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KATKI MADDELERKATKI MADDELERĐĐ
16 Kas16 Kasıım 1997 tarihli Resmi Gazete'de yaym 1997 tarihli Resmi Gazete'de yayıınlanan nlanan 
""TTüürk Grk Gııda Kodeksi Yda Kodeksi Yöönetmelinetmeliğğii"nde g"nde gııda katkda katkıı
maddeleri; "maddeleri; "tek batek başışına gna gııda olarak tda olarak tüüketilmeyen veya ketilmeyen veya 
ggııda ham veya yardda ham veya yardıımcmcıı maddesi olarak maddesi olarak 
kullankullanıılmayan, tek balmayan, tek başışına besleyici dena besleyici değğeri olan veya eri olan veya 
olmayan; seolmayan; seççilen teknoloji gereilen teknoloji gereğği kullani kullanıılan ilan işşlem lem 
veya imalat sveya imalat sıırasrasıında kalnda kalııntntıı veya tveya tüürevleri mamul revleri mamul 
maddede bulunabilen, gmaddede bulunabilen, gııdandanıın n üüretilmesi, tasnifi, retilmesi, tasnifi, 
iişşlenmesi, hazlenmesi, hazıırlanmasrlanmasıı, ambalajlanmas, ambalajlanmasıı, ta, taşışınmasnmasıı, , 
depolanmasdepolanmasıı ssıırasrasıında gnda gııda maddesinin tat, koku, da maddesinin tat, koku, 
ggöörrüünnüüşş, yap, yapıı ve dive diğğer niteliklerini korumak, er niteliklerini korumak, 
ddüüzeltmek veya istenmeyen dezeltmek veya istenmeyen değğiişşikliklere engel ikliklere engel 
olmak ve dolmak ve düüzeltmek amaczeltmek amacııyla kullanyla kullanıılan maddelerlan maddeler" " 
olarak tanolarak tanıımlanmaktadmlanmaktadıır.r.



Sodyum silikoaluminat, Mono sodyum Sodyum silikoaluminat, Mono sodyum 
glutamat (MSG) Gliserin.glutamat (MSG) Gliserin.

DDĐğĐğerleri; erleri; öözellikle besinlerin zellikle besinlerin 
depolamasdepolamasıı ve tave taşışınmasnmasıı iiççin in 
gereklidir.gereklidir.

Jelatin tatlJelatin tatlıılar, kabartma tozu,pilar, kabartma tozu,pişşmimişş
besinler, ibesinler, işşlenmilenmişş peynir, alkolspeynir, alkolsüüz z 
iiççkiler.kiler.

Sitrik asit, Adipik asit, sodyum Sitrik asit, Adipik asit, sodyum 
bikarbonat, laktik asit, Potasyum bikarbonat, laktik asit, Potasyum 
tartarat asit, Fosforik asit.tartarat asit, Fosforik asit.

Asit ve Bazlar: Besinlerin asiditesini ve Asit ve Bazlar: Besinlerin asiditesini ve 
alkalitesini kontrol altalkalitesini kontrol altıına almak.na almak.

Puding, dondurma, krem peyniri, Puding, dondurma, krem peyniri, 
donuk tatldonuk tatlıılar, lar, ççikolata sikolata süüttüü, pasta, , pasta, 
salata sosu, resalata sosu, reççel, bonbon el, bonbon şşekeri, ekeri, 
soslarsoslar

Karagenan, SelKaragenan, Selüüloz sakloz sakıızzıı, Arabik sak, Arabik sakıız, z, 
Pektin, Jelatin.Pektin, Jelatin.

Stabilizer ve kalStabilizer ve kalıınlanlaşşttıırrııccıı: d: düüzgzgüün bir n bir 
yapyapıı ve uniform renk elde etmek.ve uniform renk elde etmek.

Salata sosu, margarin, kek karSalata sosu, margarin, kek karışıışımmıı, , 
puding ve pay, puding ve pay, ççikolata, ekmek.ikolata, ekmek.

Lesitin, Polisorbat 60, Propilen glikol Lesitin, Polisorbat 60, Propilen glikol 
monostreat.monostreat.

EmEmüülsiyon'a neden olanlar: lsiyon'a neden olanlar: ĐĐnce nce 
parparççacacııklarklarıın din diğğer madde ier madde iççinde kolay inde kolay 
dadağığılmaslmasıı..

ÜÜretim Sretim Süürecinde Kullanrecinde Kullanıılan Maddeler:lan Maddeler:

YaYağğlar ve sebzeler, patates cipsi, lar ve sebzeler, patates cipsi, 
puding , kutulu ve donuk meyveler. puding , kutulu ve donuk meyveler. 
ŞŞurup, ekmek, pastalar, peynir, urup, ekmek, pastalar, peynir, 
meyve suyu, kurutulmumeyve suyu, kurutulmuşş meyve, meyve, 
iişşlenmilenmişş etet

BHA, E Vitamini, Sitrik Asit, C Vitamini. BHA, E Vitamini, Sitrik Asit, C Vitamini. 
Propinik Asit, Sodyum Benzoat, Propinik Asit, Sodyum Benzoat, 
Potasyum Sorbat, SPotasyum Sorbat, Süülfitler, Sodyum lfitler, Sodyum 
Eritobat.Eritobat.

Antioksidanlar: meyvelerin Antioksidanlar: meyvelerin 
çüçürrüümesine neden olan kimyasal mesine neden olan kimyasal 
reaksiyonlarreaksiyonlarıın n öönlenmesi ve nlenmesi ve 
bakterilerin bakterilerin ççooğğalmamasalmamasıınnıın n 
sasağğlanmaslanmasıı..

Koruyucular:Koruyucular:

DDüüşşüük kalorili kark kalorili karışıışımlar, alkolsmlar, alkolsüüz z 
iiççeceklerecekler

Sakkarin, aspartam, acesulfameSakkarin, aspartam, acesulfame--KKAlternatif TatlandAlternatif Tatlandıırrııccıılar:lar:

Margarin, peynir, alkolsMargarin, peynir, alkolsüüz iz iççecekler, ecekler, 
rereççel ve marmelat,meyve jelatinleri, el ve marmelat,meyve jelatinleri, 
puding ve pasta.puding ve pasta.

Karoten, karamel rengi, kabartma tozu, Karoten, karamel rengi, kabartma tozu, 
suni renklendiricilersuni renklendiriciler

Kozmetik KatkKozmetik Katkıı Maddeleri: Sentetik ve Maddeleri: Sentetik ve 
dodoğğal renklendiriciler. al renklendiriciler. 

ĐĐyonize tuz, syonize tuz, süüt ve margarin, t ve margarin, 
makarna, pirinmakarna, pirinçç, un, haz, un, hazıır(instant) r(instant) 
iiççecekler.ecekler.

Potasyum iyodin, D ve B1, C, B, A Potasyum iyodin, D ve B1, C, B, A 
vitaminleri, demir svitaminleri, demir süülfat lfat 

Vitamin ve mineraller:Vitamin ve mineraller:

Besin Destekleyiciler:Besin Destekleyiciler:

KullanKullanıım Alanlarm AlanlarııÖÖrneklerrneklerKatkKatkıı Maddesi TipleriMaddesi Tipleri



GGııda Katkda Katkıı Maddelerinin Maddelerinin 
KullanKullanıım Amam Amaççlarlarıından ndan ÖÖrneklerrnekler

1.Kaliteyi koruyarak raf 1.Kaliteyi koruyarak raf öömrmrüünnüü uzatanlar (Koruyucular)uzatanlar (Koruyucular)
a. Antimikrobiyaller (nitrit, benzoik asit, sorbik asit, ka. Antimikrobiyaller (nitrit, benzoik asit, sorbik asit, küükküürt dioksit...)rt dioksit...)
b. Antioksidanlar (BHA, BHT. propil gallat...)b. Antioksidanlar (BHA, BHT. propil gallat...)

2. Haz2. Hazıırlama ve pirlama ve pişşme me öözellizelliğğini geliini gelişştirenlertirenler
a. pH ayarlaya. pH ayarlayııccıılar (asetik asit, propionik asit, kalsiyum karbonat...)lar (asetik asit, propionik asit, kalsiyum karbonat...)
b. Topaklanmayb. Topaklanmayıı öönleyenler(magnezyum oksit, magnezyum karbonat, nleyenler(magnezyum oksit, magnezyum karbonat, 

silikondioksit...)silikondioksit...)
c. Emc. Emüülsiyon yaplsiyon yapııccıılar (lesitin, mono ve digliseritler...)lar (lesitin, mono ve digliseritler...)
d. Stabilizd. Stabilizöörler, krler, kııvam arttvam arttıırrııccıılar ( kalsiyum asetat, kalsiyum lar ( kalsiyum asetat, kalsiyum 

karbonat...)karbonat...)

3. Aroma, lezzet,tad ve renk geli3. Aroma, lezzet,tad ve renk gelişştiricilertiriciler
a. Lezzet vericiler (aroma maddeleri)a. Lezzet vericiler (aroma maddeleri)
b. Lezzet arttb. Lezzet arttıırrııccıılar (MSG, inisitol)lar (MSG, inisitol)
c. Renklendiriciler (tartarazin, kurkumin,annotto, bc. Renklendiriciler (tartarazin, kurkumin,annotto, b--karoten...)karoten...)
d. Yapay tadlandd. Yapay tadlandıırrııccıılar (aspartam, sakarin, asesulfam K, lar (aspartam, sakarin, asesulfam K, 

neoherperidin DC...)neoherperidin DC...)



