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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ασφάλεια των τροφίμων καθώς και η υγιεινή τους είναι πολύ σημαντική γιατί 

έχει ιδιαίτερη σημασία για τους παραγωγούς της βιομηχανίας τροφίμων και σαφώς 

άμεση σχέση με την υγεία του καταναλωτή. Καμιά βιομηχανία δεν επιθυμεί να παράγει 

και να πωλεί προϊόντα που μπορεί να προκαλέσουν ασθένεια ή χειρότερα τον θάνατο 

στους καταναλωτές. Είναι λοιπόν πολύ σημαντική η διασφάλιση της ασφάλειας του 

τροφίμου σε όλα τα επίπεδα, από το χωράφι μέχρι τον καταναλωτή. Έτσι ένα τρόφιμο 

είναι ασφαλές όταν μετά ή κατά την κατανάλωσή του δεν θα προκαλέσει βλάβη στην 

υγεία του καταναλωτή.

Εδώ σημαντική θέση κατέχουν οι έννοιες Ποιότητα και Ασφάλεια τροφίμων. 

Ποιότητα ορίζεται ως το σύνολο των χαρακτηριστικών του προϊόντος που ικανοποιούν 

τις ανάγκες του πελάτη-καταναλωτή. Η ποιότητα είναι πολυδιάστατη έννοια και αυτό 

γιατί τις απαιτήσεις από ένα προϊόν τις ορίζει ο καταναλωτής, ο νόμος, η βιομηχανία 

και γενικά τα ενδιαφερόμενο μέρη. Έτσι ένα ασφαλές τρόφιμο δεν σημαίνει ότι είναι 

και ποιοτικό, αντίθετα το ποιοτικό τρόφιμο είναι αναγκαίο να είναι ασφαλές, διότι ένα 

από τα κύρια χαρακτηριστικά της ποιότητας του τροφίμου είναι η ασφάλεια.

Οι βιομηχανίες παλιότερα εξασφάλιζαν την ποιότητα-ασφάλεια τροφίμων μόνο 

με τον Έλεγχο Ποιότητας ο οποίος στηριζόταν στην ικανοποίηση των απαιτήσεων για 

ποιότητα-ασφάλεια. Κύρια δραστηριότητα του Ελέγχου Ποιότητας ήταν οι έλεγχοι του 

τελικού προϊόντος, η οποία για να επιτευχθεί ήταν απαραίτητο να γίνονται 

δειγματοληψίες ώστε να γίνει η παρτίδα αποδεκτή. Έτσι ο Έλεγχος Ποιότητας 

απομακρύνθηκε ως μόνο εργαλείο εξασφάλισης της ποιότητας ή και της ασφάλειας 

διότι είναι εφικτός μόνο μέσω δειγματοληψίας.

Τον παραδοσιακό τρόπο του Ποιοτικού Ελέγχου ήρθε να αντικαταστήσει η 

Διασφάλιση της Ποιότητας η οποία εστιάζει στην παροχή εμπιστοσύνης και στην 

ικανοποίηση απαιτήσεων για την ποιότητα. Η Διασφάλιση Ποιότητας καλύπτει όλες τις 

δραστηριότητες που αφορούν την ποιότητα και κατ' επέκταση την ασφάλεια, τον 

σχεδίασμά του προϊόντος, την παραγωγή, τις εγκαταστάσεις, το προσωπικό αλλά και 

την παρακολούθηση και τεκμηρίωση. Επίσης περιλαμβάνει κανόνες για την ποιότητα 

των πρώτων υλών, των διάφορων χειρισμών, των εξαρτημάτων του εξοπλισμού, των 

υπηρεσιών που σχετίζονται με την ποιότητα και τέλος με τις διεργασίες τεκμηρίωσης 

και επαλήθευσης-επιθεώρησης.

