„Службени гласник БиХ“, број 33/18 од 22.5.2018. године

На основу члана 17. став 2. и члана 72. Закона о храни („Службени гласник БиХ―, број
50/04) и члана 17. Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине („Службени
гласник БиХ―, бр. 38/02, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07 и 24/08), Савјет министара Босне и
Херцеговине, на приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, у
сарадњи сa надлежним органима ентитета и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, на
133. сједници, одржаној 14. фебруара 2018. године, донио је

ПРАВИЛНИК
О ПРЕХРАМБЕНИМ АДИТИВИМА
ДИО ПРВИ – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(Предмет)
(1) Овим Правилником се прописује дозвољеност употребе и други захтјеви за
прехрамбене адитиве који се користе у храни са циљем осигуравања ефикасног
функционисања тржишта, високог нивоа заштите здравља људи, интереса
потрошача, према потреби заштиту животне средине и поштено понашање у
промету храном.
(2) Овим Правилником се утврђују:
а) листе одобрених прехрамбених адитива утврђених у Анексима II и III овог
Правилника,
б) услови кориштења прехрамбених адитива у храни, укључујући у прехрамбеним
адитивима, у прехрамбеним ензимима у складу са посебним прописом и у
прехрамбеним аромама у складу сa посебним прописом,
ц) начин означавања прехрамбених адитива који се стављају на тржиште као
такви,
д) спецификације прехрамбених адитива
Члан 2.
(Примјена)
(1) Одредбе овог Правилника се примјењују на прехрамбене адитиве.
(2) Одредбе овог Правилника не примјењују се на сљедеће супстанце, ако се не
користе као адитиви:
а) помоћна средства у производњи хране,
б) средства која се користе за заштиту биља и биљних производа, у складу са
прописима Босне и Херцеговине у области заштите здравља биља која су
регулисана Законом о заштити здравља биља („Службени гласник БиХ―, број
23/03)
ц) супстанце које се додају храни као хранљиве материје,
д) супстанце које се користе за прераду воде за људску употребу, у складу са
Правилником о здравственој исправности воде за пиће („Службени гласник
БиХ―, бр. 40/10, 30/12 и 62/17),
е) прехрамбене ароме, у складу са Правилником о употреби арома („Службени
гласник БиХ―, број 78/14) и
ф) прехрамбене ензиме, у складу са Правилником о прехрамбеним ензимима
(„Службени гласник БиХ―, број 66/14).
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Члан 3.
(Дефиниције)
(1) У смислу овог Правилника примјењују се појмови утврђени Законом о храни
(„Службени гласник БиХ―, број 50/04).
(2) Поједини појмови у смислу овог Правилника, имају сљедеће значење:
а)
„прехрамбени адитив“ (у даљем тексту: адитив) је свака супстанца која се
сама по себи не конзумира као храна, нити је препознатљив састојак одређене
хране без обзира на хранљиву вриједност, а чије је додавање храни намјерно
због технолошких разлога у производњи, преради, припреми, обради,
паковању, превозу или складиштењу и има за посљедицу, или се може
очекивати да ће имати за посљедицу, да ће адитив или његови нуспроизводи
постати директно или индиректно састојак хране,
б)
„помоћно средство у процесу производње“ је свака супстанца која:
1) се сама по себи не користи као храна,
2) се намјерно користи у преради сировина, хране или њихових састојака, у
сврху задовољења одређених технолошких потреба током обраде или
прераде, и
3) може имати за посљедицу ненамјерно, али технолошки неизбјежну
присутност остатака те супстанце или њених деривата у готовом
производу под условом да њихова присутност не представља никакву
опасност по здравље и да немају технолошки учинак у готовом
производу,
ц) „функционални разред” значи једна од категорија утврђена у Анексу I.
темељена на технолошкој функцији коју прехрамбени адитив врши у
прехрамбеном производу,
д)
„непрерађена храна“ је храна која није подвргнута никаквом поступку који
би довео до битне промјене њеног првобитног стања, при чему она може бити
подијељена на дијелове, расцијепљена, исјечена, очишћена од костију,
уситњена, одерана, огуљена, самљевена, одрезана, очишћена, подрезана,
дубоко смрзнута, замрзнута, охлађена, самљевена у млину, ољуштена,
запакована или незапакована,
е)
„храна без додатка шећера“ означава храну без:
1)
додатих моносахарида или дисахарида,
2)
додате хране која садржи моносахариде или дисахариде која се користи
због њених својстава заслађивања.
ф) „храна смањене енергетске вриједности“ је храна којој је енергетска
вриједност смањена за најмање 30% у поређењу са изворном храном или
сличним производом,
г)
„стони заслађивач“ означава препарате дозвољених заслађивача, који могу
садржати друге адитиве и/или састојке хране и који су намијењени за продају
крајњем потрошачу као замјена за шећере,
х)
„quantum satis“ означава да није одређена највиша нумеричка вриједност и да
се адитиви употребљавају у складу са добром произвођачком праксом (ДПП)
у количини која није виша од потребне за постизање сврхе, уз услов да не доводи
потрошача у заблуду.
Члан 4.
(Адитивима се не сматрају)
Адитивима се не сматрају сљедеће супстанце:
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a)
б)
ц)
д)

е)
ф)
г)
х)
и)
ј)
к)

(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

моносахариди, дисахариди или олигосахариди и храна која садржи поменуте
супстанце које се користе због њиховог својства заслађивања,
храна, било у осушеном или концентрованом облику, укључујући ароме
додате током израде сложене хране, због њихових ароматских обиљежја,
укуса или хранљивих својстава, као и секундарног ефекта бојења,
супстанце које се користе за покривање или облагање хране, које не чине
саставни дио хране и нису намијењене конзумирању заједно са таквом
храном,
производи који садрже пектин и добијају се од сушене пулпе јабуке или коре
цитруса или дуња, или из њихове мјешавине, дјеловањем разријеђене
киселине које прати дјелимична неутрализација натријумовим или
калијумовим солима (течни пектин),
базе за жвакаће гуме,
бијели или жути декстрин, пржен или декстринирани скроб, скроб
модификован киселом или алкалном обрадом, избијељен скроб, физички
модификован скроб и скроб који се обрађује амилолитичким ензимима,
амонијум хлорид,
крвна плазма, јестиви желатин, протеински хидролизати и њихове соли,
млијечни протеин и глутен,
аминокиселине и њихове соли које немају технолошку функцију, осим
глутаминске киселине, глицина, цистеина и цистина и њихових соли,
казеинати и казеин,
инулин.

Члан 5.
(Листе адитива)
Само адитиви уврштени у листе из Анекса II овог Правилника могу се стављати на
тржиште и као такви користити у храни у складу са тамо наведеним условима
употребе.
Само адитиви уврштени у Анекс III овог Правилника могу се користити у
прехрамбеним адитивима, у прехрамбеним ензимима и у прехрамбеним аромама у
складу са наведеним условима употребе.
Адитиви из Анекса II овог Правилника наводе се на основу категорије хране у коју
се могу додати.
Адитиви из Анекса III овог Правилника наводе се на основу прехрамбених адитива,
прехрамбених ензима, прехрамбених арома и хранљивих материја или категорија
истих у коју се могу додати.
Адитиви морају бити у складу са одредбама члана 14. и Анекса V овог Правилника.

Члан 6.
(Стављање на тржиште адитива и хране)
Само адитиви или храна у којој је присутан адитив, може се стављати на тржиште, ако
је кориштење истог у складу са одредбама овог Правилника.
Члан 7.
(Општи услови за уврштавање адитива у листе адитива и њихову употребу)
(1) Адитив се може уврстити у листе из Анекса II и III овог Правилника, и користити
само ако задовољава услове заштите животне средине и друге оправдане услове, а
посебно:
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а)

ако на основу расположивих научних доказа, не угрожава здравље потрошача
и ако се користи према дозвољеној намјени,
б)
ако је употреба технолошки оправдана, када се коначни учинак не може
постићи другим начинима који су економски и технолошки примјењивији,
ц) ако његова употреба не доводи у заблуду потрошача.
(2) За уврштавање у листе из Анекса II и III овог Правилника адитив мора имати осим
технолошких и друге предности, и користи потрошачу, и стога служити једној или
више сљедећих намјена:
а)
очување хранљиве вриједности хране,
б)
осигуравање потребних састојака или саставних дијелова хране произведене
за групе потрошача са посебним прехрамбеним потребама,
ц) повећање очувања квалитета или стабилности хране или побољшање њених
органолептичких својстава, под условом да се природа, садржај или квалитет
хране не мијењају на начин који би могао потрошача довести у заблуду,
д)
помоћ у производњи, преради, припреми, обради, паковању, превозу или
складиштењу хране, а односи се и на адитиве, прехрамбене ензиме и
прехрамбене ароме, под условом да се адитив не користи за прикривање
дјеловања кориштења сировина лошег квалитета или недозвољених
поступака или метода, укључујући нехигијенске поступке или методе.
(3) Одступањем од става (2) тачке а) овог члана употреба адитива који смањује
хранљиву вриједност хране може се уврстити на попис у Анексу II овог
Правилника под условом да:
а)
храна не чини значајан састојак уобичајене исхране, или
б)
адитив је потребан за производњу хране за групе потрошача са посебним
прехрамбеним потребама.
Члан 8.
(Посебни услови за заслађиваче)
Адитив из категорије заслађивача може се уврстити на листе из Анекса II овог
Правилника за функционални разред заслађивача, само ако, служи једној или више
намјена утврђених у члану 7. ставу (2) овог Правилника и ако задовољава једну или
више сљедећих намјена:
а)
замјењује шећере за производњу хране смањене енергетске вриједности,
хране која спречава стварање каријеса (некариогена храна) или хране без
додатог шећера, или
б)
замјењује шећере уколико то омогућава продужење рока трајања такве хране,
или
ц) добијање хране намијењене посебним прехрамбеним потребама у складу са
одредбама Правилника о храни за посебне прехрамбене потребе („Службени
гласник БиХ―, број 72/11).
Члан 9.
(Посебни услови за боје)
Адитив из категорије боја може се уврстити на листе из Анекса II овог Правилника за
функционални разред боја, само ако служи једној или више намјена утврђених у члану
7. ставу (2) овог Правилника, и задовољава једну од сљедећих намјена:
а)
обнављање изворног изгледа хране чија је боја измијењена прерадом,
складиштењем, паковањем и дистрибуцијом, код чега је нарушена визуелна
прихватљивост,
б)
постизање веће визуелне привлачности хране,
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ц)

давање боје храни која је иначе безбојна.

Члан 10.
(Функционални разреди адитива)
(1) Адитиви наведени у Анексима II и III овог Правилника разврстани су у један од
функционалних разреда из Анекса I овог Правилника на основу главне технолошке
функције адитива. Разврставање адитива у функционални разред не спречава да се
он користи за више технолошких функција.
(2) Према потреби, као резултат научног напретка или технолошког развоја, доносиће
се измјене и допуне овог Правилника, које се односе на додатне функционалне
разреде из Анекса I овог Правилника.
Члан 11.
(Садржај листе адитива)
Код уврштавања адитива у Листе из Анекса II и III овог Правилника потребно је
навести:
а)
назив адитива и његов Е број,
б)
храну којој се адитив може додати,
ц) услове употребе адитива,
д)
ако је примјерено, постоје ли нека ограничења у погледу директне продаје
прехрамбеног адитива крајњем потрошачу.

(1)

(2)

(3)

(4)

Члан 12.
(Дозвољене количине адитива за употребу)
Услови употребе адитива из члана 11. тачка ц) овог Правилника су:
а) дозвољена количина мора се утврдити на најнижем нивоу потребном за
постизање жељеног ефекта,
б) дозвољене количине морају узети у обзир:
1) прихватљив дневни унос адитива или еквивалентна процјена утврђена за
одређени адитив, као и могући дневни унос истог из свих извора,
2) ако се прехрамбени адитив користи у храни коју конзумирају посебне групе
потрошача могући дневни унос адитива од стране потрошача у поменутим
групама.
Према потреби, неће се утврдити највећи бројчани ниво за прехрамбени адитив
(quantum satis). У том случају, прехрамбени адитиви се користе у складу са
начелима quantum satis.
Максимално дозвољене количине адитива утврђене у Анексу II овог Правилника
односе се на храну која се ставља на тржиште, осим ако није другачије одређено.
Изузев овог начела, за осушену и/или концентровану храну које се треба
припремити, максимално дозвољена количина односи се на храну која је
припремљена према упутству за употребу на декларацији, узимајући у обзир
најмањи фактор разрјеђења.
Максимално дозвољене количине за боје из Анекса II овог Правилника вриједе за
количине чисте боје садржане у препарату боје, осим ако није другачије назначено.

Члан 13.
(Промјене производног поступка или улазних материјала за производњу адитива
који је већ уврштен на листе овог Правилника)
(1) Када је адитив већ уврштен у листе Анекса овог Правилника, а настане значајна
промјена у начину производње истог или у кориштењу улазних сировина, или дође
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до промјене величине честица (нпр. код примјене нанотехнологије), адитив се
сматра различитим адитивом.
(2) Прије стављања у промет адитива из става (1) овог члана потребно је ново
уврштавање у листе овог Правилника или промјена у спецификацијама прије
његовог стављања на тржиште.
Члан 14.
(Спецификације адитива)
Спецификације адитива укључених на листе из Анекса II и III овог Правилника, које
садрже податке о поријеклу, критеријуме чистоће и друге потребне информације за
идентификацију и оцјену здравствене исправности адитива наведене су у Анексу V
овог Правилника.
Члан 15.
(Употреба адитива у непрерађеној храни)
Адитиви се не смију користити у непрерађеној храни, осим ако је таква примјена
посебно прописана у Анексу II овог Правилника.
Члан 16.
(Употреба адитива у храни за дојенчад и малу дјецу)
Адитиви се не смију користити у храни за дојенчад и малу дјецу која је дефинисана
Правилником о храни за посебне прехрамбене потребе, укључујући дијетну храну за
дојенчад и малу дјецу за посебне медицинске намјене, осим ако је то посебно
прописано у Анексу II овог Правилника.
Члан 17.
(Употреба боја за означавање)
Само боје наведене у Анексу II овог Правилника могу се користити у сврху ознака
здравствене исправности на свјежем месу у складу са одредбама Правилника о
организацији службених контрола производа животињског поријекла намијењених
исхрани људи („Службени гласник БиХ―, број 103/12), те за жигосања и печатирања и
за друге неопходне ознаке на производима од меса, те за украшавање и жигосање
љуски јаја како је прописано у одредбама Правилника о хигијени хране животињског
поријекла („Службени гласник БиХ―, бр. 103/12 и 28/14).
Члан 18.
(Принцип пренесених адитива)
(1) Присуство адитива је дозвољено:
а)
у сложеној храни осим у оној која је наведена у Анексу II овог Правилника,
када је адитив дозвољен у једном од састојака сложене хране,
б)
у храни којој је додат прехрамбени адитив, прехрамбени ензим или
прехрамбена арома, гдје је:
1) присуство
адитива
дозвољено
у
самом
адитиву,
односно
прехрамбеномензиму и прехрамбеној ароми у складу са одредбама овог
Правилника, и
2) када је адитив био пренесен у храну преко адитива, прехрамбених ензима
или прехрамбених арома, и
3) уколико нема технолошку функцију у готовом производу.
ц) у храни која се искључиво користи као сировина за производњу сложене
хране, под условом да је таква сложена храна у складу са одредбама овог
Правилника.
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(2) Одредбе става (1) овог члана не примјењују се на храну за дојенчад и малу дјецу,
прерађену храну на бази житарица за дојенчад и малу дјецу те храну за посебне
медицинске намјене за дојенчад и малу дјецу, дефинисану Правилником о храни за
посебне прехрамбене потребе, осим ако је то наведено.
(3) Ако се прехрамбени адитив у прехрамбеној ароми, прехрамбеном адитиву или
прехрамбеном ензиму додаје храни и има технолошку функцију у поменутој храни,
исти се сматра прехрамбеним адитивом поменуте хране, а не прехрамбени адитив
додате ароме, прехрамбеног адитива или прехрамбеног ензима, те стога мора бити
у складу са условима кориштења прописаним за такву храну.
(4) Не доводећи у питање став (1) овог члана, присутност прехрамбеног адитива који
се користи као заслађивач је дозвољено у сложеној храни без додатог шећера, у
сложеној храни са смањеном енергетском вриједношћу, у сложеним дијететским
производима намијењеним за смањење тјелесне масе, у сложеној храни за
спречавање каријеса и у сложеној храни са продуженим роком трајања, под
условом да је заслађивач допуштен у једном од састојака те хране.
Члан 19.
(Означавање адитива који нису намијењени продаји крајњем потрошачу)
Адитиви који нису намијењени продаји крајњем потрошачу, било да се продају
појединачно или међусобно помијешани и/или са састојцима хране, како је дефинисано
Правилником о пружању информација потрошачима о храни („Службени гласник
БиХ―, број 68/13), могу се стављати на тржиште само ако су означени подацима из
члана 20. овог Правилника, који морају бити добро видљиви, јасно читљиви,
неизбрисиви и доступни на једном од службених језика и писама у употреби у Босни и
Херцеговини, разумљивом за корисника.
Члан 20.
(Општи захтјеви за означавање за адитиве који нису намијењени продаји крајњем
потрошачу)
(1) Када се адитиви који нису намијењени продаји крајњем потрошачу продају
појединачно или међусобно помијешани и/или са другим састојцима хране, на
њиховој амбалажи или резервоарима морају се налазити сљедећи подаци:
а)
специфични назив и/или Е-број адитива прописаних овим Правилником за
сваки поједини адитив или назив под којим се продаје који укључује
специфични назив и/или Е-број сваког појединог адитива.
б)
навод „за храну― или навод „ограничена употреба у храни― или посебно
навођење на његову технолошку функцију у храни,
ц) према потреби, посебни услови складиштења и/или употребе,
д)
ознака серије или лота,
е)
упутство за употребу, ако би њихово изостављање спријечило правилну
употребу адитива,
ф) назив и адреса произвођача или онога који адитив пакује, или ставља на
тржиште,
г)
ознака максимално дозвољене количине сваког састојка или групе састојака
чија количина је ограничена у храни и/или одговарајући податак приказан
јасним и лако разумљивим изразима који купцу омогућавају да се усклади са
одредбама овог Правилника или других одговарајућих прописа о храни. Ако
исто ограничење за количине вриједи за групу састојака који се користе
појединачно или у комбинацији, заједнички постотак се може исказати као
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(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

појединачна вриједност. Количинско ограничење се изражава нумерички или
по начелу „quantum satis―,
х)
нето количина,
и) датум употребе,
ј)
према потреби, подаци о присуству алергена, у складу са Правилником о
пружању информација потрошачима о храни.
Ако се адитиви продају међусобно помијешани и/или са другим састојцима хране,
на њиховој амбалажи или резервоарима мора стајати попис свих састојака према
опадајућем редослиједу њихове масене процентуалне заступљености.
Ако се супстанце (укључујући адитиве или друге састојке хране) додају адитивима
да се олакша њихово чување, продаја, стандардизација, разрјеђење или растварање,
на њиховој амбалажи или резервоарима мора стајати попис свих таквих супстанци
у опадајућем низу њихове масене процентуалне заступљености у цјелини.
Изузев од ст. (1), (2) и (3) овог члана, подаци који се захтијевају у ставу (1) тач. е)
до г) и у ст. (2) и (3) овог члана могу се налазити само на документацији која се
односи на пошиљку, а која се доставља са или прије испоруке, под условом да се
ознака „није за малопродају― налази на добро видљивом дијелу амбалаже или
резервоара предметног производа.
Изузев од ст. (1), (2) и (3) овог члана, када се адитиви достављају у цистернама, сви
подаци могу се налазити само на пратећој документацији која се односи на
пошиљку, а која се доставља приликом испоруке.
Члан 21.
(Означавање адитива намијењених продаји крајњем потрошачу)
Не доводећи у питање одредбе Правилника о пружању информација потрошачима
о храни адитиви који се продају појединачно или у смјеси адитива и/или с другим
састојцима хране намијењени продаји крајњем потрошачу могу се стављати на
тржиште само ако њихова амбалажа садржи сљедеће податке:
а)
специфичан назив и Е-број адитива прописан овим Правилником за сваки
поједини адитив или назив под којим се продаје који укључује специфичан
назив и Е-број сваког појединог адитива.
б)
навод „за храну― или навод „ограничена примјена у храни― или посебно
навођење на његову прехрамбену употребу у храни.
Изузев од ст. (1) тачке а) овог члана трговачки назив стоног заслађивача мора
садржати израз „стони заслађивач на бази ....―, при чему се наводе заслађивачи који
се налазе у поменутом саставу.
Означавање стоног заслађивача који садржи полиоле и/или аспартам и/или со
аспартам-ацесулфама мора садржати сљедећа упозорења:
а)
полиоли: „прекомјерно конзумирање може имати лаксативни учинак―,
б)
аспартам/со аспартам-ацесулфама:„садржи извор фенилаланина―.
Произвођачи стоних заслађивача, примјереним начинима требају осигурати
потребне податке како би потрошачима омогућили њихову сигурну употребу.
Подаци из ст. (1) до (3) овог члана морају бити јасно уочљиви, читки,
непромјењиви и не могу бити прекривени другим ријечима или ознакама.

Члан 22.
(Захтјев за означавање хране која садржи одређене боје)
(1) Не доводећи у питање одредбе Правилника о пружању информација потрошачима
о храни означавање хране која садржи боје наведене у Анексу IV овог Правилника
обухвата додатну информацију утврђену у Анексу IV овог Правилника.
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(2) Информације из става (1) овог члана, морају бити јасно уочљиве, читке,
непромјењиве и не могу бити прекривене другим ријечима или ознакама.
Члан 23.
(Остали захтјеви за означавање)
Чл. 19., 20., 21. и 22. овог Правилника не би требали доводити у питање одредбе других
прописа који се односе на масе и мјере или начине презентације, класификације,
паковања и означавања опасних материја и препарата или начин транспорта таквих
материја и препарата.
ДИО ДРУГИ – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 24.
(Анекси)
Анекси I, II, III, IV и V чине саставни дио овог Правилника.
Члан 25.
(Прелазне одредбе)
(1) Субјекти у пословању са храном који послују са адитивима за храну и храном која
у себи садржи адитиве, морају да ускладе своје пословање са одредбама овог
Правилника у року од 12 мјесеци од дана ступања на снагу овог Правилника.
(2) Храна која у себи садржи адитиве, произведена у складу са Правилником о
условима употребе прехрамбених адитива у храни намијењеној за исхрану људи
(„Службени гласник БиХ―,број 83/08), Правилником о употреби прехрамбених
адитива, осим боја и заслађивача у храни („Службени гласник БиХ―, број 83/08),
Правилником о употреби заслађивача у храни („Службени гласник БиХ―,бр. 83/08,
18/13 и 68/14) и Правилником о употреби боја у храни („Службени гласник БиХ―,
бр. 85/08, 30/11 и 63/14) и која је стављена на тржиште у периоду из става (1) овог
члана, а није у складу са одредбама овог Правилника, може се налазити на
тржишту до истека рока трајања наведеног на декларацији.
Члан 26.
(Престанак важења прописа)
Даном ступања на снагу овог Правилника престају да важе одредбе Правилника о
условима употребе прехрамбених адитива у храни намијењеној за исхрану људи
(„Службени гласник БиХ―,број 83/08), Правилника о употреби прехрамбених адитива,
осим боја и заслађивача у храни („Службени гласник БиХ―,број 83/08), Правилника о
употреби заслађивача у храни („Службени гласник БиХ―,бр. 83/08, 18/13 и 68/14) и
Правилника о употреби боја у храни („Службени гласник БиХ―, бр. 85/08, 30/11 и
63/14).
Члан 27.
(Усклађивање са законодавством Европске Уније)
Овим Правилником о прехрамбеним адитивима се преузимају одредбе дефинисане
Уредбом Комисије (EZ) 1333/2008 о прехрамбеним адитивима и одредбе дефинисане
Уредбом Комисије (EU) број 231/2012 од 09. марта 2012. у погледу спецификације за
прехрамбене адитиве из Анекса II и III Уредбе (EU) број 1333/2008 Европског
парламента и Вијећа.
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Члан 28.
(Ступање на снагу)
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику БиХ―.
Предсједавајући
Савјетa министара БиХ
СМ број 56/18
14. фебруара 2018. године
Сарајево

Др Денис Звиздић, с.р.
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АНЕКС I
ФУНКЦИОНАЛНИ РАЗРЕДИ ПРЕХРАМБЕНИХ АДИТИВА У НАМИРНИЦАМА И
ПРЕХРАМБЕНИХ АДИТИВА У ПРЕХРАМБЕНИМ АДИТИВИМА И ПРЕХРАМБЕНИМ
ЕНЗИМИМА
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.
21.

„заслађивачи“ су супстанце које се користе за давање слатког укуса храни или у стоним
заслађивачима;
„боје“ су супстанце које дају или обнављају боју у храни, а обухватају осим
синтетизованих боја и природне састојке хране и природне изворе који се обично не
узимају као храна и који се обично не користе као типични састојци хране. Препарати
добијени из хране и других сировина из природних извора добијају се физичком и/или
хемијском екстракцијом са селективним излучивањем пигмената за бојење који је
доминантан у односу на састојке хране или ароматске састојке;
„конзерванси“ супстанце које продужавају трајност хране штитећи је од кварења
узрокованог микроорганизмима и/или који штите од развоја патогених микроорганизама;
„антиоксиданси“ су супстанце које продужавају трајност хране штитећи је од кварења
узрокованог оксидацијом, као што је ужеглост масти и промјене боје;
„носачи“ су супстанце које се користе за растварање, разрјеђивање, распршивање или
друге физичке промјене адитива или арома, прехрамбених ензима, хранљивих материја
и/или других материја које се додају храни у прехрамбене и физиолошке сврхе, без
мијењања њене функције, немају технолошко дјеловање а служе како би се олакшало
поступање, примјена или употреба истих;
„киселине“ су супстанце које повећавају киселост хране и/или му дају кисели укус;
„регулатори киселости“ су супстанце које мијењају или контролишу киселост или
базичности хране;
„средства за спречавање згрудњавања“ су супстанце које додатком прашкастим
мјешавинама или храни спречавају стварање већих накупина или грудви те одржавају
сипкост;
„средства против пјењења“ су супстанце које спречавају или смањују пјењење;
„средства за повећање запремине“ су супстанце које повећавају волумен хране без
значајног доприноса повећању енергетске вриједности;
„емулгатори― су супстанце које омогућавају формирање и одржавање хомогене смјесе
двају или више фаза које се иначе не могу мијешати као што су уље и вода у храни;
„емулгујуће соли“ су супстанце које трансформишу протеине садржане у сиру у
дисперговану форму и тиме доприносе хомогеном раздвајању масти и других састојака;
„учвршћивачи“ су супстанце које чине или одржавају ткиво воћа или поврћа чврстим или
хрскавим или учествују у реакцији са средствима за желирање како би створиле или
учврстиле гел;
„појачивачи ароме“ су супстанце које појачавају постојећи укус и/или мирис хране;
„средства за пјењење“ су супстанце које омогућавају хомогено распршивање гасовите
фазе у течној или чвстој храни;
„средства за желирање“ су супстанце које храни дају текстуру стварањем гела;
„средства за полирање“ (укључујући мазива) су супстанце које, када се нанесу на вањску
површину хране, дају сјајан изглед или стварају заштитну облогу:
„средства за задржавање влаге“ су супстанце које спречавају исушивање хране без
обзира на атмосферски утицај или побољшавају растворљивост прашкастих супстанци у
воденој средини;
„модификовани скробови“ су супстанце добијене путем једног или више хемијских
поступака јестивих скробова физичким или ензимским поступцима, а могу бити третирани
или избијељени киселином или базом;
„гасови за паковање“ су гасови другачији од ваздуха који се уводе у посуде прије, током
или након стављања хране у посуду;
„пропеленти“ су гасови другачији од ваздуха који потискују храну из посуде;
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22. „средства за дизање тијеста“ су супстанце или комбинација супстанци које ослобађају
гас и тиме повећавају обим тијеста или течног тијеста;
23. „секвестранти“ су супстанце које граде хемијске комплексе са металним јонима;
24. „стабилизатори“ су супстанце које омогућавају одржавање физичко-хемијског стања
хране; стабилизатори обухватају супстанце које омогућавају одржавање хомогене
распршености двају или више супстанци које се у храни међусобно не мијешају, супстанце
које стабилизују, задржавају или појачавају постојећу боју хране и супстанце које
повећавају способност везања хране, укључујући стварање унакрсних веза између
бјеланчевина које омогућавају везивање комада хране у реконституисаној храни;
25. „згушњивачи“ су супстанце које повећавају вискозност хране;
26. средства за третирање брашна“ су супстанце другачије од емулгатора које се додају
брашну или тијесту за побољшање његових својстава при печењу.
27. „појачивачи контраста“ су супстанце које нанесене на вањску површину воћа или поврћа
након депигментације одређених дијелова (нпр. ласерским поступком) помажу
разликовати те дијелове од преостале површине бојењем које је посљедица интеракције са
одређеним саставним дијеловима епидерме.‖
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АНЕКС II
Листа адитива који су одобрени за употребу у храни и услови употребе
ДИО А
1. Увод
Ова Листа укључује:
специфични назив адитива и његов Е број у складу са Анексом V овог Правилника,
храну којој се адитив може додати,
услове у којима се адитив може употребљавати,
ограничења за директну продају адитива крајњем потрошачу.
2. Опште одредбе о адитивима из Листе и услови употребе
2.1. Само супстанце са Листе из Дијела Б могу користити као адитиви у храни, који су
наведени у Анексу V овог Правилника.
2.2. Адитиви се могу користити само у храни и само под условима из Дијела Е овог Анекса.
2.3. У Дијелу Е овог Анекса храна је наведена на основу категорија хране наведених у
Дијелу Д овог Анекса, док су адитиви разврстани по групама и дефинисани у Дијелу Ц
овог Анекса.
2.4. Могу се користити само алуминијумски лакови припремљени од боја наведених у
таблици 3. овог дијела А, и то само у оним категоријама хране за које су у дијелу Е
изричито наведене одредбе о највећим дозвољеним количинама алуминијума из
лакова.
2.5. Боје Е 123, Е 127, Е 160б, Е 161г, Е 173 и Е 180 не смију се продавати директно
потрошачима.
2.6. Супстанце наведене под Е бројевима Е 407, Е 407а и Е 440 могу се стандардизовати са
шећером као носачем под условом да се то наведе поред Е броја или специфичног
назива
2.7. Када су означени натписом „за употребу у храни―, нитрити се могу продавати само у
смјеси са соли или замјеном за со.
2.8. Принцип пренесених адитива („carry over―) – а из члана 18. став (1) тачке а) овог
Правилника не примјењује се на храну из табеле 1. у погледу општег присуства
адитива, те на храну из табеле 2. у погледу присутности боја.
Табела 1. Храна у којој присутност адитива није дозвољена по принципу пренесених
адитива из члана 18. става (1) тачке а) овог Правилника

2.

Непрерађена храна, како је утврђена у члану 3. овог Правилника, искључујући месне
препарате у складу са посебним прописима који регулишу предметну област
Мед у складу са посебним прописима који регулишу предметну област

3.

Неемулгована уља и масти животињског или биљног поријекла

4.

9.

Маслац
Неароматизовано пастеризовано и стерилизовано (укључујући UHT) млијеко и
неароматизована пастеризована павлака (осим павлаке са смањеним садржајем масти)
Неароматизовано ферментисани млијечни производи, који нису термички третирани
након ферментације
Неароматизована млаћеница (осим стерилизоване млаћенице)
Природна минерална вода, у складу са посебним прописима који регулишу предметну
област, те изворска вода и све остале воде у боцама или паковањима
Кафа (осим ароматизоване инстант кафе) и екстракти кафе

10.

Неароматизовани чај

1.

5.
6.
7.
8.
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11.
12.

13.

Шећери, у складу са посебним прописима који регулишу предметну област
Сушена тјестенина, осим тјестенине без глутена и/или тјестенине намијењене
хипопротеинској исхрани, у складу са посебним прописима који регулишу предметну
област
Храна за дојенчад и малу дјецу у складу са посебним прописима који регулишу
предметну област, укључујући храну за посебне медицинске потребе за дојенчад и
малу дјецу у складу са посебним прописима који регулишу предметну област.

Табела 2. Храна у којој присутност боја није дозвољена по принципу пренесених адитива
из члана 18. става (1) тачке а) овог Правилника
1.

Непрерађена храна, како је утврђена у члану 3. овог Правилника

2.

Све воде у боцама или паковањима
Млијеко, пуномасно, дјелимично обрано и обрано млијеко, пастеризовано или
стерилизовано (укључујући стерилизацију UHT) (неароматизовано)
Чоколадно млијеко

3.
4.

7.

Ферментисано млијеко (неароматизовано)
Конзервисано млијеко, у складу са посебним прописима који регулишу предметну
област (неароматизовано)
Млаћеница (неароматизована)

8.

Павлака и павлака у праху (неароматизована)

9.

Уља и масти животињског или биљног поријекла

10.

Зрели и свјежи сир (неароматизован )

11.

13.

Маслац од овчијег и козијег млијека
Јаја и производи од јаја, у складу са посебним прописима који регулишу предметну
област
Брашно и други млински производи и скробови

14.

Хљеб и слични пекарски производи

15.

Тјестенина и њоке

16.

25.

Шећер, укључујући моно– и дисахариде
Концентрат парадајза, пасирани, и парадајз у конзервама, стакленој и осталој
амбалажи
Сосови на бази парадајза
Воћни сок и воћни нектар, у складу са посебним прописима који регулишу предметну
област, те сокови од поврћа и нектари од поврћа
Воће, поврће (укључујући кромпир) и печурке – конзервисане, у теглама или сушене;
прерађено воће, поврће (укључујући кромпир) и печурке
Екстра џем, екстра желе и пире од кестена, у складу са посебним прописима који
регулишу предметну област; crème de pruneaux
Риба, мекушци и ракови, месо, перад и дивљач, те њихови препарати, осим готових
јела која садрже ове састојке
Производи од какаа и састојци чоколаде у чоколадним производима, у складу са
посебним прописима који регулишу предметну област
Пржена кафа, чај, биљне и воћне инфузије, цикорија; екстракти чаја, биљних и воћних
инфузија и цикорије; препарати чаја, биљни и воћни препарати, те препарати житарица
за инфузије, мјешавине и инстант мјешавине тих производа
Со, замјене за со, зачини и мјешавине зачина

26.

Вино и други производи како је дефинисано посебним прописима који регулишу

5.
6.

12.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
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област квалитета вина
Ракије, јака алкохолна пића (са називом воћа) произведена мацерацијом и
дестилацијом и London gin, Sambuca, Maraschino, Marrasquino или Maraskino и Mistrà у
складу са посебним прописима који регулишу предметну област
Sangria, Clarea и Zurra

27.
28.

Винско сирће
Храна за дојенчад и малу дјецу, у складу са посебним прописима који регулишу
предметну област, укључујући храну за посебне медицинске намјене за дојенчад и
малу дјецу
Мед, у складу са посебним прописима који регулишу предметну област
Слад и производи од слада

29.
30.
31.
32.

Табела 3: Боје које могу бити кориштене у облику лакова
Е број

Назив

Е 100

Куркумин

Е 101

Рибофлавин

Е 102

Тартразин

Е 104

Хинолин жута

Е 110

Сунсет жута FCF, Оранж жута S

Е 120

Cochineal, карминска киселина, кармин

Е 122

Азорубин, Кармоизин

Е 123

Амарант

Е 124

Ponceau 4R, Cochineal црвена А

Е 127

Еритрозин

Е 129

Алура црвена АC

Е 131

Патент плава V

Е 132

Индиготин, Индиго кармин

Е 133

Брилијант плава FCF

Е 141

Бакaрни комплекси хлорофила и хлорофилина

Е 142

Зелена S

Е 151

Брилијант црна BN

Е 155

Браон НT

Е 163

Антоцијани

Е 180

Литолрубин BК

15

„Службени гласник БиХ“, број 33/18 од 22.5.2018. године
ДИО Б
ЛИСТА ОДОБРЕНИХ АДИТИВА
1. Боје
Е број

Назив

Е 100

Куркумин

Е 101

Рибофлавини

Е 102
Е 104
Е 110
Е 120
Е 122
Е 123
Е 124
Е 127
Е 129
Е 131
Е 132
Е 133
Е 140
Е 141
Е 142
Е 150а
Е 150б
Е 150ц
Е 150д
Е 151
Е 153
Е 155
Е 160а
Е 160б
Е 160ц
Е 160д
Е 160е
Е 161б
Е 161г
Е 162
Е 163
Е 170
Е 171
Е 172

Тартразин
Хинолин жута
Сунсет жута FCF, Оранж жута S
Cochineal, карминска киселина, кармин
Азорубин, Кармоизин
Амарант
Ponceau 4R, Cochineal црвена А
Еритрозин
Алура црвена АC
Патент плава V
Индиготин, Индиго кармин
Брилијант плава FCF
Хлорофили и хлорофилини
Бакaрни комплекси хлорофила и хлорофилина
Зелена S
Карамел обични1
Карамел каустично-сулфитни
Карамел амонијачни
Сулфитно амонијачни карамел
Брилијант црна PN
Биљни угаљ
Браон НT
Каротени
Анато, биксин, норбиксин
Екстракт паприке, капсантин, капсорубин
Ликопен
Бета-апо-8‘-каротенал (C 30)
Лутеин
Кантаксантин *
Цвекла црвена, бетанин
Антоцијани
Калцијум карбонат
Титан диоксид
Оксиди и хидроксиди гвожђа
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Е број
Е 173
Е 174
Е 175
Е 180
1

*

Назив

Алуминијум
Сребро
Злато
Литолрубин BК
Израз карамел односи се на производе више или мање интензивне смеђе боје који су
намијењени за бојење. Не односи се на шећерни ароматични производ добијен
загријавањем шећера, који се користи као арома у храни (нпр. у кондиторским
производима, пецивима, алкохолним пићима).
Кантаксантин није одобрен у категоријама хране из Дијелова Д и Е. Супстанца се налази
на листи Б1 обзиром да се користи у медицинским производима.

2. Заслађивачи
Е број

Назив

Е 420

Сорбитоли

Е 421

Манитол

Е 950

Ацесулфам К

Е 951

Аспартам

Е 952

Цикламати

Е 953

Изомалт

Е 954

Сахарини

Е 955

Сукралоза

Е 957

Тауматин

Е 959

Неохесперидин DC

Е 960

Стевиол гликозиди

Е 961

Неотам

Е 962

Aспартам-ацесулфам со

Е 964

Сируп полиглицитола

Е 965

Малтитоли

Е 966

Лактитол

Е 967

Ксилитол

Е 968

Еритритол

Е 969

Адвантам

3. Остали адитиви (осим боја и заслађивача)
Е број

Назив

Е 170

Калцијум карбонат

Е 172

Оксиди и хидроксиди гвожђа
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Е број

Назив

Е 200

Сорбинска киселина

Е 202

Калијум сорбат

Е 203

Калцијум сорбат

Е 210

Бензојева киселина1

Е 211

Натријум бензоат1

Е 212

Калијум бензоат1

Е 213

Калцијум бензоат1

Е 214

Етил-p-хидроксибензоат

Е 215

Натријум етил-p-хидроксибензоат

Е 218

Метил p-хидроксибензоат

Е 219

Натријум метил p-хидроксибензоат

Е 220

Сумпор диоксид

Е 221

Натријум сулфит

Е 222

Натријум хидроген сулфит

Е 223

Натријум метабисулфит

Е 224

Калијум метабисулфит

Е 226

Калцијум сулфит

Е 227

Калцијум хидроген сулфит

Е 228

Калијум хидроген сулфит

Е 234

Низин

Е 235

Натамицин

Е 239

Хексаметилен тетрамин

Е 242

Диметил дикарбонат

Е 243

Етил лауроил аргинат

Е 249

Калијум нитрит

Е 250

Натријум нитрит

Е 251

Натријум нитрат

Е 252

Калијум нитрат

Е 260

Сирћетна киселина

Е 261

Калијум ацетат2

Е 262

Натријум ацетати

Е 263

Калцијум ацетат

Е 270

Млијечна киселина

Е 280

Пропионска киселина

Е 281

Натријум пропионат

Е 282

Калцијум пропионат

Е 283

Калијум пропионат

Е 284

Борна киселина
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Е број

Назив

Е 285

Натријум тетраборат (боракс)

Е 290

Угљен диоксид

Е 296

Јабучна киселина

Е 297

Фумарна киселина

Е 300

Аскорбинска киселина

Е 301

Натријум аскорбат

Е 302

Калцијум аскорбат

Е 304

Естри масних киселина аскорбинске киселине

Е 306

Екстракт богат токоферолима

Е 307

Алфа-токоферол

Е 308

Гама-токоферол

Е 309

Делта-токоферол

Е 310

Пропил галат

Е 311

Октил галат

Е 312

Додецил галат

Е 315

Изоаскорбинска киселина

Е 316

Натријум изоаскорбат

Е 319

Терцијарни бутил хидрохинон (TBHQ)

Е 320

Бутилхидроксианизол (BHA)

Е 321

Бутилхидрокситолуен (BHT)

Е 322

Лецитини

Е 325

Натријум лактат

Е 326

Калијум лактат

Е 327

Калцијум лактат

Е 330

Лимунска киселина

Е 331

Натријум цитрати

Е 332

Калијум цитрати

Е 333

Калцијум цитрати

Е 334

Винска киселина (L(+)-)

Е 335

Натријум тартарати

Е 336

Калијум тартарати

Е 337

Натријум калијум тартарати

Е 338

Фосфорна киселина

Е 339

Натријум фосфати

Е 340

Калијум фосфати

Е 341

Калцијум фосфати

Е 343

Магнезиjум фосфати

Е 350

Натријум малати
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Е број

Назив

Е 351

Калијум малат

Е 352

Калцијум малати

Е 353

Метавинска киселина

Е 354

Калцијум тартарат

Е 355

Адипинска киселина

Е 356

Натријум адипат

Е 357

Калијум адипат

Е 363

Ћилибарна киселина

Е 380

Е 392

Триамонијум цитрат
Калцијум динатријум етилен диамин тетраацетат (калцијум динатријум
EDTA)
Екстракти рузмарина

Е 400

Алгинска киселина

Е 401

Натријум алгинат

Е 402

Калијум алгинат

Е 403

Амонијум алгинат

Е 404

Калцијум алгинат

Е 405

Пропан-1,2-диол алгинат

Е 406

Агар

Е 407

Карагенан

Е 407а

Прерађена морска алга eucheuma

Е 410

Брашно сјеменке рогача, каруба гума

Е 412

Гуар гума

Е 413

Трагакант

Е 414

Гума арабика (акација гума)

Е 415

Ксантан гума

Е 416

Караја гума

Е 417

Тара гума

Е 418

Гелан гума

Е 422

Глицерол

Е 423

Гума арабика модификована октенилсукцинском киселином

Е 425

Коњак

Е 426

Хемицелулоза из соје

Е 427

Касија гума

Е 431

Полиоксиетилен (40) стеарат

Е 432

Полиоксиетилен сорбитан монолаурат (полисорбат 20)

Е 433

Полиоксиетилен сорбитан моноолеат (полисорбат 80)

Е 434

Полиоксиетилен сорбитан монопалмитат (полисорбат 40)

Е 385
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Е број

Назив

Е 435

Полиоксиетилен сорбитан моностеарат (полисорбат 60)

Е 436

Полиоксиетилен сорбитан тристеарат (полисорбат 65)

Е 440

Пектини

Е 442

Амонијум фосфатиди

Е 444

Сахароза ацетат изобутират

Е 445

Глицеролски естри смоле дрвета

Е 450

Дифосфати

Е 451

Трифосфати

Е 452

Полифосфати

Е 456

Калијум полиаспартат

Е 459

Бета-циклодекстрин

Е 460

Целулоза

Е 461

Метил целулоза

Е 462

Етил целулоза

Е 463

Хидроксипропил целулоза

Е 464

Хидроксипропил метил целулоза

Е 465

Етил метил целулоза

Е 466

Е 470а

Натријум карбокси метил целулоза, целулозна гума
Унакрсно везана натријум карбокси метил целулоза, унакрсно везана
целулозна гума
Ензимски хидролизована карбокси метил целулоза, ензимски хидролизована
целулозна гума
Натријумове, калијумове и калцијумове соли масних киселина

Е 470б

Магнезијумове соли масних киселина

Е 471

Моно– и диглицериди масних киселина

Е 472а

Естри сирћетне киселине моно– и диглицерида масних киселина

Е 472б

Естри млијечне киселине моно– и диглицерида масних киселина

Е 472ц

Естри лимунске киселине моно– и диглицерида масних киселина

Е 472д

Е 473

Естри винске киселине моно– и диглицерида масних киселина
Моно– и диацетилни естри винске киселине моно– и диглицерида масних
киселина
Мјешовити естра сирћетне и винске киселине и моно– и диглицерида масних
киселина
Сахарозни естри масних киселина

Е 474

Сахароглицериди

Е 475

Полиглицеролни естри масних киселина

Е 476

Полиглицерол полирицинолеат

Е 477

Пропан-1,2-диолни естри масних киселина

Е 479б

Термички оксидовано сојино уље са моно и диглицеридима масних киселина

Е 481

Натријум стеароил-2-лактилат

Е 468
Е 469

Е 472е
Е 472ф
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Е број

Назив

Е 482

Калцијум стеароил-2-лактилат

Е 483

Стеарил тартарат

Е 491

Сорбитан моностеарат

Е 492

Сорбитан тристеарат

Е 493

Сорбитан монолаурат

Е 494

Сорбитан моноолеат

Е 495

Сорбитан монопалмитат

Е 499

Биљни стероли богати стигмастеролом

Е 500

Натријум карбонати

Е 501

Калијум карбонати

Е 503

Амонијум карбонати

Е 504

Магнезиjум карбонати

Е 507

Хлороводонична киселина

Е 508

Калијум хлорид

Е 509

Калцијум хлорид

Е 511

Магнезијум хлорид

Е 512

Стано (II) хлорид

Е 513

Сумпорна киселина

Е 514

Натријум сулфати

Е 515

Калијум сулфати

Е 516

Калцијум сулфат

Е 517

Амонијум сулфат

Е 520

Алуминијум сулфат

Е 521

Алуминијум натријум сулфат

Е 522

Алуминијум калијум сулфат

Е 523

Алуминијум амонијум сулфат

Е 524

Натријум хидроксид

Е 525

Калијум хидроксид

Е 526

Калцијум хидроксид

Е 527

Амонијум хидроксид

Е 528

Магнезијум хидроксид

Е 529

Калцијум оксид

Е 530

Магнезијум оксид

Е 534

Гвожђе тартарат

Е 535

Натријум фероцијанид

Е 536

Калијум фероцијанид

Е 538

Калцијум фероцијанид

Е 541

Натријум aлуминијум фосфат, кисели
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Е број

Назив

Е 551

Силицијум диоксид

Е 552

Калцијум силикат

Е 553а

Магнезијум силикат

Е 553б

Талк

Е 554

Натријум алуминијум силикат

Е 555

Калијум алуминијум силикат

Е 556

Калцијум алуминијум силикат

Е 558

Бентонит

Е 559

Алуминијум силикат (каолин)

Е 570

Масне киселине

Е 574

Глуконска киселина

Е 575

Глуконо-делта-лактон

Е 576

Натријум глуконат

Е 577

Калијум глуконат

Е 578

Калцијум глуконат

Е 579

Феро глуконат

Е 585

Феро лактат

Е 586

4-Хексилрезорцинол

Е 620

Глутаминска киселина

Е 621

Мононатријум глутаминат

Е 622

Монокалијум глутаминат

Е 623

Калцијум диглутаминат

Е 624

Моноамонијум глутаминат

Е 625

Магнезијум диглутаминат

Е 626

Гуанилна киселина

Е 627

Динатријум гуанилат

Е 628

Дикалијум гуанилат

Е 629

Калцијум гуанилат

Е 630

Инозинска киселина

Е 631

Динатријум инозинат

Е 632

Дикалијум инозинат

Е 633

Калцијум инозинат

Е 634

Калцијум 5‘-рибонуклеотиди

Е 635

Динатријум 5‘-рибонуклеотиди

Е 640

Глицин и његова натријумова со

Е 641

L-леуцин

Е 650

Цинк ацетат

Е 900

Диметил полисилоксан
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Е број

Назив

Е 901

Пчелињи восак, бијели и жути

Е 902

Канделила восак

Е 903

Карнауба восак

Е 904

Шелак

Е 905

Микрокристални восак

Е 907

Хидрогенизовани поли-1-децен

Е 914

Оксидовани полиетиленски восак

Е 920

L-цистеин

Е 927б

Карбамид

Е 938

Аргон

Е 939

Хелијум

Е 941

Азот

Е 942

Азот оксид

Е 943а

Бутан

Е 943б

Изобутан

Е 944

Пропан

Е 948

Кисеоник

Е 949

Водоник

Е 999

Quillaia екстракт

Е 1103

Инвертаза

Е 1105

Лизозим

Е 1200

Полидекстроза

Е 1201

Поливинилпиролидон

Е 1202

Поливинилполипиролидон

Е 1203

Поливинил алкохол (PVA)

Е 1204

Пулулан

Е 1205

Основни кополимер метакрилата

Е 1206

Неутрални кополимер метакрилата

Е 1207

Анјонски кополимер метакрилата

Е 1208

Кополимер поливинилпиролидон-винил ацетата

Е 1209

Поливинил алкохол-полиетилен гликол-графт-кополимер

Е 1404

Оксидовани скроб

Е 1410

Моноскроб фосфат

Е 1412

Дискроб фосфат

Е 1413

Фосфатиран дискроб – фосфат

Е 1414

Ацетилован дискроб – фосфат

Е 1420

Ацетилован скроб

Е 1422

Ацетилован дискроб адипат
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Е број

Назив

Е 1440

Хидрокси пропил скроб

Е 1442

Хидрокси пропил дискроб фосфат

Е 1450

Натријум октенил сукцинат скроб

Е 1451

Ацетилован оксидован скроб

Е 1452

Алуминијум октенил сукцинат скроб

Е 1505

Триетил цитрат

Е 1517

Глицерил диацетат (диацетин)

Е 1518

Глицерил триацетат (триацетин)

Е 1519

Бензил алкохол

Е 1520

Пропан-1,2-диол (пропилен гликол)

Е 1521

Полиетилен гликол
1
Бензојева киселина може бити присутна у одређеним
ферментисаним производима, који настају поступком ферментације
у складу са добром произвођачком праксом.
2
Раздобље примјене од 06.02.2013

ДИО Ц
ДЕФИНИЦИЈЕ ГРУПА АДИТИВА
1. Група I
Е број

Специфични назив

Максимално дозвољена количина

Е 170

Калцијум карбонат

quantum satis

Е 260

Сирћетна киселина

quantum satis

Е 261

Калијум ацетат

quantum satis

Е 262

Натријум ацетати

quantum satis

Е 263

Калцијум ацетат

quantum satis

Е 270

Млијечна киселина

quantum satis

Е 290

Угљен диоксид

quantum satis

Е 296

Јабучна киселина

quantum satis

Е 300

Аскорбинска киселина

quantum satis

Е 301

Натријум аскорбат

quantum satis

Е 302

Е 306

Калцијум аскорбат
quantum satis
Естри масних киселина аскорбинске
quantum satis
киселине
Екстракт богат токоферолима
quantum satis

Е 307

Алфа-токоферол

Е 304

quantum satis
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Е број

Специфични назив

Максимално дозвољена количина

Е 308

Гама-токоферол

quantum satis

Е 309

Делта-токоферол

quantum satis

Е 322

Лецитини

quantum satis

Е 325

Натријум лактат

quantum satis

Е 326

Калијум лактат

quantum satis

Е 327

Калцијум лактат

quantum satis

Е 330

Лимунска киселина

quantum satis

Е 331

Натријум цитрати

quantum satis

Е 332

Калијум цитрати

quantum satis

Е 333

Калцијум цитрати

quantum satis

Е 334

Винска киселина (L(+)-)

quantum satis

Е 335

Натријум тартарати

quantum satis

Е 336

Калијум тартарати

quantum satis

Е 337

Натријум калијум тартарат

quantum satis

Е 350

Натријум малати

quantum satis

Е 351

Калијум малат

quantum satis

Е 352

Калцијум малати

quantum satis

Е 354

Калцијум тартарат

quantum satis

Е 380

Триамонијум цитрат

quantum satis

Е 400

Алгинска киселина

quantum satis1

Е 401

Натријум алгинат

quantum satis1

Е 402

Калијум алгинат

quantum satis1

Е 403

Амонијум алгинат

quantum satis1

Е 404

Калцијум алгинат

quantum satis1

Е 406

Агар

quantum satis1

Е 407

Карагенан

quantum satis1

Е 407а

Прерађена морска алга euchema

quantum satis1

Е 410

Брашно сјеменке рогача

quantum satis1, 2

Е 412

Гуар гума

quantum satis1, 2

Е 413

Трагакант

quantum satis1

Е 414

Гума арабика (акација гума)

quantum satis1

Е 415

Ксантан гума

quantum satis1, 2

Е 417

Тара гума

quantum satis1, 2

Е 418

Гелан гума

quantum satis1

Е 422

Глицерол
Коњак
(I) Коњак гума
(II) Коњак глукоманан
Пектини

quantum satis

Е 425
Е 440

10 g/kg појединачно или у
комбинацији 1 2 3
quantum satis1
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Е број

Специфични назив

Максимално дозвољена количина

Е 460

Целулоза

quantum satis

Е 461

Метил целулоза

quantum satis

Е 462

Етил целулоза

quantum satis

Е 463

Хидроксипропил целулоза

quantum satis

Е 464

Хидроксипропил метил целулоза

quantum satis

Е 465

quantum satis

Е 500

Етил метил целулоза
Натријум карбокси метил целулоза,
целулозна гума
Ензимски хидролизована карбокси
метил целулоза
Натријумове,
калијумове
и
калцијумове соли масних киселина
Магнезијумове соли масних киселина
Моно–
и
диглицериди
масних
киселина
Естри сирћетне киселине и моно– и
диглицерида масних киселина
Естри млијечне киселине и моно– и
диглицерида масних киселина
Естри лимунске киселине и моно– и
диглицерида масних киселина
Естри винске киселине и моно– и
диглицерида масних киселина
Моно– и диацетилни естри винске
киселине моно– и диглицерида масних
киселина
Мјешовити естри сирћетне и винске
киселине моно– и диглицерида масних
киселина
Натријум карбонати

Е 501

Калијум карбонати

quantum satis

Е 503

Амонијум карбонати

quantum satis

Е 504

Магнезиjум карбонати

quantum satis

Е 507

Хлороводонична киселина

quantum satis

Е 508

Калијум хлорид

quantum satis

Е 509

Калцијум хлорид

quantum satis

Е 511

Магнезијум хлорид

quantum satis

Е 513

Сумпорна киселина

quantum satis

Е 514

Натријум сулфати

quantum satis

Е 515

Калијум сулфати

quantum satis

Е 516

Калцијум сулфат

quantum satis

Е 524

Натријум хидроксид

quantum satis

Е 525

Калијум хидроксид

quantum satis

Е 526

Калцијум хидроксид

quantum satis

Е 466
Е 469
Е 470а
Е 470б
Е 471
Е 472а
Е 472б
Е 472ц
Е 472д
Е 472е
Е 472ф

quantum satis
quantum satis
quantum satis
quantum satis
quantum satis
quantum satis
quantum satis
quantum satis
quantum satis
quantum satis

quantum satis
quantum satis
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Е број

Специфични назив

Максимално дозвољена количина

Е 527

Амонијум хидроксид

quantum satis

Е 528

Магнезијум хидроксид

quantum satis

Е 529

Калцијум оксид

quantum satis

Е 530

Магнезијум оксид

quantum satis

Е 570

Масне киселине

quantum satis

Е 574

Глуконска киселина

quantum satis

Е 575

Глуконо-делта-лактон

quantum satis

Е 576

Натријум глуконат

quantum satis

Е 577

Калијум глуконат

quantum satis

Е 578

Калцијум глуконат

quantum satis

Е 640

Глицин и његова натријумова со

quantum satis

Е 920

L-цистеин

quantum satis

Е 938

Аргон

quantum satis

Е 939

Хелијум

quantum satis

Е 941

Азот

quantum satis

Е 942

Азот оксид

quantum satis

Е 948

Кисеоник

quantum satis

Е 949

Водоник

quantum satis

Е 1103

Инвертаза

quantum satis

Е 1200

Полидекстроза

quantum satis

Е 1404

Оксидовани скроб

quantum satis

Е 1410

Моноскробни фосфат

quantum satis

Е 1412

Дискроб фосфат

quantum satis

Е 1413

Фосфатиран дискроб фосфат

quantum satis

Е 1414

Ацетилован дискроб фосфат

quantum satis

Е 1420

Ацетилован скроб

quantum satis

Е 1422

Ацетилован дискроб адипат

quantum satis

Е 1440

Хидрокси пропил скроб

quantum satis

Е 1442

Хидрокси пропил дискроб фосфат

quantum satis

Е 1450

Натријум октенил сукцинат скроб

quantum satis

Е 1451

Ацетилован оксидован скроб

quantum satis

Е 620

Глутаминска киселина

Е 621

Мононатријум глутаминат

Е 622

Монокалијум глутаминат

Е 623

Калцијум диглутаминат

Е 624

Моноамонијум глутаминат

Е 625

Магнезијум диглутаминат

Е 626

Гуанилна киселина

10 g/kg појединачно или у
комбинацији, изражено као
глутаминска киселина

500 mg/kg појединачно или у
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Е број

Специфични назив

Е 627

Динатријум гуанилат

Е 628

Дикалијум гуанилат

Е 629

Калцијум гуанилат

Е 630

Инозинска киселина

Е 631

Динатријум инозинат

Е 632

Дикалијум инозинат

Е 633

Калцијум инозинат

Е 634

Калцијум 5‘-рибонуклеотиди

Е 635

Динатријум 5‘-рибонуклеотиди

Е 420

Сорбитоли

Е 421

Манитол

Е 953

Изомалт

Е 965

Малтитоли

Е 966

Лактитол

Е 967

Ксилитол

Е 968

Еритритол

1

Максимално дозвољена количина
комбинацији, изражено као гуанилна
киселина

quantum satis (у сврхе различите од
заслађивања)

Не смије се употребљавати у желе mini-cups (кондиторски производи који се конзумирају у једном залогају и
чије се пуњење истискује под притиском).
Не смије се употребљавати за производњу дехидрисане хране која се као таква конзумира.
Не смије се употребљавати у желе кондиторским производима.

2
3

2. Група II. Боје дозвољене у количини quantum satis
Е број

Назив

Е 101

Рибофлавини

Е 140

Хлорофили и хлорофилини

Е 141

Бакарни комплекси хлорофила и хлорофилина

Е 150а

Карамел обични

Е 150б

Алкално сулфитни карамел

Е 150ц

Карамел амонијачни

Е 150д

Карамел амонијачно сулфитни

Е 153

Биљни угаљ

Е 160а

Каротени

Е 160ц

Екстракт паприке, капсантин, капсорубин

Е 162

Цвекла црвена, бетанин

Е 163

Антоцијани

Е 170

Калцијум карбонат

Е 171

Титан диоксид

Е 172

Оксиди и хидроксиди гвожђа
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3. Група III. Боје чије су количине ограничене појединачно или у комбинацији
Е број

Назив

Е 100

Куркумин

Е 102

Тартразин

Е 120

Cochineal, карминска киселина, кармин

Е 122

Азорубине, кармоизин

Е 129

Алура црвена АС

Е 131

Патент плава V

Е 132

Индиготин, индиго кармин

Е 133

Брилијант плава FCF

Е 142

Зелена S

Е 151

Брилијант црна PN

Е 155

Браон НT

Е 160е

Бета-апо-8´-kаротенал (C 30)

Е 161б

Лутеин

4. Група IV. Полиоли
Е број

Назив

Е 420

Сорбитоли

Е 421

Манитол

Е 953

Изомалт

Е 965

Малтитоли

Е 966

Лактитол

Е 967

Ксилитол

Е 968

Еритритол

5. Остали адитиви који се могу употребљавати појединачно или у комбинацији
(a) Е 200-203: сорбинска киселина – сорбати (SA)
Е број

Назив

Е 200

Сорбинска киселина

Е 202

Калијум сорбат

Е 203

Калцијум сорбат
(b) Е 210-213: Бензојева киселина – бензоати (BА)
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Е број

Назив

Е 210

Бензојева киселина

Е 211

Натријум бензоат

Е 212

Калијум бензоат

Е 213

Калцијум бензоат
(c) Е 200-213: Сорбинска киселина – сорбати; Бензојева киселина – бензоати (SА
+ BА)

Е број

Назив

Е 200

Сорбинска киселина

Е 202

Калијум сорбат

Е 203

Калцијум сорбат

Е 210

Бензојева киселина

Е 211

Натријум бензоат

Е 212

Калијум бензоат

Е 213

Калцијум бензоат
(d) Е 200-219: Сорбинска киселина – сорбати; Бензојева киселина – бензоати; pхидроксибензоати (SА + BА + p-HB)

Е број

Назив

Е 200

Сорбинска киселина

Е 202

Калијум сорбат

Е 203

Калцијум сорбат

Е 210

Бензојева киселина

Е 211

Натријум бензоат

Е 212

Калијум бензоат

Е 213

Калцијум бензоат

Е 214

Етил-p-хидроксибензоат

Е 215

Натријум eтил-p-хидроксибензоат

Е 218

Метил p-хидроксибензоат

Е 219

Натријум метил p-хидроксибензоат
(e) Е 200-203; 214-219: Сорбинска киселина – сорбати; p-хидроксибензоати (SА +
p-HB)

Е број

Назив

Е 200

Сорбинска киселина

Е 202

Калијум сорбат
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Е 203

Калцијум сорбат

Е 214

Етил-p-хидроксибензоат

Е 215

Натријум eтил-p-хидроксибензоат

Е 218

Метил p-хидроксибензоат

Е 219

Натријум метил p-хидроксибензоат

(f) Е 214-219: p-хидроксибензоати (p-HB)
Е број

Назив

Е 214

Етил-p-хидроксибензоат

Е 215

Натријум eтил-p-хидроксибензоат

Е 218

Метил p-хидроксибензоат

Е 219

Натријум метил p-хидроксибензоат
(g) Е 220-228: Сумпор диоксид – сулфити

Е број

Назив

Е 220

Сумпор диоксид

Е 221

Натријум сулфит

Е 222

Натријум хидроген сулфит

Е 223

Натријум метабисулфит

Е 224

Калијум метабисулфит

Е 226

Калцијум сулфит

Е 227

Калцијум хидроген сулфит

Е 228

Калијум хидроген сулфит
(h) Е 249-250: нитрити

Е број

Назив

Е 249

Калијум нитрит

Е 250

Натријум нитрит
(i) Е 251-252: нитрати

Е број

Назив

Е 251

Натријум нитрат

Е 252

Калијум нитрат
(j) Е 280-283: пропионска киселина – пропионати
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Е број

Назив

Е 280

Пропионска киселина

Е 281

Натријум пропионат

Е 282

Калцијум пропионат

Е 283

Калијум пропионат

(k) Е 310-320: галати, TBHQ и BHA
Е број

Назив

Е 310

Пропил галат

Е 311

Октил галат

Е 312

Додецил галат

Е 319

Терцијарни бутил хидрохинон (TBHQ)

Е 320

Бутил хидрокси анизол (BHA)
(l) Е 338-341, Е 343 и Е 450-452: фосфорна киселина – фосфати – ди-, три– и
полифосфати

Е број

Назив

Е 338

Фосфорна киселина

Е 339

Натријум фосфати

Е 340

Калијум фосфати

Е 341

Калцијум фосфати

Е 343

Магнезиjум фосфати

Е 450

Дифосфати

Е 451

Трифосфати

Е 452

Полифосфати
(m) Е 355-357: адипинска киселина – адипати

Е број

Назив

Е 355

Адипинска киселина

Е 356

Натријум адипат

Е 357

Калијум адипат
(n) Е 432-436: полисорбати

Е број

Назив
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Е 432

Полиоксиетилен сорбитан монолаурат (полисорбат 20)

Е 433

Полиоксиетилен сорбитан моноолеат (полисорбат 80)

Е 434

Полиоксиетилен сорбитан монопалмитат (полисорбат 40)

Е 435

Полиоксиетилен сорбитан моностеарат (полисорбат 60)

Е 436

Полиоксиетилен сорбитан тристеарат (полисорбат 65)
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(o) Е 473-474: Естри сахарозе и масних киселина, сахароглицериди
Е број

Назив

Е 473

Сахарозни естри масних киселина

Е 474

Сахароглицериди
(p) Е 481-482: стеароил-2-лактилати
Е број

Назив

Е 481

Натријум стеароил-2-лактилат

Е 482

Калцијум стеароил-2-лактилат
(q) Е 491-495: естри сорбитана
Е број

Назив

Е 491

Сорбитан моностеарат

Е 492

Сорбитан тристеарат

Е 493

Сорбитан монолаурат

Е 494

Сорбитан моноолеат

Е 495

Сорбитан монопалмитат
(r) Е 520-523: Алуминијуми сулфати
Е број

Е 520

Назив
Алуминијум сулфат
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Е 521

Алуминијум натријум сулфат

Е 522

Алуминијум калијум сулфат

Е 523

Алуминијум амонијум сулфат
(s) Е 551-553: Силицијум диоксид – силикати

Е број

Назив

Е 551

Силицијум диоксид

Е 552

Калцијум силикат

Е 553а

Магнезијум силикат

Е 553б

Талк
(t) Е 620-625: Глутаминска киселина – глутаминати

Е број

Назив

Е 620

Глутаминска киселина

Е 621

Мононатријум глутаминат

Е 622

Монокалијум глутаминат

Е 623

Калцијум диглутаминат

Е 624

Моноамонијум глутаминат

Е 625

Магнезијум диглутаминат
(u) Е 626-635: рибонуклеотиди
Е број

Е 626

Назив
Гуанилна киселина
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Е 627

Динатријум гуанилат

Е 628

Дикалијум гуанилат

Е 629

Калцијум гуанилат

Е 630

Инозинска киселина

Е 631

Динатријум инозинат

Е 632

Дикалијум инозинат

Е 633

Калцијум инозинат

Е 634

Калцијум 5‘-рибонуклеотиди

Е 635

Динатријум 5‘-рибонуклеотиди
ДИО Д
КАТЕГОРИЈЕ ХРАНЕ

Број

Назив

0.

СВЕ КАТЕГОРИЈЕ ХРАНЕ

01.

МЛИЈЕЧНИ ПРОИЗВОДИ И СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ

01.1

01.3

Неароматизовано пастеризовано и стерилизовано млијеко (укључујући UHT)
Неароматизовани ферментисани млијечни производи, укључујући природну неароматизовану млаћеницу (осим стерилизоване
млаћенице) која није термички обрађена након ферментације
Неароматизовани ферментисани млијечни производи, који су термички третирани након ферментације

01.4

Ароматизовани ферментисани млијечни производи, укључујући термички обрађене производе

01.5

Млијеко у праху у складу са посебним прописима који регулишу предметну област

01.6

Павлака и павлака у праху

01.6.1

Неароматизована пастеризована павлака (осим павлаке са смањеним садржајем масти)

01.6.2

Неароматизовани, природно ферментисани производи од павлаке и замјенски производи са садржајем масти мањим од 20%

01.6.3

Остале врсте павлаке

01.2
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01.7

Сир и производи од сира

01.7.1

Свјежи сир осим производа категорије 16

01.7.2

Зрели сир (ферментисани дозрели сир)

01.7.3

Јестива кора сира

01.7.4

Сир од сурутке

01.7.5

Топљени сир

01.7.6

Производи од сира (осим производа категорије 16)

01.8

Производи слични млијечним производима, укључујући бјелиоце за напитке(замјена за млијеко и павлаку)

01.9

Јестиви казеинати

02.

МАСТИ И УЉА И ЕМУЛЗИЈЕ МАСТИ И УЉА

02.1

Масти и уља који су углавном без воде (искључујући безводну млијечну маст)

02.2

Емулзије масти и уља углавном типа вода у уљу

02.2.1

02.3

Маслац и концентровани маслац, те уљасти маслац и безводна млијечна маст
Остале емулзије масти и уља, укључујући намазе, у складу са посебним прописима који регулишу предметну област и течне
емулзије
Биљно уље у спреју за таве

03.

СМРЗНУТИ ДЕЗЕРТИ

04.

ВОЋЕ И ПОВРЋЕ

04.1

Непрерађено воће и поврће

04.1.1

Цијело свјеже воће и поврће

04.1.2

Огуљено, изрезано и уситњено воће и поврће

04.1.3

Смрзнуто воће и поврће

04.2

Прерађено воће и поврће

04.2.1

Сушено воће и поврће

04.2.2

Воће и поврће у сирћету, уљу или саламури

04.2.3

Воће и поврће у конзервама или теглама

02.2.2

38

„Службени гласник БиХ“, број 33/18 од 22.5.2018. године
04.2.4

Производи од воћа и поврћа, осим производа категорије 5.4

04.2.4.1

Производи од воћа и поврћа, осим компота

04.2.4.2

Компот, осим производа категорије 16

04.2.5

Џем, желеи и мармеладе и слични производи

04.2.5.1

Екстра џем, екстра желе, у складу са посебним прописима који регулишу предметну област

04.2.5.2

Џем, желеи и мармеладе и заслађени кестен пире, у складу са посебним прописима који регулишу предметну област

04.2.5.3

Остали слични намази од воћа и поврћа

04.2.5.4

Маслаци и намази од језграстог воћа

04.2.6

Прерађени производи од кромпира

05.

КОНДИТОРСКИ ПРОИЗВОДИ

05.1

Какао и чоколадни производи, у складу са посебним прописима који регулишу предметну област

05.2

Остали кондиторски производи, укључујући и оне за освјежење даха

05.3

Жвакаће гуме

05.4

Украси, премази и надјеви, осим надјева на бази воћа категорије 4.2.4

06.

ЖИТАРИЦЕ И ПРОИЗВОДИ ОД ЖИТАРИЦА

06.1

Цијела, ломљена зрна или зрна у пахуљицама

06.2

Брашно и други млински производи и скробови

06.2.1

Брашно

06.2.2

Скробови

06.3

Житарице за доручак

06.4

Тјестенина

06.4.1

Свјежа тјестенина

06.4.2

Сушена тјестенина

06.4.3

Свјежа претходно термички обрађена тјестенина

06.4.4

Њоке од кромпира
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06.4.5

Надјеви за пуњену тјестенину (равиоли и слично)

06.5

Резанци и слични производи

06.6

Тијесто

06.7

Претходно термички обрађене или прерађене житарице

07.

ПЕКАРСКИ ПРОИЗВОДИ

07.1

Хљеб и пецива

07.1.1

Хљеб припремљен искључиво од сљедећих састојака: пшеничног брашна, воде, квасца или средства за дизање тијеста, соли

07.1.2

Pain courant français; Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

07.2

Фини пекарски производи

08.

МЕСО

08.1

Свјеже месо, искључујући месне прерађевине у складу са посебним прописима који регулишу предметну област

08.2

Месни производи у складу са посебним прописима који регулишу предметну област

08.3

Месни производи

08.3.1

Термички нетретирани месни производи

08.3.2

Термички третирани месни производи

08.3.3

Цријева и омотачи и украси за месо

08.3.4

09.

Традиционално саламурени месни производи са посебним одредбама у погледу нитрита и нитрата
Традиционални производи обрађени поступком влажног саламурења (месни производи потопљени у течну саламуру која садржи
нитрите и/или нитрате, со и друге састојке)
Традиционални производи обрађени поступком сувог саламурења. (Поступак сувог сољења укључује утрљавање суве саламуре која
садржи нитрите и/или нитрате, со и друге састојке на површину меса, након чега слиједи стабилизација/зрење)
Остали традиционални сувомеснати производи. (Комбинована употреба влажног и сувог саламурења или када се нитрит и/или
нитрат додају сложеном производу или се саламура убризгава у производ прије кувања)
РИБА И ПРОИЗВОДИ РИБАРСТВА

09.1

Непрерађена риба и производи рибарства

09.1.1

Непрерађена риба

09.1.2

Непрерађени мекушци и ракови

08.3.4.1
08.3.4.2
08.3.4.3
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09.2

Прерађена риба и производи рибарства, укључујући мекушце и ракове

09.3

Рибља икра

10.

ЈАЈА И ПРОИЗВОДИ ОД ЈАЈА

10.1

Непрерађена јаја

10.2

Прерађена јаја и производи од јаја

11.

ШЕЋЕРИ, СИРУПИ, МЕД И СТОНИ ЗАСЛАЂИВАЧИ

11.1

Шећери и сирупи, у складу са посебним прописима који регулишу предметну област

11.2

Остали шећери и сирупи

11.3

Мед, у складу са посебним прописима који регулишу предметну област

11.4

Стони заслађивачи

11.4.1

Стони заслађивачи у течном облику

11.4.2

Стони заслађивачи у праху

11.4.3

Стони заслађивачи у таблетама

12.

СОЛИ, ЗАЧИНИ, СУПЕ, СОСОВИ, САЛАТЕ И ПРОИЗВОДИ ОД ПРОТЕИНА

12.1

Соли и замјене за соли

12.1.1

Со

12.1.2

Замјене за соли

12.2

Зачинско биље, зачини и додаци јелима

12.2.1

Зачинско биље и зачини

12.2.2

Додаци јелима и мијешавине зачина

12.3

Сирће и разријеђена сирћетна киселина (разријеђења водом на 4-30% vol.)

12.4

Сенф

12.5

Супе и месне супе

12.6

Сосови

12.7

Салате и зачињени намази за сендвиче
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12.8

Квасац и производи од квасца

12.9

13.1

Производи од протеина, осим производа категорије 1.8
ХРАНА НАМИЈЕЊЕНА ЗА ПОСЕБНЕ ПРЕХРАМБЕНЕ ПОТРЕБЕ, у складу са посебним прописима који регулишу
предметну област
Храна за дојенчад и малу дјецу

13.1.1

Почетна храна за дојенчад, у складу са посебним прописима који регулишу предметну област

13.1.2

Прелазна храна за дојенчад, у складу са посебним прописима који регулишу предметну област

13.1.3

Прерађена храна на бази житарица и дјечја храна, у складу са посебним прописима који регулишу предметну област

13.1.4

13.4

Остала храна за малу дјецу
Дијетална храна за дојенчад и малу дјецу за посебне медицинске потребе, у складу са посебним прописима који регулишу
предметну област и почетна храна за дојенчад за посебне прехрамбене потребе
Дијетална храна за дојенчад за посебне медицинске потребе и почетна храна за дојенчад за посебне прехрамбене потребе
Дијетална храна за дојенчад и малу дјецу за посебне медицинске потребе, у складу са посебним прописима који регулишу
предметну област
Дијетална храна за посебне медицинске потребе, у складу са посебним прописима који регулишу предметну област (осим производа
из категорије хране 13.1.5)
Дијетална храна за смањење тјелесне масе намијењена као замјена за укупни дневни унос хране или поједине оброке (цјелодневна
исхрана или њен дио)
Храна намијењена особама интолерантним на глутен, у складу са посебним прописима који регулишу предметну област

14.

НАПИЦИ

14.1

Безалкохолна пића
Вода, укључујући природну минералну воду у складу са посебним прописима који регулишу предметну област, те све остале
флаширане и паковане воде
Воћни сокови, концентрисани воћни сокови, воћни сокови у праху и сродни производи и сокови од поврћа у складу са посебним
прописима који регулишу предметну област
Воћни нектари, у складу са посебним прописима који регулишу предметну област, и нектари од поврћа и слични производи

13.

13.1.5
13.1.5.1
13.1.5.2
13.2
13.3

14.1.1
14.1.2
14.1.3
14.1.4
14.1.5
14.1.5.1

Ароматизована пића
Кафа, чај, биљне и воћне инфузије, цикорија; екстракти чаја, биљних и воћних инфузија и цикорије; препарати чаја, биљни и воћни
препарати, те препарати житарица за инфузије, мјешавине и инстант мјешавине тих производа
Кафа, екстракти кафе
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14.1.5.2

Остало

14.2

Алкохолна пића, укључујући безалкохолна пића и пића са ниским удјелом алкохола

14.2.1

Пиво и пића од слада

14.2.2

Вино и други производи (на бази вина) и безалкохолно вино

14.2.3

Јабучно вино и вино од крушке

14.2.4

Воћно вино и made wine

14.2.5

Алкохолна пића од меда (медовина, медица)

14.2.6

Јака алкохолна пића, у складу са посебним прописима који регулишу предметну област

14.2.7

Ароматизовани производи на бази вина

14.2.7.1

Ароматизована вина

14.2.7.2

Ароматизована пића на бази вина

14.2.7.3

15.

Ароматизовани коктели на бази вина
Остала алкохолна пића, укључујући мјешавине алкохолних пића са безалкохолним пићима и жестока пића са удјелом алкохола
мањим од 15%
ГОТОВА СЛАНА ИЛИ ЗАЧИЊЕНА ЈЕЛА И „SNACК ПРОИЗВОДИ― (ГРИЦКАЛИЦЕ)

15.1

„Snack производи― (грицкалице) на бази кромпира, житарица, брашна или скроба

15.2

Прерађени језграсти плодови

16.

ДЕЗЕРТИ, ОСИМ ПРОИЗВОДА КАТЕГОРИЈА 1., 3. И 4.

17.

ДОДАЦИ ИСХРАНИ, осим додатака исхрани за дојенчад и малу дјецу

17.1

Додаци исхрани у чврстом облику, укључујући капсуле и таблете и сличне облике, осим облика за жвакање

17.2

Додаци исхрани у течном облику

17.3

Додаци исхрани у облику сирупа или за жвакање
ПРЕРАЂЕНА ХРАНА КОЈА НИЈЕ ОБУХВАЋЕНА КАТЕГОРИЈАМА 1 ДО 17, ОСИМ ХРАНЕ ЗА ДОЈЕНЧАД И МАЛУ
ДЈЕЦУ

14.2.8

18.
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ДИО Е
ОДОБРЕНИ АДИТИВИ И УСЛОВИ УПОТРЕБЕ У КАТЕГОРИЈАМА ХРАНЕ
Максимално
дозвољена
Број
количина(mg/l
Е број
Назив
Напомене
Ограничења/изузеци
категорије
или mg/kg,
зависно од
случаја)
0.
Адитиви дозвољени у свим категоријама хране осим хране за дојенчад и малу дјецу, осим ако је то конкретно наведено
Е 290

Угљен диоксид

quantum satis

може се употребљавати у храни за дојенчад и малу дјецу

Е 938

Аргон

quantum satis

може се употребљавати у храни за дојенчад и малу дјецу

Е 939

Хелијум

quantum satis

може се употребљавати у храни за дојенчад и малу дјецу

Е 941

Азот

quantum satis

може се употребљавати у храни за дојенчад и малу дјецу

Е 942

Азот оксид

quantum satis

може се употребљавати у храни за дојенчад и малу дјецу

Е 948

Кисеоник

quantum satis

може се употребљавати у храни за дојенчад и малу дјецу

Е 949

Водоник
Фосфорна киселина –
фосфати – ди-, три– и
полифосфати

quantum satis

може се употребљавати у храни за дојенчад и малу дјецу
само сува храна у прашкастом облику (односно храна
осушена током производног поступка и њене мјешавине),
осим хране из Табеле 1 Дијела А овог Анекса
само сува храна у прашкастом облику (односно храна
осушена током производног поступка и њене мјешавине),
осим хране из Табеле 1 Дијела А овог Анекса
само храна у облику таблета и обложених таблета, осим
хране из Табеле 1 Дијела А овог Анекса
само храна у облику таблета и обложених таблета, осим
хране из Табеле 1 Дијела А овог Анекса

Е 338452

10 000

(1) (4) (57)

(1) (57)

Е 551553

Силицијум диоксид –
силикати

10 000

Е 459

Бета-циклодекстрин

quantum satis

Е 551553

Силицијум диоксид –
quantum satis
(1)
силикати
(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији
(4): Максимално дозвољена количина изражена је као P2О5
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Максимално
дозвољена
Број
количина(mg/l
Е број
Назив
Напомене
Ограничења/изузеци
категорије
или mg/kg,
зависно од
случаја)
(57): Примјењује се максимално дозвољена количина осим ако је у тачкама 01. до 18. овог Анекса утврђена другачија
максимално дозвољена количина за поједину храну или категорије хране
01.
МЛИЈЕЧНИ ПРОИЗВОДИ И СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ
01.1
Неароматизовано пастеризовано и стерилизовано млијеко (укључујући UHT)
Е 331
Е 338452

01.2
01.3

Натријум цитрати
4 000
Фосфорна киселина –
фосфати – ди-, три– и
1 000
(1) (4)
полифосфати
(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији

само козије UHT млијеко
само стерилизовано и UHT млијеко

(4): Максимално дозвољена количина изражена је као P2О5
Неароматизовани ферментисани млијечни производи, укључујући природну неароматизовану млаћеницу (осим
стерилизоване млаћенице) која није термички третирана након ферментације
Неароматизовани ферментисани млијечни производи, који су термички третирани након ферментације
Група
Адитиви
I.
Е 200Сорбинска киселина –
1 000
(1) (2)
само згрушано млијеко
203
сорбати
(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији
(2): Максимално дозвољена количина се односи на збир, а количине су изражене као слободна киселина

01.4

Ароматизовани ферментисани млијечни производи, укључујући термички третиране производе
Група
Адитиви
I.
Група
Боје за храну дозвољене у
(74)
II.
количини quantum satis
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Број
категорије

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Боје појединачно или у
смјеси чије су количине
ограничене

150

Полиоли

quantum satis

Хинолин жута
Сунсет жута FCF, Оранж
жута S
Ponceau 4R, Cochineal
црвена А
Анато, Биксин, Норбиксин

10

(61)

5

(61)

5

(61)

30

Е 355357
Е 363

Ликопен
Сорбинска киселина –
сорбати; Бензојева
киселина – бензоати
Фумарна киселина
Фосфорна киселина –
фосфати – ди-, три– и
полифосфати
Адипинска киселина –
адипати
Ћилибарна киселина

Е 416

Караја гума

6 000

Е 427
Е 432436

Касија гума

2 500

Полисорбати

1 000

Група
III.
Група
IV.
Е 104
Е 110
Е 124
Е 160б
Е 160д
Е 200213
Е 297
Е 338452

Ограничења/изузеци

(74)
само производи смањене енергетске вриједности или без
додатог шећера

10

300

(1) (2)

само дезерти са воћном аромом

4 000
3 000
1 000

само термички нетретирани млијечни дезерти

(1) (4)
само дезерти са воћном аромом

6 000
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Број
категорије

Е број

Е 473474
Е 475
Е 477
Е 481482
Е 483
Е 491495

Назив

Естри сахарозе и масних
киселина,
сахароглицериди
Полиглицеролни естри
масних киселина
Пропан-1,2-диолни естри
масних киселина

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

2 000
2 000
5 000

Стеарил тартарат

5 000

Естри сорбитана

5 000

Е 950

Ацесулфам К

350

Е 951

Аспартам

1 000

Е 952
Е 954

Ограничења/изузеци

5 000

Стеароил-2-лактилати

Цикламска киселина и
њене натријумове и
калцијумове соли
Сахарин и његове
натријумове, калијумове и
калцијумове соли

Напомене

само производи смањене енергетске вриједности или без
додатог шећера
само производи смањене енергетске вриједности или без
додатог шећера

250

(51)

само производи смањене енергетске вриједности или без
додатог шећера

100

(52)

само производи смањене енергетске вриједности или без
додатог шећера

Е 955

Сукралоза

400

Е 957

Тауматин

5

Е 959

Неохесперидин DC

50

само производи смањене енергетске вриједности или без
додатог шећера
само као појачивач укуса
само производи смањене енергетске вриједности или без
додатог шећера
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Број
категорије

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Е 960

Стевиол гликозиди

100

(60)

Е 962

Со аспартама-ацесулфама

350

(11)а (49) (50)

Е 961

Неотам

32

Е 969

Адвантам

10

Ограничења/изузеци

само производи смањене енергетске вриједности или без
додатог шећера
само производи смањене енергетске вриједности или без
додатог шећера
само производи смањене енергетске вриједности или без
додатог шећера
само производи смањене енергетске вриједности или без
додатог шећера

(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији
(2):Максимално дозвољена количина односи се на збир, а количине су изражене као слободна киселина
(4): Максимално дозвољена количина изражена је као P2О5
(11): Максимално дозвољене количине изражене су као (а) еквивалент ацесулфама К или (б) еквивалент аспартама
(49): Максимално дозвољене количине за употребу добијене су на темељу максимално дозвољених количина састојака соли,
аспартама (Е 951) и ацесулфама К (Е 950)
(50): Максимално дозвољене количине за Е 951 и Е 950 не смију се прекорачити употребом соли аспартам-ацесулфама,
било појединачно или у комбинацији са Е 950 или Е 951
(51): Максимално дозвољене количине за употребу изражене су као слободна киселина
(52): Максимално дозвољене количине за употребу изражене су као слободни имид
(60): Изражени као еквиваленти стевиола
(61): Укупна количина Е 104, Е 110, Е 124 и боје из Групе III не смије бити већа од максимално дозвољене количине
наведене за Групу III
(74) : Максимално дозвољена количина за алуминијум из свих алуминијумских лакова је15 mg/kg
01.5

Млијеко у праху , у складу са посебним прописом који регулише предметну област
Група
Боје за храну дозвољене у
quantum satis
осим неароматизованих производа
II.
количини quantum satis
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Број
категорије

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)
quantum satis

Е 300

Аскорбинска киселина

Е 301

Натријум аскорбат
Естри масних киселина
аскорбинске киселине

quantum satis

Галати, TBHQ и BHA

200

Лецитини

quantum satis

Е 331

Натријум цитрати

quantum satis

Е 332

quantum satis

Е 392

Калијум цитрати
Фосфорна киселина –
фосфати – ди-, три– и
полифосфати
Фосфорна киселина –
фосфати – ди-, три– и
полифосфати
Фосфорна киселина –
фосфати – ди-, три– и
полифосфати
Екстракти рузмарина

Е 392
Е 407
Е
500(II)
Е
501(II)
Е 509

Е 304
Е 310320
Е 322

Е 338452
Е 338452
Е 338452

Напомене

Ограничења/изузеци

quantum satis
(1)

само млијеко у праху за аутомате

1 000

(1) (4)

само дјелимично дехидрисано млијеко са мање од 28% суве
материје

1 500

(1) (4)

само дјелимично дехидрисано млијеко са више од 28% суве
материје

2 500

(1) (4)

само млијеко у праху и обрано млијеко у праху

200

(41) (46)

само млијеко у праху за аутомате

Екстракти рузмарина

30

(46)

само млијеко у праху за производњу сладоледа

Карагенан
Натријум хидроген
карбонат
Калијум хидроген
карбонат
Калцијум хлорид

quantum satis
quantum satis
quantum satis
quantum satis
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Број
категорије

Е број

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
Назив
Напомене
или mg/kg,
зависно од
случаја)
(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији

Ограничења/изузеци

(4): Максимално дозвољена количина изражена је као P2О5
(41): Изражено на количину масти
(46): Као збир карнозола и карнозолне киселине
01.6

Павлака и павлака у праху

01.6.1

Неароматизована пастеризована павлака (осим павлаке са смањеним садржајем масти)
Е 401

Натријум алгинат

quantum satis

Е 402

Калијум алгинат

quantum satis

Е 407

01.6.2

Карагенан
quantum satis
Натријум карбокси метил
Е 466
quantum satis
целулоза, целулозна гума
Моно– и диглицериди
Е 471
quantum satis
масних киселина
Неароматизовани, природно ферментисани производи од павлаке и замјенски производи са садржајем масти мањим од 20%
Е 406

Агар

quantum satis

Е 407

Карагенан

quantum satis

Е 410

Брашно сјеменке рогача

quantum satis

Е 412

Гуар гума

quantum satis

Е 415

Ксантан гума

quantum satis

Е 440

Пектини

quantum satis

Е 460

Целулоза
Натријум карбокси метил
целулоза, целулозна гума

quantum satis

Е 466

quantum satis
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Број
категорије

Е број

Е 1404

Моно– и диглицериди
масних киселина
Оксидовани скроб

Е 1410

Моноскроб фосфат

Е 471

Е 1412

01.6.3

Назив

Дискроб фосфат
Фосфатиран дискроб –
Е 1413
фосфат
Ацетилован дискроб –
Е 1414
фосфат
Е 1420 Ацетилован скроб
Ацетилован дискроб
Е 1422
адипат
Е 1440 Хидрокси пропил скроб
Хидрокси пропил дискроб
Е 1442
фосфат
Натријум октенил
Е 1450
сукцинат скроба
Ацетилован оксидован
Е 1451
скроб
Остале врсте павлаке
Група
Адитиви
I.
Група
Боје за храну дозвољене у
II.
количини quantum satis
Боје појединачно или у
Група
смјеси чије су количине
III.
ограничене

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Ограничења/изузеци

quantum satis
quantum satis
quantum satis
quantum satis
quantum satis
quantum satis
quantum satis
quantum satis
quantum satis
quantum satis
quantum satis
quantum satis

quantum satis

само ароматизована павлака

150

само ароматизована павлака
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Број
категорије

Е број

Е 104
Е 110
Е 124
Е 234
Е 338452
Е 473474

01.7
01.7.1

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
Напомене
или mg/kg,
зависно од
случаја)
10
(61)

Хинолин жута
Сунсет жута FCF, Оранж
5
(61)
жута S
Ponceau 4R, Cochineal
5
(61)
црвена А
Низин
10
Фосфорна киселина –
фосфати – ди-, три– и
5 000
(1) (4)
полифосфати
Естри сахарозе и масних
киселина,
5 000
(1)
сахароглицериди
(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији

Ограничења/изузеци

само ароматизована павлака
само ароматизована павлака
само ароматизована павлака
само густа павлака ("clotted cream ")
само стерилизована, пастеризована и UHT павлака и шлаг
само стерилизована павлака и стерилизована павлака са
смањеним садржајем масти

(4): Максимално дозвољена количина изражена је као P2О5
(61): Укупна количина Е 104, Е 110, Е 124 и боја из Групе III не смије бити већа од максимално дозвољене количине
наведене за Групу III
Сир и производи од сира
Свјежи сир осим производа категорије 16
Група
Адитиви
I.
Група
Боје за храну дозвољене у
quantum satis
II.
количини quantum satis
Боје појединачно или у
Група
смјеси чије су количине
150
III.
ограничене
Е 200Сорбинска киселина –
1 000
203
сорбати

осим mozzarelle
само aроматизовани незрели сир
само ароматизовани незрели сир
(1) (2)
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Број
категорије

Е 234

Низин

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)
10

Е 260

Сирћетна киселина

quantum satis

само mozzarella

Е 270

Млијечна киселина

quantum satis

само mozzarella

Е 330

Лимунска киселина
Фосфорна киселина –
фосфати – ди-, три– и
полифосфати

quantum satis

само mozzarella

Целулоза у праху

quantum satis

само рибана и резана mozzarella

Глуконо-делта-лактон

quantum satis

само mozzarella

Е број

Е 338452
Е
460(II)
Е 575

Назив

2 000

Напомене

Ограничења/изузеци

само mascarpone

(1) (4)

осим mozzarelle

(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији
(2): Максимално дозвољена количина односи се на збир, а количине су изражене као слободна киселина
(4): Максимално дозвољена количина изражена је као P2О5
01.7.2

Зрели сир (ферментисани зрели сир) и производи од зрелог сира
Е 1105

quantum satis

Е 153

Лизозим
Cochineal, карминска
киселина, кармин
Хлорофили и
хлорофилини:
Бакарни комплекси
хлорофила и хлорофилина
Биљни угаљ

quantum satis

само Derby сир са жалфијом, зелени и црвени сир песто, сир
wasabi и зелени мраморни биљни сир
само сир morbier

Е 160а

Каротени

quantum satis

само зрели наранџасти, жути и бијели ломљени сир

Е 120
Е 140
Е 141

125
quantum satis
quantum satis

(83)

само црвени мраморни сир, и црвени сир песто
само Derby сир са жалфијом (sage Derby cheese)
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Број
категорије

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Е број

Назив

Е 160б

Анато, биксин, норбиксин

15

Е 160б

Анато, биксин, норбиксин

50

Е 160б

35

Е 163

Анато, биксин, норбиксин
Екстракт паприке,
капсантин, капсорубин
Антоцијани

Е 170
Е 200203
Е 200203
Е 234

Калцијум карбонат
Сорбинска киселина –
сорбати
Сорбинска киселина –
сорбати
Низин

quantum satis

Е 235

Натамицин

Е 239

Хексаметилен тетрамин

Е 160ц

Е 251252
Е 280283
Е 460

Нитрати
Пропионска киселина –
пропионати
Целулоза у праху

Напомене

само зрели наранџасти, жути и ломљени бијели сир, те
црвени и зелени сир песто
само црвени сир Leicester
само сир Мimolette
само зрели наранџасти, жути и ломљени бијели сир, те
црвени сир песто
само црвени мраморни сир

quantum satis
quantum satis

1 000

Ограничења/изузеци

(1) (2)

само сир, упакован, нарезан; слојевити сир и сир са додатком
друге хране
само површинска обрада зрелих производа

quantum satis
12,5
1 mg/dm²
површине
(није присутан
на дубини од 5
mm)
25 mg/kg
остатка,
изражено као
формалдехид

(29)

150

(30)

само површинска обрада нерезаних тврдих, полутврдих и
полумеких сирева

само сир Provolone
само тврди, полутврди и полумеки сиреви

quantum satis

само површинска обрада

quantum satis

само нарезани и рибани зрели сир
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Број
категорије

Е број

Назив

Е
500(II)
Е 504

Натријум хидроген
карбонат
Магнезиjум карбонати

Е 509
Е 551553
Е 575

Калцијум хлорид
Силицијум диоксид –
силикати
Глуконо-делта-лактон

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Ограничења/изузеци

само сир од киселог млијека

quantum satis
quantum satis
quantum satis
10 000

(1)

само нарезани или рибани тврди и полутврди сиреви

quantum satis

(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији
(2): Максимално дозвољена количина се односи на збир, а количине су изражене као слободна киселина
(29): Ова супстанца може бити природно присутна у одређеним сиревима као посљедица процеса ферментације

01.7.3

(30): У млијеку за производњу сира или еквивалентна количина ако се додаје након уклањања сурутке и додавања воде
(83): Максимално дозвољена количина алуминијума из алуминијумских лакова адитива Е 120 (Cochineal, карминска
киселина, кармин) износи 3,2 mg/kg. Не смију се користити никакави други алуминијумски лакови
Јестива кора од сира
Група
Боје за храну дозвољене у
quantum satis
II.
количини quantum satis
Боје појединачно или у
Група
смјеси чије су количине
quantum satis
(67)
III.
ограничене
Е 104
Хинолин жута
10
(62)
Е 160д

Ликопен

30

Е 180

Литолрубин BК

quantum satis

Е 160б

Анато, биксин, норбиксин

20

(67)

(62) Укупна количина Е 104 и боја из Групе III не смије бити већа од максимално дозвољене количине наведене за Групу III
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Максимално
дозвољена
Број
количина(mg/l
Е број
Назив
Напомене
Ограничења/изузеци
категорије
или mg/kg,
зависно од
случаја)
(67) Максимално дозвољена количина за алуминијум из алуминијумских лакова Е 120 Cochineal, карминска киселина,
кармин и Е 180 Литолрубин BК је 10 mg/kg
01.7.4
Сир од сурутке
Група
Боје за храну дозвољене у
quantum satis
II.
количини quantum satis
Е 200Сорбинска киселина –
само сир, упакован, нарезан; слојевити сир и сир са додатком
1 000
(1) (2)
203
сорбати
друге хране
Е 251само млијеко намијењено за производњу тврдих, полутврдих
Нитрати
150
(30)
252
и полумеких сирева
Е 260
Сирћетна киселина
quantum satis
Е 270

Млијечна киселина

quantum satis

Е 330
Е
460(II)
Е 575

Лимунска киселина

quantum satis

Целулоза у праху

quantum satis

Глуконо-делта-лактон

quantum satis

само рибани и нарезани сир

(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији
(2): Максимално дозвољена количина се односи на збир, а количине су изражене као слободна киселина
(30): У млијеку за производњу сира или еквивалентна количина ако се додаје након уклањања сурутке и додавања воде
01.7.5

Топљени сир
Група
Адитиви
I.
Група
Боје за храну дозвољене у
II.
количини quantum satis
Е 100
Куркумин
Е 102

Тартразин

само ароматизовани топљени сир

quantum satis
100

(33)

само ароматизовани топљени сир

100

(33)

само ароматизовани топљени сир
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Број
категорије

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Е 161б

Cochineal, карминска
киселина, кармин
Азорубине, кармоизин
Бета-апо-8′-kаротенал (C
30)
Лутеин

Е 160д

Ликопен

Е 160а

Каротени
quantum satis
Екстракт паприке,
quantum satis
капсантин, капсорубин
Анато, биксин, норбиксин 15
Сорбинска киселина –
200
(1) (2)
сорбати
Низин
12,5
(29)
Фосфорна киселина –
фосфати – ди-, три– и
20 000
(1) (4)
полифосфати
Касија гума
2 500
Силицијум диоксид –
10 000
(1)
силикати
(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији

Е 120
Е 122
Е 160е

Е 160ц
Е 160б
Е 200203
Е 234
Е 338452
Е 427
Е 551553

Ограничења/изузеци

100

(33) (66)

само ароматизовани топљени сир

100

(33)

само ароматизовани топљени сир

100

(33)

само ароматизовани топљени сир

100

(33)

само ароматизовани топљени сир

5

само ароматизовани топљени сир

(2): Максимално дозвољена количина односи се на збир, а количине су изражене као слободна киселина
(4): Максимално дозвољена количина изражена је као P2O5
(29): Ова супстанца може бити природно присутна у одређеним сиревима као посљедица процеса ферментације
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Максимално
дозвољена
Број
количина(mg/l
Е број
Назив
Напомене
Ограничења/изузеци
категорије
или mg/kg,
зависно од
случаја)
(33): Највише појединачно или за комбинацију Е 100, Е 102, Е 120, Е 122, Е 160е и Е 161б
(66) Максимални ниво за алуминијум из алуминијумских лакова Е 120 (Cochineal, карминска киселина, кармин) износи 1,5
mg/kg. Употреба других алуминијумских лакова није дозвољена.
01.7.6
Производи од сира (осим производа категорије 16)
Група
Адитиви
I.
Група
Боје за храну дозвољене у
quantum satis
само aроматизовани незрели производи
II.
количини quantum satis
Боје појединачно или у
Група
смјеси чије су количине
100
само ароматизовани незрели производи
III.
ограничене
Е 1105 Лизозим
quantum satis
само зрели производи
Cochineal, карминска
Е 120
125
само црвени мраморни производи
киселина, кармин
Е 160а Каротени
quantum satis
само зрели наранџасти, жути и ломљени бијели производи
Е 160б

15

само зрели наранџасти, жути и ломљени бијели производи

quantum satis

само зрели наранџасти, жути и ломљени бијели производи

Е 163

Анато, биксин, норбиксин
Екстракт паприке,
капсантин, капсорубин
Антоцијани

quantum satis

само црвени мраморни производи

Е 170

Калцијум карбонат

quantum satis

Е 200203

Сорбинска киселина –
сорбати

1 000

само зрели производи
само незрели производи; зрели производи, упаковани,
нарезани; слојевити зрели производи и зрели производи са
додатком друге хране

Е 200203
Е 234

Сорбинска киселина –
сорбати
Низин

Е 160ц

(1) (2)

само површинска обрада зрелих производа

quantum satis
12,5

(29)

само зрели и топљени производи
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Број
категорије

Е број

Е 235
Е 251252
Е 280283
Е 338452

Назив

Натамицин

Нитрати
Пропионска киселина –
пропионати
Фосфорна киселина –
фосфати – ди-, три– и
полифосфати

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)
1 mg/dm2
површине
(није присутан
на дубини од 5
mm)
150

Напомене

само површинска обрада тврдих, полутврдих и полумеких
производа

(30)

само тврди, полутврди и полумеки зрели производи
само површинска обрада зрелих производа

quantum satis
2 000

Ограничења/изузеци

(1) (4)

само незрели производи

Е 460

Целулоза у праху

quantum satis

Е 504

Магнезиjум карбонати

quantum satis

само рибани и нарезани зрели производи и незрели
производи
само зрели производи

Е 509
Е 551553
Е 575

Калцијум хлорид
Силицијум диоксид –
силикати
Глуконо-делта-лактон

quantum satis

само зрели производи

10 000

(1)

quantum satis

само нарезани или рибани тврди и полутврди производи
само зрели производи

(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији
(2): Максимално дозвољена количина односи се на збир, а количине су изражене као слободна киселина
(4): Максимално дозвољена количина изражена је као P2O5
(29): Ова супстанца може бити природно присутна у одређеним производима као посљедица процеса ферментације
(30): У млијеку за производњу сира или еквивалентна количина ако се додаје након уклањања сурутке и додавања воде
01.8

Производи слични млијечним производима, укључујући бјелиоце напитака
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Број
категорије

Е број

Група
I.
Група
II.
Е 200203
Е 200203
Е 251252
Е 280283
Е 338452
Е 338452
Е 338452
Е 338452

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Ограничења/изузеци

Адитиви
Боје за храну дозвољене у
количини quantum satis
Сорбинска киселина –
сорбати
Сорбинска киселина –
сорбати
Нитрати
Пропионска киселина –
пропионати
Фосфорна киселина –
фосфати – ди-, три– и
полифосфати
Фосфорна киселина –
фосфати – ди-, три– и
полифосфати
Фосфорна киселина –
фосфати – ди-, три– и
полифосфати
Фосфорна киселина –
фосфати – ди-, три– и
полифосфати

quantum satis
quantum satis

(1) (2)

само производи слични сиру (само површинска обрада)

2 000

(1) (2)

само производи слични сиру на бази протеина

150

(30)

само млијечни производи слични сиру
само производи слични сиру (само површинска обрада)

quantum satis
5 000

(1) (4)

само производи слични лупаној павлаци

20 000

(1) (4)

само топљени производи слични сиру

30 000

(1) (4)

само замјене за бјелиоци за напитке

50 000

(1) (4)

само замјене за бјелиоца напитака за аутомате

Е 432436

Полисорбати

5 000

(1)

само млијеко и производи слични павлаци

Е 473474

Естри сахарозе и масних
киселина,
сахароглицериди

5 000

(1)

само производи сродни павлаци
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Број
категорије

Е број

Е 473474
Е 475
Е 475
Е 477
Е 477
Е 481482
Е 491495
Е 551553

Назив

Естри сахарозе и масних
киселина,
сахароглицериди
Полиглицеролни естри
масних киселина
Полиглицеролни естри
масних киселина
Пропан-1,2-диолни естри
масних киселина
Пропан-1,2-диолни естри
масних киселина

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)
20 000

Напомене

(1)

Ограничења/изузеци

само бјелиоци напитака

5 000

само производи сродни млијеку и павлаци

500

само бјелиоци напитака

1 000

само бјелиоци напитака

5 000

само производи сродни млијеку и павлаци

Стеароил-2-лактилати

3 000

(1)

Естри сорбитана

5 000

(1)

Силицијум диоксид –
10 000
(1)
силикати
(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији

само бјелиоци напитака
само производи сродни млијеку и павлаци;бјелиоци
напитака
само нарезани или рибани производи слични сиру и
производи слични топљеном сиру; бјелиоци напитака

(2): Максимално дозвољена количина односи се на збир, а количине су изражене као слободна киселина
(4): Максимално дозвољена количина изражена је као P2O5
(30): У млијеку за производњу сира или еквивалентна количина ако се додаје након уклањања сурутке и додавања воде
01.9

Јестиви казеинати
Е 170

Калцијум карбонат

quantum satis

Е 331

Натријум цитрати

quantum satis

Е 332

Калијум цитрати

quantum satis

Е 333

Калцијум цитрати

quantum satis
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Број
категорије

Е 380

Триамонијум цитрат

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)
quantum satis

Е 500

Натријум карбонати

quantum satis

Е 501

Калијум карбонати

quantum satis

Е 503

Амонијум карбонати

quantum satis

Е 504

Магнезиjум карбонати

quantum satis

Е 524

Натријум хидроксид

quantum satis

Е 525

Калијум хидроксид

quantum satis

Е 526

Калцијум хидроксид

quantum satis

Е 527

Амонијум хидроксид

quantum satis

Е 528

Магнезијум хидроксид

quantum satis

Е број

Назив

Напомене

Ограничења/изузеци

02.

МАСТИ И УЉА И ЕМУЛЗИЈЕ МАСТИ И УЉА

02.1

Масти и уља који су углавном без воде (искључујући безводну млијечну маст)
Е 100

Куркумин

quantum satis

само масти

Е 160а

Каротени

quantum satis

само масти

Е 160б

Анато, биксин, норбиксин

10

Е 270

Млијечна киселина

quantum satis

Е 300

Аскорбинска киселина

quantum satis

само масти
само за кување и/или пржење или за припрему сосова, осим
дјевичанских уља и маслиновог уља
само за кување и/или пржење или за припрему сосова, осим
дјевичанских уља и маслиновог уља

Е 304
Е 306

Естри масних киселина
аскорбинске киселине
Екстракт богат
токоферолима

quantum satis

осим дјевичанских и маслинових уља

quantum satis

осим дјевичанских и маслинових уља

62

„Службени гласник БиХ“, број 33/18 од 22.5.2018. године

Број
категорије

Е 307

Алфа-токоферол

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)
quantum satis

Е 307

Алфа-токоферол

200

Е 308

Гама-токоферол

quantum satis

Е 309

Делта-токоферол

quantum satis

Е 310320

Галати, TBHQ и BHA,
појединачно или у
комбинацији

200

(1) (41)

Е 321

Бутил хидрокситолуен
(BHT)

100

(41)

Е 322

Лецитини

30 000

осим дјевичанских и маслинових уља
само масти и уља за професионалну производњу термички
обрађене хране; уље и маст за пржење (осим уља комине
маслина), те свињска маст, рибље уље, говеђа и овчија маст,
те маст перади
само масти и уља за професионалну производњу термички
обрађене хране; уље и маст за пржење (осим уља комине
маслина), те свињска маст, рибље уље, говеђа и овчија маст,
те маст перади
осим дјевичанских и маслинових уља

Е 330

Лимунска киселина

quantum satis

осим дјевичанских и маслинових уља

Е 331

Натријум цитрати

quantum satis

осим дјевичанских и маслинових уља

Е 332

Калијум цитрати

quantum satis

осим дјевичанских и маслинових уља

Е 333

Калцијум цитрати

quantum satis

Е 392

Екстракти рузмарина

30

(41) (46)

Е 392

Екстракти рузмарина

50

(41) (46)

осим дјевичанских и маслинових уља
само биљна уља (осим дјевичанских и маслинових уља) и
масти код којих је садржај полинезасићених масних
киселина већи од 15%m/m, масеног удјела свих масних
киселина, за употребу у термички необрађеној храни
само рибље уље и уље од алги; свињска, говеђа и овчија
маст, те маст перади; масти и уља за професионалну
производњу термички обрађене хране; уља и масти за
пржење, осим маслиновог уља и уља комине маслина

Е број

Назив

Напомене

Ограничења/изузеци

осим дјевичанских и маслинових уља
само рафинисано маслиново уље, укључујући уље комине
маслина
осим дјевичанских и маслинових уља
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Број
категорије

Е број

Е 471
Е 472ц
Е 900

Назив

Моно– и диглицериди
масних киселина
Естри лимунске киселине
моно– и диглицерида
масних киселина
Диметил полисилоксан

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Ограничења/изузеци

10 000

осим дјевичанских и маслинових уља

quantum satis

само за кување и/или пржење или за припрему сосова, осим
дјевичанских уља и маслиновог уља

10

само уља и масти за пржење

(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији
(41): Изражено на количину масти
(46): Као збир карнозола и карнозолне киселине
02.2

Емулзије масти и уља углавном типа вода у уљу

02.2.1

Маслац и концентровани маслац, те масло и безводна млијечна маст
Е 160а

Каротени

Е 500

Натријум карбонати
quantum satis
Фосфорна киселина –
фосфати – ди-, три– и
2 000
(1) (4)
полифосфати
(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији

Е 338452

02.2.2

quantum satis

осим маслаца од овчијег и козијег млијека
само маслац од киселе павлаке
само маслац од киселе павлаке

(4): Максимално дозвољена количина изражена је као P2O5
Остале емулзије масти и уља, укључујући намазе, у складу са посебним прописима који регулишу предметну област и течне
емулзије
Група
Адитиви
I.
Е 100
Куркумин
quantum satis
осим маслаца са смањеним садржајем масти
Е 160а

Каротени

quantum satis
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Број
категорије

Е број

Назив

Е 160б
Е 200203
Е 200203

Анато, биксин, норбиксин
Сорбинска киселина –
сорбати
Сорбинска киселина –
сорбати
Галати, TBHQ и BHA,
појединачно или у
комбинацији
Бутил хидрокситолуен
(BHT)
Фосфорна киселина –
фосфати – ди-, три– и
полифосфати
Калцијум динатријум
етилен диамин
тетраацетат (калцијум
динатријум EDTA)
Екстрати рузмарина

Е 310320
Е 321
Е 338452
Е 385
Е 392
Е 405
Е 432436
Е 473474
Е 475

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)
10

Напомене

Ограничења/изузеци

осим маслаца са смањеним садржајем масти
само емулзије масти (осим маслаца) са садржајем масти од
60% или више

1 000

(1) (2)

2 000

(1) (2)

само емулзије масти са садржајем масти мањим од 60%

200

(1) (2)

само маст за пржење
само маст за пржење

100
5 000

(1) (4)

само мазиве масти, како су дефинисане чланом 1. и Анексом
I, Правилника о мазивим мастима („Службени гласник БиХ―,
број 21/11), са садржајем масти од 41% или мање

100
100

само мазиве масти

(41) (46)

само мазиве масти са садржајем масти мањим од 80%

Пропан-1,2-диол алгинат

3 000

Полисорбати

10 000

(1)

само емулзије масти за печење

10 000

(1)

само емулзије масти за печење

Естри сахарозе и масних
киселина,
сахароглицериди
Полиглицеролни естри
масних киселина

5 000
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Број
категорије

Е број

Е 476
Е 477
Е 479б
Е 481482
Е 491495
Е 551553
Е 900
Е 959

Назив

Полиглицерол
полирицинолеат
Пропан-1,2-диолни естри
масних киселина
Термички оксидовано
сојино уље у интеракцији
са моно и диглицеридима
масних киселина

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

4 000

само мазиве масти, како су дефинисане чланом 1. и Анексом
I, Правилника о мазивим мастима („Службени гласник БиХ―,
број 21/11) са садржајем масти од 41 % или мање и слични
производи за мазање са садржајем масти мањим од 10%

10 000

само емулзије масти за печење

5 000

само емулзије масти за пржење

Стеароил-2-лактилати

10 000

(1)

Естри сорбитана

10 000

(1)

30 000

(1)

Силицијум диоксид –
силикати
Диметил полисилоксан
Неохесперидин DC

Ограничења/изузеци

10
5

само производи за подмазивање тепсија
само уља и масти за пржење
само као појачивач укуса, само у групи масти дефинисаних у
групи Б и Ц, Анекса I, Правилника о мазивим мастима
(„Службени гласник БиХ―, број 21/11)

(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији
(2): Максимално дозвољена количина односи се на збир, а количине су изражене као слободна киселина
(4): Максимално дозвољена количина изражена је као P2O5
(41): Изражено на количину масти
(46): Као збир карнозола и карнозолне киселине
02.3

Биљно уље у спреју за таве
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Број
категорије

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Ограничења/изузеци

Група
I.

Адитиви

Е 338452

Фосфорна киселина –
фосфати – ди-, три– и
полифосфати

3 000

(1) (4)

само емулзије у спреју на бази воде за премазивање лимова
за печење

Е 392

Екстракти рузмарина

50

(41) (46)

само масти и уља за професионалну производњу термички
обрађених производа

Е 551553

Силицијум диоксид –
силикати

30 000

(1)

само производи за подмазивање лимова за печење

Е 943а

Бутан

quantum satis

Е 943б

Изобутан

quantum satis

Пропан

quantum satis

само биљно уље у спреју за таве (само за професионалну
употребу) и емулзија на бази воде у спреју
само биљно уље у спреју за таве (само за професионалну
употребу) и емулзија на бази воде у спреју
само биљно уље у спреју за таве (само за професионалну
употребу) и емулзија на бази воде у спреју

(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији
Е 944

(4): Максимално дозвољена количина изражена је као P2O5
(41): Изражено на количину масти
(46): Као збир карнозола и карнозолне киселине

03.

СМРЗНУТИ ДЕЗЕРТИ
Група
Адитиви
I.
Група
Боје за храну дозвољене у
II.
количини quantum satis
Боје појединачно или у
Група
смјеси чије су количине
III.
ограничене

quantum satis

(75)

150

(25)
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Број
категорије

Е број

Група
IV .
Е 160б
Е 160д
Е 338452
Е 405
Е 427
Е 432436
Е 473474
Е 477

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

само производи смањене енергетске вриједности или без
додатог шећера

Полиоли

quantum satis

Анато, биксин, норбиксин

20

Ликопен
Фосфорна киселина –
фосфати – ди-, три– и
полифосфати
Пропан-1,2-диол алгинат

40

Касија гума

2 500

Полисорбати

1 000

(1)

5 000

(1)

Естри сахарозе и масних
киселина,
сахароглицериди
Пропан-1,2-диолни естри
масних киселина

1 000

Ограничења/изузеци

(1) (4)
само сладоледи на бази воде

3 000

3 000

Е 491495

Естри сорбитана

500

Е 901

Пчелињи восак, бијели и
жути

quantum satis

Е 950

Ацесулфам К

800

Е 951

Аспартам

800

Е 954

Сахарин и његове
натријумове, калијумове и
калцијумове соли

100

(1)
само упаковани вафли који садрже сладолед
само производи смањене енергетске вриједности или без
додатог шећера
само производи смањене енергетске вриједности или без
додатог шећера
(52)

само производи смањене енергетске вриједности или без
додатог шећера
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Број
категорије

Е број

Е 955
Е 957
Е 959
Е 960
Е 961
Е 962
Е 964
Е 969

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Ограничења/изузеци

само производи смањене енергетске вриједности или без
додатог шећера
само производи смањене енергетске вриједности или без
Тауматин
50
додатог шећера
само производи смањене енергетске вриједности или без
Неохесперидин DC
50
додатог шећера
производи смањене енергетске вриједности или без додатог
Стевиол гликозиди
200
(60)
шећера
само производи смањене енергетске вриједности или без
Неотам
26
додатог шећера
само производи смањене енергетске вриједности или без
Со аспартам-ацесулфама
800
(11)б (49) (50)
додатог шећера
само производи смањене енергетске вриједности или без
Сируп полиглицитола
200 000
додатог шећера
само производи смањене енергетске вриједности или без
Адвантам
10
додатог шећера
(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији
Сукралоза

320

(2): Максимално дозвољена количина односи се на збир, а количине су изражене као слободна киселина
(4): Максимално дозвољена количина изражена је као P2O5
(11): Максимално дозвољене количине изражене су као (а) еквивалент ацесулфама К или (б) еквивалент аспартама
(25): Количина сваке боје Е 122, и Е 155 не смије бити већа од 50 mg/kg или mg/l
(49): Максимално дозвољене количине за употребу добијене су на темељу максимално дозвољених количина састојака соли,
аспартама (Е 951) и ацесулфама К (Е 950)
(50): Максимално дозвољене количине за Е 951 и Е 950 не смију се прекорачити употребом соли аспартам-ацесулфама,
било појединачно или у комбинацији сa Е 950 или Е 951
(51): Максимално дозвољене количине за употребу изражене су као слободна киселина
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Број
категорије

Е број

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
Назив
Напомене
Ограничења/изузеци
или mg/kg,
зависно од
случаја)
(52): Максимално дозвољене количине за употребу изражене су као слободни имид
(60): Изражено као еквивалент стевиола
(75): Максимално дозвољена количина за алуминијум из алуминијумских лакова је 30 mg/kg

04.

