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Od kilku lat w krajach Unii Europejskiej odnotowuje siê próby wprowadzania na rynek ¿ywnoci zafa³szowanej niedozwolonymi barwnikami takimi jak
Sudan I, II, III, IV czy para-Red. Obecnoæ niedozwolonych barwników jest stwierdzana m.in. w sproszkowanej papryce chili oraz przyprawie curry, kurkumie
i oleju palmowym.
W okresie od maja 2003r. do marca 2006r. w Systemie Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach ¯ywnociowych i rodkach ¯ywienia Zwierz¹t (RASFF) zanotowano 651 zg³oszeñ o zafa³szowaniu ¿ywnoci niedozwolonymi barwnikami.

S³owa kluczowe: niedozwolone barwniki, Sudan I-IV, para-Red, zafa³szowanie ¿ywnoci,
RASFF
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WSTÊP
W maju 2003 r. za pomoc¹ Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach ¯ywnociowych i rodkach ¯ywienia Zwierz¹t (RASFF) Francja przekaza³a informacjê o stwierdzeniu obecnoci barwnika Sudan I w papryce chili importowanej z Indii.
Nie by³o wtedy dowodów na to, ¿e powy¿szy problem mo¿e dotyczyæ produktów pochodzenia wspólnotowego. Informacje przekazane przez Francjê wskazywa³y na zafa³szowanie produktu, które mo¿e stanowiæ zagro¿enie dla zdrowia.
Od tego czasu w systemie RASFF pojawi³o siê szereg zg³oszeñ dotycz¹cych obecnoci
niedozwolonych barwników w rodkach spo¿ywczych. Powiadomienia te oprócz barwnika
Sudan I dotycz¹ barwników Sudan II, III i IV, a od kwietnia 2005r. równie¿ barwnika paraRed i w mniejszym stopniu barwników: Rodaminy B, Orange II, ¯ó³cieni mas³owej. Obecnoæ ww. barwników jest stwierdzana w wysuszonej, sproszkowanej papryce chili, przyprawie curry, przetworzonych rodkach spo¿ywczych zawieraj¹cych chili lub curry, kurkumie
oraz w oleju palmowym.
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PRZEPISY PRAWNE I OCENA BEZPIECZEÑSTWA
Obowi¹zuj¹ce ustawodawstwo Unii Europejskiej nie dopuszcza stosowania ww. barwników w produkcji ¿ywnoci. Barwniki Sudan I, II, III i IV s¹ barwnikami przemys³owymi
u¿ywanymi do barwienia olejów, wosków, myde³ i wyrobów z tworzyw sztucznych. Powszechnie wiadomo, ¿e przyprawy takie jak np. chili czy curry ciemniej¹ podczas przechowywania, a wiêc dodatek czerwonego lub ¿ó³to-czerwonego barwnika (jakim s¹ ww. niedozwolone barwniki) poprawia barwê produktu i sugeruje jego dobr¹ jakoæ. W zwi¹zku
z tym, obecnoæ omawianych barwników w ¿ywnoci, oprócz zagro¿enia dla zdrowia, jest
przyczyn¹ zafa³szowania produktu. Oba ww. aspekty s¹ ujête w prawie ¿ywnociowym Unii
Europejskiej, które zabrania wprowadzania na rynek Wspólnoty ¿ywnoci niebezpiecznej
dla zdrowia lub zafa³szowanej [5].
Miêdzynarodowa Agencja Badañ nad Rakiem (IARC) zaliczy³a barwniki Sudan I, II, III,
IV oraz Rodaminê B do kategorii 3, tzn. do grupy zwi¹zków, które nie s¹ zaklasyfikowane
jako kancerogenne dla cz³owieka, z uwagi na brak adekwatnego potwierdzenia i niepe³ne
dane dotycz¹ce dzia³ania rakotwórczego dla zwierz¹t. Barwniki para-Red oraz Orange II
nie s¹ sklasyfikowane przez IARC.
