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ΤΡΟΦΙΜΑ  ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

 

 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 

 

Σε όλους τους ζωντανούς οργανισμούς πρέπει να εξασφαλιστεί κάποια 

ενέργεια για τις λειτουργίες του κυκλοφοριακού, της αναπνοής, της πέψης και του 

εγκεφάλου. 

Επίσης χρειάζεται και δομικές ύλες για την ανάπτυξη και την συντήρηση 

των ιστών του από πρώτες ύλες για την σύνθεση ορμονών και ενζύμων και από ύλες 

που εξασφαλίζουν την λειτουργία του. 

Η σωματική διάπλαση, το βάρος η ικανότητά του να ανταπεξέρχεται στην 

ένταση (stress) και η διανοητική ικανότητα στην παιδική ηλικία επηρεάζονται από 

την σωστή  διατροφή του ατόμου. 

Το σώμα του ανθρώπου αποτελείται από 60% νερό, 18% πρωτεΐνες, 17% 

λίπος, 0,6% υδατάνθρακες και 4% ανόργανα συστατικά. 

Η συγκέντρωση στοιχείων για τις διατροφικές ανάγκες του ανθρώπου 

βασίστηκαν στα αίτια των ασθενειών και των θανάτων. 

Στη διατροφή λαμβάνονται υπόψη η ηλικία, το φύλο, το βάρος και οι 

δραστηριότητες των ατόμων.  

Τα διάφορα συστατικά των τροφίμων εκτός από τους μονοσακχαρίτες , τα 

άλατα, τις βιταμίνες και το νερό δεν μπορούν να αξιοποιηθούν από τον οργανισμό, 

εάν προηγουμένως δεν υποβληθούν στη διαδικασία της πέψης . 

Η τροφή πρέπει να εξασφαλίζει τις ενεργειακές, τις δομικές και τις 

λειτουργικές ανάγκες του οργανισμού, τις γευστικές  απαιτήσεις του ανθρώπου ,την 

κανονική λειτουργία του εντέρου και να έχει ορισμένη ικανότητα κορεσμού. 

Ο οργανισμός έχει ανάγκη από δομικά υλικά για την κατασκευή των 

κυττάρων του σώματος των αναπτυσσόμενων οργανισμών. 
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Επιπλέον τα κύτταρα των ιστών όλων των οργανισμών σ’ όλη τη διάρκεια 

της ζωής τους, καταστρέφονται και αναπλάθονται. Επομένως ο οργανισμός του 

ανθρώπου χρειάζεται τα δομικά υλικά τόσο για την κατασκευή όσο και για την 

ανάπλαση των ιστών του.  

Οι δομικές  ανάγκες του οργανισμού καλύπτονται από τις τροφές και κατά 

κύριο λόγο από τις πρωτεΐνες που περιέχουν. Επίσης άλλα δομικά συστατικά είναι 

τα ανόργανα συστατικά της τροφής και το νερό. Οι  πρωτεΐνες χρησιμοποιούνται 

για την σύνθεση των ιστών του σώματος και για πηγή ενέργειας. Ο οργανισμός του 

ανθρώπου διαρκώς ανανεώνεται ενώ η σύσταση παραμένει η ίδια. 

Οι πρωτεΐνες του σώματος βρίσκονται σε δυναμική ισορροπία η οποία 

επιτρέπει στον οργανισμό να ανθίσταται καλύτερα στις βλάβες της υγείας και να 

αναρρώνει ευκολότερα. Όταν η τροφή μπορεί να δώσει στον οργανισμό ενέργεια 

από μη πρωτεϊνικές πηγές τότε μόνο μια μικρή ποσότητα  πρωτεΐνες οξειδώνεται  

για να δώσει ενέργεια και από την άποψη της σύνθεσης των ιστών του σώματος η 

πρωτεΐνη αυτή χάνεται. 

Οι πρωτεΐνες διασπώνται σε αμινοξέα με την δράση των ενζύμων της 

πέψης τα οποία χρησιμοποιούνται είτε για την οικοδόμηση των πρωτεϊνών  του 

οργανισμού είτε για την παραγωγή ενέργειας . 

Από τα είκοσι (20) αμινοξέα τα οκτώ (8) χαρακτηρίζονται απαραίτητα για 

όλους τους ανθρώπους, επειδή  δεν μπορεί να τα συνθέσει ο οργανισμός. Επί πλέον 

άλλα δύο (2) χαρακτηρίζονται απαραίτητα για την ανάπτυξη των παιδιών. 

Ένα τρόφιμο του οποίου οι πρωτεΐνες έχουν κατανομή παραπλήσια με 

αυτή των πρωτεϊνών του σώματος του ανθρώπου, έχει μεγαλύτερη αξία για τον 

οργανισμό από ένα άλλο τρόφιμο που οι πρωτεΐνες του δεν έχουν απαραίτητα 

αμινοξέα. 

Η βιολογική αξία μιας πρωτεΐνης δίνει το εκατοστιαίο ποσοστό του αζώτου 

της που συγκρατείται από τον οργανισμό. 

Όταν καταναλώνουμε πρωτεΐνες χαμηλής βιολογικής αξίας το μεγαλύτερο 

μέρος τους δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την σύνθεση ιστών, με συνέπεια το 

ποσό της ουρίας στα ούρα να είναι μεγαλύτερο από ότι αν καταναλώνονταν 

πρωτεΐνες μεγάλης βιολογικής αξίας. 
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Η θρεπτική αξία μιας πρωτεΐνης δίνεται από το γινόμενο της βιολογικής επί 

την πεπτική της αξία . 

Οι πιο πολύτιμες πρωτεϊνούχες τροφές είναι εκείνες που περιέχουν όλα τα 

απαραίτητα αμινοξέα στις αναλογίες περίπου που τα χρειάζεται ο οργανισμός. Οι 

πρωτεΐνες του αυγού και οι  πρωτεΐνες του γάλακτος της γυναίκας περιέχουν όλα τα 

απαραίτητα αμινοξέα στις σωστές αναλογίες και χρησιμοποιούνται εξ ολοκλήρου 

για τη σύνθεση των ιστών. 

 Πρωταρχική ανάγκη του οργανισμού αποτελεί η κάλυψη των ενεργειακών 

αναγκών του. Κύρια πηγή ενέργειας αποτελεί ο ήλιος που εκπέμπει ενέργεια, ένα 

μέρος της οποίας δεσμεύεται από τα φυτά. Η χημική ενέργεια των τροφίμων 

απελευθερώνεται με οξείδωση στα κύτταρα  του ανθρώπου και των ζώων. 

Επομένως η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του ανθρώπου γίνεται με την 

τροφή. Ο οργανισμός καίει την τροφή κατά ένα τρόπο ανάλογο με εκείνο που καίει 

μια οποιαδήποτε μηχανή εσωτερικής καύσης ένα καύσιμο. Εντούτοις  ο οργανισμός 

διαφέρει από της μηχανές μεταξύ άλλων από την ύπαρξη ορισμένων φυσιολογικών 

και βιοχημικών περιορισμών που ισχύουν  για τη λειτουργία της ανθρώπινης 

μηχανής όπως π.χ. η απαίτηση να διατηρείται η θερμοκρασία του σώματος μέσα σε 

αυστηρά περιορισμένα όρια. 

 Ορισμένα συστατικά της τροφής, μετά την πέψη και την απορρόφησή 

τους, χρησιμοποιούνται κατά ένα μέρος ως καύσιμα. Η καύση  τους μέσα στο σώμα 

μοιάζει, ως προς τα τελικά της προϊόντα, με την καύση  στον κύλινδρο μιας μηχανής 

εσωτερικής καύσης:  Ο άνθρακας και το υδρογόνο μετατρέπονται με το οξυγόνο της 

αναπνοής σε διοξείδιο του άνθρακα και νερό. Στον οργανισμό η καύση γίνεται  με 

μια σειρά συνδυασμένων  αντιδράσεων στη θερμοκρασία του σώματος. Η ενέργεια 

που παράγεται από την οξείδωση των θρεπτικών υλών των τροφίμων δεν 

απελευθερώνεται αμέσως, μια οργανική φωσφορική ένωση, το 

αδενοσινοδιφωσφορικό οξύ την αποθηκεύει και μετατρέπεται σε 

αδενοσινοτριφωσφωρικό οξύ. Όταν ο οργανισμός χρειάζεται ενεργεία υδρολύεται   

μία από τις φωσφορικές ομάδες του ΑΤΡ το οποίο μετατρέπεται σε 

αδενοσινοτριφωσφωορικό οξύ, ενώ ταυτόχρονα απελευθερώνεται  σημαντική 

ποσότητα ενέργειάς (7kcal) που χρησιμοποιείται σε πολλές  ενδοθερμικές 

αντιδράσεις βιοσύνθεσης .Από  την άποψη αυτή το ΑΤΡ μπορεί να θεωρηθεί σαν το 
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ενεργειακό νόμισμα του οργανισμού. Ένα μέρος της ενέργειας  που 

απελευθερώνεται κατά την οξείδωση των τροφίμων στον οργανισμό 

χρησιμοποιείται για την ανανέωση του ΑΤΡ από τα μόρια του ΑDΡ . 

 Σε πολλές περιπτώσεις κατά τη διάρκεια της μεταβολής του οργανισμού 

είναι δυνατή η αμοιβαία αντικατάσταση μεταξύ των  τριών  κύριων τάξεων των 

θρεπτικών υλών των υδατανθράκων των πρωτεϊνών και του λίπους καθώς και η 

μετατροπή σε ορισμένες   περιπτώσεις της μια τάξης στην άλλη. Παρόλο που οι 

υδατάνθρακες αποτελούν οικονομική πηγή θερμίδων και εξασφαλίζουν γρήγορη 

ενέργεια για πολλές φυσιολογικές δραστηριότητες, ο οργανισμός μπορεί να 

καλύψει τις ανάγκες του σε ενέργεια και άνθρακα και από τα λίπη και τις πρωτεΐνες.  
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ΠΕΨΗ 

 Πέψη  είναι το σύνολο των κατεργασιών στις  οποίες υποβάλλονται οι 

τροφές στο πεπτικό σύστημα για να μετατραπούν οι θρεπτικές ύλες που περιέχουν, 

σε προϊόντα  κατάλληλα για απορρόφηση από το έντερο. 

  Σημαντικό μέρος των θρεπτικών υλών της τροφής δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από τον οργανισμό χωρίς τη διαδικασία της πέψης, επειδή τα 

μεγάλα μόρια των πρωτεϊνών, των πολυσακχαριτών και των λιπών δεν μπορούν να 

περάσουν από τα τοιχώματα του εντέρου, να απορροφηθούν και να μεταφερθούν 

από το αίμα στα κύτταρα. 

Το πεπτικό  σύστημα αποτελείται από σειρά οργάνων που μοιάζουν με 

διαδοχικούς σωλήνες, οι οποίοι διατρέχουν το σώμα ,από το στόμα μέχρι την έδρα 

γι’ αυτό και χαρακτηρίζεται σαν πεπτικός σωλήνας . 

 Στη διαδικασία της πέψης μετέχουν οι σιελογόνοι αδένες, η χολή και το 

πάγκρεας τα οποία δεν ανήκουν στο πεπτικό σύστημα .Η διαδικασία της πέψης 

περιλαμβάνει σειρά μηχανικών και χημικών κατεργασιών. 

 Στις μηχανικές κατεργασίες περιλαμβάνονται: 

 1) η μάσηση  

  2)η ανάμιξη της τροφής με το γαστρικό υγρό που γίνεται με συσπάσεις 

του    στομαχιού  

3) η ανάμιξη της τροφής με τα πεπτικά υγρά και η προώθηση της από το 

λεπτό προς το παχύ έντερο . 

 Τέλος, στις χημικές κατεργασίες περιλαμβάνονται οι υδρολύσεις  

ορισμένων θρεπτικών υλών της τροφής προς απλούστερες ενώσεις οι οποίες 

απορροφούνται εύκολα από το έντερο. Με τις χημικές κατεργασίες της πέψης οι 

πολυσακχαρίτες μετατρέπονται σε μονοσακχαρίτες ,οι πρωτεΐνες σε αμινοξέα και οι 

λιπαρές ύλες σε λιπαρά οξέα και γλυκερίνη ή  μονογλυκερίδια  . 

  

Πέψη στο στόμα  
Όταν  τρώγεται η τροφή με τη μάσηση περιορίζεται το μέγεθος  των 

σωματιδίων της, ενώ ταυτόχρονα εκκρίνονται από τους σιελογόνους αδένες 

ποσότητες σάλιου που αναμιγνύεται καλά με την τροφή και έτσι καταπίνεται 
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ευκολότερα. Η έκκριση του σάλιου γίνεται ύστερα από διάφορα ερεθίσματα. Το 

σάλιο είναι ένα ελαφρά όξινο αραιό υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα σε στερεά 

συστατικά 1% περίπου. 

 Η σημασία του σάλιου για την πέψη :  

1) Διυγραίνει  την τροφή κατά την μάσηση  για να διευκολυνθεί η 

κατάποση ,κατά κύριο λόγο των στερεών τροφών. 

2) Διαλύει ορισμένες  υδατοδιαλυτές γευστικές ενώσεις της τροφής οι 

οποίες στη  συνέχεια διεγείρουν τα γευστικά νεύρα και έτσι προκαλείται η αίσθηση 

της γεύσης . 

 3) Αρχίζει, με την πτυαλίνη την υδρόλυση του αμύλου προς μαλτόζη .Από 

το στόμα η τροφή προωθείται μέσω του οισοφάγου προς το στομάχι. 

 

Πέψη στο στομάχι  
Το στομάχι μπορεί να θεωρηθεί σαν προσωρινή αποθήκη της τροφής . 

Ειδικοί αδένες του στομαχιού εκκρίνουν το γαστρικό υγρό που περιέχει τα ένζυμα 

πεψίνη και ρεννίνη  καθώς και υδροχλωρικό οξύ που προκαλούν μερική πέψη. Η 

έκκριση του γαστρικού υγρού, βρίσκεται κάτω από τον έλεγχο του νευρικού 

συστήματος. Επίσης οι κινήσεις του στομάχου επηρεάζονται από διάφορους 

ψυχολογικούς παράγοντες. 

 

Πέψη στο λεπτό έντερο   
Το κύριο στάδιο της πέψης αρχίζει με την είσοδο της τροφής στο λεπτό 

έντερο  μήκους 6-7μέτρων  αμέσως μετά, αρχίζει  η ροή των πεπτικών υγρών από 

τρείς πηγές το συκώτι που εκκρίνει τη χολή, η οποία αποθηκεύεται προσωρινά στη 

χοληδόχο κύστη, το πάγκρεας  που εκκρίνει το παγκρεατικό υγρό και τα εσωτερικά 

τοιχώματα του λεπτού εντέρου από τα οποία εκκρίνεται το εντερικό υγρό. 

