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و  گرفته  قرار  استفاده  مورد  قنادی  صنعت  در  گسترده ای  به طور  طبیعی  رنگ های  گذشته،  دهه ی  در 
جایگزین بسیاری از رنگ های مصنوعی که تا آن موقع رایج بود، شدند.

اگرچه استفاده از رنگ های طبیعی هنوز در میان کشورهای مختلف و گروه های گوناگون مصرف کننده ی 
مربوطه  قوانین  دادن  تغییر  حال  در  که  تولیدکنندگانی  تعداد  می رسد  نظر  به  ولی  است  نشده  متداول 
می باشند و به سوی انتخاب مواد رنگی طبیعی پیش می روند، رو به افزایش است. باید دانست که بسیاری 
و سالم  به محصوالت، شکلی طبیعی  و  بوده  انسان  برای سالمتی  فوایدی  دارای  از رنگ های طبیعی 

می دهند.
امروزه تفاوتی که در گذشته بین رنگ های طبیعی در مقایسه با رنگ های مصنوعی از نقطه نظر کاربرد 

آنان وجود داشت، از میان رفته است.
درحالی که اولین رنگ های طبیعی دارای مشکالتی از قبیل حالت رنگ پریدگی و پایداری ضعیف بوده اند، 
امروزه ساختن رنگ های طبیعی با کیفیت خوب و شفاف چنان ممکن می نماید که ایجاد رنگ های مختلف 

در خمیرهای نرم نقاشی!
فرمول های بسیاری در دسترس هستند که می توانند مقاومت رنگ ها را حتی در شرایط حرارت بسیار باال 

مثاًل در طول تولید آب نبات های سخت باال ببرند.
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روند تمایل به استفاده از رنگ های طبیعی در دهه ی 80 میالدی، از زمانی آغاز شد که ایاالت متحده ی 
امریکا قوانینی مبنی بر استفاده از رنگ های مصنوعی خاص وضع کرد. این تفکر در اروپا با قبول قانون 
امریه ی رنگ ها )Colors Directive( در سال 1994 پیگیری شد. به عنوان پیامد این قبیل قوانین باید 
ذکر کرد که جایگزینی رنگ های طبیعی به جای رنگ های مصنوعی به طور موفقیت آمیزی در بسیاری از 

واحدهای تولید آب نبات به انجام رسید.
امروزه تخمین زده می شود که تقاضا برای استفاده از رنگ های طبیعی هرساله 5 تا 8 درصد افزایش داشته 

و در مقابل استفاده از رنگ های مصنوعی فقط ۳ درصد افزایش دارند.

انتخاب رنگ ها برای آب نبات های سخت

رنگ آمیزی این گونه آب نبات ها با انواع گوناگون رنگ بسیار معمول است. اگرچه شرایط جانبی مختلفی 
نیز عالوه بر خود عمل رنگ آمیزی باید در نظر گرفته شوند. برای رنگ آمیزی آب نبات های سخت، به 
رنگی نیاز داریم که به راحتی بتواند به توده ی شکر جوشیده اضافه شود و نیز قابلیت پایداری در دمای باال 

را داشته باشد.
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نکته ی مهم این است که چه محصول نهایی ما در معرض نور و روشنایی قرار گیرد و چه قرار نگیرد، باید 
از رنگی استفاده شود که در مقابل نور ثبات داشته باشد. اگرچه پایین بودن واتراکتیویته )فعالیت آبی( به 
تثبیت رنگ در مقابل حرارت و نور کمک می کند. ازآنجایی که مقدار آب موجود در توده ی شکر یک عامل 
بحرانی و بسیار مهم می باشد، بنابراین در این صنعت معمواًل افزودن رنگ ها به صورت مایع تغلیظ شده 
یا به صورت پودر ارجحیت دارند. عالوه بر نکات باال، قانون های محلی که در این زمینه وضع شده اند نیز 
باید به حساب آیند. به عنوان مثال استفاده از رنگ های آناتو )Annatto( در صنعت قنادی در کشورهای 

اروپایی ممنوع می باشد.
Annatto colours رنگ قرمز یا زرد مایل به قرمزی است که از پوسته ی درخت Annatto که خاص 

مناطق گرمسیری امریکای التین است، گرفته می شود.

از سبز به زرد

آب نبات های سختی که دارای مزه ی سیب یا نعناع هستند، می توانند توسط رنگ های کلروفیلی که نسبت 
به اسید پایدارند و رنگ سبز براق را نیز تولید می کنند، رنگ آمیزی شوند.

و  زرد کیوی  به  مایل  آوردن رنگ سبز  به دست  برای  استخراج می شوند.  از سبزه  رنگ های کلروفیلی 
بین طیف  در  است.  به دست آمده   )Turmeric( زردچوبه  و  کلروفیل  از مخلوط  جالبی  نتایج  لیموترش، 
رنگی زرد مایل به سبز تا رنگ زرد، برای مزه هایی مثل لیمو و آناناس، این رنگ ها از ریشه ی زردچوبه 
و گل زردک )زعفران بیابانی( استخراج می شوند. این ها هر دو جایگزین خوبی برای رنگ های مصنوعی 
تارترازین و کویینولین هستند. در بسیاری مواقع زردچوبه دارای ثبات کمی نسبت به نور است ولی با توجه 
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به واتراکتیویته ی پایین در آب نبات های سخت، استفاده از این رنگ نه تنها مشکلی ایجاد نمی کند 
بلکه راه حلی خوب و ارزان قیمت می باشد. برای ایجاد رنگ های شفاف و گرم مانند رنگ های مربوط 
به مزه های موز، هلو، زردآلو و پرتقال گزینه های متفاوتی وجود دارد. جدیدترین این روش ها استفاده 
انواع  نیز  و  زیبا  بسیار  زرد  رنگ  مولد  که  می باشد  روغنی  نخل  درخت  میوه ی  طبیعی  کاروتن  از 
رنگ های نارنجی است. به عنوان غنی ترین منبع طبیعی که حاوی مخلوطی از انواع کاروتن هاست، 

درخت نخل روغنی شامل مخلوطی از بتا، آلفا و گاما کاروتن و نیز لیکوپن می باشد.

