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Α ’ ΜΕΡΟΣ

Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α1- Ποιοτικός Έλεγχος

1.1.Γενικά: Έννοια της ποιότητας-ποιοτικού ελέγχου

Στη σημερινή καταναλωτική κοινωνία υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση για μια 

μεγάλη ποικιλία τροφίμων σε μεγάλες ποσότητες. Για να ικανοποιηθεί αυτή η ζήτηση 

σημαντική ποσότητα των παραγόμενων γεωργικών προϊόντων οδηγείται στα 

εργοστάσια επεξεργασίας για μεταποίηση. Έτσι παράγεται μια μεγάλη ποικιλία 

μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων που έχουν υποστεί κάποιο είδος επεξεργασίας 

(θερμική επεξεργασία, ψύξη, κατάψυξη, αποξήρανση, κ.α.) και έχουν συσκευαστεί σε 

διάφορα υλικά και μέσα για να προσελκύσουν την προσοχή του καταναλωτή. Επίσης 

για να κάνουν τα προϊόντα περισσότερο ελκυστικά και αρεστά στους κατασκευαστές, 

σε πολλές περιπτώσεις προσθέτουν διάφορα συστατικά, όπως συνθετικά χρώματα, 

γαλακτοματοποιητές, σταθεροποιητικές και αρωματικές ουσίες. Η ικανότητα 

συντήρησης αυξάνεται με προσθήκη συντηρητικών και αντιοξειδωτικών ουσιών 

(ΟΕΔΒ, 2000).

Συμπερασματικά σήμερα παράγεται μία μεγάλη ποικιλία νωπών και 

επεξεργασμένων γεωργικών προϊόντων που για τους λόγους που αναφέρθηκαν 

προηγουμένως, πρέπει να περάσουν από πολλά στάδια ποιοτικού ελέγχου (ΟΕΔΒ, 

2000 ).

Ο όρος “ ποιοτικός έλεγχος” αναφέρεται γενικά σε ένα σύστημα που ελέγχει 

και σταθεροποιεί τις πρώτες ύλες, την ίδια την επεξεργασία και τέλος το τελικό 

προϊόν. Σκοπός είναι η παραγωγή προϊόντων αποδεκτών από τον καταναλωτή 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα καθιερωμένα εθνικά ή διεθνή πρότυπα 

(ΟΕΔΒ, 2000 ).

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1940 έχουν γραφεί πολλά σχετικά με τον 

ποιοτικό έλεγχο των διεργασιών παραγωγής των βιομηχανικών προϊόντων και 

ειδικότερα για την αξιολόγηση των τελικών προϊόντων που παράγονται από τις 

βιομηχανίες τροφίμων και ποτών. Εξάλλου, τα τελευταία δέκα έως δεκαπέντε χρόνια 

έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη διασφάλιση ποιότητας τόσο των παραγόμενων 

προϊόντων όσο και των διαδικασιών παραγωγής τους (Αρβανιτογιάννης κ.α., 2000).

8



Σήμερα, η προσπάθεια για διασφάλιση της ποιότητας έχει πλέον μετατεθεί 

από το εργαστήριο στο χώρο παραγωγής. Ο κάθε εργαζόμενος πρέπει να 

εκπαιδεύεται στη εργασία του και οφείλει να γνωρίζει και να εκπληρώνει τις 

αρμοδιότητές του (Gould 1992, Αρβανιτογιάννης κ.α. 2000).

Πριν από τη βιομηχανική επανάσταση η βιομηχανική παραγωγή ήταν 

αποκλειστικά ευθύνη και έργο των ανεξάρτητων τεχνιτών οι οποίοι 

πραγματοποιούσαν και μία πρωτόγονη μορφή ποιοτικού ελέγχου του παραγόμενου 

προϊόντος. (Αρβανιτογιάννης κ.α., 2000).

Ο 20ος αιώνας καθιέρωσε την ομαδοποίηση των τεχνιτών ή των εργατών που 

είχαν παρόμοια καθήκοντα και την επίβλεψή τους από εργοδηγούς οι οποίοι ήταν 

πλέον υπεύθυνοι για την ποιότητα των προϊόντων. Με την έναρξη της βιομηχανικής 

επανάστασης δημιουργήθηκαν μεγάλα βιομηχανικά συγκροτήματα με πολλές ομάδες 

παραγωγής, οι οποίες ελέγχονταν από τους λεγάμενους επιθεωρητές παραγωγής που 

με τη σειρά τους ήταν υποχρεωμένοι να αναφέρονται στους αντίστοιχους εργοδηγούς. 

(Αρβανιτογιάννης, 2000).

Τα τελευταία χρόνια η ποιότητα έχει συνδεθεί άμεσα με την επιχειρηματική 

και την καταναλωτική συμπεριφορά. Η υψηλή ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων 

και των παρερχόμενων υπηρεσιών αποτελεί βασικό στόχο και στοιχείο ανταγωνισμού 

των περισσότερων βιομηχανικών επιχειρήσεων. Η παρατηρούμενη συνεχής αύξηση 

του ποιοτικού επιπέδου αγαθών και υπηρεσιών είναι άμεσα συνυφασμένη με τη 

διαρκή και έντονη διαφήμιση των τελευταίων, που καθιστά το καταναλωτικό κοινό 

ολοένα και περισσότερο απαιτητικό. Οι καταναλωτές ευαισθητοποιούνται απέναντι 

στην ποιότητα την οποία θεωρούν ως το σημαντικότερο κριτήριο κατά την αγορά των 

διάφορων αγαθών. Οι επιχειρηματίες παρατηρώντας και διαπιστώνοντας αυτή τη 

στάση των καταναλωτών, σπεύδουν να προσαρμοστούν στις νεότερες απαιτήσεις. Η 

ποιότητα αναγνωρίζεται πλέον ως ο σημαντικότερος παράγοντας και αποτελεί το 

κλειδί για το σχεδίασμά και τη δημιουργία καλύτερων ανταγωνιστικών προϊόντων και 

υπηρεσιών (Τσιότρας, 1995).

Η ποιότητα μπορεί και πολλές φορές έχει διαφορετική έννοια για τον καθένα. 

Σύμφωνα με το Βρετανικό πρότυπο 4778 του 1987, ως ποιότητα ορίζεται “ το σύνολο 

των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας που σχετίζονται με την 

ικανότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας αυτής να ικανοποιεί καθορισμένες
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δηλωμένες ή συνεπαγόμενες ανάγκες” (Τσιότρας, 1995). Από το Διεθνή Οργανισμό 

Τυποποίησης 180 η ποιότητα ορίζεται “ ως το σύνολο των χαρακτηριστικών μιας 

οντότητας που της αποδίδουν την ικανότητα να ικανοποιεί εκφρασμένες και 

συνεπαγόμενες ανάγκες” (180, 8402, νάτεΥ, 1993).

Η ποιότητα ενός προϊόντος έχει οριστεί στα πλαίσια ενός ενημερωτικού 

σεμιναρίου από το τμήμα διαφήμισης του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ (1951) ως 

εξής: “ Είναι ο συνδυασμός των ιδιοτήτων ή χαρακτηριστικών του προϊόντος που 

παίζουν σημαντικό ρόλο στο βαθμό αποδοχής του προϊόντος από τον καταναλωτή” . 

Η βιομηχανία ορίζει την ποιότητα ως μέτρο της καθαρότητας, οσμής, χρώματος, 

μεγέθους, ωρίμανσης και πολλών άλλων ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του προϊόντος 

αυτού. Στο εμπόριο ο όρος ποιότητα συνδέεται με τη παραγωγή του καλύτερου 

δυνατού προϊόντος. (Βαρζάκας, 2007)

Η πρώτη μορφή ποιοτικού ελέγχου εμφανίστηκε στη βιομηχανική παραγωγή 

μετά από το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αδυναμία των 

περισσότερων βιομηχανιών της εποχής να ελέγξουν την ποιότητα. Αυτό το πρώτο, 

σχετικά οργανωμένο, σύστημα ποιότητας διαμορφώθηκε μέσα στη δεκαετία του 

1950, ενώ βελτιώθηκε σημαντικά με την ανάπτυξη και την εισαγωγή της στατιστικής 

επιστήμης, όσον αφορά τον έλεγχο του κόστους παραγωγής και την επίτευξη ενός 

αποδεκτού επιπέδου ποιότητας τελικών προϊόντων. Ο Έλεγχος Ποιότητας όπως 

εμφανίστηκε και εφαρμόστηκε ή εφαρμόζεται ακόμη και σήμερα σε ορισμένες 

βιομηχανίες, είναι το σύνολο των λειτουργικών τεχνικών διαδικασιών, που 

επιβεβαιώνουν την ποιότητα ενός προϊόντος ή υπηρεσίας βάσει ορισμένων 

προδιαγραφών. Με τον Ποιοτικό Έλεγχο δηλαδή γίνεται επιθεώρηση του προϊόντος 

μετά την παραγωγή του και εκτελούνται οι αντίστοιχες διορθωτικές ενέργειες, στην 

περίπτωση αποκλίσεων από το αρχικό σχέδιο ή τις προδιαγραφές παραγωγής 

(Αρβανιτογιάννης, 2000).

1.2. Κυριότερα στάδια ποιοτικού ελέγχου

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα ποιοτικού ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνει τα 

παρακάτω στάδια:

■ Έλεγχο κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας των γεωργικών

προϊόντων,
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■ Έλεγχο των γεωργικών προϊόντων και άλλων πρώτων υλών των βιομηχανιών

τροφίμων,

■ Έλεγχο στη διάρκεια της επεξεργασίας,

■ Έλεγχο του τελικού προϊόντος,

■ Έλεγχο στη διάρκεια της αποθήκευσης και στα καταστήματα λιανικής

διάθεσης των προϊόντων.

Ο έλεγχος στη διάρκεια της παραγωγής των γεωργικών προϊόντων έχει 

ιδιαίτερη σημασία. Λέγεται μάλιστα ότι ο ποιοτικός έλεγχος αρχίζει στο χωράφι. 

Σήμερα π.χ. υπάρχει μια μεγάλη εξειδίκευση ποικιλιών φρούτων και λαχανικών για 

νωπή κατανάλωση και μεταποίηση. Συνεχώς εμφανίζονται νέες ποικιλίες που πρέπει 

να ελεγχθούν και να αξιολογηθούν ως προς τα αγρονομικά και άλλα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά (ΟΕΔΒ, 2000 ).

Ο έλεγχος στη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας αναφέρεται και στη 

σωστή χρήση των μέσων παραγωγής και προστασίας π.χ. λιπάσματα, φάρμακα, 

ζωοτροφές, με σκοπό την απαλλαγή των προϊόντων από επικίνδυνα υπολείμματα για 

τα οποία υπάρχει σήμερα ιδιαίτερη ευαισθησία στον καταναλωτή (ΟΕΔΒ, 2000 ).

Ο έλεγχος των πρώτων υλών καλύπτει ο,τιδήποτε χρησιμοποιείται στις 

βιομηχανίες επεξεργασίας είτε χρησιμοποιείται απευθείας στην παραγωγή τροφίμων 

είτε όχι. Εκτός λοιπόν από τα βρώσιμα υλικά ο ποιοτικός έλεγχος του εργοστασίου 

πρέπει να επεκτείνεται και σε όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική 

διαδικασία του μεταποιημένου προϊόντος π.χ. υλικά και μέσα συσκευασίας (ΟΕΔΒ, 

2000).

Ο έλεγχος κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας είναι, μπορούμε να πούμε, το 

πιο σημαντικό στάδιο σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα ποιοτικού ελέγχου. Ο έλεγχος 

της επεξεργασίας είναι συνεχής και πρέπει να γίνεται από ειδικευμένο προσωπικό με 

τη βοήθεια των διάφορων οργάνων (θερμόμετρα, πυκνόμετρα, διαθλασίμετρα, 

καταγραφικά θερμοκρασίας κτλ.) που υπάρχουν στη γραμμή επεξεργασίας (ΟΕΔΒ, 

2000).

Ο έλεγχος του τελικού προϊόντος πρέπει να γίνεται στο εργοστάσιο από το 

τμήμα του ποιοτικού ελέγχου για να διαπιστωθεί π.χ. αν η σύνθεσή του
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ανταποκρίνεται προς τις τεχνικές προδιαγραφές και τα πρότυπα που έχουν θεσπιστεί 

(ΟΕΔΒ, 2000 ).

Ο έλεγχος στη διάρκεια της αποθήκευσης καθώς και στα καταστήματα 

χονδρικής ή λιανικής διάθεσης του προϊόντος γίνεται συνήθως από τα αρμόδια 

κρατικά εργαστήρια ελέγχου και έχει κύριο σκοπό την προστασία του καταναλωτή. 

Προϊόντα φυτικής ή ζωικής προέλευσης νωπά ή επεξεργασμένα που προορίζονται για 

εξαγωγή ελέγχονται επίσης από αρμόδια κρατικά όργανα ως προς τα ποιοτικά τους 

χαρακτηριστικά με την εξασφάλιση των διεξαγωγών της χώρας. Όλες οι χώρες 

απαιτούν για τα εισαγόμενα προϊόντα τους κρατικό πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου 

(ΟΕΔΒ, 2000).

1.3. Μέθοδοι ποιοτικού ελέγχου

Οι μέθοδοι για την εκτίμηση της ποιότητας μπορεί να γίνουν με σύγχρονη 

καταστροφή του προϊόντος ή όχι. Αυτές περιλαμβάνουν τόσο αντικειμενικές (με 

βάση μετρήσεις οργάνων) όσο και υποκειμενικές (με βάση ανθρώπινες εκτιμήσεις και 

χρήση κατάλληλης κλίμακας) μεθόδους ( Καραουλάνης, 2005).

1) Υποκειμενικές μέθοδοι: Στην ομάδα αυτή υπάγονται οι μέθοδοι που 

στηρίζονται στη γνώμη των κριτών και συνήθως η φυσιολογική αντίδρασή 

τους είναι η συνισταμένη πολλών παραγόντων όπως της εκπαίδευσης, 

εμπειρίας, προσωπικής προτίμησης και αντίληψης. Αυτές οι μέθοδοι απαιτούν 

τη χρησιμοποίηση των αισθητήριων οργάνων γι’ αυτό πολλές φορές 

περιγράφονται ως μέθοδοι αισθήσεων. Αντιπροσωπευτικά παραδείγματά τους 

είναι η εκτίμηση του αρώματος, του χρώματος και της υφής (Βαρζάκας και 

Αρβανιτογιάννης, 2007).

1.1 Άρωμα: Προσδιορίζεται από ειδική ομάδα οργανοληπτικής εξέτασης σε 

συνδυασμό με την αναγνώριση των πτητικών ουσιών οι οποίες είναι 

υπεύθυνες για το άρωμα του προϊόντος ή χρησιμοποιώντας 

αεριοχρωματογραφία ( Καραουλάνης, 2005).

1.2 Χρώμα: Η ομοιομορφία και η έντασή του είναι μεγάλης σπουδαιότητας 

εξωτερικά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Γι’ αυτό το σκοπό χρησιμοποιούνται 

χάρτες, οδηγοί και πίνακες για σύγκριση και περιγραφή του χρώματος 

(Καραουλάνης, 2005).
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1.3 Αφή.

2) Αντικειμενικές μέθοδοι: Σε αυτήν την περίπτωση αποκλείεται πλήρως η 

συμμετοχή του ερευνητή όπως συμβαίνει στις υποκειμενικές. Γίνεται χρήση 

προτύπων επιστημονικών μεθόδων που αποτελούν την σύγχρονη αντίληψη 

του ποιοτικού ελέγχου διότι δε συμμετέχει το προσωπικό στοιχείο του 

ερευνητή (Βαρζάκας και Αρβανιτογιάννης, 2007).

i. Φυσικές μέθοδοι μετρήσεων: Αποτελούν τις πιο ταχείες και συγχρόνως 

αυτές που απαιτούν λιγότερη εκπαίδευση προσωπικού. Με την βοήθεια των 

μεθόδων αυτών μελετούνται χαρακτηριστικά των τροφίμων όπως το 

μέγεθος, η υφή, το χρώμα, η συνεκτικότητα, οι ατέλειες ή επίσης το 

στραγγισμένο βάρος και η πληρότητα (Βαρζάκας και Αρβανιτογιάννης, 

2007).

Μέγεθος: Διαστάσεις οι οποίες μετρούνται με ειδικούς δακτυλίους, 

διαβήτες, κλπ (Καραουλάνης, 2005).

Υφή: α) Σταθερότητα- σπαργή και μαλάκωμα σάρκας: με όργανο το 

οποίο κρατάμε στο χέρι, προσδιορίζουμε τη δύναμη διείσδυσης στη 

σάρκα του καρπού,

β) Ινώδες και σκληρότητα: μετρούνται χρησιμοποιώντας ειδικά 

όργανα όπως Instron ή το Texture Testing Systems, όπου 

προσδιορίζουμε τη δύναμη κοπής με ειδικά μαχαίρια,

γ) Χυμώδες: Γίνεται με μέτρηση του περιεχομένου στον καρπό νερού, 

και με μέτρηση του λαμβανόμενου χυμού μετά από στύψιμο του 

καρπού,

δ) Οργανοληπτική εκτίμηση της ποιότητας της υφής: περιλαμβάνει την 

εκτίμηση του χονδρόκοκκου, του εύθραυστου, του αλευρώδους, της 

ευκολίας στο μάσημα, και της ελαιώδους σύστασης (Καραουλάνης, 

2005).

Χρώμα: Γίνεται με α) Μέτρηση διερχόμενου φωτός: Μετριέται το 

ποσοστό φωτός που διέρχεται δια μέσου του καρπού με όργανα που 

προσδιορίζουν το εσωτερικό χρώμα.
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β) Μέτρηση αντανακλώμενου φωτός: Μετριέται το χρώμα με βάση το 

ποσοστό του φωτός το οποίο ανακλάται από την επιφάνεια του 

καρπού.

γ) Προσδιορισμός των περιεχομένων χρωστικών : Γίνεται εκτίμηση 

του χρώματος των καρπών με τις περιεχόμενες χρωστικές 

(Καραουλάνης, 2005).

Συνεκτικότητα: Γίνεται με περιστρεφόμενο έμβολο (Βαρζάκας και 

Αρβανιτογιάννης, 2007).

Ατέλειες: Η παρουσία και η σημασία των ελαττωμάτων που υπάρχουν 

στους καρπούς εκτιμάται, χρησιμοποιώντας μία κλίμακα από 1 έως 5 η 

μπορεί να επεκταθεί από 1-7 ή από 1-9 εάν χρειαστούν περισσότερες 

κατηγορίες ( Καραουλάνης, 2005).

ϋ. Χημικές μέθοδοι μετρήσεων: Οι πρότυπες χημικές μέθοδοι για ποσοτική 

αξιολόγηση των θρεπτικών συστατικών και της ποιότητας των τροφίμων 

είναι επίπονες και χρονοβόρες. Ως εκ τούτου, η βιομηχανία σε συνεργασία 

με τα ενδιαφερόμενα μέρη (Παν\μια, Ινστιτούτα, Οργανισμούς, κ.α.) 

ανέπτυξαν ταχείες μεθόδους η εφαρμογή των οποίων μπορεί να δώσει 

αξιόπιστες τιμές και συγκρίσιμες με εκείνες των κλασικών (Βαρζάκας και 

Αρβανιτογιάννης, 2007).

3) Μικροσκοπία: Οι μέθοδοι που στηρίζονται στη χρήση της μικροσκοπίας αν 

και έχουν βρει εφαρμογές στον ποιοτικό έλεγχο τροφίμων απαιτούν 

κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό προκειμένου να γίνει ορθή ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων. Με βάση το σκοπό χρησιμοποίησης της μικροσκοπίας 

γίνεται η κατάταξη σε δύο κατηγορίες (Βαρζάκας και Αρβανιτιγιάννης, 2007).

1.4. Σχέση ποιοτικού ελέγχου με ασφάλεια τροφίμων

Η ασφάλεια αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

των τροφίμων και έχει ιδιαίτερη σημασία για τους παραγωγούς και τις βιομηχανίες 

τροφίμων. Ως ασφάλεια ορίζεται η εξασφάλιση ότι είναι αδύνατος ο τραυματισμός ή 

η πρόκληση ασθένειας από τη χρήση ενός συστατικού στον καταναλωτή. Παρόλα 

αυτά, ένα ποσοστό επικινδυνότητας εμπεριέχεται σε κάθε τρόφιμο ή χημική ουσία. Η 

σχετική ασφάλεια των τροφίμων ορίζεται ως η πρακτική σιγουριά, ότι δεν θα
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προκληθεί ασθένεια ή τραυματισμός από την κατανάλωση ενός τροφίμου ή 

συστατικού, με την προϋπόθεση ότι αυτό χρησιμοποιείται σωστά και η κατανάλωσή 

του δεν υπερβαίνει κάποια ανώτατα όρια (Τζιά και Τσιαπούρης, 1996).

Η ασφάλεια των τροφίμων δεν εξαρτάται μόνο από τα ίδια τα τρόφιμα αλλά 

και από τα άτομα που τα καταναλώνουν. Έτσι, τα τρόφιμα τα οποία κρίνονται ως 

ασφαλή για τους περισσότερους καταναλωτές (όταν χρησιμοποιούνται σωστά και 

καταναλώνονται σε φυσιολογικές ποσότητες), μπορεί να είναι ιδιαίτερα τοξικά ή 

ακόμα και θανατηφόρα για ευαίσθητα ή αλλεργικά άτομα (Τζιά και Τσιαπούρης, 

1996).

Με βάση τα παραπάνω, ο ποιοτικός έλεγχος επιβεβαιώνει ότι ένα προϊόν 

πληρεί ορισμένες προδιαγραφές. Γίνονται επιθεωρήσεις του προϊόντος και 

εκτελούνται οι αντίστοιχες διορθωτικές ενέργειες σε περίπτωση αποκλίσεων από τις 

προδιαγραφές παραγωγής. Αντίθετα η ασφάλεια των τροφίμων μας δίνει την σιγουριά 

ότι το προϊόν είναι ασφαλές εάν χρησιμοποιηθεί σωστά από τους καταναλωτές.

1.5. HACCP -  ISO 22000

Ένα σημαντικό εργαλείο, το οποίο υιοθετείται από τη βιομηχανία τροφίμων 

και βοηθά στην εκπλήρωση του στόχου της ασφάλειας, είναι το σύστημα Ανάλυσης 

Επικινδυνότητας στα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου HACCP (Hazard Analysis Critical 

Control Point).

To σύστημα HACCP πρωτοπαρουσιάστηκε στη βιομηχανία τροφίμων το 

1970. Αποτελεί μία συστηματική προσέγγιση στην αναγνώριση των κινδύνων της 

παραγωγικής διαδικασίας, την εκτίμηση και τελικά των έλεγχο αυτών. Τα 

προγράμματα HACCP αναγνωρίζουν τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να 

σχετίζονται με ένα τρόφιμο σε όλα τα στάδια της παραγωγής ( από την ανάπτυξη και 

τη συγκομιδή των πρώτων υλών μέχρι τη διανομή και χρήση του προϊόντος από τους 

καταναλωτές) και ελαχιστοποιούν την πιθανότητα εμφάνισης προβλημάτων 

ασφάλειας για τα τρόφιμα (Τζιά και Τσιαπούρης, 1996).

ISO 22000

To ISO 22000 αναπτύχθηκε από την ISO Technical Committee 34 Working 

Group 8 (ISO TC34/WG8) σύμφωνα με τον οδηγό ISO-72 (οδηγός για τη σύνταξη 

προτύπου) (Αρβανιτογιάννης και Τζούρος 2006).
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Σε σύγκριση με το HACCP, το πρότυπο του ISO 22000 κάνει άμεση αναφορά 

στην ικανοποίηση των αιτημάτων για ασφάλεια τροφίμων, όχι μόνο διάφορων 

κρατικών υπηρεσιών και φορέων, αλλά και καταναλωτών, ενώ δεν αντιτίθεται αλλά 

προσδίδει αξία στον Codex Alimentarius (Κώδικα Τροφίμων) (Αρβανιτογιάννης και 

Τζούρος, 2006).

Το ISO 22000 επιβάλλει σε κάθε ένα από τους φορείς της αλυσίδας των 

τροφίμων, όχι μόνο να ελέγχει τους άμεσους προμηθευτές και άμεσους πελάτες του, 

αλλά να διασφαλίζει ότι όλη η αλυσίδα τροφίμων καλύπτει τις απαιτήσεις τους για 

ασφαλές προϊόν (Αρβανιτογιάννης και Τζούρος, 2006).

Το ίδιο το πρότυπο ISO 22000 δε δεσμεύει κανέναν από τους φορείς της 

αλυσίδας τροφίμων που είναι πιστοποιημένοι κατά αυτό, να επιβάλλουν στους 

προμηθευτές και στους πελάτες/διανομείς τους να είναι επίσης πιστοποιημένοι κατά 

ISO 22000. Ωστόσο, οι προμηθευτές και πελάτες/διανομείς θα πρέπει να είναι σε 

θέση να αποδείξουν ότι μπορούν να ελέγξουν τους πιθανούς κινδύνους για την 

ασφάλεια των τροφίμων και ικανοποιούν τις απαιτήσεις του πιστοποιημένου 

οργανισμού-πελάτη τους. Σε κάθε περίπτωση το ISO 22000 επιβάλλει να υπάρχει 

ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των φορέων της αλυσίδας τροφίμων με στόχο 

την παραγωγή και τη διάθεση ασφαλών προϊόντων(Αρβανιτογιάννης και Τζούρος, 

2006).

Η απαίτηση του καταναλωτικού κοινού για ασφαλή τρόφιμα πρέπει να 

συνεκτιμάτε και να συνυπολογίζεται κατά την ανάπτυξη του Συστήματος Διαχείρισης 

Ασφάλειας Τροφίμων (Σ.Δ.Α.Τ.). Εδώ παρατηρούμε μία σημαντική ομοιότητα και 

μία σημαντική διαφορά μεταξύ του ISO 9001:2000 και του ISO 22000. Η ομοιότητα 

έγκειται στην ελευθερία/αυτονομία που δίνεται στον οργανισμό να σχεδιάσει ένα 

Σ.Δ.Α.Τ. σύμφωνα με τις δυνατότητές του και το μέγεθος του. Από την άλλη, αυτή η 

προσαρμοστικότητα του προτύπου σε κάθε μεγέθους οργανισμό δε συνεπάγεται τη 

διακαιολόγηση καμιάς “ έκπτωσης” από την ικανοποίηση των απαιτήσεων των 

πελατών (κάτι που αναφέρεται και στο ISO 9001:2000) αλλά και των ελεγκτικών 

φορέων των οποίων η αυστηρότητα όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων 

καθιστά πιο άκαμπτο το ISO 22000 σε σχέση με το ISO 9001: 2000 

(Αρβανιτογιάννης και Τζούρος, 2006).
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Με άλλα λόγια, κατ’ αντιστοιχία με το HACCP, έτσι για το ISO 22000 δεν 

υπάρχουν λύσεις τύπου “pass partout”, δηλαδή πρότυπα εγχειρίδια διαχείρισης 

ασφάλειας τροφίμων, διαγράμματα παραγωγής και πρότυπα μέτρα αντιμετώπισης 

κινδύνων ασφάλειας τροφίμων, που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 

οποιουδήποτε είδους και μεγέθους οργανισμό, ακόμη και αν παράγουν ομοειδή 

προϊόντα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α2-Σιτηρά

2.1. Γενικά

Σιτηρά ή δημητριακά ή δημητριακοί καρποί (cereals) χαρακτηρίζονται οι 

ώριμοι, ξηροί και καθαροί καρποί ορισμένων καλλιεργούμενων φυτών, μελών της 

οικογένειας των αγρωστωδών (Τσιάρας, 1986).

Υπάρχουν περισσότερα από 350 γένη σιτηρών (ρύζι, σιτάρι κλπ), που 

περιλαμβάνουν γύρω στα 4.500 είδη. Κάθε είδος μπορεί να έχει ένα μεγάλο αριθμό 

ποικιλιών. Τα κυριότερα γένη σιτηρών είναι οχτώ: σιτάρι, καλαμπόκι, σίκαλη, 

βρώμη, κριθάρι, κεχρί και σόργο. Τα σιτηρά αποτελούν τη σπουδαιότερη τάξη 

φυτικών τροφίμων και έχουν τεράστια σημασία για την παγκόσμια διατροφή και 

οικονομία (Τσιάρας, 1986).

Η καλλιέργεια του σιταριού άρχισε γύρω στο 5.000 π.Χ. στη Μεσοποταμία, 

ενώ του καλαμποκιού την ίδια περίοδο στην Αμερική. Αποτελούν ακόμα και σήμερα 

τη βάση της διατροφής της ανθρωπότητας και καλύπτουν το ήμισυ των θερμιδικών 

αναγκών της, ενώ είναι πλούσια σε πρωτεΐνες, βιταμίνες και ανόργανα άλατα 

(Τσιάρας, 1986).

Η μεγάλη χρήση τους εξηγείται από το γεγονός ότι ευδοκιμούν παντού, 

καλλιεργούνται εύκολα, έχουν μεγάλη διατηρησιμότητα και δίνουν πολύ μεγάλη 

ποικιλία φτηνών, γευστικών και εύπεπτων τροφίμων (Τσιάρας, 1986).

2.2. Προϊόντα σιτηρών

Τα σιτηρά εκτός από τη χρήση τους στην παρασκευή τροφίμων και ποτών 

(αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, κονσερβοποιία, ζυθοποιία, για ποτά, ζυμαρικά) 

χρησιμοποιούνται για πτηνοτροφές και ζωοτροφές καθώς και άλλες βιομηχανίες 

όπως υφαντουργία, χαρτοποιία, για παρασκευή κόλλας (Τσιάρας, 1986).

Η παγκόσμια παραγωγή σιτηρών αυξάνει συνέχεια, αν και οι καλλιεργούμενες 

εκτάσεις δεν αυξάνονται ή αυξάνονται λίγο. Από τα οχτώ κύρια σιτηρά, αυξήθηκε η 

έκταση και η ποσότητα στην καλλιέργεια του σιταριού, του καλαμποκιού, του ρυζιού 

και του κριθαριού. Αντίθετα μειώθηκαν οι εκτάσεις καλλιέργειας της βρώμης και της 

σίκαλης, ενώ οι εκτάσεις καλλιέργειας στο σόργο και στο κεχρί έμειναν στα ίδια 

επίπεδα (Τσιάρας, 1986).
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2.3. Σύσταση σιτηρών

Τα σιτηρά αποτελούν βασικές πηγές αμύλου, από τα οποία το σιτάρι είναι το 

πιο σπουδαίο στις δυτικές χώρες. Το ρύζι στην Ανατολή θεωρείται ότι αποτελεί 

βασική πηγή αμύλου στη διατροφή των ανθρώπων. Το δεύτερο σε σπουδαιότητα 

συστατικό των σιτηρών είναι η πρωτεΐνη της οποίας η θρεπτική αξία είναι μικρότερη 

από εκείνη της ζωικής πρωτεΐνης (γάλα, αυγά, κρέας, ψάρια κλπ.). Τα σιτηρά 

περιέχουν επίσης και μικρότερες ποσότητες λαδιού, ανόργανων αλάτων, κυτταρίνης, 

υδατανθράκων, αζωτούχων ενώσεων, νερού, ενώ περιέχουν σημαντικές ποσότητες 

βιταμινών του συμπλόκου Β (Β1, Β2, νιασίνη). Τέλος περιέχουν και διάφορες άλλες 

ουσίες μεταξύ των οποίων μερικές πολύ σημαντικές για τη διατροφή μας 

(Δημόπουλος, 1981).

Στον Πίνακα 1 δίνεται η χημική σύσταση των προαναφερθέντων σιτηρών. Οι 

τιμές του πίνακα αυτού θα πρέπει να θεωρηθούν απλώς ενδεικτικές, γιατί η χημική 

σύσταση των σιτηρών εξαρτάται τόσο από την ποικιλία, όσο και από τις εδαφικές και 

κλιματολογικές συνθήκες και τις καλλιεργητικές φροντίδες (λίπανση, πότισμα, κλπ) 

(Δημόπουλος, 1981).

Π ίνακας Α 2 .1: Χημική σύσταση σιτηρώ ν επί ξη ίή ς βάσεως (Δημόπουλος, 1981).

Σιτηρά Ά μ υλο Πρωτεΐνη Λ άδι Κυτταρίνη Τέφρα

Σιτάρι 78,0% 12,0% 2,5% 2,5% 1,8%

Ρύζι λευκό 89,0% 9,5% 0,5% 0,3% 0,6%

Α ραβόσιτος 81,0% 10,8% 4,7% 2,2% 1,6%

Σίκαλη 79,7% 13,8% 1,4% 2,6% 2,2%

Βρώμη 74,6% 14,9% 7,0% 1,3% 2,1%

Κ ριθάρι 87,8% 9,7% 1,1% 0,9% 1,3%

Σόργο 79,7% 12,4% 3,6% 2,7% 1,7%

Κ εχρί 77,9% 13,6% 5,4% 1,3% 1,8%
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Τα διάφορα συστατικά των σιτηρών κατανέμονται ανομοιόμορφα στα 

διάφορα μέρη του καρπού. Οι κόκκοι των διάφορων σιτηρών αποτελούνται (αν 

εξαιρέσει κανείς τα λέπυρα που περιβάλουν τους κόκκους της βρώμης, του κριθαριού 

και του ρυζιού), από τρία μέρη: α) το πίτυρο: αποτελείται από αρκετές επιμέρους 

στοιβάδες και περιέχει το πλείστον της κυτταρίνης και της τέφρας του κόκκου, β) το 

ενδοσπέρμιο: περιέχει το πλείστον του αμύλου, γ) το φύτρο: που είναι πλούσιο σε 

λάδι, πρωτεΐνες, ανόργανα άλατα και βιταμίνες. (Δημόπουλος, 1981)

Κατά τις διάφορες βιομηχανικές επεξεργασίες των σιτηρών για την 

παρασκευή φαγώσιμων προϊόντων επέρχονται συνήθως μεταβολές στη χημική 

σύσταση των λαμβανομένων προϊόντων έναντι εκείνης των επεξεργασμένων καρπών. 

Αυτό μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους:

• Μέρη του καρπού που μπορεί να διαχωριστούν κατά την επεξεργασία και να 

αποχωρισθούν από το προϊόν, με συνέπεια η σύσταση των λαμβανομένων 

προϊόντων να είναι διαφορετική από εκείνη του αρχικού προϊόντος.

• Η επεξεργασία ενδέχεται να επιφέρει αλλαγές στα θρεπτικά συστατικά αυτά 

καθ’ αυτά, πράγμα που είναι δυνατόν να έχει σαν συνέπεια την μειωμένη ή 

αυξημένη αφομοιωσιμότητα από τον ανθρώπινο οργανισμό. Αυτό συμβαίνει 

συνήθως κατά τις θερμικές επεξεργασίες, όπως ψήσιμο του ψωμιού (π.χ. 

θρόμβωση πρωτεϊνών, δεξτρινοποίηση αμύλου, αδρανοποίηση ενζύμων, 

αντιδράσεις Maillard, κλπ).

• Η επεξεργασία είναι δυνατόν να προκαλέσει και μετατόπιση χημικών 

συστατικών στον κόκκο.

• Πολλές φορές στα σιτηρά και στα προϊόντα αυτών προστίθενται σκόπιμα 

διάφορες ουσίες (πρόσθετα) είτε για βελτίωση της θρεπτικής αξίας αυτών 

(π.χ. βιταμίνες ανόργανα άλατα, αμινοξέα κλπ), είτε για βελτίωση της 

τεχνολογικής αξίας και γευστικότητας αυτών (π.χ. ξηρή γλουτένη, αμυλασικά 

ένζυμα, σάκχαρα κλπ) (Δημόπουλος, 1981).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ A3- Σιτάρι (Triticum vulgare )

3.1. Γενικά

Το σιτάρι ανήκει στο γένος των ποωδών φυτών της οικογένειας των σιτηρών 

Gramineae. Έχει περισσότερα από 15 είδη και αρκετές χιλιάδες ποικιλίες. Εμπορική 

σημασία έχουν μόνο τρία είδη: α) Το είδος Triticum vulgare ή Τ. aestivum, ή 

Common wheat γνωστό σαν μαλακό σιτάρι. Οι διάφορες ποικιλίες διαφέρουν πολύ 

στις αρτοποιητικές και τεχνολογικές ιδιότητες. Το είδος αυτό καλύπτει το 90% της 

παγκόσμιας παραγωγής σιταριού, β) Το είδος Triticum compactum ή Club wheat. 

Είναι μαλακό με αλευρώδεις κόκκους, μικρό ποσοστό πρωτεϊνών και αδύνατη 

γλουτένη. Είναι περιζήτητο στη ζαχαροπλαστική και ακατάλληλο για αρτοποίηση, γ) 

To Triticum durum ή σκληρό σιτάρι. Αυτό έχει κόκκους πολύ σκληρούς με υαλώδες 

ενδοσπέρμιο και μεγάλο ποσοστό πρωτεϊνών, χρησιμοποιείται στην παραγωγή 

ζυμαρικών και αντιστοιχεί στο 6% της παγκόσμιας παραγωγής (Τσιάρας 1986).

Στο πλατύτερο άκρο του κόκκου βρίσκεται το φύτρο ή έμβρυο από το οποίο 

φυτρώνει το νέο φυτό και στο άλλο άκρο του κόκκου υπάρχουν λεπτά τριχίδια, το 

γένι. Αν ο κόκκος κοπεί κατά μήκος του μεγάλου άξονα διακρίνονται τα εξής: το 

γένι, το περικάρπιο, το περισπέρμιο, τη στοιβάδα της αλευρώνης, το ενδοσπέρμιο, το 

ασπίδιο και το φύτρο (Τσιάρας, 1986).

3.2. Προϊόντα σιταριού

Το σιτάλευρο ή wheat flour αποτελεί απαραίτητο συστατικό των διάφορων 

προϊόντων της αρτοποιίας, μπισκοτοποιίας και πολλών προϊόντων της 

ζαχαροπλαστικής. Το σιτάλευρο σε αντίθεση με τα άλευρα των άλλων σιτηρών και 

καρπών, μπορεί να προσδώσει μοναδικά χαρακτηριστικά στη δομή και την εμφάνιση 

των διάφορων προϊόντων στα οποία χρησιμοποιείται. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 

όταν αναμειχθεί με νερό μπορεί να δώσει, υπό κατάλληλες συνθήκες, συνεκτικό 

ελαστικό ζυμάρι (Δημόπουλος, 1981).

3.3. Σύσταση σιταριού

Το σιτάρι αποτελείται όπως και τα περισσότερα σιτηρά από νερό, 

υδατάνθρακες με βασικότερο το άμυλο, από σάκχαρα και δεξτρίνες, από πρωτεΐνες 

όπως αλουμίνες, γλοβουλίνες, προλαμίνες και γλουτελίνες. Τέλος περιέχει λάδι,
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κυτταρίνη και ανόργανα συστατικά (τέφρα) καθώς και βιταμίνες σε μικρότερο 

ποσοστό (Δημόπουλος, 1981).