Τα τρία αυτά πεπτικά υγρά εκκρίνονται ταυτόχρονα με την είσοδο της τροφής στο  

λεπτό  έντερο, έχουν αλκαλική αντίδραση και εξουδετερώνουν την οξύτητα που 

απόκτησε  η τροφή με την κατεργασία που υποβλήθηκε στο στομάχι.  
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 Πέψη στο παχύ έντερο  
 Τέσσερις περίπου ώρες μετά τη λήψη ενός γεύματος, η ποσότητα της 

τροφής που δεν υποβλήθηκε στη διαδικασία της πέψης και δεν απορροφήθηκε από 

το λεπτό  έντερο περνάει σε ένα ευρύτερο σωλήνα, μικρότερου μήκους από το 

λεπτό έντερο, το παχύ έντερο. Εδώ, δεν παράγονται από τον οργανισμό νέα ένζυμα, 

αλλά  το παχύ έντερο περιέχει αριθμό μικροοργανισμών οι οποίοι μπορούν να 

προσβάλλουν ένα μέρος των μη πεπτόμενων  ουσιών, όπως είναι η κυτταρίνη, με τα 

δικά τους ένζυμα και  να προκαλέσουν την μερική τους διάσπαση. 

                                                                                                                                                                  

ΓΕΥΣΗ  

Η γεύση χαρακτηρίζεται ως η αίσθηση που προκαλεί την προσωρινή 

ευτυχία. Επίσης  αναμειγνύεται με τις άλλες αισθήσεις, προσφέροντας παρηγοριά, 

όταν κάποια άλλη αίσθηση λείπει. Ακόμη είμαστε πιο ευαίσθητοι στον πόνο παρά 

στην ευχαρίστηση, γι΄ αυτό  τα ξινά και τα πικρά  εύκολα γίνονται ανυπόφορα ενώ 

δυσκολευόμαστε να διαβαθμίσουμε τις νόστιμες τροφές, καθώς θεωρούμε την 

απόσταση μεταξύ του  “καλού” και του “έξοχου” εξαιρετικό μικρό . 

 Από επιστημονική άποψη ,παράλληλα με την όσφρηση  ,έχουν επίσης 

σημειωθεί  μεγάλες πρόοδοι στην κατανόηση του μηχανισμού της γεύσης. 

 Το επιφορτισμένο για την ανίχνευση των γευστικών ερεθισμάτων  όργανο 

είναι η γλώσσα ,στην οποία υπάρχουν ξεχωριστές περιοχές για την αναγνώριση της 

καθεμιάς από τις τέσσερις βασικές γεύσης  -το γλυκό , το αλμυρό το ξινό και το 

πικρό. Βέβαια ,οι γευστικές εντυπώσεις μας από κάποια τροφή δεν περιορίζονται σε 

τόσο στενούς ορίζοντες ,στην πραγματικότητα ,συμμετέχει και η όσφρηση και 

μάλιστα σε ποσοστό που εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει ως και το 80% . 

 

 Η νοστιμιά των τροφών  
Στην εποχή μας παρατηρείται αφθονία διαθέσιμων, τροφών, συχνά το 

ζητούμενο είναι η νοστιμιά τους και όχι η διατροφική τους αξία Στη νοστιμιά μιας 

φυσικής τροφής η ενός μαγειρεμένου φαγητού  πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν οι 

οσμές ,γι’αυτό  δεν απέχει πολύ από την αλήθεια η γνώμη ότι << τρώμε με την 

μύτη>> . Όταν τρώμε κάποιο άνοστο φρούτο η έλλειψη έστω   και ελαχίστων  από 
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τα κανονικά αρωματικά πτητικά του ουσιαστικού αρκεί για να υποβαθμίσει 

ουσιαστικά ,τη γευστική του ποιότητα. Μια εύλογη θεωρία συνδέει την παραγωγή 

των ενώσεων αυτών με τα ιχνοστοιχεία του εδάφους .Από έρευνες που έχουν 

διεξαχθεί σε ανώτερους ζωικούς οργανισμούς και στον άνθρωπο, έχει γίνει γνωστό 

ότι για την ομαλή διεξαγωγή των βιοχημικών αντιδράσεων είναι απαραίτητα 

αρκετά μέταλλα. Ο ρόλος τους είναι   να συνδυάζονται  με τα  ένζυμα .                 
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ 

1ο πείραμα: 

Ρίχνουμε ασπράδι αυγού μέσα σε νερό . 

Στους είκοσι (200C)  το νερό είναι διάφανο και το ασπράδι καταβυθίζεται. 

Στους είκοσι  πέντε (250C)   το ασπράδι αρχίζει να ανεβαίνει  προς την επιφάνεια 

του νερού . 

Στους τριάντα (300C)  το ασπράδι έχει γίνει κάτασπρο και έχει πήξει. 

Στους σαράντα (400C)  το νερό είναι πολύ θολό. 

Στους πενήντα (500C)  το νερό θολώνει περισσότερο. 

 

2ο πείραμα: 

Σε ένα μικρό δοχείο ρίχνουμε ασπράδι αυγού και σε ένα μεγαλύτερο νερό 

Στους είκοσι (200C)  το ασπράδι είναι διάφανο. 

Στους σαράντα (400C)  το ασπράδι αρχίζει να θολώνει . 

Στους εξήντα πέντε (650C)  το ασπράδι αρχίζει να πήζει. 

Στους εβδομήντα (700C)  το ασπράδι έχει ήδη πήξει. 

 

3ο πείραμα: 

Σε ένα μικρό δοχείο ρίχνουμε ασπράδι αυγού και σε ένα μεγαλύτερο νερό 

Στους είκοσι (200C)  το ασπράδι είναι διάφανο. 

Στους σαράντα (400C)  το ασπράδι αρχίζει να θολώνει . 

Στους εξήντα πέντε (650C)  το ασπράδι αρχίζει να πήζει. 

Στους εβδομήντα (700C)  το ασπράδι έχει ήδη πήξει. 

 

4ο πείραμα: 

Η περιεκτικότητα  των τροφίμων σε ελεύθερα οξέα προσδιορίζεται 

συνήθως με ογκομέτρηση 0,1 Ν διαλύματος καυστικού νατρίου ή καλίου. 
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Βαθμός οξύτητας : τα mL 1Ν αλκαλίου (  NaOH ή KOH) που απαιτούνται για 100  g     

τροφίμου. 

Αριθμός οξύτητας: τα mg υδροξειδίου του καλίου που απαιτούνται για 

εξουδετέρωση 1 g τροφίμου. 

Σε γαλακτικό οξύ %και προκειμένου για άλευρα σε θειικό οξύ %. 

Υλικά  

 Κωνική φιάλη των 100 mL 

 Διάλυμα καυστικού νατρίου 0,1Ν 

 Δείκτης φαινολοφθαλεΐνης¨ 

 Απιονισμένο νερό 

 Αναλυτικός ζυγός 

 

Διαδικασία 

Αναμειγνύουμε ποσότητα 10 g ομογενοποιημένου  δείγματος με 100 mL 

ζέοντος νερού και αφήνουμε σε ηρεμία για 30 min .Επιδιώκουμε πλήρη 

ομογενοποίηση και απελευθέρωση των οξέων. Ογκομετράμε με διάλυμα 0,1 Ν 

καυστικού νατρίου παρουσία δείκτη φαινολοφθαλεΐνης .Το πέρας της τιτλοδότησης 

έχει λάβει χώρα όταν έχουμε εμφάνιση σταθερού ροζ χρώματος (pH 8.3) 

 

Αρχική ένδειξη:6,9                     Δείγμα:10ml 

Τελική ένδειξη :8,2                     NAOH:0.5M 

nοξέος  =  n βάσης    

C=n/V↔n=C*V    

Επομένως έχουμε C οξέος *V οξέος  = C βάσης *V βάσης ↔ C οξέος= (C βάσης *V βάσης  )/ V οξέος  

↔ C οξέος=(0,5*1,3)/10↔ C οξέος=0,065 

 

 

5ο πείραμα: 

Η περιεκτικότητα  των τροφίμων σε ελεύθερα οξέα προσδιορίζεται 

συνήθως με ογκομέτρηση 0,1 Ν διαλύματος καυστικού νατρίου ή καλίου. 
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Βαθμός οξύτητας : τα mL 1Ν αλκαλίου (  NaOH ή KOH) που απαιτούνται για 100  g     

τροφίμου. 

Αριθμός οξύτητας: τα mg υδροξειδίου του καλίου που απαιτούνται για 

εξουδετέρωση 1 g τροφίμου. 

Σε γαλακτικό οξύ %και προκειμένου για άλευρα σε θειικό οξύ %. 

Υλικά  

 Κωνική φιάλη των 100 mL 

 Διάλυμα καυστικού νατρίου 0,1Ν 

 Δείκτης φαινολοφθαλεΐνης¨ 

 Απιονισμένο νερό 

 Αναλυτικός ζυγός 

 

Διαδικασία 

 Αναμειγνύουμε ποσότητα 10 g ομογενοποιημένου  δείγματος με 100 mL 

ζέοντος νερού και αφήνουμε σε ηρεμία για 30 min .Επιδιώκουμε πλήρη 

ομογενοποίηση και απελευθέρωση των οξέων. Ογκομετράμε με διάλυμα 0,1 Ν 

καυστικού νατρίου παρουσία δείκτη φαινολοφθαλεΐνης .Το πέρας της τιτλοδότησης 

έχει λάβει χώρα όταν έχουμε εμφάνιση σταθερού ροζ χρώματος (pH 8.3) 

 

Αρχική ένδειξη:4,2                       Δείγμα:10ml 

Τελική ένδειξη :10,5                     NAOH:0.1M 

nοξέος  =  n βάσης    

C=n/V↔n=C*V    

Επομένως έχουμε C οξέος *V οξέος  = C βάσης *V βάσης ↔ C οξέος= (C βάσης *V βάσης  )/ V οξέος   

↔ C οξέος=(0,1*6,3)/10↔ C οξέος=0,063  

 

6ο πείραμα: 

Η περιεκτικότητα  των τροφίμων σε ελεύθερα οξέα προσδιορίζεται συνήθως με 

ογκομέτρηση 0,1 Ν διαλύματος καυστικού νατρίου ή καλίου. 

Βαθμός οξύτητας: τα mL 1Ν αλκαλίου (  NaOH ή KOH) που απαιτούνται για 100  g     

τροφίμου. 



 

17 

 

Αριθμός οξύτητας: τα mg υδροξειδίου του καλίου που απαιτούνται για 

εξουδετέρωση 1 g τροφίμου. 

Σε γαλακτικό οξύ %και προκειμένου για άλευρα σε θειικό οξύ %. 

Υλικά  

 Κωνική φιάλη των 100 mL 

 Διάλυμα καυστικού νατρίου 0,1Ν 

 Δείκτης φαινολοφθαλεΐνης¨ 

 Απιονισμένο νερό 

 Αναλυτικός ζυγός 

 

 

 

Διαδικασία 

Αναμειγνύουμε ποσότητα 10 g ομογενοποιημένου  δείγματος με 100 mL 

ζέοντος νερού και αφήνουμε σε ηρεμία για 30 min .Επιδιώκουμε πλήρη 

ομογενοποίηση και απελευθέρωση των οξέων. Ογκομετράμε με διάλυμα 0,1 Ν 

καυστικού νατρίου παρουσία δείκτη φαινολοφθαλεΐνης .Το πέρας της τιτλοδότησης 

έχει λάβει χώρα όταν έχουμε εμφάνιση σταθερού ροζ χρώματος (pH 8.3) 

 

Αρχική ένδειξη:10,5                       Δείγμα:10ml 

Τελική ένδειξη :16,9                      NAOH:0.1M 

nοξέος  =  n βάσης    

C=n/V↔n=C*V    

Επομένως έχουμε C οξέος *V οξέος  = C βάσης *V βάσης ↔ C οξέος= (C βάσης *V βάσης  )/ V οξέος   

↔ C οξέος=(0,1*6,4)/10↔ C οξέος = 0,064 

 

7ο πείραμα: 

Η περιεκτικότητα  των τροφίμων σε ελεύθερα οξέα προσδιορίζεται 

συνήθως με ογκομέτρηση 0,1 Ν διαλύματος καυστικού νατρίου ή καλίου. 

Βαθμός οξύτητας : τα mL 1Ν αλκαλίου (  NaOH ή KOH) που απαιτούνται για 

100  g     τροφίμου. 
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Αριθμός οξύτητας: τα mg υδροξειδίου του καλίου που απαιτούνται για 

εξουδετέρωση 1 g τροφίμου. 

Σε γαλακτικό οξύ %και προκειμένου για άλευρα σε θειικό οξύ %. 

Υλικά  

 Κωνική φιάλη των 100 mL 

 Διάλυμα καυστικού νατρίου 0,1Ν 

 Δείκτης φαινολοφθαλεΐνης¨ 

 Απιονισμένο νερό 

 Αναλυτικός ζυγός 

 

Διαδικασία 

Αναμειγνύουμε ποσότητα 10 g ομογενοποιημένου  δείγματος με 100 mL ζέοντος 

νερού και αφήνουμε σε ηρεμία για 30 min .Επιδιώκουμε πλήρη ομογενοποίηση και 

απελευθέρωση των οξέων. Ογκομετράμε με διάλυμα 0,1 Ν καυστικού νατρίου 

παρουσία δείκτη φαινολοφθαλεΐνης. Το πέρας της τιτλοδότησης έχει λάβει χώρα 

όταν έχουμε εμφάνιση σταθερού ροζ χρώματος (pH 8.3) 

 

Αρχική ένδειξη:16,9                       Δείγμα:10ml 

Τελική ένδειξη :23,3                      NAOH:0.1M 

nοξέος  =  n βάσης    

C=n/V↔n=C*V    

Επομένως έχουμε C οξέος *V οξέος  = C βάσης *V βάσης ↔ C οξέος= (C βάσης *V βάσης  )/ V οξέος   

↔ C οξέος=(0,1*6,4)/10↔ C οξέος=0,064 
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ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ-ΑΛΕΥΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

Είδη δημητριακών/ Μορφολογία κόκκων 

Ορισμός και Πληροφορίες 
 Τα δημητριακά ή σιτηρά είναι αποξηραμένοι ώριμοι καρποί ορισμένων 

φυτών της οικογένειας των αγρωστωδών, πρακτικά απαλλαγμένοι από προσμίξεις 

ξένων υλών.  

Τα κυριότερα αυτών είναι το σιτάρι, η σίκαλη, το καλαμπόκι, το ρύζι, το 

κριθάρι, η βρώμη και το σόργο.  

Τα δημητριακά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη διατροφή του ανθρώπου 

για πολλούς λόγους, οι κυριότεροι εκ των οποίων είναι οι εξής: 

Α. Η καλλιέργεια τους είναι εύκολη συγκριτικά με άλλα προϊόντα και 

μπορούν να συντηρηθούν για αρκετό χρονικό διάστημα.   

Β. Είναι πρώτες ύλες για την παρασκευή τροφίμων με μεγάλη θρεπτική 

αξία και προσιτό κόστος. 

Γ. Χρησιμοποιούνται ως τροφή για τα ζώα που μας παρέχουν τρόφιμα 

μεγάλης διατροφικής αξίας. 

