
 هانگور ايهدنزواف
افزودنیهاترکیبات طبیعی و یاا  

مصنوعی هستند کا  هها    

تغییر وضع ظااهر  فارروهد    

 ها  خوهاکی بکاه می هوند.

هنگ و طعم دو معیاهمهم برا   

تعیاایک کیتیاا  و مرتوبیاا  

 تذاس 

استتاد  ازهنگ وطعم دهناد   

ها  طبیعی شایدوقتگیر وظاهراًپرهزین  باشدولی دهعوض 

محصول تولید  سالمتربود  وباعطروطعم بهتر  ب  مشتر  

 عرض  

. خواهدشد ودهحقیق  ایک خودیا  سارمای  ااذاه  ده    

 کیتی  والبت  سالم  خواهدبود.

 :ها پنج عملکرد اصلی داهندافزودنی

 تذایی اد حتظ ثبات م -1

 اهتقا یا حتظ اهزش تذایی -2

 حتظ طعم و کیتی  -3

 کنترل اسیدیت  و قلیائی  ، و قابلی  تخمیر -4

 هنگ دهی و بهبود عطر و بو  مواد تذایی -5

 توه  داشت  باشیدک :

استتاد  از هنگ ااهی هم برا  مختای کاردو و پوشااندو    

 عیوب و تقلبات فرروهد  ها  تذایی ب  کاه می هود کا  با   

 هیچ وه  مجاز نمی باشد.

 رنگها:

پیگمانهاوهنگها  معدنی: مانند ذتال و سایر اشکال کربک -1

 ، اکسید رهک ونمکها  فلز  د  اکسیدتیتانیوم

چغندر قرمز ، کارامل  ، کلارن ، ،   هنگ کنند  طبیعی مانند:-2

 کلرنفی  ، کوشنی  ، رنناس ، گلرنگ ، زعفران ن زرد چوبه

 موادهنگ کنند  مصنوعی یاقطرانی:  -3
 

غیرمجااا   

  

   مجا 

 

 هنگها  مصنوعی

 تاهتاهازیک    کاهموئیزیک

 ایندیگوکاهمیک    اهیتروزیک

 سانس  یلو      رماهان 

 کینولیک یلو    پانسیو

 برلیان  بلو     رلواهد

 وتیر 

 خطرات افزودنی ها

 خطرات تیرمستقیم   خطرات مستقیم:

 طوالنی مدت    کوتا  مدت 

 

ایک نکت  ها باید مد نظر داش  ک  مواد تذائی تولید شاد   

 باایک افزودنیهاباوهودتنوع فراواو، از لحاا  اهزش تاذائی  

 .بسیاهفقیرهستند

ایااک دساات  از خطاارات ناشاای از مصااره افزودناای هااا  

 بیشترازخطرات تیر مستقیم اس .

 مشاب  نیستند. حادیامزمک بود  واثرات افزودنی ها 

بعضی از افزودنی ها ده حد  استتاد  می شاوند کا  مای    

 \توانند مانند ی  سم اثر نمایند.

واکنشها  حساسیتی شدید ک  ده افراد مختلف با شدتها و 

حتای مای توانندناشای از    ٬حاالت متتاوتی بروز می کنند 

مصااره حااد اسااتانداهد ایااک  

 ترکیبات باشند .

بطوه مثال مصره مواد تذائی 

  ها برا  افراد حاو  سولتی

مبتال ب  رسم توصای  نمای   

شااود.با باار گساای اااذاه  

حتی افاراد  کا  داها  حساسایتها و    ٬مناسی 

از مصاره  ٬هستند مانند فنیا  کتاونر     بیماهیها  خاص

 موادتذائی رلرژ  زا خود داه  می کنند

احتمال بروزسرطاو ومسائ  ومشکالتی ازایاک قبیا  مای    

 مدت افزودنی ها باشد.   تواند مهمتریک عالئم مصره بلند

 

 

 رنگهای مصنوعی
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 معایی:    مزایا

 ایجادمسمومی     دسترسی رساو

 ایجادرلرژ   بدوو نیاز ب  رماد  ساز 

 سرطانزابودو    اهزاو

 ایجادطعم مصنوعی   پایداه  زیاد

 کاهش کیتی  کاال  قدهت هنگدهی باال

 

 

 

 رنگهای طبیعی

 

 
 

 

 

 معایی    مزایا: 
 قابلی  هنگدهی کم  وگربیکاهش کلسترول 

 پایداه  کم بهبوداکسیژو هسانی ب  بافتها

 نیاز ب  رماد  ساز   داشتک اثررهامبخشی 

 قیم  باال ضدارفتگی عضالت وضداسپاسم 

 رنتی اکسیداو وضدسرطاو

 کاهش سکت  قلبی

 عطروطعم بهتر

 مقو  معد 

دااگشنه علوم زپشكي 

 گناباد

معاونت 

وداروگناباد  غذا

یي                                                                                                                                           آزمااگشیه موادغذا
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