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ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
(Ν012Υ)

Τρίτη: 2:00 – 6:00 μ.μ.

Αμφιθέατρο ΝΚΕΤΤΑ

Καδερίδης Κυριάκος

kaderidisk@gmail.com
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Τρόφιμα Θρεπτικά στοιχεία

• Πρωτεΐνες 

• Λίπη

• Υδατάνθρακες

• Βιταμίνες

• Άλατα

• Νερό

• Άλλα συστατικά

Προέλευση τροφίμων και 
συστατικών τους

Πρωτογενής παραγωγή
- Γεωργία
- Κτηνοτροφία
- Αλιεία
- Αλυκές (Αλάτι)

Νέες πηγές
- Θαλασσινά φύκη (Καραγενάννες)
- Βακτήρια (Ξανθάνη)

Διάκριση τροφίμων
➢Νωπά ή φρέσκα
➢ Επεξεργασμένα
➢ Ελάχιστα επεξεργασμένα
➢ Βιολειτουργικά ή λειτουργικά

➢ Ενέργεια
➢ Ανάπτυξη και συντήρηση
➢ Ρυθμίζουν βασικές λειτουργίες του 

οργανισμού
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Επεξεργασία τροφίμων

Το σύνολο των διεργασιών με τις οποίες προϊόντα της πρωτογενούς παραγωγής 
μετατρέπονται σε νέα προϊόντα για άμεση κατανάλωση ή πρώτες ύλες για νέα προϊόντα

Σε συνδυασμό ή όχι με άλλα 
συστατικά

Με τη βοήθεια 
- εργασίας
- εξοπλισμού
- ενέργειας
- επιστημονικής γνώσης
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Η επεξεργασία αλλάζει τη φυσική μορφή του τροφίμου

Παραδείγματα:

➢ Κονσερβοποιημένα τρόφιμα

➢ Τυριά, γιαούρτι, παγωτά

➢ Αλλαντικά, καπνιστά ψάρια

➢Μαρμελάδες, τοματοπολτός

➢ Αναψυκτικά, κρασί

Επεξεργασμένα τρόφιμα

4
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Ελάχιστα επεξεργασμένα τρόφιμα

✓ Τρόφιμα ελάχιστα επεξεργασμένα μετά από 
αφαίρεση μη βρώσιμων συστατικών (σκόνη, χώμα), 
ώστε να είναι κατάλληλα για αποθήκευση και 
ασφαλή για κατανάλωση (χρώμα, άρωμα)

✓Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά (χρώμα, άρωμα) 
παρόμοια με τα νωπά τρόφιμα

Παραδείγματα:

➢ Σαλάτες λαχανικών

➢Φρούτα κομμένα σε φέτες

➢ Κρεμμύδι λεπτοτεμαχισμένο

➢ Αποφλοιωμένες πατάτες
5

Βιολειτουργικά ή λειτουργικά τρόφιμα

Με τα συστατικά που περιέχουν ασκούν ευεργετική 

επίδραση στην υγεία

Παραδείγματα:

➢ Γαλακτοκομικά με προβιοτικά

➢ Τρόφιμα ή ποτά εμπλουτισμένα με:

• Διαιτητικές ίνες

• Βιταμίνες

• Πρωτεΐνες 

• Αντιοξειδωτικά κ.α.
6
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• Κατάψυξη:  ≤ -18oC (RH ~ 100%)

• Ψύξη:  0 - 5oC, max. 8oC (RH υψηλή)

• Περιβάλλον:  25oC, 75% RH

Τυπικές συνθήκες συντήρησης τροφίμων

Νωπά Προϊόντα Χρόνος Διατήρησης σε
Συνθήκες Περιβάλλοντος

Κρέας, αλιεύματα, γάλα 1-2 ημέρες

Φρούτα και λαχανικά 1-2 εβδομάδες

Ριζώδη λαχανικά (παντζάρι, καρότο κ.α.) 3-4 εβδομάδες

Δημητριακά, όσπρια 12 μήνες
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Ποιοτικά υποβαθμισμένο τρόφιμο