UluslararasUluslararasıı GGııda Kodeks Komisyonu renklendiricileri da Kodeks Komisyonu renklendiricileri 
““ggııdandanıın rengini dn rengini düüzenleyen veya renk vermek zenleyen veya renk vermek 
amacamacııyla katyla katıılan maddelan madde”” olarak olarak 
tantanıımlamaktadmlamaktadıır.Renk verme r.Renk verme öözellizelliğğine sahip pek ine sahip pek ççok ok 
madde kimyasal yapmadde kimyasal yapıılarlarıındaki farklndaki farklııllııklar nedeniyle klar nedeniyle 
farklfarklıı fiziksel,kimyasal ve fizikokimyasal fiziksel,kimyasal ve fizikokimyasal öözelliklere zelliklere 
sahiptirler ve bu sahiptirler ve bu öözellikler onlarzellikler onlarıın hangi tip n hangi tip üürrüünlerde nlerde 
ve hangi amave hangi amaççla ne la ne şşekilde kullanekilde kullanıılacaklarlacaklarıınnıı
belirlemektedir.belirlemektedir.
GGüünnüümmüüzde uygulanan gzde uygulanan gııda ida işşleme leme 
tekniklerinin,gtekniklerinin,gııdalardalarıın gn göörrüünnüüşş öözellikleri zellikleri üüzerinde zerinde 
meydana getirdikleri olumsuz etkiler, gmeydana getirdikleri olumsuz etkiler, gııdalardalarıın n 
teknolojik nedenlerle renklendirilmesi gereksinimini teknolojik nedenlerle renklendirilmesi gereksinimini 
ortaya ortaya ççııkarmkarmışışttıır.r.
Yapay renklendiricilerin, doYapay renklendiricilerin, doğğal renklendiricilere gal renklendiricilere gööre re 
renk tonlarrenk tonlarıınnıın ve renk n ve renk şşiddetlerinin kuvvetli olmasiddetlerinin kuvvetli olmasıı, , 
faklfaklıı pHpH seviyelerinde seviyelerinde stabilitelerininstabilitelerinin yyüüksek olmasksek olmasıı, , 
uygulama kolayluygulama kolaylığıığı ve ucuzluve ucuzluğğu gibi u gibi öözelliklerinden zelliklerinden 
dolaydolayıı ggııdalarda kullandalarda kullanıımlarmlarıı hhıızla artmzla artmışış ve dove doğğal al 
renklendiricilere ilgi azalmrenklendiricilere ilgi azalmışışttıır.r.



GIDALARDA RENGGIDALARDA RENGĐĐN N ÖÖNEMNEMĐĐ
Renk, Renk, ışığıışığın spektral dan spektral dağığıllıımmıından meydana gelen gndan meydana gelen göörsel bir rsel bir 
öözelliktir.Dozelliktir.Doğğal gal gııdalardalarıın renkleri in renkleri iççerdikleri erdikleri ççok ok ççeeşşitli kimyasal itli kimyasal 
formlara sahip olan ve pigment olarak tanformlara sahip olan ve pigment olarak tanıımlanan maddelerden mlanan maddelerden 
kaynaklanmaktadkaynaklanmaktadıır.Meyveler ve sebzeler gibi dor.Meyveler ve sebzeler gibi doğğal kaynaklal kaynaklıı birbirççok ok 
üürrüün n ççeeşşitli renklere sahip olup, itli renklere sahip olup, ççekicilikleri renkleri ile ekicilikleri renkleri ile 
ilgilidir.Renk gilgilidir.Renk gııdalardalarıın duyusal n duyusal öözellikleri yzellikleri yöönnüünden ele nden ele 
alalıındndığıığında, tnda, tüüketici tercihi aketici tercihi aççııssıından, gndan, gııdandanıın n ççekiciliekiciliğğinde inde öönemli nemli 
bir rol oynamaktadbir rol oynamaktadıır.Bir gr.Bir gııda ile ilgili ilk izlenim gda ile ilgili ilk izlenim göörseldir ve rseldir ve 
ggııdandanıın tercih edilmesi onun renginin kabul veya n tercih edilmesi onun renginin kabul veya redred edilmesine edilmesine 
babağğllııddıır.Konu ile ilgili olarak yapr.Konu ile ilgili olarak yapıılan pek lan pek ççok ok ççalalışışma renk ile lezzet ma renk ile lezzet 
arasarasıında pozitif ynda pozitif yöönde bir ilinde bir ilişşki olduki olduğğunu ortaya unu ortaya 
koymukoymuşştur.Duyusal atur.Duyusal aççııdan renk lezzet dan renk lezzet üüzerinde bir beklenti zerinde bir beklenti 
yaratmaktadyaratmaktadıır.Bu konuda yapr.Bu konuda yapıılan bir lan bir ççalalışışmada, emada, eğğitilmiitilmişş
panelistlere sunulan beyaz renkli panelistlere sunulan beyaz renkli ççikolata ikolata ararıımalmalıı ve kahverengi ve kahverengi 
vanilya aromalvanilya aromalıı dondurmalardondurmalarıın lezzetleri hemen hemen tn lezzetleri hemen hemen tüüm m 
panelistler tarafpanelistler tarafıından ters olarak algndan ters olarak algıılanmlanmışış, beyaz renkli , beyaz renkli 
dondurmalar vanilyaldondurmalar vanilyalıı, kahverengi dondurmalar , kahverengi dondurmalar ççikolatalikolatalıı olarak olarak 
dedeğğerlendirilmierlendirilmişştir.tir.
GGüünnüümmüüzde gelizde gelişşen gen gııda da üüretim teknolojileri dikkate alretim teknolojileri dikkate alıındndığıığında nda 
ggııdalar; idalar; işşleme, depolama ve satleme, depolama ve satışışa sunma gibi a sunma gibi ççeeşşitli aitli aşşamalarda amalarda 
ııssıı, , ışıışık, k, pHpH, oksijen gibi fiziksel ve kimyasal ko, oksijen gibi fiziksel ve kimyasal koşşullara baullara bağğllıı olarak olarak 
renk solmasrenk solmasıı veya kaybveya kaybıına una uğğramaktadramaktadıırlar.Ancak grlar.Ancak gııda da üüreticileri reticileri 
ggııda ida işşleme sleme sıırasrasıında ortaya nda ortaya ççııkan renk farklkan renk farklııllııklarklarıınnıı ve kayve kayııplarplarıınnıı
karkarşışılayarak glayarak gııdandanıın orijinal rengini koruma, n orijinal rengini koruma, üürrüünnüün renk n renk 
tekdtekdüüzelizeliğğini saini sağğlama, lama, ççekiciliekiciliğğini arttini arttıırma, gelirma, gelişştirilmitirilmişş bir bir 
formulasyonaformulasyona babağğllıı olarak olarak üüretilen renksiz veya az renkli gretilen renksiz veya az renkli gııdalara dalara 
((şşekerleme, alkolsekerleme, alkolsüüz iz iççecekler, karecekler, karışıışım toz m toz üürrüünler) renk nler) renk 
kazandkazandıırma gibi amarma gibi amaççlarla renklendirici katklarla renklendirici katkıı maddelerini maddelerini 
üürrüünlerinde kullanma yoluna gitmektedirler.nlerinde kullanma yoluna gitmektedirler.