ВОЋЕ И ПОВРЋЕ

04.1

Непрерађено воће и поврће

04.1.1

Цијело свјеже воће и поврће

Е 172

Е 200203
Е 220228
Е 220228
Е 445

Оксиди и хидроксиди
гвожђа

Сорбинска киселина –
сорбати
Сумпор диоксид –
сулфити
Сумпор диоксид –
сулфити
Глицеролски естри смоле
дрвета

6

само као појачивач контраста за означавање цитрус воћа,
диња и нара ради:
- поновљеног навођења свих или само неких од обавезних
података које захтијева законодавство,
и/или
- добровољног навођења марке, начина производње, PLUkода, QR-kода и/или бар кода

20

само површинска обрада свјежег цитус воћа са кором

10

(3)

само стоно грожђе, свјежи личи (мјерено на јестивим
дијеловима) и боровнице (Vaccinium corymbosum)

100

(3)

само слатки кукуруз пакован у вакууму

50

само површинска обрада цитрус воћа
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Број
категорије

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Е 464

Хидроксипропил метил
целулоза

10

Е 473474

Естри сахарозе и масних
киселина,
сахароглицериди

quantum satis

Е 901

Пчелињи восак, бијели и
жути

quantum satis

Е 902

Канделила восак

quantum satis

Е 903

Карнауба восак

200

Е 904

Шелак

quantum satis

Е 905

Микрокристални восак

quantum satis

Е 914

Напомене

Ограничења/изузеци

само за цитрус воће, диње и нар ради:
поновљеног навођења свих или само неких од обавезних
података које захтијева национално законодавство,
и/или
добровољног навођења марке, начина производње, PLUкода, QР-кода и/или бар кода
(1)

само свјеже воће, површинска обрада
само површинска обрада цитрус воћа, диња, јабука, крушака,
бресака, ананаса, банана, манга, авокада и нара те као
средства за полирање језграстог воћа
само површинска обрада цитрус воћа, диња, јабука, крушака,
бресака и ананаса, те као средства за полирање језграстог
воћа
само површинска обрада цитрус воћа, диња, јабука, крушака,
бресака, ананаса, нара, манга, авокада и папаје те као
средства за полирање језграстог воћа
само површинска обрада цитрус воћа, диња, јабука, крушака,
бресака и ананаса, шипка, манга, авокада и папаје, те као
средства за полирање језграстог воћа
само површинска обрада диња, папаја, манга, авокада и
ананаса
само површинска обрада цитруса , диња, папаја, манга,
авокада и ананаса

Оксидовани
quantum satis
полиетиленски восак
(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији
(3): Максимално дозвољене количине , изражене као SО2, односе се на укупну количину из свих извора. Ако је садржај SО2
присутан у количини мањој од 10 mg/kg или 10 mg/l не треба се наводити.
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Максимално
дозвољена
Број
количина(mg/l
Е број
Назив
Напомене
категорије
или mg/kg,
зависно од
случаја)
04.1.2
Огуљено, изрезано и уситњено воће и поврће
Е 220Сумпор диоксид –
50
(3)
228
сулфити
Е 220Сумпор диоксид –
300
(3)
228
сулфити
Е 220Сумпор диоксид –
800
(3)
228
сулфити
Е 296
Јабучна киселина
quantum satis
Е 300

Аскорбинска киселина

quantum satis

Е 301

Натријум аскорбат

quantum satis

Е 302

Калцијум аскорбат

quantum satis

Е 330

Лимунска киселина

quantum satis

Е 331

Натријум цитрати

quantum satis

Е 332

Калијум цитрати

quantum satis

Ограничења/изузеци

само огуљени кромпир
само пулпа црног лука, бијелог лука и козјака
само пулпа рена
само претходно упакован, непрерађени и огуљени кромпир
само расхлађено и непрерађено воће и поврће спремно за
употребу и претходно упакован, непрерађен и огуљен
кромпир
само расхлађено и непрерађено воће и поврће спремно за
употребу и претходно упакован, непрерађен и огуљен
кромпир
само расхлађено и непрерађено воће и поврће спремно за
употребу и претходно упакован, непрерађен и огуљен
кромпир
само расхлађено и непрерађено воће и поврће спремно за
употребу и претходно упакован, непрерађен и огуљен
кромпир
само расхлађено и непрерађено воће и поврће спремно за
употребу и претходно упакован, непрерађен и огуљен
кромпир
само расхлађено и непрерађено воће и поврће спремно за
употребу и претходно упакован, непрерађен и огуљен
кромпир
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Број
категорије

04.1.3

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Ограничења/изузеци

само расхлађено и непрерађено воће и поврће спремно за
употребу и претходно упакован, непрерађен и огуљен
кромпир
само претходно упаковано расхлађено непрерађено воће и
Е 401
Натријум алгинат
2 400
(82)
поврће спремно за конзумацију које се продаје крајњем
потрошачу
само претходно упаковано, расхлађено, непрерађено воће и
Е 501
Калијум карбонат
quantum satis
поврће спремно за употребу и претходно упаковани,
непрерађени и огуљени кромпир
(3): Максимално дозвољене количине, изражене као SО2, односе се на укупну количину из свих извора. Ако је садржај SО2
присутан у количини мањој од 10 mg/kg или 10 mg/l не треба се наводити.
(82): Може се употребљавати само у комбинацији сa Е 302 као средство за полирање и максимално дозвољеном количином
од 800 mg/kg Е 302 у готовом прехрамбеном производу
Смрзнуто воће и поврће
Е 220Сумпор диоксид –
50
(3)
само бијело поврће, укључујући печуркеи бијеле махунарке
228
сулфити
Е 220Сумпор диоксид –
100
(3)
само смрзнути и дубоко смрзнути кромпир
228
сулфити
Е 300
Аскорбинска киселина
quantum satis
Е 333

Калцијум цитрати

quantum satis

Е 301

Натријум аскорбат

quantum satis

Е 302

Калцијум аскорбат

quantum satis

Е 330

Лимунска киселина

quantum satis

Е 331

Натријум цитрати

quantum satis

Е 332

Калијум цитрати

quantum satis

Е 333

Калцијум цитрати

quantum satis
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Максимално
дозвољена
Број
количина(mg/l
Е број
Назив
Напомене
Ограничења/изузеци
категорије
или mg/kg,
зависно од
случаја)
(3): Максимално дозвољене количине, изражене као SО2, односе се на укупну количину из свих извора. Ако је садржај SО2
присутан у количини мањој од 10 mg/kg или 10 mg/l не треба се наводити.
04.2
Прерађено воће и поврће
04.2.1
Сушено воће и поврће
Група
I.
Е 101

quantum satis

Е 122

Рибофлавини
Cochineal, карминска
киселина, кармин
Азорубине, кармоизин

Е 129

Е 120

Е 410, Е 412, Е 415 и Е 417 не смију се употребљавати за
производњу дехидрисане хране која се конзумира као таква
само конзервисано црвено воће

Адитиви

200

(34)

само конзервисано црвено воће

200

(34)

само конзервисано црвено воће

Алура црвена АG

200

(34)

само конзервисано црвено воће

Е 131

Патент плава V

200

(34)

само конзервисано црвено воће

Е 133

Брилијант плава FCF
Хлорофили и
хлорофилини
Бакарни комплекси
хлорофила и хлорофилина

200

(34)

само конзервисано црвено воће

Е 140

quantum satis

само конзервисано црвено воће

quantum satis

само конзервисано црвено воће

Карамели

quantum satis

само конзервисано црвено воће

quantum satis

само конзервисано црвено воће

quantum satis

само конзервисано црвено воће

Е 162

Каротени
Екстракт паприке,
капсантин, капсорубин
Цвекла црвена, бетанин

quantum satis

само конзервисано црвено воће

Е 163

Антоцијани

quantum satis

само конзервисано црвено воће

Е 141
Е 150ад
Е 160а
Е 160ц
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Број
категорије

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Е 200203
Е 220228
Е 220228
Е 220228
Е 220228
Е 220228
Е 220228

Сорбинска киселина –
сорбати
Сумпор диоксид –
сулфити
Сумпор диоксид –
сулфити
Сумпор диоксид –
сулфити
Сумпор диоксид –
сулфити
Сумпор диоксид –
сулфити
Сумпор диоксид –
сулфити

Е 220228

Сумпор диоксид –
сулфити

Е 220228
Е 220228
Е 220228

Сумпор диоксид –
600
(3)
сулфити
Сумпор диоксид –
1 000
(3)
сулфити
Сумпор диоксид –
2 000
(3)
сулфити
Хидрогенизовани поли-12 000
децен
(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији

Е 907

Ограничења/изузеци

1 000

(1) (2)

само сушено воће

50

(3)

само сушени кокос

50

(3)

само бијело прерађено поврће, укључујући махунарке

100

(3)

само сушене печурке

150

(3)

само сушени ђумбир

200

(3)

само сушени парадајз

400

(3)

само бијело поврће, сушено

500

(3)

само сушено воће и језграсто воће у љусци, осим сушених
јабука, крушака, банана, кајсија, бресака, грожђа, шљива и
смокава
само сушене јабуке и крушке
само сушене банане
само сушене кајсије, брескве, грожђе, шљиве и смокве
само сушено воће, као средства за полирање

(2): Максимално дозвољена количина односи се на збир, а количине су изражене као слободна киселина
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Број
категорије

04.2.2

Е број

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
Назив
Напомене
Ограничења/изузеци
или mg/kg,
зависно од
случаја)
(3): Максимално дозвољене количине, изражене као SО2, односе се на укупну количину из свих извора. Ако је садржај SО2
присутан у количини мањој од 10 mg/kg или 10 mg/l не треба се наводити.
(34): Највише појединачно или за комбинацију Е 120, Е 122, Е 129, Е 131, Е 133

Воће и поврће у сирћету, уљу или саламури
Група
Адитиви
I.
Е 101
Рибофлавини
quantum satis
Cochineal, карминска
Е 120
200
киселина, кармин
Е 122
Азорубине, кармоизин
200

само конзервисано црвено воће
(34)

само конзервисано црвено воће

(34)

само конзервисано црвено воће

Е 129

Алура црвена АG

200

(34)

само конзервисано црвено воће

Е 131

Патент плава V

200

(34)

само конзервисано црвено воће

Е 133

Брилијант плава FCF
Хлорофили и
хлорофилини
Бакарни комплекси
хлорофила и хлорофилина

200

(34)

само конзервисано црвено воће

Е 140

quantum satis

само конзервисано црвено воће

quantum satis

само конзервисано црвено воће

Карамели

quantum satis

само конзервисано црвено воће

quantum satis

само конзервисано црвено воће

quantum satis

само конзервисано црвено воће

Е 162

Каротени
Екстракт паприке,
капсантин, капсорубин
Цвекла црвена, бетанин

quantum satis

само конзервисано црвено воће

Е 163

Антоцијани

quantum satis

само конзервисано црвено воће

Е 101

Рибофлавини

quantum satis

само поврће (осим маслина)

Е 141
Е 150ад
Е 160а
Е 160ц
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Број
категорије

Е број

Е 140

Назив

Хлорофили и
хлорофилини
Бакарни комплекси
хлорофила и хлорофилина

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Ограничења/изузеци

quantum satis

само поврће (осим маслина)

quantum satis

само поврће (осим маслина)

Карамели

quantum satis

само поврће (осим маслина)

Каротени

quantum satis

само поврће (осим маслина)

Е 162

Цвекла црвена, бетанин

quantum satis

само поврће (осим маслина)

Е 163

quantum satis

само поврће (осим маслина)

Е 220228
Е 220228
Е 579

Антоцијани
Сорбинска киселина –
сорбати; Бензојева
киселина – бензоати
Сорбинска киселина –
сорбати
Бензојева киселина –
бензоати
Сорбинска киселина –
сорбати; Бензојева
киселина – бензоати
Сумпор диоксид –
сулфити
Сумпор диоксид –
сулфити
Феро глуконат

Е 585
Е 950

Е 141
Е 150ад
Е 160а

Е 200213
Е 200203
Е 210213
Е 200213

2000

(1) (2)

само поврће (осим маслина)

1 000

(1) (2)

само маслине и производи на бази маслина

500

(1) (2)

само маслине и производи на бази маслина

1 000

(1) (2)

само маслине и производи на бази маслина

100

(3)

осим маслина и паприка у саламури

500

(3)

само паприке у саламури

150

(56)

само за црне маслине

Феро лактат

150

(56)

Ацесулфам К

200

само за црне маслине
само слатко-кисели конзервисани производи од воћа и
поврћа

77

„Службени гласник БиХ“, број 33/18 од 22.5.2018. године

Број
категорије

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Е 951

Аспартам

300

Е 954

Сахарин и његове
натријумове, калијумове и
калцијумове соли

160

Е 955

Сукралоза

180

Е 959

Неохесперидин DC

100

Е 960

Стевиол гликозиди

100

Е 961

Неотам

10

Е 962

Со аспартам-ацесулфама

200

Е 969

Адвантам

3

Напомене

Ограничења/изузеци

само слатко-кисели конзервисани производи од воћа и
поврћа
(52)

(60)

(11)а (49) (50)

само слатко-кисели конзервисани производи од воћа и
поврћа
само слатко-кисели конзервисани производи од воћа и
поврћа
само слатко-кисели конзервисани производи од воћа и
поврћа
само слатко-кисело конзервисано воће и поврће
само слатко-кисели конзервисани производи од воћа и
поврћа
само слатко-кисели конзервисани производи од воћа и
поврћа
само слатко-кисели конзервисани производи од воћа и
поврћа

(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији
(2): Максимално дозвољена количина односи се на збир, а количине су изражене као слободна киселина
(3): Максимално дозвољене количине, изражене као SО2, односе се на укупну количину из свих извора. Ако је садржај SО2
присутан у количини мањој од 10 mg/kg или 10 mg/l не треба се наводити.
(11): Максимално дозвољене количине изражене су као (а) еквивалент ацесулфама К или (б) еквивалент аспартама
(34): Највише појединачно или у комбинацији Е 120, Е 122, Е 129, Е 131, Е 133
(49): Максимално дозвољене количине за употребу добијене су на темељу максимално дозвољених количина састојака соли,
аспартама (Е 951) и ацесулфама К (Е 950)
(50:) Максимално дозвољене количине за Е 951 и Е 950 не смију се прекорачити употребом соли аспартам-ацесулфама,
било појединачно или у комбинацији са Е 950 или Е 951
(52): Максимално дозвољене количине за употребу изражене су као слободни имид
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Број
категорије

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Ограничења/изузеци

(56): Изражено као гвожђе
(60): Изражени као еквиваленти стевиола
04.2.3

Воће и поврће у конзервама или теглама
Е 101

quantum satis

Е 122

Рибофлавини
Cochineal, карминска
киселина, кармин
Азорубине, кармоизин

Е 129

Е 120

само конзервисано црвено воће

200

(34)

само конзервисано црвено воће

200

(34)

само конзервисано црвено воће

Алура црвена АG

200

(34)

само конзервисано црвено воће

Е 131

Патент плава V

200

(34)

само конзервисано црвено воће

Е 133

Брилијант плава FCF
Хлорофили и
хлорофилини
Бакарни комплекси
хлорофила и хлорофилина

200

(34)

само конзервисано црвено воће

Е 140

quantum satis

само конзервисано црвено воће

quantum satis

само конзервисано црвено воће

Карамели

quantum satis

само конзервисано црвено воће

quantum satis

само конзервисано црвено воће

quantum satis

само конзервисано црвено воће

Е 162

Каротени
Екстракт паприке,
капсантин, капсорубин
Цвекла црвена, бетанин

quantum satis

само поврће (осим маслина)

Е 163

Антоцијани

quantum satis

Е 102

Тартразин

100

Е 133

Брилијант плава FCF

20

само конзервисано црвено воће
само прерађени пире од грашка и грашак у зрну
(конзервисани)
само прерађени пире од грашка и грашак у зрну
(конзервисани)

Е 141
Е 150ад
Е 160а
Е 160ц
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Број
категорије

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Е 142

Зелена S

10

Е 127

Еритрозин

200

Е 127
Е 220228
Е 220228
Е 220228
Е 260

Еритрозин
Сумпор диоксид –
сулфити
Сумпор диоксид –
сулфити
Сумпор диоксид –
сулфити
Сирћетна киселина

150

Е 261

Калијум ацетат

quantum satis

Е 262

Натријум ацетати

quantum satis

Е 263

Калцијум ацетат

quantum satis

Е 270

Млијечна киселина

quantum satis

Е 296

Јабучна киселина

quantum satis

Е 300

Аскорбинска киселина

quantum satis

Е 301

Натријум аскорбат

quantum satis

Е 302

Калцијум аскорбат

quantum satis

Е 325

Натријум лактат

quantum satis

Е 326

Калијум лактат

quantum satis

Е 327

Калцијум лактат

quantum satis

Е 330

Лимунска киселина

quantum satis

Напомене

Ограничења/изузеци

само прерађени пире од грашка и грашак у зрну
(конзервисани)
само трешње за коктеле и кандиране трешње
само трешње bigarreaux у сирупу и коктелима
само бијело поврће, укључујући махунарке и прерађене
печурке

50

(3)

250

(3)

само кришке лимуна нарезане у теглама

100

(3)

само бијеле трешње у теглама; кукуруз шећерац пакован у
вакууму

quantum satis
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Број
категорије

Е 331

Натријум цитрати

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)
quantum satis

Е 332

Калијум цитрати

quantum satis

Е 333

Калцијум цитрати

quantum satis

Е 334

Винска киселина (L(+)-)

quantum satis

Е 335

Натријум тартарати

quantum satis

Е 336

quantum satis

Е 410

Калијум тартарати
Натријум калијум
тартарат
Калцијум динатријум
етилен диамин
тетраацетат (калцијум
динатријум EDTA)
Брашно сјеменке рогача

Е 412

Е број

Е 337

Назив

Напомене

Ограничења/изузеци

quantum satis

250

само махунарке, зрна махунарки (легуминозе), печурке и
артичоке

quantum satis

само кестен у течности

Гуар гума

quantum satis

само кестен у течности

Е 415

Ксантан гума

quantum satis

само кестен у течности

Е 509

Калцијум хлорид

quantum satis

Е 512

Стано (II) хлорид

25

Е 575

Глуконо-делта-лактон

quantum satis

Е 579

Феро глуконат

Е 585

Е 385

(55)

само бијеле шпароге

150

(56)

само за црне маслине

Феро лактат

150

(56)

само за црне маслине

Е 900

Диметил полисилоксан

10

Е 950

Ацесулфам К

350

само воће смањене енергетске вриједности или без додатог
шећера
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Број
категорије

Е број

Е 951
Е 952
Е 954
Е 955
Е 959
Е 961
Е 962
Е 969

Назив

Аспартам
Цикламска киселина и
њене натријумове и
калцијумове соли
Сахарин и његове
натријумове, калијумове и
калцијумове соли

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Ограничења/изузеци

само воће смањене енергетске вриједности или без додатог
шећера

1 000
1 000

(51)

само воће смањене енергетске вриједности или без додатог
шећера

200

(52)

само воће смањене енергетске вриједности или без додатог
шећера

само воће смањене енергетске вриједности или без додатог
шећера
само воће смањене енергетске вриједности или без додатог
Неохесперидин DC
50
шећера
само воће смањене енергетске вриједности или без додатог
Неотам
32
шећера
само воће смањене енергетске вриједности или без додатог
Со аспартам-ацесулфама
350
(11)а (49) (50)
шећера
само воће са смањеном енергетском вриједности или без
Адвантам
10
додатог шећера
(3): Максимално дозвољене количине, изражене као SО2, односе се на укупну количину из свих извора. Ако је садржај SО2
присутан у количини мањој од 10 mg/kg или 10 mg/l не треба се наводити.
(11): Максимално дозвољене количине изражене су као (а) еквивалент ацесулфама К или (б) еквивалент аспартама
Сукралоза

400

(34): Највише појединачно или за комбинацију Е 120, Е 122, Е 129, Е 131, Е 133
(49): Максимално дозвољене количине за употребу добијене су на темељу максимално дозвољених количина састојака соли,
аспартама (Е 951) и ацесулфама К (Е 950)
(50:) Максимално дозвољене количине за Е 951 и Е 950 не смију се прекорачити употребом соли аспартам-ацесулфама,
било појединачно или у комбинацији са Е 950 или Е 951
(51): Максимално дозвољене количине за употребу изражене су као слободна киселина
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Број
категорије

Е број

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
Назив
Напомене
Ограничења/изузеци
или mg/kg,
зависно од
случаја)
(52): Максимално дозвољене количине за употребу изражене су као слободни имид
(55): Изражено као калај
(56): Изражено као гвожђе

04.2.4

Производи од воћа и поврћа, осим производа категорије 5.4

04.2.4.1

Производи од воћа и поврћа, осим компота
Група
Адитиви
I.
Група
Боје за храну дозвољене у
quantum satis
II.
количини quantum satis
Боје појединачно или у
Група
смјеси чије су количине
200
III.
ограничене

само mostarda di frutta
само mostarda di frutta

Група
IV.

Полиоли

quantum satis

Е 100

Куркумин

50

само производи смањене енергетске вриједности или без
додатог шећера, осим производа намијењених за производњу
пића на бази воћних сокова
само сурогати рибље икре на бази алги

Е 101

Рибофлавини

quantum satis

само конзервисано црвено воће

Е 101

Рибофлавини

quantum satis

само сурогати рибље икре на бази алги

Е 104

Хинолин жута
Сунсет жута FCF, Оранж
жута S
Cochineal, карминска
киселина, кармин
Cochineal, карминска
киселина, кармин

30

(61)

само mostarda di frutta

35

(61)

само mostarda di frutta

200

(34)

само конзервисано црвено воће

Е 110
Е 120
Е 120

100

само сурогати рибље икре на бази алги
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Број
категорије

Е број

Е 122

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
Напомене
или mg/kg,
зависно од
случаја)
200
(34)

само конзервисано црвено воће

20

(61)

само mostarda di frutta

200

(34)

само конзервисано црвено воће

Ограничења/изузеци

Е 129

Азорубине, кармоизин
Ponceau 4R, Cochineal
црвена А
Алура црвена АG

Е 131

Патент плава V

200

(34)

само конзервисано црвено воће

Е 133

Брилијант плава FCF
Хлорофили и
хлорофилини
Бакарни комплекси
хлорофила и хлорофилина
Бакарни комплекси
хлорофила и хлорофилина
Карамели

200

(34)

само конзервисано црвено воће

Е 124

Е 140

quantum satis

само конзервисано црвено воће

quantum satis

само конзервисано црвено воће

quantum satis

само сурогати рибље икре на бази алги

quantum satis

само сурогати рибље икре на бази алги

Карамели

quantum satis

само конзервисано црвено воће

Биљни угаљ

quantum satis

само сурогати рибље икре на бази алги

Е 160а

Каротени

quantum satis

само конзервисано црвено воће

Е 160а

Каротени
Екстракт паприке,
kапсантин, капсорубин
Екстракт паприке,
kапсантин, капсорубин
Бета-апо-8‘-каротенал (C
30)
Цвекла црвена, бетанин

quantum satis

само сурогати рибље икре на бази алги

quantum satis

само конзервисано црвено воће

quantum satis

само сурогати рибље икре на бази алги

100

само сурогати рибље икре на бази алги

quantum satis

само поврће (осим маслина)

Е 141
Е 141
Е 150а
Е 150ад
Е 153

Е 160ц
Е 160ц
Е 160е
Е 162
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Број
категорије

Е 162

Цвекла црвена, бетанин

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)
quantum satis

Е 163

Антоцијани

quantum satis

само конзервисано црвено воће

Е 163

Антоцијани

quantum satis

само сурогати рибље икре на бази алги

Е 171

Титанијум диоксид
Оксиди и хидроксиди
гвожђа

quantum satis

само сурогати рибље икре на бази алги

quantum satis

само сурогати рибље икре на бази алги

Е број

Е 172

Назив

Е 200203

Сорбинска киселина –
сорбати

Е 210213
Е 210213

Бензојева киселина –
бензоати
Бензојева киселина –
бензоати
Сорбинска киселина –
сорбати; Бензојева
киселина – бензоати
Сумпор диоксид –
сулфити
Сумпор диоксид –
сулфити
Сумпор диоксид –
сулфити
Сумпор диоксид –
сулфити
Сумпор диоксид –
сулфити

Е 200213
Е 220228
Е 220228
Е 220228
Е 220228
Е 220228

Напомене

Ограничења/изузеци

само сурогати рибље икре на бази алги

само прерађевине од воћа и поврћа, укључујући и оне на
бази морских алги, сосове на бази воћа, аспик, осим пиреа,
mousse, компота, салата и сличних производа, у конзервама
или теглама
само прерађевине од морских алги, маслине и прерађевине
на бази маслина

1000

(1) (2)

500

(1) (2)

2 000

(1) (2)

само кувана црвена цвекла

1 000

(1) (2)

само прерађевине на бази маслина

50

(3)

само прерађено бијело поврће и печурке

100

(3)

само рехидрисано сушено воће и личи, mostarda di frutta

300

(3)

само пулпа црног лука, бијелог лука и козјака

800

(3)

само пулпа рена

800

(3)

само воћни екстракт за желирање, течни пектин за продају
крајњем потрошачу

85

„Службени гласник БиХ“, број 33/18 од 22.5.2018. године

Број
категорије

Е број

Назив

Е 392

Фосфорна киселина –
фосфати – ди-, три– и
полифосфати
Фосфорна киселина –
фосфати – ди-, три– и
полифосфати
Фосфорна киселина –
фосфати – ди-, три– и
полифосфати
Екстракт рузмарина

Е 405

Пропан-1,2-диол алгинат

Е 338452
Е 338452
Е 338452

Е 432436
Е 481482
Е 950
Е 951
Е 952
Е 954
Е 954

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Ограничења/изузеци

800

(1) (4)

само прерађевине од воћа

1 000

(1) (4)

само сурогати рибље икре на бази алги

4 000

(1) (4)

само за полирање производа од поврћа

200

(46)

само сурогати рибље икре на бази алги

5 000
само кокосово млијеко

Полисорбати

500

(1)
Раздобље примјене: од 23. јула 2012

Стеароил-2-лактилати

2 000

Ацесулфам К

350

само производи смањене енергетске вриједности

Аспартам
Цикламска киселина и
њене натријумове и
калцијумове соли
Сахарин и његове
натријумове, калијумове и
калцијумове соли
Сахарин и његове
натријумове, калијумове и
калцијумове соли

1 000

само производи смањене енергетске вриједности

(1)

само mostarda di frutta

250

(51)

само производи смањене енергетске вриједности

50

(52)

само сурогати рибље икре на бази алги

200

(52)

само производи смањене енергетске вриједности
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Број
категорије

Е 955

Сукралоза

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)
400

Е 959

Неохесперидин DC

50

Е 960

Стевиол гликозиди

200

Е 961

Неотам

32

Е 962

Со аспартам-ацесулфама

350

Е 969

Адвантам

10

Е број

Назив

Напомене

Ограничења/изузеци

само производи смањене енергетске вриједности
само производи смањене енергетске вриједности
(60)

само производи смањене енергетске вриједности
само производи смањене енергетске вриједности

(11)а (49) (50)

само производи смањене енергетске вриједности
само производи са смањеном енергетском вриједности

(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији
(2): Максимално дозвољена количина односи се на збир, а количине су изражене као слободна киселина
(3): Максимално дозвољене количине, изражене као SО2, односе се на укупну количину из свих извора. Ако је садржај SО2
присутан у количини мањој од 10 mg/kg или 10 mg/l не треба се наводити
(4): Максимално дозвољена количина изражена је као P2O5
(11): Максимално дозвољене количине изражене су као (а) еквивалент ацесулфама К или (б) еквивалент аспартама
(34): Највише појединачно или за комбинацију Е 120, Е 122, Е 129, Е 131, Е 133
(46): Као збир карнозола и карнозолне киселине
(49): Максимално дозвољене количине за употребу добијене су на темељу максимално дозвољених количина састојака соли,
аспартама (Е 951) и ацесулфама К (Е 950)
(50:) Максимално дозвољене количине за Е 951 и Е 950 не смију се прекорачити употребом соли аспартам-ацесулфама,
било појединачно или у комбинацији са Е 950 или Е 951
(51): Максимално дозвољене количине за употребу изражене су као слободна киселина
(52): Максимално дозвољене количине за употребу изражене су као слободни имид
(60): Изражени као еквиваленти стевиола
(61): Укупна количина Е 104, Е 110, Е 124 и боја из Групе III не смије бити већа од максимално дозвољене количине
наведене за Групу III
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Максимално
дозвољена
Број
количина(mg/l
Е број
Назив
категорије
или mg/kg,
зависно од
случаја)
04.2.4.2
Компот, осим производа категорије 16

Напомене

Ограничења/изузеци

Е 300

Аскорбинска киселина

quantum satis

Е 301

Натријум аскорбат

quantum satis

Е 302

Калцијум аскорбат

quantum satis

Е 330

Лимунска киселина

quantum satis

Е 331

Натријум цитрати

quantum satis

Е 332

Калијум цитрати

quantum satis

Е 333

Калцијум цитрати

quantum satis

Е 440

Пектини

quantum satis

само воћни компот, осим јабучног компота

Е 509

Калцијум хлорид

quantum satis

само воћни компот, осим јабучног компота

04.2.5

Џем, желеи и мармеладе и слични производи

04.2.5.1

Екстра џем, екстра желе и у складу са посебним прописом који регулише предметну област
Група
само џемови, желеи и мармеладе смањене енергетске
Полиоли
quantum satis
IV.
вриједности или без додатог шећера
Сорбинска киселина –
само производи са ниским садржајем шећера и слични
Е 200сорбати; Бензојева
1 000
(1) (2)
нискокалорични производи или производи без шећера,
213
киселина – бензоати
mermelades
само производи са ниским садржајем шећера и слични
Е 210Бензојева киселина –
500
(1) (2)
нискокалорични производи или производи без шећера,
213
бензоати
mermelades
Е 220Сумпор диоксид –
само џемови, желеи, пекмез и мармеладе од воћа третираног
100
(3)
228
сулфити
сумпор диоксидом
Е 270
Млијечна киселина
quantum satis
Е 296

Јабучна киселина

quantum satis
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Број
категорије

Е 300

Аскорбинска киселина

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)
quantum satis

Е 327

Калцијум лактат

quantum satis

Е 330

Лимунска киселина

quantum satis

Е 331

Натријум цитрати

quantum satis

Е 333

Калцијум цитрати

quantum satis

Е 334

Винска киселина (L(+)-)

quantum satis

Е 335

Натријум тартарати

quantum satis

Е 350

Натријум малати

quantum satis

Е 440

Пектини
Моно– и диглицериди
масних киселина

quantum satis

Е 950

Ацесулфам К

1 000

Е 951

Аспартам

1 000

Е број

Е 471

Е 952
Е 954

Назив

Цикламска киселина и
њене натријумове и
калцијумове соли
Сахарин и његове
натријумове, калијумове и
калцијумове соли

Напомене

Ограничења/изузеци

quantum satis
само џемови, желеи и мармеладе смањене енергетске
вриједности
само џемови, желеи и мармеладе смањене енергетске
вриједности
само џемови, желеи и мармеладе смањене енергетске
вриједности

1 000

200

(51)
(52)

Е 955

Сукралоза

400

Е 959

Неохесперидин DC

50

само џемови, желеи и мармеладе смањене енергетске
вриједности
само џемови, желеи и мармеладе смањене енергетске
вриједности
само џемови, желеи и мармеладе смањене енергетске
вриједности
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Број
категорије

Е број

Е 960
Е 961
Е 961
Е 962
Е 964
Е 969

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Ограничења/изузеци

само џемови, желеи и мармеладе смањене енергетске
вриједности
само џемови, желеи и мармеладе смањене енергетске
Неотам
32
вриједности
само џемови, желеи и мармеладе смањене енергетске
Неотам
2
вриједности, као појачивач укуса
само џемови, желеи и мармеладе смањене енергетске
Со аспартам-ацесулфама
1 000
(11)б (49) (50)
вриједности
само производи смањене енергетске вриједности или без
Сируп полиглицитола
500 000
додатог шећера
само џемови, желеи и мармеладе са смањеном енергетском
Адвантам
10
вриједности
(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији
Стевиол гликозиди

200

(60)

(2): Максимално дозвољена количина односи се на збир, а количине су изражене као слободна киселина
(11): Максимално дозвољене количине изражене су као (а) еквивалент ацесулфама К или (б) еквивалент аспартама
(49): Максимално дозвољене количине за употребу добијене су на темељу максимално дозвољених количина састојака соли,
аспартама (Е 951) и ацесулфама К (Е 950)
(50:) Максимално дозвољене количине за Е 951 и Е 950 не смију се прекорачити употребом соли аспартам-ацесулфама,
било појединачно или у комбинацији са Е 950 или Е 951
(51): Максимално дозвољене количине за употребу изражене су као слободна киселина
(52): Максимално дозвољене количине за употребу изражене су као слободни имид
(60): Изражени као еквиваленти стевиола
04.2.5.2

Џем, желеи и мармеладе и заслађени кестен пире, у складу са посебним прописима који регулишу предметну област
Група
само производи смањене енергетске вриједности или без
Полиоли
quantum satis
IV.
додатог шећера
Е 100
Куркумин
quantum satis
осим кестен пиреа
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Број
категорије

Е број

Е 120
Е 140
Е 141
Е 142
Е 150ад
Е 160а

Назив

Cochineal, карминска
киселина, кармин
Хлорофили и
хлорофилини
Бакарни комплекси
хлорофила и хлорофилина
Зелена S

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)
100

Напомене

(31) (66)

Ограничења/изузеци

осим кестен пиреа

quantum satis

осим кестен пиреа

quantum satis

осим кестен пиреа

100

(31)

осим кестен пиреа

Карамели

quantum satis

осим кестен пиреа

quantum satis

осим кестен пиреа

quantum satis

осим кестен пиреа

Е 160д

Каротени
Екстракт паприке,
kапсантин, капсорубин
Ликопен

10

(31)

осим кестен пиреа

Е 161б

Лутеин

100

(31)

осим кестен пиреа

Е 162

Цвекла црвена, бетанин

quantum satis

осим кестен пиреа

Е 163

Антоцијани
Сорбинска киселина –
сорбати; Бензојева
киселина – бензоати

quantum satis

осим кестен пиреа
само производи и намази са ниским садржајем шећера и
слични нискокалорични производи и намази или производи
и намази без шећера, mermelades
само производи са ниским садржајем шећера и слични
нискокалорични производи или производи без
шећера,mermelades

Е 160ц

Е 200213
Е 210213

Бензојева киселина –
бензоати

Е 220228
Е 220228

Сумпор диоксид –
сулфити
Сумпор диоксид –
сулфити

1 000

(1) (2)

500

(1) (2)

50

(3)

100

(3)

само џемови, желеи и мармеладе од воћа третираног сумпор
диоксидом
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Број
категорије

Е 270

Млијечна киселина

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)
quantum satis

Е 296

Јабучна киселина

quantum satis

Е 300

Аскорбинска киселина

quantum satis

Е 327

Калцијум лактат

quantum satis

Е 330

Лимунска киселина

quantum satis

Е 331

Натријум цитрати

quantum satis

Е 333

Калцијум цитрати

quantum satis

Е 334

Винска киселина (L(+)-)

quantum satis

Е 335

Натријум тартарати

quantum satis

Е 350
Е 400404
Е 406

Натријум малати
Алгинска киселина –
алгинати
Агар

quantum satis

Е 407

Е број

Назив

Напомене

10 000

(32)

10 000

(32)

Карагенан

10 000

(32)

Е 410

Брашно сјеменке рогача

10 000

(32)

Е 412

Гуар гума

10 000

(32)

Е 415

Ксантан гума

10 000

(32)

Е 418

Гелан гума

10 000

(32)

Е 440

Пектини
Моно– и диглицериди
масних киселина
Сорбитан монолаурат

quantum satis

Е 471
Е 493

Ограничења/изузеци

quantum satis
25

само желе мармеладе
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Број
категорије

Е 509

Калцијум хлорид

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)
quantum satis

Е 524

Натријум хидроксид

quantum satis

Е 900

Диметил полисилоксан

10

Е 950

Ацесулфам К

1 000

Е 951

Аспартам

1 000

Е број

Е 952
Е 954

Назив

Цикламска киселина и
њене натријумове и
калцијумове соли
Сахарин и његове
натријумове, калијумове и
калцијумове соли

Напомене

Ограничења/изузеци

само џемови, желеи и мармеладе смањене енергетске
вриједности
само џемови, желеи и мармеладе смањене енергетске
вриједности

1 000

(51)

само џемови, желеи и мармеладе смањене енергетске
вриједности

200

(52)

само џемови, желеи и мармеладе смањене енергетске
вриједности

Е 955

Сукралоза

400

Е 959

Неохесперидин DC

50

Е 959

Неохесперидин DC

5

Е 960

Стевиол гликозиди

200

Е 961

Неотам

32

Е 961

Неотам

2

Е 962

Со аспартам-ацесулфама

1 000

само џемови, желеи и мармеладе смањене енергетске
вриједности
само џемови, желеи и мармеладе смањене енергетске
вриједности
само воћни желеи, као појачивач укуса
само џемови, желеи и мармеладе смањене енергетске
(60)
вриједности
само џемови, желеи и мармеладе смањене енергетске
вриједности
само џемови, желеи и мармеладе смањене енергетске
вриједности, као појачивач ароме
само џемови, желеи и мармеладе смањене енергетске
(11)б (49) (50)
вриједности
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Број
категорије

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Е 964

Сируп полиглицитола

500 000

Е 969

Адвантам

10

Напомене

Ограничења/изузеци

само џемови, желеи и мармеладе смањене енергетске
вриједности
само џемови, желеи и мармеладе са смањеном енергетском
вриједности

(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији
(2): Максимално дозвољена количина односи се на збир, а количине су изражене као слободна киселина
(11): Максимално дозвољене количине изражене су као (а) еквивалент ацесулфама К или (б) еквивалент аспартама
(49): Максимално дозвољене количине за употребу добијене су на темељу максимално дозвољених количина састојака соли,
аспартама (Е 951) и ацесулфама К (Е 950)
(50:) Максимално дозвољене количине за Е 951 и Е 950 не смију се прекорачити употребом соли аспартам-ацесулфама,
било појединачно или у комбинацији са Е 950 или Е 951
(51): Максимално дозвољене количине за употребу изражене су као слободна киселина
(52): Максимално дозвољене количине за употребу изражене су као слободни имид
(31): Највише појединачно или у комбинацији са Е 120, Е 142, Е 160д и Е 161б
(32): Највише појединачно или у комбинацији са Е 400-404, Е 406, Е 407, Е 410, Е 412, Е 415 и Е 418

04.2.5.3

(60): Изражени као еквиваленти стевиола
(66): Максимално дозвољена количина за алуминијум из алуминијумских лакова Е 120 Cochineal , карминска киселина,
кармин 1,5 mg/kg. Употреба других алуминијумских лакова није дозвољена
Остали слични намази од воћа и поврћа
Група
Боје за храну дозвољене у
осим crème de pruneaux
II.
количини quantum satis
Група
само производи смањене енергетске вриједности или без
Полиоли
quantum satis
IV.
додатог шећера
Е 100
Куркумин
quantum satis
осим crème de pruneaux
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Број
категорије

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Ограничења/изузеци

Е 142

Cochineal, карминска
киселина, кармин
Зелена S

Е 160д

Ликопен

10

(31)

осим crème de pruneaux

Е 161б

100

(31)

осим crème de pruneaux

1 000

(1) (2)

остали намази на бази воћа, mermelades

1 500

(1) (2)

само мармелада

Е 210213
Е 210213
Е 220228
Е 270

Лутеин
Сорбинска киселина –
сорбати; Бензојева
киселина – бензоати
Сорбинска киселина –
сорбати; Бензојева
киселина – бензоати
Бензојева киселина –
бензоати
Бензојева киселина –
бензоати
Сумпор диоксид –
сулфити
Млијечна киселина

500

(1) (2)

остали намази на бази воћа, mermelades

1 000

(1) (2)

само dulce de membrillo

50

(3)

Е 296

Јабучна киселина

quantum satis

Е 300

Аскорбинска киселина

quantum satis

Е 327

Калцијум лактат

quantum satis

Е 330

Лимунска киселина

quantum satis

Е 331

Натријум цитрати

quantum satis

Е 333

Калцијум цитрати

quantum satis

Е 334

Винска киселина (L(+)-)

quantum satis

Е 120

Е 200213
Е 200213

100

(31)

осим crème de pruneaux

100

(31)

осим crème de pruneaux

quantum satis
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Број
категорије

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)
quantum satis

Е 335

Натријум тартарати

Е 350
Е 400404
Е 406

Натријум малати
Алгинска киселина –
алгинати
Агар

quantum satis

Е 407

Напомене

10 000

(32)

10 000

(32)

Карагенан

10 000

(32)

Е 410

Брашно сјеменке рогача

10 000

(32)

Е 412

Гуар гума

10 000

(32)

Е 415

Ксантан гума

10 000

(32)

Е 418

Гелан гума

10 000

(32)

Е 440

quantum satis

Е 509

Пектини
Моно– и диглицериди
масних киселина
Калцијум хлорид

Е 524

Натријум хидроксид

quantum satis

Е 900

Диметил полисилоксан

10

Е 950

Ацесулфам К

1 000

Е 951

Аспартам

1 000

Е 952

Цикламска киселина и
њене натријумове и
калцијумове соли

500

Е 471

Ограничења/изузеци

quantum satis
quantum satis

(51)

само за намазе од воћа или поврћа смањене енергетске
вриједности и намазе за сендвиче на основи сушеног воћа
смањене енергетске вриједности или без додатог шећера
само за намазе од воћа или поврћа смањене енергетске
вриједности и намазе за сендвиче на основи сушеног воћа
смањене енергетске вриједности или без додатог шећера
само за намазе од воћа или поврћа смањене енергетске
вриједности и намазе за сендвиче на основи сушеног воћа
смањене енергетске вриједности или без додатог шећера
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Број
категорије

Е број

Е 954
Е 955
Е 959
Е 960
Е 961
Е 962
Е 964
Е 969

Назив

Сахарин и његове
натријумове, калијумове и
калцијумове соли

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Ограничења/изузеци

само за намазе од воћа или поврћа смањене енергетске
вриједности и намазе за сендвиче на основи сушеног воћа
смањене енергетске вриједности или без додатог шећера
само за намазе од воћа или поврћа смањене енергетске
Сукралоза
400
вриједности и намазе за сендвиче на основи сушеног воћа
смањене енергетске вриједности или без додатог шећера
само за намазе од воћа или поврћа смањене енергетске
Неохесперидин DC
50
вриједности и намазе за сендвиче на основи сушеног воћа
смањене енергетске вриједности или без додатог шећера
само за намазе од воћа или поврћа смањене енергетске
Стевиол гликозиди
200
(60)
вриједности и намазе за сендвиче на основи сушеног воћа
смањене енергетске вриједности или без додатог шећера
само за намазе од воћа или поврћа смањене енергетске
Неотам
32
вриједности и намазе за сендвиче на основи сушеног воћа
смањене енергетске вриједности или без додатог шећера
само за намазе од воћа или поврћа смањене енергетске
Со аспартам-ацесулфама
1 000
(11)б (49) (50) вриједности и намазе за сендвиче на основи сушеног воћа
смањене енергетске вриједности или без додатог шећера
само производи смањене енергетске вриједности или без
Сируп полиглицитола
500 000
додатог шећера
само намази за сендвиче на бази сувог воћа са смањеном
Адвантам
10
енергетском вриједности или без додатог шећера
(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији
200

(52)

(2): Максимално дозвољена количина односи се на збир, а количине су изражене као слободна киселина
(3): Максимално дозвољене количине , изражене као SО2, односе се на укупну количину из свих извора. Ако је садржај SО2
присутан у количини мањој од 10 mg/kg или 10 mg/l не треба се наводити
(11): Максимално дозвољене количине изражене су као (а) еквивалент ацесулфама К или (б) еквивалент аспартама
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Број
категорије

Е број

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
Назив
Напомене
Ограничења/изузеци
или mg/kg,
зависно од
случаја)
(49): Максимално дозвољене количине за употребу добијене су на темељу максимално дозвољених количина састојака соли,
аспартама (Е 951) и ацесулфама К (Е 950)
(50:) Mаксимално дозвољене количине за Е 951 и Е 950 не смију се прекорачити употребом соли аспартам-ацесулфама,
било појединачно или у комбинацији са Е 950 или Е 951
(51): Максимално дозвољене количине за употребу изражене су као слободна киселина
(52): Максимално дозвољене количине за употребу изражене су као слободни имид
(31): Највише појединачно или у комбинацији са Е 120, Е 142, Е 160д и Е 161б
(32): Највише појединачно или у комбинацији са Е 400-404, Е 406, Е 407, Е 410, Е 412, Е 415 и Е 418
(60): Изражени као еквиваленти стевиола

04.2.5.4

Маслац и намази од језграстог воћа
Група
Адитиви
I.
Е 310Галати, TBHQ и BHA
200
320
Фосфорна киселина –
Е 338фосфати – ди-, три– и
5 000
452
полифосфати
Е 392
Екстракти рузмарина
200

(1) (41)

само прерађено језграсто воће

(1) (4)

само масни намази, осим маслаца

(41) (46)

(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији
(4): Максимално дозвољена количина изражена је као P2O5
(41): Изражено на количину масти
(46): Као збир карнозола и карнозолне киселине
04.2.6

Прерађени производи од кромпира
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Број
категорије

Е број

Група
I.
Е 100

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Ограничења/изузеци

Адитиви
Куркумин

quantum satis

само грануле и пахуљице од сушеног кромпира

Е 101

Рибофлавини

quantum satis

само грануле и пахуљице од сушеног кромпира

Е 160а
Е 200203
Е 220228
Е 220228
Е 310320

Каротени
Сорбинска киселина –
сорбати
Сумпор диоксид –
сулфити
Сумпор диоксид –
сулфити

quantum satis

само грануле и пахуљице од сушеног кромпира
само тијесто од кромпира и претходно пржени нарезани
кромпир

Галати, TBHQ и BHA

Е 392

Фосфорна киселина –
фосфати – ди-, три– и
полифосфати
Екстракти рузмарина

Е 426

Хемицелулоза из соје

Е 338452

2 000

(1) (2)

400

(3)

100

(3)

25

(1)

само дехидрисани кромпир

5 000

(1) (4)

укључујући претходно пржени смрзнути и дубоко смрзнути
кромпир

200

(46)

само дехидрисани производи од кромпира

10 000

само дехидрисани производи од кромпира

само претходно упаковане прерађевине од кромпира

(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији
(2): Максимално дозвољена количина односи се на збир, а количине су изражене као слободна киселина
(3): Максимално дозвољене количине, изражене као SО2, односе се на укупну количину из свих извора. Ако је садржај SО2
присутан у количини мањој од 10 mg/kg или 10 mg/l не треба се наводити
(4): Максимално дозвољена количина изражена је као P2O5
(46): Као збир карнозола и карнозолне киселине
05.

КОНДИТОРСКИ ПРОИЗВОДИ
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Максимално
дозвољена
Број
количина(mg/l
Е број
Назив
Напомене
Ограничења/изузеци
категорије
или mg/kg,
зависно од
случаја)
05.1
Какао и чоколадни производи, у складу са посебним прописима који регулишу предметну област
Група
само производи смањене енергетске вриједности или без
Адитиви
I.
додатог шећера
Група
само производи смањене енергетске вриједности или без
Полиоли
quantum satis
IV.
додатог шећера
Е 170
Калцијум карбонат
70 000
*
Е 322

Лецитини

quantum satis

Е 330

Лимунска киселина

5 000

Е 334

5 000

Е 422

Винска киселина (L(+)-)
Гума арабика (акација
гума)
Глицерол

Е 440

Пектини

quantum satis

Е 442

Амонијум фосфатиди
Моно– и диглицериди
масних киселина
Естри лимунске киселине
моно– и диглицерида
масних киселина
Полиглицерол
полирицинолеат
Сорбитан тристеарат

10 000

Карбонати

70 000

*

Хидроксиди

70 000

*

Е 414

Е 471
Е 472ц
Е 476
Е 492
Е 500504
Е 524528

само као средства за полирање

quantum satis
quantum satis

само као средства за полирање

quantum satis
quantum satis
5 000
10 000
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Број
категорије

Е број

Е 530

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
Напомене
или mg/kg,
зависно од
случаја)
70 000
*

Ограничења/изузеци

Е 902

Магнезијум оксид
Пчелињи восак, бијели и
жути
Канделила восак

Е 903

Карнауба восак

500

само као средства за полирање

Е 904

Шелак

quantum satis

Е 950

Ацесулфам К

500

Е 951

Аспартам

2 000

само као средства за полирање
само производи смањене енергетске вриједности или без
додатог шећера
само производи смањене енергетске вриједности или без
додатог шећера

Е 954

Сахарин и његове
натријумове, калијумове и
калцијумове соли

500

Е 955

Сукралоза

800

Е 957

Тауматин

50

Е 959

Неохесперидин DC

100

Е 960

Стевиол гликозиди

270

Е 961

Неотам

65

Е 962

Со аспартам-ацесулфама

500

Е 964

Сируп полиглицитола

200 000

Е 901

quantum satis

само као средства за полирање

quantum satis

само као средства за полирање

(52)

само производи смањене енергетске вриједности или без
додатог шећера

(60)

само производи смањене енергетске вриједности или без
додатог шећера
само производи смањене енергетске вриједности или без
додатог шећера
само производи смањене енергетске вриједности или без
додатог шећера
производи смањене енергетске вриједности или без додатог
шећера
само производи смањене енергетске вриједности или без
додатог шећера
само производи смањене енергетске вриједности или без
додатог шећера
само производи смањене енергетске вриједности или без
додатог шећера

(11)а (49) (50)

101

„Службени гласник БиХ“, број 33/18 од 22.5.2018. године

Број
категорије

Е број

Е 969

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Ограничења/изузеци

само производи са смањеном енергетском вриједности или
без додатог шећера
* Е 170, Е 500-504, Е 524-528 и Е 530: 7% суве материје, без масти, изражено као калијум карбонати.
Адвантам

20

(11): Максимално дозвољене количине изражене су као (а) еквивалент ацесулфама К или (б) еквивалент аспартама
(49): Максимално дозвољене количине за употребу добијене су на темељу максимално дозвољених количина састојака соли,
аспартама (Е 951) и ацесулфама К (Е 950)
(50:) Максимално дозвољене количине за Е 951 и Е 950 не смију се прекорачити употребом соли аспартам-ацесулфама,
било појединачно или у комбинацији са Е 950 или Е 951
(52): Максимално дозвољене количине за употребу изражене су као слободни имид
(60): Изражени као еквиваленти стевиола
05.2

Остали кондиторски производи, укључујући оне за освјежење даха

Група
I.

Група
II.
Група
III.

Супстанце наведена под бројевима Е 400, Е 401, Е 402, Е
403, Е 404, Е 406, Е 407, 407а, Е 410, Е 412, Е 413, Е 414, Е
415, Е 417, Е 418, Е 425 и Е 440 не смију се употребљавати у
желе mini-cups, дефинисани овим Правилником као желе
бомбон чврсте конзистенције у облику полутврдих бомбона
или мини-капсула које се конзумирају у једном залогају и
чије се пуњење истискује под притиском; Е 410, Е 412, Е 415
Е 417 не могу се употребљавати у производњи дехидрисане
хране која се као таква конзумира и која би се тада могла
рехидрисати при гутању., Е 425 не смије се употребљавати у
желе кондиторским производима.

Адитиви

Боје за храну дозвољене у
количини quantum satis
Боје појединачно или у
смјеси чије су количине
ограничене

quantum satis

(72)

300

(25) (72)

осим кандираног воћа и поврћа
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Број
категорије

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Боје појединачно или у
смјеси чије су количине
ограничене

200

Полиоли

quantum satis

Полиоли

quantum satis

Група
IV.

Полиоли

quantum satis

Група
IV.

Полиоли

quantum satis

Група
IV.

Полиоли

quantum satis

Е 104

Хинолин жута

30

(61)

Е 104

Хинолин жута

30

(61)

Е 104

Хинолин жута

300

(61)

Е 110

Сунсет жута FCF, Оранж
жута S

35

(61)

Група
III.
Група
IV.
Група
IV.

(72)

Ограничења/изузеци

само кандирано воће и поврће
само производи без додатог шећера
само кондиторски производи на бази скроба смањене
енергетске вриједности или без додатог шећера
само намази за сендвиче на бази какаа или сушеног воћа,
млијека или масти, смањене енергетске вриједности или без
додатог шећера
само кондиторски производи на бази какаа или сушеног
воћа, смањене енергетске вриједности или без додатог
шећера
само кристализовано воће смањене енергетске вриједности
или без додатог шећера
осим кандираног воћа и поврћа, традиционални ушећерени
ораси или чоколадни кондиторски производи у облику
бадема или хостије, обично дужих од 2cm који се уобичајено
користе на прославама као нпр.: вјенчања, причести, и сл.
само у кандираном воћу и поврћу
само традиционални ушећерени ораси или чоколадни
кондиторски производи у облику бадема или хостије, обично
дужих од 2cm који се уобичајено користе на прославама као
нпр.: вјенчања, причести, и сл
осим кандираног воћа и поврћа, традиционални ушећерени
ораси или чоколадни кондиторски производи у облику
бадема или хостије, обично дужих од 2cm који се уобичајено
користе на прославама као нпр.: вјенчања, причести, и сл.
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Број
категорије

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Ограничења/изузеци

Е 110

Сунсет жута FCF, Оранж
жута S

Е 110

Сунсет жута FCF, Оранж
жута S

50

(61)

Е 124

Ponceau 4R, Cochineal
црвена А

20

(61)

Е 124

Ponceau 4R, Cochineal
црвена А

10

(61)

само у кандираном воћу и поврћу

Е 124

Ponceau 4R, Cochineal
црвена А

50

(61)

само традиционални ушећерени ораси или чоколадни
кондиторски производи у облику бадема или хостије, обично
дужих од 2cm који се уобичајено користе на прославама као
нпр.: вјенчања, причести, и сл

Е 160д

Ликопен

30

Е 174

Сребро

quantum satis

само вањски премаз кондиторских производа

Е 175

Злато
Сорбинска киселина –
сорбати; Бензојева
киселина – бензоати; pхидроксибензоати
Сорбинска киселина –
сорбати; Бензојева
киселина – бензоати
Сумпор диоксид –
сулфити

quantum satis

само вањски премаз кондиторских производа

Е 200219
Е 200213
Е 220228

10

(61)

само у кандираном воћу и поврћу
само традиционални ушећерени ораси или чоколадни
кондиторски производи у облику бадема или хостије, обично
дужих од 2cm који се уобичајено користе на прославама као
нпр.: вјенчања, причести, и сл
осим кандираног воћа и поврћа, традиционални ушећерени
ораси или чоколадни кондиторски производи у облику
бадема или хостије, обично дужих од 2cm који се уобичајено
користе на прославама као нпр.: вјенчања, причести, и сл.

1 500

(1) (2) (5)

осим кандираног, кристализoваног или глазираног воћа и
поврћа

1 000

(1) (2)

само кандирано, кристализовано или глазирано воће и
поврће

100

(3)

само кандирано, кристализовано или глазирано воће, поврће,
анђелика и кора цитруса
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Број
категорије

Е број

Е 220228
Е 297
Е 338452
Е 338452
Е 405
Е 426
Е 432436
Е 442
Е 445
Е 459
Е 473474
Е 475
Е 476
Е 477

Назив

Сумпор диоксид –
сулфити
Фумарна киселина
Фосфорна киселина –
фосфати – ди-, три– и
полифосфати
Фосфорна киселина –
фосфати – ди-, три– и
полифосфати
Пропан-1,2-диол алгинат

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)
50

Напомене

(3)

1 000

Ограничења/изузеци

само кондиторски производи на бази глукозног сирупа
(пренос само из глукозног сирупа)
само кондиторски производи од шећера

5 000

(1) (4)

само кондиторски производи од шећера, осим кандираног
воћа

800

(1) (4)

само кандирано воће

1 500

само кондиторски производи од шећера

Хемицелулоза из соје

10 000

само желе кондиторски производи, осим желе mini cups

Полисорбати

1 000

Амонијум фосфатиди

10 000

Глицеролски естри смоле
дрвета

320

Бета-циклодекстрин
Естри сахарозе и масних
киселина,
сахароглицериди
Полиглицеролни естри
масних киселина
Полиглицерол
полирицинолеат
Пропан-1,2-диол естри
масних киселина

(1)

само кондиторски производи од шећера

quantum satis

само кондиторски производи на бази какаа
само за украсно обиљежавање кондиторских производа са
чврстом облогом, којима се даје лична нота или се користе у
промотивне сврхе
само храна у облику таблета и обложених таблета

5 000

само кондиторски производи од шећера

2 000

само кондиторски производи од шећера

5 000

само кондиторски производи на бази какаа

5 000

само кондиторски производи од шећера
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Број
категорије

Е број

Е 481482
Е 491495
Е 492
Е 520523
Е 551553
Е 900

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Ограничења/изузеци

Стеароил-2-лактилати

5 000

(1)

само кондиторски производи од шећера

Естри сорбитана

5 000

(1)

само кондиторски производи од шећера

Сорбитан тристеарат

10 000

Алуминијуми сулфати

200

(1) (38)

само кандиране трешње и вишње

quantum satis

(1)

само површинска обрада

само кондиторски производи на бази какаа

Е 902

Силицијум диоксид –
силикати
Диметил полисилоксан
Пчелињи восак, бијели и
жути
Канделила восак

Е 903

Карнауба восак

500

само као средства за полирање

Е 904

Шелак

quantum satis

само као средства за полирање

Е 905

Микрокристални восак
Хидрогенизовани поли-1децен

quantum satis

Е 950

Ацесулфам К

500

Е 951

Аспартам

2 000

само површинска обрада
само као средства за полирање за кондиторске производе од
шећера
само производи на бази какаа или сушеног воћа, смањене
енергетске вриједности или без додатог шећера
само производи на бази какаа или сушеног воћа, смањене
енергетске вриједности или без додатог шећера

Е 954

Сахарин и његове
натријумове, калијумове и
калцијумове соли

500

само производи на бази какаа или сушеног воћа, смањене
енергетске вриједности или без додатог шећера

Е 955

Сукралоза

800

само производи на бази какаа или сушеног воћа, смањене
енергетске вриједности или без додатог шећера

Е 901

Е 907

10
quantum satis

само као средства за полирање

quantum satis

само као средства за полирање

2 000
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Број
категорије

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Е 957

Тауматин

50

Е 959

Неохесперидин DC

100

Е 960

Стевиол гликозиди

270

Е 961

Неотам

65

Е 962

Со аспартам-ацесулфама

500

Е969

Адвантам

20

Е 964

Сируп полиглицитола

200 000

Е 964

Сируп полиглицитола

800 000

Е 964

Сируп полиглицитола

990 000

Е 950

Ацесулфам К

500

Е 955

Сукралоза

200

Е 961

Неотам

15

Е 950

Ацесулфам К

1 000

Е 951

Аспартам

1 000

Напомене

(60)

(11)а

Ограничења/изузеци

само производи на бази какаа или сушеног воћа, смањене
енергетске вриједности или без додатог шећера
само производи на бази какаа или сушеног воћа, смањене
енергетске вриједности или без додатог шећера
само производи на основи какаа или сушеног воћа, смањене
енергетске вриједности или без додатог шећера
само производи на бази какаа или сушеног воћа, смањене
енергетске вриједности или без додатог шећера
само производи на бази какаа или сушеног воћа, смањене
енергетске вриједности или без додатог шећера
само производи на бази какаа или сушеног воћа, смањене
енергетске вриједности или без додатог шећера
само производи на бази какаа или сушеног воћа, смањене
енергетске вриједности или без додатог шећера
само бомбони за жвакање без додатог шећера
само тврди бомбони без додатог шећера
само кондиторски производи у облику таблета смањене
енергетске вриједности
само кондиторски производи у облику таблета смањене
енергетске вриједности
само кондиторски производи у облику таблета смањене
енергетске вриједности
само намази за сендвиче на бази какаа, млијека, сушеног
воћа или масти, смањене енергетске вриједности или без
додатог шећера
само намази за сендвиче на бази какаа, млијека, сушеног
воћа или масти, смањене енергетске вриједности или без
додатог шећера
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Број
категорије

Е број

Е 952
Е 954

Назив

Цикламска киселина и
њене натријумове и
калцијумове соли
Сахарин и његове
натријумове, калијумове и
калцијумове соли

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)
500

200

Е 955

Сукралоза

400

Е 959

Неохесперидин DC

50

Е 960

Стевиол гликозиди

330

Е 961

Неотам

32

Е 962

Со аспартам-ацесулфама

1 000

Е 969

Адвантам

10

Е 950

Ацесулфам К

1 000

Е 951

Аспартам

2 000

Напомене

Ограничења/изузеци

само намази за сендвиче на бази какаа, млијека, сушеног
воћа или масти, смањене енергетске вриједности или без
додатог шећера
само намази за сендвиче на бази какаа, млијека, сушеног
(52)
воћа или масти, смањене енергетске вриједности или без
додатог шећера
само намази за сендвиче на бази какаа, млијека, сушеног
воћа или масти, смањене енергетске вриједности или без
додатог шећера
само намази за сендвиче на бази какаа, млијека, сушеног
воћа или масти, смањене енергетске вриједности или без
додатог шећера
само намази на основи какаа, млијека, сушеног воћа или
(60)
масти, смањене енергетске вриједности или без додатог
шећера,
само намази за сендвиче на бази какаа, млијека, сушеног
воћа или масти, смањене енергетске вриједности или без
додатог шећера
само намази за сендвиче на бази какаа, млијека, сушеног
(11)б (49) (50) воћа или масти, смањене енергетске вриједности или без
додатог шећера
само намази за сендвиче на бази какаа, млијека, сушеног
воћа или масти, смањене енергетске вриједности или без
додатог шећера
само кондиторски производи на бази скроба смањене
енергетске вриједности или без додатог шећера
само кондиторски производи на бази скроба смањене
енергетске вриједности или без додатог шећера
(51)
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Број
категорије

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Ограничења/изузеци

Е 954

Сахарин и његове
натријумове, калијумове и
калцијумове соли

300

Е 955

Сукралоза

1 000

Е 959

Неохесперидин DC

150

Е 961

Неотам

65

Е 969

Адвантам

20

Е 961

Неотам

3

Е 962

Со аспартам-ацесулфама

1 000

Е 964

Сируп пилоглицитола

600 000

Е 950

Ацесулфам К

500

само кондиторски производи на бази скроба смањене
енергетске вриједности или без додатог шећера
само кондиторски производи на бази скроба смањене
енергетске вриједности или без додатог шећера
само кондиторски производи на бази скроба смањене
енергетске вриједности или без додатог шећера
само кондиторски производи на бази шкроба са смањеном
енергетском вриједности или без додатог шећера
само кондиторски производи на бази скроба смањене
енергетске вриједности или без додатог шећера, као
појачивач укуса
само кондиторски производи на бази скроба смањене
енергетске вриједности или без додатог шећера
само кондиторски производи на бази скроба смањене
енергетске вриједности или без додатог шећера
само кондиторски производи без додатог шећера

Е 951

1 000

само кондиторски производи без додатог шећера

Е 955

Аспартам
Сахарин и његове
натријумове, калијумове и
калцијумове соли
Сукралоза

1 000

само кондиторски производи без додатог шећера

Е 957

Тауматин

50

само кондиторски производи без додатог шећера

Е 959

Неохесперидин DC

100

само кондиторски производи без додатог шећера

Е 954

500

(52)

(11)а (49) (50)

(52)

само кондиторски производи на бази скроба смањене
енергетске вриједности или без додатог шећера

само кондиторски производи без додатог шећера
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Број
категорије

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Е 960

Стевиол гликозиди

350

Е 961

Неотам

32

Е 962

Со аспартам-ацесулфама

500

Е 969

Адвантам

10

Е 950

Ацесулфам К

2 500

Е 951

Аспартам

6 000

Е 954

Сахарин и његове
натријумове, калијумове и
калцијумове соли

3 000

Е 955

Сукралоза

2 400

Е 959

Неохесперидин DC

400

Е 960

Стевиол гликозиди

2 000

Е 961

Неотам

200

Напомене

(60)

(11)а (49) (50)

Ограничења/изузеци

само кондиторски производи без додатог шећера
само тврди слаткиши смањене енергетске вриједности
(бомбони и лизалице)
само мекани слаткиши смањене енергетске вриједности
(бомбони који се жваћу, жвакаће гуме воћног укуса и
пјенасти производи од шећера/сљезови колачићи)
само сладић смањене енергетске вриједности
само нугат смањене енергетске вриједности
само марципан смањене енергетске вриједности
само кондиторски производи без додатог шећера
само кондиторски производи без додатог шећера
само кондиторски производи без додатог шећера
само освјеживачи даха у облику таблетица без додатог
шећера
само освјеживачи даха у облику таблетица без додатог
шећера

(52)

(60)

само освјеживачи даха у облику таблетица без додатог
шећера
само освјеживачи даха у облику таблетица без додатог
шећера
само освјеживачи даха у облику таблетица без додатог
шећера
само освјеживачи даха у облику таблетица без додатог
шећера смањене енергетске вриједности
само освјеживачи даха у облику таблетица без додатог
шећера
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Број
категорије

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Е 961

Неотам

3

Е 962

Со аспартам-ацесулфама

2 500

Е 969

Адвантам

60

Е 951

Аспартам

2 000

Е 955

Сукралоза

1 000

Е 960

Стевиол гликозиди

670

Е 961

Неотам

65

Е 969

Адвантам

20

Е 1204

Пулулан

quantum satis

Напомене

(11)а (49) (50)

(60)

Ограничења/изузеци

само освјеживачи даха у облику таблетица и јако
ароматизоване пастиле за грло без додатог шећера, као
појачивач укуса
само освјеживачи даха у облику таблетица без додатог
шећера
само освјеживачи даха у облику таблетица без додатог
шећера
само јако ароматизоване пастиле за освјежење грла без
додатог шећера
само јако ароматизоване пастиле за освјежење грла без
додатог шећера
само јако ароматизоване пастиле за освјежавање грла
смањене енергетске вриједности или без додатог шећера
само јако ароматизоване пастиле за освјежење грла без
додатог шећера
само снажно ароматизоване пастиле за грло без додатог
шећера
само мале таблетице за освјежавање даха у облику листића

(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији
(2): Максимално дозвољена количина односи се на збир, а количине су изражене као слободна киселина
(3): Максимално дозвољене количине, изражене као SО2, односе се на укупну количину из свих извора. Ако је садржај SО2
присутан у количини мањој од 10 mg/kg или 10 mg/l не треба се наводити
(4): Максимално дозвољена количина изражена је као P2O5
(5): Е 214-219: p-хидроксибензоати (PHB), највише 300 mg/kg
(11): Максимално дозвољене количине изражене су као (а) еквивалент ацесулфама К или (б) еквивалент аспартама
(49): Максимално дозвољене количине за употребу добијене су на темељу максимално дозвољених количина састојака соли,
аспартама (Е 951) и ацесулфама К (Е 950)
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Број
категорије

Е број

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
Назив
Напомене
Ограничења/изузеци
или mg/kg,
зависно од
случаја)
(50:) Mаксимално дозвољене количине за Е 951 и Е 950 не смију се прекорачити употребом соли аспартам-ацесулфама,
било самостално или у комбинацији са Е 950 или Е 951
(51): Максимално дозвољене количине за употребу изражене су као слободна киселина
(52): Максимално дозвољене количине за употребу изражене су као слободни имид
(25): Количина сваке боје, Е 122 и Е 155 не смију бити веће од 50 mg/kg или mg/l
(38): Изражено као алуминијум

05.3

(60): Изражени као еквиваленти стевиола
(61): Укупна количина Е 104, Е 110, Е 124 и боја из Групе III не смије бити већа од максимално дозвољене количине
наведене за Групу III
(72): Максимално дозвољена количина алуминијума из свих алуминијумских лакова износи 70 mg/kg. Одступајући од овог
правила, максимално дозвољена количина само за освјеживаче даха у облику таблетица износи 40 mg/kg.
Жвакаће гуме
Група
Адитиви
I.
Група
Боје за храну дозвољене у
quantum satis
(73)
II.
количини quantum satis
Боје појединачно или у
Група
смјеси чије су количине
300
(25) (73)
III.
ограничене
Група
Полиоли
quantum satis
само производи без додатог шећера
IV.
Е 104
Хинолин жута
30
(61)
Сунсет жута FCF, Оранж
Е 110
10
(61)
жута S
Ponceau 4R, Cochineal
Е 124
10
(61)
црвена А
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Број
категорије

Е број

Е 160д

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)
300

Напомене

Е 392

Ликопен
Сорбинска киселина –
сорбати; Бензојева
киселина – бензоати
Фумарна киселина
Галати, TBHQ, BHA и
BHT
Фосфорна киселина –
фосфати – ди-, три– и
полифосфати
Екстракти рузмарина

Е 405

Пропан-1,2-диол алгинат

5 000

Е 416
Е 432436

Караја гума

5 000

Полисорбати

5 000

(1)

10 000

(1)

Е 200213
Е 297
Е 310321
Е 338452

Е 473474
Е 475
Е 477
Е 481482
Е 491495
Е 551

Естри сахарозе и масних
киселина,
сахароглицериди
Полиглицеролни естри
масних киселина
Пропан-1,2-диол естри
масних киселина

1 500

Ограничења/изузеци

(1) (2)

2 000
400

(1)

quantum satis

(1) (4)

200

(46)

5 000
5 000

Стеароил-2-лактилати

2 000

(1)

Естри сорбитана

5 000

(1)

Силицијум диоксид

quantum satis

само површинска обрада
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Број
категорије

Е 552

Калцијум силикат

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)
quantum satis

Е 553а

Магнезијум силикат

quantum satis

Е 553б

Талк

quantum satis

Е 650

Цинк ацетат

1 000

Е 900

100

Е 902

Диметил полисилоксан
Пчелињи восак, бијели и
жути
Канделила восак

Е 903

Карнауба восак

1 200

Е 904

Шелак

quantum satis

само као средства за полирање

Е 905

quantum satis

само површинска обрада

2 000

само као средства за полирање

Е 927б

Микрокристални восак
Хидрогенизовани поли-1децен
Карбамид

30 000

Е 950

Ацесулфам К

800

(12)

Е 951

Аспартам

2 500

(12)

Е 955

Сукралоза

1200

(12)

Е 959

Неохесперидин DC

150

(12)

Е 957

Тауматин

10

(12)

Е 961

Неотам

3

(12)

само производи без додатог шећера
само производи са додатим шећером или полиолима, као
појачивач ароме
само производи са додатим шећером или полиолима, као
појачивач ароме
само производи са додатим шећером или полиолима, као
појачивач ароме
само производи са додатим шећером или полиолима, као
појачивач ароме
само производи са додатим шећером или полиолима, као
појачивач укуса
само производи са додатим шећером или полиолима, као

Е број

Е 901

Е 907

Назив

Напомене

Ограничења/изузеци

само површинска обрада
само површинска обрада

quantum satis

само као средства за полирање

quantum satis

само као средства за полирање
(47)

само као средства за полирање
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Број
категорије

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Ограничења/изузеци

појачивач укуса
Е 969

Адвантам

200

Е 950

Ацесулфам К

2 000

само производи са додатим шећером или полиолима, као
појачивач укуса
само производи без додатог шећера

Е 951

5 500

само производи без додатог шећера

Е 955

Аспартам
Сахарин и његове
натријумове, калијумове и
калцијумове соли
Сукралоза

3 000

само производи без додатог шећера

Е 957

Тауматин

50

само производи без додатог шећера

Е 959

Неохесперидин DC

400

само производи без додатог шећера

Е 960

Стевиол гликозиди

3 300

Е 961

Неотам

250

Е 962

Со аспартам-ацесулфама

2 000

Е 964

Сируп полиглицитола

200 000

Е 969

Адвантам
400
Глицерил триацетат
quantum satis
(триацетин)
(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији

Е 954

Е 1518

1 200

(52)

(60)

само производи без додатог шећера

само без додатог шећера
само производи без додатог шећера

(11)а (49) (50)

само производи без додатог шећера
само без додатог шећера
само производи без додатог шећера

(2): Максимално дозвољена количина односи се на збир, а количине су изражене као слободна киселина
(4): Максимално дозвољена количина изражена је као P2O5
(11): Максимално дозвољене количине изражене су као (а) еквивалент ацесулфама К или (б) еквивалент аспартама
(49): Максимално дозвољене количине за употребу добијене су на темељу највећих дозвољених количина састојака соли,
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Број
категорије

Е број

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
Назив
или mg/kg,
зависно од
случаја)
аспартама (Е 951) и ацесулфама К (Е 950)

Напомене

Ограничења/изузеци

(50): Максимално дозвољене количине за Е 951 и Е 950 не смију се прекорачити употребом соли аспартам-ацесулфама,
било појединачно или у комбинацији с Е 950 или Е 951
(52): Максимално дозвољене количине за употребу изражене су као слободни имид
(12): Ако се Е 950, Е 951, Е 955, Е 957, Е 959 и Е 961 употребљавају у гумама за жвакање у комбинацији, максимална
количина сваког адитива се смањује пропорционално.
(25): Количине сваке од боја Е 122 и Е 155 не смије бити веће од 50 mg/kg или mg/l
(46): Као збир карнозола и карнозолне киселине
(47): Максимална дозвољена количина се примјењује на све употребе на које се односи овај Правилник, укључујући
одредбе из Анекса III.
(60): Изражени као еквиваленти стевиола
(61): Укупна количина Е 104, Е 110, Е 124 и боја из Групе III не смије бити већа од максимално дозвољене количине
наведене за Групу III
(73): Максимално дозвољена количина алуминијума из свих алуминијумских лакова износи 300 mg/kg
05.4

Украси (декорације), премази и пуњења (надјеви), осим надјева на бази воћа категорије 4.2.4
Група
Адитиви
I.
Група
Боје за храну дозвољене у
quantum satis
(73)
II.
количини quantum satis
Боје појединачно или у
Група
смјеси чије су количине
500
(73)
само украси, премази и сосови, осим надјева
III.
ограничене
Боје појединачно или у
Група
смјеси чије су количине
300
(25) (73)
само надјеви
III.
ограничене
Група
Полиоли
quantum satis
само украси, премази и надјеви без додатог шећера
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Број
категорије

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Ограничења/изузеци

IV.
Група
IV.
Е 104

Полиоли

quantum satis

Хинолин жута

50

(61)

само украси, премази и сосови, осим надјева

50

(61)

само надјеви

35

(61)

само украси, премази и сосови, осим надјева

55

(61)

само украси, премази и сосови, осим надјева

50

(61)

само надјеви

35

(61)

само надјеви

55

(61)

само надјеви

Е 160б

Хинолин жута
Сунсет жута FCF, Оранж
жута S
Ponceau 4R, Cochineal
црвена А
Хинолин жута
Сунсет жута FCF, Оранж
жута S
Ponceau 4R, Cochineal
црвена А
Анато, биксин, норбиксин

Е 160д

Ликопен

30

Е 160д

Ликопен

200

Е 173

Алуминијум

quantum satis

Е 174

Сребро

quantum satis

Е 175
Е 200203
Е 200-

Злато
Сорбинска киселина –
сорбати
Сорбинска киселина –

quantum satis

Е 104
Е 110
Е 124
Е 104
Е 110
Е 124

само сосови

само украси и премази
осим црвенога премаза тврдих чоколадних кондиторских
производа премазаних шећером
осим црвенога премаза тврдих чоколадних кондиторских
производа премазаних шећером
само вањски премаз кондиторских производа од шећера за
украшавање колача и пецива
само украс чоколадних бомбона

20

1 000

(1) (2)

1 500

(1) (2) (5)

само украс чоколадних бомбона
само преливи (сирупи за палачинке, aроматизовани сирупи
за милк шејк и сладолед; слични производи)
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Број
категорије

Е број

219
Е 220228
Е 220228
Е 220228
Е 297
Е 297

Назив

сорбати; Бензојева
киселина – бензоати; pхидроксибензоати
Сумпор диоксид –
сулфити
Сумпор диоксид –
сулфити
Сумпор диоксид –
сулфити
Фумарна киселина

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

50

(3)

40

(3)

100

(3)

2 500

Е 355357
Е 392
Е 405

Пропан-1,2-диол алгинат

1 500

Е 405

Пропан-1,2-диол алгинат

5 000

Е 416

Караја гума

5 000

Е 423

Гума арабика
модификована

10 000

Е 338452

Ограничења/изузеци

само кондиторски производи на бази глукозног сирупа
(прeнос само из глукозног сирупа)
само преливи (сирупи за палачинке, ароматизовани сирупи
за милк шејк и сладолед; слични производи)
само воћни надјеви за пецива

1 000

Фумарна киселина
Фосфорна киселина –
фосфати – ди-, три– и
полифосфати
Фосфорна киселина –
фосфати – ди-, три– и
полифосфати
Адипинска киселина –
адипати
Екстракти рузмарина

Е 338452

Напомене

само надјеви и преливи за фине пекарске производе

5 000

(1) (4)

3 000

(1) (4)

само преливи (сирупи за палачинке, ароматизовани сирупи
за милк шејк и сладолед; слични производи)

2 000

(1)

само надјеви и преливи за фине пекарске производе

100

(41) (46)

само сосови
само надјеви, преливи и премази за фине пекарске производе
и дезерте
само надјеви, преливи и премази за фине пекарске производе
и дезерте

само глазуре
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Број
категорије

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Ограничења/изузеци

Е 426

октенилсукцинском
киселином
Хемицелулоза из соје

10 000

Е 427

Касија гума

2 500

Полисорбати

1 000

Амонијум фосфатиди
Естри сахарозе и масних
киселина,
сахароглицериди
Полиглицеролни естри
масних киселина
Полиглицерол
полирицинолеат
Пропан-1,2-диолни естри
масних киселина
Пропан-1,2-диолни естри
масних киселина

10 000

Стеароил-2-лактилати

5 000

(1)

Естри сорбитана

5 000

(1)

Сорбитан тристеарат
Силицијум диоксид –
силикати
Диметил полисилоксан

10 000

само кондиторски производи на бази какаа

quantum satis

само површинска обрада

Е 432436
Е 442
Е 473474
Е 475
Е 476
Е 477
Е 477
Е 481482
Е 491495
Е 492
Е 551553
Е 900

само желе кондиторски производи (осим желе mini-cups )
само надјеви, преливи и премази за фине пекарске производе
и дезерте
(1)
само кондиторски производи на бази какаа

5 000
2 000
само кондиторски производи на бази какаа

5 000
5 000

само преливи за дезерте, осим павлаке

30 000

10
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Број
категорије

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Ограничења/изузеци

Е 902

Пчелињи восак, бијели и
жути
Канделила восак

Е 903

Карнауба восак

500

Е 903

Карнауба восак

200

Е 904

Шелак

quantum satis

само као средства за полирање
само као средства за полирање малих финих пекарских
производа премазаних чоколадом
само као средства за полирање

Е 905

Микрокристални восак
Хидрогенизовани поли-1децен

quantum satis

само површинска обрада

2 000

само као средства за полирање

Е 950

Ацесулфам К

1 000

Е 951

Аспартам

2 000

Е 901

Е 907

Е 952
Е 954

Цикламска киселина и
њене натријумове и
калцијумове соли
Сахарин и његове
натријумове, калијумове и
калцијумове соли

quantum satis

само као средства за полирање

quantum satis

само као средства за полирање

само кондиторски производи на бази скроба смањене
енергетске вриједности или без додатог шећера
само кондиторски производи на бази скроба смањене
енергетске вриједности или без додатог шећера

250

(51)

само ароматизовани шлаг у спреју са смањеном енергетском
вриједности или без додатог шећера

300

(52)

само кондиторски производи на бази скроба смањене
енергетске вриједности или без додатог шећера

Е 955

Сукралоза

1 000

Е 959

Неохесперидин DC

150

Е 961

Неотам

65

Е 969

Адвантам

20

само кондиторски производи на бази скроба смањене
енергетске вриједности или без додатог шећера
само кондиторски производи на бази скроба смањене
енергетске вриједности или без додатог шећера
само кондиторски производи на бази скроба смањене
енергетске вриједности или без додатог шећера
само кондиторски производи на бази скроба смањене
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Број
категорије

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Ограничења/изузеци

енергетске вриједности или без додатог шећера
Е 961

Неотам

3

Е 962

Со аспартам-ацесулфама

1 000

Е 950

Ацесулфам К

500

само кондиторски производи на бази скроба смањене
енергетске вриједности или без додатог шећера, као
појачивач укуса
само кондиторски производи на бази скроба смањене
енергетске вриједности или без додатог шећера
само кондиторски производи без додатог шећера

Е 951

1 000

само кондиторски производи без додатог шећера

Е 955

Аспартам
Сахарин и његове
натријумове, калијумове и
калцијумове соли
Сукралоза

1 000

само кондиторски производи без додатог шећера

Е 957

Тауматин

50

само кондиторски производи без додатог шећера

Е 959

Неохесперидин DC

100

само кондиторски производи без додатог шећера

Е 960

Стевиол гликозиди

330

Е 961

Неотам

32

Е 962

Со аспартам-ацесулфама

500

Е 969

Адвантам

10

Е 950

Ацесулфам К

500

Е 951

Аспартам

2 000

Е 954

Сахарин и његове
натријумове, калијумове и
калцијумове соли

500

Е 954

500

(11)а (49) (50)

(52)

(60)

само кондиторски производи без додатог шећера

само кондиторски производи без додатог шећера
само кондиторски производи без додатог шећера

(11)а (49) (50)

само кондиторски производи без додатог шећера
само кондиторски производи без додатог шећера
само производи на бази какаа или сушеног воћа, смањене
енергетске вриједности или без додатог шећера
само производи на бази какаа или сушеног воћа, смањене
енергетске вриједности или без додатог шећера

(52)

само производи на бази какаа или сушеног воћа, смањене
енергетске вриједности или без додатог шећера

121

„Службени гласник БиХ“, број 33/18 од 22.5.2018. године

Број
категорије

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Ограничења/изузеци

Е 955

Сукралоза

800

Е 957

Тауматин

50

Е 959

Неохесперидин DC

100

Е 960

Стевиол гликозиди

270

Е 961

Неотам

65

Е 962

Со аспартам-ацесулфама

500

Е 969

Адвантам

20

Е 950

Ацесулфам К

350

само производи на бази какаа или сушеног воћа, смањене
енергетске вриједности или без додатог шећера
само производи на бази какаа или сушеног воћа, смањене
енергетске вриједности или без додатог шећера
само производи на бази какаа или сушеног воћа, смањене
енергетске вриједности или без додатог шећера
само производи на основи какаа или сушеног воћа, смањене
енергетске вриједности или без додатог шећера
само производи на бази какаа или сушеног воћа, смањене
енергетске вриједности или без додатог шећера
само производи на бази какаа или сушеног воћа, смањене
енергетске вриједности или без додатог шећера
само производи на бази какаа или сушеног воћа, смањене
енергетске вриједности или без додатог шећера
само сосови

Е 951

350

само сосови

Е 955

Аспартам
Сахарин и његове
натријумове, калијумове и
калцијумове соли
Сукралоза

450

само сосови

Е 959

Неохесперидин DC

50

само сосови

Е 961

Неотам

12

само сосови

Е 961

Неотам

25

само сосови, као појачивач укуса

Е 962

Со аспартам-ацесулфама

350

Е 969

Адвантам

4

Е 954

160

(60)

(11)а (49) (50)

(52)

само сосови

(11)б (49) (50) само сосови
само сосови

(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији
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Број
категорије

Е број

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
Назив
Напомене
Ограничења/изузеци
или mg/kg,
зависно од
случаја)
(2): Максимално дозвољена количина односи се на збир, а количине су изражене као слободна киселина
(3): Максимално дозвољене количине , изражене као SО2, односе се на укупну количину из свих извора. Ако је садржај SО2
присутан у количини мањој од 10 mg/kg или 10 mg/l не треба се наводити
(4): Максимално дозвољена количина изражена је као P2O5
(5): Е 214-219: p-хидроксибензоати (PHB), највише 300 mg/kg
(11): Максимално дозвољене количине изражене су као (а) еквивалент ацесулфама К или (б) еквивалент аспартама
(41): Изражено на количину масти
(46): Као збир карнозола и карнозолне киселине
(49): Максимално дозвољене количине за употребу добијене су на темељу максимално дозвољених количина састојака соли,
аспартама (Е 951) и ацесулфама К (Е 950)
(50:) Максимално дозвољене количине за Е 951 и Е 950 не смију се прекорачити употребом соли аспартам-ацесулфама,
било појединачно или у комбинацији са Е 950 или Е 951
(52): Максимално дозвољене количине за употребу изражене су као слободни имид
(25): Количина сваке боје Е 122 и Е 155 не смије бити већа од 50 mg/kg или mg/l
(60): Изражени као еквиваленти стевиола
(61): Укупна количина Е 104, Е 110, Е 124 и боја из Групе III не смије бити већа од максимално дозвољене количине
наведене за Групу III
(73): Максимално дозвољена количина алуминијума из свих алуминијумских лакова износи 300 mg/kg

6.

ЖИТАРИЦЕ И ПРОИЗВОДИ ОД ЖИТАРИЦА

06.1

Цијела, ломљена зрна или зрна у пахуљицама
Е 220Сумпор диоксид –
30
228
сулфити
Е 553б Талк
quantum satis

(3)

само sago и глазирани јечам
само пиринач

(3): Максимално дозвољене количине , изражене као SО2, односе се на укупну количину из свих извора. Ако је садржај SО2
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Максимално
дозвољена
количина(mg/l
Назив
Напомене
или mg/kg,
зависно од
случаја)
присутан у количини мањој од 10 mg/kg или 10 mg/l не треба се наводити

Број
категорије

Е број

06.2

Брашно и други млински производи и скробови

06.2.1

Брашно

Е 450
(IX)
Е 300

Фосфорна киселина –
фосфати – ди-, три– и
полифосфати
Фосфорна киселина –
фосфати – ди-, три– и
полифосфати
Магнезијум дихидроген
дифосфат
Аскорбинска киселина

Е 920

L-цистеин

Е 338452
Е 338452

Ограничења/изузеци

2 500

(1) (4)

20 000

(1) (4)

брашно са додатим супстанцама за дизање тијеста

15 000

(4) (81)

само брашно за дизање

quantum satis
quantum satis

(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији
(4): Максимално дозвољена количина изражена је као P2O5
(81):Укупна количина фосфата не смије премашити највећу количину за Е 338 – 452
06.2.2

06.3

Скробови
Група
Адитиви
I.
Е 220Сумпор диоксид –
осим скробова у почетној и прелазној храни за дојенчад,
50
(3)
228
сулфити
прерађеној храни на бази житарица и дјечијој храни
(3): Максимално дозвољене количине , изражене као SО2, односе се на укупну количину из свих извора. Ако је садржај SО2
присутан у количини мањој од 10 mg/kg или 10 mg/l не треба се наводити
Житарице за доручак
Група

Адитиви

124

„Службени гласник БиХ“, број 33/18 од 22.5.2018. године

Број
категорије

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Ограничења/изузеци

I.
Група
II.

Боје за храну дозвољене у
количини quantum satis

quantum satis

Група
IV.

Полиоли

quantum satis

Е 120

Cochineal, карминска
киселина, кармин

200

Е 150ц

Амонијачни карамел

quantum satis

Е 160а

Каротени

quantum satis

Е 160б

Анато, биксин, норбиксин

25

Е 160ц
Е 162
Е 163
Е 310320
Е 338452
Е 475
Е 481482

само житарице за доручак, осим екструдираних и
експандираних житних пахуљица и/или житних пахуљицa сa
укусом воћа
само житарице за доручак или производи на бази житарица,
смањене енергетске вриједности или без додатог шећера
(53)

само житарице за доручак са укусом воћа

200

(53)

само екструдиране или експандиране житарице за доручак,
или житарице за доручак са укусом воћа
само екструдиране или експандиране житарице за доручак,
или житарице за доручак са укусом воћа
само екструдиране или експандиране житарице за доручак,
или житарице за доручак са укусом воћа
само екструдиране или експандиране житарице за доручак,
или житарице за доручак са укусом воћа
само житарице за доручак са укусом воћа

Антоцијани

200

(53)

само житарице за доручак са укусом воћа

Галати, TBHQ и BHA

200

(1) (13)

само претходно термички обрађене житарице

5 000

(1) (4)

Екстракт паприке,
капсантин, капсорубин
Цвекла црвена, бетанин

Фосфорна киселина –
фосфати – ди-, три– и
полифосфати
Полиглицеролни естри
масних киселина
Стеароил-2-лактилати

quantum satis

само житарице за доручак у облику гранула

10 000
5 000

(1)
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Број
категорије

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Е 950

Ацесулфам К

1 200

Е 951

Аспартам

1 000

Е 954

Сахарин и његове
натријумове, калијумове и
калцијумове соли

100

Е 955

Сукралоза

400

Е 959

Неохесперидин DC

50

Е 960

Стевиол гликозиди

330

Е 961

Неотам

32

Е 962

Со аспартам-ацесулфама

1 000

Е 964

Сируп полиглицитола

200 000

Е 969

Адвантам

10

Напомене

Ограничења/изузеци

само житарице за доручак са садржајем влакана већим од
15% и са минимално 20% мекиња, смањене енергетске
вриједности или без додатог шећера
само житарице за доручак са садржајем влакана већим од
15% и са минимално 20% мекиња, смањене енергетске
вриједности или без додатог шећера
само житарице за доручак са садржајем влакана већим од
(52)
15% и са минимално 20% мекиња, смањене енергетске
вриједности или без додатог шећера
само житарице за доручак са садржајем влакана већим од
15% и са минимално 20% мекиња, смањене енергетске
вриједности или без додатог шећера
само житарице за доручак са садржајем влакана већим од
15% и са минимално 20% мекиња, смањене енергетске
вриједности или без додатог шећера
житарице за доручак са садржајем влакана већим од 15% и
(60)
најмање 20% мекиња, смањене енергетске вриједности или
без додатог шећера
само житарице за доручак са садржајем влакана већим од
15% и са минимално 20% мекиња, смањене енергетске
вриједности или без додатог шећера
само житарице за доручак са садржајем влакана већим од
(11)б (49) (50) 15% и са минимално 20 % мекиња, смањене енергетске
вриједности или без додатог шећера
само житарице за доручак или производи на бази жита
смањене енергетске вриједности или без додатог шећера
само житарице за доручак са садржајем влакана већим од
15% и са минимално 20% мекиња, смањене енергетске
вриједности или без додатог шећера

126

„Службени гласник БиХ“, број 33/18 од 22.5.2018. године

Број
категорије

Е број

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
Назив
Напомене
или mg/kg,
зависно од
случаја)
(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији

Ограничења/изузеци

(4): Максимално дозвољена количина изражена је као P2O5
(11): Максимално дозвољене количине изражене су као (а) еквивалент ацесулфама К или (б) еквивалент аспартама
(13): Максимално дозвољена количина изражена на количину масти
(49): Максимално дозвољене количине за употребу добијене су на темељу максимално дозвољених количина састојака соли,
аспартама (Е 951) и ацесулфама К (Е 950)
(50:) Максимално дозвољене количине за Е 951 и Е 950 не смију се прекорачити употребом соли аспартам-ацесулфама,
било појединачно или у комбинацији са Е 950 или Е 951
(52): Максимално дозвољене количине за употребу изражене су као слободни имид
(53): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији
(60): Изражени као еквиваленти стевиола
06.4

Тјестенина

06.4.1

Свјежа тјестенина
Е 270

Млијечна киселина

quantum satis

Е 300

Аскорбинска киселина

quantum satis

Е 301

Натријум аскорбат

quantum satis

Е 322

Лецитини

quantum satis

Е 330

Лимунска киселина

quantum satis

Е 334

Винска киселина (L(+)-)
Моно– и диглицериди
масних киселина
Глуконо-делта-лактон

quantum satis

Е 471
Е 575
06.4.2

quantum satis
quantum satis

Сушена тјестенина
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Број
категорије

Е број

Група
I.
06.4.3

Напомене

Ограничења/изузеци

само тјестенина без глутена и/или тјестенина намијењена
хипопротеинској исхрани, у складу са посебним прописима
који регулишу предметну област

Адитиви

Свјежа претходно термички обрађена тјестенина
Е 270

Млијечна киселина

quantum satis

Е 300

Аскорбинска киселина

quantum satis

Е 301

Натријум аскорбат

quantum satis

Е 322

Лецитини

quantum satis

Е 330

Лимунска киселина

quantum satis

Е 334

Винска киселина (L(+)-)
Моно– и диглицериди
масних киселина
Глуконо-делта-лактон

quantum satis

Е 471
Е 575
06.4.4

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Њоке од кромпира
Група
Адитиви
I.
Е 200Сорбинска киселина –
203
сорбати
Е 270
Млијечна киселина
Естри масних киселина
Е 304
аскорбинске киселине
Е 330
Лимунска киселина

quantum satis
quantum satis
осим свјежих расхлађених њока од кромпира
1 000

(1)

quantum satis

само свјеже расхлађене њоке од кромпира

quantum satis

само свјеже расхлађене њоке од кромпира

quantum satis

само свјеже расхлађене њоке од кромпира

Е 334

Винска киселина (L(+)-)

quantum satis

само свјеже расхлађене њоке од кромпира

Е 471

Моно- и диглицериди

quantum satis

само свјеже расхлађене њоке од кромпира
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Број
категорије

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Ограничења/изузеци

масних киселина
06.4.5

Пуњења (надјеви) за пуњену тјестенину (равиоли и слично)
Група
Адитиви
I.
Е 200Сорбинска киселина –
1 000
(1) (2)
203
сорбати
Е 392
Екстракти рузмарина
250
(41) (46)

само у надјевима за пуњену сушену тјестенину

(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији
(2): Максимално дозвољена количина односи се на збир, а количине су изражене као слободна киселина
(41): Изражено на количину масти
(46): Као збир карнозола и карнозолне киселине
06.5

Резанци
Група
Адитиви
I.
Група
Боје за храну дозвољене у
II.
количини quantum satis
Фосфорна киселина –
Е 338фосфати – ди-, три– и
452
полифосфати
Е 450
Магнезијум дихидроген
(IX)
дифосфат
Е 426

Хемицелулоза из соје

quantum satis
2 000

(1) (4)

2 000

(4) (81)

10 000

само упаковани готови оријентални резанци за продају на
мало

(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији
(4): Максимално дозвољена количина изражена је као P2O5
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Број
категорије

06.6

Е број

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
Назив
Напомене
Ограничења/изузеци
или mg/kg,
зависно од
случаја)
(81):Укупна количина фосфата не смије премашити максималну количину за Е 338 – 452

Тијесто
Група
Адитиви
I.
Група
Боје за храну дозвољене у
II.
количини quantum satis
Боје појединачно или у
Група
смјеси чије су количине
III.
ограничене
Е 104
Хинолин жута
Сунсет жута FCF, Оранж
Е 110
жута S
Ponceau 4R, Cochineal
Е 124
црвена А
Е 160б Анато, биксин, норбиксин
Е 160д
Е 200203
Е 200203
Е 338452
Е 450
(IX)
Е 900

Ликопен
Сорбинска киселина –
сорбати
Сорбинска киселина –
сорбати
Фосфорна киселина –
фосфати – ди-, три– и
полифосфати
Магнезијум дихидроген
дифосфат
Диметил полисилоксан

quantum satis
само тијесто за премазе

500
50

(61)

35

(61)

55

(61)

20

само тијесто за премазе

30

само тијесто за премазе

2 000

(1) (2)

2 000

(1) (2)

12 000

(1) (4)

12 000

(4) (81)

10
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Број
категорије

Е број

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
Назив
Напомене
или mg/kg,
зависно од
случаја)
(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији

Ограничења/изузеци

(2): Максимално дозвољена количина односи се на збир, а количине су изражене као слободна киселина
(4): Максимално дозвољена количина изражена је као P2O5
(61): Укупна количина Е 104, Е 110, Е 124 и боја из Групе III не смије бити већа од максимално дозвољене количине
наведене за Групу III
(81):Укупна количина фосфата не смије премашити максималну количину за Е 338 – 452
06.7

Претходно термички обрађене или прерађене житарице
Група
Адитиви
I.
Група
Боје за храну дозвољене у
quantum satis
II.
количини quantum satis
Е 200Сорбинска киселина –
200
(1) (2)
203
сорбати
Е 200Сорбинска киселина –
2 000
(1) (2)
203
сорбати
Е 310Галати, TBHQ и BHA
200
(1)
320
Е 426
Е 471
Е 472а
Е 481482

Хемицелулоза из соје
Моно– и диглицериди
масних киселина
Естри сирћетне киселине
моно– и диглицериди
масних киселина
Стеароил-2-лактилати

само палента
само Semmelknödelteig
само претходно термички обрађене куване житарице

10 000

само претходно упакован пиринач и производи од пиринча
за продају на мало

quantum satis

само пиринач за брзо кување

quantum satis

само пиринач за брзо кување

4 000

(2)

само пиринач за брзо кување

(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији
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Максимално
дозвољена
количина(mg/l
Назив
Напомене
Ограничења/изузеци
или mg/kg,
зависно од
случаја)
(2): Максимално дозвољена количина односи се на збир, а количине су изражене као слободна киселина

Број
категорије

Е број

07.

ПЕКАРСКИ ПРОИЗВОДИ

07.1

Хљеб и пецива
Група
Адитиви
I.
Е 150аКарамели
д

осим производа из 7.1.1 и 7.1.2
quantum satis

само хљеб са сладом

Е 200203

Сорбинска киселина –
сорбати

2 000

(1) (2)

само претходно упакован нарезан хљеб и ражени хљеб,
полупечен, претходно упаковани пекарски производи за
продају на мало и хљеб смањене енергетске вриједности за
продају на мало

Е 280283

Пропионска киселина –
пропионати

3 000

(1) (6)

само претходно упакован нарезани хљеб и ражени хљеб

Е 280283

Пропионска киселина –
пропионати

2 000

(1) (6)

само хљеб смањене енергетске вриједности, полупечени
претходно упаковани хљеб и претходно упакована
пецива,тортиље и pitta хљеб, прeтходно упаковани
palsebrǿǿd, boller и dansk flutes

Е 280283

Пропионска киселина –
пропионати
Фосфорна киселина –
фосфати – ди-, три– и
полифосфати

1 000

(1) (6)

само претходно упаковани хљеб

20 000

(1) (4)

само хљеб са содом

Е 338452
Е 450

Дифосфати

12 000

(4)

само претходно упакована тијеста од квасца која се чувају у
хладњаку и користе као основа за припрему pizza, пита од
јаја, воћних пита и сличних производа

Е 450
(IX)

Магнезијум дихидроген
дифосфат

15 000

(4) (81)

само тијесто за pizzu (смрзнуто или расхлађено) и ‚ tortilla‘
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Број
категорије

Е број

Е 481482
Е 483

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Стеароил-2-лактилати

3 000

Стеарил тартарат

4 000

Напомене

(1)

Ограничења/изузеци

осим производа из 7.1.1 и 7.1.2
осим производа из 7.1.1 и 7.1.2

(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији
(2): Максимално дозвољена количина односи се на збир, а количине су изражене као слободна киселина

07.1.1

(4): Максимално дозвољена количина изражена је као P2O5
(6): Пропионска киселина и њене соли могу бити присутни у одређеним ферментисаним производима, а настају поступком
ферментације у складу сa добром произвођачком праксом
Хљеб припремљен искључиво од сљедећих састојака: пшеничног брашна, воде, квасца или средстава за дизање тијеста, соли
Е 260

Сирћетна киселина

quantum satis

Е 261

Калијум ацетат

quantum satis

Е 262

Натријум ацетати

quantum satis

Е 263

Калцијум ацетат

quantum satis

Е 270

Млијечна киселина

quantum satis

Е 300

Аскорбинска киселина

quantum satis

Е 301

Натријум аскорбат

quantum satis

Е 302

quantum satis

Е 322

Калцијум аскорбат
Естри масних киселина
аскорбинске киселине
Лецитини

Е 325

Натријум лактат

quantum satis

Е 326

Калијум лактат

quantum satis

Е 327

Калцијум лактат

quantum satis

Е 304

quantum satis
quantum satis
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Број
категорије

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Ограничења/изузеци

Моно– и диглицериди
quantum satis
масних киселина
Естри сирћетне киселине
Е 472а моно– и диглицерида
quantum satis
масних киселина
Естри винске киселине
Е 472д моно– и диглицерида
quantum satis
масних киселина
Моно– и диацетилни
естри винске киселине
Е 472е
quantum satis
моно– и диглицерида
масних киселина
Смјеса естара сирћетне и
винске киселине моно– и
Е 472ф
quantum satis
диглицерида масних
киселина
Pain courant français; Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek
Е 471

07.1.2

Е 260

Сирћетна киселина

quantum satis

Е 261

Калијум ацетат

quantum satis

само Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

Е 262

Натријум ацетати

quantum satis

само Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

Е 263

Калцијум ацетат

quantum satis

само Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

Е 270

Млијечна киселина

quantum satis

само Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

Е 300

Аскорбинска киселина

quantum satis

Е 301

Натријум аскорбат

quantum satis

само Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

Е 302

Калцијум аскорбат

quantum satis

само Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek
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Број
категорије

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Ограничења/изузеци

Е 322

Естри масних киселина
аскорбинске киселине
Лецитини

Е 325

Натријум лактат

quantum satis

само Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

Е 326

Калијум лактат

quantum satis

само Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

Е 304

само Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

quantum satis
quantum satis

Е 327

07.2

Калцијум лактат
quantum satis
само Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek
Моно– и диглицериди
Е 471
quantum satis
масних киселина
Фини пекарски производи (колачи, кекс, слани, слатки и зачињени)
Група
Адитиви
I.
Група
Боје за храну дозвољене у
quantum satis
II.
количини quantum satis
Боје појединачно или у
Група
смјеси чије су количине
200
(25) (76)
III.
ограничене
Група
само производи смањене енергетске вриједности или без
Полиоли
quantum satis
IV.
додатог шећера
Е 160б Анато, биксин, норбиксин 10
Е 160д
Е 200203
Е 220228
Е 280283

Ликопен
Сорбинска киселина –
сорбати
Сумпор диоксид –
сулфити
Пропионска киселина –
пропионати

25
2 000

(1) (2)

само са активношћу воде већом од аw0,65

50

(3)

само суви кекс

2 000

(1) (6)

само претходно упаковани фини пекарски производи
(укључујући кондиторске производе са брашном) са
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Број
категорије

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Ограничења/изузеци

активношћу воде већом од аw 0,65
Е 310320

Галати, TBHQ и BHA

200

(1)

20 000

(1) (4)

15 000

(4) (81)

200

(41) (46)

Е 450
(IX)
Е 392

Фосфорна киселина –
фосфати – ди-, три– и
полифосфати
Магнезијум дихидроген
дифосфат
Екстракти рузмарина

Е 405

Пропан-1,2-диол алгинат

2 000

Е 426

Хемицелулоза из соје

10 000

Е 432436

Полисорбати

3 000

(1)

10 000

(1)

Е 338452

Е 473474
Е 475
Е 477
Е 481482
Е 483
Е 491495
Е 541

Естри сахарозе и масних
киселина,
сахароглицериди
Полиглицеролни естри
масних киселина
Пропан-1,2-диолни естри
масних киселина

само смјесе за колаче

само претходно упаковани фини пекарски производи за
продају на мало

10 000
5 000

Стеароил-2-лактилати

5 000

Стеарил тартарат

4 000

Естри сорбитана

10 000

(1)

Натријум алуминијум

400

(38)

(1)

само бисквитни производи произведени од сегмената у
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Број
категорије

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

фосфат, кисели

Ограничења/изузеци

контрастним бојама који су повезани џемом или премазом
од желеа и обложени ароматизованом шећерном пастом
(максимално дозвољена количина односи се само на
бисквитни дио производа)
само као средства за полирање малих финих пекарских
производа премазаних чоколадом
само као средства за полирање малих финих пекарских
производа премазаних чоколадом
само као средства за полирање малих финих пекарских
производа премазаних чоколадом
само као средства за полирање малих финих пекарских
производа премазаних чоколадом
само корнети и вафли за сладолед без додатог шећера

Е 901

Пчелињи восак, бијели и
жути

quantum satis

Е 902

Канделила восак

quantum satis

Е 903

Карнауба восак

200

Е 904

Шелак

quantum satis

Е 950

2 000

Е 955

Ацесулфам К
Сахарин и његове
натријумове, калијумове и
калцијумове соли
Сукралоза

800

само корнети и вафли за сладолед без додатог шећера

Е 959

Неохесперидин DC

50

само корнети и вафли за сладолед без додатог шећера

Е 961

Неотам

60

само корнети и вафли за сладолед без додатог шећера

Е 950

Ацесулфам К

2 000

само essoblaten – обланде

Е 951

1 000

само essoblaten – обланде

Е 955

Аспартам
Сахарин и његове
натријумове, калијумове и
калцијумове соли
Сукралоза

Е 960

Стевиол гликозиди

330

Е 954

Е 954

800

800

(52)

(52)

само корнети и вафли за сладолед без додатог шећера

само essoblaten – обланде
само essoblaten – обланде

800
(60)

само essoblaten – обланде
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Број
категорије

Е 961

Неотам

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)
60

Е 962

Со аспартам-ацесулфама

1 000

Е 969

Адвантам

10

Е 950

Ацесулфам К

1 000

Е 951

Аспартам

1 700

Е број

Е 952
Е 954

Назив

Цикламска киселина и
њене натријумове и
калцијумове соли
Сахарин и његове
натријумове, калијумове и
калцијумове соли

Напомене

Ограничења/изузеци

само essoblaten – обланде
(11)б (49) (50) само essoblaten – обланде
само essoblaten – облате
само фини пекарски производи за посебне прехрамбене
потребе
само фини пекарски производи за посебне прехрамбене
потребе

1 600

(51)

само фини пекарски производи за посебне прехрамбене
потребе

170

(52)

само фини пекарски производи за посебне прехрамбене
потребе

Е 955

Сукралоза

700

Е 959

Неохесперидин DC

150

Е 961

Неотам

55

Е 962

Со аспартам-ацесулфама

1 000

Е 969

Адвантам

17

Е 964

Сируп полиглицитола

300 000

(11)а (49) (50)

само фини пекарски производи за посебне прехрамбене
потребе
само фини пекарски производи за посебне прехрамбене
потребе
само фини пекарски производи за посебне прехрамбене
потребе
само фини пекарски производи за посебне прехрамбене
потребе
само фини пекарски производи за посебне прехрамбене
потребе
само производи смањене енергетске вриједности или без
додатих шећера

(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији
(2): Максимално дозвољена количина односи се на збир, а количине су изражене као слободна киселина
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Број
категорије

Е број

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
Назив
Напомене
Ограничења/изузеци
или mg/kg,
зависно од
случаја)
(3): Максимално дозвољене количине изражене су као SО2 и односе се на укупну количину доступну из свих извора, а за
SО2 до 10 mg/l сматра се да није присутан.
(4): Максимално дозвољена количина изражена је као P2O5
(6): Пропионска киселина и њене соли могу бити присутни у одређеним ферментисаним производима, а настају поступком
ферментације у складу са добром произвођачком праксом
(11): Максимално дозвољене количине изражене су као (а) еквивалент ацесулфама К или (б) еквивалент аспартама
(41): Изражено на количину масти
(49): Максимално дозвољене количине за употребу добијене су на темељу максимално дозвољених количина састојака соли,
аспартама (Е 951) и ацесулфама К (Е 950)
(50:) Максимално дозвољене количине за Е 951 и Е 950 не смију се прекорачити употребом соли аспартам-ацесулфама,
било самостално или у комбинацији са Е 950 или Е 951
(51): Максимално дозвољене количине за употребу изражене су као слободна киселина
(52): Максимално дозвољене количине за употребу изражене су као слободни имид
(25): Количина сваке боје Е 122, и Е 155 не смију бити већа од 50 mg/kg или mg/l
(38): Изражено као алуминијум
(46): Као збир карнозола и карнозолне киселине
(60): Изражени као еквиваленти стевиола
(76): Максимално дозвољена количина алуминијума из алуминијумских лакова адитива Е 120 (Cochineal, карминска
киселина, кармин) износи 5 mg/kg. Не смију се употребљавати никакви други алуминијумски лакови.
(81): Укупна количина фосфата не смије премашити максималну количину за Е 338 – 452

08.

МЕСО

08.1

Свјеже месо, искључујући месне производе у складу са посебним прописима који регулишу предметну област
Е 129

Алура црвена АC

quantum satis

само за означавање здравствене исправности

Е 133

Брилијант плава FCF

quantum satis

само за означавање здравствене исправности
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Број
категорије

Е број

Е 155
08.2

Назив

Браон НT

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)
quantum satis

Напомене

Ограничења/изузеци

само за означавање здравствене исправности

Месни производи у складу са посебним прописима који регулишу предметну област
само производи врсте „merquez“, salsicha fresca, butifarra
Е 100
Куркумин
20
fresca, longaniza fresca, chorizo fresco
само breakfast sausages са најмањим садржајем житарица од
6%, burger meat са најмањим садржајем поврћа и/или
житарица од 4% помијешаних са месом (у тим производима
месо мора бити мљевено тако да мишић и масно ткиво буду
Cochineal, карминска
Е 120
100
(66)
у цијелости распршени тако да влакна чине емулзију са
киселина, кармин
мастима, дајући тим производима њихов типичан изглед),
производи врсте merguez, salsicha fresca, mici, butifarra
fresca, longaniza fresca, chorizo fresco, ћевапчићи и
пљескавице
само breakfast sausages са најмањим садржајем житарица од
6% и burger meat (месо за пљескавице) са најмањим
садржајем поврћа и/или житарица од 4% помијешаних са
Е 129
Алура црвена АC
25
месом; у тим производима месо мора бити мљевено на начин
да мишић и масно ткиво буду у цијелости распршени тако да
влакна чине емулзију са мастима, дајући тим производима
њихов типичан изглед
само breakfast sausages са најмањим садржајем житарица од
6%, burger meat са најмањим садржајем поврћа и/или
житарица од 4% помијешаних са месом (у тим производима
Е 150амесо мора бити мљевено тако да мишић и масно ткиво буду
Карамели
quantum satis
д
у цијелости распршени тако да влакна чине емулзију са
масти, дајући тим производима њихов типичан изглед),
производи врсте merguez, salsicha fresca, mici, butifarra
fresca, longaniza fresca, chorizo fresco
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Број
категорије

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Е 160ц

Екстракт паприке

10

Е 162

Цвекла црвена

quantum satis

Е 220228

Сумпор диоксид –
сулфити

450

(1) (3)

Е 220228

Сумпор диоксид –
сулфити

450

(1) (3)

Е 249250

Нитрити

150

Е 260

Сирћетна киселина

quantum satis

Е 261

Калијум ацетати

quantum satis

Е 262

Натријум ацетати

quantum satis

Е 263

Калцијум ацетат

quantum satis

Е 270

Млијечна киселина

quantum satis

(7)

Ограничења/изузеци

само производи врсте merguez, salsicha fresca, butifarra
fresca, longaniza fresca, chorizo fresco бифтеци, soutzoukaki,
кебаб
само производи врсте merguez, salsicha fresca, butifarra
fresca, longaniza fresca, chorizo fresco, бифтеци, soutzoukaki,
кебаб
само breakfast sausages ; burger meat (месо за пљескавице) са
најмањим садржајем поврћа и/или житарица од 4%
помијешаних са месом
само salsicha fresca, butifarra fresca, longaniza fresca
Само lomode cerdo adobado, pinshomoruno, careta de
cerdoadobada, castilla de cerdo adobada, Kasseler, Brate,
Surfleisch, toorvorst,šašlokk, ahjupraad, kielbasa surowa biala,
kielbasa surowa metka i tatar wolowy (danie tatarskie) i golonka
peklowana
само упаковани производи свјежег мљевеног меса и месни
производи којима су додати други састојци осим адитива
или соли
само упаковани производи свјежег мљевеног меса и месни
производи којима су додати други састојци осим адитива
или соли
само упаковани производи свјежег мљевеног меса и месни
производи којима су додати други састојци осим адитива
или соли
само упаковани производи свјежег мљевеног меса и месни
производи којима су додати други састојци осим адитива
или соли
само упаковани производи свјежег мљевенога меса и месни

141

„Службени гласник БиХ“, број 33/18 од 22.5.2018. године

Број
категорије

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Е 300

Аскорбинска киселина

quantum satis

Е 301

Натријум аскорбат

quantum satis

Е 302

Калцијум аскорбат

quantum satis

Е 325

Натријум лактат

quantum satis

Е 326

Калијум лактат

quantum satis

Е 327

Калцијум лактат

quantum satis

Е 330

Лимунска киселина

quantum satis

Е 331

Натријум цитрати

quantum satis

Е 332

Калијум цитрати

quantum satis

Напомене

Ограничења/изузеци

производи којима су додати други састојци осим адитива и
соли
само gehakt упаковани производи свјежег мљевеног меса и
месни производи којима су додати други састојци осим
адитива или соли
само gehak упаковани производи свјежег мљевеног меса и
месни производи којима су додати други састојци осим
адитива или соли
само gehakt упаковани производи свјежег мљевеног меса и
месни производи којима су додати други састојци осим
адитива или соли
само упаковани производи свјежег мљевеног меса и месни
производи којима су додати други састојци осим адитива
или соли
само упаковани производи свјежег мљевеног меса и месни
производи којима су додати други састојци осим адитива
или соли
само упаковани производи свјежег мљевеног меса и месни
производи којима су додати други састојци осим адитива
или соли
само gehakt упаковани производи свјежег мљевеног меса и
месни производи којима су додати други састојци осим
адитива или соли
само gehakt упаковани производи свјежег мљевеног меса и
месни производи којима су додати други састојци осим
адитива или соли
само gehakt упаковани производи свјежег мљевеног меса и
месни производи којима су додати други састојци осим
адитива или соли
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Број
категорије

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Е 333

Калцијум цитрати

quantum satis

Е 338452

Фосфорна киселина –
фосфати – ди-, три– и
полифосфати

5 000

Е 401

Натријум алгинат

quantum satis

Е 402

Калијум алгинат

quantum satis

Е 403

Амонијум алгинат

quantum satis

Е 404

Калцијум алгинат

quantum satis

Напомене

(1) (4)

Ограничења/изузеци

само gehakt упаковани производи свјежег мљевеног меса и
месни производи којима су додати други састојци осим
адитива или соли
само breakfast sausages : у тим производима месо мора бити
мљевено тако да мишић и масно ткиво буду у цијелости
распршени тако да влакна чине емулзију са мастима, дајући
тим производима њихов типичан изглед; финска сољена
божићна шунка, burger meat са најмањим садржајем поврћа
и/или житарица од 4% помијешаних са месом, Kasseler,
Bräte, Surfleisch, toorvorst, šašlõkk и ahjupraad, Bílá klobása,
Vinná klobása, Sváteční klobása и Syrová klobása
само производи у које су убризгани састојци; месни
производи који се састоје од међусобно помијешаних
дијелова меса са којима се поступало на различите начине:
мљевењем, резањем или прерадом. Осим сљедећих
производа: бифтеци, soutzoukaki, кебаб, gyros и souvlaki
само производи у које су убризгани састојци; месни
производи који се састоје од међусобно помијешаних
дијелова меса са којима се поступало на различите начине:
мљевењем, резањем или прерадом. Осим сљедећих
производа: бифтеци, soutzoukaki, кебаб, gyros и souvlaki
само производи у које су убризгани састојци; месни
производи који се састоје од међусобно помијешаних
дијелова меса са којима се поступало на различите начине:
мљевењем, резањем или прерадом. Осим сљедећих
производа: бифтеци, soutzoukaki, кебаб, gyros и souvlaki
само производи у које су убризгани састојци; месни
производи који се састоје од међусобно помијешаних
дијелова меса са којима се поступало на различите начине:
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Број
категорије

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Е 407

Карагенан

quantum satis

Е 407а

Прерађена морска алга,
euchema

quantum satis

Е 410

Каруба гума

quantum satis

Е 412

Гуар гума

quantum satis

Е 413

Трагакант

quantum satis

Е 415

Ксантан гума

quantum satis

Напомене

Ограничења/изузеци

мљевењем, резањем или прерадом. Осим сљедећих
производа: бифтеци, soutzoukaki, кебаб, gyros и souvlaki
само производи у које су убризгани састојци; месни
производи који се састоје од међусобно помијешаних
дијелова меса са којима се поступало на различите начине:
мљевењем, резањем или прерадом. Осим сљедећих
производа: бифтеци, soutzoukaki, кебаб, gyros и souvlaki
само производи у које су убризгани састојци; месни
производи који се састоје од међусобно помијешаних
дијелова меса са којима се поступало на различите начине:
мљевењем, резањем или прерадом. Осим сљедећих
производа: бифтеци, soutzoukaki, кебаб, gyros и souvlaki
само производи у које су убризгани састојци; месни
производи који се састоје од међусобно помијешаних
дијелова меса са којима се поступало на различите начине:
мљевењем, резањем или прерадом. Осим сљедећих
производа: бифтеци, soutzoukaki, кебаб, gyros и souvlaki
само производи у које су убризгани састојци; месни
производи који се састоје од међусобно помијешаних
дијелова меса са којима се поступало на различите начине:
мљевењем, резањем или прерадом. Осим сљедећих
производа: бифтеци, soutzoukaki, кебаб, gyros и souvlaki
само производи у које су убризгани састојци; месни
производи који се састоје од међусобно помијешаних
дијелова меса с којима се поступало на различите начине:
мљевењем, резањем или прерадом. Осим сљедећих
производа: бифтеци, soutzoukaki, кебаб, gyros и souvlaki
самопроизводи у које су убризгани састојци; месни
производи који се састоје од међусобно помијешаних
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Број
категорије

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Е 500

Натријум карбонати

quantum satis

Е 553б

Талк

quantum satis

Е 1414

Ацетиловани дискроб
фосфат

quantum satis

1442

Хидрокси пропил дискроб
фосфат

quantum satis

Напомене

Ограничења/изузеци

дијелова меса са којима се поступало на различите начине:
мљевењем, резањем или прерадом. Осим сљедећих
производа: бифтеци, soutzoukaki, кебаб, gyros и souvlaki
само производи од меса перади, mici, бифтеци, soutzoukaki,
кебаб, seftalia , ћевапчићи и пљескавице
само површинска обрада кобасица
само производи у које су убризгани састојци; месни
производи који се састоје од међусобно помијешаних
дијелова меса са којима се поступало на различите начине:
мљевењем, резањем или прерадом, gyros , souvlaki, бифтеци,
soutzoukaki, кебаб и seftalia
само производи у које су убризгани састојци; месни
производи који се састоје од међусобно помијешаних
дијелова меса са којима се поступало на различите начине:
мљевењем, резањем или прерадом, gyros , souvlaki, бифтеци,
soutzoukaki, кебаб и seftalia

(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији
(3): Максимално дозвољене количине , изражене као SО2, односе се на укупну количину из свих извора. Ако је садржај SО2
присутан у количини мањој од 10 mg/kg или 10 mg/l не треба се наводити
(4): Максимално дозвољена количина изражена је као P2O5

08.3
08.3.1

(7): Maксимално дозвољена количина која се смије додати током производње изражена као NaNO2 или NаNО3
(66): Максимално дозвољена количина алуминијума из алуминијумских лакова адитива Е 120 (Cochineal, карминска
киселина , кармин) износи 1,5 mg/kg. Употреба других алуминијумских лакова није дозвољена.
Производи од меса
Термички нетретирано прерађено месо
Група
Адитиви
I.
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Број
категорије

Е 100

Куркумин

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)
20

Е 100

Куркумин

quantum satis

само pasturmas

Е 101

Рибофлавини
Сунсет жута FCF, Оранж
жута S
Cochineal, карминска
киселина, кармин
Cochineal, карминска
киселина, кармин
Cochineal, карминска
киселина, кармин
Ponceau 4R, Cochineal
црвена А

quantum satis

само pasturmas

15

само sobrasada

50

само кобасица chorizo/salchichon

Карамели

quantum satis

само кобасице

Каротени
Екстракт паприке,
капсантин, капсорубин
Цвекла црвена, бетанин
Сорбинска киселина –
сорбати; бензојева
киселина – бензоати; pхидроксибензоати

20

само кобасице

10

само кобасице

quantum satis

само кобасице

quantum satis

(1) (2)

само површинска обрада сувомеснатих производа

Е 235

Натамицин

1

(8)

само површинска обрада сушених кобасица од саламуреног
меса

Е 249250

Нитрити

150

(7)

Е број

Е 110
Е 120
Е 120
Е 120
Е 124
Е 150ад
Е 160а
Е 160ц
Е 162
Е 200219

Назив

100

Напомене

само кобасице

(66)

само кобасице
само кобасица chorizo/salchichon

200
quantum satis

Ограничења/изузеци

(66)

само pasturmas
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Број
категорије

Е број

Е 251252
Е 310320

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Ограничења/изузеци

Нитрати

150

(7)

Галати, TBHQ и BHA

200

(1) (13)

само дехидрисано месо

500

(9)

само сољени производи и конзервисани производи

500

(9)

само сољени производи и конзервисани производи

5 000

(1) (4)

100

(46)

Е 392

Изокарбоксинска
киселина
Натријум изоаскорбат
Фосфорна киселина –
фосфати – ди-, три– и
полифосфати
Екстракти рузмарина

Е 392

Екстракти рузмарина

15

(46)

Е 392

Екстракти рузмарина

150

(41) (46)

Е 392

Екстракти рузмарина

150

(46)

Е 553б

Талк

quantum satis

површинска обрада кобасица

Е 959

Неохесперидин DC

5

само као појачивач укуса

Е 315
Е 316
Е 338452

само сушене кобасице
само месо са највише 10% удјела масти искључујући сушене
кобасице
само месо са више од 10% удјела масти искључујући сушене
кобасице
само дехидрисано месо

(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији
(2): Максимално дозвољена количина односи се на збир, а количине су изражене као слободна киселина
(4): Максимално дозвољена количина изражена је као P2O5
(7): Mаксимална количина која се може додати током производње изражена као NaNO2 или NаNО3
(8): mg/dm2 површине, није присутан на дубини од 5 mm
(9): Е 315 и Е 316 дозвољени су појединачно или у комбинацији ; Максимално дозвољена количина изражена је као
изоаскорбинска киселина
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Број
категорије

Е број

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
Назив
Напомене
или mg/kg,
зависно од
случаја)
(13): Максимално дозвољена количина изражена на основу масти

Ограничења/изузеци

(41): Изражено на количину масти

08.3.2

(46): Као збир карнозола и карнозолне киселине
(66): Максимално дозвољена количина алуминијума из алуминијумских лакова адитива Е 120 (Cochineal, карминска
киселина, кармин) износи 1,5 mg/kg. Не смију се употребљавати никакви други алуминијумски лакови.
Термички третирано прерађено месо
Група
осим foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, Libamáj,
Адитиви
I.
libamáj egészben, libamáj tömbben
само кобасице, паштете и terrines (сложени обликовани
Е 100
Куркумин
20
месни производ)
Cochineal, карминска
само кобасице, паштете и terrines (сложени обликовани
Е 120
100
(66)
киселина, кармин
месни производ)
Е 129
Алура црвена АG
25
само luncheon meat
Е 150асамо кобасице, паштете и terrines (сложени обликовани
Карамели
quantum satis
д
месни производ)
само кобасице, паштете и terrines (сложени обликовани
Е 160а Каротени
20
месни производ)
Екстракт паприке,
само кобасице, паштете и terrines (сложени обликовани
Е 160ц
10
капсантин, капсорубин
месни производ)
само кобасице, паштете и terrines (сложени обликовани
Е 162
Цвекла црвена, бетанин
quantum satis
месни производ)
Е 200Сорбинска киселина –
203;
сорбати; p1 000
(1) (2)
само паштета
214хидроксибензоати
219
Е 200Сорбинска киселинаСамо површинска обрада сушених кобасица од саламуреног
quantum satis
(1) (2)
219
сорбати, бензојева
меса
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Број
категорије

Е број

Назив

Е 200203

киселина-бензоати, pхидроксибензоати
Сорбинска киселина –
сорбати

Е 210213

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Ограничења/изузеци

1 000

(1) (2)

само аспик (хладетина)

Бензојева киселина –
бензоати

500

(1) (2)

само аспик (хладетина)

Е 235

Натамицин

1

(8)

Е 243

Етил лауроил аргинат

160

Нитрити

150

(7) (59)

осим стерилизованих месних производа (Fо > 3,00)

Нитрити

100

(7) (58) (59)

само стерилизовани месни производи (Fо > 3,00)

Е 300

Аскорбинска киселина

quantum satis

Е 301

Натријум аскорбат

quantum satis

Е 315

Изоаскорбинска киселина

500

(9)

Е 316

Натријум изоаскорбат

500

(9)

Е 310320

Галати, TBHQ и BHA

200

(1) (13)

само дехидрисано месо

Е 338452

Фосфорна киселина –
фосфати – ди-, три– и
полифосфати

5 000

(1) (4)

осим foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras / Libamáj,
libamáj egészben, libamáj tömbben

Е 249250
Е 249250

само површинска обрада сушених кобасица од саламуреног
меса
осим eмулгованих кобасица, димљених кобасица и јетрене
паштете

само foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras / Libamáj,
libamáj egészben, libamáj tömbben
само foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras / Libamáj,
libamáj egészben, libamáj tömbben
само саламурени месни производи и конзервисани месни
производи
само саламурени месни производи и конзервисани месни
производи
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Број
категорије

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Ограничења/изузеци

Е 385

Калцијум динатријум
етилен диамин
тетраацетат (Калцијум
динатријум EDTA)

250

Е 392

Екстракти рузмарина

15

(46)

Е 392

Екстракти рузмарина

150

(41) (46)

Е 392

Екстракти рузмарина

100

(46)

само месо са највише 10% удјела масти искључујући сушене
кобасице
само месо са више од 10% удјела масти искључујући сушене
кобасице
само сушене кобасице

Е 392

Екстракти рузмарина

150

(46)

само дехидрисано месо

Е 427

Касија гума
Сахарозни естри масних
киселина,
сахароглицериди

1 500
5 000

(1) (41)

осим foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras / Libamáj,
libamáj egészben, libamáj tömbben

Стеароил-2-лактилати

4 000

(1)

Талк

quantum satis

Неохесперидин DC

5

Е 473474
Е 481482
Е 553б
Е 959

само libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben

само мљевени и на коцке нарезани конзервисани месни
производи
само површинска обрада кобасица
само као појачивач укуса, осим за foie gras, foie gras entier,
blocs de foie gras / Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben

(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији
(2): Максимално дозвољена количина односи се на збир, а количине су изражене као слободна киселина
(4): Максимално дозвољена количина изражена је као P2O5
(7): Максимално дозвољена количина која се може додати током производње, изражена као NaNО2 или NaNО3
(8): mg/dm² (није присутан на дубини од 5 mm)
(9): Е 315 и Е 316 дозвољени су појединачно или у комбинацији ; Максимално дозвољена количина изражена је као
изоаскорбинска киселина
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Број
категорије

Е број

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
Назив
Напомене
или mg/kg,
зависно од
случаја)
(13): Максимално дозвољена количина изражена као маст .

Ограничења/изузеци

(41): Изражено на количину масти

08.3.3

(46): Као збир карнозола и карнозолне киселине
(58): Вриједност Fо 3 одговара загријавању у трајању од 3 минуте на температури од 121 °C (смањење бактеријског
оптерећена од милијарду спора у свакој од 1 000 конзерви на једну спору у хиљаду конзерви)
(59): Нитрати могу бити присутни у одређеним термички обрађеним месним производима услијед природног превођења
нитрита у нитрате у слабо киселој средини
(66): Максимално дозвољена количина алуминијума из алуминијумских лакова адитива Е 120 (Cochineal, карминска
киселина, кармин) износи 1,5 mg/kg .
Цријева и омотачи и украси за месо
Група
Адитиви
I.
Група
Боје за храну дозвољене у
quantum satis
осим јестивих средстава за облагање pasturmas
II.
количини quantum satis
Боје појединачно или у
Група
само средства за декорацију и облагање осим јестивих
смјеси чије су количине
500
(78)
III.
средстава за облагање pasturmas
ограничене
Боје појединачно или у
Група
смјеси чије су количине
quantum satis
(78)
само јестива цријева
III.
ограничене
Е 100
Куркумин
quantum satis
само јестива средства за облагање pasturmas
Е 101

Рибофлавини

quantum satis

Е 104

Хинолин жута

50

(61)

Е 110

Сунсет жута FCF, Оранж
жута S

35

(61)

само јестива средства за облагање pasturmas
само средства за декорацију и облагање, осим јестивих
средстава за облагање pasturmas
само средства за декорацију и облагање, осим јестивих
средстава за облагање pasturmas
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Број
категорије

Е број

Е 104

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
Напомене
или mg/kg,
зависно од
случаја)
10
(62)

само јестива цријева

quantum satis

(78)

само јестива средства за облагање pasturmas

55

(61)

само средства за декорацију и облагање, осим јестивих
средстава за облагање pasturmas

Е 160б

Хинолин жута
Cochineal, карминска
киселина, кармин
Ponceau 4R, Cochineal
црвена А
Анато, биксин, норбиксин

Е 160д

Ликопен

500

Е 160д
Е 200203
Е 200203;
214219

Ликопен
Сорбинска киселина –
сорбати

30

Е 120
Е 124

Е 338452
Е 339

Сорбинска киселина –
сорбати; pхидроксибензоати
Фосфорна киселина –
фосфати – ди-, три– и
полифосфати
Натријум фосфати

Ограничења/изузеци

20
само средства за декорацију и облагање, осим јестивих
средстава за облагање pasturmas
само јестива цријева
само цријева на бази колагена чија је активност воде већа од
аw 0,6

quantum satis

1 000

(1) (2)

само желирани омотачи месних производа (термички
обрађених, саламурених или сушених)

4 000

(1) (4)

само за полирање меса

12600

(4) (89)

само у природним цријевима за кобасице

(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији
(2): Максимално дозвољена количина односи се на збир, а количине су изражене као слободна киселина
(4): Максимално дозвољена количина изражава се као P2O5
(61): Укупна количина Е 104, Е 110, Е 124 и боје из Групе III не смије бити већа од максимално дозвољене количине
наведене за Групу III
(62) Укупна количина Е 104 и боје из Групе III не смије бити већа од максимално дозвољене количине наведене за Групу III
(78): Максимално дозвољена количина алуминијума из алуминијумских лакова адитива Е 120 (Cochineal, карминска
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Број
категорије

Е број

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
Назив
или mg/kg,
зависно од
случаја)
киселина, кармин) износи 10 mg/kg .

Напомене

Ограничења/изузеци

(89): Пренесена количина у крајњем производу не смије бити већа од 250 mg/kg
08.3.4
08.3.4.1

Традиционални саламурени месни производи са посебним одредбама у погледу нитрита и нитрата
Традиционални производи обрађени поступком влажног саламурења (месни производи потопљени у течну саламуру која
садржи нитрите и/или нитрате, со и друге састојке)
само Wiltshire bacon (сланина) и слични производи: у месо се
Е 249убризгава течна саламура, након чега слиједи влажно
Нитрити
175
(39)
250
саламурење у трајању од 3 до 10 дана. Саламура такође
садржи микробиолошке стартер културе.

Е 251252

Нитрати

250

(39) (59)

Е 249250

Нитрити

100

(39)

Е 251252

Нитрати

250

(39) (59)

Е 249250

Нитрити

175

(39)

само Wiltshire bacon (сланина) и слични производи: у месо се
убризгава течна саламура, након чега слиједи влажно
саламурење у трајању од 3 до 10 дана. Саламура такође
садржи микробиолошке стартер културе.
само Wiltshire ham (шунка) и слични производи: у месо се
убризгава течна саламура, након чега слиједи мокро
саламурење у трајању од 3 до 10 дана. Саламура такође
садржи микробиолошке стартер културе.
само Wiltshire ham (шунка) и слични производи: у месо се
убризгава течна саламура, након чега слиједи влажно
саламурење у трајању од 3 до 10 дана. Саламура такође
садржи микробиолошке стартер културе.
само Entremeada, entrecosto, chispe, orelheira e cabeca
(salgados), toucinho fumado и слични производи: влажно
саламурење у трајању од 3 до 5 дана. Производ није
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Број
категорије

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Ограничења/изузеци

термички обрађен и има високу активност воде
Е 251252

Нитрати

250

(39) (59)

само Entremeada, entrecosto, chispe, orelheira e cabeca
(salgados), toucinho fumado и слични производи: влажно
саламурење у трајању од 3 до 5 дана. Производ није
термички обрађен и има високу активност воде

Е 249250

Нитрити

50

(39)

само cured tongue (сушени језик): влажно саламурење у
трајању од минимално 4 дана и прије употребе се кувају

Е 251252

Нитрати

10

(39) (59)

Е 249250

Нитрити

150

(7)

Е 251252

Нитрати

300

(7)

Е 249250

Нитрити

150

(7)

Е 251252

Нитрати

250

(7) (40) (59)

само cured tongue (сушени језик): влажно саламурење у
трајању од минимално 4 дана и прије употребе се кувају
само kylmâsavustettu poronliha/kallrökt renkött: у месо се
убризгава течна саламура, након чега слиједи влажно
саламурење. Саламурење траје од 14 до 21 дана, након чега
слиједи зрење са хладним димљењем у трајању од 4 до 5
седмица
само kylmâsavustettu poronliha/kallrökt renkött: у месо се
убризгава течна саламура, након чега слиједи влажно
саламурење. Саламурење траје од 14 до 21 дана, након чега
слиједи зрење са хладним димљењем у трајању од 4 до 5
седмица
само bacon (сланина), filet de bacon и слични производи:
влажно саламурење у трајању од 4 до 5 дана на температури
између 5 и 7 °C, зрење које обично траје 24 до 40 часова на
температури од 22 °C, по могућности димљење у трајању од
24 часа на температури између 20 и 25 °C, те складиштење у
трајању од 3 до 6 седмица на температури између 12 и 14 °C
само bacon (сланина), filet de bacon и слични производи:
влажно саламурење у трајању од 4 до 5 дана на температури
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Број
категорије

8.3.4.2

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Ограничења/изузеци

између 5 и 7 °C, зрење које обично траје 24 до 40 часова на
температури од 22 °C, по могућности димљење у трајању од
24 часа на температури између 20 и 25°C, те складиштење у
трајању од 3 до 6 седмица на температури између 12 и 14 °C
само rohschinken, nassgepökelt и слични производи: вријеме
Е 249Нитрити
50
(39)
саламурења зависи од облика и масе комада меса, а траје око
250
2 дана/kg, након чега слиједи стабилизација/зрење
само rohschinken, nassgepökelt и слични производи: вријеме
Е 251Нитрати
250
(39)
саламурења зависи од облика и масе комада меса, а траје око
252
2 дана/kg, након чега слиједи стабилизација/зрење
(7): Mаксимална додата количина, изражена као NаNО2 или NаNО3
(39): Максимална резидуална количина, максимално дозвољена количина остатака на крају поступка производње, изражена
као NаNО2 или NаNО3
(40): Без додатих нитрита
(59): Нитрати могу бити присутни у одређеним термички обрађеним месним производима услијед природног превођења
нитрита у нитрате у слабо киселој средини
Традиционални производи обрађени поступком сувог сољења (поступак сувог саламурења који укључује утрљавање суве
саламуре која садржи нитрите и/или нитрате, со и друге састојке на површину меса, након чега слиједи стабилизација/зрење)
само dry cured bacon (суво саламурена сланина) и слични
Е 249Нитрити
175
(39)
производи: суво саламурење након чега слиједи зрење у
250
трајању од минимално 4 дана
само dry cured bacon (суво саламурена сланина) и слични
Е 251Нитрати
250
(39) (59)
производи: суво саламурење након чега слиједи зрење у
252
трајању од минимално 4 дана
само dry cured ham (суво саламурена шунка) и слични
Е 249Нитрити
100
(39)
производи: суво саламурење након чега слиједи зрење у
250
трајању од минимално 4 дана
Е 251Нитрати
250
(39) (59)
само dry cured ham (суво саламурена шунка) и слични
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Број
категорије

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

252
Е 251252

Нитрати

250

(39) (59)

Е 249250

Нитрити

100

(39)

Е 251252

Нитрати

250

(39) (59)

Е 251252

Нитрати

250

(39) (40) (59)

Е 249250

Нитрити

50

(39)

Е 251252

Нитрати

250

(39) (59)

Ограничења/изузеци

производи: суво саламурење након чега слиједи зрење у
трајању од минимално 4 дана
само jamon curado , paleta curada , lomo embuchado y cecina и
слични производи: суво саламурење са временом
стабилизације од минимално 10 дана и временом зрења
дужим од 45 дана
само presunto, presunto da pa i paio do lombo и слични
производи: суво саламурењеу трајању од 10 до 15 дана,
након чега слиједе стабилизација у трајању од 30 до 45 дана
и зрење у трајању од минимално 2 мјесеца; jamon curado ,
paleta curada, lomo embuchado, cecina, те слични производи:
суво саламурење са временом стабилизације од минимално
10 дана и временом зрења дужим од 45 дана
само presunto, presunto da pa i paio do lombo и слични
производи: суво саламурење у трајању од 10 до 15 дана,
након чега слиједе стабилизација у трајању од 30 до 45 дана
и зрење у трајању од минимално 2 мјесеца
само jambon sec, jambon sel и други слични суво саламурени
производи: суво саламурење у трајању од 3 дана + 1 дан/kg,
након чега слиједе одлежавање у трајању од 1 седмице и
старење/зрење у трајању од 45 дана до 18 мјесеци
само rohschinken, trockengepökelt и слични производи:
вријеме саламурења зависи од облика и масе комада меса, а
траје око 10 до 14 дана, након чега слиједи
стабилизација/зрење
само rohschinken, trockengepökelt и слични производи:
вријеме саламурења зависи до облика и масе комада меса, а
траје око 10 до 14 дана, након чега слиједи
стабилизација/зрење
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Максимално
дозвољена
Број
количина(mg/l
Е број
Назив
Напомене
Ограничења/изузеци
категорије
или mg/kg,
зависно од
случаја)
(39): Максимална резидуална количина, максимално дозвољена количина остатака на крају поступка производње, изражена
као NаNО2 или NaNО3
(40): Без додатих нитрита
(59): Нитрати могу бити присутни у одређеним термички обрађеним месним производима услијед природног превођења
нитрита у нитрате у слабо киселој средини
08.3.4.3
Остали традиционални саламурени месни производи (комбинована употреба влажног и сувог саламурења или када се нитрит
и/или нитрат додају сложеном производу или се саламура убризгава у производ прије кувања)
само rohschinken, trocken-/nasgepökelt и слични производи:
комбинована употреба сувог и влажног саламурења (без
Е 249Нитрити
50
(39)
убризгавања саламуре ). Вријеме саламурења зависи од
250
облика и масе комада меса, а траје око 14 до 35 дана, након
чега слиједи стабилизација/зрење
само rohschinken, trocken-/nasgepökelt и слични производи:
комбинована употреба сувог и влажног саламурења (без
Е 251Нитрати
250
(39) (59)
убризгавања саламуре ). Вријеме саламурења зависи од
252
облика и масе комада меса, а траје око 14 до 35 дана, након
чега слиједи стабилизација/зрење
Е 249само jellied veal i brisket : убризгавање саламуре, и после
Нитрити
50
(39)
250
најмање 2 дана кува се у води до 3 сата
Е 251само jellied veal i brisket : убризгавање саламуре, и после
Нитрати
10
(39) (59)
252
најмање 2 дана кува се у води до 3 сата
само rohwürste (salami i kantwurst): производ зрије
Е 251Нитрати
300
(40) (7)
минимално 4 седмице, а однос воде и протеина у производу
252
је мањи од 1,7
Е 251само Salchichon y chorizo traducionales de larga curacion и
Нитрати
250
(40) (7) (59)
252
слични производи: производ зрије минимално 30 дана
само vysočina, selský salám, turistický trvanlivý salám, poličan,
Е 249Нитрити
180
(7)
herkules, lovecký salám, dunjaská klobása, paprikás и слични
250
производи: сушени производ се загријава до 70 °C, након
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Број
категорије

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Ограничења/изузеци

09.