Ze wzglêdu na zwiêkszaj¹c¹ siê skalê problemu, Zespó³ Naukowy do spraw substancji
dodatkowych, aromatów, substancji pomagaj¹cych w przetwarzaniu i materia³ów maj¹cych
kontakt z ¿ywnoci¹ (tzw. AFC Panel) Europejskiego Urzêdu ds. Bezpieczeñstwa ¯ywnoci (EFSA) wyda³ w 2005 roku [4] opiniê odnonie bezpieczeñstwa dla zdrowia barwników
nielegalnie stosowanych w produkcji ¿ywnoci. W swojej opinii AFC Panel przedstawi³ nie
tylko ocenê ryzyka barwników bêd¹cych przedmiotem zg³oszeñ w systemie RASFF, lecz
równie¿ innych barwników, które potencjalnie mog¹ byæ nielegalnie dodawane do ¿ywnoci i mog¹ stanowiæ zagro¿enie dla zdrowia konsumenta.
Odnonie barwników spotykanych dotychczas w ¿ywnoci (Sudan I, II, III i IV, paraRed, Rodamina B, Orange II) AFC Panel stwierdzi³, ¿e obecnie nie ma wystarczaj¹cych
danych niezbêdnych do przeprowadzenia pe³nej oceny ryzyka; powy¿sze dotyczy braku
zarówno danych toksykologicznych, jak te¿ oceny nara¿enia (niewiele danych odnonie
poziomu i zakresu wystêpowania omawianych barwników w ¿ywnoci). Jednak¿e istniej¹
dowody na to, ¿e Sudan I wykazuje dzia³anie genotoksyczne (in vivo oraz in vitro) oraz
kancerogenne dla szczurów i powinien byæ traktowany jako substancja potencjalnie rakotwórcza dla cz³owieka. Badania toksykologiczne Rodaminy B wskazuj¹, ¿e jest to barwnik
potencjalnie genotoksyczny oraz rakotwórczy. Dla barwników: Sudan II, Sudan III, Sudan
IV, para-Red brak jest jednoznacznych wyników badañ, jednak¿e ze wzglêdu na podobieñstwo budowy tych barwników do Sudanu I nale¿y przypuszczaæ, ¿e mog¹ one wykazywaæ
dzia³anie genotoksyczne i kancerogenne. W przypadku barwnika Orange II dzia³anie genotoksyczne nie mo¿e byæ wykluczone, natomiast wyniki badañ kancerogennoci nie pozwalaj¹ na wyci¹gniêcie jakichkolwiek wniosków.
Aby zapobiec wprowadzaniu ¿ywnoci zawieraj¹cej niedozwolone barwniki na rynek
Wspólnoty, Komisja Europejska wyda³a decyzjê 2003/460/WE z dnia 20 czerwca 2003 r.
w sprawie rodków nadzwyczajnych dotycz¹cych chili i produktów zawieraj¹cych chili [1].
Ww. decyzja ustanawia zakaz przywozu suszonych i mielonych owoców z rodzaju Capsicum (np. chili, papryka s³odka) do krajów Wspólnoty, chyba ¿e sprawozdanie analityczne
towarzysz¹ce przesy³ce stwierdza nieobecnoæ barwnika Sudan I. W przypadku braku ta-
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kiego sprawozdania importer musi poddaæ produkt badaniu maj¹cemu wykazaæ nieobecnoæ ww. barwnika. Do czasu otrzymania sprawozdania analitycznego, produkt zostaje zatrzymany pod nadzorem urzêdowym. Kraje Cz³onkowskie zosta³y równie¿ zobowi¹zane do
wyrywkowego pobierania próbek i analizy chili oraz innych suszonych, sproszkowanych
owoców z rodzaju Capsicum, podczas kontroli granicznej  importu (niezale¿nie od do³¹czonego wiadectwa analizy) lub ju¿ znajduj¹cych siê w obrocie. W celu unikniêcia wprowadzania zafa³szowanych produktów do ³añcucha ¿ywnociowego, wszystkie partie w których wykryto obecnoæ barwnika Sudan I musz¹ zostaæ zniszczone.
rodki podjête na mocy ww. decyzji 2003/460/WE rozszerzono w 2004 roku na barwniki Sudan II, III i IV oraz objêto nimi równie¿ przyprawê curry [2]. Obecnie obowi¹zuje
Decyzja Komisji 2005/402/WE z dnia 23 maja 2005 r. [3].