3.4. Ποιοτικός έλεγχος

Η ποιότητα ενός σιταριού (από πλευράς ποιότητας αλεύρου) αποτελεί βασικά 

γενετικό (ποικιλιακό) χαρακτηριστικό, αλλά επηρεάζεται σημαντικά τόσο από τις 

κλιματικές και εδαφικές συνθήκες αναπτύξεως όσο και από τις καλλιεργητικές 

φροντίδες (π.χ. λίπανση, πότισμα, κλπ) (Δημόπουλος, 1981).

Ανάλογα με τα διάφορα στάδια παραγωγής της πρώτης ύλης (σιτάρι), γίνονται 

διαφορετικοί ποιοτικοί έλεγχοι. Στο σιτάρι οι μέθοδοι ελέγχου που κάνουμε είναι ο 

προσδιορισμός υγρασίας, ο προσδιορισμός ειδικού βάρους και εκατολιτρικού βάρους, 

τεστ τιμής καθιζήσεως, προσδιορισμός περιεκτικότητας γλουτένης και τέλος 

πειραματική άλεση (Γρεβενιώτη, 1992).

Στο αποθηκευμένο σε σιλό σιτάρι ελέγχουμε την ποιότητά του με 

προσδιορισμό υγρασίας και με μέτρηση της θερμοκρασίας του σιταριού. Κατά τη 

διάρκεια του καθαρισμού και του πλυσίματος ελέγχουμε πάλι την υγρασία. Στο 

κοντισιονάρισμα διενεργούμε ως μέθοδο ελέγχου πειραματικό κοντισιονάρισμα και 

πειραματική άλεση (Γρεβενιώτη, 1992).

Στα ενδιάμεσα άλευρα δηλαδή στα αλέσματα από διάφορους κυλίνδρους, 

γίνεται προσδιορισμός τέφρας και προαιρετικά προσδιορισμός πρωτεϊνών, ποιότητας 

γλουτένης και διαστατικής δράσης. Τέλος στα τελικά άλευρα κάνουμε προσδιορισμό 

υγρασίας και ελέγχουμε την ποιότητα της γλουτένης με φαρινογραφία και 

εξτενσιογραφία (Γρεβενιώτη, 1992).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α4- Αραβόσιτος (Zea mays)

4.1. Γενικά

Ο αραβόσιτος (Zea mays L.) ανήκει στη φυλή Maydeae ή Tripsaceae της 

οικογένειας Gramineae και αποτελεί το μοναδικό είδος του γένους Zea. Η φυλή 

Maydeae περιλαμβάνει 8 γένη, 5 ανατολικής και 3 αμερικανικής προέλευσης. Ο 

σημερινός αραβόσιτος θεωρείται ότι είναι προϊόν διασταυρώσεων μεταξύ ενός 

αρχικού προγόνου του αραβόσιτου και δύο άλλων γενών, (Euchlaena, Tripsacum), 

γεγονός που φαίνεται να έχει συμβάλλει στην ετεροζυγωτία του φυτού. Σε αντίθεση 

με παλαιότερες αντιλήψεις ότι ο αραβόσιτος ήταν το προϊόν διασταύρωσης μεταξύ 

του E.mexicana και ενός άγνωστου άγριου φυτού σήμερα πιστεύεται ότι ο πρόγονος 

του σύγχρονου αραβόσιτου ήταν ένα άγνωστο είδος που έχει εξαφανισθεί 

(Καραμάνος, 1999).

Ο αραβόσιτος είναι είδος ετήσιων ποωδών φυτών της οικογένειας των 

αγροστοδών. Καλλιεργήθηκε για πρώτη φορά στη Κεντρική και Νότια Αμερική. Ήδη 

πριν την ανακάλυψη της Αμερικής από τους ευρωπαίους, οι ιθαγενείς καλλιεργούσαν 

τον αραβόσιτο στις νότιες περιοχές της Χιλής έως τον Νότιο Καναδά. Στην Ευρώπη 

μεταφέρθηκε στα τέλη του 15ου αιώνα. Το 16ο αιώνα καλλιεργήθηκε σε περιοχές με 

εύκρατο και υποτροπικό κλίμα ( Μεγάλη Σοβιετική Εγκυκλοπαίδεια, 1978).

Υπάρχουν διάφορες θεωρίες σχετικά με την καταγωγή του αραβόσιτου. Από 

αυτές, εκείνες που αποδίδουν στο φυτό ασιατική ή αφρικανική καταγωγή στερούνται 

γενικά επαρκών αποδείξεων σε σύγκριση με τις θεωρίες που υποστηρίζουν την 

αμερικανική προέλευση του αραβόσιτου. Έτσι, σήμερα μπορεί να θεωρηθεί ότι το 

είδος είναι αμερικανικής προέλευσης. Η αρχική κοιτίδα εντοπίζεται στην περιοχή 

μεταξύ Κεντρικού Μεξικού και της χερσονήσου Γιουκατάν (σημερινή Ονδούρα) 

όπου αρχαιολογικές έρευνες εντόπισαν σε σπηλιά φυτικά υπολείμματα που 

καλύπτουν μία περίοδο από το 5200π.Χ. μέχρι το 1536 μ.Χ. Τα υπολείμματα αυτά 

ξεκινούν από τον άγριο αραβόσιτο (5200-3400 π.Χ.) και φτάνουν εξελικτικά μέχρι τις 

φυλές που ακόμα και σήμερα καλλιεργούνται στο Μεξικό. Από το Μεξικό, η 

καλλιέργεια του αραβοσίτου διαδόθηκε στην κεντρική και νότια Αμερική όπου και 

στήριξε μεγάλους πολιτισμούς, όπως των Αζτέκων (Μεξικό), των Μάγιας 

(Γιουκατάν) και των'Ινκας (Περού, Βολιβία, Ισημερινός) (Καραμάνος, 1999).
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Η πρώτη επαφή του Δυτικού κόσμου με τον αραβόσιτο, έγινε με τον Κολόμβο 

στην Κούβα το 1492 και δείγματα από το νέο αυτό φυτικό είδος μεταφέρθηκαν στην 

Ευρώπη το 1492 ή 1494. Η εισαγωγή του στην καλλιέργεια πρέπει να έγινε στις 

αρχές του 16ου αιώνα, εάν ληφθεί υπόψη ότι ήδη από το 1532 καλλιεργείτε στην 

Ιταλία, και στη συνέχεια εξαπλώθηκε ταχύτατα σε όλη την Ευρώπη, την Αφρική και 

τη Μέση Ανατολή για να φθάσει στην Κίνα και στις Φιλιππίνες μέχρι το 1575. Στην 

Ελλάδα πρέπει να έφθασε γύρω στο 1600, πιθανότατα μέσω της Β. Αφρικής 

(Καραμάνος, 1999).

Το καλαμπόκι το έφεραν στη χώρα μας οι Άραβες γι’ αυτό το λόγο 

ονομάστηκε αραβόσιτος, δηλαδή αραβικό σιτάρι. Οι Η.Π.Α., που είναι η μεγαλύτερη 

αραβοσιτοπαραγωγός χώρα στον κόσμο, παράγουν γύρω στο 40% της παγκόσμιας 

παραγωγής καλαμποκιού, το πλείστον του οποίου -85% περίπου του 40%- διατίθεται 

στην εσωτερική κατανάλωση ως ζωοτροφή και μικρή μόνο ποσότητα αυτού εξάγεται, 

η δε υπόλοιπη ποσότητα καταναλώνεται προς διάφορα προϊόντα διατροφής του 

ανθρώπου ή βιομηχανικά. Οι εντόπιοι πληθυσμοί προήλθαν από την επιλογή 

ποικιλιών καλαμποκιού με καθορισμένα χαρακτηριστικά. Η εργασία αυτή άρχισε απ’ 

τα μέσα του 19ου αιώνα, και αναπτύχθηκαν περίπου 10.000 διαφορετικές ποικιλίες 

(Δημόπουλος, 1981).

4.2. Προϊόντα αραβοσίτου

Ο αραβόσιτος καλλιεργείται κυρίως για τον καρπό του και δευτερευόντως για 

την παραγωγή βιομάζας για άμεση κατανάλωση ή ενσίρωση. Υπολογίζεται ότι ο 

αραβόσιτος για παραγωγή βιομάζας καταλαμβάνει το 10-15% της ολικής 

καλλιεργούμενης έκτασης στις ΗΠΑ. Στην Ελλάδα, το ανάλογο ποσοστό ήταν 

περίπου 3,1% κατά μέσο όρο στη 15ετία 1963-1977 και πολύ μικρότερο σήμερα. 

Σημειώνεται πάντως μία αυξανόμενη τάση καλλιέργειας για ενσίρωση τα τελευταία 

χρόνια. Αντίθετα, στις χώρες της δυτικής-βόρειας Ευρώπης (Μ. Βρετανία, Βέλγιο, 

Γερμανία, Ολλανδία) ο αραβόσιτος καλλιεργείται κυρίως για παραγωγή βιομάζας, 

δεδομένου ότι στα κλίματα αυτά η παραγωγή καρπού δεν ευνοείται (Καραμάνος, 

1999).

Ο καρπός του αραβόσιτου χρησιμοποιείται κυρίως ως κτηνοτροφή. 

Χρησιμοποιείται επίσης στη διατροφή του ανθρώπου κατά διάφορους τρόπους σε 

διάφορες περιοχές (Κεντρική και Νότια Αμερική, Αφρική, Ασία και σε τμήματα της
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Ευρώπης). Τέλος υποπροϊόντα του χρησιμοποιούνται στις βιομηχανίες τροφίμων ή 

για άλλες βιομηχανικές χρήσεις (Καραμάνος, 1999).

4.3. Σύσταση αραβοσίτου

Η ξηρή ουσία του καρπού αποτελείται κυρίως από άμυλο (περίπου 70%), 

πρωτεΐνες (10%) και έλαια (5%). Ο καρπός του αραβόσιτου περιέχει σημαντικές 

ποσότητες βιταμινών, όπως βιταμίνη Ε, νικοτινικό οξύ, παντοθενικο οξύ, θειαμίνη 

και ριβοφλαβίνη. Προβιταμίνη Α υπάρχει μόνο σε καρπούς με κίτρινο χρώμα 

ενδοσπερμίου λόγω της κρυπτοξανθίνης που περιέχουν. Από όσα προαναφέρθηκαν 

φαίνεται ότι ο καρπός του αραβοσίτου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κτηνοτροφή 

υψηλής περιεκτικότητας σε ενέργεια (περίπου 3.8 αλλά χαμηλής

περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη (Καραμάνος, 1999).

4.4. Υβρίδια αραβοσίτου

Λόγω της τεράστιας οικονομικής σημασίας και της τάσεώς του προς 

νοθογονία, το καλαμπόκι έγινε αντικείμενο υβριδισμού (διασταυρώσεως) κυρίως 

γιατί είναι φυτό δίκλινο (στο ίδιο φυτό βρίσκονται χωριστά το αρσενικό και το 

θηλυκό άνθος) και είναι εύκολη η αφαίρεση του αρσενικού άνθους γιατί παρουσιάζει 

έντονο το φαινόμενο της εστερώσεως (με τον όρο αυτό εννοούμε την αύξηση σε 

μέγεθος και την ευρωστία στα φυτά που προέρχονται από τη διασταύρωση). Το 

πρώτο υβρίδιο εμπορικής σπουδαιότητας παράχθηκε το 1920 στις Η.Π.Α. και ήταν 

διπλό (Δημόπουλος, 1981).

4.5. Γενετικά Τροποποιημένος αραβόσιτος

Ο παραδοσιακός τρόπος βελτίωσης στην γεωργία έγκειται στην επιλογή των 

καλύτερων στελεχών από τα διάφορα φυτά με επιθυμητά χαρακτηριστικά και την 

εφαρμογή πολλαπλών διασταυρώσεων τους με στόχο την απόκτηση καλύτερων και 

περισσότερων φυτικών τροφών. Ως αποτέλεσμα της μακροχρόνιας αυτής 

διαδικασίας, πολλά από τα στελέχη που καταναλώνονται σήμερα από τον άνθρωπο 

διαφέρουν κατά πολύ από τα αρχικά είδη που υπήρχαν στη φύση παλαιότερα 

(Μπατρίνου, 2001).

Σε αυτή την τεχνική που ο άνθρωπος εφαρμόζει επί χιλιετηρίδες , προστέθηκε 

τα τελευταία 20 χρόνια, μία νέα μέθοδος βελτίωσης της ποιότητας και αύξησης της 

ποσότητας των τροφών, με απεριόριστες δυνατότητες και προοπτικές. Πρόκειται για
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την νέα τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA, που αναπτύχθηκε κυρίως από την 

δεκαετία του 1980 και αύξησε τις γνώσεις μας για την γενετική των οργανισμών με 

την δυνατότητα που έδωσε να έχουμε πρόσβαση στα γονίδια και να μελετήσουμε τη 

δομή, την οργάνωση και την λειτουργία τους καθώς και την λειτουργία των 

πρωτεϊνών που κωδικοποιούν (Μπατρίνου, 2001).

Οι οργανισμοί (ζώα, φυτά, μύκητες, βακτήρια) που έχουν υποστεί γενετική 

τροποποίηση με την εισαγωγή στο DNA τους ξένου γενετικού υλικού ονομάζονται 

Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί ή Genetically Modified Organisms, και 

αναφέρονται διεθνώς με τα αρχικά GMOs. Επίσης, οι γενετικά τροποποιημένοι 

οργανισμοί αναφέρονται και ως διαγονιδιακοί (Μπατρίνου, 2001).

Μία από τις μεγαλύτερες εφαρμογές των γενετικά τροποποιημένων 

οργανισμών γίνεται στον αγροτικό τομέα με τη δημιουργία γενετικά τροποποιημένων 

φυτών (GM ή διαγονιδιακών φυτών) τα οποία έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία στο 

γενετικό τους υλικό ώστε να αποκτήσουν επιθυμητές ιδιότητες. Τα τρόφιμα που 

λαμβάνονται από τα φυτά αυτά ονομάζονται γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα (GM 

τρόφιμα). Τα αγροτικά προϊόντα αυτά μπορεί να είναι είτε τα ίδια GM φυτά (π.χ. 

γενετικά τροποποιημένες τομάτες, καλαμπόκι, σόγια), είτε προϊόντα επεξεργασίας 

των GM φυτών (π.χ. λάδι από γενετικά τροποιημένη σόγια ή καλαμπόκι, λεκιθήνη 

σόγιας) (Μπατρίνου, 2001).

4.6. Μέθοδος της Αλυσιδωτής Αντίδρασης Πολυμεράσης (PCR)

Η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης ή PCR είναι μία από τις πιο πρόσφατες 

επαναστατικές τεχνικές του DNA η οποία διευκόλυνε εξαιρετικά την μελέτη και τις 

εφαρμογές της Μοριακής Γενετικής. Η PCR λειτουργεί σαν μία εναλλακτική μέθοδος 

κλωνοποίησης διότι μπορεί να αναπαράγει σε μεγάλες ποσότητες και με μεγάλη 

ταχύτητα μια συγκεκριμένη αλληλουχία DNA που βρίσκεται μέσα σε ένα πολύπλοκο 

μίγμα (Μπατρίνου, 2001).

Η τεχνική είναι πολύ γρήγορη, προσφέρει υψηλή ακρίβεια και 

αποτελεσματικότητα και έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να πολλαπλασιάσει 

αλληλουχίες DNA που υπάρχουν ακόμη και σε ελάχιστα αντίγραφα μέσα σε ένα 

μίγμα. Μία από τις βασικές προϋποθέσεις για να μπορέσει να πολλαπλασιαστεί μία 

δίκλωνη αλληλουχία DNA με την τεχνική της PCR είναι, να είναι γνωστή η 

αλληλουχία των νουκλεοτιδίων στο 3 'άκρο κάθε κλώνου (Μπατρίνου, 2001).
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4.6.1. Στάδια της PCR

Η τεχνική της PCR περιλαμβάνει μία σειρά από κύκλους κατά τους οποίους 

επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία η οποία καταλήγει στον πολλαπλασιασμό της 

επιλεγμένης αλληλουχίας σε πολύ μεγάλες ποσότητες.

Όταν ο πρώτος κύκλος της σύνθεσης έχει ολοκληρωθεί, έχουν παραχθεί δύο 

νέα δίκλωνα μόρια με βάση το αρχικό μόριο. Το μίγμα αναθερμαίνεται ώστε να 

ξανααποδιαταχθούν τα δίκλωνα μόρια, η θερμοκρασία χαμηλώνει και ένας νέος 

κύκλος σύνθεσης DNA γίνεται επειδή υπάρχουν ακόμη πολλά μόρια εκκινητές. Ο 

δεύτερος κύκλος παράγει τέσσερα νέα δίκλωνα μόρια, αντίγραφα του αρχικού. Η 

διαδικασία επαναλαμβάνεται πολλές φορές (Μπατρίνου, 2001).

Ακολουθεί η 
ψύξη του DNA 

για τη σύνθεση 
των πρωταρχικών 

τμημάτων.

Προσθήκη 
δεοξυριβονου- 
κλεοτιΟΙων και 

DNA πολυμεράσης· 
σύνθεση νέων 
αλυσίδων DNA 0  κύκλος 

αντιγραφής 
επαναλαμβάνεται.

Η επανάληψη της 
διαδικασίας καταλήγει 

στην παραγωγή πολλών 
αντιγράφων του 

αρχικού ΟΝΑ.

Το DNA 
θερμαίνεται 

για να 
αποδιαταχθεί.

Εικόνα Α4.1: Στάδια PCR
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ AS- Σόγια( Glycine max)

5.1. Γενικά

Η σόγια ανήκει στο γένος των ποωδών φυτών της οικογένειας των 

ελλοβοκάρπων. Υπάρχουν μερικές δεκάδες είδη που αναπτύσσονται κυρίως στις 

τροπικές χώρες με υγρό κλίμα (Μεγάλη Σοβιετική Εγκυκλοπαίδεια, 1978). Η 

καλλιεργούμενη σόγια Glycine max, ανήκει στο γένος Glycine το οποίο σύμφωνα με 

πρόσφατες μελέτες περιλαμβάνει άλλα 8 άγρια είδη.

Η καταγωγή της καλλιεργούμενης σόγιας δεν είναι ακριβώς γνωστή. 

Αξιόπιστες πηγές πιστεύουν ότι κατάγεται από την κεντρική Κίνα. Η σόγια είναι ένα 

από τα αρχαιότερα καλλιεργούμενα φυτά. Η μαρτυρία για την αρχαιότητά της 

βασίζεται στην ιερογλυφική ανάλυση της αρχαϊκής κινέζικης λέξης για τη σόγια 

“ shu” , στο βιβλίο Ωδές και στις ορειχάλκινες γραφές. Όλες οι παραπάνω μαρτυρίες 

καταδείχνουν την εμφάνιση της σόγιας ως καλλιεργούμενο φυτό κατά τη διάρκεια 

της δυναστείας του Chou, δηλαδή από το 1100-700 π.Χ. Η καλλιέργεια της από τον 

άνθρωπο πιθανόν να έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της δυναστείας του Shang 

(περίπου 1700-1100 π.Χ.) ή νωρίτερα (Τόλης, 1989).

Η πρώτη γραπτή πληροφορία για τη σόγια περιέχεται σε Κινέζικα βιβλία 

σχεδόν πριν το 3000 π.Χ. Η σόγια από την αρχαιότητα ακόμα ήταν σημαντική 

καλλιέργεια στην Κίνα και θεωρήθηκε από τους Κινέζους ως ένας από τους πέντε 

“ ιερούς καρπούς” (Τόλης, 1989).

Η εξάπλωση της σόγιας, πέρα από τα αρχικά κέντρα καλλιέργειάς της, έγινε 

πολύ αργά. Η εισαγωγή της στην Ευρώπη έγινε το 17ο αιώνα. Πρώτος ο Γερμανός 

Kampfer, ο οποίος είχε επισκεφθεί την Ιαπωνία την περίοδο 1690-1692, έφερε τη 

σόγια στη Ευρώπη και της έδωσε το όνομα “ Daidsu Mane” . Στις ΗΠΑ φαίνεται ότι 

ο πρώτος που καλλιέργησε σόγια ήταν ο Henry Yonge, το έτος 1765 στη Γεωργία. 

Μεταξύ των ετών 1804-1890 καλλιεργείται σποραδικά και πειραματικά ενώ μετά το 

1890 η έρευνα για τη σόγια εντατικοποιείται. Στη δεκαετία 1920-1930 

χρησιμοποιείται κυρίως για βοσκή ζώων. Η εισαγωγή της στις περισσότερες τροπικές 

Αφρικανικές χώρες έγινε κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα (Τόλης, 1989).

Σήμερα, η σόγια καλλιεργείται σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Οι κυριότερες 

χώρες καλλιέργειας σόγιας είναι οι ΗΠΑ, η Βραζιλία, η Κίνα και η Αργεντινή.
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Οι προσπάθειες καλλιέργειας της σόγιας στη χώρα μας άρχισαν από τη 

δεκαετία του 1930. Δεν είχαν όμως κανένα αποτέλεσμα. Η αποτυχία αυτή αποδίδεται 

στις μικρές στρεμματικές αποδόσεις ακόμη και σε εδάφη πολύ γόνιμα, στις χαμηλές 

τιμές αλλά και στη έλλειψη σπορελαιουργείων κατάλληλων για την εξαγωγή λαδιού. 

Οι χαμηλές σχετικά αποδόσεις πιθανόν να οφείλονται στις ποικιλίες που ίσως δεν 

ήταν παραγωγικές αλλά και στη μη εφαρμογή των κατάλληλων καλλιεργητικών 

φροντίδων. Ανασταλτικός παράγοντας στη διάδοση της σόγιας φαίνεται ότι ήταν και 

η κρατική ελαϊκή πολιτική (Τόλης, 1989).

Πρόσφατα και παλαιότερα πειράματα και πολλές δοκιμές που έχουν γίνει σε 

διάφορες περιοχές της χώρας αποδεικνύουν ότι η σόγια στην Ελλάδα μπορεί να 

αποδώσει εύκολα, αν βέβαια καλλιεργηθεί σωστά, πάνω από τα 400 κιλά το στρέμμα 

σαν κανονική καλλιέργεια και 250 κιλά σαν επίσπορη. Αυτό επιβεβαιώθηκε σε 

αρκετές περιπτώσεις και στην ευρύτερη καλλιέργεια της σόγιας το 1897, παρά την 

απειρία των παραγωγών και τις ιδιαίτερες αντίξοες συνθήκες που επικράτησαν. 

Επιπλέον η σόγια είναι σχετικά εύκολη καλλιέργεια, πλήρως μηχανοποιημένη και με 

εξασφαλισμένη τη διάθεση του προϊόντος (Τόλης, 1989).

Η χώρα μας εισάγει σημαντικές ποσότητες σόγιας για να καλύψει τις ανάγκες 

της δαπανώντας πολύτιμο συνάλλαγμα. Οι εισαγωγές τα τελευταία χρόνια 

κυμαίνονται στους 250-300 χιλιάδες περίπου τόνους ετησίως (Τόλης, 1989).

5.2. Προϊόντα σόγιας

Τα κυριότερα προϊόντα της σόγιας, όπως προαναφέραμε, είναι το σογιέλαιο 

και το σογιάλευρο. Το λάδι της σόγιας χρησιμοποιείται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό, 

για τη διατροφή του ανθρώπου κυρίως σαν λάδι σαλάτας και μαγειρικής. Ένα αρκετά 

σημαντικό ποσοστό χρησιμοποιείται στην παρασκευή μαργαρινών, μετά από 

υδρογόνωση, ή άλλων μαγειρικών λιπών και λιπών που χρησιμοποιούνται στην 

αρτοποιία και ζαχαροπλαστική. Επίσης το λάδι χρησιμοποιείται για την κατασκευή 

κεριών, απολυμαντικών, εντομοκτόνων, γλυκερίνης, λιπαρών οξέων, χρωμάτων, 

βερνικιών και σαπουνιών. Από το σογιέλαιο σαν πρώτο προϊόν λαμβάνεται κατά την 

αποκομμίωση η λεκιθίνη η οποία έχει πάρα πολλές χρήσεις και εφαρμογές (Τόλης, 

1989).

Το σογιάλευρο χρησιμοποιείται κυρίως σαν κτηνοτροφή, που για τα παμφάγα 

ζώα (κότες, χοίρους κ.τ.λ.) είναι σχεδόν αναντικατάστατο. Το σογιάλευρο που
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χρησιμοποιείται για κτηνοτροφή έχει πρωτεΐνες από 43-50%. Όταν η σόγια 

προορίζεται για τη διατροφή του ανθρώπου, κατά την επεξεργασία της 

αποφλοιώνεται, για να γίνει το σογιάλευρο πλουσιότερο σε πρωτεΐνες, ενώ με ειδική 

επεξεργασία παράγεται αλεύρι με περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη μέχρι 97% (Τόλης, 

1989).

Τα τελευταία χρόνια η σόγια άρχισε να χρησιμοποιείται για την παρασκευή 

φθηνών και πλούσιων σε πρωτεΐνες τροφών και ποτών, για ανθρώπινη χρήση. Τα 

καινούρια ποτά περιέχουν 3% πρωτεΐνη και πωλούνται είτε υπό μορφή σκόνης, που 

πρέπει να αναμιχθεί με νερό πριν τη χρησιμοποίηση της, είτε σαν εμφιαλωμένα 

κανονικά ποτά. Οι καινούριες τροφές είναι μείγματα σόγιας με σιτηρά. Οι τροφές 

αυτές είναι γνωστές σαν GSM και WSB (Τόλης, 1989).

Το σογιάλευρο που χρησιμοποιείται για τον άνθρωπο, διακρίνεται σε τρεις 

κατηγορίες. Στο σογιάλευρο και χονδροσογιάλευρο με πρωτεΐνες 40-60%, στα 

συμπυκνωμένα πρωτεϊνούχα παρασκευάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 70% 

πρωτεΐνες και στα πολύ συμπυκνωμένα παρασκευάσματα με πρωτεΐνες 90-97% 

(Τόλης, 1989).

Τα προϊόντα σόγιας είναι πολλά όπως γάλα σόγιας, τυρί, βούτυρο, 

υποκατάστατο αυγού, μαγιονέζα, γιαούρτι παγωτό και μπριζόλα. Σογιού, ταμάρι, 

τέμπο και μίζο είναι τρία τυπικά ανατολίτικα προϊόντα, παράγωγα σόγιας.

5.3. Σύσταση σόγιας

Ο σπόρος της σόγιας αποτελείται από τρία μέρη: το φλοιό ή περίβλημα του 

σπόρου, τις κοτυληδόνες και τον άξονα του εμβρύου. Ο σπόρος είναι πλούσιος σε 

πρωτεΐνες και λιπαρές ουσίες. Η σύσταση ποικίλει ανάλογα με την ποικιλία και τις 

συνθήκες του περιβάλλοντος που αναπτύσσονται τα φυτά. Γενικά, όσο μικρότερη 

είναι η περιεκτικότητά τους σε λάδι τόσο μεγαλύτερη είναι σε πρωτεΐνες και αντίθετα 

(Τόλης, 1989).

Οι πρωτεΐνες της σόγιας έχουν υψηλή βιολογική αξία και πλησιάζουν αρκετά, 

από άποψη περιεκτικότητας σε απαραίτητα αμινοξέα, τις ζωικές πρωτεΐνες 

(πρωτεΐνες ολόκληρου αυγού) και το πρότυπο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. 

Τα κυριότερα σάκχαρα είναι η σακχαρόζη (5%), η ραφινόζη (1,1%) και η σταχυόζη 

(3,8%). Οι λιπαρές ουσίες της σόγιας (σογιέλαιο) αποτελούνται κατά 95% περίπου 

από τριγλυκερίδια (εστέρες λιπαρών οξέων με την τρισθενή αλκοόλη γλυκερίνη),
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κατά 2,5-3,5% από φωσφορολιπίδια (λεκιθίνη, κεφαλίνη, ινοσιτόλη κ.α.) και κατά 

ένα μικρότερο ποσοστό από λιποδιαλυτές χρωστικές, τοκοφερόλες και άλλες λιπαρές 

ουσίες (Τόλης, 1989).

5.4. Γενετικά Τροποποιημένη σόγια

Η γενετικά τροποποιημένη σόγια που είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων 

στην Ευρώπη δημιουργήθηκε για πρώτη φορά από την εταιρία Monsanto και 

κυκλοφόρησε στην αγορά το 1996. Το 2003 οι ΗΠΑ καλλιέργησαν 42,8 εκατομμύρια 

εκτάρια (63%) της παγκόσμιας παραγωγής. Ακολουθούν η Αργεντινή, ο Καναδάς, η 

Βραζιλία η Κίνα και τέλος η Νότια Αφρική. Η σόγια είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς 

τα παράγωγα της χρησιμοποιούνται σε πολυάριθμα επεξεργασμένα τρόφιμα (π.χ. η 

λεκιθίνη σόγιας που χρησιμοποιείται στην σοκολατοποιϊα και στη ζαχαροπλαστική) 

(Μπατρινού, 2001).

5.5. Ποιοτικός Έλεγχος

Η σόγια (Glycine max L.), για να μπορέσει να δώσει υψηλές και συμφέρουσες 

αποδόσεις, απαιτεί την χρησιμοποίηση της κατάλληλης για κάθε περιοχή ποικιλίας, η 

οποία θα καλλιεργηθεί στο σωστό πληθυσμό. Ο τελευταίος είναι αποτέλεσμα καλού 

φυτρώματος, το οποίο, εκτός των άλλων, εξαρτάται από την ποιότητα σπόρου 

σποράς. Ο σπόρος της σόγιας είναι ευαίσθητος και πολλές φορές η βλαστικότητά του 

μειώνεται από την συγκομιδή ως τη σπορά της επόμενης περιόδου. Γι’ αυτό θα 

πρέπει να παράγεται και να χρησιμοποιείται σε ετήσια βάση (Τόλης, 1989).

5.5.1. Ποιότητα σπόρου

Η κακή εμφάνιση του σπόρου μπορεί να είναι πολύ καλή ένδειξη χαμηλής 

βλαστικότητας και ευρωστίας, αλλά η καλή εμφάνιση δε σημαίνει αναγκαστικά 

υψηλή βλαστικότητα και ευρωστία. Η ποιότητα του σπόρου είναι ένα πολλαπλό 

κριτήριο, το οποίο περικλείει αρκετές σπουδαίες ιδιότητες (Τόλης, 1989).

Κάθε ατομικός σπόρος σόγιας έχει κάποια μετρούμενα χαρακτηριστικά 

ποιότητας, τα οποία περιλαμβάνουν φυσιολογική, γενετική και χημική σύσταση, 

μέγεθος, εμφάνιση και παρουσία φερομένων με το σπόρο μικροοργανισμών. Όταν οι 

σπόροι συνδυάζονται με σπορομερίδες, αυτά τα χαρακτηριστικά παίρνονται από το 

μέσο όρο του πληθυσμού και μπορούν να αλλοιωθούν με προσμίξεις σπόρων άλλων 

φυτών, ποικιλιών, ζιζανίων και ξένων υλών. Τα σπουδαιότερα συστατικά ποιότητας
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μιας σπορομερίδας περιλαμβάνουν: Ποικιλιακή καθαρότητα, βλαστικότητα και 

ευρωστία, μηχανική καθαρότητα, ξένες ύλες, σπόρους ζιζανίων, σπόρους άλλων 

καλλιεργούμενων φυτών, ομοιομορφία μεγέθους. Τα περισσότερα χρονίζοντα 

προβλήματα ποιότητας στους σπόρους σόγιας σχετίζονται με τη βλαστικότητα και 

την ευρωστία. Οπωσδήποτε όμως, η ποικιλιακή καθαρότητα και η πρόσμιξη σπορών 

ζιζανίων αποτελούν προβλήματα σε ορισμένες περιοχές (Τόλης, 1989).

Ένας από τους πιο σπουδαίους παράγοντες ποιότητας του σπόρου είναι η 

ποικιλιακή καθαρότητα. Ο σπόρος δεν πρέπει να περιέχει σπόρους άλλων ποικιλιών. 

Η ποικιλιακή καθαρότητα πετυχαίνετε με τη χρήση πιστοποιημένου σπόρου, ο οποίος 

προέρχεται από σπορά σπόρου υψηλής ποικιλιακής καθαρότητας και η παραγωγή του 

προστατεύεται από σταυρογονιμοποίηση και ανάμιξη (Τόλης, 1989).

Η βλαστική ικανότητα είναι το φύτρωμα και η ανάπτυξη από το έμβρυο του 

σπόρου των ουσιωδών εκείνων δομών, οι οποίες είναι ενδεικτικές της ικανότητας να 

παραχθεί ένα κανονικό φυτό υπό ευνοϊκές συνθήκες. Η ποικιλιακή καθαρότητα είναι 

άχρηστη ακόμα και αν είναι άριστη, όταν οι σπόροι δε μπορούν να φυτρώσουν. Η 

βλαστική ικανότητα πρέπει να γράφεται απαραίτητα στην ετικέτα του 

πιστοποιημένου σπόρου (Τόλης, 1989).

Άλλο ένα συστατικό της ποιότητας του σπόρου είναι η ευρωστία. Η ευρωστία 

του σπόρου συμπεριλαμβάνει τις ιδιότητες εκείνες, οι οποίες καθορίζουν το δυναμικό 

για γρήγορο και ομοιόμορφο φύτρωμα και την ανάπτυξη κανονικών σπορόφυτων για 

μεγάλο εύρος συνθηκών αγρού. Έχουν επινοηθεί διάφορα τεστ πιστοποιήσεως της 

ευρωστίας του σπόρου. Δυστυχώς κανένα από αυτά δεν είναι χωρίς μειονεκτήματα. 

Τα τεστ ευρωστίας είναι τριών κατηγοριών: Φυσικών (μέγεθος σπόρου, βάρος, 

πυκνότητα), φυσιολογικών (μέτρηση κάποιων παραμέτρων αναπτύξεως) και 

βιοχημικών (χημικές αντιδράσεις κυτταρικής διατηρήσεως) (Τόλης, 1989).

Οι παράγοντες που επιδρούν στην ποιότητα του σπόρου μπορεί να είναι 

περιβαλλοντικοί ( η ποιότητα του σπόρου της σόγιας αλλάζει από τοποθεσία σε 

τοποθεσία και από έτος σε έτος), γενετικοί, μηχανικοί και ασθένειες (Τόλης, 1989).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α6- Κριθάρι (Hordeum sativum)

6.1. Γενικά

Το κριθάρι είναι γένος μονοετών και πολυετών ποωδών φυτών της 

οικογένειας των αγροστοδών (Gramineae) με θυσανωτό ριζικό σύστημα η κύρια μάζα 

του οποίου είναι απλωμένη στο καλλιεργούμενο στρώμα του εδάφους ενώ μερικά 

τμήματά του κατεβαίνουν έως 1 μέτρο βαθιά στη γη. Υπάρχουν 30 περίπου είδη που 

φύονται στην Ευρώπη και στην Αμερική (Μεγάλη Σοβιετική Εγκυκλοπαίδεια, 1978).

6.2. Προϊόντα κριθαριού

Από το σπόρο του κριθαριού παρασκευάζονται διαφορετικά είδη πλιγουριού, 

υποκατάστατο του καφέ και ένα είδος αλεύρου που προστίθεται στο σιταρένιο κατά 

την αλευροποίηση. Το κριθάρι είναι πολύτιμη θρεπτική ζωοτροφή και 

χρησιμοποιείται συνήθως στη χοιροτροφία και στην πτηνοτροφία. Τα 100 κιλά 

σπόρου κριθαριού περιέχουν 121 θρεπτικές μονάδες και 79 κιλά αφομοιώσιμου 

λευκώματος. Μεγάλο μέρος της παραγωγής κριθαριού απορροφάτε από την 

ζυθοποιία. Τα προϊόντα που παράγονται από το σπόρο κριθαριού με τη μορφή 

εκχυλισμάτων βύνης, χρησιμοποιούνται στην υφαντουργία, τη ζαχαροπλαστική και 

τη φαρμακευτική βιομηχανία (Μεγάλη Σοβιετική Εγκυκλοπαίδεια, 1978).

6.3. Σύσταση κριθαριού

Ο σπόρος του περιέχει 13% νερό, 12% πρωτεΐνη, 64,6% υδατάνθρακες, 5,5% 

κυτταρίνη, 2,1% λίπος και 2,8% τέφρα. Όσον αφορά τη σύστασή του σε αμινοξέα, 

ιδιαίτερα σε λυσίνη, η πρωτεΐνη του κριθαριού είναι πολυτιμότερη από την πρωτεΐνη 

του σιταριού (Μεγάλη Σοβιετική Εγκυκλοπαίδεια, 1978).

6.4. Ποιοτικός έλεγχος

Ο ποιοτικός έλεγχος στο κριθάρι γίνεται με βάση τις παρακάτω μεθόδους:

> Προσδιορισμός της υγρασίας: Ο προσδιορισμός της υγρασίας στηρίζεται στην 

ξήρανση του δείγματος, σε θερμοκρασία 103°C και ατμοσφαιρική πίεση του 

περιβάλλοντος, μέχρι σταθερού βάρους. Η απώλεια βάρους εκφράζει την 

περιεκτικότητα του κριθαριού σε υγρασία.
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> Προσδιορισμός ολικής τέφρας: Το δείγμα πυρακτώνεται στους 550°Ο για 

καύση της οργανικής του ουσίας. Το μη πτητικό ανόργανο τμήμα της 

ζωοτροφής που μένει αποτελεί την τέφρα.

> Προσδιορισμός ολικών αζωτούχων ουσιών: Το αζωτούχο κλάσμα

περιλαμβάνει τις πρωτεΐνες και τις μη πρωτεϊνικής φύσεως αζωτούχες ουσίες. 

Η αναλογία του αζώτου των πρωτεϊνών προς το υπόλοιπο άζωτο εξαρτάται 

από το είδος και την κατηγορία στην οποία ανήκει.

> Προσδιορισμός ολικών λιπαρών ουσιών: Το κλάσμα που παραλαμβάνεται 

κατά την εκχύλιση με αιθέρια έλαια περιλαμβάνει τα ουδέτερα λίπη 

(γλυκερίδια λιπαρών οξέων), τα ελεύθερα λιπαρά οξέα, τις λιποδιαλυτές 

χρωστικές και βιταμίνες, τα αιθέρια έλαια, τις ρητίνες, τις στερόλες και άλλες 

ουσίες που διαλύονται στον αιθέρα. Τα ουδέτερα λίπη που είναι το κυριότερο 

κλάσμα για τη θρέψη των ζώων, αποτελούν, για το σύνολο σχεδόν των 

ζωοτροφών, το κύριο συστατικό του αιθεριακού εκχυλίσματος.

> Προσδιορισμός ινώδων ουσιών: Το υπόλοιπο της οργανικής ουσίας της 

τροφής που μένει μετά την αφαίρεση από αυτή των ολικών αζωτούχων 

ουσιών και των ολικών λιπαρών ουσιών περιλαμβάνει τους υδατάνθρακες, τη 

λιγνίνη και τα οργανικά οξέα. Τα τελευταία απαντώνται κατά κανόνα σε 

μικρή αναλογία (Παπαδόπουλος, 1998).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α7- Βρώμη (Avena sativa)

ΊΑ.  Γενικά

Η βρώμη ανήκει στο γένος μονοκότυλων φυτών της οικογένειας των 

αγρωστωδών (Gramineae). Είναι πολυετής ή μονοετής πόα με στενά επιμήκη φύλλα. 