Έχουν συμβεί μεταβολές στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του, χωρίς όμως να το 

καθιστούν ακατάλληλο για κατανάλωση 

Συνέπειες:

➢ Μειωμένη αποδοχή από τον καταναλωτή

➢ Μειωμένη εμπορική αξία

➢ Απαρχή περαιτέρω αλλοίωσης

Παραδείγματα:

➢ «Χτυπήματα» στην επιφάνεια ενός φρούτου

➢ Θρυμματισμός ενός μπισκότου

➢ Ράγισμα κελύφους αυγών

➢ Μπαγιάτισμα ψωμιού 8
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Αλλοιωμένο τρόφιμο

Έχουν επέλθει μεταβολές που καθιστούν το τρόφιμο ακατάλληλο για κατανάλωση ή 

επεξεργασία και πιθανόν επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία.

Παραδείγματα:

➢ Μούχλιασμα του ψωμιού

➢ Φούσκωμα κονσερβών

➢ Ανάπτυξη «γλίτσας» και δυσάρεστης οσμής στην επιφάνεια κρέατος

➢ Μαύρισμα χυμών
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Αίτια αλλοίωσης και υποβάθμισης των τροφίμων

➢ Μηχανικά αίτια: Χτυπήματα, εφελκυσμός κ.α.

➢ Μικροοργανισμοί: Βακτήρια, μύκητες, ζύμες

➢ Ενδογενή ένζυμα

➢ Φυσικοί παράγοντες: Υγρασία, οξυγόνο, φως, θερμοκρασία

➢ Χημικές αντιδράσεις: μη ενζυμική μελάνωση

➢ Παράσιτα

➢ Έντομα

➢ Τρωκτικά

10
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Μηχανισμοί ανεπιθύμητων μεταβολών στα τρόφιμα

Βιολογικά αίτια
Μικροοργανισμοί Ένζυμα

Ανάπτυξη μικροοργανισμών Ενζυμική μελάνωση

Σχηματισμός δυσάρεστων οσμών Μεταβολές στη συνεκτικότητα

Σχηματισμός «γλίτσας» Μεταβολές στην οσμή
Αποχρωματισμός
Φυσικά αίτια

Μεταφορά νερού και διαλυτών συστατικών

Κρυστάλλωση 
Απώλεια αρωματικών ουσιών
Αλλαγή φυσικής κατάστασης

Κατάρρευση της δομής
Χημικά αίτια Μηχανικά αίτια

Χημικές αντιδράσεις Θρυμματισμός
Μη ενζυμική μελάνωση Μώλωπες

Οξείδωση και απώλεια θρεπτικών συστατικών Θραύση, παραμόρφωση κ.α.
Οξείδωση και τάγγιση λιπαρών συστατικών

Οξείδωση χρωστικών ουσιών - αποχρωματισμός 11

• Μύκητες, κοινώς μούχλα

• Ζύμες 

• Βακτήρια

Μικροοργανισμοί

12
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❑ Πολυκύτταροι μικροοργανισμοί

❑ Πολλαπλασιασμός με σπόρια

❑ Ανάπτυξη

- Αποκλειστικά παρουσία οξυγόνου

- Σε ελάχιστη υγρασία & υγρά τρόφιμα

- Σε εύρος θερμοκρασιών

❑ Καταστροφή 90οC, 1 min

❑ Byssochlamys fulva (χυμοί φρούτων)

Καταστροφή 100οC,15 min

❑ Δράση

- Ωφέλιμοι (Roquefort, Camembert)

- Αλλοιώσεις (κονσέρβες, τοματοπολτός)

- Παθογόνοι (Μυκοτοξίνες)

Μύκητες (μούχλα)

13

Αλλοιώσεις από μύκητες

14
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❖Μονοκύτταροι μικροοργανισμοί

