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Μικροβιολογία Τροφίμων και αλλοιώσεις
Εισαγωγή
Τα τρόφιμα, λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε θρεπτικά
συστατικά και της ευκολίας μολύνσεως και ρυπάνσεώς τους, είναι πάντα
φορείς μικροοργανισμών. Τα μικρόβια αυτά συμμετέχουν στις χημικές και
βιολογικές μεταβολές που συμβαίνουν στα τρόφιμα. Αυτό αποτελεί και το
αντικείμενο της επιστήμης της μικροβιολογίας των τροφίμων.

Μικρόβια και Μικροοργανισμοί
Ο όρος "μικρόβιο" ή "μικροοργανισμός" είναι όρος της τεχνολογίας
και αφορά ένα σύνολο έμβιων όντων με ορισμένα
κοινά χαρακτηριστικά. Οι μικροοργανισμοί είναι
μονοκύτταροι ή πολυκύτταροι οργανισμοί, αόρατοι με
γυμνό

μάτι,

καθώς

οι

διαστάσεις

τους

είναι

μικροσκοπικές.

Ανάλογα με την πηγή άνθρακα, αζώτου, και ενέργειας, τα μικρόβια
διακρίνονται σε τέσσερις ομάδες:
1.

τα φωτοαυτότροφα,

τα οποία χρησιμοποιούν ως πηγή
ενέργειας την ηλιακή ακτινοβολία
και ως πηγή άνθρακα το CO2,
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2.

τα φωτοετερότροφα, τα οποία χρησιμοποιούν ως πηγή

ενέργειας την ηλιακή ακτινοβολία και ως πηγή άνθρακα οργανικές ενώσεις,
3.

τα χημειοαυτότροφα, τα οποία χρησιμοποιούν το CO2 ως

μοναδική πηγή άνθρακα και αντλούν ενέργεια από τις οξειδοαναγωγικές
αντιδράσεις ανόργανων ουσιών,
4.

τα χημειοετερότροφα, τα οποία χρησιμοποιούν ως πηγή

άνθρακα οργανικές ουσίες και αντλούν ενέργεια από οξειδοαναγωγικές
αντιδράσεις οργανικών πάντα ουσιών.

Ανάλογα με το που αναπτύσσονται, τα μικρόβια διαιρούνται σε:
1.

παθογόνα μικρόβια, τα οποία αναπτύσσονται πάνω σε

ζωντανούς οργανισμούς και δημιουργούν με την ανάπτυξη και τον
πολλαπλασιασμό τους παθολογικές καταστάσεις.
2.

παράσιτα μικρόβια, που αναπτύσσονται πάνω σε ζωντανούς

οργανισμούς χωρίς να δημιουργούν νοσηρές ή παθολογικές καταστάσεις,
τουλάχιστον υπό ομαλές συνθήκες.
3.

σαπρόφυτα μικρόβια, που αναπτύσσονται πάνω σε νεκρή

οργανική ουσία (όπως είναι πολλά τρόφιμα) και όχι πάνω σε ζωντανούς
οργανισμούς.

Οι

αλλοιώσεις

των

τροφίμων

προκαλούνται
μικρόβια
παρόντα

που
στα

από
είναι
αρχικά

συστατικά των τροφίμων
(πρώτες

ύλες)

μεταφέρονται

ή
στα
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ενδιάμεσα και τελικά προϊόντα διατροφής απ’ τους ανθρώπους, τα έντομα,
τις μολυσμένες επιφάνειες εργασίας, τα σκεύη, τον εξοπλισμό, τον
μολυσμένο αέρα κλπ. Οι αλλοιώσεις μπορεί να είναι είτε ακίνδυνες, είτε
επικίνδυνες για τον άνθρωπο.

Τα μικρόβια που επιφέρουν αλλοιώσεις και σχετίζονται με τα
τρόφιμα είναι τα εξής:

I.

Βακτήρια,

II.

Ζυμομύκητες,

III.

Ευρωτομύκητες.

I.

Βακτήρια

Πρόκειται
μονοκύτταρους

για

μικροσκοπικούς

οργανισμούς,

που

πολλαπλασιάζονται με διαίρεση. Είναι
ετερότροφοι, χωρίς διακριτό κυτταρικό
πυρήνα και με σφαιρικό, ραβδόμορφο
σχήμα.
Τα βακτήρια είναι η κυριότερη
πηγή μολύνσεως και αλλοίωσης των
τροφίμων.
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II.

Ζυμομύκητες
Πρόκειται

ραβδόμορφους

για

σφαιρικούς

μικροοργανισμούς.

ή
Ο

πολλαπλασιασμός τους γίνεται με εκβλάστηση,
διχοτόμηση

ή

σπορογονία.

Περιλαμβάνουν

κυτταρικό τοίχωμα, κυτταρική μεμβράνη και
κυτταρόπλασμα με πυρήνα, χυμοτόπια και
σπειρωτά κοκκία. Οι ζυμομύκητες είναι αερόβιοι,
ανθεκτικοί σε χαμηλό PH, όμως ευαίσθητοι στη
θερμοκρασία. Προκαλούν αλλοιώσεις, αλλά όχι
παθογένεια.

ΙΙΙ. Ευρωτομύκητες (Μούχλες)
Είναι

πολυκύτταροι

μικροοργανισμοί

νηματοειδούς

μορφής. Οι ευρωτομύκητες, όπως
και οι ζυμομύκητες, είναι αερόβιοι,
ανθεκτικοί

σε

χαμηλές

θερμοκρασίες, σε χαμηλό PH και
συνήθως ευαίσθητοι σε υψηλές
θερμοκρασίες.

Διακρίνονται

σε

παθογόνους και κοινούς. Οι κοινοί
μπορεί να είναι ευρωτομύκητες
εδάφους, αλλοίωσης ή ωφέλιμοι
(ωρίμανση

τυριού,

αντιβιοτικά,

ένζυμα). Επίσης, οι ευρωτομύκητες
που αναπτύσσονται στα τρόφιμα,
συνήθως, δεν είναι παθογόνοι.
9

Πίνακας 1. Παθογόνοι μικροοργανισμοί και τοξίνες στα τρόφιμα, συμπτώματα και προληπτικά μέτρα.

(Αρβανιτογιάννης, Σάνδρου, Κούρτης 2001)
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Μικροβιακές Αλλοιώσεις

Οι

μικροοργανισμοί

μπορούν

να

αναπτυχθούν σχεδόν σε όλα τα είδη τροφίμων.
Δεδομένου ότι οι μικροοργανισμοί εμφανίζονται
παντού γύρω από μας, υπάρχει πάντα ένας κίνδυνος
μικροβιακής αλλοίωσης.
Υπάρχουν χιλιάδες είδη μικροοργανισμών,
τα περισσότερα από τα οποία μπορούν να
αναπτυχθούν σε ποικίλα προϊόντα κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες. Η
ανάπτυξη εξαρτάται από:


το είδος του τροφίμου,



τον τύπο του μικροοργανισμού,



τη θερμοκρασίας,



άλλους λιγότερο συχνούς παράγοντες.

Τα ξηρά προϊόντα όπως το ψωμί και τα μπισκότα δεν έχουν αρκετή
υγρασία για να επιτρέψουν τη βακτηριακή ανάπτυξη. Η αλλοίωση σε αυτά
τα προϊόντα προκαλείται συνήθως από τις μούχλες.
Τα ξινά, αλατισμένα ή ζαχαρούχα προϊόντα δεν παρέχουν το
κατάλληλο περιβάλλον για τους περισσότερους μικροοργανισμούς.
Μπορούν

να

βλαφθούν

προσαρμοστεί σε αυτά.

από

συγκεκριμένη

χλωρίδα

που

έχουν

Οι περισσότεροι μικροοργανισμοί δεν είναι επικίνδυνοι. Ένα
χαλασμένο προϊόν δεν είναι απαραιτήτως επικίνδυνο, αλλά μπορεί να έχει
άσχημη γεύση. Για ασφάλεια, είναι καλύτερο να μην φαγωθούν τα
χαλασμένα προϊόντα.

Μούχλα στα τρόφιμα
Η μούχλα δημιουργείται από τους μύκητες. Υπάρχει ένας μεγάλος
αριθμός μυκήτων οι οποίοι ζουν και πολλαπλασιάζονται σε οργανικό,
φυτικό ή ζωικό υπόστρωμα.
Οι σπόροι της μούχλας μεταφέρονται όταν είναι ξηροί από τον
αέρα και βρίσκουν κατάλληλους χώρους, επιφάνειες ή τρόφιμα όπου
αναπτύσσονται.
Η ανάπτυξη τους συνοδεύεται από το σχηματισμό μούχλας η οποία
έχει χαρακτηριστικό πρασινωπό ή άσπρο χρώμα που επικαλύπτει τα
τρόφιμα πάνω στα οποία αναπτύσσεται.
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Οι μύκητες της μούχλας πολλαπλασιάζονται και δημιουργούν
νηματώδεις ρίζες οι οποίες επεκτείνονται πολύ βαθιά στο τρόφιμο το οποίο
έχουν προσβάλει και μολύνει.
Τρόφιμα που μολύνθηκαν από μούχλα μπορεί ταυτόχρονα να
έχουν μολυνθεί και από διάφορα είδη βακτηριδίων που συμβιώνουν με
τους μύκητες.

Επιπτώσεις
Ορισμένα είδη μούχλας είναι επικίνδυνα για την υγεία. Προκαλούν
αλλεργικές αντιδράσεις και αναπνευστικά προβλήματα.
Μερικές μορφές μούχλας, κάτω από κατάλληλες συνθήκες
παράγουν μυκοτοξίνες που προκαλούν ασθένειες στους ανθρώπους.
Οι μυκοτοξίνες της μούχλας όπως οι αφλατοξίνες είναι σε θέση να
προκαλούν οξεία τοξίκωση με ηπατικές βλάβες ή χρόνια τοξίκωση με
ηπατικά προβλήματα, κίρρωση και
καρκίνο ήπατος.
Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες
κατηγορίες μούχλας που δεν είναι
βλαβερές

για

τον

άνθρωπο.

Χρησιμοποιούνται για την κατασκευή
τυριών και η μούχλα μπορεί να είναι
στην επιφάνεια ή στο βάθος του
τυριών.
Η κατανάλωση τυριών με αυτού του είδους τη μούχλα είναι
ασφαλής για τον άνθρωπο.
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Είναι ασφαλές να τρώμε ένα τρόφιμο από το οποίο αφαιρούμε ένα μέρος
του στο οποίο είχαμε δει ότι υπήρχε μούχλα;
Η μούχλα βρίσκεται όχι μόνο στην επιφάνεια των τροφίμων άλλα
και σε βάθος.
Πρέπει να γνωρίζουμε ότι η μούχλα που βλέπουμε πάνω στα
τρόφιμα (ψωμί, τυρί, φρούτα, επιδόρπια, τζέλλυ) είναι μόνο το μέρος της
ανάπτυξης των μυκήτων που είναι ορατό στην επιφάνεια των τροφίμων.
Συνήθως οι μύκητες της μούχλας έχουν προχωρήσει με τις νηματώδεις ρίζες
τους βαθιά στο τρόφιμο. Στα επικίνδυνα είδη μούχλας οι δηλητηριώδεις
μυκοτοξίνες, ιδιαίτερα οι αφαλατοξίνες, εντοπίζονται μέσα ή γύρω από
αυτές τις βαθιές ρίζες των μυκήτων εντός των τροφίμων. Σε ορισμένες
περιπτώσεις οι τοξίνες μπορεί να διασκορπίζονται σε όλο το τρόφιμο.

Παθογόνα βακτήρια και επιπτώσεις στον άνθρωπο
ΒΑΚΤΗΡΙΟ

Σαλμονέλα

Listeria

Clostridium Pefringens

Φυσικό

Πουλερικά, κατοικίδια και άγρια

Έδαφος, βλάστηση,

Έδαφος, Θαλάσσια

περιβάλλον

ζώα, άνθρωπος, έντομα, πουλιά

άνθρωπος, λύματα,

ιζήματα, σκόνη,

νερό

περιττώματα

γάλα, μαλακά τυριά,

Κιμάς, πουλερικά,

ωμό κρέας, παγωτά,

χοιρινό, γαλακτοκομικά

αυγά, ωμό κρέας

λαχανικά

προϊόντα

Συνήθης υπεύθυνος τροφικής

Δυνατότητα ανάπτυξης

Συνήθης αίτιος τροφικής

παθογένειας λόγω κακής υγιεινής ή

σε Τ ψυγείου.

παθογένειας.

ανεπαρκούς επεξεργασίας Έντονα

Μικροοργανισμός

Θερμοάντοχα σπόρια.

Ιδιότητα

Τρόφιμα

Γάλα, ωμά πουλερικά,

σχετιζόμενα

Σημαντικότητα

συμπτώματα. Σπάνια θανατηφόρο
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Παράγει τοξίνη αφού
ευρείας διάδοσης.

εισέλθει στο έντερο διά

Θανατηφόρο σε 30%

του μολυσμένου

των προσβαλλόμενων.

τροφίμου

Τρόποι Αποφυγής Μολύνσεων Τροφίμων
Οι τροφικές δηλητηριάσεις, που συνήθως προκύπτουν από μόλυνση
της τροφής με παθογόνους μικροοργανισμούς ή τοξίνες, δεν οφείλονται μόνο
στην αλλοίωση μιας τροφής. Πολλές φορές έχουν να κάνουν και με την κακή
συντήρηση των τροφίμων (ψύξη, απόψυξη, προετοιμασία) αλλά και με το
μαγείρεμά τους, αν δεν τηρούνται σωστά οι κανόνες υγιεινής. Έτσι, ακόμα
και τα πλέον αγνά προϊόντα μπορούν να προκαλέσουν κάποια μορφή
τροφικής δηλητηρίασης. Από τα μικρόβια που ενοχοποιούνται για τις
τροφικές δηλητηριάσεις τα πιο συνηθισμένα είναι τρία: Σαλμονέλα,
Καμπυλοβακτηρίδιο και Σταφυλόκοκκος.

Οι καταναλωτές αν και είναι ο τελευταίος κρίκος στη τροφική
αλυσίδα, θα πρέπει να είναι προσεκτικοί στην επιλογή τροφίμων, στη
μεταφορά, στην αποθήκευση, στην επεξεργασία, στο μαγείρεμα, στη
συντήρηση και στην καθαριότητα της κουζίνας για να προστατεύονται. Στο
πιο κάτω πίνακα φαίνονται οι ενέργειες που πρέπει να ακολουθούν οι
καταναλωτές για την ασφαλή αγορά, μεταφορά, αποθήκευση και
επεξεργασία τροφίμων.
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Γενικοί κανόνες για την αγορά, μεταφορά, αποθήκευση και
παρασκευή τροφίμων:

Ι. Αγορά και Μεταφορά Τροφίμων


Ελέγχετε την ημερομηνία παραγωγής και την ημερομηνία λήξης

στις συσκευασίες τροφίμων.


Διαβάστε προσεκτικά και τηρήστε τους κανόνες αποθήκευσης.



Αφού προμηθευτείτε τα τρόφιμα μεταφέρετε τα γρήγορα στο

σπίτι και αποθηκεύετε τα έτσι ώστε να μην παραμένουν για μεγάλο χρονικό
διάστημα σε υψηλές θερμοκρασίες.


Αγοράζετε τρόφιμα που οι συσκευασίες τους δεν είναι

κατεστραμμένες και φθαρμένες. Μην αγοράζετε κονσέρβες που είναι
χτυπημένες, φουσκωμένες και παραμορφωμένες.

ΙΙ. Αποθήκευση


Αποφύγετε την επαφή ωμών και ψημένων τροφίμων, αυτό

βοηθάει στο να μην μεταφέρονται μικρόβια από τα ωμά στα ψημένα
τρόφιμα.


Τα ωμά κρέατα, πουλερικά και ψάρια υποθηκεύστε τα στο

κάτω μέρος του ψυγείου σας, ενώ τα μαγειρεμένα στα πάνω ράφια του
ψυγείου σας.


Μην αποθηκεύετε ζεστά τρόφιμα στο ψυγείο για να μην ανέβει

η θερμοκρασία του ψυγείου.


Στο ψυγείο αποθηκεύετε τα τρόφιμα αφού τα σκεπάσετε με

ειδική μεμβράνη ή τα κλείσετε σε αεροστεγή δοχεία.
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Απορρίψτε τρόφιμα που έχουν μούχλα στην επιφάνεια τους,

φαίνονται, μυρίζουν ή έχουν κακή γεύση.


Αποθηκεύστε τις κονσέρβες και τα συσκευασμένα τρόφιμα σε

σκοτεινό στεγνό μέρος.


Καταναλώνετε αυτά τα τρόφιμα που πρώτα αγοράσατε.

ΙΙΙ. Παρασκευή φαγητού


Πάντοτε πλένετε τα χέρια σας με ζεστό νερό και σαπούνι πριν

χειριστείτε τρόφιμα. Καλύψτε κοψίματα ή πληγές με αδιάβροχα τσιρότα.


Διατηρήστε όλες τις επιφάνειες στη κουζίνα καθαρές.

Καθαρίζετε με ζεστό νερό, σαπούνι και απολυμαντικό έτσι ώστε να
αποφύγετε την επιμόλυνση μεταξύ τροφίμων.


Πλένετε τα σκεύη και τις επιφάνειες κοπής καλά αφού τα

χρησιμοποιήσετε. Τα μαχαίρια που χρησιμοποιήσατε για να κόψετε ωμά
τρόφιμα, ίσως να κουβαλούν βακτήρια και να τα μεταφέρουν σε άλλα
τρόφιμα. Χρησιμοποιείτε διαφορετικές επιφάνειες κοπής και σκεύη για τα
ωμά και μαγειρεμένα τρόφιμα.


Πλένετε πολύ καλά τα φρούτα και τα λαχανικά.



Τρόφιμα από την κατάψυξη ξεπαγώστε τα στο ψυγείο και

μαγειρέψετε τα αφού τα ξεπαγώσετε αμέσως.


Μην αφήνετε τα ωμά τρόφιμα που θα μαγειρέψετε σε

θερμοκρασία δωματίου για περισσότερη ώρα από ότι είναι αναγκαίο και
ποτέ για περισσότερο από δύο ώρες.


Παγώστε γρήγορα τα μαγειρεμένα φαγητά και μετά βάλτε τα

στο ψυγείο αμέσως. Με τον τρόπο αυτό μειώνετε η ανάπτυξη βακτηρίων.
Ξαναζεστάνετε πολύ καλά τα μαγειρεμένα φαγητά που τα έχετε
αποθηκεύσει στο ψυγείο.
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Εάν για κάποιο τρόφιμο δεν είστε σίγουροι για την ασφάλεια

του, απορρίψτε το καλύτερα, υπάρχει κίνδυνος τροφογενούς ασθένειας.


Πάντοτε

ακολουθείτε

τις

οδηγίες

παρασκευής

που

αναγράφονται.
Εάν τύχει να μολυνθούμε από ένα τέτοιο μικρόβιο θα πρέπει να το
αντιμετωπίσουμε με μεγάλη προσοχή για να μην γίνει χειρότερο και μετά
χρειαστεί η επέμβαση ενός γιατρού.
Συνήθως για την αντιμετώπιση μιας τροφικής δηλητηρίασης δεν
απαιτείται ειδική θεραπεία με φάρμακα, παρά μόνο δίαιτα για να
σταματήσετε τη διάρροια. Ο ασθενής πρέπει να πίνει πολλά υγρά,
(εξαιρουμένου του γάλατος, των ποτών που περιέχουν καφεΐνη όπως τα
αναψυκτικά και τα ενεργειακά ποτά αλλά και αποφυγή κατανάλωσης χυμών,
και τσαγιού) προς αντικατάσταση των απολεσθέντων υγρών από τη διάρροια
και τον έμετο, καθώς και κάποιο ηλεκτρολυτικό διάλυμα που θα πάρει από
το στόμα (για τις πρώτες 12-14 ώρες) , το οποίο διατίθεται στα φαρμακεία.
Και αυτό γιατί η διάρροια, που σχεδόν πάντα συνοδεύει την τροφική
δηλητηρίαση, μπορεί να προκαλέσει αφυδάτωση. Εάν δεν είναι εύκολη η
εύρεση ηλεκτρολυτικού διαλύματος ή σκόνης μπορείτε να παρασκευάσετε το
δικό σας διάλυμα κατά της αφυδάτωσης, αναμειγνύοντας 1/2 κουταλάκι του
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τσαγιού αλάτι, 1/2 κουταλάκι σόδα μαγειρέματος, 2 κουταλιές της σούπας
ζάχαρη, 1/4 κουταλάκι χλωριούχο κάλιο και 1 λίτρο εμφιαλωμένο νερό.