RENK KATKI MADDESRENK KATKI MADDESĐĐ NEDNEDĐĐR? R? 
Teknik olarak renk katkTeknik olarak renk katkıı maddesi bir gmaddesi bir gııdaya, ilaca, kozmetik daya, ilaca, kozmetik üürrüünlere veya nlere veya 
insan vinsan vüücuduna uygulandcuduna uygulandığıığı veya ilave edildiveya ilave edildiğği zaman renk ai zaman renk aççığığa veren a veren 
boya, pigment veya maddelere denir. boya, pigment veya maddelere denir. 
ABD`de kullanABD`de kullanıılan tlan tüüm renk katkm renk katkıı maddelerinin ayarlanmasmaddelerinin ayarlanmasıından FDA ndan FDA 
sorumludur. Gsorumludur. Gııdalarda kullandalarda kullanıılmaslmasıına mna müüsaade edilen tsaade edilen tüüm renk katkm renk katkıı
maddeleri "belgelenebilir" veya "belgelenmekten muaf" olmak maddeleri "belgelenebilir" veya "belgelenmekten muaf" olmak üüzere zere 
ssıınnııflandflandıırrııllıır. Belgelendirilebilen renk katkr. Belgelendirilebilen renk katkıı maddeleri sentetiktir ve her grup maddeleri sentetiktir ve her grup 
imalatimalatççıı ve FDA tarafve FDA tarafıından test edilir. ndan test edilir. 
GGııdalarda kullandalarda kullanıılmaslmasıından ndan öönceki bu onaylanma snceki bu onaylanma süürecinde renk katkrecinde renk katkıı
maddesinin gmaddesinin güüvenilirlivenilirliğği (sai (sağğllıık ak aççııssıından), kalitesi, dayanndan), kalitesi, dayanııklklııllıık ve kararlk ve kararlııllığıığı
kontrol edilir. kontrol edilir. AmerikadaAmerikada belgelenmibelgelenmişş 9 adet renk katk9 adet renk katkıı maddesi vardmaddesi vardıır. r. 
Bir Bir öörnek FD&C rnek FD&C YellowYellow No.6`dNo.6`dıır ve bu tahr ve bu tahııllarda, fllarda, fıırrıın gn gııdalardalarıında, aperatif nda, aperatif 
yiyeceklerde vs kullanyiyeceklerde vs kullanııllıır. Belgelenmekten muaf olan renk katkr. Belgelenmekten muaf olan renk katkıı maddeleri maddeleri 
sebzeler, mineraller veya hayvanlar ve tabii tsebzeler, mineraller veya hayvanlar ve tabii tüürevlerin sentetik kopyalarrevlerin sentetik kopyalarıı gibi gibi 
tabii kaynaklardan elde edilirler. tabii kaynaklardan elde edilirler. 
Mesela karamel rengi ticari olarak Mesela karamel rengi ticari olarak şşeker ve dieker ve diğğer karbonhidratlarer karbonhidratlarıın n 
ııssııttıılmaslmasııyla syla sııkkıı kontrol edilmikontrol edilmişş şşartlarda elde edilir ve soslar, salartlarda elde edilir ve soslar, salççalar, alar, 
ffıırrııncncııllıık k üürrüünleri ve dinleri ve diğğer ger gııdalarda kullandalarda kullanııllıır. r. 
Renk katkRenk katkıı maddesinin belgelendirilebilir veya belgelendirmeden muaf maddesinin belgelendirilebilir veya belgelendirmeden muaf 
olmasolmasıınnıın genel anlamda onun gn genel anlamda onun güüvenilirlivenilirliğği ile bir ilgisi yoktur. i ile bir ilgisi yoktur. 
Her iki tip renk katkHer iki tip renk katkıı maddesi de gmaddesi de gııdalarda kullandalarda kullanıımmıına izin verilmeden na izin verilmeden öönce nce 
aynaynıı standart sstandart sııkkıı prosedprosedüüre maruz bre maruz bıırakrakııllıır. Belgelendirilebilen renk katkr. Belgelendirilebilen renk katkıı
maddeleri dimaddeleri diğğerlerine gerlerine gööre daha yaygre daha yaygıın olarak kullann olarak kullanıılmaktadlmaktadıır. r. ÇüÇünknküü
bunlarbunlarıın renklendirme kabiliyetleri din renklendirme kabiliyetleri diğğerlerine gerlerine gööre daha iyidir. re daha iyidir. 
Bu Bu öözelliklerinden dolayzelliklerinden dolayıı da aynda aynıı etkiyi getkiyi gööstermesine karstermesine karşışın gn gııdalardalarıın n 
iiççerisindeki miktarlarerisindeki miktarlarıı daha ddaha düüşşüüktktüür. r. ĐĐlave olarak belgelendirilebilen bu lave olarak belgelendirilebilen bu 
renk katkrenk katkıı maddeleri daha kararlmaddeleri daha kararlıı, tek d, tek düüze renk saze renk sağğlamada daha iyi ve farkllamada daha iyi ve farklıı
renk ve tonlarrenk ve tonlarıı oluoluşştururken de daha kolay kartururken de daha kolay karışışabilmektedir. abilmektedir. 
Belgelendirilebilen renk katkBelgelendirilebilen renk katkıı maddeleri genel olarak gmaddeleri genel olarak gııdalara istenmeyen dalara istenmeyen 
bir tat vermezler. Ancak bir tat vermezler. Ancak şşeker pancareker pancarıı ve yabanmersini gibi gve yabanmersini gibi gııdalardan elde dalardan elde 
edilen katkedilen katkıı maddeleri istenmeyen etkilere neden olabilirler. maddeleri istenmeyen etkilere neden olabilirler. 
FDA tarafFDA tarafıından onaylanmndan onaylanmışış dokuz adet belgelendirilen renk katkdokuz adet belgelendirilen renk katkıı
maddesinden sekizi gmaddesinden sekizi gııda da üüretiminde kullanretiminde kullanıılmaktadlmaktadıır. Gr. Gııdalarda dalarda 
kullankullanıılmaslmasıına mna müüsaade edilen maksimum miktarlarda ayrsaade edilen maksimum miktarlarda ayrııca belirlenmica belirlenmişştir. tir. 
ÇÇok aok aşışırrıı renk katkrenk katkıı maddeleri kullanmaddeleri kullanıılmaslmasıı hem ghem gııdalardalarıın n ççekiciliekiciliğğini ini 
kaybettirmekte hem de maliyetini artkaybettirmekte hem de maliyetini artıırmaktadrmaktadıır.r.



GIDALARDA NEDEN RENK GIDALARDA NEDEN RENK 
MADDELERMADDELERĐĐ

KULLANILMAKTADIR? KULLANILMAKTADIR? 
Renk, yemek yerken zevk almamamRenk, yemek yerken zevk almamamıızzıı sasağğlayan ve layan ve 
ggııdandanıın n öönemli nemli öözelliklerinden biridir. Gzelliklerinden biridir. Gııdalara renk dalara renk 
maddelerinin katmaddelerinin katıılmaslmasıınnıın ban başşllııca nedenleri ca nedenleri 
şşunlardunlardıır: r: 
IIşığşığa, havaya, aa, havaya, aşışırrıı ssııcacağğa, neme ve depolama a, neme ve depolama 
kokoşşullarullarıına maruz kalmasna maruz kalmasıından dolayndan dolayıı renk kaybrenk kaybıınnıı
dengelemek amacdengelemek amacııyla. yla. 
GGııda hammaddesindeki doda hammaddesindeki doğğal veya mevsimsel al veya mevsimsel 
dedeğğiişşiklikleri veya tiklikleri veya tüüketici beklentilerini karketici beklentilerini karşışılamak lamak 
iiççin iin işşleme ve depolamanleme ve depolamanıın etkilerini telafi etmek n etkilerini telafi etmek 
amacamacııyla (kyla (kööttüü kalitesini maskeleme veya gizleme kalitesini maskeleme veya gizleme 
amacamacııyla renklerin kullanyla renklerin kullanıımmıı kabul edilemez). kabul edilemez). 
GGııdandanıın don doğğal rengini gelial rengini gelişştirmek amactirmek amacııyla, fakat yla, fakat 
olmasolmasıı gerekenden daha ggerekenden daha güçüçssüüz dz düüzeyler genellikle zeyler genellikle 
verilen gverilen gııdayla alakaldayla alakalııddıır.r.



GIDA RENKLERGIDA RENKLERĐĐ NASIL NASIL 
TANIMLANIR? TANIMLANIR? 

Bir gBir gııda rengi, gda rengi, gııda katkda katkıı maddesidir ve maddesidir ve ööncelikle ncelikle 
ggııdaya renk katmada veya gdaya renk katmada veya gııdandanıın renginin geri n renginin geri 
kazandkazandıırrıılmaslmasıında kullannda kullanııllıır. Bunlarr. Bunlarıı kapsamaktadkapsamaktadıır: r: 
Herhangi bir doHerhangi bir doğğal gal gııda bileda bileşşeni ve normalde geni ve normalde gııda da 
olarak tolarak tüüketilmeyen ve gketilmeyen ve gııda bileda bileşşeni olarak eni olarak 
kullankullanıılmayan herhangi bir dolmayan herhangi bir doğğal kaynak, al kaynak, öörnerneğğin in 
tohum,meyve ve sebzelerden izole edilmitohum,meyve ve sebzelerden izole edilmişş renkler. renkler. 
Kimyasal sentez veya Kimyasal sentez veya biyosentezbiyosentez ile ile üüretilmiretilmişş dodoğğala ala 
öözdezdeşş üürrüünler. nler. 
TartrazinTartrazin gibi insan yapgibi insan yapıımmıı sentetik sentetik üürrüünler. nler. 
GGııdalarda dodalarda doğğal gal gııda renkleri kullanda renkleri kullanıımmıı gittikgittikççe e 
artmaktadartmaktadıır. Bunlar genellikle meyve veya r. Bunlar genellikle meyve veya 
sebzelerden (pancar ve havusebzelerden (pancar ve havuçç suyu gibi) veya tohum suyu gibi) veya tohum 
ve baharatlardan (paprika ve safran gibi) elde edilen ve baharatlardan (paprika ve safran gibi) elde edilen 
pigmentlerdir. pigmentlerdir. 



RENKLENDRENKLENDĐĐRRĐĐCCĐĐLERLERĐĐN N 
SINIFLANDIRILMASISINIFLANDIRILMASI

ÇÇeeşşitli sektitli sektöörler dikkate alrler dikkate alıındndığıığında (gnda (gııda, ilada, ilaçç, kozmetik, , kozmetik, 
kimya, tekstil vb.) kimya, tekstil vb.) herbirherbir sektsektöörrüün gereksiniminin n gereksiniminin 
karkarşışılanmaslanmasıı aaççııssıından birndan birççok renk maddesinin kullanok renk maddesinin kullanııldldığıığı
ggöörrüülmektedir.Ancak bu renk maddeleri kimyasal yaplmektedir.Ancak bu renk maddeleri kimyasal yapıılarlarıı, , 
elde edilielde edilişş kaynaklarkaynaklarıı, kullan, kullanııllışış öözellikleri zellikleri gibgib birbirççok ok 
kimyasal ve fiziksel faktkimyasal ve fiziksel faktöörler ile birbirlerinden rler ile birbirlerinden 
ayrayrıılmaktadlmaktadıırlar.Grlar.Gııda da sanayiisanayii aaççııssıından da ndan da herbirherbir ggııda da 
üürrüünnüünnüün yapn yapııssıına bana bağğllıı olarak golarak gııdalardalarıın renklendirilmesi n renklendirilmesi 
amacamacııyla kullanyla kullanıılacak renk maddelerinin lacak renk maddelerinin öözellikleri de zellikleri de 
dedeğğiişşmektedir.Teknolojik uygulamalarda bir mektedir.Teknolojik uygulamalarda bir 
renklendiricinin grenklendiricinin gııdalarda kullandalarda kullanıımmıına izin verilmina izin verilmişş
olmasolmasıınnıın n yanyanııssıırara, hangi , hangi üürrüün in iççin daha uygun kullanin daha uygun kullanıım m 
öözellizelliğği gi göösterecestereceğğinin de belirlenmesi gerekmektedir.Ayninin de belirlenmesi gerekmektedir.Aynıı
üürrüün in iççin farklin farklıı yapyapıısal sal öözelliklere sahip renklendirici zelliklere sahip renklendirici 
maddeler kullanmaddeler kullanıılabilmektedir.Renklendirici maddeler ilabilmektedir.Renklendirici maddeler iççin in 
verilen genel bir sverilen genel bir sıınnııflandflandıırmada bu maddeler elde edilirmada bu maddeler elde edilişş
şşekillerine gekillerine gööre dore doğğal ve yapay renklendiriciler olmak al ve yapay renklendiriciler olmak 
üüzere iki ana gruba ayrzere iki ana gruba ayrıılmaktadlmaktadıır.Bununla birlikte bazr.Bununla birlikte bazıı
dodoğğal kaynaklal kaynaklıı renklendiriciler yapay olarak da elde renklendiriciler yapay olarak da elde 
edilebilmektedir.Bu durumda bu maddeler edilebilmektedir.Bu durumda bu maddeler ““dodoğğala ala öözdezdeşş
renklendiricirenklendirici”” olarak ifade edilmektedirler.Renklendiriciler olarak ifade edilmektedirler.Renklendiriciler 
elde edilielde edilişş şşekillerine gekillerine gööre:re:
DoDoğğal renklendiricileral renklendiriciler
Yapay renklendiricilerYapay renklendiriciler
Olmak Olmak üüzere iki temel grup altzere iki temel grup altıında toplanabilmektedirler.nda toplanabilmektedirler.