❖ Πολλαπλασιασμός με εκβλάστηση

❖ Ανάπτυξη

- Σε τρόφιμα με οργανικά οξέα & σάκχαρα

- Σε αερόβιο περιβάλλον

- Όξινο pH

- Σε θερμοκρασίες 20-30οC

❖ Ίδια αντοχή στη θέρμανση με μύκητες

❖ Δράση

- Ωφέλιμες

=> Saccharomyces cerevisiae/ellipsoideus

Προϊόντα αλκοολικής ζύμωσης, αρτοποιίας 

- Άγριες ζύμες

=> Αλλοιώσεις στην οινοποιία & στις βρώσιμες ελιές

Ζύμες

15

Αλλοιώσεις από ζύμες

16
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✓Μονοκύτταροι μικροοργανισμοί

✓Πολλαπλασιασμός με διχοτόμηση

✓ Σχήμα: Βάκιλλοι, κόκκοι

✓ Σπορογόνα

- Ανθεκτικά σε θέρμανση, αφυδάτωση, ψύξη

✓Απαιτήσεις σε οξυγόνο

- Αερόβια, αναερόβια 

- Προαιρετικά αναερόβια

✓ Υψηλές απαιτήσεις σε υγρασία

✓ Δράση

- Ωφέλιμα (γαλακτικά)

- Αλλοιογόνα

- Παθογόνα

Βακτήρια

17

• Κρέατος από Pseudomonas spp στους 10οC για 2 ημέρες

• Ψωμιού από Serratia spp

• Σχοίνιασμα ψωμιού Bacillus spp

• Γάλακτος ασηπτικής επεξεργασίας

• Φούσκωμα κονσέρβας από ανεπαρκή αποστείρωση

Αλλοιώσεις από βακτήρια

18
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• Τροφικές δηλητηριάσεις

➢ Προκαλούνται από τοξικές ουσίες που παράγουν τα παθογόνα βακτήρια στα τρόφιμα

- Βοτυλίωση ή αλλαντίαση: Clostridium botulinum

• Τροφικές λοιμώξεις 

➢ Προκαλούνται από παθογόνα βακτήρια που εισέρχονται με τα τρόφιμα στο πεπτικό 

σύστημα, πολλαπλασιάζονται και παράγουν τοξίνες

- Σαλμονέλωση: Salmonela

- Λιστερίωση: Listeria monocytogenes

Παθογόνα βακτήρια

19

Διάκριση μικροοργανισμών με βάση τη θερμοκρασία ανάπτυξής τους

Μικροοργανισμοί
Θερμοκρασία ανάπτυξης (οC)

Ελάχιστη Άριστη

Θερμόφιλοι 30-40 55-65

Μεσόφιλοι 5-10 30-40

Ψυχρότροφοι < 0-10 20-30

Ψυχόφιλοι < 0-10 12-18

20
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Μονάδες Χρόνου

ΚΑΜΠΥΛΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

1 - 2 : Αρχική φάση ή φάση προσαρμογής

2 - 3 : Λογαριθμική φάση ανάπτυξης

3 - 4 : Στατική φάση

4 - 5 : Τελική φάση θανάτωσης

Τρόπος ανάπτυξης των μικροοργανισμών 

1-2 Αρχική φάση ανάπτυξης: Ο αριθμός των μικροοργανισμών παραμένει σταθερός. Προσαρμογή

στο υπάρχον περιβάλλον

2-3 Λογαριθμική φάση: Οι μικροοργανισμοί αναπτύσσονται λογαριθμικά αλλοίωση τροφίμου

3-4 Στατική φάση: Εξάντληση θρεπτικών συστατικών στο τρόφιμο ο αριθμός μικροοργανισμών

παραμένει σταθερός και οι απώλειες αναπληρώνονται

4-5 Τελική φάση θανάτωσης: Ο πληθυσμός των μικροοργανισμών μειώνεται, καθώς ο αριθμός των

κυττάρων που πεθαίνουν είναι μεγαλύτερος από τον ο αριθμός των κυττάρων που σχηματίζονται
21