чега слиједе сушење и димљење у трајању од 8 до 12 дана.
Ферментисани производ се подвргава поступку
ферментације у три фазе у трајању од 14 до 30 дана, након
чега слиједи димљење
само saucissons sec и слични производи: сирове
ферментисане суве кобасице без додатих нитрита. Производ
Е 251Нитрати
250
(40) (7) (59)
ферментише на температури између 18 и 22°C или нижој
252
температури (10 до 12 °C), те потом стари/зрије 3 седмице.
Однос воде и протеина у производу мањи је од 1,7
(7): Максимална количина која се може додати током производње, изражена као NaNО2 или NаNО3
(39): Максимална резидуална количина, максимално дозвољена количина остатака на крају поступка производње, изражена
као NaNО2 или NaNО3
(40): Без додатих нитрита
(59): Нитрати могу бити присутни у одређеним термички обрађеним месним производима услијед природног превођења
нитрита у нитрате у слабо киселој средини
РИБА И ПРОИЗВОДИ РИБАРСТВА

09.1

Непрерађена риба и производи рибарства

09.1.1

Непрерађена риба
Група
Полиоли
IV.
Е 300
Аскорбинска киселина

quantum satis

Е 301

Натријум аскорбат

quantum satis

Е 302

Калцијум аскорбат

quantum satis

Е 315

Изоаскорбинска киселина

1 500

(9)

само смрзнута и дубоко смрзнута риба са црвеном кожом

Е 316

Натријум изоаскорбат

1 500

(9)

само смрзнута и дубоко смрзнута риба са црвеном кожом

само смрзнута и дубоко смрзнута непрерађена риба за
намјене различите од заслађивања

quantum satis
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Број
категорије

Е 330

Лимунска киселина

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)
quantum satis

Е 331

Натријум цитрати

quantum satis

Е 332

Калијум цитрати

quantum satis

Е 333

Калцијум цитрати
quantum satis
Фосфорна киселина –
фосфати – ди-, три– и
5 000
(1) (4)
полифосфати
(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији

Е број

Е 338452

09.1.2

Назив

Напомене

Ограничења/изузеци

само смрзнути и дубоко смрзнути рибљи филети

(4): Максимално дозвољена количина изражена је као P2O5
(9): Е 315 и Е 316 дозвољени су појединачно или у комбинацији ; максимално дозвољена количина изражена је као
изоаскорбинска киселина
Непрерађени мекушци и ракови
само смрзнути и дубоко смрзнути непрерађени ракови,
Група
Полиоли
quantum satis
мекушци и главоношци; за намјене различите од
IV.
заслађивања
само свјежи, смрзнути и дубоко смрзнути ракови и
Е 220Сумпор диоксид –
150
(3) (10)
главноношци; ракови из породица Penaeidae, Solenoceridae и
228
сулфити
Aristaeidae до 80 јединки по kg
Е 220Сумпор диоксид –
само ракови из породица Penaeidae, Solenoceridae и
200
(3) (10)
228
сулфити
Aristaeidae између 80 и 120 јединки по kg
Е 220Сумпор диоксид –
само ракови из породица Penaeidae, Solenoceridae и
300
(3) (10)
228
сулфити
Aristaeidae више од 120 јединки по kg
Е 300
Аскорбинска киселина
quantum satis
Е 301

Натријум аскорбат

quantum satis

Е 302

Калцијум аскорбат

quantum satis
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Број
категорије

Е 330

Лимунска киселина

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)
quantum satis

Е 331

Натријум цитрати

quantum satis

Е 332

Калијум цитрати

quantum satis

Е 333

Калцијум цитрати
Фосфорна киселина –
фосфати – ди-, три– и
полифосфати
Калцијум динатријум
етилен диамино
тетраацетат (Калцијум
динатријум EDTA)

quantum satis

4-Хексилрезорцинол

2

Е број

Е 338452
Е 385
Е 586

Назив

5 000

Напомене

(1) (4)

Ограничења/изузеци

само смрзнути и дубоко смрзнути мекушци и ракови

само смрзнути и дубоко смрзнути ракови

75

(90)

само у свјежем, смрзнутом или дубоко смрзнутом месу
ракова

(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији
(3): Максимално дозвољене количине, изражене као SО2, односе се на укупну количину из свих извора. Ако је садржај SО2
присутан у количини мањој од 10 mg/kg или 10 mg/l не треба се наводити
(4): Максимално дозвољена количина изражава се као P2O5
(10): Максимално дозвољене количине у јестивим дијеловима
(90): Као остатак у месу.
09.2

Прерађена риба и производи рибарства, укључујући мекушце и ракове
Група
Адитиви
I.
Група
Боје за храну дозвољене у
quantum satis
само сурими и слични производи и замјене лососа
II.
количини quantum satis
Група
Боје појединачно или у
500
(84)
само сурими и слични производи и замјене лососа
III.
смјеси чије су количине
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Број
категорије

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Ограничења/изузеци

ограничене
Е 100

Куркумин

100

Е 101

Рибофлавини

quantum satis

Е 102

Тартразин
Сунсет жута FCF, Оранж
жута S
Cochineal, карминска
киселина, Kармин
Азорубине, Кармоизин
Ponceau 4R, Cochineal
црвена А
Хлорофили и
хлорофилини
Бакарни комплекси
хлорофила и хлорофилина
Зелена S

100

(35)

200

(63)

100

(35) (85)

само рибља паштета и паштета од ракова

100

(35)

200

(63)

само рибља паштета и паштета од ракова
само у замјенама лососа од рибљих врста Theragra
chalcogramma и Pollachius virens

Карамели

quantum satis

Брилијант црна PN

100

Е 153

Биљни угаљ

quantum satis

само рибља паштета и паштета од ракова

Е 160а

Каротени
Екстракт паприке,
Капсантин, капсорубин
Бета-апо-8′-kаротенал (C
30)

quantum satis

само рибља паштета и паштета од ракова

quantum satis

само рибља паштета и паштета од ракова

Е 110
Е 120
Е 122
Е 124
Е 140
Е 141
Е 142
Е 150ад
Е 151

Е 160ц
Е 160е

(35)

само рибља паштета и паштета од ракова
само рибља паштета и паштета од ракова
само рибља паштета и паштета од ракова
само у замјенама лососа од рибљих врста Theragra
chalcogramma и Pollachius virens

quantum satis

само рибља паштета и паштета од ракова

quantum satis

само рибља паштета и паштета од ракова

100

100

(35)

само рибља паштета и паштета од ракова
само рибља паштета и паштета од ракова

(35)

(35)

само рибља паштета и паштета од ракова

само рибља паштета и паштета од ракова
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Број
категорије

Е 161б

Лутеин

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
Напомене
или mg/kg,
зависно од
случаја)
100
(35)

Е 162

Цвекла црвена, бетанин

quantum satis

само рибља паштета и паштета од ракова

Е 163

Антоцијани

quantum satis

само рибља паштета и паштета од ракова

Е 170

Калцијум карбонат

quantum satis

само рибља паштета и паштета од ракова

Е 171

quantum satis

само рибља паштета и паштета од ракова

quantum satis

само рибља паштета и паштета од ракова

Е 100

Титан диоксид
Оксиди и хидроксиди
гвожђа
Куркумин

Е 101

Рибофлавини

quantum satis

Е 102

Тартразин
Cochineal, карминска
киселина, Kармин
Азорубине, Кармоизин

250

(36)

само претходно термички обрађени ракови

250

(36)

само претходно термички обрађени ракови

250

(36)

само претходно термички обрађени ракови

Алура црвена АC
Хлорофили и
хлорофилини
Бакарни комплекси
хлорофила и хлорофилина
Зелена S

250

(36)

само претходно термички обрађени ракови

Карамели

quantum satis

Брилијант црна PN

250

Е 153

Биљни угаљ

quantum satis

само претходно термички обрађени ракови

Е 155

Браон НT

quantum satis

само претходно термички обрађени ракови

Е број

Е 172

Е 120
Е 122
Е 129
Е 140
Е 141
Е 142
Е 150ад
Е 151

Назив

250

(36)

Ограничења/изузеци

само рибља паштета и паштета од ракова

само претходно термички обрађени ракови
само претходно термички обрађени ракови

quantum satis

само претходно термички обрађени ракови

quantum satis

само претходно термички обрађени ракови

250

(36)

само претходно термички обрађени ракови
само претходно термички обрађени ракови

(36)

само претходно термички обрађени ракови
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Број
категорије

Е број

Е 160а

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)
quantum satis

Напомене

Ограничења/изузеци

Е 161б

Каротени
Екстракт паприке,
Капсантин, капсорубин
Бета-апо-8′-kаротенал (C
30)
Лутеин

Е 162

Цвекла црвена, бетанин

quantum satis

само претходно термички обрађени ракови

Е 163

Антоцијани

quantum satis

само претходно термички обрађени ракови

Е 171

Титан диоксид

quantum satis

само претходно термички обрађени ракови

Е 100

Куркумин

100

Е 101

Рибофлавини

quantum satis

Е 102

100

(37)

само димљена риба

100

(37)

само димљена риба

Е 151

Тартразин
Cochineal, карминска
киселина, кармин
Бакарни комплекси
хлорофила и хлорофилина
Брилијант црна PN

Е 153

Биљни угаљ

quantum satis

само димљена риба

Е 160а

Каротени

quantum satis

само димљена риба

Е 160б

Анато, биксин, норбиксин
Екстракт паприке,
Капсантин, капсорубин
Бета-апо-8′-kаротенал (C
30)

10

само димљена риба

quantum satis

само димљена риба

Е 160ц
Е 160е

Е 120
Е 141

Е 160ц
Е 160е

само претходно термички обрађени ракови
само претходно термички обрађени ракови

quantum satis
250

(36)

само претходно термички обрађени ракови

250

(36)

само претходно термички обрађени ракови

(37)

само димљена риба

само димљена риба

quantum satis
100

100

само димљена риба

(37)

(37)

само димљена риба

само димљена риба

163

„Службени гласник БиХ“, број 33/18 од 22.5.2018. године

Број
категорије

Е број

Е 171

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)
quantum satis

Е 163

Титан диоксид
Оксиди и хидроксиди
гвожђа
Антоцијани

Е 160д

Ликопен

10

Е 160д

Ликопен

30

Е 200203

Сорбинска киселина –
сорбати
Сорбинска киселина –
сорбати; Бензојева
киселина – бензоати
Сорбинска киселина –
сорбати; Бензојева
киселина – бензоати
Сорбинска киселина –
сорбати; Бензојева
киселина – бензоати
Бензојева киселина –
бензоати
Бензојева киселина бензоати
Сумпор диоксид –
сулфити
Сумпор диоксид –
сулфити
Сумпор диоксид –
сулфити

Е 172

Е 200213
Е 200213
Е 200213
Е 210213
Е 210213
Е 220228
Е 220228
Е 220228

Напомене

само димљена риба
само димљена риба

quantum satis
quantum satis

Ограничења/изузеци

(37)

само димљена риба
само замјене лососа
само паштета од рибе и ракова, претходно термички
обрађени ракови, сурими, димљена риба

1 000

(1) (2)

аспик (хладетина)

200

(1) (2)

само сољена, сушена риба

2 000

(1) (2)

само полуконзервисана риба и производи рибарства,
укључујући ракове, мекушце , сурими и паштету од
рибе/ракова; термички обрађени ракови и мекушци

6 000

(1) (2)

само термички обрађени Crangon crangon и Crangon vulgaris

1 000

(1) (2)

само термички обрађени ракови и мекушци

1 500

(1)(2)

само куване козице у саламури

50

(3) (10)

само термички обрађени ракови и главоношци

135

(3) (10)

180

(3) (10)

само термички обрађени ракови из породица Penaeidae,
Solenoceridae и Aristaeidae до 80 јединки по kg
само термички обрађени ракови из породица Penaeidae,
Solenoceridae и Aristaeidae између 80 и 120 јединки по kg
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Број
категорије

Е број

Назив

Е 220228
Е 220228
Е 251252
Е 315

Сумпор диоксид –
сулфити
Сумпор диоксид –
сулфити

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Ограничења/изузеци

200

(3)

само сушена, сољена риба врсте Gadidae

270

(3) (10)

само термички обрађени ракови из породица Penaeidae,
Solenoceridae и Aristaeidae више од 120 јединки по kg

Нитрати

500

укисељена харинга (слеђ) и папалина

Изоаскорбинска киселина

1 500

(9)

само конзервисани и полуконзервисани рибљи производи

Е 316

Натријум изоаскорбат

1 500

(9)

Е 392

Екстракти рузмарина

15

(46)

Е 392

Екстракти рузмарина

150

(41) (46)

Е 450

Дифосфати

5 000

(4) (79)

Е 451

Трифосфати

5 000

(4) (79)

Е 452

Полифосфати

5 000

(4) (79)

Е 950

Ацесулфам К

200

Е 951

Аспартам

300

само конзервисани и полуконзервисани рибљи производи
само риба и производи рибарства укључујући шкољке и
ракове са највише 10% удјела масти
само риба и производи рибарства укључујући шкољке и
ракове са више од 10% удјела масти
само усољена риба из породице Gadidae која се претходно
соли убризгавањем или натапањем у саламури са најмање 18
% раствором соли, а често након тога се суво соли
само усољена риба из породице Gadidae која се претходно
соли убризгавањем или натапањем у саламури са најмање
18% раствором соли, а често након тога се суво соли
само усољена риба из породице Gadidae која се претходно
соли убризгавањем или натапањем у саламури са најмање
18% раствором соли, а често након тога се суво соли
само слатко-киселе конзервисане и полуконзервисане рибе и
маринаде од рибе, ракова и мекушаца
само слатко-киселе конзервисане и полуконзервисане рибе и
маринаде од рибе, ракова и мекушаца

Е 954

Сахарин и његове
натријумове, калијумове и
калцијумове соли

160

само слатко-киселе конзервисане и полуконзервисане рибе и
маринаде од рибе, ракова и мекушаца

165

„Службени гласник БиХ“, број 33/18 од 22.5.2018. године

Број
категорије

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Е 955

Сукралоза

120

Е 959

Неохесперидин DC

30

Е 969

Адвантам

3

Е 960

Стевиол гликозиди

200

Е 961

Неотам

10

Е 962

Аспартам -ацесулфам со

200

Е 338452
Е 338452
Е 385

Напомене

(60)

(11)а

Фосфорна киселина –
фосфати – ди-, три– и
1 000
(1) (4)
полифосфати
Фосфорна киселина –
фосфати – ди-, три– и
5 000
(1) (4)
полифосфати
Калцијум динатријум
етилен диамино
75
тетраацетат (Калцијум
динатријум EDTA)
(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији

Ограничења/изузеци

само слатко-киселе конзервисане и полуконзервисане рибе и
маринаде од рибе, ракова и мекушаца
само слатко-киселе конзервисане и полуконзервисане и
маринаде од рибе, ракова и мекушаца
само слатко-киселе конзервисане и полуконзервисане и
маринаде од рибе, ракова и мекушаца
слатко-кисело конзервисана и полуконзервисана риба и
маринаде од рибе, ракова и мекушаца
само слатко-киселе конзервисане и полуконзервисане рибе и
маринаде од рибе, ракова и мекушаца
само слатко-киселе конзервисане и полуконзервисане рибе и
маринаде од рибе, ракова и мекушаца
само конзервисани производи од ракова; сурими и слични
производи
само рибља паштета и паштета од ракова, те у прерађеним
смрзнутим и дубоко смрзнутим мекушцима и раковима
само риба, ракови и мекушци у конзервама и стакленој
амбалажи

(2): Максимално дозвољена количина односи се на збир, а количине су изражене као слободна киселина
(3): Максимално дозвољене количине, изражене као SО2, односе се на укупну количину из свих извора. Ако је садржај SО2
присутан у количини мањој од 10 mg/kg или 10 mg/l не треба се наводити
(4): Максимално дозвољена количина изражава се као P2O5
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Број
категорије

Е број

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
Назив
Напомене
Ограничења/изузеци
или mg/kg,
зависно од
случаја)
(9): Е 315 и Е 316 дозвољени су појединачно или у комбинацији ; максимално дозвољена количина изражена је као
изоаскорбинска киселина
(10): Максимално дозвољене количине у јестивим дијеловима
(11): Максимално дозвољене количине изражене су као (а) еквивалент ацесулфама К или (б) еквивалент аспартама
(35): Највише појединачно или за комбинацију Е100, Е 102, Е 120, Е 122, Е 142, Е 151, Е 160е и Е 161б
(36): Највише појединачно или за комбинацију Е 100, Е 102, Е 120, Е 122, Е 129, Е 142, Е 151, Е 160е и Е 161б
(37): Највише појединачно или за комбинацију Е 100, Е 102, Е 120, Е 151, Е 160е
(41): Изражено на количину масти
(46): Као збир карнозола и карнозолне киселине
(60): Изражени као еквиваленти стевиола
(63): Укупна количина Е 110, Е 124 и боје из Групе III не смије бити већа од максимално дозвољене количине наведене за
Групу III
(79): Maксимално дозвољена количина примјењује се на збир Е 450, Е 451 и Е452 који се користе појединачно или у
комбинацији
(84): Максимално дозвољена количина алуминијума из алуминијумских лакова адитива Е 120 (Cochineal,карминска
киселина, кармин) износи 4 mg/kg . Одступајући од овог правила, максимално дозвољена количина само за замјене лососа
износи 5,5 mg/kg . Не смију се користити никакви други алуминијумски лакови.
(85): Максимално дозвољена количина алуминијума из алуминијумских лакова адитива Е 120 (Cochineal, карминска
киселина, кармин) износи 2 mg/kg само у рибљој паштети. Не смију се користити никакви други алуминијумски лакови.

09.3

Рибља икра
Група
Адитиви
I.
Група
Боје за храну дозвољене у
II.
количини quantum satis
Група
Боје појединачно или у

само прерађена рибља икра
осим икре јесетре (кавијара)

quantum satis
300

(86)

осим икре јесетре (кавијара)
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Број
категорије

Е број

III.
Е 104
Е 110
Е 123
Е 124
Е 160д
Е 200213
Е 284
Е 285

Назив

смјеси чије су количине
ограничене
Хинолин жута
Сунсет жута FCF, Оранж
жута S
Амарант
Ponceau 4R, Cochineal
црвена А
Ликопен
Сорбинска киселина –
сорбати; Бензојева
киселина – бензоати
Борна киселина
Натријум тетраборат
(боракс)

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Ограничења/изузеци

200

(61)

осим икре јесетре (кавијара)

200

(61)

осим икре јесетре (кавијара)

30

(68)

осим икре јесетре (кавијара)

200

(61)

осим икре јесетре (кавијара)
осим икре јесетре (кавијара)

30
2 000

(1) (2)

само полуконзервисани производи од рибе који садрже
рибљу икру

4 000

(54)

само икра јесетре (кавијар)

4 000

(54)

само икра јесетре (кавијар)

Е 315

Изоаскорбинска киселина

1 500

(9)

Е 316

Натријум изоаскорбат

1 500

(9)

само конзервисани полуконзервисани производи од рибе
који садрже рибљу икру
само конзервисани и полуконзервисани производи од рибе
који садрже рибљу икру

(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији
(2): Максимално дозвољена количина односи се на збир, а количине су изражене као слободна киселина
(9): Е 315 и Е 316 дозвољени су појединачно или у комбинацији ; максимално дозвољена количина изражена је као
изоаскорбинска киселина
(54): Изражено као борна киселина
(61): Укупна количина Е 104, Е 110, Е 124 и боје из Групе III не смије бити већа од максимално дозвољене количине
наведене за Групу III

168

„Службени гласник БиХ“, број 33/18 од 22.5.2018. године
Максимално
дозвољена
Број
количина(mg/l
Е број
Назив
Напомене
Ограничења/изузеци
категорије
или mg/kg,
зависно од
случаја)
(68): Максимално дозвољена количина алуминијума из алуминијумских лакова адитива Е 123 (Амарант) износи 10 mg/kg .
(86): Максимално дозвољена количина алуминијума из алуминијумских лакова адитива Е 120 (Cochineal, карминска
киселина, кармин) износи 3mg/kg .Одступајући од овог правила, максимална дозвољена количина само за пастеризоване
производе износи 50 mg/kg. Не смију се употребљавати никакви други алуминијумски лакови.
10.
ЈАЈА И ПРОИЗВОДИ ОД ЈАЈА
10.1
Непрерађена јаја

10.2

За украсно бојење љуски јаја или за обиљежавање жигом на њима, могу се користити боје из Анекса II дијела Б овог Правилника
(77): Максимално дозвољена количина за алуминијум поријеклом из свих алуминијумских лакова је quantum satis; у складу са чланом
20. став (1) тачка г) овог Правилника.
Прерађена јаја и производи од јаја
За украсно бојање љуски јаја могу се користити боје из Анекса II дијела Б тачка 1 овог Правилника (77)
Група
Адитиви
I.
Е 200Сорбинска киселина –
само дехидрисани и концентровани смрзнути и дубоко
1 000
(1) (2)
203
сорбати
смрзнути производи од јаја
Сорбинска киселина –
Е 200сорбати; Бензојева
5 000
(1) (2)
само течна јаја (бјеланце, жуманце или цијело јаје)
213
киселина – бензоати
само пастеризована течна јаја (бјеланце, жуманце или цијело
Е 234
Низин
6,25
јаје)
Фосфорна киселина –
Е 338фосфати – ди-, три– и
10 000
(1) (4)
само течна јаја (бјеланце, жуманце или цијело јаје)
452
полифосфати
Е 392
Екстракти рузмарина
200
(46)
само дехидрисани и концентровани смрзнути и дубоко
Е 426
Хемицелулоза из соје
10 000
смрзнути производи од јаја
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Број
категорије

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Ограничења/изузеци

Полиглицеролни естри
масних киселина

1 000

Алуминијум сулфати

30

(1) (38)

само бјеланце

Алуминијум сулфат

25

(38)

само бјеланце

Е 553б

Талк

5 400

само на површини неогуљених обојених тврдо куваних јаја

Е 903

Карнауба восак

3 600

само на површини неогуљених обојених тврдо куваних јаја

Е 904

Шелак

quantum satis

само на површини неогуљених тврдо куваних јаја

Е 1505

Триетил цитрат

quantum satis

само бјеланце у праху

Е 475
Е 520523
Е 520

(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији
(2): Максимално дозвољена количина односи се на збир, а количине су изражене као слободна киселина
(4): Максимално дозвољена количина изражена је као P2O5
(38): Изражено као алуминијум

11.
11.1

(46): Као збир карнозола и карнозолне киселине
(77): Максимално дозвољена количина за алуминијум поријеклом из свих алуминијумских лакова је quantum satis; у складу
са чланом 20. став (1) тачка г) овог Правилника.
ШЕЋЕРИ, СИРУПИ, МЕД И СТОНИ ЗАСЛАЂИВАЧИ
Шећери и сирупи ,у складу са посебним прописима који регулишу предметну област
Е 220Сумпор диоксид –
10
(3)
само шећери, осим глукозног сирупа
228
сулфити
Е 220Сумпор диоксид –
20
(3)
само глукозни сируп, сушени или не
228
сулфити
Е 338Фосфорна киселина –
10 000
(4)
само сува храна у прашкастом облику
452
фосфати – ди-, три– и
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Број
категорије

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Ограничења/изузеци

полифосфати
Е 551553
Е 551553

Силицијум диоксид –
quantum satis
(1)
само храна у облику таблета и обложених таблета
силикати
Силицијум диоксид –
10 000
(1)
само сува храна у прашкастом облику
силикати
(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији
(3): Максимално дозвољене количине, изражене као SО2, односе се на укупну количину из свих извора. Ако је садржај SО2
присутан у количини мањој од 10 mg/kg или 10 mg/l не треба се наводити
(4): Максимално дозвољена количина изражена је као P2O5

11.3

Остали шећери и сирупи
Група
Адитиви
I.
Е 220Сумпор диоксид –
40
(3)
228
сулфити
Е 220Сумпор диоксид –
70
(3)
само меласе
228
сулфити
(3): Максимално дозвољене количине, изражене као SО2, односе се на укупну количину из свих извора. Ако је садржај SО2
присутан у количини мањој од 10 mg/kg или 10 mg/l не треба се наводити
Мед, у складу са посебним прописима који регулишу предметну област

11.4

Стони заслађивачи

11.4.1

Стони заслађивачи у течном облику
Група
Полиоли
quantum satis
IV.
Е 950
Ацесулфам К
quantum satis

11.2

Е 951

Аспартам

quantum satis
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Број
категорије

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Е 955

Цикламска киселина и
њене натријумове и
калцијумове соли
Сахарин и његове
натријумове, калијумове и
калцијумове соли
Сукралоза

Е 957

Тауматин

quantum satis

Е 959

Неохесперидин DC

quantum satis

Е 960

Стевиол гликозиди

quantum satis

Е 961

Неотам

quantum satis

Е 962

quantum satis

Е 330

Со Аспартам -ацесулфама
Сорбинска киселина –
сорбати; Бензојева
киселина – бензоати; pхидроксибензоати
Лимунска киселина

Е 331

Натријум цитрати

quantum satis

Е 407

Карагенан

quantum satis

Е 410

Брашно сјеменке рогача

quantum satis

Е 412

Гуар гума

quantum satis

Е 413

Трагакант
Гума арабика (акација
гума)

quantum satis

Е 952
Е 954

Е 200219

Е 414

Напомене

Ограничења/изузеци

quantum satis

quantum satis
quantum satis

500

(60)

(1) (2)

само ако је садржај воде већи од 75%

quantum satis

quantum satis

172

„Службени гласник БиХ“, број 33/18 од 22.5.2018. године

Број
категорије

Е 415

Ксантан гума

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)
quantum satis

Е 418

Гелан гума

quantum satis

Е 422

Глицерол

quantum satis

Е 440

Пектини

quantum satis

Е
460(I)
Е 463

Е 500

Микрокристална целулоза,
целулозни гел
Хидроксипропил целулоза
Хидроксипропил метил
целулоза, целулозна
Етил метил целулоза
Натријум карбокси метил
целулоза, целулозна гума
Натријум карбонати

Е 501

Калијум карбонати

quantum satis

Е 575

Глуконо-делта-лактон
Глицин и његове
натријумове соли
Адвантам

quantum satis

Е број

Е 464
Е 465
Е 466

Е 640
Е 969

Назив

Напомене

Ограничења/изузеци

quantum satis
quantum satis
quantum satis
quantum satis
quantum satis
quantum satis

quantum satis
quantum satis

(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији
(2): Максимално дозвољена количина односи се на збир, а количине су изражене као слободна киселина
(60): Изражени као еквиваленти стевиола
11.4.2

Стони заслађивачи у праху
Група

Полиоли

quantum satis
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Број
категорије

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Ограничења/изузеци

IV.
Е 950

Ацесулфам К

quantum satis

Е 951

quantum satis

Е 955

Аспартам
Цикламска киселина и
њене натријумове и
калцијумове соли
Сахарин и његове
натријумове, калијумове и
калцијумове соли
Сукралоза

Е 957

Тауматин

quantum satis

Е 959

Неохесперидин DC

quantum satis

Е 960

Стевиол гликозиди

quantum satis

Е 961

Неотам

quantum satis

Е 962

Со Аспартам -ацесулфама

quantum satis

Е 327

Калцијум лактат

quantum satis

Е 330

Лимунска киселина

quantum satis

Е 331

Натријум цитрати

quantum satis

Е 336

Калијум тартарати

quantum satis

Е 341

Калцијум фосфати

quantum satis

Е 407

Карагенан

quantum satis

Е 410

Брашно сјеменке рогача

quantum satis

Е 412

Гуар гума

quantum satis

Е 952
Е 954

quantum satis

quantum satis
quantum satis

(60)
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Број
категорије

Е број

Е 413

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)
quantum satis

Е 415

Трагакант
Гума арабика (акација
гума)
Ксантан гума

Е 418

Гелан гума

quantum satis

Е 440

Пектини

quantum satis

Е 460

Целулоза

quantum satis

Е 461

Метил целулоза

quantum satis

Е 463

quantum satis

Е 500

Хидроксипропил целулоза
Хидроксипропил метил
целулоза
Етил метил целулоза
Натријум карбокси метил
целулоза, целулозна гума
Унакрсно везана натријум
карбокси метил целулоза
Натријум карбонати

Е 501
Е 551553
Е 575

Калијум карбонати
Силицијум диоксид –
силикати
Глуконо-делта-лактон

quantum satis

Е 576

Натријум глуконат

quantum satis

Е 577

Калијум глуконат

quantum satis

Е 578

Калцијум глуконат

quantum satis

Е 414

Е 464
Е 465
Е 466
Е 468

Напомене

Ограничења/изузеци

quantum satis
quantum satis

quantum satis
quantum satis
quantum satis
50 000
quantum satis

10 000

(1)

quantum satis
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Број
категорије

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Е 969

Глицин и његове
натријумове соли
Адвантам

Е 1200

Полидекстроза

quantum satis

Е 1521

Полиетилен гликол

quantum satis

Е 640

Напомене

Ограничења/изузеци

quantum satis
quantum satis

(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији
(60): Изражени као еквиваленти стевиола
11.4.3

Стони заслађивачи у таблетама
Група
Полиоли
IV.
Е 950
Ацесулфам К

quantum satis

Е 951

quantum satis

Е 955

Аспартам
Цикламска киселина и
њене натријумове и
калцијуме соли
Сахарин и његове
натријумове, калијумове и
калцијумове соли
Сукралоза

Е 957

Тауматин

quantum satis

Е 959

Неохесперидин DC

quantum satis

Е 960

Стевиол гликозиди

quantum satis

Е 961

Неотам

quantum satis

Е 962

Со Аспартам-ацесулфама

quantum satis

Е 952
Е 954

quantum satis

quantum satis

quantum satis
quantum satis

(60)
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Број
категорије

Е 296

Јабучна киселина

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)
quantum satis

Е 330

Лимунска киселина

quantum satis

Е 331

Натријум цитрати

quantum satis

Е 334

Винска киселина (L(+)-)

quantum satis

Е 336

Калијум тартарати
Гума арабика (акација
гума)
Пектини

quantum satis

Е број

Е 414
Е 440

Назив

quantum satis

Целулоза
quantum satis
Микрокристална целулоза,
quantum satis
целулозни гел

Е 463

Е 465
Е 466
Е 468
Е 470а

Ограничења/изузеци

quantum satis

Е 460
Е
460(I)
Е
460(II)
Е 461
Е 464

Напомене

Целулоза у праху

quantum satis

Метил целулоза

quantum satis

Хидроксипропил целулоза
Хидроксипропил метил
целулоза
Етил метил целулоза
Натријум карбокси метил
целулоза, целулозна гума
Унакрсно везана натријум
карбокси метил целулоза
Натријумове, калијумове и
калцијумове соли масних
киселина

quantum satis
quantum satis
quantum satis
quantum satis
50 000
quantum satis
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Број
категорије

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Е 500

Магнезијумове соли
масних киселина
Моно–и диглицериди
масних киселина
Натријум карбонати

Е 501
Е 551553
Е 575

Калијум карбонати
Силицијум диоксид –
силикати
Глуконо-делта-лактон

quantum satis

Е 576

Натријум глуконат

quantum satis

Е 577

Калијум глуконат

quantum satis

Е 578

quantum satis

Е 641

Калцијум глуконат
Глицин и његове
натријумове соли
L-леуцин

Е 969

Адвантам

quantum satis

Е 1200

Полидекстроза

quantum satis

Е 1201

Поливинилпиролидон

quantum satis

Е 1202

Поливинилполипиролидон quantum satis

Е 1521

Полиетилен гликол

Е 470б
Е 471

Е 640

Напомене

Ограничења/изузеци

quantum satis
quantum satis
quantum satis

quantum satis
quantum satis

quantum satis
50 000

quantum satis

(60): Изражени као еквиваленти стевиола
12.

СОЛИ, ЗАЧИНИ, СУПЕ, СОСОВИ, САЛАТЕ И ПРОИЗВОДИ ОД ПРОТЕИНА

12.1

Соли и замјене за соли
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Број
категорије

Е број

12.1.1

Со
Е 170

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Калцијум карбонат
Фосфорна киселина –
фосфати – ди-, три– и
полифосфати

quantum satis
10 000

(1) (4)

Фероцијаниди

20

(1) (57)

Натријум карбонати

quantum satis

Е 504

Магнезиjум карбонати

quantum satis

Е 511

Магнезијум хлорид

quantum satis

Е 530

Магнезијум оксид

quantum satis

Е 534
Е 551553

Гвожђе тартарат
Силицијум диоксид –
силикати

110

Е 554

Натријум алуминијум
силикат

Е 338452
Е 535538
Е 500

Ограничења/изузеци

само морска со
(92)

10 000

20 mg/kg
пренесено у
(38)
сиру
(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији

само за соли намијењене за површинску обраду зрелог сира,
категорија хране 01.7.2

(4): Максимално дозвољена количина изражена је као P2O5
(38): Изражено као алуминијум
(57): Максимално дозвољена количина изражена је као анхидровани калијум фероцијанид
(92): Изражено на суву материју
12.1.2

Замјене за соли
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Број
категорије

Е број

Група
I.
Е 338452
Е 534
Е 535538
Е 551553
Е 620625
Е 626635

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Ограничења/изузеци

Адитиви
Фосфорна киселина –
фосфати – ди-, три– и
полифосфати
Гвожђе тартарат
Фероцијаниди
Силицијум диоксид –
силикати
Глутаминска киселина –
глутаминати
Рибонуклеотиди

10 000

(1) (4)

110

(92)

20

(1) (57)

20 000
quantum satis
quantum satis

(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији
(4): Максимално дозвољена количина изражена је као P2O5
(57): Максимално дозвољена количина изражена је као анхидровани калијум фероцијанид
(92): Изражено на суву материју.
12.2

Зачинско биље, зачини и додаци јелима

12.2.1

Зачинско биље и зачини
Е 220Сумпор диоксид –
150
228
сулфити
Е 460
Целулоза
quantum satis
Натријумове, калијумове и
Е 470а калцијумове соли масних
quantum satis
киселина

(3)

само цимет (Cinnamomum ceylanicum)
само суви производи
само суви производи
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Максимално
дозвољена
Број
количина(mg/l
Е број
Назив
Напомене
Ограничења/изузеци
категорије
или mg/kg,
зависно од
случаја)
(3): Максимално дозвољене количине, изражене као SО2, односе се на укупну количину из свих извора. Ако је садржај SО2
присутан у количини мањој од 10 mg/kg или 10 mg/l не треба се наводити
12.2.2
Додаци јелима и мјешавине зачина
Група
Адитиви
I.
Група
Боје за храну дозвољене у
quantum satis
(70)
само додаци јелима, на примјер „curry“ у праху, tandoori
II.
количини quantum satis
Боје појединачно или у
Група
смјеси чије су количине
500
(70)
само додаци јелима, на примјер „curry“ у праху, tandoori
III.
ограничене
Е 104
Хинолин жута
10
(62)
само додаци јелима, на примјер „curry“ у праху, tandoori
Е 160д
Е 200213
Е 220228
Е 310321
Е 392
Е 551553
Е 620625
Е 626635

Ликопен
Сорбинска киселина –
сорбати; Бензојева
киселина – бензоати
Сумпор диоксид –
сулфити
Галати, TBHQ, BHA и
BHT
Екстракти рузмарина
Силицијум диоксид –
силикати
Глутаминска киселина –
глутаминати

50

Рибонуклеотиди

quantum satis

1 000

(1) (2)

200

(3)

200

(1) (13)

200

(41) (46)

30 000

(1)

само додаци јелима на бази сока од цитруса

само додаци јелима

quantum satis

(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији
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Број
категорије

Е број

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
Назив
Напомене
Ограничења/изузеци
или mg/kg,
зависно од
случаја)
(2): Максимално дозвољена количина односи се на збир, а количине су изражене као слободна киселина
(3): Максимално дозвољене количине , изражене као SО2, односе се на укупну количину из свих извора. Ако је садржај SО2
присутан у количини мањој од 10 mg/kg или 10 mg/l не треба се наводити
(13): Максимално дозвољена количина изражена као маст.
(41): Изражено на количину масти.
(46): Као збир карнозола и карнозолне киселине
(62): Укупна количина Е 104 и Боје из Групе III не смије бити већа од максимално дозвољене количине наведене за Групу
III
(70): Максимално дозвољена количина алуминијума из свих алуминијумских лакова износи 120 mg/kg

12.3

12.4

Сирће и разријеђена сирћетна киселина (разријеђења водом на 4-30% vol.)
Група
Адитиви
I.
Е 150аКарамели
quantum satis
д
Е 220Сумпор диоксид –
170
(3)
само ферментисано сирће
228
сулфити
(3): Максимално дозвољене количине, изражене као SО2, односе се на укупну количину из свих извора. Ако је садржај SО2
присутан у количини мањој од 10 mg/kg или 10 mg/l не треба се наводити
Горушица (сенф)
Група
Адитиви
I.
Група
Боје за храну дозвољене у
quantum satis
II.
количини quantum satis
Боје појединачно или у
Група
смјеси чије су количине
300
III.
ограничене
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Број
категорије

Е број

Група
IV.
Е 104

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Ограничења/изузеци

Полиоли

quantum satis
10

(61)

50

(61)

35

(61)

1 000

(1) (2)

Е 220228
Е 220228
Е 392

Хинолин жута
Сунсет жута FCF, Оранж
жута S
Ponceau 4R, Cochineal
црвена А
Сорбинска киселина –
сорбати; Бензојева
киселина – бензоати
Сумпор диоксид –
сулфити
Сумпор диоксид –
сулфити
Екстракти рузмарина

250

(3)

осим Dijon сенфа

500

(3)

само Dijon сенф

100

(41) (46)

Е 950

Ацесулфам К

350

Е 951

350

Е 955

Аспартам
Сахарин и његове
натријумове, калијумове и
калцијумове соли
Сукралоза

Е 959

Неохесперидин DC

50

Е 960

Стевиол гликозиди

120

Е 961

Неотам

12

Е 962

Со Аспартам -Ацесулфама

350

Е 110
Е 124
Е 200213

Е 954

320

(52)

140
(60)
(11)б (49) (50)
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Број
категорије

Е број

Е 969

Назив

Адвантам

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)
4

Напомене

Ограничења/изузеци

(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији
(2): Максимално дозвољена количина односи се на збир, а количине су изражене као слободна киселина
(3): Максимално дозвољене количине , изражене као SО2, односе се на укупну количину из свих извора. Ако је садржај SО2
присутан у количини мањој од 10 mg/kg или 10 mg/l не треба се наводити.
(11): Максимално дозвољене количине изражене су као (а) еквивалент aцесулфама К или (б) еквивалент aспартама
(41): Изражено на количину масти
(49): Максимално дозвољене количине за употребу добијене су на основу максимално дозвољених количина састојака соли,
аспартама (Е 951) и ацесулфама К (Е 950)
(50:) Максимално дозвољене количине за Е 951 и Е 950 не смију се прекорачити употребом соли аспартам-ацесулфама,
било појединачно или у комбинацији са Е 950 или Е 951
(52): Максимално дозвољене количине за употребу изражене су као слободни имид
(46): Као збир карнозола и карнозолне киселине

12.5

(60): Изражени као еквиваленти стевиола.
(61): Укупна количина Е 104, Е 110, Е 124 и боје из Групе III не смије бити већа од максимално дозвољене количине
наведене за Групу III
Супе и месне супе
Група
Адитиви
I.
Група
Боје за храну дозвољене у
quantum satis
II.
количини quantum satis
Боје појединачно или у
Група
смјеси чије су количине
50
III.
ограничене
Е 160д Ликопен
20
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Број
категорије

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Ограничења/изузеци

Е 200213

Сорбинска киселина –
сорбати; Бензојева
киселина – бензоати

500

(1) (2)

само течне супе и месне супе (осим конзервисаних)

Е 310320

Галати, TBHQ и BHA

200

(1) (13)

само дехидрисане супе и месне супе

3 000

(1) (4)

Е 363

Фосфорна киселина –
фосфати – ди-, три– и
полифосфати
Ћилибарна киселина

Е 392

Екстракти рузмарина

50

Е 427
Е 432436

Касија гума

2 500

Полисорбати

1 000

(1)

2 000

(1)

Е 338452

5 000
(46)
само дехидрисане супе и месне супе
само супе

Е 900

Сахарозни естри масних
киселина,
сахароглицериди
Диметил полисилоксан

Е 950

Ацесулфам К

110

само супе смањене енергетске вриједности

Е 951

110

само супе смањене енергетске вриједности

Е 955

Аспартам
Сахарин и његове
натријумове, калијумове и
калцијумове соли
Сукралоза

45

само супе смањене енергетске вриједности

Е 959

Неохесперидин DC

50

само супе смањене енергетске вриједности

Е 960

Стевиол гликозиди

40

Е 473474

Е 954

10

110

(52)

(60)

само супе смањене енергетске вриједности

само супе смањене енергетске вриједности
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Број
категорије

Е 961

Неотам

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)
5

Е 962

Со аспартам-ацесулфама

110

Е 969

Адвантам

2

Е број

Назив

Напомене

Ограничења/изузеци

само супе смањене енергетске вриједности
(11)б (49) (50) само супе смањене енергетске вриједности
само супе са смањеном енергетском вриједности

(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији
(2): Максимално дозвољена количина односи се на збир, а количине су изражене као слободна киселина
(4): Максимално дозвољена количина изражена је као P2O5
(11): Максимално дозвољене количине изражене су као (а) еквивалент ацесулфама К или (б) еквивалент аспартама
(49): Максимално дозвољене количине за употребу добијене су на темељу максимално дозвољених количина састојака соли,
аспартама (Е 951) и ацесулфама К (Е 950)
(50:) Максимално дозвољене количине за Е 951 и Е 950 не смију се прекорачити употребом соли аспартам -ацесулфама,
било самостално или у комбинацији са Е 950 или Е 951
(52): Максимално дозвољене количине за употребу изражене су као слободни имид
(13): Максимално дозвољена количина изражена на количину масти
(46): Као збир карнозола и карнозолне киселине
(60): Изражено као еквиваленти стевиола
12.6

Сосови
Група
I.
Група
II.
Група
III.
Група

Адитиви
Боје за храну дозвољене у
количини quantum satis
Боје појединачно или у
смјеси чије су количине
ограничене
Полиоли

осим соса на бази парадајза

quantum satis
500

(65)

укључујући сосове са киселим краставцима и разним
врстама укисељеног поврћа, relish, chutney и piccalilli; осим
соса на бази парадајза

quantum satis
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Број
категорије

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Ограничења/изузеци

IV.
Е 104
Е 110
Е 160д
Е 200203
Е 200203
Е 200213
Е 200213
Е 210213
Е 210213
Е 310320
Е 338452
Е 385

Хинолин жута
Сунсет жута FCF, Оранж
жута S
Ликопен
Сорбинска киселина –
сорбати
Сорбинска киселина –
сорбати
Сорбинска киселина –
сорбати; Бензојева
киселина – бензоати
Сорбинска киселина –
сорбати; Бензојева
киселина – бензоати
Бензојева киселина –
бензоати
Бензојева киселина –
бензоати
Галати, TBHQ и BHA
Фосфорна киселина –
фосфати – ди-, три– и
полифосфати
Калцијум динатријум
етилен диамино

20

(64)

30

(64)

50

укључујући сосове са киселим краставцима и разним
врстама укисељеног поврћа, relish, chutney и piccalilli; осим
соса на бази парадајза
само у сосовима са киселим краставцима и разним врстама
укисељеног поврћа и piccalilli
осим соса на бази парадајза

2 000

(1) (2)

само емулговани сосови са садржајем масти мањим од 60%

1 000

(1) (2)

само емулговани сосови са садржајем масти од 60% или
више

1 000

(1) (2)

само емулговани сосови са садржајем масти од 60% или
више; неемулговани сосови

2 000

(1) (2)

само емулговани сосови са садржајем масти мањим од 60%

1 000

(1) (2)

само емулговани сосови са садржајем масти мањим од 60%

500

(1) (2)

само емулговани сосови са садржајем масти од 60% или
више

200

(1) (13)

5 000

(1) (4)

75

само емулговани сосови
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Број
категорије

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Е 392

тетраацетат (калцијум
динатријум EDTA)
Екстракти рузмарина

100

Е 427

Касија гума

2 500

Е 405

Пропан-1,2-диол алгинат

8 000

Е 416

Караја гума
Гума арабика
модификована
октенилсукцинском
киселином
Хемицелулоза из соје

10 000

Полисорбати

5 000

(1)

10 000

(1)

Е 423
Е 426
Е 432436
Е 473474
Е 476
Е 491495
Е 950
Е 951
Е 954
Е 955

Сахарозни естри масних
киселина,
сахароглицериди
Полиглицерол
полирицинолеат

Ограничења/изузеци

(41) (46)

само емулговани сосови

10 000
само емулговани сосови

30 000

само преливи за салату

4 000

Естри сорбитана

5 000

Ацесулфам К

350

Аспартам
Сахарин и његове
натријумове, калијумове и
калцијумове соли
Сукралоза

350
160

само емулговани сосови

(1)

само емулговани сосови

(52)

450
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Број
категорије

Е 959

Неохесперидин DC

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)
50

Е 960

Стевиол гликозиди

120

(60)

осим соса од соје (ферментисани и неферментисани)

Е 960

Стевиол гликозиди

175

(60)

само сос од соје (ферментисани и неферментисани)

Е 961

Неотам

12

Е 961

Неотам

2

Е 962

Со Аспартам -Ацесулфама

350

Е 969

Адвантам

4

Е број

Назив

Напомене

Ограничења/изузеци

само као појачивач укуса
(11)б (49) (50)

(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији
(2): Максимално дозвољена количина односи се на збир, а количине су изражене као слободна киселина
(4): Максимално дозвољена количина изражена је као P2O5
(41): Изражено на количину масти
(49): Максимално дозвољене количине за употребу добијене су на темељу максимално дозвољених количина састојака соли,
аспартама (Е 951) и ацесулфама К (Е 950)
(50:) Максимално дозвољене количине за Е 951 и Е 950 не смију се прекорачити употребом соли аспартам -ацесулфама,
било појединачно или у комбинацији са Е 950 или Е 951
(52): Максимално дозвољене количине за употребу изражене су као слободни имид
(13): Максимално дозвољена количина изражена на количину масти
(46): Као збир карнозола и карнозолне киселине
(60): Изражени као еквиваленти стевиола
(64): Укупна количина Е 104 и Е 110 и боје из Групе III на смије бити већа од максимално дозвољене количине наведене за
Групу III
(65): Максимално дозвољена количина алуминијума из алуминијумских лакова адитива Е 120 (Cochineal, карминска
киселина, кармин) износи 10 mg/kg . Не смију се употребљавати никакви други алуминијумски лакови.

189

„Службени гласник БиХ“, број 33/18 од 22.5.2018. године
Максимално
дозвољена
Број
количина(mg/l
Е број
Назив
Напомене
категорије
или mg/kg,
зависно од
случаја)
12.7
Салате и зачињени намази за сендвиче
Група
Адитиви
I.
Група
Боје за храну дозвољене у
quantum satis
II.
количини quantum satis
Сорбинска киселина –
Е 200сорбати; Бензојева
1 500
(1) (2)
213
киселина – бензоати
Е 950
Ацесулфам К
350
Е 951

Ограничења/изузеци

само Feinkostsalat

350

Е 955

Аспартам
Сахарин и његове
натријумове, калијумове и
калцијумове соли
Сукралоза

140

само Feinkostsalat

Е 959

Неохесперидин DC

50

само Feinkostsalat

Е 961

Неотам

12

само Feinkostsalat

Е 962

Со Аспартам -Ацесулфама

350

Е 969

Адвантам

4

Е 954

160

само Feinkostsalat
(52)

само Feinkostsalat

(11)б (49) (50) само Feinkostsalat
само Feinkostsalat

(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији
(2): Максимално дозвољена количина односи се на збир, а количине су изражене као слободна киселина
(11): Максимално дозвољене количине изражене су као (а) еквивалент ацесулфама К или (б) еквивалент аспартама
(49): Максимално дозвољене количине за употребу добијене су на темељу максимално дозвољених количина састојака соли,
аспартама (Е 951) и ацесулфама К (Е 950)
(50:) Максимално дозвољене количинеза Е 951 и Е 950 не смију се прекорачити употребом соли аспартам -ацесулфама,
било самостално или у комбинацији са Е 950 или Е 951
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Број
категорије

12.8

12.9

Е број

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
Назив
Напомене
Ограничења/изузеци
или mg/kg,
зависно од
случаја)
(52): Максимално дозвољене количине за употребу изражене су као слободни имид

Квасац и производи од квасца
Група
Адитиви
I.
Е 491Естри сорбитана
quantum satis
495
Производи од протеина , осим производа категорије 1.8
Група
Адитиви
I.
Група
Боје за храну дозвољене у
quantum satis
II.
количини quantum satis
Боје појединачно или у
Група
смјеси чије су количине
100
III.
ограничене
Е 104
Е 110
Е 124

Хинолин жута
Сунсет жута FCF, Оранж
жута S
Ponceau 4R, Cochineal
црвена А

Е 160д

Ликопен

Е 200203
Е 220228
Е 220228

Сорбинска киселина –
сорбати
Сумпор диоксид –
сулфити
Сумпор диоксид –
сулфити

10

(61)

20

(61)

10

(61)

30
2 000

(1) (2)

200

(3)

50

(3)

само суви и пекарски квасац

само производи слични месу и риби на бази биљних
протеина
само производи слични месу и риби на бази биљних
протеина
само производи слични месу и риби на бази биљних
протеина
само производи слични месу и риби на бази биљних
протеина
само производи слични месу и риби на бази биљних
протеина
само производи слични месу, риби, раковима, главоношцима
и сиру на бази протеина
само производи слични месу, риби, раковима и
главоношцима
само желатин
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Број
категорије

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Е 338452

Фосфорна киселина –
фосфати – ди-, три– и
полифосфати

20 000

Е 959

Неохесперидин DC

5

Напомене

(1) (4)

Ограничења/изузеци

само биљни протеински напици
само биљни протеински производи, само као појачивач
укуса

(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији

13.1

(2): Максимално дозвољена количина односи се на збир, а количине су изражене као слободна киселина
(3): Максимално дозвољене количине , изражене као SО2, односе се на укупну количину из свих извора. Ако је садржај SО2
присутан у количини мањој од 10 mg/kg или 10 mg/l не треба се наводити.
(4): Максимално дозвољена количина изражена је као P2O5
(61): Укупна количина Е 104, Е 110, Е 124 и боје из Групе III не смије бити већа од максимално дозвољене количине
наведене за Групу III
ХРАНА НАМИЈЕЊЕНА ЗА ПОСЕБНЕ ПРЕХРАМБЕНЕ ПОТРЕБЕ, у складу са посебним прописима који регулишу
предметну област
Храна за дојенчад и малу дјецу

13.1.1

УВОДНИ ДИО, ПРИМЈЕЊУЈЕ СЕ НА СВЕ ПОДКАТЕГОРИЈЕ
Наведене максимално дозвољене количине за употребу односе се за готову храну припремљену у складу са упутствима
произвођача
Е 307, Е 325, Е 330, Е 331, Е 332, Е 333, Е 338, Е 340, Е 410, Е472ц и Е 1450 употребљавају се у складу са дозвољеним
количинама из Анекса Правилника о формулама за дојенчад и формулама након дојења („Службени гласник БиХ―, број
105/12)
Почетна храна за дојенчад, у складу са посебним прописима који регулишу предметну област

13.

Напомена : за производњу киселог млијека могу се користити непатогене културе које производе L(+)– млијечну киселину
Е 270
Е
304(I)

Млијечна киселина

quantum satis

L-аскорбил палмитат

10

само L(+)-облик
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Број
категорије

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Е 307

Екстракт богат
токоферолима
Алфа-токоферол

Е 308

Гама-токоферол

10

(16)

Е 309

Делта-токоферол

10

(16)

Е 322

Лецитини

1 000

(14)

Е 330

Лимунска киселина

quantum satis

Е 331

Натријум цитрати

2 000

Е 332

Калијум цитрати

Е 338

Фосфорна киселина

1 000

(4) (44)

Е 339

Натријум фосфати

1 000

(4) (15)

Е 340

Калијум фосфати

Е 412

Гуар гума

Е 306

Е 471
Е 472ц
Е 472ц
Е 473

10

(16)

10

(16)

Ограничења/изузеци

(43)
(43)

(4) (15)
1 000

Моно– и диглицериди
4 000
(14)
масних киселина
Естри лимунске киселине
моно – и диглицерида
7 500
(14)
масних киселина
Естри лимунске киселине
моно – и диглицерида
9 000
(14)
масних киселина
Сахарозни естри масних
120
(14)
киселина
(4): Максимално дозвољена количина изражена је као P2O5

само ако производ у течном облику садржи дјелимично
хидролизоване бјеланчевине

само ако се продаје у прашкастом облику
само ако се продаје у течном облику ако производи садрже
дјелимично хидролизоване бјеланчевине, пептиде или
аминокиселине
само производи који садрже хидролизоване бјеланчевине,
пептиде или аминокиселине
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Максимално
дозвољена
Број
количина(mg/l
Е број
Назив
Напомене
Ограничења/изузеци
категорије
или mg/kg,
зависно од
случаја)
(14): Ако се храни додаје више од једног од сљедећих адитива Е 322, Е 471, Е 472ц и Е 473, максимално дозвољена
количина одређена за ту храну за сваки од тих адитива умањује се за одговарајући удио наведених адитива у тој храни
(15): Е 339 и Е 340 дозвољени су појединачно или у комбинацији, те у складу са граничним вриједностима наведеним у
Правилнику о дијеталној храни за посебне медицинске потребе („Службени гласник БиХ―, број 71/11), Правилнику о
формулама за дојенчад и формулама након дојења („Службени гласник БиХ―, број 105/12) и Правилнику о прерађеној храни
на бази житарица за дојенчад и малу дјецу („Службени гласник БиХ―, број 86/13)
(16): Е 306, Е 307, Е 308 и Е 309 дозвољени су појединачно или у комбинацији
(43): Е 331 и Е 332 дозвољени су појединачно или у комбинацији, те у складу са граничним вриједностима наведеним у
Правилнику о дијеталној храни за посебне медицинске потребе („Службени гласник БиХ―, број 71/11), Правилнику о
формулама за дојенчад и формулама након дојења („Службени гласник БиХ―, број 105/12) и Правилнику о прерађеној храни
на бази житарица за дојенчад и малу дјецу („Службени гласник БиХ―, број 86/13)
(44): У складу са граничним вриједностима наведеним у Правилнику о дијеталној храни за посебне медицинске потребе
(„Службени гласник БиХ―, број 71/11), Правилнику о формулама за дојенчад и формулама након дојења („Службени
гласник БиХ―, број 105/12) и Правилнику о прерађеној храни на бази житарица за дојенчад и малу дјецу („Службени
гласник БиХ―, број 86/13)
13.1.2
Прелазна храна за дојенчад, у складу са посебним прописима који регулишу предметну област
Напомена : за производњу киселог млијека могу се користити непатогене културе које производе L(+)–млијечну киселину
Е 270
Е
304(I)

Млијечна киселина

quantum satis

L-аскорбил палмитат

10

само L(+)-облик

Е 307

Екстракт богат
токоферолима
Алфа-токоферол

Е 308

Гама-токоферол

10

(16)

Е 309

Делта-токоферол

10

(16)

Е 322

Лецитини

1 000

(14)

Е 306

10

(16)

10

(16)
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Број
категорије

Е 330

Лимунска киселина

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)
quantum satis

Е 331

Натријум цитрати

2 000

(43)

Е 332

Калијум цитрати

quantum satis

(43)

Е 338

Фосфорна киселина

Е 339

Натријум фосфати

Е 340

Калијум фосфати

Е 407

Карагенан

300

(17)

Е 410

Брашно сјеменке рогача

1 000

(17)

Е 412

Гуар гума

1 000

(17)

Е 440

Пектини
5 000
само киселкаста прелазна храна за дојенчад
Моно–и диглицериди
4 000
(14)
масних киселина
Естри лимунске киселине
моно – и диглицерида
7 500
(14)
само ако се продаје у прашкастом облику
масних киселина
Естри лимунске киселине
само ако се продаје у течном облику ако производи садрже
моно – и диглицерида
9 000
(14)
дјелимично хидролизоване бјеланчевине, пептиде или
масних киселина
аминокиселине
Сахарозни естри масних
само производи који садрже хидролизоване бјеланчевине,
120
(14)
киселина
пептиде или аминокиселине
(4): Максимално дозвољена количина изражена је као P2O5
(14): Ако се храни додаје више од једног од сљедећих адитива Е 322, Е 471, Е 472ц и Е 473, максимално дозвољена
количина одређена за ту храну за сваки од тих адитива смањује се за одговарајући удио наведених адитива у тој храни
(15): Е 339 и Е 340 дозвољени су појединачно или у комбинацији, те у складу са граничним вриједностима наведеним у
Правилнику о дијеталној храни за посебне медицинске потребе („Службени гласник БиХ―, број 71/11), Правилнику о

Е број

Е 471
Е 472ц
Е 472ц
Е 473

Назив

Напомене

Ограничења/изузеци

(4) (44)
1 000

(4) (15)
(4) (15)
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Максимално
дозвољена
Број
количина(mg/l
Е број
Назив
Напомене
Ограничења/изузеци
категорије
или mg/kg,
зависно од
случаја)
формулама за дојенчад и формулама након дојења („Службени гласник БиХ―, број 105/12) и Правилнику о прерађеној храни
на бази житарица за дојенчад и малу дјецу („Службени гласник БиХ―, број 86/13)
(16): Е 306, Е 307, Е 308 и Е 309 дозвољени су појединачно или у комбинацији
(17): Ако се храни додаје више од једног од сљедећих адитива Е 407, Е 410 и Е 412, максимално дозвољена количина
одређена за ту храну за сваку од тих адитива смањује се за одговарајући удио других наведених адитива у тој храни
(43): Е 331 и Е 332 дозвољени су појединачно или у комбинацији, те у складу са граничним вриједностима наведеним у
Правилнику о дијеталној храни за посебне медицинске потребе („Службени гласник БиХ―, број 71/11), Правилнику о
формулама за дојенчад и формулама након дојења („Службени гласник БиХ―, број 105/12) и Правилнику о прерађеној храни
на бази житарица за дојенчад и малу дјецу („Службени гласник БиХ―, број 86/13)
(44): У складу са граничним вриједностима наведеним у Правилнику о дијеталној храни за посебне медицинске потребе
(„Службени гласник БиХ―, број 71/11), Правилнику о формулама за дојенчад и формулама након дојења („Службени
гласник БиХ―, број 105/12) и Правилнику о прерађеној храни на бази житарица за дојенчад и малу дјецу („Службени
гласник БиХ―, број 86/13)
13.1.3
Прерађена храна на бази житарица, храна за бебе, дојенчад и малу дјецу, у складу са посебним прописима који регулишу
предметну област
само прерађена храна на бази житарица за дојенчад и малу
Е 170
Калцијум карбонат
quantum satis
дјецу, само за подешавање pH вриједности
само прерађена храна на бази житарица за дојенчад и малу
Е 260
Сирћетна киселина
quantum satis
дјецу, само за подешавање pH вриједности
само прерађена храна на бази житарица за дојенчад и малу
Е 261
Калијум ацетат
quantum satis
дјецу, само за подешавање pH вриједности
само прерађена храна на бази житарица за дојенчад и малу
Е 262
Натријум ацетати
quantum satis
дјецу, само за подешавање pH вриједности
само прерађена храна на бази житарица за дојенчад и малу
Е 263
Калцијум ацетат
quantum satis
дјецу, само за подешавање pH вриједности
само прерађена храна на бази житарица за дојенчад и малу
Е 270
Млијечна киселина
quantum satis
дјецу, само за подешавање pH вриједности, само L(+)облик
Е 296
Јабучна киселина
quantum satis
само прерађена храна на бази житарица за дојенчад и малу
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Број
категорије

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Ограничења/изузеци

дјецу, само за подешавање pH вриједности, само L(+)облик
Е 300

L-аскорбинска киселина

200

(18)

Е 301

Натријум L-аскорбат

200

(18)

Е 302

Калцијум L-аскорбат

200

(18)

Е
304(I)

L-аскорбил палмитат

100

(19)

Е 306

Екстракт богат
токоферолима

100

(19)

Е 307

Алфа-токоферол

100

(19)

Е 308

Гама-токоферол

100

(19)

Е 309

Делта-токоферол

100

(19)

Е 322

Лецитини

10 000

Е 325

Натријум лактат

quantum satis

Е 326

Калијум лактат

quantum satis

Е 327

Калцијум лактат

quantum satis

само прерађена храна на бази житарица која садржи масти,
укључујући кекс, двопек и храну за дојенчад и малу дјецу
само прерађена храна на бази житарица која садржи масти,
укључујући кекс, двопек и храну за дојенчад и малу дјецу
само прерађена храна на бази житарица која садржи масти,
укључујући кекс, двопек и храну за дојенчад и малу дјецу
само прерађена храна на бази житарица која садржи масти,
укључујући кекс, двопек и храну за дојенчад и малу дјецу
само прерађена храна на бази житарица која садржи масти,
укључујући кекс, двопек и храну за дојенчад и малу дјецу
само прерађена храна на бази житарица која садржи масти,
укључујући кекс, двопек и храну за дојенчад и малу дјецу
само прерађена храна на бази житарица која садржи масти,
укључујући кекс, двопек и храну за дојенчад и малу дјецу
само прерађена храна на бази житарица која садржи масти,
укључујући кекс, двопек и храну за дојенчад и малу дјецу
само кекс и двопек, прерађена храна на бази житарица,
храну за дојенчад и малу дјецу
само прерађена храна на бази житарица и храну за дојенчад
и малу дјецу, само за подешавање pH вриједности, само
L(+)облик
само прерађена храна на бази житарица и храну за дојенчад
и малу дјецу, само за подешавање pH вриједности, само
L(+)облик
само прерађена храна на бази житарица и храну за дојенчад
и малу дјецу, само за подешавање pH вриједности, само
L(+)облик
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Број
категорије

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Ограничења/изузеци

Е 330

Лимунска киселина

quantum satis

Е 331

Натријум цитрати

quantum satis

Е 332

Калијум цитрати

quantum satis

Е 333

Калцијум цитрати

quantum satis

Е 334

Винска киселина (L(+)-)

5 000

(42)

Е 335

Натријум тартарати

5 000

(42)

Е 336

Калијум тартарати

5 000

(42)

Е 338

Фосфорна киселина

1 000

(4)

Е 339

Натријум фосфати

1 000

(4) (20)

само прерађена храна на бази житарица и храну за дојенчад
и малу дјецу, само за подешавање pH вриједности
само прерађена храна на бази житарица и храну за дојенчад
и малу дјецу, само за подешавање pH вриједности
само прерађена храна на бази житарица и храну за дојенчад
и малу дјецу, само за подешавање pH вриједности
само прерађена храна на бази житарица и храну за дојенчад
и малу дјецу, само за подешавање pH вриједности
само L(+)-облик; само кекс, двопек и храну за дојенчад и
малу дјецу
само L(+)-облик; само кекс, двопек и храну за дојенчад и
малу дјецу
само L(+)-облик; само кекс, двопек и храну за дојенчад и
малу дјецу
само прерађена храна на бази житарица и храну за дојенчад
и малу дјецу, само за подешавање pH вриједности
само житарице

Е 340

Калијум фосфати

1 000

(4) (20)

само житарице

Е 341

Калцијум фосфати

1 000

(4) (20)

само житарице

Е 341

Калцијум фосфати

1 000

(4)

само у дезертима на бази воћа

Е 354

Калцијум тартарат

5 000

(42)

само L(+) – облик; само кекс и двопек

Е 400

Алгинска киселина

500

(23)

само дезерти и пудинзи

Е 401

Натријум алгинат

500

(23)

само дезерти и пудинзи

Е 402

Калијум алгинат

500

(23)

само дезерти и пудинзи

Е 404

Калцијум алгинат

500

(23)

само дезерти и пудинзи
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Број
категорије

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Ограничења/изузеци

Е 410

Брашно сјеменке рогача

10 000

(21)

Е 412

Гуар гума

10 000

(21)

Е 414

Гума арабика (акација
гума)

10 000

(21)

Е 415

Ксантан гума

10 000

(21)

Е 440

Пектин

10 000

(21)

Е 410

Брашно сјеменке рогача

20 000

(21)

само прерађена храна на бази житарица и храна за дојенчад
и малу дјецу
само прерађена храна на бази житарица и храна за дојенчад
и малу дјецу
само прерађена храна на бази житарица и храна за дојенчад
и малу дјецу
само прерађена храна на бази житарица и храна за дојенчад
и малу дјецу
само прерађена храна на бази житарица и храна за дојенчад
и малу дјецу
само прерађена храна на бази житарица без глутена

Е 412

20 000

(21)

само прерађена храна на бази житарица без глутена

20 000

(21)

само прерађена храна на бази житарица без глутена

Е 415

Гуар гума
Гума арабика (акација
гума)
Ксантан гума

20 000

(21)

само прерађена храна на бази житарица без глутена

Е 440

Пектин

20 000

(21)

само прерађена храна на бази житарица без глутена

Е 450

Дифосфати
Моно– и диглицериди
масних киселина
Естри сирћетне киселине
и моно – и диглицерида
масних киселина
Естри млијечне киселине
и моно – и диглицерида
масних киселина
Естри лимунске киселине
и моно – и диглицерида

5 000

(4) (42)

5 000

(22)

само кекс и двопек
само кекс и двопек, прерађена храна на бази житарица и
храна за дојенчад и малу дјецу

5 000

(22)

само кекс и двопек, прерађена храна на бази житарица и
храна за дојенчад и малу дјецу

5 000

(22)

само кекс и двопек, само прерађена храна на бази житарица
и храна за дојенчад и малу дјецу

5 000

(22)

само кекс и двопек, само прерађена храна на бази житарица
и храна за дојенчад и малу дјецу

Е 414

Е 471
Е 472а
Е 472б
Е 472ц
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Број
категорије

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Ограничења/изузеци

масних киселина
Е 500

Натријум карбонати

quantum satis

само као средства за дизање тијеста

Е 501

Калијум карбонати

quantum satis

само као средства за дизање тијеста

Е 503

Амонијум карбонати

quantum satis

Е 507

Хлороводонична киселина

quantum satis

Е 524

Натријум хидроксид

quantum satis

Е 525

Калијум хидроксид

quantum satis

Е 526

Калцијум хидроксид

quantum satis

Е 551

Силицијум диоксид

2 000

само као средства за дизање тијеста
само прерађена храна на бази житарица и храна за дојенчад
и малу дјецу, само за подешавање pH вриједности
само прерађена храна на бази житарица и храна за дојенчад
и малу дјецу, само за подешавање pH вриједности
само прерађена храна на бази житарица и храна за дојенчад
и малу дјецу, само за подешавање pH вриједности
само прерађена храна на бази житарица и храна за дојенчад
и малу дјецу, само за подешавање pH вриједности
само суве житарице

Е 575

Глуконо-делта-лактон

5 000

Е 920

L-цистеин

1 000

Е 1404

Оксидовани скроб

50 000

Е 1410

Моноскроб фосфат

50 000

Е 1412

Дискроб фосфат

50 000

Е 1413
Е 1414
Е 1420

Фосфатирани дискроб –
фосфат
Ацетиловани дискроб –
фосфат
Ацетиловани скроб

50 000
50 000
50 000

(42)

само кекс и двопек
само кекс за дојенчад и малу дјецу
само прерађена храна на бази житарица и храна за дојенчад
и малу дјецу
само прерађена храна на бази житарица и храна за дојенчад
и малу дјецу
само прерађена храна на бази житарица и храна за дојенчад
и малу дјецу
само прерађена храна на бази житарица и храна за дојенчад
и малу дјецу
само прерађена храна на бази житарица и храна за дојенчад
и малу дјецу
само прерађена храна на бази житарица и храна за дојенчад
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Број
категорије

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Ограничења/изузеци

и малу дјецу
Е 1422
Е 1450
Е 1451

Ацетиловани дискроб
адипат
Натријум октенил
сукцинат скроба
Ацетиловани оксидисан
скроб

50 000
50 000
50 000

Е 300

Аскорбинска киселина

300

(18)

Е 301

Натријум аскорбат

300

(18)

Е 302

Калцијум аскорбат

300

(18)

Е 333

Калцијум цитрати

quantum satis

само прерађена храна на бази житарица и храна за дојенчад
и малу дјецу
само прерађена храна на бази житарица и храна за дојенчад
и малу дјецу
само прерађена храна на бази житарица и храна за дојенчад
и малу дјецу
само пића на бази воћа и поврћа, сокови и храна за дојенчад
и малу дјецу
само пића на бази воћа и поврћа, сокови и храна за дојенчад
и малу дјецу
само пића на бази воћа и поврћа, сокови и храна за дојенчад
и малу дјецу
само производи на бази воћа са малом количином шећера

(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији
(4): Максимално дозвољена количина изражена је као P2O5
(18): Е 300, Е 301 и Е 302 дозвољени су појединачно или у комбинацији ; количине су изражене као аскорбинска киселина
(19): Е 304, Е 306, Е 307, Е 308 и Е 309 дозвољени су појединачно или у комбинацији
(20): Е 339, Е 340 и Е 341 дозвољени су појединачно или у комбинацији
(21): Е 410, Е 412, Е 414, Е 415 и Е 440 дозвољени су појединачно или у комбинацији
(22): Е 471, Е 472а, Е 472б и Е 472ц дозвољени су појединачно или у комбинацији
(23): Е 400, Е 401, Е 402 и Е 404 дозвољени су појединачно или у комбинацији
(42): Као остатак
13.1.4

Остала храна за малу дјецу
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Број
категорије

Е број

Е 270
Е
304(I)

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
Назив
Напомене
Ограничења/изузеци
или mg/kg,
зависно од
случаја)
Напомена : за производњу киселог млијека могу се користити непатогене културе које производе L(+)– млијечну киселину
Млијечна киселина

quantum satis

само L(+)– облик

L-аскорбил палмитат

100

(19)

100

(19)

100

(19)

Е 307

Екстракт богат
токоферолима
Алфа-токоферол

Е 308

Гама-токоферол

100

(19)

Е 309

Делта-токоферол

100

(19)

Е 322

Лецитини

10 000

(14)

Е 330

Лимунска киселина

quantum satis

Е 331

Натријум цитрати

2 000

(43)

Е 332

Калијум цитрати

quantum satis

(43)

Е 338

Фосфорна киселина

Е 339

Натријум фосфати

1 000

(1) (4) (15)

Е 340

Калијум фосфати

1 000

(1) (4) (15)

Е 407

Карагенан

300

Е 410

Брашно сјеменке рогача

10 000

(21)

Е 412

10 000

(21)

10 000

(21)

Е 415

Гуар гума
Гума арабика (акација
гума)
Ксантан гума

10 000

(21)

Е 440

Пектини

5 000

(21)

Е 306

Е 414

(1) (4) (44)
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Број
категорије

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Ограничења/изузеци

Е 500

Моно– и диглицериди
масних киселина
Естри лимунске киселине
и моно – и диглицерида
масних киселина
Естри лимунске киселине
и моно – и диглицерида
масних киселина
Сахарозни естри масних
киселина
Натријум карбонати

Е 501

Калијум карбонати

quantum satis

Е 503

Амонијум карбонати

quantum satis

Е 507

Хлороводонична киселина

quantum satis

само за подешавање pH вриједности

Е 524

Натријум хидроксид

quantum satis

само за подешавање pH вриједности

Е 525

Калијум хидроксид

quantum satis

само за подешавање pH вриједности

Е 1404

Оксидовани скроб

50 000

Е 1410

Моноскроб фосфат

50 000

Е 1412

50 000

Е 1420

Дискроб фосфат
Фосфатиран дискроб
фосфат
Ацетилован дискроб
фосфат
Ацетилован скроб

Е 1422

Ацетилован дискроб

50 000

Е 471
Е 472ц
Е 472ц
Е 473

Е 1413
Е 1414

4 000

(14)

7 500

(14)

9 000

(14)

120

(14)

само ако се продаје у прашкастом облику
само ако се продаје у течном облику ако производи садрже
дјелимично хидролизоване бјеланчевине, пептиде или
аминокиселине
само у производима који садрже хидролизоване
бјеланчевине, пептиде или аминокиселине

quantum satis

50 000
50 000
50 000
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Број
категорије

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Ограничења/изузеци

адипат
Е 1450

Натријум октенил
50 000
сукцинат скроб
(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији
(4): Максимално дозвољена количина изражена је као P2O5
(14): Ако се храни додаје више од једног од сљедећих адитива Е 322, Е 471, Е 472ц и Е
(14): Ако се храни дода више од једне супстанце Е 322, Е 471, Е 472ц и Е 473, максимално дозвољена количина одређена за
ту храну за сваки од тих адитива смањује се за одговарајући удио наведених адитива у тој храни
(15): Е 339 и Е 340 дозвољени су појединачно или у комбинацији , те у складу са граничним вриједностима наведеним у
Правилнику о дијеталној храни за посебне медицинске потребе („Службени гласник БиХ―, број 71/11), Правилнику о
формулама за дојенчад и формулама након дојења („Службени гласник БиХ―, број 105/12) и Правилнику о прерађеној храни
на бази житарица за дојенчад и малу дјецу („Службени гласник БиХ―, број 86/13)
(16): Е 304, Е 306, Е 307, Е 308 и Е 309 дозвољени су појединачно или у комбинацији

13.1.5
13.1.5.1

(21): Е 410, Е 412, Е 414, Е 415 и Е 440 дозвољени су појединачно или у комбинацији
(43): Е 331 и Е332 су дозвољени појединачно или у комбинацији и у складу са граничним вриједностима одређеним у
Правилнику о дијеталној храни за посебне медицинске потребе („Службени гласник БиХ―, број 71/11), Правилнику о
формулама за дојенчад и формулама након дојења („Службени гласник БиХ―, број 105/12) и Правилнику о прерађеној храни
на бази житарица за дојенчад и малу дјецу („Службени гласник БиХ―, број 86/13)
(44): У складу са граничним вриједностима одређеним у Правилнику о дијеталној храни за посебне медицинске потребе
(„Службени гласник БиХ―, број 71/11), Правилнику о формулама за дојенчад и формулама након дојења („Службени
гласник БиХ―, број 105/12) и Правилнику о прерађеној храни на бази житарица за дојенчад и малу дјецу („Службени
гласник БиХ―, број 86/13)
Дијетална храна за дојенчад и малу дјецу за посебне медицинске потребе, у складу са посебним прописима који регулишу
предметну област
Дијетална храна за дојенчад за посебне медицинске потребе и почетна храна за дојенчад за посебне прехрамбене потребе
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Максимално
дозвољена
Број
количина(mg/l
Е број
Назив
Напомене
категорије
или mg/kg,
зависно од
случаја)
Могу се користити адитиви наведени у категорија 13.1.1 и 13.1.2
Е 170
Е
304(I)
Е 331

Калцијум карбонат

quantum satis

L-аскорбил палмитат

100

Натријум цитрати

quantum satis

Е 332

Калијум цитрати

quantum satis

Е 333

Калцијум цитрати

quantum satis

Е 338

Фосфорна киселина

1 000

(1) (4)

Е 339

Натријум фосфати

1 000

(1) (4) (20)

Е 340

Калијум фосфати

1 000

(1) (4) (20)

Е 341

Калцијум фосфати

1 000

(1) (4) (20)

Е 401

Натријум алгинат

1 000

Е 405

Пропан-1,2-диол алгинат

200

Е 410

Брашно сјеменке рогача

10 000

Е 412

Гуар гума

10 000

Е 415

Ксантан гума

1 200

Ограничења/изузеци

само за подешавање pH вриједности

од четири мјесеца старости надаље у посебним категоријама
хране са прилагођеним саставом, која је потребна за
поремећаје метаболизма и за храњење сондом
од 12 мјесеци старости надаље у посебним дијетама које су
намијењене малој дјеци која немају толеранцију на кравље
млијеко или имају урођене поремећаје метаболизма
од рођења надаље у производима за смањење гастроезофагеалног рефлукса
од рођења надаље у производима у течним формулама који
садрже хидролизоване бјеланчевине, пептиде или
аминокиселине
од рођења надаље за употребу у производима на бази
аминокиселина или пептида који су намијењени пацијентима
са гастроинтестиналним сметњама, слабом апсорпцијом
протеина или урођеним поремећајима метаболизма
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Број
категорије

Е број

Е 440

Назив

Пектини

Е 500

Натријум карбокси метил
целулоза, целулозна гума
Моно– и диглицериди
масних киселина
Естри лимунске киселине
и моно – и диглицерида
масних киселина
Естри лимунске киселине
и моно – и диглицерида
масних киселина
Сахарозни естри масних
киселина
Натријум карбонати

Е 501

Е 466
Е 471
Е 472ц
Е 472ц

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

10 000
10 000
5 000

Ограничења/изузеци

од рођења па надаље у производима који се користе у
случају гастроинтестиналних поремећаја
од рођења па надаље у производима за метаболичке
поремећаје који се регулишу исхраном
од рођења надаље у посебним дијетама, посебно онима гдје
нема протеина

7 500

само ако се продаје у прашкастом облику; од рођења надаље

9 000

само ако се продаје у течном облику; од рођења надаље

quantum satis

само производи који садрже хидролизоване бјеланчевине,
пептиде и аминокиселине
само као средства за дизање тијеста

Калијум карбонати

quantum satis

само као средства за дизање тијеста

Е 507

Хлороводонична киселина

quantum satis

само као средства за дизање тијеста

Е 524

Натријум хидроксид

quantum satis

само за подешавање pH вриједности

Е 525

Калијум хидроксид

quantum satis

само за подешавање pH вриједности

Е 526

Калцијум хидроксид
quantum satis
Натријум октенил
20 000
сукцинат скроб
(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији

Е 473

Е 1450

120

само за подешавање pH вриједности
само у почетној и прелазној храни за дојенчад

(4): Максимално дозвољена количина изражена је као P2O5
(20): Е 339, Е 340 и Е 341 дозвољени су појединачно или у комбинацији
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Максимално
дозвољена
Број
количина(mg/l
Е број
Назив
Напомене
Ограничења/изузеци
категорије
или mg/kg,
зависно од
случаја)
13.1.5.2
Дијетална храна за дојенчад и малу дјецу за посебне медицинске потребе, у складу са посебним прописима који регулишу
предметну област
Примјењују се адитиви категорије 13.1.3, осим Е 270, Е 333, Е 341
од четири мјесеца старости надаље у посебним категоријама
Е 401
Натријум алгинат
1 000
хране са прилагођеним саставом, која је потребна за
поремећаје метаболизма и за храњење сондом
од 12 мјесеци старости надаље у посебним дијетама које су
Е 405
Пропан-1,2-диол алгинат
200
намијењене малој дјеци која немају толеранцију на кравље
млијеко или имај урођене поремећаје метаболизма
од рођења надаље у производима за смањење гастроЕ 410
Брашно сјеменке рогача
10 000
езофагеалног рефлукса
од рођења надаље у производима у течном стању који
Е 412
Гуар гума
10 000
садрже хидролизоване бјеланчевине, пептиде или
аминокиселине
од рођења надаље за употребу у производима на бази
аминокиселина или пептида који су намијењени пацијентима
Е 415
Ксантан гума
1 200
са гастроинтестиналним сметњама, слабом апсорпцијом
протеина или урођеним поремећајима метаболизма
од рођења па надаље у производима који се користе у
Е 440
Пектини
10 000
случају гастроинтестиналних поремећаја
Натријум карбокси метил
од рођења па надаље у производима за метаболичке
Е 466
10 000
целулоза, целулозна гума
поремећаје који се регулишу исхраном
Моно– и диглицериди
од рођења надаље у посебним дијетама, посебно онима гдје
Е 471
5 000
масних киселина
нема протеина
Естри лимунске киселине
Е 472ц и моно – и диглицерида
7 500
само ако се продаје у прашкастом облику; од рођења надаље
масних киселина
Естри лимунске киселине
Е 472ц
9 000
само ако се продаје у течном облику; од рођења надаље
и моно – и диглицерида
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Број
категорије

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Ограничења/изузеци

масних киселина
Сахарозни естри масних
само производи који садрже хидролизоване бјеланчевине,
120
киселина
пептиде и аминокиселине
Натријум октенил
Е 1450
2000
сукцинат скроба
Дијетална храна за посебне медицинске потребе, у складу са посебним прописима који регулишу предметну област
Е 473

13.2

Производи из ове категорије могу такође да садрже адитиве који су дозвољени у одговарајућим категоријама хране
Група
Адитиви
I.
Група
Боје за храну дозвољене у
quantum satis
II.
количини quantum satis
Боје појединачно или у
Група
смјеси чије су количине
50
(88)
III.
ограничене
Група
Полиоли
quantum satis
IV.
Е 104
Хинолин жута
10
(61)
Сунсет жута FCF, Оранж
Е 110
10
(61)
жута S
Ponceau 4R, Cochineal
Е 124
10
(61)
црвена А
Е 160д Ликопен
30
Сорбинска киселина –
Е 200сорбати; Бензојева
1 500
(1) (2)
213
киселина – бензоати
Е 338Фосфорна киселина –
5 000
(1) (4)
452
фосфати – ди-, три– и
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Број
категорије

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Ограничења/изузеци

полифосфати
Е 405

Пропан-1,2-диол алгинат

1 200

Е 406
Е 432436

Агар

quantum satis

Полисорбати

1 000

(1)

5 000

(1)

Е 473474
Е 475
Е 477
Е 481482
Е 491495
Е 950

Сахарозни естри масних
киселина,
сахароглицериди
Полиглицеролни естри
масних киселина
Пропан-1,2-диол естри
масних киселина

само храна у облику таблета и обложених таблета

5 000
1 000

Стеароил-2-лактилати

2 000

(1)

Естри сорбитана

5 000

(1)

Ацесулфам К

450
1 000

Е 955

Аспартам
Цикламска киселина и
њене натријумове и
калцијумове соли
Сахарин и његове
натријумове, калијумове и
калцијумове соли
Сукралоза

Е 959

Неохесперидин DC

100

Е 951
Е 952
Е 954

400

(51)

200

(52)

400
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Број
категорије

Е 960

Стевиол гликозиди

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
Напомене
или mg/kg,
зависно од
случаја)
330
(60)

Е 961

Неотам

32

Е 962

Со aспартам-ацесулфама

450

Е 969

Адвантам

10

Е број

Назив

Ограничења/изузеци

(11)а (49) (50)

(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији
(2): Максимално дозвољена количина односи се на збир, а количине су изражене као слободна киселина
(4): Максимално дозвољена количина изражена је као P2O5
(11): Максимално дозвољене количине изражене су као (а) еквивалент ацесулфама К или (б) еквивалент аспартама
(49): Максимално дозвољене количине за употребу добијене су на темељу максимално дозвољених количина састојака соли,
аспартама (Е 951) и ацесулфама К (Е 950)
(50:) Максимално дозвољене количине за Е 951 и Е 950 не смију се прекорачитити употребом соли аспартам -ацесулфама,
било самостално или у комбинацији са Е 950 или Е 951
(51): Максимално дозвољене количине за употребу изражене су као слободна киселина
(52): Максимално дозвољене количине за употребу изражене су као слободни имид

13.3

(60): Изражени као еквиваленти стевиола
(61): Укупна количина Е 104, Е 110, Е 124 и боје из Групе III не смије бити већа од максимално дозвољене количине
наведене за Групу III
(88): Максимално дозвољена количина за алуминијум који потиче од алуминијумских лакова Cochineal, карминска
киселина, кармин (Е120) износи 3 mg/kg, само у течним термички обрађеним производима. Други алуминијумски лакови
нису дозвољени.
Дијетална храна за смањење тјелесне масе намијењена као замјена за укупни дневни унос хране или поједине оброке
(цијелодневна исхрана или њен дио)
Група
Адитиви
I.
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Број
категорије

Е број

Група
II.
Група
III.
Група
IV.
Е 104
Е 110
Е 124
Е 160д
Е 200213
Е 338452
Е 405
Е 432436
Е 473474
Е 475

Назив

Боје за храну дозвољене у
количини quantum satis
Боје појединачно или у
смјеси чије су количине
ограничене

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

quantum satis
50

Полиоли

quantum satis

Хинолин жута
Сунсет жута FCF, Оранж
жута S
Ponceau 4R, Cochineal
црвена А
Ликопен
Сорбинска киселина –
сорбати; Бензојева
киселина – бензоати
Фосфорна киселина –
фосфати – ди-, три– и
полифосфати
Пропан-1,2-диол алгинат

10

(61)

10

(61)

10

(61)

Полисорбати

1 000

(1)

5 000

(1)

Сахарозни естри масних
киселина,
сахароглицериди
Полиглицеролни естри
масних киселина

Ограничења/изузеци

30
1 500

(1) (2)

5 000

(1) (4)

1 200

5 000
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Број
категорије

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Пропан-1,2-диолни естри
масних киселина

1 000

Стеароил-2-лактилати

2 000

(1)

Естри сорбитана

5 000

(1)

Ацесулфам К

450
800

Е 955

Аспартам
Цикламска киселина и
њене натријумове и
калцијумове соли
Сахарин и његове
натријумове, калијумове и
калцијумове соли
Сукралоза

Е 959

Неохесперидин DC

100

Е 960

Стевиол гликозиди

270

Е 961

Неотам

26

Е 962

Со aспартам -ацесулфама

450

Е 969

Адвантам

8

Е 477
Е 481482
Е 491495
Е 950
Е 951
Е 952
Е 954

400

(51)

240

(52)

Ограничења/изузеци

320
(60)
(11)а (49) (50)

(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији
(2): Максимално дозвољена количина односи се на збир, а количине су изражене као слободна киселина
(4): Максимално дозвољена количина изражена је као P2O5
(11): Максимално дозвољене количине изражене су као (а) еквивалент ацесулфама К или (б) еквивалент аспартама
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Број
категорије

Е број

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
Назив
Напомене
Ограничења/изузеци
или mg/kg,
зависно од
случаја)
(49): Максимално дозвољене количине за употребу добијене су на темељу максимално дозвољених количина састојака соли,
аспартама (Е 951) и ацесулфама К (Е 950)
(50:) Максимално дозвољене количине за Е 951 и Е 950 не смију се прекорачити употребом соли аспартам -ацесулфама,
било појединачно или у комбинацији са Е 950 или Е 951
(51): Максимално дозвољене количине за употребу изражене су као слободна киселина
(52): Максимално дозвољене количине за употребу изражене су као слободни имид

13.4

(60): Изражени као еквиваленти стевиола
(61): Укупна количина Е 104, Е 110, Е 124 и боје из Групе III не смије бити већа од максимално дозвољене количине
наведене за Групу III
Храна намијењена особама интолерантним на глутен, у складу са посебним прописима који регулишу предметну област
Производи из ове категорије могу такође садржати адитиве који су дозвољени у одговарајућим категоријама хране
Група
Адитиви
укључујући сушену тјестенину
I.
Група
Боје за храну дозвољене у
quantum satis
II.
количини quantum satis
Група
Полиоли
quantum satis
IV .
Фосфорна киселина –
Е 338фосфати – ди-, три– и
5 000
(1) (4)
452
полифосфати
Надаље, дозвољени су сви одговарајући адитиви у храни која садржи глутен
(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији
(4): Максимално дозвољена количина изражена је као P2O5

14.

НАПИЦИ

14.1

Безалкохолна пића
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Максимално
дозвољена
Број
количина(mg/l
Е број
Назив
Напомене
Ограничења/изузеци
категорије
или mg/kg,
зависно од
случаја)
14.1.1
Вода, укључујући природну минералну воду у складу са посебним прописима који регулишу предметну област
Фосфорна киселина –
Е 338фосфати – ди-, три– и
500
(1) (4)
само припремљена стона вода
452
полифосфати
(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији
(4): Максимално дозвољена количина изражена је као P2O5
14.1.2

(48): Минералне соли додате стоној води ради подешавања састава не сматрају се адитивима
Воћни сокови, концентрисани воћни сокови, воћни сокови у праху и сродни производи и сокови од поврћа у складу са
посебним прописима који регулишу предметну област
Група
Адитиви
само сокови од поврћа
I.
Е 170
Калцијум карбонат
quantum satis
само сок од грожђа
Е 200Сорбинска киселина –
500
(1) (2)
само Sød … saft i sødet … saft
203
сорбати
Сорбинска киселина –
Е 200само сок од грожђа, неферментисан, за црквену обредну
сорбати; Бензојева
2 000
(1) (2)
213
употребу
киселина – бензоати
Е 210Бензојева киселина –
200
(1) (2)
само Sød … saft i sødet … saft
213
бензоати
Е 220Сумпор диоксид –
само концентровани сок од грожђа за производњу вина у
2 000
(3)
228
сулфити
домаћинствима
Е 220Сумпор диоксид –
само сок од наранџе, грејпфрута, јабуке и ананаса за
50
(3)
228
сулфити
снабдјевање на велико у угоститељским објектима
Е 220Сумпор диоксид –
350
(3)
само сок од лимуна и лимете
228
сулфити
Е 220Сумпор диоксид –
само сок од грожђа, неферментисан, за црквену обредну
70
(3)
228
сулфити
употребу
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Број
категорије

Е 296

Јабучна киселина

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)
3 000

Е 300

Аскорбинска киселина

quantum satis

Е 330

Лимунска киселина

3 000

Е 336

Калијум тартарати

quantum satis

само сок од грожђа

Е 440

Пектини

3 000

само сок од ананаса и маракује

Е 900

Диметил полисилоксан

10

само сок од ананаса и Sød … saft i sødet … saft

Е број

Назив

Напомене

Ограничења/изузеци

само сок од ананаса

(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији

14.1.3

(2): Максимално дозвољена количина односи се на збир, а количине су изражене као слободна киселина
(3): Максимално дозвољене количине, изражене као SО2, односе се на укупну количину из свих извора. Ако је садржај SО2
присутан у количини мањој од 10 mg/kg или 10 mg/l не треба се наводити.
Воћни нектари, у складу са посебним прописима који регулишу предметну област
Група
само нектари од поврћа, Е 420, Е421, Е 953, Е965, Е 966, Е
Адитиви
I.
967 и Е 968 не смију се употребљавати
Е 200Сорбинска киселина –
300
(1) (2)
само традиционални шведски и фински воћни сирупи
203
сорбати
само традиционални шведски воћни сирупи, максимално
Е 200Сорбинска киселина –
250
(1) (2)
дозвољена количина се примјењује ако су употријебљени и
203
сорбати
Е 210-213, Бензојева киселина – бензоати
Е 210Бензојева киселина –
150
(1) (2)
само традиционални шведски и фински воћни сирупи
213
бензоати
Е 270
Млијечна киселина
5 000
Е 296

Јабучна киселина

quantum satis

Е 300

Аскорбинска киселина

quantum satis

Е 330

Лимунска киселина

5 000

само традиционални шведски и фински воћни сирупи
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Број
категорије

Е број

Е 440
Е 466

Назив

Пектини
Натријум карбокси метил
целулоза, целулозна гума

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)
3 000

Ацесулфам К

350

Е 951

Аспартам

600

Е 954

Цикламска киселина и
њене натријумове и
калцијумове соли
Сахарин и његове
натријумове, калијумове и
калцијумове соли

Ограничења/изузеци

само сок од ананаса и маракује
само традиционални шведски и фински воћни сирупи од
цитруса
само производи смањене енергетске вриједности или без
додатог шећера
само производи смањене енергетске вриједности или без
додатог шећера

quantum satis

Е 950

Е 952

Напомене

250

(51)

само производи смањене енергетске вриједности или без
додатог шећера

80

(52)

само производи смањене енергетске вриједности или без
додатог шећера

Е 955

Сукралоза

300

Е 959

Неохесперидин DC

30

Е 960

Стевиол гликозиди

100

Е 961

Неотам

20

Е 962

Со аспартам -ацесулфама

350

Е 969

Адвантам

6

(60)

(11)а (49) (50)

само производи смањене енергетске вриједности или без
додатог шећера
само производи смањене енергетске вриједности или без
додатог шећера
само производи смањене енергетске вриједности или без
додатог шећера
само производи смањене енергетске вриједности или без
додатог шећера
само производи смањене енергетске вриједности или без
додатог шећера
само производи смањене енергетске вриједности или без
додатог шећера

(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији
(2): Максимално дозвољена количина односи се на збир, а количине су изражене као слободна киселина
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Број
категорије

Е број

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
Назив
Напомене
Ограничења/изузеци
или mg/kg,
зависно од
случаја)
(11): Максимално дозвољене количине изражене су као (а) еквивалент ацесулфама К или (б) еквивалент аспартама
(49): Максимално дозвољене количине за употребу добијене су на темељу максимално дозвољених количина састојака соли,
аспартама (Е 951) и ацесулфама К (Е 950)
(50:) Максимално дозвољене количине за Е 951 и Е 950 не смију се прекорачити употребом соли аспартам -ацесулфама,
било самостално или у комбинацији са Е 950 или Е 951
(51): Максимално дозвољене количине за употребу изражене су као слободна киселина
(52): Максимално дозвољене количине за употребу изражене су као слободни имид
(60): Изражени као еквиваленти стевиола

14.1.4

Ароматизована пића
Група
I.
Група
II.
Група
III.
Е 104
Е 110
Е 124
Е 160д
Е 200203
Е 200-

Е 420, Е 421, Е 953, Е 965, Е 966, Е 967, Е 968 не смију се
употребљавати осим ако је другачије предвиђено у овој
категорији хране

Адитиви
Боје за храну дозвољене у
количини quantum satis
Боје појединачно или у
смјеси чије су количине
ограничене
Хинолин жута
Сунсет жута FCF, Оранж
жута S
Ponceau 4R, Cochineal
црвена А
Ликопен
Сорбинска киселина –
сорбати
Сорбинска киселина –

quantum satis

(74)

осим чоколадног млијека и производа од слада

100

(25) (74)

осим чоколадног млијека и производа од слада

10

(61)

осим чоколадног млијека и производа од слада

20

(61)

осим чоколадног млијека и производа од слада

10

(61)

осим чоколадног млијека и производа од слада
осим пића која се разблажују

12
300

(1) (2)

осим млијечних напитака

250

(1) (2)

максимално дозвољена количина се примјењује ако су
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Број
категорије

Е број

Назив

203

сорбати

Е 210213
Е 220228
Е 220228
Е 220228
Е 220228
Е 242

Бензојева киселина –
бензоати
Сумпор диоксид –
сулфити
Сумпор диоксид –
сулфити
Сумпор диоксид –
сулфити
Сумпор диоксид –
сулфити
Диметил дикарбонат

Е 297

Фумарна киселина
Фосфорна киселина –
фосфати – ди-, три– и
полифосфати
Фосфорна киселина –
фосфати – ди-, три– и
полифосфати
Фосфорна киселина –
фосфати – ди-, три– и
полифосфати
Фосфорна киселина –
фосфати – ди-, три– и
полифосфати
Фосфорна киселина –
фосфати – ди-, три– и
полифосфати

Е 338452
Е 338452
Е 338452
Е 338452
Е 338452

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Ограничења/изузеци

употријебљени и Е 210-213, Бензојева киселина – бензоати
150

(1) (2)

20

(3)

50

(3)

350

(3)

250

(3)

250

(24)

осим млијечних напитака
само пренос из концентрата у безалкохолним
ароматизованим пићима која садрже воћни сок
само безалкохолна ароматизована пића која садрже
минимално 235 g/l глукозног сирупа
само концентрати на бази воћног сока, који садрже најмање
2,5% јечма (јечмене воде)
само други концентрати на бази воћног сока или дробљеног
воћа; capilé, groselha
само инстант прашци за пића на бази воћа

1 000
700

(1) (4)

500

(1) (4)

само пића за спортисте

4 000

(1) (4)

само пића за спортисте која садрже протеине сурутке

20 000

(1) (4)

само биљни протеински напитци

2 000

(1) (4)

само чоколадни напици и пића од слада на бази млијека
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Број
категорије

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Е 355357
Е 363

Адипинска киселина –
адипати
Ћилибарна киселина

Е 405

300

Е 481482
Е 900

Пропан-1,2-диол алгинат
Гума арабика
модификована
октенилсукцинском
киселином
Хемицелулоза из соје
Сахароза ацетат
изобутират
Глицеролски естри смоле
дрвета
Бета-циклодекстрин
Сахарозни естри масних
киселина,
сахароглицериди
Сахарозни естри масних
киселина,
сахароглицериди
Натријум и калцијум
стеароил-2-лактилат
Диметил полисилоксан

Е 950

Ацесулфам К

350

Е 951

Аспартам

600

Е 423
Е 426
Е 444
Е 445
Е 459
Е 473474
Е 473474

10 000

Напомене

(1)

Ограничења/изузеци

само пића у праху намјењена за кућну припрему пића
само пића у праху намјењена за кућну припрему пића

3 000

1000

само у енергетским напицима и пићима која садрже воћни
сок

5 000

само млијечни напици за продају на мало

300

само мутна пића

100

само мутна пића

500

само ароматизована инстант пића у праху

5 000

(1)

само пића на бази аниса, на бази млијека и пића од кокоса и
бадема

10 000

(1)

само напици у праху за припрему топлих напитака

2 000

(1)

само напици у праху за припрему топлих напитака

10
само производи смањене енергетске вриједности или без
додатог шећера
само производи смањене енергетске вриједности или без
додатог шећера

219

„Службени гласник БиХ“, број 33/18 од 22.5.2018. године

Број
категорије

Е број

Е 952
Е 954
Е 954

Назив

Цикламска киселина и
њене натријумове и
калцијумове соли
Сахарин и његове
натријумове, калијумове и
калцијумове соли
Сахарин и његове
натријумове, калијумове и
калцијумове соли

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Ограничења/изузеци

250

(51)

само производи смањене енергетске вриједности или без
додатог шећера

80

(52)

само производи смањене енергетске вриједности или без
додатог шећера

100

(52)

само gaseosa смањене енергетске вриједности или без
додатог шећера

Е 955

Сукралоза

300

Е 959

Неохесперидин DC

30

Е 959

Неохесперидин DC

50

Е 957

Тауматин

0.5

Е 960

Стевиол гликозиди

80

Е 961

Неотам

20

Е 961

Неотам

2

Е 962

Со аспартам-ацесулфама

350

Е 968

Еритритол

16 000

(60)

(11)а (49) (50)

само производи смањене енергетске вриједности или без
додатог шећера
само производи смањене енергетске вриједности или без
додатог шећера, осим ароматизованих напитака на бази
млијека и млијечних састојака
само ароматизовани напици на бази млијека и млијечних
производа, смањене енергетске вриједности или без додатог
шећера
само ароматизована безалкохолна пића на бази воде, само
као појачивач укуса
производи смањене енергетске вриједности или без додатог
шећера
само производи смањене енергетске вриједности или без
додатог шећера
само производи смањене енергетске вриједности или без
додатог шећера, као појачивач ароме
само производи смањене енергетске вриједности или без
додатог шећера
само производи смањене енергетске вриједности или без
додатог шећера, само као појачивач укуса
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Број
категорије

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Е 969

Адвантам

6

Е 999

Quillaia екстракт

200

Напомене

Ограничења/изузеци

само производи смањене енергетске вриједности или без
додатог шећера
(45)

(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији
(2): Максимално дозвољена количина односи се на збир, а количине су изражене као слободна киселина
(3): Максимално дозвољене количине, изражене као SО2, односе се на укупну количину из свих извора. Ако је садржај SО2
присутан у количини мањој од 10 mg/kg или 10 mg/l не треба се наводити.
(4): Максимално дозвољена количина изражена је као P2O5
(11): Максимално дозвољене количине изражене су као (а) еквивалент ацесулфама К или (б) еквивалент аспартама
(49): Максимално дозвољене количине за употребу добијене су на темељу максимално дозвољених количина састојака соли,
аспартама (Е 951) и ацесулфама К (Е 950)
(50:) Максимално дозвољене количине за Е 951 и Е 950 не смију се прекорачити употребом соли аспартам -ацесулфама,
било самостално или у комбинацији са Е 950 или Е 951
(51): Максимално дозвољене количине за употребу изражене су као слободна киселина
(52): Максимално дозвољене количине за употребу изражене су као слободни имид
(24): Додата количина, остаци су испод граница детекције
(25): Количина сваке боје, Е 122 и Е 155 не смије бити веће од 50 mg/kg или mg/l
(45): Израчунато као анхидровани екстракт

14.1.5

(60): Изражени као еквиваленти стевиола
(61): Укупна количина Е 104, Е 110, Е 124 и Боје из Групе III не смије бити већа од максимално дозвољене количине
наведене за Групу III
(74): Максимално дозвољена количина алуминијума из свих алуминијумских лакова износи 15 mg/kg .
Кафа, чај, биљне и воћне инфузије, цикорија; екстракти чаја, биљних и воћних инфузија и цикорије; препарати чаја, биљни и
воћни препарати, те препарати житарица за инфузије, мјешавине и инстант мјешавине тих производа
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Број
категорије

14.1.5.1

14.1.5.2

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Ограничења/изузеци

Кафа, екстракти кафе
Пчелињи восак, бијели и
Е 901
жути
Е 902
Канделила восак

quantum satis

само зрна кафе, као средства за полирање

quantum satis

само зрна кафе, као средства за полирање

Е 903

Карнауба восак

200

само зрна кафе, као средства за полирање

Е 904

Шелак

quantum satis

само зрна кафе, као средства за полирање

Остало
Група
I.

Е 242

Сорбинска киселина –
сорбати; Бензојева
киселина – бензоати
Диметил дикарбонат

Е 297

Фумарна киселина

Е 200213

Е 338452
Е 355357
Е 363
Е 473474
Е 473-

осим чаја; укључујући ароматизовану инстант кафу ; Е 420,
Е421, Е 953, Е965, Е 966, Е 967 и Е 968 не смију се
употребљавати у пићима

Адитиви

Фосфорна киселина –
фосфати – ди-, три– и
полифосфати
Адипинска киселина –
адипати
Ћилибарна киселина
Сахарозни естри масних
киселина,
сахароглицериди
Сахарозни естри масних

600

(1) (2)

250

(24)

1 000

само течни концентрати чаја и течни концентрати биљних и
воћних инфузија
само течни концентрат чаја
само инстант производи за припрему ароматизованих чајева
и биљних инфузија

2 000

(1) (4)

само пића на бази кафе за аутомате; инстант чајеви и
инстант биљне инфузије

10 000

(1)

само пића у праху намијењена крајњем кориснику
само пића у праху намијењена крајњем кориснику

3 000
1 000

(1)

само конзервисана течна кафа

10 000

(1)

само напици у праху за припрему топлих напитака
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Број
категорије

Е број

474
Е 481482
Е 491495

Назив

киселина,
сахароглицериди
Натријум и калцијум
стеароил-2-лактилат

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

2 000

(1)

Естри сорбитана

500

(1)

Е 960

Стевиол гликозиди

30

(60) (93)

Е 960

Стевиол гликозиди

30

(60) (93)

Е 960

Стевиол гликозиди

20

(60) (93)

Ограничења/изузеци

само само напици у праху за припрему топлих напитака
само течни концентрати чаја и течни концентрати биљних и
воћних инфузија
само кафа, чај и биљне инфузије, смањене калоријске
вриједности или без додатка шећера
само ароматизована инстат-кафа и ароматизовани инстанткапучино, смањене калоријске вриједности или без додатка
шећера
само пића на бази слада и са укусом чоколаде/капучина,
смањене калоријске вриједности или без додатка шећера

(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији
(2): Максимално дозвољена количина односи се на збир, а количине су изражене као слободна киселина
(3): Максимално дозвољене количине, изражене као SО2, односе се на укупну количину из свих извора. Ако је садржај SО2
присутан у количини мањој од 10 mg/kg или 10 mg/l не треба се наводити.
(4): Максимално дозвољена количина изражена је као P2O5
(11): Максимално дозвољене количине изражене су као (а) еквивалент aцесулфама К или (б) еквивалент aспартама
(24): Додата количина, остаци су испод граница детекција

14.2

(60): Изражени као еквиваленти стевиола
(93): Максимално дозвољена количина примјењује се на готова пића (нпр. у лименци ) и њихове мјешавине и концентрате
након припреме и спремне за потрошњу.
Алкохолна пића, укључујући безалкохолна пића и пића сa ниским удјелом алкохола

14.2.1

Пиво и пића од слада
Е 150

Обични карамел, алкално

quantum satis
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Број
категорије

Е број

а,б,д

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Е 150ц

сулфитни карамел и
сулфитно-амонијачни
карамел
Амонијачни карамел

6 000

Е 150ц

Амонијачни карамел

9 500

Е 210213

Бензојева киселина –
бензоати

200

(1) (2)

Е 200203

Сорбинска киселина –
сорбати

200

(1) (2)

Е 220228
Е 220228
Е 270

Сумпор диоксид –
сулфити
Сумпор диоксид –
сулфити
Млијечна киселина

20

(3)

Е 300

Аскорбинска киселина

quantum satis

Е 301

Натријум аскорбат

quantum satis

Е 330

Лимунска киселина

quantum satis

Е 405

Пропан-1,2-диол алгинат
Гума арабика (акација
гума)

100

Ацесулфам К

350

Е 414
Е 950

50

Ограничења/изузеци

само стоно пиво — Bière de table/Tafelbier/Table beer ( са
мање од 6% екстракта слада); Brown Ale, porter (црно пиво),
stout и old ale
само безалкохолно пиво; точено пиво које садржи више од
0,5% додатог шећера који може да ферментише и /или
воћних сокова или концентрата
само точено пиво које садржи више од 0,5% додатог шећера
који може да ферментише и /или воћних сокова или
концентрата

само пиво са секундарним алкохолним врењем у бачвама

quantum satis

quantum satis
само безалкохолно пиво или пиво са садржајем алкохола до
1,2 vol.%; „Bière de table/Tafelbier/Table beer― (оригинална
сладовина са мање од 6 % екстракта), осим „Obergäriges
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Број
категорије

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Е 951

Аспартам

600

Е 954

Сахарин и његове
натријумове, калијумове и
калцијумове соли

80

Е 955

Сукралоза

250

Е 959

Неохесперидин DC

10

Е 960

Стевиол гликозиди

70

Напомене

(52)

(60)

Ограничења/изузеци

Einfachbier―; пиво са минималном киселошћу од 30
милиеквивалената изражених као NaOH; тамна пива врсте
„oud bruin―
само безалкохолно пиво или пиво са садржајем алкохола до
1,2 vol.%; „Bière de table/Tafelbier/Table beer― (оригинална
сладовина са мање од 6% екстракта), осим „Obergäriges
Einfachbier“; пиво са минималном киселошћу од 30
милиеквивалената изражених као NaOH; тамна пива врсте
„oud bruin―
само безалкохолно пиво или пиво са садржајем алкохола до
1,2 vol.%; „Bière de table/Tafelbier/Table beer― (оригинална
сладовина са мање од 6% екстракта), осим „Obergäriges
Einfachbier―; пиво са минималном киселошћу од 30
милиеквивалената изражених као NaOH; тамна пива врсте
„oud bruin―
само безалкохолно пиво или пиво са садржајем алкохола до
1,2 vol.%; „Bière de table/Tafelbier/Table beer“ (оригинална
сладовина са мање од 6% екстракта), осим „Obergäriges
Einfachbier“; пиво са минималном киселошћу од 30
милиеквивалената изражених као NaOH; тамна пива врсте
„oud bruin―
само безалкохолно пиво или пиво са садржајем алкохола до
1,2 vol.%; „Bière de table/Tafelbier/Table beer― (оригинална
сладовина са мање од 6 % екстракта), осим „Obergäriges
Einfachbier―; пиво са минималном киселошћу од 30
милиеквивалената изражених као NaOH; тамна пива врсте
„oud bruin―
само безалкохолно пиво или пиво са садржајем алкохола до
1,2 vol.%; „Bière de table/Tafelbier/Table beer― (оригинална
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Број
категорије

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Ограничења/изузеци

сладовина са мање од 6% екстракта), осим „Obergäriges
Einfachbier“; пиво са минималном киселошћу од 30
милиеквивалената изражених као NaOH; тамна пива врсте
„oud bruin―
само безалкохолно пиво или пиво са садржајем алкохола до
1,2 vol.%; „Bière de table/Tafelbier/Table beer“ (оригинална
сладовина са мање од 6% екстракта), осим „Obergäriges
Einfachbier― пиво са минималном киселошћу од 30
милиеквивалената изражених као NaOH; тамна пива врсте
„oud bruin―
само безалкохолно пиво или пиво са садржајем алкохола до
1,2 vol.%; „Bière de table/Tafelbier/Table beer― (оригинална
сладовина са мање од 6 % екстракта), осим „Obergäriges
Einfachbier“; пиво са минималном киселошћу од 30
милиеквивалената изражених као NaOH; тамна пива врсте
„oud bruin―
само безалкохолно пиво или пиво са садржајем алкохола до
1,2 vol.%; „Bière de table/Tafelbier/Table beer― (оригинална
сладовина са мање од 6% екстракта), осим „Obergäriges
Einfachbier―; пиво са минималном киселошћу од 30
милиеквивалената изражених као NaOH; тамна пива врсте
„oud bruin―
само пиво смањене енергетске вриједности

Е 961

Неотам

20

Е 962

Со аспартам-ацесулфама

350

Е 969

Адвантам

6

Е 950

Ацесулфам К

25

Е 951

Аспартам

25

само пиво смањене енергетске вриједности

Е 955

Сукралоза

10

само пиво смањене енергетске вриједности

Е 959

Неохесперидин DC

10

само пиво смањене енергетске вриједности

Е 961

Неотам

1

само пиво смањене енергетске вриједности

(11)а (49) (50)

(52)
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Број
категорије

Е 962

Со аспартам-ацесулфама

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
Напомене
Ограничења/изузеци
или mg/kg,
зависно од
случаја)
25
(11)б (49) (50) само пиво смањене енергетске вриједности

Е 969

Адвантам

0,5

Е 1105

Лизозим

quantum satis

Е 1200

Полидекстроза

quantum satis

Е број

Назив

само пиво смањене енергетске вриједности
само у пивима која неће бити подвргнута ни пастеризацији
ни стерилној филтрацији
само пива смањене енергетске вриједности и пива са ниским
удјелом алкохола

(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији
(2): Максимално дозвољена количина односи се на збир, а количине су изражене као слободна киселина
(3): Максимално дозвољене количине , изражене као SO2, односе се на укупну количину из свих извора. Ако је садржај SО2
присутан у количини мањој од 10 mg/kg или 10 mg/l не треба се наводити.
(11): Максимално дозвољене количине изражене су као (а) еквивалент aцесулфама К или (б) еквивалент aспартама
(49): Максимално дозвољене количине за употребу добијене су на темељу максимално дозвољених количина састојака соли,
аспартама (Е 951) и ацесулфама К (Е 950)
(50:) Максимално дозвољене количине за Е 951 и Е 950 не смију се прекорачити употребом соли аспартам -ацесулфама,
било појединачно или у комбинацији са Е 950 или Е 951
(52): Максимално дозвољене количине за употребу изражене су као слободни имид
(60): Изражени као еквиваленти стевиола
14.2.2

Вино и други производи (на бази вина) и безалкохолно вино
Употреба адитива дозвољена је у складу са посебним прописима који регулишу област квалитета вина
Е 200Сорбинска киселина –
200
(1) (2)
само безалкохолна пића
203
сорбати
Е 210Бензоеве киселине200
(1) (2)
само безалкохолна пића
213
бензоати
Е 220Сумпор диоксид –
200
(3)
само безалкохолна пића
228
сулфити
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Број
категорије

Е број

Е 242

Назив

Диметил дикарбонат

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
Напомене
или mg/kg,
зависно од
случаја)
250
(24)

Ограничења/изузеци

само безалкохолна пића

(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији
(2): Максимално дозвољена количина односи се на збир, а количине су изражене као слободна киселина
(3): Максимално дозвољене количине, изражене као SО2, односе се на укупну количину из свих извора. Ако је садржај SО2
присутан у количини мањој од 10 mg/kg или 10 mg/ не треба се наводити.
(24): Додата количина, остаци су испод граница детекције
14.2.3

Вино од јабуке и вино од крушке
Група
Адитиви
I.
Група
Боје за храну дозвољене у
II.
количини quantum satis
Боје појединачно или у
Група
смјеси чије су количине
III.
ограничене
Е 104
Хинолин жута
Сунсет жута FCF, Оранж
Е 110
жута S
Е 150аКарамели
д
Е 200Сорбинска киселина –
203
сорбати
Е 220Сумпор диоксид –
228
сулфити
Е 242
Диметил дикарбонат
Е 338Фосфорна киселина –
452
фосфати – ди-, три– и

Е 420, Е421, Е 953, Е965, Е 966, Е 967 и Е 968 не смију се
употребљавати
quantum satis

осим cidre bouché

200

осим cidre bouché

25

(64)

осим cidre bouché

10

(64)

осим cidre bouché
само cidre bouché

quantum satis
200

(1) (2)

200

(3)

250

(24)

1 000

(1) (4)
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Број
категорије

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Ограничења/изузеци

полифосфати
Е 405

100

Е 900

Пропан-1,2-диол алгинат
Сахарозни естри масних
киселина,
сахароглицериди
Диметил полисилоксан

Е 950

Ацесулфам К

350

Е 951

600

Е 955

Аспартам
Сахарин и његове
натријумове, калијумове и
калцијумове соли
Сукралоза

Е 959

Неохесперидин DC

20

Е 961

Неотам

20

Е 962

Со аспартам-ацесулфама

350

Е 969

Адвантам

6

Е 999

Quillaia екстракт

200

Е 473474

Е 954

5 000

осим cidre bouché
(1)
осим cidre bouché

10

80

(52)

50

(11)а (49) (50)
(45)

осим cidre bouché

(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији
(2): Максимално дозвољена количина односи се на збир, а количине су изражене као слободна киселина
(3): Максимално дозвољене количине, изражене као SО2, односе се на укупну количину из свих извора. Ако је садржај SО2
присутан у количини мањој од 10 mg/kg или 10 mg/l не треба се наводити.
(4): Максимално дозвољена количина изражена је као P2O5
(11): Максимално дозвољене количине изражене су као (а) еквивалент ацесулфама К или (б) еквивалент аспартама
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Број
категорије

Е број

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
Назив
Напомене
Ограничења/изузеци
или mg/kg,
зависно од
случаја)
(49): Максимално дозвољене количине за употребу добијене су на темељу максимално дозвољених количина састојака соли,
аспартама (Е 951) и ацесулфама К (Е 950)
(50:) Максимално дозвољене количине за Е 951 и Е 950 не смију се прекорачити употребом соли аспартам -ацесулфама,
било самостално или у комбинацији са Е 950 или Е 951
(52): Максимално дозвољене количине за употребу изражене су као слободни имид
(24): Додата количина, остаци су испод граница детекције

14.2.4

(45): Израчунато као анхидровани екстракт
(64) Укупна количина Е 104 и Е 110 и боја из Групе III на смије бити већа од максимално дозвољене количине наведене за
Групу III
Воћно вино и мјешавина вина са другим производима
Група
Е 420, Е 421, Е 953, Е 965, Е 966, Е 967 и Е 968 не смију се
Адитиви
I.
употребљавати
Група
Боје за храну дозвољене у
quantum satis
Осим owocowe markowe
II.
количини quantum satis
Боје појединачно или у
Група
смјеси чије су количине
200
Осим owocowe markowe
III.
ограничене
Е 104
Хинолин жута
20
(61)
Сунсет жута FCF, Оранж
Е 110
10
(61)
жута S
Ponceau 4R, Cochineal
Е 124
1
(61)
црвена А
Е 160д Ликопен
10
Осим owocowe markowe
Е 200Сорбинска киселина –
200
(1) (2)
203
сорбати
Е 220Сумпор диоксид –
200
(3)
228
сулфити
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Број
категорије

Е број

Е 220228

Назив

Сумпор диоксид –
сулфити

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)
260

Напомене

Ограничења/изузеци

(3)

само мјешавине вина са другим производима
само воћна вина и вина са смањеним удјелом алкохола и
вино owocowe markowe, вино owocowe wzmocnione, вино
owocowe aromatyzowane, вино z soku winogronowego and
aromatyzowane вино z soku winogronowego

Е 242

Диметил дикарбонат

250

(24)

Е 338452

Фосфорна киселина –
фосфати – ди-, три– и
полифосфати

1 000

(1) (4)

Е 353

Метавинска киселина

100

Е 473474

Сахарозни естри масних
киселина,
сахароглицериди

5 000

Е 1105

Лизозим

quantum satis

само мјешавине вина са другим производима и wino z soku
winogronowego и aromatyzowane wino z soku winogronowego

само vino z soku winogronowego и aromatyzowane wino z soku
winogronowego

(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији
(2): Максимално дозвољена количина односи се на збир, а количине су изражене као слободна киселина
(3): Максимално дозвољене количине , изражене као SО2, односе се на укупну количину из свих извора. Ако је садржај SО2
присутан у количини мањој од 10 mg/kg или 10 mg/l не треба се наводити.
(4): Максимално дозвољена количина изражена је као P2O5

14.2.5

(24): Додата количина, остаци су испод граница детекције
(61): Укупна количина Е 104, Е 110, Е 124 и боја из Групе III не смије бити већа од максимално дозвољене количине
наведене за Групу III
Алкохолна пића од меда (медовина , медица)
Група
Е 420, Е 421, Е 953, Е 965, Е 966, Е 967 и Е 968 не смију се
Адитиви
I.
употребљавати
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Број
категорије

Е број

Група
II.
Е 200203
Е 220228
Е 338452
Е 473474

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Ограничења/изузеци

Боје за храну дозвољене у
quantum satis
количини quantum satis
Сорбинска киселина –
200
(1) (2)
сорбати
Сумпор диоксид –
200
(3)
сулфити
Фосфорна киселина –
фосфати – ди-, три– и
1 000
(1) (4)
полифосфати
Сахарозни естри масних
киселина,
5 000
(24)
сахароглицериди
(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији
(2): Максимално дозвољена количина односи се на збир, а количине су изражене као слободна киселина
(3): Максимално дозвољене количине, изражене као SО2, односе се на укупну количину из свих извора. Ако је садржај SО2
присутан у количини мањој од 10 mg/kg или 10 mg/l не треба се наводити.
(4): Максимално дозвољена количина изражена је као P2O5
(24): Додата количина, остаци су испод граница детекције

14.2.6

Јака алкохолна пића, у складу са посебним прописима који регулишу предметну област
Група
осим whiskyja или whiskeyja; Е 420, Е421, Е 953, Е 965, Е 966,
Адитиви
I.
Е 967 и Е 968 не смију се употребљавати, осим у ликерима
осим: јаких алкохолних пића дефинисаних чланом 5. став 1.
и назива под којим се продаје из пописа из ставова 1.-14.
Група
Боје за храну дозвољене у
Анекса 2. Правилник о дефинисању, описивању,
quantum satis
II.
количини quantum satis
презентовању, означавању и заштити географских ознака
јаких алкохолних пића (―Службени гласник БиХ―, број
81/12) те јака алкохолна пића (испред чијег се назива наводи
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Број
категорије

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Група
III.

Боје појединачно или у
смјеси чије су количине
ограничене

200

(87)

Е 104

Хинолин жута

180

(61)

Е 110

Сунсет жута , Наранџасто
жута

100

(61)

Ограничења/изузеци

име воћа) добивених мацерацијом и дестилацијом, Geist (са
именом воћа или сировог материјала који се користи),
London Gin, Sambuca, Maraschino, Marrasquino или
Maraskino и Mistrà
осим: јаких алкохолних пића дефинисаних чланом 5. Став 1.
и назива под којим се продаје из пописа из ставова 1.-14.
Анекса 2 Правилник о дефинисању, описивању,
презентовању , означавању и заштити географских ознака
јаких алкохолних пића (―Службени гласник БиХ―, број
81/12), те јаких алкохолних пића (испред чијег се имена
наводи име воћа) добивених мацерацијом и дестилацијом ,
Geist (са именом воћа или сировог материјала који се
користи), London Gin, Sambuca, Maraschino, Marrasquino или
Maraskino и Mistrà
осим: јаких алкохолних пића како је одређено у члану 5. став
1. и назива под којим се продаје наведених у ставовима од 1.
до 14. Прилога II. Правилник о дефинисању, описивању,
презентовању , означавању и заштити географских ознака
јаких алкохолних пића (―Службени гласник БиХ―, број
81/12), те јаких алкохолних пића (испред чијег се назива
наводи име воћа) добивених мацерацијом и дестилацијом
Geist (са називом употријебљеног воћа или сировине),
London Gin, Sambuca, Maraschino, Marrasquino или
Maraskino и Mistrà
осим: јаких алкохолних пића како је одређено у члану 5.
ставу 1. и назива под којим се продаје наведених у ставовима
од 1. до 14. Прилога II. Правилник о дефинисању,
описивању, презентовању , означавању и заштити
географских ознака јаких алкохолних пића (―Службени
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Број
категорије

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Е 123

Амарант

30

Е 124

Ponceau 4R, Cochineal
црвена А

170

Е 150ад

Карамели

quantum satis

Напомене

(61)

Ограничења/изузеци

гласник БиХ―, број 81/12), те јаких алкохолних пића (испред
чијег се назива наводи име воћа) добивених мацерацијом и
дестилацијом Geist (са називом употријебљеног воћа или
сировине), London Gin, Sambuca, Maraschino, Marrasquino
или Maraskino и Mistrà
осим: јаких алкохолних пића дефинисаних чланом 5. став 1.
и назива под којим се продаје из пописа из ставова 1.-14.
Анекса 2. Правилник о дефинисању, описивању,
презентовању , означавању и заштити географских ознака
јаких алкохолних пића (―Службени гласник БиХ―, број
81/12), те јаких алкохолних пића (испред чијег се назива
наводи име воћа) добивених мацерацијом и дестилацијом,
Geist (са именом воћа или сировог материјала који се
користи), London Gin, Sambuca, Maraschino, Marrasquino или
Maraskino и Mistrà
осим: јаких алкохолних пића дефинисаних чланом 5. став 1.
и назива под којим се продаје из пописа из ставова 1.-14.
Анекса 2. Правилник о дефинисању, описивању,
презентовању , означавању и заштити географских ознака
јаких алкохолних пића (―Службени гласник БиХ―, број
81/12), те јаких алкохолних пића (испред чијег се назива
наводи име воћа) добивених мацерацијом и дестилацијом,
Geist (са именом воћа или сировог материјала који се
користи), London Gin, Sambuca, Maraschino, Marrasquino или
Maraskino и Mistrà
осим: воћних јаких алкохолних пића, јаких алкохолних пића
(испред чијег се имена наводи назив воћа) добивених
мацерацијом и дестилацијом , Geist (са именом воћа или
сировог материјала који се користи), London Gin, Sambuca,
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Број
категорије

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Ограничења/изузеци

Е 160б

Анато, биксин, норбиксин

10

Maraschino, Marrasquino или Maraskino и Mistrà. Whisky,
whiskey може садржати само Е 150а
само ликери

Е 174

Сребро

quantum satis

само ликери

Е 175
Е 220228

Злато
Сумпор диоксид –
сулфити
Фосфорна киселина –
фосфати – ди-, три– и
полифосфати
Пропан-1,2-диол алгинат

quantum satis

само ликери

10 000

само емулговани ликери

Караја гума
Глицеролски естри смоле
дрвета
Сахарозни естри масних
киселина,
сахароглицериди
Полиглицеролни естри
масних киселина

10 000

само ликери на бази јаја

100

само мутна јака алкохолна пића

Стеароил-2-лактилати

8 000

Е 338452
Е 405
Е 416
Е 445
Е 473474
Е 475
Е 481482

50

(3)

само дестилована алкохолна пића која садрже цијеле крушке

1 000

(1) (4)

осим: Whisky, whiskey

5 000

(1)

осим: Whisky, whiskey
само емулговани ликери

5 000
(1)

само емулговани ликери

(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији
(3): Максимално дозвољене количине , изражене као SО2, односе се на укупну количину из свих извора. Ако је садржај SО2
присутан у количини мањој од 10 mg/kg или 10 mg/l не треба се наводити.
(4): Максимално дозвољена количина изражена је као P2O5
(61): Укупна количина Е 104, Е 110, Е 124 и боја из Групе III. не смије бити већа од максимално дозвољене количине
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Број
категорије

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Ограничења/изузеци

наведене за Групу III.

