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14.8.78

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

τής 25ης 'Ιουλίου 1978

θεσπίζουσα ειδικά κριτήρια καθαρότητος γιά τούς γαλακτωματοποιητές, σταθεροποιητές, τά
πυκνωτικά καί πηκτικά μέσα πού χρησιμοποιούνται στά τρόφιμα
(78/663/ΕΟΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

74/329/ΕΟΚ, περιλαμβάνονται στό παράρτημα τής πα
ρούσας όδηγίας.

"Εχοντας υπόψη :

τή συνθήκη περί Ιδρύσεως τής Ευρωπαϊκής Οικονομι
κής Κοινότητος,
τήν όδηγία 74/329/ΕΟΚ τοΟ Συμβουλίου τής 18ης ' Ιου
νίου 1974 περί προσεγγίσεως τών νομοθεσιών τών
Κρατών Μελών πού άφοροϋν τούς γαλακτωματοποιη
τές, σταθεροποιητές, τά πυκνωτικά καί πηκτικά μέσα

πού δύνανται νά χρησιμοποιούνται στά τρόφιμα O ,
όπως τροποποιήθηκε τελευταία άπό τήν όδηγία
78/61 2/ΕΟΚ (2), καί ίδίως τό άρθρο 7 παράγραφος 1

Αρθρο 2

Όσον άφορα τίς ουσίες πού περιλαμβάνονται στό
παράρτημα υπό τούς κωδικούς άριθμούς E 474 καί
E 477, τό Συμβούλιο, όμόφωνα κατόπιν προτάσεως τής
' Επιτροπής, δύναται νά άποφασίζει τίς άναγκαΐες τρο
ποποιήσεις πρός τής 31ης Δεκεμβρίου 1981 καί κατό
πιν αίτήσεως τής ' Επιτροπής.
"Άρθρο 3

αυτής,

τήν πρόταση τής ' Επιτροπής,
Εκτιμώντας:

ότι τό άρθρο 6 τής όδηγίας 74/329/ΕΟΚ προβλέπει δτι
οί γαλακτωματοποιητές, σταθεροποιητές, τά πυκνω
τικά καί πηκτικά μέσα πρέπει νά άνταποκρίνονται στά
είδικά κριτήρια καθαρότητος, πού καθορίζονται σύμ
φωνα μέ τό άρθρο 7 παράγραφος 1 τής έν λόγω όδηγίας,

Τά Κράτη Μέλη θέτουν σέ ισχύ τίς άναγκαΓες νομοθε
τικές, κανονιστικές καί διοικητικές διατάξεις γιά νά
συμμορφωθούν πρός τήν παρούσα όδηγία, τό άργότερο
δεκαοκτώ μήνες άπό τής κοινοποιήσεως της. Πληρο
φορούν περί τούτου άμέσως τήν ' Επιτροπή .

Αρθρο 4

Ή παρούσα όδηγία άπευθύνεται στά Κράτη Μέλη .
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Έγινε στίς Βρυξέλλες, στίς 25 'Ιουλίου 1978 .

Άρθρο 1

Για τό Συμβουλιο

Τά είδικά κριτήρια καθαρότητος πού προβλέπονται
στό άρθρο 6 παράγραφος 1 ύπό θ) τής όδηγίας

Ό Πρόεδρος

O ΕΕ άριθ. N 189 τής 12.7.1974, σ. 1 .
O ΕΕ άριθ. N 197 τής 22.7.1978, σ. 22.

H. J. ROHR
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΑΑΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΤΕΣ, ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗ
ΤΕΣ, ΤΑ ΠΥΚΝΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΗΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

Γενικές παρατηρήσεις

α) "Οταν ή έρμηνεία τών κριτηρίων πού καθορίζονται κατωτέρω άπαιτεΐ τόν καθορισμό όρισμένων
τεχνικών λεπτομερειών, πρέπει νά γίνεται άναφορά στή μέθοδο άναλύσεως πού καθορίζεται σύμ
φωνα μέ τό άρθρο 7 παράγραφος 2 τής όδηγίας 74/329/ΕΟΚ.
6) ' Εκτός άντιθέτου ένδείξεως, οί ποσότητες καί τά ποσοστά ύπολογίζονται κατά Βάρος τοΰ προϊόντος
ώς εχει .
γ) Τά είδικά κριτήρια καθαρότητος πού εφαρμόζονται στίς ούσίες E 322, E 339 1), ιι) καί ιιι), E 340 1),
u) καί ιιι), καί E 341 ι) καί ιι) καθορίζονται στήν όδηγία 78/664/ΕΟΚ τοϋ Συμβουλίου τής 25ης
' Ιουλίου 1978, περί τών ειδικών κριτηρίων καθαρότητος γιά τίς ούσίες πού έχουν άντιοξειδωτικά
άποτελέσματα καί δύνανται νά χρησιμοποιούνται στά τρόφιμα ί1) . Τό καθεστώς πού έφαρμόζεται
στίς ύδρολυμένες λεκιθίνες θεσπίζεται στήν ίδια όδηγία.

E 341 - (ui) Ορθοφωσφορικό τριασβέστιο
Χημική περιγραφή

— Διορθοφωσφορικό τριασβέστιο Ca3(P04)2,

— Υδροξυαπατίτης, Cas(P04)30H .
Λευκή άχνώδης κόνις.

Οψη

Περιεκτικότητα

"Οχι όλιγώτερο τοΰ 90%, έκφρασμένη σέ Ca3(P04)2 μετά πύρωση
στούς 800 ± 25° C μέχρι σταθερού βάρους .

Πτητικές όλες

"Οχι πλέον τοϋ 10%, προσδιορισμένες διά πυρώσεως στούς 800 ±
25 "C μέχρι σταθερού βάρους.

Φθοριούχα

"Οχι πλέον τών 50 mg/kg έκφρασμένων σέ φθόριο .

E 400 — Άλγινικό όξύ

Γραμμική γλυκουρονογλυκάνη περιέχουσα κυρίως μονάδες Ο-μαν
νουρονικοϋ όξέος, συνδεδεμένου σέ θέση βήτα- 1,4 καί L-γουλουρο

Χημική περιγραφή

νικού όξέος συνδεδεμένου σέ θέση άλφα- 1 ,4 ύπό μορφή πυρανόζης.
Κολλοειδές ύδρόφιλο προερχόμενο άπό διάφορα είδη φαιών θαλασ
σίων φυκών, παραλαμβανόμενο δι' άραιών άλκαλίων.

'Ινώδης κόνις, πρακτικώς άοσμη, άγευστη , χρώματος λευκού μέχρι

Περιγραφή

ύποκιτρίνου.

Ή ξηρά ουσία άπελευθερώνει όχι όλιγώτερο τοΰ 20% καί δχι πλέον

Περιεκτικότητα

τοΰ 23% διοξειδίου τοΰ άνθρακα, πράγμα τό όποΐο άντιστοιχεί σέ δχι
όλιγώτερο τοΰ 91% καί δχι πλέον τοΰ 104,5% άλγινικοΰ όξέος,
ισοδυνάμου βάρους 200.
Τέφρα

Ύλες

"Οχι πλέον τοΰ 4% έπί ξηράς ούσίας μετά ξήρανση στούς 105 "C έπί
4 ώρες καί πύρωση στούς 600 "C.

άδιάλυτες

σέ αραιό

ΝαΟΗ

"Οχι πλέον τοΰ 0,5% .

Πτητικές όλες

"Οχι πλέον τοΰ 15%, προσδιοριζόμενες, διά ξηράνσεως-στούς 105 "C ,
έπί 4 ώρες.

Τέφρα άδιάλντη στό υδροχλω
ρικό όξύ (περίπου 3 N )
C) ΕΕ άριθ. N 223 τής 14.8.1978, σ . 30

Οχι πλέον τοΰ 0,5%.
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E 401 — Αλγινικό νάτριο
Χημική όνομασία

Μετά νατρίου άλας τοΟ άλγινικοΟ οξέος.

Περιγραφή

Κόνις Ινώδης ή κοκκώδης κόνις, πρακτικώς άοσμη, άγευστη , χρώμα
τος λευκοβ μέχρι ύποκιτρίνου.

Περιεκτικότητα

Ή ξηρά ούσία άπελευθερώνει δχι όλιγώτερο τοΟ 18% καί όχι πλέον
τοΟ 21% διοξείδιο τοϋ άνθρακα, πράγμα πού άντιστοιχεί σέ δχι όλιγώ
τερο τοΟ 90,8% καί δχι πλέον τοΟ 106,0% άλγινικοΟ νατρίου, ισοδύ
ναμου θάρους 222.

Τέφρα

"Οχι όλιγώτερο τοϋ 18% καί δχι πλέον τοΟ 27% έπί ξηράς ούσίας,
μετά ξήρανση στούς 105 "C έπί 4 ώρες καί πύρωση στούς 600 °C,

"Υλες άδιάλυτες σέ άραιό ΝαΘΗ

"Οχι πλέον τοΟ 0,5%.

Πτητικά; ύλες

"Οχι πλέον τοϋ 15%, προσδιοριζόμενες διά ξηράνσεως στούς 105 °C
έπί 4 ώρες.

Τέφρα άόιάλντη σέ υδροχλω

ρικό όξύ (περίπου 3 N)

"Οχι πλέον τοΟ 0,5%.

E 402 — 'Αλγινικό κάλιο

Χημική ονομασία

Μετά καλίου άλας το6 άλγινικοΟ όξέος.

Περιγραφή

' Ινώδης ή κοκκώδης κόνις, πρακτικώς άοσμη , άγευστη , χρώματος
λευκοΟ πρός ύποκίτρινο.

Περιεκτικότητα

Ή ξηρά ούσία άπελευθερώνει δχι όλιγώτερο τοΟ 16,5% καί δχι πλέον
τοΟ 19,5%· διοξειδίου τοΟ άνθρακα, πράγμα πού άντιστοιχεί σέ δχι

όλιγώτερο τοΟ 89,2% καί δχι πλέον τοΟ 105,5% άλγινικοΟ καλίου,
Ισοδυνάμου βάρους 238 .

"Οχι όλιγώτερο τοΟ 23% καί δχι πλέον τοΟ 32% έπί ξηράς ούσίας,

Τέφρα

μετά ξήρανση 105 °C έπί 4 ώρες καί πύρωση στούς 600 *C.

Υλες

άόιάλυτες σέ άραιό
Οχι πλέον τοΟ 0,5%.

ΝαΟΗ

Πτητικές όλες

"Οχι πλέον τοΟ 15%, προσδιοριζόμενες διά ξηράνσεως στούς 105 °C ,
έπί 4 ώρες.

Τέφρα άδιάλυτη σέ υδροχλω

ρικό όξύ fπερίπου 3 NJ

Οχι πλέον τοΟ 0,5% .

E 403 — 'Αλγινικό άμμώνιο

Χημική όνομασία

Άμμωνιακό άλας τοΟ άλγινικοΟ όξέος.

Περιγραφή

'Ινώδης ή κοκκώδης κόνις, χρώματος λευκοΟ πρός κίτρινο.

Περιεκτικότητα

Ή ξηρά ούσία άπελευθερώνει δχι όλιγώτερο τοΟ 18% καί δχι πλέον
τοΟ 21% διοξειδίου τοΟ άνθρακα, πράγμα πού άντιστοιχεί σέ δχι
όλιγώτερο τοΟ 88,7% καί δχι πλέον τού 103,6% άλγινικοΟ άμμωνίου,
Ισοδυνάμου θάρους 217.

