
های طبیعی  با استفاده از حالل های یوتکتیک طبیعی و تولید استخراج رنگ عنوان ایده محوری

 آن به صورت پودر از طریق خشک کن انجمادی
 های خوراکیرنگ نام محصول/خدمت

در انواع مواد غذایی مانند انواع کیک، شیرینی و  خوراکیهای طبیعی رنگ توضیح محصول/ خدمت

 یهایدر فن آور.هستند استفاده قابل…انواع غذاها وها، دسر، نوشیدنی

 باشود.یاستفاده م یسم یباال و حالل ها یمعموالً از دماها ،متداول استخراج

استخراج با کمک  ای یستیز یهاحال، مرحله استخراج با استفاده از حالل نیا

مانند سطح  هاتیفیک ریباال و سا یبه عملکرد رنگ یابیدست یبرا دیجد کیتکن

 برای .مهم است اریفعال بس باتیترک ریو سا ییایمیشفیتو مواد یباال

های های یوتکتیک طبیعی به جای حاللتوان از حاللمیطبیعی تولیدرنگهای

 به توانرامی( DES) عمیق یوتکتیک هایحاللآلی یا شیمیایی استفاده کرد.

 گیرنده یک و( HBD) هیدروژن پیوند کننده اهدا یک از مخلوطی عنوان

تشکیل  پیوند یکدیگر با تواندمی که کرد تعریف  (HBA)  هیدروژن پیوند

 پایینتر نهایی ذوب نقطه یک دارای که ایجادکند یوتکتیک مخلوط یک و داده

 هاDESجداگانه است. طور ،به( HBA) و  (HBD)  اولیه مواد ذوب نقطه از

 مصنوعی نظر از و تجزیه قابل ،غیرسمی، ارزانتر یونی مایعات اکثر از معموالً

 اجزای کردن مخلوط سادگی به تواندمی DES تهیه .هستند دسترسی قابل

 به .ندارد احتیاج دیگر تصفیه مراحل به و باشد مالیم حرارت زیر در سازنده

 نسبت با را مواد قبلی مطالعات ابراساس ابتد یوتکتیک حاللهای سنتز منظور

، همزن سرعت با هیتر روی بر را یک هر سپسشده،  ترکیب متفاوت مولی

 از پس .دوشمی شودقرارداده بیرنگ کامال و شفاف مایع حصول تاو زمان  دما

 طیف آنالیزمی توان از ها نمونه درستی از اطمینان برای حاللها سازی آماده

استفاده کرد. با استفاده از حالل سنتز شده، رنگ های خوراکی از  سنجی

منابع مختلف مانند میوه ها و سبزیجات و...استخراج شده سپس عصاره غلیظ 

شده ترکیبات رنگی با استفاده از خشک کن انجمادی، خشک می گردد. 

سنتزی  های خوراکیآنجایی که رنگ های خوراکی طبیعی در مقایسه با رنگاز

از مقاومت محیطی و حرارتی پایین تری برخوردار هستند، بنابراین مقاوم 

سازی آنها به این شرایط نامطلوب محیطی می تواند کاربرد آنها را در صنعت 

تواند  یاست که م ییاز روش ها یکیانجمادیخشک کردن  .غذا افزایش دهد

بدون  آنها،از  یبخش ایکامل  یا میوه های اهانیاز گ یخوب تیفیمحصول با ک

مواد  یروش خشک کردن برا نیارنگ بدست آورد.  یکننده ها تیافزودن تثب

. بنابر مطالب ذکر شده برای است یمناسب روش حساس به درجه حرارت باال

تولید محصول نهایی، نیاز به تجهیزات آزمایشگاهی ساده برای سنتز حالل و 

 نهایی می باشد.دستگاه خشک کن انجمادی برای حصول محصول 

 



 - عکس محصول/خدمت

هایی همچون های مصنوعی برای سالمت مضر بوده و باعث ایجاد بیماریرنگ محصول/ خدمت چه نیازی مرتفع می کند

ها در مواد غذایی غیر مجاز اعالم شود؛ در نتیجه مصرف این رنگسرطان می

اند. آنها شدهرغم قیمت باالتر، جایگزین های طبیعی علیشده است و رنگ

های خوراکی مورد استفاده در صنایع کشور، وارداتی هستند و تعداد اغلب رنگ

با توجه  کارخانجات تولید کننده آنها به ویژه انواع طبیعی بسیار محدود است

تن انواع رنگ خوراکی وارد کشور  ۷۰۰های صورت گرفته بیش از به بررسی

های محصول در کشور و پتانسیلشود که خود گویای وضعیت تولید این می

باشد. تنوع در سلیقه موجود برای احداث واحدی در این زمینه می

طور کننده و پیشرفت صنایع غذایی موجب شده تا کارشناسان بهمصرف

های درصد افزایش متوسط مصرف رنگ۱۰تا۵های آتی بین میانگین در سال

ین ماده غذایی رو به رشد بینی کنند. این یعنی بازار مصرف اطبیعی را پیش

داری در کشور روی مدت و البته آیندههای بلندگذاریتوان سرمایهاست و می

های مصنوعی فواید رنگ خوراکی طبیعی نسبت به رنگ .این مقوله انجام داد

و موارد کاربرد فراوانی دارد. از طرفی تکنولوژی خاصی برای تولید این مواد 

توجه به افزایش روز افزون جمعیت، اکثر باشد. با مورد نیاز نمی

کنندگان دارو، مواد غذایی و کاالهای بهداشتی تمایل بیشتری به مصرف

های طبیعی و سالم به جای محصوالت شیمیایی و در برخی استفاده از رنگ

در طرح پیشنهادی از حالل های طبیعی برای استخراج  .موارد مضر دارند

رنگ خوراکی از مواد طبیعی استفاده میشود. همچنین روش مورد استفاده 

موجب حفظ خواص رنگ تولیدی می گردد. از طرفی با تولید انبوه این 

محصول، از واردات رنگ های خوراکی و خروج ارز جلوگیری شده و عالوه بر 

 میتوان این محصول را به کشورهای مختلف نیز صادر کرد. تامین نیاز داخلی،

 ۰9۱438۰۱826 تلفن تماس ایده دهنده

  لوگوی هسته/ شرکت

 

 

 

 
 

 

 