Zgodnie z ww. decyzj¹, kontrol¹ w zakresie obecnoci barwników Sudan I, II, III i IV
musz¹ byæ objête nastêpuj¹ce produkty przeznaczone do spo¿ycia przez ludzi:
 papryka chili z rodzaju Capsicum, suszona, kruszona lub mielona,
 przyprawa curry w jakiejkolwiek formie,
 kurkuma suszona, rozgniatana lub mielona,
 olej palmowy nierafinowany (virgin palm oil).
Zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem Unii Europejskiej [5], ¿ywnoæ nie mo¿e zawieraæ
barwników niedozwolonych. W wietle przepisów obliguj¹cych producentów do wprowadzania na rynek ¿ywnoci bezpiecznej i niezafa³szowanej, w gestii poszczególnych krajów
cz³onkowskich pozostawiono decyzjê o podjêciu badañ ¿ywnoci w kierunku obecnoci
barwników niedozwolonych innych ni¿ Sudan I, II, III i IV.
G³ówny Inspektor Sanitarny podj¹³ decyzjê, aby w Polsce badaniami w zakresie barwnika para-Red obj¹æ paprykê chilli oraz przyprawê curry, czyli te produkty, które s¹ badane
na obecnoæ barwników z grupy Sudanu. Badaniu mog¹ podlegaæ równie¿ produkty gotowe do spo¿ycia (np. sosy, chipsy), je¿eli istnieje podejrzenie, ¿e mog¹ zawieraæ niedozwolone barwniki.
Badania obecnoci barwników niedozwolonych w papryce i curry s¹ wykonywane dwiema metodami: HPLC o granicy wykrywalnoci 0,5-1 mg/kg lub LC/MS/MS o granicy wykrywalnoci 10-20 mg/kg. Ze wzglêdu na fakt, ¿e w produktach gotowych do spo¿ycia
z dodatkiem przypraw lub w mieszankach przypraw, gdzie np. papryka stanowi tylko czêæ
produktu, zawartoæ barwników niedozwolonych jest niewielka, do badañ tych produktów
znajduje zastosowanie wy³¹cznie metoda LC/MS/MS.
Niezale¿nie od dzia³añ podjêtych przez organy urzêdowej kontroli, nale¿y podkreliæ,
¿e od 1 stycznia 2005 r. przedsiêbiorców obowi¹zuje zasada traceability  identyfikowalnoci produktów [5]. Producenci powinni posiadaæ udokumentowane informacje na temat
sk³adników u¿ytych do produkcji wyrobu gotowego, tak aby w przypadku stwierdzenia np.
obecnoci barwników niedozwolonych w przyprawie mo¿liwe by³o wycofanie ca³ej partii
produktów z dodatkiem tej przyprawy.
Komisja Europejska opracowa³a dokument przypominaj¹cy przedsiêbiorcom o ich obowi¹zkach wynikaj¹cych z prawa unijnego. S¹ oni odpowiedzialni za bezpieczeñstwo produktów
wprowadzanych przez nich na rynek i musz¹ zapewniæ identyfikowalnoæ produktów. Je¿eli
maj¹ powody s¹dziæ, ¿e ich ¿ywnoæ nie jest bezpieczna, powinni bezzw³ocznie powiadomiæ w³aciwe w³adze i wycofaæ tê ¿ywnoæ z obrotu. Producenci s¹ te¿ zobowi¹zani do wspó³pracy z w³aciwymi w³adzami w podejmowaniu dzia³añ maj¹cych na celu zmniejszanie ryzyka.
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KONTROLA ¯YWNOCI W ZAKRESIE NIEDOZWOLONYCH BARWNIKÓW
W niniejszym artykule przedstawiono dane dotycz¹ce obecnoci barwników niedozwolonych w ¿ywnoci na terenie Unii Europejskiej. Informacje odnonie rynku Unii Europejskiej pochodz¹ z Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach ¯ywnociowych i rodkach ¯ywienia Zwierz¹t (RASFF) [6, 7], natomiast informacje w zakresie
kontroli ¿ywnoci w Polsce uzyskano z punktu kontaktowego RASFF mieszcz¹cego siê
w G³ównym Inspektoracie Sanitarnym.