Τέφρα

Όχι πλέον τοΟ 4% έπί ξηράς ούσίας, μετά ξήρανση στούς 105 "C έπί
4 ώρες καί πύρωση στούς 600 "C.

"Υλες
ΝαΟΗ

άδιάλυτες

σέ άραιό

"Οχι πλέον τοΟ 0,5%.

Επίσημη Εφημερίδα τών Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων
"Οχι πλέον τοϋ 15%, προσδιοριζόμενες διά ξηράνσεως στούς 105 "C
- έπΐ 4 ώρες.

Πτητικές δλες

Τέφρα άδιάλυτη σέ υδροχλω
ρικό όξύ (περίπου 3 N)

"Οχι πλέον τοϋ 0,5%.

E 404 — Αλγινικό Ασβέστιο
Χημική ονομασία

Άλας Ασβεστίου τοΟ Αλγινικοϋ όξέος.

Περιγραφή

Ινώδης ή κοκκώδης κόνις, πρακτικώς Αοσμη, Αγευστη, χρώματος
λευκοϋ πρός ύποκίτρινο.

Περιεκτικότητα

Ή ξηρΑ ούσία Απελευθερώνει δχιόλιγώτερο τοΟ 18% καί όχι πλέον
τοΟ 21% διοξειδίου τοϋ Ανθρακα, πρΑγμα πού Αντιστοιχεί σέ όχι

όλιγώτερο τοϋ 89,6% καί όχι πλέον τοϋ 104,5% Αλγινικοϋ Ασβεστίου,
ίσοδυνΑμου ΘΑρους 219.

"Οχι όλιγώτερο τοϋ 15% καί όχι πλέον τοϋ 24% έπί ξηρΑς ούσίας,
μετΑ ξήρανση στοός 105 °C έπί 4 ώρες καί πύρωση στούς 600 °C.

Τέφρα

Ύλες άδιάλυτες σέ αραιό
ΝαΟΗ (μέ χρησιμοποίηση πο
λυφαχχφορικών άλάτων να
τρίου E 450(c))

"Οχι πλέον τοϋ 0,5%.

Όχι πλέον τοϋ 15%, προσδιοριζόμενες διό ξηράνσεως στούς 105 "C
έπί 4 ώρες.

Πτητικές όλες
Τέφρα άδιάλυτη σε υδροχλω
ρικό όζύ (περίπου 3 N)

"Οχι πλέον τοϋ 0,5%.

E 405 — Αλγινικός έστέρας τής προπυλενογλυκόλης

Χημική περιγραφή

Έστέρας τοϋ Αλγινικοϋ όξέος μετΑ τής προπανο-1,2-διόλης. Ή σύ
σταση ποικίλλει ΑνΑλογα μέ τό βαθμό έστεροποιήσεως καί τό ποσο
στό έλευθέρων καί έξουδετερωμένων καρθοξυλομΑδων στό μόριο.

Περιγραφή

'Ινώδης ή κοκκώδης κόνις πρακτικώς Αοσμη, Αγευστη, χρώματος
λευκοϋ πρός ύποκίτρινο.

Περιεκτικότητα

*Η ξηρΛ ούσία Απελευθερώνει όχι όλιγώτερο τοϋ 16% καί όχι πλέον
τοϋ 20% διοξειδίου τοϋ Ανθρακα.

Τέφρα

"Οχι πλέον τοϋ 10% έπί ξη ρΑς ούσίας, μετΑ ξήρανση στούς 105 °C έπί 4
ώρες καί πύρωση στούς 600 "C.

Ολική περιεκτικότητα
προπανο-1,2-διόλη

σέ

Οχι όλιγώτερο τοϋ 15% καί όχι πλέον τοϋ 36%.

Περιεκτικότητα σε ελεύθερη
1,2-προπανοδιόλη

Οχι πλέον τοϋ 12%.

Ύλες όδιάλυτες σέ άραιό
ΝαΟΗ

"Οχι πλέον τοϋ 0,5% .

Πτητικές δλες

"Οχι πλέον τοϋ 20%, προσδιοριζόμενες διό ξηράνσεως στοός 105 °C
έπί 4 ώρες.

Τέφρα άδιάλυτη σέ υδροχλω
ρικό όξύ (περίπου 3 NJ

"Οχι πλέον τοϋ 0,5% .
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E 406 — Αγαρ-ίίγαρ

Χημική περιγραφή

Κολλοειδής υδρόφιλος πολυγαλακτοζίτης τοΟ όποιου τά 90% περί
που τών μορίων γαλακτόζης παρουσιάζονται ύπό μορφή D καί 10%
ύπό μορφή v L. Σέ 10% περίΛου τών μονάδων D-γαλακτοπυρανόζης ,
μία τών ύδροξυλομάδων είναι έστεροποιημένη μετά θειικού οξέος
έξουδετερωμένου δι' άσθεστίου , μαγνησίου , καλίου ή νατρίου . ' Εκ
χύλισμα ορισμένων θαλασσίων φυκών τών οικογενειών - Gelidiaceae
καί Sphaerococcaceae καί τών έρυθρών συγγενών φυκών τής τάξεως
τών Rhodophyceae .

Περιγραφή

Κόνις , ϊνες ή νιφάδες λευκές πρός άσθενώς κίτρινες , άοσμες ή έλα
φράς χαρακτηριστικής όσμής καί βλεννώδους γεύσεως .

Τέφρα

"Οχι πλέον τοΟ 6,5% έπί ξηράς ούσίας, προσδιοριζομένη στούς
550 "C.

Τέφρα αδιάλυτη σέ υδροχλω
ρικό όξύ ( περίπου 3 Nj

Όχι πλέον του 0,5% έπί ξηράς ούσίας , προσδιοριζομένη στούς
550 "C.

Ζελατίνη καί άλλες πρωτεΐνες

Διαλύεται περίπου lg άγαρ-άγαρ σέ 100 ml ζέοντος ύδατος καί άφίε
ται νά ψυχθεί μέχρι 50 "C περίπου. Σέ 5 ml τοΟ διαλύματος , προστί
θενται 5 ml διαλύματος τρινιτροφαινόλης ( lg άνύδρου τρινιτροφαι
νόλης σέ 100 ml θερμού ϋδατος). Ούδέν θόλωμα εμφανίζεται εντός 10
λεπτών τής ώρας .

" Υλες άδιάλυτες σέ θερμό ΰδωρ

"Οχι πλέον τοΰ 1% .

Πτητικές ΰλες

"Οχι πλέον τοΰ 20% , προσδιοριζόμενες διά ξηράνσεως στούς 105 "C
έπί 5 ώρες .

"Αμυλο καί δεξτρίνες

Θερμαίνονται μέχρι βρασμοΰ 100 mg άγαρ-άγαρ έντός 100 ml ϋδατος.
Ψύχονται καί προστίθενται μερικές σταγόνες ιωδιούχου διαλύματος
(προερχομένου έκ διαλύσεως 14 g ιωδίου σέ διάλυμα άποτελούμενο
άπό 36 g ίωδιουχου καλίου καί 100 ml ϋδατος στό όποιο έχουν προ
στεθεί 3 σταγόνες ύδροχλωρικοΰ οξέος καί εχει άραιωθεϊ μέχρι 100
ml ). Ουδεμία κυανή ή ερυθρά χρώση έμφανίζεται .

Απορρόφηση ϋδατος

Τίθενται 5 g άγαρ-άγαρ έντός βαθμολογημένου κυλίνδρου 100 ml καί
συμπληροΰνται μέ ϋδωρ μέχρι τής χαραγής . ' Αναμειγνύονται καί
άφίενται έν ήρεμία έπί 24 ώρες σέ θερμοκρασία 25 "C περίπου . Χύνε
ται τό περιεχόμενο τοΰ κυλίνδρου πάνω σέ ύγρανθέντα υαλοβάμβακα
καί άφίεται τό ΰδωρ νά ρεύσει έντός δευτέρου βαθμολογημένου
κυλίνδρου τών 100 ml . Δέν λαμβάνονται περισσότερα άπό 75 ml
ϋδατος .

E 407 — Καρραγενάνες
Χημική περιγραφή

H καρραγενάνη λαμβάνεται άπό φύκια τών οικογενειών Gigartina
ceae , Solieriaceae , Hypneaceae , καί Furcellariaceae καί οικογενειών
τής τάξεως τών Rhodophyceae (έρυθρά φύκη), μέ έκχύλιση μέ ΰδωρ,
άκολουθουμένη ένδεχομένως άπό καθίζηση πραγματοποιούμενη
άποκλειστικά διά μεθανόλης, αίθανόλης , ίσοπροπανόλης . ' Αποτε
λείται κυρίως άπό τά άλατα καλίου, νατρίου , άσβεστίου καί μαγνη
σίου τών θειικών έστέρων πολυσακχαριτών οί όποιοι , κατά τήν
υδρόλυση , δίδουν γαλακτόζη καί 3,6-άνυδρογαλακτόζη . Ή καρραγε
νάνη δέν πρέπει νά εχει ύποστεϊ υδρόλυση ή όποιαδήποτε άλλη χη
μική άποσύνθεση .

Περιγραφή

Άδρομερής εως λεπτή κόνις, τής όποιας τό χρώμα ποικίλλει άπό τοΰ
ύποκιτρίνου μέχρι τοΰ άχρόου, πρακτικώς άοσμη , μέ βλεννώδη
γεύση .

Πτητικές ΰλες

Όχι πλέον τοΰ 12%, μετά ξήρανση στούς 105 "C έπί 4 ώρες .

Επίσημη ' Εφημερίδα τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Θειικά

Όχι όλιγώτερο του 15% καί όχι πλέον του 40% επί ξηράς ουσίας,
εκφραζόμενα σέ S04.

Τέφρα αδιάλυτη σε Θειικό οξύ

1% (υ/υ)

Όχι πλέον του 2% έπί ξηράς ούσίας .

Τέφρα

"Οχι όλιγώτερο του 15% καί όχι πλέον τοΰ 40% έπί ξηράς ούσίας,
προσδιοριζομένη στούς 550 "C.

Περιεκτικότητα σέ μεθανόλη ,
αιθανόλη , ίσοπροπανόλη

Όχι πλέον του 1% , όμοϋ ή κεχωρισμένως .

Ιξώδες ενός διαλύματος 1,5%
σέ 75 "C

Όχι όλιγώτερο τών 5 centipoises .

E 410 — "Αλευρο κόκκων χα
ρουπιών

Χημική περιγραφή

Συνίσταται κυρίως άπό εναν ύδροκολλοειδή πολυσακχαρίτη μεγάλου

μοριακού βάρους, συνιστάμενο κυρίως άπό γαλακτοπυρανόζη καί
μαννοπυρανόζη συνδεδεμένες μέ γλυκοζιτικούς δεσμούς (ένώσεις οί

όποιες, άπό χημικής άπόψεως, δύνανται νά περιγράφουν ώς γαλα
κτομαννάνες).

Περιγραφή

Τό άλευρο κόκκων χαρουπιών είναι τό άλεσμένο ένδόσπερμα κόκ
κων χαρουπιάς του είδους Ceratonia Siliqua L. Taub. (οικογένεια τών
Leguminosae ). Κόνις λευκή πρός λευκοϋποκιτρίνη , πρακτικώς άο
σμη .

