
  نيتارتاراز

                         
ـ  يکه از تقط ۵ا رنگ زرد شماره ين يتارتاراز ـ آ ير زغال سنگ به دسـت م  يد و بـرا ي

جـاد  يکه امکان ا. رود  يبه کار م.. و  يي، دارو يي، غذا ي، بهداشت يشيمحصوالت آرا

ـ يا ايو  ) م چشمان ورم کرده يا عالير يمثل که(  يپوست يت هايحساس  ياجاد درده

نفـس را   يآسم نسبت به تنگ يماريت افراد مبتال به بيد حساسيو تشد يه شکميناح

  .داشته باشد 

  

  

  

ـ از کشورها من جملـه ا  ياريدر بس ين نوع رنگ مصنوعياستفاده از ا ـ ران و ي  يبرخ

ـ دل. ممنوع شـده اسـت    قايسوئد و آفرا ، ينروژ ، آلمان ، استرال: کشورها همچون  ل ي

ـ يل ارزان تر بودن از بتاکاروتن طبيکارخانه داران به دل آن توسط ياستفاده  ـ  يع  يم



زان مجاز استفاد در محصوالت مختلف ، طبق آمار و ارقام سازمان استاندارد يم .باشد 

مختلـف مطـرح شـده     ييل در مواد غذايباشد که در ذ يمتفاوت م) کدکس (  يجهان

  :است 

  يينها حداکثر مجاز استفاده در محصول    نوع محصول

آب گوشت  – يلبن يريتخم يفراورده ها

  ارشوريخ – يماکارون –آماده 

  لو فراوردهيدر هر ک گرم يليم ۳۰۰

  لو فراوردهيدر هر ک گرميليم ۲۰۰  يگالب -کنسرو هلو 

  لو فراوردهيدر هر ک گرم يليم ۳۰  گويم –ان يماک – يماه

  

جاز استفاده در سـال  زان مين در محصوالت مختلف ميبا توجه به وجود رنگ تارتاراز

 يليم ۵/۷افت روزانه يدر ۵ ين المللياروپا و سازمان ب يته غذايه کميانيطبق ب ۲۰۰۲

 ير طـوالن يلو گرم بدن مجاز شده است ، البته از جهت تـاث يهر ک يگرم در روز به  ازا

  . دارد  يشتريقات بياز به تحقيمزمن ن يها يماريجاد بيمدت و ا

  : باشند شامل ين ميتارتاراز يکه حاو يمحصوالت

ن و ي، آسـپر  ين ها ، قرص ضد بارداريتاميو( ا بدون مجوزيمجوز دار  يداروها .۱

( ... 

  

ـ آسم به ترک يمارياز افراد مبتال به ب% ۲۰حدود  • ن موجـود در  يب تارتـاراز ي

د يکه پـس از مصـرف بـا تشـد     يت دارند ، پس  در صورتين حساسيآسپر

و با پزشک معـالج   يد از مصرف خودداريبانفس مواجه شدند  يم تنگيعال

  .ند يمشورت نما



                     

ـ ،  پن ين ،بسـتن ير کم چرب ، ماست ، کره و مارگـار يش( يلبن يفراورده ها .۲ ر ي

 )رنگ يد پرتقاليسف

 –غالت صـبحانه   –...) پس طعم دار و ي، چ يريپن(  يبا رنگ پرتقال ياسنک ها .۳

 ..ک و يک –نان 

وه يم –نوشابه  –پودر کاسترد  –ن و پودر دسر يژالت – يوالت الکلآبجو و محص .۴

  نبات –جات کنسرو شده يجات و سبز

           

         



 )ان ي، روب يگو ، ماهيم(ند شده يفرا يفراورده گوشت .۵

 )رنگ  يقهوه ا ير دندان ، مقوايشامپو ، خم(  يشيمحصوالت آرا .۶

  :ن شامل يتارتاراز ييايميفرمول ش

م يسد يرازول تريپ) سولفوناز ۴( ۴) ل يسولفون -۴(-۱ يدروکسيه -۵ يکربوکس -۳

  .باشد  يم

  

  

کـردن در   يآن صابون يدار است و آزمون اختصاصيمتفاوت پا يها PHن در يتارتاراز

 يکاغذ(  يدر حال حاضر با استفاده از روش کروماتوگراف ..باشد يسرد و گرم م يدما

  . شود  ين در محصوالت استفاده ميص وجود رنگ تارتارازيتشخ يبرا) ه نازک يال –

  :مراجع مورد استفاده 

 Yahoo ،  Google  ،Codex alimentarius   يها تيمقاالت سا .۱

 


