
Kumaryna to naturalna substancja zapachowa. Wyst´pu-

je w niektórych roÊlinach, g∏ównie trawach, a tak˝e w cy-

namonie. To w∏aÊnie kumaryna odpowiada za przyjemny

zapach Êwie˝ego siana. Jednak spo˝ywana w zbyt du˝ych

iloÊciach mo˝e uszkadzaç wàtrob´.

Tymczasem kumaryna znajduje si´

wielu produktach spo˝ywczych do-

st´pnych na naszym rynku. I nie

chodzi tu tylko i wy∏àcznie o cyna-

mon jako przypraw´. Ciastka, pier-

niki, p∏atki Êniadaniowe, gumy do

˝ucia, gotowe dania dla niemowlàt 

i ma∏ych dzieci, herbaty – te wszys-

tkie produkty, do których wyrobu

u˝yto cynamonu, kryjà w sobie ku-

maryn´. Aby sprawdziç, ile tej sub-

stancji znajduje si´ w kon-

kretnych produktach zakupionych w pols-

kich sklepach, „Âwiat Konsumenta” zleci∏

ich badania akredytowanemu laborato-

rium w Niemczech. 

Limit przekroczony

Kumaryna znajduje si´ w najwi´kszych iloÊciach w cyna-

monie cassia (Cinnamomum cassia). Ten gatunek pochodzi 

z Chin. Jest taƒszy i uznawany za gorszy od cynamonu

cejloƒskiego (Cinnamomum zeylanicum), w którym znajduje

si´ znacznie mniej kumaryny. Problem w tym, ˝e wi´k-

szoÊç cynamonu w naszych sklepach to cynamon cassia.

Nawet jeÊli ktoÊ chcia∏by znaleêç cynamon cejloƒski i wi´-

cej za niego zap∏aciç, ma ma∏e szanse na osiàgni´cie swego

celu, bo z regu∏y producenci nie podajà na opakowaniach,

jaki gatunek cynamonu nam oferujà.

Badania nad toksycznoÊcià kumaryny

prowadzone sà ju˝ od kilkudziesi´ciu lat.

Kiedy w badaniach na zwierz´tach

okaza∏o si´, ˝e zwiàzek ten uszka-

dza wàtrob´, wprowadzono za-

kaz dodawania kumaryny do ˝y-

wnoÊci jako aromatu – najpierw, 

w 1954 r. w Stanach Zjednoczo-

nych, a nied∏ugo potem w krajach

Europy. Zakaz zakazem, ale trzeba
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KUMARYNA

CYNAMONIE
w Niektóre odmiany cynamonu zawierajà du˝e iloÊci kumaryny 

– zwiàzku, który mo˝e uszkadzaç wàtrob´. SprawdziliÊmy, 
czy kumaryna znajduje sí  w ró˝nych produktach z cynamonem, 
a tak˝e w samych przyprawach z polskich sklepów.
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Co to jest cynamon?
Cynamon, popularna przyprawa, to nic innego jak
wysuszona kora cynamonowca. Cynamon mo˝na
kupiç w postaci zwini´tych (wskutek suszenia)
kawa∏ków kory lub jako zmielony proszek.



zdawaç sobie spraw´ z tego, ˝e kumaryna wyst´puje w nie-

których roÊlinach w sposób naturalny. I to nie tylko w cyna-

monie. W przyprawie tej, owszem, jest jej najwi´cej, ale po-

nadto sporo kumaryny wyst´puje w bobie tonka do-

dawanym do perfum, a w mniejszych iloÊciach kumaryna

wykrywana jest w truskawkach, morelach, czereÊniach, ru-

mianku, sza∏wi, koprze i niektórych warzywach o jadal-

nych korzeniach. 

