شرݡکت زایشݡی از پژوهشݡکده علوم و فناوری مواد غذایی سازمان جهاد دانشݡگاهݡی خراسان رضوی

اولین تولیدݡكننده رنگهای طبیعـݡی خوراݡکݡی در ایران
دارای پروانـه ساخت از «سـازمـان غـذا و دارو»

شرݡکت دانشبنیـان افزودنݡیهای طبیعـݡی ݡگلچین توس
شــرݡکت دانشبنیــان افزودن ݡیهــای طبیعــی ݡگلچیــن تــوس (افزونــه) ،یــک شــرݡکت زایشــی ( )Spin-offاز پژوهشــکده علــوم و
فنــاوری مــواد غذایــی ســازمان جهاددانشــگاهی خراســانرضوی میباشــد ݡکــه در ســال  1394تاســیس شــده اســت .ایــن
گهــای طبیعــی دارای قابلیــت مصــرف
شــرݡکت بــا بهرهݡگیــری از آخریــن یافت ههــای علمــی و فنآوریهــای نویــن ،تولیــد رن 
در صنایــع غذایــی و دارویــی مختلــف و انجــام تحقیقــات ݡکاربــردی در ایــن زمینــه را در دســتور ݡكار خــود قــرار داده اســت .ایــن
گهــای خوراݡکــی طبیعــی مــورد
شــرݡكت بــا هــدف تامیــن نیــاز هموطنــان در برخــورداری از مــواد غذایــی ســالم و ایمــن ،انــواع رن 
نیــاز صنایــع غذایــی را بــا برتریــن ݡکیفیــت ،مطابــق اســتانداردهای معتبــر تولیــد نمــوده و بــه بازارهــای داخلــی و خارجــی عرضــه
مینمایــد .الزم بــه ذݡکــر اســت ݡکــه تحقیقــات دانــش بنیــان مربــوط بــه تولیــد ایــن رنــگ هــا از ســال  1387در پژوهشــکده
علــوم و فنــاوری مــواد غذایــی ســازمان جهــاد دانشــگاهݡی خراســانرضوی آغــاز شــده و شــرݡکت افزودنݡیهــای طبیعــی ݡگلچیــن
گهــای طبیعــی
تــوس بــه دنبــال اجــرای موفــق پروژههــای تحقیقاتــی متعــدد بــه منظــور پاســخگویی بــه بــازار وســیع تقاضــای رن 
مــورد نیــاز صنایــع غذایــی ،دارویــی ،آرایشــی و بهداشــتݡی ݡکشــورمان و ارج نهــادن بــه حقــوق مصرفݡکننــدݡگان تاســیس
ݡگردیــده اســت.
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تـوانـمنـدیها

استخراج و تولید رنگهای طبیعـݡی با ݡکاربردهای غذایی و دارویی
استخراج انواع عصارهها و سایر افزودنیهای طبیعـݡی خوراݡکی از منابع طبیعـݡی
فرموالسیون و تولید انواع افزودنیهای غذایی
تولید انواع پودرهای غذایی و دارویی با استفاده از تݡکنیکهای مختلف خشکݡکردن
امݡکان عصارهݡگیری در دماهای پایین و تولید محصوالت با ݡکیفیت و خلوص باال
ّ
استفاده از حللهای ایمن در استخراج افزودنـݡیهـا
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مـامـور یـت

