
I.  Proszę  przeczytać temat: Konserwacja żywności.  Metody chemiczne i konserwanty.

II. Proszę w zeszycie odpowiedzieć na pytania 1 – 3:

1. Napisz w zeszycie na czym polegają metody chemiczne konserwacji żywności. 

2. Wymień metody chemiczne konserwacji żywności. 

Temat: Konserwacja  żywności. Metody chemiczne, konserwanty.





Metody chemiczne

Polegają na utrwaleniu produktów za pomocą różnych konserwantów. 

Stosuje się: cukrzenie, solenie, marynowanie, peklowanie, 

kandyzowanie, wędzenie, utrwalenie przez dodanie środków 

konserwujących.

Cukrzenie  - polega na dodaniu cukru do konserwowanego produktu. 

Tą metodą utrwala się owoce.

Solenie  - to dodanie dużej ilości soli, stosuje się głównie do utrwalenia 

mięsa.

Marynowanie  - to utrwalenie za pomocą kwasu octowego (octu). 

Stosowane jest do konserwowania warzyw i grzybów.



Peklowanie  - stosuje się utrwalania mięsa i jego przetworów. Polega na 

dodaniu do produktu mieszanki peklującej, która zawiera sól 

wymieszana z saletrą.

Kandyzowanie  - to utrwalenie owoców poprzez smażenie ich w bardzo 

słodkim syropie.

Wędzenie  - to metoda konserwacji, która dotyczy mięsa, przetworów 

mięsnych, ryb i serów. Wykonywane jest za pomocą dymu.

Utrwalenie przez dodanie środków konserwujących  - czyli specjalnych 

związków chemicznych, które powodują przedłużenie czasu 

przydatności produktu do spożycia.



Producenci żywności, aby zapewnić sprzedawanym produktom świeży 

wygląd, intensywny kolor oraz ładny zapach, dodają do nich 

konserwanty oraz inne substancje chemiczne.

Oznaczone są one na etykietach opakowań produktów spożywczych, 

najczęściej przez odpowiedni symbol „E”.

Symbolami od E100 do E199 są oznaczone barwniki;

Konserwanty i regulatory kwasowości mają zakres  numerów od E200 

do E299,

Grupa od E300 do E399 to przeciwutleniacze i regulatory kwasowości,

Od E400 do E499 – stablizatory,

Kody do E500 do E1500 służą do nazywania pozostałych substancji                

o różnym zastosowaniu, między innymi jako spulchniacze oraz środki 

wzmacniające smak i zapach.



E - numer Substancja/kategoria Przykładowe zastosowanie

E200 – E203 Kwas sorbowy i jego związki Sery, suszone owoce, kompoty

E210-E213 Kwas benzoesowy i 

benzoesany

Warzywa marynowane, dżemy, 

galaretki, owoce kandyzowane, 

konserwy rybne, sosy owocowe

i warzywne.

E220 – E228 Dwutlenek siarki i siarczany Suszone owoce, konfitury, 

produkty ziemniaczane

E235 Natamycyna Ser i wędliny

E249 – E252 Azotany i azotyny Kiełbasy, bekony, szynki, 

podroby, sery, śledzie 

marynowane.

Przykłady konserwantów stosowanych w Unii Europejskiej