Zgodnie z unijnym prawem, obowiàzujàcym równie˝ 

w Polsce, w produktach spo˝ywczych maksymalna do-

puszczalna zawartoÊç kumaryny wynosi 2 mg/kg produk-

tu. Jedynie w przypadku cynamonu jako przyprawy nie

ma regulacji prawnych odnoÊnie limitu kumaryny. W ta-

beli na str. 26 przedstawiamy iloÊci ku-

maryny wykryte przez laboratorium 

w testowanych produktach. Okazuje si´,

˝e w ka˝dej próbce znajduje si´ kumary-

na. W przypadku herbat badaniu pod-

dano produkty suche, przed zaparze-

niem, wi´c prawdopodobnie do naparu

przedostanie si´ mniej kumaryny. Je-

dynie deser dla dzieci BoboVita jest

ca∏kowicie bezpieczny – w nim laborato-

rium wykry∏o tylko 0,6 mg/kg ku-

maryny, czyli poni˝ej dozwo-

lonego limitu. Równie˝ guma

do ˝ucia Big Red Cinnamon

mieÊci si´ w normie, po-

niewa˝ górna dopuszczalna

granica zawartoÊci kumaryny

w gumach jest wy˝sza ni˝ 

w pozosta∏ych produktach 

i wynosi 50 mg/kg. Tymcza-

sem w testowanej gumie ku-

maryny by∏o 5,1 mg/kg.

(Nie)bezpieczna
dawka

Mielony cynamon to inna

sprawa. IloÊci wykrytej ku-

maryny w badanych przez

nas opakowaniach by∏y bar-

dzo wysokie. I choç nie ma

regulacji prawnych dotyczà-

cych kumaryny w cynamo-

nie mielonym, to wykryte

wartoÊci sà alarmujàce. Nau-

kowcy wyliczyli bowiem maksymalnà bezpiecznà daw-

k´ kumaryny, jakà mo˝emy dziennie spo˝yç, czyli TDI 

(tolerable daily intake). Dla kumaryny dawka ta wy-

nosi 0,1 mg na kilogram masy cia∏a. Czyli osoba wa˝à-

ca 60 kg mo˝e bezpiecznie zjeÊç 6 mg kumaryny w cià-

gu dnia.

Z naszych

badaƒ wynika, ˝e

dawk´ t´ ∏atwo prze-

kroczyç, tym bardziej, ˝e

kumaryna trafia do naszych ˝o-

∏àdków z ró˝nych êróde∏. 

Szczególnie trzeba uwa˝aç, aby ma∏e dzieci nie

przekracza∏y dziennych bezpiecznych dawek kumaryny 

– dzieci wa˝à znacznie mniej ni˝ doroÊli, wi´c bardzo ∏atwo 

o przekroczenie limitu spo˝ycia kumaryny w ich przypad-

ku. Austriaccy eksperci wyliczyli, ˝e dziecko w wieku

przedszkolnym mo˝e zjeÊç maksymalnie 0,1 g cynamonu

cassia dziennie, dziecko w wieku szkolnym – 0,2 g, nato-

miast osoba doros∏a mo˝e bezpiecznie spo˝yç 0,5 g cyna-

monu tego gatunku. To niewiele – tyle zmieÊci si´ na

czubku ostrza no˝a. P∏aska ∏y˝eczka cynamonu to ju˝ 3 g,

czyli znacznie wi´cej ni˝ bezpieczna dawka. W wylicze-
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Komu szkodzi cynamon?
Na szkodliwe dzia∏anie kumaryny znajdujàcej sí  
w cynamonie i produktach z jego zawartoÊcià nara˝one sà
osoby na nià podatne. U nich kumaryna spo˝ywana regu-
larnie w niewielkich iloÊciach ju˝ po kilku tygodniach mo˝e
doprowadziç do uszkodzenia wàtroby. 
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Termin przydatnoÊci/
numer partii

11.2009/061106B4A

11.12.09/L840982.26

03.12.2008/L0612150138

11.2008/21.A.1

16.08.2008/10604228 11:10

03.2008/L623438620 13:13, 13:14

01/08/L6031 13:27

03.2008/S–1–L

21.11.2007/63250968B

13.06.2008/LP34722

40

Masa

20 g

15 g

15 g

15 g

190 g

30 g

80 g

36 g

250 g

400 g

26 g

ZawartoÊç
kumaryny

(mg/kg)

3710

2510

2370

2280

0,6

752

122

121

15,8

12,9

5,1

Nazwa

Cynamon mielony

Appetita

Kamis

Kotanyi

Prymat

Deser dla dzieci – mus jab∏kowy

BoboVita Szarlotka z cynamonem

Herbata z dodatkiem cynamonu*

Lipton Morocco
(mi´ta z przyprawami – 20,7%)

Tetley 
(herbata z jab∏kiem i cynamonem – 8%)

Herbapol (herbata cynamonowa – 5%)

Produkty zbo˝owe z cynamonem

Cini Minis (cynamon 0,5%)

Anna’s (pierniki)

S∏odycze z cynamonem

Big Red Cinnamon (guma do ˝ucia)