Ο ασθενής πρέπει να αποφύγει τη λήψη στέρεων τροφών, μέχρι την πλήρη
αποδρομή της διάρροιας καθώς και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα οποία
μπορούν να επιδεινώσουν τη διάρροια (οφειλόμενη σε προσωρινή δυσανεξία
στη λακτόζη). Πρέπει να ακολουθήσει ήπια δίαιτα με περιορισμό των λιπών
και των φυτικών ινών δηλαδή τα λιπαρά τρόφιμα (τηγανιτά) και τα τρόφιμα
με πολλές φυτικές ίνες όπως λαχανικά και φρούτα που επιβαρύνουν την
εντερική λειτουργία Συνιστάται ήπια δίαιτα, αλλά προσοχή - όχι απαραιτήτως
φτωχή σε θερμίδες!
Ένα παράδειγμα ήπιας δίαιτας είναι οι σούπες με βάση το ρύζι, τα
ζυμαρικά και το κοτόπουλο. Τα αντιδιαρροϊκά φάρμακα δεν συνιστώνται
αλλά αν είναι απαραίτητη η λήψη τους πρέπει οπωσδήποτε να αποφεύγεται
η κατάχρηση. Τα αντιβιοτικά σπάνιος ενδείκνυνται καθώς η συντριπτική
πλειονότητα των ασθενών γρήγορα αυτοϊάται. Μόνο σε συγκεκριμένες
περιπτώσεις, βαριές ή σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, αποφασίζετε η
χορήγησή τους από τον υπεύθυνο ιατρό αφού συνήθως έχει προηγηθεί
καλλιέργεια κοπράνων για να ταυτοποιηθεί το ένοχο μικρόβιο. Μερικές
ομάδες πληθυσμού απαιτούν ιδιαίτερη φροντίδα, κυρίως για να προληφθεί ο
κίνδυνος αφυδάτωσης.
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Επίλογος - Συμπεράσματα

Καταληκτικά, οι μικροοργανισμοί που αναπτύσσονται στα τρόφιμα
δεν είναι στο σύνολό τους παθογόνοι για τον άνθρωπο, καθώς ορισμένοι από
αυτούς χαρακτηρίζονται ως ωφέλιμοι τόσο για τη διατροφή όσο και την
παρασκευή προϊόντων. Ωστόσο, οι αλλοιώσεις που προκαλούνται στα
τρόφιμα από την ανάπτυξη ορισμένων τύπων μικροοργανισμών είναι δυνατό
να οδηγήσουν σε δυσμενείς συνέπειες για την υγεία του ανθρώπου. Το
γεγονός αυτό απαιτεί την προσοχή των καταναλωτών για την εξασφάλιση
των κατάλληλων μέτρων προφύλαξης ώστε να αποφεύγονται αυτού του
είδους οι μολύνσεις.
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ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ
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Εισαγωγή

Στην εποχή μας, δυστυχώς ή ευτυχώς, λόγω της συνεχούς ανάπτυξης
των επιστημών, η χημεία, έχει συμβάλλει καθοριστικά στη ζωή των
ανθρώπων. Έτσι και στα τρόφιμα που καταναλώνουμε στην καθημερινότητά
μας “κρύβονται” πολλά χημικά παρασκευάσματα. Συνεπώς, τα περισσότερα
τρόφιμα είναι αποτέλεσμα χημικών διεργασιών. Η συντριπτική πλειοψηφία
των τροφίμων και των ποτών που προσφέρονται προς κατανάλωση
περιέχουν ένα ή περισσότερα είδη προσθέτων, φυσικών ή –κατά
πλειοψηφία- χημικών. Παρ’ όλα αυτά, πολλοί λίγοι άνθρωποι είναι ενήμεροι
για το τι τρώνε και κατά πόσο αυτά είναι βλαβερά ή όχι για την υγεία.
Πρόκειται για μια τεράστια ποσότητα ουσιών βάση των οποίων κινείται μια
ολόκληρη βιομηχανία. Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι ποιά είναι αυτά
τα πρόσθετα, πού βρίσκονται και κατά πόσο είναι αυτά επικίνδυνα για την
υγεία.
Ο όρος πρόσθετα τροφίμων προσδιορίζει οποιαδήποτε ουσία έχει
προστεθεί σε ένα τρόφιμο (ή σε ένα ποτό-αναψυκτικό) με σκοπό την
συντήρηση, την αύξηση του χρόνου διατήρησης την καλύτερη εμφάνιση του
(βελτίωση- τροποποίηση της γεύσης, της υφής ή της εμφάνισής του). Τα
πρόσθετα εξασφαλίζουν επίσης την καλή κατάσταση των τροφίμων όσο
καιρό αυτά θα μείνουν εκτεθειμένα στα ράφια των καταστημάτων. Τα
πρόσθετα τροφίμων δεν χρησιμοποιούνται μόνα τους ως αυτοτελής τροφή
είτε έχουν θρεπτική αξία είτε όχι.
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Κατηγορίες Προσθέτων Τροφίμων
Τα πρόσθετα τροφίμων χωρίζονται σε υποκατηγορίες:





Ανάλογα με την προέλευσή τους χωρίζονται σε:
1.

Φυσικά

2.

Συνθετικά-Χημικά

Ανάλογα με το σκοπό τους χωρίζονται σε:
1.

Συντηρητικά

2.

Αντιοξειδωτικά

3.

Στερεοποιητικά

4.

Χρωστικά

5.

Πηκτωματογόνα

6.

Ενισχυτικά γεύσης

7.

Γαλακτωματοποιητές

8.

Γλυκαντικά

9.

Υλικά επικάλυψης

10. Σκληρυντικά

Τα πρόσθετα τροφίμων λέγονται και ουσίες Ε. Στην ουσία είναι
κώδικες (ορισμοί σύντομης μορφής) που έχει θεσμοθετήσει η Ευρωπαϊκή
Ένωση προκειμένου οι καταναλωτές να είναι ενήμεροι για τις ουσίες που
περιέχονται στις τροφές που καταναλώνουν. Σύμφωνα με τον Κώδικα
Τροφίμων και Ποτών όλα τα πρόσθετα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε
επίπεδο που δεν υπερβαίνει το επιτρεπόμενο και με την προϋπόθεση ότι δεν
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εξαπατάται ο καταναλωτής. Τα Ε αναγράφονται πάνω σε όλες τις ετικέτες
συσκευασίας τροφίμων (συγκεκριμένα στα «συστατικά») και όλες οι
εταιρείες είναι υποχρεωμένες βάση του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών να τις
αναφέρουν. Οι ονομασίες είναι κοινές για τις περισσότερες αναπτυγμένες
χώρες του κόσμου αλλά ειδικότερα για την Ε. Ο. Κ. κάθε πρόσθετο έχει ένα
κωδικό που αποτελείται από το γράμμα Ε κ αι έναν τριψήφιο αριθμό. Ο
αριθμός των πρόσθετων αυτών ουσιών ξεπερνά τις 2900.

Επικινδυνότητα για την υγεία των καταναλωτών

Μπορεί οι περισσότερες από τις πρόσθετες ουσίες να φαίνονται
«αθώες» όμως στην πραγματικότητα κρύβουν κινδύνους για τους οποίους οι
περισσότεροι καταναλωτές είναι ανημέρωτοι. Αρκετές επιτροπές είναι
επιφορτισμένες με το έργο να ελέγχουν και να αξιολογούν τα πρόσθετα
προκειμένου να εγκρίνουν αν είναι κατάλληλα για κατανάλωση. Ως
αυξημένης

επικινδυνότητας

κρίνονται

τα

συνθετικά

πρόσθετα που

επιτρέπονται μόνο σε ορισμένα τρόφιμα, ενώ τα φυσικά πρόσθετα
υπόκεινται σε λιγότερους ελέγχους και περιορισμούς.
Αρκετά χημικά πρόσθετα έχουν κατηγορηθεί κατά καιρούς για
διάφορα προβλήματα υγείας ιδίως σε νήπια και παιδιά. Οι περισσότερες
έρευνες αφορούν τις βραχυπρόθεσμες συνέπειες στην υγεία και όχι τόσο τις
μακροπρόθεσμες. Οι πρόσθετες ουσίες χρησιμοποιούνται νόμιμα από τους
κατασκευαστές αλλά αυτό δεν είναι απόδειξη ότι είναι απολύτως ασφαλή για
τον καταναλωτή. Αρκετά είναι άλλωστε τα απρόσθετα που έχουν κριθεί
«ένοχα» για σοβαρά ή μη προβλήματα υγείας και έχουν αποσυρθεί. Έχουν
παρατηρηθεί ασθένειες σε παιδιά (υπερκινητικότητα, αλλεργίες, άσθμα,
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ερυθήματα) και σε ενηλίκους (αλλεργίες, άσθμα, κεφαλαλγίες, ιλίγγους,
ταχυσφυγμία, ναυτία, έλκη εντέρου). Για αυτό όταν πάμε στο σουπερμάρκετ
θα πρέπει να διαβάζουμε προσεχτικά τις ετικέτες για να ξέρουμε τι θα πάμε
να αγοράσουμε για εμάς και την οικογένειά μας.
Αρμόδιοι φορείς για τον έλεγχο και την απόσυρση ορισμένων
προσθέτων είναι ο Ε. Φ. Ε. Τ και η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων.
Παρόλα αυτά γεγονός είναι ότι πολλά πρόσθετα καταναλώνονται για χρόνια
μέχρι να αποδειχτούν επικίνδυνα για την υγεία μας. Ιδίως τα τελευταία
χρόνια με την ολοένα αυξανόμενη χρήση έτοιμων και τυποποιημένων
φαγητών, έχουν παρουσιαστεί πολλά καινούργια συντηρητικά και πρόσθετα
που ενοχοποιούνται ακόμα και για καρκινογενέσεις. Ακόμη και τα απλά
φυσικά πρόσθετα όπως το ξύδι και το αλάτι πρέπει να καταναλώνονται σε
περιορισμένες ποσότητες. Υπάρχουν όμως και πρόσθετα όπως τα
αντιοξειδωτικά τα οποία προστατεύουν ακόμα κι από τον καρκίνο.
 Τα πρόσθετα εγκρίνονται με βάση:
1. τη αξιολόγηση ασφάλειας
2. την αναγκαιότητα χρήσης τους
3. την εξασφάλιση ότι δεν παραπλανάται ο
καταναλωτής

«Κόλπα» και παγίδες εταιριών: Αρκετές φορές πολλές εταιρίες δεν
αναφέρουν ξεκάθαρα τους κωδικούς των προσθέτων που χρησιμοποιούνται
σε ένα τρόφιμο, αλλά παραθέτουν τα πλήρη ονόματα των ουσιών αυτών που
στην πλειοψηφία τους είναι δυσανάγνωστα και ακατανόητα προς τον μέσο
πολίτη, με σκοπό να αποπροσανατολίζουν τους καταναλωτές. Ακόμα, πρέπει
να αναφερθεί ότι αναγραφές όπως «χωρίς συντηρητικά» ή «χωρίς
χρωστικές» δεν σημαίνει ότι δεν περιέχονται άλλου είδους πρόσθετα.
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Χρωστικές

Στην απλή καθημερινή γλώσσα αναφέρονται συχνά ως «χρώματα» ή
ακόμα και «μπογιές» τροφίμων. Στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα
παραπάνω από αυτό: ουσίες οι οποίες δίνουν τεχνητό χρώμα στα τρόφιμα με
στόχο την αισθητική τους βελτίωση. Οι χρωστικές έχουν κωδικούς από Ε 100
έως Ε 299. Για τη χρήση τους όπως και για τη χρήση οποιασδήποτε άλλης
χρωστικής ουσίας υπάρχουν περιορισμοί με κριτήριο την ημερήσια ποσότητα
χρωστικών ουσιών που επιτρέπεται να χορηγηθεί σε ένα άτομο.

Πού περιέχονται χρωστικές ουσίες;
Χρωστικές ουσίες περιέχονται κυρίως σε: παγωτά, ζαχαρωτά,
ζελεδάκια, γρανίτες, σοκολάτες, τσίχλες, καραμέλες, γαριδάκια, πατατάκια,
μαρμελάδες, γλειφιτζούρια, τυποποιημένα γλυκά, χυμοί - κοκτέιλ φρούτων,
διάφορα ποτά (λικέρ, κόκα κόλα) καθώς και σε ψημένα προϊόντα!



Τα χημικά πρόσθετα χρησιμοποιούνται για τους εξής λόγους:


Διευκολύνουν την παρασκευή τροφίμων.



Διασφαλίζουν την ασφάλεια και την υγιεινή των τροφίμων.



Βοηθούν στην διατήρηση της ποιότητας.
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Προχωρώντας την αναζήτησή μας θα ασχοληθούμε με τα εξής
ερωτήματα:
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των προσθέτων;
Ποια πιο επικίνδυνα, ποια πιο ωφέλιμα;
Σε ποια τρόφιμα υπάρχουν;

Χρωστικές ουσίες: 100-199
Μερικές χρωστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται καθημερινά είναι:






Ε 100 Κουρκουμίνη
Ε102 Ταρταζίνη
Ε110 Κιτρινοπορτοκαλί FCF
Ε150 Καραμελόχρωμα
Ε153 Άνθρακας

Κρίνουμε σκόπιμο να σχολιάσουμε πως η Ταρταζίνη (Ε102 πρέπει να
αποφεύγεται γιατί σε συχνή χρήση προκαλεί άσθμα και υπερκινητικότητα).
Επίσης η πρόσληψη μεγάλων ποσοτήτων από Καραμελόχρωμα (Ε150) μπορεί
να προκαλέσει τη μείωση των λευκών αιμοσφαιρίων ή ακόμα και βλάβες στα
γονίδια.

Συντηρητικές ουσίες: 200-299
Χρησιμοποιούνται προκειμένου να αποφευχθεί η αλλοίωση των
τροφίμων από μικροοργανισμούς και να αυξηθεί ο χρόνος διατήρησης τους.
Χωρίς αυτά, ο πολλαπλασιασμός των βακτηρίων και το μούχλιασμα θα
άρχιζαν αμέσως μόλις θα ξεκινούσε η διαδικασία επεξεργασίας και
μεταφοράς των τροφίμων. .
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Χρησιμοποιούνται κυρίως σε: μαρμελάδες, κονσέρβες, αναψυκτικά,
κρασιά, μπύρες, ζαμπόν, λουκάνικα, κονσερβοποιημένα κρέατα και ψάρια,
είδη ζαχαροπλαστικής, κρουασάν, έτοιμα κέικ, μπισκότα, μαργαρίνες, ψωμί
για τοστ, σνακς, σαλάτες, ζελέδες, σάλτσες κ. α.
Μερικές συντηρητικές ουσίες είναι οι εξής:


Ε 200 Σορβικό οξύ(φυσικό συντηρητικό)



Ε 201 Σορβικό νάτριο(συνθετικό συντηρητικό)



Ε 210 Βενζοϊκό νάτριο(συνθετικό συντηρητικό)



Ε 234 Νιοσίνη(φυσικό αντιβιοτικό)



Ε 260 Οξικό οξύ(φυσικό οξύ, συντηρητικό)



Ε 261 οξικό κάλιο(φυσικό άλας, συντηρητικό)



Ε 270 γαλακτικό οξύ(φυσικό οξύ)



Ε 284 βορικό οξύ(φυσικό οξύ)

Αντιοξειδωτικά: 300-399
Τα αντιοξειδωτικά παίζουν σημαντικό ρόλο, γιατί εξασφαλίζουν ότι
τα τρόφιμά μας διατηρούν τη γεύση και το χρώμα τους και παραμένουν
κατάλληλα για κατανάλωση μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα. Η χρήση
τους είναι ιδιαίτερα σημαντική για να αποτραπεί η οξείδωση των λιπών και
των προϊόντων που περιέχουν λίπος. Για να μεγαλώσει η “οικογένεια” των
φυσικών αντιοξειδωτικών καταβάλλονται προσπάθειες να παραχθούν νέες
φυτικές ουσίες. Μέχρι στιγμής αυτό έχει αποδειχθεί σχετικά δύσκολο, επειδή
οι φυσικές ουσίες έχουν συχνά άλλα ανεπιθύμητα χαρακτηριστικά. Οι
επιστήμονες έχουν διαπιστώσει ότι διάφορες φυτικές ουσίες, όπως εκείνες
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που περιέχονται στο φασκόμηλο και το δεντρολίβανο, είναι αποτελεσματικά
αντιοξειδωτικά.
Χρησιμοποιούνται

στα

μη

αλκοολούχα

ποτά,

μαρμελάδες,

συμπυκνωμένο γάλα, λουκάνικα, φυτικά έλαια, αρωματικά/καρυκεύματα,
αφυδατωμένες σούπες, τσίχλες, γλυκά, σταφίδες, επεξεργασμένο τυρί,
φυστικοβούτυρο, στιγμιαίες σούπες.
Μερικά αντιοξειδωτικά είναι:


Ε 300 L-Aσκορβικό οξύ (φυσικό αντιβιοτικό, βιταμίνη C)



Ε 315 Ερυθορβικό οξύ (συνθετικό αντιοξειδωτικό)



Ε 330 Κιτρικό οξύ (ρυθμιστής οξύτητας)



Ε 331 Κιτρικό νάτριο (ρυθμιστής οξύτητας)



Ε 338 Φωσφορικό νάτριο (ρυθμιστικά διαλύματος)

Γαλακτωματοποιητές, σταθεροποιητές και πηκτικοί παράγοντες: 400-499
Οι

σταθεροποιητές

έχουν

ως

κύριο

χαρακτηριστικό

να

σταθεροποιούν τη σύνθεση των τροφών συγκρατώντας το νερό στο
εσωτερικό των κυττάρων.
Οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν τη γαλακτωματοποιητική
δύναμη του κεριού της μέλισσας σε καλλυντικά προϊόντα, ενώ ο κρόκος
αβγού

ήταν

πιθανότατα

ο

πρώτος

γαλακτωματοποιητής

που

χρησιμοποιήθηκε στην «παραγωγή τροφίμων» στις αρχές του 19ου αιώνα. Το
1936 κατοχυρώθηκε το δικαίωμα χρήσης τους για παραγωγή παγωτού.
Σήμερα, τα γαλακτωματοποιητικά πρόσθετα κατέχουν σημαντικό
ρόλο στην παραγωγή διατροφικών προϊόντων, όπως η μαργαρίνη, η
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μαγιονέζα, οι κρεμώδεις σάλτσες, τα ζαχαρωτά, πολλά συσκευασμένα
επεξεργασμένα τρόφιμα, γλυκά και διάφορα προϊόντα αρτοποιίας.
Μερικοί σταθεροποιητές είναι οι εξής:


Ε 400 Αλγινικό οξύ (φυσικός πηκτικός παράγοντας)



Ε 420 Σορβιτόλη (φυσικό σάκχαρο-αλκοόλη)



Ε 421 Μανιτόλη (φυσικό σάκχαρο-αλκοόλη)



Ε 440 Πηκτίνη (φυσικός πηκτικός παράγοντας)



Ε 490 Προπυλενική γλυκόλη (διαλύτης)

Βελτιωτικά ή ενισχυτικά γεύσης: 600-699
Χρησιμοποιούνται με σκοπό να βελτιώνουν την γεύση ή να την
κάνουν εντονότερη. Είναι όμως πολύ επικίνδυνα γιατί χρησιμοποιούνται σε
τρόφιμα που κύριος καταναλωτής τους είναι τα μικρά παιδιά. Συγκεκριμένα
γαριδάκια, πατατάκια και άλλα παρόμοια σκευάσματα με νόστιμες γεύσεις
περιέχουν το πρόσθετο του ενισχυτικού γεύσης για να δώσουν έξτρα
«γεύση» και να γίνονται ιδιαίτερα ελκυστικά σε μικρούς και μεγάλους.
Εθίζουν όμως τον οργανισμό στις έντονες και μη φυσικές γεύσεις. Προκαλούν
διαταραχές και βλάβες στο νευρικό σύστημα, πονοκεφάλους, αλλεργικές
αντιδράσεις,

αποπροσανατολισμό

του

έλεγχου

της

πείνας,

μείωση

πνευματικής απόδοσης, υπερκινητικότητα, προβλήματα συγκέντρωσης και
πολλά άλλα. Υπάρχουν βέβαια και κάποια άρθρα που το αθωώνουν και το
συγκεκριμένο θέμα θίγει πολλά προβλήματα και συζητήσεις Οι μεγάλες
εταιρείες τροφίμων αγωνίζονται με νύχια και με δόντια να προστατέψουν την
φήμη του συγκεκριμένου συστατικού γιατί είναι ένα σημαντικό ατού στη
κατασκευή εύγεστων και εθιστικών αλλά άχρηστων κατά τα άλλα
διατροφικών σκουπιδιών.
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Χρησιμοποιούνται κυρίως σε αλλαντικά, αρτύματα, γεύματα fast
food, γεύματα κινέζικων εστιατορίων, καρυκεύματα, κονσέρβες, κύβους
γεύσης, σακχαρώδη προϊόντα, σάλτσες και σούπες στιγμιαίας παρασκευής.
Μερικά βελτιωτικά γεύσης είναι τα εξής:


Ε 620 Γλουταμινικό οξύ (βελτιωτικό γεύσης και ένα από τα πιο

επικίνδυνα)





Ε 631 Ινοσινικό νάτριο (βελτιωτικό γεύσης)



Ε 636 Μαλτόλη (βελτιωτικό γεύσης)



Ε 640 Γλυκίνη, γλυκινικό νάτριο (θρεπτικό συστατικό)

Καλό θα ήταν να μην ξεχνάμε πως τρόφιμα τα οποία περιέχουν

βελτιωτικά γεύσης συχνά παρόλη τη φαινομενική νοστιμιά, η θρεπτική τους
αξία είναι μικρή.