DODOĞĞAL RENKLENDAL RENKLENDĐĐRRĐĐCCĐĐLERLER

DoDoğğal renklendirici maddeler al renklendirici maddeler mikrobiyalmikrobiyal, bitkisel, , bitkisel, 
hayvansal ve mineral kaynaklardan elde edilen hayvansal ve mineral kaynaklardan elde edilen 
pigmentlerdir.Renk aralpigmentlerdir.Renk aralııklarklarıı ssıınnıırlrlıı olan bu renk maddeleri olan bu renk maddeleri 
genel olarak zaygenel olarak zayııf bir f bir stabilitestabilite ile zayile zayııf bir renklendirme f bir renklendirme 
ggüüccüüne sahiptirler, ne sahiptirler, ııssıı ve ve pHpH’’tantan etkilenirler.etkilenirler.
DoDoğğal renk maddelerinin biral renk maddelerinin birççok fiziksel ve kimyasal etkilere ok fiziksel ve kimyasal etkilere 
karkarşışı ((ııssıı, , ışıışık, k, pHpH) ) stabilitelerininstabilitelerinin ddüüşşüük olmask olmasıı ve ve 
ggııdalarda kullandalarda kullanıımlarmlarıında nda ççeeşşitli problemler yaitli problemler yaşşanmasanmasıına na 
karkarşışın, son yn, son yııllarda yapllarda yapıılan aralan araşşttıırmalarda sarmalarda sağğllıık k üüzerinde zerinde 
olumlu etkileri nedeniyle bu maddelerin kullanolumlu etkileri nedeniyle bu maddelerin kullanıımlarmlarıınnıın n 
arttarttığıığı ggöözlenmektedir.zlenmektedir.
GGııdalarda dodalarda doğğal olarak olual olarak oluşşan ve bu kaynaklardan elde an ve bu kaynaklardan elde 
edilen renk maddeleri farkledilen renk maddeleri farklıı kimyasal yapkimyasal yapıılara sahip lara sahip 
olmalarolmalarıı nedeniyle bir knedeniyle bir kıısmsmıı suda suda çöçözzüünnüür nitelikte olup pek r nitelikte olup pek 
ççooğğu ise suda u ise suda çöçözzüünmemektedir.Bu durum donmemektedir.Bu durum doğğal renk al renk 
maddelerinin gmaddelerinin gııda uygulamalarda uygulamalarıında renk nda renk ççeeşşitliliitliliğğinin inin 
ssıınnıırlanmasrlanmasıına neden olmaktadna neden olmaktadıır.Organik esaslr.Organik esaslıı dodoğğal al 
renklendiricilerin renklendiricilerin yanyanııssıırara mineral kaynaklmineral kaynaklıı bazbazıı
renklendiricilerin de bulunmasrenklendiricilerin de bulunmasıı nedeniyle, donedeniyle, doğğal al 
renklendirici maddeler kimyasal yaprenklendirici maddeler kimyasal yapıılarlarıına gna gööre organik ve re organik ve 
inorganik olarak sinorganik olarak sıınnııflandflandıırrıılmaktadlmaktadıırr



ORGANORGANĐĐK DOK DOĞĞAL AL 
RENKLENDRENKLENDĐĐRRĐĐCCĐĐLERLER

AnattoAnatto: G: Güüney Amerika, Doney Amerika, Doğğu Afrika ve Hindistanu Afrika ve Hindistan’’da yetida yetişşen en BixaBixa
orellanaorellana L. AL. Ağğacacıınnıın tohumlarn tohumlarıından elde edilen ve turuncundan elde edilen ve turuncu--sarsarıı
renkli yarenkli yağğda da çöçözzüünen donen doğğal bir renklendiricidir.al bir renklendiricidir.
AntosiyaninlerAntosiyaninler: Pek : Pek ççok meyve, sebze ve ok meyve, sebze ve ççiiççeklerin mavi, keklerin mavi, kıırmrmıızzıı ve ve 
mor renklerinden sorumlu olan mor renklerinden sorumlu olan polifenolikpolifenolik
bilebileşşiklerdir.iklerdir.AntosiyaninlerAntosiyaninler sebze ve meyvelerin ssebze ve meyvelerin süülfitlenmilfitlenmişş su, su, 
asitlendirilmiasitlendirilmişş su, karbondioksit, su, karbondioksit, metanolmetanol veya etanol ile veya etanol ile 
ekstraksiyonuylaekstraksiyonuyla elde elde dilirlerdilirler.Bu bile.Bu bileşşiklerin renkleri iklerin renkleri pHpH’’yaya babağğllıı
olarak deolarak değğiişşmekte olup, asidik ortamda kmekte olup, asidik ortamda kıırmrmıızzıı, , nnöötraltral ortamda ortamda 
mor ve bazik ortamda mavi renk verirler.Alkali komor ve bazik ortamda mavi renk verirler.Alkali koşşullarda oldukullarda oldukçça a 
kararskararsıızdzdıırlar.Suda rlar.Suda çöçözzüünnüürler, srler, sııvvıı veya toz halinde veya toz halinde 
bulunmaktadbulunmaktadıırlar.rlar.
Bitkisel KarbonBitkisel Karbon: Bitkisel materyalin tamamen karbonizasyonu : Bitkisel materyalin tamamen karbonizasyonu 
sonucu ve sonucu ve ççok ince toz halinde ok ince toz halinde ööğğüüttüülmesiyle lmesiyle üüretilmektedir.Siyah retilmektedir.Siyah 
toz toz şşeklinde eklinde ııssıı ve ve ışığışığa kara karşışı ççok stabil yapok stabil yapııllıı bir renklendiricidir.bir renklendiricidir.
KantaksantinKantaksantin: Koyu menek: Koyu menekşşe renginde kristaller veya kristalin toz e renginde kristaller veya kristalin toz 
halinde bulunur.Oksijene ve halinde bulunur.Oksijene ve ışığışığa kara karşışı duyarlduyarlııddıır, bu nedenle r, bu nedenle ııssııya ya 
direndirenççli ambalajlarda li ambalajlarda inertinert gaz altgaz altıında korunmasnda korunmasıı gerekmektedir.gerekmektedir.
Sade KaramelSade Karamel: Y: Yüüksek sksek sııcaklcaklııklarda klarda ııssııttıılan lan karbonhidretlerkarbonhidretlerıınn
karamelizasyonukaramelizasyonu sonucunda olusonucunda oluşşan, koyu kahverengiden siyaha an, koyu kahverengiden siyaha 
kadar renk veren bir maddedir.Skadar renk veren bir maddedir.Sııvvıı veya katveya katıı formlarda formlarda 
bulunur.Suda bulunur.Suda çöçözzüünnüür.r.



Kostik SKostik Süülfit Karamellfit Karamel: Karbonhidratlar: Karbonhidratlarıın amonyum n amonyum 
bilebileşşikleri varlikleri varlığıığında kontrollnda kontrollüü ııssııl il işşlemiyle elde lemiyle elde 
edilmektedir.Koyu kahverengiden siyaha doedilmektedir.Koyu kahverengiden siyaha doğğru sru sııvvıı veya veya 
katkatıı formlarda bulunmaktadformlarda bulunmaktadıır.r.
Amonyum KaramelAmonyum Karamel: Karbonhidratlar: Karbonhidratlarıın amonyum bilen amonyum bileşşikleri ikleri 
varlvarlığıığında kontrollnda kontrollüü ııssııl il işşlemiyle elde edilmektedir.Koyu lemiyle elde edilmektedir.Koyu 
kahverengiden siyaha kadar olan renklerde skahverengiden siyaha kadar olan renklerde sııvvıı veya katveya katıı
formlarda bulunmaktadformlarda bulunmaktadıır.r.
KarotenlerKarotenler: : AnattoAnatto, havu, havuçç, , palmyapalmyağığı gibi gibi karatonkaraton iiççeren eren 
ççeeşşitli bitkisel kaynaklardan ve yenilebilir yaitli bitkisel kaynaklardan ve yenilebilir yağğlardan lardan 
ekstraksiyonlaekstraksiyonla elde edilirler.elde edilirler.
KlorofillerKlorofiller: : ÇÇimen, imen, ııssıırganoturganotu gibi gibi ççeeşşitli bitkilerden itli bitkilerden 
ekstraksiyonlaekstraksiyonla elde edilen yaelde edilen yağğda da çöçözzüünen pigmentlerdir.Mg nen pigmentlerdir.Mg 
iiççerieriğğine baine bağğllıı olarak zeytin yeolarak zeytin yeşşilinden koyu yeilinden koyu yeşşile kadar ile kadar 
dedeğğiişşen renk tonlaren renk tonlarıında bulunurlar.nda bulunurlar.
TurmerikTurmerik : (: (CurcumaCurcuma longlong), ), öönemli bir baharat nemli bir baharat ççeeşşidi ve idi ve 
boya maddesi olup yaklaboya maddesi olup yaklaşışık 2000 yk 2000 yııldan beri ldan beri 
kullankullanıılmaktadlmaktadıır. Gr. Güüney ve gney ve güüneyney--dodoğğu Asya'ya u Asya'ya öözgzgüü bir bir 
baharattbaharattıır ve birr ve birççok yemeok yemeğğin in öözellikle zellikle kkööriri yemeyemeğğinin, inin, 
yapyapıımmıında kullannda kullanıılmaktadlmaktadıır. r. KKööriri yemeyemeğğinde sarinde sarıı renk renk 
oluoluşşmasmasıınnıın sebebi, n sebebi, turmeriktenturmerikten kaynaklanmaktadkaynaklanmaktadıır. Sarr. Sarıı
renk pigmentleri, bitkinin krenk pigmentleri, bitkinin köökküünnüün n ööğğüüttüülmesiyle elde lmesiyle elde 
edilir. edilir. 
RiboflavinoRiboflavinoğğalal renk srenk süüt, yumurta, karacit, yumurta, karaciğğer ve sebzeler gibi er ve sebzeler gibi 
birbirççok gok gııda da mevcuttur. Ticari olarak mayalardan da da mevcuttur. Ticari olarak mayalardan 
hazhazıırlanrlanıır br bööylece sentetik olarak ylece sentetik olarak üüretilir. Gretilir. Gııdalarda dalarda 
kullankullanıılan konsantrasyonlarda bilinen yan etkisi yoktur.lan konsantrasyonlarda bilinen yan etkisi yoktur.