Περιεκτικότητα σέ γαλακτο
μαννάνες

"Οχι όλιγώτερο τοΰ 75% .

"Υλες αδιάλυτες σέ θειικό οξύ
(0,4 N)

"Οχι πλέον τοΰ 4% , μετά χώνευση έπί 6 ώρες .

Τέφρα

"Οχι πλέον τοΰ 1,2% προσδιορισμένη στούς 800 "C έπί ξηράς ούσίας.

Πτητικές όλες

Όχιπλέοντοΰ 14%, προσδιορισμένες διάξηράνσεως στούς 102-105 "C
μέχρι σταθερού βάρους .

Πρωτεΐνες (Νχ 6,25)

"Οχι πλέον τοΰ 7% .

E 412 — Αλευρα κόκκων γκουάρ
Χημικη περιγραφή

Συνίσταται κυρίως άπό ενα ύδροκολλοειδή πολυσακχαρίτη μεγάλου
μοριακού βάρους, συνιστάμενο κυρίως άπό γαλακτοπυρανόζη καί

μαννοπυρανόζη συνδεδεμένες διά γλυκοζιτικών δεσμών (ένώσεις οί
όποιες , άπό χημικής άπόψεως, δύνανται νά περιγραφούν ώς γαλακτο
μαννάνες).
Περιγραφή

Τό κόμμι γκουάρ είναι τό άλεσμένο ένδόσπερμα τών κόκκων γκουάρ

Cyamopsis tetragonolobus L. Taub . (οικογένεια των Leguminosae). Κόνις
λευκή πρός λευκοϋποκιτρίνη , πρακτικώς άοσμη .
Περιεκτικότητα σέ γαλακτο
μαννάνες

"Οχι ολιγώτερο τού 75% .

Ύλες αδιάλυτες σέ θειικό οξύ
(0,4 N)

" Οχι πλέον τού 4%, μετά χώνευση έπί 6 ώρες .

Τέφρα

Όχι πλέον τοΰ 1,5%, προσδιορισμένη στούς 800 "C έπί ξηράς ούσίας.

Πτητικές υλες

Όχιπλέοντοΰ 14%, προσδιορισμένες διάξηράνσεως στούς 102-105 "C
μέχρι σταθερού βάρους .

Πρωτεΐνες (N x 6,25)

Όχι πλέον τοΰ 7%.
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E 413 — Τραγακάνθιο κόμμι

Χημική περιγραφή

Συνίσταται κυρίως άπό πολυσακχαρίτες μεγάλου μοριακού βάρους,
συνιστάμενους άπό γαλακτοαραβάνες καί πολυσακχαρικά όξέα περι
κλείοντα όμάδες γαλακτουρονικοΰ όξέος .

Περιγραφή

Άπεξηραμμένο κομμιώδες έκκριμα, λαμβανόμενο άπό τό Astragalus
gummifer Labillardière . ή άπό άλλα άσιατικά είδη τοϋ Astragalus ( οι
κογένεια Leguminosae ). Τό τραγακάνθιο κόμμι τό μή άλεσμένο πα
ρουσιάζεται ύπό μορφή πεπλατυσμένων τεμαχίων, σέ φυλλίδια συχνά

κεκαμμένα ή ύπό μορφήν εύθυγράμμων ή σπειροειδών γραμμικών
στοιχείων πάχους 0,5 έως 2,5 mm . Ούσία λευκή πρός ώχροκιτρίνη ,
άοσμη , άγευστη ή βλεννώδους γεύσεως . Τό τραγακάνθιο κόμμι σέ
σκόνη είναι χρώματος λευκοΟ πρός λευκοϋποκίτρινο .
Ιξώδες διαλύματος 1% σέ 25 "C

Όχι όλιγώτερο τών 250 centipoises .

Τέφρα

"Οχι πλέον του 3,5%, προσδιορισμένη στους 550 "C.

Τέφρα αδιάλυτη σέ υδροχλω
ρικό οξύ (περίπου 3 N)

όχι πλέον του 0,5% , προσδιορισμένη στούς 550 "C.

Κόμμι καράγια (Karaya)

Θερμαίνεται μέχρι βρασμού 1 g έντός 20 ml ϋδατος μέχρι σχηματι
σμού βλέννας . Προστίθενται 5 ml ύδροχλωρικού όξέος καί φέρεται
έκ νέου σέ βρασμό τό μείγμα έπί 5 min . Ούδεμία μόνιμος έρυθρά ή
ροδόχρους χρώση έμφανίζεται .

E 414 — Αραβικό κόμμι
Χημική περιγραφή

Συνίσταται κυρίως έκ πολυσακχαριτών μεγάλου μοριακού βάρους
καθώς επίσης καί τών άλάτων τους άσβεστίου, καλίου καί μαγνησίου,
πού δίδουν μέ ύδρόλυση άραθινόζη , γαλακτόζη , ραμνόζη καί γλυκου
ρονικό όξύ . Άπεξηραμμένο κομμιώδες έκκριμα, λαμβανόμενο άπό
στελέχη καί κλάδους τί\ς Acacia Sénégal (L) Willd. ή άπό συγγενή είδη
Acacia (οικογένεια τών Leguminosae ).

Περιγραφή

Τό μή άλεσμένο άραβικό κόμμι παρουσιάζεται ύπό μορφή λευκών
σφαιροειδών σταγόνων, λευκοϋποκιτρίνων ή άσθενώς ροδοχρόων,
ποικίλου μεγέθους ή ύπό μορφή γωνιωδών τεμαχίων . Στό έμπόριο
εύρίσκεται έπίσης ύπό μορφή νιφάδων, κόκκων ή κόνεως, χρώματος
λευκού ή λευκοΰποκιτρίνου.

Τέφρα

Όχι πλέον τού 4% , προσδιορισμένη στούς 550 "C.

Τέφρα άδιάλυτη σέ υδροχλω
ρικό όξύ ( περίπου 3 N)

Όχι πλέον τού 0,5% , προσδιορισμένη στούς 550 "C.

"Υλες άδιάλυτες στό υδροχλω
ρικό όξύ (περίπου 3 N)

Όχι πλέον τού 1% .

Πτητικές ύλες

"Οχι πλέον τού 15%, προσδιορισμένες διά ξηράνσεως στούς 105 "C ,
έπί 5 ώρες .

Αμυλο καί δεξτρίνες

Διάλυμα 1 / 50 κόμμεος φέρεται σέ βρασμό , άφίεται νά ψυχθεί καί
προστίθενται μερικές σταγόνες ίωδιούχου διαλύματος (λαμβανομέ
νου διά διαλύσεως 14 g ιωδίου σέ διάλυμα συνιστάμενο άπό 36 g
ιωδιούχου καλίου καί 100 ml ύδατος, στό όποιο έχουν προστεθεί 3
σταγόνες ύδροχλωρικού όξέος καί πού έχει άραιωθεΐ μέχρις όγκου
1 000 ml . Ούδεμία έρυθρωπή ή κυανωπή χρώση έμφανίζεται .

Ταννίνη

Σέ 10 ml διαλύματος 1 / 50, προστίθενται περίπου 0,1 ml ύδατικού δια
λύματος τριχλωριούχου σιδήρου (9g FeCl3 - 6H 20 άνά 100 ml διαλύ
ματος). Ούδεμία μέλαινα χρώση ή μέλαν ίζημα έμφανίζεται .
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E 420 — (i) Σορβιτόλη
Χημική ονομασία

D-σορθιτόλη

Περιγραφή

Κόνις, νιφάδες ή κόκκοι, λευκοί, κρυσταλλικοί καί ύγροσκοπικοί,
γλυκείας γεύσεως .

Περιεκτικότητα

Ή σορβιτόλη περιέχει όχι όλιγώτερο τοϋ 98% γλυκυτόλες καί δχι
όλιγώτερο τοΰ 91% D-σορβιτόλη , τής περιεκτικότητος αυτής ύπολο
γιζομένης καί στίς δύο περιπτώσεις έπί ξηράς ούσίας. Οί γλυκυ
τόλες είναι ένώσεις τών όποιων ό συντακτικός τύπος είναι
CH2OH(CHOH)VCH2OH , δπου τό v είναι άκέραιος άριθμός. Τό μέρος
πού δέν είναι D-σορβιτόλη άποτελεΐται κυρίως άπό μαννιτόλη , κα
θώς έπίσης καί άπό μικρή ποσότητα άλλων γλυκυτολών στίς όποιες
ν^4, καί έλάχιστες ποσότητες ύδρογονωμένων όλιγοσακχαριτών.

Περιεκτικότητα σέ ΰδωρ

"Οχι πλέον τοΰ 1% (Karl Fischer).

'Αναγωγικά σάκχαρα

"Οχι πλέον τοΰ 0,3% τής ξηράς ούσίας, έκφρασμένα σέ δεξτρόζη .

'Ολικά σάκχαρα

"Οχι πλέον τοΰ 1% τής ξηράς ούσίας, έκφρασμένα σέ δεξτρόζη .

Θειική τέφρα

"Οχι πλέον τοΰ 0,1% τής ξηρός ούσίας (μετά πύρωση στούς 800 ±
25 'C.

θειικά

Όχι πλέον τοΰ 0,01% τής ξηράς ούσίας, έκφρασμένα σέ S04 .

Χλωριούχα

Όχι πλέον τοΰ 0,005% τής ξηράς ούσίας, έκφρασμένα σέ Cl .

Νικέλιο

Όχι πλέον τών 2 mg/kg , έκφρασμένο σέ Ni .

E 420 — (») Σιρόπι σορβιτόλης
Περιγραφή

Διαυγές, άχρουν διάλυμα σορθιτολης, γλυκείας γεύσεως, καί ύδρο
γονωμένων όλιγοσακχαριτών. Τό κλάσμα πού δέν είναι D-σορθιτόλη
άποτελεΐται κυρίως άπό ύδρογονωμένους όλιγοσακχαρίτες παραγο
μένους δι' ύδρογονώσεως σιροπίου γλυκόζης χρησιμοποιουμένου ώς
θασικοΰ ύλικοΰ (στήν περίπτωση αυτή , τό σιρόπι δέν είναι κρυσταλ
λώσιμο) ή μαννιτόλης . Δύνανται έπίσης νά παρευρίσκωνται καί μι
κραί ποσότητες γλυκυτολών στίς όποιες ν^4. Οί γλυκυτόλες είναι
ένώσεις τών όποιων ό συντακτικός τύπος είναι CH2OH
(CHOH)VCH2OH , δπου τό V παριστάνει άκέραιο άριθμό .

Περιεκτικότητα

Όχι όλιγώτερο τοΰ 69% όλικά στερεά καί δχι όλιγώτερο τοΰ 50%
D-σορθιτόλη .

Ανάγοντα σάκχαρα

Όχι πλέον τοΰ 0,3% τής ξηράς ούσίας, έκφρασμένα σέ δεξτρόζη .

Θειική τέφρα

Όχι πλέον τοΰ 0,1% τής ξηράς ούσίας (μετά πύρωση στούς 800 ±
25 "C ).

Θειικά

Όχι πλέον τοΰ 0,1% τής ξηράς ούσίας, έκφρασμένα σέ S04 .

Χλωριούχα

Όχι πλέον τοΰ 0,005% τής ξηράς ούσίας, έκφρασμένα σέ CL .

Νικέλιο

Όχι πλέον τών 2 mg/kg , έκφρασμένο σέ Ni .