Μηχανικά αίτια

• Μώλωπες

• Θρυμματισμό

• Ράγισμα ή πλήρη καταστροφή 
ευπαθών τροφίμων

• Καταστροφή συσκευασίας

Μηχανικά αίτια αλλοίωσης τροφίμων

➢Ποιοτική υποβάθμιση

➢Παραπέρα αλλοίωση

➢Πλήρη απώλεια προϊόντων

22
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Αίτια αλλοίωσης τροφίμων: ένζυμα

Ένζυμα

• Είτε είναι φυσικά συστατικά είτε προέρχονται από μικροοργανισμούς

• Αποτελούν ειδικές πρωτεΐνες

• Δρουν σαν καταλύτες και προκαλούν αντιδράσεις

Προκαλούν

➢Μεταβολές στο χρώμα, την οσμή και τη γεύση

- Η ενζυμική καστάνωση των φρούτων και λαχανικών, οφείλεται 
στη δράση των ενζύμων φαινολασών.

➢Μεταβολές στη συνεκτικότητα του τροφίμου 23

Αίτια αλλοίωσης τροφίμων: Χημικές αντιδράσεις - μη ενζυμική μελάνωση

• Αντιδράσεις Maillard στις οποίες συμμετέχουν υδατάνθρακες και αμινοξέα

• Αντιδράσεις καραμελοποίησης, στις οποίες συμμετέχουν υδατάνθρακες και οξέα

• Οξειδωτικές αντιδράσεις, στις οποίες συμμετέχουν ουσίες όπως η γλυκόζη και το ασκορβικό οξύ

Η μη ενζυμική μελάνωση προκαλεί:
➢Μεταβολή στο χρώμα, την οσμή και τη γεύση
➢Υποβάθμιση θρεπτικής αξία τροφίμων
➢Επιθυμητές μεταβολές όπως κρούστα σε ψωμί/κρέας

24
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Αίτια αλλοίωσης τροφίμων: οξείδωση

• Η οξείδωση υποβαθμίζει τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του τροφίμου

• Η οξείδωση των λιπαρών υλών οφείλεται κυρίως στους εξής παράγοντες:

➢Οξυγόνο: Όσο µεγαλύτερη είναι η διεπαφή του οξυγόνου µε τις λιπαρές ύλες, τόσο 

πιο εύκολα αυτές οξειδώνονται

➢Θερµοκρασία: Υψηλή θερµοκρασία στο χώρο αποθήκευσης των λιπαρών υλών 

επιταχύνει την οξείδωση

➢Φως: επιταχύνει την οξείδωση διαµέσου του µηχανισµού της φωτοοξείδωσης

Η οξείδωση, γνωστή και έως τάγγιση, αναφέρεται στις λιπαρές ουσίες που 

περιέχουν ακόρεστα λιπαρά οξέα, τα οποία και οξειδώνονται

25

Άλλα αίτια αλλοίωσης τροφίμων

Υγρασία

➢Απομάκρυνσή της οδηγεί σε μάρανση

➢Πρόσληψη οδηγεί σε μείωση τραγανότητας

➢Πρόσληψη σε αφυδατωμένα τρόφιμα ευνοεί την 

ανάπτυξη μικροοργανισμών  

Οξυγόνο

➢Υπεύθυνο για αντιδράσεις οξείδωσης

➢Καθορίζει το είδος μικροοργανισμών που θα 

αναπτυχθούν:

• Αναερόβιο περιβάλλον: αναερόβια βακτήρια

• Αερόβιο περιβάλλον: αερόβια βακτήρια, μύκητες

Θερμοκρασία

➢Επηρεάζει τις αντιδράσεις οξείδωσης

➢Επιταχύνει/επιβραδύνει το ρυθμό μεταβολών 

που επέρχονται στο τρόφιμο

➢Προκαλεί τήξη ή στερεοποίηση λιπαρών ουσιών 

μεταβάλλοντας την υφή των τροφίμων

Έντομα:

➢Ζημιές 10% της παγκόσμιας παραγωγής τροφίμων

➢Μεταδίδουν έμμεσα ασθένειες

Τρωκτικά: 