Ta b e l a I .

Liczba zg³oszeñ dotycz¹cych obecnoci barwników niedozwolonych w ¿ywnoci
(system RASFF)
The number of notifications concerning illegal dyes presence in food (RASFF system)
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W tabeli I przedstawiono liczbê zg³oszeñ w systemie RASFF o stwierdzeniu obecnoci
barwników niedozwolonych w ¿ywnoci w okresie od maja 2003 roku do koñca marca
2006 roku. Zg³oszenia dotyczy³y nastêpuj¹cych barwników: Sudan I- IV, para-Red, Rodamina B, Orange II, Sudan czerwony 7B, ¯ó³cieñ mas³owa, Czerwieñ toluidynow¹, Biksyna.
Ten ostatni barwnik jest dozwolony do niektórych rodków spo¿ywczych, jednak¿e nie jest
dozwolony do przypraw, w których jest stwierdzany.
Na podstawie danych z tabeli I mo¿na stwierdziæ, ¿e liczba zg³oszeñ dotycz¹cych obecnoci barwników niedozwolonych wykazuje tendencjê spadkow¹. Wzmo¿ona kontrola ¿ywnoci w ww. zakresie w krajach Unii Europejskiej oraz misje Komisji Europejskiej - Food
and Veterinary Office (FVO) w krajach produkuj¹cych przyprawy spowodowa³y zmniejszenie liczby przypadków zafa³szowañ ¿ywnoci niedozwolonymi barwnikami.
W tabeli II przedstawiono liczbê zg³oszeñ w systemie RASFF w odniesieniu do produktów zawieraj¹cych barwniki niedozwolone. Najczêciej stwierdzano obecnoæ barwników
niedozwolonych w produktach chili (w rozumieniu decyzji Komisji 2005/402/WE), przyprawie curry oraz sosach i produktach przetworzonych zawieraj¹cych chili lub curry. Kolejnym produktem czêsto fa³szowanym przez dodatek barwników niedozwolonych by³ olej
palmowy.
Tabela III przedstawia dane odnonie rodzaju barwników niedozwolonych stwierdzanych w ¿ywnoci. W grupie produktów obejmuj¹cej chili, curry oraz sosy i produkty przetworzone zwieraj¹ce chili lub curry stwierdzano g³ównie obecnoæ barwników Sudan I oraz
Sudan IV. Podobne barwniki stwierdzano równie¿ w kurkumie. Olej palmowy by³ fa³szowany g³ównie przez dodatek barwnika Sudan IV. Mo¿na stwierdziæ, ¿e ¿ywnoæ jest kwe-
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Liczba zg³oszeñ w systemie RASFF w odniesieniu do rodzaju rodków spo¿ywczych
zawieraj¹cych barwniki niedozwolone.
The number of RASFF notifications in relation to foodstuffs containing illegal dyes
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Rodzaje barwników niedozwolonych stwierdzanych w poszczególnych rodkach spo¿ywczych
The kinds of illegal dyes founded in different product category
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stionowana g³ównie za obecnoæ barwników Sudan I, Sudan IV oraz para-Red; pozosta³e
barwniki niedozwolone s¹ rzadziej dodawane do rodków spo¿ywczych.
Je¿eli chodzi o pochodzenie ¿ywnoci zafa³szowanej barwnikami Sudan I-IV, produkty
chili, przyprawa curry oraz produkty przetworzone zawieraj¹ce chili lub curry pochodz¹
g³ownie z Indii, Turcji, Pakistanu i Egiptu. Kurkuma z dodatkiem ww. barwników jest produkowana g³ównie w Indiach, natomiast zafa³szowany olej palmowy pochodzi z krajów
afrykañskich: Ghany i Nigerii.
Jedna trzecia ¿ywnoci zafa³szowanej barwnikiem para-Red zosta³a zaimportowana do
Unii Europejskiej z Federacji Rosyjskiej lub z terenu by³ego ZSRR. Odnonie pozosta³ej
czêci zg³oszeñ rodków spo¿ywczych zawieraj¹cych ww. barwnik brak jest danych dotycz¹cych pochodzenia produktu.