Σχόλια - Συμπεράσματα
Το ενδιαφέρον των καταναλωτών τράβηξε πληθώρα άρθρων
εντυπωσιασμού που δημοσιεύτηκαν σε μερίδα του Τύπου και αφορούσαν τις
«επιβλαβείς» συνέπειες των «χημικών» πρόσθετων, τα οποία είναι ένοχα για
παρενέργειες, υπερκινητικότητα έως και χρόνιες ασθένειες. Αν και η
προσθήκη των ουσιών στα τρόφιμα θεωρείται ασφαλής για την υγεία του
πληθυσμού, όλο και περισσότεροι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τις χημικές
αυτές ουσίες με καχυποψία και επιφυλακτικότητα.
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Οι παραπάνω είναι χρήσιμες πληροφορίες που θα μας κάνουν πιο
έξυπνους καταναλωτές. Όμως υπάρχει και άσπρη πλευρά όπως το χημικό
πρόσθετό, νισίνη το οποίο μπορεί να σώσει ζωές όπως αναφέρεται στο
παρακάτω άρθρο.
“Ένα απ’ τα πλέον κοινά συντηρητικά τροφίμων, η Νισίνη, φαίνεται
πως επιβραδύνει ή ακόμη και σταματά την ανάπτυξη ορισμένων καρκίνων
του κεφαλιού και του αυχένα, σύμφωνα με νέα μελέτη του Πανεπιστημίου
του Μίσιγκαν.
Οι ερευνητές βρήκαν ότι το πρόσθετο αυτό ενεργοποιεί μια πρωτεΐνη
η οποία προωθεί τον θάνατο των καρκινικών κυττάρων, αλλά δεν βλάπτει τα
υγιή κύτταρα.
Ο καρκίνος της στοματικής κοιλότητας αποτελεί μια απ’ τις κύριες
αιτίες θανάτου διεθνώς. Η Νισίνη είναι βακτηριοκτόνο ευρέως φάσματος,
που χρησιμοποιείται κατά του σταφυλόκοκκου, αλλά και ως συντηρητικό με
αντιβιοτικές ιδιότητες.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Αμερικανική Υπηρεσία
Τροφίμων και Φαρμάκων ενέκρινε την χρήση του ως συντηρητικού πριν
μερικές δεκαετίες. Η καθηγήτρια Οδοντιατρικής του Πανεπιστημίου του
Μίσιγκαν, Υβόν Καπίλα, που ηγήθηκε της έρευνας δήλωσε ότι θα ζητήσει
τώρα την έγκριση της Υπηρεσίας για κλινικές δοκιμές επί των αντικαρκινικών
ιδιοτήτων της Νισίνης”.
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Ερωτήσεις γενικού ενδιαφέροντος



Τι μπορεί να προκαλέσει η κατανάλωση τέτοιων τροφών πού

περιέχουν χρωστικές;
Η συνεχής κατανάλωση τέτοιων τροφών που περιέχουν ιδιαιτέρως
τοξικά χρώματα, μπορεί να οδηγήσει σε διάφορες σοβαρές διαταραχές. Σε
μεγάλες ποσότητες μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές και χρόνιες παθήσεις.
Στην

καλύτερη

περίπτωση

προκαλούν

αλλεργίες,

εξανθήματα

και

υπερδραστηριότητα κυρίως στα μικρότερα παιδιά. Γι' αυτό πρέπει να
αποφεύγεται η κατανάλωσή τους σε υπέρογκες ποσότητες.



Πώς μπορείτε να αποφύγετε τους κινδύνους των τεχνητών

χρωστικών;
Καταρχήν οι κυριότεροι καταναλωτές τεχνητών χρωστικών είναι τα
παιδιά που οι ηλικίες τους κυμαίνονται από 4 έως 13 ετών. Πρέπει να
αποτρέπεται η κατανάλωση χρωστικών από αυτές τις ηλικίες. Αυτό θα γίνει
με το να δώσετε στα παιδιά περισσότερες τροφές ολικής άλεσης και
αποφύγετε ή να περιορίσετε την κατανάλωση επεξεργασμένων τροφών στο
διατροφικό τους πρόγραμμα. Αν χρειαστεί δώστε τους τροφές που
χρησιμοποιούν φυσικές χρωστικές. Επίσης αποφύγετε να παίρνετε μαζί τα
παιδιά για ψώνια στο σούπερ-μάρκετ, καθώς πάντα παρασύρονται από τα
χρώματα και επιλέγουν τις «ζωντανές», αλλά επικίνδυνες τροφές. Γενικότερα,
όσο μπορείτε αποφύγετε να αγοράζετε τροφές με τεχνητά χρώματα και έχετε
υπόψη σας ότι όταν χρησιμοποιούνται τέτοιες χρωστικές, συνήθως
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ξεπερνούν τις επιτρεπτές ποσότητες, ενώ μελέτες παγκοσμίως έχουν δείξει
ότι πολύ συχνά οι χρωστικές που χρησιμοποιούνται δεν είναι εγκεκριμένες.

Συμπέρασμα των παραπάνω είναι ότι πρέπει να γίνεται χρήση με
επιδίωξη την βελτίωση και αναβάθμιση του ανθρώπινου βίου και όχι την
κατάχρηση από επιτήδειους με σκοπό το στεγνό κέρδος και την
εκμετάλλευση της ανθρώπινης άγνοιας. Ωστόσο μερίδιο ευθύνης αναλογεί
στην κοινωνία και κατ' επέκταση στους καταναλωτές και την αδιαφορία που
τους χαρακτηρίζει σε σχέση με το τι τρώνε.
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Βιομηχανικοί τρόποι συντήρησης

Εισαγωγή
Ένας τρόπος για να αυξήσουμε την αξία των τροφίμων είναι να τα
συντηρήσουμε σωστά. Αν κάτι φρέσκο που παράγουμε σε μεγάλη ποσότητα
μπορούμε να το συντηρήσουμε για πού καιρό δηλαδή να αυξήσουμε την αξία
του. Όλα τα τρόφιμα έχουν μία ημερομηνία λήξης που ισχύει εφόσον τα
συντηρήσουμε σωστά. Σε πολλές όμως περιπτώσεις είναι εφικτό να
αυξήσουμε τη διάρκεια ζωής κάποιων τροφίμων ακολουθώντας τους
παρακάτω τρόπους:

 ψύξη,
 πρόψυξη,
 ξήρανση,
 παστερίωση,
 αποστείρωση,
 συντήρηση σε περιβάλλον ελεγχόμενης ατμόσφαιρας,
 συντήρηση σε κενό αέρος,
 κάπνισμα,
 κονσερβοποίηση,
 με θέρμανση και
 άλλους πολλούς τρόπους που θα αναλυθούν στη συνέχεια της
εργασίας.
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ΠΡΟΨΥΞΗ
Ένας αρκετά σημαντικός και διαδεδομένος τρόπος συντήρησης των
τροφίμων είναι η πρόψυξη. Με την διαδικασία αυτή, η οποία δεν απαιτείται
σε όλα τα τρόφιμα, τα τρόφιμα διατηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα. Η ταχεία αυτή διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί σε νερό ή
σε πάγο ή σε κενό κτλ. Η πρόψυξη θα πρέπει να γίνεται άμεσα, δηλαδή
αμέσως μετά την παραγωγή των προϊόντων έτσι ώστε να μην αλλοιωθούν
λόγω κάποιων μικροβίων. Για να πραγματοποιηθεί η πρόψυξη θα πρέπει να
υπάρχουν κάποιες ειδικές επιφάνειες μέσω των οποίων θα ολοκληρωθεί η
διαδικασία και ο χρόνος ολοκλήρωσης είναι συνήθως μικρός.

ΚΑΤΑΨΥΞΗ
Ένας άλλος τρόπος συντήρησης τροφίμων είναι η κατάψυξη. Κατά
την διαδικασία αυτή τα τρόφιμα διατηρούνται σε πολύ χαμηλές
θερμοκρασίες και οποιοδήποτε υγρό στοιχείο γίνεται στερεό. Η κατάψυξη
περιέχει κάποιες φάσεις. Η πρώτη φάση είναι η φάση της κατάψυξης κατά
την οποία το νερό μετατρέπεται σε κρυστάλλους, η δεύτερη φάση ευνή η
φάση συντήρησης των προϊόντων και η τρίτη φάση είναι η φάση της
απόψυξης κατά την οποία οι κρύσταλλοι που είχαν δημιουργηθεί
επανέρχονται στην αρχική τους κατάσταση. Η κατάψυξη των τροφίμων
χωρίζεται σε δύο κατηγορίες την ταχεία και την βραδεία(με βάση του πόσο
γρήγορα φεύγει η θερμότητα από το τρόφιμο). Όσο πιο γρήγορα γίνεται η
κατάψυξη τόσο πιο μικροί κρύσταλλοι δημιουργούνται στα τρόφιμα. Η
διαδικασία της κατάψυξης μπορεί να επιτευχθεί μέσω πολλών τρόπων πχ.
Με ρεύμα σε αέρα, με επαφή σε ψυχρές πλάκες ή με εμβάπτιση σε ψυχρά
υγρά.
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ΨΥΞΗ
Η διαδικασία της ψύξης έχει αρκετά σημεία κοινά με την πρόψυξη. Η
ψύξη επιτυγχάνεται με την βοήθεια ενός ψυκτικού υγρού το οποίο
απορροφά την θερμότητα από το περιβάλλον. Μετά από αυτό το υγρό αυτό
μετατρέπεται σε αέριο και στη συνέχει ξαναγίνεται υγρό αποβάλλοντας την
θερμότητα που είχε απορροφήσει πριν.
Εκτός από αυτόν τον τρόπο όμως η ψύξη
εφαρμόζεται στα τρόφιμα και με άλλους τρόπους
όπως με την εφαρμογή κενού, τριμμένο πάγο,
ψυχρές επιφάνειες έτσι ώστε να πάρουν τις
κατάλληλες θερμοκρασίες. Η διαδικασία αυτή
όμως διαφέρει από τρόφιμο σε τρόφιμο. Για
παράδειγμα στα τρόφιμα με φυτικούς ιστούς τα
οποία έχουν την ικανότητα της αερόβιας αναπνοής και μετά την συγκομιδή
τους η ψύξη στοχεύει στο να ρυθμίσει τον ρυθμό αναπνοής τους.
Υπάρχουν όμως και μερικοί παράγοντες που εμποδίζουν την ψύξη
όπως η σύσταση της ατμόσφαιρας, η θερμοκρασία. Από την άλλη μεριά η
ψύξη στα τρόφιμα με ζωικούς στους έχει σκοπό την συντήρηση αλλά και την
ωρίμανση των τροφίμων αυτών. Για παράδειγμα το κρέας κατά την ψύξη του
χάνει υγρασία και συνεπώς και βάρος. Έτσι βλέπουμε πόσο σημαντικό ρόλο
παίζει η υγρασία στα τρόφιμα αυτά. Τέλος στα τρόφιμα χωρίς ιστούς όπως
είναι τα αυγά ή το γάλα.
Αυτά τα τρόφιμα επειδή
είναι

αδρανή

υποβαθμίζονται

με

διαφορετικές ταχύτητες
από

όλα

τα

άλλα

τρόφιμα.
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ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗ
Από τους πιο γνωστούς αλλά και πιο αποτελεσματικούς τρόπους
συντήρησης είναι η αποστείρωση και η παστερίωση. Μέσω αυτών των δύο
διεργασιών τα τρόφιμα εκτίθενται σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες για αρκετά
μεγάλο διάστημα με σκοπό να καταστραφούν οι μικροοργανισμοί και
διάφορα ένζυμα που περιέχονται στα τρόφιμα. Με αυτές τις διεργασίες όμως
παρατηρούνται κάποιες μεταβολές που γίνονται εξαιτίας της υψηλής
θερμοκρασίας. Αυτές οι μεταβολές έχουν ως αποτέλεσμα την μείωση της
ποιότητας των τροφίμων μας. Πλέον όμως με τη βοήθεια της τεχνολογίας με
τις διεργασίες αυτές δημιουργούνται τρόφιμα με μεγάλη διάρκεια ζωής.

Οι δύο αυτές διεργασίες παρουσιάζουν κάποιες διαφορές. Η
παστερίωση είναι ήπια κατεργασία που σκοπεύει στην καταστροφή ενός
μέρους των μικροοργανισμών των τροφίμων. Η αποστείρωση από την άλλη
μεριά είναι η θερμική κατεργασία που έχει ως στόχο της την πλήρη
καταστροφή των μικροοργανισμών. Και στις δύο κατεργασίες όμως τα
τρόφιμα επεξεργάζονται κονσερβοποιημένα ή πριν την συσκευασία τους.
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Οι δύο αυτές κατεργασίες είναι οι πιο διαδεδομένοι μέθοδοι
συντήρησης. Επιτυγχάνονται με διάφορους τρόπους και διάφορες εντάσεις
ανάλογα με τον αποτέλεσμα που θέλουμε να έχουμε και ανάλογα με το
προϊόν που διαθέτουμε. Οι θερμικές κατεργασίες για σωστή συντήρηση των
τροφίμων είναι πολλές. Πιο γνωστές είναι η κονσερβοποίηση, η συσκευασία
εν θερμώ, τα μικροκύματα.
Εκτός από αυτούς τους τρόπους συντήρησης υπάρχουν πολλοί άλλοι
όπως: η ακτινοβολία, η κονσερβοποίηση και συντήρηση με ζωικό λάδι, ζωικό
λίπος, αλκοόλ, αλάτι.

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ
Η ακτινοβόληση τροφίμων είναι μια
μέθοδος συντήρησης, η όποια συνίσταται
στην έκθεση των τροφίμων στην επίδραση
ακτινοβολιών ιονισμού κάτω από ελεγχόμενες
και προκαθορισμένες συνθήκες. Η εφαρμογή
της μεθόδου αυτής στην συντήρηση των
τροφίμων δεν είναι καινούργια -μετράει ήδη
παρουσία 90 ετών.
Η πρώτη σχετική έρευνα εμφανίστηκε στη Σουηδία το 1914, με θέμα
τις εφαρμογές της στην συντήρηση σε φρούτα και λαχανικά (κυρίως στη
φράουλα). Το 1931, η μέθοδος εφαρμόστηκε στην Αμερική για τη εξυγίανση
του χοιρινού κρέατος, ενώ το 1930, εκδόθηκε στη Γαλλία η πρώτη άδεια
ευρεσιτεχνίας για την συντήρηση των τροφίμων με την χρήση ακτινοβολιών.
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Είδη ακτινοβολιών για την επεξεργασία των τροφίμων
Οι ακτινοβολίες που εφαρμόζονται στα τρόφιμα χαρακτηρίζονται σαν
ακτινοβολίες ιονισμού λόγω της επίδρασης που έχουν στα μόρια των
τροφίμων και είναι: οι ακτίνες γ, οι ακτίνες Χ και οι δέσμες ηλεκτρονίων όπως
οι καθοδικές ακτίνες και ακτίνες β.
Ένα σημαντικό στοιχείο διαφοροποίησης αυτών των ειδών
ακτινοβολίας είναι η διεισδυτική τους ικανότητα. Οι δέσμες ηλεκτρονίων
(ακτίνες β και καθοδικές ακτίνες) έχουν πολύ μικρή διεισδυτική ικανότητα, γι’
αυτό και είναι κατάλληλες για μικρά αντικείμενα ή την εφαρμογή στην
επιφάνεια μεγάλων αντικειμένων.
Οι ακτίνες Χ και γ έχουν πολύ μεγαλύτερη διεισδυτική ικανότητα και
σταδιακά περνάνε μέσα από το υλικό συσκευασίας στο ίδιο το τρόφιμο.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
Τα κυριότερα πλεονεκτήματα από τη χρήση των ακτινοβολιών είναι
τα εξής:
1) Επειδή η θερμοκρασία είναι χαμηλή έως ελάχιστη τα
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του τροφίμου δεν μεταβάλλονται.
2) Η ακτινοβολία μπορεί να εφαρμοστεί σε ήδη κατεψυγμένα ή
συσκευασμένα τρόφιμα.
3) Με την ακτινοβολία αποφεύγετε η χρήση χημικών ουσιών στα
φρέσκα τρόφιμα.
4) Δεν απαιτείται μεγάλη ενέργεια και έχει χαμηλό κόστος
λειτουργίας.
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Τα κυριότερα μειονεκτήματα από τη χρήση των ακτινοβολιών είναι
τα εξής:
1) Οι ακτινοβολίες ιονισμού δεν καταστρέφουν τα ένζυμα που
βρίσκονται στα τρόφιμα.
2) Η μέθοδος δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα τρόφιμα. Τα
ευαλλοίωτα τρόφιμα, όπως το γάλα και το βούτυρο, αναπτύσσουν
δυσάρεστες

οσμές,

ενώ

ορισμένα

φρούτα

μαλακώνουν

και

αποχρωματίζονται.
3) Η ακτινοβόληση δεν καταστρέφει όλους τους μικροοργανισμούς
και δεν επηρεάζει τα βακτηριακά σπορία, γεγονός που αποτελεί κίνδυνο για
την ασφάλεια και ποιότητα στην βιομηχανία των τροφίμων.
4) Η ακτινοβόληση δεν μπορεί να καταστρέψει τις προσχηματισμένες
τοξίνες από την ανάπτυξη των μικροβίων.
5) Υπάρχει πιθανότητα αύξησης της αντίστασης στην ακτινοβολία των
μικροοργανισμών, λόγω γενετικής μετάλλαξης.
6) Το μεγάλο κόστος εγκατάστασης των μονάδων ακτινοβόλησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν τουλάχιστον 405. 000 τόνοι
τροφίμων

σε

παγκόσμιο

επίπεδο

έχουν

υποστεί

επεξεργασία

με

ακτινοβολίες.
46% αφορά την εξυγίανση μπαχαρικών και αποξηραμένων τροφίμων
22% την αύξηση του χρόνου ζωής σε νωπά προϊόντα και καρπούς
20% την απεντόμωση φρούτων και καρπών
8% την εξυγίανση κρέατος και ψαριών
4% σε διάφορα άλλα τρόφιμα (μανιτάρια, μέλι κλπ).
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σταδιακή αύξηση των εφαρμογών
της ακτινοβόλησης στις ασιατικές χώρες, ενώ έχουμε μείωση στις
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ευρωπαϊκές. Αυτή η μείωση παρατηρήθηκε από το 1999 και μετά όταν
τέθηκαν σε ισχύ πολύ αυστηροί νόμοι για την σήμανση των ακτινοβολημένων
τροφίμων. Επίσης η μείωση οφείλεται και στην ταυτόχρονη ανάπτυξη
νεώτερων μορφών επεξεργασιών που στόχο έχουν την ποιότητα και την
ασφάλεια των τροφίμων.

ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΣΗ
Ένας ευρύτατος διαδεδομένος
τρόπος συντήρησης τροφίμων είναι η
κονσερβοποίηση, με την οποία τα
τρόφιμα προφυλάσσονται από την
σήψη για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τρόποι κονσερβοποίησης
Η κονσερβοποίηση μπορεί να γίνει με ποικίλους τρόπους, όπως
φαίνεται παρακάτω:
1) Με την απομάκρυνση των μικροβίων από τις τροφές, που
πετυχαίνεται με την καθαριότητα του χώρου, των διάφορων εργαλείων, του
αέρα, του νερού, των πρώτων υλών.
2) Με την κατευθείαν αδρανοποίηση των μικροβίων, (με χρήση
φωτιάς, ιονισμού, υπερήχων, καθαρού οξυγόνου, ιόντων αργύρου)
3) Με την έμμεση αδρανοποίηση, (προσθήκη ζάχαρης, αποξήρανσης
στον ήλιο, με το κοινό αλάτι, με την ψύξη, με κάπνισμα, με αλκοόλ, με
διάφορα αντιβιοτικά)
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Τέλος, κονσερβοποίηση φαίνεται ότι είναι η πιο ασφαλής και
επιστημονικά τεκμηριωμένη μέθοδος διατήρησης τροφών επειδή δεν
χρησιμοποιούνται αλλά και ούτε χρειάζονται συντηρητικά. Επιπλέον ο
αεροστεγής τρόπος κλεισίματος της κονσέρβας εξασφαλίζει την απουσία
αέρα μέσα στο δοχείο, γεγονός που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν οι κατάλληλες
συνθήκες ανάπτυξης μικροβίων. Διάφορες μελέτες επιβεβαιώνουν ότι τα
κονσερβοποιημένα τρόφιμα είναι εφάμιλλα και μερικές φορές ασφαλέστερα
από τα αντίστοιχα φρέσκα η κατεψυγμένα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΕ ΛΑΔΙ Ή ΖΩΙΚΟ ΛΙΠΟΣ
Παλιά μέθοδος, βάσει της οποίας τα τρόφιμα καλύπτονται με το
λάδι. Με τον τρόπο αυτό δεν έρχονται σε επαφή με το οξυγόνο της
ατμόσφαιρας και εμποδίζεται έτσι η ανάπτυξη των μικροοργανισμών.
Χρησιμοποιείται κυρίως για τη συντήρηση λαχανικών, αλλά και για κρέας ή
ψάρι. Συνήθως το λάδι χρησιμοποιείται και για τη διατήρηση αποξηραμένων
βοτάνων, σκόρδου ή ντομάτας.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΕ ΑΛΚΟΟΛ
Τα τρόφιμα καλύπτονται με αλκοόλ και εμποδίζεται έτσι η ανάπτυξη
των μικροοργανισμών. Χρησιμοποιείται για τη συντήρηση κάποιων φρούτων
σε συνδυασμό με την προσθήκη ζάχαρης.
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΕ ΑΛΑΤΙ
Αποτελεί μία απ’ τις αρχαιότερες γνωστές μεθόδους συντήρησης που
χρησιμοποιείται εδώ και χιλιάδες χρόνια που μπορεί να εφαρμοσθεί μόνη
της ή και σε συνδυασμό μ’ άλλες. Προστίθεται αλάτι σε ποσοστό 10% - 20%
επί του βάρους του τροφίμου προς συντήρηση. Χρησιμοποιείται κυρίως σε
αλλαντικά, ψάρια και κάποια λαχανικά. Η συντήρηση αυτή βασίζεται στην
καταστροφή των μικροοργανισμών εξ αιτίας του αλατιού.
 Το αλάτισμα μπορεί να γίνει κατά δύο τρόπους:
1) Με προσθήκη αλατιού, όπως γίνεται με
τα ψάρια (ρέγκες, βακαλάοι, σαρδέλες)

2) Με βύθιση του τροφίμου σε
άλμη (σαλαμούρα) , όπως
γίνεται

με

τις

ελιές,

τα

κληματόφυλλα, κ. α.

ΞΗΡΑΝΣΗ
Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται από τη βιομηχανία τροφίμων.
Πρόκειται για την πιο παλιά μέθοδος διατήρησης του τροφίμου η οποία
βασίζεται στην αδυναμία των μικροοργανισμών να αναπτυχθούν σε μικρή
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ποσότητα νερού. Η περιεκτικότητα σε νερό των ξηρών τροφών, διαφέρει από
5%-25% ανάλογα με τα τρόφιμα. Για την ξήρανση, χρησιμοποιείται ο ήλιος (π.
χ. ξήρανση ξηρών καρπών, οσπρίων, λαχανικών) ή τεχνητή θέρμανση
(αφυδάτωση).
Η επιτυχής ξήρανση χρειάζεται:
 αρκετή θερμότητα για να βγάλει έξω την υγρασία, χωρίς να
μαγειρευτούν τα τρόφιμα
 ξήρανση του αέρα για να απορροφήσει την απελευθερωμένη
υγρασία και
 κυκλοφορία του αέρα για να διώξει μακριά την υγρασία
Όταν γίνεται η ξήρανση στα τρόφιμα, πρέπει να αφαιρεθεί η υγρασία
σε θερμοκρασία που δεν αλλοιώνει τη γεύση, τη σύσταση και το χρώμα. Η
θερμοκρασία πρέπει να είναι κατάλληλη έτσι ώστε να μην αναπτυχθούν οι
μικροοργανισμοί και το τρόφιμο να ξηρανθεί κατάλληλα. Αν και η ξήρανση
φαίνεται μία απλή διαδικασία, είναι και ακριβής.

ΞΗΡΑΝΣΗ ΜΕ ΑΠΟΞΗΡΑΝΤΗ
Είναι

κατάλληλη

για

την

ξήρανση

πολλών

τροφίμων.

Χρησιμοποιούνται ανεμιστήρες θερμότητας που φυσούν το θερμό αέρα
πάνω από τα τρόφιμα. Μερικά έχουν μια πηγή θερμότητας στο κάτω μέρος
της συσκευής και δίσκους (για την κυκλοφορία αέρα) που τοποθετούνται
επάνω

από

την

πηγή

θερμότητας.

Οι

αποξηραντές

χρησιμοποιηθούν σε ξηρό, καλά αερισμένο δωμάτιο.
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πρέπει

να

ΛΥΟΦΙΛΙΩΣΗ
Η μέθοδος της λυοφιλίωσης πλεονεκτεί των υπολοίπων μεθόδων
αφυδάτωσης καθώς έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:





δε καταστρέφει τα θρεπτική συστατικά του τροφίμου
διατηρεί το άρωμά του
συντηρεί καλύτερα την εμφάνιση και τη δομή του τροφίμου
δε σκληραίνουν και δε οξειδώνονται

Η διάρκεια της αφυδάτωσης εξαρτάται από το είδος του δείγματος
και κυμαινόταν από 12-30 ώρες.

ΧΩΡΙΣ ΧΗΜΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΙΤΙΚΑ
Τα τρόφιμα μπορούν να διατηρηθούν, χωρίς τη βοήθεια συνθετικών
ενώσεων. Παρακάτω, αναφέρονται η κυριότερη μέθοδος συντήρησης των
τροφίμων.

Συντήρηση σε περιβάλλον ελεγχόμενης ατμόσφαιρας
Χρησιμοποιείται από τη βιομηχανία τροφίμων και την οινοποιία. Με
αυτή τη μέθοδο, αντικαθίσταται το οξυγόνο στο εσωτερικό της κλειστής
συσκευασίας, με διοξείδιο του άνθρακα ή άζωτο. Έτσι, δημιουργείται
περιβάλλον ακατάλληλο για την ανάπτυξη των μικροοργανισμών.

Συντήρηση σε κενό αέρος
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Με αυτή τη μέθοδο αφαιρείται το οξυγόνο από τις συσκευασίες και
δημιουργούνται

συνθήκες

ακατάλληλες

για

την

ανάπτυξη

των

μικροοργανισμών. Χρησιμοποιείται από τη βιομηχανία τροφίμων σε μεγάλη
γκάμα προϊόντων.
Η συσκευασία σε κενό αέρος αυξάνει τη διάρκεια ζωής των τροφίμων
και συντελεί στη διατήρηση των ποιοτικών τους χαρακτηριστικών.

Πυκνωτικά Μέσα
Η χρήση αντιβιοτικών, συντηρητικών και αντιοξειδωτικών για τη
συντήρηση των τροφών είναι πολύ διαδεδομένη στη βιομηχανία τροφίμων.
Οι συνηθέστερες ουσίες που χρησιμοποιούνται είναι η νισίνη, η
τετρακυκλίνη, το νιτρικό νάτριο, το προπιονικό οξύ, το βενζοϊκό οξύ, η
βουτυλιωμένη υδροξυανισόλη (ΒΗΑ) και υδροξυτολουΐνη (ΒΗΤ).

Η συσκευασία σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα

Μόλις τα τρόφιμα έρθουν σε επαφή με τον αέρα, υφίστανται
φυσικές, ενζυματικές, μικροβιολογικές και βιοχημικές αλλοιώσεις. Η
συσκευασία σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα είναι η συσκευασίας τροφίμων
μαζί με ένα προστατευτικό αέριο ή μείγμα αερίων. Τα αέρια MAP
αντικαθιστούν τον αέρα στην συσκευασία και επιβραδύνουν την αλλοίωση
του τροφίμου.
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Διατηρεί όλα τα ορατά ποιοτικά χαρακτηριστικά του προϊόντων
(εμφάνιση, χρώμα, υφή και γεύση) και τα μη ορατά ποιοτικά χαρακτηριστικά
(π. χ. προστασία από μικροοργανισμούς)
Επιτρέπει την παραγωγή πιο «φυσικών» και υγιεινών τροφίμων με
μειωμένη χρήση συντηρητικών.

Ερωτήματα γενικού ενδιαφέροντος:
 Πόσο ακτινοβολημένα είναι τα τρόφιμα;
Τα τελευταία χρόνια τα τρόφιμα ακτινοβολούνται με σκοπό την
συντήρηση τους. Μέσω αυτού του τρόπου συντήρησης τα μικρόβια αλλά και
οι παθογόνοι μικροοργανισμοί απομακρύνονται από το τρόφιμο με
αποτέλεσμα να μην κινδυνεύει η υγεία μας. Πλέον λόγω της μεγάλης μελέτης
για τις επιπτώσεις της ακτινοβολίας στα τρόφιμα δημιουργήθηκαν κάποιες
νομοθεσίες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε άλλες χώρες. Σημαντικό
είναι να γνωρίζουμε ότι η ακτινοβόληση δεν εφαρμόζεται σε όλα τα τρόφιμα
γιατί πολλά αλλοιώνονται και άλλα χάνουν τα θρεπτικά συστατικά τους.

 Χάνονται

τα

θρεπτικά

συστατικά

του

γάλακτος

μετά

την

παστερίωση; Τα θρεπτικά συστατικά του σοκολατούχου γάλακτος
είναι μειωμένα σε σχέση με το λευκό γάλα;
Τα θρεπτικά συστατικά που περιέχει το γάλα δεν χάνονται με την
διαδικασία της παστερίωσης. Η αξία τους παραμένει ίδια μετά την
παστερίωση η οποία σκοπεύει στην καταστροφή των παθογόνων
μικροοργανισμών που βρίσκονται μέσα στο νωπό γάλα. Το σοκολατούχο
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γάλα δεν έχει καμία διαφορά από το λευκό εκτός από το χρώμα αφού
διαθέτει όλα τα θρεπτικά συστατικά του γάλακτος.

 Σε ποιά θερμοκρασία πρέπει να φυλάσσεται το τυρί ώστε να
διατηρείται καλύτερα; Πώς διατηρείται το τυρί στο ψυγείο; Πρέπει
να πετάξω το τυρί που αρχίζει να έχει σημάδια μούχλας;
Τα τυριά θα πρέπει να φυλάσσονται στο ψυγείο στα ψηλά ράφια και
μέσα σε κάποιο τάπερ.
Τυριά που έχουν εξωτερικό περίβλημα θα πρέπει να φυλάσσονται
στο ψυγείο μας χωρίς να καθαρίζονται παρά μόνο όταν θέλουμε να τα
καταναλώσουμε. Όταν θελήσουμε να καταψύξουμε ένα σκληρό τυρί θα
πρέπει να το τεμαχίσουμε σε μικρά κομμάτια, να τα τοποθετήσουμε σε
αεροστεγείς σακούλες έτσι ώστε η υγρασία να μην μπορέσει να τα
διαπεράσει.
Τα κρεμώδη τυριά θα πρέπει να τοποθετούνται πρώτα σε αεροστεγή
δοχεία και μετά στο ψυγείο. Τα λευκά τυριά μπορούμε να τα ξαρμυρίζουμε
σε νερό πριν την ψύξη τους. Ένα ακόμη στοιχείο που πρέπει να γνωρίζουμε
είναι ότι τα τυριά διατηρούνται καλύτερα όταν δεν είναι τριμμένα, δηλαδή
ολόκληρα αλλά και ότι θα πρέπει πάντα όταν αγοράζουμε κάποιο τυρί να το
βγάζουμε από το χαρτί και να το τοποθετούμε σε κάποιο δοχείο ή σε
αλουμινόχαρτο παραδείγματος χάρη. Μετά το άνοιγμα της συσκευασίας αν
το τυρί παραμείνει για κάποιο χρονικό διάστημα στο ψυγείο το πιο πιθανό
είναι να παρατηρηθούν σημάδια μούχλας στην επιφάνειά του. Αν και οι
περισσότερες μορφές μούχλας είναι αβλαβής για τον άνθρωπο, για την δική
μας ασφάλεια πρέπει να αφαιρούμε με το μαχαίρι δύο εκατοστά από την
επιφάνεια του τυριού στην περιοχή με τη μούχλα καθώς επίσης και να
καταναλώσουμε το υπόλοιπο τυρί σε μικρό χρονικό διάστημα.
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ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Στις μέρες μας η κυριαρχία του γραπτού λόγου αμφισβητείται όλο και
περισσότερο. Η ευρεία χρήση της εικόνας στα ΜΜΕ και την διαφήμιση
σίγουρα έχει συμβάλλει σε αυτή, την αμφισβήτηση. Πιο συγκεκριμένα: στη
διαφήμιση εισέρχονται προπαγανδιστικές τεχνικές. Για τον λόγο αυτό, η
ανάγκη να επιλέξουμε η να διαμορφώσουμε κριτήρια αναγνώρισης των
τεχνασμάτων που αυτή χρησιμοποιεί είναι αναγκαιότερη αν θέλουμε οι
πολίτες που να είναι συνειδητοί στις επιλογές τους.

Ορισμός
Διαφήμιση είναι η προβολή ενός εμπορικού προϊόντος, ενός
προσώπου, μιας ιδέας μιας ιδεολογίας κλπ, που αποσκοπεί στη διάδοση της
φήμης του και στην κατάκτηση του καταναλωτικού η αλλού κοινού. Μερικές
φορές οργανώνονται ολόκληρες διαφημιστικές εκστρατείες που όταν
αγγίζουν τα όρια της συστηματικής προσπάθειας για την διάδοση και την
επικράτηση αρχών, ιδεών, δογμάτων κτλ, τότε πρόκειται για προπαγάνδα.
Στα λεξικά, στις εγκυκλοπαίδειες, στα βιβλία, η διαφήμιση ορίζεται
σαν τη γνωστοποίηση στο κοινό, με διάφορα μέσα των ιδιοτήτων που
χαρακτηρίζουν ένα προϊόν με σκοπό την αύξηση των πωλήσεών του.
Η διαφήμιση συνήθως αποτελείται από κάποια χαρακτηριστικά
παραδείγματα όπως:
 μια εικόνα(αν είναι έντυπη η διαφήμιση)
 το όνομα του προϊόντος
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 το όνομα της κατασκευαστικής εταιρείας(φίρμα ή μάρκα)
 ένα σλόγκαν δηλαδή μια λιγόλογη φράση που την καταλαβαίνουμε
αμέσως, έξυπνη, διασκεδαστική ή εντυπωσιακή, εύκολη για να την
μνημονεύσουμε και να την επαναλάβουμε.

Μέσα Διαφήμισης
Μερικά από τα πιο διαδεδομένα μέσα διαφήμισης στη σημερινή
εποχή που κατακλύζουν τη ζωή μας καθημερινά είναι:
Ο

Τύπος,

τα

περιοδικά,

η

τηλεόρασή,

το

ραδιόφωνο,

ο

κινηματογράφος, οι αφίσες, το διαδίκτυο, τα διαφημιστικά έντυπα, οι
φωτεινές επιγραφές και ποικίλα άλλα.

Ιστορική Αναφορά
Οι ρίζες της διαφήμισης χάθηκαν με τη πάροδο του χρόνου. Σύμφωνα
με

την

άποψη

πολλών

μελετητών

και

ερευνητών,

η

διαφήμιση

πρωτοεμφανίσθηκε στη ζωγραφική. Όταν άρχισε το εμπόριο δηλαδή η
προσφορά στο κοινό των αγαθών που παράγει ο άνθρωπος, άρχισε και ο
πρώτος ανταγωνισμός. Και αυτό γιατί τα είδη του εμπορίου, τις περισσότερες
φορές, ήταν κοινά στους παραγωγούς, στους εμπόρους και στους
μεταπράτες. Από τη στιγμή που άρχισε ο ανταγωνισμός, άρχισε και η
διαφήμιση. Τα πρώτα ίχνη της εμπορικής διαφήμισης και της διάδοσης
πληροφοριών βρίσκονται στην κλασσική ελληνική περίοδο, στους φοίνικες
και στην ελληνική περίοδο. Πρωτοστάτες ήταν οι γνωστοί μας κήρυκες,
ντελάληδες. Η διαφήμιση ξεκίνησε και αναπτύχθηκε σαν φαινόμενο
συνδεδεμένο στενά με την οικονομική ζωή των επιχειρήσεών. Σήμερα όμως
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έχει φτάσει στο σημείο, χωρίς να χάσει τον οικονομικό της χαρακτήρα και
παράλληλα με αυτό, να επιτελεί πρόσθετες ουσιαστικές λειτουργίες, έμμεσα
αλλά αποτελεσματικά. Με τη διαφήμιση επιδιώκεται η διατήρηση της
πελατείας και η αύξηση της σε βάρος των ανταγωνιστών ή την απόκτηση
νέας πελατείας.

Η βασική ιδέα που χαρακτηρίζει την
διαφημιστική

εκστρατεία

εναντίον

του

καταναλωτή, είναι να αποδίδονται στα προϊόντα
όχι υλικές ιδιότητες, αλλά εκείνες με τις οποίες το
άτομο μπορεί να καταφύγει ελπίζοντας με αυτόν
τον τρόπο να ξεφύγει από την καθημερινότητα
και από την ρουτίνα της ζωής.
Πέρα από την εμφανή εξαπάτηση του
κοινού, σχετικά με τις πραγματικές ιδιότητες του
διαφημιζόμενος, υπάρχουν πολλές αντιλήψεις
για τη ζωή και τις ανθρώπινες σχέσεις που
προωθούνται με τη διαφήμιση με σκοπό το κέρδος.
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Σλόγκαν
Μπορεί οι σημερινές διαφημίσεις με τα ευρηματικά σλόγκαν τους να
αποτελούν τα απόλυτα ''σουξέ'' της εποχής και να έχουν γίνει μια συνήθεια
στα χείλη του κόσμου, η ταύτιση τους με το προϊόν που παρουσιάζουν όμως
είναι αμφίβολη στη μνήμη του κοινού, με το πέρασμα του χρόνου. Αντιθέτως
οι διαφημίσεις προηγούμενων δεκαετιών περιείχαν στα σλόγκαν τους και το
όνομα του προϊόντος ή της υπηρεσίας που διαφήμιζαν. Έτσι, νίκησαν τη μάχη
με το χρόνο και έχουν παραμείνει συνδεδεμένες με το εκάστοτε προϊόν. Ας
θυμηθούμε κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα των δεκαετιών του '80 και
του '90 που έχουν χαραχθεί τόσο στη μνήμη όσο και στη καρδιά μας από τα
παιδικά μας χρόνια.



Γάλατα υπάρχουν πολλά, ΝΟΥΝΟΥ όμως ένα.
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ΙΟΝ, η πρώτη σου αγάπη και παντοτινή



Πες ναι σε ένα αξέχαστο καλοκαίρι!, COCA COLA!!



LACTA, το πιο γλυκό κομμάτι της ζωής σου. !!



ΓΙΩΤΗΣ, γερά παιδιά από κούνια



Ακάκιε τα μακαρόνια να είναι MISKO!



Νόστιμο ξίδι γα το φαγητό, είναι μονάχα το ξίδι ΤΟΠ!



BRAVO. Αυτός είναι καφές!

Η Επίδραση της Διαφήμισης στη Ζωή Μας
Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερα δεδομένα από έρευνες
ανακαλύπτουν τον σημαντικό και σοβαρό ρόλο που διαδραματίζει το
περιβάλλον στη διαμόρφωση των διατροφικών συνηθειών των ατόμων. Τα
μηνύματα που προβάλλουν τα ΜΜΕ, και πιο συγκεκριμένα η τηλεόραση,
αποτελούν περιβαλλοντικούς παράγοντες που διαμορφώνουν διάφορες
συμπεριφορές υγείας. Οι διαφημίσεις τροφίμων, που ουσιαστικά προωθούν
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την κατανάλωση τροφίμων που προβάλλουν, αποτελούν έναν ακόμη
παράγοντα που εξηγεί την επιβλαβή επίδραση της τηλεόρασης στο σωματικό
βάρος μας.