E 421 — Μαννιτόλη

Χημική ονομασία

D-μαννιτόλη

Περιγραφή

Λευκό κρυσταλλικό στερεό, άοσμο καί γλυκείας γεύσεως .

Περιεκτικότητα

Όχι όλιγώτερο τοΰ 98% D-μαννιτόλης (C6H1406) έπί ούσίας άπηλ
λαγμένης πτητικών ύλών .
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Περιοχή τήξεως

Μεταξύ 165 καί 169 "C.

Ειδική στροφική ικανότητα
[3)D

Μεταξύ + 23,0" καί + 24,3".

Πτητικές ύλες

Όχι πλέον τοΟ 0,3%, προσδιορισμένες διά ξηράνσεως στούς 105 "C ,
έπί 4 ώρες .

Ανάγοντα σάκχαρα

"Οχι πλέον τοϋ 0,05%, έκφρασμένα σέ δεξτρόζη .

Θειικά

Όχι πλέον τού 0,01%, έκφρασμένα σέ S04 .

Χλωριούχα

"Οχι πλέον τοϋ 0,007% , έκφρασμένα σέ Cl .

Τέφρα

"Οχι πλέον τοΟ 0,1% (μετά πύρωση στούς 880±25 "C ).

Νικέλιο

"Οχι πλέον τών 2 mg/kg , έκφρασμένο σέ Ni .

E 422 — Γλυκερίνη
Περιγραφή

Διαυγές, άχρουν, ύγροσκοπικό καί σιροπιώδες υγρό, γλυκείας γεύ
σεως πού δίδει παράλληλα καί μία αίσθηση θερμότητος στή γλώσσα.

Περιεκτικότητα

Όχι όλιγώτερο τοΟ 98% γλυκερίνης (C3 H803).

Ειδικό βάρος (25/25 "CJ

Όχι όλιγώτερο του 1,257 .

Δείκτης διαθλάσεα>ς [η]2ρ

1,471-1,474 .

'Ενώσεις άκρολεΐνης , γλυκό
ζης καί άμμωνίου

Μίγμα 5 ml γλυκερίνης καί 5 ml διαλύματος ύδροξειδίου τοΟ καλίου

( 1/ 10) θερμαίνεται στούς 60 "C έπί 5 min . Τό μείγμα δέν γίνεται κίτρινο
καί δέν άναδίδει καμιά όσμή άμμωνίας .
Βουτανοτριολες

"Οχι πλέον τοϋ 0,2% .

Χλωριωμένες ενώσεις

Όχι πλέον τοϋ 0,003%, έκφρασμένες σέ Cl .

Λιπαρα οξέα καί εστέρες λιπα
ρών οξέων

"Οχι πλέον τοϋ 0,1% , έκφρασμένα σέ βουτυρικό οξύ .

Θειική τέφρα

"Οχι πλέον τοϋ 0,01%, προσδιορισμένη μετά πύρωση στούς 800 ±
25 "C.

E 440(α) — Πηκτίνη
Χημική περιγραφή

H πηκτίνη συνίσταται κυρίως άπό μεθυλικούς μερικούς έστέρες τοϋ
πολυγαλακτουρονικοϋ όξέος, καθώς έπίσης καί άπό τά άλατά τους
νατρίου, καλίου , άσθεστίου ή άμμωνίου . Ή πηκτίνη λαμβάνεται άπό

ένδεδειγμένα έδώδιμα φυτά, γενικά τά έσπεριδοειδή ή τά μήλα, μέ
έκχύλιση μέ ϋδωρ ένδεχομένως άκολουθουμένη άπό καθίζηση . Οί
μόνες έπιτρεπόμενες όργανικές ούσίες γιά τήν καθίζηση είναι ή με
θανόλη , ή αίθανόλη καί ή ίσοπροπανόλη .
Περιγραφή

Κόνις λευκή , άνοικτή κιτρίνη , άκοικτή γκρί ή άνοικτή φαιά .

Γαλακτουρονικό όξύ

"Οχι όλιγώτερο τοϋ 65% ύπολογιζομένου έπί ουσίας άπηλλαγμένης
τέφρας καί πτητικών ύλών, προσδιορισμένο μετά άπό έκπλυση μέ
όξύ καί άλκοόλη .

Πτητικές ΰλες

Όχι πλέον τοϋ 12% , προσδιορισμένες διά ξηράνεως στούς 105 "C έπί
2 ώρες .

Τέφρα αδιάλυτη σέ υδροχλω
ρικό όξύ ( περίπου 3 N)

Οχι πλέον τοϋ 1 % .
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Περιεκτικότητα σε μεθανόλη ,
αίΟανόλη καί ίσοπροπανόλη ,

ελεύθερες

Όχι πλέον του 1% τής ξηράς ούσίας, όμοΰ η κεχωρισμένως.

' Υπόλειμμα θειώδους άνυδρί
του

"Οχι πλέον των 50 mg/ kg τής ξηράς ουσίας .

Περιεκτικότητα σέ άζωτο

Όχι πλέον του 0,5% , προσδιορισμένο μετά άπό εκπλυση μέ όξύ καί
αλκοόλη ( Kieldahl ).

E 440(6) — Άμιδοΰχος πηκτίνη
Χημικη περιγραφή

Ή άμιδοϋχος πηκτίνη άποτελεΐται κυρίως άπό τούς μεθυλικούς με
ρικούς έστέρες καί άπό τά άμίδια του πολυγαλακτουρονικοΰ όξέος
καθώς έπίσης καί άπό τά άλατά τους νατρίου, καλίου, άσβεστίου ή
άμμωνίου. Ή άμιδοΰχος πηκτίνη λαμβάνεται άπό ένδεδειγμένα έδώ
διμα φυτά , γενικά τά έσπεριδοειδή ή μήλα, μέ έκχύλιση μέ ϋδωρ καί
άμμωνιακή έπεξεργασία σέ άλκαλικό περιβάλλον. Οί μόνες έπιτρε
πόμενες όργανικές ουσίες γιά την καθίζηση είναι ή μεθανόλη , ή

αίθανόλη καί ίσοπροπανόλη .
Περιγραφή

Κόνις λευκή , άνοικτή κιτρίνη , άνοικτή γκρί ή ανοικτή φαιά .

Ποσοστο αμιδούχων καρβο
ξυλικών ομάδων

"Οχι πλέον τοϋ 25% άπό τό σύνολο τών καρθοξυλομάδων.

Γαλακτουρονικό όξύ

Όχι όλιγώτερο του 65% , ύπολογισμένο έπί ουσίας άπηλλαγμένης
τέφρας καί πτητικών υλών, προσδιορισμένο μετά άπό εκπλυση μέ
όξύ καί άλκοόλη .

Πτητικές υλες

Οχι πλέον τοΰ 12% , προσδιορισμένες διά ξηράνσεως στούς 105 "C
έπί δύο ώρες .

Τέφρα αδιάλυτη σέ υδροχλω
ρικό όξύ (περίπου 3 N)

Οχι πλέον τοϋ 1% .

Περιεκτικότητα σε μεθανόλη ,
αίθανόλη καί ίσοπροπανόλη ,
ελεύθερες

Όχι πλέον τοΰ 1% τής ξηράς ούσίας, όμοΰ ή κεχωρισμένως.

Υπολείμματα θειώδους άνυ
δρίτου

Οχι πλέον τών 50 mg/kg τής ξηράς ούσίας .

Περιεκτικότητα σέ άζωτο

Οχι πλέον τοΰ 2,5%, προσδιορισμένη μετά άπό εκπλυση μέ όξύ καί
άλκοόλη (Kieldahl).

E 450 (α) — (i) Δισόξινο πυροφωσφορικό νάτριο

Περιγραφή

Κόνις ή κόκκοι λευκοί .

Περιεκτικότητα

Όχι όλιγώτερο τοΰ 95,0% Na2H2 P207 .

Περιεκτικότητα σέ P2O s

Όχι όλιγώτερο τοΰ 63% καί όχι πλέον τοΰ 64%.

Πτητικές υλες

Όχι πλέον τοΰ 0,5%, προσδιορισμένες διά ξηράνσεως στούς 105 "C
έπί 4 ώρες .

ρΗ διαλύματος 1%

Όχι ολιγώτερο τοΰ 3,7 καί όχι πλέον τοΰ 4,4 .

'Ύλες άδιάλυτες σέ νερό

"Οχι πλέον τοΰ 0,6% .

Φθοριούχα

Όχι πλέον τών 10 mg/kg , έκφρασμένα σέ F.
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E 450 (α) — (ii) Μονόξινο πυροφωσφορικό νάτριο
Περιγραφή

Κόννς ή κόκκοι λευκοί . Παρουσιάζεται ύπό μορφή άνυδρη ή υπό
μορφή μονοένυδρη .

Περιεκτικότητα

Οχι όλιγώτερο τοΟ 95,0% Na3HP207 ή Na3HP207 · Η20.

Περιεκτικότητα σέ Ρ Ί 05

"Οχι όλιγώτερο του 57,5% καί όχι πλέον τοΟ 58,5% γιά τό άνυδρο
άλας. Όχι όλιγώτερο τοΟ 53,6% καί όχι πλέον τοϋ 54,6% γιά τό
μονοένυδρο .

ρΗ ενός διαλύματος 1%

"Οχι όλιγώτερο τοϋ 6,7 καί όχι πλέον τοΟ 7,3 .

Πτητικές ΰλες

Όχι πλέον τοΟ 0,5%, προσδιορισμένες διά ξηράνσεως στούς 105 "C ,
έπί 4 ώρες .

Ύλες άδιάλυτες σέ νερό

"Οχι πλέον τοϋ 0,2% .

Φθοριούχα

"Οχι πλέον τών 10 mg/kg, έκφρασμένα σέ F.

E 450 (α) — (iii) Πυροφωσφορικό νάτριο
Περιγραφή

Κόνις λευκή , κρυσταλλική ή κοκκώδης . Παρουσιάζεται ύπό μορφή
άνυδρη ή ύπό μορφή δεκαένυδρη .

Περιεκτικότητα

Όχι όλιγώτερο τοϋ 95,0% Na4P207 ή Na4P207 10H20 .

Περιεκτικότητα σέ Ρ20 5

Όχι όλιγώτερο τοϋ 52,5% καί όχι πλέον τοϋ 54,0% γιά τό άνυδρο άλας.
"Οχι όλιγώτερο τοϋ 31,5% καί όχι πλέον τοϋ 32,5% γιά τό δεκαένυ
δρο .

'Απώλεια κατά τήν πύρωση

"Οχι πλέον τοϋ 0,5% γιά τό άνυδρο άλας, όχι όλιγώτερο τοϋ 38% καί
δχι πλέον τοϋ 42% γιά τό ένυδατωμένο, προσδιορισμένη διά ξηράν
σεως στούς 105 "C έπί 4 ώρες καί άκολούθως διά πυρώσεως στούς
550 "C έπί 30 λεπτά .

ρΗ διαλύματος 1%

"Οχι όλιγώτερο τοϋ 9,9 καί δχι πλέον τοϋ 10,7.

Ύλες άδιάλυτες σέ νερό

Όχι πλέον τοϋ 0,2% .

Φθοριούχα

Όχι πλέον τών 10 mg/kg , έκφρασμένα σέ F.