Zg³oszone w systemie RASFF powiadomienia dotycz¹ce rodków spo¿ywczych zawieraj¹cych niedozwolone barwniki pochodzi³y z ró¿nych krajów Unii Europejskiej, wprowadzaj¹cych te produkty na rynek Wspólnoty.
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Zgodnie z kolejnymi decyzjami Komisji Europejskiej, Polska, podobnie jak i pozosta³e
kraje wspólnoty podjê³a kontrolê ¿ywnoci w zakresie obecnoci barwników Sudan I-IV.
Ta b e l a I V.

Kontrola chili oraz curry w Polsce w zakresie barwników Sudan I-IV  2005 r.
i I kwarta³ 2006
Official control of chilli and curcuma in Poland in the range of Sudan I-IV  2005
and first quarter of 2006
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W tabeli IV przedstawiono liczbê partii produktów chili oraz curry skontrolowanych
w Polsce w 2005 r. i I kwartale 2006 r. Ogó³em skontrolowano 1835 partii; za obecnoæ
ww. barwników niedozwolonych zakwestionowano 9 partii produktów.
Ta b e l a V.

Kontrola chili oraz curry w Polsce w zakresie barwników Sudan I-IV  2005 r.
i I kwarta³ 2006 r.  produkty zakwestionowane
Official control of chilli and curcuma in Poland in the range of Sudan I-IV  2005
and first quarter of 2006  products containing illegal dyes
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Tabela V zawiera dane dotycz¹ce partii ¿ywnoci, w których stwierdzono barwniki
z grupy Sudanu. Najwiêcej przypadków (5 z 9) dotyczy³o papryki chili zawieraj¹cej mieszaninê barwników Sudan I i IV, co potwierdza tendencjê zaobserwowan¹ na terenie Unii
Europejskiej.
W ramach urzêdowej kontroli ¿ywnoci w Polsce, w 2005r. i w pierwszym kwartale
2006 r., przebadano w zakresie obecnoci barwnika para-Red nastêpuj¹ce produkty: paprykê s³odk¹, ostr¹ oraz chili, przyprawê curry, kurkumê, mieszanki przypraw, sosy (tabasco,
s³odko-kwany). W ¿adnej z 357 zbadanych próbek nie stwierdzono obecnoci barwnika
para-Red.
WNIOSKI
1. Zafa³szowanie ¿ywnoci niedozwolonymi barwnikami sta³o siê problemem wymagaj¹cym podjêcia skoordynowanych dzia³añ we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
2. Jakkolwiek obserwuje siê tendencjê do zmniejszania siê liczby zg³oszeñ o obecnoci
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barwników Sudan I-IV oraz para-Red w ¿ywnoci, nale¿y liczyæ siê z mo¿liwoci¹ fa³szowania ¿ywnoci innymi barwnikami niedozwolonymi.
3. Celowa jest kontrola ¿ywnoci w zakresie obecnoci barwników niedozwolonych,
zarówno przez organa urzêdowej kontroli ¿ywnoci jak i przez producentów ¿ywnoci.
J. Gajda, A. witka, K. Kuma, J. Jarecka
SUDAN AND OTHER ILLEGAL DYES  FOOD ADULTERATION
Summary
As foodstuffs adulterated by illegal dyes, such as Sudan I, II, III I IV, para-Red, have appeared on
the European Union market, the emergency measures to eliminate this problem have been taken. The
illegal dyes are added to dried, ground chilli, curry, curcuma and to palm oil. These products are
imported from countries outside the EU. The adulteration concerns also ready to eat products which
contain the ingredients mentioned above.
Apart from the adulteration, the presence of illegal dyes in foodstuffs can be a threat to consumers health.
In 2003 -2005 three Commission Decisions on emergency measures regarding some products
which can contain illegal dyes were published. Since May 2003 to March 2006, 651 notifications on
food adulteration by illegal dyes were sent to the RASFF system.
As a result of the taken measures, the number of notifications have decreased.
The possibility of food adulteration by illegal dyes different from the ones which are used now are
considered. This is the reason why the continuation of food control and cooperation between official
control authorities and food producers are necessary.
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