Υπάρχουν περίπου 90 είδη κυρίως στην Ευρώπη, Ασία και την Αφρική και 2-3 είδη 

στην Αμερική. Χρησιμοποιείται κυρίως ως ζωοτροφή (Μεγάλη Σοβιετική 

Εγκυκλοπαίδεια, 1978).

7.2. Ποιοτικός Έλεγχος

Τα ελάχιστα χαρακτηριστικά ποιότητας που θα πρέπει να διέπουν τα προϊόντα 

της κατηγορίας αυτής είναι:

1) Σπόροι υγιείς, απαλλαγμένοι από έντομα και ασθένειες,

2) Να μην περιέχουν ξένες ύλες και τεμαχισμένους σπόρους πέρα από το 

οριζόμενο ποσοστό,

3) Να είναι καλής ποιότητας και

4) Να έχουν καλή βλαστικότητα εφόσον εξάγονται για σποροκαλλιέργεια 

(Λεωνίδου, 1983).

Για να κρατηθεί ψηλός ποιοτικός βαθμός επιβάλλεται να μεριμνούμε από το 

χωράφι και δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην διάρκεια της συγκομιδής και αργότερα 

στην αποθήκη. Η συγκομιδή δεν πρέπει να γίνεται πολύ πρώιμα. Στην πρώτη 

περίπτωση δεν γίνεται ικανοποιητικό γέμισμα των σπόρων και επί πλέον υπάρχει 

αυξημένη περιεκτικότητα υγρασίας (Λεωνίδου, 1983).

Για την ασφαλή τους αποθήκευση, οι σπόροι δεν πρέπει να έχουν υγρασία που 

να υπερβαίνει το 13% του βάρους. Ως γνωστό η περιεκτικότητα υγρασίας είναι 

παράγοντας ο οποίος συντείνει στην αύξηση ή ελάττωση της προσβολής εντόμων και 

μυκήτων και επηρεάζει τη διατήρηση των σπόρων (Λεωνίδου, 1983).
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Β' ΜΕΡΟΣ

Μέθοδοι Ποιοτικού ελέγχου για: σιτάρι, αραβόσιτο, σόγια, κριθάρι, 

βρώμη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β1- Γενικά

Ο ποιοτικός έλεγχος ενός τροφίμου έχει διπλό σκοπό: πρώτον να ελέγξει εάν 

το εξεταζόμενο τρόφιμο ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές και τη νομοθεσία του 

Κώδικα Τροφίμων αι Ποτών και δεύτερον να ελέγξει εάν η ποιότητα του τροφίμου 

είναι τέτοια που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του καταναλωτή. Όσον αφορά 

τον ποιοτικό έλεγχο του αλεύρου, αυτός έχει σκοπό να ελέγξει αφ’ ενός τα διάφορα 

στάδια παραγωγής του μύλου (εάν η λειτουργία είναι σωστή) αφ’ ετέρου να 

διαπιστώσει την καταλληλότητα του αλεύρου για τον σκοπό που πρόκειται να 

χρησιμοποιηθεί, π.χ. για την παρασκευή ψωμιού ή την παρασκευή μπισκότων ή 

γλυκισμάτων (Γρεβενιώτη, 1992).

Κατά τον ποιοτικό έλεγχο του σιταριού εξετάζονται εκείνα τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά τα οποία θα έχουν επίδραση στην απόδοση του σιταριού σε αλεύρι 

και στην ποιότητα του αλεύρου (Γρεβενιώτη, 1992).

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που εξετάζονται είναι το εκατολιτρικό βάρος, η 

περιεκτικότητα σε υγρασία, το βάρος των χιλίων κόκκων, οι ξένες ύλες, οι σπασμένοι 

και ατροφικοί κόκκοι, κόκκοι προσβεβλημένοι από έντομα, οι φυτρωμένοι κόκκοι, η 

παρουσία κόκκων άλλων σιτηρών (Γρεβενιώτη, 1992).

Το αλεύρι χρησιμοποιείται στην παρασκευή προϊόντων αρτοποιίας, 

ζαχαροπλαστικής και μπισκοτοβιομηχανίας. Κάθε ένα από τα προϊόντα αυτά 

παρασκευάζονται με διαφορετικό τρόπο, πράγμα που σημαίνει ότι ένα αλεύρι καλό 

για την παρασκευή ψωμιού είναι ακατάλληλο για παρασκευή κέικ, όπως επίσης ένα 

αλεύρι καλό για κέικ δεν είναι κατάλληλο για μπισκότα. Για την κάθε ξεχωριστή 

περίπτωση το αλεύρι πρέπει να έχει ορισμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά (Γρεβενιώτη, 

1992).

Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία κάθε μύλος δυναμικότητας 15.0001<£γ 

σιταριού και άνω, πρέπει να διατηρεί χημικό εργαστήριο για τον ποιοτικό έλεγχο του 

σιταριού και του αλεύρου. Με την συνεργασία του χημικού και του υπεύθυνου του
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μύλου θα επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, δηλαδή αύξηση της 

αποδόσεως του σιταριού σε λευκό αλεύρι και βελτίωση της αρτοποιητικής αξίας των 

αλεύρων, γεγονός που έχει σημασία λόγω της όχι και τόσο καλής ποιότητας του 

ελληνικού σιταριού και του συνεχώς αυξανόμενου ανταγωνισμού των αλευρόμυλων 

(Γρεβενιώτη, 1992).

Σχ.4 Αλευρόμυλος Ελληνικού τύπου 

Εικόνα Β1.1: Αλευρόμυλος Ελληνικού τύπου
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β2- Μέθοδοι ποιοτικού ελέγχου (βάση των προτύπων 

ICC)

2.1. International Association for Cereal Chemistry (ICC) 101/1 

Δειγματοληψία σιτηρών (1982)

To συγκεκριμένο πρότυπο προσδιορίζει τις γενικές συνθήκες σχετικά με τη 

δειγματοληψία για την αξιολόγηση της ποιότητας των δημητριακών καρπών. 

Ορισμένες βασικές έννοιες που αφορούν τη δειγματοληψία είναι οι ακόλουθες:

> Φορτίο: Η ποσότητα των σιτηρών που αποστέλλεται ή λαμβάνεται σε 

μία αποστολή και καλύπτεται από ένα συγκεκριμένο συμόλαιο από 

συγκεκριμένο συνοδευτικό έγγραφο. Μπορεί να αποτελείται από μία ή 

περισσότερες παρτίδες.

> Παρτίδα: Μία δηλωμένη ποσότητα που έχει ομοιόμορφα

χαρακτηριστικά η οποία λαμβάνεται από το φορτίο και επιτρέπει την 

αξιολόγηση της ποιότητας.

> Στοιχειώδες δείγμα: Μια μικρή ποσότητα σιτηρών που λαμβάνεται 

από ένα σημείο της παρτίδας. Πρέπει να λαμβάνεται μία σειρά 

στοιχειωδών δειγμάτων από διάφορα μέρη της παρτίδας.

> Συνολικό δείγμα: Η ποσότητα σιτηρών που αφαιρείται από το 

συνολικό δείγμα και που προορίζεται για ανάλυση ή άλλη εξέταση.

Η αρχή της μεθόδου είναι να ληφθεί ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα που να 

αντιστοιχεί στη μέση σύνθεση και τα χαρακτηριστικά του φορτίου από το οποίο έχει 

προέλθει (Ινστιτούτο Σιτηρών Θεσ/νικης, 2007).

2.2. ICC 102/1 Προσδιορισμός Besatz (ξένων υλών) (1972).

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των συστατικών του 

δείγματος που είναι διαφορετικά από την βασική ποικιλία (ξένες ύλες). Ως ξένες ύλες 

ορίζονται οι σπασμένοι σπόροι, σπόροι άλλων ποικιλιών, βλαστημένοι σπόροι, 

σπόροι προσβεβλημένοι από μικρόβια, σπόροι ζιζανίων, ασθενικοί σπόροι, ξένες 

προσμίξεις, σπόροι χαλασμένοι από παγετό, ακαθαρσίες, ζωικές ακαθαρσίες, τεμάχια 

εντόμων. Το σύνολο όλων αυτών απαρτίζει το ποσοστό των ξένων υλών (Ινστιτούτο 

Σιτηρών Θεσ/νικης, 2007).
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Ο προσδιορισμός των ξένων υλών έχει σημασία, γιατί οι συνυπάρχουσες στα 

σιτηρά ξένες ύλες, αγοράζονται και αυτές σαν σιτάρι και μειώνουν την απόδοση σε 

αλεύρι. Οι ξένες ύλες προσδιορίζονται σε 100§γ σιταριού, ζυγίζονται και το βάρος 

τους ανάγεται επί τοις εκατό (%) (Γρεβενιώτη, 1992).

Η αρχή της μεθόδου είναι να διαχωριστούν όλες οι παραπάνω ομάδες ξένων 

προσμίξεων από την κύρια ποικιλία, είτε με κοσκίνισμα, είτε με χειρωνακτική 

διαλογή.

Εάν οι ξένες ύλες είναι άχυρο και άλλα σώματα που παρεμποδίζουν τη 

στοίβαξη των κόκκων τότε το εκατολιτρικό βάρος θα είναι μειωμένο. Εάν οι ξένες 

ύλες είναι χώματα ή άλλοι κόκκοι που γεμίζουν τα διάκενα μεταξύ των κόκκων του 

σιταριού τότε το εκατολιτρικό βάρος θα είναι μεγάλο (Γρεβενιώτη, 1992).

Κόκκοι σιταριού που έχουν αναπτυχθεί φυσιολογικά και είναι μεστωμένοι 

παρουσιάζουν μεγάλο εκατολιτρικό βάρος. Οι κόκκοι αυτοί θα έχουν μεγαλύτερη 

απόδοση σε αλεύρι και μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε γλουτένη (Γρεβενιώτη, 1992).

Το εκατολιτρικό βάρος μας βοηθά να υπολογίσουμε το χώρο που απαιτείται 

για την αποθήκευση του σιταριού. Όταν το εκατολιτρικό βάρος είναι μεγάλο 

απαιτείται μικρότερος αποθηκευτικός χώρος και επομένως τα έξοδα αποθήκευσης θα 

είναι μικρότερα (Γρεβενιώτη, 1992).

2.3. ΙίϋΟ 104/1 Προσδιορισμός της τέφρας στα σιτηρά, δημητριακά και 

στα προϊόντα δημητριακών. (1960)

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της τέφρας στα 

δημητριακά, και προϊόντα δημητριακών που προορίζονται για ανθρώπινη 

κατανάλωση.

Ως τέφρα ορίζεται η ποσότητα του ανόργανου υπολείμματος που παραμένει 

στο δείγμα μετά από τη διαδικασία αποτέφρωσης.

Ζυγίζουμε το δείγμα και το τοποθετούμε στη κάμινο. Η αποτέφρωση 

πραγματοποιείται στους 900°0 και ολοκληρώνεται όταν το υπόλειμμα στη 

θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι χρώματος άσπρου ή σχεδόν άσπρου. Καθώς η 

ποσότητα τέφρας πρέπει να συσχετιστεί την ξηρά ουσία, η περιεκτικότητα σε 

υγρασία του δείγματος πρέπει να καθοριστεί ξεχωριστά.
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Η περιεκτικότητα ενός αλεύρου σε τέφρα αποτελεί ένδειξη της καθαρότητας ή

του τραβήγματος αυτού, δηλαδή κατά πόσο περιέχει πίτυρο ή μέρος του φύτρου που 

είναι πλούσια σε ανόργανα συστατικά. Σύμφωνα με τον Ελληνικό Κώδικα Τροφίμων 

και Ποτών τα επιτρεπόμενα όρια τέφρας αναλόγως του βαθμού τραβήγματος είναι τα

εξής:

Τράβηγμα Τέφρα %

70% 0,75 ή 0,65 %

78% 0,75%

85% 0,90- 0,95%

90% 1,25-1,35%

0  προσδιορισμός της τέφρας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν κριτήριο του

τραβήγματος ενός αλεύρου όταν στο αλεύρι προστίθενται ανόργανα άλατα. Στην 

περίπτωση αυτή για την εκτίμηση της καθαρότητας του αλεύρου γίνεται εκτίμηση 

του χρώματος με χρωματόμετρο (Γρεβενιώτη, 1992).

Η ποσότητα της τέφρας εκτός από τον βαθμό του τραβήγματος, επηρεάζεται 

από τα εξής:

α. Την ποικιλία του σιταριού,

β. Το καθάρισμα και το πλύσιμο του σιταριού όπου αφαιρούνται οι ξένες ύλες 

και οι προσκολλημένες ακαθαρσίες οι οποίες είναι δυνατόν να αυξήσουν το 

ποσοστό της τέφρας,

γ. Το κοντισιονάρισμα. Εάν το κοντισιονάρισμα γίνει με επιτυχία θα είναι 

εύκολη η απομάκρυνση του πιτύρου κατά την άλεση και το ποσοστό των 

στιγμάτων πιτύρου και της στοιβάδας της αλευρώνης θα περιορισθούν σε 

χαμηλά επίπεδα,

δ. Τον τρόπο αλέσεως. Εάν στην αρχή της αλέσεως τα πατήματα των 

κυλίνδρων είναι ελαφρά και γίνονται ισχυρότερα προς το τέλος της αλέσεως 

τότε το αλεύρι θα έχει αυξημένη περιεκτικότητα σε τέφρα. Εάν όμως τα 

πατήματα των κυλίνδρων είναι ισχυρά από την αρχή της αλέσεως τότε το 

αλεύρι θα έχει αυξημένη περιεκτικότητα σε τέφρα διότι θα περιέχει αυξημένη 

ποσότητα στοιβάδας αλευρώνης.
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Ένα διάγραμμα το οποίο θα δίνει τις τιμές της τέφρας για τις φαρίνες που 

λαμβάνονται από τα διάφορα ζεύγη κυλίνδρων κατά την άλεση μπορεί να βοηθήσει 

τον υπεύθυνο του μύλου να αποφασίσει ποιες φαρίνες πρέπει να υπεισέλθουν στην 

παρασκευή αλεύρων αρτοποιίας ορισμένου τραβήγματος (Γρεβενιώτη, 1992).

2.4. Ι€Έ 105/2 Προσδιορισμός ακατέργαστης πρωτεΐνης στα δημητριακά 

και στα προϊόντα δημητριακών που προορίζονται για τρόφιμα και 

ζωοτροφή. (1994)

Με τον όρο ακατέργαστη πρωτεΐνη εννοούμε το σύνολο των αζωτούχων 

ενώσεων του δείγματος που υπολογίζεται με τον πολλαπλασιασμό της αντίστοιχης 

συνολικής ποσότητας σε άζωτο επί ένα συμβατικό παράγοντα.

Η οργανική ουσία του δείγματος οξειδώνεται με το συμπυκνωμένο θεϊκό οξύ 

παρουσία καταλύτη. Από την αντίδραση προκύπτει θειικό αμμώνιο (ΝΗ^ίλ* το 

οποίο επεξεργάζεται με αλκάλι. Η ελεύθερη ρίζα αμμωνίας αποστάζεται και 

τιτλοδοτείται (Ινστιτούτο Σιτηρών Θεσ/νικης, 2007).

Η περιεκτικότητα του αλεύρου σε πρωτεΐνη εξαρτάται από την 

περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη του σιταριού από το οποίο προήλθε και από το 

τράβηγμα. Όσο μεγαλύτερο το τράβηγμα τόσο πλησιέστερη η περιεκτικότητα του 

αλεύρου σε πρωτεΐνη προς την αρχική περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη του καρπού του 

σιταριού (Γρεβενιώτη, 1992).

Με το τράβηγμα κυρίως αυξάνεται η περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτές 

πρωτεΐνες οι οποίες βρίσκονται στο περικάρπιο και στο ενδοσπέρμιο ενώ η 

περιεκτικότητα στις πρωτεΐνες της γλουτένης δηλαδή γλοιαδίνη και γλουτελίνη 

παραμένει σταθερή (Γρεβενιώτη, 1992).

Έχει βρεθεί ότι η ποιότητα του ψωμιού επηρεάζεται από την ποιότητα και την 

ποσότητα των πρωτεϊνών του αλεύρου από το οποίο παρασκευάσθηκε. Βρέθηκε 

επίσης ότι υπάρχει γραμμική συσχέτιση μεταξύ της περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη του 

αλεύρου και του όγκου του ψωμιού, με συντελεστή συσχετίσεως 0,99 για δείγματα 

μιας ορισμένης ποιότητας σιταριού. Η κλίση της ευθείας συσχετίσεως μεταβάλλεται 

ανάλογα με την ποικιλία σιταριού, από την οποία προήλθε το αλεύρι (Γρεβενιώτη, 

1992).
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Η ανάλυση του οργανικού αζώτου στο σιτάρι αποτελεί μια έμμεση ένδειξη 

της περιεκτικότητάς του σε πρωτεΐνη. Η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη προσδιορίζεται 

με τη μέθοδο Kjeldahl. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή το δείγμα θερμαίνεται σε θειικό 

οξύ παρουσία μείγματος καταλυτών και γίνεται χώνευση μέχρι να οξειδωθούν ο 

άνθρακας και το υδρογόνο και το πρωτεϊνικό άζωτο να αναχθεί σε θειικό αμμώνιο. 

Κατόπιν προστίθεται υδροξείδιο του νατρίου (NaOH) και το μείγμα θερμαίνεται 

μέχρι να ελευθερωθεί όλο το άζωτο υπό μορφή αμμωνίας και δεσμευθεί σε ένα 

γνωστό όγκο ενός διαλύματος οξέος (Γρεβενιώτη, 1992).

Το οξύ που δεν αντιδρά με την αμμωνία προσδιορίζεται και τα αποτελέσματα 

μετατρέπονται σε επί τοις εκατό (%) περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη του αρχικού βάρους 

του δείγματος πολλαπλασιαζόμενα επί ένα συντελεστή. Ο συντελεστής που 

χρησιμοποιείται για το σιτάρι και το αλεύρι είναι 5,7 ενώ για τα περισσότερα τρόφιμα 

χρησιμοποιείται ο συντελεστής 6,25. Ο συντελεστής αυτός εξαρτάται από την μέση 

περιεκτικότητα σε άζωτο των πρωτεϊνών κάθε τροφίμου (Γρεβενιώτη, 1992).

Η δοκιμή Kjeldahl είναι γρήγορη μέθοδος κατάλληλη για ανάλυση ρουτίνας 

και προτιμάται για τον προσδιορισμό των πρωτεϊνών σε σιτάρι και αλεύρι. Για την 

ανάλυση πολλών δειγμάτων έχουν γίνει μετατροπές στην μέθοδο ώστε τα 

αποτελέσματα να λαμβάνονται ταχύτερα. Όταν πρόκειται να εισέλθουν μικρά 

δείγματα (10-30 mg) χρησιμοποιείται η μέθοδος micro- Kjeldahl (Γρεβενιώτη, 1992).

Στην Ευρώπη χρησιμοποιούν και την περιεκτικότητα του σιταριού σε 

γλουτένη σαν βάση για την εκτίμηση της περιεκτικότητας σε γλουτένη, βασιζόμενοι 

στο γεγονός ότι μετά την ξήρανση η γλουτένη περιέχει 80% πρωτεΐνη (Γρεβενιώτη, 

1992).

2.5. ICC 106/2 Μέθοδος προσδιορισμού υγρής γλουτένης σε αλεύρι σίτου. 

(1972)

Με τη μέθοδο αυτή γίνεται προσδιορισμός της υγρής γλουτένης σε αλεύρι 

σίτου. Αυτή η μέθοδος ισχύει για τα διάφορα αλεύρια σίτου (εμπορικοί τύποι και 

πειραματικά αλεύρια), αλλά όχι για χονδροαλεσμένα άλευρα.

Η υγρή γλουτένη είναι μία ελαστική κολλώδης ουσία που αποτελείται από 

γλιαδίνη και γλουτένη, προσδιορίζεται με τη μέθοδο που αναλύεται παρακάτω.
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Παρασκευάζουμε ζύμη από το δείγμα του προς εξέταση αλεύρου και ένα ρυθμιστικό 

διάλυμα χλωριούχου νατρίου. Η απομόνωση της υγρής γλουτένης γίνεται με πλύσιμο 

και ταυτόχρονη μάλαξη της ζύμης, με ένα διάλυμα χλωριούχου νατρίου. Ακολουθεί 

ξήρανση και ζύγισμα του υπολείμματος.

2.6. ICC 107/1 Προσδιορισμός του “αριθμού πτώσης” σύμφωνα με τον ως 

μέτρηση του βαθμού ενεργότητας της α-αμυλάσης στα σιτηρά και στο 

αλεύρι. (Δείκτη Hagberg Διαστατική δράση) (1968).

Η μέθοδος αυτή ισχύει για τα χονδράλευρα και το αλεύρι από σιτάρι, σίκαλη, 

κριθάρι, καθώς επίσης και για σιτηρά και προϊόντα που περιέχουν άμυλο και 

υπόκεινται σε γύμνωση. Η σύνθεση μιγμάτων αλεύρου επιθυμητού “αριθμού 

πτώσης” είναι δυνατόν να υπολογιστεί αν μετατρέψουμε το δείκτη Hagberg σε 

αριθμό ρευστοποίησης (Ινστιτούτο Σιτηρών Θεσ/νικης, 2007).

Ο δείκτης Hagberg μπορεί να προσδιοριστεί ως ο χρόνος σε δευτερόλεπτα 

που χρειάζεται ένα μείγμα ζεστού νερού με αλεύρι (άμυλο) για να αναμειχθεί με τη 

βοήθεια αναδευτήρα που είναι εφοδιασμένος με βισκόμετρο, έτσι ώστε το μείγμα 

αφού πήξει να ρευστοποιηθεί λόγω της δράσης της α-αμυλάσης (Ινστιτούτο Σιτηρών 

Θεσ/νικης, 2007).

Ένα αλεύρι που περιέχει ικανή ποσότητα πρωτεϊνών με καλές φυσικές 

ιδιότητες δεν θα δώσει ψωμί ικανοποιητικού όγκου με καλό κυψέλωμα της ψίχας, εάν 

η ποσότητα των σακχάρων κατά την ζύμωση δεν είναι αρκετή ώστε να παραχθεί η 

απαιτούμενη ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα για την καλή διόγκωση της ζύμης 

(Γρεβενιώτη, 1992).

Η δράση των αμυλασικών ενζύμων (διαστατική δράση) αποτελεί καθοριστικό 

παράγοντα για την παραγωγή ζυμώσιμων σακχάρων από το άμυλο, όπως είναι η 

μαλτόζη. Ο προσδιορισμός της διαστατικής δράσεως είναι απαραίτητος για την 

αξιολόγηση της ποιότητας του αλεύρου (Γρεβενιώτη, 1992).

Ένα αλεύρι περιέχει συνήθως ικανοποιητική ποσότητα β-αμυλάσης αλλά το 

ένζυμο αυτό μπορεί να δράσει μόνο σε σπασμένους αμυλόκοκκους . Η συνηθέστερη 

μέθοδος προσδιορισμού της β- αμυλάσης είναι η μέθοδος των Blish και Sandstedt 

κατά την οποία το αιώρημα του αλεύρου σε ρυθμιστικό διάλυμα με pH 4,6-4,8 

αφήνεται επί μία ώρα στους 30° C και κατόπιν διακόπτεται η διαστατική δράση, 

γίνεται καθίζηση των πρωτεϊνών και προσδιορίζονται τα ανάγοντα σάκχαρα. Στις
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ΗΠΑ το αποτέλεσμα εκφράζεται σαν mg μαλτόζης ανά 10 gr αλεύρου, ενώ στην 

Αγγλία το αποτέλεσμα αναφέρεται σαν τιμή μαλτόζης (maltose figure) και 

εκφράζεται επί τοις εκατό (%) δηλαδή σαν gr μαλτόζης ανά 100 gr αλεύρου 

(Γρεβενιώτη, 1992).

Για μία ικανοποιητική παραγωγή σακχάρων κατά τη ζύμωση η τιμή της 

μαλτόζης πρέπει να είναι 2,5 (2,5 gr/ 100gr αλεύρου) και μεγαλύτερη. Η διαστατική 

δράση ενός αλεύρου μπορεί να προσδιοριστεί έμμεσα με την μέτρηση της ποσότητας 

του CC>2 που παράγεται κατά την ζύμωση της ζύμης που παρασκευάστηκε 

χρησιμοποιώντας το υπό εξέταση αλεύρι, με την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες κατά τη 

διεξαγωγή του τεστ θα είναι σταθερές και θα ελέγχονται (Γρεβενιώτη, 1992).

Όταν η τιμή της μαλτόζης είναι μεγαλύτερη από 3,7 αυτό σημαίνει ότι 

πιθανώς η δράση της α-αμυλάσης είναι έντονη και ότι το αλεύρι μπορεί να 

προέρχεται από σιτάρι φυτρωμένο. Ωστόσο επειδή μία μεγάλη τιμή μαλτόζης δεν 

είναι απόλυτη ένδειξη αυξημένης δράσης α- αμυλάσης είναι καλύτερα να γίνει μία 

πειραματική αρτοποίηση ή ένα τεστ Αριθμού Πτώσεως (Falling number test) το 

αποτέλεσμα του οποίου έχει συσχέτιση με την δράση της α- αμυλάσης (Γρεβενιώτη, 

1992).

Η δράση των αμυλασικών ενζύμων διαφέρει από αλεύρι σε αλεύρι και 

εξαρτάται:

α) από την ποικιλία του σιταριού από την οποία προήλθε το αλεύρι, 

β) από την φυσιολογική κατάσταση και την υγρασία του σιταριού μετά τον θερισμό, 

από τον χρόνο και τις συνθήκες αποθηκεύσεως του σιταριού, 

γ) από το είδος της αλέσεως και

δ) το βαθμό αλέσεως του σιταριού και από τις συνθήκες αποθηκεύσεως του 

αλεύρου (Γρεβενιώτη, 1992).

2.7. ICC 108 Χρωματομετρική μέθοδος για τον προσδιορισμό της 

ενεργότητας της α-αμυλάσης (1968)

Η μέθοδος αυτή ισχύει για τα δημητριακά και για τα προϊόντα δημητριακών 

που έχουν πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή ενεργότητα α-αμυλάσης. Επίσης 

χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της ενεργότητας της α-αμυλάσης των
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προσθέτων μυκιτιακής ή βακτηριακής προέλευσης (Ινστιτούτο Σιτηρών Θεσ/νικης, 

2007).

Η ενεργότητα της α- αμυλάσης εκφράζεται ως η συνάρτηση της 

συγκέντρωσης α- αμυλάσης και της σταθεράς της ταχύτητας που απαιτείται για την 

υδρολυτική διάσπαση της δεξτρίνης. Η αρχή της χρωματομετρικής μεθόδου 

στηρίζεται στο χρόνο που απαιτείται για να μειωθεί η ένταση του χρώματος που 

απαιτείται με το διάλυμα ιωδίου, ο οποίος χρησιμοποιείται ως δείκτης διάσπασης του 

αμύλου (Ινστιτούτο Σιτηρών Θεσ/νικης, 2007).

2 .8 .ΙΟΟ 109/1,110/1 Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε υγρασία των 

δημητριακών και προϊόντων δημητριακών (1976).

Η μέθοδος για τον προσδιορισμό της υγρασίας των δημητριακών και των 

προϊόντων των δημητριακών διαφέρει στον αραβόσιτο σε σχέση με τα άλλα 

δημητριακά. Γι’ αυτό στα πρότυπα που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της 

υγρασίας παρουσιάζονται σε δύο στήλες. Η δεξιά στήλη αναφέρεται στον αραβόσιτο 

ενώ η αριστερή αναφέρεται στα υπόλοιπα δημητριακά (Ινστιτούτο Σιτηρών 

Θεσ/νικης, 2007).

Η μέθοδος αυτή μπορεί να ληφθεί σαν πρότυπο για τον πρακτικό 

προσδιορισμό υγρασίας σε σιτάρι, ρύζι, κριθάρι, κεχρί, σίκαλη και βρώμη. Η 

περιεκτικότητα σε υγρασία ορίζεται ως η απώλεια βάρους από το προϊόν και 

εκφράζεται ως το ποσοστό βάρους επί το αρχικό δείγμα (Ινστιτούτο Σιτηρών 

Θεσ/νικης, 2007).

Η μέτρηση της απώλειας υγρασίας γίνεται σε μία άνυδρη ατμόσφαιρα με 

θερμοκρασία 45-50°Ο και πίεση 1,3-2,7 Κρε ή 10-20 χιλ. Ημ.

Η περιεκτικότητα του αλεύρου σε υγρασία εξαρτάται από την περιεκτικότητα 

του σιταριού σε υγρασία όταν φθάνει στον μύλο, από την υγρασία του σιταριού μετά 

από το κοντισιονάρισμα, από την άλεση και από τις συνθήκες χειρισμού και 

αποθηκεύσεως του αλεύρου (Γρεβενιώτη, 1992).

Κατά την άλεση η θερμοκρασία αυξάνεται λόγω εξατμίσεως. Οι απώλειες 

αυτές σε υγρασία μπορεί να φθάσουν μέχρι το 1 % γι’ αυτό η υγρασία του σιταριού 

πρέπει, να ρυθμίζεται αναλόγως κατά το κοντισιονάρισμα ώστε να πάρουμε αλεύρι 

με την επιθυμητή περιεκτικότητα σε υγρασία (Γρεβενιώτη, 1992).
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Η περιεκτικότητα του αλεύρου σε υγρασία όταν βρίσκεται σε φυσιολογικά 

επίπεδα δεν επηρεάζει την αρτοποιητική ικανότητά του, αλλά όταν ξεπερνά τα 

ανεκτά όρια (13-15,5%) αποτελεί ένδειξη κακών συνθηκών αλέσεως και μπορεί να 

επιδράσει στην ποιότητα (Γρεβενιώτη, 1992).

Ένα αλεύρι με υψηλή περιεκτικότητα σε υγρασία είναι ευαίσθητο κατά την 

αποθήκευση διότι ευνοείται η δράση των ενζύμων και η ανάπτυξη των 

μικροοργανισμών, ειδικά όταν η θερμοκρασία αποθήκευσης είναι ευνοϊκή 

(Γρεβενιώτη, 1992).

Η υγρασία ενός αλεύρου μετριέται με θέρμανση σε κλίβανο, το αποτέλεσμα 

όμως εξαρτάται από τη διαδικασία της μεθόδου. Παρακάτω αναφέρονται οι συνθήκες 

ορισμένων μεθόδων κλιβάνου (Γρεβενιώτη, 1992).

Θέρμανση στους 100" C για 5 ώρες υπό κενό 25mm Hg,

Θέρμανση στους 150° C για 1 ώρα,

Θέρμανση στους 140° C για 15 λεπτά,

Θέρμανση στους 155° C για 15 λεπτά.

Τα αποτελέσματα που θα ληφθούν από δύο διαφορετικές μεθόδους μπορεί να 

διαφέρουν από 0,5-1,0 %.

Για να είναι τα αποτελέσματα αντιπροσωπευτικά και επαναλήψιμα θα πρέπει 

να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:

1. Η θερμοκρασία του κλιβάνου να είναι σταθερή και ομοιόμορφη σε όλα τα 

σημεία του,

2. Ο χρόνος παραμονής του δείγματος μέσα στον κλίβανο να είναι ακριβώς αυτό 

που καθορίζεται από την μέθοδο,

3. Το περιβάλλον στο οποίο χειριζόμαστε τα δείγματα να είναι όσο το δυνατόν 

πιο ξηρό,

4. Όλοι οι χειρισμοί του δείγματος προς ζύγιση, τοποθέτηση σε ξηραντήρα, 

τοποθέτηση στον κλίβανο να γίνονται ταχύτατα,

5. Η ψύξη του δείγματος πριν από τη ζύγιση να γίνεται μέσα στον ξηραντήρα,
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6. Οι κάψες στις οποίες τοποθετείται το δείγμα πρέπει απαραιτήτως να έχουν 

ξηρανθεί, πριν τοποθετηθεί σε αυτές το δείγμα,

Πρέπει να αποφεύγεται το άσκοπο άνοιγμα της πόρτας του κλιβάνου όταν 

βρίσκονται δείγματα μέσα σε αυτόν (Γρεβενιώτη, 1992).

2.9. ΙΟΟ 113 Προσδιορισμός της αξίας των ακατέργαστων ινών (1972).

Αυτή η μέθοδος ισχύει για τον προσδιορισμό της αξίας των ακατέργαστων 

ινών στα δημητριακά και στα προϊόντα δημητριακών. Με τον όρο «ακατέργαστη ίνα» 

εννοούμε ένα μίγμα άπεπτων ουσιών φυτικής προέλευσης που λαμβάνεται ως το 

υπόλειμμα από μία διαδικασία πέψης με τη χρήση οξικών, νιτρικών και τριχλωρικών 

οξέων. Η ακατέργαστη ίνα αποτελείται κυρίως από κυτταρίνη και άλλες ουσίες των 

φυτικών κυτταρικών τοιχωμάτων (Ινστιτούτο Σιτηρών Θεσ/νικης, 2007).

Βάζουμε το δείγμα να βράσει μαζί με ένα όξινο μίγμα, το αδιάλυτο υπόλειμμα 

διαχωρίζεται και αναφλέγεται. Η τιμή των ακατέργαστων ινών υπολογίζεται από τις 

απώλειες που σημειώνονται κατά την ανάφλεξη (Ινστιτούτο Σιτηρών Θεσ/νικης, 

2007).

2.10. Κ Χ  116/1 Προσδιορισμός της τιμής καθίζησης για την προσέγγιση 

της ποιότητας του ψησίματος (Δείκτης ΖεΙβηγ) (1994)

Εφαρμόζεται στο αλεύρι. Ως μέτρο της ποιότητας του ψησίματος ορίζεται ο 

βαθμός σχηματοποίησης ιζήματος ενός αλεύρου που διαλύεται σε στο διάλυμα 

γαλακτικού οξέος μέσα σε ορισμένο χρόνο. Η διόγκωση της γλουτένης του αλεύρου 

μέσα στο διάλυμα του γαλακτικού οξέος επηρεάζει το ρυθμό σχηματισμού ιζήματος. 

Υψηλότερη ποσότητα και ποιότητα γλουτένης προκαλεί πιο αργό σχηματισμό 

ιζήματος με υψηλότερες τιμές (Ινστιτούτο Σιτηρών Θεσ/νικης, 2007).

2.11. Κ Χ  122/1 Προσδιορισμός περιεκτικότητας αμύλου με διάλυση σε 

διάλυμα χλωριούχου ασβεστίου (1984).

Με τη μέθοδο αυτή γίνεται προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε άμυλο στο 

αλεύρι, αλεσμένα προϊόντα, δημητριακά καθώς και σε μερικά τρόφιμα όπως πατάτα. 

Η μέθοδος αυτή δεν είναι κατάλληλη για προϊόντα που περιέχουν άμυλο σε χαμηλά 

επίπεδα (Ινστιτούτο Σιτηρών Θεσ/νικης, 2007).

Σύμφωνα με τη μέθοδο που περιγράφεται παρακάτω, η περιεκτικότητα σε 

άμυλο είναι το τμήμα εκείνο του προϊόντος που εξάγεται το οποίο προσδιορίζεται με
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την οπτική ενεργότητα όπως αυτή μετράτε με το πολωσύμετρο, αφού το προϊόν 

διαλυθεί σε διάλυμα χλωριούχου ασβεστίου.

Τα διαλυτά, οπτικώς ενεργά συστατικά που περιέχονται στο προϊόν που 

εξετάζεται εκχιλίζονται σε 10% αιθανόλη και απομακρύνονται με φυγοκέντριση. Το 

άμυλο που υπάρχει στο υπόλειμμα διαλύεται σε διάλυμα χλωριούχου ασβεστίου υπό 

βρασμό. Οι διαλυμένες πρωτεϊνικές ουσίες κατακριμνίζονται με διάλυμα “Caz”. Στη 

συνέχεια μετράται η οπτική ενεργότητα του διαλύματος του αμύλου στο διήθημα και 

από την τιμή αυτή υπολογίζεται η περιεκτικότητα σε άμυλο (Ινστιτούτο Σιτηρών 

Θεσ/νικης, 2007).

Εικόνα Β2.1: Χρωματόμετρο
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β3- Λοιπές μέθοδοι ποιοτικού ελέγχου που ισχύουν για 

σιτάρι, αραβόσιτο, σόγια, κριθάρι, βρώμη.

3.1. Εκατολιτρικό Βάρος

Το εκατολιτρικό βάρος είναι το βάρος σε χιλιόγραμμα εκατό λίτρων σιταριού 

και αποτελεί σημαντικό κριτήριο της ποιότητας και της εμπορικής αξίας του 

σιταριού. Για τον προσδιορισμό του εκατολιτρικού βάρους υπάρχουν διάφορες 

συσκευές. Μία τέτοια συσκευή είναι ο ζυγός Brauner ο οποίος φέρει υποδοχέα 

χωρητικότητας 14 του λίτρου. Κατά τον προσδιορισμό του εκατολιτρικού βάρους ο 

υποδοχέας γεμίζει προσεκτικά με την βοήθεια των εξαρτημάτων της συσκευής και 

ζυγίζεται. Το βάρος του εκατόλιτρου σε kgr υπολογίζεται από τη σχέση

AM* 100/1000

Όπου α το βάρος το σιταριού στον υποδοχέα σε gr (Γρεβενιώτη, 1992).

Στην Αμερική και στον Καναδά αντί του εκατολιτρικού βάρους σε kgr 

χρησιμοποιούν το βάρος σε λίμπρες ενός Bushel Whinchestor. (1 λίμπρα= 0,4536 

χιλιόγραμμα και 1 Bushel Whinchestor= 35,27 λίτρα). Το εκατολιτρικό βάρος 

επηρεάζεται από την περιεκτικότητα του κόκκου σε υγρασία, το ειδικό βάρος του 

κόκκου, το πάχος του πιτύρου και τις ξένες ύλες (Γρεβενιώτη, 1992).

Επειδή το ειδικό βάρος του νερού είναι μικρότερο από το ειδικό βάρος του 

σιταριού, αυξημένη περιεκτικότητα σε υγρασία θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του 

εκατολιτρικού βάρους (Γρεβενιώτη, 1992).

Μεγάλο ειδικό βάρος του κόκκου του σιταριού έχει αποτέλεσμα την αύξηση 

του εκατολιτρικού βάρους (Γρεβενιώτη, 1992).

Το σχήμα των κόκκων επηρεάζει το στοίβαγμα των κόκκων στο δοχείο της 

συσκευής μέτρησης του εκατολιτρικού βάρους. Γενικά το πώς θα γίνει το γέμισμα 

του δοχείου έχει σημασία και η στοίβαξη πρέπει να είναι ομοιογενής γιατί το 

εκατολιτρικό βάρος είναι το βάρος ορισμένου όγκου. Εάν το γέμισμα των δοχείων δε 

γίνει σωστά μπορεί στον καθορισμένο αυτό όγκο να συμπεριληφθούν λιγότεροι 

κόκκοι και να έχουμε μικρότερο εκατολιτρικό βάρος που δεν ανταποκρίνεται στην 

πραγματικότητα (Γρεβενιώτη, 1992).
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Όσο παχύτερο είναι το πίτυρο τόσο μικρότερο είναι το εκατολιτρικό βάρος. 