Η Διασφάλιση Ποιότητας περιλαμβάνει Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας 

τροφίμων, όπως το HACCP (Hazart Analysis Critical Control Points) τα οποία
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ακολουθούν την φιλοσοφία της πρόληψης και όχι μόνο του τελικού Ελέγχου. Τα 

Συστήματα Διαχείρισης Ασφαλείας Τροφίμων προχωρούν ένα βήμα παρακάτω και 

έχουν σκοπό την συνεχή βελτίωση. Επίσης σχετίζονται άμεσα με πρότυπα που αφορούν 

την ποιότητα όπως τα πρότυπα της σειράς ISO. Τα πρότυπα που αφορούν την 

Διασφάλιση της ασφάλειας τροφίμων είναι τυποποιητικά έγγραφα τα οποία θέτουν 

απαιτήσεις είτε προδιαγραφές για τον σχεδίασμά εγκαταστάσεων, την διατήρηση και 

βελτίωση συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων. Το Σύστημα Ανάλυσης 

Επικινδυνότητας στα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (HACCP) αφορά την ασφάλεια των 

τροφίμων, ενώ το πρότυπο ISO αφορά την ποιότητα συνολικά. Η εφαρμογή του 

HACCP εντός του ISO οδηγεί σε ένα Σύστημα με δυνατότητες αύξησης της 

ικανοποίησης των πελατών. Πλέον οι βιομηχανίες υποχρεούνται να είναι 

προσαρμοσμένες με Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (HACCP) και 

Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ISO) για την συνεχή βελτίωσή τους και την 

διατήρηση της ασφάλειας και της ποιότητας των τροφίμων. (Αναστασόπουλος Γ.Ι., 

Μποζιάρης Ι.Σ., Αθήνα 2005, ‘ISO 22000, Επιθεωρητές HACCP’, πιστοποιημένο από 

STAREGISTER. ΑΡ.Πιστοποίησης see 08/06.)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ -  ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ HACCP

1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

1959 ~ Αρχικά η φιλοσοφία του HACCP αναπτύχθηκε από την NASA και τα 

εργαστήρια του αμερικανικού στρατού για να εξασφαλισθεί η ασφάλεια των τροφίμων 

για τις διαστημικές αποστολές, καθώς και από την Pillsbury Co. Η Pillsbury Co 

ανέλαβε να παράγει τρόφιμα τα όποια θα ήταν 100% ασφαλή πράγμα το οποίο ήταν 

αδύνατο να εξασφαλισθεί με την φιλοσοφία των υπαρχόντων τεχνικών Ποιοτικού 

Ελέγχου. (Αναστασόπουλος Γ.Ι., Μποζιάρης Ι.Σ., Αθήνα 2005, ‘ISO 22000, 

Επιθεωρητές HACCP’, πιστοποιημένο από STAREGISTER. ΑΡ.Πιστοποίησης 

scc08/06.)

1971 ~ Παρουσιάζεται επίσημα το HACCP στις ΗΠΑ κατά την διάρκεια του 

Εθνικού συνεδρίου της προστασίας τροφίμων ( National Conference of Food 

Protection), το οποίο περιλαμβάνει 3 αρχές, α) αναγνώριση κινδύνων και εκτίμηση της 

επικινδυνότητας, β) προσδιορισμός των Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου και γ) 

παρακολούθηση των Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου. (Αναστασόπουλος Γ.Ι., Μποζιάρης 

Ι.Σ., Αθήνα 2005, ‘ISO 22000, Επιθεωρητές HACCP’, πιστοποιημένο από 

STAREGISTER. ΑΡ.Πιστοποίησης scc08/06.)

1973 ~ Δημοσιεύονται για πρώτη φορά κανονισμοί για τα χαμηλής οξύτητας 

κονσερβοποιημένα τρόφιμα βασισμένοι στο HACCP από την FDA. (Αναστασόπουλος 

Γ.Ι., Μποζιάρης Ι.Σ., Αθήνα 2005, ‘ISO 22000, Επιθεωρητές HACCP’, 

πιστοποιημένο από STAREGISTER. ΑΡ.Πιστοποίησης scc08/06.)