مأموری ــت ترس ــیم ش ــده ب ــرای «ش ــرݡکت دان ــش بنی ــان
یه ــای طبیع ــی ݡگلچی ــن ت ــوس» تولی ــد م ــواد مؤث ــره
افزودن 
طبیعــی دارای قابلیــت مصــرف در صنایــع غذایــی و دارویــی
و فرموالس ــیون ان ــواع محص ــوالت برپای ــه آنه ــا میباش ــد.
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افتخارات
دستیابی به دانش فنݡی « تولید رنگهای خوراݡکݡی طبیعـݡی» برای اولین بار در ݡکشور توسط سازمان جهاد دانشݡگاهݡی خراسان رضوی محقق ݡگردید .دستاوردهای علمݡی پروژه
شامل چاپ ݡکتاب و ارائه مقاالت علمݡی-پژوهشݡی متعدد در مجالت و ݡکنفرانس های معتبر ملݡی و بین المللݡی بوده است .همچنین این پروژه افتخارات زیر را ݡکسب نموده است:
دو ݡگواهی نامه ثبت اختراع در زمینه تولید رنگ طبیعی از اداره ثبت مالݡکیتهای صنعتݡی در سال 1390
طرح برݡگزیده چهارمین جشنواره و نمایشݡگاه ملی علم تا عمل خراسان رضوی در سال 1393
طرح مورد حمایت ستاد ݡگیاهان دارویی معاونت علمݡی و فناوری ریاست جمهوری در سال 1394
دارای پروانه بهرهبرداری بهداشتݡی و پروانه ساخت محصوالت از سازمان غذا و دارو
ݡگواهݡی تاییدیه مصرف از سازمان جهاد دانشݡگاهݡی
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ضرورت استفاده از رنگهای خورا کـݡی طبیعـݡی در محصوالت غذایــــــݡی
افزایش بازار پسندی محصوالت غذایــی
تاثیرات اثبات شده رنگهای سنتزی در بروز انواع بیماریها از جمله سرطان ،اختالالت هوشݡی و رفتاری
اثرات مثبت پیݡگمانهای طبیعـݡی نظیر اثرات آنتݡیاݡکسیدانݡی ،ضدسرطانݡی و ݡکاهش بیماریهای قلبـی-عروقݡی
تاݡکید استاندارد ملݡی ایران به لزوم استفاده از رنگهای طبیعـݡی در محصوالت غذایی
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ویژݡگݡیهای عملݡکردی رنگهای طبیعـݡی خوراݡکݡی
رنگهای خوراݡکݡی عالوه بر نقش رنگدهندݡگݡی ،دارای
ویژݡگیهای عملݡکردی قابل توجهـ ــݡی مݡیباشند از جمله:
خاصیت آنتی اݡکسیدانـݡی
خواص ضد میݡکروبـ ـ ــݡی
پیشݡگیری از بروز سرطان
خاصیت ضد التهاب ـ ــݡی
جلوݡگیری از بروز بیماریهای قلب ـ ــݡی-عروقـݡی
محافظت ݡکنندݡگی از ݡکبد و ݡکلیه
پیشݡگیری از آلزایمر و ام اس
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ݡکاربرد رنگهای طبیعــݡی خوراݡکݡی

رنگهای طبیعݡی در طیف وسیعــݡی از محصوالت ݡکاربرد دارند از جمله:
تولید اسنک و فرآوردههای اݡکسترودشده
ماݡکارونــݡی ،پاستا و محصوالت خمیری
داروسازی و ݡگیاهان دارویی
بستنــݡی و فرآوردههای لبنــݡی
محصوالت آرایشـݡی و بهداشتـݡی
صنایع نوشیدنـݡی
صنایع بیسݡکوییت ،شیرینـ ــݡی و شݡکالت
انواع پاستیل و ژله
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ݡکورݡکومیــن
رنگ زرد طبیعـݡی

منبع :ریزوم ݡگیاه زردچوبه
)(Curcuma longa

عوامــل ایجــاد رنــگ ســه فــرم ݡکورݡکومیــن شــامل ݡکورݡکومیــن( ،)Iدمتوݡکســی ݡکورݡکومیــن ( )IIو
بیــس دمتوݡکســی ݡکورݡکومیــن ( )IIIمݡیباشــد.
شناسه بین المللی رنگ:
EC 100(i) ، INs 100 (i)،
)CAS I (458-37-7), CAS II (33171-16-3), CAS III (33171-05-0
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یهــای قلبــی -عروقــی ،ضــد میݡکروبـ ـ ـ ــی و
دارای خــواص ضدســرطان ،ضــد التهــاب ،ضــد بیمار 
ضــد ویروســی

آناتو (بیݡکسین و نوربیݡکسین)

رنگ طبیعݡی قرمز قهوهای تا قرمز ارغوانݡی
منبع :دانه درخت آناتو
)(Bixa orellana

دو رنݡگدانه اصلݡی رنگ آناتو شامل بیݡکسین و نوربیݡکسین مݡیباشد.
شناسه بینالمللݡی رنگEC 160 b(ii), INs 160 b(ii), CI 75120 :
دارای خــواص آنتــی اݡکســیدانی ،ضــد دیابت ـ ــی ،ضــد میݡکروب ـ ـ ــی ،ضــد
یهــای قلبی-عروق ــی و ضــد ســرطان
بیمار 
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ݡکاروتن طبیعی