14.2.7
14.2.7.1

(87): Максимално дозвољена количина алуминијума из алуминијумских лакова адитива Е 120 (Cochineal, карминска
киселина, кармин) износи 1,5 mg/kg. Не смију се употребљавати никакви други алуминијумски лакови.
Ароматизовани производи на бази вина
Ароматизована вина
Група
Адитиви
I.
Е 150аКарамели
д
Е 100
Куркумин

Е 420, Е 421, Е 953, Е 965, Е 966, Е 967 и Е 968 не смију се
употребљавати
quantum satis
100

(26) (27)

само americano, bitter вино

Е 101

Рибофлавини

100

(26) (27)

само americano, bitter вино

Е 102

Тартразин

100

(26) (27)

само americano, bitter вино

Е 104

Хинолин жута
Сунсет жута FCF, Оранж
жута S
Cochineal, карминска
киселина, кармин
Азорубине, Кармоизин

50

(26) (27)

само americano, bitter вино

50

(27)

само bitter вино

100

(26) (27) (87)

само americano, bitter вино

100

(26) (27)

само americano, bitter вино

100

(26) (27)

само americano, bitter вино

50

(26) (27)

само americano, bitter вино

Е 129

Амарант
Ponceau 4R, Cochineal
црвена А
Алура црвена АC

100

(27)

само bitter вино

Е 123

Амарант

30

само aperitivna вина

Е 163

Антоцијани

quantum satis

само americano

Е 110
Е 120
Е 122
Е 123
Е 124
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Број
категорије

Е број

Е 200203
Е 220228
Е 242
Е 338452
Е 473474

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Сорбинска киселина –
сорбати

200

(1) (2)

Сумпор диоксид - сулфити

200

(3)

Ограничења/изузеци

Диметил дикарбонат
250
(24)
Фосфорна киселина –
фосфати – ди-, три– и
1 000
(1) (4)
полифосфати
Сахарозни естри масних
киселина,
5 000
(1)
сахароглицериди
(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији
(2): Максимално дозвољена количина односи се на збир, а количине су изражене као слободна киселина
(3) Максимално дозвољене количине изражене су као SО2, односе се на укупну количину узимајући у обзир све изворе;
количина SО2 која не прелази 10 mg/kg или 10 mg/l не сматра се присутном.
(4): Максимално дозвољена количина изражена је као P2O5
(24): Додата количина, остаци су испод граница детекције

14.2.7.2

(26): У americanu су Е 100, Е 101, Е 102, Е 104, Е 120, Е 122, Е 123, Е 124 дозвољени појединачно или у комбинацији
(27): У bitter вину су Е 100, Е 101, Е 102, Е 104, Е 110, Е 120, Е 122, Е 123, Е 124, Е 129 дозвољени појединачно или у
комбинацији
(61): Укупна количина Е 104, Е 110, Е 124 и боја из Групе III не смије бити већа од максимално дозвољене количине
наведене за Групу III
(87): Максимално дозвољена количина алуминијума из алуминијумских лакова адитива Е 120 (Cochineal, карминска
киселина, кармин) износи 1,5 mg/kg . Не смију се употребљавати никакви други алуминијумски лакови.
Ароматизована пића на бази вина
Група

Адитиви

Е 420, Е 421, Е 953, Е 965, Е 966, Е 967 и Е 968 не смију се
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Број
категорије

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Ограничења/изузеци

употребљавати

I.
Е 100

Куркумин

100

(28)

само bitter сода

Е 101

Рибофлавини

100

(28)

само bitter сода

Е 102

Тартразин

100

(28)

само bitter сода

Е 104

Хинолин жута
Сунсет жута FCF, Оранж
жута S
Хинолин жута
Сунсет жута FCF, Оранж
жута S
Ponceau 4R, Cochineal
црвена А
Cochineal, карминска
киселина, кармин
Азорубине, кармоизин

50

(61)

само bitter сода

50

(61)

само bitter сода

50

(61)

осим bitter сода, sanngria, claira, zurra

50

(61)

осим bitter сода, sanngria, claira, zurra

50

(61)

осим bitter сода

100

(28) (87)

само bitter сода

100

(28)

само bitter сода

Амарант
Ponceau 4R, Cochineal
црвена А
Алура црвена АC

100

(28)

само bitter сода

50

(61)

само bitter сода

100

(28)

само bitter сода

Карамели

quantum satis

Сорбинска киселина –
сорбати

200

(1) (2)

Сумпор диоксид - сулфити

200

(3)

Е 110
Е 104
Е 110
Е 124
Е 120
Е 122
Е 123
Е 124
Е 129
Е 150ад
Е 200203
Е 220 228

осим sanngria, claira, zurrа
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Број
категорије

Е број

Е 242
Е 338452
Е 473474

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
Напомене
или mg/kg,
зависно од
случаја)
250
(24)

Ограничења/изузеци

Диметил дикарбонат
Фосфорна киселина –
фосфати – ди-, три– и
1 000
(1) (4)
полифосфати
Сахарозни естри масних
киселина,
5 000
(1)
сахароглицериди
(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији
(2): Максимално дозвољена количина односи се на збир, а количине су изражене као слободна киселина
(3) Максимално дозвољене количине изражене су као SО2, односе се на укупну количину узимају ћи у обзир све изворе;
количина SО2 која не прелази 10 mg/kg или 10 mg/l не сматра се присутном.
(4): Максимално дозвољена количина изражена је као P2O5

14.2.7.3

(24): Додата количина, остаци су испод граница детекције
(28): У bitter соди су Е 100, Е 101, Е 102, Е 104, Е 110, Е 120, Е 122, Е 123, Е 124, Е 129 дозвољени појединачно или у
комбинацији
(61): Укупна количина Е 104, Е 110, Е 124 и боја из Групе III не смије бити већа од максимално дозвољене количине
наведене за Групу III.
(87):Максимално дозвољена количина алуминијума из алуминијумских лакова адитива Е 120 (Cochineal, карминска
киселина, кармин) износи 1,5 mg/kg. Не смију се употребљавати никакви други алуминијумски лакови.
Ароматизовани коктели на бази вина
Група
Е 420, Е 421, Е 953, Е 965, Е 966, Е 967 и Е 968 не смију се
Адитиви
I.
употребљавати
Група
Боје за храну дозвољене у
quantum satis
II.
количини quantum satis
Боје појединачно или у
Група
смјеси чије су количине
200
(87)
III.
ограничене
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Број
категорије

Е број

Е 104
Е 110
Е 124
Е 160д
Е 200203
Е 220 228
Е 242
Е 338452
Е 473474

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
Напомене
или mg/kg,
зависно од
случаја)
50
(61)

Ограничења/изузеци

Хинолин жута
Сунсет жута FCF, Оранж
50
(61)
жута S
Ponceau 4R, Cochineal
50
(61)
црвена А
Ликопен
10
Сорбинска киселина –
200
(1) (2)
сорбати
Сумпор диоксид –
200
(3)
сулфити
Диметил дикарбонат
250
(24)
Фосфорна киселина –
фосфати – ди-, три– и
1 000
(1) (4)
полифосфати
Сахарозни естри масних
киселина,
5 000
(1)
сахароглицериди
(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији
(2): Максимално дозвољена количина односи се на збир, а количине су изражене као слободна киселина
(3) Максимално дозвољене количине изражене су као SО2, односе се на укупну количину узимајући у обзир све изворе;
количина SО2 која не прелази 10 mg/kg или 10 mg/l не сматра се присутном.
(4): Максимално дозвољена количина изражена је као P2O5
(24): Додата количина, остаци су успод граница детекције
(61): Укупна количина Е 104, Е 110, Е 124 и боја из Групе III не смије бити већа од максимално дозвољене количине
наведене за Групу III
(87): Максимално дозвољена количина алуминијума из алуминијумских лакова адитива Е 120 (Cochineal, карминска

240

„Службени гласник БиХ“, број 33/18 од 22.5.2018. године

Број
категорије

14.2.8

Е број

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
Назив
Напомене
Ограничења/изузеци
или mg/kg,
зависно од
случаја)
киселина, кармин) износи 1,5 mg/kg. Не смију се употребљавати никакви други алуминијумски лакови.

Остала алкохолна пића, укључујући мјешавине алкохолних пића са безалкохолним пићима и јака алкохолна пића са удјелом
алкохола мањим од 15%
Група
Е 420, Е 421, Е 953, Е 965, Е 966, Е 967 и Е 968 не смију се
Адитиви
I.
употребљавати
Група
Боје за храну дозвољене у
quantum satis
II.
количини quantum satis
само алкохолна пића са удјелом алкохола мањим од 15% и
nalewka na winie owocowym, aromatyzowana nalewka na winie
Боје појединачно или у
owocowym, nalewka na winie z soku winogronowego,
Група
смјеси чије су количине
200
(87)
aromatyzowana nalewka na winie z soku winogronowego, napój
III.
ограничене
winny owocowy lub miodowy, aromatyzowany napój winny
owocowy lub miodowy, wino owocowe niskoalkoholowe and
aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe
Е 104
Хинолин жута
180
(61)
само алкохолна пића са удјелом алкохола мањим од 15%
Сунсет жута FCF, Оранж
Е 110
100
(61)
само алкохолна пића са удјелом алкохола мањим од 15%
жута S
само алкохолна пића са удјелом алкохола мањим од 15% и
nalewka na winie owocowym, aromatyzowana nalewka na winie
owocowym, nalewka na winie z soku winogronowego,
Е 123
Амарант
30
aromatyzowana nalewka na winie z soku winogronowego, napój
winny owocowy lub miodowy, aromatyzowany napój winny
owocowy lub miodowy, wino owocowe niskoalkoholowe and
aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe
Ponceau 4R, Cochineal
Е 124
170
(61)
само алкохолна пића са удјелом алкохола мањим од 15%
црвена А
Е 160б Анато, биксин, норбиксин 10
само алкохолна пића са удјелом алкохола мањим од 15%
Е 160д

Ликопен

30
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Број
категорије

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Ограничења/изузеци

Е 200203

Сорбинска киселина –
сорбати

200

(1) (2)

само алкохолна пића са удјелом алкохола мањим од 15 % и
nalewka na winie owocowym, aromatyzowana nalewka na winie
owocowym, nalewka na winie z soku winogronowego,
aromatyzowana nalewka na winie z soku winogronowego, napój
winny owocowy lub miodowy, aromatyzowany napój winny
owocowy lub miodowy, wino owocowe niskoalkoholowe and
aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe

Е 210213

Бензојева киселина –
бензоати

200

(1) (2)

само алкохолна пића са удјелом алкохола мањим од 15%

Сумпор диоксид-сулфити

200

(3)

само nalewka na winie owocowym, aromatyzowana nalewka na
winie owocowym, nalewka na winie z soku winogronowego,
aromatyzowana nalewka na winie z soku winogronowego, napój
winny owocowy lub miodowy, aromatyzowany napój winny
owocowy lub miodowy, wino owocowe niskoalkoholowe i
aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe

Сумпор диоксид-сулфити

20

(3)

само у пићима од ферментисаног грожђаног мошта

Диметил дикарбонат
Фосфорна киселина –
фосфати – ди-, три– и
полифосфати

250

(24)

1 000

(1) (4)

Е 353

Метавинска киселина

100

Е 405

Пропан-1,2-диол алгинат
Сахароза ацетат
изобутират
Глицеролски естри смоле
дрвета

100

Е 220228
Е 220228
Е 242
Е 338452

Е 444
Е 445

300
100

само nalewka na winie z soku winogronowego i aromatyzowana
nalewka na winie z soku winogronowego
само у пићима од ферментисаног грожђаног мошта
само ароматизована мутна алкохолна пића са удјелом
алкохола мањим од 15%
само ароматизована мутна алкохолна пића са удјелом
алкохола мањим од 15 %
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Број
категорије

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Ограничења/изузеци

Е 473474

Сахарозни естри масних
киселина,
сахароглицериди

5 000

(1)

Е 481482

Стеароил-2-лактилати

8 000

(1)

само ароматизована пића са удјелом алкохола мањим од 15%

80

(80)

само за алкохолне коктеле за замрзавање на основи воде

800

(80)

само за алкохолне коктеле за замрзавање на основи воде

250

(51)

само мјешавине алкохолних пића са безалкохолним пићима

80

(52)

Е 499
Е 499
Е 950
Е 951

Биљни стероли богати
стигмастеролом
Биљни стероли богати
стигмастеролом
Ацесулфам К

350
600

Е 955

Аспартам
Цикламска киселина и
њене натријумове и
калцијумове соли
Сахарин и његове
натријумове, калијумове и
калцијумове соли
Сукралоза

Е 959

Неохесперидин DC

30

Е 960

Стевиол гликозиди

150

Е 961

Неотам

20

Е 962

Со аспартам-ацесулфама

350

Е 969

Адвантам

6

Е 1105

Лизозим

quantum satis

Е 952
Е 954

250
(60)
(11)а (49) (50)
само nalewka na winie owocowym, aromatyzowana nalewka na
winie owocowym, nalewka na winie z soku winogronowego,
aromatyzowana nalewka na winie z soku winogronowego, napój
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Број
категорије

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Ограничења/изузеци

winny owocowy lub miodowy, aromatyzowany napój winny
owocowy lub miodowy, wino owocowe niskoalkoholowe i
aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe
(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији
(2): Максимално дозвољена количина односи се на збир, а количине су изражене као слободна киселина
(3): Максимално дозвољене количине, изражене као SО2 односе се на укупну количину, доступну из свих извора. За садржај
SО2 који не прелази 10 mg/kg или 10 mg/l сматра се да SО2 није присутан у храни.
(4): Максимално дозвољена количина изражена је као P2O5
(11): Максимално дозвољене количине изражене су као (а) еквивалент ацесулфама К или (б) еквивалент аспартама
(49): Максимално дозвољене количине за употребу добијене су на темељу максимално дозвољених количина састојака соли,
аспартама (Е 951) и ацесулфама К (Е 950)
(50:) Максимално дозвољене количине за Е 951 и Е 950 не смију се прекорачити употребом соли аспартам -ацесулфама,
било самостално или у комбинацији са Е 950 или Е 951
(51): Максимално дозвољене количине за употребу изражене су као слободна киселина
(52): Максимално дозвољене количине за употребу изражене су као слободни имид
(24): Додата количина, остаци су испод граница детекције

15.

(60): Изражени као еквиваленти стевиола
(61): Укупна количина Е 104, Е 110, Е 124 и боја из Групе III не смије бити већа од максимално дозвољене количине
наведене за Групу III
(80): Захтјеви за означавање хране и састојака хране са додатком фитостерола, естара фитостерола, фитостанола и/или
естара фитостанола, не примјењују се
(87):Максимално дозвољена количина алуминијума из алуминијумских лакова адитива Е 120 (Cochineal, карминска
киселина, кармин) износи 1,5 mg/kg . Не смију се употребљавати никакви други алуминијумски лакови.
ГОТОВА СЛАНА ИЛИ ЗАЧИЊЕНА ЈЕЛА И „SNACK ПРОИЗВОДИ― (ГРИЦКАЛИЦЕ)

15.1

„Snack производи― (грицкалице) на бази кромпира, житарица, брашна или скроба
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Број
категорије

Е број

Група
I.
Група
II.
Група
III.
Група
III.

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Ограничења/изузеци

Адитиви
Боје за храну дозвољене у
количини quantum satis
Боје појединачно или у
смјеси чије су количине
ограничене
Боје појединачно или у
смјеси чије су количине
ограничене

quantum satis

(71)

100

(71)

осим екструдираних или експандираних зачињених
грицкалица

200

(71)

само екструдиране или експандиране зачињене грицкалице
осим екструдираних или експандираних зачињених
грицкалица
само екструдиране или експандиране зачињене грицкалице

Е 160б

Анато, биксин, норбиксин

10

Е 160б

Анато, биксин, норбиксин

20

Е 160д
Е 200203; Е
214219
Е 220228
Е 310320

Ликопен

30

Сорбинска киселина –
сорбати; pхидроксибензоати

1 000

(1) (2) (5)

Сумпор диоксид –
сулфити

50

(3)

само грицкалице на бази житарица и кромпира

Галати, TBHQ и BHA

200

(1)

само грицкалице на бази житарица

5 000

(1) (4)

50

(41) (46)

Е 392

Фосфорна киселина –
фосфати – ди-, три– и
полифосфати
Екстракти рузмарина

Е 405

Пропан-1,2-диол алгинат

Е 338452

3 000

само грицкалице на бази житарица и кромпира
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Број
категорије

Караја гума

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)
5 000

Стеароил-2-лактилати

2 000

(1)

само грицкалице на бази житарица

Стеароил-2-лактилати

5 000

(1)

само грицкалице на бази житарица и кромпира

Е број

Е 416
Е 481482
Е 481482

Назив

Напомене

Ограничења/изузеци

само грицкалице на бази житарица и кромпира

Е 902

Пчелињи восак, бијели и
жути
Канделила восак

Е 903

Карнауба восак

200

само као средства за полирање

Е 904

Шелак

quantum satis

само као средства за полирање

Е 950

Ацесулфам К

350

Е 951

500

Е 955

Аспартам
Сахарин и његове
натријумове, калијумове и
калцијумове соли
Сукралоза

Е 959

Неохесперидин DC

50

Е 960

Стевиол гликозиди

20

Е 961

Неотам

18

Е 961

Неотам

2

Е 962

Со аспартам-ацесулфама

500

Е 969

Адвантам

5

Е 901

Е 954

quantum satis

само као средства за полирање

quantum satis

само као средства за полирање

100

(52)

200
(60)
само као појачивач укуса
(11)б (49) (50)

(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији
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Број
категорије

Е број

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
Назив
Напомене
Ограничења/изузеци
или mg/kg,
зависно од
случаја)
(2): Максимално дозвољена количина односи се на збир, а количине су изражене као слободна киселина
(3): Максимално дозвољене количине , изражене као SО2, односе се на укупну количину доступну из свих извора. За
садржај SО2 који не премашује 10 mg/kg или 10 mg/l сматра се да није присутан.
(4): Максимално дозвољена количина изражена је као P2O5
(5): Е 214-219: p-хидроксибензоати (PHB), највише 300 mg/kg
(11): Максимално дозвољене количине изражене су као (а) еквивалент ацесулфама К или (б) еквивалент аспартама
(41): Изражено на количину масти
(49): Максимално дозвољене количине за употребу добијене су на темељу максимално дозвољених количина састојака соли,
аспартама (Е 951) и ацесулфама К (Е 950)
(50:) Максимално дозвољене количинеза Е 951 и Е 950 не смију се прекорачити употребом соли аспартам -ацесулфама ,
било самостално или у комбинацији са Е 950 или Е 951
(52): Максимално дозвољене количине за употребу изражене су као слободни имид
(46): Као збир карнозола и карнозолне киселине
(60): Изражени као еквиваленти стевиола
(71): Максимално дозвољена количина алуминијума из свих алуминијумских лакова износи 30 mg/kg.

15.2

Прерађени језграсти плодови
Група
Адитиви
I.
Група
Боје за храну дозвољене у
II.
количини quantum satis
Боје појединачно или у
Група
смјеси чије су количине
III.
ограничене
Е 160б Анато, биксин, норбиксин

quantum satis
100

само зачињени обложени језграсти плодови

10

само зачињени обложени језграсти плодови
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Број
категорије

Е број

Е 160д
Е 200203; Е
214219
Е 220228
Е 310320
Е 338452
Е 392
Е 416

Назив

Ликопен

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)
30

Напомене

Ограничења/изузеци

Сорбинска киселина –
сорбати; pхидроксибензоати

1 000

(1) (2) (5)

само обложени језграсти плодови

Сумпор диоксид –
сулфити

50

(3)

само маринирани језграсти плодови

Галати, TBHQ и BHA

200

(1) (13)

5 000

(1) (4)

200

(41) (46)

Фосфорна киселина –
фосфати – ди-, три– и
полифосфати
Екстракти рузмарина

10 000

само обложени језграсти плодови

quantum satis

само као средство за полирање

Е 902

Караја гума
Пчелињи восак, бијели и
жути
Канделила восак

quantum satis

само као средство за полирање

Е 903

Карнауба восак

200

само као средство за полирање

Е 904

Шелак

quantum satis

само као средство за полирање

Е 950

Ацесулфам К

350

Е 951

Аспартам
Сахарин и његове
натријумове, калијумове и
калцијумове соли
Сукралоза

500

Е 901

Е 954
Е 955

100

(52)

200
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Број
категорије

Е 959

Неохесперидин DC

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)
50

Е 960

Стевиол гликозиди

20

Е 961

Неотам

18

Е 961

Неотам

2

Е 962

Со аспартам-ацесулфама

500

Е 962

Адвантам

5

Е број

Назив

Напомене

Ограничења/изузеци

(60)
само као појачивач укуса
(11)б (49) (50)

(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији
(2): Максимално дозвољена количина односи се на збир, а количине су изражене као слободна киселина
(3): Максимално дозвољене количине , изражене као SО2, односе се на укупну количину из свих извора. Ако је садржај SО2
присутан у количини мањој од 10 mg/kg или 10 mg/l не треба се наводити.
(4): Максимално дозвољена количина изражена је као P2O5
(5): Е 214-219: p-хидроксибензоати (PHB), највише 300 mg/kg
(11): Максимално дозвољене количине изражене су као (а) еквивалент ацесулфама К или (б) еквивалент аспартама
(13): Максимално дозвољена количина изражена на масну основу
(41): Изражено на количину масти
(49): Максимално дозвољене количине за употребу добијене су на темељу максимално дозвољених количина састојака соли,
аспартама (Е 951) и ацесулфама К (Е 950)
(50:) Максимално дозвољене количине за Е 951 и Е 950 не смију се прекорачити употребом соли аспартам -ацесулфама ,
било појединачно или у комбинацији са Е 950 или Е 951
(52): Максимално дозвољене количине за употребу изражене су као слободни имид
(46): Као збир карнозола и карнозолне киселине
(60): Изражени као еквиваленти стевиола
16.

ДЕЗЕРТИ, ОСИМ ПРОИЗВОДА КАТЕГОРИЈА 1., 3. и 4
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Број
категорије

Е број

Група
I.
Група
II.
Група
III.
Група
IV .
Е 104

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Адитиви
Боје за храну дозвољене у
количини quantum satis
Боје појединачно или у
смјеси чије су количине
ограничене

quantum satis

(74)

150

(74)
само производи смањене енергетске вриједности или без
додатог шећера

Полиоли

quantum satis

Хинолин жута
Сунсет жута FCF, Оранж
жута S
Ponceau 4R, Cochineal
црвена А
Анато, биксин, норбиксин

10

(61)

5

(61)

10

(61)

30

Е 210213
Е 234

Ликопен
Сорбинска киселина –
сорбати
Сорбинска киселина –
сорбати
Сорбинска киселина –
сорбати; Бензојева
киселина – бензоати
Бензојева киселина –
бензоати
Низин

Е 280-

Пропионска киселина –

1 000

Е 110
Е 124
Е 160б
Е 160д
Е 200203
Е 200203
Е 200213

Ограничења/изузеци

10

1 000

(1) (2)

само frugtgrød, rote Grütze и pasha

2 000

(1) (2)

само ostkaka

300

(1) (2)

само термички нетретирани млијечни дезерти

500

(1) (2)

само frugtgrød и rote Grütze
само пудинзи од гриза и тапиоке и слични производи

3
(1) (6)

само Christmas pudding
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Број
категорије

Е број

Назив

283

пропионати

Е 297

Фумарна киселина

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

само дезерти у облику гела, дезерти са воћном аромом, суве
мјешавине у праху за дезерте

4 000

Е 355357
Е 355357
Е 355357
Е 363

Фосфорна киселина –
фосфати – ди-, три– и
полифосфати
Фосфорна киселина –
фосфати – ди-, три– и
полифосфати
Адипинска киселина –
адипати
Адипинска киселина –
адипати
Адипинска киселина –
адипати
Ћилибарна киселина

Е 416

Караја гума

6 000

Е 427
Е 432436

Касија гума

2 500

Полисорбати

3 000

(1)

5 000

(1)

Е 338452
Е 338452

Е 473474
Е 475
Е 477

Сахарозни естри масних
киселина,
сахароглицериди
Полиглицеролни естри
масних киселина
Пропан-1,2-диол естри
масних киселина

Ограничења/изузеци

3 000

(1) (4)

7 000

(1) (4)

само суве мјешавине у праху за дезерте

1 000

(1)

само суве мјешавине у праху за дезерте

6 000

(1)

само дезерти у облику гела

1 000

(1)

само дезерти са воћном аромом

6 000
само за млијечне дезерте и сличне производе

2 000
5 000
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Број
категорије

Е број

Е 481482
Е 483
Е 491495

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Стеароил-2-лактилати

5 000

Стеарил тартарат

5 000

Естри сорбитана

5 000

Е 950

Ацесулфам К

350

Е 951

Аспартам

1 000

Е 952
Е 954

Цикламска киселина и
њене натријумове и
калцијумове соли
Сахарин и његове
натријумове, калијумове и
калцијумове соли

Напомене

Ограничења/изузеци

(1)

(1)
само производи смањене енергетске вриједности или без
додатог шећера
само производи смањене енергетске вриједности или без
додатог шећера

250

(51)

само производи смањене енергетске вриједности или без
додатог шећера

100

(52)

само производи смањене енергетске вриједности или без
додатог шећера

(60)

само производи смањене енергетске вриједности или без
додатог шећера
само као појачивач укуса
само производи смањене енергетске вриједности или без
додатог шећера
производи смањене енергетске вриједности или без додатог
шећера
само производи смањене енергетске вриједности или без
додатог шећера
само производи смањене енергетске вриједности или без
додатог шећера
само производи смањене енергетске вриједности или без
додатог шећера

Е 955

Сукралоза

400

Е 957

Тауматин

5

Е 959

Неохесперидин DC

50

Е 960

Стевиол гликозиди

100

Е 961

Неотам

32

Е 962

Со аспартам-ацесулфама

350

Е 964

Сируп полиглицитола

300 000

(11)а (49) (50)
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Број
категорије

Е број

Е 969

Назив

Адвантам

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

10

Ограничења/изузеци

само производи смањене енергетске вриједности или без
додатог шећера

(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији
(2): Максимално дозвољена количина односи се на збир, а количине су изражене као слободна киселина
(4): Максимално дозвољена количина изражена је као P2O5
(6): Пропионска киселина и њене соли могу бити присутни у одређеним ферментисаним производима, а настају поступком
ферментације у складу са добром произвођачком праксом
(11): Максимално дозвољене количине изражене су као (а) еквивалент ацесулфама К или (б) еквивалент аспартама
(49): Максимално дозвољене количине за употребу добијене су на темељу максимално дозвољених количина састојака соли,
аспартама (Е 951) и ацесулфама К (Е 950)
(50:) Максимално дозвољене количине за Е 951 и Е 950 не смију се прекорачити употребом соли аспартам -ацесулфама,
било појединачно или у комбинацији са Е 950 или Е 951
(51): Максимално дозвољене количине за употребу изражене су као слободна киселина
(52): Максимално дозвољене количине за употребу изражене су као слободни имид
(60): Изражени као еквиваленти стевиола
(61): Укупна количина Е 104, Е 110, Е 124 и боја из Групе III не смије бити већа од максимално дозвољене количине
наведене за Групу III
(74): Максимално дозвољена количина алуминијума из свих алуминијумских лакова износи 15 mg/kg .
17.

ДОДАЦИ ИСХРАНИ, осим додатака исхрани за дојенчад и малу дјецу

17.1

Додаци исхрани у чврстом облику, укључујући капсуле и таблете и сличне облике, осим облика за жвакање
Група
Е 410, Е 412, Е 415 и Е 417 не смију се користити за
Адитиви
I.
производњу дехидрисане хране која се конзумира као таква
Група
Боје за храну дозвољене у
quantum satis
(69)
II.
количини quantum satis
Група
Боје појединачно или у
300
(69)
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Број
категорије

Е број

III.
Група
IV .
Е 104

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

смјеси чије су количине
ограничене
Полиоли

quantum satis
35

(61)

10

(61)

35

(61)

Е 392

Хинолин жута
Сунсет жута FCF, Оранж
жута S
Ponceau 4R, Cochineal
црвена А
Ликопен
Сорбинска киселина –
сорбати; Бензојева
киселина – бензоати
Галати, TBHQ, BHA и
BHT
Фосфорна киселина –
фосфати – ди-, три– и
полифосфати
Екстракти рузмарина

Е 405

Пропан-1,2-диол алгинат

1 000

Е 416

Караја гума

quantum satis

Е 426
Е 432436
Е 459

Хемицелулоза из соје

1 500

Полисорбати

quantum satis

Бета-циклодекстрин

quantum satis

Е 468

Унакрсно везана натријум

30 000

Е 110
Е 124
Е 160д
Е 200213
Е 310321
Е 338452

Ограничења/изузеци

30
1 000

(1) (2)

400

(1)

само ако је у сувом облику и ако садржи препарате витамина
А и комбинације витамина А и Д

quantum satis
400

(46)

само храна у облику таблета и обложених таблета
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Број
категорије

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Напомене

Ограничења/изузеци

карбокси метил целулоза
Е 473474
Е 475
Е 491495
Е 551553
Е 900

Сахарозни естри масних
киселина,
сахароглицериди
Полиглицеролни естри
масних киселина
Естри сорбитана

quantum satis
quantum satis
quantum satis

Е 902

Силицијум диоксид –
силикати
Диметил поликсилоксан
Пчелињи восак, бијели и
жути
Канделила восак

Е 903

Карнауба восак

200

Е 904

Шелак

quantum satis

Е 950

Ацесулфам К

500

Е 951

2 000

Е 955

Аспартам
Цикламска киселина и
њене натријумове и
калцијумове соли
Сахарин и његове
натријумове, калијумове и
калцијумове соли
Сукралоза

Е 959

Неохесперидин DC

100

Е 901

Е 952
Е 954

(1)

(1)

quantum satis
10

(91)

само као додатак исхрани у облику шумећих таблета

quantum satis
quantum satis

500

(51)

500

(52)

800
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Број
категорије

Е 960

Стевиол гликозиди

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
Напомене
или mg/kg,
зависно од
случаја)
670
(60)

Е 961

Неотам

60

Е 961

Неотам

2

Е 962

Со аспартам-ацесулфама

500

Е 969

Адвантам

20

Е 1201

Поливинилпиролидон

quantum satis

само храна у облику таблета и обложених таблета

Е 1202

Поливинилполипиролидон quantum satis

само храна у облику таблета и обложених таблета

Е 1203

Поливинил алкохол (PVA)

18 000

само храна у облику таблета и обложених таблета

Е 1204

quantum satis

само храна у облику таблета и обложених таблета

Е 1505

Пулулан
Основни кополимер
метакрилата
Неутрални кополимер
метакрилата
Анјонски кополимер
метакрилата
Кополимер
поливинилпиролидонвинил ацетата
Поливинил алкохолполиетилен гликол-графткополимер
Триетил цитрат

3 500

само храна у облику таблета и обложених таблета

Е 1521

Полиетилен гликол

10 000

само храна у облику таблета и обложених таблета

Е број

Е 1205
Е 1206
Е 1207
Е 1208
Е 1209

Назив

Ограничења/изузеци

само као појачивач укуса
(11)а (49) (50)

100 000
200 000
100 000
100 000

100 000

(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији
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Број
категорије

Е број

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
Назив
Напомене
Ограничења/изузеци
или mg/kg,
зависно од
случаја)
(2): Максимално дозвољена количина односи се на збир, а количине су изражене као слободна киселина
(11): Максимално дозвољене количине изражене су као (а) еквивалент ацесулфама К или (б) еквивалент аспартама
(49): Максимално дозвољене количине за употребу добијене су на темељу максимално дозвољених количина састојака соли,
аспартама (Е 951) и ацесулфама К (Е 950)
(50:) Максимално дозвољене количине за Е 951 и Е 950 не смију се прекорачити употребом соли аспартам -ацесулфама,
било појединачно или у комбинацији са Е 950 или Е 951
(51): Максимално дозвољене количине за употребу изражене су као слободна киселина
(52): Максимално дозвољене количине за употребу изражене су као слободни имид
(46): Као збир карнозола и карнозолне киселине

17.2

(60): Изражени као еквиваленти стевиола
(61): Укупна количина Е 104, Е 110, Е 124 и боја из Групе III не смије бити већа од максимално дозвољене количине
наведене за Групу III
(69): Максимално дозвољена количина алуминијума из свих алуминијумских лакова износи 150 mg/kg
(91): Максимално дозвољена количина примјењује се на отопљени додатак исхрани спреман за употребу ако је разријеђен
са 200 ml. воде.
Додаци исхрани у течном облику
Група
Адитиви
I.
Група
Боје за храну дозвољене у
quantum satis
II.
количини quantum satis
Боје појединачно или у
Група
смјеси чије су количине
100
III.
ограничене
Е 104
Хинолин жута
10
(61)
Сунсет жута FCF, Оранж
Е 110
10
(61)
жута S
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Број
категорије

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Е 392

Ponceau 4R, Cochineal
црвена А
Ликопен
Сорбинска киселина –
сорбати; Бензојева
киселина – бензоати
Галати, TBHQ, BHA и
BHT
Фосфорна киселина –
фосфати – ди-, три– и
полифосфати
Екстракти рузмарина

Е 405

Пропан-1,2-диол алгинат

1 000

Е 416

Караја гума

quantum satis

Е 426
Е 432436

Хемицелулоза из соје

1 500

Полисорбати

quantum satis

Е 124
Е 160д
Е 200213
Е 310321
Е 338452

Е 473474
Е 475
Е 491495
Е 551553
Е 950

Сахарозни естри масних
киселина,
сахароглицериди
Полиглицеролни естри
масних киселина
Естри сорбитана
Силицијум диоксид –
силикати
Ацесулфам К

10

Напомене

Ограничења/изузеци

(61)

30
2 000

(1) (2)

400

(1)

quantum satis
400

quantum satis

(46)

(1)

quantum satis
quantum satis
quantum satis
350
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Број
категорије

Е број

Е 951

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)
600

Е 955

Аспартам
Цикламска киселина и
њене натријумове и
калцијумове соли
Сахарин и његове
натријумове, калијумове и
калцијумове соли
Сукралоза

Е 959

Неохесперидин DC

50

Е 960

Стевиол гликозиди

200

Е 961

Неотам

20

Е 961

Неотам

2

Е 962

Со аспартам-ацесулфама

350

Е 969

Адвантам

6

Е 952
Е 954

Напомене

400

(51)

80

(52)

Ограничења/изузеци

240
(60)
само као појачивач укуса
(11)а (49) (50)

(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији
(2): Максимално дозвољена количина односи се на збир, а количине су изражене као слободна киселина
(11): Максимално дозвољене количине изражене су као (а) еквивалент ацесулфама К или (б) еквивалент аспартама
(49): Максимално дозвољене количине за употребу добијене су на темељу максимално дозвољених количина састојака соли,
аспартама (Е 951) и ацесулфама К (Е 950)
(50:) Максимално дозвољене количине за Е 951 и Е 950 не смију се прекорачити употребом соли аспартам -ацесулфама,
било самостално или у комбинацији са Е 950 или Е 951
(51): Максимално дозвољене количине за употребу изражене су као слободна киселина
(52): Максимално дозвољене количине за употребу изражене су као слободни имид
(46): Као збир карнозола и карнозолне киселине
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Максимално
дозвољена
Број
количина(mg/l
Е број
Назив
Напомене
Ограничења/изузеци
категорије
или mg/kg,
зависно од
случаја)
(60): Изражени као еквиваленти стевиола
(61): Укупна количина Е 104, Е 110, Е 124 и боја из Групе III не смије бити већа од максимално дозвољене количине
наведене за Групу III
17.3
Додаци исхрани у облику сирупа или за жвакање
Група
Адитиви
I.
Група
Боје за храну дозвољене у
quantum satis
(69)
II.
количини quantum satis
Група
Полиоли
quantum satis
IV .
Боје појединачно или у
Група
смјеси чије су количине
300
(69)
само додаци исхрани у чврстом облику
III.
ограничене
Боје појединачно или у
Група
смјеси чије су количине
100
само додаци исхрани у чврстом облику
III.
ограничене
Е 104
Хинолин жута
10
(61)
Сунсет жута FCF, Оранж
Е 110
10
(61)
жута S
Ponceau 4R, Cochineal
Е 124
10
(61)
црвена А
Е 160д Ликопен
30
Е 310Галати, TBHQ, BHA и
400
(1)
321
BHT
Фосфорна киселина –
Е 338фосфати – ди-, три– и
quantum satis
452
полифосфати
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Број
категорије

Е 392

Екстракти рузмарина

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
Напомене
или mg/kg,
зависно од
случаја)
400
(46)

Е 405

Пропан-1,2-диол алгинат

1 000

Е 416

Караја гума

quantum satis

Е 426
Е 432436

Хемицелулоза из соје

1 500

Полисорбати

quantum satis

Е број

Е 473474
Е 475
Е 491495
Е 551553

Назив

Сахарозни естри масних
киселина,
сахароглицериди
Полиглицеролни естри
масних киселина
Естри сорбитана

quantum satis

quantum satis

Е 902
Е 903

Карнауба восак

200

Е 904

Шелак

quantum satis

Е 950

Ацесулфам К

2 000

Е 951

Аспартам
Цикламска киселина и
њене натријумове и
калцијумове соли

5 500

Е 952

(1)

quantum satis

Силицијум диоксид –
силикати
Пчелињи восак, бијели и
жути
Канделила восак

Е 901

Ограничења/изузеци

quantum satis
quantum satis
quantum satis

1 250

(51)
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Број
категорије

Е број

Назив

Максимално
дозвољена
количина(mg/l
или mg/kg,
зависно од
случаја)

Е 955

Сахарин и његове
натријумове, калијумове и
калцијумове соли
Сукралоза

Е 957

Тауматин

400

Е 959

Неохесперидин DC

400

Е 960

Стевиол гликозиди

1 800

Е 961

Неотам

185

Е 961

Неотам

2

Е 962

Со аспартам-ацесулфама

2 000

Е 969

Адвантам

55

Е 954

1 200

Напомене

Ограничења/изузеци

(52)

2 400

(60)
само додаци исхрани на бази витамина и/или минерала , као
појачивач укуса
(11)а (49) (50)

(1): Адитиви се могу додати појединачно или у комбинацији
(11): Максимално дозвољене количине изражене су као (а) еквивалент ацесулфама К или (б) еквивалент аспартама
(49): Максимално дозвољене количине за употребу добијене су на темељу максимално дозвољених количина састојака соли,
аспартама (Е 951) и ацесулфама К (Е 950)
(50:) Максимално дозвољене количине за Е 951 и Е 950 не смију се прекорачити употребом соли аспартам -ацесулфама,
било појединачно или у комбинацији са Е 950 или Е 951
(51): Максимално дозвољене количине за употребу изражене су као слободна киселина
(52): Максимално дозвољене количине за употребу изражене су као слободни имид
(46): Као збир карнозола и карнозолне киселине
(60): Изражени као еквиваленти стевиола
(61): Укупна количина Е 104, Е 110, Е 124 и боја из Групе III не смије бити већа од максимално дозвољене количине
наведене за Групу III
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Максимално
дозвољена
Број
количина(mg/l
Е број
Назив
Напомене
Ограничења/изузеци
категорије
или mg/kg,
зависно од
случаја)
(69): Максимално дозвољена количина алуминијума из свих алуминијумских лакова износи 150 mg/kg.
18.
ПРЕРАЂЕНА ХРАНА КОЈА НИЈЕ ОБУХВАЋЕНА КАТЕГОРИЈАМА 1 ДО 17, ОСИМ ХРАНЕ ЗА ДОЈЕНЧАД И МАЛУ
ДЈЕЦУ
Група
Адитиви
I.
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АНЕКС III
ЛИСТА АДИТИВА УКЉУЧУЈУЋИ НОСАЧЕ КОЈИ СУ ДОЗВОЉЕНИ ЗА УПОТРЕБУ
У АДИТИВИМА, ПРЕХРАМБЕНИМ ЕНЗИМИМА И АРОМАМА, НУТРИЈЕНТИМА И
УСЛОВИ ЊИХОВЕ УПОТРЕБЕ
Дефиниције
1. „Нутријенти― у смислу овог Анекса су витамини, минерали и друге материје које се додају
са сврхом обогаћивања, као и материје које се додају због физиолошког учинка прописане
Правилником о храни обогаћеној нутријентима („Службени гласник БиХ―, број 72/11) и
Правилника о храни за посебне прехрамбене потребе („Службени гласник БиХ―, број 72/11).
2. „Препарати― за потребе овог Анекса се сматрају мјешавине које се састоје од једног или
више адитива, прехрамбених ензима и/или нутријената у које су уграђене супстанце као што су
адитиви и/или други састојци због лакшег складиштења, продаје, стандардизације, разрјеђења
или растварања.
ДИО 1
Носачи у адитивима
Е број
носача

Назив носача

Највећа дозвољена
количина
1 000 mg/kg у
готовом производу
(као carry-over) (*)
quantum satis

Е 1520

Пропан-1,2-диол (пропилен
гликол)

Е 422

Глицерол

Е 420

Сорбитол

Е 421

Манитол

Е 953

Изомалт

Е 965

Малтитол

Е 966

Лактитол

Е 967

Ксилитол

Е 968
Е 400 –
Е 404
Е 405

Еритритол
Алгинска киселина – алгинати
(Табела 7 из Дијела 6)
Пропан-1,2-диол алгинат

Е 406

Агар

Е 407

Карагенан

Е 410

Брашно сјеменке рогача

Е 412

Гуар гума

Е 413

Трагакант

Е 414

Гума арабика (акација гума)

Е 415

Ксантан гума

Е 440

Пектини

Е 432 –

Полисорбати (Табела 4 из Дијела quantum satis

Адитиви којима се
носач може додати
Боје, емулгатори,
антиоксиданси
сви адитиви

средства против пјењења
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Е број
носача
Е 436

6)

Е 442

Амонијум фосфатиди

Е 460

Целулоза

Е 461

Метил целулоза

Е 462

Етил целулоза

Е 463

Хидроксипропил целулоза

Е 464

Хидроксипропил метил целулоза

Е 465

Е 491 –
Е 495
Е 1404

Етил метил целулоза
Натријум карбокси метил
целулоза, целулозна гума
Лецитини
Полисорбати (Табела 4 из Дијела
6)
Магнезијумове соли масних
киселина
Моно– и диглицериди масних
киселина
Естри сирћетне киселине и моно
и диглицерида масних киселина
Естри лимунске киселине и
моно и диглицерида масних
киселина
Моно– и диацетил естри винске
киселине моно и диглицерида
масних киселина
Сахарозни естри масних
киселина
Полиглицеролни естри масних
киселина
Сорбитан естри (Табела 5 из
Дијела 6)
Оксидован скроб

Е 1410

Моноскроб фосфат

Е 1412

Дискроб фосфат

Е 1413

Дискроб фосфат фосфатиран

Е 1414

Дискроб фосфат ацетилован

Е 1420

Ацетилован скроб

Е 1422

Ацетилован дискроб адипат

Е 1440

Е 1451

Хидрокси пропил скроб
Хидрокси пропил дискроб
фосфат
Натријум октенил сукцинат
скроб
Ацетилован оксидован скроб

Е 170

Калцијум карбонат

Е 466
Е 322
Е 432 –
Е 436
Е 470б
Е 471
Е 472а
Е 472ц
Е 472е
Е 473
Е 475

Е 1442
Е 1450

Назив носача

Највећа дозвољена
количина

Адитиви којима се
носач може додати

quantum satis

антиоксиданси

quantum satis

сви адитиви

quantum satis

quantum satis
quantum satis

Боје и антиоксиданси
растворљиви у мастима

Боје и средства против
пјењења
сви адитиви
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Е број
носача

Назив носача

Највећа дозвољена
количина

Адитиви којима се
носач може додати

Е 263

Калцијум ацетат

Е 331

Натријум цитрати

Е 332

Калијум цитрати

Е 341

Калцијум фосфати

Е 501

Калијум карбонати

Е 504

Магнезиjум карбонати

Е 508

Калијум хлорид

Е 509

Калцијум хлорид

Е 511

Магнезијум хлорид

Е 514

Натријум сулфати

Е 515

Калијум сулфати

Е 516

Калцијум сулфат

Е 517

Амонијум сулфат

Е 577

Калијум глуконат

Е 640
Е 1505
(*)
Е 1518
(*)
Е 551

Глицин и његова натријумова со

Е 552

Калцијум силикат

Е553б

Талк

Е 901

Пчелињи восак, бијели и жути

50 mg/kg у
препаратима боја
quantum satis

Е 1200

Полидекстроза

quantum satis

сви адитиви

Е 1201

Поливинилпиролидон

Е 1202

Поливинилполипиролидон

quantum satis

заслађивачи

Е 322
Е 432 –
Е 436

Лецитини

Е 470а
Е 471
Е 491 –
Е 495
Е 570

Триетил цитрат
Глицерил триацетат (триацетин)
Силицијум диоксид

quantum satis

емулгатори и боје
боје
боје

Полисорбати
Натријумове, калијумове и
калцијумове соли масних
киселина
Моно– и диглицериди масних
киселина

quantum satis

средства за полирање
воћа

Сорбитан естри
Масне киселине

Е 900

Диметил поликсилоксан

Е 1521

Полиетиленгликол

quantum satis

заслађивачи

Е 425

Коњак

quantum satis

сви адитиви

Е 459

Бета-циклодекстрин

1 000 mg/kg у

сви адитиви
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Е број
носача

Унакрсно везана Nакарбоксиметил целулоза,
Унакрсно везана целулозна гума
Ензимски хидролизована
карбоксиметил целулоза,
ензимски хидролизована
целулозна гума

Е 468

Е 469

Е 555
(*)

Највећа дозвољена
количина
готовој храни

Назив носача

Калијум алуминијум силикат

Адитиви којима се
носач може додати

quantum satis

заслађивачи

quantum satis

сви адитиви

90% у односу на
пигмент

у Е 171 титан диоксиду и
Е 172 оксидима и
хидроксидима гвожђа

Максимално дозвољена количина из свих извора у храни је 3000 mg/kg (појединачно или у
комбинацији са Е 1505, Е 1517 и Е 1518). За напитке, осим кремастих ликера, максимално
дозвољена количина Е 1520 је 1 000 mg/l из свих извора.

ДИО 2
Адитиви другачији од носача у адитивима (*)
Е број
додатог
адитива
Табела 1

Назив додатог
адитива

Е 211

Сорбинска
киселина –
сорбати (Табела
2 из Дијела 6)
Бензојева
киселина
Натријум бензоат

Е 212

Калијум бензоат

Е 220 – Е
228

Сумпор диоксид
– сулфити
(Табела 3 из
Дијела 6)

Е 320

Бутил хидрокси
анизол (BHA)/

Е 321

Бутил
хидрокситолуен
(BHT)

Е 200 – Е
203
Е 210

Е 340

Фосфорна
киселина
Натријум
фосфати
Калијум фосфати

Е 343

Магнезиjум

Е 338
Е 339

Максимално дозвољена
количина

Препарати адитива којима се
адитив може додати

quantum satis

сви препарати адитива

1 500 mg/kg појединачно
или у комбинацији у
смјеси, 15 mg/kg у
готовом производу
изражено као слободна
киселина

препарати боја

100 mg/kg у смјеси и 2
mg/kg изражено као SО2
у готовом производу

препарати боја (осим Е163
антоцијанина, Е 150 б алкалносулфитног карамела и Е 150 д
сулфитно-амонијачног карамела)
(**)

20 mg/kg појединачно
или у комбинацији
(изражено на маст) у
смјеси 0,4 mg/kg у
готовом производу
(појединачно или у
комбинацији )

емулгатори који садрже масне
киселине

40 000 mg/kg
појединачно или у
комбинацији у смјеси
(изражено као P2O5)

препарати боје Е 163 антоцијани
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Е број
додатог
адитива

Назив додатог
адитива

Максимално дозвољена
количина

Препарати адитива којима се
адитив може додати

фосфати
Е 450

Дифосфати

Е 451

Трифосфати

Е 341

Калцијум
фосфати

Е 392

Екстракти
рузмарина

Е 416

Караја гума

Е 432 – Е
436
Е 473
Е 475

Полисорбати
Сахарозни естри
масних киселина
Полиглицеролни
естри масних
киселина

40 000 mg/kg у смјеси
(изражено као P2O5)
10 000 mg/kg у смјеси
(изражено као P2O5)
10 000 mg/kg у смјеси
(изражено као P2O5)
1 000 mg/kg у смјеси, 5
mg/kg у готовом
производу изражено као
збир карнозолне
киселине и карнозола
50 000 mg/kg у смјеси, 1
mg/kg у готовом
производу
quantum satis

quantum satis
quantum satis

Е 476

Полиглицерол
полирицинолеат

50 000 mg/kg у смјеси,
500 mg/kg у готовој
храни

Е 491 –
495

Сорбитан естри
(Табела 5 из
Дијела 6)

quantum satis

Е 551

Силицијум
диоксид

Е 551
Е 552

Силицијум
диоксид
Калцијум
силикат

50 000 mg/kg у смјеси
10 000 mg/kg у препарату
50 000 mg/kg у препарату

препарати боја и емулгатора
препарати полиола
препарати Е 412 гуар гуме

препарати боја

препарати боје
препарати боје, контраст
појачивачи, антиоксиданси
растворљиви у масти и средства за
полирање воћа
препарати боја и антиоксиданси
растворљиви у масти
препарати боја и антиоксиданси
растворљиви у масти
као емулгатор у препаратима боја
који се користе у сљедећим
производима:
Surimi и јапански рибљи
производи (Kamaboko) (Е 120
Cochineal, карминска киселина,
кармин).
Месни производи, рибље пасте и
препарати од воћа који се користе
у ароматизованим млијечним
производима и дезертима (Е 163
Антоцијани, Е 100 Куркумин и Е
120 Cochineal, карминска
киселина, кармин).
препарати боја, средства против
пјењења и средства за полирање
воћа
препарати боја у праху
Е 508 Калијум хлорид и препарати
од Е 412 гуар гуме
препарати емулгатора у
прашкастом облику
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Е број
додатог
адитива
Е 551
Е 552
Е 553а
Е 553б
Е 551

Назив додатог
адитива

Максимално дозвољена
количина

Препарати адитива којима се
адитив може додати

Силицијум
диоксид
Калцијум
силикат
Магнезијум
силикат
Талк

10 000 mg/kg у препарату

препарати полиола у прашкастом
облику

Силицијум
диоксид

5 000 mg/kg у препарату

Силицијум
диоксид
Силицијум
диоксид

Е 551
Е 551

30 000 mg/kg у препарату
10 000 mg/kg у препарату

Диметил
поликсилоксан

200 mg/kg у препарату
0,2 mg/l у готовој храни

Е 903

Карнауба восак

130 000 mg/kg у
препарату, 1200 mg/kg у
готовом производу из
свих извора

Е 943а

Бутан

1 mg/kg у готовој храни

Е 943б

Изобутан

1 mg/kg у готовој храни

Е 944

Пропан

1 mg/kg у готовој храни

Е 900

(*)
(**)

Е 1209 поливинил алкохолполиетилен гликол-графткополимер
суви екстракти рузмарина у праху
(Е 392)
Е 252 Калијум нитрат
препарати боја Е 160а каротени, Е
160б анато, биксин, норбиксин, Е
160ц екстракт паприке, капсантин,
капсорубин, Е 160д ликопен и Е
160е бета-апо-8‘-каротенал
као стабилизатор у препаратима
заслађивача и/или киселина
намијењених за употребу у гумама
за жвакање
препарати боја Групе II. и Групе
III ., како је дефинисано у дијелу Ц
Прилога II. (само за
професионалну употребу)
препарати боја Групе II. и Групе
III ., како је дефинисано у дијелу Ц
Прилога II. (само за
професионалну употребу)
препарати боја Групе II. и Групе
III ., како је дефинисано у дијелу Ц
Прилога II. (само за
професионалну употребу)

Осим ензима који су одобрени као адитиви.
Е 163 Антоцијани могу да садрже до 100 000 mg/kg сулфита. Е 150б алкално – сулфитни карамел и
Е 150д сулфитно-амонијачни карамел могу да садрже 2 000 mg/kg у складу са критеријумима
чистоће наведеним у Анексу VI овог Правилника

Напомена: Општа правила за услове употребе адитива из Дијела 2
(1) Адитиви из Табеле 1 Дијела 6 овог Анекса који су генерално дозвољени за кориштење у храни према
начелу “quantum satis“, укључени у Групу I „Анекса II― Дијела Ц (1), као адитиви (осим за сврху носача)
могу бити додати у препаратима адитива у складу са општим начелом “quantum satis“, осим ако није
другачије одређено.
(2) За фосфате и силикате максимално дозвољене количине су одређене само за препарате адитива, а не и
за готову храну.
(3) За све остале адитиве са одређеном ADI вриједношћу, максимално дозвољене количине су одређене и
за препарате адитива и за готову храну.
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(4) Нити један адитив наведен у овој таблици није дозвољен за употребу као боја, заслађивач или
појачивач ароме .

ДИО 3
Адитиви укључујући носаче у прехрамбеним ензимима (*)

Е број
додатог
адитива

Е 170
Е 200

Назив додатог
адитива

Калцијум
карбонат
Сорбинска
киселина

Е 202

Калијум сорбат

Е 210

Бензојева
киселина

Е 211

Е 214
Е 215
Е 218
Е 219
Е 220

Натријум
бензоат

Етил pхидроксибензоат
Натријум етил pхидроксибензоат
Метил pхидроксибензоат
Натријум метил
pхидроксибензоат
Сумпор диоксид

Е 221

Натријум
сулфит

Е 222

Натријум
хидроген сулфит

Е 223

Натријум
метабисулфит

Е 224

Калијум
метабисулфит

Максимално
дозвољена
количина у
смјеси ензима

Максимално
дозвољена
Максимално
количина у
Може ли се
дозвољена
готовом
употребљавати
количина у
производу
као носач?
напицима
осим
напитака

quantum satis

quantum satis

quantum satis

20 mg/kg

10 mg/l

1,7 mg/kg
5 mg/kg у
сиру за које
се користило
сирило

0,85 mg/l
2,5 mg у
напицима на
бази сурутке
за која се
користило
сирило

2 000 mg/kg
(појединачно
или у
комбинацији
изражено као
слободна
киселина)

2 mg/kg

1 mg/l

2 000 mg/kg
(појединачно
или у
комбинацији
изражено као
SО2)
5 000 mg/kg
само у
прехрамбеним
ензимима за
производњу
пива
6 000 mg/kg

2 mg/kg

2 mg/l

20 000 mg/kg
(појединачно
или у
комбинацији
изражено као
слободна
киселина)
5 000 mg/kg
(појединачно
или у
комбинацији
изражено као
слободна
киселина)
12 000 mg/kg у
сирилу

Да
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Е број
додатог
адитива

Назив додатог
адитива

Максимално
дозвољена
количина у
смјеси ензима

Максимално
дозвољена
Максимално
количина у
Може ли се
дозвољена
готовом
употребљавати
количина у
производу
као носач?
напицима
осим
напитака

само за бетаамилазу јечма
10 000 mg/kg
само за папаин
у чврстом
облику
500 mg/kg

0,01 mg/kg

не
употребљава
се

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Калцијум ацетат
Млијечна
киселина
Натријум
пропионат
Угљен диоксид
Јабучна
киселина
Аскорбинска
киселина
Натријум
аскорбат
Калцијум
аскорбат
Естри масних
киселина
аскорбинске
киселине
Екстракт богат
токоферолима
Алфа-токоферол

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

50 mg/l

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

да

quantum satis

quantum satis

quantum satis

да

quantum satis

quantum satis

quantum satis

да

quantum satis

quantum satis

quantum satis

да

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Е 322

Гама -токоферол
Делтатокоферол
Лецитини

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Е 325

Натријум лактат

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Е 326

Калијум лактат

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Е 327

Калцијум лактат

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Е 250
Е 260
Е 261
Е 262
Е 263
Е 270
Е 281
Е 290
Е 296
Е 300
Е 301
Е 302
Е 304
Е 306
Е 307
Е 308
Е 309

Натријум нитрит
Сирћетна
киселина
Калијум ацетат
Натријум
ацетати

да

да

да

да
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Максимално
дозвољена
количина у
смјеси ензима

Максимално
дозвољена
Максимално
количина у
Може ли се
дозвољена
готовом
употребљавати
количина у
производу
као носач?
напицима
осим
напитака

quantum satis

quantum satis

quantum satis

да

quantum satis

quantum satis

quantum satis

да

quantum satis

quantum satis

quantum satis

да

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

да

quantum satis

quantum satis

quantum satis

да

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis
10 000 mg/kg
(изражено као
P2O5)

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

50 000 mg/kg
(појединачно
или у
комбинацији
изражено као
P2O5)

quantum satis

quantum satis

да

quantum satis

quantum satis

quantum satis

да

quantum satis

quantum satis

quantum satis

да

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

да

quantum satis

quantum satis

quantum satis

да

quantum satis

quantum satis

quantum satis

да

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

да

Е 406

Калцијум малати
Калцијум
тартарат
Триамонијум
цитрат
Алгинска
киселина
Натријум
алгинат
Калијум алгинат
Амонијум
алгинат
Калцијум
алгинат
Агар

quantum satis

quantum satis

quantum satis

да

Е 407

Карагенан

quantum satis

quantum satis

quantum satis

да

Е број
додатог
адитива

Е 330
Е 331
Е 332
Е 333
Е 334
Е 335
Е 336
Е 337
Е 350
Е 338
Е 339
Е 340
Е 341
Е 343
Е 351
Е 352
Е 354
Е 380
Е 400
Е 401
Е 402
Е 403
Е 404

Назив додатог
адитива

Лимунска
киселина
Натријум
цитрати
Калијум цитрати
Калцијум
цитрати
Винска киселина
(L(+)-)
Натријум
тартарати
Калијум
тартарати
Натријум
калијум тартарат
Натријум малати
Фосфорна
киселина
Натријум
фосфати
Калијум
фосфати
Калцијум
фосфати
Магнезиjум
фосфати
Калијум малат

да
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Максимално
дозвољена
количина у
смјеси ензима

Максимално
дозвољена
Максимално
количина у
Може ли се
дозвољена
готовом
употребљавати
количина у
производу
као носач?
напицима
осим
напитака

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

да

quantum satis

quantum satis

quantum satis

да

quantum satis

quantum satis

quantum satis

да

quantum satis

quantum satis

quantum satis

да

Е 415

Трагакант
Гума арабика
(акација гума)
Ксантан гума

quantum satis

quantum satis

quantum satis

да

Е 417

Тара гума

quantum satis

quantum satis

quantum satis

да

Е 418

Гелан гума

quantum satis

quantum satis

quantum satis

да

Е 420

Сорбитол

quantum satis

quantum satis

quantum satis

да

Е 421

Манитол

quantum satis

quantum satis

quantum satis

да

Е 422

Глицерол

quantum satis

quantum satis

quantum satis

да

Е 440

Пектини

quantum satis

quantum satis

да

Е 450

Дифосфати

Е 451

Трифосфати

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

да
да

Е број
додатог
адитива

Е 407а
Е 410
Е 412
Е 413
Е 414

Назив додатог
адитива

Прочишћена
морска алга
eucheuma
Брашно сјеменке
рогача
Гуар гума

Е 452

Полифосфати

Е 460

Целулоза

quantum satis
50 000 mg/kg
(појединачно
или у
комбинацији
изражено као
P2O5)
quantum satis

Е 461

Метил целулоза

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Е 462

Етил целулоза
Хидроксипропил
целулоза
Хидроксипропил
метил целулоза
Етил метил
целулоза
Натријум
карбокси метил
целулоза,
целулозна гума
Ензимски
хидролизована
карбоксиметил
целулоза
Натријумове,
калијумове и
калцијумове
соли масних

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

да

quantum satis

quantum satis

quantum satis

да

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Е 463
Е 464
Е 465
Е 466

Е 469

Е 470а

да
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Е број
додатог
адитива

Назив додатог
адитива

Максимално
дозвољена
количина у
смјеси ензима

Максимално
дозвољена
Максимално
количина у
Може ли се
дозвољена
готовом
употребљавати
количина у
производу
као носач?
напицима
осим
напитака

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

да

quantum satis

quantum satis

quantum satis

да

quantum satis

quantum satis

quantum satis

да

quantum satis

quantum satis

quantum satis

да

quantum satis

quantum satis

quantum satis

да

quantum satis

quantum satis

quantum satis

да

quantum satis

quantum satis

quantum satis

да

50 000 mg/kg

50 mg/kg

25 mg/l

да, само као
носач

quantum satis

quantum satis

quantum satis

да

quantum satis

quantum satis

quantum satis

да, само Е 501
(I) калијум
карбонат

quantum satis

quantum satis

quantum satis

да

quantum satis

quantum satis

quantum satis

да

quantum satis

quantum satis

quantum satis

да

киселина
Е 470б
Е 471

Е 472а

Е 472б

Е 472ц

Е 472д

Е 472е

Е 472ф

Е 473
Е 500
Е 501
Е 503
Е 504
Е 507

Магнезијумова
со масних
киселина
Моно– и
диглицериди
масних киселина
Естри сирћетне
киселине и моно
и диглицерида
масних киселина
Естри млијечне
киселине и моно
и диглицерида
масних киселина
Естри лимунске
киселине и моно
и диглицерида
масних киселина
Естри винске
киселине и моно
и диглицерида
масних киселина
Моно– и
диацетил естри
винске киселине
и моно и
диглицерида
масних киселина
Смјеса естара
сирћетне и
винске киселине
и моно и
диглицерида
масних киселина
Сахарозни естри
масних киселина
Натријум
карбонати
Калијум
карбонати
Амонијум
карбонати
Магнезиjум
карбонати
Хлороводонична
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Е број
додатог
адитива

Назив додатог
адитива

Максимално
дозвољена
количина у
смјеси ензима

Максимално
дозвољена
Максимално
количина у
Може ли се
дозвољена
готовом
употребљавати
количина у
производу
као носач?
напицима
осим
напитака

quantum satis

quantum satis

quantum satis

да

quantum satis

quantum satis

quantum satis

да

quantum satis

quantum satis

quantum satis

да

quantum satis

quantum satis

quantum satis

да

киселина
Е 508
Е 509
Е 511
Е 513

Калијум хлорид
Калцијум
хлорид
Магнезијум
хлорид
Сумпорна
киселина

Е 514

Натријум
сулфати

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Е 515

Калијум сулфати quantum satis

quantum satis

quantum satis

да, само Е 514
(I) натријум
сулфат
да

Е 516

Калцијум сулфат
Амонијум
сулфат
Натријум
хидроксид
Калијум
хидроксид
Калцијум
хидроксид
Амонијум
хидроксид
Магнезијум
хидроксид
Калцијум оксид
Магнезијум
оксид

quantum satis

quantum satis

quantum satis

да

100 000 mg/kg

100 mg/kg

50 mg/l

да

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

да

quantum satis

quantum satis

quantum satis

да

quantum satis

quantum satis

quantum satis

да

quantum satis

quantum satis

quantum satis

да

quantum satis

quantum satis

quantum satis

да

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

да

quantum satis

quantum satis

quantum satis

да

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Е 517
Е 524
Е 525
Е 526
Е 527
Е 528
Е 529
Е 530
Е 551
Е 570
Е 574
Е 575
Е 576
Е 577
Е 578
Е 640

Силицијум
диоксид
Масне киселине
Глуконска
киселина
Глуконо-делталактон
Натријум
глуконат
Калијум
глуконат
Калцијум
глуконат
Глицин и његове
натријумове

50 000 mg/kg у
препаратима у
прашкастом
облику
quantum satis

да

да
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Е број
додатог
адитива

Назив додатог
адитива

Максимално
дозвољена
количина у
смјеси ензима

Максимално
дозвољена
Максимално
количина у
Може ли се
дозвољена
готовом
употребљавати
количина у
производу
као носач?
напицима
осим
напитака

соли
Е 920

L-цистеин

10 000 mg/kg

10 mg/kg

5 mg/l

Е 938

Аргон

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Е 939

Хелијум

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Е 941

Азот

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Е 942

Азот оксид

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Е 948

Кисеоник

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Е 949

Водоник

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Е 965

Малтитол

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Е 966

Лактитол

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Е 967

Ксилитол

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Е 1200

Полидекстроза
Оксидовани
скроб
Моноскроб
фосфат
Дискроб фосфат
Дискроб фосфат
фосфатирани
Дискроб фосфат
ацетиловани
Ацетиловани
скроб
Ацетиловани
дискроб адипат
Хидрокси
пропил скроб
Хидрокси
пропил дискроб
фосфат
Натријум
октенил
сукцинат скроб
Ацетиловани
оксидовани
скроб
Пропан-1,2-диол
(пропилен
гликол)

quantum satis

quantum satis

quantum satis

да
да (само као
носач)
да (само као
носач)
да

quantum satis

quantum satis

quantum satis

да

quantum satis

quantum satis

quantum satis

да

quantum satis

quantum satis

quantum satis

да

quantum satis

quantum satis

quantum satis

да

quantum satis

quantum satis

quantum satis

да

quantum satis

quantum satis

quantum satis

да

quantum satis

quantum satis

quantum satis

да

quantum satis

quantum satis

quantum satis

да

quantum satis

quantum satis

quantum satis

да

quantum satis

quantum satis

quantum satis

да

quantum satis

quantum satis

quantum satis

да

500 g/kg

(види
фусноту) (**)

(види
фусноту) (**)

да, само као
носач

Е 1404
Е 1410
Е 1412
Е 1413
Е 1414
Е 1420
Е 1422
Е 1440
Е 1442
Е 1450
Е 1451
Е 1520
(*)

Укључујући ензиме који су дозвољени као адитиви.
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Е број
додатог
адитива

(**)

Максимално
дозвољена
количина у
смјеси ензима

Назив додатог
адитива

Максимално
дозвољена
Максимално
количина у
Може ли се
дозвољена
готовом
употребљавати
количина у
производу
као носач?
напицима
осим
напитака

Максимално дозвољена количина из свих извора у храни је 3 000 mg/kg (појединачно или у
комбинацији сa Е 1505, Е 1517 и Е 1518). За напитке уз изузетак кремастих ликера, максимално
дозвољена количина Е 1520 је 1000 mg/l из свих извора.

Напомена: Општа правила за услове употребе адитива из Дијела 3
(1) Адитиви из Табеле 1 Дијела 6 овог Анекса који су генерално дозвољени за кориштење у храни према
начелу“quantum satis“, укључени у Групу I „Анекса II― Дијела Ц (1), као адитиви могу бити додати у
прехрамбене ензиме у складу са општим начелом“quantum satis“, осим ако није другачије одређено.
(2) За фосфате и силикате, кад се користе као адитиви, максимално дозвољене количине су одређене
само за препарате прехрамбених ензима , а не и за готову храну.
(3) За све остале адитиве са одређеном ADI вриједношћу, максимално дозвољене количине су одређене и
за препарате прехрамбеног ензима и за готов производ.
(4) Нити један адитив наведен у овој таблици није дозвољен за употребу као боје, заслађивачи или
појачивачи ароме.

ДИО 4
Адитиви укључујући носаче у аромама
Е број
адитива

Назив адитива

Табела 1
Е 420

Сорбитол

Е 421

Манитол

Е 953

Изомалт

Е 965

Малтитол

Е 966

Лактитол

Е 967

Ксилитол

Е 968

Е 210

Еритритол
Сорбинска киселина
и сорбати (Табела 2
из Дијела 6)
Бензојева киселина

Е 211

Натријум бензоат

Е 212

Калијум бензоат

Е 213

Калцијум бензоат

Е 310

Пропил галат

Е 311

Октил галат

Е 200 – Е
203

Категорије арома којима се
може додати адитив

Максимално дозвољена
количина

све ароме

quantum satis

све ароме

quantum satis за све
намјене осим заслађивања,
али не као појачивачи
ароме

све ароме

1 500 mg/kg (појединачно
или у комбинацији
изражено као слободна
киселина) у аромама

Етерична уља

1 000 mg/kg (галати,
TBHQ и BHA,
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Е број
адитива

Назив адитива

Категорије арома којима се
може додати адитив

Е 312

Додецил галат

Е 319

Терцијални бутил
хидрохинон (TBHQ)

Е 320

Бутил хидрокси
анизол (BHA)

Е 338 – Е
452

Фосфорна киселина
– фосфати– ди-,
три– и полифосфати
(Табела 6 из Дијела
6)

све ароме

Е 392

Екстракти
рузмарина

све ароме

Е 416

Е 423

Караја гума
Гума арабика
модификована
октенилсукцинском
киселином

Максимално дозвољена
количина
појединачно или у
комбинацији) у етеричним
уљима
100 mg/kg (*) (галати,
појединачно или у
комбинацији )

Ароме осим етеричних уља
200 mg/kg (*) (TBHQ,
BHA, појединачно или у
комбинацији) у аромама

све ароме
Емулзије ароматизованих уља
кориштене у категоријама 0:
Смрзнути дезерти; 07.2: Мали
фини пекарски производи;
08.3: Месни производи, само
прерађено месо перади; 09.2:
Прерађена риба и рибљи
производи укључујући шкољке
и ракове, те у категорији 16:
Дезерти осим производа
обухваћених категоријама 1, 3
и 4.
Емулзије ароматизованих уља
кориштене у категорији 14.1.4:
Ароматизована пића, само
ароматизована пића која не
садрже воћне сокове и газирана
ароматизована пића која
садрже воћне сокове, и у
категорији 14.2: алкохолна
пића укључујући и њихове
варијанте без алкохола и са
малим постотком алкохола.
Емулзије ароматизованих уља
кориштене у категорији 05.1:
Какао и чоколадни производи у
складу са посебним прописима
који регулишу предметну
област, 05.2: Остали слаткиши
укључујући микрослаткише за
освјежење даха, 05.4: Украси,
премази и надјеви, осим
надјева на бази воћа

40 000 mg/kg (појединачно
или у комбинацији
изражено као P2O5) у
аромама
1 000 mg/kg (изражено као
збир карнозолне киселине
и карнозола) у аромама
50 000 mg/kg у аромама

500 mg/kg у готовом
производу

220 mg/kg у готовом
производу

300 mg/kg у готовом
производу
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Е број
адитива

Назив адитива

Е 425

Коњак

Е 432 – Е
436

Полисорбати
(Табела 4 из Дијела
6)

Е 459

Бета-циклодекстрин

Категорије арома којима се
може додати адитив
обухваћених категоријом 4.2.4,
и у категорији 06.3: Житарице
за доручак.
Емулзије ароматизованих уља
кориштене у категорији 01.7.5:
Топљени сир.
Емулзије ароматизованих уља
кориштене у категорији 05.3:
Жвакаћа гума.
Емулзије ароматизованих уља
кориштене у категорији 01.8:
Млијечни аналози укључујући
замјене за павлаку за напитке;
04.2.5: Џемови, желеи и
мармеладе те слични
производи; 04.2.5.4: Маслаци и
намази од језграстих плодова;
08.3: Месни производи; 12.5:
Супе и месне супе (темељци);
14.1.5.2: Остало, само инстант
кафа и чај те готова јела на
бази житарица.
Емулзије ароматизованих уља
кориштене у категорији 10.2:
Прерађена јаја и производи од
јаја.
Емулзије ароматичних уља
кориштене у категорији 14.1.4:
Ароматизована пића, само
негазирана ароматизована пића
која садрже воћне сокове;
14.1.2: Воћни сокови и сокови
од поврћа, само сокови од
поврћа, и у категорији 12.6:
Сосови, само сосови од меса и
слатки сосови.
Емулзије ароматизованих уља
кориштене у категорији 15:
Готова слана или зачињена јела
и грицкалице.
све ароме
све ароме, осим течне ароме
дима и арома на бази
зачинских олеорезина (**)
прехрамбени производи који
садрже течну арому дима и
ароме на бази зачинских
олеорезина
Капсулиране ароме у:
– ароматизованим чајевима и
ароматизованим инстант

Максимално дозвољена
количина

120 mg/kg у готовом
производу
60 mg/kg у готовом
производу

240 mg/kg у готовом
производу

140 mg/kg у готовом
производу

400 mg/kg у готовом
производу

440 mg/kg у готовом
производу ‖
quantum satis
10 000 mg/kg у аромама
1 000 mg/kg у готовој
храни

500 mg/l у готовој храни
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Е број
адитива

Назив адитива

Категорије арома којима се
може додати адитив
пићима у праху
– ароматизованим
грицкалицаmа

Сахарозни естри
масних киселина

Е 473
Е 551

Силицијум диоксид
Диметил
полисилоксан

Е 900
Е 901

Пчелињи восак

Е 1505

Триетил цитрат
Глицерил диацетат
(диацетин)
Глицерил триацетат
(триацетин)

Е 1517
Е 1518

Ароме за бистра ароматизована
пића на бази воде које
припадају категорији 14.1.4
све ароме

Е 1519

(**)

50 000 mg/kg у аромама

ароме у безалкохолним
ароматизованим пићима

200 mg/l у
ароматизованим пићима
3 000 mg/kg из свих
извора у готовој храни за
конзумацију или
припремљеној према
упутствима произвођача;
појединачно или у
комбинацији. За напитке
уз изузетак кремастих
ликера, максимално
дозвољена количина Е
1520 је 1000 mg/l из свих
извора

Ароме за:
– ликере, ароматизована вина,
ароматизована пића на бази
вина и ароматизоване коктеле
од вина
– кондиторски производи
укључујући чоколаду и фине
пекарске производе

(*)

15 000 mg/kg у аромама,
30 mg/l у готовој храни

10 mg/kg у аромама

Пропан-1,2-диол
(пропилен гликол)

Бензилни алкохол

1 000 mg/kg у готовој
храни за конзумацију или
припремљену по упутству
произвођача

све ароме

све ароме
Е 1520

Максимално дозвољена
количина

100 mg/l у готовој храни
250 mg/kg из свих извора
у готовој храни за
конзумацију или
припремљеном према
упутству произвођача

Правило пропорције: ако се користи комбинација галата, TBHQ и BHA, појединачне количине се
требају пропорционално умањити.
Олеорезини зачина су одређене као екстракти зачина из којих је испари екстракциони растварач,
остављајући мјешавину испарљивог уља и смоластих материја из зачина.
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ДИО 5
Адитиви у нутријентима
Одјељак А
– Адитиви у нутријентима осим нутријената намијењених за употребу у храни за дојенчад
и малу дјецу наведених у тачки 13.1 Дијела Е „Анекса II― овог Правилника:
Е број
адитива
Е 170

Назив адитива

Максимално
дозвољена
количина
quantum satis

сви нутријенти

quantum satis

сви нутријенти

quantum satis

сви нутријенти

Нутријент коме се
адитив може додати

Е 261

Калцијум карбонат
Сирћетна
киселина
Калијум ацетат

Е 262

Натријум ацетати

quantum satis

сви нутријенти

Е 263

Калцијум ацетат
Млијечна
киселина
Угљен диоксид

quantum satis

сви нутријенти

quantum satis

сви нутријенти

quantum satis

сви нутријенти

Јабучна киселина
Аскорбинска
киселина
Натријум аскорбат

quantum satis

сви нутријенти

quantum satis

сви нутријенти

quantum satis

сви нутријенти

quantum satis

сви нутријенти

quantum satis

сви нутријенти

quantum satis

сви нутријенти

Е 307

Калцијум аскорбат
Естри масних
киселина и
аскорбинске
киселине
Екстракт богат
токоферолима
Алфа-токоферол

quantum satis

сви нутријенти

Е 308

Гама-токоферол

quantum satis

сви нутријенти

Е 309

Делта-токоферол

quantum satis

сви нутријенти

Е 322

Лецитини

quantum satis

сви нутријенти

Е 325

Натријум лактат

quantum satis

сви нутријенти

Е 326

Калијум лактат

quantum satis

сви нутријенти

Е 327

quantum satis

сви нутријенти

quantum satis

сви нутријенти

Е 331

Калцијум лактат
Лимунска
киселина
Натријум цитрати

quantum satis

сви нутријенти

Е 332

Калијум цитрати

quantum satis

сви нутријенти

Е 333

Калцијум цитрати
Винска киселина
(L(+)-)
Натријум

quantum satis

сви нутријенти

quantum satis

сви нутријенти

quantum satis

сви нутријенти

Е 260

Е 270
Е 290
Е 296
Е 300
Е 301
Е 302
Е 304
Е 306

Е 330

Е 334
Е 335

Може ли се
употријебити
као носач?
да

да

да
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Е број
адитива

Назив адитива

Максимално
дозвољена
количина

Нутријент коме се
адитив може додати

Може ли се
употријебити
као носач?

тартарати
Е 336

quantum satis

сви нутријенти

quantum satis

сви нутријенти

40 000 mg/kg
изражено као P2O5
у смјеси
нутријента

сви нутријенти

Е 350

Калијум тартарати
Натријум калијум
тартарат
Фосфорна
киселина–
фосфати– ди-,
три– и
полифосфати
(Табела 6 из
Дијела 6)
Натријум малати

quantum satis

сви нутријенти

Е 351

Калијум малат

quantum satis

сви нутријенти

Е 352

Калцијум малати

quantum satis

сви нутријенти

Е 354

Калцијум тартарат
Триамонијум
цитрат

quantum satis

сви нутријенти

quantum satis

сви нутријенти

Е 337

Е 338 – Е
452

Е 380

1 000 mg/kg у
смјеси бетакаротена и
ликопена,
Е 392

Е 400 – Е
404

Екстракти
рузмарина

Алгинска
киселина –
алгинати (Табела 7
из Дијела 6)
Агар

у смјесама бета5 mg/kg у готовом
каротена и ликопена
производу
изражено као сума
карнозолне
киселине и
карнозола
quantum satis

сви нутријенти

да

quantum satis

сви нутријенти

да

Карагенан
Прочишћена
морска алга
eucheuma
Брашно сјеменке
рогача
Гуар гума

quantum satis

сви нутријенти

да

quantum satis

сви нутријенти

да

quantum satis

сви нутријенти

да

quantum satis

сви нутријенти

да

quantum satis

сви нутријенти

да

quantum satis

сви нутријенти

да

Е 415

Трагакант
Гума арабика,
(акација гума)
Ксантан гума

quantum satis

сви нутријенти

да

Е 417

Тара гума

quantum satis

сви нутријенти

да

Е 418

Гелан гума

quantum satis

сви нутријенти

да

Е 406
Е 407
Е 407а
Е 410
Е 412
Е 413
Е 414
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Е број
адитива

Назив адитива

Максимално
дозвољена
количина

Нутријент коме се
адитив може додати

Е 420

Сорбитол

quantum satis

сви нутријенти

Е 421

Манитол

quantum satis

сви нутријенти

Е 422

Глицерол

quantum satis
quantum satis само
у смјесама бета
каротена, лутеина,
ликопена и
витамина Е.

сви нутријенти

Е 432 – Е
436

Полисорбати
(Табела 4 из
Дијела 6)

Е 440

Пектини

Е 459

Бетациклодекстрин

Е 460

Целулоза

У смјесама
витамина А и Д,
максимално
дозвољена
количина у
готовој храни је 2
mg/kg
quantum satis
100 000 mg/kg у
смјеси и 1000
mg/kg у готовој
храни
quantum satis

Е 461

Метил целулоза

Е 462

Етил целулоза
Хидроксипропил
целулоза
Хидроксипропил
метил целулоза
Етил метил
целулоза
Натријум карбокси
метил целулоза,
целулозна гума
Ензимски
хидролизована
карбоксиметил
целулоза
Натријумове,
калијумове и
калцијумове соли
масних киселина
Магнезијумове
соли масних
киселина
Моно– и
диглицериди
масних киселина

Е 463
Е 464
Е 465
Е 466

Е 469

Е 470а

Е 470б
Е 471

Може ли се
употријебити
као носач?
да, само као
носач
да, само као
носач
да

у смјесама бета
каротена, лутеина,
ликопена и витамина А,
ДиЕ

да

сви нутријенти

да

сви нутријенти

да

сви нутријенти

да

quantum satis

сви нутријенти

да

quantum satis

сви нутријенти

да

quantum satis

сви нутријенти

да

quantum satis

сви нутријенти

да

quantum satis

сви нутријенти

да

quantum satis

сви нутријенти

да

quantum satis

сви нутријенти

да

quantum satis

сви нутријенти

да

quantum satis

сви нутријенти

да

quantum satis

сви нутријенти

да
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Е број
адитива
Е 472а

Назив адитива
Естри сирћетне
киселине моно и
диглицерида
масних киселина
Естри млијечне
киселине и моно и
диглицерида
масних киселина
Естри лимунске
киселине и моно и
диглицерида
масних киселина
Естри винске
киселине и моно и
диглицерида
масних киселина

Максимално
дозвољена
количина

Нутријент коме се
адитив може додати

Може ли се
употријебити
као носач?

quantum satis

сви нутријенти

да

quantum satis

сви нутријенти

да

quantum satis

сви нутријенти

да

quantum satis

сви нутријенти

да

Е 472е

Моно– и диацетил
естри винске
киселине и моно и
диглицерида
масних киселина

quantum satis

сви нутријенти

да

Е 472ф

Мјешовити естри
сирћетне и винске
киселине и моно и
диглицерида
масних киселина

quantum satis

сви нутријенти

да

Е 472б

Е 472ц

Е 472д

Е 473

Е 475

Е 491 – Е
495
Е 500
Е 501
Е 503
Е 504
Е 507

2 mg/kg у готовој
храни

у смјесама бета
каротена, лутеина,
ликопена и витамина Е
у смјесама витамина А
иД
у смјесама бета
каротена, лутеина,
ликопена и витамина Е
у смјесама витамина А
иД
у смјесама бета
каротена, лутеина,
ликопена и витамина Е
у смјесама витамина А
иД

quantum satis

сви нутријенти

да

quantum satis

сви нутријенти

да

quantum satis

сви нутријенти

да

quantum satis

сви нутријенти

да

quantum satis

сви нутријенти

да

Сахарозни естри
масних киселина

quantum satis

Полиглицеролни
естри масних
киселина

quantum satis

Сорбитан естри
(Табела 5 из
Дијела 6)

quantum satis

Натријум
карбонати
Калијум карбонати
Амонијум
карбонати
Магнезиjум
карбонати
Хлороводонична
киселина

2 mg/kg у готовој
храни

2 mg/kg у готовој
храни

да

да

да
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Е број
адитива

Назив адитива

Максимално
дозвољена
количина
quantum satis

сви нутријенти

Нутријент коме се
адитив може додати

Може ли се
употријебити
као носач?

Е 508

Калијум хлорид

Е 509

quantum satis

сви нутријенти

quantum satis

сви нутријенти

quantum satis

сви нутријенти

Е 514

Калцијум хлорид
Магнезијум
хлорид
Сумпорна
киселина
Натријум сулфати

quantum satis

сви нутријенти

Е 515

Калијум сулфати

quantum satis

сви нутријенти

Е 516

quantum satis

сви нутријенти

quantum satis

сви нутријенти

quantum satis

сви нутријенти

quantum satis

сви нутријенти

quantum satis

сви нутријенти

quantum satis

сви нутријенти

Е 529

Калцијум сулфат
Натријум
хидроксид
Калијум
хидроксид
Калцијум
хидрокид
Амонијум
хидроксид
Магнезијум
хидроксид
Калцијум оксид

quantum satis

сви нутријенти

да

Е 530

Магнезијум оксид

сви нутријенти

да

Е 551

Силицијум
диоксид

Е 552

Калцијум силикат

quantum satis
50 000 mg/kg у
препаратима у
прашкастом
облику
(појединачно или
у комбинацији )
10 000 mg/kg у
препарату (само Е
551)

Е 554

Натријум
алуминијум
силикат

15 000 mg/kg у
препарату

Е 570

Масне киселине

quantum satis

Е 511
Е 513

Е 524
Е 525
Е 526
Е 527
Е 528

у препаратима у
прашкастом облику у
свим нутријентима
у препаратима калијум
хлорида који се користи
у замјенама за со
у смјесама витамина
растворљивих у
мастима
сви нутријенти осим
нутријената који садрже
незасићене масне
киселине

Е 576

Глуконска
киселина
Глуконо-делталактон
Натријум глуконат

Е 577

Калијум глуконат

quantum satis

сви нутријенти

Е 578

Калцијум глуконат
Глицин и његове
натријумове соли
Диметил

quantum satis

сви нутријенти

quantum satis

сви нутријенти

200 mg/kg у

у смјесама бета-

Е 574
Е 575

Е 640
Е 900

quantum satis

сви нутријенти

quantum satis

сви нутријенти

quantum satis

сви нутријенти
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Е број
адитива

Назив адитива
поликсилоксан

Максимално
дозвољена
количина
смјеси 0,2 mg/l у
готовој храни

Нутријент коме се
адитив може додати

Може ли се
употријебити
као носач?

каротена и ликопена

Е 938

Пчелињи восак,
бијели и жути
Аргон

Е 939

Хелијум

quantum satis

сви нутријенти

Е 941

Азот

quantum satis

сви нутријенти

Е 942

Азот оксид

quantum satis

сви нутријенти

Е 948

Кисеоник

quantum satis

сви нутријенти

Е 949

Водоник

quantum satis

сви нутријенти

Е 953

Изомалт

quantum satis

сви нутријенти

Е 965

Малтитол

quantum satis

сви нутријенти

Е 966

Лактитол

quantum satis

сви нутријенти

Е 967

Ксилитол

quantum satis

сви нутријенти

Е 968

Еритритол

quantum satis

сви нутријенти

Е 1103

Инвертаза

quantum satis

сви нутријенти

Е 1200

Полидекстроза

quantum satis

сви нутријенти

да

Е 1404

Оксидовани скроб
Моноскроб
фосфат
Дискроб фосфат
Фосфатиран
дискроб – фосфат
Ацетилован
дискроб – фосфат
Ацетилован скроб
Ацетилован
дискроб адипат
Хидрокси пропил
скроб
Хидрокси пропил
дискроб фосфат
Натријум октенил
сукцинат скроб
Ацетилован
оксидован скроб

quantum satis

сви нутријенти

да

quantum satis

сви нутријенти

да

quantum satis

сви нутријенти

да

quantum satis

сви нутријенти

да

quantum satis

сви нутријенти

да

quantum satis

сви нутријенти

да

quantum satis

сви нутријенти

да

quantum satis

сви нутријенти

да

quantum satis

сви нутријенти

да

quantum satis

сви нутријенти

да

quantum satis

сви нутријенти

да

35 000 mg/kg у
готовој храни

У додацима исхрани
како је дефинисано
посебним прописом о
додацима исхрани, због
његове употребе у
витаминским

да

Е 901

Е 1410
Е 1412
Е 1413
Е 1414
Е 1420
Е 1422
Е 1440
Е 1442
Е 1450
Е 1451

Е 1452

Алуминијум
октенил сукцинат
скроб

quantum satis

сви нутријенти

quantum satis

сви нутријенти

да, само као
носач

да, само као
носач
да, само као
носач
да, само као
носач
да, само као
носач
да, само као
носач
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Е број
адитива

Назив адитива

Максимално
дозвољена
количина

Нутријент коме се
адитив може додати

Може ли се
употријебити
као носач?

препаратима у облику
капсула
Е 1518

Глицерил
триацетат
(триацетин)

(*)

сви нутријенти

да, само као
носач

Е 1520(*)

Пропан-1,2-диол
(пропилен гликол)

1 000 mg/kg у
готовој храни (као
„carry over―)

сви нутријенти

да, само као
носач

(*)(*)

Максимално дозвољена количина за Е 1518 и Е 1520 из свих извора у храни је 3000 mg/kg
(појединачно или у комбинацији са Е 1505 и Е 1517). За напитке, осим кремастих ликера,
максимално дозвољена количина Е 1520 је 1 000 mg/l из свих извора.

Одјељак Б
– Адитиви додати у нутријенте намијењене за употребу у храни за дојенчад и малу дјецу
наведени у тачки 13.1 Дијела Е Анекса II:
Е број
адитива

Е 301

Е 304 (I)

Е 306
Е 307
Е 308

Нутријент коме
се адитив може
додати

Категорија хране

100 000 mg/kg у препарату
витамина Д и највише 1
mg/l у готовој храни након
преноса

Препарати
витамина Д

Почетна и
прелазна храна за
дојенчад у складу
са посебним
прописима који
регулишу
предметну област

Укупна пренесена
количина 75 mg/l

Преливи
хранљивих
препарата који
садрже
вишеструко
незасићене масне
киселине

храна за дојенчад
и малу дјецу

за употребу у смјесама
нутријената под условом
да није прекорачена
максимално дозвољена
количина у храни
наведеној у тачки 13.1.
Дијела Е Анекса II

сви нутријенти

храна за дојенчад
и малу дјецу

Екстракт
за употребу у смјесама
богат
токоферолима нутријената под условом
да није прекорачена
Алфамаксимално дозвољена
токоферол
количина у храни
наведеној у тачки 13.1.
Гама Дијела Е Анекса II
токоферол

сви нутријенти

храна за дојенчад
и малу дјецу

Назив
адитива

Максимално дозвољена
количина

Натријум
аскорбат

Аскорбил
палмитат
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Е број
адитива
Е 309

Назив
адитива

Максимално дозвољена
количина

Категорија хране

сви нутријенти

храна за дојенчад
и малу дјецу

сви нутријенти

храна за дојенчад
и малу дјецу

сви нутријенти

храна за дојенчад
и малу дјецу

сви нутријенти

храна за дојенчад
и малу дјецу

сви нутријенти

храна за дојенчад
и малу дјецу

сви нутријенти

Почетна и
прелазна храна за
дојенчад у складу
са посебним
прописима који
регулишу
предметну област

сви нутријенти

прерађена храна

Делтатокоферол

Е 322

Лецитини

за употребу у смјесама
нутријената под условом
да није прекорачена
максимално дозвољена
количина у храни
наведеној у тачки 13.1.
Дијела Е Анекса II

Е 330

Лимунска
киселина

quantum satis

Е 331

Натријум
цитрати

Е 332

Калијум
цитрати

Е 333

Калцијум
цитрати

Е 341
(III)

Нутријент коме
се адитив може
додати

Трикалцијум
фосфат

за употребу у смјесама
нутријената под условом
да није прекорачена
максимално дозвољена
количина у храни
наведеној у тачки 13.1.
Дијела Е Анекса II и да се
поштују услови употребе
који су тамо наведени
за употребу у смјесама
нутријената под условом
да није прекорачена
максимално дозвољена
количина у храни
наведеној у тачки 13.1.
Дијела Е Анекса II и да се
поштују услови употребе
који су тамо наведени
укупни „carry over― је 0,1
mg/kg изражен као
калцијум и унутар
дозвољених граница за
калцијум и однос
калцијум/фосфора који су
утврђени за ту категорију
хране
Максимална вриједност
преноса 150 mg/kg као P2O5
и у складу са граничним
вриједностима које су за
калцијум, фосфор и однос
калцијума и фосфора
наведене у Правилнику о
формулама за дојенчад и
формулама након дојења
(„Службени гласник БиХ―,
број 105/12)
Не смије се премашити
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Е број
адитива

Назив
адитива

Максимално дозвољена
количина

Нутријент коме
се адитив може
додати

максимално дозвољена
количина од 1 000 mg/kg
изражена као P2O5 из свих
извора у готовој храни
наведеној у тачки 13.1.3.
дијела Е Анекса II овог
Правилника

Категорија хране
на бази житарица
и дјечја храна за
дојенчад и малу
дјецу у складу са
посебним
прописима који
регулишу
предметну област
прерађена храна
на бази житарица
и дјечја храна за
дојенчад и малу
дјецу у складу са
посебним
прописима који
регулишу
предметну област
прерађена храна
на бази житарица
и дјечја храна за
дојенчад и малу
дјецу у складу са
посебним
прописима који
регулишу
предметну област
прерађена храна
на бази житарица
и дјечја храна за
дојенчад и малу
дјецу у складу са
посебним
прописима који
регулишу
предметну област

Натријум
алгинат

за употребу у смјесама
нутријената под условом
да није прекорачена
максимално дозвољена
количина у храни
наведеној у тачки 13.1.3
Дијела Е Анекса II

сви нутријенти

Калијум
алгинат

за употребу у смјесама
нутријената под условом
да није прекорачена
максимално дозвољена
количина у храни
наведеној у тачки 13.1.
Дијела Е Анекса II

сви нутријенти

Е 404

Калцијум
алгинат

за употребу у смјесама
нутријената под условом
да није прекорачена
максимално дозвољена
количина у храни
наведеној у тачки 13.1.
Дијела Е Анекса II

сви нутријенти

Е 414

Гума арабика
(акација гума)

150 000 mg/kg у смјеси
нутријента и 10 mg/kg као
„carry over“ у готовом
производу

сви нутријенти

храна за дојенчад
и малу дјецу

Е 415

Ксантан гума

за употребу у смјесама
нутријената под условом
да није прекорачена
максимално дозвољена
количина у храни
наведеној у тачки 13.1.3
Дијела Е Анекса II

сви нутријенти

прерађена храна
на бази житарица
и дјечја храна за
дојенчад и малу
дјецу у складу са
посебним
прописима који
регулишу
предметну област

Е 421

Манитол

као носач за
витамин Б 12

храна за дојенчад
и малу дјецу

Е 401

Е 402

1 000 пута више него
витамин Б 12,
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Е број
адитива

Назив
адитива

Максимално дозвољена
количина

Нутријент коме
се адитив може
додати

Категорија хране

3 mg/kg укупни „carry
over“

Е 440

Пектини

за употребу у препаратима
нутријената под условом
да није прекорачена
максимално дозвољена
количина у храни
наведеној у тачки 13.1.
Дијела Е Анекса II

Е 466

Натријум
карбокси
метил
целулоза,
целулозна
гума

за употребу у препаратима
нутријената под условом
да није прекорачена
максимално дозвољена
количина у храни
наведеној у тачки 13.1.
Дијела Е Анекса II

сви нутријенти

сви нутријенти

Е 471

Моно– и
диглицериди
масних
киселина

Е 472ц

Естри
лимунске
киселине и
моно и
диглицерида
масних
киселина

за употребу у препаратима
нутријената под условом
да није прекорачена
максимално дозвољена
количина у храни
наведеној у тачки 13.1.
Дијела Е Анекса II и да се
поштују услови употребе
који су тамо наведени
за употребу у препаратима
нутријената под условом
да није прекорачена
максимално дозвољена
количина у храни
наведеној у тачки 13.1.
Дијела Е Анекса II

Е 551

Силицијум
диоксид

10 000 mg/kg у
препаратима нутријената

Е 1420

Ацетиловани
скроб

за употребу у препаратима
нутријената под условом
да није прекорачена
максимално дозвољена
количина у храни
наведеној у тачки 13.1.3
Дијела Е Анекса II

сви нутријенти

Е 1450

Натријум
октенил

„carry-over“ 100 mg/kg

препарати
витамина

Прелазна храна и
прерађена храна
на бази житарица
и дјечја храна за
дојенчад и малу
дјецу у складу са
посебним
прописима који
регулишу
предметну област
дијетална храна за
дојенчад и малу
дјецу за посебне
медицинске
намјене у складу
са посебним
прописима који
регулишу
предметну област

сви нутријенти

храна за дојенчад
и малу дјецу

сви нутријенти

почетна и
прелазна храна за
здраву дојенчад и
малу дјецу

препарати
нутријената у
праху

храна за дојенчад
и малу дјецу
прерађена храна
на бази житарица
и дјечја храна за
дојенчад и малу
дјецу у складу са
посебним
прописима који
регулишу
предметну област
храна за дојенчад
и малу дјецу
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Е број
адитива

Назив
адитива
сукцинат
скроб

Е 1451

Максимално дозвољена
количина
пренесена количина 1 000
mg/kg

Ацетилован
оксидован
скроб

за употребу у препаратима
нутријената под условом
да није прекорачена
максимално дозвољена
количина у храни
наведеној у тачки 13.1.3
Дијела Е Анекса II

Нутријент коме
се адитив може
додати
Препарати
полинезасићених
масних киселина

сви нутријенти

Категорија хране

прерађена храна
на бази житарица
и дјечја храна за
дојенчад и малу
дјецу у складу са
посебним
прописима који
регулишу
предметну област

Напомена: Општа правила за услове употребе прехрамбених адитива из Дијела 5
(1) Адитиви из Табеле 1 Дијела 6 овог Анекса који су дозвољени за употребу у храни према начелу
“quantum satis“, укључени у Групу I „Анекса II― Дијела Ц (1), као адитиви могу бити додати у
нутријенте у складу са општим начелом“quantum satis“, осим ако није другачије одређено.
(2) За фосфате и силикате, кад се користе као адитиви, максимално дозвољене количине су одређене
само за препарате нутријената, а не и за готову храну.
(3) За све остале адитиве са одређеном ADI вриједношћу, максимално дозвољене количине су одређене
и за препарате нутријената и за готову храну.
(4) Адитиви наведени у овој таблици не могу се користити за употребу као боје, заслађивачи или
појачивачи ароме.

ДИО 6
Дефиниције група адитива за потребе Дијелова од 1 до 5
Табела 1
Е број

Назив

Е 170

Калцијум карбонат

Е 260

Сирћетна киселина

Е 261

Калијум ацетат

Е 262

Натријум ацетати

Е 263

Калцијум ацетат

Е 270

Млијечна киселина

Е 290

Угљен диоксид

Е 296

Јабучна киселина

Е 300

Аскорбинска киселина

Е 301

Натријум аскорбат

Е 302

Калцијум аскорбат

Е 304

Естри масних киселина и аскорбинске киселине

Е 306

Екстракт богат токоферолима
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Е број

Назив

Е 307

Алфа-токоферол

Е 308

Гама –токоферол

Е 309

Делта-токоферол

Е 322

Лецитини

Е 325

Натријум лактат

Е 326

Калијум лактат

Е 327

Калцијум лактат

Е 330

Лимунска киселина

Е 331

Натријум цитрати

Е 332

Калијум цитрати

Е 333

Калцијум цитрати

Е 334

Винска киселина(L (+)-)

Е 335

Натријум тартарати

Е 336

Калијум тартарати

Е 337

Натријум калијум тартарат

Е 350

Натријум малати

Е 351

Калијум малат

Е 352

Калцијум малати

Е 354

Калцијум тартарат

Е 380

Триамонијум цитрат

Е 400

Алгинска киселина

Е 401

Натријум алгинат

Е 402

Калијум алгинат

Е 403

Амонијум алгинат

Е 404

Калцијум алгинат

Е 406

Агар

Е 407

Карагенан

Е 407а

Прочишћена морска алга eucheuma

Е 410

Брашно сјеменке рогача

Е 412

Гуар гума

Е 413

Трагакант

Е 414

Гума арабика, (акација гума)

Е 415

Ксантан гума

Е 417

Тара гума

Е 418

Гелан гума

Е 422

Глицерол

Е 440

Пектини

Е 460

Целулоза
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Е број

Назив

Е 461

Метил целулоза

Е 462

Етил целулоза

Е 463

Хидроксипропил целулоза

Е 464

Хидроксипропил метил целулоза

Е 465

Етил метил целулоза

Е 466

Натријум карбокси метил целулоза, целулозна гума

Е 469

Ензимски хидролизована карбоксиметил целулоза

Е 470а

Натријумове, калијумове и калцијумове соли масних киселина

Е 470б

Магнезијумове соли масних киселина

Е 471

Моно– и диглицериди масних киселина

Е 472а

Естри сирћетне киселине и моно и диглицерида масних киселина

Е 472ц

Естри млијечне киселине и моно и диглицерида масних киселина

Е 472д

Е 500

Естри винске киселине и моно и диглицерида масних киселина
Моно– и диацетил естри винске киселине моно и диглицерида масних
киселина
Мјешовити естри сирћетне и винске киселине и моно и диглицерида
масних киселина
Натријум карбонати

Е 501

Калијум карбонати

Е 503

Амонијум карбонати

Е 504

Магнезиjум карбонати

Е 507

Хлороводонична киселина

Е 508

Калијум хлорид

Е 509

Калцијум хлорид

Е 511

Магнезијум хлорид

Е 513

Сумпорна киселина

Е 514

Натријум сулфати

Е 515

Калијум сулфати

Е 516

Калцијум сулфат

Е 524

Натријум хидроксид

Е 525

Калијум хидроксид

Е 526

Калцијум хидроксид

Е 527

Амонијум хидроксид

Е 528

Магнезијум хидроксид

Е 529

Калцијум оксид

Е 530

Магнезијум оксид

Е 570

Масне киселине

Е 574

Глуконска киселина

Е 575

Глуконо-делта-лактон

Е 472е
Е 472ф
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Е број

Назив

Е 576

Натријум глуконат

Е 577

Калијум глуконат

Е 578

Калцијум глуконат

Е 640

Глицин и његова натријумова со

Е 938

Аргон

Е 939

Хелијум

Е 941

Азот

Е 942

Азот оксид

Е 948

Кисеоник

Е 949

Водоник

Е 1103

Инвертаза

Е 1200

Полидекстроза

Е 1404

Оксидовани скроб

Е 1410

Моноскроб фосфат

Е 1412

Дискроб фосфат

Е 1413

Дискроб фосфат фосфатиран

Е 1414

Дискроб фосфат ацетилован

Е 1420

Ацетилован скроб

Е 1422

Ацетиловани дискроб адипат

Е 1440

Хидрокси пропил скроб

Е 1442

Хидрокси пропил дискроб фосфат

Е 1450

Натријум октенил сукцинат скроб

Е 1451

Ацетилован оксидовани скроб

Табела 2 Сорбинска киселина – сорбати
Е број

Назив

Е 200

Сорбинска киселина

Е 202

Калијум сорбат

Е 203

Калцијум сорбат

Табела 3 Сумпор диоксид – сулфити
Е број

Назив

Е 220

Сумпор диоксид

Е 221

Натријум сулфит

Е 222

Натријум хидроген сулфит

Е 223

Натријум метабисулфит
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Е 224

Калијум метабисулфит

Е 226

Калцијум сулфит

Е 227

Калцијум хидроген сулфит

Е 228

Калијум хидроген сулфит

Табела 4 Полисорбати
Е број

Назив

Е 432

Полиоксиетилен сорбитан монолаурат (полисорбат 20)

Е 433

Полиоксиетилен сорбитан моноолеат (полисорбат 80)

Е 434

Полиоксиетилен сорбитан монопалмитат (полисорбат 40)

Е 435

Полиоксиетилен сорбитан моностеарат (полисорбат 60)

Е 436

Полиоксиетилен сорбитан тристеарат (полисорбат 65)

Табела 5 Сорбитан естри
Е број

Назив

Е 491

Сорбитан моностеарат

Е 492

Сорбитан тристеарат

Е 493

Сорбитан монолаурат

Е 494

Сорбитан моноолеат

Е 495

Сорбитан монопалмитат

Табела 6 Фосфорна киселина – фосфати– ди-, три– и полифосфати
Е број

Назив

Е 338

Фосфорна киселина

Е 339

Натријум фосфати

Е 340

Калијум фосфати

Е 341

Калцијум фосфати

Е 343

Магнезиjум фосфати

Е 450

Дифосфати

Е 451

Трифосфати

Е 452

Полифосфати

Табела 7 Алгинска киселина – алгинати
Е број

Назив

Е 400

Алгинска киселина

Е 401

Натријум алгинат
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Е 402

Калијум алгинат

Е 403

Амонијум алгинат

Е 404

Калцијум алгинат
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АНЕКС IV
ПОПИС БОЈА ИЗ ЧЛАНА 22. ЗА КОЈЕ ТРЕБА НАВЕСТИ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
КОД ОЗНАЧАВАЊА ХРАНЕ
Храна која садржи једну или
више сљедећих боја

Информација

Сунсет жута (Е 110)*
Хинолин жута (Е 104)*
Кармоизин (Е 122)*
Алура црвена (Е 129)*

„специфични назив или Е број боје―: може имати
неповољан утицај на активност и пажњу дјеце

Тартразин (Е 102)*
Ponceau 4R (Е 124)*
*Са изузетком:
а) Храна у којој се боје користе за означавање здравствене исправности или друго означавање на
производима од меса или за жигосање или украсно бојење љуске јаја и
б) Пића која садрже више од 1,2 % vol.алкохола.

АНЕКС В
СПЕЦИФИЧНИ КРИТЕРИЈУМИ ЧИСТОЋЕ
A. БОЈЕ
1) Опште спецификације за алуминијумске пигменте боја
Напомена: Етилен оксид не смије се користити за стерилизацију адитива

Алуминијумски пигменти боја се припремају реакцијом боја
чија чистоћа одговара прописаним спецификацијама са
алуминијум оксидом у воденој средини.
Алуминијум -оксид је обично свјеже припремљена, неосушена
материја настала реакцијом алуминијум -сулфата или хлорида
са натријум или kалцијум-карбонатом или бикарбонатом или
амонијаком. Након што се формирају лакови настали производ
се филтрира, испере са водом и осуши. Алуминијум оксид који
није одреаговао може бити присутан у финалном производу.
Материје нерастворљиве Највише до 0,5%
у HCl
Материје нерастворљиве Највише 0,5% само за Е 127 еритрозин
у NaOH
Материје
које
се Највише 0,2% (при неутралним условима)
екстрахују етром
За одговарајуће боје примјењују се посебни критеријуми
чистоће.

Дефиниција:

2) Специфични критеријуми чистоће
Е 100 КУРКУМИН
Синоними
Дефиниција

CI Природна жута 3,Турмерик жута, куркума жута, Дифероил
метан
Куркумин се добија екстракцијом куркуме у раствору, тј.
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мљевених коријена сојева Curcuma longa L. Да би се добио
концентровани прах Curcumina, екстракт се прочишћава
кристализацијом. Производ се углавном састоји од
Curcumina, тј. од састојка боје (1,7-бис (4-хидрокси-3метоксифенил) хепта-1,6-диен-3,5-дион) и његова два
деметокси деривата у различитом односу. Могу бити
присутне мање количине уља и смоле које природно садржи
куркума.
Куркумин се такође користи као препарат боје са пигментом
алуминијума; садржај алуминијума мањи је од 30%.
У екстракцији се смију користити само сљедећи растварачи:
етилацетат, ацетон, угљен диоксид , дихлорметан, n-бутанол,
метанол, етанол, хексан, пропан-2-ол
75300

Einecs

207-280-5

Хемијско име

I 1,7-Бис (4-хидрокси-3-метоксифенил) хепта-1,6-диен-3,5дион
II
1-(4-Хидроксифенил)-7-(4-хидрокси-3-метокси-фенил-)
хепта-1,6-диен-3,5-дион
III 1,7-Бис (4-хидроксифенил) хепта-1,6-диен-3,5-дион

Хемијска формула

I C21H20О6
II C20H18О5
III C19H16О4

Молекулска маса

I. 368.39
II. 338.39
III.308.39

Анализа

Опис

Садржи најмање 90% укупних бојених материја
1 607 је екстинкција на апсорпцијском максимуму на
око 426 nm у етанолу
Наранџасто жути кристални прах

Идентификација
Спектрометрија

Максимум у етанолу на око 426 nm

Температура топљења

179 ºC —182 ºC

Чистоћа
Резидуе растварача

Етил ацетат
Ацетон
n-бутанол
Метанол
Етанол

Највише
до
појединачно
комбинацији

50
mg/kg,
или
у

Хексан
Пропан-2-ол
Дихлорометан: Највише 10 mg/kg
Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 10 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg
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Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Може се користити у облику алуминијумских пигмената
Е 101 (I) РИБОФЛАВИН
Синоними

Лактофлавин

Дефиниција
C.I.број
Einecs

201-507-1

Хемијско име

7,8-Диметил-10-(D-рибо-2,3,4,5-тетрахидроксипентил)бензо(γ)птеридин-2,4(3H,10H)-дион
7,8-диметил -10-(1'-Д-рибитил) изоалоксазин

Хемијска формула

C17H20N4О6

Молекулска маса

376,37

Анализа

Садржи најмање 98 % у односу на безводну супстанцу

Опис

328 на око 444 nm у воденом раствору
Жути до наранџасто жути кристални прах, са благим
мирисом

Идентификација
Спектрометрија

Однос А375 /А267 је између 0,31 и
0,33
(у воденом раствору)
Однос А 444 /А 267 је између 0,36
и 0,39
Максимум у води на око 375 nm

Специфична ротација

[α]D20 између -115º и -140º у 0,05N раствору натријум
хидроксида

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 1,5% (105 ºC, 4 сата)

Сулфатни пепео

Највише 0,1 %

Примарни ароматични
амини
Арсен

Највише 100 mg/kg (израчунато као анилин)

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Највише 3 mg/kg

Може се користити у облику алуминијумских пигмената
Е 101 (II) РИБОФЛАВИН-5' –ФОСФАТ
Синоними

Натријум рибофлавин-5' -фосфат

Дефиниција

Ове спецификације се примјењују на рибофлавин 5‘-фосфат
заједно са незнатним количинама слободног рибофлавина и
рибофлавин-дифосфата.

C.I.број
Einecs

204-988-6

Хемијско име

Мононатријум (2R,3R,4S)-5-(3')10-дихидро-'7,8'-диметил
2',4'-диоксо-10'-бензо[γ]птеридинил)-2,3,4трихидроксипентил фосфат;

-
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мононатријумова со 5'-моно фосфатног естра рибофлавина
Хемијска формула

За дихидратни облик: C17H20N4NаО9P × 2H2О
За анхидровани облик: C17H20N4НаО9P

Молекулска маса

514,36

Анализа

Садржи најмање 95% укупних бојених материја израчунато
као C17H20N4NаО9P × 2H2О
250 на око 375 nm у воденом раствору
Жути до наранџасти кристални хигроскопни прах благог
мириса

Опис
Идентификација
Спектрометрија

Однос А375/А267 је између 0,30 и
0,34
(у воденом раствору)
Однос А444/А267 је између 0,35 и
0,40
Максимум у води на око 375 nm

Специфична ротација

[α]D20 између +38 º и +42 º у 5M раствору HCl

Чистоћа
Губитак сушењем
Сулфатни пепео
Неоргански фосфат
Пратеће бојене материје

Највише 8% (100ºC, 5h у вакуму изнад P2О5) за дихидратни
облик
Највише 25%
Највише 1,0% (израчунато као PО4 у односу на безводну
супстанцу )
Рибофлавин (слободни): највише 6%
Рибофлавин дифосфат: највише 6%

Примарни ароматични
амини
Арсен

Највише до 70 mg/kg (израчунато као анилин)

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Највише 3 mg/kg

Може се користити у облику алуминијумских пигмената
Е 102 ТАРТРАЗИН
Синоними

CI Жута за храну 4

Дефиниција

Тартразин се припрема из 4-амино -бензенсулфонске
киселине која се диазотизује помоћу хлороводоничне
киселине и натријум нитрита. Диазо једињења затим се
спајају са 4,5-дихидро-5-оксо-1-(4сулфофенил)-1H- пиразол3-карбоксилном киселином или сa метил естром, етил естром
или са соли те карбоксилне киселине. Добијена боја
прочишћава се и изолује као натријумова со. Тартразин се у
основи
састоји
од
тринатријум
5-хидрокси-1-(4сулфонатофенил)-4-(4-сулфонатофенилазо)-H-пиразол-3карбоксилата и боја сличних главној боји, заједно са натријум
хлоридом и/или натријум сулфатом као главним небојеним
материјама.
Тартразин је натријумова со. Калцијумове и калијумове соли
су такође дозвољене.
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C.I.број

19140

Einecs

217-699-5

Хемијско име
Хемијска формула

Тринатријум-5-хидрокси-1-(4-сулфонатофенил)-4-(4сулфонатофенилазо)-H-пиразол-3-карбоксилат
C16H9N4Nа3О9S2

Молекулска маса

534,37

Анализа

Садржи најмање 85% укупних бојених материја израчунато
као натријумова со
530 на око 426 nm у воденом раствору
Свијетлонаранџасти прах или грануле

Опис
Изглед воденог раствора

Жути

Идентификација
Спектрометрија

Максимум у води на око 426 nm

Чистоћа
Материје нерастворљиве у
води
Споредне бојене материје

Највише 0,2%
Највише 1,0%

Органска једињења осим бојених материја:
4-хидразинбензен сулфонска киселина
4-аминобензен-1-сулфонска киселина
5-оксо-1-(4-сулфофенил)-2-пиразолин-3карбоксилна киселина
4,4 -диазоаминоди (бензен сулфонска киселина)

Укупно највише 0,5%

Тетрахидроксићилибарна киселина
Несулфоновани примарни ароматични амини

Арсен

Највише 0,01% (изражено као анилин)
Највише 0,2% при неутралној pH
вриједности
Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Етерски екстракт

Kадмијум

Највише 1 mg/kg
Може се користити у облику алуминијумских пигмената
Е 104 КВИНОЛИН ЖУТА
Синоними

CI Жута 13 за храну

Дефиниција

Квинолин жута настаје сулфонацијом 2-(2-кинолил) индан1,3-диона или мјешавине која садржи око двије трећине 2-(2кинолил) индан-1,3-диона и једну трећину 2-(2-(6-метил
кинолил)) индан-1,3-диона. Квинолин жута у основи се
састоји од мјешавине натријумових соли дисулфита, моно
сулфита и трисулфита са 2-(2-кинолил) индан-1,3-дионом и
боја сличних главној боји заједно са натријум хлоридом и/или
натријум сулфатом као главним безбојним састојцима.
Квинолин жута се описује као натријумова со. Калцијумове и
калијумове соли су такође дозвољене.
47005

C.I.број
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Einecs

305-897-5

Хемијско име
Хемијска формула

Динатријумове соли дисулфоната 2-(2-квинолил) индан-1,3диона (главна компонента)
C18H9N Nа2О8S2 (главна компонента)

Молекулска маса

477,38 (главна компонента)

Анализа

Садржи најмање 70% укупних бојених материја израчунатих
као натријумова со
Квинолин жута мора имати сљедећи састав:
Од укупних бојених материја садржи:
—најмање 80% мора бити динатријум 2-(2-квинолил) индан1,3-дион-дисулфит
—највише 15% мора бити натријум 2-(2-квинолил) индан-1,3дион-моно сулфит
—највише 7,0% мора бити тринатријум 2-(2-квинолил)
индан-1,3-дион-трисулфит
865 (главна компонента) на око 411 nm у воденом
раствору сирћетне киселине
Жути прах или грануле

Опис
Изглед воденог раствора

Жути

Идентификација
Спектрометрија

Максимум у воденом раствору сирћетне киселине при pH 5
на око 411 nm

Чистоћа
Материје нерастворљиве у
води
Пратеће бојене материје

Највише 0,2%
Највише 4,0%

Органска небојена једињења :
2-метил квинолин
2-метил квинолин-сулфонска киселина
Фтална киселина

Укупно највише 0,5%

2,6-диметил квинолин
2,6-диметил квинолин сулфонска
киселина
2-(2-квинолил)индан-1,3-дион

Највише 4 mg/kg

Несулфоновани примарни
ароматични амини
Материја која се
екстрахује етром
Арсен

Највише 0,01% (израчунато као анилин)

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Највише 0,2% у неутралној средини
Највише 3 mg/kg

Може се користити у облику алуминијумских пигмената
Е 110 ЗАЛАЗАК СУНЦА ЖУТА FCF
Синоними

CI Жута 3 за храну, Наранџасто жута S

Дефиниција

Залак сунца жута FCF у основи се састоји од динатријум 2-
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C.I.број

хидрокси-1-(4- сулфонатофенилазо) нафтален-6-сулфита и
боја сличних главној боји са натријум хлоридом и/или
натријум сулфатом као главним небојеним материјама. Залак
сунца
жута
FCF
добија
се
диазотизацијом
4аминобензенсулфитне киселине помоћу хлороводоничне
киселине и натријум нитрита или сумпорне киселине и
натријум нитрита. Диазо једињења спајају се са 6-хидрокси2-нафтален-сулфитном киселином. Боја се изолује као
натријумова со и суши.
Залак сунца жута FCF се описује као натријумова со.
Калцијумове и калијумове соли су такође дозвољене.
15985

Einecs

220-491-7

Хемијско име
Хемијска формула

Динатријум 2-хидрокси-1-(4-сулфонатофенилазо) нафтален6-сулфонат
C16H10N2Nа2О7S2

Молекулска маса

452,37

Анализа

Садржи најмање 85% укупних бојених материја израчунатих
као натријумова со
555 на око 485 nm у воденом раствору при pH 7
Наранџасто-црвени прах или грануле

Опис
Изглед воденог раствора

Наранџаста

Идентификација
Спектрометрија

Максимум у води на око 485 nm при pH 7

Чистоћа
Материје нерастворљиве у
води
Пратеће бојене материје

Највише 0,2 %
Највише 5 %

1-(фенилазо)-2-нафталенол (Sudan I)

Највише 0,5 mg/kg

Органска небојена једињења :
4-аминобензен-1-сулфонска киселина
3-хидроксинафтален-2,7-дисулфонска
киселина
6-хидроксинафтален-2-сулфонска
киселина
Укупно највише до 0,5%
7-хидроксинафтален-1,3-дисулфонска
киселина
4,4' -диазоаминоди(бензен сулфонска
киселина)
6,6'-оксиди(нафтален-2-сулфонска
киселина)
Несулфоновани примарни
Највише 0,01% (израчунато као анилин)
ароматични амини
Материја која се
Највише 0,2% у неутралној средини
екстрахује етром
Арсен
Највише 3 mg/kg
Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg
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Може се користити у облику алуминијумских пигмената
Е 120COCHINEAL, КАРМИНСКА КИСЕЛИНА, КАРМИНИ
Синоними

CI Natural Red 4

Дефиниција

Кармин и карминска киселина добијају се из водених,
водено-алкохолних или алкохолних екстракта Cochineal-a
који се састоји од сушених тијела женског инсекта
Dactylopius coccus Costa.
Главна бојена материја је карминска киселина.

C.I.број

Могу се користити алуминијумски пигменти карминске
киселине (кармина) у којима су алуминијум и карминска
киселина везани у моларном односу 1:2.
У комерцијалним производима боја је присутна у
комбинацији са амонијаковим, калцијумовим, калијумовим
или натријумовим катјонима, појединачно или у смјеси , а ти
катјони могу бити присутни и у већим концентрацијама.
Комерцијални производи могу такође садржати протеинске
остатке инсеката, као и слободне карминате или мање остатке
невезаних алуминијумових катјона.
75470

Хемијска формула

Cochineal: 215-680-6; карминска киселина: 215-0233;кармини: 215-724-4
7-β-D-глукопиранозил-3,5,6,8-тетрахидрокси-1-метил-9,10диоксоантрацен-2-карбоксилна
киселина
(карминска
киселина); Кармин је хидратизовани алуминијум хелат те
киселине
C22H20О13 (карминска киселина)

Молекулска маса

492,39 (карминска киселина)

Анализа

Садржи најмање 2,0% карминске киселине у екстрактима
који садрже карминску киселину; Најмање 50% карминске
киселине у хелатима.
Црвени до тамно црвени, прхки прах или чврста материја.
Екстракт Cochineal је обично тамно црвена течност али се
такође може осушити у прах.

Einecs
Хемијско име

Опис
Идентификација
Спектрометрија

Максимум у воденом раствору амонијака на око 518 nm.
Максимум у разблаженом раствору хлороводоничне киселине
око 494 nm за карминску киселину.
139 на око 494 nm у разријеђеном раствору
хлороводоничне киселине за карминску киселину

Чистоћа
Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 5 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Може се користити у облику алуминијумских пигмената
Е 122 АЗОРУБИН, КАРМОИЗИН
Синоними

CI Црвена 3 за храну
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C.I.број

Азорубин се у основи састоји од динатријум 4-хидрокси-3-(4сулфонато-1-нафтилазо) нафтален-1-сулфоната и пратеће
бојене материје заједно са натријум хлоридом и/или натријум
сулфатом као главним небојеним материјама
Азорубин се описује као натријумова со. Калцијумове и
калијумове соли су такође дозвољене.
14720

Einecs

222-657-4

Хемијско име
Хемијска формула

Динатријум
4-хидрокси-3-(4-сулфонато-1-нафтилазо)
нафтален-1-сулфонат
C20H12N2Nа2О7S2

Молекулска маса

502,44

Анализа

Садржи најмање 85 % укупних бојених материја, израчунато
као натријумова со
510 на око 516 nm у воденом раствору
Црвени до бордо прах или грануле

Дефиниција

Опис
Изглед воденог раствора

Црвени

Идентификација
Спектрометрија

Максимум у води на око 516 nm

Чистоћа
Материје нерастворљиве у
води
Пратеће бојене материје

Највише 0,2%
Највише 1%

Органска небојена једињења :
4-аминонаптален-1-сулфонска киселина
Укупно највише 0,5%
4-хидроксинафтален-1-сулфонска
киселина
Несулфонизовани
Највише 0,01% (израчунато као анилин)
примарни ароматични
амини
Материја која се
Највише 0,2% у неутралној средини
екстрахује етром
Арсен
Највише 3 mg/kg
Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Може се користити у облику алуминијумских пигмената
Е 123 АМАРАНТ
Синоними

CI Црвена 9 за храну

Дефиниција

Амарант се већином састоји од тринатријум 2-хидрокси-1-(4сулфонато- 1-нафтилазо)нафтален-3,6-дисулфоната и боја
сличних главној боји, уз натријум хлорид и/или натријум
сулфат као главним необојаним материјама. Амарант настаје
спајањем 4-амино-1-нафталенсулфонске киселинe са 3хидрокси-2,7-нафталендисулфонском киселином.
Амарант се описује као натријумова со. Калцијумове и
калијумове соли су такође дозвољене.
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C.I.број

16185

Einecs

213-022-2

Хемијско име
Хемијска формула

Тринатријум
2-хидрокси-1-(4-сулфонато-1-нафтилазо)
нафтален-3,6-дисулфонат
C20H11N2Nа3О10S3

Молекулска маса

604,48

Анализа

Садржи најмање 85% укупних бојених материја, израчунато
као натријумова со
440 на око 520 nm у воденом раствору
Црвено-смеђи прах или грануле

Опис
Изглед воденог раствора

Црвени

Идентификација
Спектрометрија

Максимум у води на око 520 nm

Чистоћа
Материје нерастворљиве у
води
Пратеће бојене материје

Највише 0,2%
Највише 3,0%

Органска небојена једињења :
4-аминонафтален-1-сулфонска киселина
3-хидроксинафтален-2,7-дисулфонска
киселина
6-хидроксинафтален-2-сулфонска
Укупно највише до 0,5%
киселина
7-хидроксинафтален-1,3-дисулфонска
киселина
7-хидроксинафтален-1,3-6трисулфонска киселина
Несулфоновани примарни
Највише 0,01% (израчунато као анилин)
ароматични амини
Материја која се
Највише 0,2% у неутралној средини
екстрахује етром
Арсен
Највише 3 mg/kg
Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Може се користити у облику алуминијумских пигмената
Е 124 PONCEAU 4R, COCHINEAL ЦРВЕНА А
Синоними

CI Црвена 7 за храну, Нови Кокин

Дефиниција

Ponceau 4R у основи се састоји од тринатријум 2-хидрокси-1(4-сулфонато-1-нафтилазо)нафтален-6,8-дисулфоната и боја
сличних главној боји, уз натријум хлорид и/или натријум
сулфат као основне необојене састојке. Ponceau 4R производи
се спајањем диазотоване нафтионске киселине на G киселину
(2-нафтол-6,8-дисулфитна киселина) и претварањем продукта
спајања у тринатријумову со.
Ponceau 4R се описује као натријумова со. Калцијумове и
калијумове соли су такође дозвољене

306

„Службени гласник БиХ“, број 33/18 од 22.5.2018. године
C.I.број

16255

Einecs

220-036-2

Хемијско име
Хемијска формула

Тринатријум
2-хидрокси-1-(4-сулфонато-1-нафтилазо)
нафтален-6,8-дисулфонат
C20H11N2Nа3О10S3

Молекулска маса

604.48

Анализа

Садржи најмање 80% укупних бојених материја, израчунатих
као натријумова со.
430 на око 505 nm у воденом раствору
Црвенкасти прах или грануле

Опис
Изглед воденог раствора

Црвени

Идентификација
Спектрометрија

Максимум у води на око 505 nm

Чистоћа
Материје нерастворљиве у
води
Пратеће бојене материје

Највише 0,2%
Највише 1,0%

Органска небојена једињења :
4-аминонафтален-1-сулфонска киселина
7-хидроксинафтален-1,3-дисулфонска
киселина
3-хидроксинафтален-2,7-дисулфонска
киселина
6-хидроксинафтален-2-сулфонска киселина

Укупно највише 0,5%

7-хидроксинафтален-1,3-6-трисулфонска
киселина
Несулфонизовани
Највише 0,01% (израчунато као анилин)
примарни ароматични
амини
Материја која се
Највише 0,2% у неутралној средини
екстрахује етром
Арсен
Највише 3 mg/kg
Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијумом

Највише 1 mg/kg

Може се користити у облику алуминијумских пигмената
Е 127 ЕРИТРОЗИН
Синоними

CI Црвена 14 за храну

Дефиниција

Еритрозин се већином састоји од динатријум 2-(2,4,5,7тетрајод-3- оксидо-6-оксоксантен-9-ил)-бензоат-моно хидрата
и боја сличних главној боји, уз воду, натријум хлоридом
и/или натријум сулфатом као главним необојеним
материјама.
Еритрозин настаје јодирањем флуоросцеина, продукта
кондензације резорцинола и фталног анхидрида.
Еритрозин је натријумова со. Дозвољене су и калцијумове и
калијумове соли.
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C.I.број

45430

Einecs

240-474-8

Хемијско име
Хемијска формула

Динатријум
2-(2,4,5,7-тетрајодо-3-оксидо-6-оксоксантен-9ил) бензоат моно хидрат
C20H6I4Nа2О5 × H2О

Молекулска маса

897,88

Анализа

Садржи најмање 87% укупних бојених материја, израчунато
као анхидрована натријумова со.
1 100 на око 526 nm у воденом раствору при pH 7
Црвени прах или грануле.

