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SUBSTANCJE SMAKOWE STOSOWANE JAKO DODATKI DO ŻYWNOŚCI 

1. Klasyfikacja substancji smakowych 

Smak i aromat decydują o smakowitości produktu spożywczego, stanowią o jego 

szczególnym charakterze i pełnią funkcje zaspokojenia pożądania określonego produktu przez 

konsumenta. Substancje smakowe mogą być pozyskiwane z naturalnych źródeł lub na drodze 

syntezy chemicznej oraz biochemicznej. 

Substancje smakowe można podzielić na następujące grupy: 

 kwaśne, 

 słone, 

 słodkie, 

 gorzkie, 

 inne. 

 

1.1. Kwaśne substancje smakowe 

Najważniejszymi kwaśnymi substancjami smakowymi są: 
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Kwasy te mogą być wyodrębnione z materiału roślinnego, mogą być otrzymywane metodami 

fermentacyjnymi bądź w wyniku syntezy chemicznej. 

1.2. Słodkie substancje smakowe 

Oprócz cukrów, stosowanych do nadawania potrawom i napojom smaku słodkiego, używane 

są naturalne lub syntetyczne substancje słodzące oraz półsyntetyczne wypełniacze, które nie mają 

lub mają niższą niż cukry wartość odżywczą. Stosuje się je także w stanach chorobowych, 

podczas których wprowadzanie cukrów łatwo przyswajalnych do organizmu nie jest wskazane 

lub nawet szkodliwe, jak np. w cukrzycy.  

Kryterium podziału sztucznych środków słodzących jest ich słodkość określana jako stosunek 

słodkości jednostki wagowej danej substancji do słodkości sacharozy, którą przyjmuje się za 1. 

Słodkość niektórych słodkich substancji smakowych podano w tabeli 1. 

 

Tabela 1. 

 
        

 Naturalne substancje słodzące otrzymywane są z surowców roślinnych, np. taumatyna 

została wyizolowana z owoców rośliny tropikalnej Thaumatococcus danielli. Taumatyna 

charakteryzuje się wyjątkowo wysoką słodkością, ok. 2000 razy wyższą niż sacharoza.  

 

Do sztucznych środków słodzących zalicza się te związki chemiczne, które już w małych 

stężeniach wykazują smak słodki, wielokrotnie przewyższający słodkość sacharozy. 

Przykładem syntetycznej substancji słodzącej jest sacharyna (E 954). 

 

 

 

 

Sacharyna 
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Jest to imid kwasu o-sulfobenzoesowego. Na skalę przemysłową otrzymywana jest z toluenu 

jako sól sodowa bezwodnika kwasu o-sulfobenzoesowego. Stosowana jest w formie soli 

sodowej, wapniowej lub potasowej. Rozpuszczalność w wodzie zależy od formy, w jakiej 

występuje – forma kwasowa jest słabo rozpuszczalna, sól sodowa natomiast rozpuszcza się 

bardzo dobrze. Jest stabilna w temp. do 150
o
C i w pH 2-7. Wykazuje synergizm smakowy z 

aspartamem, cyklaminianem i sacharozą. 

 

Jako półsyntetyczne wypełniacze stosuje sie poliole otrzymywane drogą redukcji 

odpowiednich cukrów. Charakteryzują się stabilnością chemiczną, zachowaniem stałej słodkości 

w środowisku wodnym oraz zapobiegają krystalizacji sacharozy. Poliole najczęściej są 

stosowane w połączeniach ze sztucznym środkiem słodzącym, pełniąc rolę wypełniacza w tych 

produktach, w których zastąpienie cukru samym tylko sztucznym środkiem słodzącym 

spowodowałoby zmiany cech strukturalnych produktu końcowego. 

Przykładowym poliolem jest ksylitol (E 967).  

 

 

 

Ksylitol 

 

Występuje w wielu owocach i warzywach. Przemysłowo otrzymywany jest drogą redukcji 

ksylozy. Jest łatwo rozpuszczalny w wodzie a jego słodkość jest równa słodkości sacharozy. Jest 

to związek higroskopijny i odporny na temperaturę. 

 

Stosowanie sztucznych substancji słodzących w Polsce jest regulowane Rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dn. 18 września 2008 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych. 

Zgodnie z tym Rozporządzeniem w Polsce dopuszcza się do stosowania w żywności: sorbitol, 

mannitol, aspartam, sacharynę i jej sole, acesulfam K, ksylitol, izomalt, maltitol, laktitol, 

erytrytol, kwas cyklaminowy i jego sole, taumatynę, neohesperydynę DC, sukralozę oraz sól 

acesulfamu K i aspartamu (oba związki powiązane jonowo). 
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