1980 ~ Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) αναγνωρίζει ότι το HACCP θα 

έπρεπε να περάσει τα σύνορα των ΗΠΑ. ενώ ζητείται από την Αμερικανική Ακαδημία 

Επιστημών την συγκρότηση επιτροπής για να θέσει τις αρχές εφαρμογής των 

μικροβιολογικών κριτηρίων στα τρόφιμα. (Αναστασόπουλος Γ.Ι.. Μποζιάρης Ι.Σ., 

Αθήνα 2005, ‘ISO 22000, Επιθεωρητές HACCP’, πιστοποιημένο από 

STAREGISTER. ΑΡ.Πιστοποίησης scc08/06.)
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1985 ~ Η Αμερικανική Ακαδημία Επιστημών προτείνει την χρήση του HACCP 

για τον έλεγχο των μικροβιολογικών κινδύνων , τονίζοντας ότι οι εργαστηριακές 

αναλύσεις στο τελικό προϊόν δεν είναι ικανές να το εξασφαλίσουν. Προτείνει την 

εκπαίδευση του προσωπικού της βιομηχανίας τροφίμων στο HACCP. 

(Αναστασόπουλος Γ.Ι., Μποζιάρης Ι.Σ., Αθήνα 2005, ‘ISO 22000, Επιθεωρητές 

HACCP’, πιστοποιημένο από STAREGISTER. ΑΡ.Πιστοποίησης scc08/06.)

1989 ~ Η επιτροπή National Advisory Committee on Microbiological Criteria for 

Food (NACMCF) εκδίδει οδηγό εφαρμογής του HACCP ο οποίος περιλαμβάνει τις 7 

αρχές του. (Αναστασόπουλος Γ.Ι., Μποζιάρης Ι.Σ., Αθήνα 2005, ‘ISO 22000, 

Επιθεωρητές HACCP’, πιστοποιημένο από STAREGISTER. ΑΡ.Πιστοποίησης

scc08/06.)

1993 ~ Η επιτροπή Codex Alimentarius των FAO/WHO εκδίδει οδηγίες για την 

εφαρμογή του HACCP. Η Ευρωπαϊκή ‘Ένωση, εκδίδει την οδηγία 93/43 για την 

υγιεινή των τροφίμων και την υποχρεωτική τήρηση του HACCP από τις επιχειρήσεις 

τροφίμων , καθώς και μια σειρά άλλων οδηγιών για κρέας (92/5), γάλα (92/46), και 

ιχθυρά (91/493, 92/48). (Αναστασόπουλος Γ.Ι., Μποζιάρης Ι.Σ., Αθήνα 2005, ‘ISO 

22000, Επιθεωρητές HACCP’, πιστοποιημένο από STAREGISTER. 

ΑΡ.Πιστοποίησης scc08/06.)

1995 ~ Διοργανώνεται από τον WHO και FAO Διεθνές Συνέδριο με θέμα το 

HACCP. (Αναστασόπουλος Γ.Ι., Μποζιάρης Ι.Σ., Αθήνα 2005, ‘ISO 22000, 

Επιθεωρητές HACCP’, πιστοποιημένο από STAREGISTER. ΑΡ.Πιστοποίησης 

scc08/06.)

1997 ~ Η επιτροπή Codex Alimentarius αναθεωρεί τις 7 αρχές του HACCP και 

δίδει οδηγίες για την εφαρμογή του από διαφορετικού τύπου επιχειρήσεις. 

(Αναστασόπουλος Γ.Ι., Μποζιάρης Ι.Σ., Αθήνα 2005, ‘ISO 22000, Επιθεωρητές 

HACCP’, πιστοποιημένο από STAREGISTER. ΑΡ.Πιστοποίησης scc08/06.)