Η Επίδραση της Τηλεόρασης στην Κατανάλωση Τροφίμων
Η επίδραση της τηλεόρασης και ειδικότερα της διαφήμισης φαίνεται,
μέσα από έρευνες, να αποτελεί σημαντικό, κοινωνικό παράγοντα για την
αύξηση της παχυσαρκίας αλλά και επιβαρυντικό παράγοντα για την
ανάπτυξη λάθος διατροφικών σφαλμάτων. Η τηλεόραση μέσω των
διαφημίσεων επηρεάζει και τροποποιεί διατροφικές επιλογές. Όσο
''εκθέτουμε'' τον εαυτό μας στις διαφημίσεις με τα γλυκά, τα πατατάκια και
τα αναψυκτικά, τόσο πιο επιρρεπείς είμαστε στο να αναζητήσουμε και να
καταναλώσουμε τέτοια επιβαρυντικά σνακ μπροστά στη τηλεόραση.
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Αρνητικές και Θετικές Συνέπειες των Διαφημίσεων
Οι

αρνητικές

επιδράσεις

των

διαφημίσεων

στη

ζωή

των

καταναλωτών και πως αυτές ''καθοδηγούν'' τη ζωή μας.
Το 27% των συνολικών διαφημίσεων προβάλλουν τρόφιμα στη
πλειονότητα τους γλυκά
Σύμφωνα με μελέτες σε παγκόσμιο επίπεδο τουλάχιστον οι μισές
διαφημίσεις που προβάλλονται κατά τη διάρκεια των παιδικών ζωνών
αφορούν σε τρόφιμα. Τα περισσότερα σε δε διαφημιζόμενα τρόφιμα είναι
προϊόντα χαμηλής διατροφικής αξίας, προβάλλοντας με αυτό το τρόπο
διατροφικά πρότυπα που απέχουν σε μεγάλο βαθμό από τις συστάσεις για
ισορροπημένη διατροφή.
Η διαφήμιση μπορεί να χρησιμοποιεί άλλοτε χαρακτηριστικά με
επίκληση στο συναίσθημα που συνδέουν τον χρήστη με την αγορά ή τη
χρήση του προϊόντος και άλλοτε χαρακτηριστικά(επίκληση στη λογική) όπως
τεχνικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα του προϊόντος σε σχέση με τα
ανταγωνιστικά. Τα τελευταία χρόνια όλο και μεγαλύτερα ποσά ξοδεύονται
από εταιρείες για την διαφημιστική προβολή των προϊόντων της. Εταιρείες,
κολοσσοί μπορεί να ξοδεύουν ακόμη και δισεκατομμύρια ετησίως.

Θετικά
Η διαφήμιση βέβαια κάποιες φορές δρα θετικά προς το άτομο και τις
διατροφικές συνήθεις


Ενημερώνει, γνωστοποιεί, πληροφορεί τους καταναλωτές για τα
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προσφερόμενα προϊόντα


Προκαλεί άμυλα και συναγωνισμός ανάμεσα στις βιομηχανίες

και παραγωγούς προϊόντων, με συνέπεια να βελτιώνεται η ποιότητα τους


Δημιουργεί

νέα

επαγγέλματα

(μακετιστές,

σχεδιαστές,

διαφημιστές, διαφημιστικά γραφεία, αφισοκολλητές).


Καταπολεμά την ανεργία γιατί απασχολεί πολλούς ανθρώπους



Η άμυλα και ο συναγωνισμός μειώνουν τις τιμές των προϊόντων

γιατί έχουν μεγαλύτερη ζήτηση


Τονώνεται

η

εθνική

οικονομία

γιατί

αυξάνεται

η

παραγωγικότητα, αναπτύσσεται το εμπόριο και αυξάνονται οι πωλήσεις.


Οι ίδιες οι διαφημίσεις βοηθούν οικονομικά τα ΜΜΕ άλλα και

τα έντυπα εφημερίδας και τα περιοδικά.


Βοηθά το καταναλωτικό κοινό στην εκλογή των προϊόντων.



Συμβάλλει στην έρευνα των κοινωνικών και ανθρωπιστικών

επιστημών.


Οι κρατικές διαφημίσεις αποτρέπουν από βλαβερές για την

υγεία συνήθειες όπως τσιγάρο, ναρκωτικά, ενημερώνουν για κινδύνους κτλ
και προτείνουν μέτρα πρόληψης.


Βελτιώνει το επίπεδο ζωής των ανθρώπων.

Η Επίδραση των Διαφημίσεων στα Παιδιά
Οι διαφημίσεις αποτελούν καθοριστικό πρότυπο της διατροφικής
εξέλιξης των παιδιών από την νηπιακή τους ηλικία πλέον.
Πώς μπορεί ένα ανθυγιεινό τρόφιμο να γίνει απαραίτητο στα παιδιά;
Η διαφήμιση και η προώθηση τροφίμων, σε παιδιά επηρεάζει
σημαντικά τις διατροφικές του προτιμήσεις και επιλογές. Όμως, όλο και
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συχνότερα περιλαμβάνει τροφές, που περιέχουν υψηλά ποσοστά ζάχαρης,
αλατιού και λιπαρών
Η διαφήμιση τροφίμων στα παιδιά έχει εξελιχθεί σε επιστήμη και
χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες. Η διαφημίσω παιδικών τροφών στην
σημερινά εποχή δεν είναι πλέον η άμεση διαφημίσω, έτσι πως, παραδοσιακά
την γνωρίζουμε. Χρησιμοποιεί έμμεσους τρόπους ώστε το παιδί ακόμα και
ενήλικας να μην μπορούν να αναγνωρίσουν το μήνυμα που δέχονται είναι
διαφημιστικό. Αυτοί οι τρόποι δίνουν άλλοθι στην βιομηχανία ότι δεν
προωθεί μέσο άμεσης διαφημίσεως τροφίμων σε παιδιά. Είναι όμως
περισσότερο επικίνδυνη, γιατί προωθούν συνήθως χαμηλής διατροφικής
αξίας τροφές στα παιδιά με κρυφούς τρόπους.

Οι βιομηχανίες τροφίμων πρέπει να συντηρούν το όνομα τους, τη
φίρμα τους, στο μυαλό των παιδιών. Έτσι δημιουργούν ιστοσελίδες τις οποίες
διαφημίζουν τακτικά σε νεανικά περιοδικά. Όταν το παιδί μπει σε μια τέτοια
ιστοσελίδα βρίσκεται σε κουτσομπολιά από τον χώρο της τέχνης,
διαγωνισμούς, παιχνίδια κτλ. Αλλά πιο συχνά βρίσκεται μπροστά στο όνομα
της εταιρείας και στα τρόφιμα που αυτή θέλει να πουλήσει. Τα παιδιά άλλα
και οι ενήλικες, όταν παρακολουθούν διαφημίσεις τροφίμων είναι πιο
πιθανόν να επιλέξουν ή να ζητήσουν να καταναλώσουν τα διαφημιζόμενα
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τρόφιμα, σε σύγκριση με όσους την παρακολουθούν κάτι που επιβεβαιώνει
την "δύναμη" της διαφημίσεως. Ασφαλώς η μεγάλη διαφορά είναι ότι ενώ ο
ενήλικας έχει θεωρητικά την κρίση να επιλέξει η να απορρίψει ένα
διαφημιζόμενο προϊόν και να αντισταθεί στο οπτικό ερέθισμα της
διαφήμισης, κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει με τα παιδιά.

H τηλεοπτική διαφήμιση είναι το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο
μέσο για τη διαφήμιση και τη προώθηση τροφίμων, τόσο προς τα παιδιά όσο
και προς τους ενήλικες γι' αυτό και έχει προκαλέσει περισσότερη έρευνα και
ζήτηση σε σχέση με άλλους τρόπους.
Ανακεφαλαιώνοντας,
βλέπουμε ότι η διαφήμιση παίζει
καθοριστικό ρόλο στην καθημερινή
μας ζωή και μας επηρεάζει τόσο
στον ψυχικό όσο και στον σωματικό
τομέα.
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Συσκευασία / Κονσερβοποίηση
Ασηπτική Συσκευασία

Εισαγωγή
Με τον όρο ασηπτική συσκευασία ορίζεται η τεχνολογία με την οποία
ένα εμπορικά αποστειρωμένο προϊόν συσκευάζεται κάτω από κατάλληλες
συνθήκες

(περιβάλλον

χωρίς

καθόλου

μικροοργανισμούς)

σε

ένα

αποστειρωμένο περίβλημα το οποίο στη συνέχεια κλείνεται ερμητικά έτσι
ώστε να προστατεύσει το προϊόν από οποιασδήποτε μορφής μόλυνση.
Η κονσερβοποίηση είναι μια μέθοδος επεξεργασίας και συντήρησης
τροφίμων. Κατά την κονσερβοποίηση τα τρόφιμα θερμαίνονται μέσα σε
κλειστά δοχεία για την καταστροφή των μικροοργανισμών που αλλοιώνουν
τα τρόφιμα και είναι βλαβερά για την υγεία των καταναλωτών. Συγχρόνως
προφυλάσσονται από μολύνσεις με αποκλεισμό του αέρα.
Στις μέρες μας, πολλά είναι τα ερωτήματα που απασχολούν το μέσο
καταναλωτή όσον αφορά την ασφάλεια, την ποιότητα και τη χρήση της
συσκευασίας:
Πώς

επηρεάζει

το

περιβάλλον της συσκευασία την
ανάπτυξη ή και την επιβίωση των
μικροβιολογικών

κινδύνων;

Διαθέτει η όλες τις απαραίτητες
επισημάνσεις και οδηγίες για
ασφαλή χειρισμό και χρήση και
είναι αυτές ευρέως κατανοητές;
Είναι ανθεκτική σε φθορές;
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Α. Κονσερβοποίηση

Βασικός στόχος κατά την κονσερβοποίηση είναι η αποστείρωση.
Κατά την κονσερβοποίηση εξοντώνονται οι μικροοργανισμοί που
μπορεί να αλλοιώσουν ή να επηρεάσουν την υγεία των καταναλωτών.
Μπορεί όμως ορισμένοι οργανισμοί να επιβιώσουν σε αδρανή μορφή και να
μην αναπτύσσονται σε συνθήκες κονσερβοποίησης. Επομένως, επιδιώκεται η
“εμπορική κονσερβοποίηση” και όχι η πλήρης αποστείρωση, που θα
κατέστρεφε

τα

θρεπτικά

χαρακτηριστικά

του

τροφίμου

και θα το αλλοίωνε.
Οι χώροι κονσερβοποίησης καλό είναι να βρίσκονται κοντά στον
τόπο παραγωγής των επεξεργαζόμενων τροφίμων, ώστε ο χρόνος από την
συγκομιδή μέχρι την επεξεργασία να είναι όσο το δυνατόν μικρότερος.
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Στάδια κονσερβοποίησης:
Η διαδικασία της κονσερβοποίησης περιλαμβάνει τα εξής στάδια:
1.

Την προπαρασκευή του τροφίμου.

Στο στάδιο αυτό γίνεται η ποιοτική διαβάθμιση (διαλογή) , το
πλύσιμο (όπου χρειάζεται και αποφλοίωση) , η αφαίρεση της καρδιάς με τα
σπέρματα (κουκούτσια) , το bleaching (ζεμάτισμα) , το προμαγείρεμα, κλπ.
Κατά την διαλογή απομακρύνονται τα ακατάλληλα και αλλοιωμένα
για κονσερβοποίηση προϊόντα.
Για πολλά τρόφιμα (κυρίως λαχανικά) είναι απαραίτητη η διαδικασία
ζεματίσματος για τον καλύτερο καθαρισμό του προϊόντος, τη μείωση του
όγκου του ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερο σερβίρισμα των δοχείων και να
απομακρύνονται τα αέρια της αναπνοής από τους ιστούς που αν
παραμείνουν περιορίζουν το κενό του δοχείου αφού αποβάλλονται κατά τη
θερμική κατεργασία της αποστείρωσης. Ακόμη το ζεμάτισμα βοηθάει στην
αδρανοποίηση των ενζύμων και στην παρεμπόδιση ενζυμικών αντιδράσεων,
που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εμφάνιση και την θρεπτική αξία του
τροφίμου.

2.

Το γέμισμα των κουτιών.

Γίνεται από ειδικά αυτόματα μηχανήματα και μέσα σ' αυτά
τοποθετείται συγκεκριμένη ποσότητα τροφίμου. Στα κουτιά προστίθεται
(συγχρόνως ή αμέσως μετά) το κατάλληλο υγρό στο οποίο θα βρίσκεται το
τρόφιμο, άλμη (για λαχανικά) ή σιρόπι ζάχαρης (για φρούτα) , ή λάδι (για
ψάρια) κλπ.
Φροντίζουμε πριν κλειστούν οι συσκευασίες να παραμένει λίγος
κενός

χώρος

(headspace)

για

την

κονσερβοποιημένου προϊόντος.
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καλύτερη

διατήρηση

του

3.

Την απαέρωσης των κουτιών.

Πριν κλείσουν τα κουτιά, είναι απαραίτητο να απομακρύνεται ο
αέρας για τον περιορισμό της διόγκωσης των κουτιών, την απομάκρυνση του
οξυγόνου (που μπορεί να προκαλέσει εσωτερική διάβρωση και οξειδώσεις με
αποτέλεσμα την σκουριά στις συσκευασίες και την αλλοίωση του τροφίμου.

4.

Το κλείσιμο των κουτιών.

Μετά την προθέρμανση γίνεται ερμητικό κλείσιμο των κουτιών όχι με
απλή συγκόλληση αλλά με διπλή ραφή.

5.

Θερμική κατεργασία, αποστείρωση.

Είναι ίσως το σπουδαιότερο στάδιο της κονσερβοποίησης, γιατί
εξασφαλίζεται η σταθερότητα, η υγιεινή και η ασφάλεια του τροφίμου. Η
θερμική κατεργασία γίνεται σε ειδικά “autoclaves” με τη βοήθεια ατμού με
σύγχρονη πίεση όταν πρόκειται για αποστείρωση. Η θερμοκρασία στην οποία
γίνεται η θερμική κατεργασία εξαρτάται από το είδος του τροφίμου, το
μέγεθος του κουτιού κι άλλους παράγοντες.

6.

Την ψύξη.

Η ψύξη των κονσερβών γίνεται με το τέλος της θερμικής κατεργασίας
και με διάφορες μεθόδους ψύξης.
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Μετά την ψύξη γίνεται επικόλληση ετικετών από αυτόματα
μηχανήματα. Στις ετικέτες περιγράφεται το προϊόν, τα συστατικά του
τροφίμου, ο κωδικός της παρτίδας, οι ημερομηνίες συσκευασίας και
κατανάλωσης του προϊόντος καθώς και όλες οι πληροφορίες που επιβάλλει η
σχετική νομοθεσία.

7.

Συσκευασία και αποθήκευση.

Τα κονσερβοποιημένα προϊόντα συσκευάζονται σε κατάλληλα
χαρτοκιβώτια και μεταφέρονται σε αποθήκες προσεκτικά ώστε να μην
χτυπηθούν. Οι αποθηκευτικοί χώροι πρέπει να έχουν κατάλληλες συνθήκες
για την υγιεινή διατήρηση των κονσερβοποιημένων προϊόντων.

Ακολουθούν πίνακες που δείχνουν πως επηρεάζει η θερμοκρασία και
ο χρόνος παστερίωσης στη βιομηχανία τροφίμων.
Τρόφιμο

Θερμοκρασία (C)

Χρόνος

Γάλα

62 ή 72

30 min
15 sec

Μείγμα παγωτού

71 ή 82

30 min
16-20 sec

Κρασί – Μπίρα

82-88

1-2 min

Χυμοί φρούτων

77-88

25-30 sec

Αεριούχα αναψυκτικά

66

30 min
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Τρόφιμο

Θερμοκρασία (C)

Χρόνος (min)

Φασολάκια

2

3. 5-8

Αρακάς

2

7-15

Μπάμιες

2

4. 5-10

Σπανάκι

2

4-5

Μανιτάρια

2

6-10

Καλαμπόκι

2

9-15

Τομάτα

2

0. 7-1

Κρέας

2

6-8

Λουκάνικα

2

3-5

Ψάρια

2

2. 5-8

Κοτόπουλο

2

6-8

Γάλα συμπυκνωμένο

2

5-6

Β. 1 Ασηπτική Συσκευασία
Ασηψία στην κονσερβοποίηση επιτυγχάνεται όταν ένα προϊόν είναι
απαλλαγμένο από μικρόβια. Στη βιομηχανία κονσερβοποίησης υπάρχουν
πολλοί κίνδυνοι για τα τρόφιμα (μικροοργανισμοί, βακτήρια κ. λπ. ). Θα τους
χωρίζαμε σε δύο κατηγορίες:
1) Χημικοί φυσικώς απαντώμενοι
2) Χημικοί προστιθέμενοι
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Η χρήση ασηπτικών συσκευασιών στην κονσερβοποίηση είναι
απαραίτητη για την ποιοτική, ασφαλή και υγιεινή παραγωγή τυποποιημένων
τροφίμων.
Ασηπτική επεξεργασία και συσκευασία χαρακτηρίζεται η πλήρωση
ένας εμπορικά αποστειρωμένου προϊόντος απαλλαγμένου από μικρόβια σε
δοχείο που σφραγίζεται στεγανά σε ένα ασηπτικό περιβάλλον στο οποίο δεν
υπάρχουν μικρόβια.
 Στη βιομηχανία τροφίμων η ασηψία (έλλειψη μικροοργανισμών)
επιτυγχάνεται με διάφορες μεθόδους:
1) Με τη χρήση χαμηλών θερμοκρασιών (ψύξη - κατάψυξη)
2) Με αφυδάτωση: η αφυδάτωση γίνεται με ζεστό αέρα,
λυοφιλίωση ή κάπνισμα.
3) Με ακτινοβολία (θερμική, υπεριώδης, φθορίζουσα)
4) Υψηλές θερμοκρασίες που επηρεάζουν την αντίσταση των
μικροοργανισμών.
5) Συντηρητικά σε αντιμικροβιακή δράση.
 Τα υλικά για την παραγωγή ασηπτικών συσκευασιών τροφίμων μπορεί
να είναι:


Από γυαλί που παρουσιάζει:

1) άριστη διαφάνεια.
2) ωραία εμφάνιση
3) αντοχή στις χημικές επιδράσεις των τροφίμων (αδρανές)
4) δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης
5) μεγάλο ειδικό βάρος
6) εύθραυστο υλικό
7) μικρή αντοχή στις απότομες μεταβολές θερμοκρασίας
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Από σίδηρο που:

1) χρησιμοποιείται σε μορφή λεπτού ελάσματος
2) οξειδώνεται εύκολα (σκουριάζει) , επικαλύπτεται και από τις δυο
πλευρές με ένα λεπτό φύλλο κασσίτερο και γίνεται λευκοσίδηρος.



Από αλουμίνιο που:

1) είναι ελαφρύ, εύκαμπτο και ανθεκτικό στη διάβρωση
2) διαμορφώνεται εύκολα σε διάφορα σχήματα
3) είναι ανακυκλώσιμο.



Από χαρτί που:

1) είναι υλικό ευρείας χρήσης
2) έχει μικρό, ειδικό βάρος (15-20 gr/m2)
3) συνδυάζεται με άλλα υλικά όπως πλαστικό και αλουμίνιο



Από πλαστικό που:

1) έχει ευχέρεια χρήσης και διαμόρφωσης σε διάφορα σχήματα και
μεγέθη
2) χαμηλή τιμή
3) συνδυάζεται με άλλα υλικά (π. χ. laminutes)
4) ρυπαίνει το περιβάλλον λόγω της αδυναμίας βιοαποδόμησης
τους
5) πολλές φορές χημικά συστατικά του επηρεάζουν τα τρόφιμα
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Β. 2 Δισφαινόλη
Οφείλει κανείς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός με τη διαχείριση των
πλαστικών συσκευασιών. Κάτι που ίσως οι περισσότεροι δε γνωρίζουν είναι
πως στις πλαστικές συσκευασίες των τροφίμων κρύβεται ένας αόρατος και
μοιραίος “δολοφόνος”. . . Ο λόγος πρόκειται για τη δισφαινόλη και την
ανακάλυψη του πόσο βλαβερή και επικίνδυνη μπορεί να γίνει κάτω από
ορισμένες ένα συνθήκες από την Patricia Hunt.
Η δισφαινόλη συντέθηκε για πρώτη φορά το 1981. Αργότερα οι
χημικοί ανακάλυψαν πως αν τη συνδυάσουν με άλλα συστατικά τότε θα
απέδιδε συγκεκριμένο είδος πλαστικού το οποίο θα ήταν ιδιαίτερα σκληρό
και ανθεκτικό στα χτυπήματα. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκαν τέτοιου
είδους πλαστικά στα DVD, στους προβολείς των αυτοκινήτων και κυρίως στα
βρεφικά μπουκάλια. Όμως δε δεσμευόταν όλη η ποσότητα της δισφαινόλης
και έτσι κάποια ποσότητα μπορούσε να διαρρεύσει. Αυτό μπορούσε να
προκληθεί για παράδειγμα με το ζέσταμα των μπουκαλιών στο πλυντήριο
πιάτων ή ενός δοχείου τροφίμων στο φούρνο μικροκυμάτων.

