
 

 های مجاز و جایگزین برای استفاده کلیه صنوف رنگ

 های طبیعی با شناسه و مجوز  کلیه رنگ

 ملی ایراناستاندارد 

 : رنگ های طبیعی جایگزین 

 ، زردچوبه، پاپریکازعفران، گل رنگ    

انواع عصاره طبیعی سبزیجات ومیوه ها یا پودر آنها 

مانند اسفناج، چغندر، گوجه فرنگی، تمشک، توت 

 سیاه، شاه توت، توت فرنگی،انگورسیاه، آلبالو،

 ، بلوبریانبه هویج ،

 عصاره انواع مرکبات

 ، کاراملکاکائو ، قهوه

 توجه

های طبیعی  قبل از مصرف رنگ

گزین باید اطمینان کامل از تقلبی جای

 حاصل شود. نبودن آن

 

 

 

ــن پیشــنهاد راهبــردی در مهــم تری

ایــن زمینــه، افزایــش آگاهــی صنــف 

 نتولیدکننــدگان و مصــرف کننــدگا

نســبت بــه عــوارض بــه کارگیــری 

مصنوعــی و اقدامــات ی رنــگ هــا

 باشد. اجرایــی می

 

 بیایید تالش کنیم

 برای تامین امنیت غذایی 

 برای سالمتی خود 

 آینده فرزندانمان برای 

یی  سالم   فردایی    ربای   ایمن   غذا

 

 

 

 

 معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کاشان



  هشدار

های مصنوعی  رنگ با توجه به اهمیت اثرات سوء

صرف مباید از  محیط زیست و مت انسانسال بر خوراکی

 گردداجتناب ی یآن در مواد غذا

 

 

 مصنوعی مضرات مصرف رنگ های
 در اثر مصرف بی رویه و طوالنی روز سرطانب 

 و کلیوی کبدی های بیماری 

 بدن ایمنی سیستم تضعیف 

 فشار خون ایجاد 

 خواب در لاختال 

 و آسم کهیریجاد آلرژی، ا 

  اختالل درDNA 

 و سقط جنین کودک نجاریبروز ناه 

  کودکان هوشی بضریکاهش 

 اختــاالت رفتــاری و بیــش فعالــی در کــودکان 

  قدرت تمرکز کودکانکاهش 

 خطرزایی برای موجودات آبزی و سایر موجودات 

 

 نوف مختلفصابل توجه ق

 تهیه نان های خشک روغنی، شیرمال های کارگاه ،

 دونات، پیراشکی

 :تر انواع شیرینی های خشک و قنادی 

  هادر انواع غذا: رستوران 

 عرقیاتو  نوشیدنی هاهای تهیه شربت ها،  کارگاه 

 گیاهی

 رگاه های تهیه بستنی وفالوده: در انواع بستنی، کا

 فالوده

 کارگاه های تهیه سوهان و قند حبه ای 

 پروتینی: در مراکز تهیه و فروش فراورده های      

 انواع جوجه کباب، کت وبال مرغ و...

  کارگاه های تهیه ترشی ها، فراورده های میوه ای

 ترش، لواشک ها

 کارگاه های تهیه آجیل 

 

 

 کلیه رنگ های مصنوعی خوراکی

 برای عموم صنوف

 ممنوع می باشد

 

 

در کارخانجات  فقط رنگ های مصنوعی خوراکی

 مصرف رنگمجاز بودن  مشروط به صنایع غذایی

 بر اساس استاندارد ملی ایران در آن محصول

 استفاده شود. مسئول فنی می تواند و با حضور