Οι ουσίες που συμβάλλουν περισσότερο (από ποσοτικής άποψης) στη 

σύσταση των δημητριακών είναι το άμυλο, οι πρωτεΐνες και το νερό. Τα δημητριακά 

είναι από τις καλύτερες πηγές βιταμινών Β,Ε και ανόργανων αλάτων. Παρ’ ότι έχουν 

μεγάλη θερμιδική απόδοση, με το άλεσμα και διάφορες επεξεργασίες μεγάλο 

μέρος αυτής της ενέργειας και των θρεπτικών συστατικών καταστρέφεται. 

 

  Αλεύρι 
Το αλεύρι παράγεται από την άλεση του σιταριού. Οι ιδιότητες που 

εμφανίζουν τα διάφορα είδη του αλευριού καθορίζονται ανάλογα με την ποικιλία 

του σιταριού. Οι χημικές ενώσεις που συμβάλλουν στη σύσταση του αλευριού είναι 

οι διάφορες πρωτεΐνες (Αλβουμίνες, Γλοβουλίνες και πρωτεΐνες της γλουτένης, 

δηλαδή Γλιαδίνες και Γλουτενίνες), ένζυμα, υδατάνθρακες (άμυλο, κυτταρίνη, 

πεντοζάνες, δεξτρίνες και απλά σάκχαρα), λιπίδια, βιταμίνες και ανόργανα 
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συστατικά. Η σημαντικότερη διαφορά των γλιαδινών από τις γλουτενίνες είναι το 

μοριακό τους βάρος, αλλά και ο τύπος δισουλφιδικών δεσμών (στις γλιαδίνες 

εμφανίζονται ενδομοριακοί ενώ στις γλουτενίνες ενδο-και διαμοριακοί). Το άμυλο 

συμβάλλει στην σύσταση του αλευριού σε ποσοστό 76-80% όταν η μάζα είναι 

ξηραμένη. 

 

 

  Ρόλος και συμπεριφορά των συστατικών του αλευριού στο 

ζυμάρι (αρτομάζα) 

 

Πρωτεΐνες  
Η σημαντικότερη συμβολή των πρωτεϊνών στη δημιουργία του ζυμαριού 

έχει σχέση με την ελαστικότητα της ζύμης. Η συνοχή και η ελαστικότητα του 

τρισδιάστατου δικτύου που δημιουργεί η γλουτένη βοηθούν ώστε οι φυσαλίδες 

που προέρχονται από τα αέρια που απελευθερώνονται  να διογκώνονται χωρίς να 

καταστρέφουν την αρτομάζα. Κατά τη ζύμωση αρχικά απορροφάται ορισμένη 

ποσότητα νερού από την γλουτένη, η οποία είναι περίπου διπλάσια του βάρους της. 

Έτσι σχηματίζεται το συνεχές δίκτυο της γλουτένης. 

 

Λιπίδια   
Στο δίκτυο της γλουτένης περιέχονται περίπου 8% λίπος όταν η μάζα είναι 

ξηραμένη, μεγάλο ποσοστό συγκριτικά με το λίπος που περιέχεται στο αλεύρι. Αυτό 

οφείλεται στην ιδιότητα που εμφανίζει η γλουτένη να απορροφά λίπος κατά τη 

ζύμωση. Παρόλο που η ελαστικότητα του ζυμαριού εναπόκειται στη δράση των 

πρωτεϊνών, η ιδιότητα  των μακρομορίων της ζύμης να εμφανίζουν ολισθηρότητα 

οφείλεται στα λιπίδια της λιποπρωτεΐνης. Επιπλέον η αρτοποιητική ικανότητα του 

αλευριού είναι αποτέλεσμα της δράσης των πολικών λιπιδίων, ενώ τα μη πολικά 

λιπίδια δεν συμβάλλουν σημαντικά σε αυτήν. 
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Υδατάνθρακες 
Κατά τη διάρκεια της θέρμανσης της αρτομάζας αφαιρείται το νερό από τη 

γλουτένη, επομένως τα αέρια που παράγονται μέσα στην αρτομάζα 

απελευθερώνονται στο εξωτερικό περιβάλλον. Ο ρόλος των πεντοζανών είναι  να 

βοηθούν στη σκληρότητα της ζύμης. Τέλος, η διαφορά ανάμεσα στις διαλυτές και 

τις αδιάλυτες πεντοζάνες είναι ότι οι πρώτες αντιδρούν με τις πρωτεΐνες που δεν 

συμβάλλουν σημαντικά στην Παρασκευή της ζύμης ενώ οι δεύτερες  με αυτές που 

είναι αρκετά χρήσιμες.  

 

Κατεργασία προϊόντος 

             Η πρόσληψη των αλευριών επιτυγχάνεται μέσω της διαδικασίας 

κατεργασίας του σιταριού η οποία περιλαμβάνει τα εξής στάδια: το 

κοντισιονάρισμα, την άλεση, τη λεύκανση και την πρόσθεση ουσιών για τη 

βελτίωση του προϊόντος.   

 

Κοντισιονάρισμα 
Με τον όρο κοντισιονάρισμα δηλώνεται η επεξεργασία του σιταριού σε 

συνθήκες υγρασίας για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με σκοπό την 

καλυτέρευση:  

1. της ικανότητας του σιταριού να αλέθεται κατά τη διαδικασία της 

αλευροποίησης πετυχαίνοντας με αυτόν τον τρόπο την κατανομή της υγρασίας σε 

όλη την επιφάνεια του κόκκου και τη χαλάρωση του φλοιού από τον πυρήνα 

(ενδοσπέρμιο) 

2. της ικανότητας του σιταριού στην παρασκευή του άρτου 

επηρεάζοντας την ποιότητα της γλουτένης όπως για παράδειγμα την ελαστικότητα 

της. 

 

Άλεση - Αεροδιαχωρισμός   
Η διαδικασία της άλεσης περιλαμβάνει δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο 

αφορά το κομμάτιασμα του κόκκου ενώ το δεύτερο είναι αυτό της κυρίως άλεσης. 

Ο βαθμός άλεσης δηλαδή ο βαθμός μεταβολής του κόκκου σε αλεύρι είναι αυτός 
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που καθορίζει την ποσότητα που θα δημιουργηθεί και πόσο σκούρο θα είναι το 

προϊόν. Μικρός βαθμός άλεσης συνεπάγεται χαμηλό τύπο αλεύρου. Ο 

προσδιορισμός του τύπου αλεύρου γίνεται με την καύση του σε 910° C. Μπορούμε 

να διακρίνουμε με βάση το βαθμό άλεσης τα άλευρα  τύπου 55%   (πολυτελείας), 

70% (κοινό), 85%, 90% (πιτυρούχο) κ.ά. 

Το αλεύρι που προσλαμβάνεται ύστερα από την αλευροποίηση περιέχει 

κόκκους αμύλου, μικρά τεμάχια πρωτεΐνης σε σχήμα τριγώνου, κύτταρα 

ενδοσπερμίου και συνδυασμούς τεμαχιδίων πρωτεΐνης και αμύλου. 

 

Λεύκανση – Πρόσθεση βελτιωτικών   
Για την καλύτερη απόδοση του αλευριού στην παρασκευή καλής 

ποιότητας άρτου, σημαντικό ρόλο παίζει ο χρόνος αποθήκευσης του προϊόντος. Ο 

περιορισμός του απαιτούμενου χρόνου επιτυγχάνεται με την προσθήκη 

βελτιωτικών ουσιών όπως βρωμικό κάλι, ασκορβικό οξύ αλλά και ουσιών με 

λευκαντικές ιδιότητες και ποικίλων υδροξειδίων. 

 

Διογκωτικοί παράγοντες 
Οι παράγοντες που συμμετέχουν στην κατεργασία του προϊόντος έχοντας 

ως ρόλο τη διόγκωση του είναι οι ζύμες, η μαγιά, τα baking powders, άλατα όπως 

NH4HCO3 και ο αέρας. 

Στη βιομηχανία των αρτοσκευασμάτων γίνεται συχνά χρήση της 

αρτοποιητικής μαγιάς (ή μαγιά της μπύρας), οι σπόροι της οποίας 

προσλαμβάνονται από την καλλιέργεια του Saccuromices cerevisioce. Η μαγιά αυτή 

διαθέτει ξεχωριστή μυρωδιά, κίτρινο χρώμα, αποτελείται από 70-72% νερό και η 

διατήρησή της προϋποθέτει χαμηλές θερμοκρασίες. Παρόλα αυτά μπορεί να 

συναντήσουμε και τύπους ψωμιού που παρασκευάζονται χωρίς μαγιά, αλλά με 

διογκωτικά άλευρα, τα baking powders. Τα baking powders διακρίνονται σε τρεις 

τύπους: τα φωσφορικά άλατα, τα άλατα αργιλίου και τα τρυγικά άλατα και κατά την 

ανάμειξή τους με το νερό και τη θέρμανσή τους απελευθερώνουν διοξείδιο του 

άνθρακα.       
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Άρτος 

Άρτος ονομάζεται το προϊόν που προκύπτει από το ψήσιμο σε φούρνους 

θερμοκρασίας 200-250° C, της μάζας που είναι μείγμα αλευριού, πόσιμου νερού, 

μαγειρικού άλατος και ενός διογκωτικού παράγοντα όπως πιεστής ή όξινης ζύμης, 

μαγιάς κ.τ.λ. Η συμμετοχή ενός διογκωτικού παράγοντα στη διαδικασία 

παρασκευής του άρτου είναι αναγκαία καθώς η απουσία του έχει ως αποτέλεσμα 

την παρασκευή συμπαγούς, υγρού και δυσκολοχώνευτου ψωμιού. Τα διογκωτικά 

μέσα με τον σχηματισμό μικρών κοιλοτήτων στην ψίχα δημιουργούν προϋποθέσεις 

για ένα καλής ποιότητας ψωμί.    

Τα μόρια της πρωτεΐνης του αλεύρου συνδέονται μεταξύ τους 

σχηματίζοντας μια ¨σφιχτή¨ ελικοειδή μορφή που προκύπτει εξαιτίας των δεσμών 

υδρογόνου, αλάτων και των δισουλφιδικών δεσμών. Ύστερα από την ανάμειξη με το 

νερό κάποιοι από τους δεσμούς αυτούς χαλαρώνουν και η πρωτεΐνη αλλάζει μορφή 

(¨ξεδιπλώνει¨). Παράλληλα, ο σχηματισμός καινούριων δεσμών συμβάλλει στη 

δημιουργία μιας μάζας που έχει πλαστικές ιδιότητες. Με τη ζύμωση που ακολουθεί 

τα μόρια του αμύλου υγροποιούνται με τη γλουτένη να αποκτά μεγαλύτερη 

ελαστικότητα. Η διαδικασία συνεχίζεται μέσα στο φούρνο, όπου λόγω των υψηλών 

θερμοκρασιών τα ένζυμα καταστρέφονται ενώ υπάρχουν απώλειες υγρασίας και 

διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από τη ζύμη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την πήξη της 

γλουτένης και το ¨φούσκωμα¨ και σπάσιμο του αμύλου. Στη συνέχεια, η ξηρή 

θερμοκρασία βοηθά στη μετατροπή του αμύλου σε δεξτρίνη και του αποδίδει καφέ 

χρώμα και γλυκιά γεύση (κόρα του ψωμιού).  

 

               Τεχνικές και τεχνολογία επεξεργασίας των σιτηρών                        

κατά τη Νεολιθική εποχή 

Η ανάγκη κατανάλωσης των σιτηρών κατά τη Νεολιθική εποχή οδήγησε 

στην ανάπτυξη τεχνικών επεξεργασίας μέσα στο πλαίσιο των οικοτεχνικών 

δραστηριοτήτων που λάμβαναν μέρος στο σπίτι και άλλους ευρύτερους χώρους 

κοντά σε αυτό. Αρχαιολογικά ευρήματα όπως λίθινα εργαλεία, ανθρωπόμορφα 

ειδώλια και τροφοπαρασκευαστικές κατασκευές αποτελούν αξιόλογες πηγές 
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πληροφοριών για την αποφλοίωση, την άλεση, το ζύμωμα και το ψήσιμο του άρτου. 

Με στόχο τη σωστότερη αξιοποίηση των σιτηρών στη διατροφή του, ο άνθρωπος 

της Νεολιθικής εποχής συστηματοποιεί, εξελίσσει και δίνει οριστική μορφή στη 

διαδικασία κατεργασίας των σιτηρών. 

Η αφαίρεση του φλοιού των σιτηρών ήταν αναγκαία λόγω της 

καλλιέργειας πρωτόγονων ειδών που διέθεταν δυσκολοχώνευτο με συμπαγή 

σύσταση κέλυφος. Η διαδικασία της αποφλοίωσης περιλάμβανε το «καψάλισμα» 

και το «κοπάνισμα» των καρπών. Πολύ πιθανόν στην αρχή να έβαζαν τους καρπούς 

σε ζεστό φούρνο για να ανοίξει το κέλυφός τους και στη συνέχεια να τους χτύπαγαν 

σε γουδιά, ώστε να αποσπαστεί ο φλοιός. Η διαδικασία αυτή έκανε τους καρπούς 

εύγευστους και εύκολους στην πέψη ενώ παράλληλα βοηθούσε στην ελάττωση 

απωλειών αλεύρου κατά την αλευροποίηση. Η άλεση ενδεχομένως 

πραγματοποιούνταν σε μυλόλιθους παλινδρομικής κίνησης. 
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Πειράματα 

Πείραμα 1ο: ‘’ Προσδιορισμός βάρους 1000 κόκκων ’’ 
Βήμα 1ο:  Αρχικά, μετρήσαμε 4 εκατοντάδες σπόρων σιταριού και τις 

ζυγίσαμε:  Α’ ομάδα → 5,25 g 

      Β’ ομάδα → 4,92 g 

      Γ’ ομάδα → 5,11 g 

     Δ’ ομάδα → 5,32 g 

 

Βήμα 2ο: Στη συνέχεια μετατρέψαμε τις μάζες αυτές σε ποσότητα 1000 

κόκκων. Έτσι προέκυψε: Α’ ομάδα → 52,5 g 

                               Β’ ομάδα → 49,2 g 

                               Γ’ ομάδα → 51,1 g 

                              Δ’ ομάδα → 53,2 g 

 

Βήμα 3ο: Υπολογίσαμε το μέσο όρο των μαζών των κόκκων:   

mολικό  = 52,5 + 49,2 + 51,1 + 53,2 = 206 g 

Μ.Ο. = 206 : 4 = 51,5 g 

 

Βήμα 4ο: Υπολογίσαμε το 6% της μέσης μάζας των κόκκων και, τέλος, τη 

συγκρίναμε με τη διαφορά ανάμεσα στη μεγαλύτερη και τη μικρότερη μάζα, 

σύμφωνα με τις τέσσερις πρώτες μετρήσεις. 

