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Еруковата киселина е естествен растителен токсин. Тя е мононенаситена омега-9
мастна киселина. Съдържа се в рапичното и синапено масло. Било е установено, че
синапеното масло е неподходящо за консумация от човека, което се дължи на високото
съдържание на ерукова киселина [1], [2], [3].
Епидемиологични проучвания показват, че в региони, където синапено масло
все още се използва по традиционния начин (в суров вид, нерафинирано), има по-голям
брой сърдечно-съдови заболявания [4].
Според Регламент (ЕИО) № 315/93 на Съвета, който се отнася за установяване
на общностни процедури относно замърсителите в храните, еруковата киселина е
естествен растителен токсин, който е замърсител.
Tя влияе неблагоприятно на сърдечната тъкан [5], абсорбира се от миокардната
тъкан и не метаболизира [6]. Поради тази причина има законодателна рамка, относно
допустимите

количества

ерукова

киселина.

Според

Директива

76/621/ЕИО

равнището на еруковата киселина в комбинирани хранителни продукти, към които са
добавени масла, мазнини или смеси от тях, изчислено върху общото

равнище на

мастните киселини в мастния компонент, не може да бъде по-голямо от 5%.
С Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията са определени максимално
допустимите количества на замърсителите в храните. С Директива 76/621/EEC на
Съвета е определено максимално допустимо количество за ерукова киселина в маслата
и мазнините, предназначени за пряка консумация от човека и в храни, съдържащи
добавени масла и мазнини.

1

С цел да бъде опростено законодателството

максимално допустимите

количества за ерукова киселина се регламентират с изменение на Регламент (ЕО)
№ 1881/2006, а Директива 76/621/ЕИО на Съвета, следва да бъде отменена.
Важно е да се отбележи, че целесъобразността за наличието на максимално
допустимо количество на еруковата киселина е била подчертана от Научният комитет
по храните в свое становище от 17 септември 1993 г. относно важните изисквания
при храните за кърмачета и преходните храни. „Преходните храни“са храни,
предназначени за специфична хранителна употреба от кърмачета при въвеждането
на подходящи допълнителни храни и които представляват основната течна храна от
прогресивно увеличаващото се разнообразие на храните при тези деца.
В приложението за изменение на Регламент (ЕО) № 1881/2006 се добавя следният
раздел 8 „Естествено присъстващи растителни токсини“ .
„Раздел 8: Естествено присъстващи растителни токсини
Храни
Максимално допустими количества*
(g/kg)
8.1

Ерукова киселина

8.1.1
Растителни масла и мазнини
8.1.2

50

Храни, съдържащи добавени
растителни масла и мазнини, с

50

изключение на храните, посочени в
точка 8.1.3
8.1.3

Храни за кърмачета и преходни
храни

10

(*) Максимално допустимото количество се отнася до количеството ерукова киселина, изчислено в
общото количество мастни киселини в мазнинния компонент на храната.“
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