➢Μεταδίδουν ασθένειες όπως τύφος, πανώλη26
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✓ Η λήψη μέτρων έναντι των αιτίων

- Ποιοτικής υποβάθμισης 

- Αλλοίωσης των τροφίμων

✓ Στόχος

- Τρόφιμα αποδεκτά & ασφαλή

- Για καθορισμένο χρονικό διάστημα

- Κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες διατήρησης

✓ Παραδείγματα

- Ωμό γάλα

- Φρέσκο γάλα

- Γάλα μακράς διαρκείας

- Συμπυκνωμένο γάλα

- Γάλα σκόνη

Συντήρηση τροφίμων

27

➢ Επιμηκύνει το χρόνο διατήρησης

➢ Εμπορία σε απομακρυσμένες περιοχές

➢ Ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου

➢ Βελτίωση γεωργικού εισοδήματος

➢ Εφοδιασμός μεγάλων πόλεων

➢ Τρόφιμα όλο το χρόνο

➢ Επιμήκυνση του χρόνου λειτουργίας των βιομηχανιών τροφίμων

➢ Εξοικονόμηση χρόνου για εργαζόμενους

➢ Διατήρηση αποθεμάτων για έκτακτες καταστάσεις

Πλεονεκτήματα συντήρησης τροφίμων

28
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➢ Μικροοργανισμοί

- Προκαλούν τις περισσότερες αλλοιώσεις

- Οι οποίες εκδηλώνονται γρήγορα

και πιθανόν είναι οι πλέον επικίνδυνες για την υγεία

✓ Αντιμετωπίζονται ευκολότερα

➢ Ένζυμα

- Προκαλούν λιγότερο δύσκολες αλλοιώσεις

✓ Αντιμετωπίζονται δυσκολότερα

➢ Χημικές αντιδράσεις

- Προκαλούν τις λιγότερες αλλοιώσεις

✓ Αντιμετωπίζονται δυσκολότερα από κάθε άλλη περίπτωση

Αξιολόγηση αιτίων 
αλλοίωσης των τροφίμων

❖ Κύριος στόχος της συντήρησης των τροφίμων 

✓ Αντιμετώπιση των μικροοργανισμών

✓ Λήψη πρόσθετων μέτρων για τα άλλα 

αίτια

29

➢ Καταστροφή των μικροοργανισμών

➢ Δημιουργία δυσμενούς περιβάλλοντος 

✓ Επιβραδύνει ή αναστέλλει

την ανάπτυξη των μικροοργανισμών

➢ Ενδεχόμενη λήψη πρόσθετων μέτρων για την αντιμετώπιση άλλων αιτίων

Αρχές συντήρησης τροφίμων

30
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1. Μέθοδοι που καταστρέφουν τους μικροοργανισμούς
1α. Μέθοδοι που βασίζονται στην εφαρμογή θερμότητας

- Παστερίωση                 - Ασηπτική επεξεργασία
- Αποστείρωση               - Θερμική εξώθηση
- Κονσερβοποίηση         - Μαγείρεμα υπό κενό

1β. Μέθοδοι που βασίζονται στην εφαρμογή ακτινοβολίας
1γ. Μέθοδοι που βασίζονται στην εφαρμογή υψηλών υδροστατικών πιέσεων

2. Μέθοδοι που επιβραδύνουν ή αναστέλλουν τη δράση των μικροοργανισμών 
2α. Μέθοδοι που βασίζονται στην εφαρμογή χαμηλών θερμοκρασιών

- Απλή ψύξη           - Κατάψυξη
- Συνδυασμός ψύξης και ελεγχόμενης ή τροποποιημένης ατμόσφαιρας

2β. Μέθοδοι που βασίζονται σε μείωση της περιεκτικότητας των τροφίμων σε υγρασία
- Συμπύκνωση - Αφυδάτωση