1998 ~ Ο Καναδικός Οργανισμός Επιθεώρησης Τροφίμων εκδίδει οδηγό 

εφαρμογής του HACCP καθώς και γενικών (generic) μοντέλων του HACCP για 

διαφορετικά τρόφιμα και επιχειρήσεις. (Αναστασόπουλος Γ.Ι., Μποζιάρης Ι.Σ., Αθήνα

HACCP ΣΕ ΠΡΟΓΟΝΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΉ

7



2005, ‘ISO 22000, Επιθεωρητές HACCP’, πιστοποιημένο από STAREGISTER. 

ΑΡ.Πιστοποίησης scc08/06.)

2001 ~ Παρουσιάζεται το ISO 15161:2001 Guidelines on the application of ISO 

9001:2000 for the food and drink industry, όπου αναφέρεται η αλληλεπίδραση του ISO 

9001 και του HACCP. (Αναστασόπουλος Γ.Ι., Μποζιάρης Ι.Σ., Αθήνα 2005, ‘ISO 

22000, Επιθεωρητές HACCP’, πιστοποιημένο από STAREGISTER. 

ΑΡ.Πιστοποίησης scc08/06.)

2005 ~ Παρουσιάζεται το ISO 22000:2005 Food of Safety Management Systems- 

Requirements for any organisation in the food chain, όπου για πρώτη φορά εμφανίζεται 

Διεθνές Πρότυπο για το HACCP. (Αναστασόπουλος Γ.Ι., Μποζιάρης Ι.Σ., Αθήνα 2005, 

‘ISO 22000, Επιθεωρητές HACCP’, πιστοποιημένο από STAREGISTER. 

ΑΡ.Πιστοποίησης scc08/06.)

1.2 Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ TOY HACCP

Η έννοια του ‘Συστήματος Ασφάλειας Τροφίμων’ συναντάτε πολύ συχνά στις 

μέρες μας και ιδιαίτερα από εκείνους που ασχολούνται με τον τομέα τροφίμων, οι 

οποίοι μπορεί να είναι παραγωγοί, έμπορου σύμβουλοι κ.τ.λ. Από το τέλος του 1995 

και ιδιαίτερα μετά το 2000, όπου έγινε και η εναρμόνιση της χώρας μας με την 

κοινοτική οδηγία 93/43 περί υγιεινής τροφίμων, ο όρος Σύστημα Ασφάλειας Τροφίμων 

είναι συνώνυμος με το HACCP (Hazard Analysis Control Point) που στην γλωσσά μας 

σημαίνει Ανάλυση Επικινδυνότητας στα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου.

To HACCP είναι ένα σύστημα Ασφάλειας Τροφίμων που επικεντρώνεται κυρίως 

στον έλεγχο των διεργασιών εκείνων που είναι κρίσιμοι για την ασφάλεια των 

τροφίμων. Επίσης επικεντρώνεται στην πρόληψη, δηλαδή στον εντοπισμό και τον 

έλεγχο του προβλήματος που αφορά την ασφάλεια των τροφίμων παρά με την 

επιβεβαίωση της συμμόρφωσης ή όχι του προϊόντος στο τέλος της παραγωγικής 

διαδικασίας όπως έκανε ο Ποιοτικός Έλεγχος. Σκοπός του είναι να εξασφαλίσει την 

ασφάλεια των παρερχομένων τροφίμων μέσω του προσδιορισμού και της ανάλυσης των 

πιθανών κινδύνων σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, τον προσδιορισμό 

των σημείων εκείνων όπου είναι κρίσιμα για τον έλεγχο των κινδύνων και την συνεχή 

παρακολούθηση τους με σκοπό την λήψη προληπτικών η διορθωτικών ενεργειών σε

HACCP ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ



περιπτώσεις όπου υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης του κινδύνου. (Αναστασόπουλος 

Γ.Ι., Μποζιάρης Ι.Σ., Αθήνα 2005, ‘180 22000, Επιθεωρητές ΗΑΟΟΡ’,

πιστοποιημένο από 8ΤΛΚΕΧ;ΐ8ΤΕΕ. ΑΡ.Πιστοποίησης εοοθδ/Οό.)