Πώς

όμως

οδηγήθηκε

η

γενετίστρια Ηunt στην υποψία ότι η
δισφαινόλη μπορεί να αποτελέσει
συστατικό

επικίνδυνο

για

τους

διεξαγωγή

των

ζωικούς οργανισμούς;
Για

τη

ερευνών της για τις συχνές επιπλοκές
στην

ανθρώπινη

αναπαραγωγή

χρησιμοποίησε θηλυκά ποντίκια. Η
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έρευνα ήταν έτοιμη για δημοσίευση και το μόνο που περίμενε ήταν να
επιβεβαιώσει πως τα υγιή ποντίκια που χρησιμοποιήθηκαν για την έρευνα,
θα έδιναν φυσιολογικά αποτελέσματα. Αντίθετα αποδείχθηκε πως σχεδόν ο
μισός αριθμός ωαρίων των ποντικιών παρουσίαζαν ανωμαλίες. Τότε η Hunt
εξέτασε κάθε μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε και κάθε σκεύος του
εργαστηρίου όπου έγιναν τα πειράματα. Μετά από τέσσερις μήνες
προσδιορίστηκε ο ύποπτος. Ο ύποπτος αυτός ήταν ο καθαριστής και το
ισχυρό απορρυπαντικό το οποίο χρησιμοποίησε για τον καθαρισμό των
κλουβιών και των σκευών των ποντικιών. Το όξινο διάλυμα έφθειρε την
επιφάνεια των πλαστικών με αποτέλεσμα τη διαρροή της δισφαινόλης.
Όταν εκτίθενται έμβρυα σε τέτοιο παράγοντα, το 40% των ωαρίων
επηρεάζονται. Όμως τα έμβρυα στο στάδιο που βρίσκονται προετοιμάζουν τα
ωάρια που θα χρησιμοποιήσουν στη μετέπειτα ζωή τους. Έτσι επηρεάζονται
τρεις γενιές. Η μητέρα, το έμβρυο και οι απόγονοι του εμβρύου. Όσον αφορά
τις επιπτώσεις της δισφαινόλης στην υγεία του ανθρώπινου οργανισμού,
αυτές συνδέονται με τις επιπτώσεις στην υγεία των τρωκτικών. Τα
προβλήματα αυτά είναι:


καρκίνος μαστών και προστάτη



γενετήσια προβλήματα στα αρσενικά



πρώιμη ήβη στα θηλυκά



παχυσαρκία



προβλήματα συμπεριφοράς(π. χ. υπερκινητικότητα)

Σύμφωνα με τη Ηunt η δισφαινόλη πρόκειται για μια τοξίνη που δεν
“παίζει με τους κανόνες”. Οποιαδήποτε έκθεση σε ποσότητα δισφαινόλης
μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον οργανισμό. Στο εργαστήριο φαίνεται πως
ακόμα και πολύ χαμηλές δόσεις μπορεί να είναι αρκετές ώστε να επιφέρουν
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επιδράσεις, ενώ υψηλές, μπορεί να οδηγήσουν στη νέκρωση του
οργανισμού.
Συμπεραίνουμε λοιπόν, πως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με τις
πλαστικές συσκευασίες των τροφίμων καθώς η δισφαινόλη μπορεί να
διαρρεύσει και να προκαλέσει ζημιές στη λειτουργία του οργανισμού.

Γ. Συσκευασία
Η συσκευασία αποτελεί βασικό τμήμα της επεξεργασίας και
συντήρησης των τροφίμων καθώς η αποτελεσματικότητα των περισσότερων
μεθόδων διατήρησης εξαρτάται από την καταλληλότητα της συσκευασίας.
Επομένως στο υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για την συσκευασία δεν πρέπει
να δημιουργεί συνθήκες στο τρόφιμο που να ευνοούν την ανάπτυξη
παθογόνων μικροοργανισμών.
“Η ικανότητα του κάθε υλικού συσκευασίας να παρεμποδίζει
ανεπιθύμητες

αλληλεπιδράσεις

του

εγκλεισμένου

τροφίμου

με

το

περιβάλλον και ταυτόχρονα το ίδιο να μην αλληλεπιδρά με το τρόφιμο είναι
οι πιο σημαντικές προϋποθέσεις για την επιλογή του υλικού συσκευασίας”.
(Σ. Αρβανιτογιάννης, 2001)
Η αλληλεπίδραση συσκευασίας-προϊόντος αφορά την μεταφορά
ουσιών, κυρίως αερίων, νερού, ατμού και ενώσεων χαμηλού μοριακού
βάρους. Η μεταφορά ουσιών χαμηλού μοριακού βάρους από την επιφάνεια
της συσκευασίας στο προϊόν ως αποτέλεσμα φυσικών ή χημικών διεργασιών
ορίζεται ως μετανάστευση. Με την μετανάστευση ουσιών μπορεί να
επηρεαστεί η υγεία του καταναλωτή όταν αυτές είναι τοξικές, να
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υποβαθμιστεί η ποιότητα του προϊόντος με αποτέλεσμα την απόρριψη από
τον

καταναλωτή

αν

οι

μεταφερόμενες

ουσίες

μεταβάλλουν

τα

οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Επομένως η μετανάστευση
εξαρτάται τόσο από τα υλικά συσκευασίας του περιέκτη, όσο και από τη
φύση του συσκευαζόμενου προϊόντος που έρχεται σε επαφή με τον περιέκτη.
Η μετανάστευση διακρίνεται σε ειδική και ολική. Με τον όρο ολική
αναφερόμαστε στο σύνολο των (άγνωστων συνήθως) ενώσεων του περιέκτη
που μεταφέρονται στο τρόφιμο, ενώ ο όρος ειδική εστιάζει σε μία ή δύο
γνωστές ενώσεις.
Οι σπουδαιότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την μετανάστευση
από τον περιέκτη στο τρόφιμο είναι:
1. Το μοριακό βάρος της μεταναστευόμενης ένωσης
2. Η δομή του μορίου της ουσίας που μεταναστεύει
3. Η φύση του τροφίμου
4. Ο χρόνος επαφής
5. Η συγκέντρωση της ουσίας
6. Η θερμοκρασία
7. Η επιφάνεια επαφής
8. Η δομή του πλαστικού

Η νομοθεσία καθορίζει τις προϋποθέσεις που θα έπρεπε να πληρούν
τα υλικά συσκευασίας που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα. Οι ιδιότητες
μιας συσκευασίας που προορίζεται για χρήση σε επαφή με τρόφιμα σε σχέση
με τη δημόσια υγεία είναι οι παρακάτω:
α) Η βιολογική και τοξικολογική δράση
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β) Η μέγιστη ποσότητα του συστατικού που αναμένεται να
καταναλωθεί σε ημερήσια βάση
γ) Η συχνότητα κατανάλωσης ενός τροφίμου, που περιέχει το
συγκεκριμένο συστατικό ή τα προϊόντα διάσπασης του ή πιθανής αντίδρασης
του με τα συστατικά του τροφίμου
δ) Η αναμενόμενη περίοδος κατανάλωσης

Ο Ε. Κ. Τ. Π. (Ελληνικός Κώδικας Τροφίμων και Ποτών) θέτει ειδικούς
όρους καθαριότητας και αντοχής των πλαστικών ενώ περιλαμβάνει και
κατάλογο μονομερών και λοιπών ενώσεων που εξακολουθούν να
χρησιμοποιούνται, ενώ ανανέωση του κατάλογου, συνήθως με μείωση
επιτρεπτών ενώσεων, γίνεται σε ετήσια βάση. Τέλος καθορίζονται βάση την
Κοινοτική Νομοθεσία:
1. Λίστα με επιτρεπτές ουσίες σε κοινοτικά όρια
2. Απαγόρευση ορισμένων ουσιών
3. Σύστημα ελέγχου της μετανάστευσης
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Δ. Ερωτήσεις καταναλωτών
Η χρήση πλαστικών συσκευασιών και κονσερβών απασχολεί εύρος
πολιτών. Έχουν εκφράσει τις ερωτήσεις τους σε ιστότοπους. Οι ερωτήσεις
τους περιστρέφονται κυρίως γύρω από τον τομέα της υγείας.
Όσον αφορά την αγορά συσκευασιών και κονσερβοποιημένων
προϊόντων η πιο συχνή ερώτηση που θίγεται είναι η εξής:
 “Πώς μπορούμε να αποφύγουμε την τροφική δηλητηρίαση από
κονσέρβες και βάζα;”
Ως απάντηση στο ερώτημα των καταναλωτών προτείνουμε αρχικά
την αποφυγή αγοράς χτυπημένων κονσερβών και βάζων χωρίς κενό αέρος,
καθώς μπορεί να διατρέξουμε τον κίνδυνο σοβαρής μόλυνσης. Επίσης η
έλλειψη και η υποψία παραβίασης της ασφάλειας των συσκευασιών συχνά
οδηγούν σε αλλοίωση των τροφίμων και συνεπώς διαταραχές στην ομαλή
λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού.

 “Πλαστικό ή γυάλινο μπιμπερό;”
Μεγάλη σύγχυση φαίνεται να επικρατεί γύρω από τη χρήση
πλαστικών μπιμπερό με κυρίαρχη την ερώτηση των νέων γονέων:
Αξίζει να σημειωθεί, ότι η αντίδραση των καταναλωτών, όπως
παρατηρείται στη διαδικτυακή ιστοσελίδα “parents. gr”, αρχίζει να
μεταβάλλεται μετά από τη δημοσίευση του άρθρου γύρω από τη δισφαινόλη,
το 2008.
Πιο συγκεκριμένα, μέχρι το 2008, οι περισσότεροι γονείς προτιμούν
τα πλαστικά μπιμπερό έναντι των γυάλινων, λόγω της ευκολίας που
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εμφανίζουν στη χρήση. Όπως είναι βέβαια αναμενόμενο, έπειτα απ' τη
γνωστοποίηση του κινδύνου, δημιουργείται έντονη αντιπαράθεση ενώ η
χρήστες πλαστικών μπουκαλιών αρχίζουν να προσανατολίζονται σε
ασφαλέστερα υλικά.
Από τη μεριά μας, συνιστούμε στους γονείς-καταναλωτές να
αγοράζουν για τα βρέφη και τα νήπια γυάλινα μπουκάλια.
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Οικιακή Συντήρηση Τροφίμων
Παραδοσιακοί τρόποι Συντήρησης
Εισαγωγή
Ο άνθρωπος από τα παλιά χρόνια ακόμα θέλοντας να κάνει την
καθημερινότητα του πιο εύκολη είχε δημιουργήσει διάφορους τρόπους για
να συντηρεί οποία τρόφιμα χρειάζονταν για αρκετό καιρό έτσι ώστε να μην
σπαταλάει χρόνο και χρήμα για την απόκτηση τους. Αρχικά είχε προσπαθήσει
να συντηρήσουν κάποια είδη τροφίμων όπως φρούτα και κρέας. Ύστερα
ανακάλυψε κάποιους τρόπους για να συντηρεί πιο εύκολα είδη τροφίμων
καθώς και διάφορα ποτά. Πιο συγκεκριμένα την παστερίωση, την
κονσερβοποίηση, το πάστωμα. Αυτές τις μεθόδους τις χρησιμοποιούμε μέχρι
και σήμερα, παρόλο που σε μία σύγχρονη κοινωνία υπάρχουν πολλοί τρόποι
αλλά οι οικογένειες προτιμούν ακόμα και τώρα τις παλιές παραδοσιακές
μεθόδους.
Με τους παραπάνω τρόπους μπορούμε να αυξήσουμε την αξία των
τροφίμων και να τα συντηρήσουμε σωστά. Αν κάτι φρέσκο που παράγουμε
στον κήπο ή αγοράζουμε οικονομικά σε μεγάλη ποσότητα μπορούμε να το
συντηρήσουμε για πολύ καιρό η αξία του αυξάνεται. Όλα τα τρόφιμα έχουν
μία ημερομηνία λήξης που ισχύει εφόσον τα συντηρήσουμε με τον τρόπο
που μας προτείνει ο κατασκευαστής ή παραγωγός. Σε πολλές όμως
περιπτώσεις είναι εφικτό να αυξήσουμε τη διάρκεια ζωής κάποιων τροφίμων
ακολουθώντας μερικές από τις παρακάτω συμβουλές.
Είναι πάντα καλύτερα να αντικαθιστούμε κάτι που έχει χαλάσει και
να παίρνουμε καινούριο. Το θέμα όμως τι γίνεται αν έχουμε πρόβλημα και
δεν έχουμε κανένα περιθώρια απώλειας τροφίμων, αν αυτά έχουν κάποια
πιθανότητα να είναι φαγώσιμα. Σε αυτό λοιπόν το άρθρο λαμβάνουμε
υπόψη το υποθετικό σενάριο που λέει ότι έχουμε ξεμείνει με τα τρόφιμα που
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έχουμε στο σπίτι μας και δεν έχουμε πρόσβαση σε σούπερ μάρκετ ή αγορές,
κάτι που σημαίνει ότι δεν πετάμε τίποτα! Μπορεί αυτό το σενάριο να
φαίνεται ακραίο αλλά θα μας βοηθήσει να αναλύσουμε πιο αποτελεσματικά
τη θεματολογία αυτού του κειμένου.
Πριν

προχωρήσουμε

πρέπει

να

πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνεται
καλή διαχείριση, απογραφή και οργάνωση
ώστε τα τρόφιμα να καταναλώνονται πριν
από την ημερομηνία λήξης. Αν κάτι πλησιάζει
την ημερομηνία λήξης θα πρέπει να το
καταναλώνουμε, να το δίνουμε σε άπορους
ή να το

συντηρούμε

με τρόπο

που

παρατείνει τον χρόνο ζωής.

Όσπρια και Σιτηρά
Όλα τα τρόφιμα αυτού του είδους, από φασόλια και φακές, μέχρι
ζυμαρικά, ρύζι, βρώμη, σιτάρι άλλα ολόκληρα δημητριακά κινδυνεύουν από
την υγρασία και την οξείδωση, δηλαδή την επαφή με το οξυγόνο. Για να
διατηρηθούν περισσότερο από όσο γράφουν στη συσκευασία και να μην
υπάρχει κίνδυνος να μαζευτούν ζουζούνια, πρέπει να κλείσουν αεροστεγώς
σε ειδική σακούλα ή πλαστικό δοχείο τροφίμων. Αν και υπάρχουν στην αγορά
κάποιες συσκευασίες που σφραγίζουν αεροστεγώς τα τρόφιμα, μπορούμε να
κάνουμε τη διαδικασία μόνοι μας. Για αυτό χρειαζόμαστε «απορροφητές
οξυγόνου» (oxygen absorbers) που τοποθετούμε σε ειδική σακούλα ή δοχείο
μαζί με τα τρόφιμα, πριν τα κλείσουμε και τα σφραγίσουμε. Σε περιβάλλον
χωρίς καθόλου οξυγόνο όλα αυτά τα τρόφιμα μπορούν να διατηρηθούν για
πολύ καιρό.

77

Ελαιόλαδο
Τα λάδια έχουνε ημερομηνία λήξης 1 με
το πολύ 2 χρόνια. Αν έχεις δικές σου ελιές, αυτό
που χρειάζεσαι είναι να μπορείς να το φυλάξεις
για ένα χρόνο. Το ελαιόλαδο φυλάσσεται
καλύτερα μέσα σε ντενεκεδένια κουτιά και
πρέπει να είναι αεροστεγώς κλεισμένα. Τα
σκουρόχρωμα γυάλινα μπουκάλια είναι η αμέσως καλύτερη επιλογή. Το
σημαντικό είναι να τα έχουμε σε μέρος σκιερό, χωρίς υγρασία. Το σημαντικό
όμως είναι ότι όλα τα λάδια διατηρούνται για περισσότερο καιρό αν
φυλαχτούν στο ψυγείο. Και για ακόμα περισσότερο επέκταση του χρόνου
ζωής, μπορούμε να τα βάλουμε στην κατάψυξη. Στην κατάψυξη μπορείς να
συντηρήσεις ελαιόλαδο χωρίς να ταγκιάσει για τουλάχιστον 5 χρόνια.

Μέλι
Το μέλι μπορεί να συντηρηθεί για πολύπολύ καιρό. Το καλό είναι ότι η δομή του
αποτρέπει

την

εισχώρηση

οξυγόνου

στο

εσωτερικό. Αν το μέλι είναι κλεισμένο αεροστεγώς
σε μεταλλικά κουτιά μπορεί να διατηρηθεί πολύ
περισσότερο από όσο γράφει στη συσκευασία.
Προσωπικά θεωρώ ότι ένα μέλι σε τενεκεδένιο
κουτί, αεροστεγώς κλεισμένο, φυλαγμένο σε στεγνό και σκιερό μέρος μπορεί
να συντηρηθεί μέχρι και 10 χρόνια! Μπορεί να χάσει κάποια γευστικά και
αρωματικά χαρακτηριστικά του αλλά δε θα παύει να είναι μέλι, με την
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θρεπτική του αξία. Η διάρκεια ζωής του μελιού μπορεί να παραταθεί αν μπει
στο ψυγείο.
Το περιβάλλον είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη διατήρηση των
τροφίμων στο ψυγείο. Το οικιακό ψυγείο θα πρέπει να ρυθμιστεί να
λειτουργεί στους 3-3, 5οC, δηλαδή ούτε πάρα πολύ κρύο, γιατί θα παγώσει
τα λαχανικά, ούτε πολύ ζεστό, ώστε να αυξηθούν τα βακτήρια. Στις
θερμοκρασίες της συντήρησης ούτε οι μικροοργανισμοί καταστρέφονται
ούτε τα ενζυμα αδρανοποιούνται. Απλώς, επιβραδύνουμε την αλλοίωση των
τροφίμων.
 Τα τρόφιμα πρέπει να αποθηκεύονται συσκευασμένα και όχι γυμνά.

Συντήρηση λαχανικών.

Πολλοί άνθρωποι υποθέτουν ότι όλα τα λαχανικά θα πρέπει να
φροντίζονται με τον ίδιο τρόπο αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Ενώ ένα
λαχανικό μπορεί να ωφεληθεί όταν πλυθεί και μπει σε μια σφραγισμένη
σακούλα, κάποιο άλλο μπορεί να χαλάσει τρεις φορές πιο γρήγορα με αυτή
τη διαδικασία.
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Ορισμένα λαχανικά, επίσης, μπορεί να αφήνουν οσμές, οι οποίες
μπορεί να επηρεάσουν τη γεύση του λαχανικού αλλά και γειτονικών
τροφίμων.
 Διατηρείτε πάντα ένα κουτί με σόδα ψησίματος κάπου στο ψυγείο σας
για να αποφευχθεί η μεταφορά οσμής και γεύσης.
Δεν θα πρέπει να πλένετε τα λαχανικά πριν από την αποθήκευση
τους εάν δεν είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να αφαιρέσετε την υπερβολική
υγρασία. Το πρόβλημα με το πλύσιμο τους, είναι ότι μπορεί να καταλήξουν
να αποθηκευθούν με πολύ υγρασία που μπορεί να προκαλεί γρήγορα
μαρασμό και καφέ κηλίδες. Αντίθετα, εάν έχετε ξηρά τα λαχανικά,
αφαιρείται μεγάλο ποσοστό υγρασίας.
 Είναι καλύτερα να πλένονται και να κόβονται οι σαλάτες λίγο πριν το
γεύμα σας.
Τα φυλλώδη λαχανικά, όπως τα μαρούλια και τα λάχανα μπορούν να
αποθηκευτούν σε αεροστεγώς κλεισμένες πλαστικές σακούλες στο πιο κρύο
μέρος του ψυγείου. Οι σακούλες προστατεύουν τα λαχανικά από την
απώλεια υγρασίας και το κρύο προστατεύει τα φύλλα από μαρασμό. Τυπικά,
φυλλώδη λαχανικά θα διατηρηθούν 10 ημέρες όταν φυλάσσονται καλά.
Λαχανικά όπως το κουνουπίδι, μπρόκολο, φασόλια και πιπεριές, μπορούν
επίσης να διατηρηθούν για 10 ημέρες αναλλοίωτα, όταν αποθηκεύονται με
τον παραπάνω τρόπο, αν και η πιο κρύα περιοχή δεν είναι απαραίτητη.
Λαχανικά με ρίζες όπως τα καρότα και γογγύλια μπορούν να τοποθετηθούν
σε πλαστικές σακούλες με τρύπες για να είναι δυνατός ο εξαερισμός και η
συσσώρευση υγρασίας.
Οι πατάτες, τα σκόρδα, και τα κρεμμύδια δεν χρειάζονται ψυγείο,
μπορούν να διατηρούνται σε δροσερό και ξηρό περιβάλλον εκτός ψυγείου,
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ειδικά τους χειμερινούς μήνες. Ειδικότερα, οι πατάτες μπορούν να
τοποθετηθούν σε χάρτινες σακούλες, τα σκόρδα μπορούν να αποθηκευθούν
σε ένα σκοτεινό ντουλάπι σε ένα μπολ και τα κρεμμύδια μπορούν να μπουν
σε ανοιχτά καλάθια που κρέμονται ώστε να αερίζονται καλά. Αν επιθυμούμε
να καταψύξουμε λαχανικά, αυτά έχουν διάρκεια ζωής έως 12 μήνες.
Τα φρούτα αποθηκεύονται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Μετά την
ωρίμανση τους όμως, τα φρούτα είναι πιο ευαίσθητα σε αλλοίωση, οπότε και
συνιστάται η τοποθέτηση τους στη συντήρηση, εάν δεν καταναλωθούν
άμεσα. Τα φρούτα μπορούν επίσης να καταψυχθούν και ανάλογα με το είδος
τους μπορούν να παραμείνουν στην κατάψυξη 6-12 μήνες. Αυτό βέβαια
προϋποθέτει ότι τα φρούτα θα πρέπει να κοπούν και να καθαριστούν.