E 450 (α) — (ίν) Πυροφωσφορικό κάλιο
Περιγραφή

"Αχροοι κρύσταλλοι ή κόνις λευκή λίαν ύγροσκοπική .

Περιεκτικότητα

Οχι όλιγώτερο τοϋ 95,0% Κ4 Ρ207.

Περιεκτικότητα σέ Ρι05

Οχι όλιγώτερο τοϋ 42,0% καί δχι πλέον τοϋ 43,7% .

'Απώλεια κατά τήν πύρωση

Όχι πλέον τοϋ 2%, προσδιορισμένη διά ξηράνσεως στούς 105 "C έπί
4 ώρες καί άκολουθουμένη άπό πύρωση στούς 550 "C έπί 30 λεπτά .

ρΗ διαλύματος 1%

Όχι όλιγώτερο τοϋ 10,0 καί δχι πλέον τοϋ 10,7.

" Υλες άδιάλυτες σέ υδωρ

"Οχι πλέον τοϋ 0,2% .

Φθοριούχα

Όχι πλέον τών 10 mg/kg , έκφρασμένα σέ F.

E 450 (b-i ) Τριφωσφορικό πεντανάτριο
Περιγραφή

Κόκκοι ή κονις, λευκή καί έλαφρώς ύγροσκοπική . Παρουσιάζεται
ύπό μορφή άνυδρη ή ύπό μορφή έξαένυδρη .

' Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Περιεκτικότητα

Οχι όλιγώτερο τοϋ 85,0% Na5 P3O10 ή NasPiOm'ôHjO . τοϋ υπολοίπου
άποτελουμένου κυρίως άπό άλλα πολυφωσφορικά άλατα νατρίου τής
σειράς E 450 .

Περιεκτικότητα σέ Ρ20 5

"Οχι όλιγώτερο τοΟ 56,0% καί όχι πλέον τοϋ 58,0% γιά τό άνυδρο άλας .
"Οχι όλιγώτερο τοϋ 43% καί όχι πλέον τοϋ 45% γιά τό έξαένυδρο .

'Απώλεια κατά τήν πύρωση

Όχι πλέον τοϋ 0,5% γιά τό άνυδρο άλας καί όχι πλέον τοϋ 23,5% διά
τό έξαένυδρο, προσδιορισμένη διά ξηράνσεως στούς 105 "C έπί 4
ώρες , άκολουθουμένη άπό πύρωση στούς 550 "C έπί 30 λεπτά .

ρΗ διαλύματος 1%

Όχι όλιγώτερο τοϋ 9,3 καί όχι πλέον τοϋ 10,1 .

Ύλες άδιάλυτες σέ νερό

Όχι πλέον τοϋ 0,2% .

Φθοριούχα

"Οχι πλέον τών 10 mg/ kg , έκφρασμένα σέ F.

E 450 (b) — (ii ) Τριφωσφορικό πεντακάλιο
Περιγραφή

Κόνις λευκή , λίαν ύγροσκοπική .

Περιεκτικότητα

"Οχι όλιγώτερο τοϋ 85% Κ5 Ρ3Ο10, τοϋ ύπολοίπου άποτελουμένου κυ
ρίως άπό άλλα πολυφωσφορικά άλατα καλίου τής σειράς E 45U .

Περιεκτικότητα σέ Ρ205

Όχι όλιγώτερο τοϋ 46,5% καί όχι πλέον τοϋ 48,0% .

'Απώλεια κατά τήν πύρωση

' Υπολογισμένη μέ βάση τήν περιεκτικότητα σέ Ρ205 , δχι πλέον τοϋ
0,5% , προσδιορισμένη διά ξηράνσεως στούς 105 "C έπί 4 ώρες, άκο
λουθουμένη άπό πύρωση στούς 550 "C έπί 30 λεπτά.

ρΗ διαλύματος 1%

ΌΛ ι όλιγώτερο τοϋ 9,3 καί δχι πλέον τοϋ 10,1 .

Ύλες άδιάλυτες σέ νερό

"Οχι πλέον τοϋ 2% .

Φθοριούχα

"Οχι πλέον τοϋ 10 mg/kg , έκφρασμένα σέ F.

E 450 (c) — (i) Πολυφωσφορικό νάτριο
Χημικη περιγραφή

Ετερογενή μείγματα αλάτων νατρίου γραμμικών συμπεπυκνωμένων
πολυφωσφορικών όξέων, γενικοϋ τύπου Η (ν+2 ) ΡηΟ (3ν + ΐ), όπου τό
v δέν είναι κατώτερο τοϋ 2.

Περιγραφή

Κόνις ή κρύσταλλοι , λεπτοί καί λευκοί , ή φυλλίδια άχροα καί ύα
λώδη .

Περιεκτικότητα σε /,2Os

"Οχι όλιγώτερο τοϋ 59,5% καί όχι πλέον τοϋ 70% έπί πυρωθείσης
ούσίας .

'Απώλεια κατά τήν πύρωση

Όχι πλέον τοϋ 0,5% , προσδιορισμένη διά ξηράνσεως στούς 105 "C
έπί 4 ώρες , άκολουθουμένη άπό πύρωση στούς 550 "C έπί 30 λεπτά .

ρΗ διαλύματος 1%

Όχι όλιγώτερο τοϋ 3,6 καί όχι πλέον τοϋ 9,0.

Ύλες άδιάλυτες σέ νερό

Όχι πλέον τοϋ 0,2% .

Φθοριούχα

Όχι πλέον τών 10 mg/kg , έκφρασμένα σέ F.

Κυκλικά φωσφορικά

"Οχι πλέον τοϋ 8% .

E 450 (c) — (ii) Πολυφωσφορικό κάλιο
Χημική περιγραφή

Ετερογενή μείγματα άλάτων καλίου συμπεπυκνωμένων γραμμικών

πολυφωσφορικών όξέων, γενικοϋ τύπου Η(ν+2)ΡνΟ(3ν+ΐ), όπου τό
v δέν είναι κατώτερο τοϋ 2 .
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Περιγραφή

Kôvtç ή κρύσταλλοι, λεπτοί καί λευκοί, ή φυλλίδια άχροα, ύαλώδη .

Περιεκτικότητα σέ Ρ205

"Οχι όλιγώτερο τοΟ 53,5% καί δχι πλέον του 61,5% έπί πυρωθείσης
ούσίας.

'Απώλεια κατά τήν πύρωση

Όχι πλέον τοΟ 2%, προσδιορισμένη διά ξηράνσεως στούς 105 "C έπί
4 ώρες, άκολουθουμένη άπό πύρωση στούς 550 "C έπί 30 λεπτά.

ρΗ διαλύματος 1%

Όχι πλέον τοΟ 7,8 (*).

Ύλες άδιάλυτες σέ νερό

Όχι πλέον τοΟ 0,2% ( 1).

Φθοριούχα

"Οχι πλέον τών 10 mg/kg, έκφρασμένα σέ F.

Κυκλικά φωσφορικά

"Οχι πλέον τοΟ 8% .

E 460 - Μικροκρυσταλλική κυτταρίνη

Χημική περιγραφή

Κεκαθαρμένη κυτταρίνη , μερικώς άποπολυμερισμένη , μέ μοριακό
βάρος περίπου 36 000, παρασκευασμένη μέ δξινη ύδρόλυση τής αλ
φα-κυτταρίνης προερχομένης άπ' εύθείας άπό φυτικές ίνες .

Περιγραφή

Κόνις λευκή καί λεπτή ή σχεδόν λευκή , άοσμη .

Πτητικές όλες

Όχι πλέον τοϋ 5%, προσδιορισμένες διά ξηράνσεως στούς 105 °C
μέχρι σταθερού βάρους .

ρΗ

Μειγνύονται , άναδεύοντας έπί 20 λεπτά, 5 g περίπου προϊόντος μέ 40
ml ύδατος μή περιέχοντος διοξείδιο τοϋ άνθρακα καί φυγοκεντροϋ
νται . Τό ρΗ τοϋ έπιπλέοντος όγροϋ εύρίσκεται μεταξύ 5,5 καί 7,0.

θειική τέφρα

Όχι πλέον τοϋ 0,1%, προσδιορισμένη διά πυρώσεως στούς
800 ±25°C .

Ύλες εόδιάλυτες σέ νερό
Ύλες δυνάμενες νά έκχυλι
σθοΰν μέ διαιθυλικό αιθέρα

Όχι πλέον τοϋ 0,16%.
Οχι πλέον τών 200 mg/kg .

Χλωριούχα

Όχι πλέον τών 350 mg/kg , έκφρασμένα σέ Cl .

θειικά

"Οχι πλέον τών 600 mg/kg , έκφρασμένα σέ S04 .

E 461 - Μεθυλοκυτταρίνη
Χημική περιγραφή

Ή μεθυλοκυτταρίνη είναι ή κυτταρίνη πού προέρχεται άπ' ευθείας

άπό φυτικές ϊνες καί μερικώς αίθεροποιημένη διά μεθυλικών όμάδων.
Περιγραφή

Κόνις κοκκώδης ή ινώδης, λευκή ή έλαφρώς ύποκιτρίνη ή γκρί ,
έλαφρώς ύγροσκοπική .

Χημικός τύπος

Τά πολυμερή περιέχουν μονάδες ύποκατεστημένες μέ άνυδρογλυκό
ζες, μέ τόν γενικό τύπο QH T O Î ÎOR J ) (OR2) (OR3), δπου R1 ; R2 , R3
δύνανται νά είναι :

— H,

— CH3, ή
— ch 2ch2oh .

Μοριακό βάρος

Περίπου 20 000 εως περίπου 380 000.

(*) Προσδιορισμός πού άπαιτεί ειδική μέθοδο άναλύσεως.

' Επίσημη ' Εφημερίδα τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Περιεκτικότητα σε
υποκαταστάσεως

ομάδες

"Οχι όλιγώτερο τοϋ 25% και όχι πλέον τοΰ 33% μεθοξυομαδων
(-OCH3). Όχι πλέον τοΰ 5% ύδροξυαιθοξυομάδων ((-OCH 2CH2OH ).

Πτητικές ύλες

"Οχι πλέον τοΰ 10% μετά ξήρανση μέχρι σταθεροΰ βάρους σέ 105"C .

Θειική τέφρα

"Οχι πλέον τοΰ 1,5% μετά πύρωση στούς 800±25°C .

ρΗ διαλύματος 1%

"Οχι όλιγώτερο τοΰ 5 καί όχι πλέον τοΰ 8 .

E 463 - Υδροξυπροπυλοκυτταρίνη
Χημικη περιγραφή

Κυτταρίνη προερχόμενη άπ' ευθείας άπό φυτικές ίνες καί μερικώς
αίθεροποιημένη μέ ύδροξυπροπυλομάδες .

Περιγραφή

Κόνις κοκκώδης ή ινώδης, λευκή ή έλαφρώς ύποκιτρίνη ή γκρί ,
έλαφρώς ύγροσκοπική , άοσμος καί άγευστος .

Χημικός τύπος

Τά πολυμερή περιέχουν ΰποκατεστημένες μονάδες άνυδρογλυκόζης
μέ τόν γενικό τύπο C6H702(0R1 ) (OR2) (OR3), όπου R1 ( R2 , R3 δύνα
νται νά είναι :

— H,

— CH2CH0HCH3 ,
— CH2CH0(CH 2CH0HCH3 )CH 3 ,

— CH2CH0[CH2CH0(CH2CH0HCH3 >CH3ICH3 .
Μοριακο βάρος

Περιεκτικότητα σέ
ύποκαταστάσεως

Από περίπου 30 000 εως περίπου 1 000 000.