6% → 3,09 g  

Διαφορά: 53,2 g – 49,2 g = 4 g  

Συμπέρασμα: Εφόσον το 6%  της μέσης μάζας των κόκκων είναι μικρότερη 

ποσότητα από τη διαφορά μεταξύ της μεγαλύτερης και της μικρότερης μάζας, 

ισχύει ότι το αρχικό δείγμα των κόκκων είναι αντιπροσωπευτικό για το βάρος 1000 

κόκκων. 
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Πείραμα 2ο: ‘’ Προσδιορισμός υγρής γλουτένης σε όλα τα 

άλευρα ‘’  

Βήμα 1ο: Μετρήσαμε τις μάζες τριών διαφορετικών ειδών αλευριού: 

20 g καλαμποκάλευρο 

20 g σκληρό αλεύρι  

20 g χωριάτικο αλεύρι  

 

Βήμα 2ο: Προσθέσαμε 10 ml νερού και ζυμώσαμε μέχρι να δημιουργηθεί 

μία ομοιόμορφη αρτομάζα. 

 

Βήμα 3ο: Μετρήσαμε τις μάζες των τριών διαφορετικών ζυμών: 

25 g ζύμης καλαμποκάλευρου 

23 g ζύμης σκληρού αλευριού 

24 g ζύμης χωριάτικου αλευριού 

 

Βήμα 4ο: Στη συνέχεια, τοποθετήσαμε τις ζύμες κάτω από το νερό και τις 

μαλάξαμε για αρκετή ώρα ώστε να απομακρυνθεί όσο μεγαλύτερη ποσότητα 

αμύλου γινόταν. 
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Βήμα 5ο: Τέλος, μετρήσαμε τη μάζα της γλουτένης που είχε απομείνει σε 

καθεμία από τις αρτομάζες: 

15 g καλαμποκάλευρο 

14 g σκληρό αλεύρι 

14 g χωριάτικο αλεύρι 

 

Συμπέρασμα: Το ποσό της υγρής γλουτένης στα διάφορα είδη αλεύρων: 

75% υγρής γλουτένης στο καλαμποκάλευρο 

70% υγρής γλουτένης στο σκληρό αλεύρι 

70% υγρής γλουτένης στο χωριάτικο αλεύρι 
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Milky Girls 

 

 

 

Ηλέκτρα Αθανασίου 

Έλλη Θεοδώρου 

Δώρα Πανταζή  
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ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

 

Γενικές πληροφορίες για το γάλα 

Στον ορισμό «γάλα και προϊόντα γάλακτος» περιλαμβάνεται μέγάλος 

αριθμός προϊόντων που κυκλοφορούν στον χώρο της αγοράς. Για να 

κατασκευαστούν όλα αυτά τα προϊόντα πρώτη ύλη είναι το γάλα.  

 

Ορισμός  
Θρεπτικό υγρό έκριμμα των γαλακτοφόρων αδένων 

των θηλικών θηλαστικών που αποτελεί φυσική τροφή όλων 

των νεογνών για ένα χρονικό διάστημα μετά τη γέννησή τους. 

Οι θρεπτικές ανάγκες των νεογνών κάθε είδους ζώου, 

διαφέρουν μεταξύ τους, γι’ αυτό το λόγο και η σύσταση του 

γάλακτος διαφέρει από πηγή. 

 

Παράγοντες σύστασης γάλακτος  
1. ράτσα 

2. ηλικία 

3. ώρα άμελξης 

4. εποχή 

5. είδος διατροφής  

6. κατάσταση υγείας  

 

Σύσταση γάλακτος αγελάδας 

Α. Λίπος 
Το λίπος του γάλακτος αποτελείται σε ποσοστό 98-99% από τριγλυκερίδια, 

ενώ στο υπόλοιπο αποτελείται από διγλυκερίδια, μονογλυκερίδια, φωσφολιποειδή, 

καροτινοειδή και λιποδιαλυτές βιταμίνες Α,D,Ε και Κ. Μια από τις πιο 

χαρακτηριστικές ιδιότητες του γάλακτος είναι ότι τα σφαιρίδια του λίπους του 
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συσσωρεύονται και «ανεβαίνουν» προς την επιφάνεια του προΐόντος.Αυτή η 

ιδιότητά του ονομάζεται αποκορύφωση και ως αποτέλεσμα ακολουθεί ο 

σχηματισμός της λεγόμενης «κρέμας» του γάλακτος. 

 

Β.Πρωτεΐνες 
Από το γάλα προκύπτουν τρεις κυρίως πρωτεΐνες: η καζεΙνη, η 

γαλακταλβουμίνη και η γαλακατογλοβουλίνη, οι οποίες στην αρχή θεωρήθηκαν σαν 

καθαρές πρωτεΐνες ενώ αργότερα αποδείχτηκε πως η καθεμιά από αυτές 

αποτελείται από πολλές περισσότερες. 

 

1.Καζεΐνη 

Η καζεΐνη  αντιστοιχεί στα 78% περίπου του συνολικού αζώτου του  

γάλακτος και είναι μια σύνθετη πρωτεΐνη,η οποία το μόριό της αποτελείται από 

φωσφορικό οξύ, ασβέστιο και μικρή ποσότητα υδατανθράκων. Την συναντάμε στο 

γάλα με την μορφή του καζεΐνικού ασβεστίου και καταβυθίζεται εύκολα στο 

ισοηλεκτρικό της σημείο. Ακόμη, πήζει με την προσθήκη της πρωτεάσης ρεννίνης. 

 

2.Πρωτεΐνες του ορού γάλακτος 

«Ορός του γάλακτος» ονομάζεται το υγρό που παραμένει μετά την 

καταβύθιση της καζεΐνης στο γάλα. Οι πρωτεΐνες του ορού του γάλακτος είναι η 

γαλακτογλοβουλίνες και οι γαλακταλβουμίνες. 

 

α) Γαλακτογλοβουλίνες. Διαλύονται δύσκολα στο νερό αλλά όχι τόσο 

δύσκολα στα αραιά ουδέτερα διαλύματα των αλάτων. Επίσης, πήζουν κατά την 

θέρμανση και όχι με την ρεννίνη. 

 

β) Γαλακταλβουμίνες. Διαλύονται και στο νερό και στα αραιά ουδέτερα 

διαλύματα των αλάτων. Πήζουν κατά 10% στη θερμοκρασία της παστερίωσης και 

κατά 100% στη θερμοκρασία του βρασμού,ενώ,όπως και οι γαλακτογλοβουλίνες, 

δεν πήζουν με την ρεννίνη. 
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Γ.Υδατάνθρακες –Λακτόζη 
Η λακτόζη ή αλλιώς γαλακτοσάκχαρο είναι το κύριο σάκχαρο που 

συναντάμε στο γάλα των θηλαστικών και αποτελείται από 1 μόριο γαλακτόζης και 1 

μόριο γλυκόζης. Οι σπουδαιότερες από τις ιδιότητες της λακτόζης είναι: η εύκολη 

κρυστάλλωση, η μικρή διαλυτότητα και γλυκύτητα και ο πολυστροφισμός. 

Δ.Ένζυμα 
Τα ένζυμα του γάλακτος είναι η αλκαλική φωσφατάση, η λιπάση και η 

πρωτεάση. 

 

Ε.Ανόργανα συστατικά και τέφρα 
Η τέφρα αποτελείται από Ν, Κ, Ca, Mg, Fe, P και S. Τα ανόργανα άλατα 

είναι PO4
3-,Cl-, κιτρικά καθώς και εκείνα του K,Na,Ca,Mg. 

 

ΣΤ.Βιταμίνες 
Οι λιποδιαλυτές βιταμίνες είναι συστατικά του λίπους στο γάλα(A,D,E,K), 

ενώ οι B και C συναντιούνται στην υγρή φάση του γάλακτος. 

 

 

Κατεργασίες γάλακτος 

Το γάλα  είναι ένα από τα προϊόντα που μπορούν να αλλοιωθούν με πλέον 

εύκολο τρόπο και συνεπώς πρέπει να υποστεί κατεργασία ώστε να προστατευτεί 

από τους διάφορους μικροοργανισμούς. Οι κατεργασίες που υφίσταται το γάλα 

είναι η παστερίωση, η αποστείρωση, η ομογενοποίηση, η αφυδάτωση και η 

κατάψυξη και άλλες. 

 

Α. Θερμικές κατεργασίες 

Το γάλα είναι απαραίτητο να παστεριώνεται για να καταστρέψει τους 

παθογόνους μικροοργανισμούς που βρίσκουν το γάλα ως ιδανικό θρεπτικό υλικό. 
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Η αποστείρωση προσφέρει στο γάλα την σταθερότητα που χρειάζεται  

ώστε να διατηρείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς να χρειαστεί να το 

ψύξουμε ενώ ταυτόχρονα καταστρέφει και όλους τους μικροοργανισμούς του. 

 

Β. Ομογενοποίηση 

Η ομογενοποίηση έχει σκοπό την σταθερότητα της λιπαρής φάσης του 

γάλακτος και προσφέρει πιο λευκό χρώμα, διαφορετική μυρωδιά, το καθιστά 

λιγότερο σταθερό ως προς την θερμοκρασία και πιο ευαίσθητο προς το φως. 

 

Γ. Αφυδάτωση και συμπύκνωση 

Κατά την αφυδάτωση και συμπύκνωση μειώνεται το νερό και μεγαλώνει η 

παρουσία των στερεών συστατικών του γάλακτος ανά μονάδα βάρους του. Η τελική 

ποσότητα νερού είναι το 1/2 ή το 1/3 της αρχικής. Σε περίπτωση που αφαιρέσουμε 

όλο το νερό δημιουργούμε σκόνη γάλακτος. Με τις δύο αυτές κατεργασίες 

μειώνεται ο όγκος του προϊόντος και αυξάνονται οι πιθανότητες να διατηρηθεί για 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 

 

Δ. Ψύξη και κατάψυξη 

Το γάλα έχει ως αρχική θερμοκρασία 33 και 37ο C. Για να μην αναπτυχθούν 

μικροοργανισμοί ψύχεται σε θερμοκρασία 0-4ο C. Κατά την ψύξη το γάλα δεν 

προστατεύεται από ψυχρόφιλους μικροοργανισμούς αλλά μπορεί να διατηρηθεί 

για 2 με 3 μόνο μέρες. Για να διατηρηθεί μέχρι 3-4 μήνες πρέπει, αφού 

ομογενοποιηθεί, να καταψυχθεί σε -15 έως -20οC.  

 

Θρεπτική αξία του γάλακτος 

Το γάλα είναι πηγή πρωτεϊνών, βιταμινών κυρίως 

της ριβοφλαβίνης καθώς και απαραίτητων στοιχείων για 

τον οργανισμό μας. Η πρωτεΐνη του γάλακτος περιέχει σε 

μεγάλο βαθμό λυσίνη ενώ το λίπος του μεγάλο ποσό 

http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://www.haniotika-nea.gr/website/pages_img/extra_75843_2.jpg&imgrefurl=http://www.haniotika-nea.gr/75843-%CE%97 %CE%98%CF%81%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE %CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B1 %CF%84%CE%BF%CF%85 %CE%93%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%82 .html&usg=__Ri7pOiJMlLaPgWscl19gTcqP6VI=&h=297&w=304&sz=14&hl=el&start=1&zoom=1&tbnid=Ah6JhhF1lI4PYM:&tbnh=113&tbnw=116&ei=gSGZT_zNJIycOva_6MgG&prev=/search?q=%CE%B8%CF%81%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B1+%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%82&um=1&hl=el&sa=N&gbv=2&tbm=isch&um=1&itbs=1
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κορεσμένων λιπαρών οξέων. Πολλές φυλές σήμερα αδυνατούν να απορροφήσουν 

λακτόζη, που είναι απαραίτητη για τον οργανισμό, εξαιτίας της έλλειψης λακτάσης. 

Η λακτόζη διασπάται από τη λακτάση αλλά σε περίπτωση που δεν υπάρχει αυτή η 

λακτόζη διασπάται από μικροοργανισμούς και έτσι παράγεται διοξείδιο του 

άνθρακα που προκαλεί προβλήματα στο έντερο.  
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Προϊόντα γάλακτος 

 

Α. Γάλα εβαπορέ (συμπυκνωμένο γάλα) 
Το γάλα εβαπορέ είναι αποτέλεσμα του νωπού γάλακτος αφού μέχρι και το 

μισό από τον αρχικό όγκο του συμπυκνώνεται. Αρχικά το θερμαίνουμε στους 32οC 

και το σουρώνουμε για να απομακρύνουμε οποιαδήποτε ξένη ύλη. Στην συνέχεια 

το προθερμαίνουμε και το συμπυκνώνουμε βράζοντάς το στους 43 με 57οC. 

Ακολουθεί ομογενοποίηση, ψύξη, συσκευασία και αποστείρωση. Τελικά, ψύχεται 

ξανά και αποθηκεύεται. Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία της συμπύκνωσης 

κάτι δεν γίνει σωστά στο γάλα μπορεί να παρουσιαστούν διάφορα προβλήματα 

όπως σκούρο χρώμα ή «καμένη» γεύση. Για να αποφύγουμε αυτά τα προβλήματα 

είναι απαραίτητο κατά τη συμπύκνωση και τη διατήρησή του να υπάρχουν χαμηλές 

θερμοκρασίες.  

 

Β. Σακχαρούχο συμπυκνωμένο γάλα  
Το σακχαρούχο συμπυκνωμένο γάλα παρασκευάζεται όπως και το γάλα 

εβαπορέ. Μέτα την προθέρμανση προσθέτουμε ζάχαρη σε μορφή αποστειρωμένου 

σιροπιού. Μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνεται ώστε να μην υπερθερμανθεί το γάλα, 

γεγονός που αποδίδει σκούρο χρώμα. Το σακχαρούχο συμπυκνωμένο γάλα 

αποτελείται από 8.5% λίπος, 8.2% πρωτεΐνες, 12.2% λακτόζη,42% σακχαρόζη, 1.7% 

τέφρα και 27.4% νερό. 

 

Γ. Γάλα σκόνη  
Το γάλα σκόνη δημιουργείται αφού ξηραίνεται σε ειδικές εγκαταστάσεις 

όπως καταιονιστήρες η τύμπανα. Το γάλα γίνεται διαυγές και υφίσταται 

συμπύκνωση μέχρι να φτάσει η περιεκτικότητά του σε στερεά συστατικά 40-50%. 