Συντήρηση κρέατος και ψαριών.
Εάν δεν μαγειρευτούν άμεσα, τα ψάρια καθώς και το κρέας θα
πρέπει να τοποθετηθούν άμεσα στο ψυγείο. Συνιστάται να παραμείνουν στην
αρχική τους συσκευασία ή να τοποθετηθούν σε κατάλληλους περιέκτες. Σε
κάθε περίπτωση, πρέπει να τοποθετηθούν στο κάτω μέρος του ψυγείου.
Αυτό θα αποτρέψει τα διάφορα υγρά από τα ψάρια ή το κρέας να μολύνουν
άλλα τρόφιμα.
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Συντήρηση Γαλακτοκομικών προϊόντων.
Η αποθήκευση των γαλακτοκομικών θα πρέπει να γίνετε άμεσα κατά
την επιστροφή μας από το supermarket στο ψυχρότερο σημείο του ψυγείου
σας, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν είναι τα ράφια στις πόρτες των
ψυγείων. Βούτυρο και τυριά μπορούν να αποθηκευτούν στην κατάψυξη, κάτι
που μπορεί να μας βοηθήσει σε κάποια είδη των οποίων η χρήση των δεν
είναι πολύ συχνή και στην συντήρηση έχουν κίνδυνο να αλλοιωθούν. Σε κάθε
περίπτωση, η απόψυξη των γαλακτοκομικών προϊόντων θα πρέπει να γίνεται
πολύ προσεκτικά στην συντήρηση, ενώ τα αυγά και το βούτυρο θα πρέπει να
αποθηκεύονται με την αρχική τους συσκευασία στο ψυχρότερο μέρος του
ψυγείου.

Γλυκά του κουταλιού και μαρμελάδες
Τα γλυκά του κουταλιού, οι μαρμελάδες, τα τουρσιά στο ξύδι ή στην
άλμη, αποτελούσαν παλαιότερα μιαν αναγκαιότητα. Η ζάχαρη, το αλκοόλ, το
ξύδι και το αλάτι, ο βρασμός ή η αποξήρανση ήταν τα φυσικά συντηρητικά
και μέθοδοι, για να συντηρηθούν τα φρούτα και τα λαχανικά στην εποχή
τους, ώστε να είναι διαθέσιμα όλο τον χρόνο, μια και τότε δεν υπήρχαν
ψυγεία.
Σκοπός όλων των μεθόδων συντήρησης, είναι να ανασταλεί η
αλλοίωση των τροφίμων που συμβαίνει με την πάροδο του χρόνου. Πολύ
γενικά οι αλλοιώσεις αυτές οφείλονται στην οξείδωση που προκαλείται από
την επαφή με τον ατμοσφαιρικό αέρα, και στη δράση των μικροοργανισμών.
Στόχος της συντήρησης είναι να καταστραφούν αυτοί οι μικροοργανισμοί ή
έστω να ανασταλεί η ανάπτυξή τους.
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Είναι

γνωστό

ότι

με

το

βρασμό

σκοτώνονται τα μικρόβια. Βράζοντας λοιπόν το
γλυκό μας ή τη μαρμελάδα μας στην ουσία το
αποστειρώνουμε. Αν στη συνέχεια σφραγίσουμε
αυτό το προϊόν σε αποστειρωμένο δοχείο δεν
μπορούν να εισχωρήσουν νέα μικρόβια.
Να λοιπόν τί μπορούμε να κάνουμε:
Αποστείρωση:
Πλένουμε προσεκτικά τα βάζα και τα καπάκια τους με ζεστό νερό και
σαπούνι πιάτων.
1ος τρόπος: Τα βάζουμε σε κατσαρόλα με κρύο νερό να τα σκεπάζει.
Ανάβουμε τη φωτιά και αφήνουμε να βράσουν για 20' λεπτά, σε χαμηλή
φωτιά για να μην χτυπάνε μεταξύ τους και σπάσουν. Τα βγάζουμε με ένα
γάντι ή τσιμπίδα και τα ακουμπάμε να στραγγίξουν όρθια σε καθαρή
πετσέτα. Δεν τα σκουπίζουμε με την πετσέτα γιατί έτσι θα εισχωρήσουν
μικρόβια - θα στεγνώσουν μόνα τους πολύ γρήγορα από την ίδια τους τη
θερμότητα.
2ος τρόπος: βάζουμε μια καθαρή πετσέτα στη λαμαρίνα του
φούρνου, τοποθετούμε όρθια τα βάζα να μην ακουμπούν μεταξύ τους, και τα
καπάκια, και τα βάζουμε σε κρύο φούρνο. Ανάβουμε το φούρνο στους 100
βαθμούς και αφήνουμε 30' λεπτά. Μην φοβάστε, ούτε σπάνε ούτε καίγεται η
πετσέτα.
Σε ζεστά βάζα βάζουμε ζεστό προϊόν, και μόλις κρυώσει
σφραγίζουμε. Φυλάμε μακριά απ' τον ήλιο εκτός ψυγείου. Όταν ανοιχτεί
διατηρείται στο ψυγείο.
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Προσοχή! Τα καπάκια πρέπει να σφραγίζουν καλά. Αν εισχωρήσει
αέρας δεν κάναμε τίποτα.

Κονσερβοποίηση (με χρήση γυάλινων βάζων)
Πλένουμε προσεκτικά τα βάζα και τα καπάκια τους με ζεστό νερό και
σαπούνι πιάτων και τοποθετούμε ανάποδα σε καθαρή πετσέτα να
στεγνώσουν χωρίς να τα σκουπίσουμε.
Γεμίζουμε τα βάζα με το προϊόν, (μαρμελάδα ή γλυκό ή λαχανικά σε
άλμη) αφήνοντας 3 εκατοστά από το χείλος άδεια. Δεν χρειάζεται να έχει
κρυώσει τελείως, απλά να μην είναι καυτό. Τοποθετούμε σε κατσαρόλα και
προσθέτουμε χλιαρό νερό μέχρι το ύψος του προϊόντος. Κλείνουμε τα βάζα
και ανάβουμε τη φωτιά. Μόλις πάρει βράση χαμηλώνουμε τη φωτιά και
αφήνουμε να σιγοβράζει για 30 λεπτά. Μην φοβάστε, δεν σκάνε τα βάζα
ούτε σπάνε. Βγάζουμε με τσιμπίδα ή με γάντι, τοποθετούμε πάνω σε
βρεγμένη πετσέτα και αφήνουμε να κρυώσουν.
Με αυτόν τον τρόπο έχουμε δημιουργήσει μια κονσέρβα. Όσο μένει
κλειστή, το προϊόν διατηρείται εκτός ψυγείου για πάνω από 12 μήνες. Όταν
ανοιχτεί θέλει ψυγείο.

Ασφαλής Χρήση Τροφίμων
Ο τρόπος και η σωστή αποθήκευση διάφορων ειδών τροφίμων είναι
ευθύνη του καταναλωτή. Να θυμόμαστε να προσέχουμε πάντα τις
ημερομηνίες στη συσκευασία του προϊόντος. Αν υπάρχει ημερομηνία λήξης,
να τη συμβουλευτούμε. Διαφορετικά, ακολουθούμε τον παρακάτω πίνακα:
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Γάλα φρέσκο: Μπορεί να διατηρηθεί στο ψυγείο για μερικές μέρες.
Γάλα εβαπορέ: Μπορεί να διατηρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα σε
θερμοκρασία δωματίου, αλλά σε μέρος χωρίς υγρασία. Από τη στιγμή
που θα ανοιχτεί πρέπει να τοποθετείται στο ψυγείο.
Γιαούρτι: Τα περισσότερα γιαούρτια μπορούν να διατηρηθούν για περίπου
2-3 εβδομάδες στο ψυγείο. Το ανοιγμένο γιαούρτι πρέπει να καταναλώνεται
το πολύ σε 2 μέρες.
Τυριά: Διατηρούνται, όταν είναι καλά σκεπασμένα στο ψυγείο.
Λαχανικά εκτός ψυγείου: Μπορούν να διατηρηθούν εκτός ψυγείου για
μερικές μέρες, εφόσον δεν έχουν υποστεί ζημιά.
Λαχανικά στο ψυγείο: Διατηρούνται στο ψυγείο μέχρι και 1 μήνα, ανάλογα
με το είδος των λαχανικών.
Λαχανικά κατεψυγμένα: Μπορούν να διατηρηθούν στην κατάψυξη για
μερικούς μήνες, αλλά καλό είναι να συμβουλευόμαστε την ημερομηνία λήξης
της συσκευασίας.
Ώριμα Φρούτα: Τοποθετούνται στο ψυγείο στο ειδικό συρτάρι για τα
φρούτα μόλις αγοραστούν και αφού πλυθούν προσεκτικά. Φρούτα εκτός
ψυγείου (πορτοκάλια, μανταρίνια) : Τα εσπεριδοειδή μπορούν να μείνουν
εκτός ψυγείου για μερικές μέρες.
Μήλα, βερίκοκα, ροδάκινα, πεπόνια, αχλάδια: Τα αφήνουμε στο
δωμάτιο μέχρι να ωριμάσουν και μετά μπορούμε να τα τοποθετούμε με
ασφάλεια στο ψυγείο.
Φρέσκο κρέας ή ψάρι: Μπορούν να διατηρηθούν για 2-3 περίπου μέρες στο
ψυγείο χαλαρά τυλιγμένα. Αν τοποθετηθούν στην κατάψυξη μπορεί να
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διατηρηθούν μέχρι και δύο μήνες χωρίς πρόβλημα. Αφού βγουν από την
κατάψυξη, θα πρέπει να καταναλωθούν γρήγορα. Μαγειρεμένα μπορούν να
διατηρηθούν στο ψυγείο για περίπου τρεις με τέσσερις ημέρες.
Τα περισσεύματα μαγειρεμένου φαγητού πρέπει να διατηρούνται στο
ψυγείο και, πριν σερβιριστούν ξανά, να ξαναζεσταίνονται αρκετά, ώστε να
σκοτώνονται τα μικρόβια.
Αυγά: Διατηρούνται στο ψυγείο για 2-3 εβδομάδες.
Ψωμί, παξιμάδι, λάδι: Πρέπει να τοποθετούνται σε ένα καθαρό, χωρίς
υγρασία ντουλάπι.
Δημητριακά (μακαρόνια, ρύζι, δημητριακά) : Διατηρούνται για πολύ καιρό
στο ντουλάπι, εφόσον έχουμε κλείσει καλά τη συσκευασία για να μην μπει
υγρασία.
Οι καλές συνήθειες υγιεινής σε σχέση με την
καθαριότητα και τη διατήρηση των τροφίμων
αποτελούν σημαντικό μέρος της πρόληψης των
μολύνσεων

και

των

ασθενειών.

Τα

τρόφιμα

στα οποία γίνεται σωστή συντήρηση και διατήρηση
δε

χάνουν σχεδόν

κανένα

από

τα

θρεπτικά

συστατικά

τους.

Οι

τεχνικές συντήρησης των τροφίμων έχουν ως σκοπό να καταστρέψουν τους
μικροοργανισμούς που χαλάνε τα τρόφιμα και να διατηρήσουν τα
τρόφιμα σε καλή κατάσταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Βέβαια,
πρέπει πάντα να ακολουθούμε την ημερομηνία λήξης που υπάρχει στα
περισσότερα συντηρημένα τρόφιμα.
Η τεχνολογία μας έχει δώσει τη δυνατότητα να διατηρήσουμε τα
τρόφιμα για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Έτσι, μπορούμε σήμερα να τρώμε
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σχεδόν όλα τα τρόφιμα ανεξάρτητα από την εποχή. Ποιες μεθόδους
συντήρησης τροφίμων γνωρίζουμε;

Παραδοσιακές Μέθοδοι συντήρησης
Κάποιοι από τους πιο συνηθισμένους παραδοσιακούς τρόπους
συντήρησης τροφίμων είναι οι εξής:
Αποξήρανση: Απομάκρυνση μεγάλου ποσοστού νερού από τρόφιμα,
Χρησιμοποιείται κυρίως στα λαχανικά, φρούτα, πατάτες, καφές, τσάι, σούπες,
κ. α.

Πάστωμα: Προσθήκη αλατιού σε μεγάλες ποσότητες.

Συντήρηση σε αλάτι: Αποτελεί μία απ’ τις αρχαιότερες γνωστές
μεθόδους συντήρησης που χρησιμοποιείται εδώ και χιλιάδες χρόνια που
μπορεί να εφαρμοσθεί μόνη της ή και σε συνδυασμό μ’ άλλες.

Συντήρηση με κάπνισμα: Η μέθοδος συνίσταται στην έκθεση
τροφίμων σε καπνό που προέρχεται από την ατελή καύση ξύλων ή και
αρωματικών θάμνων
.
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Συντήρηση σε ζάχαρη: Μέθοδος που χρησιμοποιείται για τη
συντήρηση φρούτων (κυρίως μαρμελάδες και γλυκά κουταλιού). Βασίζεται
στις μεγάλες συγκεντρώσεις της σακχαρόζης (μπορεί να φθάσει μέχρι 50% 60% επί του βάρους.

Συντήρηση σε λάδι ή ζωικό λίπος: Παλιά μέθοδος, βάσει της οποίας
τα τρόφιμα καλύπτονται από το λάδι. Με τον τρόπο αυτό δεν έρχονται σε
επαφή με το οξυγόνο της ατμόσφαιρας και εμποδίζεται έτσι η ανάπτυξη των
μικροοργανισμών. Χρησιμοποιείται κυρίως για τη συντήρηση λαχανικών
αλλά και για κρέας ή ψάρι.
Συντήρηση σε αλκοόλ: Κύρια εφαρμογή βρίσκει στη συντήρηση
ορισμένων φρούτων.
Συντήρηση σε ξίδι και σε όξινα διαλύματα: Παλιά μέθοδος, βάσει
της οποίας τα τρόφιμα καλύπτονται με ξίδι. Με τον τρόπο αυτό,
δημιουργείται

περιβάλλον

ακατάλληλο

για

την

ανάπτυξη

των

μικροοργανισμών. Συχνά χρησιμοποιείται και αλάτι. Οι χαμηλές τιμές Ph
(πε-χα) εξασφαλίζουν ένα περιβάλλον αφιλόξενο για την πληθώρα των
μικροοργανισμών κι έτσι επιτυγχάνεται η συντήρηση των τροφίμων όχι όμως
για μεγάλο χρονικό διάστημα. Χρησιμοποιείται για λαχανικά και για ψάρια.

Επίλογος
Ανακεφαλαιώνοντας μπορούμε να πούμε πως είναι στο χέρι μας να
αυξήσουμε τη διάρκεια ζωής κάποιων τροφίμων. Έχει μεγάλη σημασία να
μην ποτέ ρισκάρουμε την υγεία μας και αν έχουμε οποιαδήποτε αμφιβολία
για την ασφάλεια κάποιου τροφίμου, να μην το καταναλώνουμε. Αν όμως
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αυξήσουμε την διατροφική μας ευφυΐα θα είμαστε σε θέση να
καταλαβαίνουμε πότε πραγματικά κάτι έχει αλλοιωθεί και πότε είναι
επικίνδυνο να το φάμε.
.
Το σημαντικό είναι να φυλάμε τα τρόφιμα κλεισμένα σε ξηρό και
σκιερό μέρος. Το φως, η υγρασία και η επαφή με το οξυγόνο προκαλεί
φθορά. Το ψυγείο και η κατάψυξη επιμηκύνουν το χρόνο ζωής όλων των
τροφίμων με το κόστος του ηλεκτρικού που χρειαζόμαστε για να λειτουργεί.
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Στην ενότητα αυτή λόγω έντονου σχετικού ενδιαφέροντος θα γίνει
ένα μικρό αφιέρωμα στις κυριότερες παραδοσιακές μεθόδους συντήρησης
και το πώς αυτές βρίσκουν εφαρμογή σε τρόφιμα μη βιομηχανοποιημένα.

Το Πάστωμα
Το πάστωμα, είναι μία από τις παλαιότερες μεθόδους συντήρησης
τροφίμων. Θα έλεγε δε κανείς πως είναι μια τέχνη, μια επιστήμη. Η
διαδικασία του παστώματος ψαριών επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες,
το μέγεθος και τα είδη των ψαριών από την ποιότητα του αλατιού που
χρησιμοποιούμε. Για το λόγο αυτό, η εμπειρία είναι απαραίτητη. Με το
αλάτισμα μικρών ποσοτήτων ψαριών, μπορεί κανείς εύκολα να μάθει πόσος
χρόνος απαιτείται για το κάθε βήμα. Τα παστά ψάρια, εάν είναι κατάλληλα
προστατευμένα από την υπερβολική υγρασία, δεν θα χαλάσουν.

Ποιότητα και Καθαριότητα
Ιδιαίτερη σημασία έχουν:
1. Η ποιότητα των ψαριών που θα παστωθούν πρέπει να είναι
άριστης ποιότητας. Λέγοντας άριστης φυσικά, δεν εννοούμε τα ακριβά
ψάρια, αλλά τα φρέσκα.
2. Η καθαριότητα σε όλη τη διαδικασία. Το νερό που χρησιμοποιείται
πρέπει να είναι καθαρό. Όλα τα υπολείμματα πρέπει να απομακρύνονται
άμεσα από τον πάγκο μας και ό, τι έρχεται σε επαφή με το ψάρι (μαχαίρια,
ταψιά κ. λπ. ) πρέπει να διατηρούνται πάντα καθαρά
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Τα ψάρια της Ελλάδας
Τα πιο κατάλληλα ψάρια για πάστωμα στη χώρα μας είναι τα
πελαγίσια όπως ο τόνος, το σκουμπρί, το μαγιάτικο κ. α.

Εξοπλισμός
Ένα καθαρό μαχαίρι
Αλάτι: Η ποσότητα ποικίλλει ανάλογα με τις συνθήκες, αλλά το
σύνηθες ποσοστό είναι περίπου 1 κιλό αλατιού για 5 κιλά ακατέργαστου
ψαριού.
Καθαρά δοχεία για το πλύσιμο των ψαριών.
Καθαρές, επίπεδες επιφάνειες εργασίας.
Δοχεία για την απομάκρυνση των περισσευμάτων.
Αδιάβροχοι κάδοι: ένας ή περισσότεροι, ανάλογα με την ποσότητα
των ψαριών που θα παστωθούν. Μέταλλα εκτός από ανοξείδωτο ατσάλι δεν
πρέπει να χρησιμοποιούνται. Οι ξύλινες σανίδες σαν πάγκος εργασίας, δεν
εξυπηρετούν επειδή η υγρασία θα φουσκώσει το ξύλο και αυτό θα
αποβάλλει τις χημικές ουσίες που έχει εμποτιστεί.

Διαδικασία
Η διαδικασία του αλατίσματος ψαριών έχει ως εξής:
Α. Προετοιμασία των ψαριών.
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Β. Αλάτισμα.
Γ. Πλύσιμο και στέγνωμα για να αφαιρεθεί το υπερβολικό αλάτι.
Δ. Ξήρανση στον αέρα.