رنگ قرمز قهوهای تا نارنجــی طبیعـݡی
منبع :هویج ،میوه پالم ،سیب زمینــݡی شیرین و دیݡگر ݡگیاهان خورا کݡی
شناسه بینالمللݡی رنگ:
EC 160 a(ii) ، INs 160 a(ii)، CAS 7235- 40-7
پیش ساز ویتامین  ،Aبهبود عملݡکرد سیستم ایمنی بدن
آنتی اݡکسیدان ،پیشݡگیری از بروز سرطان
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قرمز چغندر

رنگ قرمز طبیعی

منبع :ریشه چغندر قرمز
)(Beta vulgaris

رنݡگدانه اصلی آن بتاسیانین (قرمز) می باشد ݡکه خود شامل  75تا  %95بتانین (قرمز) و بتازانتین (زرد) به مقدار ناچیز است.
شناسه بینالمللݡی رنگEC 162, INs 162, CAS 7659-95-2 :
دارای اثرات آنتݡی اݡکسیدانݡی قوی
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ݡکلروفیل

رنگ سبز طبیعݡی

منبع :برخی ݡگیاهان سبز رنگ خوراݡکݡی
عامل اصلݡی رنگ این ماده پس از مرحله خالصسازی ،فئوفیتینها و
ݡکلروفیلهای منیزیم میباشند.
شناسه بینالمللݡی رنگ:
EC 140, INs 140, CAS 479-61-8

دارای خواص پیشگیری از سرطان ،تصفیه خون ،تاثیرات قوی سمزدایی ،احیا
سیستم عروقݡی ،بهبود سیستم گوارشݡی
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لیݡکوپن

رنݡگدانه طبیعی قرمز تیره

منبع :میوه ݡگوجه فرنݡگݡی

)(Lycopersicon esculentum

شناسه بینالمللݡی رنگ:
EC 160 d(ii), INs 160 d(ii), CAS 502-65-8

دارای خواص آنتـݡی اݡکسیدانـݡی قوی ،ݡکاهش سرطانهای دستݡگاه
ݡگوارش ،پروستات ،سینه ،ݡکاهش خطر بیماری های قلب ـ ــݡی و عروقــݡی
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پاپریݡکا

رنگ طبیعی قرمز تیره

منبع :نوعݡی فلفل

Capsicum annunm

رنگدانه های اصلی آن کاپسانتین و کاپسوربین می باشند.
شناسه بینالمللݡی رنگEC 160 c, INs 160 c, CAS 68917-78-2 :
دارای خواص پا کسازی کننده خون و کبد ،پیشگیری از سرطان
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زرد ݡکارتاموس

رنگ طبیعی زرد فالوونوئیدی

منبع :ݡگلبرگ ݡگیاه ݡگلرنگ

)(Carthamus tinctorius

شناسه بینالمللݡی رنگ :رنگ زرد طبیعی 5

قرمز ݡکارتاموس

رنگ طبیعی قرمز تیره تا قهوهای فالوونوئیدی

منبع :ݡگلبرگ ݡگیاه ݡگلرنگ
)(Carthamus tinctorius

شناسه بینالمللݡی رنگ:رنگ قرمز طبیعی ،26شماره CI 75140

زعفران

رنگ طبیعی زرد تا قرمز
منبع :مادݡگݡی ݡگلهای ݡگیاه زعفران زراعݡی Crocus sativus
ماده اصلی رنݡگݡی آن ݡکروسین میباشد.
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محصوالت دیݡگر

عصــــار ه
ݡگیاهان
دارویــــــݡی

مکملهای
غذایی-ورزشݡی
بر پایه منابع طبیعـݡی

قرصهای مݡکیدنݡی
حاوی رنگهای طبیعـݡی
پودرهای
نوشیدنݡی
بر پایه
رنگهای
طبیعـݡی
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اولین تولیدݡكننده رنگهای طبیعـݡی خوراݡکݡی در ایران
آدرس دفتــر مرݡكــزی :مشــهد ،میــدان آزادی ،پردیــس دانشــگاه فردوســی،
انتهــای بلــوار دانش،صنــدوق پســتی 91895-1376
تلفکس051-38781514:
وب سایتwww.afzoone.co.com :

