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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Το χλωρογενικό οξύ (5-CGA) και η τρυπτοφάνη δύναται να αντιδράσουν υπό συγκεκριμένες 
συνθήκες και ως τελικό προϊόν παράγουν μια κόκκινη χρωστική με πιθανή εφαρμογή στη 
βιομηχανία τροφίμων, ως υποκατάστατο των τεχνητών χρωστικών [1]. Στη βιβλιογραφία, ο 
συντομότερος χρόνος αντίδρασης που αναφέρεται είναι 24 ώρες [2]. Στόχος της παρούσας μελέτης 
είναι η επιτάχυνση αυτής της αντίδρασης και ο προσδιορισμός των φυσικοχημικών ιδιοτήτων του 
προϊόντος. Οι κύριες πειραματικές και αναλυτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι οι 
υπέρηχοι, η φασματοφωτομετρία, η υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC) και η 
χρωματομετρία [3]. Παρατηρήθηκε ότι με χρήση υπερήχων ή ανάδευσης στους 40οC η αντίδραση 
ολοκληρώνεται σε 8.5 ώρες . Επιπρόσθετα, μελετήθηκε η κινητική της αντίδρασης [4] καθώς και η 
επίδραση του pH τόσο στο τελικό προϊόν όσο και στην πορεία της αντίδρασης. Επίσης, 
πραγματοποιήθηκε ξήρανση του προϊόντος της αντίδρασης με χρήση ξηραντήρα καταιονισμού και 
στη συνέχεια αυτό υποβλήθηκε σε διάφορες , ακραίες για την βιομηχανία τροφίμων,  θερμικές 
επεξεργασίες. Η χρωστική επέδειξε μια αξιοσημείωτη σταθερότητα σε διαφορετικές πηγές 
θέρμανσης σε ουδέτερες συνθήκες pH. Τέλος, προσδιορίστηκαν οι αντί-οξειδωτικές και 
αντιμικροβιακές ιδιότητες του και έγινε εφαρμογή σε πραγματικό τρόφιμο[5-6]. 
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