ĐĐNORGANNORGANĐĐK DOK DOĞĞAL AL 
RENKLENDRENKLENDĐĐRRĐĐCCĐĐLERLER

AlAlüüminyum Tozuminyum Tozu: : ÇÇok ince bok ince bööllüünmnmüüşş alalüüminyum partikminyum partiküüllerinden llerinden 
oluoluşşmaktadmaktadıır.Gr.Güümmüüşşüümsmsüü gri renkte toz gri renkte toz şşeklinde bulunur.Suda ve eklinde bulunur.Suda ve 
organik organik çöçözzüüccüülerde lerde çöçözzüünmemekte, seyreltik hidroklorik asitte nmemekte, seyreltik hidroklorik asitte 
çöçözzüünmektedir.nmektedir.
AltAltıınn: Alt: Altıınnıın kendine has renginde, toz veya n kendine has renginde, toz veya ççok kok küçüüçük yapraklar k yapraklar 
halinde bulunmaktadhalinde bulunmaktadıır.r.
Demir OksitlerDemir Oksitler: Sar: Sarıı, k, kıırmrmıızzıı, kahverengi veya siyah renkte toz , kahverengi veya siyah renkte toz 
halinde bulunan bu maddeler suda ve organik halinde bulunan bu maddeler suda ve organik çöçözzüüccüülerde lerde 
çöçözzüünmeyip, konsantre mineral asitlerde nmeyip, konsantre mineral asitlerde çöçözzüünmektedirler.Isnmektedirler.Isıı ve ve 
ışığışığa kara karşışı stabiliteleristabiliteleri yyüüksektir.ksektir.
GGüümmüüşş: G: Güümmüüşşüün tipik renginde toz veya n tipik renginde toz veya ççok kok küçüüçük yapraklar k yapraklar 
halinde bulunmaktadhalinde bulunmaktadıır.r.
Titanyum DioksitTitanyum Dioksit: Beyaz renkte toz halde bulunmaktad: Beyaz renkte toz halde bulunmaktadıır.Suda ve r.Suda ve 
organik organik çöçözzüüccüülerde lerde çöçözzüünmez.Isnmez.Isıı ve ve ışıışık k stabilitesistabilitesi yyüüksektir.ksektir.
Kalsiyum KarbonatKalsiyum Karbonat: Do: Doğğada kireada kireçç tataşışı, tebe, tebeşşir ve mermer olarak ir ve mermer olarak 
yaygyaygıın bir n bir şşekilde bulunmaktadekilde bulunmaktadıır.r.OpakOpak beyaz bir gbeyaz bir göörrüünnüüşş verir, verir, 
tatstatsıız ve kokusuzdur.Suda ve alkolde pratik olarak z ve kokusuzdur.Suda ve alkolde pratik olarak çöçözzüünnüür r 
olmayolmayııp, seyreltik asetik asit, seyreltik p, seyreltik asetik asit, seyreltik hidroflorikhidroflorik asit ve seyreltik asit ve seyreltik 
nitrik asitte knitrik asitte kööppüürerek rerek çöçözzüünmektedir.nmektedir.



YAPAY RENKLENDYAPAY RENKLENDĐĐRRĐĐCCĐĐLERLER
Yapay renklendiriciler, kimyasal yapYapay renklendiriciler, kimyasal yapıılarlarıı itibaritibarııyla doyla doğğada bulunmayan ancak ada bulunmayan ancak 
kimyasal sentez yoluyla kimyasal sentez yoluyla üüretilebilen renk maddeleridir.Hemen hemen retilebilen renk maddeleridir.Hemen hemen 
hepsinin sentezinde bahepsinin sentezinde başşlanglangııçç materyali olarak kmateryali olarak köömmüür kullanr kullanııllıır.r.
DoDoğğal renklendiricilerle karal renklendiricilerle karşışılalaşşttıırrııldldığıığında yapay renklendiricilerin; renk nda yapay renklendiricilerin; renk 
verme gverme güçüçleri, renk aralleri, renk aralııklarklarıı, , stabiliteleristabiliteleri, kullan, kullanıım kolaylm kolaylııklarklarıı ve fiyat ve fiyat 
uygunluklaruygunluklarıı gibi faktgibi faktöörler arler aççııssıından ndan üüststüünlnlüük sak sağğladladııklarklarıı
ggöözlenmektedir.Yapay gzlenmektedir.Yapay gııda renklendiricilerinin gda renklendiricilerinin gııda ida işşleme koleme koşşullarullarıına karna karşışı
stabilitelerininstabilitelerinin yyüüksek olmasksek olmasıına karna karşışın, bu renklendiricilerin n, bu renklendiricilerin stabiliteleristabiliteleri, , 
renklendiricinin kullanrenklendiricinin kullanııldldığıığı ortama, renklendiricinin konsantrasyonuna, ortama, renklendiricinin konsantrasyonuna, 
kullankullanıılan lan ççeeşşitli gitli gııda katkda katkıı maddelerinin konsantrasyonuna, smaddelerinin konsantrasyonuna, sııcaklcaklıık, sk, süüre re 
gibi gibi ççeeşşitli faktitli faktöörlere barlere bağğllııddıır.Bu faktr.Bu faktöörler rler herbirherbir renklendirici irenklendirici iççin farklin farklııllıık k 
ggööstermektedir ve bu nedenle kullanstermektedir ve bu nedenle kullanıılacak renklendiricinin lacak renklendiricinin seseççimiimiöönemnem
kazanmaktadkazanmaktadıır.r.
Yapay renklendiriciler Yapay renklendiriciler ççok yok yüüksek oranlarda suda ksek oranlarda suda çöçözzüünme nme öözellizelliğğine ine 
sahiptirler.Pek sahiptirler.Pek ççooğğu u ııssııya, ya, ışığışığa, asitlere, alkalilere ve koruyucu maddelere a, asitlere, alkalilere ve koruyucu maddelere 
karkarşışı stabildirler ve bu nedenle raf stabildirler ve bu nedenle raf öömmüürleri de oldukrleri de oldukçça uzundur.Bira uzundur.Birççok farklok farklıı
formda yapay renklendirici formda yapay renklendirici üüretilebilmesi nedeniyle bu maddelerin renk tonu retilebilmesi nedeniyle bu maddelerin renk tonu 
aralaralııklarklarıı genigenişştir ve renklendirme gtir ve renklendirme güçüçleri yleri yüüksektir.ksektir.
Yapay renklendiricilerin sYapay renklendiricilerin sıınnııflandflandıırrıılmaslmasıında kimyasal nda kimyasal öözellikleri azellikleri aççııssıından ndan 
çöçözzüünnüürlrlüük k öözellikleri zellikleri öönem kazanmaktadnem kazanmaktadıır.Yapay renklendiriciler r.Yapay renklendiriciler 
çöçözzüünnüürlrlüüklerine gklerine gööre:re:
Suda Suda çöçözzüünenlernenler
YaYağğda da çöçözzüünenlernenler
Lake renklendiricilerLake renklendiriciler
olmak olmak üüzere zere üçüç grupta toplanmaktadgrupta toplanmaktadıır.r.



