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RENKLENDİRİCİLER 

 

Renklendiriciler tebliğine göre renk maddelerinin tanımı şu şekildedir: 

“Tek başına gıda olarak tüketilmeyen veya gıdalarda ana bileşen olarak kullanılmayan, gıdaya 

renk artırıcı veya renk düzenleyici olarak katılan maddelerdir.” 

 

Gıdalarda renklendirici kullanımının sebepleri; 

Gıdalara homojen renk dağılımı ve daha çekici bir görünüş kazandırmak 

Değişik mevsimlerde elde edilen meyvelerdeki renk farklılıklarını önlemek ve üründe 

renklerin aynı olmasını sağlamak 

Gıdanın tanınabilirliğini sağlamak veya karakterini muhafaza etmesini sağlamak 

Uygulanan gıda işleme tekniklerine bağlı olarak ortaya çıkan renk bozukluklarını önlemek 

Meyvelerin konserveye işlenmesi gibi sıcaklıkla doğal rengin kaybolmasını önlemek ve 

orijinal görünüşü korumak 

Ürünün depolanması sırasında renkte azalmaları önlemek ve rengin korunmasına yardımcı 

olmak 

Meyveli yoğurt, içecek veya sos gibi ürünlerde eğer meyveler ürünün rengini istenilenden 

daha zayıf gösteriyorsa, bu rengi arttırmaktır. 

 

Gıda boyalarının sınıflandırılması; 

 Sentetik boyalar: Kimyasal yapıları bakımından doğada bulunmayan, kimyasal sentez 

yoluyla elde edilen boyalardır. 

Eritrosin, Sunset yellow, Tartrazin 

 Yarı sentetik boyalar: Doğal kaynaklardan elde edilen maddelere çeşitli işlemler 

uygulanmasıyla elde edilen boyalardır. 

             Klorofilin bakır kompleksi 

 Doğal boyalar:  Doğada bulunan kaynaklardan (meyve,  sebze,  böcek vb.)  elde  edilen 

boyalardır. 

            Klorofil, Karotenoidler, Flavonoidler 

. 
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Doğal gıda boyaları; 

 

 

 

ANTOSİYANİN TAYİNİ 

Bitkisel materyallerde bulunan fenolik bileşikler, fenolik asitler ve flavonoidler olmak üzere iki 

gruba ayrılırlar. Flavonoidler en sık bulunan fitokimyasallardır, tipik olarak bitkinin UV 

ışığına, mantar parazitlerine, herbivorlara, patojenlere ve oksidatif hücre hasarına karşı 

korunmasına yardımcı olur. İlgili heterosiklik tipindeki değişime bağlı olarak, flavonoidler 

antosiyanidinler, flavonoller, flavonlar, flavanonlar, kateşinler ve izoflavanoidler olmak üzere 

altı alt sınıfa ayrılabilir. 

 
Antosiyanin, Yunancadaki çiçek (anthos) ve mavi (kianos) kelimelerinden türeyen bir 

kavramdır ve bitkilerin meyve, çiçek, yaprak, kök gibi organlarında bulunan, bitkiye kendine 

özgü pembe, kırmızı, mor ve maviye kadar geniş bir aralıktaki rengini veren ve suda çözünen 

doğal pigment grubunun adıdır. Serbest antosiyanidinler doğal koşullar altında oldukça nadirdir 

ve esas olarak stabilitesini ve suda çözünürlüğünü artıran glikozitler formunda bulunur. 

Antosiyaninler, aglikon kısım olarak da bilinen antosiyanidinlerin glikozitleri olarak meydana 

gelirler. Glikoz, galaktoz, arabinoz ve ramnoz genellikle antosiyanidinlere bağlanan en yaygın 

şekerlerdir ve bağlanma sonucu 3- glikozit veya 3,5-diglikozit yapılarını oluşturmaktadırlar. 
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Asidik durumda, antosiyanin kırmızı pigment olarak görünürken, alkali koşullarda antosiyanin 

mavi pigment olarak görünür. Bunun nedeni iyonik yapıya sahip olan antosiyaninlerin 

moleküler yapısıdır. Antosiyaninler, bitkilerin renklerinin oluşmasında önemli rol oynarlar ve 

oluşturdukları cezbedici renklerle böceklerin dikkatini çekerek tozlaşmaya katkı sağlarlar. 