Α. Προετοιμασία των ψαριών

1. Αποκεφαλισμός και εκσπλαχνισμός. Τα ψάρια θα πρέπει να είναι χωρίς
εντόσθια και κεφάλια το συντομότερο δυνατό μετά την αλίευση.
2. Αποκεφαλισμός. Το κεφάλι αφαιρείται με ένα μακρύ μαχαίρι στο
ύψος των βραγχίων.
3. Εκσπλαχνισμός. Αφού χαραχθεί το ψάρι στην κοιλιά από το ύψος
των βραγχίων πτερύγια πρέπει να αφαιρεθούν όλες οι μεμβράνες και
ιδιαίτερα οι μαύρου χρώματος.
4. Αίμα. Πρέπει να αφαιρεθούν όλα τα αιμοφόρα αγγεία και κάθε
θρόμβος αίματος που είναι ορατός. Οι θρόμβοι αίματος μπορούν να
προκαλέσουν αποχρωματισμό, καθώς και βακτηριακή λοίμωξης.
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5. Κοπή. Τα ψάρια που ζυγίζουν κάτω από ένα κιλό, μπορούν να
παραμείνουν ως έχουν (ατεμάχιστα). Από 1 έως 10 κιλά θα πρέπει να
χωρίζονται στη μέση ξεκινώντας από το κεφάλι και καταλήγοντας στην ουρά.
Πάντα όμως πρέπει να αφαιρούνται τα σπλάχνα και τα κεφάλια τους.

Β. Αλάτισμα.
1. Απλώνουμε ένα λεπτό στρώμα αλατιού.
2. Τοποθετούμε μια στρώση ψαριών επάνω στην στρώση του
αλατιού που βάλαμε στο δοχείο.
3. Καλύπτουμε τα ψάρια που στρώσαμε με άλλο ένα λεπτό στρώμα
αλατιού.
4. Επαναλαμβάνουμε τα παραπάνω βήματα δύο ή τρεις φορές.
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5. Καθώς τα ψάρια χάνουν την υγρασία τους, ο όγκος τους στο δοχείο
θα μειώνεται. Γενικά θα πρέπει όλα τα κομμάτια ψαριών να περιβάλλονται
από αλάτι.
6. Τα ψάρια θεωρητικά είναι καλά εμποτισμένα με αλάτι, σε 12 έως
15 ημέρες με ζεστό καιρό. Σε κρύο καιρό, τα ψάρια θα πρέπει να
παραμείνουν στο αλάτι για 21 ημέρες ή και περισσότερο. Όσο υψηλότερη
είναι η θερμοκρασία, τόσο πιο γρήγορα γίνονται τα ψάρια. Όταν είναι σωστά
αλατισμένα, η σάρκα των ψαριών είναι σχετικά «διαφανής». Θα πρέπει να
επικρατεί μια ευχάριστη μυρωδιά των ψαριών και της άλμης. Δεν θα πρέπει
να υπάρχουν οσμές αλλοίωσης.

Γ. Το Πλύσιμο – Στέγνωμα και η Αφαίρεση περίσσειας αλατιού.
1. Όταν τα ψάρια έχουν γίνει, θα πρέπει να αφαιρεθεί η περίσσεια
του αλατιού, ξεπλένοντάς τα με καθαρό θαλασσινό νερό ή αλατόνερο
2. Στη συνέχεια, τοποθετούμε τα ψάρια σε επίπεδες επιφάνειες και
πιέζουμε τα κομμάτια τους με κάποια σανίδα για να κάνουμε λεπτότερο το
ψάρι ώστε να βοηθήσουμε τη διαδικασία ξήρανσης αλλά και για να
βελτιώσουμε την εμφάνισή τους.

Δ. Η Ξήρανση.
1. Στις περισσότερες περιοχές, στη σωστή εποχή, η αποξήρανση
γίνεται έξω στον ήλιο και τον καθαρό αέρα. Αποφεύγουμε όμως ελώδεις
περιοχές και περιοχές κοντά σε ανθρώπινα ή ζωικά απόβλητα.
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2. Λόγω της άμεσης επίδρασης του ήλιου υπάρχει περίπτωση να
σκληρύνει στο εξωτερικό των ψαριών και να κιτρινίσουν. Για να αποφευχθεί
αυτό, διατηρούμε το ψάρι κάτω από σκιερό ή ημι-σκιερό μέρος για την
πρώτη ημέρα.
3. Μετά την πρώτη ημέρα, εκθέτουμε τα ψάρια σε όσο περισσότερο
ηλιόλουστο μέρος γίνεται, καθώς και σε σημείο που κυκλοφορεί
ανεμπόδιστα ο αέρας.
4. Προστατέψτε τα ψάρια από την υγρασία. Εάν πρόκειται να βρέξει
τα τοποθετούμε κάτω από κάποιο υπόστεγο.
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Συμπεράσματα:
1. Χρησιμοποιούμε μόνο φρέσκα ψάρια.
2. Η εργασία να γίνεται σε
καθαρό
3.

περιβάλλον.

Εργαζόμαστε

γρήγορα.

4. Προσπαθήστε να ακολουθήσετε
τη

διαδικασία

που

συνήθως

ακολουθείται τοπικά τουλάχιστον
σε ότι αφορά τη διάρκεια της
αποξήρανσης.
5. Το νερό που χρησιμοποιούμε πρέπει να είναι πεντακάθαρο.

Έλεγχος πριν την κατανάλωση
Συνήθως τα παστά ψάρια πρέπει να
μουσκεύουν σε γλυκό νερό για μια νύχτα, με
τουλάχιστον

μία

αλλαγή

του

νερού,

προκειμένου να φύγει το περισσότερο από το
εμποτισμένο αλάτι πριν καταναλωθούν. Όσο
περισσότερο

τα

περισσότερο

αλάτι

μουσκεύουμε,

τόσο

αφαιρείται.

Μετά

μπορείτε να τα μαγειρέψετε κατά τον ίδιο τρόπο όπως τα φρέσκα ψάρια.
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Η Αφυδάτωση – Ξήρανση στην παραδοσιακή συντήρηση
Για να γίνει σωστή ξήρανση ενός τροφίμου θα πρέπει να υπάρχει η
κατάλληλη θερμοκρασία και η κατάλληλη κυκλοφορία του αέρα. Η ξήρανση
είναι ένας δημιουργικός τρόπος έτσι ώστε να διατηρήσουμε τα τρόφιμα και
ιδιαίτερα τα φρούτα όταν έχουμε περισσότερη ποσότητα από αυτή που
χρειαζόμαστε. Όμως μέσω της ξήρανσης χάνονται από τα τρόφιμα κάποια
σημαντικά στοιχεία του. Η επιτυχής ξήρανση εξαρτάται από τη θερμοκρασία,
την ξηρότητα και τη καλή κυκλοφορία του αέρα. Ένας απ' τους
παραδοσιακούς τρόπους ξήρανσης, είναι και η προετοιμασία των φρούτων
σε κομμάτια, με την προσθήκη χυμό λεμονιού ή οτιδήποτε είναι όξινο για να
αυξηθεί η καταστροφή των επικίνδυνων βακτηρίων κατά την διάρκεια της
ξήρανσης. Επιπλέον, η χρήση ώριμων φρούτων, έχει καλύτερο αποτέλεσμα,
καθώς στα άγουρα, λείπει η γεύση και το χρώμα τους. Είναι εξίσου
σημαντικό, τα φρούτα να μην έχουν μελανιές και κηλίδες. Τέτοιες ατέλειες
μπορεί να επηρεάσουν όλα τα τρόφιμα που θα ξηράνετε.



Παρακάτω δίνονται τα βήματα ξήρανσης ενός φρούτου

Βερίκοκα
Προετοιμασία: Επιλέξτε εντελώς ώριμα βερίκοκα και πλύνετε τα καλά. Μη τα
ξεφλουδίστε. Κόψτε τα στη μέση και αφαιρέστε το κουκούτσι τους.
Εμβαπτίστε τα σε διάλυμα οξέος για 10 λεπτά. Βγάλτε τα από το
διάλυμα και στραγγίστε τα καλά. Τοποθετήστε τα σε μονά στρώματα σε
δίσκους ξήρανσης με τη μεριά του κοιλώματος από επάνω.
Ξηράνετε μέχρι να γίνουν μαλακά και εύκαμπτα σαν δέρμα.
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Όταν τα κόβετε δεν πρέπει να υπάρχει υγρασία στη μέση της τομής
τους.
Χρόνος ξήρανσης (ώρες) :24-36

Την ξήρανση, σαν μέθοδο τη χρησιμοποιούσαν πριν πάρα πολλά
χρόνια στην καθημερινότητά τους. Για παράδειγμα, τη ρίγανη και το τσάι,
μόλις τα μάζευαν, τα άπλωναν (μακριά απ' τον ήλιο για να μη μαυρίσουν) ,
έτσι ώστε να απομακρυνθεί η υγρασία. Το τσάι είναι πολύ ευαίσθητο και
πρέπει να φυλάσσονται σε δροσερό, ξηρό μέρος.
Για να καταλάβουμε καλύτερα την μέθοδο της ξήρανσης μπορούμε
να φέρουμε στο νου μας την πολύ διαδεδομένη ξήρανση των σύκων.

Κάπνισμα
Εισαγωγή
Το κάπνισμα αποτελεί μέθοδο συντήρησης μιας ευπαθούς ομάδας
τροφίμων όπως είναι τα αλιεύματα, αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής τους ως
αποτέλεσμα της αντιμικροβιακής και αντιοξειδωτικής δράσης ορισμένων
συστατικών του καπνού. Η επεξεργασία του καπνίσματος εμπεριέχει και
κάποιες άλλες διεργασίες όπως την ξήρανση, το αλάτισμα και την διείσδυση
συστατικών του καπνού που είναι υπεύθυνα για το χαρακτηριστικό χρώμα
και άρωμα των αλιευμάτων. Το χρονικό διάστημα που θα μπορέσει να
συντηρηθεί αναλλοίωτο ένα καπνιστό αλίευμα εξαρτάται από τη διάρκεια
του χρόνου ξήρανσης και επεξεργασίας και από τη μέθοδο καπνίσματος που
θα εφαρμοστεί. Το υγρό κάπνισμα αποτελεί μια σχετικά νέα τεχνική
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επεξεργασίας

για

τα προϊόντα

τροφίμων.

Τα

υγρά

υδατοδιαλυτά

συμπυκνώματα καπνού έχουν από καθόλου μέχρι υπερβολικά χαμηλές
συγκεντρώσεις σε ουσίες με καρκινογόνες ιδιότητες και ελάχιστες απώλειες
σε διατροφικά συστατικά. Η διάρκεια ζωής των καπνιστών προϊόντων
εξαρτάται από την συγκέντρωση βακτηρίων στην πρώτη ύλη, τη μείωση της
αν λόγω του αλατίσματος και της ξήρανσης, την αποτελεσματική
αδρανοποίηση των μικροοργανισμών αλλοίωσης κατά τη διάρκεια της
θερμικής επεξεργασίας, την ποσότητα των συστατικών του καπνού που
εισχωρούν στο προϊόν καθώς και από την θερμοκρασία, την υγρασία και το
οξυγόνο κατά την διάρκεια της αποθήκευσης. Όπως ανακοινώθηκε από τους
Muenker & Meyer (1994) η εφαρμογή του υγρού καπνίσματος δεν οδηγεί σε
προϊόντα αποδεκτά ως προς το χρώμα, το άρωμα και τη γενικότερη εμφάνιση
σε όλα τα αλιεύματα. Σκοπός της εργασίας ήταν η παραγωγή καπνιστών
φιλέτων πέστροφας με χρησιμοποίηση συμπυκνωμάτων καπνού σε τρεις
πιέσεις και σε τρεις χρόνους επεξεργασίας.
Το κάπνισμα χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν με κύριο σκοπό τη
συντήρηση των αλιευμάτων. Η σύνθετη επεξεργασία του καπνίσματος
επιφέρει αλλαγές στο χρώμα, στην οσμή, στη γεύση και την υφή των
καπνιστών προϊόντων. Κατά την επεξεργασία του καπνίσματος ουσίες που
περιέχονται στον καπνό απορροφώνται από την επιφάνεια των αλιευμάτων
και αντιδρούν ή αλληλεπιδρούν με τα συστατικά τους. Ο καπνός έχει
διαπιστωθεί ότι έχει αντιμικροβιακές και αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Η
ικανότητα της επεξεργασίας του καπνίσματος να οδηγεί σε προϊόντα με
δυνατότητα μακροχρόνιας συντήρησης οφείλεται: Στην επιφανειακή ξήρανση
του προϊόντος, ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας ξήρανσης, όπου
δημιουργείται ένα φυσικό φράγμα στην είσοδο των μικροοργανισμών και
ένα εχθρικό περιβάλλον για τον πολλαπλασιασμό των αερόβιων βακτηρίων.
Στη μείωση της ενεργότητας νερού, μέσω της επεξεργασίας του αλατίσματος
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και ξήρανσης, με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση ανάπτυξης των βακτηρίων
αλλοίωσης αλλά και των παθογόνων.
Η επεξεργασία του καπνίσματος περιλαμβάνει τέσσερα κύρια
στάδια: το αλάτισμα, την ξήρανση, το κάπνισμα και την θερμική επεξεργασία.
Όλα τα παραπάνω στάδια συμβάλλουν στην συντήρηση των παραγόμενων
προϊόντων, μειώνοντας την ανάπτυξη των μικροοργανισμών.
Προτού εφαρμοστούν τα στάδια που προαναφέρθηκαν για την
παρασκευή καπνιστών προϊόντων, είναι απαραίτητη η προετοιμασία των
αλιευμάτων. Βασική προϋπόθεση για την παρασκευή προϊόντων υψηλής
ποιότητας είναι η άριστη κατάσταση της πρώτης ύλης. Η προετοιμασία
περιλαμβάνει

το

καλό

πλύσιμο,

τον

καθαρισμό

(αποκεφαλισμό,

εκσπλαχνισμό, κοπή πτερυγίων κ. λ. π. ) και μερικές φορές τη φιλλετοποιήση
(Παπαναστασίου, 1990).

Αλάτισμα
Η είσοδος του χλωριούχου νατρίου στους ιστούς εξαρτάται από
διάφορους φυσικούς παράγοντες, όπως είναι η διάχυση και η ώσμωση αλλά
και από σειρά χημικών διεργασιών που έχουν άμεση σχέση με τη μεταβολή
βασικών συστατικών των αλιευμάτων και κυρίως των πρωτεϊνών τους. Ο
χρόνος αλατίσματος και η μέθοδος αλατίσματος που θα χρησιμοποιηθεί
εξαρτάται από το ποσοστό λίπους του αλιεύματος, την παρουσία ή απουσία
του δέρματος και το είδος του προϊόντος. Οι μέθοδοι αλατίσματος που
χρησιμοποιούνται πριν το κάπνισμα των αλιευμάτων είναι οι εξής:
α) το ξηρό αλάτισμα
β) το ξηρό-υγρό αλάτισμα
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γ) υγρό αλάτισμα
Το ξηρό αλάτισμα είναι κατάλληλο και χρησιμοποιείται μόνο σε μη
λιπαρά αλιεύματα. Τα αλιεύματα μετά τον εκσπλαχνισμό και τη
φιλετοποίηση τοποθετούνται σε στρώσεις που διαχωρίζονται από στρώσεις
ξηρού αλατιού. Το αλάτι διεισδύει μετωπικά στη σάρκα ενώ ταυτόχρονα
υγρασία εξέρχεται από τη σάρκα του αλιεύματος. Η άλμη που σχηματίζεται
από την έξοδο οπού της σάρκας των αλιευμάτων απομακρύνεται από οπές
που υπάρχουν στον πυθμένα των δοχείων. Παραλλαγή της μεθόδου αυτής
αποτελεί η μέθοδος κατά την οποία ο μυϊκός οπός που εξέρχεται κατά τη
διάρκεια του αλατίσματος δεν απομακρύνεται αλλά παραμένει στο δοχείο
αλατίσματος, με αποτέλεσμα τα αλιεύματα να υποβάλλονται ταυτόχρονα σε
ξηρό-υγρό αλάτισμα για 2 -3 ημέρες. Κατόπιν ξεπλένονται και ξηραίνονται
στον αέρα ή στο καπνιστήριο.
Εκτός από το ξηρό αλάτισμα τα αλιεύματα μπορούν να εμβαπτιστούν
σε προπαρασκευασμένα διαλύματα άλμης υψηλής συγκέντρωσης, για
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιείται
άλμη. Τα αλιεύματα παραμένουν στην άλμη λίγα λεπτά της ώρας για να
απορροφήσουν μικρή ποσότητα χλωριούχου νατρίου, το οποίο συμβάλλει
κυρίως στη γεύση και στο άρωμα του τελικού προϊόντος. Η εμβάπτιση σε
άλμη είναι η μέθοδος που προτιμάται για λιπαρά αλιεύματα.
Η επεξεργασία της εμβάπτισης σε άλμη είναι ταχύτερη διαδικασία
από το ξηρό αλάτισμα, πιθανόν λόγω της μεγαλύτερης επιφάνειας επαφής
του χλωριούχου νατρίου με τη σάρκα του αλιεύματος. Έτσι το υγρό αλάτισμα
χρησιμοποιείται ευρύτατα σήμερα γιατί βοηθάει στο σχεδιασμό ήπιων
επεξεργασιών με χαμηλή περιεκτικότητα χλωριούχου νατρίου στα τελικά
προϊόντα που προτιμούνται από τους καταναλωτές. Το αλάτισμα των
αλιευμάτων πριν το κάπνισμα συμβάλλει στη συντήρηση τους λόγω μείωσης
της ενεργότητας νερού
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Γλυκά του κουταλιού - Σιροπιαστά

ΓΛΥΚΑ ΤΟΥ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ
Τα χαρακτηριστικότερα παραδοσιακά κεράσματα που συναντώνται
στην ελληνική κουζίνα είναι τα γλυκά του κουταλιού. Πρόκειται για
ζαχαρωμένα γλύκα φρούτα ή λαχανικά που πήραν το όνομά τους από τον
τρόπο σερβιρίσματός τους. Πιο συγκεκριμένα, επειδή προσφέρονται σε μπολ
ή σε πιατάκια κεράσματος με μικρά κουταλάκια.
Τα γλυκά του κουταλιού πρωταγωνιστούν με την παρουσία τους στα
ελληνικά νοικοκυριά εδώ και χιλιάδες χρόνια. Αρχικά η δημιουργία τους
συνδέθηκε με την ανάγκη για συντήρηση και αποθήκευση των φρούτων και
λαχανικών, κατά την οποία τα προϊόντα αφού βράζονται, διατηρούνται σε
σιρόπι. Στη συνέχεια εμπλουτίστηκαν σε πιο περίεργες και περίπλοκες
συνταγές και εξελίχθηκαν σε ένα από τα πιο διαδεδομένα επιδόρπια.
Σήμερα, τα γλυκά του κουταλιού αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του
ελληνικού τραπεζιού, αλλά και της διατροφής των Ελλήνων του εξωτερικού.
Τέλος, θεωρούνται αγαπημένα εδέσματα των επισκεπτών στη χώρα μας.

ΣΙΡΟΠΙΑΣΤΑ ΓΛΥΚΑ
Όπως και τα γλυκά του κουταλιού, έτσι και τα σιροπιαστά γλυκά
αποτελούν χαρακτηριστικό γλύκισμα του ελληνικής παράδοσης. Θεωρούνται
από τα πιο γευστικά και λαχταριστά εδέσματα, καθώς το άρωμά τους
προκαλεί Έλληνες και ξένους να τα δοκιμάσουν.

106

Όσον αφορά τον τόπο όπου αρχίζει η ιστορία τους, υπάρχει
γενικότερη σύγχυση. Αξίζει να σημειωθεί λοιπόν ότι η δημιουργία των
πρώτων σιροπιαστών γλυκών συνδέεται με την Ανατολή και συγκεκριμένα με
τις χώρες του αραβικού κόσμου. Έτσι, από τα πρώτα σιροπιαστά γλυκά που
κατασκευάστηκαν ήταν οι μπουκίτσες τα οποία είναι μικρά σιροπιαστά γλυκά
και ονομάζονται αλλιώς Βηρυτού.

Συμπεράσματα
Από την έρευνά μας φάνηκε η αναγκαιότητα της διατήρησης των
τροφίμων για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα και πώς η βιομηχανία
συνέβαλε στο σκοπό αυτό. Αυτό όμως δεν καθιστά τις παραδοσιακές
μεθόδους λιγότερο σημαντικές. Αντιθέτως σε οικιακό επίπεδο η χρήση
ζάχαρης, αλατιού, καπνού και της μεγάλης ηλιοφάνειας που έχουμε στη
χώρα μας γίνονται απαραίτητα εργαλεία για κάθε νοικοκυριό. Όσο
διατηρούμε στο νου μας τους βασικούς κανόνες ασφαλείας και υγιεινής των
τροφίμων θα είμαστε σε θέση να χαιρόμαστε πλούσια και θρεπτικά
εδέσματα.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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