GIDALARDA KULLANILAN SUDA GIDALARDA KULLANILAN SUDA 
ÇÖÇÖZZÜÜNEN YAPAY NEN YAPAY 

RENKLENDRENKLENDĐĐRRĐĐCCĐĐLERLER
AluraAlura RedRed ACAC: Koyu k: Koyu kıırmrmıızzıı renkte toz veya granrenkte toz veya granüül halde l halde 
bulunmaktadbulunmaktadıır.Suda r.Suda çöçözzüünnüür nitelikte olan bu madde, r nitelikte olan bu madde, etanoldeetanolde
çöçözzüünmemektedir.nmemektedir.
AmarantAmarant: K: Kıırmrmıızzıımsmsıı kahverengi/koyu kkahverengi/koyu kıırmrmıızzıımsmsıı kahverengi toz kahverengi toz 
veya granveya granüül halde bulunmaktadl halde bulunmaktadıır.Suda r.Suda çöçözzüünnüür nitelikte olan bu r nitelikte olan bu 
madde, madde, etanoldeetanolde ççok az ok az çöçözzüünmektedir.nmektedir.
AzorubinAzorubin: K: Kıırmrmıızzıı renkte toz veya granrenkte toz veya granüül halde l halde 
bulunmaktadbulunmaktadıır.Suda r.Suda çöçözzüünnüür nitelikte olan bu madde, r nitelikte olan bu madde, etanoldeetanolde ççok ok 
az az çöçözzüünmektedir.nmektedir.
BrilliantBrilliant BlackBlack BNBN: Siyah renkte toz veya gran: Siyah renkte toz veya granüül halde l halde 
bulunmaktadbulunmaktadıır.Suda r.Suda çöçözzüünnüür nitelikte olan bu madde, r nitelikte olan bu madde, etanoldeetanolde ççok ok 
az az çöçözzüünmektedir.nmektedir.
BrilliantBrilliant BlueBlue FCFFCF: Mavi renkte toz veya gran: Mavi renkte toz veya granüüller halinde ller halinde 
bulunmaktadbulunmaktadıır.Suda r.Suda çöçözzüünnüür nitelikte olan bu madde, r nitelikte olan bu madde, etanoldeetanolde az az 
çöçözzüünmektedir.nmektedir.
Brown HTBrown HT: Kahverengi toz veya gran: Kahverengi toz veya granüüller halinde ller halinde 
bulunmaktadbulunmaktadıır.Suda r.Suda çöçözzüünnüür nitelikte olan bu madde, r nitelikte olan bu madde, etanoldeetanolde
çöçözzüünmemektedir.nmemektedir.



EritrosinEritrosin: K: Kıırmrmıızzıı renkte toz veya granrenkte toz veya granüüller halinde ller halinde 
bulunmaktadbulunmaktadıır.Suda ve r.Suda ve etanoldeetanolde çöçözzüünmektedir.nmektedir.
GreenGreen SS: Koyu ye: Koyu yeşşil renkte toz veya granil renkte toz veya granüüller halinde ller halinde 
bulunmaktadbulunmaktadıır.Suda r.Suda çöçözzüünnüür nitelikte olan bu madde, r nitelikte olan bu madde, 
etanoldeetanolde az az çöçözzüünmektedir.nmektedir.
ĐĐndigatinndigatin: Mavi renkte toz veya gran: Mavi renkte toz veya granüüller halinde ller halinde 
bulunmaktadbulunmaktadıır.Suda r.Suda çöçözzüünnüür nitelikte olan bu madde, r nitelikte olan bu madde, 
etanoldeetanolde ççok az ok az çöçözzüünmektedir. nmektedir. 
KinolinKinolin SarSarııssıı: : SarSarıı renkte toz veya granrenkte toz veya granüüller halinde ller halinde 
bulunmaktadbulunmaktadıır. Suda r. Suda çöçözzüünnüür nitelikte bulunan bu r nitelikte bulunan bu 
madde , madde , etanoldeetanolde ççok az ok az çöçözzüünmektedir.nmektedir.
LitolrubinLitolrubin BK: BK: KKıırmrmıızzıı renkte toz halde renkte toz halde 
bulunmaktadbulunmaktadıır. Sr. Sııcak suda (90oC) az cak suda (90oC) az çöçözzüünmekte nmekte 
sosoğğuk suda ve uk suda ve etanoldeetanolde çöçözzüünmemektedir.nmemektedir.
Patent Patent BlueBlue V V :  Mavi renkte toz veya gran:  Mavi renkte toz veya granüül halinde l halinde 
bulunmaktadbulunmaktadıır. Suda r. Suda çöçözzüünnüür nitelikte olan bu r nitelikte olan bu 
madde, madde, etanoldeetanolde az az çöçözzüünmektedir.nmektedir.



PonsoPonso 4R: 4R: KKıırmrmıızzıımsmsıı toz veya grantoz veya granüüller ller 
halinde halinde bulumaktadbulumaktadıırr.Suda .Suda çöçözzüünnüür nitelikte r nitelikte 
olan bu madde ,olan bu madde ,etanoldeetanolde ççok az ok az 
çöçözzüünmektedir.nmektedir.
RedRed 2G: 2G: KKıırmrmıızzıı renkte toz veya granrenkte toz veya granüüller ller 
halinde bulunmaktadhalinde bulunmaktadıır. Suda r. Suda çöçözzüünnüür r 
nitelikte olan bu madde nitelikte olan bu madde etanoldeetanolde ççok az ok az 
çöçözzüünmektedir.nmektedir.
SunsetSunset YellowYellow FCFFCF: Turuncu: Turuncu--kkıırmrmıızzıı renkte renkte 
toz veya grantoz veya granüüller halinde ller halinde bulubuluıınmaktadnmaktadıırr. . 
Suda Suda çöçözzüünnüür nitelikteki bu madde r nitelikteki bu madde etanoldeetanolde
ççok az ok az çöçözzüünmektedir.nmektedir.
TartrazinTartrazin: A: Aççıık turuncu renkte toz veya k turuncu renkte toz veya 
grangranüüller halinde bulunmaktadller halinde bulunmaktadıır. Suda r. Suda 
çöçözzüünnüür nitelikte olan bu madde r nitelikte olan bu madde etanoldeetanolde
ççok az ok az çöçözzüünmektedir. Gnmektedir. Güünnüümmüüzde tzde tüüketilen ketilen 
birbirççok hazok hazıır gr gııdada bulunur: medada bulunur: meşşrubatlar, rubatlar, 
şşekerlemeler, dondurmalar, tatlekerlemeler, dondurmalar, tatlıılar, lar, 
peynirler, konserve sebzeler, sosis, salata peynirler, konserve sebzeler, sosis, salata 
soslarsoslarıı, ket, ketççap, mayonezap, mayonez



YAYAĞĞDA DA ÇÖÇÖZZÜÜNEN YAPAY NEN YAPAY 
RENKLENDRENKLENDĐĐRRĐĐCCĐĐLERLER

YaYağğda veya organik da veya organik çöçözzüüccüülerde lerde 
çöçözzüünen yapay renklendiriciler,suda nen yapay renklendiriciler,suda 
çöçözzüünen renklendiricilerde oldunen renklendiricilerde olduğğu gibi u gibi 
tuz formu olutuz formu oluşşturabilen gruplar turabilen gruplar 
iiççermedikleri iermedikleri iççin suda in suda çöçözzüünmezler. nmezler. 
Bu grup renklendiricilerin Bu grup renklendiricilerin toksiktoksik
öözellikleri nedeniyle gzellikleri nedeniyle gııdalardalarıın n 
renklendirilmesi amacrenklendirilmesi amacıı ile ile 
kullankullanıımlarmlarıına izin verilmemektedir.na izin verilmemektedir.



LAKE RENKLENDLAKE RENKLENDĐĐRRĐĐCCĐĐLERLER

Suda Suda çöçözzüünen yapay renklendirici maddelerin genellikle nen yapay renklendirici maddelerin genellikle 
alalüüminyum oksit minyum oksit üüzerine alzerine alüüminyum klorminyum klorüür ilavesi ile r ilavesi ile 
alalüüminyum tuzu olarak minyum tuzu olarak çöçöktktüürrüülmeleri yolu ile elde edilen lmeleri yolu ile elde edilen 
suda suda çöçözzüünmeyen pigmentlerdir.nmeyen pigmentlerdir.
Lake renklendiricilerin renk tonlarLake renklendiricilerin renk tonlarıı,da,dağığılabilirlikleri, labilirlikleri, 
renklendirme grenklendirme güçüçleri, partikleri, partiküül bl büüyyüüklklüükleri gibi kleri gibi öözelliklere zelliklere 
ssööz konusu renklendiricilerin hazz konusu renklendiricilerin hazıırlanma korlanma koşşullarullarıına bana bağğllıı
olarak deolarak değğiişşebilmektedir. Lake renklendiriciler ebilmektedir. Lake renklendiriciler stabiliteleristabiliteleri
aaççııssıından en iyi uygulama ndan en iyi uygulama öözelliklerini zelliklerini pHpH 3,53,5--9,5 aras9,5 arasıında nda 
ggööstermektedirler. Kuvvetli asidik veya bazik kostermektedirler. Kuvvetli asidik veya bazik koşşullarda ullarda 
renklendiricirenklendirici-- alalüüminyum baminyum bağığınnıın yn yııkkııma uma uğğramasramasıı
nedeniyle bu konedeniyle bu koşşullarda kullanullarda kullanıımlarmlarıı uygun olmamaktaduygun olmamaktadıır.r.
Lake renklendiriciler ;Lake renklendiriciler ;
Suyun bulunmasSuyun bulunmasıınnıın istenmedin istenmediğği,yai,yağğ esaslesaslıı karkarışıışımlarmlarıın n 
renklendirilmesinde(kek,biskrenklendirilmesinde(kek,bisküüvi,dolgu maddeleri,salata vi,dolgu maddeleri,salata 
soslarsoslarıı ,esnek g,esnek gııdalar)dalar)



ŞŞekerlemelerde;ekerlemelerde;şşeker kristallerinin ,donmueker kristallerinin ,donmuşş
şşekerlerin ve film kaplekerlerin ve film kaplıı tatltatlıılarlarıın n 
renklendirilmesinde,renklendirilmesinde,
ŞŞekerleme ekerleme sanayiindesanayiinde ve farmakolojik ve farmakolojik 
endendüüstride sstride sııkkışışttıırrıılmlmışış tabletlerin tabletlerin 
renklendirilmesinde renklendirilmesinde 
IIşığşığa baa bağğllıı olarak renk solmasolarak renk solmasıınnıın meydana n meydana 
geldigeldiğği veya i veya ııssıı stabilitesininstabilitesinin arttarttıırrıılmaslmasıınnıın n 
istendiistendiğği durumlarda i durumlarda 
Kuru gKuru göörrüünnüümmüün n öönemli oldunemli olduğğu toz u toz 
iiççecekler,tatlecekler,tatlıılar,lar,ççorbalar ve baharat orbalar ve baharat 
karkarışıışımalarmalarıı gibi gibi üürrüünlerin nlerin 
renklendirilmesinde renklendirilmesinde 
Plastik paketleme materyallerinin Plastik paketleme materyallerinin 
,m,müürekkep ve metal kaplar irekkep ve metal kaplar iççin iin içç lakelerin lakelerin 
renklendirilmesinde kullanrenklendirilmesinde kullanıılmaktadlmaktadıır. r. 