2γ. Μέθοδοι που βασίζονται στη χρήση συντηρητικών

Μέθοδοι επεξεργασίας και συντήρησης τροφίμων

31

Η επιλογή της κατάλληλης µεθόδου επεξεργασίας εξαρτάται από παράγοντες, όπως:

❖ η φύση του προϊόντος

❖ ο χρόνος που µπορεί να συντηρηθεί το προϊόν µετά την εφαρµογή της µεθόδου

❖ η επίδραση της µεθόδου στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος και στην περιεκτικότητά του 

σε θρεπτικά συστατικά

❖ το κόστος εφαρµογής της µεθόδου, οι απαιτήσεις της σε ενέργεια και φυσικούς πόρους 

❖ οι επιπτώσεις της στο περιβάλλον

Προϋπόθεση για τη σωστή συντήρηση των τροφίμων είναι η κατάλληλη συσκευασία

➢ Στόχοι συσκευασίας:

✓ Προστασία τροφίμου από φυσικούς παράγοντες

✓ Διευκολύνει το χειρισμό, την μεταφορά και την εμπορία τους

✓ Προώθηση πωλήσεων 

Επιλογή μεθόδου επεξεργασίας τροφίμων

32
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Ανάλογα με την οξύτητα χωρίζουμε τα τρόφιμα στις παρακάτω βασικές κατηγορίες:

i .  Πολύ υψηλής οξύτητας, με pH < 3,7

ii.  Υψηλής οξύτητας, με  pH από 3,7 ως 4,5

iii. Χαμηλής οξύτητας με pH > 4,5

Η οξύτητα (pH)

Ο αρνητικός δεκαδικός λογάριθμος της συγκέντρωσης Η+

• pH = 4.0 & pH = 5.0 Πόσο διαφέρουν ? 33

➢ Επηρεάζει την ανθεκτικότητα των 

μικροοργανισμών στη θέρμανση 

=> Κριτήριο επιλογής της θερμικής 

επεξεργασίας που θα εφαρμοσθεί στο προϊόν

➢ Ελέγχει το ρυθμό αντιδράσεων στο τρόφιμο

➢ Επηρεάζει τις ιδιότητες των τροφίμων (χρώμα, 

άρωμα, υφή, ικανότητα συγκράτησης νερού)

Σε pH < 4,5 δεν μπορούν να αναπτυχθούν οι 

περισσότεροι σπορογόνοι και θερμοανθεκτικοί

μικροοργανισμοί 

Ευνοϊκό pH

Βακτήρια: 6,0 – 8,0

(γαλακτικά & οξοβακτήρια 5,0- 6,0)

Ζύμες:        4,5 – 6,0 

Μύκητες: 3,5 – 4,0

Οξύτητα διαφόρων τροφίμων

34
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➢ pH 4.0 (3.7)

- Ελάχιστο όριο για τη βλάστηση σπορίων

=> Ελάχιστο όριο για πολλαπλασιασμό σπορογόνων 
βακτηρίων

➢ pH 4.5

- Ελάχιστο όριο για πολλαπλασιασμό 

του Clostridium botulinum

& την παραγωγή τοξίνης 

Κριτήρια επιλογής των οριακών τιμών pH

35

• Σπορογόνο βακτήριο

• Υποχρεωτικά αναερόβιο

• Ευρύτατα διαδεδομένο στη φύση

• Αναπτύσσεται σε τρόφιμα με pH> 4.5

• Παθογόνο βακτήριο

• Το πλέον θερμοανθεκτικό

• Τοξίνη πολύ δραστική 

(Θνησιμότητα > 65%) 

❑ Τροφική δηλητηρίαση γνωστή ως Βοτυλίωση ή 

Αλλαντίαση

- Συμπτώματα μετά από 18-96 ώρες μετά την κατανάλωση

Clostridium botulinum

Καταστροφή τοξίνης:
100 οC για 10 λεπτά

36
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➢ Προσθήκη οξέων

- Γαλακτικό, κιτρικό, οξικό & ασκορβικό οξύ

➢ Προσθήκη Γλυκονικής-δελτα-λακτόνης (ανυδρίτης της γλυκόζης)