Αυτό συμβαίνει επειδή το ειδικό βάρος του πιτύρου είναι μικρότερο από το ειδικό 

βάρος του ενδοσπερμίου (Γρεβενιώτη, 1992).

3.2. Βάρος χιλίων κόκκων

Το βάρος των χιλίων κόκκων είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό που αποτελεί 

κριτήριο της ποιότητας και της εμπορικής αξίας του σιταριού. Όσο μεγαλύτερο είναι 

το βάρος των χιλίων κόκκων τόσο μεγαλύτερη είναι η απόδοση του σιταριού σε 

αλεύρι (Γρεβενιώτη, 1992).

Το βάρος των χιλίων κόκκων εξαρτάται από τις εδαφοκλιματικές συνθήκες 

την ωριμότητα του σιταριού και την ποικιλία. Οι μικρόκοκκες ποικιλίες έχουν 

μικρότερο βάρος χιλίων κόκκων από τις μεγαλόκαρπες ποικιλίες. Επίσης οι καλά 

αναπτυγμένοι κόκκοι έχουν μεγάλο βάρος χιλίων κόκκων. Ώριμοι κόκκοι, 

μεστωμένοι, έχουν μεγαλύτερο βάρος χιλίων κόκκων σε σχέση με αυτούς που δεν 

έχουν αναπτυχθεί καλά (Γρεβενιώτη, 1992).

3.3. Προσδιορισμός σπασμένων αμυλόκοκκων

Το ποσοστό των σπασμένων αμυλόκοκκων (ΠΣΑ) διαφέρει από αλεύρι σε 

αλεύρι αναλόγως της ποικιλίας του σιταριού, αλλά και όταν το αλεύρι προέρχεται 

από την ίδια ποικιλία του σιταριού διαφέρει από μύλο σε μύλο. Το τελευταίο 

παρατηρείται γιατί το ΠΣΑ εξαρτάται από την συμπίεση μεταξύ των κυλίνδρων κατά 

την άλεση (internal factor) και από τη μορφή της επιφάνειας των κυλίνδρων (surface 

factor) (Γρεβενιώτη, 1992).

Επειδή η β-αμυλάση δρα μόνο επί των σπασμένων αμυλόκοκκων για να 

παράγει μαλτόζη (ζυμώσιμο σάκχαρο), η ποσότητα του διοξειδίου του άνθρακα που 

παράγεται κατά τη ζύμωση εξαρτάται και από το ποσοστό των σπασμένων 

αμυλοκόκκων. Εάν λοιπόν θέλουμε να έχουμε μια πιο πλήρη εικόνα για την 

συμπεριφορά του ζυμαριού πρέπει να προσδιορίζουμε και το ποσοστό των 

σπασμένων αμυλοκόκκων (Γρεβενιώτη, 1992).

Οι σπασμένοι αμυλόκοκκοι αναγνωρίζονται εύκολα με το μικροσκόπιο σε 

μεγέθυνση 8*100 και αντίθεση φάσεων. Η ενζυματική μέθοδος των Gress και Stevart 

χρησιμοποιείται στην Αγγλία. Κατ’ αυτή την μέθοδο το αλεύρι θερμαίνεται με 82,5% 

ν/ν αλκοόλη για να αδρανοποιηθούν τα ένζυμα και κατόπιν προστίθεται περίσσεια
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παρασκευάσματος β-αμυλάσης σε ρυθμιστικό διάλυμα (pH 4,6) και το αιώρημα 

παραμένει επί 4 ώρες σε θερμοκρασία 30° C. Στη συνέχεια προσδιορίζεται χημικώς η 

παραγόμενη μαλτόζη. Η τομή μαλτόζης είναι μεγαλύτερη όσο μεγαλύτερο είναι το 

ποσοστό των σπασμένων αμυλόκοκκων (Γρεβενιώτη, 1992).

Στην Αμερική εφαρμόζεται η ενζυματική μέθοδος της AACC (American 

Association of Cereal Chonists) η οποία είναι παρόμοια με την παραπάνω μέθοδο 

μόνο που ο χρόνος επωάσεως στους 30° C είναι 15 λεπτά. Τα προσδιοριζόμενα mg 

μαλτόζης πολλαπλασιάζονται σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή επί τον συντελεστή 1,65 

και δίνουν το ποσοστό των σπασμένων αμυλόκοκκων επί τοις εκατό (%) κατά βάρος 

του αλεύρου. Το ΠΣΑ κυμαίνεται συνήθως γύρω στο 9%. Υψηλό ΠΣΑ έχει δυσμενή 

επίδραση στην ποιότητα του ψωμιού όπως μικρός όγκος και ψίχα κολλώδης 

(Γρεβενιώτη, 1992).

3.4. Προσδιορισμός χρώματος

Οι αρτοποιοί δίνουν ιδιαίτερη σημασία στη λευκότητα των αλεύρων γιατί 

αποτελεί ένδειξη της ποιότητας του, δηλαδή πόσο καθαρό και απαλλαγμένο από 

ξένες ύλες είναι και πόσο πίτυρο περιέχει. Το χρώμα των αλεύρων εξαρτάται απο 

τους παρακάτω παράγοντες:

a) Το τράβηγμα του αλεύρου,

b) Την περιεκτικότητα του αλεύρου σε χρωστικές και την προσθήκη μη

λευκαντικών ουσιών,

c) Την παρουσία ξένων υλών,

d) Τον βαθμό άλεσης π.χ. μέγεθος κόκκων του αλεύρου,

e) Την περιεκτικότητα του αλεύρου σε υγρασία.

Όσον αφορά τον πρώτο παράγοντα όσο μεγαλύτερο είναι το τράβηγμα τόσο 

μουντότερο είναι το χρώμα του αλεύρου. Λευκότερα άλευρα είναι τα άλευρα 

πολυτελείας τα οποία είναι μικρού τραβήγματος π.χ. 55% (Γρεβενιώτη, 1992).

Το χρώμα του αλεύρου επηρεάζεται από τις κίτρινες και πορτοκαλί χρωστικές 

που περιέχει το αλεύρι (ξανθοφύλλες, εστέρες ξανθοφύλλης, φλαβόνες, 

καροτινοειδή) η κυριότερη από τις οποίες είναι τα καροτινοειδή. Τα καροτινοειδή 

όταν οξειδωθούν χάνουν το χρώμα τους με αποτέλεσμα το αλεύρι να γίνει λευκότερο. 

Η οξείδωση μπορεί να γίνει είτε με χημικές ουσίες γνωστές σαν οξειδωτικά ή
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λευκαντικά αλεύρων είτε με το ατμοσφαιρικό οξυγόνο κατά την παραμονή των 

αλεύρων επί μακρό χρονικό διάστημα στους αποθηκευτικούς χώρους. Ο τελευταίος 

τρόπος όμως είναι αντιοικονομικός και δεν συνηθίζεται. Για τον λόγο αυτό παλαιά 

άλευρα είναι λευκότερα από άλευρα που προέρχονται από πρόσφατη άλεση 

(Γρεβενιώτη, 1992).

Εκτός από τις φυσικές χρωστικές, το χρώμα των αλεύρων επηρεάζεται και 

από την περιεκτικότητα σε ξένες ύλες. Άλευρα που προέρχονται από σιτάρι καλά 

καθαρισμένο και πλυμένο είναι λευκότερο από άλευρα που προήλθαν από σιτάρι που 

υπέστη ελλιπή καθορισμό (Γρεβενιώτη, 1992).

Ο βαθμός αλέσεως (εάν δηλαδή το αλεύρι είναι λεπτόκοκκο ή χονδρόκοκκο) 

και η περιεκτικότητα σε υγρασία επηρεάζουν τη φωτεινότητα του χρώματος του 

αλεύρου. Αλεύρι λεπτόκοκκο και ξηρό είναι φωτεινότερο από αλεύρι χονδρόκοκκο 

και υγρό. Τέλος, η υγιεινή κατάσταση των κόκκων του σιταριού μπορεί να επηρεάσει 

το χρώμα του αλεύρου. Σιτάρι βλαμμένο ή προσβεβλημένο από ασθένειες θα δώσει 

αλεύρι μουντό (Γρεβενιώτη, 1992).

3.4.1.Μέθοδοι προσδιορισμού χρώματος αλεύρου

Το πιο απλό τεστ προσδιορισμού του χρώματος ενός αλεύρου είναι το τεστ 

Ρελατ. Κατά το τεστ αυτό το αλεύρι πιέζεται σε μια επίπεδη ξύλινη σπάτουλα ώστε 

να σχηματισθεί ένα στρώμα πάχους περίπου 2ιηηι με λεία επιφάνεια. Στη συνέχεια η 

σπάτουλα με το αλεύρι βυθίζεται στο νερό και κατόπιν αφήνετε να ξηραθεί. Κατά την 

ξήρανση είναι δυνατόν να δράσουν ένζυμα οξειδωτικά τα οποία βρίσκονται στο 

πίτυρο οπότε ένα πιτυρούχο αλεύρι θα δώσει χρώμα σκουρότερο. Για να είναι έγκυρο 

το αποτέλεσμα του τεστ πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη ορισμένοι παράγοντες που το 

επηρεάζουν. Όσο περισσότερο πιέζεται το στρώμα του αλεύρου στη σπάτουλα τόσο 

λευκότερο θα εμφανιστεί το δείγμα. Αυτό συμβαίνει γιατί όταν η πίεση είναι μικρή το 

στρώμα του αλεύρου είναι χαλαρό με μεγάλους πόρους και ανώμαλη επιφάνεια η 

οποία δεν αντανακλά το φως όσο μια λεία επιφάνεια (Γρεβενιώτη, 1992).

Το πάχος της στοιβάδας του αλεύρου επηρεάζει επίσης το χρώμα. Όσο 

λεπτότερη είναι η στοιβάδα τόσο λευκότερο φαίνεται το δείγμα. Τέλος η υγρασία 

είναι ένας ακόμα παράγοντας που έχει επίδραση στο χρώμα του αλεύρου. Ένα αλεύρι 

με μεγάλη περιεκτικότητα σε υγρασία είναι πιο μουντό από ένα αλεύρι της ίδιας 

ποιότητας αλλά πιο ξηρό. Για τον λόγο αυτό εκείνος που διεξάγει το τεστ πρέπει να
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φροντίζει ώστε η διαβροχή των δειγμάτων κατά τη βύθιση στο νερό να είναι 

ομοιόμορφη (Γρεβενιώτη, 1992).

Μια παραλλαγή του τεστ Ρελατ είναι να διαβρέξουμε το δείγμα με διάλυμα 

0,2% κατεχόλης σε μεθυλική αλκοόλη, μετά την εμβάπτυση στο νερό. Το 

αντιδραστήριο αυτό χρωματίζει τα στίγματα του πιτύρου και έτσι γίνεται ευκολότερη 

η διάκριση ενός πιτυρούχου αλεύρου (Γρεβενιώτη, 1992).

Μία πολύ γνωστή μέθοδος που χρησιμοποιείται σε ευρεία κλίμακα είναι η 

μέθοδος προσδιορισμού της λευκότητας του αλεύρου με την συσκευή Κοηΐ-ρηεε και 

Ματίϊη. Κατά τη μέθοδο αυτή μετράτε μέσω φωτοηλεκτρικών κυττάρων η ανάλυση 

του φωτός από μία πάστα αλεύρου σε σχέση με ένα στάνταρ. Η χρησιμοποίηση 

πάστας εξουδετερώνει σφάλματα που πιθανόν να προέρχονται από το μέγεθος των 

κόκκων του αλεύρου (Γρεβενιώτη, 1992).

Κατά την εφαρμογή της μεθόδου αυτής 30 §γ αλεύρου αναμειγνύονται με 

50πι1 απεσταγμένου νερού για 45 δευτερόλεπτα οπότε σχηματίζεται μία κρέμα 

(πάστα). Η κρέμα τοποθετείται σε γυάλινη κυψελίδα η οποία στη συνέχεια 

τοποθετείται στη συσκευή. Κατόπιν ρυθμίζεται το γαλβανόμετρο ώστε η ένδειξη να 

δείχνει την τιμή του χρώματος του αλεύρου. Οι αναλύσεις ενός δείγματος εις διπλούν 

δίνουν συνήθως τιμές που διαφέρουν μεταξύ τους κατά 0,2 μονάδες (Γρεβενιώτη, 

1992).

3.5. Προσδιορισμός οξύτητας αλεύρων

Η οξύτητα των αλεύρων αποτελεί τρόπο μέτρησης της παλαιότητας των 

αλεύρων. Όσο παλαιότερο είναι ένα αλεύρι τόσο μεγαλύτερη είναι η οξύτητά του. 

Γ ενικά όλα τα άλευρα είναι ελαφρώς όξινα, λόγω της περιεκτικότητάς τους σε λιπαρά 

οξέα και φωσφορικά άλατα. Η οξύτητα είναι υψηλότερη σε άλευρα μεγάλου 

τραβήγματος γιατί το πίτυρο και κυρίως το φύτρο περιέχουν υψηλό ποσοστό λιπαρών 

ουσιών. Η οξύτητα είναι επίσης αυξημένη σε αλεύρι που προέρχεται από βλαμμένο 

σιτάρι διότι η δράση των λιπολυτικών ενζύμων (λιπάσες) είναι αυξημένη στους 

κόκκους αυτούς με αποτέλεσμα την υδρολυτική τάγγιση των λιπών και την παραγωγή 

ελεύθερων λιπαρών οξέων που αυξάνουν την οξύτητα.
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c h 2o -r ,

CHO- R2

CH20-R i Ri,R2=Amapd οξέα

Κατά την παλαίωση των αλεύρων αυξάνεται η οξύτητα λόγω υδρολυτικής 

ταγγίσεως η οποία είναι έντονα αυξημένη όταν οι συνθήκες αποθηκεύσεως ευνοούν 

τη δράση των λιπασών, όπως σχετικά υψηλή θερμοκρασία και υψηλή υγρασία (30° C 

η άριστη θερμοκρασία δράσεως των λιπασών). Επίσης εάν το αλεύρι προσβληθεί από 

έντομα η υδρολυτική τάγγιση και επομένως η οξύτητα θα αυξηθούν (Γρεβενιώτη, 

1992).

Ένα αλεύρι με υψηλή οξύτητα έχει μειωμένη αρτοποιητική ικανότητα διότι οι 

συνθήκες που ευνοούν την υδρολυτική τάγγιση, ευνοούν και τη δράση άλλων 

ενζύμων όπως είναι τα πρωτεολυτικά ένζυμα. Για το λόγο αυτό όταν η οξύτητα ενός 

αλεύρου υπερβαίνει τα ανεκτά επιτρεπόμενα όρια θεωρείται ακατάλληλο προς βρώση 

(Γ ρεβενιώτη, 1992).

3.6. Δύναμη του αλεύρου

Είναι δύσκολο να εξηγήσει κανείς με ακρίβεια τι σημαίνει ο όρος “ δύναμη” 

ενός αλεύρου. Ένα αλεύρι το οποίο απορροφά αρκετή ποσότητα νερού για να γίνει 

ζυμάρι με επιθυμητή συνεκτικότητα και ελαστικότητα το οποίο στη συνέχεια θα 

δώσει ψωμί ικανοποιητικού όγκου και καλής υφής, θεωρείται σαν “ δυνατό” αλεύρι 

και έχει μεγάλη ζήτηση από τους αρτοποιούς. Αντίθετα ένα αλεύρι το οποίο έχει 

μικρή ικανότητα απορροφήσεως νερού και δίνει ζυμάρι χαλαρό το οποίο τείνει να 

ρευστοποιειθεί, όσο προχωρεί η ζύμωση, και το οποίο θα δώσει ψωμί μικρού όγκου 

και κακής υφής θεωρείται “ αδύνατο αλεύρι” . Αυτό το αλεύρι είναι ακατάλληλο για 

αρτοποίηση αλλά είναι καλό για την παρασκευή μπισκότων και ορισμένων ειδών 

ζαχαροπλαστικής (Γρεβενιώτη, 1992).

Η δύναμη ενός αλεύρου εξαρτάται βασικά από την ποσότητα και την 

ποιότητα της γλουτένης και επηρεάζεται από παράγοντες που επηρεάζουν τη 

γλουτένη (Γρεβενιώτη, 1992).

Σύμφωνα με τη θεωρία του Swanson κατά την παρασκευή του ψωμιού το 

αλεύρι, το αλάτι, η ζύμη και το νερό σχηματίζουν ένα σύνθετο κολλοειδές σύστημα. 

Τα τεμαχίδια της γλουτένης τα οποία είναι διασκορπισμένα μέσα στο ζυμάρι
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διογκώνονται και σχηματίζουν μεταξύ τους ένα σπογγώδες δικτυωτό πλέγμα το οποίο 

συγκρατεί τους αμυλόκοκκους. Αυτό συμβαίνει λόγω της κολλοειδούς φύσεως των 

τεμαχίων της γλουτένης και της μεγάλης επιφάνειας ανά μονάδα μάζας που διαθέτουν 

(Γρεβανιώτη, 1992).

Από αυτή την άποψη η δύναμη ενός ζυμαριού εξαρτάται από τον αριθμό των 

τεμαχίων της γλουτένης και από την ικανότητά τους να διογκώνονται μετά την 

απορρόφηση νερού. Κάθε παράγοντας που επηρεάζει τα χαρακτηριστικά αυτά έχει 

επίδραση και στη δύναμη του ζυμαριού. Η ικανότητα απορροφήσεως του νερού 

επηρεάζεται από την παρουσία ιόντων υδρογόνου (pH) και την δράση των 

πρωτεολυτικών ενζύμων. Επομένως η δύναμη ενός ζυμαριού εξαρτάται από το pH 

και τα πρωτεολυτικά ένζυμα (Γρεβενιώτη, 1992).

Ένας άλλος παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει τη δύναμη ενός ζυμαριού 

είναι το δυναμικό οξειδοαναγωγής του τΗ. Η κλίμακα τΗ είναι από το 0-42 και όσο 

μεγαλύτερη είναι η τιμή του τόσο μεγαλύτερη είναι η οξειδωτική ικανότητα του 

συστήματος. Στο αλεύρι ένα σημαντικό σύστημα οξειδοαναγωγής αποτελούν τα 

σουλφυδρύλια-SH τα οποία με οξείδωση δίνουν δισουλφιδικές γέφυρες S-S 

(Γρεβενιώτη, 1992).

Πολλοί ερευνητές μελέτησαν το ρόλο των σουλφυδρυλίων στη δύναμη ενός 

ζυμαριού. Ο Sullivan παρατήρησε ότι το μπλοκάρισμα των σουλφυδρυλίων με 

ειδικές ουσίες βελτίωσε τη δύναμη του αλεύρου. Το γενικό συμπέρασμα όλων των 

μελετών στο θέμα αυτό είναι ότι η δημιουργία δισουλφιδικών δεσμών μεταξύ των 

μορίων των πρωτεϊνών της γλουτένης ή εντός των μορίων αυτών αυξάνει την αντοχή 

και επομένως τη δύναμη του αλεύρου (Γρεβενιώτη, 1992).

3.7. Προσδιορισμός αρτοποιητικής αξίας των αλεύρων

Η αρτοποιητική αξία ενός αλεύρου είναι το σύνολο των ιδιοτήτων εκείνων 

που συντελούν ώστε κατά την αρτοποίηση να έχουμε μέγιστη απόδοση σε ψωμί 

καλής ποιότητας (Γρεβενιώτη, 1992).

Από τα συστατικά του αλεύρου την μεγαλύτερη σημασία παρουσιάζει η 

γλουτένη της οποίας οι ελαστικές ιδιότητες (εκτακτότητα- αντοχή) επηρεάζουν την 

ποιότητα του ψωμιού.
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Ο προσδιορισμός της γλουτένης γίνεται δια αποχωρισμού της από τα 

υπόλοιπα συστατικά του αλεύρου. Για το σκοπό αυτό αλεύρι ορισμένης ποσότητας 

αναμειγνύεται με νερό μέχρι να σχηματισθεί ένα ελαστικό ζυμάρι. Το ζυμάρι αυτό 

στη συνέχεια εκπλύνεται με τρεχούμενο νερό ενώ μαλάσσεται συνεχώς με το χέρι, 

μέχρις ότου εκπλυθεί το άμυλο και τα άλλα υδατοδιαλυτά συστατικά και παραμένει 

μάζα εύπλαστη ελαστική και κολλώδης η οποία είναι υγρή γλουτένη. Η λαμβανόμενη 

υγρή γλουτένη ζυγίζεται και κατόπιν ελέγχονται οι ιδιότητές της, όπως το χρώμα και 

η ελαστικότητα. Στη συνέχεια ξηραίνεται και ζυγίζεται οπότε προσδιορίζεται η ξηρή 

γλουτένη. Οι δύο παραπάνω ζυγίσεις μας δίνουν την ικανότητα ενυδατώσεως της 

γλουτένης εάν εφαρμόσουμε τον τύπο:

Ε= ΥΓ-ΞΓ/ ΥΓ *100

Η ικανότητα ενυδατώσεως (Ε) της γλουτένης κυμαίνεται μεταξύ 60-70% και 

αποτελεί σημαντικό χαρακτηριστικό της γιατί όσο μεγαλύτερη είναι αυτή τόσο 

μεγαλύτερη είναι η ικανότητα συγκρατήσεως νερού από το ζυμάρι με αποτέλεσμα 

την μεγαλύτερη απόδοση σε ψωμί καλύτερης ποιότητας (Γρεβενιώτη, 1992).

Η μάλαξη με το χέρι για τη λήψη της γλουτένης έχει αντικατασταθεί με 

μηχανική μάλαξη με ειδική συσκευή η οποία δίνει ποιο αντικειμενικά αποτελέσματα.

Εικόνα Β3.1: Όργανα ποιοτικού ελέγχου
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β4- Φυσικές μέθοδοι ποιοτικού ελέγχου των αλεύρων

4.1. Γενικά

Για τον ποιοτικό έλεγχο των αλεύρων με φυσικές μεθόδους χρησιμοποιούνται 

ειδικές συσκευές οι οποίες μας δίνουν πληροφορίες για την αρτοποιητική ικανότητα 

του αλεύρου και τη συμπεριφορά του παραγόμενου ζυμαριού κάτω από συνθήκες 

μηχανικής καταπόνησης. Οι πληροφορίες αυτές είναι σημαντικές γιατί τα εργατικά 

χέρια έχουν αντικατασταθεί από μηχανές, η ανάμειξη και η μάλαξη της αρτομάζας 

γίνεται πλέον μηχανικά και οι μεγάλες μονάδες παραγωγής αρτοσκευασμάτων 

χρησιμοποιούν γραμμές παραγωγής συνεχούς ροής. Οι πιο γνωστές και πιο συχνά 

χρησιμοποιούμενες συσκευές είναι ο φαρινογράφος, ο εξτενσιογράφος, ο 

αμυλογράφος και ο φερμαντογράφος.

Οι συσκευές αυτές είναι πολύ χρήσιμες για την αξιολόγηση δειγμάτων 

αλεύρου από νέες ποικιλίες σιταριού, για τον ποιοτικό έλεγχο στις 

αλευροβιομηχανίες και για βασικές ερευνητικές μελέτες των ρεολογικών ιδιοτήτων 

των αλεύρων.

Ωστόσο, οι μέθοδοι αυτοί, έχουν ορισμένους περιορισμούς οι οποίοι πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη κατά την ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Για παράδειγμα:

α) Δύο άλευρα με διαφορετικές ρεολογικές ιδιότητες μπορεί να 

συμπεριφερθούν το ίδιο κατά την αρτοποίηση,

β) Οι μετρήσεις των ρεολογικών ιδιοτήτων γίνονται σε ζυμάρια στα οποία δεν 

έχει προστεθεί μαγιά ενώ είναι γνωστό ότι κατά τη ζύμωση (μετά την 

προσθήκη μαγιάς) μεταβάλλονται οι ρεολογικές ιδιότητες και τα 

αρτοποιητικά χαρακτηριστικά ενός αλεύρου,

γ) Τέλος ενώ τα τεστ που μετρούν τις φυσικές ιδιότητες του ζυμαριού είναι 

χρήσιμα διότι μας δίνουν πληροφορίες για μεταβολές που γίνονται σε 

ορισμένα στάδια της αρτοποίησης, δε μας δίνουν πληροφορίες για 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ διαφόρων παραγόντων που επηρεάζουν την ποιότητα 

του ψωμιού (Γρεβενιώτη, 1992).
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4.2. ICC 115/1 Μέθοδος για τη χρησιμοποίηση φαρινογράφου Brabender 

(1972).

Ο φαρινογράφος χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της απορρόφησης του 

νερού από τα άλευρα καθώς και τη συμπεριφορά κατά την ανάμιξη της ζύμης που 

παρασκευάζεται από τα άλευρα αυτά. Η μέθοδος αυτή ισχύει για αλεύρι και σιμιγδάλι 

από σιτάρι (Ινστιτούτο Σιτηρών Θεσ/νικης, 2007).

4.2.1. Φαρινογράφος

Έχει αποδειχθεί ότι ο πιο χρήσιμος τύπος μηχανήματος για την έρευνα και την 

εξέταση της ποιότητας των αλεύρων είναι ο φαρινογράφος. Δίνει χρήσιμες 

πληροφορίες για τα ρεολογικά χαρακτηριστικά του ζυμαριού, ιδιαίτερα για την 

πλαστικότητα και τη συνεκτικότητά του. Πιο συγκεκριμένα μας δίνει πληροφορίες 

για δύο σημαντικά χαρακτηριστικά του ζυμαριού: α) για την ικανότητα 

απορροφήσεως νερού ή την ποσότητα του νερού που χρειάζεται ένα ζυμάρι για να 

αποκτήσει μία καθορισμένη συνεκτικότητα, και β) για την αντοχή του ζυμαριού και 

γενικότερα για την συμπεριφορά του στην μηχανική καταπόνηση κατά την ανάμειξη. 

Επίσης έχει δώσει τη δυνατότητα σε χημικούς διαφορετικών εργαστηρίων να 

παίρνουν συγκρίσιμα αποτελέσματα, κάτι που δεν είχε επιτευχθεί προηγουμένως.

Ο φαρινογράφος είναι ένα ζυμωτήριο, σχεδιασμένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε η 

αντίσταση που παρουσιάζει ένα ζυμάρι σταθερής σύστασης στις λεπίδες του μίξερ 

(το οποίο κινείται με σταθερή ταχύτητα πάντα) να μετράται με ένα δυναμόμετρο και 

να καταγράφεται με την μορφή μιας ταινίας σε ειδικό χαρτί. Το πλάτος και η μορφή 

της ταινίας είναι συνάρτηση του είδους του αλεύρου και αποτελεί λεγόμενο 

φαρινογράφημα. Οι μεταβολές στη φύση του ζυμαριού για ένα χρονικό διάστημα 

αποτυπώνονται στο φαρινογράφημα και αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την 

συμπεριφορά του ζυμαριού κατά την ανάμειξη, παραμονή, κ.τ.λ. (Γρεβενιώτη, 1992).

Ο πιο διαδεδομένος τύπος φαρινογράφου είναι ο Hankorcy- Brabender ο 

οποίος σχεδιάστηκε αρχικά από τον Ούγγρο καθηγητή Hankorcy και βελτιώθηκε από 

το Γερμανό ηλεκτρολόγο Carl Wilhelm Brabender.

Η συσκευή αποτελείται από: α) ένα ζυμωτήριο, β) ένα κινητήρα 

(δυναμόμετρο), γ) ένα σύστημα μοχλών και καταγραφής, δ) ένα μηχανισμό 

αποσβέσεως και ε) ένα θερμοστατούμενο δοχείο τροφοδοσίας νερού.
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Στο ζυμωτήριο γίνεται η μηχανική ανάμειξη του αλεύρου με το νερό και 

σχηματίζεται το ζυμάρι. Έχει υδροχιτώνιο στο οποίο κυκλοφορεί νερό θερμοκρασίας 

30° Ε που έρχεται από θερμοστατούμενο δοχείο τροφοδοσίας και έτσι η θερμοκρασία 

του ζυμωτήριο διατηρείται σταθερή. Το νερό που χρησιμοποιείται για την παρασκευή 

του ζυμαριού είναι και αυτό θερμοκρασίας 30°Ο και προστίθεται από μία προχοϊδα. Η 

ανάμειξη γίνεται με δύο σιγμοειδείς βραχίονες οι οποίοι κινούνται με διαφορετική 

ταχύτητα. Η ποσότητα του αλεύρου που χρησιμοποιείται για την παρασκευή του 

ζυμαριού είναι 300§γ (Γρεβενιώτη, 1992).

Ο κινητήρας λειτουργεί σαν δυναμόμετρο και τα δύο άκρα του στηρίζονται σε 

ρουλεμάν. Ο κινητήρας βάζει σε κίνηση τον κεντρικό άξονα ο οποίος στη συνέχεια 

κινεί τους βραχίονες του ζυμωτηρίου. Επίσης, είναι εφοδιασμένος με ένα σύστημα 

οδοντωτών τροχών και ένα περίβλημα. Το σύστημα των οδοντωτών τροχών 

δημιουργεί αντίθετη κίνηση στο περίβλημα, όταν το ζυμάρι αντιστέκεται στη κίνηση 

των βραχιόνων. Η κίνηση αυτή μεταβάλλεται με σύστημα μοχλών στο ζυγό του 

φαρινογράφου. Η μετάβαση της παραπάνω κίνησης στο ζυγό φαίνεται με τη 

μετακίνηση ενός δείκτη εμπρός σε μια κλίμακα και συγχρόνως καταγράφεται από ένα 

καταγραφικό μηχανισμό μία καμπύλη που ονομάζεται φαρινογράφημα (Γρεβενιώτη, 

1992).

Το καταγραφικό χαρτί φέρει στην κάθετη κατεύθυνση καμπύλες γραμμές 

παράλληλες μεταξύ τους οι οποίες αντιπροσωπεύουν χρονικά διαστήματα σε λεπτά 

της ώρας που καθορίζονται από την ταχύτητα με την οποία περιστρέφεται το 

καταγραφικό χαρτί. Οι γραμμές αυτές τέμνονται από άλλες οριζόντιες παράλληλες 

γραμμές οι οποίες αποτελούν την κάθετη κλίμακα του καταγραφικού χαρτιού. Η 

κλίμακα αυτή μετρά τη συνεκτικότητα του ζυμαριού και είναι βαθμολογημένη από Ο

Ι.000 μονάδες ΒταύεηάεΓ ή φαρινογραφικές μονάδες (Γρεβενιώτη, 1992).

Κατά τη δοκιμή για την εκτίμηση των ελαστικών ιδιοτήτων του ζυμαριού, η 

πένα του καταγραφικού μηχανισμού διαγράφει μία καμπύλη (υπό μορφή ταινίας) της 

οποίας η θέση στην κλίμακα διαφέρει ανάλογα με την συνεκτικότητα του ζυμαριού. 

Η καμπύλη ανυψώνεται και σχηματίζει μία κορυφή καθώς το ζυμάρι με την ανάμειξη 

αποκτά τη μέγιστη συνεκτικότητά του. Η καμπύλη αρχίζει να πέφτει όταν με την 

παρατεταμένη ανάμειξη αρχίζει να μειώνεται η συνεκτικότητα του ζυμαριού 

(Γρεβενιώτη, 1992).
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Έτσι, κάθε καμπύλη είναι χαρακτηριστική της συμπεριφοράς ενός ορισμένου 

τύπου αλεύρου κατά την ανάμειξη για την παρασκευή ζυμαριού. Το πλάτος της 

καμπύλης του φαρινογραφήματος καθορίζεται εκτός από την ποιότητα του ζυμαριού 

και από ένα μηχανισμό αποσβέσεως ο οποίος μειώνει στο ελάχιστο της ταλαντώσεις 

που δημιουργούνται κατά την ανάμειξη (Γρεβενιώτη, 1992).

^ ( Β 4 . 2 )  

Εικ. Β4.1, Β4.2: Φαρινογράφος

4.2.2. Φαρινογραφία

Α) Προετοιμασία οργάνου: Πριν από τη χρήση του το όργανο πρέπει να 

μηδενισθεί και να καθαριστεί το ζυμωτήριο και η προχοΐδα. Ο θερμοστάτης τίθεται 

σε λειτουργία νωρίτερα, ώστε να θερμανθούν τα τοιχώματα του ζυμωτηρίου.

Β) Προκαταρκτική δοκιμή (προσδιορισμός απορροφήσεως νερού): Με την 

προκαταρκτική δοκιμή προσδιορίζουμε την ικανότητα του ζυμαριού να απορροφά 

νερό. Συγκεκριμένα προσδιορίζουμε πόσο νερό απορροφά το υπό δοκιμή ζυμάρι για 

να αποκτήσει μία ορισμένη συνεκτικότητα.

Για την εκτέλεση της προκαταρκτικής δοκιμής τοποθετούμε 300 gr αλεύρι 

στο ζυμωτήριο και το βάζουμε σε λειτουργία. Κατόπιν με την προχοΐδα τοποθετούμε 

νερό θερμοκρασίας 30°€ τόσο ώστε το ζυμάρι να αποκτήσει συνεκτικότητα 500 Β.υ. 

Για να δούμε αν η συνεκτικότητα του ζυμαριού είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη από 

500Β.υ. πρέπει να αφήσουμε την συνεκτικότητα να αναπτυχθεί στο μεγαλύτερο 

βαθμό και να αρχίσει το φαρινογράφημα να πέφτει. Η συνεκτικότητα στο μέγιστο της
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αναπτύξεως είναι αυτή που είναι αυτή που θα μας καθοδηγήσει για την προσθήκη της 

απαιτούμενης ποσότητας νερού κατά την τελική δοκιμή (Γρεβενιώτη, 1992).

Πρέπει να επισημάνουμε ότι πριν από τη δοκιμή απορροφήσεως του νερού, θα 

πρέπει να έχει προσδιορισθεί η περιεκτικότητα του αλεύρου σε υγρασία. Πρέπει να 

γίνει απαραίτητα κυρίως όταν πρόκειται να συγκριθούν φαρινογραφήματα γιατί η 

ικανότητα απορροφήσεως του νερού επηρεάζεται άμεσα από την περιεκτικότητα του 

αλεύρου σε υγρασία.

Σχ. Β4.1 : Τυπικά φαρινογραφήματα
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Σχ. Β4.2: Φαρινογράφημα τριών διαφορετικών τύπων αλεύρων

4.2.3. Κανονική δοκιμή

Για την διεξαγωγή της κανονικής δοκιμής 300§τ αλεύρου τοποθετούνται στο 

ζυμωτήριο το οποίο τίθεται σε λειτουργία. Αμέσως προσθέτουμε από την προχοΐδα 

τόσο νερό όσο χρειάστηκε κατά την προκαταρκτική δοκιμή για να επιτευχθεί η 

σύσταση 500Β.ΙΙ. (Β.υ. = μονάδες ΒΓαόεηάετ). Στη συνέχεια με μια σπάτουλα 

καθαρίζονται τα τοιχώματα του μίξερ από το αλεύρι ή την ζύμη που έχει 

προσκολληθεί (Γρεβενιώτη, 1992).

Όταν η καμπύλη του φαρινογραφήματος φθάσει στο μέγιστο και αρχίσει να 

πέφτει αρχίζουμε να χρονομετρούμε. Όταν περάσουν 12 λεπτά, σηκώνουμε την πένα 

στη θέση που δε γράφει (Γρεβενιώτη, 1992).

Το φαρινογράφημα που λαμβάνεται με αυτή τη διαδικασία αποτελεί το 

φαρινογράφημα αναπτύξεως του αλεύρου σε ζυμάρι με ορισμένες ελαστικές 

ιδιότητες. Συγχρόνως μας δίνει μία εικόνα για τις μεταβολές που υφίστανται τα 

ρεολογικά χαρακτηριστικά του ζυμαριού κατά την διάρκεια της αναμείξεως κάτω από 

ορισμένες συνθήκες (Γρεβενιώτη, 1992).
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Επί του φαρινογραφήμαχος (σχήμα Β4.3.) γίνονται μετρήσεις ορισμένων 

παραμέτρων οι οποίες παρέχουν στοιχεία σχετικά με την αρτοποιητική ικανότητα του 

αλεύρου και μας δίνουν την ικανότητα να προβλέψουμε για την συμπεριφορά του στο 

μίξερ του αρτοποιού.

1. Απορρόφηση νερού: Είναι το ποσό του νερού θερμοκρασίας 30 °C που 

απαιτεί το αλεύρι για να σχηματιστεί ζυμάρι συνεκτικότητας 500 B.U. Κατά 

προσέγγιση είναι η ποσότητα του νερού που θα χρησιμοποιήσει ο αρτοποιός 

για να παρασκευάσει κανονικό ζυμάρι.

2. Χρόνος αφίξεως (A) (Arrival time): Είναι ο χρόνος που απαιτείται από την 

έναρξη λειτουργίας του ζυμωτηρίου και την προσθήκη νερού μέχρι να φθάσει 

η κορυφή του φαρινογραφήματος την γραμμή των 500 B.U. Ο χρόνος 

αφίξεως αποτελεί ένα μέτρο του ρυθμού με τον οποίο προσλαμβάνεται το 

νερό από το αλεύρι.

3. Χρόνος αναπτύξεως του ζυμαριού (Β) (Dough development time): Είναι ο 

χρόνος από την αρχή του φαρινογραφήματος μέχρι το μέγιστο σημείο της 

καμπύλης. Στην περίπτωση που υπάρχουν δύο μέγιστα το δεύτερο λαμβάνεται 

σαν χρόνος αναπτύξεως.

4. Σταθερότητα (C) (Stability): Είναι η διαφορά μεταξύ του “ χρόνου αφίξεως” 

και του “ χρόνου αναχωρήσεως” δηλ. του χρόνου κατά τον οποίο η καμπύλη 

του φαρινογραφήματος εγκαταλείπει τις 500 B.U. Όσο μεγαλύτερη είναι η 

σταθερότητα τόσο μεγαλύτερη είναι η αντοχή του αλεύρου στην ανάμειξη.

5. Χρόνος αναχωρήσεως (D) (Departure time): Είναι ο χρόνος από την αρχή του 

φαρινογραφήματος μέχρι το σημείο που η καμπύλη του φαρινογραφήματος 

(συγκεκριμένα η κορυφή) εγκαταλείπει την γραμμή των 500 B.U.

6. Δείκτης εξασθενήσεως (Ε) (Tolerance index ή Μ.Τ.Ι.): Είναι διαφορά σε 

μονάδες Brabender από το μέγιστο σημείο της κορυφής του 

φαρινογραφήματος και το σημείο του φαρινογραφήματος μετά από 12 λεπτά. 

Μικρός δείκτης εξασθενήσεως σημαίνει ότι το ζυμάρι παρουσιάζει αντοχή 

κατά την ανάμειξη και αντίστροφα (Γρεβενιώτη, 1992).
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Σχ. Β4.3: Φαρινογράφημα

4.2.4. Βαλορυμετρικός αριθμός

Είναι ένας καθαρός αριθμός ο οποίος είναι συνάρτηση του χρόνου 

αναπτύξεως και του δείκτη εξασθενήσεως και υπολογίζεται από τα στοιχεία αυτά του 

φαρινογραφήματος με τη βοήθεια ενός ειδικού οργάνου, του Βαλορύμετρου. Το 

Βαλορύμετρο μοιάζει με λογιστικό κανόνα και έχει κλίμακα από το 0 έως το 100. 