Ένα συνηθισμένο πρόβλημα που συναντάμε στο γάλα σκόνη είναι η έντονη 

μυρωδιά ψαριού και η μυρωδιά ή η γεύση ταγγισμένου λίπους. Το γάλα σκόνη 

αποτελείται από 27.5% λίπος, 25% πρωτεΐνες, 35.5% λακτόζη, 6% τέφρα και 3% 

νερό.   
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Δ. Παγωτά  
Αποτελούνται από σκόνη γάλακτος, βούτυρο, 

γλυκαντικές ύλες, αρωματικές ύλες, σταθεροποιητές και 

γαλακτοματωποιητές και περιέχει 10% λίπος. Το παγωτό είναι 

ένας αφρός του οποίου η συνεχής φάση είναι ένα παγωμένο 

γαλάκτωμα. Το λίπος που περιέχει το παγωτό του δίνει 

πλούσια υφή ενώ οι πρωτεΐνες σχηματίζουν αφρό. Τα σάκχαρα συντελλούν στη 

γεύση του παγωτού και οι σταθεροποιητές, συνήθως η ζελατίνη και το άγαρ-

άγαρ,καλυτερεύουν την υφή του και καθυστερούν το λιώσιμο του παγωτού αφού 

το βγάλουμε από την συσκευασία. Τέλος, οι γαλακτωματοποιητές, όπως η λεκιθίνη 

και κάποιες φορές τα μόνο-και διγλυκερίδια,  είναι υπεύθυνοι για την ομοιόμορφη 

κατανομή του όγκου του προϊόντος. Το μείγμα αρχικά αναμειγνύεται και ύστερα 

παστεριώνεται ώστε να καταστραφούν οι παθογόνοι μικροοργανισμοί. Ακολουθεί 

ομογενοποίηση του μείγματος και ψύξη στους 0 μέχρι 4 βαθμούς. Εκεί παραμένει 

για 4 έως 24 ώρες μέχρι να ωριμάσει και τέλος καταψύχεται σε δύο στάδια. Αρχικά 

ψύχεται γρήγορα και μετά ψύχεται με ταυτόχρονη ανάδευση. Το καλό παγωτό 

πρέπει να περιέχει 4.6% πρωτεΐνες, 21.5% λίπος,5% λακτόζη, 15% σακχαρόζη και 

γλυκόζη και 0.9% τέφρα. Συχνά παρουσιάζονται στα παγωτά προβλήματα, όπως 

δυσάρεστη οσμή και γεύση και κρυστάλλωση της λακτόζης. Το τελευταίο 

αντιμετωπίζεται με την προσθήκη σκόνης αποβουτυρωμένου γάλακτος ή λεπτής 

σκόνης λακτόζης, τα οποία καταφέρνουν να σχηματίσουν πολλούς μικρούς 

κρυστάλλους λακτόζης.  

 

Ε. Γιαούρτι  
Το γιαούρτι μπορεί να παρασκευαστεί είτε από 

πρόβειο είτε από αγελαδινό γάλα με την προσθήκη 

καθαρής καλλιέργειας των μικροοργανισμών Lactobacillus 

bulgaricus και streptococcus thermophillus. 

Είδη γιαουρτιού 
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1. Στραγγισμένο(με διαδικασία απομάκρυνσης του ορρού του γάλακτος) με 

πλήρες γάλα αγελάδος και ανθόγαλα με λιπαρά που κυμαίνονται από 10% έως 

0%(Light). 

2. Κλασικό αγελάδας ή πρόβειο (χωρίς ανθόγαλα) με λιπαρά από 4% έως και 

0%(Light). 

3. Γιαούρτια ως λειτουργικά τρόφιμα 

4. Επιδόρπια γιαουρτιού με προσθήκη φρούτων ή μελιού ή ζάχαρης ή 

μπισκότων ή δημητριακών ή καραμέλας, και σε συνδυασμούς τους.  

Η σύσταση των διαφόρων τύπων γιαουρτιών είναι πανομοιότυπη με εκείνη του 

γάλακτος από το οποίο παρασκευάστηκαν.  

 

ΣΤ. Βούτυρο 
Βούτυρο ονομάζεται το προϊόν που λαμβάνεται με 

απόδραση του γάλακτος, με περιεκτικότητα σε λίπος τουλάχιστον 

80%. 

Υπάρχουν οι εξής κατηγορίες βουτύρου: 

1. Νωπό ή φρέσκο βούτυρο(όνομα ζώου).Λαμβάνεται χωρίς καμία 

προσθήκη και περιέχει μαγειρικό αλάτι μέχρι 0.2% 

2. Αλατισμένο νωπό βούτυρο(όνομα ζώου).Περιέχει μαγειρικό αλάτι 

μέχρι 2.0% 

3. Τετηγμένο (λειωμένο) βούτυρο(όνομα ζώου). Περιέχει μαγειρικό 

αλάτι μέχρι 1.0% 

 

Αλλοιώσεις βουτύρου 

 Τάγγιση. λόγω της υδρόλυσης ή της οξείδωσης του λίπους. 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CE%B8%CF%8C%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CF%80%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%86%CE%B9%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%BB%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%AC%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%B1&action=edit&redlink=1
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 Όξινση. εξαιτίας της υπερβολικής ανάπτυξης των οξυγαλακτικών 

βακτηρίων. 

 Οσμή ψαριού. οφείλεται στην οξείδωση των πολυακόρεστων 

λιπαρών οξέων των γλυκεριδίων και των φωσφολιποειδών του βουτύρου. 

 Στεατώδης γεύση. δηλαδή αλλαγή χρώματος και γεύσης του 

βουτύρου. Η αλλοίωση αυτή γίνεται λόγω στην οξείδωση του λίπους και στο 

σχηματισμό υπεροξειδίων ,που αυτά στη συνέχεια διασπώνται σε αλδεδες και 

κετόνες. 

 

Ζ.Τυρί 
Ο ανθρώπου για να «κρατήσει» το γάλα σε μια πιο 

σταθερή μορφή, σε μικρότερο βάρος και όγκο, αλλά 

παραμένοντας το ίδιο εύπεπτο και θρεπτικό, δημιούργησε το 

προϊόν που είναι σε όλους μας γνωστό ως τυρί. 

 

Παρασκευή τυριού  

 Προκατεργασία γάλακτος. Γίνεται τυποποίηση και παστερίωση του 

γάλακτος. 

 Πήξη γάλακτος. Επιτυγχάνεται με την οξίνιση του γάλακτος ή με την 

προσθήκη πυτιάς. Ο χρόνος της πήξης διαφέρει ανάλογα με το είδος του τυριού και 

κυμαίνεται από 20 έως 60 λεπτά. 

 Τεμαχισμός του τυροπήγματος. Με τη διαδικασία αυτή 

εξασφαλίζεται η κανονική ωρίμανση του τυριού. 

 Αναθέρμανση του τυροπήγματος. Αποτέλεσμα αυτής της 

αναθέρμανσης είναι το σκληρό τυρί. 
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 Τοποθέτηση σε καλούπια και πίεση του τυροπήγματος. Σε αυτό το 

στάδιο αποβάλλεται επιπλέον ποσό τυρογάλακτος από το τυρόπηγμα. Έτσι το 

τυρόπηγμα παίρνει το σχήμα του καλοπιού. 

 Αλάτισμα τυριού. Με τη διαδικασία του αλατίσματος, ελέγχονται οι 

ζυμώσεις που πραγματοποιούνται στο τυρόπηγμα και, έτσι, βελτιώνεται η γεύση 

του τυριού. 

 Ωρίμανση τυριού. Αυτό το στάδιο είναι και το πιο σημαντικό κατά την 

παρασκευή ενός τυριού. Κατά τη διάρκεια της, αλλάζουν η οσμή, η υφή, η γεύση 

αλλά και σπανιότερα το χρώμα του τυριού. 

   

  Κατηγορίες τυριών 

Η διάκρισή τους γίνεται με το ποσό της υγρασίας που περιέχουν. Έτσι 

διακρίνονται σε: 

1. Σκληρά(30-45% υγρασία).Από τα γνωστότερα σκληρά τυριά είναι η 

γραβιέρα, το κεφαλοτύρι, η παρμεζάνα, το Roquefort κ.α.     

2. Μαλακά(45-80% υγρασία).Μαλακά τυριά θεωρούνται η φέτα, η   

μυζήθρα, ο ανθότυρος, το μανούρι, το cottage cheese κ.α.  

Αλλοιώσεις τυριών 

α)Διόγκωση(φούσκωμα).Προκαλείται διόγκωση του τυριού εξαιτίας 

διαφόρων μικροοργανισμών, οι οποίοι παράγουν ανεπιθύμητα αέρια. 

β)Ρήγματα(σκασίματα)Οφείλεται στην κακή παρασκευή και διατήρηση του 

τυριού. Έτσι, αποτελεί εστία μόλυνσης από μικροοργανισμούς για περαιτέρω 

αλλοίωση. 

γ)Ευρωτίαση(μούχλιασμα)Όταν το τυρί διατηρείται κάτω από δυσμενείς 

συνθήκες, αναπτύσσονται ευρωμύκητες. Αυτοί καταλαμβάνουν την επιφάνεια ή το 

εσωτερικό του τυριού σχηματίζοντας έγχρωμες κηλίδες ή καλύπτοντας όλη την 

επιφάνεια του τυριού. 
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δ)Αντικανονική οσμή και γεύση. Δηλαδή εμφανίζεται γεύση ταγγή ,η οποία 

οφείλεται στην παρουσία βουτυρικού οξέος, οσμή στάβλου ή ώριμων φρούτων. 

ε)Αντικανονικές χρώσεις. Εξαιτίας κάποιων μικροοργανισμών που μόλυναν 

το τυρί σε κάποια φάση της παρασκευής του. 
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Πείραμα 

 

Στα πλαίσια της ερευνητικής μας εργασίας καταφέραμε να 

πραγματοποιήσουμε ένα πείραμα για την οξύτητα που παρουσιάζουν ορισμένα 

γαλακτοκομικά προϊόντα.  

Τα υλικά που χρειαστήκαμε ήταν: 

 1 κουτί γάλα, μία προχοΐδα με καυστικό νάτριο και φαινολοφθαλεΐνη. 

Στην αρχή αναμείξαμε το γάλα με την φαινολοφθαλεΐνη και στη συνέχεια 

προσθέσαμε το καυστικό νάτριο. Έπειτα από πολλές δοκιμές παρατηρήσαμε ότι το 

γάλα έχει οξύτητα 10-3 mol. 

Στη συνέχεια, εκτελέσαμε το πείραμα και με ένα άλλο γαλακτοκομικό 

προϊόν, το γιαούρτι και παρατηρήσαμε πως η οξύτητά του είναι 5,5 x 10-3  mol. 

Έτσι φτάσαμε στο συμπέρασμα πως το γάλα είναι πιο όξινο από το 

γιαούρτι. 
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ΕΥΦΡΑΝΤΙΚΑ ΠΟΤΑ1 

Ευφραντικά είναι τα προϊόντα που προκαλούν διέγερση στο νευρικό 

σύστημα, βελτιώνουν τις γεύσεις και διευκολύνουν την πέψη. Διακρίνονται σε 

αλκοολούχα, αλκολοειδούχα και σε αρτύματα ανάλογα με τις ουσίες που 

περιέχουν. Σε αυτά κατατάσσονται και τα ελευθέρα αλκαλοειδή εξαιτίας της 

ψυκτικής τους δράσης. 

Αλκοολούχα ή οινοπνευματώδη ονομάζονται οποιαδήποτε υγρά που 

περιέχουν αλκοόλη. Πιο συγκεκριμένα αλκοολούχα προσδιορίζονται τα ποτά που 

έχουν ως κύριο συστατικό την αιθυλική αλκοόλη η όποια προέρχεται είτε από 

ζύμωση είτε από προσθήκη κατά την παρασκευή τους. Τα αλκοολούχα ανάλογα με 

τον τρόπο παρασκευής διακρίνονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες:  

 Ζυμούμενα  

 Αποστάγματα  

 Ηδύποτα  

 

ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ 

Ποτά όπως το ουίσκι, το κονιάκ, η βότκα, το ρούμι, το ούζο κ.α. ανήκουν σε 

αυτή την κατηγορία. Οι βασικές χημικές διεργασίες που πραγματοποιούνται κατά 

την παρασκευή αυτών των πότων είναι παρόμοιες με αυτές του κρασιού και της 

μπύρας. Δηλαδή, υστέρα από την ζύμωση μετατρέπονται τα σάκχαρα σε αιθανόλη 

και CO2 και ακολουθεί η απόσταξη. 

Διαιρούνται σε 2 μεγάλες κατηγορίες:  

                                                 
1
 «Εισαγωγή στη Χημεία των Τροφίμων» 

Ε.Κ. Βουδούρη, Μ.Γ. Κοντομηνά 

Ο.Ε.Δ.Β. 

Αθήνα 1999 
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 φυσικά αποστάγματα που είναι αλκοολούχα ποτά που 

προέρχονται από ζύμωση διαφόρων σακχαρούχων υγρών 

 τεχνητά αποστάγματα που είναι αλκοολούχα ποτά που 

παρασκευάζονται με απλή ανάμειξη καθαρής αλκοόλης, νερού, αρωματικών 

και γευστικών υλών διάφορης προέλευσης. 

 

 

ΖΥΜΟΥΜΕΝΑ 

ΚΡΑΣΙ 

ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ2 

Στην Ελλάδα, η καλλιέργεια του αμπελιού από πολύ νωρίς. Η αρχή της 

αμπελοκαλλιέργειας στον Ελλαδικό χώρο γίνεται στην νεολιθική περίοδο, και 

αναπτύσσεται ιδιαίτερα μεταξύ 13ου-11ου π.X. αιώνα.  

Καλλιεργούσαν αμπέλια και παρήγαγαν ονομαστά κρασιά καθώς όπως 

αναφέρουν συχνά γραπτές πηγές του Ομήρου, του Πλάτωνα, του Ξενοφώντα και 

άλλων.  

Στο εμπόριο  εισήγαγαν δημητριακά και χρυσό, χαλκό αλλά και 

ελεφαντόδοντο σε αντάλλαγμα του οίνου και του λαδιού. 

Επίσης συνδεόταν άμεσα με την θρησκεία καθώς ο Διόνυσος, θεός του 

κρασιού, ήταν ένας από τους πιο διαδεδομένους αγαπημένους θεούς των Ελλήνων. 

 

ΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 

Στα ελληνιστικά χρόνια και την πρωτοβυζαντινή εποχή έγινε μία αλλαγή 

στη σχέση του ανθρώπου με τον Διόνυσο. Αυτός ο θεός αντικαταστάθηκε από τον 

Θεό των Χριστιανών. 

                                                 
2
 Άντληση της Ιστορίας από http://greekwinefederation.gr/gr/content/show/&tid=26 

http://greekwinefederation.gr/gr/content/show/&tid=26
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Στο Βυζάντιο, η βιβλική και η ελληνική παράδοση ενώνονται μέσω του 

κρασιού. Ο αρχαίος θεός του είναι ζωντανός και έχει δανείσει τα σύμβολά του στον 

Χριστό αλλά και στον αυτοκράτορα. 

ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ 

Η διάδοση του Χριστιανισμού στη Μεσαιωνική Ευρώπη αποδείχθηκε 

ζωτική για τη διατήρηση της αμπελοκαλλιέργειας και της οινοποίησης. Το κρασί 

κατέχει σημαντική θέση στη Θεία Ευχαριστία. Συμβάλλει στην τόνωση και την 

ενδυνάμωση του οργανισμού, η κατάχρησή του όμως αποτελεί έκτροπο και 

ακολασία. 

 

ΟΙ ΝΕΩΤΕΡΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 

Μέσα στα πλαίσια του ελληνικού κράτους ο αμπελώνας αναπτύσσεται 

απρογραμμάτιστα πότε ωφελώντας τον αμπελουργό και άλλοτε προκαλώντας του 

ζημία. Μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο ο ελληνικός αμπελώνας συνεχώς 

υποβαθμίζεται και ιδιαίτερα στις ευρωπαϊκές αγορές. Το κρασί χύμα είναι κυρίαρχο 

στην αγορά. 