Badania na zlecenie miesi´cznika „Âwiat Konsumenta” wykona∏o akredytowane laboratorium w Niemczech

Wykorzystywanie wyników w publikacjach oraz do celów marketingowych tylko za pisemnà zgodà Wydawcy 

Wyniki dotyczà badanych partii produktów

Wszelkie prawa zastrze˝one

Maksymalna dopuszczalna zawartoÊç kumaryny w produktach spo˝ywczych wynosi 2 mg/kg produktu, 
a w gumach do ˝ucia 50 mg/kg. W przypadku cynamonu jako przyprawy nie ma natomiast regulacji prawnych odnoÊnie limitu
kumaryny.

* W przypadku herbat zawartoÊç kumaryny odnosi si´ do produktu suchego, przed zaparzeniem



równie˝ nad tym, by ostatecznie potwierdziç skutecznoÊç

cynamonowych leków w obni˝aniu poziomu cukru we

krwi. DziÊ nie ma jeszcze stuprocentowej pewnoÊci, czy

one dzia∏ajà. Z tego powodu oraz z powodu kumaryny

prof. Reinhard Kurth, szef Niemieckiego Instytutu ds.

Leków i Produktów Medycznych radzi diabetykom, by

zrezygnowali ze stosowania preparatów na bazie cyna-

monu. 

Cynamonowy alarm

Ca∏a afera z kumarynà wybuch∏a w zesz∏ym roku u na-

szych zachodnich sàsiadów. Cynamon znalaz∏ si´ na pier-

wszych stronach gazet po tym, jak w grudniu 2005 r. in-

spektorat w Münster zajmujàcy si´ kontrolà jakoÊci pro-

duktów znajdujàcych si´ na niemieckim rynku uzyska∏

zaskakujàce wyniki badaƒ wypie-

ków z cynamonem. Wtedy po raz

pierwszy okaza∏o si´, ˝e zawartoÊç

kumaryny w Êwiàtecznych pier-

nikach i ciastkach z dodatkiem

cynamonu przekracza dopuszczal-

nà prawem norm´ a˝ czterdzies-

tokrotnie. W styczniu inspektorat

poinformowa∏ o wynikach odpo-

wiednie urz´dy oraz producentów.

Ministerstwo ds. Ochrony Kon-

sumentów zleci∏o oszacowanie

ryzyka dla konsumentów spo˝y-

wajàcych cynamon. Prace naukow-

ców trwa∏y, a na forum Unii

Europejskiej dyskutowano nad

interpretacjà normy okreÊlajàcej

górnà granic´ kumaryny w ˝yw-

noÊci. Tymczasem producenci rozpocz´li przygotowywa-

nie wypieków na Êwi´ta Bo˝ego Narodzenia. W tym okre-

sie na cynamonowe ciasteczka jest najwi´kszy popyt. Trze-

ba tu zaznaczyç, ˝e zmiana receptur kosztowa∏aby produ-

centów grube miliony, wi´c wykorzystujàc fakt, ˝e in-

spekcje w Niemczech zwleka∏y z decyzjà wycofania pro-

duktów przekraczajàcych norm´ kumaryny, 

niach tych wzi´to pod uwag´ 50% TDI, gdy˝ kumaryn´

zjadamy wraz z ró˝nymi produktami. I nie tylko

zjadamy…

No w∏aÊnie, kumaryna znajduje si´ w du˝ych iloÊciach nie

tylko w ˝ywnoÊci, ale i w kosmetykach. Co wi´cej, z kos-

metyków jeszcze ∏atwiej wch∏ania si´ do naszego organiz-

mu ni˝ z jedzenia. Wed∏ug badaƒ z 1997 r. przeci´tny

Amerykanin wch∏ania z kosmetyków a˝ 1,2 mg kumaryny

dziennie. Dlatego tym bardziej powinniÊmy ograniczaç

jedzenie cynamonowych produktów. Eksperci radzà, by po

takie przysmaki si´gaç nie cz´Êciej ni˝ raz w tygodniu. 