+ Η2Ο => Γλυκονικό οξύ

➢Με τη δράση μικροοργανισμών

- Σακχαρολυτικοί: Μείωση pH

• Διασπούν τα σάκχαρα σε οργανικά οξέα

- Πρωτεολυτικοί: Αύξηση pH

• Διασπούν τις πρωτεΐνες σε πεπτίδια, αμινοξέα και αμμωνία

Μεταβολή του pH

37

✓ Εκφράζει τη διαθεσιμότητα νερού για ανάπτυξη
μικροοργανισμών, δραστηριότητα ενζύμων και χημικές
αντιδράσεις

Έννοια & σημασία

➢ Επηρεάζεται από:

- Την περιεκτικότητα των τροφίμων σε υγρασία

- Το είδος & τη συγκέντρωση των διαλυμένων ουσιών

- Τη δομή & τα χαρακτηριστικά του τροφίμου

Ενεργότητα νερού (water activity – aw)

38
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Ενεργότητα νερού & αντιδράσεις υποβάθμισης προϊόντος

Ρ
υ

θ
μ

ό
ς 

μ
ετ

α
β

ο
λώ

ν

➢ Την ανάπτυξη μικροοργανισμών

➢ Τη δραστηριότητα των ενζύμων

➢ Το ρυθμό μεταβολών

- Της μη ενζυμικής μελάνωσης

- Της οξείδωσης των λιπών

Η aw επηρεάζει:

39

3 Ζώνες Ισόθερμης Καμπύλης

Μ
ο

νο
σ

το
ιβ

ά
δ

α

Προσρόφηση Πρόσθετων
Στοιβάδων

Ισόθερμες Καμπύλες Ρόφησης Νερού (Water Sorption Isotherms)

Νερό Ζώνης Ι:

➢ Ισχυρά δεσμευμένο από δεσμούς

➢ Δεν αφαιρείται με εξάχνωση ή αφυδάτωση

Νερό Ζώνης ΙΙ:

➢ Νερό δεσμευμένο σε πολυμοριακά στρώματα

➢ Υγρασίας 3 – 7%

➢Μεγάλη     aw

Νερό Ζώνης ΙΙΙ:

➢ Απομακρύνεται εύκολα

➢ Υγρασίας 12 – 25%

➢Μικρή     aw 40
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➢Με αφαίρεση νερού

- Συμπύκνωση

- Aφυδάτωση

➢Με προσθήκη ουσιών που δεσμεύουν νερό 

- Αλάτι

- Ζάχαρη

Με συνδυασμό των δυο μεθόδων

Μείωση της aw

41

Μέθοδος επεξεργασίας Αρχή συντήρησης και επίδραση επί των μικροοργανισμών

Μέθοδοι προετοιμασίας:
- Πλύση 
- Φετοποίηση
- Τεμαχισμός, άλεση κ.λπ.

• Καμία συντηρητική δράση
• Καμία καταστροφή μικροοργανισμών
• Μπορούν να προάγουν την ανάπτυξη μικροοργανισμών

Θέρμανση:
- Παστερίωση 
- Ζεμάτισμα
- Μαγείρεμα
- Κονσερβοποίηση

• Καταστροφή μικροοργανισμών
• Αδρανοποίηση ενζύμων
• Η ήπια θέρμανση καταστρέφει μέρος των μικροοργανισμών

Απομάκρυνση θερμότητας:
- Ψύξη
- Κατάψυξη

• Επιβράδυνση της ταχύτητας αναπτύξεως των μικροοργανισμών
• Επιβράδυνση της ταχύτητας δράσεως των ενζύμων

Απομάκρυνση νερού:
- Ξήρανση
- Συμπύκνωση

• Παρεμπόδιση της ανάπτυξης των μικροοργανισμών
• Παρεμπόδιση της δράσης των ενζύμων

Χημική:
- Προσθήκη οξέων
- Προσθήκη σακχάρου, άλατος κ.λπ.

• Καταστροφή μικροοργανισμών

42