 

Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ 

Η ιστορία της σύγχρονης ελληνικής οινοπαραγωγής και η ανάπτυξη του 

εμφιαλωμένου κρασιού στην Ελλάδα ξεκινά τη δεκαετία του 1960. Τότε αρχίζουν να 

γίνονται οι πρώτες επενδύσεις με αποτέλεσμα τη βελτίωση των ελληνικών κρασιών 

σε ότι αφορούσε την τεχνολογία. Παράλληλα, γίνεται και μερική ανασύσταση 

αμπελώνων. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ3 

Οι ρώγες του σταφυλιού περιέχουν σάκχαρα, που θα μετατραπούν με 

αλκοολική ζύμωση σε οινόπνευμα, οργανικά οξέα και νερό. Για την παραγωγή 

ερυθρού ή ροζέ οίνου τα σταφύλια κατά κανόνα είναι κόκκινα, ενώ για τους 

                                                 
3
 Άντληση πληροφοριών από http://www.gidiaris-ae.gr/documents/paragogh_wine.html   
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λευκούς οίνους, το σταφύλι μπορεί να είναι λευκό ή και κόκκινο. Σημαντική για το 

τελικό αποτέλεσμα είναι η ωρίμανση του σταφυλιού. Όσο πιο πολύ αφήνεται να 

ωριμάσει ένα σταφύλι, τόσο αυξάνονται τα σάκχαρά του, έτσι ώστε να είναι 

κατάλληλο για γλυκά κρασιά, αλλά όχι για όξινα -και αντίστροφα. Το σταφύλι,  

επιλέγεται, ανάλογα με το κρασί που θέλει να βγάλει κανείς.  

 

Τα στάδια παράγωγης είναι: 

 Γλευκοποίηση 

Μετά τον τρύγο τα σταφύλια πρέπει να μεταφερθούν χωρίς καθυστέρηση 

στο "πατητήρι", όπου θα εξαχθεί ο μούστος από τις ρώγες.   

 Ζύμωση  

 Το οινόπνευμα που περιέχει το κρασί προέρχεται από τα σάκχαρα του 

μούστου με την αντίδραση της αλκοολικής ζύμωσης, που γίνεται από ειδικά 

ένζυμα. Η ζύμωση διαρκεί από 8-9 έως και 25 ημέρες. Στα κόκκινα κρασιά 

συχνά η ζύμωση γίνεται σε δύο φάσεις: μια πρώτη κατά την οποία μέσα στο 

μούστο βρίσκονται και οι φλούδες των σταφυλιών, και μια δεύτερη μετά την 

αφαίρεση των φλουδών. Η ζύμωση μπορεί να διακοπεί πριν την 

ολοκλήρωσή της με θέρμανση, με ψύξη ή με προσθήκη μικρής ποσότητας 

καθαρού οινοπνεύματος.  

 Ωρίμανση και παλαίωση   

Το κρασί πρέπει να θεωρείται ως ζωντανός οργανισμός με ημερομηνία 

γέννησης και λήξης. Διαφορετικά είδη κρασιού έχουν διαφορετική διάρκεια 

ζωής κάτω από διαφορετικές ιδανικές συνθήκες παλαίωσης και συντήρησης. 

Αυτό που γενικά επιδιώκουμε, είναι να μην οξειδώνεται το κρασί, ή να 

οξειδώνεται μόνο με πολύ αργό και ελεγχόμενο ρυθμό . 

Κατά την οξείδωση ενός κρασιού παράγεται ακεταλδεϋδη  στην οποία 

οφείλεται το χαρακτηριστικό άρωμα οξείδωσης των κακοσυντηρημένων 

κρασιών. Όσον αφορά την ωρίμανση σε βαρέλι, αυτή βοηθά πολλά κρασιά 

να βελτιώσουν τους χαρακτήρες τους. 
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Το χρώμα του κρασιού καθορίζεται από δύο διαφορετικές διαδικασίες, τη 

"λευκή" και την "ερυθρά οινοποίηση". Οι χρωστικές του σταφυλιού, που 

ονομάζονται ανθοκυάνες, δεν βρίσκονται στο μούστο, αλλά στα στερεά μέρη της 

ρώγας (στέμφυλα). Αυτό που τελικά καθορίζει το χρώμα, είναι κυρίως το αν τα 

στερεά μέρη της ρώγας θα βρίσκονται ή όχι μέσα στο μούστο κατά τη ζύμωση, έτσι 

ώστε να γίνει εκχύλιση των χρωστικών τους. Τα στέμφυλα, χάρη στο διοξείδιο του 

άνθρακα που εκλύεται κατά τη ζύμωση, ανεβαίνουν στην επιφάνεια σαν κρούστα  

(το λεγόμενο και "καπέλο"). Στο πρώτο στάδιο της ζύμωσης, η υψηλή θερμοκρασία 

που αναπτύσσεται είναι επιθυμητή, γιατί διευκολύνει την εκχύλιση των χρωστικών 

και άλλων συστατικών από τα στερεά μέρη του σταφυλιού. Μετά την εκχύλιση, ο 

μούστος διαχωρίζεται και οδηγείται σε άλλη δεξαμενή για συνεχιστεί η ζύμωση. Τα 

στέμφυλα είτε "στύβονται" για να πάρουμε το μούστο που περιέχουν είτε 

οδηγούνται στον άμβυκα για απόσταξη και παραγωγή τσίπουρου. Στα ερυθρά 

κρασιά επιδιώκουμε συνήθως και τη μηλογαλακτική ζύμωση. Τα γλυκά και 

ημίγλυκα κρασιά περιέχουν μη ζυμωμένα σάκχαρα, στα οποία οφείλουν τη γεύση 

τους. 
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Μπύρα4 

Ακριβώς το πότε ανακαλύφθηκε η μπύρα δεν είναι γνωστό. Τα παλιότερα 

στοιχεία είναι περίπου 6000 ετών και αναφέρονται στους Σουμέριους που 

θεωρούνται ο πρώτος πολιτισμός που παρήγαγε μπύρα, την οποία πρόσφεραν 

στους θεούς τους. Οι Βαβυλώνιοι στη συνέχεια ανέπτυξαν πολιτισμό, βασισμένο σε 

αυτό των Σουμέριων και γνώριζαν την τέχνη της μπύρας. Παρήγαγαν 20 

διαφορετικά είδη μπύρας από τα οποία 8 παραγόταν από το φυτό έμμερ, 8 από 

κριθάρι και 4 από μίγμα σπόρων. 

Ο ιστορικός Ηρόδοτος έγραψε ότι και οι Αιγύπτιοι ασχολούνταν με την 

μπύρα. Ιθαγενείς που ζουν σήμερα στον Νείλο παράγουν μπύρα με τον παλιό 

παραδοσιακό τρόπο. Μετά τους Αιγύπτιους άρχισαν να παράγουν μπύρα και οι 

Έλληνες και μετά από αυτούς οι Ρωμαίοι. Όμως στην αρχαία Ρώμη το κρασί ήταν το 

ποτό των θεών και έτσι θεωρούσαν την μπύρα ποτό των βαρβάρων. Τέλος και οι 

αρχαίοι Γερμανοί (Τεύτονες), ενδιαφέρονταν για τη μπύρα. Την πρόσφεραν στους 

θεούς τους κατά τις θυσίες τους και την χρησιμοποιούσαν και για προσωπική 

ευχαρίστηση. 

Η ΜΠΥΡΑ ΣΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ 

Μετά το τέλος της 1ης χιλιετίας μ.Χ. άρχισε η παραγωγή της μπύρας να 

γίνεται και σε μοναστήρια και αυτό επειδή οι μοναχοί ήθελαν ένα γευστικό, 

θρεπτικό ποτό να σερβίρουν με τα γεύματα τους. Καθώς παρήγαγαν μεγάλες 

ποσότητες επιδόθηκαν στο εμπόριο όμως σταμάτησαν μετά από λίγο λόγω τον 

μεγάλων φορών που έπρεπε να πληρώνουν για την εξαγωγή μπύρας. Τα διάφορα 

βότανα που χρησιμοποιούσαν οι παραγωγοί στη συνταγή τους ήταν συχνά 

δηλητηριώδη ή προκαλούσαν παραισθήσεις στους καταναλωτές της μπύρας τους. 

Έτσι για την μη επιτυχή παραγωγή της μπύρας θεωρούνταν υπεύθυνα κακά 

πνεύματα. Το μεσαίωνα οι παραγωγοί κρεμούσαν συνήθως σκόρδα και διάφορα 

                                                 
4
 Οι πληροφορίες προήλθαν από http://3lyk-polichn.thess.sch.gr/agogi_stadiodromias/03-04-

istoria_mpyras.htm 
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φυλαχτά στα βαρέλια τους.  

 

 Αλλά η πρόληψη αυτή παρατράβηξε τόσο πολύ που τυχόν ανωμαλίες κατά τη 

ζυθοποίηση οφείλονταν στις μάγισσες της μπύρας. Παράλληλα με τη βελτίωση της 

ποιότητας, αυξήθηκε και η εξαγωγή. Σαν κύρια συστατικά της μπύρας 

καθιερώθηκαν το κριθάρι, ο λυκίσκος και το νερό. Η χρήση των ζυμών δεν ήταν 

γνωστή ακόμη. Η ζύμωση του ζύθου αφηνόταν στην τύχη και συνήθως γινόταν με 

τις ζύμες του αέρα. 

 Η ΜΠΥΡΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ 

Στις αρχές του 19ου αιώνα δύο επαναστατικές ανακαλύψεις συμβάλουν 

στην παραγωγή της μπύρας. Η πρώτη ήταν η ατμομηχανή του James Watt, που είχε 

σαν αποτέλεσμα να πάρει η μπύρα το δρόμο της βιομηχανοποίησης. Η δεύτερη 

ανακάλυψη αυτού του αιώνα ήταν η τεχνητή ψύξη από τον Carl von Linde και έτσι η 

μπύρα μπορούσε να παραχθεί ανεξαρτήτως εποχής.  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ5 

Η βασικότερη πρώτη ύλη είναι το κριθάρι. Για την δημιουργία ζύθου 

απαιτούνται επίσης λυκίσκος  μαγιά για την αλκοολική ζύμωση και το νερό η 

ποιότητα του οποίου είναι πολύ σημαντική  για τη δημιουργία μπύρας υψηλής 

ποιότητας. Ο λυκίσκος είναι αυτός που δίνει το χαρακτηριστικό άρωμα στη μπίρα. 

Για την ζυθοποίηση χρησιμοποιείται αποκλειστικά  το λουλούδι του θηλυκού φυτού 

που περιέχει ουσίες οι οποίες  λειτουργούν ως “φυσικά συντηρητικά”  του ζύθου 

και ρυθμίζουν την σταθερότητα του αφρού. Το κριθάρι υφίσταται μία σειρά από 

διεργασίες οι οποίες,  το μετατρέπουν σε μπύρα. Οι διαδικασίες αυτές είναι η 

βυνοποίηση του κριθαριού για την παραγωγή βύνης, ο βρασμός του ζυθογλεύκους 

και  η αλκοολική ζύμωση των σακχάρων του ζυθογλεύκους  για την δημιουργία 

ζύθου. 

 

                                                 
5
 Πληροφορίες από 

http://www.eza.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=14&lang=el 
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 Βυνοποίηση  

 Η βυνοποίηση ξεκινά με το στάδιο της διαβροχής όπου η βύνη αναμιγνύεται 

με θερμό νερό, το οποίο διατηρείται σε καθορισμένες θερμοκρασίες. 

 Το “μούλιασμα” διαρκεί μέχρι αυτό να αρχίσει να βλασταίνει. Μέσω της 

βλάστησης δημιουργούνται ή ενεργοποιούνται ένζυμα τα οποία διασπούν 

τους υδατάνθρακες του κριθαριού και τους μετατρέπουν σε απλά σάκχαρα 

τα οποία το βοηθούν να αναπτυχθεί. Η διαδικασία αυτή μετασχηματισμού 

της κριθής σε βύνη ελέγχεται μέσω της ρύθμισης της υγρασίας, της 

θερμοκρασίας του αερισμού και της διάρκειας εξέλιξης των διεργασιών 

βυνοποίησης. Ο τερματισμός της βυνοποίησης πραγματοποιείται με την 

ξήρανση της βύνης μέσα σε κλιβάνους και το “καβούρδισμά”’ της. Στη 

συνέχεια ακολουθεί άλεσμα της καβουρδισμένης βύνης και ανάμιξή της με 

νερό για την δημιουργία του ζυθογλεύκους. Μετά την ανάμιξή του με 

λυκίσκο, το ζυθογλεύκος υφίσταται βρασμό. Ο βρασμός αυτός αναγκάζει τον 

λυκίσκο να απελευθερώσει τα αρώματά του και τις συντηρητικές ουσίες που 

περιέχει. 

 

 Η Ζύμωση  

Για να μεταβληθούν τα σάκχαρα του ζυθογλεύκους σε αλκοόλη και διοξείδιο 

του άνθρακα, απαιτείται η παρουσία μαγιάς που χρησιμοποιούνται ειδικές 

μαγιές για την ζυθοποίηση. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

ζύμωσης, ο ζύθος διηθείται προκειμένου να απομακρυνθούν η μαγιά και 

άλλα στερεά παράγωγα. Σε αυτή τη διαδικασία χρησιμοποιούνται 

βοηθητικά υλικά φυσικής προέλευσης. Μετά και από τη διήθηση το προϊόν 

οδηγείται στο εμφιαλωτήριο. 
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ΞΥΔΙ
6
 

Το ξύδι παρασκευάζεται από τα αλκοολούχα ποτά. Κατατάσσεται στις 

αρωματικές ύλες και προστίθεται στις τροφές είτε για βελτίωση γεύσης είτε για τη 

συντήρηση τους.  Ως ξύδι χαρακτηρίζεται το προϊόν που παράγεται μόνο με οξική 

ζύμωση των κρασιών που προέρχονται είτε από νωπά σταφύλια είτε από σταφίδες.  

Αντί του κρασιού για την παράγωγη του ξιδιού μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

οποιαδήποτε αλκοολούχα πρώτη υλη. 

Οι απαρχές του ξιδιού ιστορικά φαίνεται να έχουν τις ρίζες τους στην Κίνα, 

κατά το 2000 π.χ. Επίσης, το ξίδι αναφέρεται και στην Βίβλο και συγκεκριμένα στο 

σημείο όπου ο Ιησούς διψασμένος ζητάει από τους Ρωμαίους νερό και αυτοί του 

βάζουν στο στόμα ένα σφουγγάρι εμποτισμένο με ξίδι. 

 

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΛΚΟΟΛ
7
 

H καθημερινή κατανάλωση αλκοόλ βοηθά τις γυναίκες να διατηρήσουν τις 

διανοητικές τους ικανότητες καθώς διανύουν την τρίτη ηλικία. 