Antosiyaninlerin  aglikon kısmını oluşturan fenolik bileşiklerin yapısında -OH grubu sayısı 

arttıkça  mavilik,  OCH3 grubu  sayısı  arttıkça  kırmızılık artmaktadır.  Başlıca antosiyanidinler; 

pelargonidin, siyanidin, delfinidin, peonidin ve malvidindir. 

Çok sayıda bitkide doğal ve yaygın olarak bulunmakla birlikte antosiyanin pigmentlerinin 

yapısı stabil değildir. Proses ve ticari depolama süresince maruz kaldıkları dış etkiler nedeniyle, 

renklerini kaybetme ve parçalanma eğilimindedir. Genel olarak, antosiyaninlerin stabilitesi; 

kimyasal yapı, kopigment varlığı, pH değeri, sıcaklık derecesi, enzim (polifenol oksidaz ve 

peroksidaz) varlığı, metal iyonu gibi çok sayıda fiziksel ve kimyasal faktörden etkilenmektedir. 

Antosiyanin pigmentlerinin pH’ ya bağlı olarak adeta bir indikatör gibi renk değiştirmesi bu 

bileşiklerin başlıca özelliklerinden biridir. Bu durum pigmentlerin değişik pH’ larda değişik 

formlarda bulunmasından kaynaklanmaktadır. pH 1.0’da antosiyaninler, oksonium yada 

flavilium formu adı verilen renkli karaktere sahip olurken, pH 4.5’da ağırlıklı olarak renksiz 

karbinol formda ve pH 7-8 aralığında mavi yeşil renkli kuinoidal susuz formda bulunmaktadır. 

Antosiyaninlerin bu formlarının kimyasal yapısı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Antosiyanin 

içeren meyve ve sebzelerin işlenmesinde ve işlenmiş ürünlerin depolanmasında antosiyanin 

miktarının ve parçalanma ölçütlerinin duyarlı bir şekilde belirlenmesi gerekebilmektedir. 

Antosiyanin kaynaklı rengin farklı işlem koşullarında korunabildiği görülmüştür. Örneğin gül 

reçeli üretiminde eğer pH düşük tutulursa daha yoğun bir renk elde edilmekte, pH yüksek 

tutulursa ürün renksizleşmektedir. 
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ANALİZ: 

Antosiyaninlerin tayininde en sık kullanılan yöntem pH-diferansiyel metodu ile antosiyanin 

tayinidir. Antosiyaninlerin farklı pH’ lardaki kimyasal yapıları pH 1.0 ve pH 4.5’a ayarlanmış 

örneklerin spektrofotometrede ölçülen absorbans değerleri arasındaki fark, örneğin antosiyanin 

miktarıyla doğru orantılı olarak değişmektedir. Bu nedenle yöntemin temel ilkesi, pH 1.0 ve 

pH 4.5’taki renk farklılığının spektrofotometrik yolla ölçümüdür. Absorbans okumaları 

antosiyaninlerin maksimum absorbans verdiği dalga boyunda (λvis-max), bulanıklık 

unsurlarının tespit edilmesi için ise; 700 nm’de ölçüm yapılır.  

 

Analiz aşamaları 

1.Antosiyanin ekstraksiyonu (gerekli ise) 

2.Antosiyanin miktarının spektrofometrik olarak ölçümü 

3.Miktarın hesaplanması 

Gerekli kimyasallar 

 Ekstraksiyon için HCl (1,5 N):Etanol (%95’lik) [85:15] 

 0,025 M potasyum klorür tampon çözelti (pH 1): Bir behere 1,86 g KCl tartılır ve 

üzerine 980 mL su eklenip karıştırıldıktan sonra yoğun HCl ile pH değeri 1.0’e 

ayarlanır. Sonra 1 L’lik balona aktarılır ve balon hacim çizgisine kadar saf su ile 

tamamlanır.  
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 0,4 M sodyum asetat tampon çözelti (pH 4.5): Bir behere 54,43 g sodyum asetat tartılır 

ve üzerine yaklaşık 960 mL saf su eklenip karıştırılır. Yoğun HCl ile pH değeri 4.5’e 

ayarlanır. Sonra 1 L’lik balona aktarılır ve balon hacim çizgisine kadar saf su ile 

tamamlanır.  