E100E100 CurcuminCurcumin
E101E101 (i) (i) RiboflavinRiboflavin

((iiii) ) RiboflavinRiboflavin--5'5'--phosphatephosphate
E102E102 TartrazinTartrazin
E104E104 KinolinKinolin SarSarııssıı
E110E110 SunsetSunset YellowYellow FCF; FCF; OrangeOrange YellowYellow S S 

E120E120 CochinealCochineal; ; CarminicCarminic acidacid; ; CarminesCarmines
E122E122 AzorubineAzorubine; ; CarmoisineCarmoisine
E123E123 AmaranthAmaranth
E124E124 PonsoPonso 4R; 4R; CochinealCochineal RedRed A A 
E127E127 EritrosinEritrosin
E128E128 RedRed 2G 2G 
E129E129 AlluraAllura RedRed AC AC 



E131E131 Patent Patent BlueBlue V V 
E132E132 lndigotinelndigotine; ; IndigoIndigo CarmineCarmine
E133E133 BrilliantBrilliant BlueBlue FCF FCF 
E140E140 ChlorophyllsChlorophylls andand chlorophyllinschlorophyllins
E141E141 CopperCopper complexescomplexes of of chlorophyllchlorophyll andand
chlorophyllinschlorophyllins
E142E142 GreenGreen S S 
E150aE150a PlainPlain caramelcaramel
E150bE150b CausticCaustic sulphitesulphite caramelcaramel
E150cE150c AmmoniaAmmonia caramelcaramel
E150dE150d SulphiteSulphite ammoniaammonia caramelcaramel
E151E151 BrilliantBrilliant BlackBlack BN; BN; BlackBlack PN PN 
E153E153 VegetableVegetable carboncarbon
E154E154 Brown FK Brown FK 
E155E155 Brown HT Brown HT 
E160aE160a CarotenesCarotenes
E160bE160b AnnattoAnnatto; ; BixinBixin; ; NorbixinNorbixin



E160cE160c Paprika Paprika extractextract; ; CapsanthianCapsanthian;             ;             
CapsorubinCapsorubin
E160dE160d LycopeneLycopene
E160eE160e BetaBeta--apoapo--8'8'--carotenalcarotenal (C30) (C30) 
E160fE160f EthylEthyl ester of betaester of beta--apoapo--8'8'--
carotenoiccarotenoic acidacid (C30) (C30) 
E161bE161b LuteinLutein
E161gE161g CanthaxanthinCanthaxanthin
E162E162 BeetrootBeetroot RedRed; ; BetaninBetanin
E163E163 AnthocyaninsAnthocyanins
E170E170 KalsiyumkarbonatKalsiyumkarbonat
E171E171 TitanyumdioksitTitanyumdioksit
E172E172 IronIron oxidesoxides andand hydroxideshydroxides
E173E173 AluminyumAluminyum
E174E174 GGüümmüüşş
E175E175 AltAltıınn
E180E180 LitholrubineLitholrubine BK BK 



RENKLENDRENKLENDĐĐRRĐĐCCĐĐLERLERĐĐN N 
GIDALARDA KULLANIM GIDALARDA KULLANIM 

ALANLARIALANLARI
AlkolsAlkolsüüz z ĐĐççeceklerecekler: Alkols: Alkolsüüz iz iççeceklerde kullaneceklerde kullanıılan lan 
renklendiricilerin renklendiricilerin ışıışık k stabilitelerininstabilitelerinin iyi olmasiyi olmasıı ve asidik ve asidik 
ortama, koruyucu maddelere ve lezzet verici maddelere ortama, koruyucu maddelere ve lezzet verici maddelere 
karkarşışı da iyi bir da iyi bir stabilitestabilite ggööstermeleri gerekmektedir. stermeleri gerekmektedir. 
AskorbikAskorbik asit,iasit,iççeceklere vitamin aktivitesi ve antioksidan eceklere vitamin aktivitesi ve antioksidan 
öözellizelliğğinden dolayinden dolayıı katkatıılmakla birlikte,kimyasal tepkimeler lmakla birlikte,kimyasal tepkimeler 
sonucu sonucu öözellikle yapay renklendiricilerde,renkte azellikle yapay renklendiricilerde,renkte aççıılmaya lmaya 
neden olabilmektedir. Bu nedenle neden olabilmektedir. Bu nedenle askorbikaskorbik asidin asidin 
kullankullanııldldığıığı durumlarda dodurumlarda doğğal renklendiricilerin katal renklendiricilerin katıılmaslmasıı
öönerilmektedir. nerilmektedir. ĐĐççeceklerde, eceklerde, askorbikaskorbik asidin asidin 
renklendiriciler renklendiriciler üüzerindeki etkisini engellemek izerindeki etkisini engellemek iççin etilen in etilen 
diamindiamin tetratetra asetik asit(EDTA) kullanasetik asit(EDTA) kullanıımmıı belirli bir dbelirli bir düüzeye zeye 
kadar etkili olmakla birlikte bu etkinin tamamen kadar etkili olmakla birlikte bu etkinin tamamen 
giderilmesi agiderilmesi aççııssıından yeterli olmamaktadndan yeterli olmamaktadıır.  r.  
KarmoisinKarmoisin,,amarantamarant,,alluraallura RedRed AC,AC,SunsetSunset YellowYellow FCF ve FCF ve 
tartrazintartrazin alkolsalkolsüüz iz iççeceklerde eceklerde ssııkcakca kullankullanıılan yapay lan yapay 
renklendiriciler olup,renklendiriciler olup,ponsoponso 4R,4R,brownbrown HT,HT,brilliantbrilliant BlueBlue
FCF,FCF,GreenGreen S, S, kinolinkinolin sarsarııssıı ve ve indigoindigo karminkarmin gibi digibi diğğer er 
renklendiricilerde kullanrenklendiricilerde kullanıılmaktadlmaktadıır,r,meyvameyva aromalaromalıı pek pek ççok ok 
iiççecekte de yapay renklendiriciler kullanecekte de yapay renklendiriciler kullanııllıırken,kola ve rken,kola ve 
biralar karamel ile renklendirilmektedir.biralar karamel ile renklendirilmektedir.





FFıırrıın n üürrüünleri:nleri: Renklendiriciler; hamur Renklendiriciler; hamur 
üürrüünlerinde,bisknlerinde,bisküüvilerde,kek kremalarvilerde,kek kremalarıında ve nda ve 
kaplamalarda yaygkaplamalarda yaygıın bir n bir şşekilde kullanekilde kullanıılmaktadlmaktadıır. r. 
HamurlarHamurlarıın yn yüüksek nem iksek nem iççerieriğği nedeniyle i nedeniyle 
renklendirici katrenklendirici katıılmaslmasıında nda ççok fazla problem ortaya ok fazla problem ortaya 
ççııkmamaktadkmamaktadıır. Ancak istenilen renk tonunun elde r. Ancak istenilen renk tonunun elde 
edilmesi edilmesi ççooğğu kez problem olabilmektedir. Bu durum u kez problem olabilmektedir. Bu durum 
öözellikle koyu renkli zellikle koyu renkli ççikolata ikolata eldesieldesi iiççin gein geççerli olup erli olup 
yapay renklendiricilerin tek bayapay renklendiricilerin tek başışına katna katııllıımlarmlarıı fazla fazla 
miktarda renklendirici kullanmiktarda renklendirici kullanıımmıına yol ana yol aççmakta,bu makta,bu 
nedenle de bu gibi nedenle de bu gibi üürrüünlerde yapay renklendiricilerin nlerde yapay renklendiricilerin 
dodoğğal al renklendircilerlerenklendircilerle kombinasyonu kombinasyonu öönerilmektedir. nerilmektedir. 
Karamel,Karamel,ççavdar ekmeavdar ekmeğğinin renklendirilmesinde inin renklendirilmesinde 
yaygyaygıın bir n bir şşekilde kullanekilde kullanıılmaktadlmaktadıır. r. 
Kekler,biskKekler,bisküüviler,gofretler ve hububat viler,gofretler ve hububat üürrüünlerinde nlerinde 
olduolduğğu gibi,renklendiricilerin piu gibi,renklendiricilerin pişşirme sirme sıırasrasıındaki ndaki 
yyüüksek sksek sııcaklcaklııklara (250oC), karbondioksite ve bazklara (250oC), karbondioksite ve bazıı
durumlarda alkali kabartma tozlardurumlarda alkali kabartma tozlarıına karna karşışı renk renk 
stabilitelerininstabilitelerinin yyüüksek olmasksek olmasıı gerekmektedir. Bu gerekmektedir. Bu 
öözelliklere uygun olarak zelliklere uygun olarak ponsoponso 4R ,4R ,AlluraAllura RedRed
AC,AC,SunsetSunset YellowYellow FCF, FCF, TartrazinTartrazin ve Brown HT ve Brown HT 
ffıırrıınlanmnlanmışış üürrüünlerde en snlerde en sıık kullank kullanıılan yapay lan yapay 
renklendiricilerdir.renklendiricilerdir.















