
  ته؟مكّونا ماذا تعرف عنالجاهز،  طعامك

ألن ! أن تستهلك غذاءًا طبيعيًا ليس كأن تستهلك غذاءًا مصّنعًا

هذا األخير هو أصال طبيعي ولكنه خضع لعمليات تصنيع جعلته 

التي تراها فيه، كما  يأخذ الشكل واللون والصفات المذاقية

وُأضيف إليه عدد من المواد التي تسمح بتخزينه بالصفة التي 

 ...ترونه عليها طوال مدة صالحيته

 فما طبيعة هذه المواد التي أضيفت لهذا المنتج خالل تصنيعه؟ 

 :أهمهاتنقسم المضافات الغذائية إلى عدة أنواع، 

؛ (antioxidants)؛ المضافات المضادة لألكسدة(emulsifiers)المستحلباتالملونات؛ المواد الحافظة لألغذية؛ 

 ؛ المحليات(flavors) هات؛ المنّك(acidifiers)المحمضات الغذائية ؛ (thickeners) المكّثفات الغذائية

(sweeteners )من المواد المضادة للتكُتل   وغيرها(anti-caking agents).....إلخ 

نعناع نتوقعه أخضر تقترن األطعمة بألوان معينة فشراب ال :الملّونات الغذائية

طعمتنا باأللوان المناسبة لفتح جاته وأن منتما يجعل المصّنع يلّو...اللون وهكذا

 .شهية المستهلك

 E100منها المشتق من النبات كما في المادة : مصادر الملونات الغذائية

 للون E110مثال  المصّنع كيميائيًا؛ ومنها األصفر للونوالتي تسمى بالكركم 

والمشتقة  E120األصفر البرتقالي؛ ومنها المستخرج من الحيوانات كالمادة 

؛ ومنها ما يمكن والتي تعطي اللون األحمر ”cochineal“من حشرة تسمى 

تبر غير وتع األصفر، للون E101iiاستخراجه إما من النبات أو من كبد الحيوانات على اختالفها مثال المادة 

 . للمسلمين في حال استخراجها من كبد الخنزير أو من حيوانات لم تذبح وفقا للشريعة اإلسالمية" حالل"

 المائةتماما ككافة المضافات وتتميز باألرقام بين ( E)يشار إليها بالرمز الذي يبدأ بالحرف : كيف تتعرف عليها

 .022وحتى ما قبل ال

بناءًا على دراسات نهائيًا  منها ما منع استخدامه ،مادة 69يقارب العددها هي مواد  :تصنيفها الصحي

م الجيني مثل الحساسية، أمراض السرطان والتسّم ،أكدت عالقتها المباشرة بعدد من المشاكل الصحية

ومنها ما تحدد شروط استخدامه بجرعات ...ألمراض العصبية وغيرهاإضافة ل وفرط النشاط لدى األطفال

 ."آمنة"نها باعتبار أ ومنها ما يسمح استخدامه بال شروط وال حدود وأطعمة محددة

 .وهي المواد التي تحفظ األطعمة والتي تعمل كمضادات للبكتيريا والفطريات: المواد الحافظة لألغذية

 كغيرها من( E)يشار إليها بالرمز الذي يبدأ بالحرف : كيف تتعرف عليها 

 .022و 022وتتميز باألرقام بين  المضافات

راجع الملونات ) ع مصادرهاتختلف وتتنّو: واد الحافظة لألغذيةمصادر الم

وتجدر اإلشارة إلى أن استخراج عددًا منها يتم باستخدام . (الغذائية

وفقًا " الحالل"ما يخرجه من دائرة األطعمة  E231مثال مادة  الكحول

 .للشريعة اإلسالمية

 .راجع الملونات الغذائية: الصحي تصنيفها

وهي مواد تمنع عملية األكسدة والمتمثلة بتفاعل األطعمة مع : المضافات المضادة لألكسدة

 .بعد تقطيعهاما يحميها من التلف و يساعد في عدم اسمرار لون األطعمة كالفاكهة والخضار  ،األكسجين



 .022و 022المضافات وتتميز باألرقام بين  باقيك (E)بالحرف يشار إليها بالرمز الذي يبدأ : كيف تتعرف عليها

تتنوع مصادرها كما الملونات الغذائية، علمًا بأن النسبة الغالبة فيها من : مصادر المضادات لألكسدة

 .وفقًا للشريعة اإلسالمية "حالل"مشتقات نباتية وأو من التصنيع الكيميائي ما يجعل النسبة الغالبة منها 

 .راجع الملونات الغذائية: الصحي تصنيفها

 ،يمنع السوائل/خليط متجانس من الطعام المحَضر وتستخدم للحصول والحفاظ على: المستحلبات

 022غالبا بين يليه األرقام  Eويُرمز إلى المستحلبات بالحرف  .من اإلنفصال عن الجوامد ،كالصلصة مثاًل

هي تشبه المضافات األخرى لجهة مصادرها والمحاذير و .022وال 622، إضافة لبعض الرموز في ال022وال

 .    الصحية

 والذي ،E428ومنها الجيالتين والمعروف بالرمز ، وتستخدم لجعل الطعام أكثر كثافة :المكّثفات الغذائية

 0022 غالبًا إضافة ألرقام في ال 022يليه أرقام في ال Eويرمز لهذه المواد بالحرف . يستخرج من الخنزير

 .    وهي تشبه المضافات األخرى لجهة مصادرها والمحاذير الصحية .وغيرها

وتدخل هذه المواد في . وتستخدم بهدف تعزيز النكهة الطبيعية الموجودة في الطعام: هات الغذائيةالمنّك

  .وهي تشبه المضافات األخرى لجهة مصادرها والمحاذير الصحية.922الغالب ضمن األرقام ال

. إضافية أو هامة لهوهي مواد تضفي المذاق السكري للطعام دون أن تضيف وحدات حرارية : ِلياتالُمَح

   .المحاذير الصحية وهي تشبه المضافات األخرى لجهة تنّوع مصادرها و. 622ويدخل معظمها ضمن الرقم 
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 خبيرة في مديرية حماية المستهلك
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