ομάδες

Οχι πλέον τοΰ 80,5% τοΰ ξηροΰ βάρους ύδροξυπροποξυομάδες
(-OCH2CHOHCH3), ίσοδυναμοΰντος πρός 4,6 ύδροξυπροποξυομάδες
τό πολύ άνά μονάδα άνυδρογλυκόζης έπί ξηράς ούσίας .

ρΗ διαλύματος 1%

Όχι όλιγώτερο τοΰ 5,0 καί όχι πλέον τοΰ 8,0.

Πτητικές ϋλες

"Οχι πλέον τοΰ 10%, προσδιορισμένες διά ξηράνσεως στούς 105"C
μέχρι σταθεροΰ βάρους .

Θειική τέφρα

Όχι πλέον τοΰ 0,5% , προσδιορισμένη διά πυρώσεως στούς 800±
25"C .

E 464 — Υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη
Χημικη περιγραφή

Κυτταρίνη προερχομένη άπ' εύθείας άπό φυτικές ίνες και μερικώς
αίθεροποιημένη μετά μεθυλομάδων καί περιέχουσα μία μικρά άναλο
γία ύδροξυπροπυλομάδων υποκαταστάσεως .

Περιγραφή

Κοκκώδης ή ινώδης κόνις, λευκή , έλαφρώς ύγροσκοπική , άοσμος
καί δγευστος .

Χημικός τύπος

Τά πολυμερή περιέχουν ύποκατεστημένες μονάδες άνυδρογλυκοζών
μέ τόν γενικό τύπο C6 H 702 (0Ri > (OR2 ) (OR3 ). ônou Ri.R2 , R3 ôùvavTai
νά είναι :

— H,

— CH 3 ,
— CH2CHOHCH3 ,

— CH2CHO(CH2CHOHCH 3 )CH2 ,

— CH 2CHO[CH2CHO(CH2CHOHCH3 )CH 31CH3 .
Μοριακό βάρος

Άπό περίπου 130 000 έως 200 000.
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Περιεκτικότητα σέ
υποκαταστάσεως

ομάδες

"Οχι όλιγώτερο τοΟ 19% καί όχι πλέον τοΟ 30% μεθοξυομάδων
(-OCH3) καί όχι όλιγώτερο τοϋ 3% καί όχι πλέον τοϋ 12% ύδροξυ
προποξυομάδων (-OCH2CHCHCH3) έπί ξηράς ουσίας .

ρΗ διαλύματος 7%

"Οχι όλιγώτερο τοϋ 5,0 καί όχι πλέον τοϋ 8,0.

Πτητικές υλες

"Οχι πλέον τοϋ 10%, προσδιορισμένες διά ξηράνσεως στούς 105 "C
μέχρι σταθερού βάρους .

Θειική τέφρα

"Οχι πλέον τοϋ 1,5% γιά τά προϊόντα τών όποίων τό ιξώδες είναι
άνώτερο τοϋ 50 cP καί όχι πλέον τοϋ 3% γιά τά προϊόντα τών όποίων
τό ίξώδες είναι ϊσο ή κατώτερο τών 50 cP , προσδιορισμένη διά πυρώ
σεως στούς 800±25"C .

E 465 — Μεθυλοαιθυλοκυτταρίνη
Χημικη περιγραφή

Κυτταρίνη προερχόμενη άπ' ευθείας άπό φυτικές ϊνες καί μερικώς
αίθεροποιημένη μέ αίθυλο- καί μεθυλομάδες .

Περιγραφή

Κόνις κοκκώδης ή ίνώδης, λευκή ή έλαφρώς ύποκιτρίνη ή γκρί ,
έλαφρώς ύγροσκοπική , άοσμη καί άγευστη .

Χημικός τύπος

Τά πολυμερή περιέχουν ύποκατεστημένες μονάδες άνυδρογλυκοζών
μέ τόν γενικό τύπο C6H702 (0R1 ) (OR2 ) (OR3 ) όπου R1 ( R2 , R3 δύνα
νται νά είναι :

— H,
— CH3 ,

— CH2CH3 .
Μοριακό βάρος
Περιεκτικότητα

Από περίπου 30 000 έως 40 000.
σέ

ομάδας

υποκαταστάσεως

Οχι όλιγώτερο τοϋ 14,5% καί όχι πλέον τοϋ 19% αίθοξυομάδων
(-OCH2 H5), καί όχι όλιγώτερο τοϋ 3,5% καί όχι πλέον τοϋ 6,5% μεθο
ξυομάδων (-OCH3) έπί ξηράς ούσίας .

Πτητικές όλες

Ίνώδης μορφή : όχι πλέον τοϋ 15%. Κονιώδης μορφή : όχι πλέον τοϋ
10% , προσδιορισμένες διά ξηράνσεως στούς 105 "C μέχρι σταθεροϋ
βάρους .

Θειική τέφρα

Όχι πλέον τοϋ 0,6% , προσδιορισμένη διά πυρώσεως στούς 800 ±
25"C .

ρΗ διαλύματος 1%

Όχι όλιγώτερο τοϋ 5,0 καί όχι πλέον τοϋ 8,0.

E 466 — Καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη

Χημική περιγραφή

Μερικό άλας νατρίου ένός καρθοξυμεθυλικοϋ αιθέρα τής κυτταρί
νης, προερχομένης άπ' ευθείας άπό φυτικές ϊνες .

Περιγραφή

Κόνις κοκκώδης ή ίνώδης, λευκή ή έλαφρώς ύποκιτρίνη ή γκριζωπή ,
έλαφρώς ύγροσκοπική , άοσμη καί άγευστη .

Χημικός τύπος

Τά πολυμερή περιέχουν ύποκατεστημένες μονάδες άνυδρογλυκοζών
μέ τόν γενικό τύπο C6H702(0R1) (OR2) (OR3) δπου Rj , R2 , R3 , δύνα
νται νά είναι :

— H,
— CH2COONa,
— ch2cooh .

Μοριακό βάρος

Από περίπου 17 000 έως 1 500 000.

' Επίσημη ' Εφημερίδα τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Περιεκτικότητα

"Οχι όλιγώτερο τοϋ 99,5% καρβοξυμεθυλοκυτταρίνης έπί ξηράς ου
σίας .

Χλωριούχο νάτριο καί γλυκο
λικό νάτριο

Όχι πλέον τοϋ 0,5% συνολικά καί δχι πλέον τοϋ 0,4% γλυκολικοϋ
νατρίου.

Βαθμός ύποκαταστάσεαχ;

Όχι όλιγώτερο τοϋ 0,2 καί δχι πλέον τοϋ 1,0 όμάδες (-CH2COOH) άνά
μονάδα άνυδρογλυκόζης .

Νάτριο

Όχι πλέον τοϋ 9,7% (μετά άπό ξήρανση).

Πτητικές υλες

Όχι πλέον τοϋ 12%, προσδιορισμένες διά ξηράνσεως στούς 105°C
μέχρι σταθεροΰ βάρους.

ρΗ διαλύματος 1%

"Οχι όλιγώτερο τοϋ 6,0 καί δχι πλέον τοϋ 8,5.

E 470 — Μετά νατρίου, καλίου, Ασβεστίου άλατα λιπαρών όξέων
Χημικη περιγραφή

"Αλατα νατρίου, καλίου καί άσβεστίου τών λιπαρών όξέων, τών βρω
σίμων έλαίων καί λιπών, τών άλάτων τούτων λαμβανομένων εϊτε άπό
έδώδιμες λιπαρές Ολες, εϊτε άπό άποσταγμένα βρώσιμα λιπαρά όξέα.

Περιγραφή

Κόνεις, νιφάδες ή προϊόντα ήμιστερεά, λευκά ή λευκά-κρέμ.

Ύλες μη σαπωνοποιήσιμες

"Οχι πλέον τοϋ 2% .

'Ελεύθερα λιπαρά όξέα

Όχι πλέον τοϋ 3%, έκφρασμένα σέ έλαϊκό όξύ.

Ολική γλυκερίνη (ενωμένη
καί ελεύθερη)

"Οχι πλέον τοϋ 10% .

Ελεύθερο άλκαλι

Όχι πλέον τοϋ 0,1%, έκφρασμένο σέ NaOH.

Ύλες άδιάλυτες σέ άλκοόλη

Όχι πλέον τοϋ 0,2% (τό κριτήριο αύτό έφαρμόζεται μόνο στά άλατα
νατρίου καί καλίου).

Πτητικές ΰλες

Περιεκτικότητα σε νάτριο, κά
λιο ή ασβέστιο

Όχι πλέον τοϋ 3%.

Νάτριο
Όχι όλιγώτερο τοϋ 9% καί δχι πλέον τοϋ 14%, έκφρασμένο σέ Na20.
Κάλιο

Όχι όλιγώτερο τοϋ 13% καί δχι πλέον τοϋ 21,5%, έκφρασμένο σέ
κ2ο.
' Ασβέστιο

Οχι όλιγώτερο τοϋ 8,5% καί δχι πλέον τοϋ 13%, έκφρασμένο σέ CaO .

E 471 — Μονο- καί διγλυκερίδια λιπαρών όξέων
Χημική περιγραφή

' Αποτελούνται άπό μίγματα μόνο-, δι- καί τριεστέρων γλυκερίνης μέ
τά λιπαρά όξέα τών βρωσίμων έλαίων καί λιπών. Δύνανται νά περιέ
χουν μικρές ποσότητες λιπαρών όξέων καί γλυκερίνης σέ έλεύθερη
κατάσταση .

Περιγραφή

Ή σύσταση τους κυμαίνεται άπό έκείνη ένός έλαιώδους ύγροϋ χρώ
ματος άχύρου πρός άνοικτό φαιό μέχρις έκείνης κηρώδους σκληροϋ
στερεοϋ, χρώματος λευκοϋ ή ύπολεύκου. Τά στερεά αύτά δύνανται νά
είναι μορφής νιφάδων, κόνεως ή μικρών κόκκων.

Περιεκτικότητα σέ μονο- καί
διεστέρες

Όχι όλιγώτερο τοϋ 70% .

'Ελεύθερα λιπαρά όξέα

Όχι πλέον τοϋ 3%, έκφρασμένα σέ έλαϊκό όξύ.
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Ελεύθερη γλυκερίνη

Όχι πλέον τοϋ 7% .

'Ολική γλυκερίνη

Όχι όλιγώτερο τοϋ 16% καί όχι πλέον τοϋ 33% .

Πολυγλυκερίνες

Όχι πλέον τοϋ 4% τής όλικής γλυκερίνης γιά τίς διμερείς καί δχι
πλέον τοϋ 1% τής όλικής γλυκερίνης γιά τά λοιπά πολυμερή τής
γλυκερίνης .

Ύδωρ

"Οχι πλέον τοϋ 2% (Karl Fischer).

Θειική τέφρα

Όχι πλέον τοϋ 0,5%, προσδιορισμένη διά πυρώσεως στούς 800±
25"C .

Σημείωση : Τά κριτήρια αυτά βασίζονται έπί τοϋ προϊόντος ελευθέρου E 470.