Опис
Изглед воденог раствора

Црвени

Идентификација
Спектрометрија

Максимум у води на око 526 nm при pH 7

Чистоћа
Неоргански јодиди
израчунато као натријум
јодид
Материје нерастворљиве у
води
Пратеће бојене материје
(осим флуоресцеина)
Флоресцеин

Највише 0,1 %
Највише 0,2 %
Највише 4,0 %
Највише 20 mg/kg

Органска небојена једињења :
Три-јодорезорцинол

Највише 0,2%

2-(2,4-дихидрокси-3,5-дијодобензоил)
Највише 0,2%
бензенска киселина
Материја која се
Из раствора са pH од 7 до 8, највише до 0,2%
екстрахује етром
Арсен
Највише 3 mg/kg
Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Може се користити у облику алуминијумских пигмената
Е 129 АЛУРА ЦРВЕНА АС
Синоними

CI Црвена 17 за храну

Дефиниција

C.I.број

Алура црвена AC у основи се састоји од динатријум 2хидрокси-1-(2-метокси-5-метил
-4-сулфонатофенилазо)
нафтален-6-сулфоната и боја сличних главној боји, уз
натријум хлорид и/или натријум сулфат као основне небојене
састојке. Алура црвена AC настаје спајањем диазотоване 5амино-4-метокси-2-толуенсулфонске киселине са 6-хидрокси2-нафтален сулфонском киселином.
Алура црвена АС се описује као натријумова со. Калцијумове
и калијумове соли су такође дозвољене.
16035

Einecss

247-368-0
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Хемијско име
Хемијска формула

Динатријум-2-хидрокси-1-(2-метокси-5-метил-4сулфонатофенилазо) нафтален-6-сулфонат
C18H14N2Nа2О8S2

Молекулска маса

496,42

Анализа

Садржи најмање 85% укупних бојених материја, израчунато
као натријумова со
540 на око 504 nm у воденом раствору при pH 7
Тамноцрвени прах или грануле

Опис
Изглед воденог раствора

Црвени

Идентификација
Спектрометрија

Максимум у води на око 504 nm

Чистоћа
Материје нерастворљиве у
води
Пратеће бојене материје

Највише 0,2 %
Највише 3,0 %

Органска небојена једињења :
6-хидрокси-2-нафтален сулфонска
Највише 0,3%
киселина, Натријумова со
4-амино-5-метокси-2-метил бензен
Највише 0,2%
сулфонска киселина
динатријумова со 6,6-оксибис (2Највише 1,0%
нафтален сулфонска киселина)
Несулфоновани примарни
Највише 0,01% (израчунато као анилин)
ароматични амини
Материја која се
Из раствора са pH 7, највише до 0,2%
екстрахује етром
Арсен
Највише 3 mg/kg
Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Може се користити у облику алуминијумских пигмената
Е 131 ПАТЕНТ ПЛАВА V
Синоними

CI Плава V за храну

Дефиниција

Патент плава V састоји се у основи од калцијумових или
натријумових соли [4-(α-(4-диетиламинофенил)-5-хидрокси2,4-дисулфофенил-метил иден)2,5-циклохексадиен-1-илиден]
диетиламонијум хидроксид и пратеће бојене материје заједно
са натријум хлоридом и/или натријум сулфатом и/или
калцијум сулфатом као главним небојеним материјама.
Калијумова со је такође дозвољена.

C.I.број

42051

Einecss

222-573-8

Хемијско име

Калцијумова
или
натријумова
со
[4-(α-(4диетиламинофенил)-5-хидрокси-2,4-дисулфофенил-метил
иден)2,5-циклохексадиен-1-илиден]
диетил-амонијум
хидроксида
Калцијумова со: C27H31N2О7S2Cа1/2

Хемијска формула
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Натријумова со: C27H31N2O7S2Na
Молекулска маса

Калцијумова со: 579,72
Натријумова со: 582,67

Анализа

Опис
Изглед воденог раствора

Садржи најмање 85 % укупних бојених материја, израчунато
као натријумова со
2 000 на око 638 nm у воденом раствору при pH 5
Тамно плави прах или грануле
Плави

Идентификација
Спектрометрија

Максимум у води на 638 nm при pH 5

Чистоћа
Материје нерастворљиве у
води
Пратеће бојене материје

Највише 0,2%
Највише 2,0%

Органска небојена једињења :
3-хидрокси бензалдехид
3-хидрокси бензенска киселина
3-хидрокси-4-сулфобензенска киселина

Укупно највише 0,5%

N,N-диетиламино бензен сулфонска
киселина
Леуко база
Највише 4,0%
Несулфоновани примарни
ароматични амини
Материја која се
екстрахује етром
Арсен

Највише 0,01% (израчунато као анилин)

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Из раствора код pH 5 највише 0,2%
Највише 3 mg/kg

Може се користити у облику алуминијумских пигмената
Е 132 ИНДИГОТИН, ИНДИГО КАРМИН
Синоними

CI Плава 1 за храну

Дефиниција

C.I.број

Индиготин се већином састоји од мјешавине динатријум 3,3′диоксо-2,2′- би индолиден-5,5′-дисулфоната и динатријум
3,3′-диокси-2,2′-би индолиден- 5,7′-дисулфоната те боја
сличних главној боји, уз натријум хлорид и/или натријум
сулфат као главним небојеним материјама.
Индиготин је натријумова со. Дозвољене су и калцијумове и
калијумове соли.
Индиготин се добија сулфонацијом индига. То се постиже
загријавањем индига (или пасте индига) у присутности
сумпорне киселине. Боја се изолује и подвргава поступцима
прочишћавања.
73015

Einecss

212-728-8
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Хемијско име

Динатријум 3,3'-диоксо-2,2'-би-индолиден-5,5'-дисулфонат

Хемијска формула

C16H8N2Nа2О8S2

Молекулска маса

466,36

Анализа

Садржи најмање 85 % укупних бојених материја, израчунатих
као натријумова со; динатријум 3,3'-диоксо-2,2'-бииндолиден-5,7'-дисулфонат: Највише 18%
480 на око 610 nm у воденом раствору
Тамно плави прах или грануле

Опис
Изглед воденог раствора

Плава

Идентификација
Спектрометрија

Максимум у води на око 610 nm

Чистоћа
Материје нерастворљиве у
води
Пратеће бојене материје

Највише 0,2 %

Органска небојена једињења :

Искључујући динатријум 3,3'-диоксо-2,2'-бииндолиден-5,7'-дисулфоната: Највише 1,0%

Изатин-5-сулфонска киселина
5-сулфоантранилна киселина

Укупно највише до 0,5%

Антранилна киселина
Несулфоновани примарни
ароматични амини
Материја која се
екстрахује етром
Арсен

Највише 0,01% (израчунато као анилин)

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Највише 0,2% у неутралној средини
Највише 3 mg/kg

Може се користити у облику алуминијумских пигмената
Е 133 БРИЛИЈАНТ ПЛАВА FCF
Синоними

CI Плава 2 за храну

Дефиниција

C.I.број

Брилијант плава FCF састоји се у основи од динатријум α-(4(N-етил-3-сулфонатобензиламино)фенил)-α-(4-N-етил-3сулфонатобензиламино) циклохекса-2,5-диенилиден) толуен2-сулфоната и његових изомера и субсидијарних материја
боје заједно са натријум хлоридом и/или натријум сулфатом
као главним небојеним материјама.
Брилијант плава FCF се описује као натријумова со.
Калцијумове и калијумове соли су такође дозвољене.
42090

Einecss

223-339-8

Хемијско име
Хемијска формула

Динатријум α-(4-(N-етил-3-сулфонатобензиламино) фенил)-α(4-N-етил-3-сулфонатобензиламино)циклохекса-2,5диенилиден) толуен-2-сулфонат
C37H34N2Nа2О9S3

Молекулска маса

792,84
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Анализа

Опис
Изглед воденог раствора

Садржи најмање 85% укупних бојених материја, израчунатих
као натријумова со
1 630 на око 630 nm у воденом раствору
Црвено-плави прах или грануле
Плави

Идентификација
Спектрометријска
анализа
Чистоћа
Материје нерастворљиве у
води
Пратеће бојене материје
Органска небојена
једињења :
Сума 2-, 3- и 4-формил
бензен сулфонских
киселина
3-((етил)(4сулфофенил) амино)
метил бензен сулфонска
киселина
Леуко база

Максимум у води на око 630 nm

Највише 0,2%
Највише 6,0%

Највише 1,5%
Највише 0,3%

Највише 5,0%

Несулфоновани примарни
ароматични амини
Материја која се
екстрахује етром
Арсен

Највише 0,01% (израчунато као анилин)

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Највише 0,2% при pH 7
Највише 3 mg/kg

Може се користити у облику алуминијумских пигмената
Е 140 (I) ХЛОРОФИЛИ

C.I.број

CI Природна зелена 3, Магнезијум хлорофил, Магнезијум
феофитин
Хлирофили се добијају екстракцијом из раствора природних
лоза јестивог биљног материјала, траве, луцерке и коприве.
Током накнадног одвајања растварача, природно присутни
координативно везан магнезијум може бити комплетно или
дјелимично одвојен од хлорофила дајући одговарајуће
феофитине. Главне бојене материје су феофитини и
магнезијум хлорофили. Екстраховани продукт, од којег је
одвојен растварач, садржи и друге пигменте као што су
каротеноиди као и уља, масноће и воскови који потичу из
изворног материјала. Само се сљедећи растварачи могу
употријебити за екстракцију: ацетон, метил етил кетон,
дихлорометан, угљен диоксид , метанол, етанол, пропан-2-ол
и хексан.
75810

Einecs

Хлорофили: 215-800-7, хлорофил а: 207-536-6, хлорофил б:

Синоними
Дефиниција
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208-272-4
Хемијско име

Главне бојене материје су:

Хемијска формула

Фитил
(132R,17S,18S)-3-(8-етил-132-метоксикарбонил2,7,12,18-тетраметил-13′-оксо-3-винил-131-132-17,18тетрахидроциклопента [ат]-порфирин-17-ил) пропионат,
(феофитин а), или као комплекс магензијума (хлорофила)
Фитил
(132R,17S,18S)-3-(8-етил-7-формил-132метоксикарбонил-2,12,18-триметил -13′-оксо-3-винил-131-13217,18-тетрахидроциклопента[ат]-порфирин-17-ил)пропионат,
(феофитин б), или као комплекс магензијума (Хлорофил б)
Хлорофил а (комплекс магнезијума ): C55H72MgN4О5
Хлорофил а: C55H74N4О5
Хлорофил б (комплекс магнезијума): C55H70MgN4О6
Хлорофил б: C55H72N4О6

Молекулска маса

Хлорофил а (комплекс магнезијума): 893,51
Хлорофил а: 871,22
Хлорофил б (комплекс магнезијума): 907,49
Хлорофил б: 885,20

Анализа

Опис

Укупни садржај свих хлорофила и њихових магнезијумових
комплекса је најмање 10%
700 на око 409 nm у хлороформу
Воштана чврста материја боје од маслинасто зелене до тамно
зелене зависно од садржаја координативно везаног
магнезијума

Идентификација
Спектрометријска
анализа
Чистоћа
Резидуе растварача

Максимум у хлороформу на око 409 nm

Ацетон
Метил етил кетон
Метанол
Етанол

Хексан највише 50 mg/kg,
појединачно
или
у
комбинацији :

Пропан-2-ол
Дихлорометан: Највише 10 mg/kg
Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 5 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Е 140 (II) ХЛОРОФИЛИНИ
Синоними
Дефиниција

CI Природно зелена 5, натријум хлорофилин, калијум
хлорофилин
Алкалне соли хлорофилина добијају се сапонификацијом
екстракта из растварача природних лоза јестивог биљног
материјала, траве, луцерке и коприве. Сапонификацијом се
одстрањују метил и фитол естарске групе а може доћи и до
дјелимичног отварања циклопентенил прстена. Киселе групе
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C.I.број

се неутрализују стварајући соли калијумове и/или
натријумове.
Само се сљедећи растварачи могу употријебити за
екстракцију: ацетон, метил етил кетон, дихлорометан, угљен
диоксид, метанол, етанол, пропан-2-ол и хексан.
75815

Einecs

287-483-3

Хемијско име

Главне бојене материје у њиховим киселим облицима су:

Хемијска формула

—
3-(10-карбоксилато-4-етил-1,3,5,8-тетраметил-9-оксо-2винилфорбин-7-ил) пропионат (хлорофилин а) и
—
3-(10-карбоксилато-4-етил-3-формил-1,5,8-триметил-9оксо-2-винилфорбин-7-ил)пропионат (хлорофилин б)
Зависно од степена хидролизе прстен циклопентенила може
бити отворен што резултује стварањем треће карбоксил
функције. Комплекси магнезијума такође могу бити
присутни.
Хлорофилин а (кисели облик): C34H34N4О5
Хлорофилин б (кисели облик): C34H32N4О6

Молекулска маса

Хлорофилин а: 578,68
Хлорофилин б: 592,66

Анализа

Опис

И једна и друга може бити увећана за 18 далтона ако је
отворен циклопентенилски прстен.
Укупни садржај хлорофилина је најмање 95% узорка сушеног
1 сат на око 100ºC.
700 на око 405 nm у воденом раствору при pH 9
140 на око 653 nm у воденом раствору при pH 9
Тамно зелени до плави/црни прах

Идентификација
Спектрометријска
анализа
Чистоћа
Резидуе растварача

Максимум у воденом фосфатном пуферу при pH 9 на око 405
nm и на око 653 nm
Ацетон
Метил етил кетон
Метанол
Етанол
Пропан-2-ол

Највише
појединачно
комбинацији :

50mg/kg,
или
у

Хексан
Дихлорометан: Највише 10 mg/kg
Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 10 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Е 141 (I) БАКАРНИ КОМЛПЕКСИ ХЛОРОФИЛА
Синоними

CI Природна зелена 3, бакар хлорофил, бакар феофитин

Дефиниција

Бакар хлорофили се добијају јдодавањем соли бакра
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C.I.број

супстанци која се добије екстракцијом из растварача
природних лоза јестивог биљног материјала, траве, луцерке, и
коприве. Продукт, од којег је одстрањен растварач, садржи и
друге пигменте као што су каротеноиди као и масноће и
воскови који потичу из изворног материјала. Главне бојене
материје су бакар феофитини.
Само се сљедећи растварачи могу употријебити за
екстракцију: ацетон, метил етил кетон, дихлорометан, угљен
диоксид , метанол, етанол, пропан-2-ол и хексан.
75810

Einecs

Бакар хлорофил а: 239-830-5;
Бакар хлорофил б: 246-020-5

Хемијско име

Хемијска формула

Бакар
(II)
[Фитил
(132R,17S,18S)-3-(8-етил-132метоксикарбонил- 2,7,12,18-тетраметил-13′-оксо-3-винил-131132-17,18-тетрахидроциклопента[ат]-порфирин-17ил)пропионат] (Бакар хлорофил а)
Бакар (II) [Фитил (132R,17S,18S)-3-(8-етил-7-формил-132метоксикарбонил-2,12,18-триметил -13′-оксо-3-винил-131-13217,18-тетрахидроциклопента[ат]-порфирин-17-ил)пропионат]
(Бакар хлорофил б)
Бакар хлорофил а: C55H72CuN4О5
Бакар хлорофил б: C55H70CuN4О6

Молекулска маса

Бакар хлорофил а: 932,75
Бакар хлорофил б: 946,73

Анализа

Укупни садржај бакар хлорофила је најмање 10%.
540 на око 422 nm у хлороформу

Опис

300 на око 652 nm у хлороформу
Воштана чврста материја боје од плаво зелене до тамно
зелене зависно од садржаја изворног материјала

Идентификација
Спектрометријска анлиза

Максимум у хлороформу на око 422 nm и на око 652 nm

Чистоћа
Резидуе растварача

Ацетон
Метил етил кетон
Метанол
Етанол
Пропан-2-ол

Највише
50
mg/kg,
појединачно
или
у
комбинацији :

Хексан
Дихлорометан: Највише до 10 mg/kg
Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Јони бакра

Највише 200 mg/kg

Укупни бакар

Највише 8,0 % од укупних бакар - фиофитина

Може се користити у облику алуминијумских пигменaта
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Е 141 (II) БАКАРНИ КОМЛПЕКСИ ХЛОРОФИЛИНА
Синоними
Дефиниција

C.I.број

Натријум бакар хлорофилин, калијум бакар хлорофилин, CI
Природно зелена 5
Алкалне соли бакар хлорофилин се добијају додавањем
бакра продукту добијеном сапонификацијом екстракта из
растварача природних лоза јестивог биљног материјала,
траве, луцерке и коприве; сапонификацијом се одстрањују
метил и фитол естар групе а може доћи и до дјелимичног
отварања циклопентенил прстена. Након додавања бакра у
пречишћене хлорофилине, киселе групе се неутрализују
стварајући соли калијума и/или натријума.
Само се сљедећи растварачи могу употријебити за
екстракцију: ацетон, метил етил кетон, дихлорометан, угљен
диоксид , метанол, етанол, пропан-2-ол и хексан.
75815

Einecs
Хемијско име

Хемијска формула

Главне бојене материје у њиховим киселим облицима су 3(10-карбоксилато-4-етил-1,3,5,8-тетраметил
-9-оксо-2винилфорбин-7-ил) пропионат, комплекс бакра (бакар
хлорофилин а) и 3-(10-карбоксилато-4-етил-3-формил-1,5,8триметил-9-оксо-2-винилфорбин-7-ил) пропионат, комплекс
бакра (бакар хлорофилин б)
Бакар хлорофилин а (кисели облик): C34H32CuN4О5
Бакар хлорофилин б (кисели облик): C34H30CuN4О6

Молекулска маса

Бакар хлорофилин а: 640,20
Бакар хлорофилин б: 654,18

Анализа

Опис

И једна и друга може бити увећана за 18 далтона ако је
отворен циклопентенилски прстен.
Укупни садржај хлорофилина је најмање 95% од узорка
сушеног 1 сат на 100 ºC.
565 на око 405 nm у воденом фосфатном пуферу при pH
7,5
145 на око 630 nm у воденом фосфатном пуферу при pH
7,5
Тамно зелени до плаво/црни прах

Идентификација
Спектрометријска
анализа
Чистоћа
Резидуе растварача

Максимум у воденом фосфатном пуферу при pH 7,5 на око
405 nm и на 630 nm
Ацетон
Метил етил кетон
Метанол
Етанол
Пропан-2-ол

Највише
50
mg/kg,
појединачно
или
у
комбинацији :

Хексан
Дихлорометан: Највише 10 mg/kg
Арсен

Највише 3 mg/kg
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Олово

Највише 5 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Јони бакра

Највише 200 mg/kg

Укупни бакар

Највише 8,0% од укупних бакар хлорофилина

Може се користити у облику алуминијумских пигмената
Е 142 ЗЕЛЕНА S
Синоними

CI Зелена 4 за храну, Брилијантно зелена BS

Дефиниција

C.I.број

Зелена S састоји се у основи од натријум N-[4-(диметил
амино) фенил] 2-хидрокси-3,6-дисулфо-1-нафталенил)метил
ен]-2,5-циклохексадиен-1-илиден]-N-метил метанаминијума и
субсидијарних бојених материја заједно са натријум
хлоридом и/или натријум сулфатом као главним небојеним
материјама
Зелена S се описује као натријумова со. Калцијумове и
калијумове соли су такође дозвољене.
44090

Einecs

221-409-2

Хемијско име

Хемијска формула

Натријум N-[4-[[4-(диметил амино)фенил](2-хидрокси-3,6дисулфо-1-нафталенил)-метилен]2,5-циклохексадиен-1илиден]-N-метил метанаминиј;
Натријум5-[4-диметил амино-α-(4-диметил иминоциклохекса2,5-диенилиден)бензил]-6-хидрокси-7-сулфонатонафтален-2сулфонат (алтернативно хемијско име).
C27H25N2NаО7S2

Молекулска маса

576.63

Анализа

Садржи најмање 80 % укупних бојених материја израчунато
као натријумова со
1 720 на око 632 nm у воденом раствору
Тамно плави или тамно зелени прах или грануле

Опис
Изглед воденог раствора

Плави или зелени

Идентификација
Спектрометријска
анализа
Чистоћа
Материје нерастворљиве у
води
Пратеће бојене материје
Органска небојена
једињења :
4,4′-бис(диметил
амино)-бензхидрил
алкохол
4,4′-бис(диметил
амино)-бензофенон
3-хидроксинафтален2,7-дисулфонска
киселина

Максимум у води на око 632 nm

Највише 0,2%
Највише 1,0%

Највише до 0,1%
Највише 0,1%
Највише 0,2%
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Леуко база

Највише 5,0%

Несулфоновани примарни
ароматични амини
Материја која се
екстрахује етром
Арсен

Највише 0,01% (израчунато као анилин)

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Највише 0,2 % у неутралној средини
Највише 3 mg/kg

Може се користити у облику алуминијумских пигмената
Е 150а ОБИЧНА КАРАМЕЛА
Синоними

Каустични карамел

Дефиниција

Обична карамела се припрема контролисаном термичком
обрадом угљених хидрата (комерцијално расположиви
нутритивни заслађивачи за исхрану који су мономери глукозе
и фруктозе и/или њихови полимери, нпр. сирупи глукозе,
сахароза, и/или инвертовани сирупи, и декстроза). Да би се
поспјешила карамелизација, могу се користити киселине,
алкали и соли, уз изузетак амонијумових једињења и сулфита.

C.I.број
Einecs

232-435-9

Хемијско име
Хемијска формула
Молекулска маса
Анализа
Опис

Тамно смеђе до црне течности или чврсте материје

Идентификација
Чистоћа
Боја везана DEAE
целулозом
Боја везана фосфорил
целулозом
Интензитет боје (1)

Највише 50%

Укупан азот

Највише 0,1%

Укупно сумпора

Највише 0,2%

Арсен

Највише 1 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Највише 50%
0,01—0,12

(1) Интензитет боје је дефинисан као апсорбанција 0,1% (m/v) раствора чврстих материја карамел
боје у води у кивети од 1 cm на 610 nm.

Е 150б КАУСТИЧНО СУЛФИТНИ КАРАМЕЛ
Дефиниција

Каустично сулфитни карамел се припрема контролисаном
термичком обрадом угљених хидрата (комерцијално
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расположиви нутритивни заслађивачи за исхрану који су
мономери глукозе и фруктозе и/или њихови полимери, тј.
сирупи глукозе, сахароза, и/или инвертовани сирупи,
декстроза) са или без киселина или алкала, у присуству
једињења сулфита (сулфитна киселина, калијум сулфит,
калијум бисулфит, натријум сулфит и натријум бисулфит); не
употребљавају се сулфитна једињења.
C.I.број
Einecs

232-435-9

Хемијско име
Хемијска формула
Молекулска маса
Анализа
Опис

Тамно смеђе до црне течности или чврсте материје

Идентификација
Чистоћа
Боја везана DEAE
целулозом
Интензитет боје(1)

Више од 50%

Укупно азота

Највише 0,3%(2)

Сумпор диоксид

Највише 0,2%(2)

Укупно сумпора

0,3—3,5%(2)

Сумпор везан DEAE
целулозом
Однос апсорбанција боје
везане DEAE целулозом
Однос апсорбанција (А
280/560)
Арсен

Најмање од 40%

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

0,05—0,13

19—34
Већи од 50
Највише 1 mg/kg

1

( ) Интензитет боје је дефинисан као апсорбанција 0,1% (m/v) раствора чврстих материја карамел
боје у води у ћелији од 1 cm на 610 nm.
(2) Изражено на бази еквивалентне боје тј. изражено као производ интензитета боје од 0,1
јединице апсорбанције.

Е 150ц АМОНИЈАЧНИ КАРАМЕЛ
Синоними
Дефиниција

Амонијачни карамел се припрема контролисаном термичком
обрадом угљених хидрата (комерцијално расположиви
нутритивни заслађивачи за исхрану који су моно мери
глукозе и фруктозе и/или њихови полимери, тј. сирупи
глукозе, сахароза, и/или инвертовани сирупи, декстроза) са
или без киселина или алкала, у присуству једињења
амонијака (амонијум хидроксид, амонијум карбонат,
амонијум хидроген карбонат и амонијум фосфат); не
употребљавају се сулфитна једињења.
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C.I.број
Einecs

232-435-9

Хемијско име
Хемијска формула
Молекулска маса
Анализа
Тамно смеђе до црне течности или чврсте материје

Опис
Идентификација
Чистоћа
Боја везана DEAE
целулозом
Боја везана фосфорил
целулозом
Интензитет боје(1)

Највише 50%

Амонијачни азот

Највише 0,3%(2)

4-метил имидазол

Више од 50%
0,08—0,36
Највише 200 mg/kg(2)

2-ацетил-4тетрахидроксибутилимидазол
Укупно сумпора

Највише 10 mg/kg(2)

Укупно азота

0,7—3,3%(2)

Највише 0,2%(2)

Однос апсорбанција боје
13—35
везане фосфорил целулозом
Арсен
Највише 1 mg/kg
Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

1

( ) Интензитет боје је дефинисан као апсорбанција 0,1% (m/v) раствора чврстих материја карамел
боје у води у ћелији од 1 cm на 610 nm.
(2) Изражено на бази еквивалентне боје тј. изражено као производ интензитета боје од 0,1
јединице апсорбанције.

Е 150д СУЛФИТНО АМОНИЈАЧНИ КАРАМЕЛ
Синоними
Дефиниција

Сулфитно амонијачни карамел се припрема контролисаном
термичком обрадом угљених хидрата (комерцијално
расположиви нутритивни заслађивачи за исхрану који су
моно мери глукозе и фруктозе и/или њихови полимери, тј.
сирупи глукозе, сахароза, и/или инвертовани сирупи,
декстроза) са или без киселина или алкала, у присуству
једињења амонијака и сулфита (сулфитна киселина, калијум
сулфит, калијум бисулфит, натријум сулфит, натријум
бисулфит, амонијум хидроксид, амонијум карбонат, амонијум
хидроген карбонат, амонијум фосфат, амонијум сулфат,
амонијум сулфит и амонијум хидроген сулфит).

C.I.број
Einecs

232-435-9
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Хемијско име
Хемијска формула
Молекулска маса
Анализа
Опис

Тамно смеђе до црне течности или чврсте материје

Идентификација
Чистоћа
Боја везана DEAE
целулозом
Интензитет боје(1)

Више од 50%

Амонијачни азот

Највише 0,6%(2)

Сумпор диоксид

Највише 0,2%(2)

4-метил имидазол

Највише 250 mg/kg(2)

Укупни азот

0,3—1,7%(2)

Укупни сумпор

0,8—2,5 %(2)

Однос азот/сумпор у
алкохолном талогу
Однос апсорбанција
алкохолног талога(3)
Однос апсорбанција (А
280/560)
Арсен

0,7—2,7

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

0,10—0,60

8—14
Највише 50
Највише 1 mg/kg

(1

)Интензитет боје дефинише се као абсорбанција 0,1% раствора крамел- боје у води у кивети од 1
cm на 610 nm
(2) Изражено на бази еквивалентне боје тј. изражено као производ интензитета боје од 0,1
апсорбанцијске јединице.
(3)
Однос апсорбанције у алкохолном талогу дефинише се као апсорбанција у талогу при 280 nm
подијељена са апсорбанцијом при 560 nm (кивета од 1 cm)

Е 151 БРИЛИЈАНТ ЦРНА PN
Синоними

CI Црна 1 за храну

Дефиниција

C.I.број

Брилијант црна PN већином се састоји од тетранатријум-4ацетамидо-5-хидрокси-6-[7-сулфонато-4-(4сулфонатофенилазо)-1-нафтилазо] нафтален-1,7-дисулфоната
и боја сличних главној боји уз натријум хлорид/или натријум
сулфат као главним небојеним материјама.
Брилијант црна PN се описује као натријумова со. Дозвољене
су и калцијумове и калијумове соли.
28440

Einecs

219-746-5

Хемијско име

Тетранатријум 4-ацетамидо-5-хидрокси-6-[7-сулфонато-4-(4сулфонатофенилазо)-1-нафтилазо] нафтален-1,7-дисулфонат
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Хемијска формула

C28H17N5Nа4О14S4

Молекулска маса

867,69

Анализа

Садржи најмање 80% укупних бојених материја израчунатих
као натријумова со
530 на око 570 nm у раствору
Црни прах или грануле

Опис
Изглед воденог раствора

Црно-плавкаст

Идентификација
Спектрометријска
анализа
Чистоћа
Материје нерастворљиве у
води
Пратеће бојене материје

Максимум у води на око 570 nm

Највише 0,2%
Највише 4% (изражено на основу састава боје)

Органска небојена једињења :
4-ацетамидо-5-хидроксинафтален-1,7дисулфонска киселина
4-амино-5-хидроксинафтален-1,7-дисулфонска
киселина
8-аминонафтален-2-сулфонска киселина

Укупно највише 0,8%

4,4'-диазоаминоди-(бензенсулфонска киселина)
Несулфоновани примарни
ароматични амини
Материја која се
екстрахује етром
Арсен

Највише 0,01% (израчунато као анилин)

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Највише 0,2% у неутралној средини
Највише 3 mg/kg

Може се користити у облику алуминијумских пигмената
Е 153 БИЉНИ УГАЉ
Синоними

Биљна црна

Дефиниција

Биљни угаљ добија се карбонизацијом биљног материјала
попут дрва, остатака целулозе, тресета, кокоса и других
љусака. На тај начин произведен угљен меље се ваљкастим
млином, из чега настаје високоактивни угљеник у праху који
се одваја центрифугалним одвајачем прашине, циклоном.
Фине фракције из циклона пречишћавају се испирањем
хлороводоничном киселином, неутралише се и потом суше.
Производ који се добије познат је под називом биљни угаљ.
Производи са већим бојеним потенцијалом производе се из
финих фракција даљом обрадом циклоном или додатним
мљевењем, након чега слиједи испирање киселином,
неутрализација и сушење. У основи се састоји од фино
раздвојеног угљеника. Може да садржи мање количине азота,
водоника и кисеоника. Након производње на производу може
да се адсорбује нешто влаге.
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C.I.број

77266

Einecs

231-153-3

Хемијско име

Угљеник

Хемијска формула

C

Молекулска маса

12,01

Анализа

Садржи најмање 95% угљеника израчунато у односу на
безводну супстанцу без пепела
Највише 12% (120ºC, 4 h)

Губитак сушењем
Опис

Црни прах, без мириса

Идентификација
Растворљивост

Нерастворљив у води и органским растварачима

Сагоријевање

Код загријавања до усијања гори полагано без пламена

Чистоћа
Пепео (Укупно)

Највише 4,0% (температура паљења: 625ºC)

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Полициклични ароматични
угљоводоници

Мање од 50μg/kg бензо(а)пирена у екстракту добијеном
екстракцијом 1g продукта са 10g чистог циклохексана у
континуираној екстракцији.
Филтрат добијен кувањем 2g узорка са 20 ml 1N натријум
хидроксида и филтрирањем је безбојан

Материје растворљиве у
алкалијама
Е 155 СМЕЂА HТ
Синоними

CI Смеђа 3 за храну

Дефиниција

C.I.број

Смеђа HТ састоји се у основи од динатријум 4,4-(2,4дихидрокси-5-хидроксиметил-1,3-фенилен
бисазо)
ди
(нафтален-1-сулфоната) и пратеће бојене материје заједно са
натријум хлоридом и/или сулфатом као главним небојеним
материјама.
Браон НТ се описује као натријумова со. Калцијумове и
калијумове соли су такође дозвољене.
20285

Einecs

224-924-0

Хемијско име
Хемијска формула

Динатријум
4,4'-(2,4-дихидрокси-5-хидроксиметил-1,3фенилен бисазо)ди (нафтален-1-сулфонат)
C27H18N4Nа2О9S2

Молекулска маса

652,57

Анализа

Садржи најмање 70 % укупних бојених материја израчунатих
као натријумова со.
403 на око 460 nm у воденом раствору при pH 7
Црвено-смеђи прах или грануле

Опис
Изглед воденог раствора

Смеђи

Идентификација
Спектрометријска

Максимум у води при pH 7 на око 460 nm
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анализа
Чистоћа
Материје нерастворљиве у
води
Пратеће бојене материје
Органска небојена
једињења :
4-аминонафтален-1сулфонска киселина
Несулфоновани примарни
ароматични амини
Материја која се
екстрахује етром
Арсен

Највише 0,2%
Највише 10% (TLC метода)

Највише 0,7%
Највише 0,01% (израчунато као анилин)
Највише 0,2% у раствору са pH 7
Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Може се користити у облику алуминијумских пигмената
Е 160 а (I) БЕТА - КАРОТЕН
Синоними

CI Food Orange 5

Дефиниција

C.I.број

Ове спецификације односе се на све трансизомере бетакаротена уз мање количине других каротеноида. Разблажени
и стабилизовани препарати могу имати различит однос
цисизомера и трансизомера.
40800

Einecs

230-636-6

Хемијско име

Бетакаротен; бета, бета-каротен

Хемијска формула

C40H56

Молекулска маса

536,88

Анализа

Најмање 96% укупних бојених материја (изражено као бетакаротен)
2 500 на приближно 453 nm до 456 nm у циклохексану
Црвени до смеђасто црвени кристали или кристални прах

Опис
Идентификација
Спектрометријска
анализа
Чистоћа

Максимум у циклохексану на 453 nm до 456 nm

Сулфатни пепео

Највише 0,1%

Пратеће бојене материје

Картеноиди, осим бета-каротена: највише 3,0% укупних
бојених материја
Највише 2 mg/kg

Олово

Е 160 а (II) БИЉНИ КАРОТЕНИ
Синоними

CI Food Orange 5

Дефиниција

Биљни каротени добијају се екстракцијом растварачима
природних извора, јестивог дијела биљке, мркве, биљног уља,
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C.I.број

траве, алфалфе (луцерне) и коприве. Главне бојене материје
су каротеноиди, од којих највећи удио има бета-каротен.
Могу бити присутни и алфа, гама -каротен и други пигменти.
Осим пигмената боја, може да садржи уља, масти и восак који
природно настају у изворном материјалу. У екстракцији се
смију користити само сљедећа растварачи: ацетон, метил етил- кетон, метанол, етанол, пропан-2-ол, хексан (1),
диколорометан и угљен диоксид.
75130

Einecs

230-636-6

Хемијско име
Хемијска формула

Бета-каротен: C40H56

Молекулска маса

Бета-каротен: 536,88

Анализа

Укупни садржај каротена (израженог као бета-каротен)
најмање 5%. За продукте који се добијају екстракцијом
биљних уља: најмање 0,2% у јестивим мастима.
2 500 на приближно 440 nm до 457 nm у циклохексану

Опис
Идентификација
Спектрометријска
анализа
Чистоћа
Остаци растварача

Максимум у циклохексану на 440 до 457 nm и 470 nm до 486
nm
ацетона,
метил -етил-кетона,
метанола,
пропан-2-ол,

Највише 50 mg/kg, појединачно
или у комбинацији :

хексана,
етанола,
Дихлорметана највише 10 mg/kg
Олово

Највише 2 mg/kg

(1)Највише 0,005% ( v/v) бензена

Е 160 а (III) БЕТА-КАРОТЕН ИЗ Blackeslea trispora
Синоними

CI Food Orange 5

Дефиниција

C.I.број

Настаје ферментацијом уз мијешану културу два природна
соја полно супротног набоја (+) и (–) печурке Blakeslea
trispora. Бета- каротен се екстрахује из биомасе етилацетатом или изобутил-ацетатом те затим пропан-2-олом и
након тога се кристализује. Кристали се састоје углавном од
транс бета-каротена. Због природног процеса настајања,
отприлике 3% мијешаних каротеноида, што је специфично за
производ.
40800

Einecs

230-636-6

Хемијско име

Бетакаротен; бета, бета-каротен

Хемијска формула

C40H56
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Молекулска маса

536,88

Анализа

Садржи најмање 96% укупних бојених материја (изражених
као бета- каротен)
2 500 на око 440 nm до 457 nm у циклохексану
Црвени до смеђе црвени кристали или кристални прах (боја
варира зависно од растварача употријебљеног за екстракцију
и услова кристализације)

Опис
Идентификација
Спектрометријска
анализа
Чистоћа
Остаци растварача

Максимум у циклохексану на 453 nm до 456 nm

Етилацетат и етанол највише 0,8% појединачно или у
комбинацији ;
Изобутил ацетат: највише 1,0%;
Пропан-2-ол: највише 0,1%

Сулфатни остатак

Највише 0,2%

Пратеће бојене материје

Највише 3,0% каротеноида изузев β-каротена у односу на
укупне бојене материје
Највише 2 mg/kg

Олово
Микробиологија
Плијесни

Највише 100 колонија/g

Квасци

Највише 100 колонија/g

Salmonella spp.

Одсутна у 25g

Esherichia coli

Одсутна у 5g

Е 160 а (IV) АЛГАЛНИ КАРОТЕНИ
Синоними

CI Food Orange 5

Дефиниција

Мијешани каротени могу се добити из алги Dunaliella salina.
Бета-каротен се екстрахује есенцијалним уљима. Припрема се
20 до 30% суспензија у јестивом уљу. Однос трансизомера и
цисизомера креће се у распону од 50/50 до 71/29.
Главне бојене материје су каротеноиди, од којих је
најзаступљенији бета-каротен. Алфа-каротен, лутеин,
зеаксантин и бета-криптоксантин такође могу бити присутни.
Осим пигмената боја, може садржати уља, масти и восак који
природно настају у изворном материјалу.
75130

C.I.број
Einecs
Хемијско име
Хемијска формула

Бета-каротен: C40H56

Молекулска маса

Бета-каротен: 536,88

Анализа

Укупни садржај каротена (израженог као бета-каротен)
најмање 20%
2 500 на око 440 nm до 457 nm у циклохексану

Опис
Идентификација
Спектрометријска

Максимум у циклохексану на 440 до 457 nm и 474 nm до 486
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анализа

nm

Чистоћа
Природни токофероли у
јестивом уљу
Олово

Највише 0,3%
Највише 2 mg/kg

Е 160б АНАТО, БИКСИН, НОРБИКСИН
(I) БИКСИН И НОРБИКСИН ДОБИЈЕНИ ЕКСТРАКЦИЈОМ У РАСТВАРАЧИМА
Синоними

CI Food Orange 4

Дефиниција

C.I.број

Биксин настаје екстракцијом спољашњег омотача сјеменки
анато дрвета (Bixa orellana L.) помоћу једног или више
сљедећих растварача: ацетона, метанола, хексана или
дихлорметана, угљен диоксида, након чега слиједи уклањање
растварача .
Норбиксин настаје хидролизом екстрахованог биксина у
алкалном раствору.
Биксин и норбиксин могу да садрже друге материје
екстраховане из сјеменке аната.
Прах биксина садржи више бојених материја од којих је
главна биксин који може бити присутан и у цис и транс
облику. Продукти термалне деградације биксина такође могу
бити присутни.
Прах норбиксина садржи продукт хидролизе биксина у
облику натријумових или калијумових соли као главних
бојених материја. Могу бити присутни и цис и транс облици.
75120

Einecs

Анато: 215-735-4, анато екстракт сјемена: 289-561-2;
биксин: 230-248-7

Хемијско име

Хемијска формула

Биксин: 6′-метилхидроген-9′-цис-6,6′-диапокаротен-6,6′-диоат
6′-метилхидроген-9′-транс-6,6′-диапокаротен-6,6′-диоат
Норбиксин: 9′цис-6,6′-диапокаротен-6,6′-диоинска киселина
9′-транс-6,6′-диапокаротен-6,6′-диоинска киселина
Биксин: C25H30О4
Норбиксин: C24H28О4

Молекулска маса

Биксин: 394,51
Норбиксин: 380,48

Анализа

Опис

Садржај праха биоксина најмање 75% укупних карoтеноида
израчунатих као биксин.
Садржај праха норбиксина најмање 25% укупних
каротеноида израчунатих као норбиксин.
Биксин :
2 870 на око 502 nm у хлороформу
Норбиксин
2870 на око 482 nm у раствору калијум
хидроксида (КОH)
Црвенкастосмеђи прах, суспензија или раствор

Идентификација
Спектрометријска
анализа

Биксин: Максимум у хлороформу на око 502 nm
Норбиксин: Максимум у разблаженом раствору KOH на око
482 nm

Чистоћа
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Остаци растварача

Ацетон,
Метанол,
Хексан:

Највише
појединачно
комбинацији

50
или

mg/kg,
у

Дихлорометан: Највише 10 mg/kg
Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

(II) АНАТО АЛКАЛНИ ЕКСТРАКТ
Синоними

CI Natural Orange 4

Дефиниција

Анато који је растворљив у води се добија екстракцијом
спољашњег омотача сјемена анато дрвета (Bixa orellana L.)
воденим растворима алкалија (натријум или калијум
хидроксид).
Анато који је растворљив у води садржи норбиксин, производ
хидролизе биксина, у облику натријумових или калијумових
соли, као главних бојених материја. Могу бити присутни и
цис- и транс-облици.
75120

C.I.број
Einecs
Хемијско име

Анато: 215-735-4, екстракт сјеменке аната: 289-561-2; биксин:
230-248-7
Биксин:
6′-метилхидроген-9′-транс-6,6′-диапокаротен-6,6′диоат
6′-метилхидроген-9′-транс-6,6′-диапокаротен-6,6′-диоат
Норбиксин: 9′-цис-6,6′-диапокаротен-6,6′-диоинска киселина

Хемијска формула

6′-метил -хидроген-9'-транс-6,6′-диапокаротен-6,6′-диоинска
киселина
Биксин: C25H30О4
Норбиксин: C24H28О4

Молекулска маса

Биксин: 394,51
Норбиксин: 380,48

Анализа

Опис

Садржи најмање 0,1% укупних каротеноида израчунатих као
норбиксин
Норбиксин:
2 870 на око 482 nm у KOH раствору
Црвенкастосмеђи прах, суспензија или раствор

Идентификација
Спектрометријска
анализа

Биксин : максимум у хлороформу на око 502 nm
Норбиксин: максимум у разријеђеном раствору KOH на око
482 nm

Чистоћа
Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg
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(III) АНАТО УЉНИ ЕКСТРАКТ
Синоними

CI Natural Orange 4

Дефиниција

Анато екстракти у уљу, као раствор или суспензија, добијају
се екстракцијом спољашњег омотача сјемена анато дрвета
(Bixa orellana L.) са јестивим биљним уљима. Анато екстракт
у уљу садржи неколико компонената боје, од које је основна
биксин, која може бити присутна и у цис- и у трансоблицима. Производи термалне разградње биксина такође
могу бити присутни.
75120

C.I.број
Einecs
Хемијско име

Анато : 215-735-4,
екстракт сјеменке аната: 289-561-2;
Биксин : 230-248-7
Биксин: 6′-метил хидроген-9′-цис-6,6′-диапокаротен-6,6′диоат
6′-метил хидроген-9′-транс-6,6′-диапокаротен-6,6′-диоат
Норбиксин: 9′-цис-6,6′-диапокаротен-6,6′-диоинска киселина
9'-транс-6,6′-диапокаротен-6,6′-диоинска киселина

Хемијска формула
Молекулска маса

Биксин: C25H30О4
Норбиксин: C24H28О4
Биксин: 394,51
Норбиксин: 380,48

Анализа

Опис

Садржи најмање 0,1% од укупних каротеноида изражено као
биксин
Биксин:
2 870 на око 502 nm у хлороформу
Црвенкастосмеђи прах, суспензија или раствор

Идентификација
Спектрометријска
анализа

Биксин : максимум у хлороформу на око 502 nm
Норбиксин: максимум у разријеђеном раствору KOH на око
482 nm

Чистоћа
Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Е 160ц ЕКСТРАКТ ПАПРИКЕ, КАПСАНТИН, КАПСОРУБИН
Синоними

Paprika oleoresin

Дефиниција

Екстракт паприке се добија екстракцијом растварачима из
природних врста паприке, који се састоје од мљевених чахура
плода, са или без сјемена, од Capsicum annuum L., и садржи
главне бојене материје овог зачина. Главне бојене материје су
капсантин и капсорубин. Познато је да су такође присутне и
разне врсте других бојених материја.
Само се сљедећи растварачи могу употријебити за
екстракцију: метанол, етанол, ацетон, хексан, дихлорометан,
етил ацетат, пропанол-2-ол и угљен диоксид.
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C.I.број
Einecs

Капсантин: 207-364-1, Капсорубин: 207-425-2

Хемијско име

Капсантин: (3R, 3′S, 5′R)-3,3′-дихидрокси-β,к-каротен-6-он

Хемијска формула

Капсорубин: (3S, 3′S, 5R, 5R′)-3,3′-дихидрокси-к,к-каротен6,6′-дион
Капсантин: C40H56О3
Капсорубин: C40H56О4

Молекулска маса

Капсантин: 584,85
Капсорубин: 600,85

Анализа

Екстракт паприке: Садржи најмање 7,0% каротеноида
Капсантин / Капсорубин: Најмање 30% укупних каротеноида

Опис

2 100 на око 462 nm у ацетону
Тамноцрвена вискозна течност

Идентификација
Спектрометријска
анализа
Бојена реакција

Максимум у ацетону на око 462 nm
Настаје тамно плава боја додатком једне капи сумпорне
киселине у једну кап узорка који је у 2-3 капи хлороформа

Чистоћа
Резидуе растварача

Етил ацетат,
Метанол,
Етанол,
Ацетон,
Хексан,

Највише
50
mg/kg,
појединачно
или
у
комбинацији

Пропанол-2-ол:
Дихлорометан: Највише 10 mg/kg
Капсаицин

Највише 250 mg/kg

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Е 160д ЛИКОПЕН
Синоними

Ликопен добијен хемијском синтезом

Дефиниција

Синтетски ликопен мјешавина је геометријских изомера
ликопена и производи се Wittig-овом кондензацијом
синтетских посредника који се уобичајено користе у
производњи других каротеноида који се користе у храни.
Синтетски ликопен углавном се састоји од all-trans-ликопена
заједно са 5-cis-ликопеном и мањим количинама њихових
изомера. Комерцијални препарати ликопена намијењени
употреби у храни формулисани су као суспензије у јестивим
уљима или праху који је дисперзибилан или растворљив у
води.
75125

C.I.број
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Einecs

207-949-1

Хемијско име
Хемијска формула

Ψ,Ψ-каротен, all-trans -ликопен, (all-Е)-ликопен, (all-Е)2,6,10,14,19,23,27,31-октаметил
2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-дотриаконтатридецен
C40H56

Молекулска маса

536,85

Анализа

Најмање 96% укупних ликопена (најмање 70% all-trans ликопена)
на 465 до 475 nm у хексану (за 100% чистог all-trans ликопена) је 3450
Црвени кристални прах

Опис
Идентификација
Спектрофотометрија
Тест на каротеноиде
Растворљивост
Својства 1 % раствора у
хлороформу
Чистоћа

Раствор у хексану показује апсорпцијски максимум код око
470 nm
Боја раствора узорка у ацетону нестаје након узастопног
додавања 5 % раствора натријум нитрита и 1N сумпорне
киселине
Нерастворљив у води, лако раствољив у хлороформу
Бистар је и интензивно црвено-наранџасте боје

Губитак сушењем

Највише 0,5% (40 оC, 4 сата на 20 mm Hg)

Апо-12'-ликопенал

Највише 0,15%

Трифенил фосфин оксид

Највише 0,01%

Остаци растварача

Метанол: највише 200 mg/kg
Хексан, пропан-2-ол: Највише 10 mg/kg сваки

Олово

Дихлорометан: Највише 10mg/kg (само у комерцијалним
препаратима)
Највише 1 mg/kg

(II) ЛИКОПЕН ИЗ ЦРВЕНОГ ПАРАДАЈЗА
Синоними

Natural Yellow 27

Дефиниција

C.I.број

Ликопен се добија екстракцијом растварачима природних
извора црвеног парадајза (Licopersicon esculentum L.) уз
накнадно уклањање растварача. У екстракцији се смију
користити само сљедећи растварачи: угљен диоксид , етилацетат, ацетон, пропан-2-ол, метанол, етанол, хексан. Главна
бојена материја је ликопен, а могу бити присутне и мање
количине других каротеноидних пигмената. Осим пигмената,
продукт може садржати уља, масти, восак и ароматичне
супстанце који се природно налазе у парадајзу.
75125

Einecs

207-949-1

Хемијско име
Хемијска формула

Ψ,Ψ-каротен, all-trans -ликопен, (all-Е)-ликопен, (all-Е)2,6,10,14,19,23,27,31-октаметил
2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-дотриацонтатридецен
C40H56

Молекулска маса

536,85
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Анализа

Опис

на 465-475 nm у хексану (за 100 % чистог all-trans ликопена) је 3 450
Садржи најмање 5% укупних бојених материја
Тамноцрвена вискозна течност

Идентификација
Спектрофотометрија

Максимум у хексану на око 472 nm

Чистоћа
Остаци растварача

Етилацетат,
Метанол,
Етанол,
Ацетон,
Хексан,

Највише
50
mg/kg,
појединачно
или
у
комбинацији:

Пропан-2-ол
Сулфатни остатак

Највише 1 %

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

(III) ЛИКОПЕН ИЗ ПЕЧУРКЕ BLAKESLEA TRISPORA
Синоними

Natural Yellow 27

Дефиниција

C.I.број

Ликопен из печурке Blakeslea trispora екстрахује се из
биомасе гљиве и прочишћава кристализацијом и
филтрацијом. Углавном се састоји од all- транс-ликопена.
Такође садржи мање количине других каротеноида. Пропан2-ол и изобутил ацетат једини су растварачи који се користе у
производњи. Комерцијални препарати ликопена намијењени
за употребу у храни формулисани су као суспензије у
јестивим уљима или праху који је дисперзибилан или
растворљив у води.
75125

Einecs

207-949-1

Хемијско име
Хемијска формула

Ψ,Ψ-каротен, all-trans -ликопен, (all-Е)-ликопен, (all-Е)2,6,10,14,19,23,27,31-октаметил
2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-дотриацонтатридецене
C40H56

Молекулска маса

536,85

Анализа

Најмање 95% укупних ликопена и најмање 90% all-trans ликопена од укупних бојених материја
на 465-475 nm у хексану (за 100% чистог all-trans ликопена) је екстинкција 3450
Црвени кристални прах

Опис
Идентификација
Спектрометрија

Раствор у хексану показује апсорпцијски максимум код око
470 nm
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Тест на каротеноиде
Растворљивост
Својства 1% раствора у
хлороформу
Чистоћа

Боја раствора узорка у ацетону нестаје након узастопног
додавања 5% раствора натријум нитрита и 1N раствором
сумпорне киселине
Нерастворљив у води, лако растворљив у хлороформу
Бистра је и интензивно црвено-наранџасте боје

Губитак сушењем

Највише 0,5% (40 °C, 4 сата на 20 mm Hg)

Други каротеноиди

Највише 5%

Остаци растварача

Пропан-2-ол: највише 0,1%
Изобутил ацетат: највише 1,0%

Сулфатни пепео

Дихлорметан: највише 10 mg/kg (само у комерцијалним
препаратима)
Највише 0,3%

Олово

Највише 1 mg/kg

Е 160е БЕТА-АПО-8′-КАРОТЕНАЛ (C30)
Синоними

CI Food Orange 6

Дефиниција

C.I.број

Ове се спецификације углавном односе на all-trans изомере βапо-8′- каротенала заједно са мањим количинама других
каротеноида.
Разблажени
и
стабилизовани
облици
припремају се од β-апо-8′-каротенала који одговара овим
спецификацијама те укључују растворе или суспензије β- апо8′-каротенала у јестивим мастима или уљима, емулзијама и
праховима дисперзибилним у води. Ови препарати могу
имати различите односе цисизомера и трансизомера.
40820

Einecs

214-171-6

Хемијско име

β-апо-8′-каротенал, транс-β-апо-8′каротен-алдехид

Хемијска формула

C30H40О

Молекулска маса

416.65

Анализа

Најмање 96% укупних бојених материја

Опис

2 640 ат 460—462 nm у циклохексану
Тамно љубичасти кристали са металним сјајем или кристални
прах

Идентификација
Спектрометријска
анализа
Чистоћа

Максимум у циклохексану на 460 до 462 nm

Сулфатни пепео

Највише 0,1%

Пратеће бојене материје
Арсен

Каротеноиди поред β-апо-8′-каротенала: Највише 3,0% од
укупних бојених материја
Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

333

„Службени гласник БиХ“, број 33/18 од 22.5.2018. године

Е 161б ЛУТЕИН
Синоними

Мјешани каротеноиди, ксантофили

Дефиниција

Лутеин се добија екстракцијом растварачима из природних
лоза јестивих плодова биљака, траве, луцерке (алфалфа) и
Таgetes erecta. Главне бојене материје се састоје од
каротеноида гдје су лутеин и естри његових масних киселина
заступљени у највећој количини. Различите количине
каротена такође су присутне. Лутеин може садржати масноће,
уља и воскове који се природно налазе у биљном материјалу.
Само се сљедећи растварачи могу употријебити за
екстракцију: метанол, етанол, пропан-2-ол, хексан, ацетон,
метил етил кетон и угљен диоксид.
204-840-0

C.I.број
Einecs
Хемијско име

3,3′-дихидрокси-d-каротен

Хемијска формула

C40H56О2

Молекулска маса

568.88

Анализа

Садржај укупних бојених материја : Најмање 4% израчунато
као лутеин
2 550 на око 445 nm у хлороформу/етанолу (10 + 90) или
у хексану/етанолу/ацетону (80 + 10 + 10)
Тамна , жуто-смеђа течност

Опис
Идентификација
Спектрометријска
анализа
Чистоћа
Остаци растварача

Максимум у хлороформу/етанолу (1 : 9) на око 445 nm

Ацетон
Метил етил кетон
Метанол
Етанол

Највише 50 mg/kg, појединачно
или у комбинацији

Пропан-2-ол
Хексан:
Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 3 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Е 161г КАНТАКСАНТИН
Синоними

CI Food Orange 8

Дефиниција

Ове спецификације се односе на све трансизомере
кантаксантина заједно са малим количинама других
каротеноида. Разблажени и стабилизовани облици се добијају
из кантаксантина који је у складу са овим спецификацијама и
укључује растворе или суспензије кантаксантина у јестивим
масноћама или уљима, емулзије и прашакове дисперзибилне
у води. Ови производи могу имати различите односе
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цис/транс изомера.
C.I.број

40850

Einecs

208-187-2

Хемијско име

β-каротен-4,4′-дион, кантаксантин, 4,4′-диоксо-β-каротен

Хемијска формула

C40H52О2

Молекулска маса

564,86

Анализа

Најмање 96% укупних бојених материја (изражено као
кантаксантин)
на око 485 nm у хлороформу
на 468—472 nm у циклохексану
2200

Опис

на 464—467 nm у петрол етру

Тамно љубичасти кристали или кристални прах

Идентификација
Спектрометријска
анализа

Максимум у хлороформу на око 485 nm
Максимум у циклохексану на 468-472 nm
Максимум у петролетру на 464-467 nm

Чистоћа
Сулфатни пепео

Највише 0,1%

Пратеће бојене материје
Арсен

Каротеноиди осим кантаксантина: Највише 5,0% укупних
бојених материја
Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Е 162 ЦВЕКЛА ЦРВЕНА, БЕТАНИН
Синоними

Цвекла црвена

Дефиниција

Цвекла црвена се добија из коријена природних лоза цвекле
(Beta vulgaris L.var. rubra) цијеђењем сока цвекле или
воденом екстракцијом уситњене
цвекле а
затим
обогаћивањем активне основне материје. Боја се састоји од
различитих пигмената од којих сви спадају у беталаин класу.
Главне бојене материје се састоје од бетацијанина (црвени)
гдје на бетанин одлази 75-95 %. Мале количине бетаксантина
(жути) и производи разградње беталаина (свијетло смеђи)
могу бити присутни.
Поред бојених материја сок или екстракт се састоји од
шећера, соли, и/или протеина који се природно налазе у
цвекли. Раствор може бити концентрован и неки продукти
могу бити рафинисани да би се одстранила већина шећера,
соли и протеина.

C.I број
Einecs

231-628-5

Хемијско име

(S-(R′,R′)-4-(2-(2-карбокси-5(β-D-глукопиранозилокси)-2,3дихидро-6-хидрокси-1H-индол-1-ил)етенил)-2,3-дихидро-2,6-
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Хемијска формула

пиридин-дикарбоксилна киселина; 1-(2-(2,6-дикарбокси1,2,3,4-тетрахидро-4-пиридилиден)етилиден)-5-β-Dглукопираносилокси)-6-хидроксиндол-2-карбоксилат
Бетанин: C24H26N2О13

Молекулска маса

550,48

Анализа

Садржај црвене боје (изражено као бетанин) је најмање 0,4 %

Опис

1 120 на око 535 nm у воденом раствору при pH 5
Црвена или тамно црвена течност, каша, прах или чврста
материја

Идентификација
Спектрометријска
анализа
Чистоћа
Нитрат

Максимум у води при pH 5 на око 535 nm

Арсен

Највише 2g нитратног анјона/g црвене боје (израчунати из
aнализе).
Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Е 163 АНТОЦИЈАНИ
Дефиниција

C.I.број

Антоцијани се добијају мацерацијом или екстракцијом
помоћу сулфитне воде, закисељене воде, угљен диоксида,
метанола или етанола из природних извора поврћа и јестивог
воћа, уз накнадну концентрацију и/или пречишћавање, према
потреби. Настали производ се може претворити у прах
индустријским поступком сушења. Антоцијани садрже
уобичајене састојке изворног материјала, односно антоцијане,
органске киселине, танине, шећере, минерале итд., али не
увијек у истим односима као у изворним материјалима. Као
посљедица поступка мацерације, може бити присутан етанол.
Бојене материје су антоцијани. Производи се стављају на
тржиште у складу са њиховим интензитетом боје утврђених
анализом. Интензитет боје не изражава се у квантитативним
јединицама.
208-438-6 (Цијанидин ); 205-125-6 (пеонидин); 208-437-0

Хемијско име

(делфинидин);
211-403-8
(малвидин);
205-127-7
(пеларгонидин) и 215-849-4 (петунидин)
3,3′,4′,5,7-Пентахидрокси-флавилиум хлорид (Цијанидин )

Хемијска формула

3,4′,5,7-Тетрахидрокси-3′-метоксифлавилиум
хлорид
(пеонидин)
3,4′,5,7-Тетрахидрокси-3′,5′-диметоксифлавилиум
хлорид
(малвидин)
3,5,7-Трихидрокси-2-(3,4,5,трихидроксифенил)-1бензопирилиум хлорид (делфинидин)
3,3′4′,5,7-Пентахидрокси-5′-метоксифлавилиум
хлорид
(петунидин)
3,5,7-Трихидрокси-2-(4-хидроксифенил)-1-бензопирилиум
хлорид (пеларгонидин)
Цијанидин : C15H11О6Cl

Einecs
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Пеонидин: C16H13О6Cl
Малвидин: C17H15О7Cl
Делфинидин: C15H11О7Cl
Петунидин: C16H13О7Cl
Пеларгонидин: C15H11О5Cl
Молекулска маса

Цијанидин : 322,6
Пеонидин: 336,7
Малвидин: 366,7
Делфинидин: 340,6
Петунидин: 352,7
Пеларгонидин: 306,7

Анализа
Опис

300 за чисти пигмент на 515-535 nm при pH 3,0
Љубичасто-црвена течност, прах или каша,
карактеристичног мириса

благог

Идентификација
Спектрометријска
анализа

Максимум у метанолу са 0,01% раствором HCL
Цијанидин : 535 nm
Пеонидин: 532 nm
Малвидин: 542 nm
Делфинидин: 546 nm
Петунидин: 543 nm
Пеларгонидин: 530 nm

Чистоћа
Остаци растварача

Метанол: највише 50 mg/kg,
Етанол: највише 200 mg/kg

Сумпор диоксид

Највише 1 000 mg/kg чистог пигмента

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Може се користити у облику алуминијумских пигмената
Е 170 КАЛЦИЈУМ КАРБОНАТ
Синоними

CI пигмент White 18, креда

Дефиниција
C.I.број

Калцијум карбонат је производ који се добија из мљевеног
кречњака или таложењем калцијумових јона са карбонатним
јонима.
77220

Einecs

Калцијум карбонат: 207-439-9
Кречњак: 215-279-6

Хемијско име

Калцијум карбонат

Хемијска формула

CаCО3
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Молекулска маса

100,1

Анализа

Садржи најмање 98% на безводну супстанцу

Опис

Бијели кристални или аморфни, безмирисни прах, без укуса

Идентификација
Рестворљивост

Готово нерастворљив у води и алкохолу. Раствара се уз
пјенушање у разблаженој сирћетној киселини, разблаженој
хлороводоничној киселини и разблаженој азотној киселини, и
добијени раствори, након кувања, дају позитиван тест на
калцијум.

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 2,0% (200ºC, 4h)

Супстанце нерастворљиве
у киселини
Магнезијум и алкалне соли

Највише 0,2%

Флуориди

Највише 50 mg/kg

Антимон (као Sb)

Највише 100 mg/kg, појединачно или у комбинацији:

Бакар (као Cu)

Највише 100 mg/kg, појединачно или у комбинацији:

Хром ( као Cr)

Највише 100 mg/kg, појединачно или у комбинацији:

Цинк (као Zn)

Највише 100 mg/kg, појединачно или у комбинацији:

Баријум (као Bа)

Највише 100 mg/kg, појединачно или у комбинацији:

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 3 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Највише до 1%

Е 171 ТИТАН ДИОКСИД
Синоними

CI Пигмент White 6

Дефиниција

C.I.број

Титан диоксид у основи се састоји од чистог анатаза и/или
рутил титан диоксида који може бити обложен мањим
количинама алуминијум оксида и/или силицијум оксида ради
побољшања технолошких својстава производа. Структуре
анатаза пигмента титан диоксида могу настати само
сулфатним поступком који ствара велику количину сумпорне
киселине као нуспродукт. Структуре рутила титана оксида
обично настају хлоридним поступком. Неке структуре рутила
титан оксида настају кориштењем лискуна (такође познат као
алуминијум силикат) као обрасца за формирање основне
плочасте структуре. Површина лискуна обложена је титан
диоксидом примјеном посебног патентираног поступка.
Рутил титан диоксида у плочастом облику настаје
подвргавањем седефастог пигмента лискуна обложеног титан
диоксидом (рутил) екстрактивном растварању у киселини
након чега слиједи екстрактивно растварање у бази. Током
тог поступка уклања се сав лискун, а добијени производ
плочастог облик рутил титан диоксида.
77891

Einecs

236-675-5

Хемијско име

Титан диоксид
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Хемијска формула

ТiО2

Молекулска маса

79,88

Анализа

Садржи најмање 99% израчунато без присуства алуминијум
оксида и силицијум диоксида
Бијели до незнатно обојени прах

Опис
Идентификација
Растворљивост

Нерастворљив у води и органским растварачима. Споро се
раствара у флуороводоничној киселини и у врућој
концентрованој сумпорној киселини.

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 0,5% (105 ºC, 3 сата)

Губитак жарењем

Највише 1,0% у односу на неиспарљиву супстанцу (800 ºC)

Алуминијум оксид и/или
силицијум диоксид
Материје растворљиве у
0,5 N HCl

Укупно највише 2,0%

Материје растворљиве у
води
Kадмијум

Највише 0,5% израчунато без присуства алуминијум оксида и
силицијум диоксида, додатно за производе који садрже
алуминијум оксид и силицијум диоксид, највише до 1,5 % на
бази продукта који се даје на тржиште.
Највише 0,5%
Највише 1 mg/kg након екстракције са 0,5N HCL

Антимон

Највише 2 mg/kg након екстракције са 0,5N HCl

Арсен

Највише 1 mg/kg након екстракције са 0,5N HCl

Олово

Највише 10 mg/kg након екстракције са 0,5N HCl

Жива

Највише 1 mg/kg након екстракције са 0,5N HCl

Е 172 ОКСИДИ И ХИДРОКСИДИ ГВОЖЂА
Синоними

Гвожђе оксид жути: CI Жути пигмент 42 и 43
Гвожђе оксид црвени: CI Црвени пигмент 101 и 102
Гвожђе оксид црни: CI Црни пигмент 11

Дефиниција

C.I.број

Гвожђе оксиди и хидроксиди се производе синтетски и
састоје се у основи од безводних и/или хидратисаних гвожђе
оксида. Распон боја укључује жуте, црвене, смеђе и црне.
Гвожђе оксиди прехрамбеног квалитета се примарно
разликују од техничких врста на основу сразмјерно малих
нивоа контаминације другим металима. То се постиже
селекцијом и контролом извора гвожђа и/или степеном
хемијског пречишћавања у току процеса производње.
Гвожђе оксид жути: 77492
Гвожђе оксид црвени: 77491
Гвожђе оксид црни: 77499

Einecs

Гвожђе оксид жути: 257-098-5
Гвожђе оксид црвени: 215-168-2
Гвожђе оксид црни: 235-442-5

Хемијско име

Гвожђе оксид жути: хидратисани фери оксид, хидратисани
гвожђе (III) оксид
Гвожђе оксид црвени: безводни фери оксид, безводни гвожђе
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(III) оксид

Хемијска формула

Гвожђе оксид црни: гвожђе феро фери оксид, гвожђе (II, III)
оксид
Гвожђе оксид жути: FеО(ОH)·×H2О
Гвожђе оксид црвени: Fе2О3
Гвожђе оксид црни: FеО·Fе2О3

Молекулска маса

88,85: FеО(ОH)
159,70: Fе2О3
231,55: FеО·Fе2О3

Анализа
Опис

Жути: најмање 60%, црвени и црни: најмање 68% укупно
гвожђе, изражено као гвожђе
Прах; жуте, црвене, смеђе или црне боје

Идентификација
Растворљивост

Нерастворљиви у води и у органским растварачима.
Растворљиви у концентрованим минералним киселинама

Чистоћа
Материје растворљиве у
води
Арсен

Највише 1,0 % потпуним растварањем

Kадмијум

Највише 1 mg/kg потпуним растварањем

Хром

Највише 100 mg/kg потпуним растварањем

Бакар

Највише 50 mg/kg потпуним растварањем

Олово

Највише 10 mg/kg потпуним растварањем

Жива

Највише 1 mg/kg потпуним растварањем

Никл

Највише 200 mg/kg потпуним растварањем

Цинк

Највише 100 mg/kg потпуним растварањем

Највише 3 mg/kg потпуним растварањем

Е 173 АЛУМИНИЈУМ
Синоними

CI Метални пигмент ,

Дефиниција

C.I.број

Алуминијум прашак се састоји од фино одвојених
честица алуминијума. Мљевење може и не мора бити
извршено у присуству јестивих биљних уља и/или
масних киселина квалитета прехрамбених адитива. У
њему нема других супстанци осим јестивих биљних
уља и/или масних киселина квалитета прехрамбених
адитива.
77000

Einecs

231-072-3

Хемијско име

Алуминијум

Хемијска формула

Аl

Атомска маса

26,98

Анализа

Најмање 99% израчунато као Al без присуства
масноће
Сребрно-сиви прах или мали листићи

Опис
Идентификација
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Растворљивост
Тест на алуминијум

Нерастворљив у води и органским растварачима.
Растворљив
у
разблаженој
хлороводоничној
киселини.
Узорак растворен у разблаженој хлороводоничној
киселини позитиван

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 0,5% (105ºC, до константне тежине)

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 10 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Е 174 СРЕБРО
Синоними

Аrgentum

Дефиниција
C.I.број

77820

Einecs

231-131-3

Хемијско име

Сребро

Хемијска формула

Аg

Атомска маса

107,87

Анализа

Садржи најмање 99,5% Аg

Опис

Прах или мали листићи сребрне боје

Идентификација
Чистоћа

Е 175 ЗЛАТО
Синоними

Метални пигмент 3, Аurum

Дефиниција
C.I.број

77480

Einecs

231-165-9

Хемијско име

Злато

Хемијска формула

Аu

Атомска маса

197,0

Анализа

Садржи најмање 90% Аu

Опис

Прах или мали листићи златне боје

Идентификација
Чистоћа
Сребро

Највише 7%, након потпуног растварања

Бакар

Највише 4%, након потпуног растварања

Е 180 ЛИТОЛРУБИН BK
Синоними

CI Црвени пигмент 57, Рубинпигмент , Кармин 6B
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C.I.број

Литол рубин BK састоји се у основи од калцијум 3хидрокси-4-(4-метил-2-сулфонатофенилазо)-2нафталенкарбоксилата и пратећих бојених материја
заједно са водом, калцијум хлоридом и/или калцијум
сулфатом као основним небојеним материјама.
15850:1

Einecs

226-109-5

Хемијско име
Хемијска формула

Калцијум3-хидрокси-4-(4-метил-2сулфонатофенилазо)-2-нафтален-карбоксилат
C18H12CаN2О6S

Молекулска маса

424,45

Анализа

Садржи најмање 90 % укупних бојених материја

Дефиниција

Опис

200 на око 442 nm у диметил формамиду
Црвени прах

Идентификација
Спектрометријска анализа

Максимум у диметил формамиду на око 442 nm

Чистоћа
Пратеће бојене материје

Највише 0,5%

Органска небојена једињења :
Калцијумове соли 2-амино -5 метил
-бензенсулфонска киселина
Калцијумове соли 3-хидрокси-2нафтален-карбоксилна киселина
Несулфонисани примарни
ароматични амини
Материје која се екстрахује етром

Највише 0,2%

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Највише 0,4%
Највише 0,01% (изражено као анилин)
Из раствора са pH 7, Највише 0,2%

Може се користити у облику алуминијумских пигмената
Е 200 СОРБИНСКА КИСЕЛИНА
Синоними
Дефиниција
Einecs

203-768-7

Хемијско име
Хемијска формула

Сорбинска киселина , транс, транс-2,4-хексадиенска
киселина
C6H8О2

Молекулска маса

112,12

Анализа

Садржи најмање 99% у односу на безводну
супстанцу
Безбојне иглице или бијели лако покретљив прах, са
благим карактеристичним мирисом и који не
показује промјене у боји након загријавања у трајању
од 90 минута на 105ºC

Опис
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Идентификација
Температура топљења

Тест за двоструке везе

Између 133ºC и 135ºC, након четири сата сушења у
вакууму у ексикатору са сумпорном киселином.
Раствор у пропан-2-олу (1 у 4 000 000) показује
максималну апсорбанцију при 254 ± 2 nm
Позитиван

Растворљивост

Лагано растворљив у води, растворљив у етанолу

Спектрометријска анализа

Чистоћа
Садржај воде

Највише 0,5% (Каrl Fischer метода)

Сулфатни пепео

Највише 0,2%

Алдехиди

Највише 0,1% (као формалдехид)

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 202 КАЛИЈУМ СОРБАТ
Синоними
Дефиниција
Einecs

246-376-1

Хемијско име

Калијум сорбат
Калијум (Е,Е)-2,4-хексадиеноат

Хемијска формула

Калијумова
киселине
C6H7О2К

Молекулска маса

150,22

Анализа

Садржи најмање 99% израчунато на осушену
супстанцу
Бијели кристални прах који не показује промјене у
боји након загријавања у трајању од 90 минута на
105 ºC

Опис

со

транс,

транс

2,4-хексадиенске

Идентификација
Температура топљења сорбинске
киселине изоловане закисељавањем
и не рекристализоване
Тестови за калијум

Температура топљења сорбинске киселине изоловане
закисељавањем без рекристализације: између 133°C
и 135°C, након сушења у вакуум ексикатору са
сумпорном киселином
Позитиван

Тест на двоструке везе

Позитиван

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 1,0 % (105 ºC, 3 сата)

Киселост или базичност
Алдехиди

Највише око 1,0% (као сорбинска киселина или
К2CО3)
Највише 0,1%, израчунато као формалдехид

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише до 1 mg/kg
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Е 203 КАЛЦИЈУМ СОРБАТ
Синоними
Дефиниција
Einecs

231-321-6

Хемијско име
Хемијска формула

Калцијум сорбат: Калцијумове соли транс, транс-2,4хексадиенске киселине
C12H14О4Cа

Молекулска маса

262,32

Анализа

Садржи најмање 98% на сушеној бази

Опис

Фини бијели кристални прах који не показује
промјене у боји након загријавања у трајању од 90
минута на 105 ºC

Идентификација
Температура топљења сорбинске
киселине
Тест за калцијум

Температура топљења сорбинске киселине изоловане
закисељавањем без прекристализације: између 133°C
и 135°C, након сушења у вакуум ексикатору са
сумпорном киселином
Позитиван

Тест за двоструке везе

Позитиван

Чистоћа
Губитак сушењем
Алдехиди

Највише 2,0%, одређено сушењем у вакууму у трајању
од четири сата у ексикатору са сумпорном киселине
Највише 0,1% (као формалдехид)

Флуориди

Највише 10 mg/kg

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 210 БЕНЗОЈЕВА КИСЕЛИНА
Синоними
Дефиниција
Einecs

200-618-2

Хемијско име

Бензојева киселина
Бензенкарбоксилна киселина
Фенилкарбоксилна киселина

Хемијска формула

C7H6О2

Молекулска маса

122,12

Анализа

Садржи најмање 99,5% у односу на безводну
супстанцу
Бијели кристални прах

Опис
Идентификација
Температура топљења

121,5ºC до 123,5ºC

Тест сублимације

Позитиван

Тест на бензоат

Позитиван
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Око 4 (водени раствор)

pH
Чистоћа
Губитак сушењем
Сулфатни пепео
Хлорована органска једињења

Највише 0,5 % након три сата сушења над сулфатном
киселином
Највише 0,05%

Арсен

Највише 0,07% изражено као хлорид што одговара
0,3% изражено као моно хлорбензојева киселина
Додати 1,5ml сумпорне киселине у 100 ml воде,
загријати до тачке кључања и додати 0,1 N КMnО4 кап
по кап, док се роза боја не задржи 30 секунди.
Растворити 1g узорка, изваганог до најближег mg , у
загријаном раствору, и титрирати са 0,1N КMnО4 до
роза боје која се задржава 15 секунди. Не би требало
бити потребно више од 0,5 ml.
Хладни раствор 0,5 g бензојеве киселине у 5 ml 94,5
до 95,5%-сумпорне киселине не смије испољавати
јачу обојеност од референтног раствора који садржи
0,2ml кобалт хлорида ТSC (1), 0,3 ml гвожђе хлорида
TSC (2), 0,1 ml бакар сулфата TSC (3) и 4,4 ml воде.
Код фракционог закисељавања неутрализованог
раствора бензојеве киселине, први талог не смије
имати тачку топљења која се разликује од оне за
бензојеву киселину
Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Супстанце које лако оксидишу

Супстанце које лако карбонизују

Полицикличне киселине

1

Е 211 НАТРИЈУМ БЕНЗОАТ
Синоними
Дефиниција
Einecs

208-534-8

( 1 ) Кобалт хлорид TSC: растворити око 65 g кобалт хлорида CoCl2×6H2O у потребној количини мјешавине 25 ml
хлороводоничне киселине и 975 ml воде да би се добила укупна запремина од 1 l. Унесе се тачно 5 ml овог раствора
у боцу са округлим дном која садржи 250 ml раствора јода, дода се 5 ml 3 %-водоник пероксида и 15 ml 20 %
раствора натријум хидроксида. Кува се 10 мин, остави да се охлади, дода 2 g калијум јодида и 20 ml 25 % сумпорне
киселине. Када се талог потпуно раствори, титрирати ослобођени јод са натријум тиосулфатом (0,1 N) уз присуство
скроба TS. 1 ml натријум тиосулфата (0,1 N) одговара 23,80 mg CoCl2×6H2O. Прилагодити коначну количину
раствора додавањем мјешавине хлороводоничне киселине /воде да се добије раствор који садржи 59,5 mg CoCl 2 ×
6H2O по ml.
( 2 ) Гвожђе хлорид ТSC: растворити око 55g гвожђе хлорида у одговарајућој количини смјесе од 25 ml
хлороводоничне киселине и 975 ml воде да бисте добили укупни волумен од 1 l. Ставити 10 ml тог раствора у боцу
округлог дна, која садржи 250 ml раствора јода, додати 15 ml воде и 3 g калијум јодида; оставити смјесу да стоји 15
минута. Разриједити са 100 ml воде, а онда титрирати ослобођени јод с натријум тиосулфатом (0,1 N) уз присутност
скроба ТS. 1 ml натријум сулфата (0,1 N) одговара 27,03 mg FeCl3 × 6H2О. Прилагодити коначну количину раствора
додавањем одговарајуће количине смјесе хлороводоничне киселине/воде да раствор садржи 45,0 mg FeCl3 × 6H2О по
ml.
( 3 ) Бакар сулфат ТSC: растворити отприлике 65 g бакар сулфата CuSO4 × 5H2О у одговарајућој количини смјесе од
25 ml хлороводоничне киселине и 975 ml воде да би се добила укупна запремина од 1 l. Ставити 10 ml тог раствора у
боцу округлог дна која садржи 250 ml раствора јода, додати 40 ml воде, 4 ml сирћетне киселине и 3 g калијум јодида.
Титрирати ослобођени јод са натријум тиосулфатом (0,1 N) уз присутност скроба ТS(1).
(*). 1 ml натријум сулфата (0,1 N) одговара 24,07 mg CuSO4 × 5H2О. Прилагодити коначну количину раствора
додавањем одговарајуће количине смјесе хлороводоничне киселине/воде да раствор садржи 62,4 mg CuSO4 × 5H2О
по ml. (*) Скроб ТS: уситнити 0,5 g скроба (кромпировог скроба, кукурузног скроба или растворљивог скроба) са 5
ml воде; добијеној пасти додати одговарајућу количину воде да би се добио укупни волумен од 100 ml, уз непрестано
мијешање. Нека кува неколико минута, затим нека се охлади те филтрира. Скроб мора бити свјеже припремљен.
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Хемијско име

Натријум бензоат
Натријумова со бензенкарбоксилне киселине
Натријумова со фенилкарбоксилне киселине

Хемијска формула

C7H5О2Nа

Молекулска маса

144,11

Анализа

Најмање 99% C7H5О2Nа, након четири сата сушења на
105ºC
Бијели, готово безмирисни, кристални прах или
грануле

Опис
Идентификација
Растворљивост

Тест на бензоат

Слободно растворљив у води, тешко растворљив у
етанолу
Температура топљења за бензојеву киселину
изоловану закисељавањем и без прекристализације:
121,5 ºC до 123,5 ºC, након сушења у ексикатору изнад
сумпорне киселине
Позитиван

Тест на натријум

Позитиван

Температура топљења за
бензојеву киселину

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 1,5% након четири сата сушења на 105ºC

Супстанце које лако оксидишу

Арсен

Додати 1,5ml сумпорне киселине у 100ml воде,
загријати до тачке кључања и додати 0,1N КМnО4 кап
по кап, док се роза боја не задржи 30 секунди.
Растворити 1 g узорка, изваганог до најближег mg, у
загријаном раствору, и титрирати са 0,1N КМnО4 до
роза боје која се задржава 15 секунди. Не би требало
бити потребно више од 0,5 ml
Код фракционог закисељавања (неутрализованог)
раствора натријум бензоата, први талог не смије
имати тачку топљења која се разликује од оне за
бензојеву киселину.
Највише 0,06% изражено као хлорид, што одговара
0,25% изражено као монохлоробензојева киселина
Неутрализација 1g натријум бензоата, у присуству
фенолфталеина, не смије захтијевати више од 0,25 ml
0,1N NaOH или 0,1N HCl
Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Полицикличне киселине

Хлорована органска једињења
Степен киселости или базичности

Е 212 КАЛИЈУМ БЕНЗОАТ
Синоними
Дефиниција
Einecs

209-481-3

Хемијско име

Калијум бензоат
Калијумова со бензенкарбоксилне киселине
Калијумоваа со фенилкарбоксилне киселине

Хемијска формула

C7H5КО2×3H2О
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Молекулска маса

214,27

Анализа

Садржи најмање 99% C7H5О2К након сушења на 105ºC
до константне тежине
Бијели кристални прах

Опис
Идентификација
Температура топљења за
бензојеву киселину
Тест на бензоат

Температура топљења бензојеве киселине изоловане
закисељавањем без прекристализације: између
121,5°C и 123,5°C, након сушења, у вакуум
ексикатору изнад сумпорне киселине
Позитиван

Тест на калијум

Позитиван

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 26,5%, одређено сушењем на 105ºC, 4 сата

Хлорована органска једињења

Арсен

Највише 0,06% изражено као хлорид, што одговара
0,25% изражено као монохлорбензојева киселина
Додати 1,5 ml сумпорне киселине у 100 ml воде,
загријати до тачке кључања и додати 0,1N КМnО4 кап
по кап, док се роза боја не задржи 30 секунди.
Растворити 1g узорка, изваганог до најближег mg, у
загријаном раствору, и титрирати са 0,1N КМnО4 до
роза боје која се задржава 15 секунди. Не би требало
бити потребно више од 0,5 ml .
Хладни раствор 0,5g бензојеве киселине у 5 ml 94,5 до
95,5%-сумпорне киселине не смије испољавати јачу
обојеност од референтне течности која садржи 0,2 ml
кобалт хлорида TSC, 0,3 ml гвожђе хлорида TSC, 0,1
ml бакар сулфата TSC и 4,4 ml воде
Код фракцијског закисељавања (неутрализованог)
раствора калијум бензоата, први талог не смије имати
тачку топљења која се разликује од оне за бензојеву
киселину
Неутрализација 1g калијум бензоата, у присуству
фенолфталеина, не смије захтијевати више од 0,25 ml
0,1N NaOH или 0,1N HCl.
Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Супстанце које лако оксидишу

Супстанце које лако карбонизују

Полицикличне киселине

Степен киселости или базичности

Е 213 КАЛЦИЈУМ БЕНЗОАТ
Синоними

Монокалцијум бензоат

Дефиниција
Einecs

218-235-4

Хемијско име

Калцијум бензоат
Калцијум дибензоат

Хемијска формула

Безводни: C14H10О4Cа
Монохидрат: C14H10О4Cа×H2О
Трихидрат: C14H10О4Cа×3H2О

Молекулска маса

Безводни: 282,31
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Монохидрат: 300,32
Трихидрат: 336,36
Анализа
Опис

Садржи најмање 99% након сушења на 105ºC
Бијели или безбојни кристали, или бијели прах

Идентификација
Температура топљења за
бензојеву киселину
Тест на бензоат

Температура топљења бензојеве киселине изоловане
закисељавањем без прекристализације: између
121,5°C и 123,5°C, након сушења, у вакуум
ексикатору са сумпорном киселином
Позитиван

Тест на калцијум

Позитиван

Чистоћа
Губитак сушењем
Материје нерастворљиве у води
Хлорована органска једињења

Највише 17,5% одређено сушењем на 105ºC до
константне тежине
Највише 0,3%

Флуориди

Највише 0,06% изражено као хлорид, што одговара
0,25% изражено као моно хлорбензоjева киселина
Додати 1,5ml сумпорне киселине у 100 ml воде,
загријати до тачке кључања и додати 0,1N КMnО4 кап
по кап, док се роза боја не задржи 30 секунди.
Растворити 1g узорка, изваганог до најближег mg, у
загријаном раствору, и титрирати са 0,1N КMnО4 до
роза боје која се задржава 15 секунди. Не би требало
бити потребно више од 0,5 ml.
Хладни раствор 0,5g бензојеве киселине у 5 ml 94,5 до
95,5%-сумпорне киселине не смије испољавати јачу
обојеност од референтног раствора који садржи 0,2 ml
кобалт хлорида TSC (1), 0,3 ml гвожђе хлорида TSC
(2), 0,1 ml бакар сулфата TSC (3) и 4,4 ml воде.
Код фракционог закисељавања (неутрализованог)
раствора калцијум бензоата, први талог не смије
имати тачку топљења која се разликује од оне за
бензојеву киселину
Неутрализација 1g калцијум бензоата, у присуству
фенолфталеина, не смије захтијевати више од 0,25 ml
0,1N NaOH или 0,1N HCl.
Највише 10 mg/kg

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Супстанце које лако оксидишу

Супстанце које лако карбонизују

Полицикличне киселине

Степен киселости или базичности

Е 214 ЕТИЛ p-ХИДРОКСИБЕНЗОАТ
Синоними

Етилпарабен
Етил p-оксибензоат

Дефиниција
Einecs

204-399-4

Хемијско име

Етил-p-хидроксибензоат
Етил естар p-хидроксибензојеве киселине
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Хемијска формула

C9H10О3

Молекулска маса

166,8

Анализа

Садржи најмање 99,5% након два сата сушења на 80ºC

Опис

Мали безбојни кристали готово без мириса или бијели
кристални прах

Идентификација
Температура топљења

115 ºC то 118 ºC

Тест на p-хидроксибензоат

Температура топљења p-хидроксибензојеве киселине
изоловане закисељавањем и без прекристализације:
213ºC до 217ºC, након сушења у вакуум ексикатору
сумпорне киселине
Позитиван

Тест на алкохол
Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 0,5% након два сата сушења на 80ºC

Сулфатни пепео

Највише 0,05%

p-хидроксибензојева киселина и
салицилна киселина
Арсен

Највише 0,35% изражено као p-хидроксибензојева
киселина
Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 215 НАТРИЈУМ ЕТИЛ p-ХИДРОКСИБЕНЗОАТ
Дефиниција
Einecs

252-487-6

Хемијско име

Натријум етил p-хидроксибензоат

Хемијска формула

Натријумово
једињење
хидроксибензојеве киселине
C9H9О3Nа

Молекулска маса

188,8

Анализа

Садржај етил естра p-хидроксибензојеве киселине
најмање 83% на безводну супстанцу
Бијели, кристални хигроскопни прах

Опис

етил

естра

p-

Идентификација
Температура топљења

Тест на натријум

115ºC до 118 ºC, након сушења у вакуум ексикатору
изнад сумпорне киселине
Температура топљења p-хидроксибензојеве киселине
добијене из узорка је 213ºC до 217ºC
Позитиван

pH

9,9 -и 10,3 (0,1% воденог раствора)

Тест на p-хидроксибензоат

Чистоћа
Губитак сушењем
Сулфатни пепео

Највише 5%, одређен сушењем у вакуум ексикатору
сумпорне киселине
37 до 39%

p-хидроксибензојева киселина и
салицилна киселина
Арсен

Највише 0,35% изражено као p-хидроксибензојева
киселина
Највише 3 mg/kg
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Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 218 МЕТИЛ p-ХИДРОКСИБЕНЗОАТ
Синоними

Метилпарабен
Метил-p-оксибензоат

Дефиниција
Einecs

243-171-5

Хемијско име

Метил p-хидроксибензоат
Метил естар p-хидроксибензојева киселина

Хемијска формула

C8H8О3

Молекулска маса

152,15

Анализа

Садржи најмање 99 % након два сата сушења на 80ºC

Опис

Мали безбојни кристали готово без мириса или бијели
кристални прах

Идентификација
Температура топљења

125 ºC до 128 ºC

Тест на p-хидроксибензоат

Температура топљења p-хидроксибензојеве киселине
добијене из узорка је 213 ºC до 217 ºC након два сата
сушења на 80 ºC

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 0,5%, након два сата сушења на 80ºC

Сулфатни пепео

Највише 0,05%

p-хидроксибензојева киселина и
салицилна киселина
Арсен

Највише 0,35% изражено као p-хидроксибензојева
киселина
Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 219 НАТРИЈУМ МЕТИЛ p-ХИДРОКСИБЕНЗОАТ
Синоними
Дефиниција
Einecs
Хемијско име

Натријум метил p-хидроксибензоат

Хемијска формула

Натријумово
једињење
хидроксибензојеве киселине
C8H7О3Nа

Молекулска маса

174,15

Анализа

Садржи најмање 99,5% на безводну супстанцу

Опис

метил

естра

p-

Бијели хигроскопни прах

Идентификација
Температура топљења

Бијели
талог
настао
закисељавањем
са
хлороводоничном киселином 10% (m/v) воденог
раствора
натријумовог
једињења
метил
pхидроксибензоата (користећи лакмус папир као
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Тест на натријум
pH

индикатор) који, након исирања са водом и два сата
сушења на 80 ºC има температуру топљења од 125 ºC
до 128ºC.
Позитиван
9,7 – 10,3 (0,1%-тни раствор у води без угљен
диоксида)

Чистоћа
Садржај воде

Највише 5 % (Karl Fischer метода)

Сулфатни пепео

40% до 44,5% у односу на безводну супстанцу

p-хидроксибензојева киселина и
салицилна киселина
Арсен

Највише 0,35% изражено као p-хидроксибензојева
киселина
Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

220 СУМПОР ДИОКСИД
Синоними
Дефиниција
Einecs

231-195-2

Хемијско име

Сумпор диоксид
Анхидрид сумпорне киселине

Хемијска формула

SО2

Молекулска маса

64,07

Анализа

Садржи најмање 99%

Опис

Безбојни, незапаљив гас, оштрог и загушљивог мириса

Идентификација
Тест на сумпорне супстанце

Позитиван

Чистоћа
Садржај воде

Највише 0,05 % (Karl Fischer метода)

Неиспарљиве резидуе

Највише 0,01 %

Сумпор триоксид

Највише 0,1 %

Селен

Највише 10 mg/kg

Остали гасови који нису нормално
присутни у ваздуху
Арсен

Без трагова

Олово

Највише 5 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Највише 3 mg/kg

Е 221 НАТРИЈУМ СУЛФИТ
Дефиниција
Хемијско име

Натријум сулфит (безводни или хептахидрат)

Einecs

231-821-4

Хемијска формула

Безводни: Nа2SО3
Хептахидрат: Nа2SО3·7H2О
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Молекулска маса
Анализа

Безводни: 126,04
Хептахидрат: 252,16
Безводни: најмање 95 % Nа2SО3 и најмање 48% SО2
Хептахидрат: најмање 48% Nа2SО3 и најмање 24% SО2

Опис

Бијели кристални прах или безбојни кристали

Идентификација
Тест на сулфит

Позитиван

Тест на натријум

Позитиван

pH

8,5 – 11,5 (безводни: 10%-тни раствор; хептахидрат:
20 % раствор)

Чистоћа
Тиосулфат

Највише 0,1 % у односу на садржај SО2

Гвожђе

Највише 10 mg/kg у односу на садржај SО2

Селен

Највише 5 mg/kg у односу на садржај SО2

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 222 НАТРИЈУМ ХИДРОГЕНСУЛФИТ
Синоними
Дефиниција
Einecs

231-921-4

Хемијско име

Натријум бисулфит
Натријум хидроген сулфит

Хемијска формула

NаHSО3 у воденом раствору

Молекулска маса

104,06

Анализа

Најмање 32 % (m/m) NаHSО3

Опис

Бистар, безбојан до жут раствор

Идентификација
Тест на сулфит

Позитиван

Тест на натријум

Позитиван

pH

2,5 – 5,5 (10% воденог раствора)

Чистоћа
Гвожђе

Највише 10 mg/kg у односу на садржај SО2

Селен

Највише 5 mg/kg у односу на садржај SО2

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 223 НАТРИЈУМ МЕТАБИСУЛФИТ
Синоними

Пиросулфит
Натријум пиросулфит
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Дефиниција
Einecs

231-673-0

Хемијско име

Натријум дисулфит
Динатријум пентаоксoдисулфат

Хемијска формула

Nа2S2О5

Молекулска маса

190,11

Анализа

Садржи најмање 95% Nа2S2О5 и најмање 64% SО2

Опис

Бијели кристали или кристални прах

Идентификација
Тест на сулфат

Позитиван

Тест на натријум

Позитиван

pH

4,0 – 5,5 (10% водени раствор)

Чистоћа
Тиосулфат

Највише 0,1% у односу на садржај SО2

Гвожђе

Највише 10 mg/kg у односу на садржај SО2

Селен

Највише 5 mg/kg у односу на садржај SО2

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 224 КАЛИЈУМ МЕТАБИСУЛФИТ
Синоними

Калијум пиросулфит

Дефиниција
Einecs

240-795-3

Хемијско име

Калијум дисулфит
Калијум пентаоксо дисулфат

Хемијска формула

К2S2О5

Молекулска маса

222,33

Анализа

Садржи најмање 90% К2S2О5 и најмање 51,8% SО2,
док се остатак готово у потпуности састоји од калијум
сулфата
Безбојни кристали или бијели кристални прах

Опис
Идентификација
Тест на сулфит

Позитиван

Тест на калијум

Позитиван

Чистоћа
Тиосулфат

Највише 0,1% у односу на садржај SО2

Гвожђе

Највише 10 mg/kg у односу на садржај SО2

Селен

Највише 5 mg/kg у односу на садржај SО2

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg
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Е 226 КАЛЦИЈУМ СУЛФИТ
Синоними
Дефиниција
Einecs

218-235-4

Хемијско име

Калцијум сулфит

Хемијска формула

CаSО3·2H2О

Молекулска маса

156,17

Анализа

Садржи најмање 95% CаSО3×2H2О и најмање 39% SО2

Опис

Бијели кристали или бијели кристални прах

Идентификација
Тест на сулфит

Позитиван

Тест на калцијум

Позитиван

Чистоћа
Гвожђе

Највише 10 mg/kg у односу на садржај SО2

Селен

Највише 5 mg/kg у односу на садржај SО2

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 227 КАЛЦИЈУМ ХИДРОГЕНСУЛФИТ
Сининими
Дефиниција
Einecs

237-423-7

Хемијско име

Калцијум бисулфит
Калцијум хидроген сулфит

Хемијска формула

Cа(HSО3)2

Молекулска маса

202,22

Анализа

6 до 8% (m/v) сумпор диоксида 2,5 до 3,5% (m/v)
калцијум диоксида што одговара 10 до 14% (m/v)
калцијум бисулфита [Cа(HSО3)2]
Бистар
зелено-жути
водени
раствор
са
карактеристичним мирисом сумпор диоксида

Опис
Идентификација
Тест на сулфит

Позитиван

Тест на калцијум

Позитиван

Чистоћа
Гвожђе

Највише 10 mg/kg у односу на садржај SО2

Селен

Највише 5 mg/kg у односу на садржај SО2

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg
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Е 228 КАЛИЈУМ ХИДРОГЕНСУЛФИТ
Дефиниција
Einecs

231-870-1

Хемијско име

Калијум бисулфит
Калијум хидрогенсулфит

Хемијска формула

КHSО3 у воденом раствору

Молекулска маса

120,17

Анализа

Садржи најмање 280 g КHSО3 по литру (или 150 g SО2
по литру)
Бистар безбојан водени раствор

Опис
Идентификација
Тест на сулфит

Позитиван

Тест на калијум

Позитиван

Чистоћа
Гвожђе

Највише 10 mg/kg у односу на садржај SО2

Селен

Највише 5 mg/kg у односу на садржај SО2

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 234 НИЗИН
Синоними
Дефиниција

Einecs

Низин је састављен од неколико врло сличних
полипептида као продукт Lactococcus lactis,
subsp.lactis.
215-807-5

Хемијско име
Хемијска формула

C143H230N42 О37S7

Молекулска маса

3 354,12

Анализа

Концентрат низина садржи најмање 900 јединица по
mg у мјешавини немасних чврстих млијечних
материја и минимални садржај натријум хлорида од
50 %
Бијели прах

Опис
Идентификација
Чистоћа
Губитак сушењем
Арсен

Највише 3% након сушења до константне тежине на
102ºC до 103ºC
Највише 1 mg/kg

Олово

Највише 1 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 235 НАТАМИЦИН
Синоними

Пимарицин
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Дефиниција

Einecs
Хемијско име

Натамицин је фунгицид полиенске макролидне групе
а добија се од врсте Streptomyces natalensis и других
одговарајућих врста
231-683-5

Хемијска формула

Стероизомер22-(3-амин-3,6-дидеокси-β-Dманопираносилокси)-1,3,26-трихидрокси-12-метил 10-оксо-6,11,28-триоксатрицикло[22.3.1.05,7]октакоза8,14,16,18,20-пентаен-25-карбоксилне киселине.
C33H47О13N

Молекулска маса

665,74

Анализа

Садржи најмање 95% у односу на безводну супстанцу

Опис

Бијели до кремасто-бијели кристални прах

Идентификација
Бојена реакција

Спектрометрија анализа

pH
Специфична ротација

Додатком неколико кристала натамицина на стаклену
плочицу у кап
- концентроване хлороводоничне киселине, настаје
плава боја,
- концентроване фосфорне киселине, настаје зелена
боја, која прелази у блиједо црвену након
неколико минута
0,0005% m/v раствор у 1% метанолу у сирћетној
киселини има апсорпционе максимуме на око 290 nm,
303 nm и 318 nm, тупи пик на око 280 nm и показује
минимуме на око 250 nm, 295,5 nm и 311 nm
5,5 до 7,5 (1% m/v раствор у претходно
неутрализованој мјешавини 20 дијелова диметил
формамида и 80 дијелова воде)
[α]d20 + 250º до + 295º (1% m/v раствор у глацијалној
сирћетној киселини, на 20ºC израчунато у односу
сушене материје)

Чистоћа
Губитак сушењем
Сулфатни пепео

Највише 8% (изнад P2O5, у вакууму на 60ºC до
константне масе)
Највише 0,5 %

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Микробиологија
Укупан број живих
микроорганизама

Највише до 100 колонија/g

Е 239 ХЕКСАМЕТИЛЕН ТЕТРАМИН
Синоними

Хексамин
Метенамин

Дефиниција
Einecs

202-905-8

Хемијско име

1,3,5,7-тетраазатрицикло [3.3.1.13,7]-декан, хексаметил
ентетрамин
C6H12N4

Хемијска формула

356

„Службени гласник БиХ“, број 33/18 од 22.5.2018. године
Молекулска маса

140,19

Анализа

Садржи најмање 99% на безводну супстанцу

Опис

Безбојни или бијели кристални прах

Идентификација
Тест на формалдехид

Позитиван

Тест на амонијак

Позитиван

Тачка сублимације

Приближно 260ºC

Чистоћа
Губитак сушењем
Сулфатни пепео

Највише 0,5% након два сата сушења на 105ºC у
вакууму над P2O5
Највише 0,05 %

Сулфати

Највише 0,005 % изражени као SО4

Хлориди

Највише 0,005 % изражени као Cl

Амонијум соли

Не детектују се

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 242 ДИМЕТИЛ ДИКАРБОНАТ
Синоними

DMDC
Диметил пирокарбонат

Дефиниција
Einecs

224-859-8

Хемијско име

Диметил дикарбонат
Пирокарбонатно киселински диметил естар

Хемијска формула

C4H6О5

Молекулска маса

134,09

Анализа

Садржи најмање 99,8%

Опис

Безбојна течност распада се у воденом раствору.
Корозивна је за кожу и очи и токсична при инхалацији
и гутању

Идентификација
Распадање
Тачка топљења

Након разблаживања позитивни тестови на CО2 и
метанол
17 ºC

Тачка кључања

172 ºC уз распадање

Густина, код 20ºC

Приближно 1,25 g/cm3

Инфрацрвени спектар

Максимуми при 1 156 и 1 832 cm− 1

Чистоћа
Диметил карбонат

Највише 0,2%

Хлор, укупни

Највише 3 mg/kg

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg
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Жива

Највише 1 mg/kg

Е 243 ЕТИЛ ЛАУРОИЛ АРГИНАТ
Синоними

етил естaр лауринског аргината; етил естар лаурамид
аргинина; етил-Να-лауроил-L-аргинат·HCL;
LАЕ;

Дефиниција

Einecs

Етил лауроил аргинат је синтетизован естрификацијом
аргинина са етанолом, за којом слиједи реакција
естара са лауроил хлоридом, у воденој средини при
контролисаној температури између 10 и 15ºC и са pH
вриједношћу између 6,7 и 6,9. Настали етил лауроил
аргинат добија се као хидрохлоридна со, која се
филтрира и суши.
434-630-6

Хемијско име

етил-Να-додеканоил-L-аргинат·HCL

Хемијска формула

C20H41N4О3 Cl

Молекулска маса

421,02

Анализа

Садржи најмање 85% и највише 95%

Опис

Бијели прах

Идентификација
Растворљивост

лако растворљив у води, етанолу, пропилен гликолу и
глицеролу

Чистоћа
Να-лауроил-L-аргинин

Највише 3%

Лауринска киселина

Највише 5%

Етил лаурат

Највише 3%

L-Аргинин·HCl

Највише 1%

Етил аргинат·2HCl

Највише 1%

Олово

Највише 1 mg/kg

Арсен

Највише 3 mg/kg

Кадмијум

Највише 1 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 249 КАЛИЈУМ НИТРИТ
Сининими
Дефиниција
Einecs

231-832-4

Хемијско име

Калијум нитрит

Хемијска формула

КNО2

Молекулска маса

85,11

Анализа

Садржи најмање 95% у односу на безводну супстанцу
(1)
Бијела до благожута растапајућа зрнца

Опис
Идентификација
Тест на нитрите

Позитиван
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Тест на калијум

Позитиван

pH

6,0 – 9,0 (5% раствор)

Чистоћа
Губитак сушењем
Арсен

Највише 3% након четири сата сушења над силика
гелом
Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 250 НАТРИЈУМ НИТРИТ
Синоними
Дефиниција
Einecs

231-555-9

Хемијско име

Натријум нитрит

Хемијска формула

NаNО2

Молекулска маса

69,00

Анализа

Садржи најмање 97% на безводној основи (1)

Опис

Бијели кристални прах или жућкасто грумење

Идентификација
Тест на нитрит

Позитиван

Тест на натријум

Позитиван

Чистоћа
Губитак сушењем
Арсен

Највише 0,25% након четири сата сушења изнад
силика гела
Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

1

( ) Нитрит се смије продавати само као мјешавина са сољу или замјенама за со.

Е 251 НАТРИЈУМ НИТРАТ
(I) ЧВРСТИ НАТРИЈУМ НИТРАТ
Синоними

Чилеанска камена со, кубанска или нитратна сода

Дефиниција
Einecs

231-554-3

Хемијско име

Натријум нитрат

Хемијска формула

NаNО3

Молекулска маса

85,00

Анализа

Садржи најмање 99% на безводној основи

Опис

Бијели кристални, благо хигроскопни прах

Идентификација
Тест на нитрат

Позитиван
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Тест на натријум

Позитиван

pH

5,5 – 8,3 (5% раствор)

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 2% након четири сата сушења на 105ºC

Нитрити

Највише 30 mg/kg изражено као NаNО2

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

(II) ТЕЧНИ НАТРИЈУМ НИТРАТ
Синоними

Einecs

Течни натријум нитрат је водени раствор натријум
нитрата као директни резултат хемијске реакције
између натријум хидроксида и азотне киселине у
стехиометријским
количинама,
без
накнадне
кристализације.
Стандардизовани
облици
припремљени од течног натријум нитрата који
испуњавају ове спецификације могу садржати азотну
киселину у вишку, ако је то јасно наведено на
декларацији.
231-554-3

Хемијско име

Натријум нитрат

Хемијска формула

NаNО3

Молекулска маса

85,00

Анализа

Садржи између 33,5% и 40,0% NаNО3

Дефиниција

Опис

Бистра безбојна течност

Идентификација
Тест на нитрат

Позитиван

Тест на натријум

Позитиван

pH

1,5 – 3,5

Чистоћа
Слободна азотна киселина

Највише 0,01%

Нитрити

Највише 10 mg/kg изражено као NаNО2

Арсен

Највише 1 mg/kg

Олово

Највише 1 mg/kg

Жива

Највише 0,3 mg/kg

Ова спецификација се односи на 35% водени раствор.
Е 252 КАЛИЈУМ НИТРАТ
Синоними

Чилеанска шалитра
Кубанска или нитрат сода

Дефиниција
Einecs

231-818-8

Хемијско име

Калијум нитрат
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Хемијска формула

КNО3

Молекулска маса

101,11

Анализа

Садржи најмање 99% на безводној основи

Опис

Бијели кристални прах или провидни призматични
кристали оштрог, сланог и хладећег укуса

Идентификација
Тест на нитрате

Позитиван

Тест на калијум

Позитиван

pH

4,5 – 8,5 (5% раствор)

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 1% након четири сата сушења на 105ºC

Нитрити

Највише 20 mg/kg изражено као КNО2

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 260 СИРЋЕТНА КИСЕЛИНА
Синоними
Дефиниција
Einecs

200-580-7

Хемијско име

Сирћетна киселина
Етанска киселина

Хемијска формула

C2H4О2

Молекулска маса

60,05

Анализа

Садржи најмање 99,8%

Опис

Бистра, безбојна течност оштрог карактеристичног
мириса

Идентификација
Тачка кључања

118ºC код 760 mm Hg

Специфична тежина

Око 1,049

Тест на ацетат

Раствор 1:3 даје позитивну реакцију на ацетат

Температура очвршћавања

Најмање 14,5ºC

Чистоћа
Неиспарљиви остатак

Највише 100 mg/kg

Мравља киселина, формијати и
друге оксидабилне супстанце
Супстанце које лако оксидишу

Највише 1 000 mg/kg изражено као мравља киселина

Арсен

Растворити 2ml узорка у посуди са брушеним
стакленим затварачем са 10 ml воде и додати 0,1 ml
0,1N калијум перманганата. Роза боја не прелази у
смеђу у року од 30 минута.
Највише 1 mg/kg

Олово

Највише 0,5 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg
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Е 261 I. КАЛИЈУМ АЦЕТАТ
Синоними
Дефиниција
Einecs

204-822-2

Хемијско име

Калијум ацетат

Хемијска формула

C2H3О2К

Молекулска маса

98,14

Анализа

Садржи најмање 99% у односу на безводну супстанцу

Опис

Безбојни, растапајући кристали или бијели кристални
прах, без мириса или са слабим мирисом на сирћетну
киселину

Идентификација
pH

7,5 – 9,0 (5% воденог раствора)

Тест на ацетат

Позитиван

Тест на калијум

Позитиван

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 8% након два сата сушења на 150ºC

Мравља киселина, формијати и
друге оксидабилне супстанце
Арсен

Највише 1 000 mg/kg изражено као мравља киселина

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Највише 3 mg/kg

Е 261 II. КАЛИЈУМ ДИАЦЕТАТ
Синоними

EINECS

Калијум диацетат је молекулског једињења калијум
ацетата и сирћетне киселине
224-217-7

Хемијско име

Калијум хидроген диацетат

Хемијске формула

C4H7КО4

Молекулска маса

158,2

Анализа

Садржи од 36-38% слободне сирћетне киселине и од
61-64% калијум ацетата
Бијели кристали

Дефиниција

Опис
Идентификација
pH

4,5-5 (10% водени раствор )

Тест на ацетат

Позитиван

Тест на калијум

Позитиван

Чистоћа
Удио воде

Највише 1% (Karl Fischer метода)

Мравља киселина, формијати и друге
оксидабилне супстанце
Арсен

Највише 1 000 mg/kg изражено као мравља киселина
Највише 3 mg/kg
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Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 262 (I). НАТРИЈУМ АЦЕТАТ
Синоними
Дефиниција
Einecs

204-823-8

Хемијско име

Натријум ацетат

Хемијска формула

C2H3NаО2 × nH2О (n = 0 или 3)

Молекулска маса

Безводни: 82,03
Трихидрат: 136,08

Анализа
Опис

Садржи (за безводни и трихидратни облик) најмање
98,5% у односу на безводну супстанцу
Безводни:
Бијели,
безмирисни,
грануларни,
хигроскопни прах
Трихидрат: Безбојни, транспарентни кристали или
грануларни кристални прах, без мириса или са слабим
мирисом ацетата. Кристализује се на топлом, сувом
ваздуху

Идентификација
pH

8,0 – 9,5 (1%-водени раствор)

Тест на ацетат

Позитиван

Тест на натријум

Позитиван

Чистоћа
Губитак сушењем

Безводни: Највише 2% (120ºC, 4 сата)
Трихидрат: Између 36 и 42 % (120ºC, 4 сата)

Мравља киселина, формијати и
друге оксидабилне супстанце
Арсен

Највише до 1000 mg/kg изражено као мравља
киселина
Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 262 (II) НАТРИЈУМ ДИАЦЕТАТ
Синоними

Einecs

Натријум диацетат је молекуларно једињење натријум
ацетата и сирћетне киселине
204-814-9

Хемијско име

Натријум хидроген диацетат

Хемијска формула

C4H7NаО4 × nH2О (n = 0 или 3)

Молекулска маса

142,09 (безводни)

Анализа

Садржи 39 - 41 % слободне сирћетне киселине и 58 60% натријум ацетата
Бијела, хигроскопна кристална материја мириса на
сирћетну киселину

Дефиниција

Опис
Идентификација
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pH

4,5 – 5,0 (10% воденог раствора)

Тест на ацетат

Позитиван

Тест на натријум

Позитиван

Чистоћа
Садржај воде

Највише 2% (Karl Fischer метода)

Мравља киселина, формијати и
друге оксидабилне супстанце
Арсен

Највише 1 000 mg/kg изражено као мравља киселина

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Највише 3 mg/kg

Е 263 КАЛЦИЈУМ АЦЕТАТ
Синоними
Дефиниција
Einecs

200-540-9

Хемијско име

Калцијум ацетат

Хемијска формула

Безводни: C4H6О4Cа
Монохидрат: C4H6О4Cа × H2О

Молекулска маса

Безводни: 158,17
Монохидрат: 176,18

Анализа
Опис

Садржи најмање 98% у односу на безводну супстанцу
Безводни калцијум ацетат је бијела, хигроскопна,
крупна, кристална маса благо горког укуса. Може
бити присутан благи мирис сирћетне киселине.
Монохидрат може бити у облику иглица, гранула или
праха.

Идентификација
pH

6,0 – 9,0 (10% воденог раствора)

Тест на ацетат

Позитиван

Тест на калцијум

Позитиван

Чистоћа
Губитак сушењем
Материје нерастворљиве у води

Највише 11% након сушења (155ºC до константне
тежине, за моно хидрат)
Највише 0,3%

Мравља киселина, формијати и
друге оксидабилне супстанце
Арсен

Највише 1 000 mg/kg изражено као мравља киселина

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Највише 3 mg/kg

Е 270 МЛИЈЕЧНА КИСЕЛИНА
Синоними
Дефиниција

Састоји се од мјешавине млијечне киселине (C3H6О3)
и лактата млијечне киселине (C6H10О5). Добија се
млијечном ферментацијом шећера или се припрема
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синтетски.

Einecs

Млијечна киселина је хигроскопна и када се
концентрише уз кување, кондензује у облику лактата
млијечне киселине који након разблаживања и
загријавања хидролизују у млијечну киселину.
200-018-0

Хемијско име

Млијечна киселина
2-хидроксипропионска киселина
1-хидроксиетан-1-карбоксилна киселина

Хемијска формула

C3H6О3

Молекулска маса

90,08

Анализа

Садржи најмање 76%

Опис

Безбојна или жућкаста течност или чврста маса скоро
без мириса,

Идентификација
Тест на лактат

Позитиван

Чистоћа
Сулфатни пепео

Највише 0,1%

Хлорид

Највише 0,2%

Сулфат

Највише 0,25%

Гвожђе

Највише 10 mg/kg

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Напомена: Ова спецификација се односи на 80 % водени раствор; за разблаженије водене растворе,
израчунати вриједности које се односе на њихов садржај млијечне киселине

Е 280 ПРОПИОНСКА КИСЕЛИНА
Синоними
Дефиниција
Einecs

201-176-3

Хемијско име

Пропионска киселина
Пропанска киселина

Хемијска формула

C3H6О2

Молекулска маса

74,08

Анализа

Садржи најмање 99,5%

Опис

Безбојна или благо жућкаста, уљаста течност благо
оштрог мириса

Идентификација
Температура топљења

− 22 ºC

Температура дестилације

138,5 ºC до 142,5 ºC

Чистоћа
Неиспарљиве резидуе

Највише 0,01% након сушења на 140 ºC до константне
тежине
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Алдехиди

Највише 0,1% изражено као формалдехид

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 281 НАТРИЈУМ ПРОПИОНАТ
Синоними
Дефиниција
Einecs

205-290-4

Хемијско име

Натријум пропионат
Натријум пропаноат

Хемијска формула

C3H5О2Nа

Молекулска маса

96,06

Анализа

Садржи најмање 99% након два сата сушења на 105ºC

Опис

Бијели кристални хигроскопни прах, или фини бијели
прах

Идентификација
Тест на пропионат

Позитиван

Тест на натријум

Позитиван

pH

7,5 – 10,5 (10% воденог раствора)

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 4% одређено сушењем два сата на 105ºC

Материје нерастворљиве у води

Највише 0,1%

Гвожђе

Највише 50 mg/kg

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 5 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 282 КАЛЦИЈУМ ПРОПИОНАТ
Синоними
Дефиниција
Einecs

223-795-8

Хемијско име

Калцијум пропионат

Хемијска формула

C6H10О4Cа

Молекулска маса

186,22

Анализа

Садржи најмање 99%, након два сата сушења на 105ºC

Опис

Бијели кристални прах

Идентификација
Тест на пропионат

Позитиван

Тест на калцијум

Позитиван

pH

6,0 – 9,0 (10% воденог раствора)

Чистоћа
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Губитак сушењем

Највише 4%, одређено сушењем два сата на 105ºC

Материје нерастворљиве у води

Највише 0,3%

Гвожђе

Највише 50 mg/kg

Флуориди

Највише 20 mg/kg

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 5 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 283 КАЛИЈУМ ПРОПИОНАТ
Синоними
Дефиниција
Einecs

206-323-5

Хемијско име

Калијум пропионат
Калијум пропаноат

Хемијска формула

C3H5КО2

Молекулска маса

112,17

Анализа

Садржи најмање 99% након два сата сушења на 105ºC

Опис

Бијели кристални прах

Идентификација
Тест на пропионат

Позитиван

Тест на калијум

Позитиван

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 4%, одређено сушењем два сата на 105ºC

Материје нерастворљиве у води

Највише 0,1%

Гвожђе

Највише 30 mg/kg

Флуориди

Највише 10 mg/kg

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 5 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 284 БОРНА КИСЕЛИНА
Синоними

Боратна киселина
Ортоборна киселина
Борофакс

Дефиниција
Einecs

233-139-2

Хемијско име
Хемијски формула

H3BО3

Молекулска маса

61,84

Анализа

Садржи најмање 99,5%

Опис

Безбојни, безмирисни, провидни кристали, бијеле
грануле или прах; незнатно мастан на додир; у
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природи се јавља као минерал сасолит
Идентификација
Тачка топљења

На приближно 171ºC

Тест сагоријевања

Гори лијепим зеленим пламеном

pH

3,8 – 4,8 (3.3% воденог раствора)

Чистоћа
Пероксиди

Нема појаве никакве боје код додатка раствора КI

Арсен

Највише 1 mg/kg

Олово

Највише 5 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 285 НАТРИЈУМ ТЕТРАБОРАТ (БОРАКС)
Синоними

Натријум борат

Дефиниција
Einecs

215-540-4

Хемијско име

Натријум тетраборат
Натријум биборат
Натријум пироборат
Безводни тетраборат

Хемијска формула

Nа2B4О7
Nа2B4О7 ×10H2О

Молекулска маса
Опис

201,27
Прах или плочице
непровидне
након
растворљив у води

налик стаклу које постају
излагања
ваздуху;
споро

Идентификација
Температура топљења

Између 171ºC и 175ºC уз распадање

Чистоћа
Пероксид

Нема појаве никакве боје код додатка раствора КI

Арсен

Највише 1 mg/kg

Олово

Највише 5 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 290 УГЉЕН ДИОКСИД
Синоними

Гас карбонске киселине
Суви лед (чврсти облик)
Карбонски анхидрид

Дефиниција
Einecs

204-696-9

Хемијско име

Угљен - диоксид

Хемијска формула

CО2

Молекулска маса

44,01
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Анализа
Опис

Садржи најмање 99% v/v изражено као гас
Безбојни гас под нормалним условима благо љутог
мириса. Комерцијални угљен диоксид се транспортује
као течност у контејнерима под притиском или у
системима складиштења товара, или у компресованим
чврстим блоковима ‗сувог леда‘. Чврсти облик (суви
лед) често садржи додате супстанце, као што су
пропилен гликол или минерално уље, који служе као
средсва за везивање.

Идентификација
Настанак талога

Када је CО2 уводи кроз раствор баријум хидроксида,
настаје бијели талог који се раствара уз пјенушање у
разблаженој сирћетној киселини

Чистоћа
Киселост

Угљен моноксид

915 ml гаса пропуштено кроз 50 ml свјеже прокуване
воде не смије да покаже већу киселост уз метил
оранж, од 50 ml свјеже прокуване вода којој је додано
1 ml хлороводоничне киселине (0,01N).
915 ml гаса пропуштених кроз 25 ml амонијачног
раствора сребронитрата којем је додато 3 ml
амонијака не смије проузроковати замућење или црну
боју тог раствора.
Највише 10 μl/l

Садржај уља

Највише 5 mg/kg

Редукујуће супстанце, хидроген
фосфид и сулфид

Е 296 ЈАБУЧНА КИСЕЛИНА
Синоними

Јабучна киселина

Дефиниција
Einecs

230-022-8, 210-514-9, 202-601-5

Хемијско име
Хемијска формула

Хидроксибутандионска киселина, хидроксићилибарна
киселина
C4H6О5

Молекулска маса

134,09

Анализа

Садржи најмање 99,0%

Опис

Бијели или готово бијели кристални прах или грануле

Идентификација
Температура топљења

Између 127ºC и 132ºC

Тест на малат

Позитиван

Чистоћа
Сулфатни пепео

Највише 0,1 %

Фумарна киселина

Највише 1,0 %

Малеинска киселина

Највише 0,05 %

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg
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Е 297 ФУМАРНА КИСЕЛИНА
Синоними
Дефиниција
Einecs

203-743-0

Хемијско име
Хемијска формула

Транс-бутендионска киселина,
дикарбоксилна киселина
C4H4О4

Молекулска маса

116,07

Анализа

Садржи најмање 99,0% на безводну супстанцу

Опис

транс-1,2-етилен-

Бијели кристални прах или грануле

Идентификација
Температура топљења

286 ºC - 302 ºC (затворена капилара, брзо загријавање)

Тест на двоструке везе

Позитиван

Тест на 1,2-дикарбоксилну
киселину
pH

Позитиван
3,0 – 3,2 (0,05% раствора на 25 ºC)

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 0,5% (120 ºC, 4 сата)

Сулфатни пепео

Највише 0,1%

Малеинска киселина

Највише 0,1%

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 300 АСКОРБИНСКА КИСЕЛИНА, L-АСКОРБИНСКА КИСЕЛИНА
Синоними

L-ксило-аскорбинска
киселина

киселина;

L(+)-аскорбинска

Дефиниција
Einecs

200-066-2

Хемијско име

L-аскорбинска киселина
Аскорбинска киселина
2,3-дидехидро-L-трео-хексоно-1,4-лактон
3-кето-L-гулофуранолактон

Хемијска формула

C6H8О6

Молекулска маса

176,13

Анализа

Аскорбинска киселина, након 24 сата сушења у
вакуум ексикатору изнад сумпорне киселине, садржи
најмање 99% C6H8О6
Бијели до блиједожути кристални прах без мириса

Опис
Температура топљења

Између 189ºC и 193ºC уз распадање

Идентификација
Тест на аскорбинску киселину

Позитиван

pH

Између 2,4 и 2,8 (2% водени раствор)
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Специфична ротација

[α]d20 између + 20,5° и + 21,5° (10% m/v водени
раствор)

Чистоћа
Губитак сушењем
Сулфатни пепео

Највише 0,4 % након 24 сата сушења у вакууму изнад
сумпорне киселине
Највише 0,1 %

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 301 НАТРИЈУМ АСКОРБАТ
Синоними

Натријум L-аскорбат;
аксорбинске киселине

мононатријумова

со

L-

Дефиниција
Einecs

205-126-1

Хемијско име

Натријум аскорбат
Натријум L-аскорбат
2,3-дидехидро-L-трео-хексоно-1,4-лактон
натријум
енолат
3-кето-L-гулофурано-лактон натријум енолат

Хемијска формула

C6H7О6Nа

Молекулска маса

198,11

Анализа

Натријум аскорбат, након 24 сата сушења у вакуум
ексикатору изнад сумпорне киселине, садржи најмање
99% C6H7О6Nа
Бијели или готово бијели, безмирисни кристал који
тамни при излагању на свјетлост

Опис
Идентификација
Тест на аскорбат

Позитиван

Тест на натријум

Позитиван

pH

Између 6,5 и 8,0 (10 % воденог раствора)

Специфична ротација

[α]d20 између + 103º и + 106º (10% m/v водени раствор)

Чистоћа
Губитак сушењем
Арсен

Највише 0,25% након 24 сата сушења у вакууму изнад
сумпорне киселине
Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 302 КАЛЦИЈУМ АСКОРБАТ
Синоними

Калцијум аскорбат дихидрат

Дефиниција
Einecs

227-261-5

Хемијско име

Калцијум аскорбат дихидрат
Калцијумова со
лактон дихидрат

2,3-дидехидро-L-трео-хексоно-1,4-
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Хемијска формула

C12H14О12Cа × 2H2О

Молекулска маса

426,35

Анализа

Садржи најмање 98% у односу на неиспарљиву
супстанцу
Бијели до свијетли сивкасто-жути кристални прах без
мириса

Опис
Идентификација
Тест на аскорбат

Позитиван

Тест на калцијум

Позитиван

pH

Између 6,0 и 7,5 (10 %-воденог раствора)

Специфична ротација

[α]d20 између + 95 º и + 97 º (5% m/v водени раствор)

Чистоћа
Флуорид

Највише 10 mg/kg (изражено као флуор)

Испарљиве супстанце
Арсен

Највише 0,3% одређено сушењем 24 сата на собној
температури у ексикатору који садржи сумпорну
киселину или фосфорпентоксид
Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 304 (I) АСКОРБИЛ ПАЛМИТАТ
Синоними

L- аскорбил палмитат

Дефиниција
Einecs

205-305-4

Хемијско име

Аскорбил палмитат
L-аскорбил палмитат
2,3-дидехидро-L-трео-хексоно-1,4-лактон-6-палмитат
6-палмитоил-3-кето-L-гулофуранолактон

Хемијска формула

C22H38О7

Молекулска маса

414,55

Анализа

Садржи најмање 98 % у односу на осушену супстанцу

Опис

Бијели или жућкастобијели прах мириса на лимун

Идентификација
Температура топљења

Између 107ºC и 117ºC

Специфична ротација

[α]d20 између + 21º и + 24º (5% m/v у раствору
метанола)

Чистоћа
Губитак сушењем
Сулфатни пепео

Највише 2,0% након један сат сушења у вакуумској
сушници на 56ºC и 60ºC
Највише 0,1%

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg
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Е 304 (II) АСКОРБИЛ СТЕАРАТ
Синоними
Дефиниција
Einecs

246-944-9

Хемијско име

Аскорбил стеарат
L-аскорбил стеарат
2,3-дидехидро-L-трео-хексоно-1,4-лактон-6-стеарат
6-стеароил-3-кето-L-гулофуранолактон

Хемијска формула

C24H42О7

Молекулска маса

442,6

Анализа

Садржи најмање 98%

Опис

Бијели жућкастобијели прах мириса на лимун

Идентификација
Температура топљења

Око 116ºC

Чистоћа
Губитак сушењем
Сулфатни пепео

Највише 2,0% након један сат сушења у вакуумској
сушници на 56 - 60ºC
Највише 0,1%

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 306 ЕКСТРАКТ БОГАТ ТОКОФЕРОЛИМА
Синоними
Дефиниција

Производ добијен вакуумском дестилацијом воденом
паром јестивих производа биљних уља, који се састоје
од концентрованих токоферола и токотриенола.
Садржи токофероле као што су d-α-, d-β-, d-γ- и d-δтокофероли

Einecs
Хемијско име
Хемијска формула
Молекулска маса

430,71 (d-α-токоферол)

Анализа

Садржи најмање 34% укупних токоферола

Опис

Браонкастоцрвено до црвено, бистро, вискозно уље
благог, карактеристичног мириса и укуса. У
микрокристалној форми може
доћи до слабог
раздвајања састојака налик на восак

Идентификација
Одговарајућом методом гасно
течне хроматографије
Специфична ротација
Растворљивост

[α]d20 највише до + 20 º
Нерастворљив у води. Растворљив у етанолу. Мијеша
се са етром
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Чистоћа
Сулфатни пепео

Највише 0,1%

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 307 АЛФА-ТОКОФЕРОЛ
Синоними

DL-α-токоферол; (all rac)- α-токоферол

Дефиниција
Einecs

233-466-0

Хемијско име

DL-5,7,8-Триметил токол

Хемијска формула

DL-2,5,7,8-тетраметил-2-(4′,8′,12′-триметил тридецил)6-хроманол
C29H50О2

Молекулска маса

430,71

Анализа

Садржи најмање 96%

Опис

Бистро вискозно уље, свијетложуте до ћилибарне боје,
оксидише и тамни на ваздуху и свјетлости, скоро без
мириса.