*Her iki tampon çözeltisi de oda sıcaklığında birkaç ay dayanır. Ancak her kullanımdan önce 

pH derecesi kontrol edilip ayarlanmalıdır. 

Analizin yapılışı: 

Meyve suyu gibi berrak sıvı materyallerde antosiyanin tayini yapılacaksa herhangi bir ön 

hazırlığa gerek yoktur. Buna karşın materyal bütün bir meyve olarak çilek, nar, vişne veya üzüm 

gibi bir dokuda ise antosiyaninlerin dokudan ekstrakte edilmesi gerekmektedir. Ekstraksiyon 

HCl ile asitlendirilmiş etil alkolle yapılabilmektedir. 

Sıvı örnekle çalışılacaksa analize ön işlem yapılmadan geçilebilir. Seyreltme yapılması gereken 

örneklerde seyreltme faktörü belirlenmelidir. Örnek potasyum klorür tampon çözeltisi (pH 1) 

ile öyle bir seyreltilmelidir ki Aλvis-max absorbans okumaları spektrofotometrenin linear 

sınırlarında kalsın. En iyi absorbans okumaları 0,4-0,8 aralığında olacak şekilde örnekler uygun 

şekilde seyreltilir. Daha sonra örnekten birisi potasyum klorür tampon ile (pH:1), diğeri sodyum 

asetat tampon ile (pH:4.5) belirlenmiş olan seyreltme faktörüne göre hazırlanır. Her ikisinde de 

seyreltmenin aynı oranda olması temel koşuldur. Hazırlanan örnekler 25-30 dk kadar karanlık 

bir ortamda bekletilir. 

Daha sonra örneklerin absorbans değerleri λvis-max ve 700 nm’de spektrofotometre cihazı ile saf 

suya karşı okunur. 

Hesaplama: 

 A= (Aλvis-max-A700)pH 1- (Aλvis-max-A700)pH 4.5 

Monomerik antosiyaninler (mg/L) = (A) (MW) (Sf) 1000 

                                                              (ɛ) ɭ 

 

 

A: Düzeltilerek hesaplanmış absorbans farkı 

MW: Baz alınacak Antosiyaninin molekül ağırlığı 

Sf: Seyreltme faktörü 

ɛ: Molar absorptivite (absorbsiyon katsayısı) 

ɭ :   Spektrofotometre küveti katman kalınlığı. Bu ‘ışık yolu’ olarak da anılmaktadır. 
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***Örnekte hangi antosiyanin hakimse antosiyanin miktarı o cinsten hesaplanır. Eğer örnekte 

hakim olan Antosiyaninin absorpsiyon katsayısı (ɛ) bilinmiyor ve bulunamıyorsa antosiyanin 

miktarı doğanın en yaygın antosiyanini olan ‘siyanaidin-3-glukozid’ cinsinden hesaplanır 

 

Tablo 1. Bazı meyvelerde hakim olan antosiyanin türü 

Meyve Hakim olan antosiyanin türü 

Ahududu Siyanidin-3-ksilozilrutinozid, Siyanidin-3-soforozid 

Böğürtlen Siyanidin-3-glukozid 

Çilek Pelargonidin-3-glukozid 

Üzüm Delfinidin-3-glukozid, Malvidin-3-glukozid 

Vişne Siyanidin-3-2G glukozilrutinozid, Siyanidin-3-rutinozid 

 

 

Tablo 2.  Bazı antosiyaninlerin molekül ağırlıkları ve molar absorbans katsayıları 

Antosiyanin Molekül ağırlığı (MW) Molar absorbans katsayısı 

(ɛ, L/cm mg) 

Pelargonidin-3-glukozid 433,2 22400 

Siyanidin-3-galaktozid 445,2 30200 

Siyanidin-3-rutinozid 595,2 28800 

Siyanidin-3-glukozid 449,2 26900 

Malvidin-3-glukozid 493,5 28000 
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https://studylibtr.com/doc/866471/g%C4%B1da-analiz-teknikleri-antosiyanin-tayini-
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