Η κατανάλωση μπύρας χωρίς αλκοόλ συμβάλλει θετικά στην μάχη εναντίο 

του καρκίνου. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται για τη μπύρα, που περιέχει 

αλκοόλ. Επίσης το κρασί έχει προστατευτική δράση εναντίον των εγκεφαλικών 

ισχαιμικών επεισοδίων 

Η μέτρια και τακτική κατανάλωση μικρών ποσοτήτων αλκοόλ είχε 

ευεργετικά αποτελέσματα για την υγεία της καρδίας και των αγγείων μας. Επίσης η 

                                                 
6
 «Εισαγωγή στη Χημεία των Τροφίμων» 

Ε.Κ. Βουδούρη, Μ.Γ. Κοντομηνά 

Ο.Ε.Δ.Β. 

Αθήνα 1999 

7
 http://7gym-kater.pie.sch.gr/alcool5.htm 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%8D%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%B3%CE%B3%CE%AC%CF%81%CE%B9
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δράση της μέτριας ή μικρής κατανάλωσης αλκοόλης επεκτείνεται και στην πρόληψη 

άλλων σοβαρών και πολύ διαδεδομένων ασθενειών όπως ο διαβήτης τύπου 2. 

Η κατανάλωση αλκοόλ σε μικρές ποσότητες, έχει ευεργετικές επιδράσεις 

στην υγεία. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η κατανάλωση κρασιού (κυρίως κόκκινου), κατά 

την διάρκεια των γευμάτων είναι πιο ωφέλιμη από ότι η εκτός των γευμάτων 

κατανάλωση μπύρας, λικέρ και αποσταγμάτων. Δεν πρέπει να λησμονείται όμως, 

ότι η κατανάλωση ή η υπερκατανάλωση αιθυλικής αλκοόλης αυξάνει τον κίνδυνο 

ανάπτυξης καρκίνου του ανώτερου πεπτικού και συμβάλλει στην αιτιολογία του 

καρκίνου του μαστού και του εντέρου. Επιπλέον είναι η βασική αιτία κίρρωσης του 

ήπατος και χρόνιας υποτροπιάζουσας παγκρεατίτιδας.  

 

ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΛΚΟΟΛ
8
 

Οι γυναίκες που κατανάλωναν αλκοόλ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης 

είναι πιθανόν να έχουν κληροδοτήσει προβλήματα ανάπτυξης στα παιδιά τους, τα 

οποία ενδεχομένως θα διαρκέσουν ακόμη και έως τα 14 τους χρόνια. Τα παιδιά 

παρουσιάζουν αρκετές ανωμαλίες στην ανάπτυξη, όπως μη κανονικό βάρος ή ύψος, 

επιπλοκές στη μνήμη και τις ικανότητες μάθησης.  

Η κατανάλωση αλκοόλ αυξάνει τον κίνδυνο των γυναικών για καρκίνο του 

μαστού. Για κάθε αλκοολούχο ποτό που καταναλώνεται καθημερινά από τις 

γυναίκες, αυξάνεται ο κίνδυνος εκδήλωσης καρκίνου του μαστού κατά 6%.  

 Πολλές μελέτες έχουν συνδέσει το ποτό με νοητικές αδυναμίες, ενώ 

μακροπρόθεσμες βλάβες ύστερα από χρόνια υπερβολικής κατανάλωσης 

αλκοολούχων ποτών έχουν τεκμηριωθεί ικανοποιητικώς. Ο αναπτυσσόμενο μυαλό 

είναι ιδιαιτέρως ευπαθές και γι’ αυτό οι έφηβοι αντιμετωπίζουν τους 

περισσότερους κινδύνους από το ποτό. Η αλκοόλη μπορεί να βλάψει μεταξύ άλλων 

τη λειτουργία του μυαλού. 

                                                 
8
 http://7gym-kater.pie.sch.gr/alcool5.htm 
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Η υπερκατανάλωση αλκοόλ δεν προκαλεί βλάβη μόνο το ήπαρ και στη 

γενικότερη υγεία του οργανισμού αλλά και στην όσφρηση. Μπορεί να προκαλέσει : 

αφυδάτωση, στομαχικές διαταραχές (γαστρίτιδα, αιμορραγίες, έλκη), υψηλή 

αρτηριακή πίεση,  έλλειψη βιταμινών, σεξουαλικές διαταραχές, εγκεφαλικές 

βλάβες, αρρώστιες των μυών, προβλήματα στο νευρικό σύστημα, καθώς επίσης και  

ηπατικές βλάβες, καρκίνο στόματος, λάρυγγα και οισοφάγου. 

 

ΤΑΥΡΙΝΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ
9
 

Η ταυρίνη είναι ένα βιολογικό αμινοξύ. Είναι συστατικό που παράγεται στη 

χολή των οργανισμών, όμως συναντάται στο έντερο, τους μύες και τους ιστούς 

πολλών ζώων συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπου. Η ονομασία της οφείλεται στο 

γεγονός ότι για πρώτη φορά ανακαλύφθηκε σε κάποιο όργανο του ταύρου το 1824. 

Έχει πολλές χρήσεις όπως καύση του λίπους, προστασία του νευρικού συστήματος 

και μέχρι ένα βαθμό είναι απαραίτητη για τον οργανισμό μας. Η πιο γνωστή και πιο 

διαδεδομένη της χρήση όμως: τα ενεργειακά ποτά. 

 Η ιστορία των ποτών αυτών που δίνουν ενέργεια μας πηγαίνει πίσω στο 

1984 όταν ο Ντίτριχ Μάτεσιτς δοκίμασε στην Ιαπωνία κάποια αναζωογονητικά  

ποτά και επιστρέφοντας στην Αυστρία πειραματίστηκε και δημιούργησε το διάσιμο 

Red Bull. 

Τα ενεργειακά ποτά είναι ποτά νέας γενιάς που στοχεύουν στη χορήγηση 

άφθονων υδατανθράκων και τη διέγερση του οργανισμού από την αξιοποίησή τους. 

                                                 
9
 http://www.oneman.gr/keimena/men_s_only/body/article1475537.ece 

http://www.ypovrixio.gr/article.php?issues_no=08&contents_id=504 

http://en.wikipedia.org/wiki/Taurine 

http://en.wikipedia.org/wiki/Energy_drink 
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Τα βασικά τους συστατικά είναι: 

 Ταυρίνη  

 Γλυκουρονολακτόνη 

Υδατάνθρακας που συναντάται κυρίως στο κόκκινο κρασί και τα δημητριακά 

και έχει αντιοξειδωτική δράση. 

 Καφεΐνη 

Ουσία που συναντάται κυρίως στα διάφορα είδη του καφέ. Ένα κουτάκι 

ενεργειακού ποτού(250mL) περιέχει περίπου 80mg καφεΐνης. 

 Υδατάνθρακες 

Περιέχονται σε μεγάλο βαθμό στα ενεργειακά ποτά και είναι από τα λίγα 

κοινά συστατικά ανάμεσα στα διάφορα είδη των ενεργειακών ποτών. 

 Βιταμίνες: κυρίως της ομάδας Β. 

 Guarana 

Πρόκειται για εκχύλισμα φυτών της Λατινικής Αμερικής των οποίων η 

διεγερτική δράση έγινε γνωστή από τα χρόνια των αυτοχθόνων Ινδιάνων. 

 Ginseng 

Επίσης εκχύλισμα φυτών που συναντώνται στην Κορέα και άλλες χώρες της 

Ασίας. Προστίθεται στα ενεργειακά ποτά σε μικρές ποσότητες. κυρίως για 

άρωμα. 

Ωστόσο η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα των ποτών αυτών 

παραμένει αντικείμενο έρευνας. Θεωρείται ότι μπορούν να προκαλέσουν εξάρτηση, 

ενώ πολλές έρευνες τα σχετίζουν με την παχυσαρκία. Τίποτα όμως από αυτά δεν 

είναι επίσημα αποδεδειγμένο έκτος από την διεγερτική τους δράση. 
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ 

Το πείραμα με το οποίο ασχοληθήκαμε είχε να κάνει με τον προσδιορισμό 

οξύτητας ενός όξινου διαλύματος, του ξυδιού. Δηλαδή έγινε μια μέτρηση με σκοπό 

τη μέτρηση της οξύτητας του ξυδιού. 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ 

 Μια προχωίδα και το στήριγμα της 

 Κωνική φιάλη 

 Προστατευτικά γυαλιά και γάντια 

 Καυστικό Νάτριο (NaOH)  

 Ξύδι εμπορίου 

 Δείκτης Φαινολοφθαλεΐνη  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Αρχικά στήνουμε την προχωίδα ώστε οι τιμές να μην ξεπερνούν τα μάτια 

μας. Ύστερα γεμίζουμε την προχωίδα με το NaOH και για να καταγράψουμε την 

ένδειξη της προχωίδας κοιτάμε το κάτω μέρος της κηλίδας που σχηματίζεται στην 

κορυφή. Έπειτα αναμειγνύουμε στον κωνικό σωλήνα το ξύδι με 2-3 σταγόνες του 

δείκτη φαινολοφθαλεΐνης ώστε να δώσει ένα βαθύ κόκκινο χρώμα στο διάλυμα 

ξυδιού όταν αυτό γίνει βασικό. Μετά ανοίγοντας προσεκτικά την προχωίδα με το 

ένα χέρι, αφήνουμε να πέφτει το NaOH σταγόνα-σταγόνα, ενώ με το άλλο χέρι 

ανακατεύουμε συνεχώς τον κωνικό σωλήνα με το ξύδι. Τέλος όταν το διάλυμα 

ξυδιού δεν μπορεί να εξουδετερώσει άλλη ποσότητα βάσης και έχει γίνει πλέον 

κόκκινο λόγω του δείκτη καταγράφουμε την ένδειξη της προχωίδας και κάνουμε τις 

απαραίτητες πράξεις. 
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ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

1ο Πείραμα 

 10 mL ξυδιού 

 Αρχική ένδειξη: 24,8 mL 

 Τελική ένδειξη: 38,9 mL 

 Χρησιμοποιήθηκαν δηλαδή: 14,1 mL NaOH / συγκέντρωσης: 2Μ 

 Οπότε η συγκέντρωση του οξέος: 1,41 Μ 

2ο Πείραμα 

 10 mL ξυδιού 

 Αρχική ένδειξη: 0,3 mL 

 Τελική ένδειξη: 21,6 mL 

 Χρησιμοποιήθηκαν οπότε: 21,3 mL NaOH /συγκέντρωσης: 0,1Μ 

 Άρα η συγκέντρωση του οξέος: 0,21Μ 

3ο Πείραμα  

 10 mL ξυδιού 

 Αρχική ένδειξη: 2,2 mL 

 Τελική ένδειξη: 23,1 mL 

 Χρησιμοποιήθηκαν άρα: 20,9 mL NaOH /συγκέντρωσης: 0,5Μ 

 Δηλαδή η συγκέντρωση του οξέος: 1,04Μ 
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ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ  

 

  

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 
 Το δέντρο του κακάο είναι ένα τροπικό φυτό που ευδοκιμεί αποκλειστικά 

σε τροπικά κλίματα, εκεί όπου υπάρχει ζέστη και πολύ υγρασία. Είναι δέντρο ύψους 

6-8 μέτρων με πυκνή φυλλωσιά και χρειάζεται περίπου 4 χρόνια από τη στιγμή που 

φυτεύεται για να αποδώσει καρπούς. Κάθε δέντρο παράγει κατά μέσο όρο 20-30 

καρπούς το χρόνο από τους οποίους συλλέγονται 2 κιλά κόκκοι κακάο. Η 

επιστημονική ονομασία των σπόρων του τροπικού δέντρου κακάο είναι Theobroma 

Cacao. Η λέξη Theobroma έχει ελληνική προέλευση. Προέρχεται από τις λέξεις Θεός 

και βρώση και σημαίνει φαγητό των θεών. 



 

58 

 

 

  

  ΣΥΣΤΑΣΗ 
 Ο καρπός του κακάο περιέχει σχεδόν 36% υγρασία και 30% λίπος, ενώ το 

υπόλοιπο 34% είναι σάκχαρα, κυτταρίνη, άμυλο, φαινολικές ενώσεις, καφεΐνη, 

οργανικά οξέα, βάσεις της πουρίνης, πρωτεϊνικές ενώσεις και θεοβρωμίνη. Στα 

σπέρματα του κακάο συναντώνται 2 είδη κυττάρων: τα κύτταρα που περιέχουν 

πρωτόπλασμα και λίπος και τα κύτταρα που περιέχουν πολυφαινόλες και πουρινικές 

βάσεις. Στις πολυφαινόλες οφείλεται η γεύση και το χρώμα του κακάο.  

 

 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
 Αρχικά οι σπόροι καθαρίζονται και διαχωρίζονται σε ποικιλίες. Στη 

συνέχεια, καβουρντίζονται, ξεφλουδίζονται και τεμαχίζονται. Αλέθονται μέχρι να 

γίνουν ρευστή μάζα, η οποία ονομάζεται κακαοπολτός. Ο κακαοπολτός 

αναμειγνύεται με τη ζάχαρη, το βούτυρο του κακάο και τα υπόλοιπα υλικά. 

Ακολουθεί το ραφινάρισμα του μείγματος, μέχρι να γίνει σκόνη, και η μεταφορά της 

σε ειδικά μηχανήματα, όπου γίνεται ρευστή μάζα και αποκτά το άρωμα και την υφή 

της. Το ρευστό μείγμα μεταφέρεται στα ψυγεία για στερεοποίηση, αφαιρείται από 

τις φόρμες και συσκευάζεται.   
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 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΚΑΒΟΥΡΝΤΙΣΜΑ 
 Κατά το καβούρντισμα καταστρέφονται τα ανάγοντα σάκχαρα και τα 

αμινοξέα, ενώ δημιουργούνται πτητικές ενώσεις. Επιπλέον γίνεται η αντίδραση 

Maillard μεταξύ των αμινομάδων των αμινοξέων και των καρβονυλίων των 

καρβονυλικών ενώσεων, εκ της οποίας προκύπτει το μαύρισμα του κακάο. Τέλος, 

παράγονται πυραζίνες. Εξαιτίας της θερμοκρασίας του καβουρντίσματος, ο σπόρος 

του κακάο παίρνει το άρωμά του.   
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 ΙΣΤΟΡΙΑ 
 Οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε για την καλλιέργεια των 

κακαόδεντρων είναι από την εποχή του πολιτισμού των Μάγια, κάπου στα 600 μ.Χ. 

Οι Ατζέκοι πιστεύουν ότι οι σπόροι του κακάο ήρθαν από τον παράδεισο και ότι τους 

προσφέρουν σοφία και γνώση. Επίσης, χρησιμοποιούν τους καρπούς του κακάο ως 

μέσο εμπορικών συναλλαγών. Η αξία του τότε ήταν ίση με του χρυσού, λόγω της 

σπανιότητάς του και γι’αυτό προσφερόταν συνήθως στους βασιλιάδες, τους 

πολεμιστές και τους εκτελεστές.  

 Το 1519 ο Hernado Cortez φέρνει το κακάο στην Ευρώπη, ενώ στην Ελλάδα 

φτάνει πολύ αργότερα. 