Κάθε βαθμός της κλίμακας είναι ένας βαλορυμετρικός αριθμός. Όσο μεγαλύτερος 

είναι ο αριθμός αυτός τόσο πιο δυνατό είναι το αλεύρι (Γρεβενιώτη, 1992).

Πρέπει να τονιστεί ότι ο βαλορυμετρικός αριθμός δε μας δίνει μία ολοκληρωμένη 

εικόνα του φαρινογραφήματος και μπορεί να οδηγήσει σε λάθος συμπεράσματα αν δε 

συνδυαστεί με τα υπόλοιπα στοιχεία της καμπύλης. Έτσι δε μπορεί να γίνει σύγκριση 

και αξιολόγηση δύο φαρινογραφημάτων μόνο από τον βαλορυμετρικό αριθμό 

(Γρεβενιώτη, 1992).

4.2.5. Φαρινογράφημα

Είναι το διάγραμμα που λαμβάνουμε λέγεται φαρινογράφημα (σχ Β4.4 και 

Β4.5). Στο σχήμα 3 βλέπουμε ένα φαρινογράφημα από αλεύρι Τ.70% δυνατό όπου 

μετά από 20' λεπτά ζύμωμα αδυνατίζει (απόκλιση από το κέντρο προς τα αριστερά) 

κατά 90 Π Ι Φαρινογραφικές μονάδες. Ενώ στο σχήμα 4 το αλεύρι είναι Τ70% αλλά 

μαλακό, εδώ η απόκλιση είναι 210 ΠΙ, πολύ πιο αδύνατο και με μικρή αρτοποιητική 

ικανότητα (Γρεβενιώτη, 1992). Όσο η απόκλιση μεγαλώνει τόσο η αρτοποιητική
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ικανότητα μικραίνει και αντίστροφα. Η διόγκωση, η δομή της ψίχας, το χρώμα, 

εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες όπως η ποσότητα και η ποιότητα της γλουτένης, 

η περιεκτικότητα σε ένζυμα ή και πρόσθετα συστατικά (Ε300, Ε330, Ε471κτλ.). Η 

αρτοποιητική ικανότητα των αλεύρων διαφέρει από μύλο σε μύλο, για να 

ενισχύσουμε την ικανότητα αυτή προσθέτουμε τα μίγματα βελτιωτικών αλεύρου, 

κερδίζοντας χρόνο, διόγκωση, δομή ψίχας, χρώμα, διατηρησιμότητα.

Λ , ί  ψ * ·

Σχ. Β4.4: Φαρινογράφημα από δυνατό αλεύρι
» ·/!■*»·» 1#

Σχ. Β4.5: Φαρινογράφημα από μαλακό αλεύρι

4.2.6. Ερμηνεία φαρινογραφήματος

Το πρώτο χαρακτηριστικό στοιχείο που παρατηρεί κανείς είναι ο χρόνος που 

απαιτείται για να φθάσει η καμπύλη στο μέγιστο σημείο της. Για ένα δυνατό αλεύρι ο 

χρόνος αυτός είναι αρκετά μεγάλος και ένα τέτοιο αλεύρι είναι κατάλληλο όταν 

χρησιμοποιούνται ζυμωτήρια μεγάλης ταχύτητας. Ένας μεγάλος χρόνος αναπτύξεως 

αποτελεί ένδειξη ότι η γλουτένη είναι καλής ποιότητας και ότι γενικά το αλεύρι είναι 

δυνατό. Μερικές φορές όμως ο χρόνος ανάπτυξης επηρεάζεται από τον ρυθμό με τον 

οποίο η γλουτένη απορροφά το νερό. Όταν το αλεύρι είναι δυνατό η καμπύλη του 

φαρινογραφήματος έχει μεγάλη σταθερότητα παρ’ όλη τη μηχανική καταπόνηση που 

υφίσταται το ζυμάρι.
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Η γενική αρχή στην οποία στηρίζεται η λειτουργία του φαρινογράφου είναι 

ότι η μηχανική καταπόνηση, την οποία υφίσταται το ζυμάρι και η οποία μετράται, 

έχει το ίδιο αποτέλεσμα με την ωρίμανση. Μετρώντας λοιπόν τις μεταβολές που 

υφίσταται το ζυμάρι με την μηχανική καταπόνηση είναι σαν να μετράμε τις 

μεταβολές που υφίσταται κατά την ωρίμανση (Γρεβενιώτη, 1992).

Όλα τα ζυμάρια σταδιακά, καθώς προχωρεί η ανάμειξη, χαλαρώνουν. Η 

χαλάρωση αυτή φαίνεται από την πτώση της καμπύλης. Όπως προκύπτει, λοιπόν, η 

εξέταση ενός φαρινογραφήματος μας δίνει σημαντικές πληροφορίες για τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά του αλεύρου, ειδικά όταν αυτός που χειρίζεται τον φαρινογράφο 

γνωρίζει καλά ότι αφορά το αλεύρι και ξέρει πώς να χειρίζεται τη συσκευή. Μερικές 

φορές είναι δύσκολο να ερμηνευθούν τα αποτελέσματα, αλλά το γεγονός ότι τα 

χαρακτηριστικά του αλεύρου καταγράφονται υπό τη μορφή μιας καμπύλης, είναι 

σημαντικό. Εάν δύο άλευρα δώσουν διαφορετικά φαρινογραφήματα, θα 

συμπεριφερθούν διαφορετικά κατά την αρτοποίηση.

4.3. ΙΌΌ 114/1 Μέθοδος για τη χρησιμοποίηση του εξτενσιογράφου 

Β™ΐ>εικΙεΓ (1972)

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των ρεολογικών 

ιδιοτήτων του αλεύρου, με μία δοκιμή επέκτασης της ζύμης. Η καμπύλη που 

καταγράφεται χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της γενικής ποιότητας του 

αλεύρου (Ινστιτούτο Σιτηρών Θεσ/νικης, 2007).

Η εξτενσιογραφία εκφράζεται ως ο όγκος του νερού σε χιλιόλιτρα ανά 1 Οθμτ 

αλεύρου με υγρασία 14% που απαιτούνται για να παραχθεί μία ζύμη με 

συνεκτικότητα 500 Π Ι μετά από πέντε λεπτά ανάμειξη.

> Χαρακτηριστικά ελαστικότητας της ζύμης

Τα χαρακτηριστικά της ελαστικότητας μιας ζύμης δίνονται από:

■ την αντίσταση της ζύμης στην έκταση και εκφράζεται σε εξτανσογραφικές 

μονάδες,

■ ο βαθμός που μπορεί να επιμυκηνθεί η ζύμη μέχρι να σπάσει και εκφράζεται 

σε χιλιοστόμετρα.
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4.3.1 Εξτενσιογράφος

Ο εξτενσιογράφος συμπληρώνει τις πληροφορίες που μας δίνει ο 

φαρινογράφος για τα ρεολογικά χαρακτηριστικά του ζυμαριού. Με την συσκευή αυτή 

γίνεται η μέτρηση των φυσικών ιδιοτήτων του ζυμαριού-αλεύρου. Ο εξτενσιογράφος 

μετράει την αντίσταση που παρουσιάζει ένα κομμάτι ζυμάρι όταν το εκτείνουμε 

(εκτακτότητα), και το χρόνο που χρειάζεται μέχρι να σπάσει (δύναμη). Οι δύο αυτές 

μετρήσεις καταγράφονται με μορφή καμπύλης που ονομάζεται εξτενσιογράφημα. 

Ελέγχουμε την εκτατικότητα του ζυμαριού, την αντοχή του, την επίδραση των 

οξειδωτικών ουσιών, την μεταβολή που υφίσταται η γλουτένη από τα ένζυμα μετά 

από ένα χρονικό διάστημα, όπως και κατά τα στάδια της αρτοποίησης. Οσο πιο 

δυνατό είναι το αλεύρι τόσο η αντίσταση του είναι πιο μεγάλη. Επίσης όσο πιο 

ελαστική είναι η γλουτένη τόσο πιο μεγάλη θα είναι η εκτατικότητα του. Ο 

συνδυασμός των δύο καθορίζει την αρτοποιητική ικανότητα ή την καταλληλότητα 

για τον σκοπό που προορίζεται. Στο διάγραμμα βλέπουμε ένα αλεύρι Τ.70% δυνατό 

και ένα Τ.70% μαλακό στα πρώτα 45' (www.specialmix.gr).

ΚΟΚΤΤΧΟΟΙΑΜΙ - 1 < κ θ  ο
τ*ν* 0*

-ΓΤοΧ ***** 1>1

3 8 -  8
. .. . |  . .■ ...» , λ  I  4 /

? ? Π

Σχ.Β4.6: Εξτενσιογράφημα για δυνατό αλεύρι
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Σχ. Β4.7: Εξτενσιογράφημα για μαλακό αλεύρι

Για να πάρουμε ένα εξτενσιογράφημα κάνουμε ένα ζυμάρι το οποίο αφήνουμε 

επί 45 λεπτά προς ζύμωση σε θερμοθάλαμο, και κατόπιν παίρνουμε την πρώτη 

καμπύλη. Στη συνέχεια το μαλάσσουμε, το σχηματοποιούμε και το αφήνουμε άλλα 

45 λεπτά για ζύμωση οπότε παίρνουμε πάλι εξτενσιογράφημα. Το ίδιο 

επαναλαμβάνεται για να πάρουμε και τρίτη καμπύλη. Έτσι με μια σειρά δοκιμών 

κατά διαστήματα 45 λεπτών βλέπουμε την μεταβολή των φυσικών ιδιοτήτων του 

ζυμαριού, κάτω από συνθήκες όμοιες με εκείνες που συναντούμε κατά την 

αρτοποίηση (Γρεβενιώτη, 1992).

Με τον εξτενσιογράφο μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες για τις μεταβολές 

που υφίσταται η γλουτένη:

1. Κατά την αρτοποιητική ζύμωση,
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2. Με την προσθήκη στο αλεύρι βελτιωτικών,

3. Με το κοντισιονάρσμα,

4. Κατά την παλαίωση του αλεύρου (Γρεβενιώτη, 1992).

4.3.2.Περιγραφή εξτενσογράφου

Ο εξτενσογράφος αποτελείται από τα εξής μέρη:

α) Τον στρογγυλοποιητή, οποίος δίνει σφαιρικό σχήμα στο ζυμάρι, που 

παρασκευάζεται στο ζυμωτήριο του φαρινογράφου,

β) Τον σχηματοποιητή, ο οποίος δίνει κυλινδρικό σχήμα στο στρογγυλό κομμάτι 

του ζυμαριού,

γ) Τους θερμοθάλαμους, όπου τοποθετούνται οι σκάφες με τα κυλινδρικά 

ζυμάρια για να γίνει η ωρίμανση,

δ) Τα χρονόμετρα, για να ελέγχουν το χρόνο παραμονής των δειγμάτων στους 

θερμοθαλάμους,

ε) Την σκάφη, που τοποθετείται το κυλινδρικό κομμάτι ζυμαριού μετά την 

ωρίμανσή του στο θερμοθάλαμο. Στα άκρα της σκάφης υπάρχουν σφικτήρες που 

συγκρατούν το ζυμάρι ενώ η βάση της σκάφης στο κέντρο είναι κενή,

στ) Το γάντζο, που τεντώνει το ζυμάρι, καθώς κινείται προς τα κάτω με σταθερή 

ταχύτητα,

ζ) Ένα σύστημα μοχλών, που αποτελείται από ένα ζυγό του οποίου ο δείκτης 

βάρους είναι ο βραχίονας και από την πένα που γράφει στο καταγραφικό χαρτί. 

Στο σύστημα των μοχλών μεταφέρεται η δύναμη που αναπτύσσεται κατά την 

αντίσταση του ζυμαριού στο τέντωμα,

η) Σύστημα καταγραφής, το οποίο καταγράφει σε καταγραφικό χαρτί την 

αντίσταση που παρουσιάζει το ζυμάρι. Το χαρτί είναι βαθμολογημένο σε λεπτά 

της ώρας στον οριζόντιο άξονα, ενώ ο κάθετος άξονας είναι βαθμολογημένος από 

0-1.000 σε εξτενσογραφικές μονάδες.

4.4. ICC 121 Μέθοδος για τη χρησιμοποίηση του αλβεογράφου (1984)

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των ρεολογικών 

ιδιοτήτων της ζύμης. Ισχύει μόνο για αλεύρι σιταριού
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Εικόνα Β4.3. : Αλβεογράφος

4.4.1. Αλβεογράφος

Η συσκευή αυτή είναι γνωστή και σαν εξτενσογράφος Chopin, 

χρησιμοποιείται σε πολλές χώρες και κυρίως στη Γαλλία για την εκτίμηση βασικών 

ποιοτικών χαρακτηριστικών του σιταριού και του αλεύρου (Ινστιτούτο Σιτηρών 

Θεσ/νικης, 2007).

Ο αλβεογράφος αποτελείται από τρία βασικά μέρη:

1. Το ζυμωτήριο,

2. Το τμήμα διογκώσεως της αρτομάζας, και

3. Το καταγραφικό μανόμετρο.

Τα δύο πρώτα τμήματα διατηρούνται σε θερμοκρασία 25°€ με την κυκλοφορία 

θερμού νερού του οποίου η θερμοκρασία ρυθμίζεται με θερμοστάτη.

Εικόνα Β4.4 : Αλβεογράφος
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Η αρτομάζα παρασκευάζεται μέσα στο ζυμωτήριο από 250 γραμμάρια αλεύρι 

και νερό που περιέχει 2,5% αλάτι. Η ποσότητα του νερού που θα χρησιμοποιηθεί 

ρυθμίζεται έτσι ώστε η αρτομάζα να περιέχει 50% νερό. Η μάλαξη της αρτομάζας 

διαρκεί 7 λεπτά. Αφού τελειώσει η μάλαξη το ζυμάρι εξωθείται με μορφή λωρίδας 

πάνω σε μια χαλύβδινη πλάκα της οποίας η επιφάνεια έχει αλείφει με λάδι. Η λωρίδα 

του ζυμαριού κόβεται σε τέσσερα κομμάτια και κάθε κομμάτι σχηματίζεται σε ένα 

δίσκο ορισμένου πάχους και διαμέτρου. Οι δίσκοι του ζυμαριού οι οποίοι αποτελούν 

τα δοκίμια τοποθετούνται για 20 λεπτά περίπου σε θάλαμο σταθερής θερμοκρασίας 

(25°0). Μετά από 20 λεπτά κάθε ένας δίσκος τοποθετείται στο τμήμα εκείνο του 

αλβεογράφου όπου διογκώνεται η αρτομάζα και γίνεται η διόγκωσή του με αέρα. 

Κατά την διόγκωση το καταγραφικό όργανο χαράσσει ένα διάγραμμα σύμφωνο με τη 

μεταβολή της πίεσης (Γρεβενιώτη, 1992).

Στο σχηματιζόμενο διάγραμμα (Σχ. Β4.8.) φαίνεται ότι η πίεση φθάνει μέχρι 

ένα μέγιστο σημείο, όσο διαρκεί η διόγκωση του ζυμαριού και αρχίζει να μειώνεται 

μέχρις ότου σπάσει η σφαιρική φούσκα που έχει σχηματισθεί, οπότε η πίεση 

μηδενίζεται.

Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται και για τα άλλα τρία κομμάτια του 

ζυμαριού και το διάγραμμα χαράσσεται στην ίδια ταινία αρχίζοντας πάντα από το 

μηδέν. Εάν όλα έχουν γίνει σωστά οι τέσσερις καμπύλες συμπίπτουν. Οι μετρήσεις 

που γίνονται στην καμπύλη είναι οι εξής:

• Το εμβαδόν της καμπύλης σε τετραγωνικά εκατοστά μετράται με τη βοήθεια 

πλνίμετρου και αποτελεί ένδειξη της δύναμης ενός αλεύρου. Π.χ. ένα δυνατό 

αλεύρι μπορεί να δώσει καμπύλη μεγάλο εμβαδόν, αντίθετα ένα αδύνατο 

αλεύρι δίνει καμπύλη με μικρό εμβαδόν.'

• Το ύψος “ Ρ” μετράται σε ιυιυ και εκφράζει αυτό που ο αρτοποιός ονομάζει 

σταθερότητα του ζυμαριού.

• Το μήκος “ Σ” σε ηιπι μετρά την εκτακτότητα του ζυμαριού.

Έχει βρεθεί ότι σε μία τιμή του λόγου Ι7Ρ ίση με 1,2 δίνει αλεύρι με καλά 

χαρακτηριστικά γλουτένης (Γρεβενιώτη, 1992).
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Σχ. Β4.8: Διάγραμμα αλβεογράφου

4.5. Μέθοδος για τη χρησιμοποίηση του ΒταδβηάεΓ αμυλογράφου

4.5.1. Αμυλογράφος

Αυτό το πρότυπο χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της απορρόφησης 

του νερού στα άλευρα και τη συμπεριφορά των ζυμών κατά την ανάμιξη. Και αυτή η 

μέθοδος ισχύει για το αλεύρι από σιτάρι.

Το αμυλογράφημα εκφράζεται ως ο όγκος της απορρόφησης του νερού σε πιΐ 

ανά 100§γ αλεύρου με περιεκτικότητα σε υγρασία 14%, και μετριέται σε Η Ι 

(φαρινογραφικές μονάδες).

Ο αμυλογράφος είναι μία συσκευή που μας δίνει χρήσιμες πληροφορίες για 

τις μεταβολές που υφίσταται το ιξώδες του αμύλου, καθώς αυξάνει η θερμοκρασία με 

σταθερό ρυθμό (περίπου 1,5°0 ανά λεπτό). Η συσκευή είναι ένα κυλινδρικό δοχείο 

από ανοξείδωτο χάλυβα στο οποίο τοποθετούνται 100gr αλεύρου και 460ηι1 

ρυθμιστικού διαλύματος με ρΗ 5,30-5,35. Το κυλινδρικό δοχείο περιστρέφεται με 

ταχύτητα 75ιριη μέσα σε ένα ηλεκτρικώς θερμαινούμενο αερόλουτρο, με τη βοήθεια 

ενός κινητήρα, ο οποίος κινεί ταυτόχρονα το σύστημα καταγραφής και το σύστημα 

ελέγχου της θερμοκρασίας. Ένας βραχίονας από ανοξείδωτο χάλυβα ο οποίος 

ρυθμίζεται μέσα στο κυλινδρικό δοχείο, συνδέεται με τη βοήθεια ενός άξονα, με την 

πέννα η οποία καταγράφει της μεταβολές του ιξώδους καθώς το αιώρημα του 

αλεύρου θερμαίνεται, με τη μορφή μιας καμπύλης σε μια κλίμακα από 0-1.000 Β.υ 

(Γρεβενιώτη, 1992).

Συνήθως το ιξώδες καταγράφεται για το εύρος θερμοκρασιών από 30-95 °(2. 

Στην αμυλογραφική καμπύλη εφόσον ξέρουμε το ρυθμό αυξήσεως της 

θερμοκρασίας, μπορούμε να διακρίνουμε τη θερμοκρασία του αιωρήματος στα
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διάφορα στάδια. Ιδιαίτερη σημασία έχει η θερμοκρασία κατά την οποία επιτυγχάνεται 

η κορυφή της καμπύλης, η οποία αντιπροσωπεύει το μέγιστο ιξώδες που 

επιτυγχάνεται με το μέγιστο ρυθμό ζελατινοποιήσεως του αμύλου (Γρεβενιώτη, 

1992).

Εικόνα Β4.5, Β4.6: Αμυλογράφοι

Η καμπύλη του αμυλογράφου μας δίνει χρήσιμες πληροφορίες για την 

συμπεριφορά του ζυμαριού στα πρώτα στάδια του κλιβανισμού του. Κατά το ψήσιμο 

του ώριμου ζυμαριού για την παρασκευή ψωμιού λαμβάνει χώρα διόγκωση των 

αμυλόκοκκων, ζελατινοποίηση του αμύλου και δεξτρινοποίησή του από τη δράση της 

α-αμυλάσης. Οι μεταβολές αυτές επιδρούν σημαντικά στην υφή της ψίχας και της 

κόρας του ψωμιού, στο χρώμα της κόρας, στην γενική εμφάνιση του ψωμιού και στη 

διάρκεια διατηρήσεως της φρεσκότητάς του.

Η δεξτρινοποίηση γίνεται κατά το μικρό χρονικό διάστημα που μεσολαβεί 

μεταξύ της ζελατινοποίησης του αμύλου και της αδρανοποίησης της αμυλάσης. Κατά 

την αμυλογραφική δοκιμή συμβαίνει κάτι παρόμοιο. Με την αύξηση της 

θερμοκρασίας αρχίζει η ζελατινοποίηση του αμύλου και αυξάνεται η δραστηριότητα 

των αμυλασικών ενζύμων, με αποτέλεσμα την δεξτρινοποίηση του αμύλου 

(Γρεβενιώτη, 1992).

Επειδή η δεξτρινοποίηση του αμύλου μειώνει το ιξώδες του αιωρήματος, εάν 

η ζελατινοποίηση υπερτερεί της δεξτρινοποίησης, η αμυλογραφική καμπύλη θα 

ανεβαίνει, ενώ εάν η δεξτρινοποίηση υπερτερεί της ζελατινοποίησης η αμυλογραφική 

καμπύλη θα κατεβαίνει.

Στην Ευρώπη ο αμυλογράφος χρησιμοποιείται πολύ για την πρόβλεψη της 

συμπεριφοράς του ζυμαριού κατά την αρτοποίηση του αλεύρου από σίκαλη. Αυτό 

γίνεται γιατί το σικάλευρο δεν έχει γλουτένη και η αρτοποιητική του ικανότητα
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εξαρτάται κύρια από τα χαρακτηριστικά ζελατινοποίησης του αμύλου, που 

σχηματίζει και τη δομή του ζυμαριού (Γρεβενιώτη, 1992).

Η ποιότητα της ψίχας του ψωμιού εξαρτάται από την ποσότητα του νερού που 

απορροφάτε από το άμυλο κατά την ζελατινοποίηση. Εάν η προσφερόμενη ποσότητα 

του νερού είναι μεγάλη η ψίχα είναι ξηρή και μπαγιατεύει γρήγορα. Εάν είναι μικρή 

τότε η ψίχα είναι κολλώδης σαν λάσπη.

Το πόσο νερό θα προσροφηθεί εξαρτάται από την δράση της α-αμυλάσης. 

Αυξημένη δράση της α-αμυλάσης έχει σαν αποτέλεσμα την αυξημένη απορρόφηση 

νερού από το άμυλο. Όταν η δράση της α-αμυλάσης είναι υψηλή η αμυλογραφική 

καμπύλη είναι χαμηλή ενώ όταν η δράση της α-αμυλάσης είναι μικρή η 

αμυλογραφική καμπύλη είναι υψηλή. Ένα σιτάλευρο με αμυλογραφικές τιμές από 

350 έως 650 μονάδες μας δίνει ψωμί ικανοποιητικής ποιότητας, εάν δε η διόγκωση 

γίνει με μαγιά και τιμές μέχρι 800 B.U. δίνουν ικανοποιητικά αποτελέσματα 

(Γρεβενιώτη, 1992).

Ο αμυλογράφος χρησιμοποιείται επίσης για να εξετασθεί εάν το αλεύρι 

προέρχεται από φυτρωμένο σιτάρι. Άλευρα που προέρχονται από φυτρωμένο σιτάρι 

δίνουν καμπύλες με μικρό ύψος. Αυτό συμβαίνει διότι η δράση της α-αμυλάσης, που 

μειώνει σημαντικά το ιξώδες του ζελατοποιημένου αμύλου, είναι αυξημένη στο 

φυτρωμένο σιτάρι (Γρεβενιώτη, 1992).

Στην Αμερική ο αμυλογράφος χρησιμοποιείται κύρια για τον έλεγχο της 

προσθήκης βύνης στο σιτάλευρο. Οι αμυλάσες της βύνης είναι θερμοανθεκτικές και 

μαζί με τις βακτηριακές αμυλάσες οι οποίες είναι ακόμα πιο ανθεκτικές στις υψηλές 

θερμοκρασίες μπορούν να μετρηθούν με τον αμυλογράφο. Αντίθετα οι βακτηριακές 

α-αμυλάσες οι οποίες είναι θερμοευαίσθητες δε μπορούν να μετρηθούν με κανονικό 

αμυλογράφημα, αλλά μόνο με μεταβολές του ιξώδους του αμύλου που προκαλούν σε 

θερμοκρασίες γύρω στους 37°C (Γρεβενιώτη, 1992).

Γενικά κατά την ερμηνεία ενός αμυλογραφήματος πρέπει να λάβουμε υπόψη 

τα εξής:

a) Ότι ο αμυλογράφος δε μετρά μόνο τη δράση της α-αμυλάσης, αλλά τη

συνδυασμένη δράση α- και β-αμυλάσης,

b) Ότι ο αμυλογράφος μετρά οποιαδήποτε ενζυματική δράση η οποία μειώνει το

ιξώδες του ζελατοποιημένου αμύλου.
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Γ  ΜΕΡΟΣ

ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

(Αραβόσιτος-Σόγια)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ1- Γενικά

Οι ανθρώπινες κοινωνίες μπαίνοντας στον εικοστό πρώτο αιώνα σε ένα από 

τα σημαντικότερα θέματα για τα οποία καλούνται να πάρουν θέση είναι αυτό της 

βιοτεχνολογίας. Από πολλούς μάλιστα ήδη έχει χαρακτηριστεί η εποχή μας σαν ο 

«αιώνας της βιοτεχνολογίας». Η ανακάλυψη της δομής της διπλής έλικας του DNA 

το 1953 και οι μεταγενέστερες έρευνες με τις οποίες καθιερώθηκε ως φορέας 

γενετικών πληροφοριών, είναι ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα του αιώνα που 

πέρασε. Η σύγχρονη βιοτεχνολογία ή Γενετική Μηχανική με τη μελέτη της δομής του 

γενετικού υλικού των μικροοργανισμών και άλλων ζώντων οργανισμών, οδήγησε 

στην κατανόηση βιολογικών φαινομένων και άνοιξε νέους ορίζοντες για τα προϊόντα 

που μέχρι σήμερα δεν ήταν δυνατό να φανταστεί ο άνθρωπος.

Οι επιπτώσεις αναζητήθηκαν στην ανθρώπινη υγεία, στη γεωργία στο 

περιβάλλον, και στις ανθρώπινες κοινωνίες σε μία προσπάθεια για μία ευρεία 

προσέγγιση. Ένα από τα πρώτα προβλήματα ήταν αυτό της κατηγοριοποίησης των 

επιπτώσεων μιας και πάντα τα προβλήματα αλληλεπιδρούν, συνδέονται και συχνά 

αλληλοεξαρτούνται. Σαν παράδειγμα μπορεί να αναφερθεί η αύξηση ή μη της χρήσης 

ζιζανιοκτόνων που συνδέεται άμεσα με τη γεωργία και το περιβάλλον αλλά 

ταυτόχρονα συνδέεται μέσω της οικονομικότητας τους με τις ανθρώπινες κοινωνίες 

καθώς και με την υγεία των χρηστών που χρησιμοποιούνται.

1.1. Ιστορική αναδρομή και Ορολογία

Μιλώντας για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς θεωρήθηκε 

απαραίτητο να γίνει μία σύντομη παρουσίαση της πορείας που ακολουθήθηκε στην 

βελτίωση των φυτών για να φτάσουμε στην υπάρχουσα κατάσταση. Αυτό έχει 

ιδιαίτερη σημασία και για την αποσαφήνιση κάποιων όρων.

Αρχικά λοιπόν και σε όλη τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας μέχρι την 

πράσινη επανάσταση, στη γεωργική παραγωγή χρησιμοποιήθηκαν οι «ποικιλίες». 

Χαρακτηριστικό των ποικιλιών είναι ότι οι σπόροι τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

στην αναπαραγωγή των καλλιεργούμενων φυτών χωρίς μείωση της
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παραγωγικότητας. Οι ποικιλίες αυτές, είχαν σαν κυριότερη πηγή γενετικής 

παραλλακτικότητας, της ποικιλότητας δηλαδή που μας βοηθάει στο να προχωρήσει η 

βελτίωση των ποικιλιών, τις μεταλλάξεις. Ο όρος μετάλλαξη χρησιμοποιήθηκε για 

πρώτη φορά για την περιγραφή απότομων αλλαγών του γονότυπου και ορίζεται ως 

«κάθε απότομη μεταβολή στην αλληλουχία ή τον αριθμό των νουκλεοτιδίων ενός 

νουκλεϊκού οξέος» (Καλτσίκης, 1989).

Στην αρχή υπήρχαν μόνο οι φυσικές μεταλλάξεις με χαρακτηριστικά τους ότι 

οι περισσότερες είναι επιβλαβείς για το φυτό και ότι η συχνότητά τους δεν αλλάζει με 

την πάροδο του χρόνου. Το μικρό ποσοστό που είναι επωφελές αν συμβεί να 

παρουσιαστούν σε φυτό που καλλιεργείται, είναι δυνατόν να επιλεγεί από τον 

καλλιεργητή να διατηρηθεί. Αν δε γίνεται τεχνητή επιλογή για να διαιωνιστούν οι 

μεταλλάξεις θα πρέπει να προσαρμοστούν στο εσωτερικό (ισσοροπημένος 

γονότυπος) και στο εξωτερικό περιβάλλον του φυτού (κλίμα έδαφος κ.α.).

Οι τεχνητές μεταλλάξεις αυτές δηλαδή που προκαλούνται με τη επέμβαση του 

ανθρώπου, ξεκίνησαν τη δεκαετία του ’30 όταν παρατηρήθηκε ότι οι ακτίνες X 

αυξάνουν τη συχνότητα των μεταλλάξεων. Σκοπός τους είναι η σκόπιμη πρόκληση 

μεταβολών στο γενετικό υλικό για να δημιουργήσουμε καινούρια γενετική 

παραλλακτικότητα. Οι τεχνητές μεταλλάξεις είναι αποτέλεσμα της επίδρασης 

διάφορων μεταλλαξιογόνων τα οποία διαιρούνται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τις 

ακτινοβολίες και τα χημικά μεταλλαξιογόνα. Οι τεχνητές μεταλλάξεις λοιπόν έχουν 

εφαρμογή αρκετών δεκαετιών.

Μια από τις μεγαλύτερες αλλαγές στην παγκόσμια ιστορία της γεωργίας 

προήλθε με τη χρήση των υβριδίων και το ξεπέρασμα της χρήσης μόνο ποικιλιών. Με 

τον όρο υβρίδια εννοούμε πληθυσμούς που είναι οι πρώτοι απόγονοι διασταυρώσεων 

γενετικά ανόμοιων γονέων που ανήκουν όμως στο ίδιο είδος ή σε συγγενή είδη. Η 

χρήση τους οδήγησε σε αύξηση της παραγωγικότητας με συνήθως όμως αυξημένες 

απαιτήσεις και σε εισροές. Χαρακτηριστικό τους είναι ότι για να παραχθούν οι 

σπόροι των υβριδίων θέλουν συγκεκριμένες διαδικασίες που μόνο εξειδικευμένοι 

επιστήμονες μπορούν να πραγματοποιήσουν καθώς και ότι αν οι σπόροι τους 

χρησιμοποιηθούν για την αναπαραγωγή καλλιεργούμενων φυτών δίνουν συνεχώς 

μειωμένη παραγωγή. Τα τελευταία αυτά χαρακτηριστικά οδηγούν στο ότι οι 

καλλιεργητές θα πρέπει κάθε χρόνο να αγοράζουν τους σπόρους των υβριδίων που θα 

χρησιμοποιήσουν.
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Η επόμενη μεγάλη ίσως αλλαγή στη παγκόσμια γεωργία είναι αυτή που 

βιώνουμε στις μέρες μας, η εφαρμογή δηλαδή της γενετικής μηχανικής και τα 

προϊόντα αυτής, που είναι οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί. Ένας διευρυμένος 

ορισμός της γενετικής μηχανικής είναι ο ακόλουθος: « Γενετική μηχανική είναι ο 

κατευθυνόμενος χειρισμός οργανισμών για την παραγωγή ειδικών μορφών με σκοπό 

την ωφέλεια του ανθρώπου» (Καλτσίκης, 1989).

Στην επόμενη περίπτωση γενετικής τροποποίησης το γονίδιο απομονώνεται 

και ενσωματώνεται, με συγκεκριμένες διαδικασίες και έχουμε μεταφορά του όχι μόνο 

μέσα στο ίδιο είδος αλλά ακόμα και σε είδη διαφορετικών βασιλείων π.χ. από 

βακτήριο σε φυτό. Με βάση τα παραπάνω νομίζουμε ότι γίνεται ξεκάθαρο πως οι 

όροι «μετάλλαξη» και «γενετική τροποποίηση» δε θα πρέπει να συγχέονται.

Ο συνδυασμός γονιδίων από διαφορετικούς οργανισμούς ονομάζεται 

τεχνολογία ανασυνδιασμένου DNA και ο οργανισμός που προκύπτει καλείται 

γενετικά τροποποιημένος με χρήση γενετικής μηχανικής ή διαγονιδιακός ανάλογα με 

το εάν ο εκάστοτε σχολιάζων διάκειται θετικά ή αρνητικά απέναντι σε αυτούς. Τα 

ΓΤ προϊόντα περιλαμβάνουν φάρμακα, εμβόλια, τρόφιμα, συστατικά τροφίμων, 

ζωοτροφές και διαιτητικές ίνες (http://www.oml.gov/sci/techresources/ 

Human_Genome/elsi/gmfood.shtml).

Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί είναι οι οργανισμοί των οποίων η 

αλλαγή στο γενετικό του υλικό (DNA) δε θα μπορούσε να επιτευχθεί με φυσικό 

τρόπο (Βαρζάκας και Αρβανιτογιάννης, 2006).

Η γενετική τροποποίηση πραγματοποιείται είτε τροποποιώντας το DNA ενός 

συγκεκριμένου γονιδίου είτε εισάγοντας το γενετικό υλικό ενός οργανισμού σε έναν 

άλλο οργανισμό, ο οποίος μπορεί να ανήκει σε διαφορετική ποικιλία του ίδιου ή 

διαφορετικού είδους. Με τον τρόπο αυτό ο οργανισμός-δέκτης αποκτά μία 

συγκεκριμένη ιδιότητα που δεν είχε αρχικά. Κατά τη μεταφορά γονιδίων με την 

γενετική μηχανική από έναν οργανισμό σε έναν άλλο, παύουν να υφίστανται οι 

φυσικοί φραγμοί που υπάρχουν μεταξύ των δύο ειδών. Η γενετική τροποποίηση 

επιτρέπει τη δημιουργία στα φυτά στα ζώα ή στους μικροοργανισμούς 

συγκεκριμένων χαρακτηριστικών, που πιθανόν να έχουν μελλοντικά απρόβλεπτες 

αρνητικές επιπτώσεις (Βαρζάκας και Αρβανιτογιάννης 2006).
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Ένας γενετικά τροποποιημένος οργανισμός (ΓΤΟ) είναι ένας ζωντανός 

οργανισμός, φυτικός ή ζωικός που έχει υποστεί τροποποίηση των αρχικών γενετικών 

του χαρακτηριστικών με προσθήκη, αφαίρεση ή αντικατάσταση τουλάχιστον ενός 

γονιδίου. Η πράξη αυτή λαμβάνει χώρα τόσο σε αναπαραγωγικά κύτταρα (γαμέτες), 

τα οποία μεταφέρουν το χαρακτηριστικό στους απογόνους, όσο και σε σωματικά 

κύτταρα (μη αναπαραγωγικά). Η δημιουργία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών 

είναι δυνατή χάρη στο γεγονός ότι τα γονίδια όλων των οργανισμών είναι 

κατασκευασμένα από το ίδιο υλικό, το DNA.

Η γενετική τροποποίηση είναι η πλέον αμφισβητούμενη κατηγορία 

βιοτεχνολογικών εφαρμογών και αφορά λοιπόν την άμεση εισαγωγή επιθυμητών 

γνωρισμάτων σε ένα οργανισμό χωρίς την διαδικασία της εγγενούς αναπαραγωγής, 

δηλαδή επιτρέπει τη μεταφορά γονιδίων μεταξύ οργανισμών ακόμα και αυτών που 

δεν είναι εξελικτικά συγγενείς. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται η δυνατότητα 

ακριβέστερου χειρισμού των γονιδίων, αξιοποίησης γονιδίων ανεξάρτητα από 

ταξινομικά εμπόδια και ταχύτερης ενσωμάτωσης γνωρισμάτων σε συγκεκριμένο 

γονότυπο.

Οι εφαρμογές των σύγχρονων αυτών τεχνικών της γενετικής τροποποίησης 

οδήγησαν και στη δημιουργία νέων μορφών τροφίμων, των «καινοφανών ή νεοφανών 

τροφίμων». Ορισμένες κατηγορίες αυτών των «καινοφανών τροφίμων» καθώς και 

των εφαρμογών της νέας βιοτεχνολογίας στον πρωτογενή και μεταποιητικό τομέα 

είναι:

1. τρόφιμα τα οποία αποτελούν αυτούσια προϊόν γενετικής τροποποίησης,

2. τρόφιμα που κατά την κατανάλωσή τους περιέχουν γενετικά τροποποιημένους 

οργανισμούς,

3. τρόφιμα στην παραγωγή των οποίων συμμετέχουν μικροβιακά ένζυμα ή 

πρωτεΐνες ως αποτέλεσμα γενετικής μηχανικής και όχι οι ίδιοι ΓΤ 

μικροοργανισμοί,

4. τρόφιμα που περιέχουν πρόσθετα βελτίωσης των οργανοληπτικών τους 

χαρακτηριστικών και τις θρεπτικής τους αξίας. (ΕΘΙΑΓΕ, 2001).
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1.2 Παραδοσιακές μέθοδοι δημιουργίας νέων ποικιλιών φυτών.

Οι σημαντικότεροι παραδοσιακοί μέθοδοι δημιουργίας νέων ποικιλιών στα 

φυτά είναι:

> η παραγωγή υβριδικών φυτών με την επανειλημμένη διασταύρωση 

διαφορετικών ποικιλιών φυτών,

> η τυχαία τροποποίηση του γενετικού υλικού χρησιμοποιώντας ακτινοβολία ή 

χημικές ουσίες (όπως π.χ. το οζίδιο του νατρίου και το αίθυλο- 

μεθανοσουλφονικό νάτριο).

Όταν γίνεται η χρήση των προαναφερόμενων μεθόδων απαιτείται ικανός χρόνος 

μέχρι να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα καθώς οι γενετικές αλλαγές που 

προκύπτουν είναι τυχαίες και συνήθως συνοδεύονται από κάποιες ανεπιθύμητες όπως 

π.χ. δημιουργία ποικιλιών ευαίσθητων σε ασθένειες (Βαρζάκας, 2006).

Αντίθετα, με την τεχνολογία της γενετικής τροποποίησης επιτυγχάνονται οι 

συγκεκριμένες επιθυμητές αλλαγές στο γενετικό υλικό των φυτών. (Βαρζάκας, 

2006).