E 472 (α) — 'Οξικοί έστέρες τών μονο- καί διγλυκεριδίων τών λιπαρών όξέων
Εστέρες γλυκερίνης καί ένός μείγματος όξικοΰ όξέος καί λιπαρών

Χημικη περιγραφή

όξέων τών έδωδίμων λιπών καί έλαίων. Δύνανται νά περιέχουν μικρές
ποσότητες έλεύθερης γλυκερίνης, έλευθέρων λιπαρών όξέων, έλευ

θέρου όξικοϋ όξέος καί έλευθέρων γλυκεριδίων.
Ή σύσταση τους κυμαίνεται άπό έκείνη λίαν ρευστών διαυγών ύγρών
μέχρις έκείνης στερεών, καί τό χρώμα τους άπό τοϋ λευκοΰ πρός τό
έλαφρώς κίτρινο.

Περιγραφή

Ολική

περιεκτικότητα

σέ

όξικό όξύ

Όχι όλιγώτερο τοϋ 9% καί δχι πλέον τοϋ 32%.

Ελεύθερα λιπαρά όξέα (καί
όξικό όξύ)

Όχι πλέον τοϋ 3%, έκφρασμένα σέ έλαϊκό όξύ .

'Ελεύθερη γλυκερίνη

Όχι πλέον τοϋ 2% .

'Ολική γλυκερίνη

Όχι όλιγώτερο τοϋ 14% καί δχι πλέον τοϋ 31%.

Θειική τέφρα

Όχι πλέον τοϋ 0,5%, προσδιορισμένη διά πυρώσεως στούς 800±
25"C .

E 472(b) — Γαλακτικοί έστέρες τών μονο- καί διγλυκεριδίων λιπαρών όξέων
Χημικη περιγραφή

' Εστέρες γλυκερίνης καί ένός μείγματος γαλακτικού όξέος καί λιπα
ρών όξέων τών έδωδίμων λιπών καί έλαίων. Δύνανται νά περιέχουν
μικρές ποσότητες, σέ έλεύθερη κατάσταση , γλυκερίνης, λιπαρών
όξέων, γαλακτικοΰ όξέος καί γλυκεριδίων.

Περιγραφή

Ή σύστασή τους κυμαίνεται άπό έκείνη τοϋ μαλακοΰ κηροϋ μέχρις
έκείνης τού σκληρού κηρού .

Ολική περιεκτικότητα σέ γα
λακτικό όξύ

"Οχι όλιγώτερο τοϋ 13% καί δχι πλέον τού 45% .

'Ελεύθερα λιπαρά όξά

Όχι πλέον τοΟ 3%, έκφρασμένα σέ έλαϊκό όξύ.

Ελεύθερη γλυκερίνη

Όχι πλέον τού 2%.

'Ολική γλυκερίνη

Όχι όλιγώτερο τού 13% καί δχι πλέον τού 30%.

Θειική τέφρα

Όχι πλέον τού 0,5%, προσδιορισμένη διά πυρώσεως στούς 800
±25°C .

Σημείωση : Τά κριτήρια αύτά βασίζονται έπί τού προϊόντος έλευθέρου E 470.

Επίσημη Εφημερίδα τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
E 472 (c) — Κιτρικοί εστέρες τών μονο- καί διγλυκεριδίων τών λιπαρών όξέων
Χημική περιγραφή

' Εστέρες της γλυκερίνης μέ ενα μίγμα κιτρικού οξέος καί λιπαρών
οξέων τών εδωδίμων λιπών καί ελαίων . Δύνανται νά περιέχουν μικρές
ποσότητες σέ έλεύθερη κατάσταση , γλυκερίνης , λιπαρών όξέων, κι
τρικού οξέος καί γλυκεριδίων . Δύνανται νά έχουν έξουδετερωθεϊ με
ρικώς ή όλικώς μέ υδροξείδιο του νατρίου ή τοΰ καλίου.

Περιγραφή

' Υγρά κιτρινωπά ή έλαφρώς φαιά, ή στερεά ή ήμιστερεά κηρώδη .

Ολική περιεκτικότητα σε κι
τρικό όξύ

Όχι όλιγώτερο τοΰ 13% καί όχι πλέον του 50% .

'Ελεύθερα λιπαρά οξέα

"Οχι πλέον τοΰ 3% έκφρασμένα σέ έλαϊκό όξύ .

Έλεύθερη γλυκερίνη

"Οχι πλέον τοΰ 2% .

'Ολική γλυκερίνη

"Οχι όλιγώτερο τοΰ 11% καί όχι πλέον του 29% .

Θειική τέφρα

"Οχι πλέον τοΰ 0,5% γιά τό μή εξουδετερωμένο προϊόν καί δχι πλέον
τοΰ 10% γιά τό μερικώς ή όλικώς έξουδετερωμένο προϊόν, προσδιο
ρισμένη στούς 800±25"C .

ρΗ ενός διαλύματος 1%

"Οχι όλιγώτερο τοΰ 3,0 καί όχι πλέον τοΰ 7,3.

E 472 (d) — Τρυγικοί εστέρες τών μονο- καί διγλυκεριδίων τών λιπαρών οξέων

Χημική περιγραφή

' Εστέρες της γλυκερίνης γιά ενα μίγμα τρυγικοΰ όξέος (E 344) καί
λιπαρών οξέων τών έδωδίμων λιπών καί έλαίων . Δύνανται νά περι
έχουν μικρές ποσότητες, σέ έλεύθερη κατάσταση , γλυκερίνης, λιπα
ρών όξέων, τρυγικοΰ όξέος καί γλυκεριδίων.

Περιγραφή

Ή σύστασή τους κυμαίνεται άπό έκείνης κολλώδους, ιξώδους καί
κιτρινωπού ύγροΰ μέχρις έκείνης σκληρού κίτρινου κηροΰ .

'Ολική περιεκτικότητα σέ τρυ
γικό όξύ

Όχι ολιγώτερο τοΰ 15% καί όχι πλέον τοΰ 50% .

Ελεύθερα λιπαρά οξέα

"Οχι πλέον τοΰ 3%, έκφρασμένα σέ έλαϊκό οξύ .

Έλεύθερη γλυκερίνη

"Οχι πλέον τοΰ 2% .

'Ολική γλυκερίνη

"Οχι όλιγώτερο τοΰ 12% καί όχι πλέον τοΰ 29%.

Θειική τέφρα

Όχι πλέον τοΰ 0,5%, προσδιορισμένη διά πυρώσεως στούς
800 ± 25 "C.

E 472 (e) — Μονοακετυλοτρυγικός καί διακετυλοτρυγικός εστέρας τών μονο- καί διγλυκεριδίων τών
λιπαρών όξέων

Χημική περιγραφή

Μερικοί ή όλικοί έστέρες της γλυκερίνης καί ένός μίγματος μονο
καί διακετυλοτρυγικών οξέων λαμβανομένων άπό τό τρυγικό όξύ
(E 334) καί λιπαρών όξέων τών έδωδίμων λιπών καί έλαίων . Δύνανται
νά περιέχουν, σέ έλεύθερη κατάσταση , μικρές ποσότητες γλυκερί
νης, λιπαρών όξέων, τρυγικοΰ καί όξικοΰ όξέος ή προϊόντων συνδυα
σμού τους καί έλευθέρων γλυκεριδίων.

Περιγραφή

Ή σύστασή τους εκκινεί άπό έκείνη ένός κολλώδους καί ιξώδους
ύγροΰ μέχρις έκείνης κίτρινου κηροΰ . Δύνανται νά ύδρολυθοΰν στόν
υγρό άέρα άπελευθερώνοντας οξικό όξύ .

Ολική περιεκτικότητα σέ τρυ

γικό όξύ

"Οχι ολιγώτερο τοΰ 10% καί όχι πλέον τοΰ 40% .
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Ολική περιεκτικότητα
οξικό όξύ

σε

Όχι όλιγώτερο του 8% καί όχι πλέον του 32% .

Ελεύθερα λιπαρά οξέα

Όχι πλέον του 3%, έκφρασμένα σέ έλαϊκό οξύ .

Ελεύθερη γλυκερίνη

Όχι πλέον τοϋ 2% .

'Ολική γλυκερίνη

"Οχι όλιγώτερο του 11% καί όχι πλέον του 28% .

Θειική τέφρα

"Οχι όλιγώτερο τοΟ 0,5%, προσδιορισμένη διά πυρώσεως στούς
800 ± 25°C .

E 472 (f) — Μικτοί όξικοί καί τρυγικοί έστέρες τών μονο- καί διγλυκεριδίων τών λιπαρών οξέων

Χημική περιγραφή

Έστέρες τής γλυκερίνης μέ ένα μίγμα όξικοΟ όξέος, τρυγικοΟ όξέος
(E 334) καί λιπαρών όξέων τών έδωδίμων λιπών καί έλαίων. Δύνανται
νά περιέχουν, σέ έλεύθερη κατάσταση , μικρές ποσότητες γλυκερί
νης, λιπαρών οξέων, όξικοΟ καί τρυγικού όξέος καί γλυκεριδίων.

Περιγραφή

Ή σύστασή τους ποικίλλει άπό έκείνη ένός διαυγούς και ρευστού
ύγροΰ μέχρις έκείνης ένός στερεού, καί τό χρώμα τους άπό τού λευ
κού μέχρι τού άνοικτού κίτρινου .

'Ολική περιεκτικότητα
οξικό όξύ .

σέ

"Οχι όλιγώτερο τού 10% καί όχι πλέον τού 20%.

'Ολική περιεκτικότητα σέ τρυ
γικό όξύ

"Οχι όλιγώτερο τού 20% καί όχι πλέον τού 40%.

Ελεύθερο οξικό όξύ

"Οχι όλιγώτερο τού 5,5% καί όχι πλέον τού 8,5%.

'Ελεύθερο τρυγικό όξύ

Όχι πλέον τού 1% .

'Ελεύθερα λιπαρά οξέα

"Οχι πλέον τού 3%, έκφρασμένα σέ έλαϊκό όξύ .

Έλεύθερη γλυκερίνη

"Οχι πλέον τού 2% .

'Ολική γλυκερίνη

"Οχι όλιγώτερο τού 12% καί όχι πλέον τού 27%.

Θειική τέφρα

"Οχι πλέον τού 0,5%, προσδιορισμένη στούς 800±25"C .

E 473 — Σακχαροεστέρες λιπαρών όξέων
Χημικη περιγραφή

Αποτελούνται κυρίως άπό μονο- καί διεστέρες σακχαρόζης μέ τά
λιπαρά όξέα τών έδώδίμων λιπών καί έλαίων . Δύνανται νά παρα
σκευάζονται άπό σακχαρόζη καί τούς μεθυλο- καί αίθυλεστέρες τών
λιπαρών έδωδίμων όξέων ή μέ έκχύλιση άπό σακχαρογλυκερίδια.
Ουδείς άλλος όργανικός διαλύτης δύναται νά χρησιμοποιηθεί πλην
τού όξικού αίθυλεστέρα, της ίσοπροπανόλης ή τού διμεθυλοφορμα
μιδίου.

Περιγραφή

Μαλακά στερεά, σκληρά πηκτώματα fj λευκές ως τεφρόχροες κόνεις.

Ολική περιεκτικότητα σέ
σακχαροεστέρες τών λιπαρών
όξέων

Όχι όλιγώτερο τού 80% .

Ολική περιεκτικότητα σέ γλυ
κερίδια

Οχι πλέον τού 20% .

Περιεκτικότητα σέ ελεύθερο
σάκχαρο

Όχι πλέον τού 5% .