Идентификација
Растворљивост
Спектрофотометрија
Специфична ротација

Нерастворљив у води, потпуно растворљив у етанолу,
мијеша се са етром
У чистом етанолу максимум апсорпције је на око 292
nm
[α]d25 0º ± 0,05 º (1:10 раствор у хлороформу)

Чистоћа
Индекс рефракције

[n]d20 1,503 – 1,507

Специфична апсорпција у етанолу

(292 nm) 71-76
(0,01 g у 200 ml чистог етанола)

Сулфатни пепео

Највише 0,1%

Олово

Највише 2 mg/kg

Е 308 ГАМА-ТОКОФЕРОЛ
Синоними

dl-γ-Токоферол

Дефиниција
Einecs

231-523-4

Хемијско име
Хемијска формула

2,7,8-триметил
хроманол
C28H48О2

Молекулска маса

416,69

Анализа

Садржи најмање 97%

Опис

-2-(4′,8′,12′-триметил

тридецил)-6-

Бистро, вискозно, свијетло жуто уље које оксидише и
тамни када је изложено ваздуху или свјетлости

Идентификација
Спектрометријска анализа

Максимум апсорпције у чистом етанолу на око 298 nm
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и 257nm
Чистоћа
Специфична апсорпција у етанолу

(298 nm) између 91 и 97
(257 nm) између 5,0 и 8,0
1,503 – 1,507

Индекс рефракције

[n] d

Сулфатни пепео

Највише 0,1 %

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

20

Е 309 ДЕЛТА-ТОКОФЕРОЛ
Синоними
Дефиниција
Einecs

204-299-0

Хемијско име
Хемијска формула

2,8-триметил-2-(4′,8′,12′-триметил
хроманол
C27H46О2

Молекулска маса

402,7

Анализа

Садржи најмање 97%

тридецил)-6-

Бистро, вискозно, свијетло жуто или наранџасто уље
које оксидише и тамни када је изложено ваздуху или
свјетлости

Опис
Идентификација
Спектрометријска анализа

Максимум апсорпције у чистом етанолу на око 298 nm
и 257nm

Чистоћа
Специфична апсорпција
етанолу

у

(298 nm) између 89 и 95
(257 nm) између 3,0 и 6,0
1,500 – 1,504

Индекс рефракције

[n] d

Сулфатни пепео

Највише 0,1 %

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

20

Е 310 ПРОПИЛ ГАЛАТ
Синоними
Дефиниција
Einecs

204-498-2

Хемијско име

Пропил галат
Пропил естар галне киселине
n-пропил естар 3,4,5-трихидроксибензојеве киселине

Хемијска формула

C10H12О5

Молекулска маса

212,20
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Анализа
Опис

Садржи најмање 98% у односу на безводну супстанцу
Бијела до кремасто бијела, кристална, безмирисна
чврста супстанца

Идентификација
Растворљивост
Температура топљења

Мало растворљив у води, потпуно растворљив у
етанолу, етру и пропан-1,2-диолу
Између 146 ºC и 150 ºC након 4 сата сушења на 110 ºC

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 0,5 % (110 ºC, 4 сата)

Сулфатни пепео

Највише 0,1 %

Слободна киселина

Највише 0,5 % (као гална киселина)

Хлорована органска једињења

Највише 100 mg/kg (као Cl)

Специфична апсорпција у етанолу
Арсен

(275 nm) не мање од 485 и највише 520
Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 311 ОКТИЛ ГАЛАТ
Синоними
Дефиниција
Einecs

213-853-0

Хемијско име

Октил галат
Октил естар галне киселине
n-октил естар 3,4,5-трихидроксибензенске киселине

Хемијска формула

C15H22О5

Молекулска маса

282,34

Анализа

Садржи најмање 98% након 6 сати сушења на 90ºC

Опис

Бијела до
супстанца

кремасто

бијела

безмирисна

чврста

Идентификација
Растворљивост
Температура топљења

Нерастворљив у води, потпуно растворљив у етанолу,
етру и пропан-1,2-диолу
Између 99°C и 102°C након 6 сати сушења на 90 °C

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 0,5% (90 ºC, 6 сати)

Сулфатни пепео

Највише 0,05%

Слободна киселина

Највише 0,5% (као гална киселина)

Хлорована органска једињења

Највише 100 mg/kg (као Cl)

Специфична апсорпција у етанолу
Арсен

(275 nm) не мање од 375 и највише 390
Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg
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Жива

Највише 1 mg/kg

Е 312 ДОДЕЦИЛ ГАЛАТ
Синоними

Лаурил галат

Дефиниција
Einecs

214-620-6

Хемијско име

Додецил галат
n-додецил
(или
лаурил)
трихидроксибензојеве киселине
Додецил естар галне киселине

естар

3,4,5-

Хемијска формула

C19H30О5

Молекулска маса

338,45

Анализа

Садржи најмање 98% након 6 сати сушења на 90ºC

Опис

Бијела до
супстанца

кремасто

бијела

безмирисна

чврста

Идентификација
Растворљивост
Температура топљења

Нерастворљив у води, потпуно растворљив у етанолу
и етру
Између 95ºC и 98ºC након 6 сати сушења на 90ºC

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 0,5% (90 ºC, 6 сати)

Сулфатни пепео

Највише 0,05%

Слободна киселина

Највише 0,5% (као гална киселина)

Хлорована органска једињења

Највише 100 mg/kg (као Cl)

Специфична апсорпција у етанолу
Арсен

(275 nm) не мање од 300 и највише 325
Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 315 ЕРИТОРБИНСКА КИСЕЛИНА
Синоними

Изоаскорбинска киселина
D-арабоаскорбинска киселина

Дефиниција
Einecs

201-928-0

Хемијско име

D-еритро-хекс-2-енска киселина γ-лактон
Изоаскорбинска киселина
D-изоаскорбинска киселина

Хемијска формула

C6H8О6

Молекулска маса

176,13

Анализа

Садржи најмање 98% у односу на безводну супстанцу

Опис

Бијела до благо жута кристална чврста супстанца која
постепено тамни када је изложена ваздуху или
свјетлости

Идентификација
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Температура топљења

Око 164ºC до 172ºC уз распадање

Тест на аскорбинску
киселину/обојене реакције
Специфична ротација

Позитиван
[α]d25 10% (m/v) водени раствор између – 16,5º до –
18,0º

Чистоћа
Губитак сушењем
Сулфатни пепео
Оксалат
Олово

Највише 0,4% након 3 сата сушења под сниженим
притиском на силика гелу
Највише 0,3%
У 1g/10 ml водени раствор додати 2 капи глацијалне
сирћетне киселине и 5ml 10% раствора калцијум
ацетата. Раствор треба остати бистар
Највише 2 mg/kg

Е 316 НАТРИЈУМ ИЗОАСКОРБАТ
Синоними

Натријум ериторбат

Дефиниција
Einecs

228-973-9

Хемијско име

Натријум изоаскорбат
Натријум D-изоаскорбинска киселина

Хемијска формула

Натријумова со 2,3-дидехидро-D-еритро-хексоно-1,4лактон
3-кето-D-гулофурано-лактон натријум енолат моно
хидрат
C6H7О6Nа × H2О

Молекулска маса

216,13

Анализа

Садржи најмање 98% након 24 сата сушења у вакуум
ексикатору изнад сумпорне киселине изражено на
бази моно хидрата
Бијела кристална материја

Опис
Идентификација
Растворљивост
Тест на аскорбинску
киселину/бојене реакције
Тест на натријум

Потпуно растворљив у води, врло слабо растворљив у
етанолу
Позитиван
Позитиван

pH

5,5 до 8,0 (10% воденог раствора)

Специфична ротација

[α]d25 10 % (m/v) водени раствор између +95º и +98º

Чистоћа
Губитак сушењем

Арсен

Највише 0,25% након 24 сата сушења у вакуум
ексикатору изнад сумпорне киселине
У 1g/10 ml водени раствор додати 2 капи глацијалне
сирћетне киселине и 5ml 10% раствора калцијум
ацетата. Раствор треба остати бистар
Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Оксалат
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Е 319 ТЕРЦИЈАРНИ-БУТИЛ ХИДРОХИНОН (TBHQ)
Синоними

TBHQ

Дефиниција
Einecs

217-752-2

Хемијско име

Терцијарни-бутил-1,4-бензендиол
2-(1,1-Диметил етил)-1,4-бензендиол

Хемијска формула

C10H14О2

Молекулска маса

166,22

Анализа

Садржи најмање 99% C10H14О2

Опис

Бијела кристална маса са карактеристичним мирисом

Идентификација
Растворљивост
Температура топљења
Феноли

Практично нерастворљив у води, растворљив у
етанолу
Најмање 126,5ºC
Растворити око 5 mg узорка у 10 ml метанола и додати
10,5 ml раствора диметил амина (1 у 4). Добија се
црвена до ружичаста боја.

Чистоћа
Терцијални-бутил-p-бензохинон

Највише 0,2%

2,5-Ди-терцијарнибутилхидрохинон
Хидроксихинон

Највише 0,2%

Толуен

Највише 25 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Највише 0,1%

Е 320 БУТИЛ ХИДРОКСИ АНИЗОЛ (BHA)
Синоними

BHA

Дефиниција
Einecs

246-563-8

Хемијско име

3-Терц-бутил-4-хидроксианизол

Хемијска формула

Мјешавина 2-терц-бутил-4-хидроксианизола и 3-терцбутил-4-хидроксианизола
C11H16О2

Молекулска маса

180,25

Анализа

Садржи најмање 98,5% C11H16О2 и не мање од 85% 3терц-бутил-4-хидроксианизол изомера
Бијели или благо жућкасти кристали или воштана
чврста маса слабог ароматичног мириса

Опис
Идентификација
Растворљивост

Нерастворљив у води, потпуно растворљив у етанолу

Температура топљења

Између 48°C и 63°C

Бојена реакција

Позитиван тест на фенолне групе

Чистоћа
Сулфатни пепео

Највише 0,05% након калцинирања на 800 ± 25 °C
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Фенолна нечистоће
Специфична апсорпција
Специфична апсорпција

Највише 0,5%
(290 nm) не мање од 190 и не више од 210

Арсен

(228 nm) не мање од 326 и не више од 345
Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 321 БУТИЛ ХИДРОКСИТОЛУЕН (BHT)
Синоними

BHT

Дефиниција
Einecs

204-881-4

Хемијско име

2,6-Дитерц-бутил-p-крезол
4-Метил-2,6-дитерцбутилфенол

Хемијска формула

C15H24О

Молекулска маса

220,36

Анализа

Садржи најмање 99%

Опис

Бијели кристали или листићи, без мириса или
карактеристичног слабог ароматичног мириса

Идентификација
Тест растворљивости
Тачка топљења
Спектрометријска анализа

Нерастворљив у води и пропан-1,2-диолу. Потпуно
растворљив у етанолу
На 70ºC
Максимум апсорпције на 278 nm у опсегу од 230 до
320 nm, у 1 у 100 000 раствору у безводном етанолу
(кивета од 2 cm)

Чистоћа
Сулфатни пепео

Највише 0,005%

Фенолна онечишћења

Највише 0,5%

Специфична апсорпција у етанолу
Арсен

(278 nm) не мање од 81 и не више од 88
Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 322 ЛЕЦИТИНИ
Синоними

Фосфатиди, Фосфолипиди

Дефиниција

Лецитини су мјешавине или фракције фосфатида
добијене физичким процедурама из животињских или
биљних
намирница;
они
такође
укључују
хидролизоване производе добијене употребом
нешкодљивих и одговарајућих ензима. Финални
производ не смије показивати никакве трагове
резидуалне ензимске активности.
Лецитини могу бити благо избијељени у воденој
средини помоћу водоник пероксида. Та оксидација не
смије хемијски модификовати лецитинске фосфатиде.
232-307-2

Einecs
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Хемијско име
Хемијска формула
Молекулска маса
Анализа

Опис

Лецитини: најмање 60,0 % супстанци нерастворљивих
у ацетону
Хидролизовани лецитини: најмање 56,0% супстанци
нерастворљивих у ацетону
Лецитини: смеђа течност или вискозна получврста
маса или прах
Хидролизовани лецитини: свијетло смеђа до смеђа
вискозна течност или паста

Идентификација
Тести на холин

Позитиван

Тест на фосфор

Позитиван

Тест на масне киселине

Позитиван

Тест на хидролизовани лецитин

У чашу од 800 ml додати 500 ml воде (30ºC - 35ºC).
Затим полако додати 50 ml узорка уз константно
мијешање. Хидролизовани лецитин даје хомогену
емулзију.
Нехидролизовани
лецитин
формира
издвојену масу од око 50 g.

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 2,0 % одређено сушењем на 105 ºC, 1h

Супстанце нерастворљиве у
толуену
Киселински број

Највише 0,3 %

Пероксидни број

Лецитини: највише до 35 mg калијум хидроксида по
граму
Хидролизовани лецитини: највише до 45 mg калијум
хидроксида по граму
Једнако или мање од 10

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 325 НАТРИЈУМ ЛАКТАТ
Синоними
Дефиниција
Einecs

200-772-0

Хемијско име

Натријум лактат
Натријум 2-хидроксипропионат

Хемијска формула

C3H5NаО3

Молекулска маса

112,06 (безводни)

Анализа

Садржи најмање 57% и не више од 66%

Опис

Безбојна, провидна течност, без мириса или слабог,
карактеристичног мириса

Идентификација
Тест на лактат

Позитиван
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Тест на натријум

Позитиван

pH

6,5 до 7,5 (20% воденог раствора)

Чистоћа
Киселост
Арсен

Највише 0,5% након сушења, изражено као млијечна
киселина
Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Редукујуће супстанце

Нема редукције Fehling-овог раствора

Напомена : Ова спецификација се односи на 60 % водени раствор

Е 326 КАЛИЈУМ ЛАКТАТ
Синоними
Дефиниција
Einecs

213-631-3

Хемијско име

Калијум лактат
Калијум 2-хидроксипропаноат

Хемијска формула

C3H5О3К

Молекулска маса

128,17 (безводни)

Анализа

Садржи најмање 57% и највише од 66%

Опис

Слабо вискозна, готово безмирисна бистра течност.
Без мириса, или благог, карактеристичног мириса

Идентификација
Спаљивања

Тест на калијум

Пепео добијен жарењем раствора је алкалан, и долази
до пјенушања када се дода киселина
Прелије се 2 ml раствора калијум лактата преко 5 ml
1/100 раствора катехола у сумпорној киселини. Тамно
црвена боја настаје на додирној површини
Позитиван

Тест на лактат

Позитиван

Бојена реакција

Чистоћа
Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Киселост

Растворити 1g растора калијум лактата у 20 ml воде,
додати 3 капи фенолфталеина ТS и титрирати са 0,1N
натријум хидроксидом. Утрошак не би требао бити
већи од 0,2 ml .
Нема редукције Fehling-овог раствора

Редукујуће супстанце

Напомена : Ова спецификација се односи на 60 % водени раствор

Е 327 КАЛЦИЈУМ ЛАКТАТ
Дефиниција
Einecs

212-406-7

Хемијско име

Калцијум дилактат
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Калцијум дилактат хидрат
Калцијумова со 2-хидроксипропанске киселине
Хемијска формула

(C3H5О2)2 Cа × nH2О (n = 0 - 5)

Молекулска маса

218,22 (безводни)

Анализа

Садржи најмање 98 % у односу на безводну супстанцу

Опис

Бијели кристални прах или грануле готово без мириса

Идентификација
Тест на лактат

Позитиван

Тест на калцијум

Позитиван

Растворљивост

Растворљив у води и практично нерастворљив у
етанолу
Између 6,0 и 8,0 (5% раствора)

pH
Чистоћа
Губитак сушењем

безводни: највише 3,0% (120°C, 4 сата)
са 1 молекулом воде: највише 8,0 % (120°C, 4 сата)
са 3 молекуле воде: највише 20,0 % (120°C, 4 сата)
са 4,5 молекуле воде: највише 27,0 % (120°C, 4 сата)

Киселост
Флуориди

Највише 0,5% суве материје изражено као млијечна
киселина
Највише 30 mg/kg (изражено као флуор)

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Редукујуће супстанце

Нема редукције Fehling-овог раствора

Е 330 ЛИМУНСКА КИСЕЛИНА
Синоними

Einecs

Лимунска киселина добија се из сока лимуна или
ананаса, ферментацијом раствора угљених хидрата
или других одговарајућих медија помоћу Candida spp.
или нетоксогених врста Aspergillus niger.
201-069-1

Хемијско име

Лимунска киселина

Дефиниција

2-Хидрокси-1,2,3-пропантрикарбоксилна киселина
β-Хидрокситрикарбалитна киселина
Хемијска формула

(а) C6H8О7 (безводни)
(б) C6H8О7·H2О (моно хидрат)

Молекулска маса

(а) 192,13 (безводни)
(б) 210,15 (моно хидрат)

Анализа

Опис

Лимунска киселина може бити анхидрована или може
садржати 1 молекулу воде. Лимунска киселина
садржи најмање 99,5 % C6H8О7, израчунато у односу
на безводну супстанцу.
Лимунска киселина је бијели или безбојни,
безмирисни,
кристал,
јаког
киселог
укуса.
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Монохидрат је ефлоресцентан на сувом ваздуху
Идентификација
Растворљивост

Веома растворљива у води, потпуно растворљива у
етанолу, растворљива у етру

Чистоћа
Садржај воде
Сулфатни пепео

Безводна лимунска киселина садржи највише до 0,5%
воде; Лимунска киселина моно хидрат садржи
највише до 8,8% воде (Karl Fischer метода)
Највише 0,05% након жарења на 800 ± 25ºC

Арсен

Највише 1 mg/kg

Олово

Највише 0,5 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Оксалати

Највише 100 mg/kg, изражено као оксална киселина,
након сушења
Загријавати 1g узорка у праху са 10 ml минимално
98% сумпорне киселине у воденом купатилу један сат
на 90ºC у мраку. Развија се свијетлосмеђа боја која
није тамнија од боје поредбеног раствора К.

Супстанце које се лако
карбонизују

Е 331 (I) МОНОНАТРИЈУМ ЦИТРАТ
Синоними

Монобазни натријум цитрат

Дефиниција
Еинес

242-734-6

Хемијско име

Мононатријум цитрат

Хемијска формула

Мононатријумова
со
пропантрикарбоксилне киселине
(а) C6H7О7Nа (безводни)

2-хидрокси-1,2,3-

(б) C6H7О7Nа × H2О (моно хидрат)
Молекулска маса

(а) 214,11 (безводни)
(б) 232,23 (моно хидрат)

Анализа
Опис

Садржи најмање 99% у односу на безводну базу
Кристални бијели прах или безбојни кристали

Идентификација
Тест на цитрат

Позитиван

Тест на натријум

Позитиван

pH

Између 3,5 и 3,8 (1% воденог раствора)

Чистоћа
Губитак сушењем

Безводни: највише 1,0% (140 °C, 0,5 сата)
Монохидрат: највише 8,8% (180°C, 4 сата)

Оксалати
Арсен

Највише 100 mg/kg изражено као оксална киселина,
након сушења
Највише 1 mg/kg

Олово

Највише 1 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg
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Е 331 (II) ДИНАТРИЈУМ ЦИТРАТ
Синоними

Двобазни натријум цитрат

Дефиниција
Einecs

205-623-3

Хемијско име

Динатријум цитрат

Хемијска формула

Динатријумова
со
2-хидрокси-1,2,3пропантрикарбоксилне киселине
Динатријумова со лимунске киселине са 1,5
молекулом воде
C6H6О7Nа2·1,5H2О

Молекулска маса

263,11

Анализа

Садржи најмање 99% у односу на безводну супстанцу

Опис

Кристални бијели прах или безбојни кристали

Идентификација
Тест на цитрат

Позитиван

Тест на натријум

Позитиван

pH

Између 4,9 и 5,2 (1% воденог раствора)

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 13,0% сушењем 4 сата на 180ºC

Оксалати
Арсен

Највише 100 mg/kg изражено као оксална киселина,
након сушења
Највише 1 mg/kg

Олово

Највише 1 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 331 (III) ТРИНАТРИЈУМ ЦИТРАТ
Синоними

Тробазни натријум цитрат

Дефиниција
Einecs

200-675-3

Хемијско име

Тринатријум цитрат

Хемијска формула

Тринатријумова
со
2-хидрокси-1,2,3пропантрикарбоксилне киселине
Тринатријумова со лимунске киселине безводна,
дихидрат или пентахидрат
Безводни: C6H5О7Nа3
Хидратисан : C6H5О7Nа3 × nH2О (n = 2 или 5)

Молекулска маса

258,07 (безводни)
294,10 (хидратисан n = 2)
348,16 (хидратисан n = 5)

Анализа
Опис

Најмање до 99% у односу на безводну супстанцу
Кристални бијели прах или безбојни кристали

Идентификација
Тести на цитрат

Позитиван
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Тест на натријум

Позитиван

pH

Између 7,5 и 9,0 (5% воденог раствора)

Чистоћа
Губитак сушењем

— безводни: највише до 1,0 % (180 0C, 18 сати)
— дихидрат: 10,0 до 13,0 % (180 0C, 18 сати)
— пентахидрат: највише до 30,3% (180 0C, 4 сати)

Оксалати
Арсен

Највише 100 mg/kg изражено као оксална киселина,
након сушења
Највише 1 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 332 (I) МОНОКАЛИЈУМ ЦИТРАТ
Синоними

Монобазни калијум цитрат

Дефиниција
Einecs

212-753-4

Хемијско име

Монокалијум цитрат
Монокалијумова
со
2-хидрокси-1,2,3пропантрикарбоксилне киселине
Анхидрована монокалијумова со лимунске киселине

Хемијска формула

C6H7О7К

Молекулска маса

230,21

Анализа

Садржи најмање 99 % у односу на безводну супстанцу

Опис

Бијели, хигроскопни, грануларни прах или прозирни
кристал

Идентификација
Тест на цитрат

Позитиван

Тест на калијум

Позитиван

pH

Између 3,5 и 3,8 (1% воденог раствора)

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 1,0% (180ºC, 4 сата)

Оксалати
Арсен

Највише 100 mg/kg изражено као оксална киселина,
након сушења
Највише 1 mg/kg

Олово

Највише 1 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 332 (II) ТРИКАЛИЈУМ ЦИТРАТ
Синоними

Тробазни калијум цитрат

Дефиниција
Einecs

212-755-5

Хемијско име

Трикалијум цитрат
Трикалијумова
со
пропантрикарбоксилне киселине

2-хидрокси-1,2,3-
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Монохидратна трикалијумова со лимунске киселине
Хемијска формула

C6H5О7К3 × H2О

Молекулска маса

324,42

Анализа

Садржи најмање 99 % у односу на безводну супстанцу

Опис

Бијели, хигроскопни, грануларни прах или провидни
кристали

Идентификација
Тест на цитрат

Позитиван

Тест на калијум

Позитиван

pH

Између 7,5 и 9,0 (5% воденог раствора)

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 6,0% (180ºC, 4 сата)

Оксалати
Арсен

Највише 100 mg/kg изражено као оксална киселина,
након сушења
Највише 1 mg/kg

Олово

Највише 1 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 333 (I) МОНОКАЛЦИЈУМ ЦИТРАТ
Синоними

Монобазни калцијум цитрат

Дефиниција
Einecs
Хемијско име

Монокалцијум цитрат

Хемијска формула

Монокалцијумова
со
2-хидрокси-1,2,3пропантрикарбоксилне киселине
Монохидратна моно калцијумова со лимунске
киселине
(C6H7О7)2Cа × H2О

Молекулска маса

440,32

Анализа

Садржи најмање 97,5% у односу на безводну
супстанцу
Фини бијели прах

Опис
Идентификација
Тест на цитрат

Позитиван

Тест на калцијум

Позитиван

pH

Између 3,2 и 3,5 (1% воденог раствора)

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 7,0% (180ºC, 4 сата)

Оксалати
Флуориди

Највише 100 mg/kg изражено као оксална киселина,
након сушења
Највише 30 mg/kg (изражено као флуор)

Арсен

Највише 1 mg/kg

Олово

Највише 1 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg
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Алуминијум

Карбонати

Највише 30 mg/kg (само ако се додаје храни за
дојенчад и малу дјецу)
Највише 200 mg/kg (за све намјене осим хране за
дојенчад и малу дјецу)
Растварањем 1g калцијум цитрата у 10 ml 2N
хлороводоничне киселине не смије се ослободити
више од неколико изолованих мјехурића

Е 333 (II) ДИКАЛЦИЈУМ ЦИТРАТ
Синоними

Двобазни калцијум цитрат

Дефиниција
Einecs
Хемијско име

Дикалцијум цитрат
Дикалцијумова
со
2-хидрокси-1,2,3пропантрикарбоксилне киселине
Трихидратна дикалцијумова со лимунске киселине

Хемијска формула

(C6H7О7)2Cа2 × 3H2О

Молекулска маса

530,42

Анализа

Најмање 97,5% у односу на безводну супстанцу

Опис

Фини бијели прах

Идентификација
Тест на цитрат

Позитиван

Тест на калцијум

Позитиван

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 20,0% (180ºC, 4 сата)

Оксалати
Флуориди

Највише 100 mg/kg изражено као оксална киселина,
након сушења
Највише 30 mg/kg (изражено као флуор)

Арсен

Највише 1 mg/kg

Олово

Највише 1 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Алуминијум

Највише 30 mg/kg (само ако се додаје храни за
дојенчад и малу дјецу)
Највише 200 mg/kg (за све намјене осим хране за
дојенчад и малу дјецу)
Растварањем 1g калцијум цитрата у 10 ml 2N
хлороводоничне киселине не смије се ослободити
више од неколико изолованих мјехурића

Карбонати

Е 333 (III) ТРИКАЛЦИЈУМ ЦИТРАТ
Синоними

Тробазни калцијум цитрат

Дефиниција
Einecs

212-391-7

Хемијско име

Трикалцијум цитрат
Трикалцијумова
со
пропантрикарбоксилне киселине

2-хидрокси-1,2,3-
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Тетрахидратна трикалцијумова со лимунске киселине
Хемијска формула

(C6H6О7)2Cа3·4H2О

Молекулска маса

570,51

Анализа

Најмање 97,5% у односу на безводну супстанцу

Опис

Фини бијели прах

Идентификација
Тест на цитрат

Позитиван

Тест на калцијум

Позитиван

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 14,0% (180 ºC, 4 сата)

Оксалати
Флуориди

Највише 100 mg/kg изражено као оксална киселина,
након сушења
Највише 30 mg/kg (изражено као флуор)

Арсен

Највише 1 mg/kg

Олово

Највише 1 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Алуминијум

Највише 30 mg/kg (само ако се додаје храни за
дојенчад и малу дјецу)
Највише 200 mg/kg (за све намјене осим хране за
дојенчад и малу дјецу)
Растварањем 1g калцијум цитрата у 10ml 2N
хлороводоничне киселине не смије се ослободити
више од неколико изолованих мјехурића

Карбонати

Е 334 L(+)- ВИНСКА КИСЕЛИНА, ВИНСКА КИСЕЛИНА
Синоними
Дефиниција
Einecs

201-766-0

Хемијско име

L-винска киселина
L-2,3-дихидроксибутандионска киселина
d-α,β-дихидроксићилибарна киселина

Хемијска формула

C4H6О6

Молекулска маса

150,09

Анализа

Садржи најмање 99,5% у односу на безводну
супстанцу
Безбојна или провидна крстална материја или бијели
кристални прах

Опис
Идентификација
Температура топљења

Између 168 ºC и 170 ºC

Тест на тартарат

Позитиван

Специфична ротација

[α]d20 између + 11,5 º и + 13,5 º (20% m/v воденог
раствора)

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 0,5% (на P2О5, 3 сата)

Сулфатни пепео

Највише 1 000 mg/kg (након жарења на 800 ± 25 ºC)
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Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Оксалати

Највише 100 mg/kg изражено као оксална киселина,
након сушења

Е 335 (I) МОНОНАТРИЈУМ ТАРТАРАТ
Синоними

Мононатријумова со L-(+)- винске киселине

Дефиниција
Einecs
Хемијско име

Хемијска формула

Мононатријумова со L-2,3-дихидроксибутандионска
киселина
Монохидратна моно натријумова со L-(+)винске
киселине
C4H5О6Nа × H2О

Молекулска маса

194,05

Анализа

Садржи најмање 99% у односу на безводну супстанцу

Опис

Провидни безбојни кристали

Идентификација
Тести на тартарат

Позитиван

Трест на натријум

Позитиван

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 10,0% (105 ºC, 4 сата)

Оксалати
Арсен

Највише 100 mg/kg изражено као оксална киселина,
након сушења
Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 335 (II) ДИНАТРИЈУМ ТАРТАРАТ
Синоними
Дефиниција
Einecs

212-773-3

Хемијско име

Динатријум L-тартарат
Динатријум (+)-тартарат
Динатријум(+)-2,3-дихидроксибутандионска киселина
Дихидратна динатријумова со L-(+)-винске киселине

Хемијска формула

C4H4О6Nа2 × 2H2О

Молекулска маса

230,8

Анализа

Садржи најмање 99 % у односу на безводну супстанцу

Опис

Прозирни безбојни кристали

Идентификација
Тест на тартарат

Позитиван

Тест на натријум

Позитиван

390

„Службени гласник БиХ“, број 33/18 од 22.5.2018. године
Растворљивост
pH

1g је нерастворљив у 3ml воде. Нерастворљив у
етанолу.
Између 7,0 и 7,5 (1% воденог раствора)

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 17,0% (150 ºC, 4 сата)

Оксалати
Арсен

Највише 100 mg/kg изражено као оксална киселина,
након сушења
Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 336 (I) МОНОКАЛИЈУМ ТАРТАРАТ
Синоними

Монобазни калијум тартарат

Дефиниција
Einecs
Хемијско име

Безводна монокалијумова со L-(+)-винске киселине

Хемијска формула

Монокалијумова со L-2,3-дихидроксибутандиоинске
киселине
C4H5О6К

Молекулска маса

188,16

Анализа

Садржи најмање 98% у односу на безводну супстанцу

Опис

Бијели кристални или зрнаст прах

Идентификација
Тест на тартарат

Позитиван

Тест на калијум

Позитиван

Тачка топљења

230ºC

pH

3,4 (1% воденог раствора)

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 1,0% (105 ºC, 4 сата)

Оксалати
Арсен

Највише 100 mg/kg изражено као оксална киселина,
након сушења
Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 336 (II) ДИКАЛИЈУМ ТАРТАРАТ
Синоними

Двобазни калијум тартарат

Дефиниција
Einecs

213-067-8

Хемијско име

Дикалијумова
со
L-2,3-дихидроксибутандионске
киселине
Дикалијумова со са пола молекуле воде L-(+)-винске
киселине
C4H4О6К2 ×
·H2О

Хемијска формула
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Молекулска маса

235,2

Анализа

Садржи најмање 99% у односу на безводну супстанцу

Опис

Бијели кристални или зрнаст прах

Идентификација
Тест на тартарат

Позитиван

Тести на калијум

Позитиван

pH

Између 7,0 и 9,0 (1% воденог раствора)

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 4,0 % (105ºC, 4 сата)

Оксалати
Арсен

Највише 100 mg/kg изражено као оксална киселина,
након сушења
Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 337 КАЛИЈУМ НАТРИЈУМ ТАРТАРАТ
Калијум натријум L-(+)-тартарат
Синоними
Rochelle со
Seignette со
Дефиниција
Einecs

206-156-8

Хемијско име

Калијум
натријумова
дихидроксибутандионске киселине
Калијум натријум L-(+)-тартарат

Хемијска формула

C4H4О6КNа × 4H2О

Молекулска маса

282,23

Анализа

Садржи најмање 99% у односу на безводну супстанцу

Опис

со

L-2,3-

Безбојни кристали или бијели кристални прах

Идентификација
Тести на тартарат

Позитиван

Тест на калијум

Позитиван

Тест на натријум

Позитиван

Растворљивост

1 g је растворљив у 1 ml воде, нерастворљив у етанолу

Температура топљења

Између 70 и 80ºC

pH

Између 6,5 и 8,5 (1% воденог раствора)

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 26,0% и најмање од 21,0% (150 ºC, 3 сата)

Оксалати
Арсен

Највише 100 mg/kg изражено као оксална киселина,
након сушења
Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg
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Е 338 ФОСФОРНА КИСЕЛИНА
Синоними

Ортофосфорна киселина
Монофосфорна киселина

Дефиниција
Einecs

231-633-2

Хемијско име

Фосфорна киселина

Хемијска формула

H3PО4

Молекулска маса

98,00

Анализа

Фосфорна киселина је комерцијално доступна као
водени раствор различитих концентрација. У
концетрацији од 67,0% до 85,7%.
Бистра, безбојна, вискозна течност

Опис
Идентификација
Тест на киселину

Позитиван

Тест на фосфат

Позитиван

Чистоћа
Испарљиве киселине

Највише 10 mg/kg (као сирћетна киселина)

Хлориди

Највише 200 mg/kg (изражено као хлор)

Нитрати

Највише 5 mg/kg (као NаNО3)

Сулфати

Највише 1 500 mg/kg (као CаSО4)

Флуориди

Највише 10 mg/kg (изражено као флуор )

Арсен

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Олово

Највише 1 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Напомена : Ова спецификације се односи на 75 % водени раствор.

Е 339 (I) МОНОНАТРИЈУМ ФОСФАТ
Синоними

Мононатријум моно фосфат
Кисели мононатријум монофосфат
Мононатријум ортофосфат
Монобазни натријум фосфат
Натријум дихидроген моно фосфат

Дефиниција
Einecs

231-449-2

Хемијско име

Натријум дихидроген моно фосфат

Хемијска формула

Безводни: NаH2PО4
Монохидрат: NаH2PО4 × H2О
Дихидрат: NаH2PО4 × 2H2О

Молекулска маса

Безводни: 119,98
Монохидрат: 138,00
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Дихидрат: 156,01
Анализа

Опис

Након један сат сушења на 60ºC а затим 4 сата на
105ºC, садржи најмање 97% NаH2PО4
Садржај P2О5 између 58,0% и 60,0% у односу на
безводну супстанцу
Бијели прах, кристали или грануле, растворљив на
ваздуху, без мириса

Идентификација
Тест на натријум

Позитиван

Тест на фосфат

Позитиван

Растворљивост

Лако растворљив у води. Нерастворљив у етанолу или
етру
Између 4,1 и 5,0 (1% воденог раствора)

pH
Чистоћа
Губитак сушењем
Материје нерастворљиве у води

Анхидрована со губи највише до 2,0%, моно хидрат
највише до 15,0 %, и дихидрат највише до 25% када се
суши један сат на 60ºC, а затим 4 сата на 105ºC
Највише 0,2% у односу на безводну супстанцу

Флуориди

Највише 10 mg/kg (изражено као флуор)

Арсен

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Олово

Највише 1 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 339 (II) ДИНАТРИЈУМ ФОСФАТ
Синоними

Динатријум моно фосфат
Секундарни натријум фосфат
Динатријум ортофосфат
Киселина динатријум фосфата

Синоними
Дефиниција
Einecs

231-448-7

Хемијско име

Динатријум хидроген моно фосфат
Динатријум хидроген ортофосфат

Хемијска формула

Безводни: Nа2HPО4
Хидрат: Nа2HPО4 × nH2О (n = 2, 7 или 12)

Молекулска маса

141,98 (безводни)

Анализа

Након 3 сата сушења на 40 ºC а потом 5 сати на 105ºC,
садржи најмање 98% Nа2HPО4
Садржај P2О5 између 49% и 51% у односу на безводну
супстанцу
Безводни динатријум хидроген фосфат је бијели,
хигроскопни, безмирисни прах. Хидратисани облици
који се јављају укључују дихидрат: бијела кристална,
безмирисна
материја;
хептахидрат:
бијели,
безмирисни, ефлоресцентни кристали или зрнасти

Опис
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прах; и додекахидрат: бијели,
безмирисни прах или кристали

ефлоресцентни,

Идентификација
Тест на натријум

Позитиван

Тест на фосфат

Позитиван

Растворљивост

Лако растворљив у води. Нерастворљив у етанолу

pH

Између 8,4 и 9,6 (1% воденог раствора)

Чистоћа
Губитак сушењем

Материје нерастворљиве у води

Након 3 сата сушења на 40ºC а затим 5 сати на 105ºC,
губици у тежини су сљедећи: безводни највише до
5,0%, дихидрат највише до 22,0 %, хептахидрат
највише до 50,0%, додекахидрат највише до 61,0%
Највише 0,2% у односу на безводну супстанцу

Флуориди

Највише 10 mg/kg (изражено као флуор)

Арсен

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Олово

Највише 1 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 339 (III) ТРИНАТРИЈУМ ФОСФАТ
Синоними

Натријум фосфат
Тробазни натријум фосфат
Тринатријум ортофосфат

Einecs

Тринатријум фосфат се добија из воденог раствора и
кристализује у безводном облику са 1/2, 1, 6, 8 или
12H2О. Додекахидрат увијек кристализује у воденом
раствору са вишком натријум хидроксида. Он садржи
1/4 молекуле NaOH
231-509-8

Хемијско име

Тринатријум моно фосфат

Дефиниција

Тринатријум фосфат
Тринатријум ортофосфат
Хемијска формула
Молекулска маса
Анализа

Опис

Безводни: Nа3PО4
Хидратисан : Nа3PО4 × nH2О (n = 1/2, 1, 6, 8, или 12)
163,94 (безводни)
Натријум фосфат безводни и хидратисани облици, уз
изузетак додекахидрата, садрже најмање 97,0%
Nа3PО4 израчунато на осушену супстанцу. Натријум
фосфат додекахидрат садржи најмање 92,0 % Nа3PО4
израчунато на изжарену супстанцу.
Садржај P2О5 између 40,5% и 43,5% изражено на
безводну супстанцу
Бијели безмирисни кристали, грануле или кристални
прах

Идентификација
Тест на натријум

Позитиван

Тест на фосфат

Позитиван
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Растворљивост

Потпуно растворљив у води. Нерастворљив у етанолу

pH

Између 11,5 и 12,5 (1% воденог раствора)

Чистоћа
Губитак жарењем

Материје нерастворљиве у води

Након два сата сушења на 120ºC а потом жарења 30
минута на око 800ºC, губици у тежини су сљедећи:
безводни највише до 2,0%, моно хидрат највише до
11,0%, додекахидрат: између 45,0% и 58,0%
Највише 0,2% у односу на безводну супстанцу

Флуориди

Највише 10mg/kg (изражено као флуор )

Арсен

Највише 1mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Олово

Највише 1mg/kg

Жива

Највише 1mg/kg

Е 340 (I) МОНОКАЛИЈУМ ФОСФАТ
Монобазни калијум фосфат
Синоними
Монокалијум моно фосфат
Калијум ортофосфат
Дефиниција
Einecs

231-913-4

Хемијско име

Калијум дихидроген фосфат
Монокалијум дихидроген ортофосфат
Монокалијум дихидроген моно фосфат

Хемијска формула

КH2PО4

Молекулска маса

136,09

Анализа

Садржи најмање 98,0% након сушења 4 сата на 105ºC

Опис

Садржај P2О5 између 51,0% и 53,0% у односу на
безводну супстанцу
Безмирисни, безбојни кристали или бијели зрнасти
или кристални прах

Идентификација
Тест на калијум

Позитиван

Тест на фосфат

Позитиван

Растворљивост

Потпуно растворљив у води. Нерастворљив у етанолу

pH

Између 4,2 и 4,8 (1% воденог раствора)

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 2,0% (105ºC, 4 сата)

Супстанце нерастворљиве у води

Највише 0,2 % у односу на безводну супстанцу

Флуориди

Највише 10 mg/kg (изражено као флуор)

Арсен

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg
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Олово

Највише 1 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 340 (II) ДИКАЛИЈУМ ФОСФАТ
Синоними

Дикалијум моно фосфат
Секундарни калијум фосфат
Дикалијум кисели фосфат
Дикалијум ортофосфат
Двобазни калијум фосфат

Дефиниција
Einecs

231-834-5

Хемијско име

Дикалијум хидроген моно фосфат
Дикалијум хидроген фосфат
Дикалијум хидроген ортофосфат

Хемијска формула

К2HPО4

Молекулска маса

174,18

Анализа

Садржи најмање 98% након 4 сата сушења на 105ºC

Опис

Садржај P2О5 између 40,3% и 41,5% у односу на
безводну супстанцу
Безбојни или бијели зрнаст прах, кристали или масе;
хигроскопна сусптанца растапајућа на ваздуху

Идентификација
Тест на калијум

Позитиван

Тест на фосфат

Позитиван

Растворљивост

Лако растворљив у води. Нерастворљив у етанолу

pH

Између 8,7 и 9,4 (1% воденог раствора)

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 2,0% (105ºC, 4 сата)

Материје нерастворљиве у води

Највише 0,2% на безводну супстанцу

Флуориди

Највише 10 mg/kg (изражено као флуор)

Арсен

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Олово

Највише 1 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 340 (III) ТРИКАЛИЈУМ ФОСФАТ
Синоними

Калијум фосфат
Тробазни калијум фосфат
Трикалијум ортофосфат

Дефиниција
Einecs

231-907-1

Хемијско име

Трикалијум моно фосфат

397

„Службени гласник БиХ“, број 33/18 од 22.5.2018. године
Трикалијум фосфат
Трикалијум ортофосфат
Хемијска формула

Безводни: К3PО4
Хидратисан : К3PО4 × nH2О (n = 1 или 3)

Молекулска маса

212,27 (безводни)

Анализа

Садржи најмање 97% израчунато на изжарену
супстанцу
Садржај P2О5 између 30,5% и 34,0% на основу
остатака након спаљивања
Безбојни или бијели, безмирисни хигроскопни
кристали или грануле. Хидратисани облици који се
јављају су моно хидрат и трихидрат

Опис
Идентификација
Тест на калијум

Позитиван

Тест на фосфат

Позитиван

Растворљивост

Лако растворљив у води. Нерастворљив у етанолу

pH

Између 11,5 и 12,3 (1% воденог раствора)

Чистоћа
Губитак жарењем
Материје нерастворљиве у води

Безводни: највише до 3,0%; хидратисан: највише до
23,0%. Одређено сушењем један сат на 105 ºC а затим
жарењем 30 минута на око 800 ºC ± 25 ºC
Највише 0,2% у односу на безводну супстанцу

Флуориди

Највише 10 mg/kg (изражено као флуор)

Арсен

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Олово

Највише 1 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 341 (I) МОНОКАЛЦИЈУМ ФОСФАТ
Синоними

Монобазни калцијум фосфат
Монокалцијум ортофосфат

Дефиниција
Einecs

231-837-1

Хемијско име

Калцијум дихидроген фосфат

Хемијска формула

Безводни: Cа(H2PО4)2
Монохидрат: Cа(H2PО4)2 × H2О

Молекулска маса

234,05 (безводни)
252,08 (моно хидрат)

Анализа

Опис

Садржи најмање 95% у односу на осушену супстанцу
Садржај P2О5 између 55,5% и 61,1% у односу на
безводну супстанцу
Зрнаст прах или бијели, растапајући кристали или
грануле

Идентификација
Тест на калцијум

Позитиван
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Тест на фосфат

Позитиван

Садржај CaO

Између 23,0% и 27,5% (анхидрид)
Између 19,0% и 24,8% (моно хидрат)

Чистоћа
Губитак сушењем

Анхидрид: највише 14% након 4 сата сушења на 105ºC
Монохидрат: највише 17,5% након 4 сата на 105ºC

Губитак жарењем

Флуориди

Анхидрид: највише 17,5% након 30 минута жарења на
800 ºC ± 25 ºC
Монохидрат: највише 25,0 % након 1 сат сушења на
105 ºC, а затим жарењем 30 минута на 800 ºC ± 25 ºC
Највише 30 mg/kg (изражено као флуор)

Арсен

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Олово

Највише 1 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Алуминијум

Највише 70 mg/kg (само ако се додаје храни за
дојенчад и малу дјецу)
Највише 200 mg/kg (за све намјене осим хране за
дојенчад и малу дјецу)

Е 341 (II) ДИКАЛЦИЈУМ ФОСФАТ
Синоними

Двобазни калцијум фосфат
Дикалцијум ортофосфат

Дефиниција
Einecs

231-826-1

Хемијско име

Калцијум моно хидроген фосфат
Калцијум хидроген ортофосфат
Секундарни калцијум фосфат

Хемијска формула

Безводни: CаHPО4
Дихидрат: CаHPО4 × 2H2О

Молекулска маса

136,06 (анхидрид)
172,09 (дихидрат)

Анализа

Опис

Дикалцијум фосфат, након сушења 3 сата на 200ºC,
садржи најмање 98% и највише до еквивалентно 102%
CаHPО4
Садржај P2О5 између 50,0% и 52,5% у односу на
безводну супстанцу
Бијели кристали или зрнца, зрнаст прах или прах

Идентификација
Тест на калцијум

Позитиван

Тест на фосфат

Позитиван

Растворљивости

Умјерено растворљив у води. Нерастворљив у етанолу

Чистоћа
Губитак жарењем

Највише 8,5% (безводни), или 26,5% (дихидрат) након
жарења 30 минута на 800 ºC ± 25 ºC
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Флуориди

Највише 50 mg/kg (изражено као флуор)

Арсен

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Олово

Највише 1 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Алуминијум

Највише 100 mg/kg за анхидровани облик и највише
80 mg/kg за дихидратни облик (само ако се даје храни
за дојенчад и малу дјецу).
Највише 200 mg/kg за анхидровани облик и
дихидратни облик ( за све намјене осим за дојенчад и
малу дјецу).Наведено вриједи од 1.Априла 2015.

Е 341 (III) ТРИКАЛЦИЈУМ ФОСФАТ
Синоними

Калцијум фосфат, тробазни
Калцијум ортофосфат
Пентакалцијум хидрокси моно фосфат
Калцијум хидроксиапатит

Дефиниција

Einecs

Трикалцијум фосфат се састоји од различитих
мјешавина
калцијум
фосфата
добијених
неутрализацијом фосфорне
киселине калцијум
хидроксидом и приближни састав му је 10CаО·
3P2О5·H2О
235-330-6 (Пентакалцијум хидрокси моно фосфат)
231-840-8 (Калцијум ортофосфат)

Хемијско име

Пентакалцијум хидрокси моно фосфат
Трикалцијум моно фосфат

Хемијска формула

Cа5(PО4)3 × ОH или Cа3(PО4)2

Молекулска маса

502 или 310

Анализа

Садржи најмање 90% у односу на изжарену супстанцу

Опис

Садржај P2О5 између 38,5% и 48,0% у односу на
безводну супстанцу
Бијели, безмирисни прах који је стабилан на ваздуха

Идентификација
Тест на калцијум

Позитиван

Тест на фосфат

Позитиван

Растворљивост

Практично нерастворљив у води; нерастворљив у
етанолу, растворљив у разблаженој хлороводоничној
и азотној киселини

Чистоћа
Губитак жарењем

Највише 8% након пола сата жарења на 800ºC ± 25ºC,

Флуориди

Највише 50 mg/kg (изражено као флуор)

Арсен

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Олово

Највише 1 mg/kg

400

„Службени гласник БиХ“, број 33/18 од 22.5.2018. године
Жива

Највише 1 mg/kg

Алуминијум

Највише 150 mg/kg (само ако се додаје храни за
дојенчад и малу дјецу).
Највише 200 mg/kg (за све намјене осим за дојенчад и
малу дјецу).Наведено вриједи од 1.Априла 2015.

Е 343(I) МОНОМАГНЕЗИЈУМ ФОСФАТ
Синоними

Магнезијумдихидрогенфосфат
Магнезијумфосфат, моно базни
Мономагнезијум ортофосфат

Дефиниција
Einecs

236-004-6

Хемијско име

Мономагнезијумдихидрогенмоно фосфат

Хемијска формула

Mg(H2PО4)2 × nH2О (гдје је n = 0 до 4)

Молекулска маса

218,30 (безводни)

Анализа

Најмање 51,0% након жарења израчунато као P2О5 у
односу на изжарену супстанцу (8000C ± 25 ºC, 30
минута)
Бијели, безмирисни, кристални прах, слабо
растворљив у води

Опис
Идентификација
Тест на магнезијум

Позитиван

Тест на фосфат

Позитиван

Садржај MgО

Најмање 21,5% након жарења или у односу на
безводну супстанцу (105 оC, 4 сата)

Чистоћа
Флуориди

Највише 10 mg/kg (као флуор)

Арсен

Највише 1 mg/kg

Олово

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 343(II) ДИМАГНЕЗИЈУМ ФОСФАТ
Синоними

Магнезијум-хидрогенфосфат
Магнезијум-фосфат, двобазни
Димагнезијум ортофосфат
Секундарни магнезијумфосфат

Дефиниција
Einecs

231-823-5

Хемијско име

Димагнезијум-моно хидрогенмонофосфат

Хемијска формула

MgHPО4 × nH2О (гдје је n = 0 - 3)

Молекулска маса

120,30 (безводни)

Анализа

Најмање 96% након жарења на 800 0C ± 25 ºC за 30
минута
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Опис

Бијели, безмирисни,
растворљив у води

кристални

прах,

слабо

Идентификација
Тест на магнезијум

Позитиван

Тест на фосфат

Позитиван

Садржај MgО

Најмање 33,0 % у односу на безводну супстанцу
(1050C, 4 сата)

Чистоћа
Флуориди

Највише 10 mg/kg (као флуор)

Арсен

Највише 1 mg/kg

Олово

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 350 (I) НАТРИЈУМ МАЛАТ
Синоними

Натријумова со јабучне киселине

Дефиниција
Einecs
Хемијско име
Хемијска формула

Динатријум
DL-малат,
динатријумова
хидроксибутандионске киселине
Хемихидрат: C4H4Nа2О5 × ½H2О

со

Трихидрат: C4H4Nа2О5 × 3H2О
Молекулска маса

Хемихидрат: 187,05
Трихидрат: 232,10

Анализа
Опис

Садржи најмање 98,0% у односу на безводну
супстанцу
Бијели кристални прах или грудвице

Идентификација
Тест на 1,2-дикарбоксилну
киселину
Тест на натријум

Позитиван

Стварање азо боје

Позитивно

Растворљивост

Лако растворљив у води

Позитиван

Чистоћа
Губитак сушењем

Хемихидрат: највише до 7,0 % (130 ºC, 4 сата)
Трихидрат: 20,5 % - 23,5 % (130 ºC, 4 сата)

Алкалитет

Највише 0,2% као Nа2CО3

Фумарна киселина

Највише 1,0%

Малеинска киселина

Највише 0,05%

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg
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Е 350 (II) НАТРИЈУМ ХИДРОГЕН МАЛАТ
Синоними

Мононатријумова со DL-јабучне киселине

Дефиниција
Einecs
Хемијско име
Хемијска формула

Мононатријум DL-малат,
хидрокси сукцинат
C4H5NаО5

Молекулска маса

156,07

Анализа

Садржи најмање 99,0% у односу на безводну
супстанцу
Бијели прах

Опис

мононатријум

2-DL-

Идентификација
Тест на 1,2-дикарбоксилну
киселину
Тест на натријум

Позитиван

Стварање азо боје

Позитивно

Позитиван

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 2,0% (110ºC, 3 сата)

Јабучна киселина

Највише 0,05%

Фумарна киселина

Највише 1,0%

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 351 КАЛИЈУМ МАЛАТ
Синоними

Калијумова со јабучне киселине

Дефиниција
Einecs
Хемијско име
Хемијска формула

Дикалијум
DL-малат,
Дикалијумова
хидроксибутандионске киселине
C4H4К2О5

Молекулска маса

210,27

Анализа

Садржи најмање 59,5%

Опис

со

Безбојни или готово безбојни водени раствор

Идентификација
Тест на 1,2-дикарбоксилну
киселину
Тест на калијум

Позитиван

Стварање азо боје

Позитивно

Позитиван

Чистоћа
Алкалитет

Највише 0,2% као К2CО3

Фумарна киселина

Највише 1,0%

Јабучна киселина

Највише 0,05%
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Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 352 (I) КАЛЦИЈУМ МАЛАТ
Синоними

Калцијумова со јабучне киселине

Дефиниција
Einecs
Хемијско име
Хемијска формула

Калцијум DL-малат, калцијум -α-хидроксисукцинат,
калцијумова со хидроксибутандионске киселине
C4H5CаО5

Молекулска маса

172,14

Анализа

Садржи најмање 97,5% у односу на безводну
супстанцу
Бијели прах

Опис
Идентификација
Тест на малат

Позитиван

Тест на 1,2 дикарбоксилну
киселину
Тест на калцијум

Позитиван

Стварање азо боје

Позитивно

Растворљивост

Слабо растворљив у води

Позитиван

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 2% (100ºC, 3 сата)

Алкалинитет

Највише 0,2% као CаCО3

Јабучна киселина

Највише 0,05%

Фумарна киселина

Највише 1,0%

Флуориди

Највише 30 mg/kg

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 352 (II) КАЛЦИЈУМ ХИДРОГЕН МАЛАТ
Синоними

Монокалцијумова со DL-јабучне киселине

Дефиниција
Einecs
Хемијско име
Хемијска формула
Анализа
Опис

Монокалцијум DL-малат,
хидроксисукцинат
(C4H5О5)2Cа

моно

калцијум

2-DL-

Садржи најмање 97,5% у односу на безводну
супстанцу
Бијели прах

Идентификација
Тест на 1,2 дикарбоксилну

Позитиван
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киселину
Тест на калцијум

Позитиван

Стварање азо боје

Позитивно

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 2,0% (110 ºC, 3 сата)

Јабучна киселина

Највише 0,05 %

Фумарна киселина

Највише 1,0 %

Флуориди

Највише 30 mg/kg

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 353 МЕТАВИНСКА КИСЕЛИНА
Синоними

Дивинска киселина

Дефиниција
Einecs
Хемијско име

Метавинска киселина

Хемијска формула

C4H6О6

Анализа

Најмање 99,5%

Опис

Кристали или прашак бијеле или жућкасте боје. Лако
се топи; слабог мириса на каремел.

Идентификација
Растворљивост

Веома добро растворљив у води и етанолу.

Идентификација

Ставити узорак од 1 до 10 mg ове супстанце у
епрувету са 2 ml концентроване сумпорне киселине и
2 капи сулфо-резорцинол реагенса. При загријавању
до 150 ºC, појављује се интензивна љубичаста боја.

Чистоћа
Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 354 КАЛЦИЈУМ ТАРТАРАТ
Синоними

L-Калцијум тартарат

Дефиниција
Einecs
Хемијско име

Калцијум L(+)-2,3-дихидроксибутандиоат дихидрат

Хемијска формула

C4H4CаО6 × 2H2О

Молекулска маса

224,18

Анализа

Најмање 98,0%

Опис

Фини кристални прах бијеле или готово бијеле боје
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Идентификација
Растворљивост

Специфична ротација

Слабо растворљив у води. Растворљивост приближно
0,01 g/100 ml воде (20ºC). Умјерено растворљив у
етанолу. Слабо растворљив у диетил етру. Растворљив
у киселинама.
[α]d20 +7,0º до +7,4º (0,1 % у 1N HCl раствору)

pH

Између 6,0 и 9,0 (5% суспензија)

Чистоћа
Сулфати

Највише 1 g/kg (као H2SО4)

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 355 АДИПИНСКА КИСЕЛИНА
Синоними
Дефиниција
Einecs

204-673-3

Хемијско име
Хемијска формула

Хександионска
киселина
C6H10О4

Молекулска маса

146,14

Анализа

Садржи најмање 99,6%

Опис

киселина,

1,4-бутандикарбоксилна

Бијели безмирисни кристали или кристални прах без
мириса

Идентификација
Температура топљења

151,5-154,0ºC

Растворљивост

Слабо растворљив у води. Лако растворљив у етанолу

Чистоћа
Вода

Највише 0,2% (Karl Fischer метода)

Сулфатни пепео

Највише 20 mg/kg

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 356 НАТРИЈУМ АДИПАТ
Дефиниција
Einecs

231-293-5

Хемијско име

Натријум адипат

Хемијска формула

C6H8Nа2О4

Молекулска маса

190,11

Анализа

Садржи најмање 99,0% у односу на безводну
супстанцу
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Опис

Бијели кристали или кристални прах без мириса

Идентификација
Температура топљења

151 ºC-152 ºC (за адипинску киселину)

Растворљивост

Око 50 g/100 ml воде (20 ºC)

Тест на натријум

Позитиван

Чистоћа
Садржај воде

Највише 3% (Karl Fischer )

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 357 КАЛИЈУМ АДИПАТ
Синоними
Дефиниција
Einecs

242-838-1

Хемијско име

Калијум адипат

Хемијска формула

C6H8К2О4

Молекулска маса

222,32

Анализа

Садржи најмање 99,0% у односу на безводну
супстанцу
Бијели кристали или кристални прах без мириса

Опис
Идентификација
Температура топљења

151ºC-152ºC (за адипинску киселину)

Растворљивост

Око 60 g/100 ml воде (20ºC)

Тест на калијум

Позитиван

Чистоћа
Вода

Највише 3 % (Karl Fischer )

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 363 ЋИЛИБАРНА КИСЕЛИНА
Дефиниција
Einecs

203-740-4

Хемијско име

Бутандионска киселина

Хемијска формула

C4H6О4

Молекулска маса

118,09

Анализа

Садржај од најмање 99,0%

Опис

Безбојни или бијели, безмирисни кристали

Идентификација

407

„Службени гласник БиХ“, број 33/18 од 22.5.2018. године
Температура топљења

Између 185,0ºC и 190,0ºC

Чистоћа
Остатак после жарења

Највише 0,025% (800 ºC, 15 min.)

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 380 ТРИАМОНИЈУМ ЦИТРАТ
Синоними

Тробазни амонијум цитрат

Дефиниција
Einecs

222-394-5

Хемијско име
Хемијска формула

Триамонијум
со
трикарбоксилна киселина
C6H17N3О7

Молекулска маса

243,22

Анализа

Садржи најмање 97,0%

Опис

2-хидроксипропан-1,2,3-

Бијели до готово бијели кристали или прах

Идентификација
Тест на амонијак

Позитиван

Тест на цитрат

Позитиван

Растворљивост

Лако растворљив у води

Чистоћа
Оксалат

Највише 0,04% (као оксална киселина)

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 385 КАЛЦИЈУМ ДИНАТРИЈУМ ЕТИЛЕНДИАМИНТЕТРААЦЕТАТ
Синоними

Калцијум динатријум ЕДТА
Калцијум динатријум едетат

Дефиниција
Einecs

200-529-9

Хемијско име

N,N′-1,2-Етандиилбис [N-(карбоксиметил )-глицинат]
[(4-)-О,О',ОN,ОN]калциат(2)-динатријум
Калцијум динатријум етилендиаминтетра ацетат
Калцијум динатријум (етилендинитрило)тетра ацетат

Хемијска формула

C10H12О8CаN2Nа2 × 2H2О

Молекулска маса

410,31

Анализа

Садржи најмање 97% у односу на безводну супстанцу

Опис

Бијела, безмирисна кристална зрнца или бијели до
готово бијели прах, слабо хигроскопан
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Идентификација
Тест на натријум

Позитиван

Тест на калцијум

Позитиван

Хелатна активност на металне
јоне позитивна
pH

Позитивна
Између 6,5 и 7,5 (1% воденог раствора)

Чистоћа
Садржај воде

5 до 13 % (Karl Fischer метода)

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 392 ЕСКТРАКТИ РУЗМАРИНА
Синоними

Екстракт листа рузмарина (антиоксиданс)

Дефиниција

Einecs

Есктракти рузмарина садрже неколико састојака који
доказано показују антиоксидативне учинке. Ти
састојци углавном припадају разредима фенолних
киселина,
флавоноида,
дитерпеноида.
Осим
антиоксидативних састојака, екстракти могу да
садрже и тритерпене и материјал издвојив у
органским растварачима који је тачно дефинисан у
сљедећој спецификацији.
283-291-9

Хемијско име

Екстракт рузмарина (Rosmarinus officinalis)

Опис

Антиоксиданс екстракта листа рузмарина добија се
екстракцијом листова биљке Rosmarinus officinalis
помоћу растварача одобреног за употребу у храни.
Екстракти се потом могу дезодорирати или
деколорисати. Екстракти се могу стандардизовати.

Идентификација
Референтна антиоксидантна
једињења: фенолни дитерпени
Референтна кључна испарљива
једињења
Густоћа
Растворљивост

Карнозинска киселина (C20H28О4) и карнозол
(C20H26О4) (који садрже најмање 90% укупних
фенолних дитерпена)
Борнеол, борнил ацетат, камфор, 1,8-цинеол, вербенон
> 0,25 g/ml
Нерастворљив у води

Чистоћа
Губитак сушењем

<5%

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

1 — Екстракти рузмарина произведени из осушених листова рузмарина екстракцијом у
ацетону
Екстракти рузмарина добијају се из осушених листова
Опис
рузмарина екстракцијом у ацетону, филтрацијом,
пречишћавањем и упаравањем растварача, након чега
слиједи сушење и просијавање да се добије фини прах
или течност.
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Идентификација
Садржај референтних
антиоксидантних једињења
Однос антиоксиданса и
испарљивих једињења

≥ 10 % m/m, изражено као збир карнозинске киселина
и карнозола
(Укупан % m/m карнозинске киселине и карнозола) ≥
15 ( % m/m референтних испарљивих материја)*
(* као % укупних испарљивих једињења у екстракту,
мјерено гасном хроматографијом — масеном
спектрометријом, метода „GC-MSD‖)

Чистоћа
Остаци растварача

Ацетон: највише 500 mg/kg

2 — Екстракти рузмарина произведени екстракцијом осушених листова рузмарина
помоћу суперкритичног угљен диоксида.
Екстракти рузмарина произведени из осушених
Опис
листова рузмарина издвојени помоћу суперкритичног
угљен диоксида уз малу количину етанола као
средством за увођење.
Идентификација
Садржај референтних
антиоксидантних једињења
Однос антиоксиданса и
испарљивих једињења

≥ 13 % m/m, изражено као збир карнозинске киселине
и карнозола
(Укупан % m/m карнозинске киселине и карнозола) ≥
15 (%m/m референтних кључних испарљивих
материја)*
(*као постотак укупних испарљивих материја у
екстракту, мјерено гасном хроматографијом —
масеном спектрометријом, метода „GC-MSD‖)

Чистоћа
Остаци растварача

Етанол: највише 2%

3 — Екстракти рузмарина произведени из деодорисаног (ароматичног) етанолног
екстракта рузмарина.
Екстракти рузмарина произведени из деодорисаног
Опис
етанолског екстракта рузмарина. Екстракти се могу
додатно пречистити, на примјер обрадом активним
угљем и/или молекуларном дестилацијом. Екстракти
могу да буду суспендовани у одговарајућим
одобреним носачима или осушити распршивањем.
Идентификација
Садржај референтних
антиоксидантних једињења
Однос антиоксиданса и
испарљивих једињења

≥ 5 % m/m, изражено као збир карнозинске киселине и
карнозола
(Укупан % m/m карнозинске киселине и карнозола) ≥
15 (% m/m референтних испарљивих материја)*
(*као постотак укупних испарљивих материја у
екстракту, мјерено гасном хроматографијом —
масеном спектрометријом, метода „GC-MSD‖)

Чистоћа
Остаци растварача

Етанол: највише 500 mg/kg

4 — Есктракти рузмарина деколорисани и деодорисани, добијени екстракцијом у два
корака помоћу хексана и етанола.
Екстракти рузмарина добијени из деодорисаног
Опис
(ароматичног) етанолног екстракта рузмарина
подвргавају се екстракцији у хексану. Екстракти се
могу додатно пречистити, на примјер обрадом
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активним угљем и/или молекуларном дестилацијом.
Екстракти
могу
да
буду
суспендовани
у
одговарајућим одобреним носачима или осушити
распршивањем.
Идентификација
Садржај референтних
антиоксидантних једињења
Однос антиоксиданса и
испарљивих једињења

≥ 5 % m/m , изражено као збир карнозинске киселина
и карнозола
(Укупан % m/m карнозинске киселина и карнозола) ≥
15 ( % m/m референтних испарљивих материја)*
(*као постотак укупних испарљивих материја у
екстракту, мјерено гасном
хроматографијом —
масеном спектрометријом, метода „GC-MSD‖)

Чистоћа
Остаци растварача

Хексан: највише 25 mg/kg
Етанол: највише 500 mg/kg

Е 400 АЛГИНСКА КИСЕЛИНА
Синоними
Дефиниција

Einecs

Линеарни гликуроногликан који се састоји углавном
од јединица β-(1-4) везаних D-мануронске и α-(1-4) Lгулуронске киселине у пиранозном облику.
Хидрофилан колоидан угљени хидрат екстрахује се
употребом разблажене базе из природних сојева
различитих врста смеђих морских алги (Phaeophyceae)
232-680-1

Хемијско име
Хемијска формула

(C6H8О6)n

Молекулска маса

10 000 - 600 000 (типичан просјек)

Анализа

Алгинска киселина даје, у односу на безводну
супстанцу, најмање 20 % и највише до 23 % угљен
диоксида (CО2), што је еквивалентно најмање 91 % и
највише до 104,5% алгинске киселине (C6H8О6)n
(израчунато према еквивалентном односу маса од 200)
Алгинска киселина јавља се у кончастом,
крупнозрнастом, зрнастом и прашкастом облику. Она
је бијела до жућкасто смеђа и скоро безмирисна

Опис
Идентификација
Растворљивост
Тест таложења калцијум
хлоридом

Тест таложења амонијум
сулфата

Нерастворљива у води и органским растварачима,
споро растворљива у растворима натријум карбоната,
натријум хидроксида и тринатријум фосфата
У 0,5% раствор узорка у 1М раствору натријум
хидроксида, додати 1/5 његове запремине 2,5%
раствора калцијум хлорида. Формира се волуминозан,
желатинозан талог. Овај тест одваја алгинску
киселину од акација гуме, натријум карбоксиметил
целулозе,
карбоксиметил
скроба,
карагенана,
желатина, гати гуме, караја гуме, гуме из сјемена
рогача, метил целулозе и трагакантгуме
У 0,5% раствор узорка у 1М раствору натријум
хидроксида, додати једну половину његове запремине
засићеног раствора амонијум сулфата. Не формира се

411

„Службени гласник БиХ“, број 33/18 од 22.5.2018. године

Бојена реакција

pH

талог. Овај тест одваја алгинску киселину од агара,
натријум карбоксиметил целулозе, карагенана, деестерификованог пектина, желатина, гуме из сјемена
рогача, метил целулозе и скроба
Растворити што је могуће потпуније 0,01g узорка
мућкањем са 0,15 ml 0,1N натријум хидроксидом и
додати 1 ml киселог раствора гвожђе сулфата. У року
од 5 минута, настаје вишња црвена боја која коначно
постане тамно љубичаста
Између 2,0 и 3,5 (3% - тна суспензија)

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 15% (105 ºC, 4 сата)

Сулфатни пепео

Највише 8% у односу на безводну супстанцу

Натријум хидроксид (1 М
раствор) нерастворљиве
материје
Формалдехид

Највише 2% у односу на безводну супстанцу

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 5 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Највише 50 mg/kg

Микробиологија
Укупан број микроорганизама

Највише до 5 000 колонија/g

Квасци и плијесни

Највише до 500 колонија/g

Esherichia coli

Одсутна у 5 g

Salmonella spp.

Одсутна у 10 g

Е 401 НАТРИЈУМ АЛГИНАТ
Синоними
Дефиниција
Einecs
Хемијско име

Натријумова со алгинске киселине

Хемијска формула

(C6H7NаО6)n

Молекулска маса

10 000-600 000 (типични просјек)

Анализа

Даје, у односу на безводну супстанцу, најмање 18% и
највише до 21% угљен диоксида што одговара
најмање 90,8% и највише до 106,0% натријум
алгината (израчунато према еквивалентном односу
маса од 222)
Бијели до жућкасти кончаст или зрнаст прах, скоро
без мириса.

Опис
Идентификација
Тест за натријум

Позитиван

Тест на алгинску киселину

Позитиван

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 15% (105 ºC, 4 сата)
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Материје нерастворљиве у води

Највише 2% у односу на безводну супстанцу

Формалдехид

Највише 50 mg/kg

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 5 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Микробиологија
Укупни број микроорганизама

Највише до 5 000 колонија/g

Квасци и плијесни

Највише до 500 колонија/g

Escherichia coli

Одсутна у 5g

Salmonella spp.

Одсутна у 10g

Е 402 КАЛИЈУМ АЛГИНАТ
Синоними
Дефиниција
Einecs
Хемијско име

Калијумова со алгинске киселине

Хемијска формула

(C6H7КО6)n

Молекулска маса

10 000-600 000 (типичан просјек)

Анализа

Даје, у односу на безводну супстанцу, најмање 16,5%
и највише до 19,5% угљен диоксид а што одговара
најмање 89,2% и највише до 105,5% калијум алгината
(израчунато према еквивалентном односу маса од 238)
Бијели до жућкасти кончаст или зрнаст прах, скоро
без мириса

Опис
Идентификација
Тест на калијум

Позитиван

Тест на алгинску киселину

Позитиван

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 15 % (105 ºC, 4 сата)

Материје нерастворљиве у води

Највише 2% у односу на безводну супстанцу

Формалдехид

Нејвише 50 mg/kg

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 5 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Микробиологија
Укупан број микроорганизама

Највише 5 000 колонија/g

Квасци и плијесни

Највише 500 колонија/g

Esherichia coli

Одсутна у 5g

Salmonella spp.

Одсутна у 10g
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Е 403 АМОНИЈУМ АЛГИНАТ
Синоними
Дефиниција
Einecs
Хемијско име

Амонијумова со алгинске киселине

Хемијска формула

(C6H11NО6)n

Молекулска маса

10 000-600 000 (типичан просјек)

Анализа

Даје, у односу на безводну супстанцу, најмање 18% и
највише до 21% угљен диоксид што одговара најмање
88,7% и највише до 103,6% амонијум алгината
(израчунато према еквивалентном односу маса од 217)
Бијели до жућкасти кончаст или зрнаст прах

Опис
Идентификација
Тест на амонијак

Позитиван

Тест на алгинску киселину

Позитиван

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 15% (105 ºC, 4 сата)

Сулфатни пепео

Највише 7% на сушеној бази

Материје нерастворљиве у води

Највише 2% у односу на безводну супстанцу

Формалдехид

Највише 50 mg/kg

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Микробиологија
Укупан број микроорганизама

Највише 5 000 колонија/g

Квасци и плијесни

Највише 500 колонија/g

Esherichia coli

Одсутне у 5 g

Salmonella spp.

Одсутне у 10 g

Е 404 КАЛЦИЈУМ АЛГИНАТ
Синоними

Калцијумова со алгината

Дефиниција
Einecs
Хемијско име

Калцијумова со алгинске киселине

Хемијска формула

(C6H7Cа1/2О6)n

Молекулска маса

10 000-600 000 (типичан просјек)

Анализа

Даје, у односу на безводну супстанцу , најмање 18% и
највише до 21% угљен диоксида што одговара
најмање 89,6% и највише до 104,5% калцијум
алгината (израчунато према еквивалентном односу
маса од 219)
Бијели до жућкасти кончаст или зрнаст прах, скоро

Опис
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без мириса
Идентификација
Тест на калцијум

Позитиван

Тест на алгинску киселину

Позитиван

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 15,0% (105 ºC, 4 сата)

Формалдехид

Највише 50 mg/kg

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 5 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Микробиологија
Укупан број микроорганизама

Највише 5 000 колонија/g

Квасци и плијесни

Највише 500 колонија/g

Esherichia coli

Одсутна у 5 g

Salmonella spp.

Одсутна у 10 g

Е 405 ПРОПАН-1,2-ДИОЛ АЛГИНАТ
Синоними

Хидроксипропил алгинат
1,2-пропандиолски естар алгинске киселине
Пропилен гликол алгинат

Дефиниција
Einecs
Хемијско име

Хемијска формула

Пропан-1,2-диол естар алгинске киселине; састав
варира у односу на степен естрификације и %
слободних и неутрализованих карбоксилних група у
молекулу
(C9H14О7)n (естерификован)

Молекулска маса

10 000-600 000 (типични просјек)

Анализа

Даје, у односу на безводну супстанцу, најмање 16% и
највише до 20% угљен диоксида (CО2 )
Бијели до жућкасти кончаст или зрнаст прах, готово
без мириса

Опис
Идентификација
Тест на 1,2-пропандиол

Позитиван (након хидролизе)

Тест на алгинску киселину

Позитиван (након хидролизе)

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 20% (105 ºC, 4 сата)

Укупни садржај пропан-1,2-диола

Најмање 15% и највише до 45%

Садржај слободног пропан-1,2диола
Материје нерастворљиве у води

Највише 15%

Формалдехид

Највише 50 mg/kg

Арсен

Највише 3 mg/kg

Највише 2% у односу на безводну супстанцу
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Олово

Највише 5 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Микробиологија
Укупан број микроорганизама

Највише до 5 000 колонија/g

Квасци и плијесни

Највише до 500 колонија/g

Esherichia coli

Одсутна у 5g

Salmonella spp.

Одсутна у 10g

Е 406 АГАР
Синоними

Гелоза
Јапански агар
Бенгалски, цејлонски, кинески или јапански желатин
Layor Carang

Дефиниција

Einecs

Агар је хидрофилни колоидни полисахарид који се
углавном састоји од јединица галактозе са правилном
измјеном L и D облика изомера. Те су хексозе
наизмјенично спојене са алфа-1,3 и бета-1,4 везама у
кополимер. На отприлике свакој десетој Dгалактопиранозној јединици једна од хидроксилних
група естерификована је сумпорном киселином која је
неутрализована калцијумом, магнезијумом, калијумом
или натријумом. Добија се екстракцијом из одређених
природних врста морских алги из фамилија
Gelidiaceae и Sphaerococcaceae и сродних црвених
алги из групе Rhodophyceae.
232-658-1

Хемијско име
Хемијска формула
Молекулска маса
Анализа
Опис

Гранична концентрација гела не би требала бити већа
од 0,25%
Агар је без мириса или благог карактеристичног
мириса. Несамљевен агар обично се појављује у
сноповима танких, мембранских и слијепљених трака
или у исјеченом, љуспастом или зрнастом облику.
Може бити свијетле жућкасто-наранџасте боје,
жућкасто-сиве боје до блиједожуте боје или може
бити безбојан. Жилав када је влажан, а крт када је
осушен. Смрвљени агар је бијеле до жуто-бијеле или
блиједожуте боје. У води под микроскопом, прах
агара изгледа прозирније. У раствору хлоралхидрата
агар изгледа прозирније него у води, више или мање
зрнасто, пругасто, углато и понекад садржи станице
диатома. Јачина гела може се стандардизовати
додавањем декстрозе и малтодекстрина или сахарозе.

Идентификација
Растворљивост

Нерастворљив у хладној води; растворљив у кључалој
води
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Чистоћа
Губитак сушењем

Највише до 22% (105 ºC, 5 сати)

Пепео

Највише до 6,5% у односу на безводну супстанцу
одређено на 550ºC
Највише до 0,5% одређено на 550ºC у односу на
безводну супстанцу

Пепео нерастворљив у киселини
(нерастворљив у приближно 3N
хлороводоничној киселини)
Нерастворљива материја (након
мијешања 10 минута у врућој
води)
Скроб

Највише до 1,0%

Арсен

Не може се детектовати сљедећом методом: у раствор
узорка концентрације 1/10, додати неколико капи
раствора јода. Не настаје плава боја
Растворити око 1g агара у 100 ml кључале воде и
оставити да се охлади до око 50ºC. У 5 ml раствора
додати 5 ml раствора тринитрофенола (1g безводног
тринитрофенола/100 ml). Не јавља се замућење у року
од 10 минута
Додати 5g агара у градуисаној мензуру од 100 ml,
допунити водом до линије, промијешати и оставити да
мирује на око 25ºC на 24 сата. Сипати садржај мензуре
кроз навлажену стаклену вуну, пуштајући да се вода
слијева у другу градуисану мензуру од 100 ml. Добија
се највише до 75 ml воде.
Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 5 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Желатин и други протеини

Апсорпција воде

Микробиологија
Укупан број микроорганизама

Највише 5 000 колонија/g

Квасци и плијесни

Највише 300 колонија/g

Esherichia coli

Одсутна у 5 g

Salmonella spp.

Одсутна у 5 g

Е 407 КАРАГЕНАН
Синоними

Комерцијални производи се продају под различитим
називима као што су:
—Гелоза ирске маховине
— Еушеман (од Eucheuma spp.)
— Иридофицан (од Irdidaea spp.)
— Хипнеан (од Hypnea spp.)
— Фурцелан или Дански агар (од Furcellaria
fastigiata)
— Карагенан (од Chondrus и Gigartina spp.)

Дефиниција

Карагенан се добија екстракцијом помоћу воде или
разријеђених алкалних раствора из природних врста
морских алги Gigartinaceae, Solieriaceae, Hypneaceae и
Furcellriaceae, из фамилија Rhodophyceae (црвених
морских алги).
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Einecs

Карагенан се углавном састоји од калијумових,
натријумових, магнезијумових и калцијумових соли
полисахаридних сулфатних естара галактозе и 3,6анхидрогалактозе. Те хексозе су наизмјенично
повезане α-1,3 и β-1,4 у кополимер.
Најзаступљенији полисахариди у карагенану означени
су као капа, јота и ламбда, у зависности од броја
сулфата по јединици која се понавља (нпр. 1, 2, 3
сулфат). Између капа и јота постоји континуум у
унутрашњем саставу које се разликују по броју
сулфата у јединицама које се понављају између 1 и 2.
За таложење могу да се користите само сљедећи
органски растварачи: метанол, етанол и пропан-2-ол.
Карагенан не смије да буде хидролизован или на
други начин хемијски деградиран.
Може бити присутан формалдехид као случајна
нечистоћа до максимално 5 mg/kg.
232-524-2

Хемијско име

Сулфатни естри полигалактозе

Хемијска формула
Молекулска маса
Анализа
Опис

Жућкасти до безбојни, груби до фини прах, готово без
мириса

Идентификација
Тест на галактозу

Позитиван

Тест на анхидрогалактозу

Позитиван

Тест на сулфат

Позитиван

Растворљивост

Растворљив у врућој води; нерастворљив у алкохолу
за 1,5% раствор

Чистоћа
Садржај растварача
Вискозност

Највише 0,1% метанола, етанола, пропан-2-ола,
појединачно или у комбинацији
Најмање 5 mPa.s (1,5% раствора на 75ºC)

Губитак сушењем

Највише 12% (105 ºC, 4 сата)

Сулфат

Најмање 15% и највише до 40 % у односу на безводну
супстанцу (као SО4)
Најмање 15% и највише до 40 % у односу на безводну
супстанцу на 550ºC
Највише 1% у односу на безводну супстанцу
(нерастворљив у 10% хлороводоничној киселини)
Највише 2% у односу на безводну супстанцу
(нерастворљив у 1% v/v сумпорној киселини)
Највише 5%

Пепео
Пепео нерастворљив у киселини
Материје нерастворљиве у
киселини
Карагенан мале молекулске масе
(фракције молекулске масе испод
50 kDa)
Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 5 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg
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Kадмијум

Највише 2 mg/kg

Микробиологија
Укупан број микроорганизама

Највише 5 000 колонија/g

Квасци и плијесни

Највише 300 колонија/g

Esherichia coli

Одсутна у 5g

Salmonella spp.

Одсутна у 10g

Е 407а ПРЕРАЂЕНА МОРСКА АЛГА ЕУШЕУМА
Синоними
Дефиниција

Опис

PES (скраћеница за прерађене морске алге еушеума)
PES добијен из врсте Euchema cotonii углавном се
назива капа PES и PES из Eucheme spinosum iota PES .
Прерађена морска алга Euchema добија се водено
алкалним (KOH) третманом из морских алги на
високој температури из морских алги Euchema cotonii
и Eucema spinosum из групе Rhodophyceae (црвене
морске алге) након чега се испира свјежом водом ради
уклањања нечистоћа и сушења да би се добио
продукт. Даље се пречишћавање може да се врши
испирањем алкохолом. Дозвољени алкохоли за прање
ограничени су на метанол, етанол или пропан-2-ол.
Производ се углавном састоји од калијумових,
натријумових, магнезијумових и калцијумових соли
полисахаридних сулфатних естара галактозе и 3,6анхидрогалактозе. Присутно је и до 15% алгал
целулозе. Пречишћена морска алга Euchema у
производу не смије да буде хидролизована или на
други начин хемијски деградирана. Може бити
присутан формалдехид до максимално 5 mg/kg.
Таман до жућкаст, груби до фини прах који је
практично без мириса

Идентификација
Тест на галактозу

Позитиван

Тест на анхидрогалактозу

Позитиван

Тест на сулфат

Позитиван

Растворљивост

Формира замућене вискозне суспензије са водом. 1,5%
раствор нерастворљив у етанолу

Чистоћа
Садржај растварача
Вискозност

Највише 0,1% метанола, етанола, пропан-2-ола,
појединачно или у комбинацији
Најмање 5mPa.s (1,5% раствора на 75ºC)

Губитак сушењем

Највише 12% (105ºC, 4 сата)

Сулфат

Најмање 15 % и највише до 40 % у односу на безводну
супстанцу (као SО4)
Најмање 15 % и највише до 40 % одређено у односу на
безводну супстанцу на 550 ºC
Највише 1% у односу на безводну супстанцу
(нерастворљиве у 10% хлороводоничној киселини)
Најмање 8 % и највише до 15% у односу на безводну
супстанцу (нерастворљива у 1%v/v сумпорној
киселини)

Пепео
Пепео нерастворљив у киселини
Материје нерастворљиве у
киселини

419

„Службени гласник БиХ“, број 33/18 од 22.5.2018. године
Карагенан мале молекулска маса
(фракције молекулске масе испод
50 kDa)
Арсен

Највише 5%

Олово

Највише 5 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 2 mg/kg

Највише 3 mg/kg

Микробиологија
Укупан број микроорганизама

Највише 5 000 колонија/g

Квасци и плијесни

Највише 300 колонија/g

Esherichia coli

Одсутна у 5g

Salmonella spp.

Одсутна у 10g

Е 410 ГУМА ИЗ СЈЕМЕНА РОГАЧА
Синоними

Гума рогачеве махуне
Алгароба гума

Дефиниција

Einecs

Представља брашно ендосперма сјемена природне
врсте рогачева дрвета Cerationia siliqua (L.) Taub.
(фам. Leguminosae). Углавном се састоји од
хидроколоидног полисахарида високе молекулске
масе који се састоји од галактопиранозних и
манопиранозних јединица међусобно повезаних
гликозидним везама, а који се хемијски може описати
као галактоманан
232-541-5

Хемијско име
Хемијска формула
Молекулска маса

50 000-3 000 000

Анализа

Садржај галактоманана од најмање 75%

Опис

Бијели до жућкасто-бијели прах, скоро без мириса

Идентификација
Тест на галактозу

Позитиван

Тест на манозу

Позитиван

Микроскопско испитивање

На стаклену плочицу ставити мало самљевеног узорка
у водени раствор који садржи 0,5% јода и 1% калијум
јодида и посматрати под микроскопом. Уочавају се
дугачке, цјевасте ћелије, одвојене или са малим
међупростором, чији је смеђи садржај много
неправилнијег облика него код гуар гуме. Гуар гума
има округле до крушколике ћелије које се међусобно
додирују. Садржај ћелија је жуте до смеђе боје.
Растворљив у врућој води, нерастворљив у етанолу

Растворљивост
Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 15% (105 ºC, 5 сати)

Пепео

Највише 1,2% одређено на 800ºC

Протеин (N × 6,25)

Највише 7%
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Материје нерастворљиве у
киселини
Скроб

Највише 4%

Арсен

Не може се детектовати сљедећом методом: у раствор
узорка концентрације 1/10, додати неколико капи
раствора јода. Не настаје плава боја.
Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Етанол и пропан-2-ол

Највише 1%, појединачно или у комбинацији

Е 412 ГУАР ГУМА
Синоними

Гума цијамопсис
Гуар брашно

Дефиниција

Einecs

Гуар гума ендосперм је сјемена природне врсте биљке
гуар, Cyamopsis tetragonolobus (L.) Taub. (породица
Leguminosae). Углавном се састоји од хидроколоидног
полисахарида високе молекулске масе, која се састоји
од галактопиранозних и манопиранозних јединица
међусобно повезаних гликозидним везама, а који се
хемијски може описати као галактоманан. Гума се
може дјелимично хидролизовати топлотном обрадом,
слабо киселим или алкалним оксидативним третманом
ради прилагођавања вискозитета.
232-536-0

Хемијско име
Хемијска формула
Молекулска маса

50 000-8 000 000

Анализа

Садржај галактоманана најмање 75%

Опис

Бијели до жућкасто-бијели прах, готово без мириса

Идентификација
Тест на галактозу

Позитиван

Тест на манозу

позитиван

Растворљивост

Растворљив у хладној води

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 15% (105ºC, 5 сати)

Пепео

Највише 5,5% одређено на 800ºC

Материје нерастворљиве у
киселини
Протеин

Највише 7%

Скроб
Органски пероксиди

Не може се детектовати сљедећом методом: у 1/10
раствору узорка дода се неколико капи раствора јода.
(Не настаје плава боја)
Највише 0,7 meq активног кисеоника/kg

Фурфурал

Највише 1 mg/kg

Пентахлорофенол

Највише 0,01 mg/kg

Највише 10% (фактор N × 6,25)
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Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Е 413 ТРАГАКАНТ
Синоними

Трагакант гума
Трагант

Дефиниција

Einecs

Представља је сушено излучење добијено из стабла и
грана
природних
лоза
Astragalus
gummifer
Labillardiere и других азијских врста Astragalus (фам.
Leguminosae). Састоји се углавном од полисахарида
велике молекулске масе (галактоарабана и киселих
полисахарида)
који,
при
хидролизи,
дају
галактуронску киселину, галактозу, арабинозу,
ксилозу и фукозу. Такође могу бити присутне мале
количине рамнозе и глукозе (настали из трагова
скроба и/или целулозе)
232-252-5

Хемијско име
Хемијска формула
Молекулска маса

Приближно 800 000

Анализа
Опис

Несамљевена трагакант гума јавља се као спљоштени,
влакнасти, прави или заобљени, или спирално
увијених комада дебљине 0,5-2,5 mm и до 3cm
дужине. Боја јој је бијела до свијетло жута али неки
комадићи могу имати црвену сјену. Дјелови су
рожнате текстуре, са кратким расцјепом. Без мириса је
и раствори имају бљутаво слузав укус. Прашкасти
трагакантис је бијеле до свијетло жуте или роза смеђе
(свијетла боја коже) боје

Идентификација
Растворљивост

1g узорка у 50 ml воде набубри и формира глатку,
густу, опалесцентну слуз; нерастворљив у етанолу и
не бубри у 60% (m/v) воденом етанолу

Чистоћа
Тест на караја гуму

Губитак сушењем

Негативан. Загријава се 1g у 20 ml воде док се не
формира слуз. Додати 5 ml хлороводоничне киселине
и поново загријати мјешавину 5минута. Нема
настанка трајне роза или црвене боје
Највише 16% (105ºC, 5сати)

Укупни пепео

Највише 4%

Пепео нерастворљив у киселини

Највише 0,5%

Материје нерастворљиве у
киселини
Арсен

Највише 2%

Олово

Највише 2 mg/kg

Највише 3 mg/kg
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Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Микробиологија
Salmonella spp.

Одсутна у 10g

Esherichia coli

Одсутна у 5g

Е 414 АКАЦИЈА ГУМА
Синоними

Гума арабика

Дефиниција

Акација гума је сушено излучење добивено из стабла
и грана природних лоза Acacia senegal (L) Willdenow
или сродних Acacia врста (фам. Leguminosae). Састоји
се углавном од полисахарида велике молекулске масе
и њихових калцијумових, магнезијумових и
калијумових соли, који при хидролизи дају арабинозу,
галактозу, рамнозу и глукуронску киселину
232-519-5

Einecs
Хемијско име
Хемијска формула
Молекулска маса

Приближно 350 000

Анализа
Опис

Несамљевена акација гума јавља се у облику бијелих
или жућкасто бијелих округлих комадића разних
величина или као угаони фрагменти и понекад је
помијешана са тамнијим фрагментима. Такође се
може наћи у облику бијелих до жућкасто-бијелих
љуспица, зрнаца, праха или спрејом осушеног
материјала.

Идентификација
Растворљивост

1g се раствара у 2 ml хладне воде стварајући раствор
који лако тече и даје киселу реакцију на лакмус,
нерастворљива у етанолу

Чистоћа
Губитак сушењем
Укупни пепео

Највише до 17% (105 ºC, 5 h) за зрнасти и највише до
10%
(105ºC,
4сата)
за
материјал
осушен
распршивањем
Највише до 4 %

Пепео нерастворљив у киселини

Највише до 0,5%

Материје нерастворљиве у
киселини
Скроб или декстрин

Највише до 1 %

Арсен

Провухати раствор гуме концентрације 1 у 50 и
охладити. У 5ml додати 1 кап раствора јода. Не
настаје ни плавкаста ни црвенкаста боја
У 10 ml раствора концентрације 1 у 50, додати око 0,1
ml раствора гвожђе хлорида (9g FеCl3×6H2О растворен
у 100 ml воде). Не настаје црна боја нити се формира
црни талог
Највише до 3 mg/kg

Олово

Највише до 2 mg/kg

Танин
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Жива

Највише до 1 mg/kg

Kадмијум

Највише до 1 mg/kg

Производи хидролизе

Маноза, ксилоза и галактуронска киселина нису
присутни (одређено хроматографијом)

Микробиологија
Salmonella spp.

Одсутна у 10g

Escherichia coli

Одсутна у 5g

Е 415 КСАНТАН ГУМА
Синоними
Дефиниција

Einecs

Ксантан гума је полисахаридна гума велике
молекулске масе произведена ферментацијом угљених
хидрата чистим културама природних сојева
Xanthomonas campestris, пречишћена етанолом или
пропан-2-олом, осушена и самљевена. Садржи Dглукозу и D-манозу као доминантне хексозне
јединице, уз D-глукуронску киселину и пирогрожђану
киселину, и припрема се као натријумова, калијумова
или калцијумова со. Његови раствори су неутрални.
234-394-2

Хемијско име
Хемијска формула
Молекулска маса

Приближно 1 000 000

Анализа

Даје, у односу на осушену супстанцу, најмање 4,2% и
највише до 5% CО2 што одговара између 91% и 108%
ксантан гуме
Прах крем боје

Опис
Идентификација
Растворљивост

Растворљив у води. Нерастворљив у етанолу

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 15% (105ºC, 2,5 сата)

Укупни пепео
Пирогрожђана киселина

Највише 16% у односу на безводну супстанцу
одређено на 650ºC након сушења 4 сата на 105ºC
Најмање 1,5%

Азот

Највише 1,5%

Етанол и пропан-2-ол

Највише 500 mg/kg појединачно или у комбинацији

Олово

Највише 2 mg/kg

Микробиологија
Укупан број микроорганизама

Највише 5 000 колонија/g

Квасци и плијесни

Највише 300 колонија/g

Esherichia coli

Одсутна у 5 g

Salmonella spp.

Одсутна у 10 g

Xanthomonas campestris

Нема живих ћелија у 1g
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Е 416 КАРАЈА-ГУМА
Синоними

Катило
Кадаја
Гума стеркулија
Стеркулија
Караја, гума караја
Куло
Кутера

Дефиниција

Einecs

Караја гума је сушено излучење добијено је из стабла
и грана природних сојева: Sterculia urens Roxburgh и
других врста Sterculia (фам. Sterculiaceae) или из
Cochlospermum gossypium A.P. De Candolle или других
врста Cochlospermum gossypium A.P (фам. Bixaceae).
Састоји се углавном од полисахарида велике
молекулске масе, које при хидролизи даје галактозу,
рамнозу и галактуронску киселину, уз незнатне
количине глукуронске киселине
232-539-4

Хемијско име
Хемијска формула
Молекулска маса
Анализа
Опис

Караја гума јавља се у комадићима различитих
величина и у изломљеним неправилним дијеловима
карактеристичог полу-кристалног изгледа. Боја јој је
свијетло жута до роза смеђа, прозирна је и рожната.
Прах караја гуме је свијетло сив до роза смеђи. Гума
има карактеристичан мирис сирћетне киселине

Идентификација
Растворљивост

Нерастворљива у етанолу

Бубрење у раствору етанола

Караја гума набубри у 60% етанолу у чему се
разликује од осталих гума

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише до 20% (105 ºC, 5 сати)

Укупни пепео

Највише до 8 %

Пепео нерастворљив у киселини

Највише до 1 %

Материје нерастворљиве у
киселини
Испарљива киселина

Највише до 3 %

Скроб

Не може се утврдити

Арсен

Највише до 3 mg/kg

Олово

Највише до 2 mg/kg

Жива

Највише до 1 mg/kg

Kадмијум

Највише до 1 mg/kg

Најмање 10% (као сирћетна киселина)
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Микробиологија
Salmonella spp.

Одсутна у 10g

Esherichia coli

Одсутна у 5g

Е 417 ТАРА ГУМА
Дефиниција

Einecs

Тара гума се добија мљевењем ендосперма сјемена
природних лоза Caesalpinia spinosa (фамилија
Leguminosae).
Састоји
се
првенствено
од
полисахарида велике молекулске масе који се састоје
углавном од галактомана. Главни ланац се састоји од
линеарног ланца јединица (1-4)-β-D-манопиранозе са
јединицама α-D-галактопиранозе повезаних (1-6)
везама. Однос манозе и галактозе у тара гуми је 3:1.
(У гуми из сјемена рогача тај однос је 4:1 а у гуар
гуми 2:1)
254-409-6

Хемијско име
Хемијска формула
Молекулска маса
Анализа
Опис

Бијели до бијело-жути прах готово без мириса

Идентификација
Растворљивост

Растворљива у води, нерастворљива у етанолу

Формирање гела

Воденом раствору узорка додати мале количине
натријум бората. Формира се гел.

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 15%

Пепео

Највише 1,5%

Материје нерастворљиве у
киселини
Протеин

Највише 2%

Скроб

Не може се утврдити

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Највише 3,5% (фактор N x 5,7)

Е 418 ГЕЛАН ГУМА
Синоними
Дефиниција

Гелан гума је полисахаридна гума велике молекулске
масе добијена ферментацијом угљених хидрата
чистим културама сојева Pseudomonas elodea,
прећишћена пропан-2-олом, осушена и самљевена.
Полисахаридни ланац велике молекулске масе се
углавном
састоји
од
понављених
јединица
тетрасахарида које се састоје из једне рамнозе, једне
глукуронске
киселине
и
двије
глукозе,
а
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Einecs

субституисани су са ацил (глицерил и ацетил) групама
као О-гликозидно везаним естрима. Глукуронска
киселина се неутрализује са мјешавином калијумових,
натријумових, калцијумових и магнезијумових соли
275-117-5

Хемијско име
Хемијска формула
Молекулска маса

Приближно 500 000

Анализа

Принос, у односу на осушену супстанцу, најмање
3,3% и не више од 6,8% изражено као CО2
Сивкастобијели прах

Опис
Идентификација
Растворљивост

Растворљив у води, формирајући вискозни раствор.
Нерастворљива у етанолу

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 15% након сушења (105ºC, 2,5 сати)

Азот

Највише 3%

Пропан-2-ол

Највише 750 mg/kg

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Микробиологија
Укупан број микроорганизама

Највише 10 000 колонија/g

Квасци и плијесни

Највише 400 колонија/g

Esherichia coli

Одсутне у 5g

Salmonella spp.

Одсутне у 10g

Е 420 (I) — СОРБИТОЛ
Синоними

D-глуцитол, D-сорбитол

Дефиниција

Einecs

Сорбитол се добија хидрогенизацијом D-глукозе.
Углавном се састоји од D-сорбитола. Према количини
D-глукозе, дио продуката који није D-сорбитол
састоји се од сродних супстанци попут манитола,
идитола, малтитола.
200-061-5

Хемијско име

D-глуцитол

Хемијска формула

C6H14О6

Молекулска маса

182.2

Анализа

Садржи најмање 97% укупних глицитола и најмање
91% D-сорбитола у односу на осушену супстанцу
(глицитоли су једињења са структурном формулом
CH2ОH-(CHОH)n-CH2ОH, гдје је ‗n‘ цијели број)
Бијели хигроскопни кристални прах, љуспице или

Опис
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Изглед воденог раствора
Идентификација

зрнца
Раствор је бистар

Растворљивост

Лако растворљив у води, слабо растворљив у етанолу

Температура топљења

88 до 102 ºC

Сорбитол моно бензилиден
дериват

На 5g узорка додати 7 ml метанола, 1 ml бензалдехида
и 1ml хлороводоничне киселине. Промијешати и
мућкати у механичкој мућкалици до појаве кристала.
Профилтрирати помоћу вакуума, растворити кристале
у 20ml кључале воде која садржи 1g натријум
бикарбоната, профилтрирати док је вруће, охладити
филтрат, профилтрирати помоћу вакуума, опрати са
5ml мјешавине метанола и воде (1у 2) и осушити на
ваздуху. Овако добијени кристали се топе између 173
и 179 ºC

Чистоћа
Садржај воде

Највише 1,5% (Karl Fischer метода)

Електрична проводљивост

Никл

Највише 20 µS/cm (на 20% раствора суве материје)
при температури од 200C
Највише до 0,3% изражено као глукоза у односу на
осушену супстанцу
Највише до 1% изражено као глукоза у односу на
осушену супстанцу
Највише до 2 mg/kg у односу на осушену супстанцу

Арсен

Највише до 3 mg/kg у односу на осушену супстанцу

Олово

Највише до 1 mg/kg у односу на осушену супстанцу

Редукујући шећери
Укупни шећери

Е 420 (II) — СОРБИТОЛ СИРУП
Синоними

D-глуцитол сируп

Дефиниција

Сорбитол сируп добијен хидрогенизацијом глукозног
сирупа, састоји се од D-сорбитола, D-манитола и
хидрогенизованих сахарида.
Дио производа који није D-сорбитол састоји се
углавном од хидрогенизованих олигосахарида
добијених хидрогенизацијом глукозног сирупа
кориштеног као сировина (у том случају сируп не
кристализује) или манитола. Мале количине
глицитола гдје је n ≤ 4 могу бити присутне (глицитоли
су једињења са структурном формулом CH2ОH(CHОH)n-CH2ОH, гдје је ‗n‘ цијели број).
270-337-8

Einecs
Хемјско име
Хемијска формула
Молекулска маса
Анализа

Садржи најмање 69% укупне чврсте материје и
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Опис

најмање 50% D-сорбитола у односу на безводну
супстанцу
Бистар и безбојан водени раствор

Идентификација
Растворљивост
Сорбитол моно бензилиден
дериват

Може се мијешати са водом, са глицеролом, и са
пропан-1,2-диолом
У 5 g узорка додати 7 ml метанола, 1 ml бензалдехида
и 1ml хлороводоничне киселине. Промијешати и
мућкати у механичкој мућкалици до појаве кристала.
Филтрирати помоћу вакуума, растворити кристале у
20ml кључале воде која садржи 1g натријум
бикарбоната, профилтрирати док је вруће, охладити
филтрат, профилтрирати помоћу вакуума, опрати са
5ml мјешавине метанола и воде (1у2) и осушити на
ваздуху. Овако добијени кристали се топе између 173
и 179 ºC

Чистоћа
Садржај воде

Највише до 31 % (Karl Fischer метода)

Електрична проводљивост

Највише 10µS/cm (на 20% раствора суве материје) при
температури од 20 0C
Највише до 0,3% изражено као глукоза на бази тежине
суве материје
Највише до 2mg/kg изражено на бази тежине суве
материје
Највише до 3mg/kg изражено на бази тежине суве
материје
Највише до 1mg/kg изражено на бази тежине суве
материје

Редукујући шећери
Никл
Арсен
Олово

Е 421 I. МАНИТОЛ ДОБИЈЕН ХИДРОГЕНИЗАЦИЈОМ
1. Манитол
Синоними

D-манитол

Einecs

Произведен каталитичком хидрогенизацијом раствора
угљених хидрата који садрже глукозу и/или фруктозу.
Производ садржи најмање 96% манитола. Дио
производа који није манитол углавном се састоји од
сорбитола (највише 2%), малтитола (највише 2%) и
изомалта (1,1 GPM (1-О- алфа-D-глукопиранозил-Dманитол дехидрат): највише 2% и 1,6 GPS (6-О-алфаD-глукопиранозил-D-сорбитол):
највише
2%).
Неспецифичне нечистоће не смију представљати више
од 0,1% појединачно.
200-711-8

Хемијско име

D-манитол

Хемијска формула

C6H14О6

Молекулска маса

182,2

Дефиниција
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Анализа
Опис

Садржи најмање 96,0% и највише 102% D-манитола у
односу на осушену супстанцу
Бијели, кристални прах без мириса

Идентификација
Растворљивост
Температура топљења

Растворљив у води, врло слабо растворљив у етанолу,
практично нерастворљив у етру
Између 164 и 169 ºC

Инфрацрвена апсорпциона
спектрометрија
Специфична ротација

Поређење са референтним стандардом, нпр. ЕP или
USP
[α] D20 + 23º до + 25º (раствор бората)

pH

Између 5 и 8 додати 0,5ml засићеног раствора калијум
хлорида у 10ml 10% m/v раствора узорка, а затим
измјерити pH вриједност

Чистоћа
Садржај воде

Највише 0,5% (Karl Fischer метода)

Електрична проводљивост
Редукујући шећери

Највише 20µS/cm (на 20% раствора суве материје) при
температури од 20ºC
Највише 0,3% (као глукоза)

Укупни шећери

Највише 1% (као глукоза)

Никл

Највише 2mg/kg

Олово

Највише 1mg/kg

II. Манитол произведен ферментацијом
Синоними

D-манитол

Дефиниција

Einecs

Добијен дисконтинуираном ферментацијом под
аеробним условима уз употребу стандардног соја
квасца Zygosaccharomyces rouxii. Дио производа који
није манитол углавном се састоји од сорбитола,
малтитола и изомалта.
200-711-8

Хемијско име

D-манитол

Хемијска формула

C6H14О6

Молекулска маса

182,2

Анализа

Најмање 99% у односу на осушену супстанцу

Опис

Бијели, кристални прах без мириса

Идентификација
Растворљивост
Температура топљења

Растворљив у води, врло слабо растворљив у етанолу,
практично нерастворљив у етру
Између 164 и 169ºC

Инфрацрвена апсорпциона
спектрометрија
Специфична ротација

Поређење са референтним стандардом, нпр. ЕP или
USP
[α]D20+ 23º до + 25º (раствор бората)

pH

Између 5 и 8
Додати 0,5 ml засићеног раствора калијум хлорида у
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10ml 10% m/v раствора узорка, а потом измјерити pH
вриједност
Чистоћа
Арабитол

Највише 0,3%

Садржај воде

Највише 0,5% (метода Karl Fischer)

Електрична проводљивост
Редукујући шећери

Највише 20 µS/ cm (на 20% раствора суве материје)
при температури од 20ºC
Највише 0,3% (као глукоза)

Укупни шећери

Највише 1% (као глукоза)

Олово

Највише 1 mg/kg

Микробиологија
Аеробне мезофилне бактерије

Највише 1 000 колонија/g

Колиформне бактерије

Одстутне у 10g

Salmonella

Одсутна у 25g

Esherichia coli

Одсутна у 10g

Staphylococcus aureus

Одсутна у 10g

Pseudomonas aeruginosa

Одсутна у 10g

Плијесни

Највише 100 колонија/g

Квасци

Највише 100 колонија/g

Е 422 ГЛИЦЕРОЛ
Синоними

Глицерин

Дефиниција
Einecs

200-289-5

Хемијско име

1,2,3-пропантриол
Глицерол
Трихидроксипропан

Хемијска формула

C3H8О3

Молекулска маса

92,10

Анализа

Садржи најмање 98 % глицерола у односу на безводну
супстанцу
Бистра, безбојна хигроскопна сирупаста течност
слабог карактеристичног мириса, који није оштар ни
непријатан

Опис
Идентификација
Стварање акролеина при
загријавању
Специфична маса (25/25 ºC)

Загријати неколико капи узорка у епрувети са око 0,5g
калијум бисулфата. Развијају се карактеристичне паре
акролеина оштрог мириса
Најмање 1,257

Индекс рефракције

[n]D20 Између 1,471 и 1,474

Чистоћа
Садржај воде

Највише 5% (Karl Fischer метода)

Сулфатни пепео

Највише 0,01% одређено на 800 ± 25 ºC

Бутантриоли

Највише 0,2%
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Акролеин, глукоза и амонијум
једињења
3-моно хлоропропан-1,2-дио (3MCPD)
Масне киселине и естри

Загријати мјешавину 5 ml глицерола и 5 ml раствора
калијум хидроксида (1 у 10) на 60ºC у трајању од 5
минута. Не настаје жута боја нити се осјећа мирис
амонијака.
Највише 0,1 mg/kg
Највише 0,1% израчунато као бутерна киселина

Хлорована једињења

Највише 30 mg/kg (као хлор)

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Е 423 ГУМА АРАБИКА МОДИФИКОВАНА ОКТЕНИЛСУКЦИНСКОМ КИСЕЛИНОМ
Синоними

Дефиниција

Гума арабика хидроген октенил бутандиоат; Гума
арабика хидроген октенилсукцинат; Гума арабика
модификована
октенилсукцинском
киселином;
Акација гума модификована октенилсукцинском
киселином
Гума арабика модификована октенилсукцинском
киселином добија се естерификацијом гуме арабике
(Acacia seyal) или гуме арабике (Acacia senegal) у
воденом раствору са највише 3% анхидрида
октенилсукцинске
киселине.
Слиједи
сушење
распршивањем.

Einecs
Хемијско име
Хемијска формула
Просјечна молекулска маса

Фракција I.: 3,105 g/mol
Фракција II.: 1,106 g/mol

Анализа
Опис

Прљавобијели до свијетлосмеђи сипки прах

Идентификација
Вискозност 5 % раствора
на 25°C
Реакција таложења

Највише 30 mPa.s

Растворљивост

Формира пахуљасти талог у раствору оловног
субацетата (ТS)
Лако растворљив у води; нерастворљив у етанолу

pH за 5 % водени раствор

3,5 до 6,5

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 15% (105 °C, 5 сати)

Степен естерификације

Највише 0,6%

Укупан пепео

Највише 10% (530 °C)

Пепео нерастворљив у
киселини
Материје нерастворљиве у
води

Највише 0,5%
Највише 1,0%
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Тест на скроб или
декстрин
Тест на гуме са танином
Остатак
октенилсукцинске киселине
Олово

Загријавати до кључања водени раствор узорка 1:50,
додати око 0,1 ml раствора јода (ТS). Не појављује се
плавкаста или црвенкаста боја.
У 10 ml воденог раствора узорка 1:50 додати 0,1ml
раствора гвожђе хлорида (ТS). Не појављује се
црнкаста боја или црнкасти талог.
Највише 0,3%
Највише 2 mg/kg

Микробиолошки
критеријуми
Salmonella spp.

Нема у 25g

Esherichia coli

Нема у 1g

Е 425(I) КОЊАКОВА ГУМА
Синоними
Дефиниција

Молекулска маса
Анализа
Опис

Коњак гума хидроколоид, растворљив у води који се
добија из брашна коњака воденом екстракцијом.
Брашно коњака је непречишћени продукт из коријена
вишегодишње биљке Amorphophallus konjac. Основни
састојак коњак гуме је полисахарид глукоманан
велике молекулске масе, који је растворљив састоји се
од јединица D-манозе и D-глукозе у моларном односу
1,6 : 1,0 повезаних β(1-4)-гликозидним везама. Кратки
бочни ланци су везани преко β(1-3)-гликозидних веза,
и ацетил групе се појављују произвољно при односу
од око 1 групе на 9 до 19 јединица шећера.
Основни састојак, глукоманан, има просјечну
молекулску масу од 200 000 до 2 000 000.
Најмање 75% угљених хидрата
Бијели до крем до свијетли жућкастосмеђи прах

Идентификација
Растворљивост
Формирање гела
Формирање термо-стабилног
гела

Диспергује се у врућој и хладној води дајући врло
вискозни раствор са pH између 4,0 и 7,0.
Додати 5 ml 4% раствора натријум бората у 1%
раствор узорка у епрувети, и снажно промућкати.
Формира се гел.
Припремити 2 % раствор узорка загријавањем 30 мин
у кључалом воденом купатилу, уз константно
мућкање а затим хлађењем раствора до собне
температуре. За сваки g узорка од 30 g
употријебљених за припрему 2% раствора, додати 1ml
10%
раствора
калијум
карбоната
потпуно
хидратизованог узорка на нормалној температури.
Загријати мјешавину на воденом купатилу на 85ºC, и
држати 2h без мијешања. Под оваквим условима
формира се термо стабилан гел.

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 12% (105ºC, 5h)

Скроб

Највише 3%

Протеини

Највише 3% (N × 5,7)
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Вискозност (1 % раствор)

Најмање 3kgm-1s-1 на 25ºC

Материје растворљиве у етру

Највише 0,1%

Укупни пепео

Највише 5,0% (800 ºC, 3 до 4h)

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Микробиологија
Salmonella spp.

Нема у 12,5g

Esherichia coli

Нема у 5g

Е 425(II) КОЊАК ГЛУКОМАНАН
Синоними
Дефиниција

Молекулска маса
Анализа
Опис

Коњак гума хидроколоид, растворљив у води који се
добија из брашна коњака прањем са водом која
садржи етанол. Брашно коњака је непречишћени
продукт
из
коријена
вишегодишње
биљке
Amorphophallus konjac. Основни састојак коњак гуме
је полисахарид глукоманан који је растворљив у води
и високе молекулске масе, а састоји се од јединица Dманозе и D-глукозе везаних β(1-4)- гликозидним
везама у моларном односу 1,6:1,0. Кратки бочни
ланци повезани су на сваких 50 до 60 јединица.
Ацетил група појављује се на сваких 19 шећерних
јединица.
500 000 до 2 000 000
Укупних дијетарних влакана: најмање 95% на сув
узорак
Бијели до смећкасти фини прах без мириса

Идентификација
Растворљивост

Формирање термостабилног гела

Диспергује се у врућој или хладној води дајући врло
вискозни раствор са pH између 5,0 и 7,0.
Растворљивост
се
повећава
загријавањем и
мијешањем.
Припремити 2% раствор загријавањем 30 мин у
кључалом воденом купатилу, уз константно мућкање а
затим хлађењем раствора до собне температуре. За
сваки g узорка од 30 g употријебљених за припрему
2% раствора, додати 1ml 10% раствора калијум
карбоната потпуно хидратизованог узорка на
нормалној температури. Загријати мјешавину на
воденом купатилу на 85ºC, и држати 2 h без мијешања.
Под оваквим условима формира се термостабилан гел.

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 8% (105 ºC, 3h)

Скроб

Највише 1%

Вискозност (1% раствор)

Најмање 20 kgm-1s-1 на 25 ºC

Протеин

Највише 1,5% (N × 5,7)
Азот се одређује Kjeldahl методом. Проценат азота у
узорку помножен са 5,7 даје проценат протеина у
узорку.
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Материје растворљиве у етру

Највише 0,5%

Сулфит (као SО2)

Највише 4 mg/kg

Хлорид

Највише 0,02%

Растворљивост у 50% етанолу

Највише 2,0%

Укупни пепео

Највише 2,0% (800 ºC, 3 до 4h)

Олово

Највише 1 mg/kg

Микробиологија
Salmonella spp.

Нема у 12,5g

Esherichia coli

Нема у 5g

Е 426 ХЕМИЦЕЛУЛОЗА ИЗ СОЈЕ
Синоними
Дефиниција

Хемицелулоза соје је рафинисан полисахарид
ратворљив у води добијен из процијеђених влакана
соје екстракцијом помоћу вруће воде. Не смију се
користити други органски преципитати осим етанола.

Einecs
Хемијско име

Полисахарид соје растворљив у води
Влакна соје растворљива у води

Хемијска формула
Молекулска маса
Анализа
Опис

Садржи најмање 74% угљених хидрата
Врло сипки бијели прах или жућкасти прах

Идентификација
Растворљивост
pH

Растворљив у врућој или хладној води без формирања
гела
5,5 ± 1,5 (1% раствора)

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 7% (105°C, 4 сата)

Протеин

Највише 14%

Вискозитет

Највише 200 mPa.s (10% раствора)

Укупан пепео

Највише 9,5% (600°C, 4h)

Арсен

Највише 2 mg/kg

Етанол

Највише 2%

Олово

Највише 5 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Микробиологија
Укупан број микроорганизама

Највише 3000 колонија/g

Квасци и плијесни

Највише 100 колонија/g

Esherichia coli

Нема у 10g
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Е 427 КАСИЈА ГУМА
Синоними
Дефиниција

Анализа
Опис

Касија гума мљевени је прочишћени ендосперм
сјеменки Cassia tora и Cassia obtusifoli (Leguminosae)
који садржи мање од 0,05% Cassia occidentalis.
Углавном се састоји од полисахарида високе
молекулске масе који су углавном сачињени од
линеарног ланца 1,4-β-D-манопиранозних јединица
повезаних са 1,6-α-галактопиранозним јединицама.
Однос манозе и галактозе је око 5:1. Сјеменке се
током производње љуште и из њих се термичкомеханичком обрадом уклањају клице, након чега
слиједи мљевење и просијавање ендосперма.
Мљевени ендосперм додатно се прочишћава
екстракцијом пропан-2-олом.
Најмање 75% галактоманана
Блиједожути до сивкастобијели прах без мириса

Идентификација
Растворљивост
Формирање гела боратом
Формирање гела ксантан гумом

Вискозност

Нерастворљив у етанолу. Добро се диспергује у
хладној води стварајући колоидни раствор.
Воденој дисперзији узорка додати одговарајућу
количину раствора (ТS) натријум бората да би се pH
повећао преко 9; Формира се гел.
Извагати 1,5g узорка и 1,5g ксантан гуме и
помијешати их. Ову мјешавину додати (уз брзо
мијешање) у 300 ml воде на 80°C у чашу запремине
400ml. Мијешати док се мјешавина не раствори и
наставити мијешати додатних 30 минута након
растварања (одржавати температуру изнад 60°C током
поступка мијешања). Престати мијешати и оставити
мјешавину да се охлади на собној температури барем
2 сата.
Чврст, високоеластичан гел настаје након што
температура падне испод 40°C, али такав гел не
настаје у 1% контролном раствору касија гуме или
саме ксантан гуме припремљене на сличан начин.
Мање од 500 mPa.s (25°C, 2 сата, 1% раствор), што
одговара просјечној молекулској маси од 200 000 –
300 000 Da

Чистоћа
Материје нерастворљиве у
киселини
pH

Највише 2,0%

Сирова маст

Највише 1%

Протеини

Највише 7%

Укупно пепела

Највише 1,2%

Губитак сушењем

Највише 12% (5 сати, 105 ºC)

Укупни антрахинони

Највише 0,5 mg/kg (граница детекције)

5,5-8 (1% водени раствор)
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Остаци растварача

Највише 750 mg/kg пропанол-2-ол

Олово

Највише 1mg/kg

Микробиологија
Укупан број микроорганизама

Највише 5 000 колонија/g

Квасци и плијесни

Највише 100 колонија/g

Salmonella spp.

Нема у 25g

Esherichia coli

Нема у 1g

Е 431 ПОЛИОКСИЕТИЛЕН (40) СТЕАРАТ
Синоними

Полиоксил (40) стеарат
полиоксиетилен (40) моно стеарат

Дефиниција

Мјешавина моно - и диестара јестивих комерцијалних
стеаринских киселина и мијешаних полиоксиетилен
диола (са просјечном дужином полимера од око 40
оксиетиленских јединица) заједно са слободним
полиолима

Einecs
Хемијско име
Хемијска формула
Молекулска маса
Анализа
Опис

Садржи најмање 97,5% у односу на безводну
супстанцу
Листићи крем боје или воштана чврста материја на
25ºC са благим мирисом

Идентификација
Растворљивост
Температура очвршћавања
Инфрацрвени спектар

Растворљив у води, етанолу, метанолу и етил ацетату.
Нерастворљив у минералном уљу.
39 — 44 ºC
Карактеристичан за дјелимични масно киселински
естар полиоскиетилованих полиола

Чистоћа
Садржај воде

Највише 3% (Karl Fischer метода)

Киселински број

Највише 1

Сапонификациони број

Најмање 25 и највише до 35

Хидроксилни број

Најмање 27 и највише до 40

1,4-диоксан

Највише 5 mg/kg

Етилен оксид

Највише 0,2 mg/kg

Етилен гликоли (моно - и ди-)

Највише 0,25%

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Е 432 ПОЛИОКСИЕТИЛЕН СОРБИТАН МОНОЛАУРАТ (ПОЛИСОРБАТ 20)
Синоними

Полисорбат 20
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Полиоксиетилен (20) сорбитан монолаурат
Дефиниција

Мјешавина дјелимичних естара сорбитола и његових
моно - и дианхидрида са јестивом комерцијалном
лауринском киселином и кондензована са приближно
20 молова етилен оксида по молу сорбитола и
његових анхидрида

Einecs
Хемијско име
Хемијска формула
Молекулска маса
Анализа

Опис

Садржи најмање 70% оксиетиленских група, што је
еквивалентно најмање 97,3% полиоксиетилен(20)
сорбитан моно лаурата у односу на безводну
супстанцу
Лимун до тамно жуто обојена уљана течност на 25ºC
са благим карактеристичним мирисом

Идентификација
Растворљивост

Растворљив у води, етанолу, метанолу, етил ацетату и
диоксану.
Нерастворљив у минералном уљу и петрол етру

Инфрацрвени спектар

Карактеристичан за дјелимични масно киселински
естар полиоскиетилираног полиола

Чистоћа
Садржај воде

Највише 3% (Karl Fischer метода)

Киселински број

Највише 2

Сапонификациони број

Најмање 40 и највише до 50

Хидроксилни број

Најмање 96 и највише до 108

1,4-диоксан

Највише 5 mg/kg

Етилен оксид

Највише 0,2 mg/kg

Етилен гликоли (моно - и ди-)

Највише 0,25%

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Е 433 ПОЛИОКСИЕТИЛЕН СОРБИТАН МОНООЛЕАТ (ПОЛИСОРБАТ 80)
Синоними

Полисорбат 80
Полиоксиетилен (20) сорбитан моно олеат

Дефиниција

Мјешавина дјелимичних естара сорбитола и његових
моно - и дианхидрида са јестивом комерцијалном
олеинском киселином и кондензованих са приближно
20 мола етиленоксида по молу сорбитола и његових
анхидрида

Einecs
Хемијско име
Хемијска формула
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Молекулска маса
Анализа
Опис

Садржи најмање 65% оксиетилен група, што је
еквивалентно најмање 96,5% полиоксиетилен(20)
сорбитан моно олеата у односу на безводну супстанцу
На 25ºC уљана течност боје лимуна до боје ћилибара,
слабог карактеристичног мириса

Идентификација
Растворљивост
Инфрацрвени спектар

Растворљив у води, етанолу, метанолу, етил ацетату и
толуену. Нерастворљив у минералном уљу и петрол
етру
Карактеристичан за дјелимичне естре масних
киселина полиоскиетилованих полиола

Чистоћа
Садржај воде

Највише 3% (Karl Fischer метода)

Киселински број

Највише 2

Сапонификациони број

Најмање 45 и највише до 55

Хидроксилни број

Најмање 65 и највише до 80

1,4-диоксан

Највише 5 mg/kg

Етилен оксид

Највише 0,2 mg/kg

Етилен гликоли (моно - и ди-)

Највише 0,25%

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Е 434 ПОЛИОКСИЕТИЛЕН СОРБИТАН МОНОПАЛМИТАТ (ПОЛИСОРБАТ 40)
Синоними

Полисорбат 40
Полиоксиетилен (20) сорбитан моно палмитат

Дефиниција

Мјешавина дјелимичних естара сорбитола и његових
моно - и дианхидрида са јестивом комерцијалном
палмитинском киселином и кондензованих са
приближно 20 молова етилен оксида по молу
сорбитола и његових анхидрида

Einecs
Хемијско име
Хемијска формула
Молекулска маса
Анализа

Опис

Садржи најмање 66% оксиетилен група, што је
еквивалентно најмање 97% полиоксиетилен(20)
сорбитан моно палмитата у односу на безводну
супстанцу
На 25ºC уљана течност или полугел боје лимуна до
наранџасте, слабог карактеристичног мириса

Идентификација
Растворљивост
Инфрацрвени спектар

Растворљив у води, етанолу, метанолу, етил ацетату и
ацетону. Нерастворљив у минералном уљу
Карактеристичан за дјелимичне естре масних
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киселина и полиоскиетилованих полиола
Чистоћа
Садржај воде

Највише 3% (Karl Fischer метода)

Киселински број

Највише 2

Сапонификациони број

Најмање 41 и највише до 52

Хидроксилни број

Најмање 90 и највише до 107

1,4-диоксан

Највише 5 mg/kg

Етилен оксид

Највише 0,2 mg/kg

Етилен гликоли (моно - и ди-)

Највише 0,25%

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Е 435 ПОЛИОКСИЕТИЛЕН СОРБИТАН МОНОСТЕАРАТ (ПОЛИСОРБАТ 60)
Синоними

Полисорбат 60
Полиоксиетилен (20) сорбитан моно стеарат

Дефиниција

Мјешавина дјелимичних естара сорбитола и његових
моно - и дианхидрида са јестивом комерцијалном
стеаринском киселином и кондензованих са
приближно 20 молова етилен оксида по молу
сорбитола и његових анхидрида

Einecs
Хемијско име
Хемијска формула
Молекулска маса
Анализа

Опис

Садржи најмање 65% оксетиленских група, што је
еквивалентно најмање 97% полиоксиетилен(20)
сорбитан моно стеарат у односу на безводну
супстанцу
На 25ºC уљаста течност или полугел боје лимуна до
наранџасте, слабог карактеристичног мириса

Идентификација
Растворљивост
Инфрацрвени спектар

Растворљив у води, етил ацетату и толуену.
Нерастворљив у минералном уљу и биљним уљима
Карактеристичан за дјелимичне естре масних
киселина и полиоскиетилованих полиола

Чистоћа
Садржај воде

Највише 3% (Karl Fischer метода)

Киселински број

Највише 2

Сапонификациони број

Најмање 45 и највише до 55

Хидроксилни број

Најмање 81 и највише до 96

1,4- диоксан

Највише 5 mg/kg

Етилен оксид

Највише 0,2 mg/kg

Етилен гликоли (моно - и ди-)

Највише 0,25%
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Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Е 436 ПОЛИОКСИЕТИЛЕН СОРБИТАН ТРИСТЕАРАТ (ПОЛИСОРБАТ 65)
Синоними

Полисорбат 65
Полиоксиетилен (20) сорбитан тристеарат

Дефиниција

Мјешавина дјелимичних естара сорбитола и његових
моно - и дианхидрида са јестивом комерцијалном
стеаринском киселином и кондензованих са
приближно 20 молова етилен оксида по молу
сорбитола и његових анхидрида

Einecs
Хемијско име
Хемијска формула
Молекулска маса
Анализа
Опис

Садржи најмање 46% оксетилен група, што је
еквивалентно најмање 96% полиоксиетилен (20)
сорбитан тристеарат у односу на безводну супстанцу
На 25ºC жућкастосмеђа чврста материја слабог
карактеристичног мириса

Идентификација
Растворљивост
Температура очвршћавања
Инфрацрвени спектар

Диспергује се у води. Растворљив у минералном уљу,
биљним уљима, петрол етру, ацетону, етру, диоксану,
етанолу и метанолу
29 — 33 ºC
Карактеристичан за дјелимичне естре
киселина и полиоксиетилованих полиола

масних

Чистоћа
Садржај воде

Највише 3% (Karl Fischer метода)

Киселински број

Највише 2

Сапонификациони број

Најмање 88 и највише до 98

Хидроксилни број

Најмање 40 и највише до 60

1,4- диоксан

Највише 5 mg/kg

Етилен оксид

Највише 0,2 mg/kg

Етилен гликоли (моно - и ди-)

Највише 0,25%

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Е 440 (I) ПЕКТИН
Дефиниција

Пектин

се

састоји

углавном

од

дјелимично
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Einecs

метилованих естара полигалактуронске киселине и
њихових амонијумових, натријумових, калијумових и
калцијумових соли. Добија се екстракцијом у воденој
средини природних лоза одговарајућег јестивог
биљног материјала, углавном цитрус воћа или јабука.
Не смије се користити никакво органско средство за
таложење осим метанола, етанола и пропан-2-ола.
232-553-0

Хемијско име
Хемијска формула
Молекулска маса
Анализа
Опис

Садржи најмање 65% галактуронске киселине без
пепела и у односу на безводну супстанцу након прања
са киселином и алкохолом
Бијели, свијетло жути, свијетло сиви или свијетло
смеђи прах

Идентификација
Растворљивост

Растворљив у води
опалесцентни раствор.
Нерастворљив у етанолу

формирајући

колоидни,

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише до 12% (105ºC, 2 сата)

Пепео нерастворљив у киселини
Сумпор диоксид

Највише до 1% (нерастворљив у приближно 3N
хлороводоничној киселини)
Највише до 50 mg/kg у односу на безводну супстанцу

Садржај азота

Највише до 1,0 % након прања киселином и етанолом

Нерастворљив остатак

Највише до 3%,

Остаци растварача
Арсен

Највише 1% слободног метанола, етанола и пропан-2ола, појединачно или у комбинацији, на темељу без
испарљивих материје
Највише до 3 mg/kg

Олово

Највише до 5 mg/kg

Жива

Највише до 1 mg/kg

Kадмијум

Највише до 1 mg/kg

Е 440 (II) АМИДОВАН ПЕКТИН
Синоними
Дефиниција

Амидован пектин се састоји углавном од дјелимично
метилованих естара и амида полигалактуронске
киселине и њихових амонијумових, натријумових,
калијумових и калцијумових соли. Добија се
екстракцијом у воденој средини одговарајућег
јестивог биљног материјала, углавном цитрус воћа
или јабука и обрадом са амонијаком у алкалним
условима. Не смије се користити никакво органско
средство за таложење осим метанола, етанола и
пропан-2-ола.