Τα κυριότερα τροποποιημένα προϊόντα που κυκλοφορούν, εκτός από τη σόγια 

και τον αραβόσιτο είναι το βαμβάκι, η ελαιοκάμβη και τα σπορέλαια (σογιέλαιο, 

αραβοσιτέλαιο, κραμβέλαιο, βαμβακέλαιο) (Βαρζάκας και Αρβανιτογιάννης, 2006).

Τα παράγωγα σόγιας εντοπίζονται σε αλλαντικά, διαιτητικά προϊόντα, 

συμπληρώματα διατροφής σε χάπια (λεκιθίνη), επιδόρπια, ζαχαρωτά-γλυκά, 

κονσέρβες αλιευμάτων (λόγω σογιέλαιου), κρέμα για καφέ (ΓΤ 

γαλακτωματοποιητής), μπισκότα (αλεύρι σόγιας), παιδικές τροφές, προϊόντα 

σοκολάτας (ΓΤ λεκιθίνη), μαστίχες (ΓΤ γλυκόζη), μπιφτέκια, ζυμαρικά (σογιάλευρο), 

σούπες (σογιέλαιο και γαλακτωματοποιητής), μαργαρίνες (λόγω φυτικών λιπαρών 

και γαλακτωματοποιητή), ροφήματα σόγιας (πρωτεΐνη σόγιας), τροφές για κατοικίδια 

αλλά και στο ψωμί (σογιάλευρο ή σπόροι σόγιας) και σε μη γαλακτοκομικά προϊόντα 

όπως φυτικές κρέμες μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής, καθώς και σε σάλτσες σόγιας 

(Βαρζάκας και Αρβανιτογιάννης, 2006).

Τα παράγωγα αραβοσίτου εντοπίζονται σε δημητριακά (αραβοσιτάλευρο, 

σιμιγδάλι, άμυλο, νιφάδες αραβοσίτου), ζαχαρωτά, καραμέλες, κονσέρβες 

αλιευμάτων, μαγιονέζες, μείγματα καρυκευμάτων, παιδικές τροφές ποτά (γλυκόζη,
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φρουκτόζη από άμυλο αραβοσίτου), προϊόντα υγιεινής διατροφής, σιρόπι, σούπες, 

τορτίγια τσιπς, μαστίχες και φυτικά έλαια (Βαρζάκας και Αρβανιτογιάννης, 2006)

Ωστόσο, η κύρια είσοδος των τροποποιημένων στη καθημερινή διατροφή 

παραμένουν οι ζωοτροφές. Κατά συνέπεια, προϊόντα όπως κρέας, πουλερικά, γάλα, 

τυρί, αυγά και αλιεύματα μπορεί να προέρχονται από ζώα που έχουν τραφεί με 

τροποποιημένους οργανισμούς (Βαρζάκας και Παπαναστασίου, 2004, Ενημερωτικό 

σημείωμα για την ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ).

1.3. Ποια γενετικά τροποποιημένα προϊόντα κυκλοφορούν στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση:

> Μία γενετικά τροποποιημένη ποικιλία σόγιας και μία γενετικά τροποποιημένη 

ποικιλία αραβοσίτου που έχουν εγκριθεί δυνάμει της Οδηγίας 90/220/ΕΟΚ.

> Μεταποιημένα τρόφιμα που παράγονται από (7) επτά ποικιλίες γενετικά 

τροποποιημένης ελαιοκάμβης, 4 ποικιλίες γενετικά τροποποιημένου 

αραβόσιτου και έλαιο από (2) δύο ποικιλίες γενετικά τροποποιημένου 

βαμβακόσπορου. Τα προϊόντα αυτά έχουν χαρακτηριστεί ως κατ’ουσία 

ισοδυναμία, σύμφωνα με τον κανονισμό Καν 258/97 σχετικά με τα νεοφανή 

τρόφιμα και συστατικά τροφίμων.

> Μία γενετικά τροποποιημένη ποικιλία αραβοσίτου που έχει εγκριθεί σύμφωνα 

με την Οδηγία 2001/18. Δύο γενετικά τροποποιημένες ποικιλίες αραβοσίτου 

ως νέα συστατικά τροφίμων ή τρόφιμα που έχουν εγκριθεί δυνάμει των 

Κανονισμών 258/97 και 1829/2003 (Βαρζάκας και Αρβανιτογιάννης, 2006).

1.4. Διαδικασία έγκρισης για την κυκλοφορία ενός γενετικά 

τροποποιημένου οργανισμού από την Ε.Ε.:

Η διαδικασία έγκρισης αρχίζει με την κατάθεση του φακέλου από τον 

αιτούντα (εταιρία) σε κάποιο κράτος- μέλος (Κ-Μ). Το Κ-Μ ενημερώνει την 

Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA) στην οποία αποστέλλει την αίτηση, 

η οποία με την σειρά της ενημερώνει την Επιτροπή, τα Κ-Μ και το κοινό. Αφού 

γνωμοδοτήσει η EFSA για την ασφάλεια του ΓΤΟ, διαβιβάζει την γνωμοδότησή της 

στην Επιτροπή, τα Κ-Μ και τον αιτούντα και την καθιστά διαθέσιμη στο κοινό. Η 

Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την γνωμοδότηση της EFSA, υποβάλλει προς ψήφιση 

το σχέδιο της απόφασης (εγκριτικής ή απορριπτικής) στη Μόνιμη Επιτροπή της
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Τροφικής Αλυσίδας και Υγείας των Ζώων. Κατόπιν, συγκαλείται σύσκεψη της 

ανωτέρω κανονιστικής επιτροπής για να ψηφισθεί το σχέδιο απόφασης με ειδική 

πληοψηφία (Βαρζάκας και Αρβανιτογιάννης, 2006).

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την ενημέρωση του αιτούντα για την 

απόφαση, τη δημοσίευση στοιχείων της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ 

και την εγγραφή του συγκεκριμένου ΓΤ τροφίμου ή ζωοτροφής στο Κοινοτικό 

Μητρώο που ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό και που είναι διαθέσιμο στο κοινό 

για λόγους διαφάνειας

(http://europa.eu.int/comm/food/food/biotechnologv/authorisation/commun register 

en.htm).

Σε περίπτωση έγκρισης κυκλοφορίας, η έγκριση ισχύει για 10 έτη και μπορεί 

να ανανεωθεί για άλλα 10 έτη.

1.5. Νομοθετικό Πλαίσιο- Κοινοτική Νομοθεσία- Κανονισμοί Ε.Κ. 

1829/2003 και 1830/2003

Για να γίνει όσο το δυνατόν καλύτερη η διασφάλιση έναντι των ποικίλων 

προβληματισμών για πιθανούς κινδύνους και να ληφθούν υπόψη οι παράμετροι 

εκείνοι που αφορούν το κάθε προϊόν ξεχωριστά, εξεταζόμενο κατά περίπτωση σε 

συνάρτηση και με το περιβάλλον και τις χρήσεις του, θεσπίστηκαν ρυθμιστικά 

πλαίσια για τη διαχείριση και την αξιοποίηση αυτών των προϊόντων. Οι διαδικασίες 

άρχισαν από τις Η.Π.Α. όπου υπήρχαν και τα πρώτα επιτεύγματα της γενετικής 

μηχανικής. Δεδομένου ότι η αλματώδης ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας συντελείται σε 

μία περίοδο που η κοινωνία είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη και επιφυλακτική με 

τα επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα, οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις θα 

έπρεπε να γίνονται αντικείμενο διαλόγου ανάμεσα στην ανάγκη των χωρών για 

οικονομική ανάπτυξη και την επιθυμία του κοινού για ασφάλεια και ηθική. Στην 

Ευρώπη έχει θεσπιστεί ένα αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο ισχύει και στην 

Ελλάδα (Βαρζάκας και Αρβανιτογιάννης, 2006).

Η τοποθέτηση ΓΤΟ στην Ευρωπαϊκή αγορά ρυθμίζεται από οριζόντιες και 

κάθετες νομοθεσίες. Το ρυθμιστικό πλαίσιο στα κράτη- μέλη της Ε.Ε. βασίζεται 

κυρίως:

• Σε δύο κοινοτικές οδηγίες του Ευρωπαϊκού συμβουλίου που

πρωτοδημοσιεύτηκαν το 1990 και ενσωματώθηκαν στην Ελληνική νομοθεσία
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το 1995, με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις 88740/1883 (ΦΕΚ 1008/Β795) 

και 95267/1893/95 (ΦΕΚ 1030/Β795). Πρόκειται για της ακόλουθες οδηγίες:

Ι.Για την Οδηγία 90/219/Ε.Ε. περί «καθορισμού μέτρων και όρων για τη 

σκόπιμη απελευθέρωση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στο 

περιβάλλον». Η Οδηγία αυτή συνιστά το κύριο «οριζόντιο» ρυθμιστικό 

πλαίσιο για όλους τους ΓΤΟ (φυτά, ζώα, μικροοργανισμούς) που προορίζονται 

για απελευθέρωση στο περιβάλλον.

2. Για την οδηγία 90/220/Ε.Ε. περί «καθορισμού μέτρων και όρων για την 

περιορισμένη χρήση γενετικά τροποποιημένων μικροοργανισμών».

• Στον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 258/97 που καλύπτει «τα 

νεοφανή τα τρόφιμα και τα συστατικά τροφίμων» εγκρίθηκε από το 

Ευρωπαϊκό συμβούλιο το Δεκέμβριο του 1996 και εφαρμόστηκε το ίδιο έτος. 

Ο Κανονισμός αυτός επιβάλλει τον έλεγχο των τροφίμων που προέρχονται ή 

συνίστανται από ΓΤΟ (εξαίρεση αποτελούν τα ένζυμα, οι βιταμίνες και τα 

βοηθητικά επεξεργασίας που έχουν τέτοια προέλευση).

Επίσης όσο αφορά την ιχνηλασιμότητα η πρόσφατη Οδηγία 2001/18 

(τροποποίηση της Οδηγίας 90/220), «Για τη σκόπιμη απελευθέρωση ΓΤΟ στο 

Περιβάλλον», υποχρεώνει τα κράτη- μέλη να εξαφανίζουν την ιχνηλασιμότητα σε 

όλα τα στάδια της διακίνησης ΓΤΟ στην αγορά και προβλέπει την επισήμανση των 

ΓΤΟ στο πλαίσιο της χορήγησης άδειας κυκλοφορίας. Με τον όρο «ιχνηλασιμότητα» 

εννοούμε τη δυνατότητα εντοπισμού των ΓΤΟ και των προϊόντων που παράγονται 

από ΓΤΟ σε όλα τα στάδια της διάθεσης αυτών στην αγορά μέσω αλυσίδων 

παραγωγής και διανομής με αποτέλεσμα να διευκολύνεται ο ποιοτικός έλεγχος καθώς 

και οι δυνατότητες απόσυρσης των προϊόντων». Φυσικά όπως φαίνεται και από τα 

προαναφερόμενα η ιχνηλασιμότητα δεν αποτελεί αυτό καθαυτό μέτρο ασφάλειας 

αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διευκολύνει την εφαρμογή άλλων μέτρων 

(παρακολούθηση και απόσυρση των προϊόντων). Για την εφαρμογή του συστήματος 

της ιχνηλασιμότητας είναι απαραίτητη η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων 

φορέων, (π.χ. φορείς διακίνησης, αρμόδιες αρχές και καταναλωτές) (Βαρζάκας και 

Αρβανιτογιάννης, 2006).

Στην περίπτωση της επισήμανσης των τροφίμων ισχύουν τα εξής για τα ΓΤΟ:
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α) πρέπει να εγκριθούν με βάση τον κανονισμό «για τα γενετικά τροποποιημένα 

τρόφιμα ή ζωοτροφές»,

β) αν διατίθενται στον τελικό καταναλωτή ή σε μονάδες μαζικής εστίασης πρέπει 

να είναι επισημασμένο με την ένδειξη «γενετικά τροποποιημένο...», «παράγεται 

από γενετικά τροποποιημένο...», «περιέχει γενετικά τροποποιημένο...» ή 

«περιέχει...που παράγεται από γενετικά τροποποιημένο» ανάλογα με την 

περίπτωση,

γ) αν πρόκειται για ΓΤ οργανισμούς που έχουν περάσει τη πλήρη διαδικασία 

έγκρισης της Ε.Ε. και ανιχνεύεται η παρουσία τους σε ποσοστό<1% επί ενός 

εκατοστού συστατικού και είναι βάσει στοιχείων από τυχαία επιμόλυνση, τότε δεν 

χρειάζεται να επισημανθεί η παρουσία αυτή,

δ) αν πρόκειται για ΓΤ οργανισμούς που δεν έχουν περάσει τη πλήρη διαδικασία 

έγκρισης της Ε.Ε. αλλά η ενετική τροποποίηση τους είναι ευνοϊκά αξιολογημένη 

από κοινοτικά επιστημονικά όργανα, αν ανιχνεύεται η παρουσία σε ποσοστό 0,5%, 

και εφόσον προέρχεται βάσει στοιχείων από τυχαία επιμόλυνση, δεν χρειάζεται να 

περάσουν τη διαδικασία έγκρισης (Στεφανίτση Δ., 2003).

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς Ε.Κ. 1829/2003 και 1830/2003 πρέπει να 
διασφαλίζεται ότι:

> Στο πρώτο στάδιο διάθεσης στην αγορά προϊόντων τα οποία αποτελούνται η 

περιέχουν ΓΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των χύδην ποσοτήτων, οι 

συγκεκριμένες πληροφορίες (ότι περιλαμβάνει ή αποτελείται από ΓΤΟ και ο 

μοναδικός ταυτοποιητής που χορηγείται στο ΓΤΟ) διαβιβάζεται εγγράφως στο 

φορέα διακίνησης που παραλαμβάνει το προϊόν (άρθρο 4.1).

> Σε όλα τα μεταγενέστερα στάδια διάθεσης στην αγορά προϊόντων, οι 

πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 4.1 του Κανονισμού διαβιβάζονται 

εγγράφως στους φορείς διακίνησης που παραλαμβάνουν τα προϊόντα (άρθρο 

4.2).

> Προϊόντα τα οποία αποτελούνται από ή περιέχουν μίγματα ΓΤΟ και τα οποία 

θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και άμεσα ως τρόφιμο ή ζωοτροφή ή για 

μεταποίηση, θα συνδέονται από δήλωση χρήσης καθώς και από κατάλογο των 

μοναδικών ταυτοποιητών για όλους τους ΓΤΟ που έχουν χρησιμοποιηθεί ως 

συστατικά του μίγματος (άρθρο 4.3).
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> Τηρούνται αρχεία με πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1,2 

και 3 του άρθρου 4 (άρθρο 4.4).

> Οι ειδικές πληροφορίες εμφανίζονται στην επισήμανση των προϊόντων που 

αποτελούνται από ή περιέχουν ΓΤΟ (άρθρο 4.4).

> Κατά τη διάθεση στην αγορά προϊόντων που παράγονται από ΓΤΟ, οι ειδικές 

πληροφορίες διαβιβάζονται εγγράφως στο φορέα διακίνησης που 

παραλαμβάνει το προϊόν (άρθρο 5.1)

Τηρούνται αρχεία με πληροφορίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 5.1 (άρθρο 5.2) 

(Βαρζάκας και Αρβανιτογιάννης, 2006).

Η χώρα μας έχει εναρμονισθεί με το ρυθμιστικό αυτό πλαίσιο της Ε.Ε. από το 

Δεκέμβριο του 1995. Το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. είναι η Αρμόδια Αρχή της χώρας μας για την 

εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής, συνεργαζόμενο με τέσσερα συναρμόδια υπουργεία: 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υγείας και Πρόνοιας, Οικονομικών (Γενικό 

Χημείο του Κράτους), Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, 

Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Γενική Γραμματεία Προστασίας Καταναλωτή και 

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων).

Στην Ελλάδα δεν καλλιεργούνται γενετικά τροποποιημένα φυτά για εμπορία, 

επιτρέπεται όμως η κατανάλωση προϊόντων που προέρχονται από γενετικά 

τροποποιημένα φυτά σόγιας και καλαμποκιού. Γι’ αυτά τα προϊόντα επιβάλλεται η 

υποχρεωτική επισήμανση.

Οι αιτήσεις για χορήγηση των σχετικών αδειών, είτε πρόκειται για 

πειραματισμούς μικρής κλίμακας, είτε για διάθεση στην αγορά προϊόντων που 

περιέχουν ή προέρχονται από ΓΤΟ, αξιολογούνται από επιτροπή εμπειρογνωμόνων 

που στελεχώνεται από δύο ειδικούς επιστήμονες, καθώς και από τους εκπροσώπους 

των πέντε συναρμοδίων υπουργείων. Οι τελευταίοι, προκειμένου να διαμορφώσουν 

τις απόψεις τους, συμβουλεύονται ειδικές, κατά περίπτωση επιστημονικές επιτροπές 

που έχουν συσταθεί στα υπουργεία τους. Μέχρι τώρα στην Ελλάδα έχουν δοθεί οι 

παρακάτω άδειες πειραματισμού: α) τομάτα με βελτιωμένα χαρακτηριστικά 

βιομηχανοποίησης (1997), β) βαμβάκι με ανθεκτικότητα στο ρόδινο σκουλήκι 

(1998), γ) βαμβάκι με ανθεκτικότητα στο §1γρ1ΐ08αί6 (1998), δ) καλαμπόκι με 

ανθεκτικότητα στο μΙυίοβίΜίβ (1998), ε) καλαμπόκι με ανθεκτικότητα σε κάμπιες 

λεπιδόπτερων (1998). Το 1999 δεν δόθηκε καμία άδεια ενώ το 2000 και το 2001 δεν
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έγινε καμία αίτηση. Το 2002 απορρίφθηκε αίτηση του ΕΘΙΑΓΕ για ΓΤ ρύζι (Γαλάνης 

Μ., 2003).

Λόγω της αναμενόμενης αναθεώρησης της βασικής οδηγίας 90/220, που 

ρύθμιζε τη διαδικασία εγκρίσεων των προϊόντων αυτών, από το 199 οι χώρες της Ε.Ε. 

επέβαλαν ένα de facto moratorium για αναστολή των διαδικασιών έγκρισης των 

προϊόντων αυτών. Η νέα βασική Οδηγία 2001/18 έχει ισχύ από της 17-10-2002 και 

θεωρείται ένα από τα πιο πλήρη και εξελιγμένα νομοθετήματα παγκόσμια.

1.6. Αξιολόγηση της ασφάλειας τροφίμων και ζωοτροφών που έχουν 

αναπτυχθεί με βιοτεχνολογικές μεθόδους. Πρόσφατες εξελίξεις στη 

γεωργική βιοτεχνολογία.

Στον γράφημα (Γ.1) που ακολουθεί παρατίθενται οι έξι κύριες χώρες που 

καλλιέργησαν το 99% των συνολικών ΓΤ φυτών κατά το 2003:

Γράφημα (Γ.1)

□  Εκατομμύρια εκτάριά
□  Ποσοστό επί %

Η κατανομή ανά φυτό και χώρα από το 1996 μέχρι το 2003 δίνεται στο 

παρακάτω γράφημα (Γ.2), (Γ.3) (στοιχεία ISAAA Briefs). Κατά τη διάρκεια των 8 

χρόνων από την εισαγωγή των εμπορικών ΓΤ φυτών (1996 μέχρι 2003), ένα 

αθροιστικό σύνολο πάνω από 300 εκατομμύρια εκτάρια (σχεδόν 750 εκατομμύρια 

εκτάρια) ΓΤ φυτών φυτεύτηκαν παγκοσμίως από εκατομμύρια αγρότες μικρής και 

μεγάλης κλίμακας. Στις ερωτήσεις για το εάν υιοθετήθηκε η καλλιέργεια ΓΤ φυτών
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από εκατομμύρια αγρότες σε όλο τον κόσμο και εάν υπάρχει, παγκόσμια, μία 

αυξανόμενη πολιτική υποστήριξη των χωρών για τα ΓΤ φυτά η απάντηση είναι 

θετική. Πιο συγκεκριμένα, στοιχεία από ανεξάρτητες πηγές επιβεβαιώνουν και 

υποστηρίζουν τα οφέλη που συσχετίζονται με την καλλιέργεια ΓΤ φυτών (Ιβυιεε, 

2003).

Στην Ισπανία καλλιεργούνται 300.000 στρέμματα ΓΤ αραβοσίτου για 

εμπορικούς σκοπούς. Στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες όπως Αγγλία, Αυστραλία, 

Βέλγιο, Δανία, Φιλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Σουηδία και 

Ελλάδα έχουν δοθεί άδειες μόνο για πειραματικές καλλιέργειες αγρού. Στην Ελλάδα 

το 1998 το ΥΠΕΧΩΔΕ είχε συναινέσει στην καλλιέργεια τροποποιημένου βαμβακιού 

στους νομούς Λάρισας και Φθιώτιδος, αναγκάστηκε όμως να προβεί σε άμεση 

ανάκληση λόγω διαμαρτυριών των βιοκαλλιεργητών της Θεσσαλίας (Βαρζάκας και 

Αρβανιτογιάννης, 2006).

Γράφημα (Γ.2)

□  Σόγια
□  Αραβόσιτος
□  Βαμβάκι
□  Ελαιοκάμβη
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Γράφημα (Γ.3)

□  ΗΠΑ
□  Αργεντινή
□  Καναδάς
□  Κίνα

1.7. Ανάλυση εκατοστιαίας (%) σύστασης

Η ποσοτική ανάλυση της σύστασης είναι ο κύριος παράγοντας που 

αξιολογείται στον προσδιορισμό της ουσιαστικής αδυναμίας. Αναλύονται διάφοροι 

σπόροι, μέρη φυτών ή/και επεξεργασμένα τμήματα για τον προσδιορισμό της % 

περιεκτικότητας των ειδικών αναλυτών στο περίβλημα. Οι αναλύσεις αυτές 

εκτείνονται από τις ακατέργαστες πρώτες ύλες (πρωτεΐνες, ίνες, λιπαρά) έως τη 

λεπτομερή ανάλυση της σύστασης των αμινοξέων στο περίβλημα. Έτσι, το προφίλ 

της τυπικής σύστασης αποτελείται από υγρασία, μη επεξεργασμένη πρωτεΐνη, 

ακατέργαστα λιπαρά, τέφρα, ίνες, προφίλ αμινοξέων και λιπαρών οξέων, βιταμίνες 

και ανόργανες ουσίες. Επιπρόσθετα, πρέπει να προσκομιστούν δεδομένα για 

αντιθρεπτικά στοιχεία και άλλες βιολογικά σημαντικές ενώσεις που απαντούν στο 

φυτό όπως αναστολείς τρυψίνης, ενδογενείς τοξίνες, ισοφλαβόνες ή φυτικό οξύ 

(Βαρζάκας και Αρβανιτογιάννης, 2006).

1.8. Προβλήματα και συζητήσεις κατά την αξιολόγηση της ασφάλειας.

Σύμφωνα με την ομάδα ΓΤΟ Ελληνικού Εθνικού Συμβουλίου Ελέγχου 

Τροφίμων, χρειάζονται επιπλέον τοξικολογικές μελέτες 90 ημερών σε ποντίκια ώστε 

να επιβεβαιωθεί η αξιολόγηση της ασφάλειας των ΓΤ τροφίμων που πρόκειται να
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εγκριθούν. Οι μελέτες 90 ημερών δεν κατέληξαν σε αποτελέσματα που θα 

προκαλούσαν ανησυχία όπως αναφέρθηκαν από την Ομάδα της EFSA για τα ΓΤΟ. 

Χρειάζεται να γίνει αξιολόγηση της κάθε μιας περίπτωσης ξεχωριστά βάσει των 

στοιχείων που προέκυψαν από τη συγκριτική μελέτη αξιολόγησης της ασφάλειας. Οι 

εταιρείες βιοτεχνολογίας δε το θεωρούν απαραίτητο και δεν εστιάζονται σε 

μακροχρόνιες μελέτες τοξικότητας σε ζώα. Όσοι έχουν ωφεληθεί από οξείες 

τοξικολογικές μελέτες έχουν χρησιμοποιήσει υποκατάστατα πρωτεϊνών και όχι 

πρωτεΐνες που προέρχονται από ΓΤΟ ή που απομονώθηκαν από ΓΤ τρόφιμα. Η 

διεξαγωγή μελετών σε ζώα είναι απαραίτητη για την εκτίμηση της ασφάλειας πολλών 

στοιχείων, όπως πρόσθετα τροφίμων, χημικά και υπολείμματα. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις, υπό δοκιμή ουσίες γνωστής καθαρότητας δίνονται σε πειραματόζωα σε 

ποικίλες δόσεις για την ταυτοποίηση πιθανών αρνητικών αποτελεσμάτων. Στον 

τοξικολογικό έλεγχο είναι απαραίτητη η σχέση δόσης-αντίδρασης (Brent, et al, 2004).

Επίσης είναι δυνατόν να προκόψει ένα ασφαλές επίπεδο ανθρώπινης έκθεσης, 

με τον προσδιορισμό του επιπέδου έκθεσης στο οποίο δεν παρατηρούνται αρνητικές 

επιδράσεις. Κατά την διενέργεια μελετών σε ζώα πρέπει να διατηρείται η διαθρεπτική 

αξία και η ισορροπία της δίαιτας (Βαρζάκας και Αρβανιτογιάννης, 2006).

Οι Pusztai et al. (2003) και οι Pusztai και Bardocz (2005) ανέφεραν πιθανές 

αρνητικές επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία από τη χρήση ΓΤΟ. Αρνητικά 

αποτελέσματα παρατηρήθηκαν μετά από χορήγηση τροφής για διάρκεια 10-14 

ημερών. Επίσης ανέφεραν ότι οι ΓΤ και οι πατρικές γραμμές φυτών υστερούν του 

ορισμού της ουσιαστικής ισοδυναμίας. Επίσης διαισθάνονται ότι ο έλεγχος των ΓΤ 

ζωοτροφών, όπως γίνεται μέχρι σήμερα, είναι περιορισμένου εύρους και κυρίως 

στοχεύει στην εύρεση των καλύτερων συνθηκών για εμπορική παραγωγή ζώων 

(Βαρζάκας και Αρβανιτογιάννης, 2006).

Επίσης όλα τα θέματα σχετικά με τρόφιμα παραγόμενα από ΓΤΟ δεν 

βασίζονται στην προσθήκη μιας πρωτεΐνης, αλλά στην παραγωγή ενός μεταβολίτη 

όπως ο αραβόσιτος πλούσιος σε λυσίνη, που κυκλοφόρησε πρόσφατα. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις τροφίμων απαιτείται η διενέργεια ειδικού ελέγχου (Giroux et al,. 1999, 

Baracos 2004, Renwick 2004).

Ένα άλλο αξιοσημείωτο σχόλιο αναφέρεται στα στοιχεία σύστασης του ΓΤ 

τροφίμου σε σχέση με αυτά του συμβατικού τροφίμου. Σε πολλές περιπτώσεις, έχουν
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καταγραφεί στατιστικά σημαντικές διαφορές για ποικιλία θρεπτικών συστατικών 

(λιπαρά οξέα, βιταμίνες και μέταλλα) σε πολλές τοποθεσίες, χωρίς να 

συμπεριλαμβάνεται συγκριτικός πίνακας πρωτεϊνών, λιπαρών βιταμινών, μετάλλων 

που θα αναδείξει τις διαφορές τους και θα προσδιορίσει τη σημασία τους. Επίσης, το 

συμβούλιο θεώρησε ότι χρειάζεται η ανάλυση επιπλέον δειγμάτων που 

καλλιεργήθηκαν σε διαφορετικούς αγρούς, ώστε να εξασφαλιστεί η ισοδυναμία του 

ΓΤ τροφίμου με το συμβατικό τρόφιμο (Βαρζάκας και Αρβανιτογιάννης, 2006).

Ακόμα, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η χρωμοσωμική τοποθέτηση των 

ενθεμάτων, ώστε να αποκλειστούν επανατοποθετήσεις και αλληλεπιδράσεις μεταξύ 

δύο πιθανών ενθεμάτων. Μερικές φορές παρατηρήθηκε έλλειψη πληροφορικής 

σχετικά με τη χρωμοσωμική τοποθεσία του δεύτερου ενθέματος. Επιπλέον, οι 

αναλύσεις southern blots δεν βοηθούν στην εξαγωγή συμπερασμάτων για το αν η 

δομή και η οργάνωση των ενθεμάτων σε σύνθετο ΕΤ τρόφιμο είναι ισοδύναμες με 

αυτές σε ένα απλό ΕΤ τρόφιμο. Έτσι συστήνεται να διενεργηθεί ανάλυση DNA 

αλληλουχιών των δύο ενθεμάτων σε σύνθετο τρόφιμο. Επίσης θα πρέπει να 

αναφέρεται από τον αιτούντα η ευαισθησία της ανάλυσης κατά Southern blot, η 

οποία χρησιμοποιείται για να αναγνωρίσει τα ενθέματα σε πρώτο στάδιο, 

προσδιορίζοντας το μέγεθος του ενθέματος για να μπορέσει να ανιχνευθεί (Βαρζάκας 

και Αρβανιτογιάννης, 2006).

Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ πλήρων και μερικών επαναλήψεων, που δημιουργούνται 

από τη διαδικασία μετασχηματισμού, δεν αναφέρονται απλά με τον εντοπισμό των 

ενθέσεων. Οι πειραματικές καλλιέργειες θα πρέπει να καλύπτουν περισσότερες από 

μία καλλιεργητικές περιόδους και πολλές γεωγραφικές περιοχές αντιπροσωπευτικές 

των διάφορων κλιματικών συνθηκών, ώστε να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με 

τα επίπεδα πρωτεΐνης των τοξικών πρωτεϊνών καθ’ όλη την ανάπτυξη των ΕΤ 

τροφίμων (Βαρζάκας και Αρβανιτογιάννης, 2006).

Τέλος σχετικά με την παρακολούθηση μετά την εισαγωγή των προϊόντων 

στην αγορά, θα πρέπει να επισημανθεί η έλλειψη αυτού του μηχανισμού που είναι 

απαραίτητος για την εκτίμηση των μακροχρόνιων επιπτώσεων στην υγεία από τα ΕΤ 

τρόφιμα. Διαφοροποίηση πρέπει να υπάρξει μεταξύ παρακολούθησης ειδικών, 

πιθανών επιδράσεων , οι οποίες έχουν αναγνωριστεί κατά τη διάρκεια της 

αξιολόγησης της επικινδυνότητας πριν να εισαχθεί το προϊόν στην αγορά (όπως
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παρακολούθηση ΓΤ φυτών που έχουν ανθεκτικότητα σε έντομα) και επιτήρηση για 

οποιοδήποτε μη προσδοκώμενο συμβάν. Οι εταιρίες βιοτεχνολογίας φαίνεται ότι δεν 

διαθέτουν πολλά στοιχεία αυτού του μηχανισμού, δεν παρακολουθούν ήδη 

υπάρχοντες και αναδυόμενους κινδύνους που έχουν σχέση με τα προϊόντα τους και 

δεν ενημερώνουν τις αρχές ελέγχου. Δυστυχώς, ο μηχανισμός αυτός δεν υφίσταται 

καν στην Ελλάδα. Γενικά, ένα προϊόν δεν πρέπει να εγκρίνεται εάν υπάρχουν 

ερωτηματικά σχετικά με αρνητικές επιπτώσεις στη ανθρώπινη υγεία κατά τη διάρκεια 

αξιολόγησης της ασφάλειας, πριν και μετά την εισαγωγή του προϊόντος στην αγορά 

(Βαρζάκας και Αρβανιτογιάννης, 2006).

1.9. Μελέτες περιπτώσεων αξιολόγησης της επικινδυνότητας των 
τροφίμων

Γενετικά τροποποιημένος αραβόσιτος ΝΚ603

Σύμφωνα με τη γνωμάτευση της EFSA (EFSA Journal 9:1-14, 2003) σχετικά 

με τη διάθεση στην αγορά, και σε συμφωνία με τον Καν. (ΕΚ) 258/97/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου , προϊόντος αραβοσίτου (Zea mays 

L. Γραμμή ΝΚ603) που έχει τροποποιηθεί γενετικά για ανθεκτικότητα στο 

glyphosate, εγκρίθηκε το προϊόν με ημερομηνία έγκρισης την24.10.04 χωρίς να έχει 

δημοσιευτεί ακόμα η απόφαση (Βαρζάκας και Αρβανιτογιάννης, 2006).

Ο αραβόσιτος ΝΚ603, είναι εξίσου ασφαλής με τον παραδοσιακό αραβόσιτο 

και ως εκ τούτου , η διάθεσή του στην αγορά ως τροφίμου ή ζωοτροφής ή προς 

επεξεργασία, δεν αναμένεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου 

ή των ζώων ή, στο πλαίσιο αυτό, στο περιβάλλον. Δεν συντρέχουν λόγοι να θεωρηθεί 

ότι η διάθεση στην αγορά του αραβοσίτου ΝΚ603, θα επηρεάσει αρνητικά την υγεία 

του ανθρώπου ή/και των ζώων ή το περιβάλλον (Βαρζάκας και Αρβανιτογιάννης, 

2006).

Παράδειγμα εγκεκριμένου ΓΤ γλυκού αραβοσίτου σειράς Btl 1

Υπήρξε απόφαση της επιτροπής της 22.04.1998 (98/292/ΕΚ) για τη διάθεση 

στην αγορά γενετικώς τροποποιημένου αραβόσιτου (σειρά Bill)  σύμφωνα με την 

Οδηγία 90/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

Μετά την ψήφιση των δύο Κανονισμών 1829/2003 και 1830/2003 που 

εκπνοήθηκαν παράλληλα και θεσπίζουν ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο διάθεσης στην
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αγορά, υποχρεωτικής επισήμανσης και ιχνηλασιμότητας για τα γενετικά 

τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές, ξεκίνησε η εισαγωγή αιτήσεων από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Μόνιμη Επιτροπή για την Τροφική Αλυσίδα και Υγεία των 

Ζώων (Standing Committee on the Food Chain and Animal Health) για την έγκριση 

κατανάλωσης νέων ποικιλιών ΓΤ τροφίμων (Βαρζάκας και Αρβανιτογιάννης, 2006).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ2-Μέθοδοι ανίχνευσης

2.1. Γενικά

Η βιομηχανία τροφίμων έχει υποστεί μεγάλες οικονομικές απώλειες λόγω 

εκτεταμένων απατών. Αφού η νοθεία προηγείται πάντοτε των αναλύσεων και των 

μεθόδων ανίχνευσης, υπάρχει απαίτηση για μεθόδους πιο ταχείες, ποιο ακριβείς και 

χαμηλότερου κόστους, ώστε να υπάρξουν αξιόπιστα αποτελέσματα. Η πρόοδος της 

βιοτεχνολογίας έχει στρώσει το δρόμο για πιο αποτελεσματικό και αξιόπιστο έλεγχο 

αυθεντικότητας. Η αυθεντικότητα μπορεί να εστιάζεται είτε στην ποικιλία και στον 

προσδιορισμό γεωγραφικής προέλευσης, είτε στον έλεγχο ιχνηλασιμότητας ποικιλιών 

τροφίμων.

Εκτός από τις κοινώς αποδεκτές μεθόδους DNA άλλες φυσικοχημικές μέθοδοι 

περιλαμβάνουν το SNIF-NMR και πιο προηγμένης τεχνολογίας όπως 

μικροδορυφορικοί γενετικοί σημειωτές, RFLP και SSCP. Το κρέας και τα αλιεύματα, 

σε συνδυασμό με το χυμό πορτοκαλιού και το ελαιόλαδο, προσέλκυσαν το 

ενδιαφέρον των ερευνητών λόγω της νοθείας τους με άλλα είδη χαμηλότερης 

ποιότητας και τιμής. Ένα άλλο θέμα είναι η ανίχνευση της γεωγραφικής προέλευσης 

αγροτικών προϊόντων προστιθέμενης αξίας όπως το ρύζι, το ελαιόλαδο και το κρασί 

(Βαρζάκας και Αρβανιτογιάννης, 2006).

Ο εντοπισμός των ΓΤ φυτών μετά την εισαγωγή τους στην αγορά απαιτεί 

τρεις ελέγχους (Auer, 2003):

I. Άμεση ανάλυση ανίχνευσης για τον προσδιορισμό του εάν το ΓΤ φυτό 

βρίσκεται σε δείγμα πρώτων υλών ή τροφίμων,

II. Ποιοτική ανάλυση για τον προσδιορισμό του είδους του ΓΤ φυτού που είναι 

παρόν, και

III. Ποσοτικές μέθοδοι για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης του ΓΤ υλικού 

στο δείγμα.

Σε πρώτο στάδιο γίνεται χρήση ποιοτικών μεθόδων (παρουσία ή απουσία 

διαγονιδίου), ενώ το τρίτο στάδιο χρησιμοποιεί ημιποσοτικές (πάνω ή κάτω από το 

επίπεδο ανίχνευσης) ή ποσοτικές (βάρος/ βάρος % ή αναλογία γονιδίωμα/ γονιδίωμα) 

μεθόδους. Οι πιο σημαντικές προσεγγίσεις είναι ανοσολογικές αναλύσεις με χρήση 

αντισωμάτων, τα οποία συνδέονται με νεοφανείς πρωτεΐνες, και μέθοδοι βασισμένοι
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σε PCR τεχνικές, χρησιμοποιώντας εκκινητές που αναγνωρίζουν αλληλουχίες DNA 

μοναδικές για το ΓΤ φυτό. Οι δύο ποιο σημαντικές ανοσολογικές αναλύσεις είναι η 

enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) που βασίζεται στη χρήση 

αντισωμάτων για την ανίχνευση συγκεκριμένων πρωτεϊνών και μπορεί να είναι 100 

φορές λιγότερο ευαίσθητη από ότι η μέθοδος PCR και οι ανοσοχρωματογραφικές 

αναλύσεις (δοκιμή πλευρικής ροής). Η τεχνική ELISA μπορεί να παράγει ποιοτικά, 

ημιποσοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα σε 1-4 ώρες εργαστηριακού χρόνου 

(http://www.ers.usda.gov/Dublications/aib762/ ,

http://anrcatalog.ucdavis.edu/pdf/8077.pdf).

Π ίνακας Γ1: Ο ι πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες μέθοδοι για  την ανίχνευση τω ν ΓΤΟ στα τρόφιμα  
(Βαρζάκας και Αρβανιτογιάννης, 2006)

Απαιτήσεις Χημικές Μ έθοδοι Δακτυλίων Α ποτυπω μάτω ν (Fingerprinting)

βΝΙΕ-ΝΜ ΙΙ ΙΧ -Ν Μ ΙΙ ΝΙΚ A ffinity gel 

electrophoresis

Ευκολία χρήσης Δύσκολη Δύσκολη Εύκολη Μ έτρια

Ειδικά μηχανήματα Ν αι Ν αι Ν αι Ν αι

Κόστος μηχανημάτων Υψηλό Υψηλό Χαμηλό Χαμηλό

Ευαισθησία Υψηλή Υψηλή Μ έτρια Υψηλή

Διάρκεια

Εξαρτάται από 

την μέτρηση του 

ισότοπου

Εξαρτάται από 

την μέτρηση του 

ισότοπου

Χαμηλή Χαμηλή

Κόστος μέτρησης Μ έτριο Μ έτριο Χαμηλό Μ έτριο

Π οσοτικοποίηση Ν αι Ν αι Ό χι Οχι

Καταλληλότητα για  

πειραματικές

καλλιέργειες

Ό χι Ό χι Ό χι Ό χι

Χρήση από

Παν/μια,

Ερευνητικά

Κέντρα

Παν/μια,

Ερευνητικά

Κέντρα

Παραγωγοί Παν/μια,

Ερευνητικά

Κέντρα
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Πίνακας Γ2: Οι πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες μέθοδοι για την ανίχνευση των ΓΤΟ στα τρόφιμα
(Βαρζάκας και Αρβανιτογιάννης, 2006).