مشاهدات نشان می دهد که مصرف مخلوط کاروتن ها برای مصرف کننده ها بسیار سالم می باشد و 
به همین دلیل کاروتن طبیعی به صورت رنگ بسیار رایجی در صنعت آب نبات سازی و حتی در دیگر 

صنایع غذایی می باشد.
از چندین رنگ طبیعی دیگر نیز می توان برای تولید رنگ زرد تا نارنجی استفاده کرد. به عنوان مثال 
زرد در صورت  ایجاد رنگ  باعث  داده شد(  قباًل توضیح  )که  آناتو  دانه های  از  استخراج شده  رنگ 
استفاده به مقدار کم و نیز موجب به وجود آمدن رنگ های متفاوت نارنجی در صورت استفاده با 

مقادیر بیش تر می شود.
برای جایگزینی رنگ Sunset yellow می توان از رنگ های حاصل از فلفل قرمز استفاده کرد. 
شرکت Chr.Hansen )این شرکت یکی از اولین تولیدکنندگان مواد افزودنی طبیعی در صنایع 
غذایی، از جمله رنگ های طبیعی در محصوالت غذایی است.( یک نوع رنگ به دست آمده از فلفل 
قرمز قابل حل در آب را پیشنهاد کرده است. جایگزین دیگر برای رنگ Sunset yellow کارمینیک 
اسید است که اگر به درستی فرمول بندی شود، می تواند رنگ نارنجی شفاف و واضح و زنده ای به 
آب نبات ها بدهد. کارمینیک اسید از حشره ی قرمزی که در پرو زندگی می کند، به دست می آید. )نام 

این حشره Coccus Cacti می باشد.(
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تبدیل به رنگ قرمز

برای تولید طیف رنگی صورتی، قرمز و بنفش که قابل مصرف در بسیاری از آب نبات ها با مزه های 
میوه های قرمزرنگ می باشند نیز بسیاری از منابع طبیعی وجود دارند. از جمله می توان از کامین که 
پایداری  با  نام برد. کارمین  از کارمینیک اسید به دست می آید،  آلومینیم  به صورت ترکیب کلسیم 
باال در مقابل گرما و روشنایی می تواند رنگ صورتی و گونه های متفاوت قرمز را با توجه به میزان 
می تواند  به راحتی  که  می باشد  کلیدی  طبیعی  رنگ  یک  کارمین  بنابراین  کند؛  تولید  آن  مصرفی 

جایگزین بسیاری از رنگ های قرمز مصنوعی شود.
رنگ های  شوند.  حاصل  نیز  آنتوسیانین  متفاوت  گونه های  از  می تواند  بنفش  تا  قرمز  رنگی  طیف 
صنعتی موجود بیش تر از منابعی مثل انگور، کلم قرمز و کشمش سیاه به دست می آیند. رنگ واقعی 

در یک آب نبات بیش تر وابسته به منبع رنگ و PH آن می باشد.

فواید رنگ های طبیعی برای سالمتی

مواد غذایی و نوشیدنی ها به طور گسترده در زندگی طبیعی و سالم انسان ها رسوخ کرده اند.
از  می توان  به عنوان مثال  است.  قنادی  صنعت  غذایی،  صنایع  رشد  حال  در  بخش های  از  یکی 
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شیرینی هایی که دارای انواع ویتامین می باشند، نام برد که نمونه ای برای استفاده از شکرهای به 
اصطالح طبی به حساب می آیند.

با استفاده از رنگ های مصنوعی، هیچ گاه تولیدکنندگان محصوالت قنادی نمی توانند به محصوالت 
خود شکلی سالم و مفید بدهند. حال آنکه استفاده از مواد رنگی طبیعی نه تنها تأثیر مثبتی در سالمتی 

محصوالت می گذارند، بلکه رنگ های جالبی نیز تولید می کنند.
این  که  معتقدند  بسیاری  هم چنین  و  کنند  عمل  می توانند  نیز  آنتی اکسیدان  به عنوان  ها  کاروتن 

رنگ های طبیعی هم ضد سرطان هستند و هم دید را تقویت می کنند.
منابع مختلف آنتوسیانین ها با بسیاری از اعمال تغذیه ای بدن در ارتباط اند. دریافت آنتوسیانین هایی 
یابد.  بیماری عروق قلب کاهش  به  ابتال  انگور گرفته شده اند، باعث می شوند شانس  از پوست  که 
هم چنین بقیه ی آنتوسیانین های حاصل از منابع دیگر، به عنوان عوامل مؤثر در شب کوری و نیز 

ضدویروس آنفوالنزا تشخیص داده شده اند.
تولیدکنندگان  می آورند،  ارمغان  به  برای سالمتی  زیادی  فواید  که  طبیعی  رنگ های  از  استفاده  با 
آب نبات های سخت قادرند که در آن واحد رنگ آمیزی زیبا را همراه با ارزش تغذیه ای باال ارائه دهند.

یافتن حالل رنگ دلخواه برای یک محصول خاص ممکن است با توجه به قیمت و نقش آن ها کار 
دشواری باشد. اگرچه با استفاده از تجربیات و اظهارنظرهای فنی، این وظیفه و در نتیجه استفاده از 

رنگ های طبیعی در آب نبات های سخت آسان تر خواهد شد.
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