Einecs
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Хемијско име
Хемијска формула
Молекулска маса
Анализа
Опис

Садржи најмање 65% галактуронске киселине без
пепела и у односу на безводну супстанцу након прања
са киселином и алкохолом
Бијели, свијетло жути, свијетло сиви или свијетло
смеђи прах

Идентификација
Растворљивост

Растворљив у води
опалесцентни раствор.
Нерастворљив у етанолу

формирајући

колоидни,

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 12% (105 ºC, 2 сата)

Пепео нерастворљив у киселини
Степен амидовања

Највише 1% (нерастворљив у приближно
хлороводоничној киселини)
Највише 25% од укупних карбоксил група

Остаци сумпор диоксида

Највише 50 mg/kg у односу на безводну супстанцу

Садржај азота
Укупне нерастворљиве материје
Нерастворљиви остатак
Арсен

Највише 2,5% након прања киселином и етанолом
Највише 3%
Највише 1% метанола, етанола и пропан-2-ола,
појединачно или у комбинацији, у односу на
неиспарљиву супстанцу
Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 5 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

3N

Е 442 АМОНИЈУМ ФОСФАТИДИ
Синоними
Дефиниција

Амонијумове соли фосфатидне киселине, мијешане
амонијумове соли фосфорилисаних глицерида
Мјешавина амонијумових једињења фосфатидне
киселине добијена из јестивих масти и уља (обично
дјелимично стврднуто уље уљане репице). Један, два
или три глицеридна остатка могу бити везана за
фосфор. Такође и два фосфорна естра могу бити
међусобно повезана као фосфатидил фосфатиди

Einecs
Хемијско име
Хемијска формула
Молекулска маса
Анализа
Опис

Садржај фосфора је најмање 3% и највише до 3,4%;
садржај амонијума је најмање 1,2% и највише до 1,5%
(израчунато као N)
Масна получврста маса до уљаста маса

Идентификација
Растворљивост

Растворљиви у масноћи.
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Нерастворљиви у води.
Дјелимично растворљиви у етанолу и у ацетону
Тест на глицерол

Позитиван

Тест на масне киселине

Позитиван

Тест на фосфат

Позитиван

Чистоћа
Материје нерастворљиве у
петрол етру
Арсен

Највише 2,5%

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Највише 3 mg/kg

Е 444 САХАРОЗА АЦЕТАТ ИЗОБУТИРАТ
Синоними

SAIB

Дефиниција

Einecs

Сахароза ацетат изобутират је мјешавина реакционих
производа добијених естерификацијом сахарозе са
анхидридом сирћетне киселине и анхидридом
изобутерне киселине, а затим дестилацијом.
Мјешавина садржи све могуће комбинације естара у
којима је моларни однос ацетата и бутирата око 2:6
204-771-6

Хемијско име

Сахароза диацетат хексаизобутират

Хемијска формула

C40H62О19

Молекулска маса

832-856 (приближно), C40H62О19 : 846,9

Анализа

Садржи најмање 98,8% и највише до 101,9% C40H62О19

Опис

Бистра течност блиједожуте боје без талога, блага
мириса

Идентификација
Растворљивост
Индекс рефракције

Нерастворљив у води. Растворљив у већини органских
растварача
[n]D40: 1,4492 – 1,4504

Специфична маса

[d]d25: 1,141 – 1,151

Чистоћа
Триацетин

Највише до 0,1%

Киселински број

Највише до 0,2

Сапонификациони број

Најмање 524 и највише до 540

Арсен

Највише до 3 mg/kg

Олово

Највише до 2 mg/kg

Жива

Највише до 1 mg/kg

Kадмијум

Највише до 1 mg/kg

Е 445 ГЛИЦЕРОЛСКИ ЕСТРИ СМОЛА ДРВЕТА
Синоними

Естер гума
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Дефиниција

Комплексна мјешавина три- и диглицеролских естара
киселина из смола дрвета. Смола се добија
екстракцијом растварачима старијих стабала четинара
а затим процесом пречишћавања са течност-течност
екстракцијом. Из ових спецификација се искључују
супстанце добијене од гумене смоле, и излучења из
живих четинара, и терпентински споредни смоласти
производи добијени при производњи каше за папир
(Крафт). Финални производ се састоји од приближно
90% смоластих киселина и 10% неутралних једињења.
Фракција смоласте киселине је комплексна мјешавина
изомера дитерпенских моно карбоксилних киселина
емпиријске
молекулске
формуле
C20H30О2,
првенствено абиетска киселина. Супстанца се
пречишћава дестилацијом воденом паром у супротном
смјеру.

Einecs
Хемијско име
Хемијска формула
Молекулска маса
Анализа
Опис

Тврда, жуто до свијетло смеђе обојена чврста материја

Идентификација
Растворљивост

Нерастворљиви у води, растворљиви у ацетону

Инфрацрвени спектар

Својства смјесе

Чистоћа
Специфична тежина раствора
Температура прстенастог и
лоптастог размекшавања
Киселински број

[d]2025 најмање 0,935 при одређивању у 50% раствору у
D-лимонену (97%, тачка кључања 175,5-176 ºC, d204:
0,84)
Између 82ºC и 90ºC
Најмање 3 и највише до 9

Хидроксилни број

Најмање 15 и највише до 45

Арсен

Највише до 3 mg/kg

Олово

Највише до 2 mg/kg

Жива

Највише до 1 mg/kg

Kадмијум

Највише до 1 mg/kg

Тест на одсуство терпентина
(сумпор тест)

Када се органска једињења која садрже сумпор загрију
у присуству натријум формијата, сумпор се претвара у
водоник сулфид који се лако може детектовати са
олово ацетатном хартијом. Позитиван тест указује на
коришћење терпентина умјесто смоле дрвета

Е 450 (I) ДИНАТРИЈУМ ДИФОСФАТ
Синоними

Динатријум дихидроген дифосфат
Динатријум дихидроген пирофосфат
Кисели натријум пирофосфат
Динатријум пирофосфат
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Дефиниција
Einecs

231-835-0

Хемијско име

Динатријум дихидроген дифосфат

Хемијска формула

Nа2H2P2О7

Молекулска маса

221,94

Анализа

Садржи најмање 95% динатријум дифосфата
Садржај P2О5 најмање 63,0% и највише до 64,5%

Опис

Бијели прах или зрнца

Идентификација
Тест на натријум

Позитиван

Тест на фосфат

Позитиван

Растворљивост

Растворљив у води

pH

Између 3,7 и 5,0 (1 %-тног раствора)

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 0,5% (105ºC, 4 сата)

Материје нерастворљиве у води

Највише 1%

Флуориди

Највише 10 mg/kg (изражено као флуор)

Арсен

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Олово

Највише 1 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Алуминијум

Највише 200 mg/kg

Е 450 (II) ТРИНАТРИЈУМ ДИФОСФАТ
Синоними

Тринатријум пирофосфат; тринатријум моно хидроген
дифосфат; тринатријум моно хидроген пирофосфат;
тринатријум дифосфат

Дефиниција
Einecs

238-735-6

Хемијско име
Хемијска формула

Монохидрат: Nа3HP2О7 H2О
Безводни: Nа3HP2О7

Молекулска маса

Монохидрат: 261,95
Безводни: 243,93

Анализа

Садржи најмање 95% у односу на безводну супстанцу
Садржи P2О5 најмање 57% и највише до 59%

Опис

Бијели прах или зрнца, јавља се као безводни или као
моно хидрат

Идентификација
Тест на натријум

Позитиван

Тест на фосфат

Позитиван

Растворљивост

Растворљив у води

446

„Службени гласник БиХ“, број 33/18 од 22.5.2018. године
pH

Између 6,7 и 7,5 (1% раствора)

Чистоћа
Губитак жарењем

Највише 4,5% у односу на безводну супстанцу (450 –
550 0C)
Највише 11,5% на бази моно хидрата

Губитак сушењем
Материје нерастворљиве у води

Највише 0,5% (105ºC, 4 сата) за безводни и највише
1,0% (105ºC, 4 сата) за монохидрад
Највише 0,2%

Флуориди

Највише 10 mg/kg (изражено као флуор)

Арсен

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Олово

Највише 1 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 450 (III) ТЕТРАНАТРИЈУМ ДИФОСФАТ
Синоними

Тетранатријум пирофосфат;
Тетранатријум дисфосфат;
Тетранатријум фосфат

Дефиниција
Einecs

231-767-1

Хемијско име

Тетранатријум дифосфат

Хемијска формула

Безводни: Nа4P2О7
Декахидрат: Nа4P2О7х10H2О

Молекулска маса

Безводни: 265,94
Декахидрат: 446,09

Анализа

Опис

Садржи најмање 95% Nа4P2О7 у односу на изжарену
супстанцу
Садржи P2О5 најмање 52,5% и највише до 54,0%
Безбојни или бијели кристали, или бијели кристални
или зрнаст прах. Декахидрат се слабо ефлоресцира на
сувом ваздуху

Идентификација
Тест на натријум

Позитиван

Тест на фосфат

Позитиван

Растворљивост

Растворљив у води. Нерастворљив у етанолу

pH

Између 9,8 и 10,8 (1% раствора)

Чистоћа
Губитак жарењем

Материје нерастворљиве у води

Највише 0,5% за безводну со, најмање 38% и највише
до 42% за декахидрат, у оба случаја одређено након
сушења 4 сата на 105 ºC, а затим жарење 30 минута на
550ºC
Највише 0,2 %

Флуориди

Највише 10 mg/kg (изражено као флуор)
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Арсен

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Олово

Највише 1 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 450 (V) ТЕТРАКАЛИЈУМ ДИФОСФАТ
Синоними

Тетракалијум пирофосфат

Дефиниција
Einecs

230-785-7

Хемијско име

Тетракалијум дифосфат

Хемијска формула

К4P2О7

Молекулска маса

330,34 (безводни)

Анализа

Садржи најмање 95% (800 ºC ,30 минута)

Опис

Садржај P2О5 најмање 42,0% и највише до 43,7% у
односу на безводну супстанцу
Безбојни кристали или бијели, врло хигроскопни прах

Идентификација
Тест на калијум

Позитиван

Тест на фосфат

Позитиван

Растворљивост

Растворљив у води, нерастворљив у етанолу

pH

Између 10,0 и 10,8 (1% раствора)

Чистоћа
Губитак жарењем
Материје нерастворљиве у води

Највише 2% након сушења 4 сата на 105ºC а затим
жарење 30 минута на 550ºC
Највише 0,2%

Флуориди

Највише 10 mg/kg(изражено као флуор)

Арсен

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Олово

Највише 1 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 450 (VI) ДИКАЛЦИЈУМ ДИФОСФАТ
Синоними

Калцијум пирофосфат

Дефиниција
Einecs

232-221-5

Хемијско име

Дикалцијум дифосфат
Дикалцијум пирофосфат

Хемијска формула

Cа2P2О7

Молекулска маса

254,12

Анализа

Садржи најмање 96%
Садржај P2О5 најмање 55% и највише до 56%

Опис

Фини, бијели прах без мириса
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Идентификација
Тест на калцијум

Позитиван

Тест на фосфат

Позитиван

Растворљивост

Нерастворљив у води. Растворљив у разблаженој
хлороводоничној и азотној киселини
Између 5,5 и 7,0 (10% суспензије у води)

pH
Чистоћа
Губитак жарењем

Највише 1,5% на 800ºC ± 25ºC, 30 минута

Флуориди

Највише 50 mg/kg (изражено као флуор)

Арсен

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Олово

Највише 1 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 450 (VII) КАЛЦИЈУМ ДИХИДРОГЕН ДИФОСФАТ
Синоними

Кисели калцијум пирофосфат
Монокалцијум дихидроген пирофосфат

Дефиниција
Einecs

238-933-2

Хемијско име

Калцијум дихидроген дифосфат

Хемијска формула

CаH2P2О7

Молекулска маса

215,97

Анализа

Садржи најмање 90% у односу на безводну супстанцу
Садржај P2О5 најмање 61% и највише до 66%

Опис

Бијели кристали или прах

Идентификација
Тест на калцијум

Позитиван

Тест на фосфат

Позитиван

Чистоћа
Материје нерастворљиве у
киселини
Флуориди

Највише до 0,4%

Арсен

Највише до 1 mg/kg

Kадмијум

Највише до 1 mg/kg

Олово

Највише до 1 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Алуминијум

Највише 200 mg/kg.

Највише до 30 mg/kg (изражено као флуор)

Е 450 (IX) МАГНЕЗИЈУМ ДИХИДРОГЕН ДИФОСФАТ
Синоними

Кисели магнезијум пирофосфат, моно магнезијум
дихидроген пирофосфат, магнезијум дифосфат,
Магнезијум пирофосфат

Дефиниција

Магнезијум

дихидроген

дифосфат

је

кисела
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EINECS

магнезијумова со дифосфорне киселине. Производи се
лаганим додавањем водене дисперзије магнезијум
хидроксида у фосфорну киселину док се не постигне
моларни однос 1:2 између Mg и P. Током реакције
температура се задржава испод 60°C. Реакцијској
мјешавини додаје се око 0,1% водоник пероксида и
суспензија се затим загријава и меље
244-016-8

Хемијско име

Моно магнезијум дихидроген дифосфат

Хемијска формула

MgH2P2О7

Молекулска маса

200,25

Анализа

Садржај P2О5 најмање 68,0% и највише 70,5%
изражено као P2О5
Садржај МgО најмање 18,0% и највише 20,5%
изражено као МgО
Бијели кристали или прах

Опис
Идентификација
Растворљивост
Величина честице

Лагано растворљив у води, практично нерастворљив у
етанолу
Просјечна величина честице варира између 10 и 50 µm

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 12% (800ºC, 0,5 сата)

Флуориди

Највише 20 mg/kg (изражено као флуор)

Алуминијум

Највише 50 mg/kg

Арсен

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Олово

Највише 1 mg/kg

Е 451 (I) ПЕНТАНАТРИЈУМ ТРИФОСФАТ
Синоними

Пентанатријум триполифосфат
Натријум триполифосфат

Дефиниција
Einecs

231-838-7

Хемијско име

Пентанатријум трифосфат

Хемијска формула

Nа5О10P3·nH2О (n = 0 или 6)

Молекулска маса

367,86

Анализа

Садржи најмање 85,0% (безводни) или 65,0%
(хексахидрат)
Садржај P2О5 најмање 56% и највише до 59%
(безводни) или најмање 43% и највише до 45%
(хексахидрат)
Бијеле, слабо хигроскопне грануле или прах

Опис
Идентификација
Растворљивост

Потпуно растворљив у води. Нерастворљив у етанолу
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Тест на натријум

Позитиван

Тест на фосфат

Позитиван

pH

Између 9,1 и 10,2 (1% раствора)

Чистоћа
Губитак сушењем

Безводни: Највише 0,7% (105ºC, један сат)

Материје нерастворљиве у води

Хексахидрат: Највише 23,5% (60ºC, један сат, а затим
сушењем на 105ºC, 4 сата)
Највише 0,1%

Виши полифосфати

Највише 1%

Флуориди

Највише 10 mg/kg (изражено као флуор)

Арсен

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Олово

Највише 1 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 451 (II) ПЕНТАКАЛИЈУМ ТРИФОСФАТ
Синоними

Пентакалијум триполифосфат
Калијум трифосфат
Калијум триполифосфат

Дефиниција
Einecs

237-574-9

Хемијско име

Пентакалијум трифосфат
Пентакалијум триполифосфат

Хемијска формула

К5О10P3

Молекулска маса

448,42

Анализа

Садржи најмање 85% у односу на безводну супстанцу
Садржај P2О5 најмање 46,5% и највише до 48%

Опис

Бијели, врло хигроскопан прах или грануле

Идентификација
Растворљивост

Лако растворљив у води

Тест на калијум

Позитиван

Тест на фосфат

Позитиван

pH

Између 9,2 и 10,5 (1% раствора)

Чистоћа
Губитак жарењем
Материје нерастворљиве у води

Највише 0,4% (након сушења на 105ºC, 4 сата, а затим
жарења на 550ºC, 30 минута)
Највише 2%

Флуориди

Највише 10 mg/kg (изражено као флуор)

Арсен

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Олово

Највише 1 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg
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Е 452 (I) НАТРИЈУМ ПОЛИФОСФАТ
1. РАСТВОРЉИВИ ПОЛИФОСФАТ
Натријум хексаметафосфат
Синоними
Натријум тетраполифосфат
Грахамова со
Натријум полифосфати, стакленасти
Натријум полиметафосфат
Натријум метафосфат

Einecs

Растворљиви натријум полифосфати се добијају
фузијом а потом хлађењем натријум ортофосфата. Ова
једињења представљају групу од неколико аморфних,
у води растворљивих полифосфата састављених од
линеарних ланаца јединица метафосфорних јединица
(NаPО3)x гдје је x ≥ 2, које се завршавају групама
Nа2PО4. Ове супстанце се углавном идентификују
њиховим односом Nа2О/P2О5 или садржајем P2О5.
Односи Nа2О/P2О5 варирају од око 1,3 за натријум
тетраполифосфат, гдје је x = приближно 4; до око 1,1
за Грахамову со, уобичајено познату као натријум
хексаметафосфат, гдје је x = 13 до 18; и до око 1,0 за
натријум полифосфате велике молекулске масе, гдје је
x = 20 до 100 или више. pH њихових раствора варира
од 3,0 до 9,0
272-808-3

Хемијско име

Натријум полифосфат

Хемијска формула

Хетерогене мјешавине натријумових соли линеарно
полимеризованих полифосфорних киселина опште
формуле H(n + 2)PnО(3n + 1) гдје ‗n‘ није мањи од 2
(102)n

Дефиниција

Молекулска маса
Анализа
Опис

Садржи најмање 60% P2О5 и највише до 71 у односу
на изжарену супстанцу
Безбојне или бијеле, провидне љуспице, зрнца, или
прахови

Идентификација
Растворљивост

Лако растворљив у води

Тест на натријум

Позитиван

Тест на фосфат

Позитиван

pH

Између 3,0 и 9,0 (1% раствора)

Чистоћа
Губитак жарењем

Највише 1%

Материје нерастворљиве у води

Највише 0,1%

Флуориди

Највише 10 mg/kg (изражено као флуор)

Арсен

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Олово

Највише 1 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg
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2. НЕРАСТВОРЉИВИ ПОЛИФОСФАТИ
Синоними

Нерастворљиви натријум метафосфат
Maddrellova со
Нерастворљиви натријум полифосфат, IMP

Einecs

Нерастворљиви натријум метафосфат је натријум
полифосфат велике молекулске масе састављен од два
дуга ланца метафосфата (NаPО3)x који су спирално
увијени у супротним смјеровима око заједничке осе.
Однос Nа2О/P2О5 је око 1,0. pH 1:3 суспензије у води
је око 6,5
272-808-3

Хемијско име

Натријум полифосфат

Хемијска формула
Молекулска маса

Хетерогене мјешавине натријумових соли линеарно
полимеризованих полифосфорних киселина опште
формуле H(n + 2)PnО(3n + 1) гдје ‗n‘ није мањи од 2
(102)n

Анализа

Садржај P2О5 најмање 68,7% и највише до 70,0%

Дефиниција

Опис

Бијели кристални прах

Идентификација
Растворљивост
Тест на натријум

У води нерастворљив, растворљив у минералним
киселинама и у растворима калијум и амонијум (али
не и натријум) хлорида
Позитиван

Тест на фосфат

Позитиван

pH

Око 6,5 (1 : 3 суспензија у води)

Чистоћа
Флуориди

Највише 10 mg/kg (изражено као флуор)

Арсен

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Олово

Највише 1 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 452 (II) КАЛИЈУМ ПОЛИФОСФАТ
Синоними

Калијум метафосфат
Калијум полиметафосфат
Kuroll-ова со

Дефиниција
Einecs

232-212-6

Хемијско име

Калијум полифосфат

Хемијска формула

(КPО3)n
Хетерогене мјешавине калијумових соли линеарно
полимеризованих полифосфорних киселина опште
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формуле H(n + 2)PnО(3n + 1) гдје ‗n‘ није мањи од 2
Молекулска маса

(118)n

Анализа

Садржај P2О5 најмање 53,5% и највише до 61,5% у
односу на изжарену супстанцу
Фини бијели прах или кристали или безбојне
стакласте љуспице

Опис
Идентификација
Растворљивост
Тест на калијум

1g се раствара у 100ml раствора натријум ацетата
концентрације 1/25
Позитиван

Тест на фосфат

Позитиван

pH

Највише до 7,8 (1% суспензије)

Чистоћа
Губитак жарењем
Циклични фосфат

Највише 2% (105ºC, 4 сата а затим жарењем на 550ºC,
30 минута)
Највише 8% у односу на садржај P2О5

Флуориди

Највише 10 mg/kg (изражено као флуор)

Арсен

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Олово

Највише 1 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 452(III) НАТРИЈУМ КАЛЦИЈУМ ПОЛИФОСФАТ
Синоним

Натријум калцијум полифосфат, стакласти

Дефиниција
Einecs

233-782-9

Хемијско име

Натријум калцијум полифосфат

Хемијска формула

(NаPО3 )n CаО гдје је n обично 5

Анализа

Најмање 61% и највише до 69% као P2О5 на основу
остатака након жарења
Бијели стакласти кристали, лоптице

Опис
Идентификација
pH

Приближно 5 до 7 (1% m/m суспензија)

Садржај CаО

7% - 15% m/m

Чистоћа
Флуориди

Највише 10 mg/kg

Арсен

Највише 1 mg/kg

Олово

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 452 (IV) КАЛЦИЈУМ ПОЛИФОСФАТ
Синоними

Калцијум метафосфат
Калцијум полиметафосфат
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Дефиниција
Einecs

236-769-6

Хемијско име

Калцијум полифосфат

Хемијска формула

(CаP2О6)n

Молекулска маса

Хетерогене
мјешавине
калцијумових
соли
полимеризованих полифосфорних киселина опште
формуле H(n + 2)PnО(n + 1) гдје ‗n‘ није мањи од 2
(198)n

Анализа
Опис

Садржај P2О5 најмање 71% и највише до 73% у односу
на изжарену супстанцу
Безмирисни, безбојни кристали или бијели прах

Идентификација
Растворљивост
Тест на калцијум

Обично умјерено растворљив у води. Растворљив у
киселинама
Позитиван

Тест на фосфат

Позитиван

Садржај CаО

27 до 29,5%

Чистоћа
Губитак жарењем
Циклични фосфат

Највише 2% (105ºC, 4 сата а затим жарењем на 550 ºC,
30 минута)
Највише 8% у односу на садржај P2О5

Флуориди

Највише 30 mg/kg (изражено као флуор)

Арсен

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Олово

Највише 1 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 456 КАЛИЈУМ
ПОЛИАСПАРТАТ
Синоними
Дефиниције

CAS број
Хемијско име

Калијум
полиаспартат
је
калијумова
со
полиаспарагинске киселине произведена од Lаспарагинске киселине и калијум хидроксида.
Аспарагинска киселина се термичким поступком
претвара у неорастворљиви
полисукцинимид.
Полисукцинимид се третира калијум хидроксидом
како би се омогућило отварање прстена и
полимеризација јединица. Задњи је корак сушење
распршивањем, што резултује свјетлосмеђим прахом.
64723-18-8

Хемијска формула

L-аспарагинска киселина, хомополимер, калијумова
со
[C4H4NО3К]n

Просјечна молекулска маса

Око 5 300 g/mol

Анализа

Не мање од 98% на темељу суве материје

Величина честица

Најмање 45 µm (највише 1% масе честица мањих од
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45 µm)
Опис

Свјетлосмеђи прах без мириса

Идентификација
Растворљивост
pH

Врло растворљив у води и слабо растворљив у
органским растварачима
7,5 – 8,5 (40% воденог раствора)

Чистоћа
Степен супституције

Не мање од 91,5% на темељу суве материје

Губитак сушењем

Највише 11% (105°C, 12 сати)

Калијум хидроксид

Највише 2%

Аспарагинска киселина

Највише 1%

Остале нечистоће

Највише 0,1%

Арсен

Највише 2,5 mg/kg

Олово

Највише 1,5 mg/kg

Жива

Највише 0,5 mg/kg

Kадмијум

Највише 0,1 mg/kg

Е 459 БЕТА-ЦИКЛОДЕКСТРИН
Синоними

Einecs

Бета-циклодекстрин је нередукујући
циклични
сахарид који се састоји од седам α-1,4-везаних Dглукопиранозних јединица. Продукт се производи
дејством ензима циклогликозилтрансфераза (CGTасе)
добијеног од Bacillus circulans, Paenibacillus macerans
или рекомбинованог Bacillus licheniformis соја SЈ1608
на дјелимично хидролизован скроб.
231-493-2

Хемијско име

Циклохептаамилоза

Хемијска формула

(C6H10О5)7

Молекулска маса

1 135

Анализа

Садржи најмање 98,0% (C6H10О5)7 у односу на
безводну супстанцу
Готово безмирисна бијела или готово бијела
кристална материја
Бистар и безбојан

Дефиниција

Опис
Изглед воденог рствора
Идентификација
Растворљивост
Специфична ротација

Слабо растворљив у води; потпуно растворљив у
врућој води; тешко растворљив у етанолу
[α]D25 +160º до +164º (1% раствор)

pH вриједност

5,0-8,0 (1% раствор)

Чистоћа
Садржај воде

Највише до 14% (Karl Fischer метода)

Остали циклодекстрини

Највише до 2% у односу на безводну супстанцу

Остаци растварача

Највише до 1 mg/kg толуена и трихлороетилена

Сулфатни пепео

Највише до 0,1%
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Арсен

Највише до 1 mg/kg

Олово

Највише до 1 mg/kg

Е 460 (I) МИКРОКРИСТАЛНА ЦЕЛУЛОЗА, ЦЕЛУЛОЗНИ ГЕЛ
Синоними

Einecs

Микрокристална целулоза је очишћена, дјелимично
деполимеризована целулоза припремљена обрадом
алфа-целулозе, која је добијена као каша из
природних врста влакнастог биљног материјала,
дејством
минералних
киселина.
Степен
полимеризације је обично мањи од 400
232-674-9

Хемијско име

Целулоза

Хемијска формула

(C6H10О5)n

Молекулска маса

Око 36 000

Анализа

Најмање 97% израчунато као целулоза у односу на
безводну супстанцу
Најмање 5µm (највише до 10% честица мањих од
5µm)
Фини бијели или готово бијели прах без мириса

Дефиниција

Величина честица
Опис
Идентификација
Растворљивост
Бојена реакција

Инфрацрвена апсорпциона
спектроскопија
Тест суспензије

pH

Нерастворљив у води, етанолу, етру и разблаженим
минералним киселинама. Слабо растворљив у
раствору натријум хидроксида
На 1mg узорка, додати 1ml фосфорне киселине и
загријавати на воденом купатилу 30 минута. Додати
4ml раствора пирокатехола концентрације 1:4 у
фосфорној киселини и гријати 30 минута. Настаје
црвена боја.
Треба утврдити
Измијешати 30g узорка са 270ml воде великом
брзином (12 000 о/min.) у снажном блендеру 5 минута.
Добије се мјешавина која ће бити или плутајућа
суспензија или тешка, грудваста суспензија која слабо
плута, тешко се таложи и садржи пуно мјехурића
ваздуха. Ако се добије плутајућа суспензија,
пребацити 100 ml у градуисану мензуру од 100-ml и
оставити да стоји 1 h. Издвоје се талог и супернатант.
pH издвојене течности је око 5,0 и 7,5 (10 %-тне
суспензије у води)

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 7% (105 ºC, 3 h)

Материје растворљиве у води

Највише 0,24%

Сулфатни пепео

Највише 0,5% одређено на 800 ± 25 ºC

Скроб

Не може се утврдити
У 20ml дисперзије добијене у идентификационом
тесту испитивања суспензије додати неколико капи
раствора јода те промијешати. Не настаје љубичастоплава или плава боја.
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Карбоксилне групе

Највише до 1%

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Е 460 (II) ЦЕЛУЛОЗА У ПРАХУ
Дефиниција

Einecs
Хемијско име

Очишћена, механички дезинтегрисана целулоза
припремљена обрадом алфа-целулозе која је добијена
као каша од природних врста влакнастог биљног
материјала
232-674-9

Хемијска формула

Целулоза: линеарни
глукозидних остатака
(C6H10О5)н

Молекулска маса

(162)n (n је најчешће 1 000 или више)

Анализа

Садржи најмање 92%

Величина честица

Најмање 5µm (највише до 10% честица мањих од 5µm)

Опис

полимер

са

1:4

везаних

Бијели прах без мириса

Идентификација
Растворљивост
Тест суспензије

pH

Нерастворљива у води, етанолу, етру и разблаженим
минералним киселинама. Тешко растворљива у
раствору натријум хидроксида
Измијешати 30g узорка са 270 ml воде великом
брзином (12 000 o/min.) у снажном блендеру 5 минута.
Добија се или плутајућа суспензија или тешка,
грудваста суспензија која слабо плута, тешко се
таложи и садржи пуно мјехурића ваздуха. Ако се
добије плутајућа суспензија, пребацити 100 ml у
градуисану мензуру од 100-ml и остзавити да стоји 1
сат. Издвоје се талог и супернатант.
pH издвојене течности је око 5,0 и 7,5 (10% суспензије
у води)

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 7% (105ºC, 3 сата)

Материје растворљиве у води

Највише 1,0 %

Сулфатни пепео

Највише 0,3% одређено на 800 ± 25 ºC

Скроб

Не може се утврдити

Арсен

У 20ml дисперзије добијене идентификацијским,
тестом Б, додати неколико капи раствора јода и
промијешати. Не настаје љубичасто-плава или плава
боја
Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg
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Е 461 МЕТИЛ ЦЕЛУЛОЗА
Синоними

Целулоза метил етар

Дефиниција

Метил целулоза је целулоза добијена директно из
природних врста влакнастог биљног материјала
дјелимично естерификована метил групама

Einecs
Хемијско име

Метил етар целулозе

Хемијска формула

Полимери
садрже
субституисане
јединице
анхидроглукозе са сљедећом општом формулом:
C6H7О2(ОR1)(ОR2)(ОR3) гдје R1, R2, R3 могу бити једно
од сљедећих:
—H
— CH3 или
— CH2CH3

Молекулска маса

Од око 20 000 до 380 000

Анализа

Садржи најмање 25% и највише до 33% метоксил
група (-ОCH3) и највише до 5% хидроксиетокси група
(-ОCH2CH2ОH)
Мало хигроскопан бијели или благо жућкасти или
сивкасти безмирисни, зрнаст или влакнасти прах без
укуса

Опис
Идентификација
Растворљивост

Бубри у води, дајући бистар до опалесцентан,
вискозан, колоидан раствор. Нерастворљива у
етанолу, етру и хлороформу.
Растворљива у глацијалној сирћетној киселини

pH

Најмање 5,0 и највише до 8,0 (1% колоидног раствора)

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 10% (105 ºC, 3 сата)

Сулфатни пепео

Највише 1,5% одређено на 800 ± 25 ºC

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Е 462 ЕТИЛ ЦЕЛУЛОЗА
Синоними

Целулоза етил етар

Дефиниција

Етил целулоза је целулоза добијена директно из
природних врста влакнастог биљног материјала и
дјелимично естерификована етил групама

Einecs
Хемијско име

Етил етар целулозе

Хемијска формула

Полимери
садрже
супституисане
јединице
анхидроглукозе које имају општу формулу:
C6H7О2(ОR1)(ОR2) гдје R1, R2 могу бити једно од
сљедећих:
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—H
— CH2CH3
Молекулска маса
Анализа

Опис

Садрже најмање 44% и највише до 50% етокси група
(-ОC2H5)у односу на осушену супстанцу (еквивалент
највише 2,6 етокси група по анхидроглукозној
јединици)
Мало хигроскопан бијели до скоро бијели прах без
мириса и укуса

Идентификација
Растворљивост

Тест формирања слоја

pH

Практично нерастворљива у води, глицеролу и
пропан-1,2-диолу, али растворљива у различитим
пропорцијама одређених органиских растварача у
зависности од садржаја етокси група. Етил целулоза
која садржи мање од 46 до 48% етокси група је
слободно растворљива у тетрахидрофурану, метил
ацетату, хлороформу и ароматским угљикохидратним
етанол мјешавинама. Етил целулоза која садржи 46 до
48% или више етоксилних група је слободно
растворљива
у етанолу, метанолу, толуену,
хлороформу и етил ацетату.
Растворити 5g узорка у 95g 80:20 (m/m) мјешавине
толуен етанола. Формира се јасан, стабилан и
незнатно жут раствор. Сипати неколико ml раствора
на стаклени тањир и сачекати да растварач испари.
Остаје густ, чврст, континуиран и јасан слој. Слој је
запаљив.
Неутралан на лакмус (1% колоидног раствора)

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 3% (105ºC, 2 сата)

Сулфатни пепео

Највише 0,4%

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Е 463 ХИДРОКСИПРОПИЛ ЦЕЛУЛОЗА
Синоними

Целулоза хидроксипропил етар

Дефиниција

Хидроксипропил целулоза је целулоза добијена
директно из природних врста влакнастог биљног
материјала
и дјелимично етерификована са
хидроксипропил групама

Einecs
Хемијско име

Хидроксипропил етар целулозе

Хемијска формула

Полимери
садрже
супституисане
јединице
анхидроглукозе које имају општу формулу:
C6H7О2(ОR1)(ОR2)(ОR3), гдје R1, R2, R3 могу бити
једно од сљедећих:
—H
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— CH2CHОHCH3
— CH2CHО(CH2CHОHCH3)CH3
— CH2CHО[CH2CHО(CH2CHОHCH3)CH3]CH3
Молекулска маса

Од око 30 000 до 1 000 000

Анализа

Садржи најмање 80,5% хидроксипропоксил група
(ОCH2CHОHCH3) што је еквивалентно највише до 4,6
хидроксипропил група по јединици анхидроглукозе у
односу на безводну супстанцу
Мало хигроскопан бијели или благо жућкасти или
сивкасти безмирисни, зрнаст или влакнаст прах без
укуса

Опис
Идентификација
Растворљивост
Гасна хроматографија

Бубри у води, формирајући бистар до опалесцентан,
вискозан, колоидни раствор. Растворљива у етанолу.
Нерастворљива у етру
Одредити саставне дијелове гасном хромотографијом

pH

Најмање 5,0 и највише до 8,0 (1% колоидног раствора)

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 10% (105ºC, 3 сата)

Сулфатни пепео

Највише 0,5% одређено на 800 ± 25 ºC

Пропилен хлорохидрини

Највише 0,1 mg/kg

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Е 464 ХИДРОКСИПРОПИЛ МЕТИЛ ЦЕЛУЛОЗА
Синоними
Дефиниција

Хидроксипропил метил целулоза је целулоза добијена
директно из природних врста влакнастог биљног
материјала и дјелимично естерификована са метил
групама а садржи и мали број хидроксипропил
супституената.

Einecs
Хемијско име

2-хидроксипропил етар метил целулоза

Хемијска формула

Полимери
садрже
супституисане
јединице
анхидроглукозе које имају општу формулу:
C6H7О2(ОR1)(ОR2)(ОR3), гдје R1, R2 R3 могу бити једно
од сљедећих:
—H
— CH3
— CH2CHОHCH3
— CH2CHО (CH2CHОHCH3) CH3
— CH2CHО[CH2CHО (CH2CHОHCH3) CH3]CH3

Молекулска маса

Од око 13 000 до 200 000

Анализа

Садржи најмање 19% и највише до 30% метокси група
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Опис

(-ОCH3) и најмање 3% и највише до 12%
хидроксипропоксил група (- ОCH2CHОHCH3), у
односу на безводну супстанцу
Мало хигроскопан бијели или благо жућкасти или
сивкасти безмирисни, зрнаст или влакнасти прах без
укуса

Идентификација
Растворљивост
Гасна хроматографија

Бубри у води, дајући бистар до опалесцентан,
вискозан, и
колоидан раствор. Нерастворљив у
етанолу
Одредити саставне дијелове гасном хромотографијом

pH

Најмање 5,0 и највише до 8,0 (1% колоидног раствора)

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 10% (105 ºC, 3 сата)

Сулфатни пепео

Највише 1,5% производа са вискозности од 50 mPa.s
или више
Највише 3% за продукте вискозности испод 50 mPa.s

Пропилен хлорохидрини

Највише 0,1 mg/kg

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Е 465 ЕТИЛ МЕТИЛ ЦЕЛУЛОЗА
Синоними

Метил-етил-целулоза

Дефиниција

Етил -метил целулоза је целулоза добијена директно
из природних врста влакнастог биљног материјала и
дјелимично естерификована са метил и етил групама

Einecs
Хемијско име

Етил -метил етар целулозе

Хемијска формула

Полимери
садрже
супституисане
јединице
анхидроглукозе које имају општу формулу:
C6H7О2(ОR1)(ОR2)(ОR3), гдје R1, R2 R3 могу бити једно
од сљедећих:
—H
— CH3
— CH2CH3

Молекулска маса

Од око 30 000 до 40 000

Анализа

Садржи у односу на безводну супстанцу најмање 3,5%
и највише до 6,5% метокси група (-ОCH3) и најмање
14,5% и највише до 19% етокси група (-ОCH2CH3), и
најмање 13,2% и највише до 19,6% укупних алкокси
група, израчунато као метокси
Мало хигроскопан бијели, благо жућкасти или
сивкасти безмирисни, зрнасти или влакнасти прах без
укуса

Опис
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Идентификација
Растворљивост

pH

Бубри у води, дајући бистар до опалесцентан,
вискозан, колоидан раствор. Растворљив у етанолу.
Нерастворљив у етру
Најмање 5,0 и највише до 8,0 (1 % колоидни раствор)

Чистоћа
Губитак сушењем
Сулфатни пепео

Највише до 15% за влакнасти облик, и највише до
10% за прашкасти облик (105ºC до константне масе)
Највише 0,6%

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Е 466 НАТРИЈУМ КАРБОКСИ МЕТИЛ ЦЕЛУЛОЗА, ЦЕЛУЛОЗНА ГУМА
Синоними

Nа CMC; Натријум CMC

Дефиниција

Натријум карбокси метил целулоза је дјелимична
натријумова со карбоксиметил етра целулозе, гдје је
целулоза добијена директно од природних врста
влакнастог биљног материјала

Einecs
Хемијско име

Натријумова со карбоксиметилетра целулозе

Хемијска формула

Полимери
садрже
супституисане
јединице
анхидроглукозе
које
имају
општу
формулу
C6H7О2(ОR1)(ОR2)(ОR3), гдје R1, R2 R3 могу бити једно
од сљедећих:

—H
— CH2CООNа
— CH2CООH
Молекулска маса
Анализа
Опис

Већа од приближно 17 000 (степен полимеризације
приближно 100)
Садржи у односу на безводну супстанцу најмање
99,5%
Мало хигроскопан бијели или благо жућкасти или
сивкасти безмирисни, зрнаст или влакнаст прах без
укуса

Идентификација
Растворљивост
Тест пјене
Стварање талога

Бојене реакције

Даје вискозни колоидни раствор са водом.
Нерастворљив у етанолу
Јако промућкати 0,1% раствор узорка. Не формира се
слој пјене (Овај тест омогућава разликовање натријум
карбоксиметил целулозе од целулозних етара)
У 5 ml 0,5% раствора узорка, додати 5ml 5% раствора
бакар сулфата или алуминијум сулфата. Настаје талог.
(Овај тест омогућава разликовање натријум
карбоксиметил целулозе од целулозних етара,
желатина, гуме из сјемена рогача и трагаканта)
Додати 0,5g натријум карбокси метил целулозе у
праху у 50 ml воде уз мијешање како би се створила
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pH

уједначена дисперзија. Наставити мјешање до
настанка бистрог раствора, и употријебити раствор за
сљедећи тест:
У 1 mg узорка, разблаженог са једнаком запремином
воде, у малој епрувети, додати 5 капи раствора 1нафтола. Нагнути епрувету, и опрезно додати уз
ивицу епрувете 2ml сумпорне киселине тако да се
формира доњи слој. На граници настаје црвенољубичаста боја.
Најмање 5,0 и највише до 8,5 (1% колоидног раствора)

Чистоћа
Степен супституције
Губитак сушењем

Најмање 0,2 и највише до 1,5 карбоксиметил група (CH2CООH) по јединици анхидроглукозе
Највише 12% (105ºC до константне масе)

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Укупни гликолат

Највише 0,4%, израчунато као натријум гликолат у
односу на безводну супстанцу
Највише 12,4% у односу на безводну супстанцу

Натријум

Е 468 УНАКРСНО ВЕЗАНА НАТРИЈУМ КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛУЛОЗА, УНАКРСНО
ВЕЗАНА ЦЕЛУЛОЗНА ГУМА
Унакрсно везана карбоксиметил целулоза
Синоними
Унакрсно везана CMC
Унакрсно везана натријум CMC
Дефиниција

Унакрсно везана натријум карбоксиметил целулоза је
натријумова со термички третиране унакрсно везане
дјелимично О-карбоксиметиловане целулозе

Einecs
Хемијско име
Хемијска формула

Натријумова со унакрсно везаних карбоксиметил етра
целулозе
Полимери који садрже супституисане јединице
анхидроглукозе имају општу формулу:
C6H7О2 (ОR1)(ОR2)(ОR3)
гдје R1; R2 и R3 могу бити било који од сљедећих:
—H
— CH2CООNа
— CH2CООH

Молекулска маса
Анализа
Опис

Мало хигроскопан, бијели до тамно-бијели, безбојни
прах

Идентификација
Стварање талога

Промућкати 1g са 100 ml раствора који садржи 4
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Тест на натријум

mg/kg метил плавог и оставити да се сталожи.
Супстанца која се испитује апсорбује метил плаво и
таложи се као плава, влакнаста маса
Промућкати 1g са 50ml воде. Пренијети 1ml
мјешавине у епрувету, додати 1ml воде и 0,05ml
свјеже припремљеног раствора концентрације 40g/l
алфа-нафтола у метанолу. Нагнути епрувету и
пажљиво додати 2 ml сумпорне киселине низ зид тако
да она направи доњи слој. Настаје црвено-љубичаста
боја на мјесту спајања
Позитиван

pH

Најмање 5,0 и највише до 7,0 (1 % раствор)

Бојена реакција

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 6% (105 °C, 3h)

Материје растворљиве у води

Највише 10%

Степен супституције
Садржај натријума

Најмање 0,2 и највише до 1,5 карбоксиметил група по
јединици анхидроглукозе
Највише 12,4% у односу на безводну супстанцу

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 469 ЕНЗИМСКИ ХИДРОЛИЗОВАНА КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛУЛОЗА, ЕНЗИМСКИ
ХИДРОЛИЗОВАНА ЦЕЛУЛОЗА
Натријум
карбоксиметил
целулоза,
ензимски
Синоними
хидролизована
Ензимски хидролизована карбоксиметил целулоза
Дефиниција
добија се од карбоксиметил целулозе ензимском
дигестијом са целулазом која је продукт Trichoderma
longibrachiatum (раније T. reesei)
Einecs
Хемијско име
Хемијска формула

Натријум карбоксиметил целулоза, дјелимично
ензимски хидролизована
Натријумове
соли
полимера
који
садрже
супституисане јединице анхидроглукозе опште
формуле:
[C6H7О2(ОH)x(ОCH2CООNа)y]n
гдје је n степен полимеризације
x = 1,50 до 2,80
y = 0,2 до 1,50
x + y = 3,0
(y = степен супституције)

Молекулска маса

178,14 гдје је y = 0,20
282,18 гдје је y = 1,50
Макромолекуле: Најмање 800 (n око 4)

Анализа

Најмање 99,5%, укључујући моно - и дисахариде, на
сушеној бази

465

„Службени гласник БиХ“, број 33/18 од 22.5.2018. године
Опис

Бијели или благо жућкасти или сивкасти, безмирисни,
благо хигроскопни зрнаст или влакнасти прах

Идентификација
Растворљивост

Растворљив у води, нерастворљив у етанолу

Испитивање пјене

Снажно промућкати 0,1% раствор узорка. Не настаје
слој пјене. Овај тест одваја натријум карбоксиметил
целулозу, било хидролизовану или не, од осталих
целулоза етера и од алгината и природних гума
У 5 ml 0,5 % раствора узорка додати 5 ml 5% раствора
бакар или алуминијум сулфата. Настаје талог. Овај
тест одваја натријум карбоксиметил целулозу, било
хидролизовану или не, од осталих целулозних етара и
од желатина, гуме махуне рогача и трагакант гуме
Додати 0,5g прашкастог узорка у 50ml воде, уз
мијешање како би се добила уједначена дисперзија.
Наставити мијешање док не настане бистар раствор.
Разблажити 1ml раствора са 1ml воде у малој
епрувети. Додати 5 капи 1-нафтол ТS. Нагнути
епрувету, и пажљиво насути низ зидове епрувете 2ml
сумпорне киселине тако да она направи доњи слој.
Настаје црвено-љубичаста боја на мјесту спајања
Најмање 2500 kgm-1s-1 на 25ºC што одговара
просјечној молекулској маси од 5 000 D
Најмање 6,0 и највише до 8,5 (1% колоидног раствора)

Стварање талога

Бојена реакција

Вискозитет (60 % раствор)
pH
Чистоћа
Губитак сушењем

Највише до 12% (105ºC до константне тежине)

Степен супституције

Најмање 0,2 и највише до 1,5 карбоксиметил група по
јединици анхидроглукозе у односу на осушену базу
Највише до 0,5 % појединачно или у комбинацији

Натријум хлорид и натријум
гликолат
Преостала ензимска активност
Олово

Нема промјене у вискозитету која указује на
хидролизу натријум карбоксиметил целулозе
Највише до 3 mg/kg

Е 470а НАТРИЈУМОВЕ, КАЛИЈУМОВЕ И КАЛЦИЈУМОВЕ СОЛИ МАСНИХ
КИСЕЛИНА
Синоними
Дефиниција

Натријумове, калијумове и калцијумове соли масних
киселина присутних у јестивим мастима и уљима.
Добијају се из јестивих масти и уља или из
дестилованих масних киселина

Einecs
Хемијско име
Хемијска формула
Молекулска маса
Анализа
Опис

Садржи у односу на безводну супстанцу најмање 95%
(105ºC до константне масе)
Бијели или кремасто бијели лагани прашкови,
љуспице или получврста маса

Идентификација
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Растворљивост
Тест на катјоне

Натријумове и калијумове соли: растворљиве у води и
етанолу, калцијумове соли: нерастворљиве у води,
етанолу и етру
Позитиван

Тест на масне киселине

Позитиван

Чистоћа
Натријум

Најмање 9% и највише до 14% изражено као Nа2О

Калијум

Најмање 13% и највише до 21,5% изражено као К2О

Калцијум

Најмање 8,5% и највише до 13% изражено као CаО

Неосапуњиве материје

Највише 2%

Слободне масне киселине

Највише 3% процјењено као олеинска киселина

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Слободни алкали

Највише 0,1 % изражено као NaOH

Материје нерастворљиве у
алкохолу

Највише 0,2 % (само натријумове и калијумове соли)

Е 470б МАГНЕЗИЈУМОВЕ СОЛИ МАСНИХ КИСЕЛИНА
Синоними
Дефиниција

Магнезијумове соли масних киселина присутних у
јестивим уљима и масноћама, гдје се ова уља добијају
или из јестивих масти и уља или из дестилованих
масних киселина.

Einecs
Хемијско име
Хемијска формула
Молекулска маса
Анализа
Опис

Садрже у односу на безводну супстанцу најмање 95%
(105ºC до константне масе)
Бијели или кремасто бијели лагани прашци, листићи
или получврсте материје

Идентификација
Растворљивост
Тест на магнезијум

Нерастворљиви у води, дјелимично растворљиви у
етанолу и етру
Позитиван

Тест на масне киселине

Позитиван

Чистоћа
Магнезијум

Најмање 6,5% а највише до 11% изражено као MgО

Слободни алкали

Највише 0,1% изражено као МgО

Материја која се не може
сапонификовати
Слободне масне киселине

Највише 2%

Арсен

Највише 3 mg/kg

Највише 3% као олеинска киселина
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Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Е 471 МОНОГЛИЦЕРИДИ И ДИГЛИЦЕРИДИ МАСНИХ КИСЕЛИНА
Синоними

Глицерил моно стеарат
Глицерил моно палмитат
Глицерил моно олеат, итд.
Моностеарин, моно палмитин, моно олеин, итд.
GMS (за глицерил моно стеарат)

Дефиниција

Моно- и диглицериди масних киселина састоје се од
мјешавине глицерол моно -ди- и триестара масних
киселина присутних у јестивим уљима и мастима.
Могу садржати мале количине слободних масних
киселина и глицерола

Einecs
Хемијско име
Хемијска формула
Молекулска маса
Анализа
Опис

Садржај моно - и диестера: најмање 70%
Производ варира од свијетло жуте до свијетло смеђе
уљасте течности, бијела или тамно бијела тврда
воштана чврста материја. Чврста материја може бити
у облику листића, праха или малих перлица

Идентификација
Инфрацрвени спектар
Тест на глицерол

Карактеристичан за непотпуне естре полиола и
масних киселина
Позитиван

Тест на масне киселине

Позитиван

Растворљивост

Нерастворљиви у води, растворљиви у етанолу и
толуену на 50ºC

Чистоћа
Садржај воде

Највише до 2% (Karl Fischer метода)

Киселински број

Највише до 6

Слободни глицерол

Највише до 7%

Полиглицероли
Арсен

Највише до 4% диглицерола и највише до 1% виших
полиглицерола у односу на укупан садржај глицерола
Највише до 3 mg/kg

Олово

Највише до 2 mg/kg

Жива

Највише до 1 mg/kg

Kадмијум

Највише до 1 mg/kg

Укупно глицерола

Најмање 16% и највише до 33%

Сулфатни пепео

Највише до 0,5% одређено на 800 ± 25 ºC

Овај критеријум чистоће одговара адитиву који не садржи натријумове, калијумове и калцијумове
соли масних киселина, међутим те супстанце могу бити присутне до максималног нивоа од 6%
(изражено као натријум олеат)
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Е 472 ЕСТРИ СИРЋЕТНЕ КИСЕЛИНЕ И МОНО- И ДИГЛИЦЕРИДА МАСНИХ
КИСЕЛИНА
Естри сирћетне киселине и моно - и диглицерида
Синоними
Ацетоглицериди
Ацетиловани моно - и диглицериди

Дефиниција

Естри глицерола и сирћетне киселине и масних
киселина
Естри глицерола са сирћетном киселином и масним
киселинама присутним у јестивим уљима и мастима.
Могу садржати мале количине слободног глицерола,
слободних масних киселина, слободне сирћетне
киселине и слободних глицерида

Einecs
Хемијско име
Хемијска формула
Молекулска маса
Анализа
Опис

Бистре, мобилне течности до чврсте материје, од
бијеле до свијетло жуте боје

Идентификација
Тест на глицерол

Позитиван

Тест на масне киселине

Позитиван

Тест на сирћетну киселину

Позитиван

Растворљивост

Нерастворљиви у води. Растворљиви у етанолу

Чистоћа
Киселине осим сирћетне и масних
киселина
Слогодни глицерол

Мање од 1%

Арсен

Највише до 3 mg/kg

Олово

Највише до 2 mg/kg

Жива

Највише до 1 mg/kg

Kадмијум

Највише до 1 mg/kg

Укупно сирћетне киселине

Најмање 9% и највише до 32 %

Слободне масне киселине (и
сирћетна киселина)
Укупно глицерола

Највише до 3% процијењено као олеинска киселина

Сулфатни пепео

Највише до 0,5% одређено на 800 ± 25 ºC

Највише до 2%

Најмање 14% и највише до 31%

Овај критеријум чистоће одговара адитиву који не садржи натријумове, калијумове и калцијумове
соли масних киселина, међутим те супстанце могу бити присутне до максималног нивоа од 6%
(изражено као натријум олеат)

Е 472 б ЕСТРИ МЛИЈЕЧНЕ КИСЕЛИНЕ И МОНО- И ДИГЛИЦЕРИДА МАСНИХ
КИСЕЛИНА

Синоними

Естри млијечне киселине и моно - и диглицерида
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масних киселина
Лактоглицериди

Дефиниција

Монои
диглицериди
масних
киселина
естерификовани млијечном киселином
Естри глицерола са млијечном киселином и масним
киселинама присутним у јестивим уљима и мастима.
Могу садржати мале количине слободног глицерола,
слободних масних киселина, слободне млијечне
киселине и слободних глицерида

Einecs
Хемијско име
Хемијска формула
Молекулска маса
Анализа
Опис

Бистре, покретљиве течности до получврсте или
чврсте воскасте масе, од бијеле до свијетло жуте боје

Идентификација
Тест на глицерол

Позитиван

Тест на масне киселине

Позитиван

Тест на лактатну киселину

Позитиван

Растворљивост

Нерастворљиви у хладној води али дисперзибилни у
врућој води

Чистоћа
Киселине осим млијечне и масних
киселина
Слогодни глицерол

Мање од 1%

Арсен

Највише до 3 mg/kg

Олово

Највише до 2 mg/kg

Жива

Највише до 1 mg/kg

Kадмијум

Највише до 1 mg/kg

Укупна млијечна киселина

Најмање 13% и највише до 45%

Слободне масне киселине (и
млијечна киселина)
Укупно глицерола

Највише до 3% процијењено као олеинска киселина

Сулфатни пепео

Највише до 0,5% одређено на 800 ± 25 ºC

Највише до 2%

Најмање 13% и највише до 30%

Овај критеријум чистоће одговара адитиву који не садржи натријумове, калијумове и калцијумове
соли масних киселина, међутим те супстанце могу бити присутне до максималног нивоа од 6%
(изражено као натријум олеат)

Е 472 ц ЕСТРИ ЛИМУНСКЕ КИСЕЛИНЕ И МОНО- И ДИГЛИЦЕРИДА МАСНИХ
КИСЕЛИНА
Естри лимунске киселине и моно - и диглицерида
Синоними
Цитроглицериди

Дефиниција

Монои
диглицериди
масних
киселина
естерификовани лимунском киселином
Естри глицерола са лимунском киселином и масним
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киселинама присутним у јестивим мастима и уљима.
Могу садржати мале количине глицерола, слободних
масних киселина, слободне лимунске киселине и
слободних глицерида. Могу бити дјелимично или
потпуно неутрализовани натријумовим, калијумовим
или калцијумовим солима погодним за ту сврху и
одобрени за употребу као прехрамбени адитиви у
складу са овим Правилником.
Einecs
Хемијско име
Хемијска формула
Молекулска маса
Анализа
Опис

Жућкасте или свијетло смеђе течности до воштане
чврсте или получврсте материје

Идентификација
Тест на глицерол

Позитиван

Тест на масне киселине

Позитиван

Тест на лимунску киселину

позитиван

Растворљивост

Нерастворљиви у хладној води, дисперзибилни у
врућој води, растворљиви уљима и мастима,
нерастворљиви у хладном етанолу

Чистоћа
Киселине осим лимунске и масних
киселина
Слободни глицерол

Мање од 1%

Укупни глицерол

Најмање 8% и највише до 33%

Укупна лимунска киселина

Најмање 13% и највише до 50%

Сулфатни пепео

Олово

Не-неутрализовани производи највише до 0,5% (800 ±
25°C)
Дјелимично или потпуно неутрализовани производи
највише до 10% (800 ± 25°C)
Највише 2 mg/kg

Киселински број

Највише 130

Највише 2%

Овај критеријум чистоће одговара адитиву који не садржи натријумове, калијумове и калцијумове
соли масних киселина, међутим те супстанце могу бити присутне до максималног нивоа од 6%
(изражено као натријум олеат)

Е 472 д ЕСТРИ ВИНСКЕ КИСЕЛИНЕ И МОНО- И ДИГЛИЦЕРИДА МАСНИХ
КИСЕЛИНА
Естри винске киселине и моно - и диглицерида масних
Синоними
киселина естерификовани винском киселином
Естри глицерола са винском киселином и масним
Дефиниција
киселинама присутним у јестивим уљима и мастима.
Могу садржати мале количине глицерола, слободних
масних киселина, слободне винске киселине и
слободних глицерида
Einecs
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Хемијско име
Хемијска формула
Молекулска маса
Анализа
Опис

Љепљиве вискозне жућкасте течности до тврдих
жутих воскова

Идентификација
Тест на глицерол

Позитиван

Тест на масне киселине

Позитиван

Тест на тартаратну киселину

Позитиван

Чистоћа
Киселине осим винске и масних
киселина
Слободни глицерол

Мање од 1%

Укупни глицерол

Најмање 12% и највише до 29%

Арсен

Највише до 3 mg/kg

Олово

Највише до 2 mg/kg

Жива

Највише до 1 mg/kg

Kадмијум

Највише до 1 mg/kg

Укупна винска киселина

Најмање 15% и највише до 50 %

Слободне масне киселине

Највише до 3% процијењено као олеинска киселина

Сулфатни пепео

Највише до 0,5% (800 ± 25 ºC)

Највише до 2%

Овај критеријум чистоће одговара адитиву који не садржи натријумове, калијумове и калцијумове
соли масних киселина, међутим те супстанце могу бити присутне до максималног нивоа од 6%
(изражено као натријум олеат)

Е 472 е ЕСТРИ МОНО-И ДИАЦЕТИЛВИНСКЕ КИСЕЛИНЕ И МОНО-И
ДИГЛИЦЕРИДА МАСНИХ КИСЕЛИНА
Естри моно- и диацетилвинске киселине и моно-и
Синоними
диглицерида масних киселина; Моно- и диглицериди
масних киселина естерификовани моно- и диацетил
винском
киселином;
естри
глицерола
са
диацетилвинском киселином и масним киселинама
Мијешани естри глицерола са моно - и
Дефиниција
диацетилвинским киселинама (добијеним из винске
киселине) и масним киселинама присутним у јестивим
уљима и мастима. Могу садржати мале количине
глицерола, слободних масних киселина, слободне
винске и сирћетне киселине и њихових комбинација и
слободних глицерида. Такође садрже естре винске и
сирћетне киселине са масним киселинама
Einecs
Хемијско име
Хемијска формула
Молекулска маса
Анализа
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Опис

Од
љепљивих,
вискозних,
течности,
преко
конзистенције сличне мастима до жутих воскова који
хидролизују на влажном ваздуху ослобађајући
сирћетну киселину.

Идентификација
Тест на глицерол

Позитиван

Тест на масне киселине

Позитиван

Тест на винску киселину

Позитиван

Тест на сирћетну киселину

Позитиван

Чистоћа
Киселине осим сирћетне, винске и
масне киселине
Слободни глицерол

Мање од 1%

Укупни глицерол

Најмање 11% и највише до 28%

Сулфатни пепео

Највише до 0,5% одређено на 800 ± 25ºC

Арсен

Највише до 3 mg/kg

Олово

Највише до 2 mg/kg

Жива

Највише до 1 mg/kg

Kадмијум

Највише до 1 mg/kg

Укупна винска киселина

Најмање 10% и највише до 40%

Укупна сирћетна киселина

Најмање 8% и највише до 32%

Киселински број

Најмање 40 и највише 130

Највише до 2%

Овај критеријум чистоће одговара адитиву који не садржи натријумове, калијумове и калцијумове
соли масних киселина, међутим те супстанце могу бити присутне до максималног нивоа од 6%
(изражено као натријум олеат)

Е 472 ф МЈЕШОВИТИ ЕСТРИ СИРЋЕТНЕ И ВИНСКЕ КИСЕЛИНЕ
МОНОГЛИЦЕРИДА И ДИГЛИЦЕРИДИ МАСНИХ КИСЕЛИНА
Синоними
Дефиниција

Монои
диглицериди
масних
киселина
естерификовани сирћетном и винском киселином.
Естри глицерола са сирћетном и винском киселином и
масним киселинама присутним у јестивим уљима и
мастима. Могу садржати мале количине глицерола,
слободних масних киселина, слободне винске
киселине и сирћетне киселине и слободних глицерида.
Могу садржати моно - и диацетилвинске естре моно и диглицериде масних киселина

Einecs
Хемијско име
Хемијска формула
Молекулска маса
Анализа
Опис

Љепљива течност или чврста маса, бијеле до
блиједожуте боје

Идентификација
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Тест на глицерол

Позитиван

Тест на масне киселине

Позитиван

Тест на винску киселину

Позитиван

Тест на сирћетну киселину

Позитиван

Чистоћа
Киселине осим сирћетне, винске и
масних киселина
Слободни глицерол

Мање 1%

Укупни глицерол

Најмање 12% и највише до 27%

Сулфатни пепео

Највише 0,5% одређено на 800 ± 25ºC

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Укупна сирћетна киселина

Најмање 10% и највише до 20%

Укупна винска киселина

Најмање 20% и највише до 40%

Слободне масне киселине

Највише 3% процијењено као олеинска киселина

Највише 2%

Овај критеријум чистоће одговара адитиву који не садржи натријумове, калијумове и калцијумове
соли масних киселина, међутим те супстанце могу бити присутне до максималног нивоа од 6%
(изражено као натријум олеат)

Е 473 ЕСТРИ САХАРОЗЕ И МАСНИХ КИСЕЛИНА
Синоними

Сахароестри
Шећерни естри

Дефиниција

Углавном моно-, ди- и триестри сахарозе са масним
киселинама који се налазе у јестивим мастима и
уљима. Могу се припремити из сахарозе и метил
естара, етилестара и винилестара масних киселина или
екстракцијом из сахароглицерида. За њихову се
припрему могу користити само сљедећи растварачи:
диметил сулфоксид, диметил формамид, етил-ацетат,
пропан-2-ол, 2-метил -1-пропанол, пропиленгликол,
метил етил кетон и суперкритични угљен диоксид. pметокси фенол може се користити као стабилизатор
током производног поступка.

Einecs
Хемијско име
Хемијска формула
Молекулска маса
Анализа
Опис

Садржи најмање 80%
Чврсти гелови, мекане чврсте масе или бијели до
слабо сивкасто бијели прашкови

Идентификација
Тест на шећер

Позитиван

Тест на масне киселине

Позитиван

Растворљивост

Слабо растворљиви у води. Растворљиви у етанолу
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Чистоћа
Сулфатни пепео

Највише 2% одређено на 800 ± 25 ºC

Слободни шећер

Највише 5 %

Слободне масне киселине

Највише 3% процијењено као олеинска киселина

p-метокси-фенол

Највише 100µg/kg

Ацеталдехид

Највише 50 mg/kg

Арсен

Највише до 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Метанол

Највише 10 mg/kg

Диметил сулфоксид

Највише 2 mg/kg

Диметил формамид

Највише 1 mg/kg

2-метил -1-пропанол

Највише 10 mg/kg

Етил ацетат
Пропан-2-ол

Највише 350 mg/kg, појединачно или у комбинацији

Пропилен гликол
Метил етил кетон

Највише 10 mg/kg

Овај критеријум чистоће одговара адитиву који не садржи натријумове, калијумове и калцијумове
соли масних киселина, међутим те супстанце могу бити присутне до максималног нивоа од 6%
(изражено као натријум олеат)

Е 474 САХАРОГЛИЦЕРИДИ
Синоними
Дефиниција

Шећерни глицериди
Сахароглицериди се производе реакцијом сахарозе са
јестивим мастима и уљима при чему се добијају
углавном моно -, ди- и триестри сахарозе и масних
киселина заједно са резидуалним моно -, ди- и
триглицеридима из масти или уља. За њихову
припрему могу да се користе само сљедећи
растварачи: циклохексан, диметил формамид, етил
ацетат, 2-метил -1-пропанол и пропан-2-ол

Einecs
Хемијско име
Хемијска формула
Молекулска маса
Анализа
Опис

Садржи најмање 40% и највише до 60% естара
сахарозе и масних киселина
Мекане чврсте масе, чврсти гелови или бијели до
сивкастобијели прах

Идентификација
Тест на шећер

Позитиван

Тест на масне киселине

Позитиван

Растворљивост

Нерастворљиви у хладној води. Растворљиви у
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етанолу
Чистоћа
Сулфатни пепео

Највише 2% одређено на 800 ± 25 ºC

Слободни шећер

Највише 5%

Слободне масне киселине

Највише 3% процијењено као олеинска киселина

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Метанол

Највише 10 mg/kg

Диметил формамид

Највише 1 mg/kg

2-метил -1-пропанол

Највише 10 mg/kg, појединачно или у комбинацији

Циклохексан
Етил ацетат

Највише 350 mg/kg, појединачно или у комбинацији

Пропан-2-ол
Овај критеријум чистоће одговара адитиву који не садржи натријумове, калијумове и калцијумове
соли масних киселина, међутим те супстанце могу бити присутне до максималног нивоа од 6%
(изражено као натријум олеат)

Е 475 ПОЛИГЛИЦЕРОЛНИ ЕСТРИ МАСНИХ КИСЕЛИНА
Синоними

Полиглицеролни масно киселински естри
Полиглицерински естри естара масних киселина

Дефиниција

Полиглицерол естри масних киселина се производе
естерификацијом полиглицерола са јестивим мастима
или уљима или са масним киселинама присутним у
јестивим мастима и уљима. Од полиглицерола
углавном су заступљени ди-, три- и тетраглицероли и
садржи највише до 10% полиглицерола једнаких или
виших од хептаглицерола

Einecs
Хемијско име
Хемијска формула
Молекулска маса
Анализа
Опис

Садржај укупних естара масних киселина најмање
90%
Свијетло до тамно жута, уљаста до врло вискозна
течност; свијетла до средње смеђа, пластика или
мекане чврсте материје; и свијетле до средње смеђе,
тврде воштане масе

Идентификација
Тест на глицерол

Позитиван

Тест на полиглицероле

Позитиван

Тест на масне киселине

Позитиван

Растворљивост

Естри се крећу од врло хидрофилиних до врло
липофилних, али су углавном дисперзибилни у води и
растворљиви у органским растварачима и уљима
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Чистоћа
Сулфатни пепео

Највише 0,5% одређено на 800 ± 25ºC

Киселине осим масних киселина

Мање 1%

Слободне масне киселине

Највише 6% процијењено као олеинска киселина

Укупно глицерола и полиглицерола

Најмање 18% и највише до 60%

Слободни глицерол и полиглицерол

Највише 7%

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Овај критеријум чистоће одговара адитиву који не садржи натријумове, калијумове и калцијумове
соли масних киселина, међутим те супстанце могу бити присутне до максималног нивоа од 6%
(изражено као натријум олеат)

Е 476 ПОЛИГЛИЦЕРОЛ ПОЛИРИЦИНОЛЕАТ
Синоними

Дефиниција

Глицеролни естри кондензованих масних киселина
рицинусовог уља
Полиглицеролски естри поликондензованих масних
киселина рицинусовог уља
Полиглицеролски
естри
интерестерификоване
рицинолеинске киселине PGPR
Припремају се естерификацијом полиглицерола са
кондензованим масним киселинама рицинусовог уља

Einecs
Хемијско име
Хемијска формула
Молекулска маса
Анализа
Опис

Бистра, врло вискозна течност

Идентификација
Растворљивост
Тест на глицерол

Нерастворљив у води и у етанолу. Растворљив у етру,
угљоводоницима и халогенизованим угљоводоницима
Позитиван

Тест на полиглицерол

Позитиван

Тест на рицинолеинску киселину

Позитиван

Индекс рефракције

[n]D65 између 1,4630 и 1,4665

Чистоћа
Полиглицероли

Хидроксилни број

Полиглицеролни дио састоји се од најмање 75% ди-,
три- и тетраглицерола и садржи највише до 10%
полиглицерола
једнаких
или
виших
од
хептаглицерола
Најмање 80 и највише до 100

Киселински број

Највише 6

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg
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Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Е 477 ПРОПАН-1,2-ДИОЛНИ ЕСТРИ МАСНИХ КИСЕЛИНА
Синоними

Пропиленгликолни естри масних киселина

Дефиниција

Састоје се од мјешавина пропан-1,2-диол моно - и
диестара масних киселина присутних у јестивим
мастима и уљима. Од алкохола присутан је само
пропан-1,2-диол заједно са димером и траговима
тримера. Органске киселине осим масних киселина
нису присутне.

Einecs
Хемијско име
Хемијска формула
Молекулска маса
Анализа
Опис

Најмање 85% укупних естара масних киселина
Бистре течности или воштани бијели листићи,
перлице или чврста маса пријатног мириса

Идентификација
Тест на пропилен гликол

Позитиван

Тест на масне киселине

Позитиван

Чистоћа
Сулфатни пепео

Највише 0,5% одређено на 800 ± 25ºC

Киселине осим масних киселина

Мање од 1%

Слободне масне киселине

Највише 6% процијењено као олеинска киселина

Укупно пропан-1,2-диола

Најмање 11% и највише до 31%

Слободни пропан-1,2-диол

Највише 5%

Димер и тример пропан гликола

Највише 0,5%

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Овај критеријум чистоће одговара адитиву који не садржи натријумове, калијумове и калцијумове
соли масних киселина, међутим те супстанце могу бити присутне до максималног нивоа од 6%
(изражено као натријум олеат)

Е 479 б ТЕРМИЧКИ ОКСИДОВАНО СОЈИНО УЉЕ У ИНТЕРАКЦИЈИ СА МОНО- И
ДИГЛИЦЕРИДИМА МАСНИХ КИСЕЛИНА
ТОSОМ
Синоними
Дефиниција

Термички оксидовано сојино уље које је дјеловало са
моно-и диглицеридима масних киселина је комлексна
мјешавина естара глицерола и масних киселина који
се налазе у јестивим масноћама и масним киселинама
из термички оксидованог уља соје. Производи се
интеракцијом и дезодорисањем у вакууму на 130ºC,
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10% термички оксидованог сојиног уља и 90% моно и
диглицерида јестивих масних киселина. Сојино уље се
искључиво добија из природних сојева соје.
Einecs
Хемијско име
Хемијска формула
Молекулска маса
Анализа
Опис

Свијетло жута до свијетло смеђа, воштане или чврста
маса

Идентификација
Растворљивост

Нерастворљиво у води. Растворљиво у врућем уљу
или масти

Чистоћа
Температура топљења

55 - 65ºC

Слободне масне киселине

Највише 1,5% изражено као олеинска киселина

Слободни глицерол

Највише 2%

Укупно масних киселина

83 - 90%

Укупно глицерола

16 - 22 %

Метил естри масних киселина,
који не формирају адукт са уреом
Масне киселине, нерастворљиве у
петрол етру
Пероксидни број

Највише 9% од укупних метил естара масних
киселина
Највише 2% од укупних масних киселина

Епоксиди

Највише 0,03% епоксидног кисеоника

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Највише 3

Е 481 НАТРИЈУМ СТЕАРОИЛ-2-ЛАКТИЛАТ
Синоними

Натријум стеароил лактилат
Натријум стеароил лактат

Einecs

Мјешавина натријумових соли стеароил лактилних
киселина и њихових полимера као и мале количине
натријумових соли других сродних киселина,
произведених реакцијом стеаринске киселине и
млијечне киселине. Друге јестиве масне киселине
могу такође бити присутне слободне или
естерификоване, у зависности од њиховог присуства у
употребљеној стеаринској киселини.
246-929-7

Хемијско име

Натријум ди-2-стеароил лактат

Дефиниција

Натријум ди (2-стеароилокси) пропионат
Хемијска формула

C21H39О4Nа
C19H35О4Nа (главни састојци)
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Опис

Бијели или слабо жућкасти прах или тврда воскаста
маса карактеристичног мириса

Идентификација
Тест на натријум

Позитиван

Тест на масне киселине

Позитиван

Тест на млијечну киселину

Позитиван

Растворљивост

Нерастворљив у води. Растворљив у етанолу

Чистоћа
Натријум

Најмање 2,5 % и највише до 5%

Естарски број

Најмање 90 и највише до 190

Киселински број

Најмање 60 и највише до 130

Укупна млијечна киселина

Најмање 15% и највише до 40%

Арсен

Највише до 3 mg/kg

Олово

Највише до 2 mg/kg

Жива

Највише до 1 mg/kg

Kадмијум

Највише до 1 mg/kg

Е 482 КАЛЦИЈУМ СТЕАРОИЛ-2-ЛАКТИЛАТ
Синоними

Калцијум стеароил лактат

Дефиниција

Einecs

Мјешавина калцијумових соли стеароил лактилатних
киселина и њихових полимера и мање количине
калцијумових соли других сродних киселина,
произведених реакцијом стеаринске киселине и
млијечне киселине. Такође могу бити присутне друге
јестиве
масне
киселине,
слободне
или
естерификоване, у зависности од њиховог присуства у
употријебљеној стеаринској киселини
227-335-7

Хемијско име

Калцијум ди-2-стеароил лактат
Калцијум ди(2-стеароилокси)пропионат

Хемијска формула

C42H78О8Cа
C38H70О8Cа
C40H74О8Cа (главни састојци)

Опис

Бијели или слабо жућкасти прах или чврста маса
карактеристичног мириса

Идентификација
Тест на калцијум

Позитиван

Тест на масне киселине

Позитиван

Тест на млијечну киселину

Позитиван

Растворљивост

Слабо растворљив у врућој води

Чистоћа
Калцијум

Најмање 1% и највише до 5,2%

Естарски број

Најмање 125 и највише до 190

Укупна млијечна киселина

Најмање 15% и највише до 40%
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Киселински број

Најмање 50 и највише до 130

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Е 483 СТЕАРИЛ ТАРТАРАТ
Синоними
Дефиниција

Стеарил палмитил тартарат
Производ естерификације винске
киселине са
комерцијалним стеарил алкохолом, који се углавном
састоји од стеарил и палмитил алкохола. Састоји се
углавном од диестра, са мањим количинама моно
естра и непромијењеног полазног материјала

Einecs
Хемијско име

Дистеарил тартарат
Дипалмитил тартарат
Стеарилпалмитил тартарат

Хемијска формула

C40H78О6 (дистеарил тартарат)
C36H70О6(дипалмитил тартарат)
C38H74О6 (стеарилпалмитил тартарат)

Молекулска маса

655 (дистеарил тартарат)
599 (дипалмитил тартарат)
627 (стеарилпалмитил тартарат)

Анализа
Опис

Садржај укупних естара најмање 90% што одговара
естарској вриједности од најмање 163 и највише до
180
Масна супстанца крем боје (на 25ºC)

Идентификација
Тест на тартарат

Позитиван

Температура топљења

Између 67ºC и 77ºC. Након сапонификације засићени
масни алкохоли дугачког низа имају температуру
топљења од 49ºC до 55ºC

Чистоћа
Хидроксилни број

Најмање 200 и највише до 220

Киселински број

Највише 5,6

Укупна винска киселина

Најмање 18% и највише до 35%

Сулфатни пепео

Највише 0,5% одређено на 800 ± 25ºC

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Неосапуњиве материје

Најмање 77% и највише до 83%

Јодни број

Највише 4 (Wijs-ова метода)
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Е 491 СОРБИТАН МОНОСТЕАРАТ
Синоними
Дефиниција

Einecs

Мјешавина дјелимичних естара сорбитола и његових
анхидрида са јестивом, комерцијалном стеаринском
киселином
215-664-9

Хемијско име
Хемијска формула
Молекулска маса
Анализа
Опис

Садржи најмање 95% мјешавине сорбитола,
сорбитана, и изосорбид естара
Свијетле, крем до смећкасте перлице или љуспице или
тврда воскаста маса са благим карактеристичним
мирисом

Идентификација
Растворљивост

Температура стврдњавања
Инфрацрвени спектар

На температурама изнад тачке топљења растворљив у
толуену, диоксану, угљен тетрахлориду, етру,
метанолу, етанолу и анилину; нерастворљив у петрол
етру и ацетону; нерастворљив у хладној води али се
диспергује у топлој води; формира замућене растворе
на температурама изнад 50ºC у минералном уљу и
етил ацетату
50 - 52 ºC
Карактеристичан за
киселина и полиола

дјелимичне

естре

масних

Чистоћа
Садржај воде

Највише 2% (Karl Fischer метода)

Сулфатни пепео

Највише 0,5%

Киселински број

Највише 10

Сапонификациони број

Најмање 147 и највише до 157

Хидроксилни број

Најмање 235 и највише до 260

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Е 492 СОРБИТАН ТРИСТЕАРАТ
Синоними
Дефиниција

Einecs

Мјешавина дјелимичних естара сорбитола и његових
анхидрида са јестивом, комерцијалном стеаринском
киселином
247-891-4

Хемијско име
Хемијска формула
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Молекулска маса
Анализа
Опис

Садржи најмање 95% мјешавине сорбитола,
сорбитана, и изосорбид естара
Свијетле, крем до смећкасте перлице, љуспице или
тврда воштана маса са благим мирисом

Идентификација
Растворљивост

Распон желирања
Инфрацрвени спектар

Слабо растворљив у толуену, етру, угљен
тетрахлориду и етил ацетату; диспергује се у петрол
етру, минералном уљу, биљним уљима, ацетону и
диоксану; нерастворљив у води, метанолу и етанолу
47 - 50ºC
Карактеристичан за
киселина и полиола

дјелимичне

естре

масних

Чистоћа
Садржај воде

Највише 2% (Karl Fischer метода)

Сулфатни пепео

Највише 0,5%

Киселински број

Највише 15

Сапонификациони број

Најмање 176 и највише до 188

Хидроксилни број

Најмање 66 и највише до 80

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Е 493 СОРБИТАН МОНОЛАУРАТ
Дефиниција

Einecs

Мјешавина дјелимичних естара сорбитола и његових
анхидрида са јестивом, комерцијалном лауринском
киселином
215-663-3

Хемијско име
Хемијска формула
Молекулска маса
Анализа
Опис

Садржи најмање 95% мјешавине сорбитола,
сорбитана, и изосорбид естара
Тамно жута масна вискозна течност, свијетло крем до
смећкасте перлице, љуспице или тврда воштана
чврста маса са благим мирисом

Идентификација
Растворљивост

Диспергује се у врућој и хладној води

Инфрацрвени спектар

Карактеристичан за
киселина и полиола

дјелимичне

естре

масних

Чистоћа
Садржај воде

Највише 2% (Karl Fischer метода)

Сулфатни пепео

Највише 0,5%

Киселински број

Највише 7

Сапонификациони број

Најмање 155 и највише до 170
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Хидроксилни број

Најмање 330 и највише до 358

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Е 494 СОРБИТАН МОНООЛЕАТ
Синоними
Дефиниција

Einecs

Мјешавина дјелимичних естара сорбитола и његових
анхидрида са јестивом, комерцијалном олеинском
киселином. Основни састојак је 1,4-сорбитан моно
олеат. Остали састојци укључују изосорбид моно
олеат, сорбитан диолеат и сорбитан триолеат
215-665-4

Хемијско име
Хемијска формула
Молекулска маса
Анализа
Опис

Садржи најмање 95% мјешавине сорбитола,
сорбитана, и изосорбид естара
Тамно жута масна вискозна течност, свијетло крем до
смећкасте перлице, љуспице или тврда воштана маса
са благим карактеристичним мирисом

Идентификација
Растворљивост

Јодни број

На температурама изнад тачке топљења растворљив у
етанолу, етру, етил ацетату, анилину, толуену,
диоксану, петрол етру и угљен тетрахлориду.
Нерастворљив у хладној води, диспергује се у топлој
води
Резидуа
олеинске
киселине,
добијена
из
сапонификације сорбитан моно олеата у анализи, има
вриједност јода између 80 и 100

Чистоћа
Садржај воде

Највише 2% (Karl Fischer метода)

Сулфатни пепео

Највише 0,5%

Киселински број

Највише 8

Сапонификациони број

Најмање 145 и највише до 160

Хидроксилни број

Најмање 193 и највише до 210

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Е 495 СОРБИТАН МОНОПАЛМИТАТ
Синоними
Дефиниција

Сорбитан палмитат
Мјешавина дјелимичних естара сорбитола и његових
анхидрида са јестивом, комерцијалном палмитинском
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киселином
Хемијско име
Хемијска формула
Молекулска маса
Einecs

247-568-8

Анализа

Садржи најмање 95% мјешавине сорбитола,
сорбитана, и изосорбид естара
Свијетло крем до смеђе куглице, љуспице или тврда,
воштана супстанца са благим карактеристичним
мирисом

Опис
Идентификација
Растворљивост

Распон желирања
Инфрацрвени спектар

Растворљив при температурама изнад тачке топљења
у етанолу, метанолу, етру, етил ацетату, анилину,
толуену, диоксану, петрол етру и угљен тетрахлориду.
Нерастворљив у хладној води али диспергује се у
топлој води
45 - 47 ºC
Карактеристичан за
киселина и полиола

дјелимичне

естре

масних

Чистоћа
Садржај воде

Највише 2% (Karl Fischer метода)

Сулфатни пепео

Највише 0,5%

Киселински број

Највише 7,5

Сапонификациони број

Најмање 140 и највише до 150

Хидроксилни број

Најмање 270 и највише до 305

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Е 499 БИЉНИ СТЕРОЛИ БОГАТИ СТИГМАСТЕРОЛОМ
Синоними
Дефиниција

Биљни стероли богати стигмастеролом добијају се из
соје и хемијски су дефинисана једноставна мјешавина
која садржи најмање 95% биљних стерола
(стигмастерол,
β-ситостерол,
кампестерол
и
брасикастерол), са најмање 85% стигмастерола.

Einecs
Хемијско име
Стигмастерол

β-ситостерол

(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-(5-етил-6-метил -хепт3-ен-2-ил)-10,13-диметил
2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-додекахидро-1H
циклопента[а]фенантрен-3-ол
(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(2S,5S)-5-етил-6метил
хептан-2-ил)-10,13-диметил
2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-додекахидро-1H
циклопента[а]фенантрен-3-ол
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Кампестерол
Брасикастерол

(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-(5,6-диметил хептан-2ил)-10,13-диметил
-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17додекахидро-1H циклопента[а]фенантрен-3-ол
(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(Е,2R,5R)-5,6диметил
хепт-3-ен-2-ил)-10,13-диметил
2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-додекахидро-1H
циклопента[а]фенантрен-3-ол

Хемијска формула
Стигмастерол

C29H48О

β-ситостерол

C29H50О

Кампестерол

C28H48О

Брасикастерол

C28H46О

Молекулска маса
Стигмастерол

412,6 g/mol

β-ситостерол

414,7 g/mol

Кампестерол

400,6 g/mol

Брасикастерол

398,6 g/mol

Анализа (производи који садрже
само слободне стероле и станоле)
Опис

Најмање
95%
укупне
основе
слободних
стерола/станола изражено на безводној основи
Сипки, бијели до сивкастобијели прах, пилуле или
пастиле; безбојне или свијетло жуте течности

Идентификација
Растворљивост
Садржај стигмастерола
Остали биљни стероли/станоли:
Појединачно или у комбинацији
укључујући брасикастерол,
кампестанол, кампестерол, Δ-7кампестерол, колестерол,
клеростерол, ситостанол и βситостерол
Чистоћа

Практично нерастворљив у води. Фитостероли и
фитостаноли растворњиви су у ацетону и етил
ацетату.
Најмање 85% (m/m )

Највише 15% (m/m )

Укупан пепео

Највише 0,1%

Остаци растварача

Етанол: Највише 5000 mg/kg
Метанол: Највише 50 mg/kg

Садржај воде

Највише 4 % (метода Karl Fischer )

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 1 mg/kg

Микробиолошки критеријуми
Укупан број микроорганизама

Највише 1000 CFU/g

Квасци

Највише 100 CFU/g

Плијесни

Највише 100 CFU/g

Esherichia coli

Највише 10 CFU/g

Salmonella spp.

Одсутна у 25g
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Е 500(I) НАТРИЈУМ КАРБОНАТ
Синоними

Сода пепео

Дефиниција
Einecs

207-838-8

Хемијско име

Натријум карбонат

Хемијска формула

Nа2CО3 nH2О (n = 0, 1 или 10)

Молекулска маса

106,00 (безводни)

Анализа

Садржи најмање 99% Nа2CО3 у односу на безводну
супстанцу
Безбојни кристали или бијели, грануларни или
кристални прах. Безводни облик је хигроскопан, а
декахидрат ефлоресцентан

Опис
Идентификација
Тест на натријум

Позитиван

Тест на карбонат

Позитиван

Растворљивост

Потпуно растворљив у води. Нерастворљив у етанолу

Чистоћа
Губитак сушењем
Арсен

Највише до 2% (безводни), 15% (моно хидрат) или
55%-65% (декахидрат) (70ºC постепено растући до
300ºC, до константне масе)
Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 500(II) НАТРИЈУМ ХИДРОГЕН КАРБОНАТ
Синоними

Натријум бикарбонат, натријум кисели карбонат,
бикарбонат соде, сода бикарбона

Дефиниција
Einecs

205-633-8

Хемијско име

Натријум хидроген карбонат

Хемијска формула

NаHCО3

Молекулска маса

84,01

Анализа

Садржи најмање 99% у односу на безводну супстанцу

Опис

Безбојна или бијела кристална маса или кристални
прах

Идентификација
Тест на натријум

Позитиван

Тест на карбонат

Позитиван

pH

Између 8,0 и 8,6 (1% раствора)

Растворљивост

Растворљив у води. Нерастворљив у етанолу

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 0,25% (над силика гелом, 4h)

Амониумове соли

Не детектује се мирис амонијака након загријавања
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Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 500(III) НАТРИЈУМ СЕСКВИКАРБОНАТ
Синоними
Дефиниција
Einecs

208-580-9

Хемијско име

Натријум моно хидроген дикарбонат

Хемијска формула

Nа2 (CО)3. NаHCО3 2H2О

Молекулска маса

226,03

Анализа

Садржи између 35,0% и 38,6% NаHCО3 и између
46,4% и 50,0% Nа2CО3
Бијели листићи, кристали или кристални прах

Опис
Идентификација
Тест на натријум

Позитиван

Тест на карбонат

Позитиван

Растворљивост

Слободно растворљив у води

Чистоћа
Натријум хлорид

Највише 0,5%

Гвожђе

Највише 20 mg/kg

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 501(I) КАЛИЈУМ КАРБОНАТ
Синоними
Дефиниција
Einecs

209-529-3

Хемијски назив

Калијум карбонат

Хемијска формула

К2CО3 nH2О (n = 0 или 1.5)

Молекулска маса

138,21 (безводни)

Анализа

Садржи најмање 99,0% у односу на безводну
супстанцу
Бијели растапајући прах. Хидратни облик се појављује
у виду малих бијелих провидних кристала или зрнца.

Опис
Идентификација
Тест на калијум

Позитиван

Тест на карбонат

Позитиван

Растворљивост

Веома растворљив у води. Нерастворљив у етанолу

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 5% (безводни) или 18% (хидрат) (180ºC, 4h)

Арсен

Највише 3 mg/kg
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Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 501(II) КАЛИЈУМ ХИДРОГЕН КАРБОНАТ
Синоними

Калијум бикарбонат, кисели калијум карбонат

Дефиниција
Einecs

206-059-0

Хемијско име

Калијум хидроген карбонат

Хемијска формула

КHCО3

Молекулска маса

100,11

Анализа

Садржи најмање 99,0% и највише до 101,0% КHCО3 у
односу на безводну супстанцу
Безбојни кристални прах или грануле

Опис
Идентификација
Тест на калијум

Позитиван

Тест на карбонат

Позитиван

Растворљивост

Потпуно растворљив у води. Нерастворљив у етанолу

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 0,25% (4h изнад силика гела)

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 503(I) АМОНИЈУМ КАРБОНАТ
Синоними

Einecs

Амонијум карбонат се састоји од амонијум карбамата,
амонијум карбоната и амонијум хидроген карбоната у
различитим односима
233-786-0

Хемијско име

Амонијум карбонат

Хемијска формула

CH6N2О2; CH8N2О3 и CH5NО3

Молекулска маса

Амонијум карбамат 78,06; амонијум карбонат 98,73;
амонијум хидроген карбонат 79,06
Садржи најмање 30,0% и највише до 34,0% NH3

Дефиниција

Анализа
Опис

Бијели прах или тврда, бијела прозирна маса или
кристали, који на ваздуху постају непровидни и на
крају се претварају у бијеле порозне грудве или прах
(амонијум бикарбонат) због испаравања амонијака и
угљен диоксида.

Идентификација
Тест на амонијум

Позитиван

Тест на карбонат

Позитиван

pH

Око 8,6 (5% раствора)

Растворљивост

Растворљив у води
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Чистоћа
Неиспарљиве материје

Највише 500 mg/kg

Хлориди

Највише 30 mg/kg

Сулфат

Највише 30 mg/kg

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 503(II) АМОНИЈУМ ХИДРОГЕН КАРБОНАТ
Синоними

Амонијум бикарбонат

Дефиниција
Einecs

213-911-5

Хемијско име

Амонијум хидроген карбонат

Хемијска формула

CH5NО3

Молекулска маса

79.06

Анализа

Садржи најмање 99,0%

Опис

Бијели кристали или кристални прах

Идентификација
Тест на амонијум

Позитиван

Тест на карбонат

Позитиван

pH

Око 8,0 (5% раствора)

Растворљивост

Потпуно растворљив у води. Нерастворљив у етанолу

Чистоћа
Неиспарљиве материје

Највише 500 mg/kg

Хлориди

Највише 30 mg/kg

Сулфат

Највише 30 mg/kg

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 504(I) МАГНЕЗИЈУМ КАРБОНАТ
Синоними

Хидромагнезит

Дефиниција

Einecs

Магнезијум карбонат алкалан је хидратисан или моно
хидратисан магнезијум карбонат или мјешавина то
двоје.
208-915-9

Хемијско име

Магнезијум карбонат

Хемијска формула

МgCО3 ·nH2О

Анализа

24% - 26,4% изражено као Мg

Опис

Лагана, бијела маса или растресит прах, без мириса

Идентификација
Тест на магнезијум

Позитиван
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Тест на карбонат

Позитиван

Растворљивост

Практично нерастворљив у води и у етанолу.

Чистоћа
Материје нерастворљиве у
киселини
Материје растворљиве у води

Највише 0,05%

Калцијум

Највише 0,4%

Арсен

Највише 4 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Највише 1,0%

Е 504(II) МАГНЕЗИЈУМ ХИДРОГЕН КАРБОНАТ
Синоними

Магнезијум
хидроген
карбонат,
Магнезијум
субкарбонат (лак или тежак), хидратисани базни
магнезијум карбонат, Магнезијум карбонат хидроксид

Дефиниција
Einecs

235-192-7

Хемијско име

Магнезијум карбонат хидроксид хидратисани

Хемијска формула

4МgCО3Мg(ОH)2 ·5H2О

Молекулска маса
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Анализа

40,0% - 45,0% изражено као МgО

Опис

Лагана, бијела мрвљива маса или растерсити бијели
прах

Идентификација
Тест на магнезијум

Позитиван

Тест на карбонат

Позитиван

Растворљивост

Практично нерастворљив у води. Нерастворљив у
етанолу.

Чистоћа
Материје нерастворљиве у
киселини
Материје растворљиве у води

Највише 0,05%

Калцијум

Највише 1,0%

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Највише 1,0%

Е 507 ХЛОРОВОДОНИЧНА КИСЕЛИНА
Синоними

Хлороводоник, муријатична киселина

Дефиниција
Einecs

231-595-7

Хемијско име

Хлороводонична киселина

Хемијска формула

HCL

Молекулска маса

36,46
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Анализа
Опис

Хлороводонична киселина се комерцијално налази у
разним
концентрацијама.
Концентрована
хлороводонична киселина садржи најмање 35,0% HCL
Бистра, безбојна или благо жућкаста, корозивна
течност оштрог мириса

Идентификација
Тест на киселину

Позитиван

Тест на хлорид

Позитиван

Растворљивост

Растворљив у води и у етанолу

Чистоћа
Укупни органски састојци

Укупни органски састојци (који не садрже флуор):
највише до 5 mg/kg
Бензен: Највише до 0,05 mg/kg

Неиспарљиве супстанце

Флуоринирани састојци (укупно): Највише до 25
mg/kg
Највише 0,5%

Редукујуће супстанце

Највише 70 mg/kg (као SО2)

Оксидујуће супстанце

Највише 30 mg/kg (као Cl2)

Сулфат

Највише 0,5%

Гвожђе

Највише 5 mg/kg

Арсен

Највише 1 mg/kg

Олово

Највише 1 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 508 КАЛИЈУМ ХЛОРИД
Синоними

Силвин
Силвит

Дефиниција
Einecs

231-211-8

Хемијско име

Калијум хлорид

Хемијска формула

КCl

Молекулска маса

74,56

Анализа

Садржи најмање 99% у односу на осушену супстанцу

Опис

Безбојни, издужени, призматични или кубични
кристали или бијели зрнасти прах. Без мириса

Идентификација
Растворљивост

Лако растворљив у води. Нерастворљив у етанолу

Тест на калијум

Позитиван

Тест на хлорид

Позитиван

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 1% (105ºC, 2 сата)

Тест на натријум

Негативан

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg
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Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Е 509 КАЛЦИЈУМ ХЛОРИД
Дефиниција
Einecs

233-140-8

Хемијско име

Калцијум хлорид

Хемијска формула

CаCl2 nH2О (n = 0, 2 или 6)

Молекулска маса

110,99 (безводни), 147,02 (дихидрат), 219,08
(хексахидрат)
Садржи најмање 93,0% у односу на безводну
супстанцу
Бијели, безмирисни, хигроскопни
прах
или
растапајући кристали

Анализа
Опис
Идентификација
Тест на калцијум

Позитиван

Тест на хлорид

Позитиван

Растворљивост

Растворљив у води и у етанолу

Чистоћа
Магнезијумове и алкалне соли
Флуориди

Највише 5% у односу на безводну супстанцу
(изражено као сулфат)
Највише 40 mg/kg

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 511 МАГНЕЗИЈУМ ХЛОРИД
Дефиниција
Einecs

232-094-6

Хемијско име

Магнезијум хлорид

Хемијска формула

МgCl2х6H2О

Молекулска маса

203,30

Анализа

Садржи најмање 99,0%

Опис

Безбојне, врло растапајуће пахуљице или кристали без
мириса

Идентификација
Тест на магнезијум

Позитиван

Тест на хлорид

Позитиван

Растворљивост

Веома растворљив у води, потпуно растворљив у
етанолу

Чистоћа
Амонијум

Највише 50 mg/kg

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg
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Жива

Е 512 СТАНО ХЛОРИД
Синоними

Највише 1 mg/kg

Калај хлорид, калај дихлорид

Дефиниција
Einecs

231-868-0

Хемијско име

Стано хлорид дихидрат

Хемијска формула

SnCl2 2H2О

Молекулска маса

225,63

Анализа

Садржи најмање 98,0%

Опис

Безбојни или бијели кристали. Може имати благи
мирис хлороводоничне киселине

Идентификација
Тест на калај(II)

Позитиван

Тест на хлорид

Позитиван

Растворљивост

Умјерено растворљив у мањој маси воде од сопствене,
са вишком воде гради нерастворљиве базне соли.
Растворљив у етанолу

Чистоћа
Сулфат

Највише 30 mg/kg

Арсен

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Е 513 СУМПОРНА КИСЕЛИНА
Синоними

Уље витриола, дихидроген сулфат

Дефиниција
Einecs

231-639-5

Хемијско име

Сумпорна киселина

Хемијска формула

H2SО4

Молекулска маса

98,07

Анализа

Сумпорна киселина се комерцијално налази у разним
концентрацијама. Концентрована сумпорна киселина
садржи најмање 96,0%
Бистра, безбојна или благо смеђа, врло корозивна
уљаста течност

Опис
Идентификација
Тест на киселину

Позитиван

Тест на сулфат

Позитиван

Растворљивост

Мијеша се са водоми са етанолом, уз ослобађање
велике количине топлоте

Чистоћа
Пепео

Највише 0,02%

Редукујуће материје

Највише 40 mg/kg (као SО2)
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Нитрат

Највише 10 mg/kg (на бази H2SО4)

Хлорид

Највише 50 mg/kg

Гвожђе

Највише 20 mg/kg

Селен

Највише 20 mg/kg

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 514 (I) НАТРИЈУМ СУЛФАТ
Дефиниција
Einecs
Хемијско име

Натријум сулфат

Хемијска формула

Nа2SО4·nH2О (n = 0 или 10)

Молекулска маса

142,04 (безводни)
322,04 (декахидрат)

Анализа
Опис

Садржи најмање 99,0% у односу на безводну
супстанцу
Безбојни кристали или фини, бијели, кристални прах.
Декахидрат је ефлоресцентан.

Идентификација
Тест на натријум

Позитиван

Тест на сулфат

Позитиван

pH

Неутралан или благо алкалан на лакмус папиру (5%
раствор)

Чистоћа
Губитак сушењем
Селен

Највише 1,0% (безводни) или највише до 57%
(декахидрат) на 130°C
Највише 30 mg/kg

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 514 (II) НАТРИЈУМ ХИДРОГЕН СУЛФАТ
Синоними

Кисели натријум сулфат, натријум бисулфат

Дефиниција
Einecs
Хемијско име

Натријум хидроген сулфат

Хемијска формула

NаHSО4

Молекулска маса

120,06
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Анализа
Опис

Садржи најмање 95,2%
Бијели, безмирисни кристали или грануле

Идентификација
Тест на натријум

Позитиван

Тест на сулфат

Позитиван

pH

Раствори су јако кисели

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 0,8%

Материје нерастворљиве у води

Највише 0,05%

Селен

Највише 30 mg/kg

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 515(I) КАЛИЈУМ СУЛФАТ
Синоними
Дефиниција
Einecs
Хемијско име

Калијум сулфат

Хемијска формула

К2SО4

Молекулска маса

174,25

Анализа

Садржи најмање 99,0%

Опис

Безбојни или бијели кристали или кристални прах

Идентификација
Тест на калијум

Позитиван

Тест на сулфат

Позитиван

pH

Између 5,5 и 8,5 (5% раствора)

Растворљивост

Лако растворљив у води, нерастворљив у етанолу

Чистоћа
Селен

Највише 30 mg/kg

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 515 (II) КАЛИЈУМ ХИДРОГЕН СУЛФАТ
Калијум бисулфат, кисели калијум сулфат
Синоними
Дефиниција
Einecs
Хемијско име

Калијум хидроген сулфат

Хемијска формула

КHSО4

Молекулска маса

136,17
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Анализа
Опис

Садржи најмање 99%
Бијели растворљиви кристали, комадићи или грануле

Идентификација
Тачка топљења

197ºC

Тест на калијум

Позитиван

Растворљивост

Лако растворљив у води, нерастворљив у етанолу

Чистоћа
Селен

Највише 30 mg/kg

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 516 КАЛЦИЈУМ СУЛФАТ
Синоними

Гипс, селенит, анхидрит

Дефиниција
Einecs

231-900-3

Хемијско име

Калцијум сулфат

Хемијска формула

CаSО4 nH2О (n = 0 или 2)

Молекулска маса

136,14 (безводни), 172,18 (дихидрат)

Анализа

Садржи најмање 99,0% у односу на безводну
супстанцу
Фини, бијели до благо жућкасто-бијели безмирисни
прах

Опис
Идентификација
Тест на калцијум

Позитиван

Тест на сулфат

Позитиван

Растворљивост

Слабо растворљив у води, нерастворљив у етанолу

Чистоћа
Губитак сушењем

Флуориди

Безводни: највише до 1,5% (250ºC, до константне
масе)
Дихидрат: највише до 23% (250ºC, до константне
масе)
Највише 30 mg/kg

Селен

Највише 30 mg/kg

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 517 АМОНИЈУМ СУЛФАТ
Синоними
Дефиниција
Einecs

231-984-1

Хемијско име

Амонијум сулфат
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Хемијска формула

(NH4)2SО4

Молекулска маса

132,14

Анализа

Садржи најмање 99,0% и не више од 100,5%

Опис

Бијели прах, сјајне плочице или кристални комадићи

Идентификација
Тест на амонијум

Позитиван

Тест на сулфат

Позитиван

Растворљивост

Лако растворљив у води, нерастворљив у етанолу

Чистоћа
Губитак жарењем

Највише 0,25%

Селен

Највише 30 mg/kg

Олово

Највише 3 mg/kg

Е 520 АЛУМИНИЈУМ СУЛФАТ
Синоними

Алум

Дефиниција
Einecs

233-135-0

Хемијско име

Алуминијум сулфат

Хемијска формула

Аl2(SО4)3

Молекулска маса

342,13

Анализа

Садржи најмање 99,5% на изжарену супстанцу

Опис

Бијели прах, сјајне плочице или кристални комадићи

Идентификација
Тест на алуминијум

Позитиван

Тест на сулфат

Позитиван

pH

2,9 или више (5% раствора)

Растворљивост

Лако растворљив у води, нерастворљив у етанолу

Чистоћа
Губитак жарењем

Највише 5% (500 ºC, 3h)

Алкални и земноалкални метали

Највише 0,4%

Селен

Највише 30 mg/kg

Флуориди

Највише 30 mg/kg

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 5 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 521 АЛУМИНИЈУМ НАТРИЈУМ СУЛФАТ
Синоними

Сода алум, натријум алум

Дефиниција
Einecs

233-277-3

Хемијско име

Алуминијум натријум сулфат
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Хемијска формула

АlNа(SО4)2·nH2О (n = 0 или 12)

Молекулска маса

242,09 (безводни)

Анализа

Садржи у односу на безводну супстанцу најмање
96,5% (безводни) и 99,5% (додекахидрат)
Провидни кристали или бијели кристални прах

Опис
Идентификација
Тест на алуминијум

Позиттиван

Тест на натријум

Позитиван

Тест на сулфат

Позитиван

Растворљивост

Додекахидрат је потпуно растворљив у води.
Безводни облик је споро растворљив у води. Оба
облика су нерастворљива у етанолу

Чистоћа
Губитак сушењем

Безводни облик: највише до 10,0% (220ºC, 16h)

Амонијумове соли

Додекахидрат: највише до 47,2% (50ºC-55ºC, 1h затим
200ºC, 16h)
Не осјети се мирис амонијака након загријавања

Селен

Највише до 30 mg/kg

Флуориди

Највише до 30 mg/kg

Арсен

Највише до 3 mg/kg

Олово

Највише до 5 mg/kg

Жива

Највише до 1 mg/kg

Е 522 АЛУМИНИЈУМ КАЛИЈУМ СУЛФАТ
Синоними

Калијум алум,

Дефиниција
Einecs

233-141-3

Хемијско име

Алуминијум калијум сулфат додекахидрат

Хемијска формула

АlК(SО4)2·12H2О

Молекулска маса

474,38

Анализа

Садржи најмање 99,5%

Опис

Велики провидни кристали или бијели кристални прах

Идентификација
Тест на алуминијум

Позитиван

Тест на калијум

Позитиван

Тест на сулфат

Позитиван

pH

Између 3,0 и 4,0 (10% раствора)

Растворљивост

Лако растворљив у води, нерастворљив у етанолу

Чистоћа
Амонијумове соли

Не осјети се мирис амонијака након загријавања

Селен

Највише 30 mg/kg

Флуориди

Највише 30 mg/kg

Арсен

Највише 3 mg/kg
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Олово

Највише 5 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 523 АЛУМИНИЈУМ АМОНИЈУМ СУЛФАТ
Синоними

Амонијум алум

Дефиниција
Einecs

232-055-3

Хемијско име

Алуминијум амонијум сулфат

Хемијска формула

АlNH4(SО4)2·12H2О

Молекулска маса

453,32

Анализа

Садржи најмање 99,5%

Опис

Велики, безбојни кристали или бијели прах

Идентификација
Тест на алуминијум

Позитиван

Тест на амонијум

Позитиван

Тест на сулфат

Позитиван

Растворљивост

Лако растворљив у води, растворљив у етанолу

Чистоћа
Алкални и земноалкални метали

Највише 0,5%

Селен

Највише 30 mg/kg

Флуориди

Највише 30 mg/kg

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 3 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 524 НАТРИЈУМ ХИДРОКСИД
Синоними

Каустична сода, луг

Дефиниција
Einecs

215-185-5

Хемијско име

Натријум хидроксид

Хемијска формула

NaOH

Молекулска маса

40,0

Анализа

Садржај чврстих облика најмање 98,0% од укупних
алкала (као NaOH). Садржај раствора на основу
означеног процента NaOH
Бијеле или готово бијеле куглице, листићи, штапићи,
стопљене масе или други облици. Раствори су бистри
или благо турбидни, безбојни или благо обојени, јако
каустични и хигроскопни и када су изложени ваздуху
апсорбују угљен диоксид , дајући натријум карбонат

Опис

Идентификација
Тест на натријум

Позитиван

pH

Јако алкалан (1% раствор)
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Растворљивост

Лако растворљив у води. Потпуно растворљив у
етанолу

Чистоћа
Органске материје и материје
нерастворљиве у води
Карбонат

5% раствор је потпуно бистар и безбојан до благо
обојен
Највише 0,5% (као Nа2CО3)

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 0,5 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 525 КАЛИЈУМ ХИДРОКСИД
Синоними

Каустична поташа

Дефиниција
Einecs

215-181-3

Хемијско име

Калијум хидроксид

Хемијска формула

KOH

Молекулска маса

56,11

Анализа

Садржи најмање 85,0% алкалија израчунато као KOH

Опис

Бијеле или готово бијеле куглице, листићи, штапићи,
слијепљене масе или други облици

Идентификација
Тест на калијум

Позитиван

pH

Јако алкалан (1% раствор)

Растворљивост

Лако растворљив у води. Потпуно растворљив у
етанолу

Чистоћа
Материје нерастворљиве у води

5% раствор је потпуно бистар и безбојан

Карбонат

Највише 3,5% (као К2CО3)

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 526 КАЛЦИЈУМ ХИДРОКСИД
Синоними

Гашени креч, хидратни креч

Дефиниција
Einecs

215-137-3

Хемијско име

Калцијум хидроксид

Хемијска формула

Cа(ОH)2

Молекулска маса

74,09

Анализа

Садржи најмање 92,0%

Опис

Бијели прах

Идентификација
Тест на алкале

Позитиван

501

„Службени гласник БиХ“, број 33/18 од 22.5.2018. године
Тест на калцијум

Позитиван

Растворљивост

Мало растворљив у води. Нерастворљив у етанолу.
Растворљив у глицеролу

Чистоћа
Пепео нерастворљив у киселини

Највише 1,0%

Магнезијумове и алкалне соли

Највише 2,7%

Баријум

Највише 300 mg/kg

Флуориди

Највише 50 mg/kg

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Е 527 АМОНИЈУМ ХИДРОКСИД
Синоними

Амонијачна вода, јаки раствор амонијака

Дефиниција
Einecs
Хемијско име

Амонијум хидроксид

Хемијска формула

NH4ОH

Молекулска маса

35,05

Анализа

Садржи најмање 27% NH3

Опис

Бистар, безбојан
раствор,
карактеристичног мириса

изузетно

оштрог,

Идентификација
Тест на амонијак

Позитиван

Чистоћа
Неиспарљиве материје

Највише 0,02%

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Е 528 МАГНЕЗИЈУМ ХИДРОКСИД
Синоними
Дефиниција
Einecs
Хемијско име

Магнезијум хидроксид

Хемијска формула

Мg(ОH)2

Молекулска маса

58,32

Анализа

Садржи најмање 95,0% у односу на безводну
супстанцу
Безмирисни, бијели растресити прах

Опис
Идентификација
Тест на магнезијум

Позитиван

Тест на алкале

Позитиван

Растворљивост

Практично нерастворљив у води и у етанолу

Чистоћа
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Губитак сушењем

Највише 2,0% (105 ºC, 2h)

Губитак жарењем

Највише 33% (800 ºC до константне масе)

Калцијум оксид

Највише 1,5%

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Е 529 КАЛЦИЈУМ ОКСИД
Синоними

Жарени креч

Дефиниција
Einecs

215-138-9

Хемијско име

Калцијум оксид

Хемијска формула

CаО

Молекулска маса

56,08

Анализа

Садржи најмање 95,0% у односу на изжарену
супстанцу
Безмирисне, тврде, бијеле или сивкасто бијеле масе
или грануле, или бијели до сивкасти прах

Опис
Идентификација
Тест на алкале

Позитиван

Тест на калцијум

Позитиван

Реакција са водом

Ослобађа се топлота при квашењу узорка водом

Растворљивост

Слабо растворљив у води. Нерастворљив у етанолу.
Растворљив у глицеролу

Чистоћа
Губитак жарењем

Највише 10,0% (око 800ºC до константне масе)

Материје нерастворљиве у
киселини
Баријум

Највише 1,0%

Магнезијум и алкалне соли

Највише 3,6%

Флуориди

Највише 50 mg/kg

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Највише 300 mg/kg

Е 530 МАГНЕЗИЈУМ ОКСИД
Дефиниција
Einecs

215-171-9

Хемијско име

Магнезијум оксид

Хемијска формула

МgО

Молекулска маса

40,31

Анализа

Садржи најмање 98,0% у односу на изжарену
супстанцу
Бијели веома волуминозан прах, познат као лак
магнезијум оксид, или релативно густ, бијели прах
познат као тешки магнезијум оксид. 5g лаког МgО

Опис
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заузима запремину од најмање 33ml , док 5g тешког
МgО заузима запремину од највише 20ml.
Идентификација
Тест на алкале

Позитиван

Тест на магнезијум

Позитиван

Растворљивост

Практично нерастворљив у води. Нерастворљив у
етанолу

Чистоћа
Губитак жарењем

Највише до 5,0% (cа 800ºC до константне масе)

Калцијум оксид

Највише до 1,5%

Арсен

Највише до 3 mg/kg

Олово

Највише до 2 mg/kg

Е 534 ГВОЖЂЕ ТАРТАРАТ
Синоними
Дефиниција

CAS број
Хемијско име

Гвожђе мезо-тартарат; продукт комплексирања
натријум тартарата и гвожђе (III) хлорида
Гвожђе тартарат произведен је изомеризацијом Lтартарата до уравнотежене смјесе D-, L- и мезотартарата након чега слиједи додавање гвожђе (III)
хлорида.
1280193-05-9

Хемијска формула

Гвожђе (III) продукт комплексирања D(+)-, L(-)- и
мезо-2,3-дихидроксибутанске киселине
Fе(ОH)2C4H4О6Nа

Молекулска маса

261,93

Анализа
Мезо-тартарат
D(-)- и L(+)-тартарат

>28%, изражен као анјон у односу на oсушену
супстанцу
>10%, изражен као анјон на oсушеној основи

Гвожђе (III)

>8%, изражен као анјон на oсушеној основи

Опис
Идентификација

Тамнозелени водени раствор који се обично састоји од
око 35% масеног удјела продуката комплексирања
Лако растворљив у води
Позитивни тестови на тартарат и гвожђе
pH 35% воденог раствора продуката комплексирања
између 3,5 и 3,9

Чистоћа
Хлориди

Највише 25%

Натријум

Највише 23%

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Оксалат

Највише 1,5% изражено као оксалат на сушеној
основи
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Е 535 НАТРИЈУМ ФЕРОЦИЈАНИД
Синоними

Жути сода цијанид, натријум хексацијаноферат

Дефиниција
Einecs

237-081-9

Хемијско име

Натријум фероцијанид

Хемијска формула

Nа4Fе(CN)6 10H2О

Молекулска маса

484,1

Анализа

Садржи најмање 99,0%

Опис

Жути кристали или кристални прах

Идентификација
Тест на натријум

Позитиван

Тест на фероцијанид

Позитиван

Чистоћа
Слободна влага

Највише 1,0%

Материје нерастворљиве у води

Највише 0,03%

Хлорид

Највише 0,2%

Сулфат

Највише 0,1%

Слободни цијанид

Не може се утврдити

Ферицијанид

Не може се утврдити

Олово

Највише 5 mg/kg

Е 536 КАЛИЈУМ ФЕРОЦИЈАНИД
Синоними

Жути калијум цијанид, Калијум хексацијаноферат

Дефиниција
Einecs

237-722-2

Хемијско име

Калијум фероцијанид

Хемијска формула

К4Fе(CN)6 3H2О

Молекулска маса

422,4

Анализа

Садржи најмање 99,0%

Опис

Лимун жути кристали

Идентификација
Тест на калијум

Позитиван

Тест на фероцијанид

Позитиван

Чистоћа
Слободна влага

Највише 1,0%

Материје нерастворљиве у води

Највише 0,03%

Хлорид

Највише 0,2%

Сулфат

Највише 0,1%

Слободни цијанид

Не може се утврдити

Ферицијанид

Не може се утврдити
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Олово

Највише 5 mg/kg

Е 538 КАЛЦИЈУМ ФЕРОЦИЈАНИД
Синоними

Жути цијанид креча, Калцијум хексацијаноферат

Дефиниција
Einecs

215-476-7

Хемијско име

Калцијум фероцијанид

Хемијска формула

Cа2Fе(CN)6·12H2О

Молекулска маса

508,3

Анализа

Садржи најмање 99,0%

Опис

Жути кристали или кристални прах

Идентификација
Тест на калцијум

Позитиван

Тест на фероцијанид

Позитиван

Чистоћа
Слободна влага

Највише до 1,0%

Материје нерастворљиве у води

Највише до 0,03%

Хлорид

Највише до 0,2%

Сулфат

Највише до 0,1%

Слободни цијанид

Не може се утврдити

Ферицијанид

Не може се утврдити

Олово

Највише до 5 mg/kg

Е 541 НАТРИЈУМ АЛУМИНИЈУМ ФОСФАТ, КИСЕЛИ
Синоними

SALP

Дефиниција
Einecs Einecs

232-090-4

Хемијско име

Натријум
триалуминијум
тетрадекахидроген
октафосфат тетрахидрат (А) или Тринатријум
диалуминијум пентадекахидроген октафосфат (B)
NаАl3H14(PО4)8·4H2О (А)

Хемијска формула

Nа3Al2H15(PО4)8 (B)
Молекулска маса

949,88 (А)
897,82 (B)

Анализа
Опис

Садржи најмање 95,0% (оба облика)
Бијели безмирисни прах

Идентификација
Тест на натријум

Позитиван

Тест на алуминијум

Позитиван

Тест на фосфат

Позитиван

pH

Кисео на лакмус папир

Растворљивост

Нерастворљив у води. Растворљив у хлороводоничној
киселини
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Чистоћа
Губитак жарењем

19,5% - 21,0% (А) } (750ºC - 800ºC, 2h)
15% - 16% (B) } (750ºC - 800ºC, 2h)

Флуориди

Највише 25 mg/kg

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 4 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 551 СИЛИЦИЈУМ ДИОКСИД
Синоними

Силика

Дефиниција

Einecs

Силицијум диоксид је аморфна супстанца, која се
производи синтетски или процесом хидролизе у гасној
фази, дајући парну силику, или влажним процесом,
при чему се добија сталожена силика, силика гел, или
хидратисана силика. Парна силика се производи
углавном у безводном облику, док су производи
добијени влажним процесом хидрати или садрже
површински апсорбовану воду.
231-545-4

Хемијско име

Силицијум диоксид

Хемијска формула

(SiО2)n

Молекулска маса

60,08 (SiО2)

Анализа

Садржи након жарења најмање 99,0% (парна силика)
или 94,0% (хидратисани облици)
Бијели, лепршави прах или грануле. Хигроскопан.

Опис
Идентификација
Тест на силику

Позитиван

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 2,5% (парна силика, 105ºC, 2h)
Највише 8,0% (сталожена силика и силика гел, 105ºC,
2h)
Највише 70% (хидратисана силика, 105 ºC, 2h)

Губитак жарењем

Највише 2,5% након сушења (1 000ºC, парна силика)

Растворљиве јонизујуће соли

Највише 8,5% након сушења (1 000ºC, хидратисани
облици)
Највише 5,0% (као Nа2SО4)

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 5 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 552 КАЛЦИЈУМ СИЛИКАТ
Синоними
Дефиниција

Калцијум силикат је хидратисан или безводни силикат
који садржи у различитом односу CаО и SiО2
.Производ не би требало да садржи азбест.
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Einecs

215-710-8

Хемијско име

Калцијум силикат

Хемијска формула
Молекулска маса
Анализа

Садржи у односу на безводну супстанцу:
— као SiО2 најмање 50% и највише до 95%
— као CаО најмање 3% и највише до 35%

Опис

Бијели до тамно-бијели покретљив прах који се не
мијења након апсорпције релативно великих количина
воде или других течности

Идентификација
Тест на силикат

Позитиван

Тест на калцијум

Позитиван

Стварање гела

Са минералним киселинама ствара гел

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 10% (105ºC, 2h)

Губитак жарењем
Натријум

Најмање 5% и највише до 14% (1000 ºC, до константне
масе)
Највише 3%

Флуориди

Највише 50 mg/kg

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

553а (I) МАГНЕЗИЈУМ СИЛИКАТ
Синоними
Дефиниција

Магнезијум силикат је синтетско једињење код кога је
моларни однос магнезијум оксида и силицијум
диоксида приближно 2:5

Einecs
Хемијско име
Хемијска формула
Молекулска маса
Анализа
Опис

Садржи најмање 15% МgО и најмање 67% SiО2 у
односу на изжарену супстанцу
Бијели веома фин прах, без мириса и грудвица

Идентификација
Тест на магнезијум

Позитиван

Тест на силикат

Позитиван

pH

Између 7,0 и 10,8 (10% суспензија)

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 15% (105ºC, 2h)

Губитак жарењем

Највише 15% након сушења (1 000ºC, 20 мин)

Соли растворљиве у води

Највише 3%
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Слободни алкали

Највише 1% (као NaOH)

Флуориди

Највише 10 mg/kg

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 5 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 553а(II) МАГНЕЗИЈУМ ТРИСИЛИКАТ
Синоними
Дефиниција
Einecs

239-076-7

Хемијско име

Магнезијум трисиликат

Хемијска формула

Мg2Si3О8·nH2О (приближни састав)

Молекулска маса
Анализа
Опис

Садржи најмање 29,0% МgО и најмање 65,0% SiО2 у
односу на изжарену супстанцу
Фини, бијели прах, без мириса и грудвица

Идентификација
Тест на магнезијум

Позитиван

Тест на силикат

Позитиван

pH

Између 6,3 и 9,5 (5%-тна суспензија)

Чистоћа
Губитак жарењем

Најмање 17% и највише до 34% (1 000ºC)

Соли растворљиве у води

Највише 2%

Слободни алкали

Највише 1% (као NaOH)

Флуориди

Највише 10 mg/kg

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 5 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 553б ТАЛК
Синоними

Талк

Дефиниција

Einecs

Природни облик хидратисаног магнезијум силиката
који садржи различите односе придружених минерала
као што су алфа-кварц, калцит, хлорит, доломит,
магнезит и флогопит. Производ не би требало да
садржи азбест.
238-877-9

Хемијско име

Магнезијум хидроген метасиликат

Хемијска формула

Мg3(Si4О10)х(ОH)2

Молекулска маса

379,22

Анализа
Опис

Лагани хомогени бијели или готово бијели прах,
масан на додир

Идентификација
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Инфрацрвени спектар

Карактеристични пикови на 3677, 1018 и 669cm-1

Дифракција X-зрака

Пикови на 9,34/4,66/3,12Å

Растворљивост

Нерастворљив у води и етанолу

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 0,5% (105ºC, 1h)

Материја растворљива у киселини Највише 6%
Материје растворљиве у води

Највише 0,2 %

Гвожђе растворљиво у киселини

Не може се утврдити

Арсен

Највише 10 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Е 554 НАТРИЈУМ АЛУМИНИЈУМ СИЛИКАТ
Синоними

Натријум силикоалуминат, Натријум алуминосиликат,
алуминијум натријум силикат

Дефиниција
Einecs
Хемијско име

Натријум алуминијум силикат

Хемијска формула
Молекулска маса
Анализа

Садржи у односу на безводну супстанцу :
— као SiО2 најмање 66,0% и највише до 88,0%
— као Аl2О3 најмање 5,0% и највише до 15,0%

Опис

Фини бијели аморфни прах или перлице

Идентификација
Тест на натријум

Позитиван

Тест на алуминијум

Позитиван

Тест на силикат

Позитиван

pH

Између 6,5 и 11,5 (5 %-тна суспензија)

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 8,0% (105ºC, 2h)

Губитак жарењем

Арсен

Најмање 5,0% и највише до 11,0% у односу на
безводну супстанцу (1 000ºC, до константне масе)
Најмање 5% и највише до 8,5% (као Nа2О) у односу на
безводну супстанцу
Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 5 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Натријум

Е 555 КАЛИЈУМ АЛУМИНИЈУМ СИЛИКАТ
Синоними

Лискун

Дефиниција

Природни лискун се састоји углавном од калијум
алуминијум силиката (мусковит)
310-127-6

Einecs
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Хемијско име

Калијум алуминијум силикат

Хемијска формула

КАl2[АlSi3О10]х(ОH)2

Молекулска маса

398

Анализа

Садржи најмање 98%

Опис

Свијетло сива до бијела кристална зрнца или прах

Идентификација
Растворљивост

Нерастворљив у води, разблаженим киселинама и
алкалијама и органским растварачима

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 0,5% (105ºC, 2h)

Антимон

Највише 20 mg/kg

Цинк

Највише 25 mg/kg

Баријум

Највише 25 mg/kg

Хром

Највише 100 mg/kg

Бакар

Највише 25 mg/kg

Никл

Највише 50 mg/kg

Арсен

Највише 3 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 2 mg/kg

Олово

Највише 5 mg/kg

Е 570 МАСНЕ КИСЕЛИНЕ
Синоними
Дефиниција

Линеарне масне киселине, каприлна киселина (C8),
капринска киселина (C10), лауринска киселина (C12),
миристинска киселина (C14), палмитинска киселина
(C16), стеаринска киселина (C18), олеинска киселина
(C18:1)

Einecs
Хемијско име

октанска
киселина
(C8),
деканска
киселина
(C10),додеканска киселина (C12),
тетрадеканска киселина (C14), хексадеканска
киселина (C16), октадеканска киселина (C18), 9октадеканска
киселина (C18:1)

Хемијска формула
Молекулска маса
Анализа
Опис

Најмање 98% хроматографски
Безбојна течност или бијела чврста маса или прах
добијен из уља и масти

Идентификација
Тест идентификације

Појединачне масне киселине могу се идентификовати
према киселинском броју, јодном броју, гасном
хроматографијом

Чистоћа
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Губитак жарењем

Највише 0,1%

Неосапуњиве материје

Највише 1,5%

Садржај воде

Највише 0,2% (Karl Fischer метода)

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 1 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 574 ГЛУКОНСКА КИСЕЛИНА
Синоними

D-глуконска киселина, декстронска киселина

Дефиниција

Глуконска киселина је водени раствор глуконске
киселине и глуконо-делта-лактон

Einecs
Хемијско име

Глуконска киселина

Хемијска формула

C6H12О7 (глуконска киселина)

Молекулска маса

196,2

Анализа

Садржи најмање 49,0% (глуконска киселина)

Опис

Безбојна до свијетло жута, бистра сирупаста течност

Идентификација
Стварање деривата са
фенилхидразином
Чистоћа
Остатак код паљења

Позитивно. Настало једињење се топи између 196ºC и
202ºC уз распадање

Редукујуће материје

Највише 1,0% 550 ºC +/- 20 ºC до нестанка органских
остатака (црне мрље)
Највише 2,0% (као D-глукоза)

Хлорид

Највише 350 mg/kg

Сулфат

Највише 240 mg/kg

Сулфит

Највише 20 mg/kg

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 1 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 575 ГЛУКОНО-ДЕЛТА-ЛАКТОН

Einecs

Глуконолактон, GDL, D-глуконска киселина делталактон, делта-глуконолактон
Глуконо-делта-лактон
је
циклични
1,5интрамолекулски естар D-глуконске киселине. У
воденој средини је хидролизован као мјешавина у
којој су у равнотежи D-глуконска киселине (55%-66%)
и делта- и гама -лактони
202-016-5

Хемијско име

D-глуконо-1,5-лактон

Хемијска формула

C6H10О6

Молекулска маса

178,14

Анализа

Садржи најмање 99,0% у односу на безводну
супстанцу

Синоними
Дефиниција

512

„Службени гласник БиХ“, број 33/18 од 22.5.2018. године
Опис

Ситан бијели, готово безмирисни, кристални прах

Идентификација
Стварање деривата глуконске
киселине са фенилхидразином
Растворљивост

Позитивно. Настало једињење се топи између 196ºC и
202ºC уз распадање
Лако растворљив у води. Слабо растворљив у етанолу

Чистоћа
Садржај воде

Највише 0,2% (Karl Fischer метода)

Редукујуће супстанце

Највише 0,5% (као D-глукоза)

Олово

Највише 1 mg/kg

Е 576 НАТРИЈУМ ГЛУКОНАТ
Синоними

Натријумова со D-глуконске киселине

Дефиниција
Einecs

Добија
се
ферментацијом
каталитичком оксидацијом
208-407-7

Хемијско име

Натријум D-глуконат

Хемијска формула

C6H11NаО7 (безводни)

Молекулска маса

218,14

Анализа

Садржи најмање 99,0%

Опис

или

хемијском

Бијеле до жутосмеђе грануле или ситан кристални
прах

Идентификација
Тест на натријум

Позитиван

Тест на глуконат

Позитиван

Растворљивост

Лако растворљив у води. Слабо растворљив у етанолу

pH

Између 6,5 и 7,5 (10% раствора)

Чистоћа
Редукујуће материје

Највише 1,0% (као D-глукоза)

Олово

Највише 1 mg/kg

Е 577 КАЛИЈУМ ГЛУКОНАТ
Синоними

Калијумова со D-глуконске киселине

Дефиниција
Einecs

206-074-2

Хемијско име

Калијум D-глуконат

Хемијска формула

C6H11КО7 (безводни)
C6H11КО7·H2О (моно хидрат)

Молекулска маса

234,25 (безводни)
252,26 (моно хидрат)

Анализа
Опис

Садржи најмање 97,0% и највише до 103,0% у односу
на осушену супстанцу
Безмирисни, покретљив бијели до жућкасто бијели,
кристални прах или зрнца

Идентификација
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Тест на калијум

Позитиван

Тест на глуконат

Позитиван

pH

Између 7,0 и 8,3(10% раствора)

Чистоћа
Губитак сушењем

Безводни: највише до 3,0% (105ºC, 4h, вакуум)

Редукујуће супстанце

Монохидрат: Најмање 6% и највише до 7,5% (105ºC,
4h, вакуум)
Највише 1,0% (као D-глукоза)

Олово

Највише 2 mg/kg

Е 578 КАЛЦИЈУМ ГЛУКОНАТ
Синоними

Калцијумова со D-глуконске киселине

Дефиниција
Einecs

206-075-8

Хемијско име

Калцијум-D-глуконат

Хемијска формула

C12H22CаО14 (безводни)
C12H22CаО14 H2О (моно хидрат)

Молекулска маса

430,38 (безводни облик)
448,39 (моно хидрат)

Анализа

Опис

Безводни: садржи најмање 98,0% и највише до 102% у
односу на осушену супстанцу
Монохидрат: најмање 98% и највише 102%
Безмирисне, бијеле кристалне грануле или прах,
стабилан у ваздуху

Идентификација
Тест на калцијум

Позитиван

Тест на глуконат

Позитиван

Растворљивост

Растворљив у води, нерастворљив у етанолу

pH

Између 6,0 и 8,0 (5% раствора)

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 3,0% (105ºC, 16h) (безводни)
Највише 2,0% (105ºC, 16h) (моно хидрат)

Редукујуће супстанце

Највише 1,0% (као D-глукоза)

Олово

Највише 2 mg/kg

Е 579 ГВОЖЂЕ ГЛУКОНАТ
Синоними
Дефиниција
Einecs

206-076-3

Хемијско име

Гвожђе ди-D-глуконат дихидрат
Гвожђе (II) ди-глуконат дехидрат

Хемијска формула

C12H22FеО14·2H2О

Молекулска маса

482,17
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Анализа
Опис

Садржи најмање 95% у односу на осушену супстанцу
Свијетло зеленкасто-жути до жуто-сиви прах или
грануле, које могу имати благи мирис на изгорени
шећер

Идентификација
Растворљивост
Тест на јон жељеза
Стварање фенилхидразин
деривата глуконске киселине
pH

Растворљив након благог загријавања у води. Скоро
нерастворљив у етанолу
Позитиван
Позитивно
Између 4 и 5,5 (10% раствора)

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 10% (105ºC, 16 сати)

Оксална киселина

Не може се утврдити

Гвожђе (Fе III)

Највише 2%

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Редукујуће материје

Највише 0,5% изражено као глукоза

Е 585 ФЕРО ЛАКТАТ
Синоними

Гвожђе (II) лактат
Гвожђе (II) 2-хидрокси пропаноат
Пропанонска киселина, 2-хидрокси-Гвожђе (2+) со
(2:1)

Дефиниција
Einecs

227-608-0

Хемијско име

Гвожђе 2-хидрокси пропаноат

Хемијска формула

C6H10FеО6·nH2О (n = 2 или 3)

Молекулска маса

270,02 (дихидрат)
288,03 (трихидрат)

Анализа
Опис

Садржи најмање 96% у односу на осушену супстанцу
Зеленкасто-бијели кристали или свијетло зелени прах
који има карактеристичан мирис

Идентификација
Растворљивост
Тест на јон жељеза

Растворљив у води. Практично нерастворљив у
етанолу
Позитиван

Тест на лактат

Позитиван

pH

Између 4 и 6 (2% раствора)

Чистоћа
Губитак сушењем
Гвожђе (Fе III)

Највише 18% (100ºC, у вакууму, на приближно 700
mm Hg)
Највише 0,6%
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Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 1 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Е 586 4-ХЕКСИЛРЕЗОРЦИНОЛ
Синоними

4-Хексил-1,3-бензенедиол
Хексилрезорцинол

Дефиниција
Einecs

205-257-4

Хемијско име

4- Хексилрезорцинол

Хемијска формула

C12H18О2

Молекулска маса

197,24

Анализа

Најмање 98,0% у односу на осушену супстанцу (4 сата
на собној температури)
Бијели прах

Опис
Идентификација
Растворљивост
Тест на азотну киселину
Тест са бромом

Лако растворљив у етру и ацетону, веома слабо
растворљив у води
У 1 ml засићеног раствора узорка додати 1ml азотне
киселине. Настаје свјетлоцрвена боја
У 1 ml засићеног раствора узорка додати 1ml брома
ТS. Настаје жути пахуљасти талог чије растварање
ствара жути раствор.