Na wi´ksze od przeci´tnej dawki kumaryny nara˝eni sà

diabetycy stosujàcy leki na bazie cynamonu. Cynamon ma

prawdopodobnie w∏aÊciwoÊci obni˝ajàce poziom cukru we

krwi. Od niedawna na rynku dost´pne sà dla nich ró˝nego

rodzaju preparaty z cynamonem. Uczeni z Münster 

w Niemczech obliczyli, ˝e w wraz z cynamonem cassia 

w tabletkach pacjenci wprowadzajà do organizmu do-

datkowe 18 mg kumaryny dziennie, co odpowiada 0,3 mg

na kilogram masy cia∏a cz∏owieka wa˝àcego 60 kg. Ju˝

sama ta wartoÊç znacznie przekracza dopuszczalnà bez-

piecznà dawk´ kumaryny, pomijajàc inne sk∏adniki

diety zawierajàce t´ substancj´. Urz´dy kon-

trolne w Niemczech wykry∏y w tabletkach 

dla diabetyków zawartoÊci od 2100 do 

4400 mg/kg kumaryny. Co wi´cej, trzeba 

tu zwróciç uwag´ na fakt, ˝e podczas kuracji

takimi preparatami kumaryn´ spo˝ywa si´

regularnie przez d∏u˝szy czas, co oczywiÊcie

pot´guje jej szkodliwe dzia∏anie. Niestety

naukowcy nie znajà jeszcze odpowiedzi na

pytanie, czy cynamon cejloƒski – ten z je-

dynie Êladowymi iloÊciami kumaryny – rów-

nie˝ mo˝e obni˝aç poziom cukru u diabety-

ków. Badania wcià˝ trwajà. Badania trwajà

handel
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Ile cynamonu 
mo˝na jeÊç BEZPIECZNIE?
* 1 raz w tygodniu 1 porcja cynamonu, nie cz´Ê-

ciej – radzà specjaliÊci

* 0,1 mg/kg masy cia∏a – taka iloÊç zjedzonej
kumaryny w ciàgu dnia nie stwarza ryzyka
zdrowotnego, wi´ksza – mo˝e szkodziç 



wcià˝ pro-

dukowano ciastka boga-

te w t´ substancj´. Konsumen-

ci byli oburzeni: na og∏oszenie infor-

macji o zagro˝eniu zdrowotnym ze strony kumaryny

musieli czekaç wiele tygodni – dokument w tej sprawie

trafi∏ do powszechnej opinii dopiero we wrzeÊniu 2006 r.

– znacznie póêniej ni˝ powsta∏. A we wrzeÊniu by∏o ju˝ za

póêno, by do Êwiàt producenci

mogli zdà˝yç ze zmianà receptur. 

I na pó∏ki sklepowe trafi∏y znów

wypieki z kumarynà w iloÊci kilku-

dziesi´ciokrotnie wy˝szà ni˝ zezwa-

la prawo. – To urz´dowy skandal 

– grzmia∏ rzecznik niemieckiego

odpowiednika naszej Federacji Kon-

sumentów. 

W Êlad za badaniami niemieckimi

poszli Austriacy. Magazyn konsu-

mencki „Konsument” w grudniu

2006 r. opublikowa∏ wyniki testu na

zawartoÊç kumaryny w ró˝nych

produktach z austriackich sklepów.

I znów okaza∏o si´, ̋ e niemal wszys-

tkie testowane produkty zawiera∏y

t´ substancj´ w iloÊciach znacznie

przekraczajàcych norm´. „Wynik

testu przera˝a” – pisali eksperci aus-

triackiego „Konsumenta” i przy-

taczali cyfry, które wskazujà jedno-

znacznie: W tak ch´tnie jedzonych

przez dzieci cynamonowych ciaste-

czkach oraz p∏atkach Êniadanio-

wych, dozwolone limity kumaryny zosta∏y przekroczone

dziesi´cio-, a nawet dwudziestokrotnie. Wystarczy, by

przedszkolak zjad∏ jednà porcj´ takich p∏atków, 

a ju˝ zostanie przekroczona bezpieczna dzien-

na dawka kumaryny dla dziecka. 

Jak dziÊ wyglàda sytuacja z pro-

duktami z cynamonem w Niem-

czech, Austrii i innych krajach

Europy Zachodniej? Produkty

nie spe∏niajàce normy doty-

czàcej kumaryny nie zosta∏y

wycofane ze sklepów. Dlacze-

go? NiezgodnoÊci z normà

wyst´powa∏y na tak wielkà

skal´, ˝e z pó∏ek sklepowych

musia∏aby zniknàç znaczna wi´k-

szoÊç cynamonowych produktów.