 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
 Η σοκολάτα φαίνεται να έχει ευεργετικά αποτελέσματα στην υγεία, λόγω 

των φλαβονοειδών, του βούτυρου κακάο, του μαγνησίου, της καφεΐνης, της 

θεοβρωμίνης και της φαινυλαιθυλαμίνης  που περιέχει. Οι ιδιότητές της είναι οι 

εξής: 
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 Μειώνει την  αρτηριακή πίεση και την ευθραυστότητα των 

τριχοειδών αγγείων. 

 Δρα κατά της γήρανσης. 

 Προφυλλάσει από καρδιοπάθειες. 

 Βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος. 

 Διεγείρει την ανάπτυξη των κυττάρων της επιδερμίδας. 

 Δρα ως διεγερτικό. 

 Προκαλεί καλή διάθεση. 

 Προφυλάσσει από τον καρκίνο και την καταστροφή του 

κολλαγόνου. 

 

 Λόγω του ότι κατά την βιομηχανική επεξεργασία του κακάο οι ιδιότητες 

αυτές χάνονται, προτιμάται η μαύρη σοκολάτα. Παρ’ όλα αυτά, η μεγάλη 

κατανάλωση σοκολάτας μπορεί να έχει αρνητικά αποτελέσματα, όπως: 

 Αύξηση του βάρους. 

 Αύξηση των ποσοστών ζάχαρης στον ανθρώπινο οργανισμό, 

επιβαρύνοντας την υγεία του.  
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ΤΣΑΪ 

 

 

 

 ΙΣΤΟΡΙΑ 
 Η λέξη “tea” (τσάι), όπως και οι παραλλαγές του προέρχεται από την 

κινέζικη λέξη “Te”.   

 Η τυχαία ανακάλυψη του τσαγιού από τον Shen Nung χρονολογείται 

ιστορικά αν και είναι αβάσιμο ακόμα το έτος 2737 π.Χ. Σύμφωνα με τον μύθο ο 

αυτοκράτορας Shen Nung ήταν έτοιμος να πιει βραστό νερό όταν ένα ρεύμα φύσηξε 

και παρέσυρε φύλλα από κάποιο θάμνο, τα οποία κατέληξαν στο τσουκάλι. Εκείνος 

μύρισε το γλυκό άρωμα που βγήκε από το νερό και αποφάσισε να δοκιμάσει. Το 

παρασκεύασμα αυτό ήταν εύγεστο και αναζωογονητικό.  

 Το τσάι φτάνει στην Ευρώπη μέσω των Ολλανδών και των Πορτογάλων. 

Παρόλα αυτά δεν έγιναν αμέσως δημοφιλές, διότι οι Ευρωπαίοι προτιμούσαν 

αρχικά τη γεύση του καφέ. Ξαφνικά το τσάι παρουσιάζει ένα ξέσπασμα το 1602 

όταν ο Άγγλος βασιλιάς Κάρολος παντρεύτηκε μία Πορτογαλίδα πριγκίπισσα, η 

οποία έπινε φανατικά τσάι. Έτσι, αποκτά ύφος και αποκλειστικότητα. Η 
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κατανάλωση του ήταν μια μεγάλη τελετή στα πλούσια σπίτια του 18ου αιώνα. Τα 

πολύτιμα φύλλα του κλειδώνονταν σε ένα κουτί, για το οποίο υπήρχε μόνο ένα 

κλειδί.  

 Μέχρι το 1826 το τσάι πουλιόταν χύμα. Την ίδια χρονιά ο John Horniman 

δημιούργησε ένα μολύβδινο πακέτο, το οποίο δεν άρεσε στους παντοπώλες, διότι 

προτιμούσαν να το αλλοιώσουνε με πρόσθετες ουσίες έτσι ώστε να ενισχύσουν τα 

κέρδη τους. Τότε, ο  Horniman  δοκίμασε να βάλει ιατρικά μηνύματα στη 

συσκευασία και να πουλήσει το τσάι τους στους φαρμακοποιούς. Εκείνοι και οι 

πελάτες τους ήταν δεκτικοί στην προσέγγισή του. Τα φακελάκια του τσαγιού όμως, 

όπως τα ξέρουμε σήμερα ανακαλύφθηκαν τυχαία όταν ο Thomas Sullivan έστειλε 

δείγματα τσαγιού μέσα σε μικρές μεταξένιες σακούλες στους πελάτες του. Στους 

πελάτες άρεσε αυτή η ευκολία και σύντομα καθιερώθηκε η νέα συσκευασία.  
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 ΕΙΔΗ 
 Από τα φύλλα του θάμνου του τσαγιού προέρχεται το τσάι (Thea simensis). 

Υπάρχουν 1500 είδη τσαγιού περίπου ανάλογα με το έδαφος, τον τρόπο 

καλλιέργειας και το κλίμα. Υπάρχουν δύο βασικά είδη τσαγιού, το πράσινο και το 

μαύρο, που παρασκευάζονται με διαφορετική επεξεργασία όμως το καθένα, από το 

ίδιο φυτό.  Στην ανατολική Ασία είναι πιο διαδεδομένο το πράσινο τσάι, ενώ το 

μαύρο είναι πιο διαδεδομένο στις δυτικές χώρες.  

     

 

 

 

 



 

65 

 

 

 

 

 

 

 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ  
 Τα φύλλα του μαύρου τσαγιού  ξηραίνονται επί 18 ώρες περίπου και 

μεταφέρονται σε περιστρεφόμενους κυλίνδρους όπου σπάνε τα τοιχώματα των 

κυττάρων και απελευθερώνονται ένζυμα, με των οποίων την παρουσία γίνεται η 

ζύμωση των φύλλων στον ατμοσφαιρικό αέρα στους 26οC για 2-4 ώρες. Τα 

ζυμωμένα φύλλα ξηραίνονται σε φούρνο στους 93οC, όπου αδρανοποιούνται τα 

ένζυμα και ελαττώνεται η υγρασία στο 4% .  

 Η παρασκευή του πράσινου τσαγιού ξεκινά με την κατεργασία των φύλλων 

σε ατμό ώστε να αδρανοποιηθούν τα ένζυμα και συνεχίζεται με τη μεταφορά τους 

στους κυλίνδρους ξήρανσης. 

 



 

66 

 

 

 

 ΣΥΣΤΑΣΗ 
 Το τσάι περιέχει τρία χαρακτηριστικά: 

1. Την καφεΐνη  

2. Τις ταννίνες 

3. Τα έλαια 

 

 Η καφεΐνη προσδίδει διεγερτική δράση, οι ταννίνες συμβάλλουν στο 

χρώμα και στη δύναμή τους και τα έλαια του δίνουν άρωμα και γεύση. 

 

 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
 

 Προλαμβάνει τον καρκίνο, τα καρδιακά επεισόδια και την 

αρθρίτιδα. 

 Ενεργοποιεί  τον μεταβολισμό και βοηθάει να χάσουμε κιλά. 

 Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα.  

 Συμβάλει στην υγεία των δοντιών. 
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 Μειώνει τις μολύνσεις κατά τις επιδημίες γρίπης.    

 Ενισχύει και ενεργοποιεί ένζυμα αποτοξίνωσης βιολογικών 

συστημάτων.  

 Μειώνει επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα. 

 Προλαμβάνει εγκεφαλικό και διαβήτη. 
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ΚΑΦΕΣ 

 

 

 

 ΚΑΡΠΟΣ 
 Ο καφές κατασκευάζεται από τα καβουρντισμένα και αλεσμένα σπέρματα 

της καφέας ή καφεόδεντρου. Ο καρπός του περιβάλλεται από τον φλοιό που 

βρίσκεται εσωτερικά και χωρίζει το σπέρμα από το σάρκωμα. Και τέλος, ο καρπός 

περιβάλλεται εξωτερικά από την επιδερμίδα. 

 

 

 ΣΥΣΤΑΣΗ 
 Ο καρπός του καφέ περιέχει 9-12% νερό, 10-15% λιποειδή, 10-15% 

πρωτεΐνες, 60% υδατάνθρακες, 4% τέφρα και τέλος, 1-2% καφεΐνη, η οποία είναι 

και το δραστικό συστατικό του καφέ. 
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 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ 
 Αρχικά, ο καρπός περνάει από ειδικά μηχανήματα, στα οποία σπάει και 

απομακρύνεται το σάρκωμα. Στη συνέχεια μέσω ειδικής ζύμωσης απομακρύνεται ο 

φλοιός του. Τα σπέρματά του ξηραίνονται και το χρώμα τους μεταβάλλεται από 

πράσινο σε καφέ. Ακολουθεί η ανάμιξη καφέδων διαφορετικής προέλευσης για 

καλύτερο άρωμα. Τέλος γίνεται το καβούρντισμα, το οποίο περιλαμβάνει τη 

θέρμανση του καφέ στους 260 βαθμούς για 5 λεπτά και αμέσως μετά τα σπέρματα 

ψύχονται, αλέθονται και φυλάσσονται σε αεροστεγή συσκευασία  για να 

αποφευχθούν οι απώλειες σε πτητικά συστατικά και η επαφή του με το οξυγόνο. 
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ΙΣΤΟΡΙΑ 
 Η ιστορία του καφέ ξεκίνησε στην Αιθιοπία, όπου η Καφέα η αραβική 

φύτρωνε ελεύθερα σαν θάμνος. Στην αρχή ο καρπός χρησιμοποιούνταν αυτούσιος 

από τους τοπικούς πληθυσμούς, οι οποίοι είτε τον μασούσαν είτε τον άλεθαν σε 

μικρούς σβώλους. Το όνομα του καφέ προέρχεται από την αραβική λέξη qahwa. Η 

προέλευσή του και οι ιδιότητές του έδωσαν τροφή σε πολλούς μύθους, όπως για 

παράδειγμα αυτός που αναφέρει ότι ο καφές δόθηκε από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ 

στον Μωάμεθ με σκοπό να του χαρίσει δύναμη και αντοχή. 

 Η παρασκευή του καφέ όπως τη γνωρίζουμε σήμερα ξεκίνησε περίπου το 

14ο  αιώνα. Αναφέρεται ότι ο μουφτής του Άντεν ήταν ο πρώτος που καθιέρωσε τη 

χρήση του καφέ. Ο καφές πέρασε στην Ευρώπη από τη Βενετία στα τέλη του 16ου 

αιώνα. Χρησιμοποιήθηκε αρχικά από τους Βενετούς έμπορους και διατέθηκε στους 

πλούσιους σαν εξωτικό είδος. Όταν ο Πάπας Κλήμης Η΄ δοκίμασε στα 1600 τον 

καφέ, παρά του γεγονότος ότι ο περίγυρός του τον συμβούλευε να αφορίσει τον 

καφέ ως ισλαμική απειλή προς τον χριστιανισμό, τον βρήκε εξαίσιο και τον ονόμασε 

‘’Χριστιανικό ρόφημα’’. Το πρώτο καφεποτείο άνοιξε στην Ιταλία το 1645. Οι Γάλλοι 

έφεραν τον καφέ στην Αμερική μέσω των αποικιών τους. Σήμερα, η μεγαλύτερη 

χώρα παραγωγής καφέ στον κόσμο είναι η Βραζιλία. 
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 ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ 
 Υπάρχουν δύο βασικά είδη καφεόδεντρου τα οποία παράγουν τις δύο 

ποικιλίες, οι οποίες και στηρίζουν το παγκόσμιο εμπόριο του καφέ: η καφέα Arabica 

και η καφέα Robusta. 

 

 Η ποικιλία Arabica: Είναι η πιο παλιά απ’ τις δύο ποικιλίες. 

Καλλιεργήθηκε για πρώτη φορά στην Αραβική Χερσόνησο αν και προέρχεται 

από την Αιθιοπία. Το 78% της παγκόσμιας παραγωγής καφέ της ποικιλίας 

‘arabica’ και ευδοκιμεί καλύτερα στα μεγάλα υψόμετρα. Παράγεται σε 

χώρες κυρίως της κεντρικής και βόρειας Αμερικής. Είναι γνωστή για την 

έντονη αρωματική της γεύση. 
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 Η ποικιλία Robusta: Είναι ανθεκτικότερη στις ασθένειες του 

φυτού από την Arabica λόγω της διπλάσιας ποσότητας καφεΐνης που 

περιέχει. Ευδοκιμεί σε χαμηλότερα υψόμετρα, σε αντίθεση με την ποικιλία 

Arabica. Αποτελεί το υπόλοιπο 22% της παγκόσμιας παραγωγής καφέ και 

προσαρμόζεται σε θερμά και υγρά κλίματα, όπου η Arabica δεν ευδοκιμεί. 

 

 ΕΙΔΗ 
 

 Τούρκικος ή ελληνικός. 

 Φραπέ. 

 Στιγμιαίος. 

 Εσπρέσσο και τα είδη του: 

1. Εσπρέσσο Λούνγκο  

2. Εσπρέσσο Μακκιάτο 

3. Εσπρέσσο Νορμάλε 

4. Εσπρέσσο Στρέττο 

5. Εσπρέσσο Φρέντο 

 Καπουτσίνο και τα είδη του: 

1. Καπουτσίνο Κάραμελ 

2. Καπουτσίνο Λάττε 

 Φίλτρου ή γαλλικός. 

 Κοζίτο και τα είδη του: 

1. Κοζίτο Κάραμελ 

2. Κοζίτο Αμαρέττο 

3. Κοζίτο Τσόκο 

 Φροζίτο και τα είδη του: 

1. Φροζίτο Εσπρέσσο 

2. Φροζίτο Σπέσιαλ 

3. Φροζίτο Τσόκο 
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 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
 

1. Βελτιώνει τις πνευματικές ικανότητες. 

2. Προκαλεί εγρήγορση. 

3. Μειώνει την ανία. 

4. Δρα ως τονωτικό. 

5. Διεγείρει την παραγωγή ντοπαμίνης. 

6. Βελτιώνει την προσοχή. 

7. Ενισχύει τη μνήμη και την ικανότητα συγκέντρωσης. 

8. Αυξάνει τον καρδιακό ρυθμό και τον όγκο του αίματος. 

9. Βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος. 

10. Αυξάνει τον μεταφορικό ρυθμό και την πρόσληψη οξυγόνου. 

11. Ενισχύει την πέψη. 

12. Βελτιώνει την κινητικότητα των εντέρων. 

13. Διεγείρει την παραγωγή χολής. 

14. Βελτιώνει την αναπνευστική λειτουργία. 

15. Αυξάνει την παραγωγή ούρων. 
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 Σε περίπτωση κατάχρησης της καφεΐνης μπορεί να προκληθεί: 

1. Διαταραχή στον ύπνο. 

2. Νευρικότητα. 

3. Υπερκινητικότητα. 

4. Συμπτώματα εθισμού και στέρησης. 

5. Πονοκέφαλος. 

6. Ημικρανία. 

7. Αύξηση της αρτηριακής πίεσης. 

8. Κίνδυνος αποβολής σε περίπτωση εγκυμοσύνης. 

9. Θανατηφόρο κώμα. 

10. Δηλητηρίαση. 

11. Καρδιαγγειακό επεισόδιο. 

12. Αύξηση του στρες. 
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