Чистоћа
Распон топљења

62 до 67ºC

Киселост

Највише 0,05%

Сулфатни пепео

Највише 0,1%

Резорцинол и други феноли

Никл

Протрести око 1g узорка са 50ml воде на неколико
минута, филтрирати и филтрату додати 3 капљице
гвожђе хлорида ТS. Не појављује се ни црвена ни
плава боја
Највише 2 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 3 mg/kg

Е 620 ГЛУТАМИНСКА КИСЕЛИНА
Синоними

L-Глутаминска
киселина

киселина,

L-α-аминоглутарна

Дефиниција
Einecs

200-293-7

Хемијско име
Хемијска формула

L-Глутаминска киселина, L-2-амино -пентандионска
киселина
C5H9NО4

Молекулска маса

147,13

Анализа

Садржи најмање 99,0% и највише до 101,0% у односу
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на безводну супстанцу
Растворљивост
Опис

Умјерено
растворљив
у
води,
нерастворљив у етанолу или етру
Бијели кристали или кристални прах

практично

Идентификација
Тест на глутамиску киселину
(танкослојном хроматографијом)
Специфична ротација

pH

Позитиван
[α]D20 Између + 31,5º и + 32,2º
(10% раствор (анхидрована база) у 2N HCl, 200 mm
цијев)
Између 3,0 и 3,5 (засићеног раствора)

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 0,2% (80ºC, 3h)

Сулфатни пепео

Највише 0,2%

Хлорид

Највише 0,2%

Пиролидон карбоксилна киселина

Највише 0,2%

Арсен

Највише 2,5 mg/kg

Олово

Највише 1 mg/kg

Е 621 МОНОНАТРИЈУМ ГЛУТАМИНАТ
Синоними

Натријум глутаминат, МSG

Дефиниција
Einecs

205-538-1

Хемијско име

Мононатријум L-глутаминат моно хидрат

Хемијска формула

C5H8NаNО4 H2О

Молекулска маса

187,13

Анализа

Садржи најмање 99,0% и највише до 101,0% у односу
на безводну супстанцу
Лако растворљив у води; практично нерастворљив у
етанолу или етру.
Бијели, готово безмирисни кристали или кристални
прах

Растворљивост
Опис
Идентификација
Тест на натријум

Позитиван

Тест на глутаминску киселину
танкослојном хроматографијом
Специфична ротација

Позитиван

pH

[α]D20 Од + 24,8º до + 25,3º
(10% раствор (анхидрована база) у 2N HCl, 200 mm
цијев)
Између 6,7 и 7,2 (5% раствора)

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 0,5% (98ºC, 5h)

Хлорид

Највише 0,2%

Пиролидон карбоксилна киселина

Највише 0,2%

Олово

Највише 1 mg/kg
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Е 622 МОНОКАЛИЈУМ ГЛУТАМИНАТ
Синоними

Калијум глутаминат, МPG

Дефиниција
Einecs

243-094-0

Хемијско име

Монокалијум L-глутаминат моно хидрат

Хемијска формула

C5H8КNО4·H2О

Молекулска маса

203,24

Анализа

Садржи најмање 99,0% и највише до 101,0% у односу
на безводну супстанцу
Лако растворљив у води; практично нерастворљив у
етанолу или етру.
Бијели, готово безмирисни кристали или кристални
прах

Растворљивост
Опис
Идентификација
Тест на калијум

Позитиван

Тест на глутаминску киселину
танкослојном хроматографијом
Специфична ротација

Позитиван

pH

[α]D20 Између + 22,5º и + 24,0º
(10% раствор (анхидрована база) у 2N HCl, 200 mm
цијев)
Између 6,7 и 7,3 (2% раствора)

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 0,2% (80ºC, 5h)

Хлорид

Највише 0,2%

Пиролидон карбоксилна киселина

Највише 0,2%

Олово

Највише 1 mg/kg

Е 623 КАЛЦИЈУМ ДИГЛУТАМИНАТ
Синоними

Калцијум глутаминат

Дефиниција
Einecs

242-905-5

Хемијско име

Монокалцијум ди-L-глутаминат

Хемијска формула

C10H16CаN2О8 n H2О (n = 0, 1, 2 или 4)

Молекулска маса

332,32 (безводни)

Анализа

Садржи најмање 98,0% и највише до 102,0% у односу
на безводну супстанцу
Лако растворљив у води; практично нерастворљив у
етанолу или етру.
Бијели, готово безмирисни кристали или кристални
прах

Растворљивост
Опис
Идентификација
Тест на калцијум

Позитиван

Тест на глутаминску киселину
(танкослојном хроматографијом)
Специфична ротација

Позитиван
[α]D20 Између + 27,4˚ и + 29,2˚ (за калцијум
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диглутаминат са n= 4) (10% раствор (анхидрована
база) у 2N HCl, 200 mm цијев)
Чистоћа
Садржај воде
Хлорид

Највише 19,0% (за калцијум диглутаминат са n = 4)
(Karl Fischer )
Највише 0,2%

Пиролидон карбоксилна киселина

Највише 0,2%

Олово

Највише 1 mg/kg

Е 624 МОНОАМОНИЈУМ ГЛУТАМИНАТ
Синоними

Амонијум глутаминат

Дефиниција
Einecs

231-447-1

Хемијско име

Моноамонијум L-глутаминат моно хидрат

Хемијска формула

C5H12N2О4 H2О

Молекулска маса

182,18

Анализа

Садржи најмање 99,0% и највише 101,0% у односу на
безводну супстанцу
Лако растворљив у води; практично нерастворљив у
етанолу или етру.
Бијели, готово безмирисни кристали или кристални
прах

Растворљивост
Опис
Идентификација
Тест на амонијак

Позитиван

Тест на глутаминску киселину
(танкослојном хроматографијом)
Специфична ротација

Позитиван

pH

[α]D20 Између + 25,4º и + 26,4º
(10% раствор (анхидрована база) у 2N HCl, 200 mm
цијев)
Између 6,0 и 7,0 (5% раствора)

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 0,5% (50ºC, 4h)

Сулфатни пепео

Највише 0,1%

Пиролидон карбоксилна киселина

Највише 0,2%

Олово

Највише 1 mg/kg

Е 625 МАГНЕЗИЈУМ ДИГЛУТАМИНАТ
Синоними

Магнезијум глутаминат

Дефиниција
Einecs

242-413-0

Хемијско име

Мономагнезијум ди-L-глутаминат тетрахидрат

Хемијска формула

C10H16МgN2О8 4H2О

Молекулска маса

388,62

Анализа

Садржи најмање 95,0% и највише до 105,0% у односу
на безводну супстанцу

519

„Службени гласник БиХ“, број 33/18 од 22.5.2018. године
Растворљивост
Опис

Лако растворљив у води; практично нерастворљив у
етанолу или етру.
Безмирисни, бијели или тамно-бијели кристали или
прах

Идентификација
Тест на магнезијум

Позитиван

Тест на глутаминску киселину
(танкослојном хроматографијом)
Специфична ротација

Позитиван

pH

[α]D20 Између + 23,8ºC и + 24,4 ºC
(10% раствор (анхидрована база) у 2N HCl, 200 mm
цијев)
Између 6,4 и 7,5 (10% раствора)

Чистоћа
Садржај воде

Највише 24% (Karl Fischer)

Хлорид

Највише 0,2%

Пиролидон карбоксилна киселина

Највише 0,2%

Олово

Највише 1 mg/kg

Е 626 ГУАНИЛНА КИСЕЛИНА
Синоними

5'-гуанилна киселина

Дефиниција
Einecs

201-598-8

Хемијско име

Гуанозин-5'-моно фосфорна киселина

Хемијска формула

C10H14N5О8P

Молекулска маса

363,22

Анализа

Садржи најмање 97,0% у односу на безводну
супстанцу
Лагано растварљив у води, практично нерастворљив у
етанолу.
Безмирисни, безбојни или бијели кристали или бијели
кристални прах

Растворљивост
Опис
Идентификација
Тест на рибозу

Позитиван

Тест на органски фосфат

Позитиван

pH

Између 1,5 и 2,5 (0,25% раствора)

Спектрометријска анализа

Максимална апсорпција на 256 nm , 20 mg/l раствора у
0,01N HCl

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 1,5% (120ºC, 4h)

Остали нуклеотиди

Не детектују се танкослојном хроматографијом

Олово

Највише 1 mg/kg

Е 627 ДИНАТРИЈУМ ГУАНИЛАТ
Синоними

Натријум гуанилат, Натријум 5'-гуанилат

Дефиниција
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Einecs

226-914-1

Хемијско име

Динатријум гуанозин-5'-моно фосфат

Хемијска формула

C10H12N5Nа2О8P n H2О (n = cа. 7)

Молекулска маса

407,19 (безводни)

Анализа

Садржи најмање 97,0% у односу на безводну
супстанцу
Растворљив у води, умјерено растворљив у етанолу,
практично нерастворљив у етру.
Безмирисни, безбојни или бијели кристали или бијели
кристални прах

Растворљивост
Опис
Идентификација
Тест на рибозу

Позитиван

Тест на органски фосфат

Позитиван

Тест на натријум

Позитиван

pH

Између 7,0 и 8,5 (5% раствора)

Спектрометријска анализа

Максимална апсорпција на 256 nm, 20 mg/l раствора у
0,01N HCl

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 25% (120ºC, 4h)

Остали нуклеотиди

Не може се утврдити танкослојном хроматографијом

Олово

Највише 1 mg/kg

Е 628 ДИКАЛИЈУМ ГУАНИЛАТ
Синоними

Калијум гуанилат, Калијум 5'-гуанилат

Дефиниција
Einecs

221-849-5

Хемијско име

Дикалијум гуанозин-5'-моно фосфат

Хемијска формула

C10H12К2N5О8P

Молекулска маса

439,40

Анализа

Садржи најмање 97,0% у односу на безводну
супстанцу
Лако растворљив у води, практично нерастворљив у
етанолу
Безмирисни, безбојни или бијели кристали или бијели
кристални прах

Растворљивост
Опис
Идентификација
Тест на рибозу

Позитиван

Тест на органски фосфат

Позитиван

Тест на калијум

Позитиван

pH

Између 7,0 и 8,5 (5% раствора)

Спектрометријска анализа

Максимална апсорпција на 256 nm, 20 mg/l раствора у
0,01N HCl

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 5% (120ºC, 4h)

Остали нуклеотиди

Не може се утврдити танкослојном хроматографијом
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Олово

Највише 1 mg/kg

Е 629 КАЛЦИЈУМ ГУАНИЛАТ
Синоними

Калцијум 5'-гуанилат

Дефиниција
Einecs
Хемијско име

Калцијум гуанозин-5'-моно фосфат

Хемијска формула

C10H12CаN5О8P nH2О

Молекулска маса

401,20 (безводни)

Анализа

Садржи најмање 97,0% у односу на безводну
супстанцу
Умјерено растворљив у води

Растворљивост
Опис

Безмирисни, бијели или тамно-бијели кристали или
прах

Идентификација
Тест на рибозу

Позитиван

Тест на органски фосфат

Позитиван

Тест на калцијум

Позитиван

pH

Између 7,0 и 8,0 (0,05% раствора)

Спектрометријска анализа

Максимална апсорпција на 256 nm, 20 mg/l раствора у
0,01N HCl

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 23% (120ºC, 4h)

Остали нуклеотиди

Не може се утврдити танкослојном хроматографијом

Олово

Највише 1 mg/kg

Е 630 ИНОЗИНСКА КИСЕЛИНА
Синоними

5'-Инозинска киселина

Дефиниција
Einecs

205-045-1

Хемијско име

Инозин-5'-моно фосфорна киселина

Хемијска формула

C10H13N4О8P

Молекулска маса

348,21

Анализа

Садржи најмање 97,0% у односу на безводну
супстанцу
Лако растворљив у води, слабо растворљив у етанолу

Растворљивост
Опис

Безбојни или бијели кристали или прах без мириса

Идентификација
Тест на рибозу

Позитиван

Тест на органски фосфат

Позитиван

pH

Између 1,0 и 2,0 (5% раствора)

Спектрометријска анализа

Максимална апсорпција на 250 nm, 20 mg/l раствора у
0,01N HCl

Чистоћа
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Губитак сушењем

Највише 3,0% (120ºC, 4h)

Остали нуклеотиди

Не може се утврдити танкослојном хроматографијом

Олово

Највише 1 mg/kg

Е 631 ДИНАТРИЈУМ ИНОЗИНАТ
Синоними

Натријум инозинат, Натријум 5'-инозинат

Дефиниција
Einecs

225-146-4

Хемијско име

Динатријум инозин-5'-моно фосфат

Хемијска формула

C10H11N4Nа2О8P H2О

Молекулска маса

392,17 (безводни)

Анализа

Садржи најмање 97,0% у односу на безводну
супстанцу
Растворљив у води, умјерено растворљив у етанолу,
практично нерастворљив у етру
Безбојни или бијели кристали или прах без мириса

Растворљивост
Опис
Идентификација
Тест на рибозу

Позитиван

Тест на органски фосфат

Позитиван

Тест на натријум

Позитиван

pH

Између 7,0 и 8,5

Спектрометријска анализа

Максимална апсорпција на 250 nm, 20 mg/l раствора у
0,01N HCl

Чистоћа
Садржај воде

Највише 28,5% (Karl Fischer)

Остали нуклеотиди

Не може се утврдити танкослојном хроматографијом

Олово

Највише 1 mg/kg

Е 632 ДИКАЛИЈУМ ИНОЗИНАТ
Синоними

Калијум инозинат, калијум 5'-инозинат

Дефиниција
Einecs

243-652-3

Хемијско име

Дикалијум инозин-5'-моно фосфат

Хемијска формула

C10H11К2N4О8P

Молекулска маса

424,39

Анализа

Садржи најмање 97,0% у односу на безводну
супстанцу
Лако растворљив у води, практично нерастворљив у
етанолу
Безбојни или бијели кристали или прах без мириса

Растворљивост
Опис
Идентификација
Тест на рибозу

Позитиван

Тест на органски фосфат

Позитиван

Тест на калијум

Позитиван
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pH

Између 7,0 и 8,5 (5% раствора)

Спектрометријска анализа

Максимална апсорпција на 250 nm, 20 mg/l раствора у
0,01N HCl

Чистоћа
Садржај воде

Највише 10,0% (Karl Fischer)

Остали нуклеотиди

Не могу се утврдити танкослојном хроматографијом

Олово

Највише 1 mg/kg

Е 633 КАЛЦИЈУМ ИНОЗИНАТ
Синоними

Калцијум 5'-инозинат

Дефиниција
Einecs
Хемијско име

Калцијум инозин-5'-моно фосфат

Хемијска формула

C10H11CаN4О8P nH2О

Молекулска маса

386,19 (безводни)

Анализа

Садржи најмање 97,0% у односу на безводну
супстанцу
Умјерено растворљив у води

Растворљивост
Опис

Безбојни или бијели кристали или прах без мириса

Идентификација
Тест на рибозу

Позитиван

Тест на органски фосфат

Позитиван

Тест на калцијум

Позитиван

pH

Између 7,0 и 8,0 (0,05% раствора)

Спектрометријска анализа

Максимална апсорпција на 250 nm, 20 mg/l раствора у
0,01N HCl

Чистоћа
Садржај воде

Највише 23,0% (Karl Fischer)

Остали нуклеотиди

Не може се утврдити танкослојном хроматографијом

Олово

Највише 1 mg/kg

Е 634 КАЛЦИЈУМ 5'-РИБОНУКЛЕОТИД
Дефиниција
Einecs
Хемијско име
Хемијска формула

Калцијум 5'-рибонуклеотид је у основи мјешавина
калцијум инозин-5'-моно фосфата и калцијум
гуанозин-5'-моно фосфата
C10H11N4CаО8P nH2О и
C10H12N5CаО8P nH2О

Анализа
Растворљивост
Опис

Садржај оба главна састојка: најмање 97,0%, и сваког
појединачног састојка: најмање 47,0% и највише 53%,
у оба случаја у односу на безводну супстанцу
Умјерено растворљив у води
Безбојни бијели или готово бијели кристали или прах
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Идентификација
Тест на рибозу

Позитиван

Тест на органски фосфат

Позитиван

Тест на калцијум

Позитива

pH

Између 7,0 и 8,0 (0,05% раствора)

Чистоћа
Садржај воде

Највише 23,0 % (Karl Fischer)

Остали нуклеотиди

Не може се утврдити танкослојном хроматографијом

Олово

Највише 1 mg/kg

Е 635 ДИНАТРИЈУМ 5'-РИБОНУКЛЕОТИД
Синоними

Натријум 5'-рибонуклеотид

Дефиниција
Einecs
Хемијско име
Хемијска формула

Динатријум 5'-рибонуклеотид је у основи мјешавина
динатријум инозин-5'-моно фосфата и динатријум
гуанозин-5'-моно фосфата
C10H11N4О8P nH2О
C10H12N5Nа2О8P nH2О

Молекулска маса
Анализа
Растворљивост
Опис

Садржај оба главна састојка: најмање 97,0%, и сваког
појединачног састојка: најмање 47,0% и највише 53%
у оба случаја у односу на безводну супстанцу
Растворљив у води, умјерено растворљив у етанолу,
практично нерастворљив у етру
Безбојни бијели или готово бијели кристали или прах

Идентификација
Тест на рибозу

Позитиван

Тест на органски фосфат

Позитиван

Тест на натријум

Позитиван

pH

Између 7,0 и 8,5 (5% раствора)

Чистоћа
Садржај воде

Највише 26,0% (Karl Fischer)

Остали нуклеотиди

Не може се утврдити танкослојном хроматографијом

Олово

Највише 1 mg/kg

Е 640 ГЛИЦИН И ЊЕГОВА НАТРИЈУМОВА СО
(I) ГЛИЦИН
Синоними

Аминосирћетна киселина

Дефиниција
Einecs

200-272-2

Хемијско име

Аминосирћетна киселина

Хемијска формула

C2H5NО2

525

„Службени гласник БиХ“, број 33/18 од 22.5.2018. године
Молекулска маса

75,07

Анализа

Садржи најмање 98,5% у односу на безводну
супстанцу
Бијели кристали или кристални прах

Опис
Идентификација
Тест на аминокиселину

Позитиван

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 0,2% (105ºC, 3h)

Губитак жарењем

Највише 0,1%

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 5 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

(II) НАТРИЈУМ ГЛИЦИНАТ
Синоними
Дефиниција
Einecs

227-842-3

Хемијско име

Натријум глицинат

Хемијска формула

C2H5NО2 Nа

Молекулска маса

98

Анализа

Садржи најмање 98,5% у односу на безводну
супстанцу
Бијели кристали или кристални прах

Опис
Идентификација
Тест на аминокиселину

Позитиван

Тест на натријум

Позитиван

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 0,2% (105ºC, 3h)

Губитак жарењем

Највише 0,1%

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 5 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 650 ЦИНК - АЦЕТАТ
Синоними

Цинкова со сирћетне киселине, дихидрат

Дефиниција
Einecs
Хемијско име

Цинк ацетат дихидрат

Хемијска формула

C4H6О4Zn 2H2О

Молекулска маса

219.51

Анализа

Садржај C4H6О4Zn 2H2О најмање 98% и највише 102%

Опис

Безбојни кристали или ситан сивкастобијели прах
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Идентификација
Тест на ацетат

Позитиван

Тест на цинк

Позитиван

pH

Између 6,0 и 8,0 (5% раствора)

Чистоћа
Супстанце нерастворљиве у води

Највише 0,005%

Хлориди

Највише 50 mg/kg

Сулфати

Највише 100 mg/kg

Алкални и земноалкални метали

Највише 0,2%

Органске испарљиве нечистоће

Позитиван

Гвожђе

Највише 50 mg/kg

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 20 mg/kg

Kадмијум

Највише 5 mg/kg

Е 641 L-ЛЕУЦИН
Синоними

2-аминоизобутил сирћетна киселина; L-2-амино-4метил
валеријанска
киселина;
алфааминоизокарпонска киселина; (S)-2-амино 4-метил
пентанска киселина; L-леу

Дефиниција
Einecs

200-522-0

CAS број

61-90-5

Хемијско име

L-леуцин L-2-амино -4-метил пентанска киселина

Хемијска формула

C6H13NО2

Молекулска маса

131,17

Анализа

Садржи најмање 98,5% и највише 101,0% на безводној
основи
Бијели или готово бијели кристални прах или сјајне
пахуљице

Опис
Идентификација
Растворљивост

Специфична ротација

Растворљив у води, сирћетној киселини, разријеђеном
HCl-у те алкалним хидроксидима и карбонатима;
слабо растворљив у етанолу.
[α]D20 између +14,5 и + 16,5°
(4% раствор (безводна основа) у 6N HCl

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 0,5% (100-105°C)

Сулфатни пепео

Највише 0,1%

Хлориди

Највише 200 mg/kg

Сулфати

Највише 300 mg/kg

Амонијак

Највише 200 mg/kg

Гвожђе

Највише 10 mg/kg
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Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 5 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 650 ЦИНК АЦЕТАТ
Синоними

Сирћетна киселина, Цинкова со, дихидрат

Дефиниција
EINECS
Хемијско име

Цинк ацетат дихидрат

Хемијска формула

C4H6О4 Zn·2H2О

Молекулска маса

219,51

Анализа

Садржај C4H6О4 Zn·2H2О од 98% -102%

Опис

Безбојни кристали или ситан сивкастобијели прах

Идентификација
Тест на ацетат

Позитиван

Тест на цинк

Позитиван

pH

Између 6,0 и 8,0 (5% раствор)

Чистоћа
Супстанце нерастворљиве у води

Највише 0,005%

Хлорид

Највише 50 mg/kg

Сулфати

Највише 100 mg/kg

Алкални и земноалкални метали

Највише 0,2%

Органске испарљиве нечистоће

Позитиван

Гвожђе

Највише 50 mg/kg

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 20 mg/kg

Kадмијум

Највише 5 mg/kg

Е 900 ДИМЕТИЛ ПОЛИСИЛОКСАН
Синоними
Дефиниција

Полидиметил
силоксан,
силиконски
флуид,
силиконско уље, диметил силикон
Диметил поли силоксан је мјешавина потпуно
метилованих линеарних силоксанских полимера који
се састоје из низова јединица (CH3)2SiО који се
завршавају јединицама (CH3)2SiО

Einecs
Хемијско име

Силоксани и силикони, ди-метил

Хемијска формула

(CH3)3-Si-[О-Si(CH3)2]n-О-Si(CH3)3

Молекулска маса
Анализа
Опис

Укупни садржај силицијума најмање 37,3% и највише
38,5%
Бистра, безбојна, вискозна течност
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Идентификација
Специфична гравитација
(25º/25ºC)
Индекс рефракције

Између 0,964 и 0,977

Инфрацрвени спектар

Инфрацрвена апсорпциона спектроскопија за течни
филм узорка између двије плочице натријум хлорида
показује релативне максимуме на истим таласним
дужинама као оне сличних препарата диметил
полисилоксана референтног стандарда

[n]D25 између 1,400 и 1,405

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 0,5% (150ºC, 4h)

Вискозност

Најмање 1,00·10-4 m2s-1 на 25ºC

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 1 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 901 ПЧЕЛИЊИ ВОСАК, БИЈЕЛИ И ЖУТИ
Синоними

Бијели восак, жути восак

Дефиниција

Жути пчелињи восак је восак који се добија топљењем
врућом водом зидова саћа које праве пчеле, Apis
mellifera L., и одстрањивањем стране материје.
Бијели пчелињи восак се добија избјељивањем жутог
пчелињег воска.
232-383-7

Einecs
Хемијско име
Хемијска формула
Молекулска маса
Анализа
Опис

Жућкасто бијели (бијели облик) жућкасти до сивкасто
смеђи (жути облик) комадићи или листићи са малим и
некристалним преломима, пријатног мириса на мед

Идентификација
Температура топљења

Између 62ºC и 65ºC

Специфична маса

Око 0,96

Растворљивост

Нерастворљив у води, умјерено растворљив
алкохолу, лако растворљив хлороформу и етру

у

Чистоћа
Киселински број

Најмање 17 и највише до 24

Сапонификациони број

87-104

Пероксидни број

Највише до 5

Глицерол и други полиоли

Највише до 0,5% (изражено као глицерол)

Церезин, парафини и остали
воскови

Пренијети 3,0 g узорка у балон са округлим дном од
100ml, додати 30ml 4% m/v раствора калијум
хидроксида у етанолу који не садржи алдехид и
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Арсен

пажљиво кува под рефлукс кондензатором 2 сата.
Уклонити кондензатор и одмах унијети термометар.
Ставити боцу у воду на 80°C и оставити да се охлади
непрекидно мијешајући раствор. Не ствара се талог
док температура не постигне 65°C, иако раствор може
бити опалесцентан.
Кувати 1g узорка 30 минута са 35 ml 1:7 раствором
натријум
хидроксида
одржавајући
запремину
повременим додавањем воде. Охладити мјешавину.
Восак се одваја и течност остаје бистра. Филтрира се
хладна
мјешавина
и
закисели
филтрат
хлороводоничном киселином. Не формира се талог.
Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Масти, јапански восак , смола и
сапуни

Е 902 КАНДЕЛИЛА ВОСАК
Синоними
Дефиниција
Einecs

Канделила восак је пречишћени восак добијен из
листова канделила биљке, Euphorbia antisyphilitica
232-347-0

Хемијско име
Хемијска формула
Молекулска маса
Анализа
Опис

Тврди, жућкасмеђи, мутни до прозирни восак

Идентификација
Специфична маса

Око 0,98

Температура топљења

Између 68,5ºC и 72,5ºC

Растворљивост

Нерастворљив у води. Растворљив у хлороформу и
толуену.

Чистоћа
Киселински број

Најмање 12 и највише до 22

Сапонификациони број

Најмање 43 и највише до 65

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 903 КАРНАУБА ВОСАК
Синоними
Дефиниција

Einecs

Карнауба восак је пречишћени восак добијен из
пупољака и листова бразилске воштане палме,
Copernicia cereferia.
232-399-4
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Хемијско име
Хемијска формула
Молекулска маса
Анализа
Опис

Свијетлосмеђи до блиједожути прах или листићи или
тврда и ломљива чврста материја са смоластим
преломом

Идентификација
Специфична маса

Око 0,997

Температура топљења

Између 82ºC и 86ºC

Растворљивост

Нерастворљив у води, дјелимично растворљив у
кључалом етанолу, растворљив у хлороформу и
диетил етру.

Чистоћа
Сулфатни пепео

Највише до 0,25%

Киселински број

Најмање 2 и највише до 7

Естарски број

Најмање 71 и највише до 88

Неосапуњиве материје

Најмање 50% и највише до 55%

Арсен

Највише до 3 mg/kg

Олово

Највише до 2 mg/kg

Жива

Највише до 1 mg/kg

Е 904 ШЕЛАК
Синоними

Избијељени шелак, бијели шелак

Дефиниција

Шелак је пречишћени и избијељени лак, смоласти
секрет инсекта Laccifer (Tachardia) lacca Kerr
(Fam.Coccidae)
232-549-9

Einecs
Хемијско име
Хемијска формула
Молекулска маса
Анализа
Опис

Бијељени шелак — свијетложута, аморфна, зрнаста
смола
Избијељени шелак — сивкастожута, аморфна, зрнаста
смола

Идентификација
Растворљивост
Киселински број

Нерастворљив у води; потпуно (иако врло споро)
растворљив у алкохолу; тешко растворљив у ацетону
Између 60 и 89

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише до 6,0% (40ºC, над силика гелом, 15h)
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Смола

Нема

Восак

Избијељени шелак: највише до 5,5%
Избијељени шелак без воска: највише до 0,2%

Олово

Највише 2 mg/kg

Е 905 МИКРОКРИСТАЛАН ВОСАК
Синоними
Дефиниција

Опис

Петролеум восак; угљоводонични восак; Fischer
Tropsch-ов восак; синтетски восак; синтетски парафин
Прочишћене
мјешавине
тврдих
засићених
угљоводоника добијених из нафте или синтетских
сировина
Бијели до ћилибарни восак без мириса

Идентификација
Растворљивост
Индекс рефракције

Нерастворљив у води, врло слабо растворљив у
етанолу
[n]D100 1,434-1,448
Алтернативно [n]D120 1,426-1,440

Чистоћа
Молекулска маса

Просјечно најмање 500

Вискозност

Најмање 1,1х10-5 m2s-1 на 100ºC

Остатак при спаљивању

Алтернативно: најмање 0,8 x 10-5 m2s-1 на 120ºC ако је
чврст на 100ºC
Највише до 0,1%

Угљенични број на 5% тачке
дестилације
Боја

Највише 5% молекула са угљеничним бројем мањим
од 25
Позитиван

Сумпор

Највише 0,4% m/m

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 3 mg/kg

Полициклична ароматска
једињења

Бензо(а)пирен највише 50 µg/kg

Е 907 ХИДРИГЕНИЗОВАНИ ПОЛИ-1-ДЕЦЕН
Синоними

Хидрогенизовани полидец-1-ен
Хидрогенизовани поли-алфа-олефин

Дефиниција
Einecs
Хемијско име
Хемијска формула

C10nH20n+2, гдје је n= 3 – 6

Молекулска маса

560 (просјек)

Анализа

Најмање 98,5% хидрогенизованог поли-1-децена, који
има сљедећу олигомерну расподјелу:
C30: 13 — 37%
C40: 35 — 70%
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C50: 9 — 25 %
C60: 1 — 7 %
Опис
Идентификација
Растворљивост
Сагоријевање
Вискозност

Нерастворљив у води; слабо растворљив у етанолу,
растворљив у толуену
Гори свјетлим пламеном карактеристичног мириса
попут парафина
Између 5,7 x 10-6 и 6,1 x 10-6 m2s-1 на 100ºC

Чистоћа
Супстанце са карбонским бројем
мањим од 30
Супстанце које лако карбонизују

Највише 1,5%

Никл

Након 10 минута мијешања у епрувети у воденом
купатилу, боја сумпорне киселине са 5g узорка
хидрогенизованоганог поли-1-децена није тамнија од
сламнате боје.
Највише 1 mg/kg

Олово

Највише 1 mg/kg

Е 914 ОКСИДОВАН ПОЛИЕТИЛЕНСКИ ВОСАК
Дефиниција

Поларни реакциони производи благе оксидације
полиетилена

Einecs
Хемијско име

Оксидован полиетилен

Хемијска формула
Молекулска маса
Анализа
Опис

Готово бијели листићи, прах, зрнца или куглице

Идентификација
Густина

Између 0,92 и 1,05 (20ºC)

Тачка капања

Изнад 95ºC

Чистоћа
Киселински број

Највише 70

Вискозност

Најмање 8,1 10-5 m2s-1 на 120ºC

Остале врсте воска

Кисеоник

Не могу се утврдити (диференцијалном скенирајућом
калориметријом (DSC) и/или инфрацрвеном (IR)
спектроскопијом
Највише 9,5%

Хром

Највише 5 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Е 920 L-ЦИСТЕИН
Синоними
Дефиниција

L-цистеин хидрохлорид или хидрохлорид моно хидрат
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Einecs

Људска коса не може се користити за добијање ове
супстанце.
200-157-7 (безводни)

Хемијско име
Хемијска формула

C3H7NО2S HCl nH20 (гдје је n = 0 или 1)

Молекулска маса

157,62 (безводни)

Анализа

Садржи најмање 98,0% и највише 101,5% у односу на
безводну супстанцу
Бијели прах или безбојни кристали

Опис
Идентификација
Растворљивост

Потпуно растворљив у води и етанолу

Температура топљења

Безводни облик топи се на око 175ºC

Специфична ротација

[α]D20 : између + 5,0º и + 8,0º или
[α]D25: између + 4,9º и 7,9º

Чистоћа
Губитак сушењем

Између 8,0% и 12,0%
Највише до 2,0% (безводни облик)

Остатак после жарења

Највише до 0,1%

Амонијум јон

Највише до 200 mg/kg

Арсен

Највише до 1,5 mg/kg

Олово

Највише до 5 mg/kg

Е 927б КАРБАМИД
Синоними

Уреа

Дефиниција
Einecs

200-315-5

Хемијско име
Хемијска формула

CH4N2О

Молекулска маса

60,06

Анализа

Садржи најмање 99,0% у односу на безводну
супстанцу
Безбојни до бијели, призматични, кристални прах или
мале, бијеле куглице

Опис
Идентификација
Растворљивост

Лако растворљив у води. Растворљив у етанолу.

Таложење са азотном киселином

За позитиван резултат теста мора настати кристални
талог
За позитиван резултат теста мора настати
црвенкастољубичаста боја
132ºC до 135ºC

Бојена реакција
Температура топљења
Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 1,0% (105ºC, 1h)

Сулфатни пепео

Највише 0,1%
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Материје нерастворљиве у
етанолу
Алкалитет

Највише 0,04%

Амонијум јон

Највише 500 mg/kg

Биурет

Највише 0,1%

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Позитиван

Е 938 АРГОН
Синоними
Дефиниција
Einecs

231-147-0

Хемијско име

Аргон

Хемијска формула

Аr

Молекулска маса

40

Анализа

Најмање 99%

Опис

Безбојни, незапаљиви гас без мириса

Идентификација
Чистоћа
Садржај воде

Највише 0,05%

Метан и други угљоводоници

Највише 100 μl/l (као метан)

Е 939 ХЕЛИЈУМ
Дефиниција
Einecs

231-168-5

Хемијско име

Хелијум

Хемијска формула

Hе

Молекулска маса

4

Анализа

Најмање 99%

Опис

Безбојни, незапаљиви гас без мириса

Идентификација
Чистоћа
Садржај воде

Највише до 0,05%

Метан и други угљоводоници

Највише до 100 μl/l (као метан)

Е 941 АЗОТ
Синоними
Дефиниција
Einecs

231-783-9

Хемијско име

Азот

Хемијска формула

N2
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Молекулска маса

28

Анализа

Најмање 99%

Опис

Безбојни, незапаљиви гас без мириса

Идентификација
Чистоћа
Садржај воде

Највише до 0,05%

Угљен моноксид

Највише до 10 μl/l

Метан и други угљиководоници

Највише до 100 μl/l (као метан)

Азот диоксид и азот оксид

Највише до 10 μl/l

Кисеоник

Највише до 1%

Е 942 АЗОТ ОКСИД
Синоними
Дефиниција
Einecs

233-032-0

Хемијско име

Азот оксид

Хемијска формула

N2О

Молекулска маса

44

Анализа

Најмање 99%

Опис

Безбојни, незапаљиви гас, слаткастог мириса

Идентификација
Чистоћа
Садржај воде

Највише 0,05%

Угљен моноксид

Највише 30 μl/l

Азот диоксид и азот оксид

Највише 10 μl/l

Е 943а БУТАН
Синоними

n-бутан

Дефиниција
Einecs
Хемијско име

Бутан

Хемијска формула

CH3CH2CH2CH3

Молекулска маса

58,12

Анализа

Садржи најмање 96%

Опис

Безбојни гас или течност са благим, карактеристичним
мирисом

Идентификација
Напон паре

108,935 kPa на 20ºC

Чистоћа
Метан

Највише до 0,15% v/v

Етан

Највише до 0,5% v/v

Пропан

Највише до 1,5% v/v
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Изобутан

Највише до 3,0% v/v

1,3-бутадиен

Највише до 0,1% v/v

Влага

Највише до 0,005%

Е 943б ИЗОБУТАН
Синоними

2-метил пропан

Дефиниција
Einecs
Хемијско име

2-метил пропан

Хемијска формула

(CH3)2CHCH3

Молекулска маса

58,12

Анализа

Садржи најмање 94%

Опис

Безбојни гас или течност са благим, карактеристичним
мирисом

Идентификација
Напон паре

205,465 kPa на 20ºC

Чистоћа
Метан

Највише до 0,15% v/v

Етан

Највише до 0,5% v/v

Пропан

Највише до 2,0% v/v

n-Бутан

Највише до 4,0% v/v

1,3-бутадиен

Највише до 0,1% v/v

Влага

Највише до 0,005%

Е 944 ПРОПАН
Дефиниција
Einecs
Хемијско име

Пропан

Хемијска формула

CH3CH2CH3

Молекулска маса

44,09

Анализа

Садржи најмање 95%

Опис

Безбојни гас или течност са благим, карактеристичним
мирисом

Идентификација
Напон паре

732,910 kPa на 20ºC

Чистоћа
Метан

Највише 0,15% v/v

Етан

Највише 1,5% v/v

Изобутан

Највише 2,0% v/v

n-Бутан

Највише 1,0% v/v

1,3-бутадиен

Највише 0,1% v/v

Влага

Највише 0,005%
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Е 948 КИСЕОНИК
Дефиниција
Einecs

231-956-9

Хемијско име

Кисеоник

Хемијска формула

О2

Молекулска маса

32

Анализа

Најмање 99%

Опис

Безбојни, безмирисни незапаљиви гас

Идентификација
Чистоћа
Садржај воде

Највише 0,05%

Метан и други угљоводоници

Највише до 100μl/l (као метан)

Е 949 ВОДОНИК
Дефиниција
Einecs

215-605-7

Хемијско име

Водоник

Хемијска формула

H2

Молекулска маса

2

Анализа

Садржи најмање 99,9%

Опис

Безбојни, врло запаљив гас без мириса

Идентификација
Чистоћа
Садржај воде

Највише 0,005% v/v

Кисеоник

Највише 0,001% v/v

Азот

Највише 0,07% v/v

Е 950 — АЦЕСУЛФАМ К
Синоними

Ацесулфам калијум, калијумова со 3,4-дихидро-6метил -1,2,3-оксатиазин-4-он- 2,2-диоксида

Дефиниција
Einecs

259-715-3

Хемијско име
Хемијска формула

Калијумова со 6-метил -1,2,3-оксатиазин-4(3H)-он-2,2диоксид
C4H4КNО4S

Молекулска маса

201,24

Анализа

Садржи најмање 99% C4H4КNО4S у односу на
безводну супстанцу
Бијели кристални прах без мириса, око 200 пута слађи
од сахарозе

Опис
Идентификација
Растворљивост

Лако растворљив у води, врло слабо растворљив у
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етанолу
Ултра виолетна апсорпција
Тест на калијум
Тест таложења

Максимум 227 ± 2 nm за раствор од 10 mg/1 000 ml
водени раствор
Позитиван (тест на остатак добијен жарењем 2g
узорка)
Додати неколико капи 10% раствора натријум кобалт
нитрита у раствор 0,2g узорка у 2ml сирћетне
киселине и 2ml воде. Формира се жути талог.

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 1% (105ºC, два сата)

Органске примјесе

Пролази тест за 20 mg/kg UV активних састојака

Флуориди

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 1 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Е 951 — АСПАРТАМ
Синоними

Аспартил фенилаланин метил естaр

Дефиниција
Einecs

245-261-3

Хемијско име

N-L-α-Аспартил-L-фенилаланин-1-метил естар, 3амино-N-(α-карбоксифенил)-N-метил естар ћилибарне
киселине

Хемијска формула
Молекулска маса
Анализа
Опис

C14H18N2О5
294,31
Најмање 98% и највише 102% C14H18N2О5 у односу на
безводну супстанцу
Бијели, безмирисни, кристални прах слатког укуса.
Приближно 200 пута слађи од сахарозе

Идентификација
Растворљивост

Слабо растворљив у води и у етанолу

pH

Између 4,5 и 6,0 (раствор од 1 у 125)

Специфична ротација

[α]D20: + 14,5 до + 16,5º
Одређује се у 4/100 раствору 15N мравље киселине, 30
минута након припреме раствора

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише до 4,5% (105ºC, четири сата)

Сулфатни пепео

Највише до 0,2% у односу на осушену супстанцу

Трансмисија

Прозирност 1% раствора у 2N хлороводоничној
киселини, одређена у 1-cm кивети при 430 nm са
одговарајућим спектрофотометром, користећи 2N
хлороводоничну киселину као референту, није мања
од 0,95, екивалентно апсорбанцији не већој од
приближно 0,022
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Арсен

Највише 3 mg/kg у односу на осушену супстанцу

Олово

Највише 1 mg/kg у односу на осушену супстанцу

5-Бензил-3,6-диоксо-2Највише до 1,5% у односу на осушену супстанцу
пиперазинсирћетна киселина
Е 952 — ЦИКЛАМСКА КИСЕЛИНА И ЊЕНЕ НАТРИЈУМОВЕ И КАЛЦИЈУМОВЕ
СОЛИ
(I) ЦИКЛАМСКА КИСЕЛИНА
Циклохексилсулфаминска киселина, цикламат
Синоними
Дефиниција
Einecs

202-898-1

Хемијско име
Хемијска формула

Циклохексансулфамна киселина,
циклохексиламиносулфонска киселина
C6H13NО3S

Молекулска маса

179,24

Анализа

Циклохексилсулфамна киселина садржи најмање 98%
и највише 102% C6H13NО3S, израчунато у односу на
безводну супстанцу
Готово безбојни, бијели кристални прах.

Опис

Приближно 40 пута слађи од сахарозе
Идентификација
Растворљивост

Растворљива у води и етанолу

Тест таложења

Закиселити 2% раствор хлороводоничном киселином,
додати 1ml приближно 1M раствора баријум хлорида
у води и филтрирати ако се формира било каква
замућеност или талог. Бистром раствору додати 1ml
10% раствора натријум нитрита. Настаје бијели талог.

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 1% (105ºC, један сат)

Селен
Олово

Највише 30 mg/kg изражено као селен у односу на
осушену супстанцу
Највише 1 mg/kg у односу на осушену супстанцу

Арсен

Највише 3 mg/kg у односу на осушену супстанцу

Циклохексиламин

Највише 10 mg/kg у односу на осушену супстанцу

Дициклохексиламин

Највише 1 mg/kg у односу на осушену супстанцу

Анилин

Највише 1 mg/kg у односу на осушену супстанцу

(II) НАТРИЈУМ ЦИКЛАМАТ
Синоними

Цикламат, натријумова со цикламске киселине

Дефиниција
Einecs

205-348-9

Хемијско име
Хемијска формула

Натријум
циклохексансулфамат,
Натријум
циклохексилсулфамат
C6H12NNаО3S и дихидратни облик C6H12NNаО3S·2H2О

Молекулска маса

201,22 израчунато за безводни облик
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237,22 израчунато за хидратисан облик
Анализа

Опис

Најмање 98% и највише до 102% у односу на осушену
супстанцу
Дихидратни облик: најмање 84% у односу на осушену
супстанцу
Бијели, безмирисни кристали или кристални прах.
Приближно 30 пута слађи од сахарозе

Идентификација
Растврољивост

Растворљив у води, практично нерастворљив у
етанолу

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише до 1% (105ºC, један сат)

Селен

Највише до 15,2% (105ºC, два сата) за дихидратни
облик
Највише до 30 mg/kg у односу на осушену супстанцу

Арсен

Највише до 3 mg/kg у односу на осушену супстанцу

Олово

Највише до 1 mg/kg у односу на осушену супстанцу

Циклохексиламин

Највише до 10 mg/kg у односу на осушену супстанцу

Дициклохексиламин

Највише до 1 mg/kg у односу на осушену супстанцу

Анилин

Највише до 1 mg/kg у односу на осушену супстанцу

(III) КАЛЦИЈУМ ЦИКЛАМАТ
Синоними

Цикламат, калцијумова со цикламске киселине

Дефиниција
Einecs

205-349-4

Хемијско име
Хемијска формула

Калцијум циклохексансулфамат, калцијум
циклохексилсулфамат
C12H24CаN2О6S2·2H2О

Молекулска маса

432,57

Анализа

98% - 101% у односу на осушену супстанцу

Опис

Бијели, безбојни кристали или кристални прах.
Приближно 30 пута слађи од сахарозе.

Идентификација
Растворљивост

Растворљив у води, умјерено растворљив у етанолу

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише до 1% (105ºC, један сат)

Селен

Највише до 8,5% (140ºC, четири сата) за дехидратни
облик
Највише до 30 mg/kg у односу на осушену супстанцу

Арсен

Највише до 3 mg/kg у односу на осушену супстанцу

Олово

Највише до 1 mg/kg у односу на осушену супстанцу

Циклохексиламин

Највише до 10 mg/kg у односу на осушену супстанцу

Дициклохексиламин

Највише до 1 mg/kg у односу на осушену супстанцу
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Анилин

Највише до 1 mg/kg у односу на осушену супстанцу

Е 953 ИЗОМАЛТ
Синоними

Хидрогенизована изомалтулоза

Дефиниција

Добија се ензиматским претварањем сахарозе са
неживим ћелијама Protaminobacter rubrum након чега
слиједи каталитичка хидрогенација

Einecs
Хемијско име

Изомалт је мјешавина хидрогенизованих моно - и
дисахарида чији су главни састојци дисахариди:
6-О-α-D-Глукопиранозил-D-сорбитол (1,6-GPS) и

Хемијска формула

1-О-α-D-Глукопиранозил-D-манитол дихидрат (1,1GPM)
6-О-α-D-Глукопиранозил-D-сорбитол: C12H24О11

Релативна молекулска маса

1-О-α-D-Глукопиранозил-D-манитол
дихидрата:
C12H24О11·2H2О
6-О-α-D-Глукопиранозил-D-сорбитол: 344,3
1-О-α-D-Глукопиранозил-D-манитол дихидрат: 380,3

Анализа

Опис

Најмање 98% хидрогенизованих моно - и дисахарида
и најмање 86% мјешавине 6-О-α-D-ГлукопиранозилD-сорбитола и 1-О-α-D-Глукопиранозил-D-манитол
дихидрата одређеног у односу на безводну супстанцу.
Бијела, благо хигроскопна кристална маса или водени
раствор без мириса, најмање концентрације од 60%.

Идентификација
Растворљивост

Растворљив у води, врло слабо растворљив у етанолу.

HPLC тест

Поређење са одговарајућим референтним стандардом
изомалта. 2 главна пика на хроматограму испитиваног
раствора имају слично ретенционо вријеме као 2
главна пика на хроматограму добијеном са
референтним раствором.

Чистоћа
Садржај воде

D-Манитол

Највише до 7% за чврсти производ (Karl Fischer
метода)
Највише 20 µS/cm (на 20% раствора суве материје)
при температури од 20ºC
Највише до 3 %

D-Сорбитол

Највише до 6 %

Редукујући шећери
Никл

Највише до 0,3% изражено као глукоза у односу на
осушену супстанцу
Највише до 2 mg/kg у односу на осушену супстанцу

Арсен

Највише до 3 mg/kg у односу на осушену супстанцу

Олово

Највише до 1 mg/kg у односу на осушену супстанцу

Електрична проводљивост
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Е 954 — САХАРИН И ЊЕГОВЕ НАТРИЈУМОВЕ, КАЛИЈУМОВЕ И КАЛЦИЈУМОВЕ
СОЛИ
(I) САХАРИН
Синоними
Дефиниција
Einecs

201-321-0

Хемијско име

3-оксо-2,3 дихидробензо(d)изотиазол-1,1-диоксид

Хемијска формула

C7H5NО3S

Молекулска маса

183,18

Анализа

99% - 101% C7H5NО3S у односу на безводну
супстанцу
Бијели кристали или бијели кристални прах, без
мириса или са благим, ароматичним мирисом слатког
укуса и у врло разблаженим растворима. Приближно
између 300 и 500 пута слађи од сахарозе

Опис

Идентификација
Растворљивост

Умјерено растворљив у води, растворљив у базним
растворима, умјерено растворљив у етанолу

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 1% (105ºC, два сата)

Температура топљења

226 до 230ºC

Сулфатни пепео

Највише 0,2% у односу на осушену супстанцу

Бензојева и салицилна киселина

о-Толуенсулфонамид

У 10 ml раствора 1/20, претходно закисељеног са пет
капи сирћетне киселине, додати три капи приближно
1М раствора гвожђе хлорида у води. Не настаје талог
нити љубичаста боја
Највише 10 mg/kg у односу на осушену супстанцу

p-Толуенсулфонамид

Највише 10 mg/kg у односу на осушену супстанцу

Бензојева киселина p-сулфонамид

Највише 25 mg/kg у односу на осушену супстанцу

Супстанце које лако карбонизују

Нема

Арсен

Највише 3 mg/kg у односу на осушену супстанцу

Селен

Највише 30 mg/kg у односу на осушену супстанцу

Олово

Највише 1 mg/kg у односу на осушену супстанцу

(II) НАТРИЈУМ САХАРИН
Синоними

Сахарин, натријумова со сахарина

Дефиниција
Einecs

204-886-1

Хемијско име

Хемијска формула

Натријум о-бензосулфимид, натријумова со 2,3дихидро-3-оксобензизосулфоназол,
оксобензизосулфоназол, 1,2-бензизотиазолин-3-он-1,
1-диоксид натријумова со дихидрат
C7H4NNаО3S·2H2О

Молекулска маса

241,19
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Анализа
Опис

99% до 101% C7H4NNаО3S у односу на безводну
супстанцу
Бијели кристали или бијели кристални ефлорецентан
прах, без мириса или слабог мириса. Приближно
између 300 и 500 пута слађи од сахарозе у
разблаженим растворима.

Идентификација
Растворљивост

Лако растворљив у води, слабо растворљив у етанолу

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 15% (120ºC, 4 сата)

Бензојева и салицилна киселина

о-Толуенсулфонамид

У 10 ml раствора 1/20, претходно закисељеног са пет
капи сирћетне киселине, додај три капи приближно
1М раствора гвожђе хлорида у води. Не појављује се
ни талог нити љубичаста боја
Највише 10 mg/kg у односу на осушену супстанцу

p-Толуенсулфонамид

Највише 10 mg/kg у односу на осушену супстанцу

Бензојева киселина p-сулфонамид

Највише 25 mg/kg у односу на осушену супстанцу

Супстанце које лако карбонизују

Нема

Арсен

Највише 3 mg/kg у односу на осушену супстанцу

Селен

Највише 30 mg/kg у односу на осушену супстанцу

Олово

Највише 1 mg/kg у односу на осушену супстанцу

(III) КАЛЦИЈУМ САХАРИН
Синоними

Сахарин, калцијумова со сахарина

Дефиниција
Хемијско име

Einecs

Калцијум о-бензосулфимид, калцијумова со 2,3дихидро-3-оксобензизосулфоназол,
1,2бензизотиазолин-3-он-1,1-диоксид калцијумова со
хидрат (2:7)
229-349-9

Хемијска формула

C14H8CаN2О6S2·3½H2О

Релативна молекулска маса

467,48

Анализа

Најмање 95% C14H8CаN2О6S2 у односу на безводну
супстанцу
Бијели кристали или бијели кристални прах, без
мириса или са благим мирисом. Приближно између
300 и 500 пута слађи од сахарозе у разблаженим
растворима.

Опис

Идентификација
Растворљивост

Лако растворљив у води, растворљив у етанолу

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 13,5% (120ºC, четири сата)

Бензојева и салицилна киселина

У 10 ml раствора 1/20, претходно закисељеног са пет
капи сирћетне киселине, додај три капи приближно
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о-Толуенсулфонамид

1М раствора гвожђе хлорида у води. Не појављује се
ни талог нити љубичаста боја
Највише 10 mg/kg у односу на осушену супстанцу

p-Толуенсулфонамид

Највише 10 mg/kg у односу на осушену супстанцу

Бензојева киселина p-сулфонамид

Највише 25 mg/kg у односу на осушену супстанцу

Супстанце које лако карбонизују

Нема

Арсен

Највише 3 mg/kg у односу на осушену супстанцу

Селен

Највише 30 mg/kg у односу на осушену супстанцу

Олово

Највише 1 mg/kg у односу на осушену супстанцу

(IV) КАЛИЈУМ САХАРИН
Синоними

Сахарин, калијумова со сахарина

Дефиниција
Einecs
Хемијско име

Хемијска формула

Калијум о-бензосулфимид, калијумова со 2,3дихидро-3-оксобензизосулфоназола, калијумова со
1,2-бензизотиазолин-3-он-1,1-диоксида моно хидрата
C7H4КNО3S·H2О

Молекулска маса

239,77

Анализа

99% - 101% C7H4КNО3S у односу на безводну
супстанцу
Бијели кристали или бијели кристални прах, без
мириса или слабог мириса, интензивно слатког укуса
и у врло разблаженим растворима. Приближно између
300 и 500 пута слађи од сахарозе

Опис

Идентификација
Растворљивост

Лако растворљив у води, слабо растворљив у етанолу

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 8% (120ºC, четири сата)

Бензојева и салицилна киселина

о-Толуенсулфонамид

У 10 ml раствора 1/20, претходно закисељеног са пет
капи сирћетне киселине, додај три капи приближно
1М раствора гвожђе хлорида у води. Не појављује се
ни талог нити љубичаста боја
Највише 10 mg/kg у односу на осушену супстанцу

p-Толуенсулфонамид

Највише 10 mg/kg у односу на осушену супстанцу

Бензојева киселина p-сулфонамид

Највише 25 mg/kg у односу на осушену супстанцу

Супстанце које лако карбонизују

Нема

Арсен

Највише 3 mg/kg у односу на осушену супстанцу

Селен

Највише 30 mg/kg у односу на осушену супстанцу

Олово

Највише 1 mg/kg у односу на осушену супстанцу
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Е 955 — СУКРАЛОЗА
Синоними

4,1',6'-трихлорогалактосукроза

Дефиниција
Einecs

259-952-2

Хемијско име
Хемијска формула

1,6-Дихлоро-1,6-дидеокси-β-D-фруктофуранозил-4хлоро-4-деокси-ά-D-галактопиранозид
C12H19Cl3О8

Молекулска маса

397,64

Анализа

Најмање до 98% и највише до 102% C12H19Cl3О8
израчунато у односу на безводну супстанцу.
Бијели до сивкастобијели кристални прах готово без
мириса

Опис
Идентификација
Растворљивост

Лако растворљив у води,метанолу и етанолу.
Слабо растворљив у етил ацетату.

Инфрацрвена апсорпциона
спектроскопија

Танкослојна хроматографија

Специфична ротација

Инфрацрвени спектар калијум бромидне дисперзије
узорка показује највеће пикове при таласним
дужинама сличним као за референтни спектар добијен
користећи сукралозу као референтни стандард.
Главна мрља испитиваног раствора има исту Rf
вриједност као и главна мрља стандардног раствора А
који се помиње у тесту за остале хлориноване
дисахариде. Овај стандардни раствор добијен је
растварањем 1,0 g референтног стандарда сукралозе у
10 ml метанола.
[α]D20 + 84,0º до + 87,5º израчунато у односу на
безводну супстанцу (10% m/v раствор)

Чистоћа
Садржај воде

Највише 2,0% (Karl Fischer метода)

Сулфатни пепео

Највише 0,7%

Остали хлориновани дисахариди

Највише 0,5%

Хлориновани моно сахариди

Највише 0,1%

Трифенилфосфин оксид

Највише 150 mg/kg

Метанол

Највише 0,1%

Олово

Највише 1 mg/kg

Е 957 — ТАУМАТИН
Синоними
Дефиниција
Einecs

258-822-2

Хемијско име

Тауматин се добија воденом екстракцијом (pH 2,5 до
4) арилуса плода врсте Thaumatococcus daniellii
(Benth) и састоји се углавном од протеина Тауматин I
и Тауматин II заједно са мањим количинама биљних
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састојака који долазе од изворног материјала
Хемијска формула

Полипептид од 207 амино киселина

Молекулска маса

Тауматин I: 22 209
Тауматин II: 22 293

Анализа
Опис

Најмање 15,1% азота у односу на осушену супстанцу,
еквивалентно са најмање 93% протеина (N × 6,2)
Прах крем боје, без мириса. Приближно 2 000 до 3000
пута слађи од сахарозе

Идентификација
Растворљивост

Лако растворљив у води, нерастворљив у ацетону

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише до 9% (105ºC до константне масе)

Угљени хидрати

Највише до 3% у односу на осушену супстанцу

Сулфатни пепео

Највише до 2% у односу на осушену супстанцу

Алуминијум

Највише до 100 mg/kg у односу на осушену супстанцу

Арсен

Највише до 3 mg/kg у односу на осушену супстанцу

Олово

Највише до 3 mg/kg у односу на осушену супстанцу

Микробиолошки критеријуми
Укупан број аеробних
микроорганизама
Esherichia coli

Највише 1 000 колонија/g
Одсутна у 1g

Е 959 — НЕОХЕСПЕРИДИН ДИХИДРОХАЛКОН
Синоними

Дефиниција
Einecs
Хемијско име

Неохесперидин дихидрохалкон, NHDC, хесперетин
дихидрохалкон-4'-β-неохесперидозид, Неохесперидин
DC
Добија
се
каталитичком
хидрогенацијом
неохесперидина
243-978-6

Хемијска формула

2-О-α-L-рамнопиранозил-4'-β-D-глукопиранозил
хесперетин дихидрохалкон
C28H36О15

Молекулска маса

612,6

Анализа

Најмање 96% у односу на осушену супстанцу

Опис

Сивксастобијели кристални прах без мириса.
Приближно између 1 000 и 1 800 пута слађи од
сахарозе

Идентификација
Растворљивост

Лако растворљив у врућој води, врло слабо
растворљив у хладној води, практично нерастворљив
у етру и бензену

UV Спектрофотометрија

Максимум апсорпције на 282 - 283 nm у раствору 2 mg
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/100 ml метанола
Neov тест

Растворити око 10mg неохесперидина DC у 1ml
метанола, додати 1ml 1% матанолног раствора 2аминоетил дифенил бората. Настаје свијетложута боја.

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 11% (105ºC, три сата)

Сулфатни пепео

Највише 0,2% у односу на осушену супстанцу

Арсен

Највише 3 mg/kg у односу на осушену супстанцу

Олово

Највише 2 mg/kg у односу на осушену супстанцу

Е 960 СТЕВИОЛ ГЛИКОЗИД
Синоними
Дефиниција

Хемијски назив

Процес производње састоји се од двије фазе: прва
обухвата водену ектракцију листова Stevia rebauduana
Bertoni и прелиминарно чишћење екстракта помоћу
јоноизмјењивачке хроматографије како би се добио
примарни екстракт стевиол гликозида, а друга фаза
подразумијева рекристализацију стевиол гликозида
помоћу метанола или водено етанолног раствора,
чиме се добија финални производ који садржи
најмање 95% у наставку наведених 11 повезаних
стевиол гликозида у свим комбинацијама и удјелима.
Адитив може да садржи остатке јоноизмјењивачке
смоле , која се користи у производном процесу. И
неки други стевиол гликозиди могу се појавити као
резултат производног процеса, али се не појављују у
природном облику у биљци Stevia rebauduana а
идентификовани су у малим количинама (0,10 до
0,37% m/m).
Стевиолбиозид:
13-[(2-О-β-D-глукопиранозил-β-Dглукопиранозил)окси]каур-16-ен-18-онска киселина
Рубузозид: 13-β-D-глукопиранозиллоксикаур-16-ен18-онска киселина; β-D-глукопиранозил естар
Дулкозид
А:
13-[(2-О-α-L-рамнопиранозил-β-Dглукопиранозил)окси]каур-16-ен-18-онска киселина,
β-D-глукопиранозил естар
Стевиозид: 13-[(2-О-β -D- глукопиранозил- β -Dглукопиранозил)окси] каур-16-ен-18-онска киселина,
β-D-глукопиранозил естар
Ребаудиозид А: 13-[(2-О- β -D-глукопиранозил-3-О-βD- глукопиранозил-β-D-глукопиранозил)оxy]каур-16ен-18-онска киселина, β-D- глукопиранозил естaр
Ребаудиозид B: 13-[(2-О-β-D-глукопиранозил-3-О-βD-глукопиранозил-β-D-глукопиранозил)окси]каур-16ен-18-онска киселина
Ребаудиозид C: 13-[(2-О-α-L-рамнопиранозил-3-О-βD-глукопиранозил-β-D-глукопиранозил)окси]каур-16548
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ен-18-онска киселина,β-D-глукопиранозил естар

Хемијска формула

Молекулска маса и CAS број

Ребаудиозид D: 13-[(2-О-β-D-глукопиранозил-3-О-βD-глукопиранозил-β-D-глукопиранозил)окси]каур-16ен-18-онска киселина, 2-О-β-D-глукопиранозил-β-Dглукопиранозил естар
Ребаудиозид Е: 13-[(2-О-β-D-глукопиранозил-β-Dглукопиранозил)окси]каур-16-ен-18-онска киселина,
2-О-β-D-глукопиранозил-β-D-глукопиранозил естар
Ребаудиозид F: 13-[(2-О-β-D-ксилофурананозил-3-Оβ-D-глукопиранозил)окси]каур-16-ен-18-онска
киселина, β-D-глукопиранозил естар
Ребаудиозид М: 13-[(2-О-β-D-глукопиранозил-3-О-βD-глукопиранозил-β-D-глукопиранозил)окси]каур-16ен-18-онска киселина, 2-О-β-D-глукопиранозил-3-О-βD-глукопиранозил-β-D-глукопиранозил естар
Уобичајени
Формула
Фактор
назив
Стевиол
C20H30О3
1,00
Стевиозид

C38H60О18

0,40

Ребаудиозид А

C44H70О23

0,33

Ребаудиозид C

C44H70О22

0,34

Дулкозид А

C38H60О17

0,40

Рубузозид

C32H50О13

0,50

Стевиолбиозид

C32H50О13

0,50

Ребаудиозид B

C38H60О18

0,40

Ребаудиозид D

C50H80О28

0,29

Ребаудиозид Е

C44H70О23

0,33

Ребаудиозид F

C43H68О22

0,34

Ребаудиозид М

C56H90О33

0,25

Уобичајени
назив
Стевиол

CAS број

Молекулска
маса
318,46

Стевиолбиозид

41093-60-1

642,73

Рубузозид

64849-39-4

642,73

Дулкозид А

64432-06-0

788,87

Стевиозид

57817-89-7

804,88

Ребаудиозид А

58543-16-1

967,01

Ребаудиозид B

58543-17-2

804,88

Ребаудиозид C

63550-99-2

951,02

Ребаудиозид D

63279-13-0

1129,15

Ребаудиозид Е

63279-14-1

967,01

Ребаудиозид F

438045-89-7

936,99

Ребаудиозид М

1220616-44-3

1291,30
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Анализа

Опис
Идентификација
Растворљивост
pH

Најмање 95% стевиолбиозида, рубузозида, дулкозида
А, стевиозида, ребаудиозида А, B, C, D, Е, F и М у
односу на осушену супстанцу, у свим комбинацијама
и односима .
Бијели до свијетложути прах, око 200-350 пута слађи
од сахарозе (код 5% еквивалента сахарозе)
Лако растворљив до слабо растворљив у води
између 4,5 и 7,0 (раствор 1- у -100)

Чистоћа
Укупни пепео

Највише 1%

Губитак сушењем

Највише 6% (105°C, два сата)

Резидуални растварачи

Највише 200 mg/kg метанола
Највише 5 000 mg/kg етанола

Арсен

Највише 1 mg/kg

Олово

Највише 1 mg/kg

Е 961 НЕОТАМ
Синоними

Дефиниција

CAS број
Хемијски назив

N-[N-(3,3-диметил
бутил)-L-α-аспартил]-Lфенилаланин 1-метил естар; N(3,3-диметил бутил)-Lаспартил-L-фенилаланин метил естар.
Неотам се добија реакцијом под водоничним
притиском аспартама са 3,3-диметил бутиралдехидом
у метанолу у присуству паладијум/угљеник
катализатора. Изолује се и пречишћава филтрацијом,
гдје може да се користити диатомејска земља. Након
одстрањивања растварача путем дестилације, неотам
се испира водом, изолује центрифугирањем и на крају
осуши у вакууму.
165450-17-9

Хемијска формула

N-[N–(3,3-диметилбутил)-L-α-аспартил]-Lфенилаланин 1-метил естар
C20H30N2О5

Молекулска маса

378,47

Опис
Анализа

Бијели до сивкастобијели прах
Најмање 97,0%, у односу на осушену супстанцу

Идентификација
Растворљивост

4,75% (m/m) при 60ºC у води, растворљив у етанолу и
етил ацетату

Чистоћа
Садржај воде

Највише 5% (Karl Fischer, величина узорка 25 ± 5 mg)

pH

5,0 – 7,0 (0,5% водени раствор)

Температура топљења

81°C до 84 °C

N-[(3,3-диметил бутил)-L-α-

Највише 1,5%
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аспартил]-L-фенилаланин
Олово

Највише 1 mg/kg

Е 962 — СО АСПАРТАМА-АЦЕСУЛФАМА
Синоними

Аспартам -ацесулфам
Со аспартам-ацесулфама

Дефиниција

Добија се загријавањем приближно 2:1 односа (m/m)
аспартама и ацесулфама К у раствору при киселој pH
вриједности а затим кристализацијом. Калијум и
влажност се елиминишу. Производ је стабилнији од
самог аспартама.

Einecs
Хемијско име
Хемијска формула

6-метил-1,2,3-оксатиазин-4(3H)-он-2,2-диоксидна со
L-фенилаланил-2-метил -L-α-аспарагинске киселине
C18H23О9N3S

Молекулска маса

457,46

Анализа

63,0% до 66,0% аспартама (у односу на безводну
супстанцу) и 34,0% до 37,0% ацесулфама (кисели
облик у односу на безводну супстанцу)
Бијели, безмирисни, кристални прах.

Опис
Идентификација
Растворљивост
Трансмисија

Специфична ротација

Умјерено раствољив у води; слабо растворљив у
етанолу.
Трансмисија 1% раствора у води одређивана у ћелији
величине
1cm
на
430nm
одговарајућим
спектрофотометром користећи воду као референцу,
није мања од 0,95, екивалентна апсорпцији не већој од
приближно 0,022.
[α]D20= +14,5º до +16,5º
Одређује се при концентрацији од 6,2g у 100ml
мравље киселине (15N), 30 мин након припреме
раствора. Израчуната специфична ротација се
подијели са 0,646 како би се извршила корекција за
садржај аспартама у соли аспартам -ацесулфама.

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 0,5% (105ºC, 4h)

5-Бензил-3,6-диоксо-2пиперазинсирћетна киселина
Олово

Највише 0,5%
Највише 1 mg/kg

Е 964 СИРУП ПОЛИГЛИЦИТОЛА
Синоними
Дефиниција

Хидрогенизовани
хидролизат
скроба,
хидрогенизовани сируп глукозе и полиглуцитола
Смјеса која се састоји већином од малтитола и
сорбитола и мањих количина хидрогенизованих
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олиго- и полисахарида и малтротриитола. Производи
се
каталитичком
хидрогенацијом
мјешавине
хидролизата скроба која се састоји од глукозе, малтозе
и виших полимера глукозе, слично поступку
каталитичком хидрогенацијом који се користи у
производњи сирупа малтитола. Добијени сируп се
десалинизира употребом јонских измјењивача и
концентрише до жељеног нивоа.
Einecs
Хемијско име

Сорбитол: D-глуцитол
Малтитол: (α)-D-Глукопиранозил-1,4-D-глуцитол

Хемијска формула

Сорбитол: C6H14О6
Малтитол: C12H24О11

Молекулска маса

Сорбитол: 182,2
Малтитол: 344,3

Садржај

Опис

Садржи најмање 99% укупних хидрогенизованих
сахарида у односу на безводну супстанцу, не мање од
50% полиола веће молекулске масе, не више од 50%
малтитола и не више од 20% сорбитола у односу на
безводну супстанцу.
Безбојна и безмирисна бистра вискозна течност

Идентификација
Растворљивост

Врло растворљив у води, слабо растворљив у етанолу

Тест на малтитол

Позитиван

Тест за сорбитол

У 5g узорка додати 7 ml метанола, 1 ml бензалдехида
и 1ml хлороводоничне киселине. У механичкој
мјешалици мијешати до појаве кристала. Филтер и
кристали се растворе у 20 ml кључале воде која
садржи 1 g натријум бикарбоната. Филтер и кристале
испрати са 5 ml воденог раствора метанола (у односу
1:2) и осушити на ваздуху. Тако добијени кристални
деривати сорбитол моно бензилидина имају тачку
топљења између 173 и 179°C.

Чистоћа
Садржај воде

Не више од 31% (по Karl Fischer овој методи)

Хлориди

Не више од 50 mg/kg

Сулфати

Не више од 100 mg/kg

Редукујући шећери

Не више од 0,3 mg/kg

Никл

Не више од 2 mg/kg

Олово

Не више од 1 mg/kg

Е 965 (I) МАЛТИТОЛ
Синоними

D-малтитол, хидрогенизована малтоза

Дефиниција

Малтитол

се

добија

хидрогенацијом

D-малтозе.
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Einecs

Углавном се састоји од D-малтитола. Може садржати
мале
количине
сорбитола
и
повезаних
полихидроксилних алкохола.
209-567-0

Хемијско име

(α)-D-глукопиранозил-1,4-D-глуцитол

Хемијска формула

C12H24О11

Релативна молекулска маса

344,31

Анализа

Садржи најмање 98% D-малтитола C12H24О11 у односу
на безводну супстанцу
Бијели кристални прах

Опис
Идентификација
Растворљивост

Лако растворљив у води, слабо растворљив у етанолу

Температура топљења

148 до 151 ºC

Специфична ротација

[α]D20 + 105,5 до + 108,5º (5% m/v раствор)

Чистоћа
Изглед воденог раствора

Раствор је бистар и безбојан

Садржај воде

Највише 1% (Karl Fischer метода)

Електрична проводљивост

Никл

Највише 20 µS/cm (на 20% раствора суве материје)
при температури од 20ºC
Највише 0,1% изражено као глукоза у односу на
осушену супстанцу
Највише 2 mg/kg у односу на осушену супстанцу

Арсен

Највише 3 mg/kg у односу на осушену супстанцу

Олово

Највише 1 mg/kg у односу на осушену супстанцу

Редукујући шећери

Е 965 (II) МАЛТИТОЛ СИРУП
Синоними
Дефиниција

Хидрогенизовани високо малтозно-глукозни сируп;
Хидрогенизовани глукозни сируп; Течни малтитол
Мјешавина која се састоји углавном од малтитола са
сорбитолом
и
хидрогенизованим
олигои
полисахаридима. Произведен је каталитичком
хидрогенизацијом сирупа глукозе са високим
садржајем малтозе или хидрогенизацијом његових
појединачних компоненти, након чега слиједи
мијешање. Комерцијални производ се јавља као сируп
и као чврста супстанца.

Einecs
Хемијско име
Хемијска формула
Релативна молекулска маса
Анализа

Опис

Садржи најмање 99% укупних хидрогенизованих
сахарида у односу на безводну супстанцу и најмање
50% малтитола у односу на безводну супстанцу
Без боје и мириса, бистре вискозне течности или
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бијеле кристалне масе
Идентификација
Растворљивост

Лако растворљив у води, слабо растворљив у етанолу

HPLC тест

Поређење са одговарајућим референтним стандардом
малтитола показује да главни пик на хроматограму
испитиваног раствора има слично ретенционо вријеме
као главни пик на хроматограму добијеном са
референтним раствором (ISО 10504:1998).

Чистоћа
Изглед воденог раствора

Раствор је бистар и безбојан

Садржај воде

Највише 31% (Karl Fischer )

Електрична проводљивост

Никл

Највише 10µS/cm (на производ као такав) при
температури од 200C
Највише 0,3% (изражени као глукоза у односу на
осушену супстанцу)
Највише 2 mg/kg

Олово

Највише 1 mg/kg

Редукујући шећери

Е 966 – ЛАКТИТОЛ
Синоними

Лактит, лактоситол, лактобиосит

Дефиниција
Einecs

Лактитол се добија каталитичком хидрогенацијом
лактозе
209-566-5

Хемијско име

4-О-β-D-галактопираносил-D-глуцитол

Хемијска формула

C12H24О11

Молекулска маса

344,3

Анализа

Најмање 95% у односу на безводну супстанцу

Опис

Кристални прашци или безбојни раствори. Кристални
облик се јавља kao бeзводни, монохидрат и дихидрат
форми. Никл се користи као катализатор

Идентификација
Растворљивост

Лако растворљив у води

Специфична ротација

[α]D20 = + 13 до + 16º израчуната у односу на безводну
супстанцу(10% m/v водени раствор)

Чистоћа
Садржај воде
Остали полиоли
Редукујући шећери

Кристални производи; највише 10,5% (Karl Fischer
метода)
Највише 2,5% у односу на безводну супстанцу

Хлориди

Највише 0,2% изражено као глукоза у односу на
осушену супстанцу
Највише 100 mg/kg у односу на осушену супстанцу

Сулфати

Највише 200 mg/kg у односу на осушену супстанцу

Сулфатни пепео

Највише 0,1% у односу на осушену супстанцу

Никл

Највише 2 mg/kg у односу на осушену супстанцу
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Арсен

Највише 3 mg/kg у односу на осушену супстанцу

Олово

Највише 1 mg/kg у односу на осушену супстанцу

Е 967 – КСИЛИТОЛ
Синоними

Ксилитол

Дефиниција

Einecs

Ксилитол се углавном састоји од D-ксилитола. Дио
који није D-ксилитол састоји се од повезаних материја
попут
L-арабинитола,
галактитола,
манитола,
сорбитола
201-788-0

Хемијско име

D-ксилитол

Хемијска формула

C5H12О5

Молекулска маса

152,2

Анализа

Најмање 98,5% као ксилитол у односу на безводну
супстанцу
Бијели, кристални прашак, готово без мириса

Опис
Идентификација
Растворљивост
Температура топљења

Лако растворљив у води, умјерено растворљив у
етанолу
92 до 96ºC

pH

5 до 7 (10% m/v водени раствор)

IR спектроскопија

Одговара референтном стандарду, нпр. ЕP или USP

Чистоћа
Садржај воде

Највише 1% (метода Karl Fischer ова)

Електрична проводљивост

Највише 20µS/ cm (на 20% раствора суве материје)
при температури од 20ºC
Највише 1% изражено на основу суве материје

Остали полихидроксилни алкохоли
Редукујући шећери
Никл

Највише до 0,2% изражено као глукоза у односу на
осушену супстанцу
Највише до 2 mg/kg у односу на осушену супстанцу

Арсен

Највише до 3 mg/kg у односу на осушену супстанцу

Олово

Највише до 1 mg/kg у односу на осушену супстанцу

Е 968 – ЕРИТРИТОЛ
Синоними

Мезо-еритритол, тетрахидроксибутан, еритрит

Дефиниција

Einecs

Добија се ферментацијом угљенохидратног извора
безбједним и погодним осмофилним квасцима који су
намијењени за исхрану, као што је Moniliella pollinis
или Moniliella megachilensis, након чега слиједи
пречишћавање и сушење.
205-737-3

Хемијско име

1,2,3,4- бутантетрол

Хемијска формула

C4H10О4

Молекулска маса

122,12
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Анализа
Опис

Најмање 99% након сушења на 105ºC
Бијели, нехигроскопни, термостабилни кристали,без
мириса и са слаткоће око 60-80% у односу на сахарозу

Идентификација
Растворљивост
Температура топљења

Лако растворљив у води, слабо растворљив у етанолу,
нерастворљиви у диетил етру.
119 до 123ºC

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 0,2% (70ºC, 6 сати у вакуум ексикатору)

Електрична проводљивост
Редукујуће материје

Највише 20µS/ cm (на 20% раствора суве материје)
при температури од 20 0C
Највише 0,3% изражено као D - глукоза

Рибитол и глицерол

Највише 0,1%

Олово

Највише 0,5 mg/kg

Е 969 – АДВАНТАМ
Синоними
Дефиниција

CAS
Хемијско име

Адвантам (АNS9801) производи се хемијском
синтезом у поступку са три корака: производња
главног производног интермедијера, 3-хидрокси-4метоксицинамалдехид (HMCА), за којим слиједи
хидрогенација ради добијања 3-(3- хидрокси-4метоксифенил)
пропионалдехида
(HMPА).
У
завршном кораку раствор HMPА у метанолу (филтрат)
комбинује се сa аспартамом ради добијања имина који
селективном хидрогенацијом гради адвантам. Раствор
се остави да кристализује те се сирови кристали
исперу. Производ се поново кристализује, а кристали
се раздвоје, исперу и осуше.
714229-20-6

Хемијска формула

N-[N-[3-(3-хидрокси-4-метоксифенил)пропил]-αаспартил]-L-фенилаланин 1-метил естар, моно хидрат
(IUPAC);
L-фенилаланин,
N-[3-(3-хидрокси-4метоксифенил)пропил]-L-алфа-аспартил-,
2-метил
естар, моно хидрат (CА)
C24H30N2О7 x H2О

Молекулска маса

476,52 g/mol (моно хидрат)

Анализа

97,0% - 102,0% у односу на безводну основу

Опис

Прашак бијеле до жуте боје

Идентификација
Температура топљења

101,5ºC

Чистоћа
N-[N-[3-(3-хидрокси-4метоксифенил) пропил-αаспартил]-L-фенилаланин

Не више од 1%
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(АNS9801-киселина)
Укупне остале сродне материје

Највише 1,5%

Остали растварачи

Изопропил-ацетат: Највише 2 000 mg/kg
Метил-ацетат: Највише 500 mg/kg
Метанол: Највише 500 mg/kg
2-пропанол: Највише 500 mg/kg

Удио воде

Највише 5,0% (метода Karl Fischer-ова)

Остатак након жарења

Највише 0,2%

Арсен

Највише 2 mg/kg

Олово

Највише 1 mg/kg

Паладијум

Највише 5,3 mg/kg

Платина

Највише 1,7 mg/kg

Е 999 КВИЛАЈА ЕКСТРАКТ
Синоними

Дефиниција

Екстракт сапунске коре, Екстракт коре kuilaia,
Екстракт Панама коре, Quillai Екстракт, Екстракт
Murillo коре, Екстракт кинеске коре
Kulilai Екстракт се добија воденом екстракцијом
Quillai saponaria Molina, или других Quillaia loza,
стабала из фамилије Rosaceae. Он садржи неколико
тритерпеноидних сапонина који се састоје од
гликозида квилајне киселине. Такође се јављају неки
шећери укључујући глукозу, галактозу, арабинозу,
ксилозу, и рамнозу, заједно са танином, калцијум
оксалатом и другим мање битним компонентама.

Einecs
Хемијско име
Хемијска формула
Молекулска маса
Анализа
Опис

Квилаја екстракт у облику праха је свијетлосмеђе боје
са нијансама ружичасте. Доступан је и као водени
раствор.

Идентификација
pH

Између 3,7 и 5,5 (4% раствор)

Чистоћа
Садржај воде
Арсен

Највише 6,0% (Karl
прашкасти облик)
Највише 2 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Fischer

метода)

(само за

Е 1103 ИНВЕРТАЗА
Синоними
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Дефиниција

Инвертаза се производи из Saccharomyces cerevisiae

Einecs

232-615-7

Број ензимске комисије

ЕC 3.2.1.26

Системско име

β-D-Фруктофуранозид фруктохидролаза

Хемијско име
Хемијска формула
Молекулска маса
Анализа
Опис
Идентификација
Чистоћа
Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 5 mg/kg

Kадмијум

Највише 0,5 mg/kg

Микробиологија
Укупан број бактерија

Највише 50 000 колонија/g

Salmonella spp.

Одсутна у 25 g

Колиформе

Највише до 30 колинија по граму

Escherichia coli

Одсутна у 25g

Е 1105 ЛИЗОЗИМ
Синоними

Лизозим хидрохлорид
Мурамидаза

Einecs

Лизозим је линеарни полипептид добијен из бјеланаца
кокошијих јаја који се састоји од 129 аминокиселина.
Посједује ензиматску активност у својој могућности
да
хидролизује
β (1-4)
везе између Nацетилмураминске киселине и N-ацетилглукозамина у
спољашњим мембранама бактеријских врста, посебно
у грам-позитивним организмима. Најчешће се добија
као хидрохлорид
232-620-4

Број ензимске комисије

ЕC 3.2.1.17

Дефиниција

Хемијско име
Хемијска формула
Молекулска маса

Око 14 000

Анализа

Садржи најмање 950 mg/g на безводној основи

Опис

Бијели, безмирисни прах који има благо слатког укуса

Идентификација
Изоелектрична тачка

10,7

pH

Између 3,0 и 3,6 (2% воденог раствора)

Спетрофотометрија

Апсорпцијски

максимум

воденог

раствора
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(25mg/100ml) на 281 nm, а минимум на 252nm
Чистоћа
Садржај воде
Остатак после жарења

Највише 6,0% (Karl
прашкасти облик)
Највише 1,5%

Азот

Најмање 16,8% и највише до 17,8%

Арсен

Највише 1 mg/kg

Олово

Највише 5 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Fischer

метода)

(само за

Микробиолошки критеријуми
Укупан број бактерија

Највише до 5 × 104 колонија/g

Salmonella spp.

Одсутна у 25g

Staphylococcus aureus

Одсутна у 1g

Esherichia coli

Одсутна у 1g

Е 1200 ПОЛИДЕКСТРОЗА
Синоними

Модификована полидекстроза

Дефиниција

Различно везани полимери глукозе са крајњим
групама сорбитола и са остацима лимунске киселине
или фосфорне киселине везаним за полимере путем
моно или диестар веза. Они се добијају топљењем и
кондензацијом састојака и састоји се од приближно 90
дијелова D-глукозе, 10 дијелова сорбитола и 1 дијелом
лимунске киселине или 0,1 дијелом фосфорне
киселине. У полимерима доминира 1,6-глукозидна
веза али има и других веза. Продукти садрже мале
количине слободне глукозе, сорбитола, левоглукозана
(1,6-анхидро-D-глукоза) и лимунске киселине и могу
бити неутрализовани са било којом базом за употребу
у храни и/или деколоризовани и дејонизовани за даље
пречишћавање. Продукти могу такође
бити
дјелимично хидрогенизовани са Raneu никл
катализатором да би се смањила резидуална глукоза.
Полидекстроза-N је неутрализована полидекстроза.

Einecs
Хемијско име
Хемијска формула
Молекулска маса
Анализа
Опис

Садржи најмање 90% полимера у односу на безводну
супстанцу и без пепела
Бијела до свијетло смеђа чврста материја.
Полидекстроза се раствара у води дајући бистар,
безбојан до жућкаст раствор

Идентификација
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Тест на шећер

Позитиван

Тест на редукујући шећер

Позитиван

pH

Између 2,5 и 7,0 за полидекстрозу (10% раствор)
Између 5,0 и 6,0 за полидекстрозу-N (10% раствор)

Чистоћа
Садржај воде

Највише 4,0% (Karl Fischer метода)

Сулфатни пепео

Највише 0,3% (полидекстроза)
Највише 2,0% (полидекстроза-N)

Никл

Највише 2 mg/kg за хидрогенизоване полидекстрозе

1,6-анхидро-D-глукозе

Највише 4% у односу на безводну супстанцу и без
пепела
Највише 6% заједно у односу на осушену супстанцу
без пепела ; глукоза и сорбитол се одређују посебно
Негативан тест на полимере са молекулском масом
већом од 22 000
Највише 0,1% (полидекстроза)

Глукоза и сорбитол
Границе молекулске масе
5-хидроксиметил фурфурал

Највише 0,05% (полидекстроза-N)
Олово

Највише 0,5 mg/kg

Е 1201 ПОЛИВИНИЛПИРОЛИДОН
Синоними

Повидон
PVP
Растворљиви поливинилпиролидон

Дефиниција
Einecs
Хемијско име
Хемијска формула

Поливинилпиролидон,
пиролидинил)- етилен]
(C6H9NО)n

Просјечна молекулска маса

Најмање 25 000

Анализа

Садржи најмање 11,5 % и највише до 12,8% азота (N)
у односу на безводну супстанцу
Бијели или готово бијели прах

Опис

поли-[1-(2-оксо-1-

Идентификација
Растворљивост

Растворљив у води и у етанолу. Нерастворљив у етру

pH

Између 3,0 и 7,0 (5% раствора)

Чистоћа
Садржај воде

Највише 5% (Karl Fischer )

Укупан пепео

Највише 0,1%

Алдехид

Највише 500 mg/kg (као ацеталдехид)

Слободни-N-винилпиролидон

Највише 10 mg/kg

Хидразин

Највише 1 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg
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Е 1202 ПОЛИВИНИЛПОЛИПИРОЛИДОН
Синоними

Кросповидон
Унакрсно везани поливидон
Нерастворљиви поливинилпиролидон

Дефиниција

Поливинилпиролидон је унакрсно повезан поли-[1-(2оксо-1-пиролидинил)-етилен].
Производи
се
полимеризацијом N-винил-2-пиролидона у присуству
или каустичног катализатора или N,N'-дивинилимидазолидона. Због своје нерастворљивости у
уобичајеним растварачима молекулска маса није
подложна аналитичком одређивању

Einecs
Хемијско име
Хемијска формула

Поливинилпиролидон,
пиролидинил)-етилен]
(C6H9NО) n

поли-[1-(2-оксо-1-

Молекулска маса
Анализа
Опис

Садржи најмање 11% и највише до 12,8% азота (N) у
односу на безводну супстанцу
Бијели хигроскопни прах слабог, неодеређеног мириса

Идентификација
Растворљивост

Нерастворљив у води, етанолу и етру

pH

Између 5,0 и 8,0 (1% суспензије у води)

Чистоћа
Садржај воде

Највише 6% (Karl Fischer)

Сулфатни пепео

Највише 0,4%

Материје растворљиве у води

Највише 1%

Слободни-N-винилпиролидон

Највише 10 mg/kg

Слободни-N,N'-дивинилимидазолидон
Олово

Највише 2 mg/kg
Највише 2 mg/kg

Е 1203 ПОЛИВИНИЛНИ АЛКОХОЛ
Синоними

Винил алкохол полимер; PVOH

Дефиниција

Хемијско име

Синтетска смола припремљена полимеризацијом
винил ацетата, након чега слиједи дјелимична
хидролиза естара у присуству алкалног катализатора.
Физичка својства производа зависе од степена
полимеризације и степена хидролизе
Хомополимер етанола

Хемијска формула

(C2H3ОR)n гдје је R = H или CОCH3

Опис

Провидан, бијели или крем зрнасти прах без мириса,
без укуса

Идентификација
Растворљивост

Растворљив у води; практично нерастворљив у
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етанолу
Реакција таложења

Бојена реакција

Вискозност

Растворити 0,25g узорка у 5 ml воде уз загријавање и
оставити да се раствор охлади до собне температуре.
Додавањем 10ml етанола у овај раствор настаје
бијели, мутан или пахуљаст талог.
Растворити 0,01 g узорка у 100 ml воде уз загријавање
и оставити да се раствор охлади до собне температуре.
Када се у 5 ml раствора дода једна кап раствора јода
(ТS) и неколико капи раствора борне киселине,
настаје плава боја.
Растворити 0,5 g узорка у 10 ml воде уз загријавање и
оставити да се раствор охлади до собне температуре.
Након додавања једне капи јода ТS у 5ml раствора
настаје тамноцрвена до плава боја.
4,8 до 5,8 mPa.s (20°C, 4% раствор), што одговара
просјечној молекулској маси од 26 000-30 000 Dа

Чистоћа
Супстанце нерастворљиве у води

Највише 0,1%

Естарски број

Између 125 и 153 mg KOH/g

Степен хидролизе

86,5 до 89%

Киселински број

Највише 3,0

Остаци растварача

Највише 1,0% метанола, 1,0% метил ацетата

pH

5,0 до 6,5 (4% раствор)

Губитак сушењем

Највише 5,0% (105°C C, 3 сата)

Губитак жарењем

Највише 1,0%

Олово

Највише 2 mg/kg

Е 1204 ПУЛУЛАН
Дефиниција

Einecs

Линерани, неутрални глукан који се састоји највећим
дијелом од јединица малтотриозе везане са -1,6
гликозидним
везама.
Настаје
ферментацијом
хидролизованог скроба употребом нетоксичних сорти
Aureobasidium
pullulans-a.
Након
завршетка
ферментације
фунгалне
ћелије
се
уклањају
микрофилитрацијом, филтрат се стерилизује топлотом
и пигменти и друге нечистоће се одстрањују
адсорпцијом и јоноизмјењивачком хроматографијом.
232-945-1

Хемијско име
Хемијска формула

(C6H10О5)n

Молекулска маса
Анализа
Опис

Најмање 90% глукана у односу на осушену супстанцу
Бијели до сивкастобијели прах без мириса

Идентификација

562

„Службени гласник БиХ“, број 33/18 од 22.5.2018. године
Растворљивост
pH
Таложење са полиетилен
гликолом 600
Деполимеризација са пулуланазом

Вискозност

Растворљив у води, практично нерастворљив у
етанолу.
5,0 до 7,0 (10% раствор)
Додати 2 ml полиетилен гликола 600 у 10 ml 2%-ог
воденог раствора пулулана. Ствара се талог бијеле
боје.
Припремити двије епрувете са 10 ml 10% раствора
пулулана у свакој. Додати 0,1 ml раствора пулуланазе
са активношћу од 10 јединица/g у једну епрувету и 0,1
ml воде у другу. Након инкубације на око 25ºC у
периоду од 20 мин, вискозност раствора третираног са
пулуланазом је видљиво мања него код раствора коме
је додата вода.
100 до 180 mm2/s (10% m/m водени раствор на 30ºC)

Чистоћа
Губитак сушењем
Моно, ди- и олигосахариди

Највише до 6% (90ºC, притисак не већи од 50mm Hg,
6h)
Највише до 10% изражено као глукоза

Олово

Највише до 1mg/kg

Микробиологија
Квасци и плијесни

Највише 100 колонија/g

Колиформне бактерије

Одсутна у 25g

Salmonella spp.

Одсутна у 25g

Е 1205 ОСНОВНИ КОПОЛИМЕР МЕТАКРИЛАТА
Синоними

Дефиниција

Хемијско име
Хемијска формула

Основни
бутиловани
кополимер
метакрилата;
кополимер амино метакрилата ; кополимер Е
аминоалкил метакрилата ; бутил метакрилат; диметил
аминоетил метакрилат; полимер метил метакрилата;
бутил метакрилат; метил метакрилат; полимер
диметил аминоетил метакрилата
Основни кополимер метакрилата добија се термички
контролисаном полимеризацијом мономера метил
метакрилата, бутил метакрилата и диметил аминоетил
метакрилата,
растворених
у
пропан-2-олу
коришћењем система за покретање слободних
радикала. Алкил меркаптан користи се као агенс за
модификацију ланца. Чврсти полимер се меље (први
корак мљевења), екструдира и гранулира под
вакуумом ради уклањања остатака испарљивих
састојака. Производ се у облику тако добијених
зрнаца пушта у промет или подвргава другом кораку
мљевења (микронизација).
Поли(бутилметакрилат-со-(2-диметил
аминоетил)метакрилат-со-метил метакрилат) 1:2:1
Поли[(CH2:C(CH3)CО2(CH2)2N(CH3)2)-со-
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(CH2:C(CH3)CО2CH3-со- (CH2:C(CH3)CО2(CH2)3CH3)]
Просјечна молекулска маса
процијењена гел-филтрацијском
хроматографијом
Величина честица праха (када се
користи да ствара филм)

Око 47 000 g/mol

< 50 μm најмање 95%
< 20 μm најмање 50%
< 3 μm највише 10%

Анализа (према Ph. Еur. 2.2.20
„потенциометријска
титрација”)
Опис

20,8 – 25,5% Групе диметиламиноетила (DМАЕ) у
односу на осушену супстанцу
Грануле су безбојне до жуте нијансе, прах је бијеле
боје

Идентификација
IR апсорпциона спектроскопија

Треба утврдити

Вискозност 12,5% раствора у 60:
40 (m/m)раствору пропан-2-ола и
ацетона
Индекс рефракције

3 – 6 mPа.s

Растворљивост

1g се раствара у 7g метанола, етанола, пропан-2-ола,
дихлорметана, 1N воденог раствора хлороводоничне
киселине
Нерастворљив у петрол етру

[n]D20 1,380–1,385

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 2,0% (105ºC, 3 сата)

Алкални број

162 – 198 mg KOH/g суве материје

Сулфатни пепео

Највише 0,1%

Остаци мономера

Бутилметакрилат < 1 000 mg/kg
Метил метакрилат < 1 000 mg/kg
Диметил аминоетил метакрилат < 1 000 mg/kg

Остаци растварача

Пропан-2-ол < 0,5%
Бутанол < 0,5%
Метанол < 0,1%

Арсен

Највише 1 mg/kg

Олово

Највише 3 mg/kg

Жива

Највише 0,1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Е 1206 НЕУТРАЛНИ КОПОЛИМЕР МЕТАКРИЛАТА
Синоними

Дефиниција

Полимер етил акрилат метил метакрилата; етил
акрилат, полимер метил метакрилата ; етил акрилат,
полимер са метил метакрилатом; метил метакрилат,
полимер етил акрилата; метил метакрилат, полимер са
етил акрилатом
Неутрални кополимер метакрилата
потпуно је
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CAS број

полимеризован кополимер метил метакрилата и етил
акрилата. Добија се поступком полимеризације у
емулзији.
Добија
се
редоксом
покренутом
полимеризацијом мономера етил акрилата и метил
метакрилата , при чему се као инцијатори реакције
користе донори слободних радикала у сaставу
стабилизованом моно стеарил етром и винилном
киселином/натријум хидроксидом. Остаци мономера
уклоњени су дестилацијом са воденом паром.
9010-88-2

Хемијско име

поли(етилакрилат-ко-метил метакрилат) 2:1

Хемијска формула

Поли [(CH2:CHCО2CH2CH3 )-со-(CH2:C(CH3)CО2CH3)]

Просјечна молекулска маса

Око 600 000 g/mol

Састав/остатак након
испаравања

28,5 – 31,5 %

Опис

1g дисперзије суши се 3 сата у сушилици на 110ºC
Млијечно бијела дисперзија (комерцијални облик је
30% дисперзија суве материје у води) ниске
вискозности и слабог карактеристичног мириса.

Идентификација
IR апсорпциона спектроскопија

Карактеристична за једињење

Вискозност
pH вриједност

Максимално 50 mPа.s, 30о/min./20ºC (вискозиметар
Brookfield)
5,5 – 8,6

Релативна густина (на 20ºC)

1,037 – 1,047

Растворљивост

Дисперзија се може мијешати са водом у било ком
односу. Полимер и дисперзија јако су растворљиви у
ацетону, етанолу и изопропил алкохолу. Није
растворљив када се мијеша са 1N натријум
хидроксидом у односу 1:2.

Чистоћа
Сулфатни пепео

Највише 0,4% у дисперзији

Остаци мономера

Укупни мономери (збир метил метакрилата и етил
акрилата): највише 100 mg/kg у дисперзији
Највише 0,7% полиетилен гликол моно стеарил етра
(макрогол стеарил етар 20) у дисперзији
Највише 0,5% етанола у дисперзији

Остаци емулгатора
Остаци растварача

Највише 0,1% метанола у дисперзији
Арсен

Највише 0,3 mg/kg у дисперзији

Олово

Највише 0,9 mg/kg у дисперзији

Жива

Највише 0,03 mg/kg у дисперзији

Kадмијум

Највише 0,3 mg/kg у дисперзији

Е 1207 АНЈОНСКИ КОПОЛИМЕР МЕТАКРИЛАТА
Синоними

Метил акрилат, метил метакрилат, полимер
метакрилне киселине; метакрилна киселина, полимер
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са метил акрилатом и метил метакрилатом
Дефиниција

CAS број
Хемијско име
Хемијска формула
Просјечна молекулска маса
Састав/остатак након
испаравања

Опис

Анјонски кополимер метакрилата у цијелости је
полимеризован кополимер метакрилне киселине,
метил метакрилата и метил акрилата. Добија се у
воденој средини полимеризацијом метил метакрилата,
метил акрилата и метакрилне киселине у емулзији при
чему се као иницијатори користе слободни радикали
стабилизовани натријум лаурил сулфатом и
полиоксиетилен сорбитан моно олеатом (полисорбат
80). Остаци мономера уклањају се дестилацијом са
воденом паром.
26936-24-3
Поли
(метилакрилат-cо-метил
метакрилат-cометакрилна киселина) 7:3:1
Поли [(CH2:CHCО2CH3)-со-(CH2:C(CH3)CО2CH3)-со(CH2:C(CH3) CООH)]
Око 280 000 g/mol
28,5 – 31,5%
1g дисперзије суши се 5 сати у сушионику на 110ºC
9,2 – 12,3% јединица метакрилне киселине на сувој
материји
Млијечно бијела дисперзија (комерцијални облик је
30% дисперзија суве материје у води) ниске
вискозности и слабог карактеристичног мириса.

Идентификација
IR апсорпциона спектроскопија

Карактеристична за једињење

Вискозност
pH вриједност

Максимално 20 mPа.s, 30о/min./20 ºC (вискозиметар
Brookfield)
2,0 – 3,5

Релативна густина (на 20 ºC)

1,058 – 1,068

Растворљивост

Дисперзија се може мијешати са водом у било ком
односу. Полимер и дисперзија јако су растворљиви у
ацетону, етанолу и изопропил алкохолу. Растворљива
је када се мијеша са 1N натријум хидроксидом у
односу 1:2. Растворљива је ако је pH виши од 7,0

Чистоћа
Киселински број

60 – 80 mg KOH/g суве материје

Сулфатни пепео

Највише 0,2% у дисперзији

Остаци мономера

Укупни мономери (збир метакрилне киселине, метил
метакрилата и метил акрилата): највише 100 mg/kg у
дисперзији
Највише 0,3% натријум лаурил сулфата у односу на
суву материју
Највише 1,2% полисорбата 80 у односу на суву
материју

Остаци емулгатора
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Остаци растварача

Највише 0,1% метанола у дисперзији

Арсен

Највише 0,3 mg/kg у дисперзији

Олово

Највише 0,9 mg/kg у дисперзији

Жива

Највише 0,03 mg/kg у дисперзији

Kадмијум

Највише 0,3 mg/kg у дисперзији

Е 1208 КОПОЛИМЕР ПОЛИВИНИЛПИРОЛИДОН-ВИНИЛ АЦЕТАТА
Синоними

Дефиниција

Кополивидон; коповидон; кополимер 1-винил-2пиролидон-винил ацетата; 2-пиролидинон, 1-етенил-,
полимер са етенил ацетатом
Производи се кополимеризацијом слободних радикала
N-винил-2-пиролидона и винил ацетата у раствору
алкохола пропан-2-ол, у присутности иницијатора.

Einecs
Хемијско име
Хемијска формула
Просјечна вискозност молекулске
масе
Анализа
Опис

Сирћетна киселина, етенил естар, полимер са 1етенил-2-пиролидиноном
(C6H9NО)n .(C4H6О2)m
Између 26 000 и 46 000 g/mol
Удио азота 7,0 – 8,0%
Физичко стање описано је као бијели до жућкастобијели прашак или пахуљице са просјечном
величином честице од 50 – 130 µm.

Идентификација
Растворљивост
IR апсорпциона спектроскопија

Лако растворљив у води, етанолу, етилен хлориду и
етру
Карактеристична за једињење

Европски тест боја (боја BY)

Минимално BY5

Вриједност К (*) (1% чврсте
материје у воденом раствору)
pH вриједност

25,2 – 30,8
3,0 – 7,0 (10% раствор)

Чистоћа
Компонента винилацетата у
кополимеру
Слободни винил ацетат

Највише 42,0%

Укупни пепео

Највише 0,1%

Алдехид

Највише 2 000 mg/kg (као ацеталдехид)

Слободни-N-винилпиролидон

Највише 5 mg/kg

Хидразин

Највише 0,8 mg/kg

Удио пероксида

Највише 400 mg/kg

Пропан-2-ол

Највише 150 mg/kg

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Највише 5 mg/kg
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Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

(*) Вриједност К: индекс без димензија, израчунат на темељу мјерења кинематичне вискозности
разријеђених раствора; употребљава се за означавање вјероватног степена полимеризације или
молекулске величине полимера.

Е 1209 ПОЛИВИНИЛ АЛКОХОЛ-ПОЛИЕТИЛЕН ГЛИКОЛ-ГРАФТ-КОПОЛИМЕР
Синоними

Дефиниција

CAS
Хемијско име

Макрогол поли (винил алкохол) графтирани
кополимер; поли (етан-1,2-диол-графт-етанол);
етенол, полимер са оксираном, графт; оксиран,
полимер са етанолом, графт; етилен оксид- винил
алкохол графт кополимер
Поливинил
алкохол-полиетилен
гликол-графткополимер је синтетски кополимер који садржи
приближно 75% јединица PVА и 25% јединица PEG.
96734-39-3
Поливинил
кополимер

алкохол-полиетилен

гликол-графт-

Хемијска формула
Просјечна молекуларна маса
Опис

40 000 до 50 000 g/mol
Прашак бијеле до благо жуте боје.

Идентификација
Растворљивост

IR апсорпциона спектроскопија

Слободно растворљив у води и разријеђеним
киселинама и растворима алкалних хидроксида;
готово нерастворљив у етанолу, сирћетној киселини,
ацетону и хлороформу
Карактеристична за једињење

pH вриједност

5,0 – 8,0

Чистоћа
Естарски број

10 до 75 mg/g KOH

Динамичка вискозност

50 до 250 mPа.s

Губитак сушењем

Највише 5%

Сулфатни пепео

Највише 2%

Винил ацетат

Највише 20 mg/kg

Сирћетна киселина /укупно
ацетата
Етил гликол

Највише 1,5%

Диетилен гликол

Највише 50 mg/kg

1,4-диоксан

Највише 10 mg/kg

Етилен оксид

Највише 0,2 mg/kg

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 1 mg/kg

Жива

Највише 1 mg/kg

Kадмијум

Највише 1 mg/kg

Највише 50 mg/kg
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Е 1404 ОКСИДОВАНИ СКРОБ
Синоними
Дефиниција

Оксидовани скроб је скроб третиран са натријум
хипохлоритом.

Einecs
Хемијско име
Хемијска формула
Молекулска маса
Анализа
Опис

Бијели или готово бијели прах или зрнца или (уколико
је претходно прежелиран) листићи, аморфни прах или
грубе честице

Идентификација
Микроскопска анализа
Бојење јодом

Пролази тест (ако није прежелиран)
Позитивно (тамноплава до свијетлоцрвена боја)

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 15,0% за скроб из житарица
Највише 21,0% за кромпиров скроб
Највише 18,0% за остале врсте скроба

Карбоксилне групе

Највише 1,1% (на безводној основи)

Сумпор диоксид

Арсен

Највише 50 mg/kg за модификовани житни скроб (на
безводној основи)
Највише 10 mg/kg за друге врсте модификованог
скроба (на безводној основи)
Највише 1 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg (на безводној основи)

Жива

Највише 0,1 mg/kg

Е 1410 МОНОСКРОБНИ ФОСФАТ
Дефиниција

Моноскроб фосфат је скроб који је естерификован са
ортофосфорном киселином, или натријум или калијум
орто-фосфатом или натријум триполифосфатом

Einecs
Хемијско име
Хемијска формула
Молекулска маса
Анализа
Опис

Бијели или готово бијели прах или грануле или
(уколико је прежелиран) листићи, аморфни прах или
грубе честице

Идентификација
Микроскопска анализа

Позитиван тест (ако није прежелиран)

Бојење јодом

Позитивно (тамноплава до свијетлоцрвена боја)
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Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 15,0% за скроб из житарица
Највише 21,0% за кромпирни скроб
Највише 18,0% за остале врсте скроба

Остаци фосфата

Арсен

Највише до 0,5% (као P) за пшенични или кромпиров
скроб (на безводној основи)
Највише 0,4% (као P) за остале врсте скроба (на
безводној основи)
Највише 50 mg/kg за модификовани житни скроб (на
безводној основи)
Највише 10 mg/kg за остале врсте модификованог
скроба (на безводној основи)
Највише 1 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg (на безводној основи)

Жива

Највише 0,1 mg/kg

Сумпор диоксид

Е 1412 ДИСКРОБ ФОСФАТ
Синоними
Дефиниција

Дискроб фосфат је скроб унакрсно везан са натријум
триметафосфатом или фосфор оксихлоридом

Einecs
Хемијско име
Хемијска формула
Молекулска маса
Анализа
Опис

Бијели или готово бијели прах или зрнца или (ако је
прежелелиран) пахуљице, аморфни прах или грубе
честице

Идентификација
Микроскопска анализа

Пролази тест (ако није прежелелиран)

Бојење јодом

Позитивно (тамноплава до свијетлоцрвена боја)

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 15,0% за скроб из житарица
Највише 21,0% за кромпиров скроб
Највише 18,0% за остале врсте скроба

Остаци фосфата

Сумпор диоксид

Арсен

Највише 0,5% (као P) за пшенични или кромпиров
скроб (на безводној основи)
Највише 0,4% (као P) за остале врсте скроба (на
безводној основи)
Највише 50 mg/kg за модификовани скроб из
житарица (на безводној основи)
Највише 10 mg/kg за друге врсте модификованог
скроба (на безводној основи)
Највише 1 mg/kg
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Олово

Највише 2 mg/kg (на безводној основи)

Жива

Највише 0,1 mg/kg

Е 1413 ФОСФАТИРАН ДИСКРОБ ФОСФАТ
Дефиниција

Скроб који је претрпио комбиновани третман као што
је описано за моноскробфосфат и за дискробфосфат

Einecs
Хемијско име
Хемијска формула
Молекулска маса
Анализа
Опис

Бијели или готово бијели прах или грануле или (ако је
прежелиран) пахуљице, аморфни прах или грубе
честице

Идентификација
Микроскопска анализа

Пролази текст (ако није прежелиран)

Бојење јодом

Позитивно (тамноплава до свијетлоцрвена боја)

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 15,0% за скроб из житарица
Највише 21,0% за кромпиров скроб
Највише 18,0% за остале врсте скроба

Остаци фосфата

Арсен

Највише 0,5% (као P) за пшенични или кромпиров
скроб (на безводној основи)
Највише 0,4% (као P) за остале врсте скроба (на
безводној основи)
Највише 50 mg/kg за модификовани скроб из
житарица (на безводној основи)
Највише 10 mg/kg за друге врсте модификованог
скроба (на безводној основи)
Највише 1 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg (на безводној основи)

Жива

Највише 0,1 mg/kg

Сумпор диоксид

Е 1414 АЦЕТИЛОВАНИ ДИСКРОБ ФОСФАТ
Синоними
Дефиниција

Ацетиловани дискроб фосфат је скроб који је
унакрсно везан са натријум триметафосфатом или
фосфор оксихлоридом и естерификован сирћетним
анхидридом или винил ацетатом

Einecs
Хемијско име
Хемијска формула
Молекулска маса
Анализа
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Опис

Бијели или готово бијели прах или грануле или (ако је
прежелиран) пахуљице, аморфни прах или грубе
честице

Идентификација
Микроскопска анализа

Пролази тест (ако није прежелиран)

Бојење јодом

Позитивно (тамноплава до свијетлоцрвена боја)

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 15,0% за скроб из житарица
Највише 21,0% за кромпиров скроб
Највише 18,0% за остале врсте скроба

Ацетил групе

Највише 2,5% (на безводној основи)

Остаци фосфата

Највише 0,14% (као P) за пшенични или кромпиров
скроб (на безводној основи)
Највише 0,04% (као P) за остале врсте скроба (на
безводној основи)
Највише 0,1 mg/kg (на безводној основи)

Винилни ацетат
Сумпор диоксид

Арсен

Највише 50 mg/kg за модификовани скроб из
житарица (на безводној основи)
Највише 10 mg/kg за друге врсте модификованог
скроба (на безводној основи)
Највише 1 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg (на безводној основи)

Жива

Највише 0,1 mg/kg

Е 1420 АЦЕТИЛОВАН СКРОБ
Синоними

Ацетат скроба

Дефиниција

Ацетилован скроб је скроб естерификован са
анхидридом сирћетне киселине или винил ацетатом

Einecs
Хемијско име
Хемијска формула
Молекулска маса
Анализа
Опис

Бијели или готово бијели прах или зрнца или (ако је
прежелиран) пахуљице, аморфни прах или грубе
честице

Идентификација
Микроскопска анализа

Пролази тест (ако није прежелиран)

Бојење јодом

Позитивно (тамноплава до свијетлоцрвена боја)

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 15,0% за скроб из житарица
Највише 21,0% за кромпиров скроб
Највише 18,0% за остале врсте скроба
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Ацетил групе

Највише 2,5% (на безводној основи)

Винил ацетат

Највише 0,1 mg/kg (на безводној основи)

Сумпор диоксид

Арсен

Највише 50 mg/kg за модификовани скроб из
житарица (на безводној основи)
Највише 10 mg/kg за друге врсте модификованог
скроба (на безводној основи)
Највише 1 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg (на безводној основи)

Жива

Највише 0,1 mg/kg

Е 1422 АЦЕТИЛОВАН ДИСКРОБ АДИПАТ
Синоними
Дефиниција

Ацетилован дискроб адипат је скроб који је унакрсно
везан са анхидридом адипинске киселине и
естерификован са анхидридом сирћетне киселине

Einecs
Хемијско име
Хемијска формула
Молекулска маса
Анализа
Опис

Бијели или готово бијели прах или зрнца или (ако је
прежелиран) пахуљице, аморфни прах или грубе
честице

Идентификација
Микроскопска анализа

Пролази тест (ако није прежелиран)

Бојење јодом

Позитивно (тамноплава до свијетлоцрвена боја)

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 15,0% за скроб из житарица
Највише 21,0% за кромпиров скроб
Највише 18,0% за остале врсте скроба

Ацетил групе

Највише 2,5% (на безводној основи)

Адипатне групе

Највише 0,135% (на безводној основи)

Сумпор диоксид

Арсен

Највише 50 mg/kg за модификовани скроб из
житарица (на безводној основи)
Највише 10 mg/kg за друге врсте модификованог
скроба (на безводној основи)
Највише 1 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg (на безводној основи)

Жива

Највише 0,1 mg/kg

Е 1440 ХИДРОКСИПРОПИЛ СКРОБ
Синоними
Дефиниција

Хидроксипропил скроб је скроб етерификован са
пропилен оксидом
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Einecs
Хемијско име
Хемијска формула
Молекулска маса
Анализа
Опис

Бијели или готово бијели прах или зрнца или (ако је
прежелиран) пахуљице, аморфни прах или грубе
честице

Идентификација
Микроскопска анализа

Пролази тест (ако није прежелиран)

Бојење јодом

Позитивно (тамноплава до свијетлоцрвена боја)

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 15,0% за скроб из житарица
Највише 21,0% за кромпиров скроб
Највише 18,0% за остале врсте скроба

Хидроксипропил групе

Највише 7% (на безводној основи)

Пропилен хлорхидрин

Највише 1 mg/kg (на безводној основи)

Сумпор диоксид

Арсен

Највише 50mg/kg за модификовани скроб из житарица
(на безводној основи)
Највише 10 mg/kg за друге врсте модификованог
скроба (на безводној основи) осим ако није другачије
назначено
Највише 1 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg (на безводној основи)

Жива

Највише 0,1 mg/kg

Е 1442 ХИДРОКСИПРОПИЛ ДИСКРОБ ФОСФАТ
Синоними
Дефиниција

Хидроксипропил дискроб фосфат је скроб унакрсно
везан са натријум триметафосфатом или фосфор
оксихлоридом и етерификован са пропилен оксидом

Einecs
Хемијско име
Хемијска формула
Молекулска маса
Анализа
Опис

Бијели или готово бијели прах или грануле или (ако је
прежелиран) пахуљице, аморфни прах или грубе
честице

Идентификација
Микроскопска анализа

Пролази тест (ако није прежелиран)

Бојење јодом

Позитивно (тамноплава до свијетлоцрвена боја)

Чистоћа
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Губитак сушењем

Највише 15,0% за скроб из житарица
Највише 21,0% за кромпиров скроб
Највише 18,0% за остале врсте скроба

Хидроксипропил групе

Највише 7% (на безводној основи)

Остаци фосфата

Највише 0,14% (као P) за пшенични или кромпиров
скроб (на безводној основи)
Највише 0,04% (као P) за остале врсте скроба (на
безводној основи)
Највише 1 mg/kg (на безводној основи)

Пропилен хлорхидрин
Сумпор диоксид

Арсен

Највише 50 mg/kg за модификовани скроб из
житарица (на безводној основи)
Највише 10 mg/kg за друге врсте модифицираног
скроба (на безводној основи)
Највише 1 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg (на безводној основи)

Жива

Највише 0,1 mg/kg

Е 1450 СКРОБ- НАТРИЈУМ - ОКТЕНИЛСУКЦИНАТ
Синоними

SSOS

Дефиниција

Скроб натријум октенил сукцинат је скроб
естерификован са анхидридом октенилћилибарне
киселине

Einecs
Хемијско име
Хемијска формула
Молекулска маса
Анализа
Опис

Бијели или готово бијели прах или зрнца или (ако је
прежелиран) пахуљице, аморфни прах или грубе
честице

Идентификација
Микроскопска анализа

Пролази тест (ако није прежелатиниран)

Бојење јодом

Позитивно (тамноплава до свијетлоцрвена боја)

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 15,0% за скроб из житарица
Највише 21,0% за кромпиров скроб
Највише 18,0% за остале врсте скроба

Октенилсукцинил групе

Највише 3% (на безводној основи)

Остатак октенилћилибарне
киселине
Сумпор диоксид

Највише 0,3% (на безводној основи)
Највише 50 mg/kg за модификовани скроб из
житарица (на безводној основи)
Највише 10 mg/kg за друге врсте модификованог
скроба (на безводној основи)
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Арсен

Највише 1 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg (на безводној основи)

Жива

Највише 0,1 mg/kg

Е 1451 АЦЕТИЛОВАН ОКСИДОВАН СКРОБ
Синоними
Дефиниција

Ацетилован оксидован скроб је скроб који је третиран
са натријум хипохлоритом а затим естерификован са
анхидридом сирћетне киселине

Einecs
Хемијско име
Хемијска формула
Молекулска маса
Анализа
Опис

Бијели или готово бијели прах или зрнца или (ако је
прежелиран) пахуљице, аморфни прах или грубе
честице

Идентификација
Микроскопска анализа

Пролази тест (ако није прежелелиран)

Бојење јодом

Позитивно (тамноплава до свијетлоцрвена боја)

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 15,0% за скроб из житарица
Највише 21,0% за кромпиров скроб
Највише 18,0% за остале врсте скроба

Карбоксилне групе

Највише 1,3% (на безводној основи)

Ацетилне групе

Највише 2,5% (на безводној основи)

Сумпор диоксид

Арсен

Највише 50 mg/kg за модификовани скроб из
житарица (на безводној основи)
Највише 10 mg/kg за друге модификоване скробове
(на безводној основи)
Највише 1 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg (на безводној основи)

Жива

Највише 0,1 mg/kg

Е 1452 АЛУМИНИЈУМ ОКТЕНИЛ СУКЦИНАТ СКРОБА
Синоними
Дефиниција

Алумијинијум октенил сукцинат скроба је скроб
естерификован са анхидридом октенилћилибарне
киселине, а затим третиран са алуминијум сулфатом.

Einecs
Хемијско име
Хемијска формула
Молекулска маса
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Анализа
Опис

Бијели или готово бијели прах или зрнца или (ако је
прежелиран) пахуљице, аморфни прах или грубе
честице

Идентификација
Микроскопска анализа

Пролази тест (ако није прежелиран)

Бојење јодом

Позитивно (тамноплава до свијетлоцрвена боја)

Чистоћа
Губитак сушењем

Највише 21,0%

Октенилсукцинил групе

Највише 3% (на безводној основи)

Остатак октенилћилибарне
киселине
Сумпор диоксид

Највише 0,3% (на безводној основи)

Арсен

Највише 50 mg/kg за модификовани скроб из
житарица (на безводној основи)
Највише 10 mg/kg за друге модификоване скробове,
осим ако није другачије наведено (на безводној
основи)
Највише 1 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg (на безводној основи)

Жива

Највише 0,1 mg/kg

Алуминијум

Највише 0,3% (на безводној основи)

Е 1505 ТРИЕТИЛ ЦИТРАТ
Синоними

Етил цитрат

Дефиниција
Einecs

201-070-7

Хемијско име

Триетил-2-хидроксипропан-1,2,3-трикарбоксилат

Хемијска формула

C12H20О7

Молекулска маса

276,29

Анализа

Садржи најмање 99,0%

Опис

Безмирисна, готово безбојна, уљана течност

Идентификација
Специфична маса

1,135-1,139

Индекс рефракције

[n]D20 : 1,439-1,441

Чистоћа
Садржај воде

Највише до 0,25% (Karl Fischer метода)

Киселост

Највише до 0,02% (као лимунска киселина)

Арсен

Највише до 3 mg/kg

Олово

Највише до 2 mg/kg

Е 1517 ГЛИЦЕРИЛ ДИАЦЕТАТ
Синоними

Диацетин

Дефиниција

Глицерил диацетат се претежно састоји од смјесе 1,2-
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и 1,3- диацетата глицерола, са мањим количинама
моно и три-естара.
Einecs
Хемијско име

Глицерил диацетат
1,2,3-пропанетриол диацетат

Хемијска формула

C7H12О5

Молекулска маса

176,17

Анализа

Најмање 94,0%

Опис

Бистра, безбојна, хигроскопска, помало
течност са незнатним мирисом на масноћу

уљаста

Идентификација
Растворљивост

Растворљив у води. Мијеша се са етанолом.

Тест на глицерол

Позитиван

Тест на ацетат

Позитиван

Специфична маса (20ºC/20ºC)

1,175 – 1,195

Температура кључања

Између 259 и 261ºC

Чистоћа
Укупно пепела

Највише 0,02 %

Киселост

Највише 0,4% (као сирћетна киселина)

Арсен

Највише 3 mg/kg

Олово

Највише 2 mg/kg

Е 1518 ГЛИЦЕРИЛ ТРИАЦЕТАТ
Синоними

Триацетин

Дефиниција
Einecs

203-051-9

Хемијско име

Глицерил триацетат

Хемијска формула

C9H14О6

Молекулска маса

218,21

Анализа

Садржи најмање 98,0%

Опис

Безбојна, донекле уљаста течност са благим масним
мирисом

Идентификација
Тест на ацетат

Позитиван

Тест на глицерол

Позитиван

Индекс рефракције

[n]D25 између 1,429 и 1,431

Специфична маса (25 ºC/25 ºC)

Између 1,154 и 1,158

Температура кључања

Између 258º и 270 ºC

Чистоћа
Садржај воде

Највише 0,2% (Karl Fischer метода)

Сулфатни пепео

Највише 0,02% (као лимунска киселина)

Арсен

Највише 3 mg/kg
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Олово

Највише 2 mg/kg

Е 1519 БЕНЗИЛ АЛКОХОЛ
Синоними

Фенилкарбинол
Фенилметил алкохол
Бензенметанол
Алфа-хидрокситолуен

Дефиниција
Einecs
Хемијско име

Бензил алкохол, Фенилметанол

Хемијска формула

C7H8О

Молекулска маса

108,14

Анализа

Најмање 98,0%

Опис

Безбојна, бистра течност благог ароматског мириса

Идентификација
Растворљивост

Растворљив у води, етанолу и етру

Индекс рефракције

[n]D20 1,538 – 1,541

Специфична маса (25 ºC/25 ºC)

1,042 – 1,047

Тест на пероксиде

Позитиван

Распон дестилације

Најмање 95% v/v између 202 и 208ºC

Чистоћа
Киселински број

Највише 0,5

Алдехиди

Највише 0,2% v/v (као бензалдехид)

Олово

Највише 2 mg/kg

Е 1520 ПРОПАН-1,2-ДИОЛ
Синоними

Пропилен гликол

Дефиниција
Einecs

200-338-0

Хемијско име

1,2-дихидроксипропан

Хемијска формула

C3H8О2

Молекулска маса

76,10

Анализа

Садржи најмање 99,5% у односу на безводну
супстанцу
Бистра, безбојна, хигроскопна, вискозна течност

Опис
Идентификација
Растворљивост

Растворљив у води, етанол и ацетон

Специфична маса (20 ºC/20 ºC)

1,035-1,040

Индекс рефракције

[n]D20 : 1,431-1,433

Чистоћа
Тест дестилације

99,5% продукта дестилише се

на

185ºC-189ºC.
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Сулфатни пепео

Преосталих 0,5% углавном се састоји од димера и
трагова тримера из пропилен гликола.
Највише 0,07%

Садржај воде

Највише 1,0% (Karl Fischer метода)

Олово

Највише 2 mg/kg

Е 1521 ПОЛИЕТИЛЕН ГЛИКОЛ
Синоними

PEG; макрогол; полиетилен оксид

Дефиниција

Додатни полимери етилен оксида и воде углавном су
дефинисани бројем који отприлике одговара
молекулској маси
алфа-хидро-омега-хидроксиполи (окси-1,2-етандиол)

Хемијско име
Хемијска формула
Просјечна молекулска маса

(C2H4О)n × H2О (n = број јединица етилен оксида који
одговара молекулској маси од 6 000, око 140)
380 до 9 000 Dа

Анализа

PEG 400: Најмање 95% и највише 105%
PEG 3000: Најмање 90% и највише 110%
PEG 3350: Најмање 90% и највише 110%
PEG 4000: Најмање 90% и највише 110%
PEG 6000: Најмање 90% и највише 110%
PEG 8000: Најмање 87,5% и највише 112,5%

Опис

PEG 400 је бистра, вискозна, безбојна или готово
безбојна хигроскопна течност
PEG 3000, PEG 3350, PEG 4000, PEG 6000 и PEG 8000
бијеле су или готово бијеле масе воскастог или
парафинског изгледа

Идентификација
Температура топљења

PEG 400: 4–8°C
PEG 3000: 50–56°C
PEG 3350: 53–57°C
PEG 4000: 53–59°C
PEG 6000: 55–61°C
PEG 8000: 55–62°C

Вискозност

PEG 400: 105 до 130 mPa.s на 20°C
PEG 3000: 75 до 100 mPa.s на 20°C
PEG 3350: 83 до 120 mPa.s на 20°C
PEG 4000: 110 до 170 mPa.s на 20°C
PEG 6000: 200 до 270 mPa.s на 20°C
PEG 8000: 260 до 510 mPa.s на 20°C

Растворљивост

За полиетилен гликоле који имају
просјечну
молекулску масу већу од 400 вискозност се одређује
на 50% m/m раствору супстанце у води.
PEG 400 мијеша се са водом, врло је растворљив у
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ацетону, алкохолу и метилен хлориду, готово
нерастворљив у масним и минералним уљима
PEG 3000 и PEG 3350: врло растворљив у води и
метилен хлориду, врло слабо растворљив у алкохолу,
практички нерастворљив у масним и минералним
уљима
PEG 4000, PEG 6000 и PEG 8000: врло растворљив у
води и метилен хлориду, готово нерастворљив у
алкохолу и масним и минералним уљима
Чистоћа
Хидроксилни број

PEG 400: 264–300
PEG 3000: 34–42
PEG 3350: 30–38
PEG 4000: 25–32
PEG 6000: 16–22
PEG 8000: 12–16

Сулфатни пепео

Највише 0,2%

1,4-диоксан

Највише 10 mg/kg

Етилен оксид

Највише 0,2 mg/kg

Етилен гликол и диетилен гликол

Укупно највише 0,25% m/m, појединачно или у
комбинацији
Највише 1 mg/kg

Олово
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