رنگ های طبیعی و سنتزی
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معاونت غذا و دارو

يك ماده افزودني ،مادهاي با عملكرد تكنيكي و كاربردي خاص است كه به صورت خود خواسته ،در مقادير
مشخص ،با استفاده از يك روش تعيين شده و براي هدفي خاص به مواد غذايي اضافه ميشود .در حال حاضر
سازمان غذا و داروي آمريكا 32،ماده را در اين گروه قرار داده كه از آن جمله ميتوان به موادي چون
آنتياكسيدانها ،رنگها ،طعم دهندهها ،شيرين كنندههاي بدون كالري ،مواد كلوخه اي كننده و امولسيفايرها اشاره
كرد .توليد كنندگان مواد غذايي معمولا از مواد افزودني غذايي در غذاها و نوشيدني هاي مختلف براي افزايش
طعم  ،شكل ظاهري و طعم استفاده مي كنند .از آنجا كه جنبه بصري نقش مهمي در انتخاب محصولت غذايي
توسط مصرف كنندگان دارد ،رنگ يكي از مهمترين افزودنيهاي مواد غذايي و نوشيدني در نظر گرفته مي شود
.استفاده وسيع از رنگها در مواد غذايي به دليل جذابيت و بازارپسندي ،تحريك اشتهاي مصرف كنندگان و
ترغيب آنها به خريد و همچنين جبران رنگ از دست رفته در زمان نگهداري يا فرآيند غذا از ديرباز مورد توجه
بسياري از توليدكنندگان مواد غذايي بوده است .طبق تعريف استاندارد ملي ايران "،رنگ خوراكي يك ماده
افزودني است كه جهت ايجاد ،حفظ و يا تشديد رنگ ماده غذايي به كار مي رود؛ همچنين درمخلوط با مواد
غذايي و افزودني هاي آن مانند طعم دهنده ها ،اسيدها و يا ديگر مواد تشكيل دهنده آن ،واكنش شيميايي نداده و
بدون تغيير باقي بماند".
از نظر منشأ توليد ،رنگها در دو گروه كلي طبيعي و مصنوعي قرار مي گيرند؛ رنگهاي طبيعي از لحاظ خواص
تعذيهاي و درماني مطلوبترين گزينه مصرفي در صنعت هستند؛ اما به دليل قدرت رنگ كنندگي كمتر در مقايسه با
رنگهاي مصنوعي ،بايد به مقدار بيشتري مصرف شوند .همچنين به دليل پايداري كمتر در مقابل تغييرات ، pH
درجه حرارت و شرايط محيطي به سرعت تجزيه مي شوند .بنابراي استفاده از اين رنگ ها در صنعت فراوري مواد
غذايي مستلزم فرآوري و انجام اصالحات در ساختار آنها است .مهمترين رنگهاي طبيعي مورد استفاده در صنايع
غذايي عبارتند از زعفران ،زردچوبه ،كارامل ،لوتئين ،روناس ،كلروفيل ،آنتوسيانين و مالت.
رنگهاي مصنوعي تركيباتي هستند كه در نتيجه سنتز مواد آلي به دست ميآيند و دامنه كاربرد آنها نامحدود بوده و
در صنايع رنگرزي ،داروسازي ،بيولوژي ،غذايي و  ...استفاده مي شوند
در حال حاضر در ايران ،هفت نوع رنگ مصنوعي خوراكي توسط كميته هاي استاندارد مواد غذايي جهت كاربرد
در فرمولسيون هاي غذايي مجاز شناخته شده است كه عبارتند از كارمويزين ،سانستيلو ،كينولين يلو ،برليانتبلو،
اينديگوتين ،آلورارد و پونسيو .همان گونه كه پيشتر اشاره شد ،رنگ يك مولفه كليدي براي افزايش اشتها و
جذب مصرف كنندگان به سمت غذاها و نوشيدني ها است .براي دستيابي به ويژگيهاي خاصي از جمله هزينه
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كمتر  ،بهبود ظاهر  ،افزايش شدت و ثبات بيشتر رنگ ،توليدكنندگان مواد غذايي ترجيح مي دهند بيشتر از رنگ
هاي مصنوعي در فراوري مواد غذايي استفاده كنند .غذاها و نوشيدني هاي متنوع موجود در بازار ممكن است
حاوي برخي از رنگ هاي مصنوعي غيرمجاز و ميزان بيش از اندازه رنگ هاي مصنوعي مجاز باشد.
با افزايش سريع استفاده از رنگهاي شيميايي اثرات آنها بر كيفيت مواد غذايي و سالمتي مصرفكنندگان مورد توجه
قرارگرفت و اين امر منجر به وضع قوانين زيادي در سراسر جهان در مورد استفاده از آنها شد ،به گونه اي كه در
آمريكا استفاده مجاز از رنگهاي سنتتيك از  ۷۰۰به  ۷مورد كاهش يافت .در واقع مصرف هر ماده شيميايي نظير
رنگ ها داراي اثرات بيولوژيك بر روي مصرف كننده بوده و ممكن است در اثر مصرف متمادي اين تركيبات
درطول سالها و يا دريافت روزانه بيش از حد آنها ،سالمت مصرف كنندگان به مخاطره افتاده و باعت اختاللت
جسمي در آن ها گردد .در واقع ،برحسب نوع ماده رنگري به كار رفته در فرمولسيون مواد غذايي ،خطرات
مختلف و متعددي ميتواند مصرف كنندگان را تهديد كرده ،مسموم كننده باشد و عوارض جدي و شديدي را به
همراه آورد .به همين دليل است كه مسئله خوراكي بودن رنگهاو مجاز بودن از اهميت به سزايي برخوردار است
رنگهاي مصنوعي كه به مواد غذايي و نوشيدنيها افزوده ميشوند ،ميتوانند ضريب هوشي كودكان را كاهش دهند
محققان در يك مطالعه اثر رنگهاي مصنوعي را مستقيماا روي گروههايي از كودكان  3ساله و  8ساله بررسي و
اعالم كرده اند كه وجود اين نوع رنگها ميتواند زمينه اختاللت رفتاري مانند بيش فعالي ،پرخاشگريي ،اختاللت
خواب و بيقراري را به وجود آورد .از ديگر عوارض رنگ هاي شيميايي كه مي تواند در تمام گروه هاي سني
جامعه بروز نمايد مي توان به آسم ،كهير ،تضعيف سيستم ايمني ،شوک آنافيالسكي ،تأثير بر عملكرد كليه وكبد ،
اختاللت هورموني ،كاهش سطح ويتامين ها و تاثير بر جذب مواد معدني و حتي اثر سرطانزائي آنها اشاره كرد.
در ايران استفاده از رنگهايي در صنايع غذايي ممكن كه از ضوابط مشخص شده در آيين نامه هاي ارسالي از سوي
سازمان غذا و دارو تبعيت كرده و سالمت و غلظت مجاز آنها توسط اين نهاد تائيد شود .
در زمان توليد نيز تنها واحدهايي كه پروانه ساخت صادره از سازمان غذا و دارو را كسب كرده باشند ،مجاز به
استفاده از رنگ شيميايي در محصولت توليدي خود بوده و اين واحدها ملزم هستند تنها تحت سرپرستي مسئولن
فني آموزش ديده از رنگهاي ياد شده استفاده كنند .به عالوه درج استفاده از رنگهاي مجاز در فرمولسيون چاپي
برچسب مشخصات كالهاي بستهبندي مواد غذايي الزامي است.
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