SSüüt t üürrüünleri:nleri: SSüüt bazlt bazlıı üürrüünlerde kullannlerde kullanıılan lan 
renklendiricilerin pastrenklendiricilerin pastöörizasyon rizasyon 
ssııcaklcaklııklarklarıına ve na ve ışığışığa kara karşışı stabilitelerininstabilitelerinin
yyüüksek olmasksek olmasıı gerekmektedir. gerekmektedir. 
KarmoisinKarmoisin,,PonsoPonso 4R,4R,AmarantAmarant,,AlluraAllura RedRed
AC,AC,SunsetSunset YellowYellow FCF,FCF,TartrazinTartrazin,,EritrosinEritrosin ve ve 
ĐĐndigondigo KarminKarmin ssüüt t üürrüünlerinde snlerinde sıık olarak k olarak 
kullankullanıılan yapay renklendiricilerdir. lan yapay renklendiricilerdir. 
Dondurmalarda renklendiriciler sDondurmalarda renklendiriciler sııvvıı
formunda pastformunda pastöörizasyondan hemen sonra rizasyondan hemen sonra 
katkatıılmaktadlmaktadıırlar. Hemen hemen trlar. Hemen hemen tüüm m 
dondurma dondurma ççeeşşitlerinde yapay renklendiriciler itlerinde yapay renklendiriciler 
kullankullanıılmaktadlmaktadıır. Dondurmalarda dor. Dondurmalarda doğğal al 
renklendiricilerden renklendiricilerden AnattonunAnattonun kullankullanııldldığıığıdada
bildirilmektedir. bildirilmektedir. 



Dondurma kDondurma küülahlarlahlarıı da da ççooğğunlukla unlukla 
yapay renklendiricilerle yapay renklendiricilerle 
renklendirilmekte ve genellikle renklendirilmekte ve genellikle 
TartrazinTartrazin ve ve SunsetSunset YellowYellow FCF yi FCF yi 
iiççeren renk kareren renk karışıışımlarmlarıı
kullankullanıılmaktadlmaktadıır. Peynirlerde ise r. Peynirlerde ise 
yapay renklendiriciler yeterince stabil yapay renklendiriciler yeterince stabil 
olmadolmadııklarklarıından ndan AnattoAnatto ve ve ββ--KarotenKaroten
gibi dogibi doğğal renklendiriciler tercih al renklendiriciler tercih 
edilmektedir.Bazedilmektedir.Bazıı peynir peynir 
kaplamalarkaplamalarıında , buz kremlerde,snda , buz kremlerde,süüt t 
iiççeren bazeren bazıı soslarda ve meyveli soslarda ve meyveli 
yoyoğğurtlarda lake renklendiricilerin urtlarda lake renklendiricilerin 
kullankullanıımmıı öönerilmektedir.nerilmektedir.







ŞŞekerleme ekerleme üürrüünleri:nleri: OldukOldukçça genia genişş bir renk aralbir renk aralığıığına na 
sahip olan sahip olan şşekerleme ekerleme üürrüünlerinin renklendirilmesinde nlerinin renklendirilmesinde 
kullankullanıılan renklendiricilerin lan renklendiricilerin şşekerin kaynama ekerin kaynama 
ssııcaklcaklııklarklarıına (150oC), lezzet verici maddelere,na (150oC), lezzet verici maddelere,şşeker eker 
ve glikoz gruplarve glikoz gruplarıındaki SO2 konsantrasyonuna karndaki SO2 konsantrasyonuna karşışı
stabil olmalarstabil olmalarıı gerekmektedir. gerekmektedir. KarmoisinKarmoisin,,PonsoPonso
4R,4R,AmarantAmarant,,AlluraAllura RedRed AC,AC,SunsetSunset YellowYellow FCF ve FCF ve 
tartrazintartrazin en en ççok kullanok kullanıılan yapay renklendiricilerdir. lan yapay renklendiricilerdir. 
ÜÜretim sretim sıırasrasıında ulanda ulaşışılan ylan yüüksek sksek sııcaklcaklııklar renkte klar renkte 
solma ve donuklasolma ve donuklaşşmaya neden maya neden 
olduolduğğundan,renklendiricilerin mundan,renklendiricilerin müümkmküün oldun olduğğunca unca 
iişşlemin son alemin son aşşamalaramalarıında katnda katıılmalarlmalarıı
gerekemektedirgerekemektedir. Bu nedenle renklendiricinin . Bu nedenle renklendiricinin şşeker eker 
şşuruplaruruplarıındaki ndaki çöçözzüünnüürlrlüüğğüüdede yyüüksek olmalksek olmalııddıır. r. 
KatKatıılan renklendirici maddenin oranlan renklendirici maddenin oranıı istenilen renk istenilen renk 
tonuna batonuna bağğllıı olup aolup aşışırrıı renklendirici kullanrenklendirici kullanıımmıı ççekici ekici 
olmayan donuk renklere neden olmaktadolmayan donuk renklere neden olmaktadıır. r. 
ÇÇikletlerde,bonbon tipi ikletlerde,bonbon tipi şşekerli tablet ve drajelerde ekerli tablet ve drajelerde 
yapay renklendiricilerin ayapay renklendiricilerin ağığızda renk bzda renk bıırakmalarrakmalarıı
nedeni ile, bu tip nedeni ile, bu tip üürrüünlerde lake renklendiricilerin nlerde lake renklendiricilerin 
kullankullanıımmıı öönerilmektedir.nerilmektedir.







KuruKuru--karkarışıışım m üürrüünleri: nleri: Kuru toz Kuru toz 
iiççecekler,tatlecekler,tatlıılar,krema tozu,lar,krema tozu,ççorbalar orbalar 
ve soslarda yve soslarda yüüksek ksek çöçözzüünnüürlrlüüğğe sahip e sahip 
,,ışığışığa dayana dayanııklklıı renklendiricilerin renklendiricilerin 
kullankullanıılmalarlmalarıı gerekmektedir. Bu tip gerekmektedir. Bu tip 
ggııdalarda kullandalarda kullanıılan renklendirici lan renklendirici 
madde orta dereceli madde orta dereceli ııssıısal isal işşlemlere lemlere 
karkarşışıda stabil olmalda stabil olmalııddıır. r. 
KarmoisinKarmoisin,,PonsoPonso 4R ,4R ,AmarantAmarant,,AlluraAllura
RedRed AC,AC,SunsetSunset YellowYellow FCF ve FCF ve 
TartrazinTartrazin en sen sıık kullank kullanıılan yapay lan yapay 
renklendiricilerdir. Bu tip renklendiricilerdir. Bu tip üürrüünlerde nlerde 
maksimum rengi elde etmek imaksimum rengi elde etmek iççin in 
renklendirici maddenin iyi bir renklendirici maddenin iyi bir şşekilde ekilde 
çöçözzüündndüürrüülmesi gerekmektedir.lmesi gerekmektedir.





Et ve BalEt ve Balıık k üürrüünleri:nleri: Bu tip Bu tip üürrüünlerde nlerde 
kullankullanıılacak renklendiriciler elde edilecek lacak renklendiriciler elde edilecek 
üürrüünnüün in işşlem kolem koşşullarullarıına uygun olarak na uygun olarak 
kullankullanıılmallmalııddıır. r. ÖÖrnerneğğin sosis in sosis eldesindeeldesinde
sosis hamuruna katsosis hamuruna katıılacak renklendiriciler lacak renklendiriciler 
koruyucu olarak katkoruyucu olarak katıılan lan BisBisüülfitlfit veya metaveya meta--
BisBisüülfitlfit formundaki kformundaki küükküürt dioksite karrt dioksite karşışı
stabil olmalstabil olmalııddıır. r. KarmoisinKarmoisin,,PonsoPonso 4R,4R,RedRed
2G,2G,AlluraAllura RedRed AC,AC,TartrazinTartrazin ve ve EritrosinEritrosin bu bu 
amaamaççla kullanla kullanıılabilecek en uygun labilecek en uygun 
renklendiricileridir. Et ve balrenklendiricileridir. Et ve balıık hamurlark hamurlarıı ise ise 
sterilizasyon ssterilizasyon sııcaklcaklııklarklarıına uygun na uygun stabiliteyestabiliteye
sahip renklendiricilere ve parlak renklere sahip renklendiricilere ve parlak renklere 
gereksinim duyarlar. gereksinim duyarlar. RedRed 2G,2G,SunsetSunset YellowYellow
FCF,Brown HT,FCF,Brown HT,GreenGreen S ve S ve EritrosinEritrosin bu amabu amaçç
iiççin en uygun renklendiriciler olarak in en uygun renklendiriciler olarak 
ggöösterilmektedirsterilmektedir





Konserve Konserve meyvameyva ve sebzeler:ve sebzeler:
Konserve edilerek Konserve edilerek üüretilen gretilen gııdalarda dalarda 
kullankullanıılacak renk maddelerinin lacak renk maddelerinin 
yyüüksek sterilizasyon veya piksek sterilizasyon veya pişşirme irme 
ssııcaklcaklııklarklarıınnıı ve asidik ortam ve asidik ortam 
kokoşşullarullarıına karna karşışı dayandayanııklklıı olmasolmasıı
gerekmektedir. Konserve ggerekmektedir. Konserve gııdalardaki dalardaki 
herhangi bir asidik bileherhangi bir asidik bileşşen metal kap en metal kap 
üüzerinde korozyon oluzerinde korozyon oluşşturarak renk turarak renk 
stabilizesini bozan kostabilizesini bozan koşşullarullarıın n 
oluoluşşmasmasıına neden olabilmektedir. na neden olabilmektedir. 
KarmoisinKarmoisin,,PonsoPonso 4R,4R,AmarantAmarant,,AlluraAllura
RedRed AC,AC,SunsetSunset YellowYellow FCF,FCF,RedRed 2G ve 2G ve 
indigoindigo karminkarmin konserve meyvelerde konserve meyvelerde 
en en ççok kullanok kullanıılan yapay lan yapay 
renklendiricilerdir. renklendiricilerdir. AntosiyaninlerAntosiyaninler,,ββ--
KarotenKaroten,,KoKoşşinealineal,Klorofil gibi do,Klorofil gibi doğğal al 
renklendiricilerde renklendiricilerde konservakonserva meyve meyve 
sebze sebze üürrüünlerinde kullannlerinde kullanıılmaktadlmaktadıırr
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