Απαιτήσεις Μ έθοδοι Α νίχνευσης Πρωτεϊνών

W estern Blot ELISA Lateral flow  strip

Ευκολία χρήσης Δύσκολη Μέση Απλή

Ειδικά μηχανήματα Ν αι Ν αι Οχι

Κόστος μηχανημάτων Υψηλό Μέσο Χαμηλό

Ευαισθησία Μ έτρια Υψηλή Υψηλή

Διάρκεια Μ έτρια Χαμηλή Χαμηλή

Κόστος μέτρησης Υψηλό Χαμηλό Χαμηλό

Ποσοτικοποίηση Ό χι Ν αι Ο χι

Κ αταλληλότητα για  

πειραματικές  

καλλιέργειες

Ό χι Ν αι Ν αι

Χρήση από
Παν/μια, Ερευνητικά 

Κέντρα

Ερευνητικά Κ έντρα 

Παραγωγοί

Ερευνητικά Κέντρα 

Παραγωγοί
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Πίνακας Γ3: Οι πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες μέθοδοι για την ανίχνευση των ΓΤΟ στα τρόφιμα
(Βαρζάκας και Αρβανιτογιάννης, 2006).

Απαιτήσεις DNA Μ έθοδοι

M icro

arrays

Southern

Blot

Ποσοτική

PCR
(Κ :-ρ ο κ

Real tim e 

PCR
RAP-DNA

Ευκολία χρήσης Μ έση Δύσκολη Δύσκολη Δύσκολη Δύσκολη Δύσκολη

Ειδικά

μηχανήματα

Ν αι Ν αι Ν αι Ν αι Ν αι Ν αι

Κόστος

μηχανημάτων

Υψηλό Υψηλό Μ έτριο Μ έτριο Μέσο Μ έσο

Ευαισθησία Υψηλή Μ έτρια Υψηλή Υψηλή Υψηλή Υψηλή

Διάρκεια Χαμηλή Μ έτρια Μεγάλη Μ έτρια Μ έτρια Μ έτρια

Κόστος

μέτρησης
Χαμηλό Υψηλό Υψηλό Υψηλό Υψηλό Υψηλό

Π οσοτικοποίησ

η

Ν αι Ο χι Ο χι Ν αι Ν αι Ν αι

Καταλληλότητα

για

πειραματικές

καλλιέργειες

Ό χι Οχι Οχι Οχι Οχι Οχι

Χρήση από

Παν/μια, 

Ερευνητικ 

ά Κέντρα

Παν/μια, 

Ερευνητικ 

ά Κέντρα

Ερευνητικά

Κέντρα

Π αραγωγοί

Ερευνητικά

Κέντρα

Παραγωγοί

Ερευνητικά

Κέντρα

Παραγωγοί

Παν/μια,

Ερευνητικά

Κέντρα
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2.2. Μέθοδοι για την ανίχνευση ΓΤΟ στις τροφές και τα τρόφιμα

Η εφαρμογή της νομοθεσίας που ρυθμίζει την παρουσία των ΓΤΟ στις 

καλλιέργειες, τα τρόφιμα και τα συστατικά εξαρτάται απόλυτα από αξιόπιστες και 

ευαίσθητες μεθόδους για τη δοκιμή ΓΤΟ (Ahmed, 2002α). Η Ε.Ε. και άλλες χώρες 

έχουν υιοθετήσει μία υποχρεωτική πολιτική που καθιερώνει ένα όριο 1% για τη 

μόλυνση των “φυσικών” τροφίμων με τα προϊόντα ΓΤ/ Γενετικής μηχανικής (οδηγία 

της ΕΕ 2001/18). Στις ΗΠΑ, παρά την απουσία μιας υποχρεωτικής σήμανσης των 

τροφίμων της Γενετικής μηχανικής/ ΓΤ, η σήμανση των αποκαλούμενων “βιο- 

κατασκευασμένων” τροφίμων συστήνεται και οι επιχειρήσεις ενθαρρύνονται να 

ενημερώνουν την Διεύθυνση Τροφίμων και Φαρμάκων ΗΠΑ (USFDA) τουλάχιστον 

120 μέρες πριν από τη εισαγωγή τους στην αγορά (Ahmed, 2002b). Τα ΓΤ προϊόντα 

μπορούν να εξεταστούν είτε για την παρουσία του εισαχθέντος DNA, είτε για την 

ανίχνευση νέων πρωτεϊνών που εισάγονται γενετικά. Η ELISA και η μέθοδος 

Western blot αποτελούν δύο αντιπροσωπευτικές μεθόδους για χαρακτηρισμό 

πρωτεϊνών (Βαρζάκας και Αρβανιτογιάννης, 2006).

Η αξιοπιστία της πρώτης ερευνήθηκε μέσα στο πλαίσιο της διεργαστικής 

δοκιμής, δίνοντας πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα. Αν και οι μέθοδοι DNA 

χαρακτηρίζονται από υψηλή ευαισθησία και εξειδίκευση, το κύριο μειονέκτημά τους 

εντοπίζεται στο γεγονός ότι η διάφορα προϊόντα που παράγονται από ΓΤ τρόφιμα, 

δεν περιέχουν επαρκές DNA για ακριβή δοκιμή. Ο Ahmed (2002b) συνόψισε τις 

διάφορες μεθόδους που χρησιμοποιούνται σε μία πολύ ενημερωτική ανασκόπηση 

(Βαρζάκας και Αρβανιτογιάννης, 2006).

Οι μοριακές μέθοδοι ανίχνευσης ΓΤΟ στηρίζονται στην τεχνική της 

αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης και περιλαμβάνουν τη σχεδίαση 

εξειδικευμένων μορίων εκκινητών, τα οποία συνδέονται με αλληλουχίες «στόχους» 

στο γενετικό υλικό των ΓΤΟ. Σύνδεση των εξειδικευμένων μορίων συνεπάγεται 

πολλαπλασιασμό της αλληλουχίας «στόχου». Τα αποτελέσματα της αντίδρασης 

αναλύονται σε πηκτή αγαρόζη και διαπιστώνεται η ύπαρξη (θετικό) ή απουσία 

(αρνητικό) προϊόντος της αντίδρασης. Για τη διασφάλιση της εγκυρότητας του 

αποτελέσματος της αντίδρασης, είναι απαραίτητη η παράλληλη χρήση προτύπων 

υλικών αναφοράς (θετικός και αρνητικός μάρτυρας), ο έλεγχος της ποιότητας και 

ποσότητας του γενετικού υλικού που έχει απομονωθεί από το υπό εξέταση δείγμα,
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Οι ανοσοχημικές μέθοδοι ποιοτικής ανίχνευσης ΓΤΟ βασίζονται στην αρχή 

της ειδικής σύνδεσης μορίων αντισωμάτων με μόρια πρωτεϊνών που παράγονται σε 

ΓΤΟ. Στο αντίσωμα βρίσκεται συνδεδεμένο μόριο φθορίζουσας ουσίας ή 

χρωματικής, βάσει του οποίου γίνεται αντιληπτή η σύνδεση ή μη, του αντισώματος. 

Επίσης, κοινή είναι η αρχή της μεθόδου που χρησιμοποιείται στις διαγνωστικές 

δοκιμές που παρέχουν άμεσα αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα και χωρίς 

απαιτήσεις για εξειδικευμένο εξοπλισμό και προσωπικό (Βαρζάκας και 

Αρβανιτογιάννης, 2006).

Στα πλεονεκτήματα των μοριακών μεθόδων συγκαταλέγονται η εξαιρετικά 

υψηλή ευαισθησία, το χαμηλό ποσοστό λανθασμένου αποτελέσματος και η υψηλή 

επαναλειψιμότητα, ενώ οι ανοσοχημικές μέθοδοι υπερτερούν των κλασικών ως 

απλούστερες και ταχύτερες (Βαρζάκας και Αρβανιτογιάννης, 2006).

2.3. Ποσοτικός προσδιορισμός ΓΤΟ

Τόσο οι μοριακές μέθοδοι PCR σε πραγματικό χρόνο (Real time PCR), όσο 

και οι ανοσοχημικές (ποσοτική ELISA) μέθοδοι ποσοτικού προσδιορισμού ΓΤΟ 

παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά σφάλματος, ενώ υψηλό είναι και το κόστος, καθώς και 

η απαίτηση για εξειδικευμένο προσωπικό (Βαρζάκας και Αρβανιτογιάννης, 2006).

Η μέθοδος του Real Time PCR περιλαμβάνει φωτομετρικό προσδιορισμό του 

προϊόντος της αντίδρασης τη χρονική στιγμή που σχηματίζεται σε πραγματικό χρόνο. 

Ο χρόνος σχηματισμού είναι συνάρτηση του αριθμού των αντιγράφων της γενετικά 

τροποποιημένης αλληλουχίας μέσα στο δείγμα. Συνεπώς, με την κατασκευή μιας 

πρωτότυπη καμπύλης αναφοράς με ΓΤ υλικά γνωστής συγκέντρωσης και τους 

αντίστοιχους χρόνους κατά τους οποίους παρατηρείται σχηματισμός προϊόντος για 

καθένα από αυτά, είναι δυνατή η συσχέτιση του χρόνου συσχετισμού του προϊόντος 

στο δείγμα με το ποσοστό γενετικής τροποποίησης σε αυτό (Βαρζάκας και 

Αρβανιτογιάννης, 2006).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιόπιστη εφαρμογή της μεθόδου είναι η 

ύπαρξη προτύπων υλικών γνωστής γενετικής τροποποίησης με βάση τα οποία θα 

κατασκευαστεί η καμπύλη αναφοράς. Αυτό αποτελεί και τον κύριο περιορισμό της 

μεθόδου σήμερα, με δεδομένο τον περιορισμένο αριθμό τροφίμων για τα οποία

κ α θώ ς κ α ι η  εκ τέλεσ η  τω ν  δ ο κ ιμ ώ ν  ε ις  δ ιπ λ ο ύ ν  από  δύ ο  α να λ υ τές  (Β α ρ ζά κ α ς κα ι

Α ρβ α ν ιτο γ ιά ννη ς , 2006).
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Η ποσοτική ELISA στηρίζεται στην ίδια ακριβώς αρχή με την ποσοτική, με τη 

διαφορά ότι το φθορίζον μόριο που βρίσκεται συνδεδεμένο με το αντίσωμα 

ανιχνεύεται φωτομετρικά. Η σχέση του αριθμού των αντισωμάτων που συνδέονται 

ειδικά με τον αριθμό των προς ανίχνευση μορίων είναι γνωστή, επιτρέποντας τον 

προσδιορισμό της γενετικής τροποποίησης στο δείγμα (Βαρζάκας και 

Αρβανιτογιάννης, 2006).

Συνοψίζοντας, διαπιστώνεται η ύπαρξη επαρκώς ανεπτυγμένης μεθοδολογίας 

στο χώρο της ανίχνευσης και του ποσοτικού προσδιορισμού της γενετικής 

τροποποίησης, η εφαρμογή της οποίας όμως απαιτεί υψηλό κόστος, εξειδικευμένο 

εξοπλισμό και καταρτισμένο προσωπικό με εμπειρία στην ορθή εκτίμηση του 

αποτελέσματος της ανάλυσης (Βαρζάκας και Αρβανιτογιάννης, 2006).

2.4. Αλυσιδωτή Αντίδραση Πολυμεράσης (PCR)

Σε πολλές περιπτώσεις η ανίχνευση και η αναγνώριση των μικροοργανισμών 

σε ένα τρόφιμο είναι δυσχερείς, ακόμα και με τις πιο ευαίσθητες παραλλαγές του 

υβριδισμού. Πολλοί είναι οι λόγοι που καθιστούν αναποτελεσματική μία τόσο 

σπουδαία μέθοδο (Βαρζάκας και Αρβανιτογιάννης, 2006).

Πολλές φορές ο μικροοργανισμός που εξετάζεται μπορεί να είναι κάποιος 

RNA ιός. Σε αυτή την περίπτωση, δεν είναι εφικτό να εφαρμοστεί άμεσα ο 

υβριδισμός καθότι αυτός αφορά τμήματα DNA και όχι RNA (Βαρζάκας και 

Αρβανιτογιάννης, 2006).

Σε πολλά τρόφιμα επιδιώκεται η άμεση διαθεσιμότητα των μικροβιολογικών 

αποτελεσμάτων, ειδικά όταν τα τρόφιμα αυτά έχουν μικρή διάρκεια ζωής ή όταν 

πρέπει η διάθεση τους να γίνει το ταχύτερο δυνατόν. Τέτοιες περιπτώσεις 

εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων Ολυμπιακών Αγώνων (Αθήνα, 

2004). Εκεί, σε μερικές περιπτώσεις δεν μπορούσε κανείς ούτε καν να περιμένει τα 

αποτελέσματα των μικροβιολογικών ελέγχων για να λάβει άμεσα τα κατάλληλα 

μέτρα (Βαρζάκας και Αρβανιτογιάννης, 2006).

Επίσης, πολλές από τις μικροβιολογικές αναλύσεις αφορούν την 

αποτελεσματικότητα των μεθόδων παστερίωσης ή αποστείρωσης που πιθανόν να

υ π ά ρ χο υ ν  π ρ ό τυ π α  γν ω σ τή ς  γεν ετ ικ ή ς  τρ ο π ο π ο ίη σ η ς (Β α ρ ζά κ α ς κ α ι

Α ρ β α ν ιτο γ ιά ννη ς , 2006).
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έχουν εφαρμοσθεί κατά την επεξεργασία ενός τροφίμου. Τέλος, σε άλλες περιπτώσεις 

μπορεί ο μικροβιακός πληθυσμός να είναι αρκετά μικρός, ώστε να καθιστά αδύνατη 

την απομόνωση του βακτηριακού DNA (Βαρζάκας και Αρβανιτογιάννης, 2006).

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω παραδείγματα, είναι απαραίτητο να 

προηγείται το στάδιο του υβριδισμού, το οποίο πολλαπλασιάζει την αρχική ποσότητα 

του διαθέσιμου DNA. Κάτι τέτοιο θα ήταν αδύνατον να γίνει με τις κλασικές 

μεθόδους πολλαπλασιασμού του πληθυσμού οι οποίες περιλαμβάνουν τον αρχικό 

εμπλουτισμό του δείγματος σε διάφορα εκλεκτικά και μη υποστρώματα, για την 

ανάπτυξη των μικροοργανισμών. Κάτι τέτοιο απαιτεί πολλές ημέρες, σε 

συγκεκριμένες περιπτώσεις πάνω από μία εβδομάδα. Στις περιπτώσεις αυτές, η 

καλλιέργεια υποκαθίσταται από την in vitro του αριθμού των χαρακτηριστικών 

αλληλουχιών (μεγέθυνση τμημάτων DNA) του, προς αναγνώριση ή ανίχνευση 

μικροοργανισμού με μεθόδους Μοριακής Βιολογίας. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται 

για αυτό το σκοπό είναι γνωστή ως αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης (PCR, 

polymerase chain reaction) και οδηγεί σε μεγεθύνσεις της τάξης του 1 εκατομμυρίου 

φορές ή και περισσότερο. Με τη μέθοδο PCR επιτυγχάνεται η μεγέθυνση 

συγκεκριμένων αλληλουχιών DNA του γονιδιώματος οποιουδήποτε οργανισμού 

(Βαρζάκας και Αρβανιτογιάννης, 2006).

Έχουν αναπτυχθεί πολλές αναλυτικές μέθοδοι για την ποιοτική ανίχνευση της 

παρουσίας τροποποιημένης αλληλουχίας νουκλεϊκού οξέος σε διαγονιδιακά τρόφιμα 

(Ehlers et al. 1997, Koppel et al. 1997, Pietsch et al. 1997). Πιο πρόσφατα 

περιγράφηκε μία ποσοτική μέθοδος ανίχνευσης ΓΤΟ χρησιμοποιώντας

ανταγωνιστική PCR (Studer et al. 1998). Επίσης μία άλλη ποσοτική μέθοδος PCR, 

γνωστή ως Taqman, είναι ακριβής και δεν απαιτεί μεγάλη συμμετοχή προσωπικού. 

Χρησιμοποιεί το ΑΒΙ Prism 7700 σύστημα ανίχνευσης αλληλουχιών (Desjardin et al. 

1998) και βασίζεται στη χρήση φθορίζοντος μορίου που υβριδίζει την αλληλουχία- 

στόχο, η οποία είναι δεσμευμένη με PCR εκκινητές (Βαρζάκας και Αρβανιτογιάννης, 

2006).

Για την εφαρμογή της μεθόδου PCR θα πρέπει να υπάρχουν δύο μικρά μόρια 

DNA, που θα λειτουργήσουν ως εκκινητές για τη διαδικασία αντιγραφής του DNA. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η DNA πολυμεράση για να αρχίσει την αντιγραφή του 

DNA προσθέτει δεοξυριβονουκλεοτίδια στο 3’- υδροξύλιο μιας αλυσίδας DNA που 

προϋπάρχει. Αυτά τα μικρά μόρια DNA είναι γνωστά ως εκκινητές (primers) για την
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αντιγραφή του DNA. Ας σημειωθεί ότι de novo το ρόλο των εκκινητών έχουν μικρά 

τμήματα RNA τα οποία ενώνονται με το DNA, με τη βοήθεια μιας RNA 

πολυμεράσης που ονομάζεται εκκινητάση. Τα μόρια εκκινητές ή μόρια έναρξης είναι 

συμπληρωματικά στα άκρα της αλυσίδας ή του τμήματος του DNA που είναι 

επιθυμητό να πολλαπλασιαστεί, γι’ αυτό πρέπει να είναι γνωστή η αλληλουχία των 

άκρων αυτών, έτσι ώστε να είναι δυνατή η σύνθεση των συγκεκριμένων μορίων 

εκκινητών (Βαρζάκας και Αρβανιτογιάννης, 2006).

Μία μέθοδος ανίχνευσης ΓΤΟ ή παραγώγων ΓΤΟ στηρίζεται στη ανίχνευση 

μορίων (DNA, RNA ή πρωτεϊνών) και στοχεύει σε ειδικές αλληλουχίες ή γονίδια που 

έχουν εισαχθεί στους ΓΤΟ. Η πλειοψηφία των μεθόδων που αναπτύχθηκαν έως τώρα 

για την ανίχνευση των ΓΤΟ και των παραγώγων τους εστιάζονται στην ανίχνευση του 

DNA, ενώ μόνο μερικές μέθοδοι έχουν αναπτυχθεί για την ανίχνευση πρωτεϊνών ή 

RNA (Holst-Jensen, 2001). To DNA είναι ένα σχετικώς σταθερό μόριο που επιτρέπει 

την εξαγωγή του από όλα τα είδη ιστών, λόγω της μοναδικότητας του σε κάθε τύπο 

κυττάρου (Wolf et al. 2000), και της δυνατότητας ανάλυσής του τόσο σε μη 

επεξεργασμένα όσο και (θερμικώς) επεξεργασμένα τρόφιμα (Anklam et al. 2002, 

Gachet et al. 1999, Holst-Jensen, 2001, Mathews & Holder 1990).

To DNA μεταφέρει τη γενετική πληροφορία ενός οργανισμού και το 

περιεχόμενο της πληροφορίας του DNA είναι μεγαλύτερο από την πρωτεΐνη, λόγω 

του εκφυλισμού του γενετικού κώδικα, αφού η ροή έχει φορά από το DNA στην 

πρωτεΐνη (Wolf et al. 2000). Η μέθοδος PCR θεωρείται κατάλληλη για την ανάλυση 

τροφίμων ( Almann et al. 1993, Matsuoka et al., 2002, Meyer et al. 1996) και είναι η 

μέθοδος που έχει το προβάδισμα για των ανίχνευση των ΓΤΟ σε τρόφιμα (Anklam et 

al. 2002, Lipp et al., 2000, Meyer, 1999, Yamaguchi, et al. 2003).

Περιλαμβάνει μία πρώτη ενίσχυση ειδικών αλληλουχιών σόγιας στο φυτικό 

DNA, ικανή για το σαφή διαχωρισμό μεταξύ αρνητικών και θετικών αποτελεσμάτων 

(Forte et al. 2004). Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει την ενίσχυση της ειδικής 

αλληλουχίας για τον συγκεκριμένο ΓΤΟ, και αντιπροσωπεύεται από τον παράγωγα 

35S και τη ληκτική ακολουθία nos (nopaline synthase, συνθάση της νοπαλίνης), για 

την ανίχνευση παρουσίας διαγονιδιακού υλικού. Τέλος, τα δείγματα που περιέχουν 

ΓΤΟ υπόκεινται σε ανάλυση ειδικών διαγονιδιακών οργανισμών για τον 

προσδιορισμό του είδους του (Lin, et al. 2000).
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Στην πράξη η PCR εκτελείται σε δοκιμαστικό σωλήνα ο οποίος περιέχει όλα 

τα απαραίτητα συστατικά για μία in vitro σύνθεση DNA. Τα συστατικά αυτά είναι τα 

εξής:

Μόριο μήτρα, δηλαδή το DNA που περιέχει την αλληλουχία της οποίας 

επιδιώκεται ο πολλαπλασιασμός, υπόστρωμα, δηλαδή τα τέσσερα τριφωσφορικά 

δεοξυριβονουκλεοτίδια (ATP, ΤΤΡ, CTP & GTP) τα μόρια έναρξης, πολυμεράσης 

DNA, ρυθμιστικό διάλυμα, που προσδίδει στο δείγμα κατάλληλη ιοντική ισχύ και pH 

που κυμαίνεται από 7,5 έως 8,0. Το ρυθμιστικό διάλυμα, μαζί με τη θερμοκρασία που 

γίνεται η αντίδραση, παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχημένη πορεία μεγέθυνσης 

του DNA, διότι ουσιαστικά υποκαθιστά όλα τα ένζυμα εκείνα που de novo είναι 

υπεύθυνα για τη σύνθεση του DNA (Βαρζάκας και Αρβανιτογιάννης, 2006).

Η διαδικασία της in vitro μεγέθυνσης του DNA περιλαμβάνει τις εξής 

επωάσεις του μείγματος: (α) Θέρμανση στους 94 C για 2 λεπτά, οπότε διαχωρίζονται 

οι δύο αλυσίδες του DNA, (β) επώαση στους 37°C για 1 λεπτά, οπότε συνδέονται τα 

συνθετικά μόρια έναρξης με τα άκρα των αλληλουχιών στόχων και (γ) θέρμανση 

στους 74"C για 2λεπτά, όπου με τη δράση της DNA πολυμεράσης γίνεται η σύνθεση 

των νέων μορίων DNA. Οι τρεις αυτές επωάσεις αποτελούν ένα κύκλο που συνολικά 

διαρκεί 5 λεπτά, ενώ για την συνήθη εφαρμογή της μεθόδου χρειάζονται περίπου 25 

κύκλοι, οπότε δημιουργούνται μεγεθύνσεις της τάξεως του 1 έως 10 εκατομμυρίων 

(Βαρζάκας και Αρβανιτογιάννης, 2006).

Οι κυριότερες παραλλαγές με τις οποίες θα μπορεί να εφαρμοστεί η PCR είναι 

οι ακόλουθες:

Ένα ζευγάρι από δύο ή και περισσότερα μορίων εκκινητών μέσα στον ίδιο 

δοκιμαστικό σωλήνα. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να επιτευχθεί μεγέθυνση πολλών 

αλληλουχιών- στόχων ταυτόχρονα και έτσι να ανιχνευθούν περισσότεροι από ένας 

μικροοργανισμοί. Βασική προϋπόθεση για αυτή την παραλλαγή είναι ότι κατά τη 

διάρκεια της επιλογής των εκκινητών πρέπει αυτοί να έχουν παρόμοια ανθεκτικότητα 

στην θερμοκρασία (Βαρζάκας και Αρβανιτογιάννης, 2006).

Μία από της σημαντικότερες παραλλαγές της PCR είναι η λεγάμενη nested 

(εστιασμένη) PCR, που εξασφαλίζει μεγαλύτερη εξειδίκευση και ευαισθησία. Η 

nested PCR περιλαμβάνει δύο διαδοχικές αντιδράσεις PCR. Η πρώτη αντίδραση 

μεγεθύνει μία αλληλουχία. Όπως είναι ευνόητο, η πιθανότητα να είναι η αλληλουχία
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αυτή μοναδική για τον προς αναζήτηση μικροοργανισμό δεν είναι πολύ μεγάλη, διότι 

δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί πλήρως το γονιδίωμα όλων των βακτηρίων και ιών που 

ενδιαφέρει τη μικροβιολογία τροφίμων (Βαρζάκας και Αρβανιτογιάννης, 2006).

Για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται ένα δεύτερο ζεύγος εκκινητών, έτσι ώστε 

να γίνει μεγέθυνση μιας αλληλουχίας η οποία βρίσκεται στο προϊόν της πρώτης PCR. 

Με αυτόν τον τρόπο προκύπτει ένα δεύτερο προϊόν μικρότερου μοριακού βάρους το 

οποίο και ανιχνεύεται, αυξάνοντας έτσι την ευαισθησία της μεθόδου (Βαρζάκας και 

Αρβανιτογιάννης, 2006).

Στις περιπτώσεις όπου ο προσδιοριζόμενος μικροοργανισμός είναι ένας ιός 

RNA, πρέπει να δημιουργηθεί ένα τμήμα cDNA πριν την εφαρμογή της PCR. Για το 

λόγο αυτό χρησιμοποιείται η αντίστροφη μεταγραφάση. Σε αυτή την περίπτωση, 

χρησιμοποιείται ένας εκκινητής για τη δημιουργία DNA από το RNA και το 

νεοδημιούργητο DNA είναι το μόριο μήτρα για την κλασική μέθοδο PCR (Βαρζάκας 

και Αρβανιτογιάννης, 2006).

Πριν από κάθε εφαρμογή PCR είναι απαραίτητο ένα στάδιο εμπλουτισμού για 

να ληφθεί ικανή αρχική ποσότητα DNA για την μεγέθυνση της αλληλουχίας στόχου, 

λόγω του ότι η μικρή ποσότητα DNA που λαμβάνεται μετά από πιθανή λύση 

κυττάρων μπορεί να χαθεί. Για παράδειγμα αν το DNA είναι μετουσιωμένο, τότε 

μπορεί να δημιουργήσει δεσμούς τύπου van der Waals με τα τοιχώματα του δοχείου 

και να μην γίνει μεγέθυνσή του. Τέλος, το στάδιο του εμπλουτισμού αυξάνει τόσο 

την επαναληψιμότητα όσο και την ευαισθησία της μεθόδου (Βαρζάκας και 

Αρβανιτογιάννης, 2006).

2.5. Ανοσοχημικός διαχωρισμός σε σύγκριση με PCR

Γενικά, η ανίχνευση μικροοργανισμών με τη μέθοδο της PCR παρουσιάζει 

ορισμένα μειονεκτήματα, γεγονός που περιορίζει την ανάπτυξη την ανάπτυξη της 

τεχνικής σε ευρεία κλίμακα. Το μέγεθος του δείγματος που χρησιμοποιείται στην 

PCR κυμαίνεται από 1 έως 20 ml. Αυτός ο όγκος μπορεί να δημιουργήσει 

προβλήματα διότι περιορίζει το όριο ανίχνευσης της μεθόδου. Για παράδειγμα, όταν 

γίνεται ανάλυση ενός τροφίμου για σαλμονέλα, η ευαισθησία της μεθόδου 

περιορίζεται στο όριο 5000 βακτιριακών κυττάρων/ ml και εξαρτάται από το μέγεθος 

του δείγματος. Ένα επιπλέον πρόβλημα που παρουσιάζει η PCR είναι ότι τα
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συστατικά του τροφίμου επηρεάζουν την απόδοση της Taq πολυμεράσης (Βαρζάκας 

και Αρβανιτογιάννης, 2006).

Το στάδιο του εμπλουτισμού αποτελεί απαραίτητο στάδιο το οποίο όμως 

αυξάνει σημαντικά το συνολικό χρόνο της μεθόδου. Σήμερα, βρίσκεται σε εξέλιξη η 

μέθοδος του ανοσομαγνητικού διαχωρισμού, η οποία καθιστά δυνατή την ελάττωση ή 

την κατάργηση του σταδίου του εμπλουτισμού. Η μέθοδος αυτή σε συνδυασμό με 

PCR ή κάποια ανοσοβιολογική μέθοδο μπορεί να δώσει εκπληκτικά αποτελέσματα. 

Στον ανοσομαγνητικό διαχωρισμό, σφαιρίδια διαμέτρου 2-5 μηι, τα οποία είναι 

μαγνητισμένα θετικά ή αρνητικά , καλύπτονται πλήρως με ένα πολυκλωνικό ή 

μονοκλωνικό αντίσωμα. Το αντίσωμα αυτό είναι ειδικό για κάθε μικροοργανισμό και 

αφορά κάποιο αντιγόνο που βρίσκεται στην επιφάνεια του κυτταρικού τοιχώματος ή 

της κυτταρικής μεμβράνης του μικροοργανισμού. Η IMS μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για την απομόνωση των μικροοργανισμών από ένα τρόφιμο. Τα πλεονεκτήματα της 

μεθόδου αυτή παρουσιάζονται παρακάτω: (Βαρζάκας και Αρβανιτογιάννης, 2006).

1. Αρχικά, τα μικροβιακά κύτταρα παραμένουν άθικτα. Αυτά είναι απαραίτητο 

για μία σωστή μικροβιολογική ανάλυση διότι μπορούν να πολλαπλασιαστούν 

σε ένα κατάλληλο θρεπτικό υπόστρωμα.

2. Τα αντιγόνα μπορεί να είναι συνδεδεμένα κατευθείαν με τους μαγνητικούς 

φορείς ή να συνδέονται με κάποια μη ανοσολογική πρωτεΐνη, η οποία 

παρεμβάλλεται μεταξύ μαγνητικού φορέα και αντιγόνου.

3. Τα βακτήρια - στόχοι απομονώνονται με αυτόν τον τρόπο από το αρχικό 

περιβάλλον (τρόφιμο) και μεταφέρονται από έναν αρχικό μεγάλο όγκο 

διαλύματος (συνήθως 250 ml) σε ένα μικρότερο όγκο, κατάλληλο για 

ανίχνευση.

4. Παράλληλα, στο τρόφιμο είναι πιθανόν να υπάρχουν κάποιες ενώσεις οι 

οποίες θα περιορίζουν την ανάπτυξη. Με αυτή την τεχνική αφαιρούνται οι 

περιοριστικοί παράγοντες. Το κλασικό στάδιο του εμπλουτισμού, πέραν του 

γενικού θρεπτικού υποστρώματος, περιλαμβάνει και έναν εμπλουτισμό με 

ειδικό εκλεκτικό υπόστρωμα για τον κάθε μικροοργανισμό. Τέτοια εκλεκτικά 

υποστρώματα πολύ συχνά επιτρέπουν την ανάπτυξη μη παθογόνων 

βακτηρίων, τα οποία όμως ανήκουν στο ίδιο είδος με τα παθογόνα βακτήρια 

που γίνεται προσπάθεια να ανιχνευθούν. Για παράδειγμα η καλλιέργεια
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δειγμάτων που προέρχονται από τρόφιμα σε εκλεκτικό υπόστρωμα για 

εντεροπαθογόνα του γένους Ε. coli ευνοεί την ανάπτυξη των φυσικών μη 

παθογόνων για τον άνθρωπο βακτηρίων του ίδιου γένους. Έτσι, είναι πολύ 

πιθανό να μην αναπτυχθεί και κατά συνέπεια να μην ανιχνευθεί το 

εντεροπαθογόνο βακτήριο. Με την IMS το πρόβλημα αυτό εξαλείφεται γιατί 

με την επιλογή κατάλληλων επιφανειακών επιτόπων που βρίσκονται μόνο στα 

παθογόνα βακτήρια για τον άνθρωπο, μπορούν να απομονωθούν μόνο τα 

βακτήρια αυτά.

5. Η μεταφορά των βακτηρίων με την IMS σε ένα όγκο που κυμαίνεται από 1-20 

μΐ και η ταυτόχρονη απομάκρυνση των περιοριστικών παραγόντων της Taq 

πολμεράσης αυξάνουν την ευαισθησία και την επαναληψιμότητα της 

μεθόδου. Επίσης, η IMS επιτρέπει την ευκολότερη τυποποίηση της μεθόδου. 

Με την IMS μπορεί να ληφθούν από ένα δείγμα ακόμα και μη ζωντανά 

κύτταρα, τα οποία όμως μπορεί να αποτελόσουν δυνητικό κίνδυνο για τη 

δημόσια υγεία. Τέτοιες περιπτώσεις έχουν καταγραφεί σε θερμικώς 

επεξεργασμένα τρόφιμα ή στα κατεψυγμένα τρόφιμα όπου πολλά κύτταρα 

παθογόνων μικροοργανισμών δε μπορούν να πολλαπλασιαστούν σε θρεπτικό 

υπόστρωμα, εξαιτίας της επεξεργασίας τους ή των ακραίων συνθηκών 

συντήρησης τους (Βαρζάκας και Αρβανιτογιάννης, 2006).

2.6. Κατευθυντήριες γραμμές για τη δειγματοληψία και την ανίχνευση 

ΓΤΟ

Στη σύσταση της Επιτροπής (2004/787/EC, L348/18/24.11.2004) σχετικά με 

τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για τη δειγματοληψία και την ανίχνευση ΓΤΟ 

και υλικών παραγόμενων από ΓΤΟ ως προϊόντων ή συστατικών προϊόντων, στο 

πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1830/2003, αναφέρονται οι μέθοδοι 

δειγματοληψίας και ανάλυσης προϊόντων που προέρχονται από ΓΤΟ.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η συντονισμένη εφαρμογή των επιθεωρήσεων 

και των μέτρων ελέγχου, στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1830/2003 προβλέπεται η απαίτηση να καθοριστούν τεχνικές κατευθυντήριες 

γραμμές σχετικά με τις δειγματοληψίες και την ανίχνευση των ΓΤΟ και των υλικών 

που παράγονται από ΓΤΟ (Βαρζάκας και Αρβανιτογιάννης, 2006).
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Η δειγματοληψία και η ανίχνευση πρέπει να εκτελούνται βάσει έγκυρων 

επιστημονικών και στατιστικών πρωτοκόλλων, ώστε να είναι δυνατή η ανίχνευση της 

παρουσίας ΓΤΟ ή υλικών παραγόμενων από ΓΤΟ με το απαιτούμενο επίπεδο 

εμπιστοσύνης (Βαρζάκας και Αρβανιτογιάννης, 2006).

2.7. Γενικές Αρχές

1. Για την εκπλήρωση των απαιτήσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του 

άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1830/2003, τα κράτη μέλη οφείλουν να 

λαμβάνουν υπόψη τα εξής:

α) το παρελθόν των φορέων διακίνησης ως προς τη συμμόρφωση προς τη σχετική 

νομοθεσία,

β) την αξιοπιστία των ελέγχων που έχουν εκτελέσει οι φορείς διακίνησης στο 

παρελθόν,

γ) τις περιπτώσεις που υπάρχει υποψία μη συμμόρφωσης,

δ) τη χρήση μέσων τα οποία είναι ανάλογα προς τους επιθυμητούς ειδικούς 

στόχους, καθώς επίσης τους κινδύνους και την αποκληθείσα εμπειρία.

2. Οι επίσημοι έλεγχοι διενεργούνται απροειδοποίητα, εκτός από τις περιπτώσεις 

όπου απαιτείται προηγούμενη κοινοποίηση στο φορέα διακίνησης.

3. Οι επίσημοι έλεγχοι διενεργούνται σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγής, 

κατεργασίας, αποθήκευσης και διανομής ΓΤΟ ή τροφίμων και ζωοτροφών που 

παράγονται από ΓΤΟ, καθώς και στο σημείο εισαγωγής.

4. Οι επίσημοι έλεγχοι διενεργούνται χωρίς να γίνεται διάκριση μεταξύ προϊόντων 

προς εξαγωγή εκτός της Κοινότητας και προϊόντων που προορίζονται για διάθεση 

στην αγορά της Κοινότητας.

5. Οι φορείς διακίνησης των οποίων τα προϊόντα υπόκεινται σε δειγματοληψία και 

ανάλυση μπορούν να ζητήσουν και δεύτερη γνωμοδότηση. Η άσκηση του 

δικαιώματος προσφυγής δεν αναιρεί, ωστόσο, την υποχρέωση των αρμοδίων 

αρχών για άμεση λήψη μέτρων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

6. Οι αρμόδιες αρχές προβλέπουν διαδικασίες που να εξασφαλίζουν δεόντως το 

δικαίωμα προσφυγής των φορέων διακίνησης. Πιο συγκεκριμένα, εξασφαλίζουν 

ότι οι φορείς διακίνησης έχουν την δυνατότητα να λάβουν επαρκή αριθμό αντι-
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δειγμάτων (δηλαδή δειγμάτων τα οποία είναι ταυτόσημα με τα επίσημα και 

παραμένουν στη διάθεση του φορέα), λαμβανομένων κάτω από αντίστοιχες 

συνθήκες (Βαρζάκας και Αρβανιτογιάννης, 2006).

2.8. Αναλυτικά πρωτόκολλα - Μέθοδοι ανάλυσης

1. Το Εργαστήριο Αναφοράς της ΕΕ που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

1829/2003, και τα εθνικά εργαστήρια του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εργαστηρίων ΓΤΟ 

«ENGL», θα εξακολουθήσουν να παρέχουν οδηγίες και βοήθεια για τις μεθόδους 

δοκιμασίας που εμπίπτουν στο πεδίο της παρούσας σύστασης (Βαρζάκας, 2006).

2. Εργαστηριακές Απαιτήσεις

Τα εργαστήρια των κρατών μελών που εκτελούν τις αναλύσεις σύμφωνα με 

την παρούσα σύσταση, πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 

ISO/IEC 17025/2000 ή να έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με ένα κατάλληλο σύστημα, 

και πρέπει να συμμετέχουν τακτικά σε συστήματα ελέγχου της επάρκειας, τα οποία 

να διοργανώνονται ή να συντονίζονται από εργαστήρια αναγνωρισμένα σε εθνικό ή 

διεθνές επίπεδο ή/και από διεθνείς οργανισμούς.

Τα τρόφιμα που υπόκεινται σε ανάλυση σύμφωνα με την παρούσα σύσταση, 

πρέπει να αποστέλλονται σε εργαστήρια που ανταποκρίνονται στις διατάξεις του 

άρθρου 3 της οδηγίας 93/99/ΕΟΚ.