ΗΛ(·( Ρ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

1.3 ΑΡΧΕΣ HACCP

To HACCP βασίζεται σε εφτά βασικές αρχές, οι οποίες παρατίθενται παρακάτω:

• Αρχή 1η

Διεξαγωγή Ανάλυσης Επικινδυνότητας. Αναγνώριση των πιθανών κινδύνων που 

συνδέονται με την παραγωγή των τροφίμων σε όλα τα στάδια, αξιολόγηση των 

κινδύνων όσων αφόρα επικινδυνότητα και πιθανότητα εμφάνισης και προσδιορισμός 

μέτρων για την πρόληψη και τον έλεγχο αυτών. (Τζιά Κ, Τσιαπούρης Α., (1996), 

“ Ανάλυση επικινδυνότητας στα κρίσιμα σημεία ελέγχου (HACCP) στην 

βιομηχανία τροφίμων” , Παπασωτηρίου.)

• Αρχή 2η

Καθορισμός τον κρίσιμων σημείων ελέγχου (ΚΣΕ ή CCP-Critical Control 

Point).Προσδιορισμός δηλαδή των σημείων εκείνων πάνω στην παραγωγική αλυσίδα 

όπου ο έλεγχος τους εξαλείφει ή μειώνει τον κίνδυνο σε αποδεκτά επίπεδα. (Τζιά Κ, 

Τσιαπούρης Α., (1996), “ Ανάλυση επικινδυνότητας στα κρίσιμα σημεία ελέγχου 

(HACCP) στην βιομηχανία τροφίμων” , Παπασωτηρίου.)

• Αρχή 3"

Καθορισμός των κρίσιμων ορίων. Προσδιορισμός της μέγιστης ή/και ελάχιστης 

τιμής των παραμέτρων εκείνων που πρέπει να ελέγχονται στα ΚΣΕ ώστε ο κίνδυνος να 

θεωρείται ότι είναι υπό έλεγχο. (Τζιά Κ, Τσιαπούρης Α., (1996), “ Ανάλυση 

επικινδυνότητας στα κρίσιμα σημεία ελέγχου (HACCP) στην βιομηχανία 

τροφίμων” , Παπασωτηρίου.)

• Αρχή 4η

Καθορισμός διαδικασιών παρακολούθησης των παραμέτρων των ΚΣΕ ώστε να 

διαπιστώνεται εάν αυτές είναι εντός ή εκτός κρίσιμων ορίων. (Τζιά Κ, Τσιαπούρης Α., 

(1996), “ Ανάλυση επικινδυνότητας στα κρίσιμα σημεία ελέγχου (HACCP) στην 

βιομηχανία τροφίμων” , Παπασωτηρίου.)
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• Αρχή 5η
Καθορισμός διορθωτικών ενεργειών όταν υπάρχει απόκλιση από τα κρίσιμα .όρια. 

(Τζιά Κ, Τσιαπούρης Α., (1996), “ Ανάλυση επικινδυνότητας στα κρίσιμα σημεία 

ελέγχου (ΗΑΟΟΡ) στην βιομηχανία τροφίμων” , Παπασωτηρίου.)

• Αρχή 6"

Καθορισμός και τήρηση διαδικασιών επικύρωσης των μέτρων ελέγχου και 

επαλήθευσης της σωστής λειτουργίας και αποτελεσματικότητας του Συστήματος. (Τζιά 

Κ, Τσιαπούρης Α., (1996), “ Ανάλυση επικινδυνότητας στα κρίσιμα σημεία ελέγχου 

(ΗΑΟΟΡ) στην βιομηχανία τροφίμων” , Παπασα>τηρίου.)

• Αρχή Τ

Καθορισμός και τήρηση διαδικασιών τεκμηρίωσης του συστήματος. (Τζιά Κ, 

Τσιαπούρης Α., (1996), “ Ανάλυση επικινδυνότητας στα κρίσιμα σημεία ελέγχου 

(ΗΑΟΟΡ) στην βιομηχανία τροφίμων” , Παπασωτηρίου.)