Ελεύθερα λιπαρά όξέα

"Οχι πλέον τού 3% , έκφρασμένα σέ έλαϊκό όξύ .

Επίσημη Εφημερίδα τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Θειϊκη τέφρα

"Οχι πλέον τοΰ 2%, προσδιορισμένη διά πυρώσεως στούς 800±25°C .

Περιεκτικότητα σε διμεθυλο
φορμαμίδιο

"Οχι πλέον του 1 mg/kg .

Περιεκτικότητα σε μεθανόλη

"Οχι πλέον τών 10 mg/kg.

'Ολική περιεκτικότητα σέ
οξικό αίθυλεστέρα καί ι'σοπρο
πανόλη

"Οχι πλέον τών 350 mg/kg, όμοΰ ή κεχωρισμένως.

Σημείωση : Τά κριτήρια αύτά βασίζονται έπί προϊόντος έλευθέρου E 470.

E 474 — Σακχαρογλυκερίδια
Προϊόν λαμβανόμενο δι αντιδράσεως σακχάρεως (σακχαρόζης) μέ
ένα έδώδιμο λίπος ή έλαιο, άντίδραση ή όποία δίδει κυρίως μονο- καί
διεστέρες σακχαρόζης μέ λιπαρά όξέα άναμεμειγμέναμέ μονο-, δι- καί
τριγλυκερίδια υπολειμματικής προελεύσεως άπό τό λίπος ή τό έλαιο .
Ουδείς όργανικός διαλύτης έκτός άπό όξικό αίθυλεστέρα, ίσοπροπα
νόλη ή διμεθυλοφορμαμίδιο δύναται νά χρησιμοποιηθεί γιά τήν

Χημική περιγραφή

παρασκευή τους .
Περιγραφή

Μαλακά στερεά, σκληρά πηκτώματα ή κόνις, λευκά ή πρός τό λευκό .

'Ολική περιεκτικότητα σε σακ
χαροεστέρες λιπαρών όζέων

"Οχι όλιγώτερο τοΰ 40% καί όχι πλέον τοϋ 60% .

Ολική περιεκτικότητα σέ γλυ
κερίδια

"Οχι όλιγώτερο τοϋ 40% καί δχι πλέον τοΰ 60%.

Περιεκτικότητα σέ ελεύθερο
σάκχαρο

"Οχι πλέον τοϋ 5% .

Ελεύθερα λιπαρά όξέα

"Οχι πλέον τοΰ 3%, έκφρασμένα σέ έλαϊκό οξύ .

θειική τέφρα

"Οχι πλέον τοϋ 2%, προσδιορισμένη διά πυρώσεως στούς 800±25"C .

Περιεκτικότητα σέ διμεθυλο
φορμαμίδιο

Όχι πλέον τοϋ 1 mg/kg .

Περιεκτικότητα σέ μεθανόλη

"Οχι πλέον τοΰ 10 mg/kg .

'Ολική περιεκτικότητα σέ
όξικό αίθυλεστέρα καί ι'σο
προπανόλη

"Οχι πλέον τών 350 mg/kg, όμοΰ ή κεχωρισμένως.

Σημείωση : Τά κριτήρια αύτά βασίζονται έπί προϊόντος έλευθέρου E 470.

E 475 — Πολυγλυκερινικοί εστέρες λιπαρών όξέων

Χημική περιγραφή

Προϊόντα λαμβανόμενα δι ' έστεροποιήσεως πολυγλυκερινών μέ λι
παρές έδώδιμες ύλες ή μέ λιπαρά όξέα τών έδωδίμων λιπών καί
έλαίων. Τό πολυγλυκερινικό κλάσμα περιλαμβάνει κυρίως τίς δι-,
τρι- καί τετραγλυκερίνες καί δέν περιέχει πλέον τοΰ 10% πολυγλυκε
ρίνες ίσες ή άνώτερες τής έπταγλυκερίνης.

Περιγραφή

Κίτρινα ή έλαφρώς φαιά, ύγρά ή ήμίρρευστα σώματα.

Ολική

περιεκτικότητα

σέ

εστέρες λιπαρών όξέων

"Οχι όλιγώτερο τοΰ 90%.

'Ελεύθερα λιπαρά όξέα

"Οχι πλέον τοΰ 6%, έκφρασμένα σέ έλαϊκό όξύ .
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Επίσημη ' Εφημερίδα τών Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων
Γλυκερίνη καί πολυγλυκερίνες
συνολικά

"Οχι όλιγώτερο του 18% καί όχι πλέον τοΟ 60%.

Γλυκερίνη καί πολυγλυκερίνες
ελεύθερες

Οχι πλέον τοϋ 7% .

θειική τέφρα

"Οχι πλέον τοϋ 0,5%, προσδιορισμένη διά πυρώσεως στούς
800± 25°C .

Σημείωση : Τά κριτήρια αύτά βασίζονται έπί τοϋ προϊόντος έλευθέρου E 470.

E 477 — Εστέρες προπανο-1,2*«ιόλης μέ λιπαρά οξέα

Συνίστανται κυρίως άπό μίγματα μονο- καί διεστέρων τής προπανο
1,2-διόλης μέ λιπαρά όξέα τών έδωδίμων λιπών καί έλαίων. Τό άλ
κοολικό κλάσμα άποτελεϊται άποκλειστικά άπό προπανο-1,2-διόλη

Χημικη περιγραφή

καί διμερές, καθώς έπίσης καί ίχνη τριμεροΟς. Δέν ύπάρχουν όργα
νικά όξέα άλλα άπό τά έδώδιμα λιπαρά όξέα.

Νιφάδες ή μικρά λευκά σφαιρίδια, κηρώδεις.

Περιγραφή

'Ολική περιεκτικότητα
εστέρες λιπαρών οξέων

σε

"Οχι όλιγώτερο τοΟ 85% .

'Ελεύθερη προπανο-1 ,2-διόλη

Όχι πλέον τοϋ 5% .

Διμερες και τρίμερες τής προ
πανο-1 ,2-διόλης

"Οχι πλέον τοϋ 0,4% .

'Ελεύθερα λιπαρά όξέα

"Οχι πλέον τοϋ 6%, έκφρασμένα σέ έλαϊκό όξύ.

θειική τέφρα

"Οχι πλέον τοϋ 0,5%, προσδιορισμένη διά πυρώσεως στούς
800±25°C .

'Ολική προπανο-1 ,2-διόλη

"Οχι όλιγώτερο τοϋ 11% καί όχι πλέον τοϋ 31%.

Σημείωση : Τά κριτήρια αύτά βασίζονται έπί προϊόντος έλευθέρου E 470.
E 481 — Στεατυλο-2-γαλακτολικό νάτριο
Χημικη περιγραφή

Συνίσταται άπό ένα μίγμα άλάτων νατρίου τών στεατυλογαλακτυλι
κών όξέων καί μικρών ποσοτήτων άλλων άλάτων νατρίου συγγενών
όξέων καί παρασκευάζεται δι' άντιδράσεως τοϋ γαλακτυλικοϋ καί
στεατικοϋ όξέος. Δύνανται έπίσης νά ύπάρχουν καί έστέρες άλλων
έδωδίμων λιπαρών όξέων, έλεύθεροι ή έστεροποιημένοι, προερχόμε
νοι άπό τό στεατικό όξύ πού χρησιμοποιήθηκε.

Περιγραφή

Κόνις ή στερεά κονιοποιήσιμη ϋλη , χρώματος κρέμ, μέ χαρακτηρι
στική όσμή .

Περιεκτικότητα σέ νάτριο

"Οχι όλιγώτερο τοϋ 2,5% καί δχι πλ!έον τοϋ 5%.

Αριθμός εστέρων

"Οχι όλιγώτερο τών 90 καί όχι πλέον τών 190 mg KOH/g.

Ολικό γαλακτικό όξύ (ελεύ
θερο καί ενωμένο)

"Οχι όλιγώτερο τοϋ 1 5% καί όχι πλέον τοϋ 40% .

Αριθμός οξέων

"Οχι όλιγώτερο τών 60 καί όχι πλέον τών 130 mg KOH/g.

E 482 — Στεατυλο-2-γαλακτυλικό άσβέστιο
Χημικη περιγραφή

Συνίσταται έξ ένός μίγματος άλάτων άσθεστίου τών στεατυλογαλα
κτυλικών όξέων καί μικρών ποσοτήτων άλλων άλάτων άσβεστίου

Επίσημη Εφημερίδα τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
συγγενών οξέων καί παρασκευάζεται δι' άντιδράσεως τοΰ στεατικοδ
καί γαλακτυλικοΰ όξέος. Δύναται έπίσης νά ύπάρχουν έστέρες άλλων
έδωδίμων λιπαρών όξέων, έλεύθεροι ή έστεροποιημένοι, προερχόμε
νοι άπό στεατικό όξύ πού χρησιμοποιήθηκε.

Κόνις ή στερεά κονιοποιήσιμη δλη , λευκή ή έλαφρώς κιτρινωπή , μέ

Περιγραφή

χαρακτηριστική όσμή .

Περιεκτικότητα σέ άσβέστιο

"Οχι όλιγώτερο του 1% καί δχι πλέον τοΰ 5,2% .

'Αριθμός εστέρων

"Οχι όλιγώτερο τών 125 καί δχι πλέον τών 190 mg KOH/g .

Ολικό γαλακτικό όξύ (ελεύ
θερο ή ένωμένο)

"Οχι όλιγώτερο τοΰ 15% καί δχι πλέον τοΰ 40% .

Αριθμός όξέων

Όχι όλιγώτερο τών 50 καί δχι πλέον τών 130 mg KOH/g.

E 483 — Τρυγικός στεατυλεστέρας

Λαμβάνεται δι' έστεροποιήσεως τοΰ τρυγικοΰ όξέος μέ στεατική άλ
κοόλη . ' Αποτελείται κυρίως άπό διεστέρα, άλλά περιέχει καί μικρές
ποσότητες μονοεστέρων, τρυγικοΰ όξέος καί στεατικής άλκοόλης.
Δύναται έπίσης νά περιέχει καί άλλους έστέρες άπό τό γεγονός τής

Χημική περιγραφή

παρουσίας, στή χρησιμοποιούμενη στεατική άλκοόλη , άλκοολών
παραγώγων έδωδίμων λιπαρών όξέων άλλων τοΰ στεατικοΰ όξέος.

' Ελαιώδης στερεά ΰλη (σέ 25 "C), χρώματος κρέμ.

Περιγραφή

'Ολική

περιεκτικότητα

σέ

έστέρες

"Οχι όλιγώτερο τοΰ 90%.

'Ολική περιεκτικότητα σέ τρυ
γικό όξύ

"Οχι όλιγώτερο τοΰ 18% καί δχι πλέον τοΰ 35%.

Μη σαπωνοποιήσιμες υλες

"Οχι όλιγώτερο τοΰ 77% καί δχι πλέον τοΰ 83%.

Περιοχή τήξεως

67 έως 77 °C .

'Αριθμός εστέρων

"Οχι όλιγώτερο τών 163 καί δχι πλέον τών 180 mg KOH/g.

Αριθμός ιωδίου

"Οχι πλέον τοΰ 4 (Wijs).

'Αριθμός όξέων
θειική τέφρα

Οχι πλέον τών 6 mg KOH/g .

"Οχι πλέον τοΰ 0,5 προσδιορισμένη στούς 800± 25°C .
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