Η αναλυτική εξέταση των δειγμάτων εκτελείται σύμφωνα με τις γενικές 

εργαστηριακές και διαδικαστικές απαιτήσεις που προβλέπονται στο σχέδιο του 

ευρωπαϊκού προτύπου ISO 24276:2002 (Βαρζάκας και Αρβανιτογιάννης, 2006).

3. Προετοιμασία των δειγμάτων προς ανάλυση

Κατά τη δειγματοληψία, καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να λαμβάνονται 

αντιπροσωπευτικά και ομογενή δείγματα, χωρίς δευτερογενή μόλυνση. Τα κράτη 

μέλη χρησιμοποιούν το σχέδιο ευρωπαϊκού προτύπου prEN ISO 24276:2002, το 

οποίο το οποίο υποδεικνύει στρατηγικές ad boc για τα ακόλουθα βήματα: 

ομογενοποίηση του εργαστηριακού δείγματος, μείωση του εργαστηριακού δείγματος 

σε δείγμα δοκιμασίας, προετοιμασία του δείγματος δοκιμασίας και παραλαβή του 

αναλυτικού στοιχείου στόχου (π.χ. αμινοξύ).
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Η προετοιμασία των δειγμάτων σπόρων προς σπορά γίνεται σύμφωνα με τους 

Διεθνείς Κανόνες ISTA για τις δοκιμασίες αυτών(Βαρζάκας και Αρβανιτογιάννης, 

2006).

4. Μέθοδοι παραλαβής

Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν επικυρωμένη μέθοδο παραλαβής DNA ή 

πρωτεΐνης όταν υπάρχει διαθέσιμη (Βαρζάκας και Αρβανιτογιάννης, 2006).

5. Αναλυτικές δοκιμασίες ελέγχου

Οι σημερινές επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις δεν επιτρέπουν την 

ανίχνευση όλων των ΓΤΟ που έχουν εγκριθεί για διάθεση στην αγορά, 

χρησιμοποιώντας μία ενιαία αναλυτική μέθοδο ελέγχου (Βαρζάκας και 

Αρβανιτογιάννης, 2006).

Η εξέλιξη τόσο της μεθοδολογίας ελέγχου, όσο και του αριθμού εγκεκριμένων 

ΓΤΟ στον κόσμο, είναι ιδιαίτερα ταχεία. Δεν είναι επομένως εφικτό να διατυπωθεί 

σύσταση για το πάγιο σύστημα ελέγχου (Βαρζάκας και Αρβανιτογιάννης, 2006).

Πολλές μέθοδοι ανάλυσης είναι σε θέση να παρέχουν εξίσου ικανοποιητικά 

αποτελέσματα. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί μία από τις ακόλουθες ή 

συνδυασμός τους:

a) γενικές ποσοτικές ή/και (ημι-)ποσοτικές μέθοδοι εξέτασης,

b) ποσοτικές ή/και (ημι-) ποσοτικές μέθοδοι, οι οποίες θα μπορούσαν να είναι 

ειδικές για συγκεκριμένο συμβάν, παρασκεύασμα ή γονίδιο (Βαρζάκας και 

Αρβανιτογιάννης, 2006).

Ορισμένες από τις μεθόδους είναι καταλληλότερες για την ανάλυση 

δειγμάτων σπόρων προς σπορά και κόκκων δημητριακών (π.χ. βιολογικοί 

προσδιορισμοί (φαινοτυπικός χαρακτήρας), ποιοτικές μέθοδοι, μέθοδοι βασισμένες 

σε ELISA ή σε δοκιμαστικές ταινίες (strip-tests)), παρά για τον έλεγχο τελικών 

τροφίμων (π.χ. ποσοτικές μέθοδοι με PCR) (Βαρζάκας και Αρβανιτογιάννης, 2006).

Αναγνωρίζεται ότι τα αποτελέσματα των μεθόδων που βασίζονται στο DNA 

και τις πρωτεΐνες καθώς και οι βιολογικές δοκιμασίες, ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ 

τους σε κάποιο βαθμό. Είναι επομένως ιδιαίτερα σημαντικό να περιγράφει με 

σαφήνεια η μεθοδολογία λήψης των αποτελεσμάτων, ώστε να είναι δυνατή η ορθή
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ερμηνεία τους. Το Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς, μαζί με το ENGL, θα παρέχουν 

οδηγίες σχετικά με το θέμα αυτό (Βαρζάκας και Αρβανιτογιάννης, 2006).

Όπου είναι δυνατόν, τα εργαστήρια χρησιμοποιούν μέθοδο η οποία θα έχει 

επικυρωθεί σύμφωνα προς τα αναγνωρισμένα κριτήρια (π.χ. ISO 5735-1/1994, ISO 

5725 ή εναρμονισμένα πρωτόκολλα IUPAC), και, όπου επίσης είναι δυνατόν, η 

ανάλυση πρέπει να περιλαμβάνει τη χρήση πιστοποιημένου υλικού αναφοράς 

(Βαρζάκας και Αρβανιτογιάννης, 2006).

Συνίσταται να χρησιμοποιούνται πρωτόκολλα κατάλληλα για το εύρος των 

τιμών περιεκτικότητας σε ΓΤΟ για το οποίο έχει επικυρωθεί η μέθοδος, και σε 

σύνδεση με τις αναφερόμενες μήτρες (η μέθοδος fit for purpose κατάλληλη για το 

σκοπό της) (Βαρζάκας και Αρβανιτογιάννης, 2006).

Ενημερωμένος κατάλογος των επικυρωμένων μεθόδων αναφέρεται στον Codex 

Alimentarius. Τα ακόλουθα έγγραφα είναι χρήσιμα για γενική ενημέρωση:

α) Quantitative nucleic acid based methods (Ποσοτικές μέθοδοι βασισμένες σε 

αμινοξέα),

β) Protein based methods (Μέθοδοι βασισμένες σε πρωτεΐνες),

γ) Qualitative nucleic acid based methods (Ποιοτικές μέθοδοι βασιζόμενες σε 

αμινοξέα) (Βαρζάκας και Αρβανιτογιάννης, 2006).

6. Έλλειψη επικυρωμένων μεθόδων ανίχνευσης

Εάν προκόψουν καταστάσεις για τις οποίες είτε δεν υπάρχουν επικυρωμένες 

μέθοδοι, είτε δεν έχει αποδειχτεί ότι η απόδοση της μεθόδου ικανοποιεί τις αναγκαίες 

απαιτήσεις, τα κράτη μέλη εκτελούν τουλάχιστον μία εσωτερική επικύρωση της 

μεθόδου ανίχνευσης, σύμφωνα προς τα διεθνώς αναγνωρισμένα κριτήρια. Για 

παρόμοια επικύρωση, όπου αρμόζει, η επίδοση της, μεθόδου συγκρίνεται με τις 

απαιτήσεις επίδοσης μεθόδου τις οποίες συνιστά το ENGL, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η καταλληλότητα της μεθόδου για τον σκοπό για τον οποίο 

προορίζεται, όπως περιγράφεται στο έγγραφο «Definition of minimum performance 

requirements for analytical methods of GMO testing» (Βαρζάκας και 

Αρβανιτογιάννης, 2006).

Όταν δεν υπάρχει διαθέσιμη επικυρωμένη μέθοδος για μία συγκεκριμένη προς 

ανάλυση μήτρα, ή για την εφαρμοζόμενη τιμή κατωφλιού, συνίσταται να επιλέγεται
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μία από τη βάση δεδομένων που να προσεγγίζει περισσότερο τη μέθοδο επιλογής 

(Βαρζάκας και Αρβανιτογιάννης, 2006).

7. Ερμηνεία των αποτελεσμάτων των αναλύσεων

Συνίσταται να ερμηνεύονται τα αποτελέσματα σύμφωνα με τις οδηγίες που 

περιέχονται στο σχέδιο ευρωπαϊκού προτύπου prEN ISO 24276:2002.

Ένα προς ανάλυση δείγμα θεωρείται αντιπροσωπευτικό του συνολικού 

φορτίου ή παρτίδας και είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί για το χαρακτηρισμό του 

συνόλου, μόνο όταν η λήψη του γίνεται σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες. Κατά 

την ανάλυση ενός δείγματος, τα σφάλματα που εμπεριέχονται στο αποτέλεσμα 

αφορούν στη δειγματοληψία, το χειρισμό του δείγματος και την αναλυτική μέθοδο 

που εφαρμόζεται. Θεωρώντας ότι τα δύο τελευταία εμπίπτουν σε μία διαδικασία 

ρουτίνας και ελαχιστοποιούνται μέσω της εμπειρίας εξειδικευμένων εργαστηρίων και 

αναλυτών, η δειγματοληψία είναι εκείνη που καθορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό την 

ακρίβεια και επαναληψιμότητα του αποτελέσματος της ανάλυσης. Ο αριθμός των 

επιμέρους δειγμάτων που λαμβάνονται από μία παρτίδα είναι συνάρτηση του 

μεγέθους, αλλά και του τρόπου κατανομής της, ενώ ο όγκος του δείγματος καθορίζει 

σε μεγάλο βαθμό την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της ανάλυσης. Είναι 

απαραίτητο το συνολικό δείγμα μιας παρτίδας να είναι αντιπροσωπευτικό αυτής. Οι 

σύγχρονες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση γενετικά 

τροποποιημένων οργανισμών μπορεί να έχουν πολύ μεγάλη ευαισθησία, το όριο 

ανίχνευσης συχνά φτάνει το 0,1%, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο την πιθανότητα 

ψευδώς θετικού αποτελέσματος της ανάλυσης, αλλά και αποτελέσματος χαμηλότερου 

ποσοστού από το αληθές, αν γενετικά τροποποιημένο υλικό αναμιχθεί με μη γενετικά 

τροποποιημένο. Συνεπώς, η επίδειξη μεγάλης προσοχής και τήρησης των κανόνων 

για αποφυγή επιμολύνσεων κατά την εκτέλεση της δειγματοληψίας, είναι 

αναγκαιότητα και προϋπόθεση για την αξιοπιστία της ανάλυσης που ακολουθεί 

(Βαρζάκας και Αρβανιτογιάννης, 2006).

Όλα αυτά τα πρωτόκολλα δειγματοληψίας που αναφέρθηκαν είναι σύνθετα 

και μη πρακτικά και δεν βοηθούν στο προσδιορισμό παραγόντων όπως η 

αβεβαιότητα της δειγματοληψίας (Βαρζάκας και Αρβανιτογιάννης, 2006).

Επίσης, θα πρέπει να αναφερθεί η πρόταση της έκφρασης των ποσοστών των 

ορίων ανοχής σε αριθμό αντιγράφων τροποποιημένου DNA προς αριθμό αντιγράφων
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ειδικής αλληλουχίας του εξεταζόμενου είδους, βάσει απλοειδών γονιδιωμάτων. 

Μέχρι τώρα όμως γινόταν χρήση του ποσοστού βάρος/βάρος το οποίο δε συμπίπτει 

πάντα με την πρόταση αυτή της σύστασης, ειδικά στην περίπτωση των σπόρων

Ακολουθεί κατάλογος επικυρωμένων μεθόδων όπως έχει συνταχθεί από το 

Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς (http://biotech.irc.it/methodsdatabase.htm).

Πίνακας Γ.4: Α νοσοπροσδιορισμός για ανίχνευση και ημιποσοτικοποίηση ΓΤ σόγιας (Βαρζάκας 
και Αρβανιτογιάννης, 2006). _________________ _______________ _______________ ________________

Υλικό

Εγκεκριμένοι 

ΓΤΟ που είναι 

ανιχνεύσιμοι

ΓΤ

συγκεντρώ σεις
Αντίσω μα Στόχος

Συντονιστής

(παραπομπή)

Αποξηρα- GTS-40-30-2 0%, 0,5% , 1%, Α ντίσωμα σε Πρωτεΐνη JRC, Italy

μενη (Roundup Replay 2% CP4 EPSPS ανθεκτική σε (Lipp et al.,

σκόνη Soybean) ζιζανιοκτόνο 1999)

σόγιας (Rounduap

Repaly)

Πίνακας Γ5: Ποιοτικές μέθοδοι PCR για ανίχνευση τροφίμω ν που περιέχουν σόγια (Βαρζάκας
και Α ρβανιτογιάννης, 2006).

Υλικό
Εγκεκριμένοι ΓΤΟ  

που είναι ανιχνεύσιμοι

ΓΤ

συγκεντρώ σεις
Στόχος

Συντονιστής

(παραπομπή)

Σογιάλευρο

Σόγια

GTS 40-3-2 (Roundup 

ready soubean)

0%, 0,1% , 0,5%  

2%, 0,1% , 100%

Προαγωγέας 35S, 

κατάλληλη 

ακολουθία nos

JRC, Italy (Lipp 

é ta l.,  1999) 

BgVV, Germany

Σογιά

λευρο

GTS 40-3-2 (Roundup 

ready soubean)

0%, 0,1% , 0,5% , 

2%

Γονίδιο peps με 

ανθεκτικότητα σε 

ζιζανοκτονία

DM IF-GEN,

1999

Επεξεργασ

μένα

τρόφιμα:

Οξινισμένα

σπέρματα

σόγιας

GTS 40-3-2 (Roundup 

ready soubean)

0%, 2%, 100% 

0%, 2%, 10%

Προγωγέας 35S, 

κατάλληλη 

ακολουθία nos

JRC, Italy (Lipp 

et al., 2001)
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Πίνακας Γ.6: Ποιοτικές μέθοδοι PCR για ανίχνευση τροφίμων που περιέχουν σόγια και
αραβόσιτο (Βαρζάκας και Αρβανιτογιάννης, 2006). _______________ _____

Υλικό
Εγκεκριμένοι ΓΤΟ  που  

είναι ανιχνεύσιμοι

ΓΤ

συγκεντρώ σεις
Στόχος

Συντονιστής

(παραπομπή)

Επεξεργασμέ 

να  τρόφιμα: 

παιδικές 

τροφές, 

μπισκότα

Bt-176

GTS-40-30-2 (Roundup 

Replay Soybean)

0% , 2% , 100%, 

0%, 2% , 10%

Π ροαγωγέας 35S, 

καταληκτική 

ακολουθία nos 

(για τη σόγια 

μόνο)

JRC, Italy (Lipp 

é ta l.,  1999)

Π ίνακας Γ .7 : Real- tim e PCR για ποσοτικοποίηση ΓΤΟ σε τρόφιμα που περιέχουν σόγια
(Βαρζάκας και Α ρβανιτογιάννης, 2006

Υλικό
Εγκεκριμένοι ΓΤΟ  που  

είναι ανιχνεύσιμοι

ΓΤ

συγκεντρώ σεις
Στόχος

Συντονιστής

(παραπομπή)

Αλεύρι

σόγιας

GTS-40-30-2 (Roundup 

Replay Soybean)

0,7% , 1%, 1,4%, 

1,8%, 3%
Προαγωγέας 35S

BAG, Switzerland 

(Pauli et al., 2001)
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Π ίνακας Γ.8: Real-tim e PC R  για ποσοτικοποίηση ΓΤΟ σόγιας (Βαρζάκας και Α ρβανιτογιάννης, 
2006).________ ________________________ ι________ _̂________ ____________________ _________________

Υλικό

Εγκεκριμένοι ΓΤΟ  

που είναι 

ανιχνεύσιμοι

ΓΤ

συγκεντρώ σεις
Στόχος

Συντονιστής

(παραπομπή)

Σόγια και 

απολεπισμένη 

φυτική 

πρωτεΐνη

GTS-40-30-2 

(Roundup Replay 

Soybean)

0,1% , 0,5%, 

1%, 2% , 5%

Γ ονίδιο

ανθεκτικότητας σε 

ζιζανιοκτόνο 

(Rounduap 

Repaly)

BgVV,

Germ any (EU 

Tender Report 

2000)

Σογιάλευρο

GTS-40-30-2 

(Roundup Replay 

Soybean)

0,7% , 1%, 

1,4%, 1,8%, 3%

CP4 EPSPS 

διαγονίδιο

BAG,

Switzerland 

(Pauli et al., 

2001)

Σπόροι

σόγιας

GTS-40-30-2 

(Roundup Replay 

Soybean)

0%, 0,1% , 

0,5% , 1%, 5%, 

10%

Διασταύρωση 

μεταξύ Petunia 

hybrida C TP και 

CP4 EPSPS 

αλληλουχία

NFRI, Japan 

(Shindo et al., 

2002)

Π ίνακας Γ. 9: Α νοσοπροσδιορισμός για ανίχνευση και ημιποσοτικοποίηση ΓΤ αραβοσίτου
(Βαρζάκας και Α ρβανιτογιάννης, 2006).

Υλικό

Εγκεκριμένοι 

ΓΤΟ  που είναι 

ανιχνεύσιμοι

ΓΤ

συγκεντρώ σεις
Αντίσωμα Στόχος

Συντονιστής

(παραπομπή)

Α ραβοσι

τάλευρο
Μ ΟΝ 8 10

0%, 0,3% , 0,5%  

0,75% , 1%, 1,25%

Αντίσωμα 

σε crylAb

Πρωτεΐνη 

ανθεκτική σε 

έντομα

AACC, USA 

(Stave et al., 

2000)
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Πίνακας Γ. 10: Ποσοτικές μέθοδοι PCR για ανίχνευση τροφίμων που περιέχουν αραβόσιτο
(Βαρζάκας και Αρβανιτογιάννης 2006)._______________ ________________________

Υλικό

Εγκεκριμένοι ΓΤΟ  

που είναι 

ανιχνεύσιμοι

ΓΤ

συγκεντρώ σεις
Στόχος

Συντονιστής

(παραπομπή)

Α ραβοσιτά

λευρο
Bt-176

0%, 0,1% , 0,5%, 

2%
35S Προαγωγέας

JRC, Italy (Lipp 

e ta l.,  1999)

Α ραβοσιτά

λευρο

Bt-176 (construct- 

specific)

0%, 0,1% , 0,5% , 

2%

Επικάλυψη 

μεταξύ CDPK 

εκκινητή και 

γονιδίου crylAb 

ανθεκτικού στα 

έντομα

DM IF-GEN,

1999

Σπόροι

αραβοσίτου

Γεύμα

αραβοσίτου

Bt-176 (construct- 

specific)
0%, 100%, 0,1%

Επικάλυψη 

μεταξύ CDPK 

εκκινητή και 

γονιδίου crylAb 

ανθεκτικού στα 

έντομα

BgVV, Germany

Σπόροι

αραβοσίτου

Bt-11 (construct- 

specific)
0%, 100%

Τ μήμαδιασταύρω 

-σης μεταξύ 1S- 

ιντρονίου 2 

(IV S2) και 

γονιδίου pat

BgVV, Germ any

Γεύμα

αραβοσίτου

T25 (construct- 

specific)
0%, 0,1% , 1%

CaM V 35S 

καταλη-κτική 

ακολουθία και pat 

γονίδιο

BgVV, Germ any

Γεύμα

αραβοσίτου

M ON8 10 (event 

specific)
0%, 0,1% , 1%

Ακραίο τμήμα 

που καλύπτει το 

γενωμικό DNA 

αραβοσίτου και 

τον προαγωγέα 

CaM V

BgVV, Germ any

Επεξερ/μένα Bt-176 0%, 2%, 100% Προαγωγέας 35S JRC, Italy (Lipp)
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Πίνακας Γ.11: Real-time PCR μέθοδος για ποσοτικοποίηση ΓΤ αραβοσίτου (Βαρζάκας και
Αρβανιτογιάννης, 2006).

Υλικό
Εγκεκριμένοι Γ Τ Ο  που  

είναι ανιχνεύσιμοι

ΓΤ

συγκεντρώ σεις
Στόχος

Συντονιστής

(παραπομπή)

Α ραβοσιτά

λευρο

Bt-176 (construct 

specific)

0,1% , 0,5% , 1%, 

2%

Επικάλυψη 

μεταξύ CDPK 

εκκινητή και 

γονιδίου ανθε- 

κτικότητας σε 

έντομα crylAb

Bg VV, Germany, 

(Broil et all, in 

preperetion).

Σπόροι

αραβοσίτου
Bt-176

0%, 0,1% , 0,5%, 

1%, 5%, 10%

crylAb συνθετικό 

γονίδιο και CaM V 

35S ληκτική 

ακολουθία

NFRI, Japan 

(Shndo et al., 

2002)

Σπόροι

αραβοσίτου
Bt 11 (construct specific)

0%, 0,1% , 0,5%, 

1%, 5%, 10%

INVSS ιντρόνιο 

από γονίδιο 

αλκοολικής 

δεϋδρογονάσης 

αραβοσίτου 1 

(a d h l- lS )  και 

συνθετικό γονίδιο 

crylAb

NFRI, Japan 

(Shndo et al., 

2002)

Σπόροι

αραβοσίτου
T  25 (construct specific)

0%, 0,1% , 0,5%, 

1%, 5%, 10%

Pat γονίδιο και 

CaM V 35S 

καταληκτική 

ακολουθία

NFRI, Japan 

(Shndo et al., 

2002)

Σπόροι

αραβοσίτου

M ON8 10 (construct 

specific)

0%, 0,1% , 0,5%, 

1%, 5%, 10%

Ν.1 ιντρόνιο 

γονίδιο hsp70 

αραβοσίτου και 

συνθετικό γονίδιο 

crylAb

NFRI, Japan 

(Shndo et al., 

2002)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ3- Καταναλωτές και το μέλλον των ΓΤΟ

3.1. Τα πιστεύω των καταναλωτών ενάντια στα ΓΤΟ

Η γενετική μηχανική χρησιμοποιείται επί χρόνια στην παραγωγή 

καταναλωτικών αγαθών, όπως φαρμακευτικά προϊόντα και απορρυπαντικά. Ενώ οι 

καταναλωτές δεν δίνουν σημασία σε αυτές της εφαρμογές, η εφαρμογή της γενετικής 

μηχανικής στην παραγωγή τροφίμων αντιμετωπίζεται με μεγάλη δυσπιστία από 

αυτούς. Σήμερα η βιοτεχνολογία αναπτύσσεται σε ένα περιβάλλον όπου οι ανησυχίες 

του κοινού για την ασφάλεια και την περιβαλλοντική προστασία είναι διαρκώς 

αυξανόμενες. Οι επιστημονικοί ισχυρισμοί σχετικά με τα βιοτεχνολογικά 

πλεονεκτήματα όσον αφορά τα κοινωνικά οφέλη, δεν γίνονται αποδεκτοί χωρίς 

κριτική. Τα θέματα ηθικής που έχουν προκόψει από τις προβλεπόμενες αλλαγές λόγω 

των εφαρμογών της βιοτεχνολογίας στην καθημερινή ζωή, μπορεί να οδηγήσουν σε 

απορυθμία υιοθέτησης των νέων τεχνολογιών. Ερωτήσεις μπορεί να προκόψουν 

αναφορικά με τους κινδύνους που αυτές οι αλλαγές συνεπάγονται, παρόλο που 

ενδέχεται οι ανησυχίες αυτές να έχουν μικρότερη επίδραση από τα αναμενόμενα 

οφέλη (Αρβανιτογιάννης και Κρυστάλλης, 2005).

Οι προσπάθειες εισαγωγής ΓΤ τροφίμων στην αγορά πρέπει να συνοδεύονται 

από σχολαστική ανάλυση των διαδικασιών αξιολόγησης καταναλωτών για ΓΤ 

προϊόντα. Οι διακυμάνσεις στα «πιστεύω» των καταναλωτών όσον αφορά την 

βιοτεχνολογία, είναι αναγκαίο να ληφθούν υπ’όψιν από τους πολιτικούς που 

παίρνουν αποφάσεις για να προβλέψουν πιθανά προβλήματα αποδοχής της 

βιοτεχνολογίας και να μελετήσουν τις ανησυχίες των καταναλωτών σε σχέση με την 

ανάπτυξη νεοφανών προϊόντων (Αρβανιτογιάννης και Κρυστάλλης, 2005).

Οι καταναλωτές θα είναι οι τελικοί κριτές της επιτυχίας αυτών των νέων 

προϊόντων που έχουν παραχθεί από την αγροτική βιοτεχνολογία (Saba & Vassalo, 

2002), ενώ υπάρχουν ερωτήματα για το εάν περεταίρω τεχνολογικές επεξεργασίες 

είναι αναγκαίες ή προσδίδουν μεγαλύτερα οφέλη, ειδικά όταν θεωρείται ότι υπάρχουν 

σοβαρές επιπτώσεις στην ασφάλεια των τροφίμων και την περιβαλλοντική προστασία 

(Saba et al., 1998, Saba et al., 2000, Hoban 1996a).

Ο τρόπος με τον οποίο οι χώρες αντιμετωπίζουν τα ΓΤ τρόφιμα διαφέρει 

σημαντικά. Οι Αμερικάνοι και οι Καναδοί καταναλωτές ευνοούν περισσότερο αυτά 

τα προϊόντα από ότι οι Ευρωπαίοι, ενώ οι Ιάπωνες βρίσκονται κάπου στη μέση 

(Gaskell et al., 1998). Είναι εκπληκτικό το ότι η ήδη αρνητική στάση των Ευρωπαίων
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καταναλωτών στα ΓΤ τρόφιμα ενισχύθηκε περισσότερο από το 1996 έως το 1999 

(Gaskell et al., 2000), σε αντίθεση με τους Καναδούς, οι οποίοι ζητούν περισσότερες 

πληροφορίες για αυτά (Magnusson & Hursti, 2002). Στην ΕΕ οι Σκανδιναβοί, και πιο 

ειδικά οι Σουηδοί, είναι σκεπτικοί και αρνητικοί στα ΓΤ τρόφιμα. Μεταξύ των δύο 

φύλων, οι γυναίκες παρουσιάστηκαν λιγότερο πρόθυμες να δοκιμάσουν τα νέα αυτά 

ΓΤ τρόφιμα (Magnusson & Hursti, 2002).

Στη χώρα μας πολλές Μη κυβερνητικές Οργανώσεις Επιστημονικοί φορείς 

(π.χ. Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης), η ΠΑΣΕΓΕΣ, εκπρόσωποι Αγροτικών και 

Γεωργικών Οργανώσεων, όπως και εκπρόσωποι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 

εκφράζουν καθημερινά την αντίθεσή τους στην είσοδο Γενετικά Τροποποιημένων 

Οργανισμών (Γ.Τ.Ο.) στην Ελλάδα, είτε για καλλιέργεια, είτε ως προϊόντα 

διατροφής. Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Καταναλωτών (INKA), οι Έλληνες 

ανησυχούν στην συντριπτική τους πλειοψηφία (89%) για τα ΓΤ τρόφιμα ενώ κατά τη 

ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2003 - Παγκόσμια Ημέρα 

Διατροφής - στα πλαίσια ανοιχτής συγκέντρωσης για την ανάδειξη των περισσότερο 

αντιπροσωπευτικών προβλημάτων στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων, τα ΓΤ 

τρόφιμα αναδείχθηκε ως το ποιο σημαντικό πρόβλημα (1519 ψήφοι σε σύνολο 2553)

Παντού στην Ευρώπη αλλά και στη χώρα μας, αγρότες, καταναλωτές, 

κοινότητες, περιφέρειες αναλαμβάνουν την ευθύνη να προασπίσουν της τοπικές τους 

κοινωνίες από τους κινδύνους που ενέχουν τα τροποποιημένα για την υγεία, την 

οικονομία και το περιβάλλον. Μετά από τα πρόσφατα διατροφικά σκάνδαλα, οι 

αγρότες ανακηρύσσουν τις περιοχές τους σε ζώνες ελεύθερες από τροποποιημένα. 

Στη χώρα μας, σαράντα νομαρχίες έχουν ήδη ανακηρύξει τις περιοχές τους σε ζώνες 

ελεύθερες από τα τροποποιημένα (Βαρζάκας και Αρβανιτογιάννης, 2006).

Στην Ευρώπη, όλες οι δημοσκοπήσεις που αφορούν τη γνώμη των 

καταναλωτών για τα ΓΤ καταδεικνύουν μία συνεχή και επίμονη άρνηση των 

Ευρωπαίων να τα καταναλώνουν. Η ευαισθησία των καταναλωτών ήταν ιδιαίτερα 

υψηλή από το 1996, όταν άρχισαν οι πρώτες μαζικές εισαγωγές ΓΤ προϊόντων στην 

Ευρώπη. Το αίτημα των καταναλωτών για προϊόντα απαλλαγμένα από ΓΤΟ οδήγησε 

στις βιομηχανίες τροφίμων να αποφεύγουν τα ΓΤ συστατικά στα προϊόντα τους. 

Μέχρι στιγμής, με ελάχιστες εξαιρέσεις, στην πλειοψηφία τους δεν υπάρχουν ΓΤ 

προϊόντα στα ράφια υπεραγορών (Βαρζάκας και Αρβανιτογιάννης, 2006).

Η Ελλάδα εισάγει 500.000 τόνους μεταλλαγμένης σόγιας κάθε χρόνο που 

προορίζεται για ζωοτροφές. Στην Ελλάδα, το 93,3% των πολιτών δε θέλει να
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καταναλώνει τροποποιημένα ενώ το 85% δηλώνει ότι δε θα αγόραζε αυγά από κότες 

που έχουν τραφεί με τροποποιημένους οργανισμούς. Η προσέγγιση αυτή όμως 

έρχεται σε αντίθεση με την Κοινότητα που έχει ανοίξει τους δρόμους για την έγκριση 

και την κυκλοφορία νέων προϊόντων στην αγορά (Βαρζάκας και Αρβανιτογιάννης, 

2006).

Άλλα αποτελέσματα του Ευρωβαρόμετρου δείχνουν ότι το 94,6% των 

Ευρωπαίων θέλει να έχει το δικαίωμα επιλογής όσον αφορά τα ΓΤ τρόφιμα, το 85,9% 

ζητά περισσότερη ενημέρωση, το 71% απορρίπτει αυτά τα τρόφιμα ενώ το 59,4% 

θεωρεί ότι οι ΓΤΟ μπορεί να επιδράσουν αρνητικά στο περιβάλλον (Βαρζάκας και 

Αρβανιτογιάννης, 2006).

> Το 2002, περισσότεροι από 65% των Ευρωπαίων δε θα αγόραζαν

τροποποιημένα τρόφιμα, ακόμα και αν ήταν πιο φθηνά.

(http://europa.eu.int/comm/public opinion/archives/eb/ebs 177 en.pdf).

> Πάνω από το 70% των Ευρωπαίων δε θέλει να καταναλώνει ΓΤ τρόφιμα και 

το 94% απαιτεί δικαίωμα στην επιλογή.

(http://europa.eu.int/comm/reserch/press/2001 /pr0612en-report.pdf).

> Τον Ιανουάριο του 2004, 80% των Γάλλων πίστευε ότι οι αγρότες δεν πρέπει 

να καλλιεργήσουν ΓΤ και το 76% ήταν αντίθετο σε αυτά. 

(http://www.60millions-

mag.com/page/bases.ll actualités. 14 les agriculteurs juges par les consom 

mateurs./#sondageT

> Τον Ιανουάριο του 2004, το 66% των Γάλλων αγροτών δεν αισθανόταν ούτε 

έτοιμο ούτε διατεθειμένο να καλλιεργήσει ΓΤ και το 78% ήταν αντίθετο στη 

χρήση τροποποιημένων οργανισμών.

(http://www.bva.fr/new/agricu1teurs%20environnement%20040212PDF').

> Το 2003, το 83% των Βρετανών ήταν αντίθετο στα ΓΤ. (http://www.i- 

sis.org.uk/PublicSavNo.phpT

> Το 2003 το 81% των Γερμανών ήταν αντίθετο στα ΓΤ τρόφιμα και 71% 

απέρριπτε τα προϊόντα (κρέας, αυγά, γάλα, κπλ) που έρχονται από ζώα που 

ετράφηκαν με ΓΤ. (http://www.dw- 

world.de/german/0.3367.1575 A 993206,00html.

http ://greenpeace. or g/deutschland/?page=7deutschland/ facten/einkaufsnetz/T
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> To 2002, 7 στους 10 Γερμανούς αγρότες αντιτίθενται στη χρήση ΓΤΟ.

(Ίlttp://www■greenpeace.org/deutschl·and/pe/gentechnick/bauem-wollen-keine-

gentechnik. http://www.zs-l.de/gmo/downloads/umfrage landwirte.pdf).

3.2. Μελλοντικές προοπτικές

Η χρήση των ΓΤΟ θέτει πολλά ερωτήματα για την ηθική της τεχνολογίας, την 

ισορροπία των κινδύνων στην κοινωνία, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη 

αποφάσεων και την καταλληλότητα χρήσης ερασιτεχνιών σε τομείς άμεσα 

συνδεδεμένους με την υγεία (Atkinson, 1998). Αν και η χρήση των ΓΤ φυτών 

εμφανίζει μια υποσχόμενη πορεία εκτός των επικείμενων διατροφικών κρίσεων εν 

όψει της έκρηξης του παγκόσμιου πληθυσμού, ειδικά σε χώρες Τρίτου Κόσμου, δε 

φαίνονται να υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα πέραν της αμφισβήτησης για τις 

μακροχρόνιες επιδράσεις της γενετικής μηχανικής. Υπάρχουν ακόμη πολλά βασικά 

ερωτήματα αναπάντητα όπως: (Βαρζάκας και Αρβανιτογιάννης, 2006).

1. Θα αναπτύξουν οι άνθρωποι αλλεργικές αντιδράσεις στις διαγονιδιακές 

πρωτεΐνες που παράγονται από την γενετική μηχανική;

2. Η οριζόντια μεταφορά των γενετικών υλικών θα έχει αρνητική επίδραση στα 

οικοσυστήματα;

3. Θα αναπτυχθεί κάποιο καινούριο μολυσματικό παθογόνο από τη μεταφορά και 

το μετασχηματισμό του μικροβιακού DNA που είναι διαθέσιμο μέσω της 

γενετικής μηχανικής;

4. Θα μπορούν οι άνθρωποι να κάνουν τις σωστές ηθικές επιλογές ώστε όλη η 

ανθρωπότητα να μοιραστεί τα πιθανά οφέλη της γενετικής μηχανικής;

Είναι σαφές ότι τέτοιες απαντήσεις θα δοθούν στο προσεχές μέλλον ενώ η ΓΤ 

παραγωγή θα συνεχίζει να αυξάνεται εκθετικά σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς 

και η Αργεντινή και πιο πρόσφατα η Κίνα, όπως έχει αναφερθεί στις σχετικές 

στατιστικές. Αν και τα κράτη της ΕΕ αρχικά χαρακτηρίζονταν από σκεπτικισμό, 

κάτι που αντικατοπτρίζονταν σε μια σειρά Ευρωπαϊκών οδηγιών, έχει υπάρξει μία 

αλλαγή στις τελευταίες οδηγίες και κανονισμούς όπως Καν. (EC) No 641/2004 και 

EU 2004/657/EC, σχετικά με την άδεια κυκλοφορίας εισαγωγής γλυκού αραβοσίτου 

από ΓΤ αραβόσιτο γραμμή B ill, ως νεοφανές τρόφιμο ή νεοφανές συστατικό 

τροφίμου. Αυτές οι νέες οδηγίες μπορούν να θεωρηθούν ως προσπάθεια 

«συμφιλίωσης» και συμπόρευσης της ΕΕ με τις ΗΠΑ και τον Καναδά vis a vis της 

παραγωγής και κατανάλωσης των ΓΤ τροφίμων. Η περαιτέρω έρευνα θα εστιασθεί
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στα παρακάτω επίπεδα: Πλασμίδια που αντιγράφονται από μόνα τους (EBV), 

συγχρονισμένα με σωματική κυτταρική διαίρεση, με χρωμοσωμική ολοκλήρωση με 

τρανσποζόνια και σήματα εντοπισμού πυρήνων συζευγμένα με λιπίδια, πολυμερή ή 

το ίδιο το DNA (www.shef.ac.uk/content/l/c6/Ql/42/04/TRANSFEC.pdf).

Οι μελλοντικές προοπτικές των νέων ΓΤ τροφίμων θα εμφανίζουν 

ανθεκτικότητα σε έντομα σε διάφορα προϊόντα όπως ρύζι, σόγια, ελαιοκράμβη, 

μελιτζάνες, σταφύλι. Ανθεκτικότητα σε βελτιωμένες αγρονομικές ιδιότητες, 

βελτίωση διατροφικής αξίας, ιδιότητες που σχετίζονται με την επεξεργασία 

(Βαρζάκας και Αρβανιτογιάννης, 2006).

Στην μπίρα , γενετικά τροποποιημένες ζύμες ικανές να ζυμώνουν μεγαλύτερο 

εύρος σακχάρων, με διαφορετικές ικανότητες κροκίδωσης, με ικανότητα μείωσης του 

χρόνου ωρίμανσης της μπίρας (Βαρζάκας και Αρβανιτογιάννης, 2006).
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Στόχος της παρόντος εγχειριδίου ήταν να αναφέρω, να καταγράψω, να 

συγκρίνω και να δώσω τρόπους εφαρμογής των μεθόδων ποιοτικού ελέγχου που 

χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της ποιότητας σε τρόφιμα φυτικής προέλευσης.

Στο πλαίσιο αυτής της εργασίας αναφέρθηκαν πολλές μέθοδοι που μπορούν 

να κατηγοριοποιηθούν με βάση το χρόνο που απαιτείται για την διεξαγωγή τους 

(χρονοβόρες και ταχείες μέθοδοι), με βάση το κόστος (ακριβές και πιο οικονομικές 

μέθοδοι), αλλά και με βάση το επίπεδο δυσκολίας (εύκολες και πολύπλοκες μέθοδοι).

Το παρόν εγχειρίδιο με δυσκόλεψε αρκετά, διότι δεν υπάρχει επαρκής 

βιβλιογραφία (ελληνική και ξενόγλωσση) που να έχει ως αντικείμενο τον ποιοτικό 

έλεγχο σε τρόφιμα φυτικής προέλευσης.

Ο τομέας του Ποιοτικού Ελέγχου συνεχώς αναπτύσσεται και εξελίσσεται. 

Καθημερινά εφευρίσκονται καινούριες μέθοδοι και καινοτομίες ποιοτικού ελέγχου 

που σαν σκοπό έχουν να εκπληρώνουν τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των 

Ποιοτικών Ελεγκτών με στόχο την δημιουργία πιο ποιοτικών και ασφαλών 

προϊόντων φυτικής προέλευσης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι νέες αυτές μέθοδοι 

παύουν να στηρίζονται στις κλασικές μεθόδους ποιοτικού ελέγχου τις οποίες 

αναφέρω και αναλύω.

Όσον αφορά τις μεθόδους ποιοτικού ελέγχου έστιασα πάνω στα άλευρα με 

σκοπό να δοθούν οι απαραίτητες κατευθυντήριες γραμμές για τον ποιοτικό έλεγχο και 

στα υπόλοιπα προϊόντα φυτικής προέλευσης.

Όσον αφορά τα Γενετικά Τροποποιημένα Τρόφιμα ως παράδειγμα αναφέρω 

τον αραβόσιτο, καθώς η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για την σόγια και άλλα 

προϊόντα.

Ευελπιστώ αυτή η εργασία και η βιβλιογραφία που χρησιμοποίησα και 

παραθέτω να φανεί χρήσιμος οδηγός στο μέλλον, για άλλους ερευνητές του ίδιου 

αντικειμένου. Πιστεύω ότι η καταγραφή των μεθόδων ποιοτικού ελέγχου σε ένα 

εγχειρίδιο ήταν αναγκαία.
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