
          ЗАХАРНИ АЛКОХОЛИ – ПОЛЗИ, СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ И КАЛОРИЙНОСТ 
 

 
Подсладител  Биологична активност 

 

Докладвани странични 

ефекти 

Калорийност 

ЕРИТРИТОЛ Некалоричен  

Негликемичен  

Некариесогенни  

Висока храносмилателна 

толерантност  

Почистител на свободни радикали 

Неацидогенност  

Антиоксидативни и ендотелни 

защитни свойства 

Увеличава малабсорбцията на 

фруктоза  

Не се наблюдава  

Симптомите на 

прекомерна консумация 

са метеоризъм и 

разхлабване 

0-0,2 kcal/g 

КСИЛИТОЛ Нисък гликемичен индекс 

Некариесогенен, подобрява здравето 

на зъбите  

Увеличава производството на слюнка, 

което помага при лечение на 

ксеростомия (суха уста) 

Предпазва слюнчените протеини, има 

протеин-стабилизиращ ефект  

Подобрява миризмата на дъха  

Намалява инфекциите в устата и 

назофаринкса  

Антикетогенно – намалява нивата на 

мастни киселини без серум и 

подобрява периферното използване 

на глюкоза  

Благоприятства усвояването на 

калций и витамини от група В 

Инхибира растежа на дрожди, 

включително Candida albicans 

Намалява риска от развитие на отит 

при деца  

Помага за поддържане на здрава 

чревна функция 

Временна лаксация и 

стомашно-чревен 

дискомфорт 

2,4 kcal/g 

СОРБИТОЛ 

 

Намалена калорична стойност Нисък 

гликемичен индекс Некариесогенни 

Осмотична диария в 

резултат на чревна 

малабсорбция, когато 

погълната доза е по-

голяма от 50 g на ден  

Консумацията на 20-30 

g/ден води до болки в 

корема 

2,4 kcal/g 



          ЗАХАРНИ АЛКОХОЛИ – ПОЛЗИ, СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ И КАЛОРИЙНОСТ 
 

 
МАЛТИТОЛ Намалена калорична стойност  

Нисък гликемичен индекс 

Некариесогенни  

Увеличава минералната бионаличност 

при хора и плъхове  

Комбинацията с късоверижни 

фруктоолигозахариди във 

формулировки на хранителни 

продукти без захар води до по-ниски 

гликемични реакции след хранене 

Подуване на корема и 

слабителен ефект при 

консумация в големи 

количества 

2,4 kcal/g 

МАНИТОЛ 

 

Нисък калориен индекс  

Намалява повишаването на нивата на 

кръвната глюкоза и инсулин 

Некариесогенни  

При вдишване помага при слуз и 

кашлица при астматици и други 

хиперсекреторни болести 

В количества по-големи 

от 20 mg/kg телесно тегло 

може да причини коремна 

болка, прекомерно газове 

(метеоризъм), редки 

изпражнения или диария 

1,6 kcal/g 

ЛАКТИТОЛ Намалена калорична стойност 

Некариесогенни  

Увеличава растежа на пробиотичните 

бактерии  

Намалява популацията на гнилостните 

бактерии  

Намалява чревното pH  

Роля при лечението на 

енцефалопатия и запек  

Увеличава минералната бионаличност 

при хора и плъхове 

Подуване на корема и 

метеоризъм след прием 

на повече от 20 g в 

еднократна доза 

2,6 kcal/g 

 