Krytycy takiego stanu rzeczy, mi´dzy inny-

mi organizacja Foodwatch, zwracajà uwag´, ˝e to

jawne ∏amanie prawa. – Czy producentom to si´ podoba

czy nie, sprzeda˝ towarów zawierajàcych wi´cej kuma-

ryny ni˝ 2 mg/kg jest sprzeczna z prawem – t∏umaczà.

Producenci odpowiadajà, ˝e wed∏ug nich norma, o której

mowa, dotyczy jedynie aromatów jako dodatków do ˝y-

wnoÊci, a wi´c nie cynamonu, który jest przyprawà.

Ostatecznie spór zostanie rozstrzygni´ty w Brukseli,

gdzie aktualnie trwajà prace nad nowym aktem praw-

nym na temat aromatów. 
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Jak odró˝niç cynamon
cassia od cejloƒskiego?

* Laska cynamonu cassia ma doÊç grubà kor´
zwini´tà w rolk´.

* Laska cynamonu cejloƒskiego sk∏ada si´ 
z wielu drobnych warstw kory zwini´tych w rolk´;
przekrój poprzeczny przypomina przekrój cygara.

* JeÊli chodzi o mielony cynamon, to konsument raczej
nie rozpozna, czy ma do czynienia z cynamonem cas-
sia czy z cejloƒskim; cynamon z Cejlonu jest nieco
jaÊniejszy. 

* W smaku cynamon cejloƒski jest bardziej s∏od-
kawy i delikatny, a cassia ma smak ostrzejszy.

cynamon cejloƒski cynamon cassia

**



spo˝ywanej kumaryny. A wi´c osoby, które dawniej jad∏y

du˝o cynamonu, nie muszà si´ dziÊ martwiç. Wa˝ne tylko,

by nie si´gaç zbyt cz´sto po cynamon i po produkty z jego

dodatkiem.

Z drugiej strony eksperci ostrzegajà, by nie bagatelizowaç

alarmujàcych doniesieƒ o kumarynie. Efekty d∏ugotrwa-

∏ego codziennego jedzenia du˝ych iloÊci cynamonu nie sà

jeszcze znane. 

KUMARYNA W ˚YWNOÂCI – TEST
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Producenci w Niemczech obiecali

kilka miesi´cy temu tak zmieniç

receptury swoich wyrobów, by

stopniowo zmniejszaç w nich iloÊç

kumaryny. Docelowo jej zawartoÊç

ma nie przekraczaç 2 mg/kg. Czy

dotrzymali s∏owa? Aby si´ do-

wiedzieç, konsumenci muszà po-

czekaç na wyniki badaƒ organiza-

cji i gazet konsumenckich. Z na-

szego testu wynika, ˝e na rynek

polski wcià˝ trafiajà produkty 

z podwy˝szonà zawartoÊcià kuma-

ryny. Pozostaje tylko pytanie: dla-

czego w Polsce o kumarynie w ogó-

le si´ nie mówi?

Obawiaç si´ czy nie?

Jeszcze do niedawna sàdzono, ˝e

kumaryna nie tylko uszkadza

wàtrob´, ale i mo˝e wywo∏ywaç ra-

ka. Na szcz´Êcie si´ to nie potwierdzi∏o – ludziom z po-

wodu kumaryny rak nie grozi – donieÊli ostatnio nau-

kowcy. 

Wyglàda na to, ˝e na szkodliwe dzia∏anie kumaryny na

wàtrob´ nara˝eni sà te˝ nie wszyscy. Dlaczego jedni reagu-

jà na kumaryn´, a inni nie? Tego naukowcy jeszcze nie

potrafià wyt∏umaczyç. Na szcz´Êcie dla nas, uszkodzenia

wywo∏ane w wàtrobie cofajà si´, gdy zmniejszymy iloÊç

Eksperymenty
na psach
W 1967 r. naukowcy opublikowali szokujàce wy-
niki eksperymentu na psach. 

Badano psy podajàc im codziennie du˝e dawki kuma-
ryny. Psy karmione kumarynà w iloÊci 100 mg/kg masy
cia∏a umiera∏y po okresie od dziewi´ciu do 16 dni. Spo-
Êród trzech psów, które dostawa∏y kumaryn´ w iloÊci
50 mg/kg/masy cia∏a, jeden zdech∏ po 35 dniach. Na-
tomiast u trzech psów karmionych 25 mg/kg/masy
cia∏a zaobserwowano ˝ó∏taczk´ i znaczne uszkodzenia
wàtroby.


