn zaliczanymi do barwników 

flawonowych. Otrzymuje się je z ciemnych winogron oraz 

czerwonej kapusty w wyniku ekstrakcji, zagęszczania i 

suszenia. Ich barwa zależy od pH, są czerwone w pH kwaśnym, 

wraz ze wzrostem pH zmieniają barwę na niebieską.  

Podstawowa struktura antocyjanidyn, 

podstawniki R1-R7 to: -H, -OH, -OCH3 
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Stabilność antocyjanów zależy od odczynu środowiska, najbardziej stabilne są przy pH < 3,5, a 

mało trwałe w pH zasadowym. Antocyjany są odporne na działanie światła i utlenianie, wrażliwe na 

jony cynku, żelaza i glinu, a pod wpływem temperatury brunatnieją.  

Rozwój syntezy chemicznej umożliwił uzyskanie wielu sztucznych substancji barwiących. 

Barwniki syntetyczne w porównaniu z naturalnymi mają standardową moc barwienia, są bardziej 

trwałe, łatwiejsze w użyciu oraz tańsze. Do barwienia żywności dopuszczone są barwniki azowe, 

przy czym po obu stronach grupy azowej muszą być sulfonowane pierścienie benzenowe lub 

naftalenowe, ponadto barwniki indygoidowe, chinolinowe oraz triarylometanowe. 

Barwnikiem syntetycznym jest na przykład żółcień pomarańczowa. 

Żółcień pomarańczowa 

Jest barwnikiem monoazowym o barwie żółtej z odcieniem 

pomarańczowym, dobrze rozpuszczalnym w wodzie. 

Posiada wysoką odporność na światło, temperaturę i kwasy, 

a znacznie mniejszą na zasady i SO2. W obecności jonów 

wapnia barwnik może się wytrącać.  

 

 

W Polsce stosowanie barwników do żywności jest uregulowane Rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z dn. 18 wzesnia 2008 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych. Zgodnie z 

aktualnie obowiązującymi przepisami zabrania się barwienia: 

1) żywności nieprzetworzonej; 

2) mleka, śmietanki, śmietany i serów twarogowych - przepis nie dotyczy śmietanki i śmietany 

przeznaczonych do wyrobu masła, mleka przeznaczonego do wyrobu serów twardych 

podpuszczkowych (wolno je barwić wyłącznie karotenem naturalnym i annatto) oraz mas 

powlekających skórkę serów twardych podpuszczkowych (wolno je barwić czerwienią koszenilową); 

3)  herbaty, kakao, kawy i przypraw korzennych oraz soli i jej zamienników; 

4)  naturalnych wód mineralnych, źródlanych i stołowych w opakowaniach jednostkowych; 

5)  środków spożywczych dla niemowląt i małych dzieci; 

6)  miodu pszczelego, słodu i przetworów słodowych; 

7)  mąki i innych produktów przemiału zbóż oraz skrobi, chleba i produktów podobnych, a także 

makaronów; 

8)  czekolady i mas czekoladowych oraz polew kakaowych stosowanych zamiast kuwertury 

czekoladowej; 

9) mięsa i przetworów mięsnych; 
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10)  ryb i przetworów rybnych (w tym naturalnego kawioru), z wyjątkiem przetworów rybnych typu 

kawior i czarniak a la łosoś, mięczaków i skorupiaków; 

11) past, przecierów i koncentratów pomidorowych, pomidorów w konserwach oraz sosów na bazie 

pomidorów; 

12) owoców, warzyw (włączając ziemniaki) oraz grzybów w konserwach i suszonych, owoców, 

warzyw (włączając ziemniaki) oraz grzybów przetworzonych, soków owocowych i warzywnych, 

nektarów owocowych, dżemów, galaretek, marmolad, konfitur i powideł; 

13) olejów i tłuszczów zwierzęcych lub roślinnych; 

14) cukrów; 

15) przetworów z jaj (jaj w proszku, mrożonej masy jajowej itp.); 

16) wyrobów winiarskich gronowych, napojów spirytusowych owocowych, okowity z owoców, octu 

winnego; 

17) dojrzewajacych i niedojrzewających serów bez dodatków smakowych; 

18) wyrobów z tłuszczu z mleka owczego i koziego; 

19) regionalnych wyrobów spirytusowych. 

Barwnikami syntetycznymi nie wolno barwić: napojów bezalkoholowych, koncentratów napojów 

w proszku, naturalnych i syntetycznych substancji aromatycznych oraz wina, piwa, koniaku, 

winiaku, rumu i araku, przetworów mleczarskich, lodów, przetworów owocowych i warzywnych, 

przetworów mącznych i piekarskich, koncentratów spożywczych (z wyjątkiem koncentratów 

deserów w proszku), tłuszczów, octu, musztardy, majonezów i sosów sałatkowych. 

Rozporządzenie MZ precyzuje maksymalne ilości barwników jakie można dodawać na 1 kg 

produktu. Jeśli zaś ta ilość nie jest określona, to barwniki dodaje się zgodnie z dobrą praktyką 

produkcyjną. 

Do produkcji jednego środka spożywczego można oprócz pojedynczych barwników stosować 

mieszaniny dozwolonych barwników. Łączna ilość dodanych barwników syntetycznych lub 

identycznych z naturalnymi nie może wtedy przekraczać ilości określonej w rozporządzeniu MZ dla 

poszczególnych środków spożywczych. 

Rozporządzenie nakazuje również umieszczanie na opakowaniach informacji o zastosowanych 

barwnikach z podaniem ich nazwy lub numeru. 

  Zawartość barwników syntetycznych w żywności kontrolowana jest przez laboratoria badania żywności 

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.  

Opracowano na podstawie: 

1. Rozporządzenie Minista zdrowia w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych z dnia 18 września 2008 r. Dziennik 

Ustaw Nr 08.177.1094. 

2. Brzozowska A.: ”Toksykologia żywności. Przewodnik do ćwiczeń” Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004. 

 