ΗΛίΧΤ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟ! 1ΛΛΣΊΊΚIΙΣ

1.4 ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΑΟΟΡ

Η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός Συστήματος ΗΑ(ΧΤ προϋποθέτει την εφαρμογή 

μιας σειράς απαιτήσεων και ενεργειών οι οποίες περιλαμβάνουν:

• Προαπαιτούμενα

• Προκαταρκτικά στάδια της μελέτης

• Κυρίως μελέτη ΗΑ(ΧΓΡ (Εφαρμογή των επτά Αρχών 11Α€€Ρ) . 

(Αναστασόπουλος Γ.Ι., Μποζιάρης Ι.Σ., Αθήνα 2005, ‘180 22000, Επιθεωρητές

ΗΑΟΟΡ’, πιστοποιημένο από ΣΤΛΡΕΟΙΒΤΕΡ. ΑΡ.Πιστοποίησης ε(χ08/06.)

1.4.1 ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

Η εγκατάσταση και τήρηση Συστήματος ΗΑΟΟΡ προϋποθέτει τα εξής:

• Καλή Βιομηχανική Πρακτική

Κύριο προαπαιτούμενο για την εφαρμογή συστήματος ΗΑΕΧ'Ρ σε μια επιχείρηση 

τροφίμων είναι η τήρηση της Καλής Βιομηχανικής Πρακτικής (ϋΜΡ5). Η Καλή 

Βιομηχανική Πρακτική για τις επιχειρήσεις τροφίμων, αναφέρεται στον τρόπο με τον 

οποίο πρέπει να διενεργούνται και να παρακολουθούνται οι διεργασίες που αφορούν
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την παραλαβή, την αποθήκευση, την επεξεργασία και τη διανομή των προϊόντων ενώ 

θέτουν και κανόνες με τους οποίους θα πρέπει να επιτελούνται εργασίες που έχουν 

άμεση σχέση με την παραγωγή και την ασφάλεια των τροφίμων, όπως είναι η 

συντήρηση του εξοπλισμού, η χρήση και η ασφάλεια του πόσιμου νερού, ο καθαρισμός 

-  απολύμανση, ο χειρισμός των αποβλήτων, η αποκομιδή των σκουπιδιών ενώ τέλος, 

θέτουν απαιτήσεις για το προσωπικό, τους χώρους και τον εξοπλισμό. Οι κανόνες 

Καλής Βιομηχανικής Πρακτικής συναντώνται και ως κανόνες Καλής Υγιεινής 

Πρακτικής (GMPs) , Καλής Αποθηκευτικής Πρακτικής. (Αναστασόπουλος Γ.Ι., 

Μποζιάρης Ι.Σ., Αθήνα 2005, ‘ISO 22000, Επιθεωρητές HACCP’, πιστοποιημένο από 

STAREGISTER. ΑΡ.Πιστοποίησης scc08/06.)

• Έλεγχος προμηθευτών και συνεργατών

Οι εισερχόμενες α και β ύλες αποτελούν ίσως τον σημαντικότερο παράγοντα 

εισαγωγής κινδύνων στο προϊόν. Η διαδικασία των προμηθειών αποτελεί συνήθως το 

πρώτο ΚΣΕ μιας επιχείρησης τροφίμων. Ο έλεγχος των α και β υλών κατά την 

παραλαβή αλλά και ο έλεγχος και η συνεχής αξιολόγηση των προμηθευτών, αποτελεί 

κλειδί στη παραγωγή ασφαλών προϊόντων. Επίσης, πολύ συχνά διεργασίες που 

αφορούν στην ασφάλεια των παραγομένων προϊόντων ανατίθενται σε εξωτερικούς 

συνεργάτες (π.χ. διανομή, εργαστήρια δοκιμών κτλ). Σε τέτοιες περιπτώσεις η 

επιχείρηση τροφίμων υποχρεούται να ελέγχει τις διεργασίες που επιτελούνται και να 

αξιολογεί τους συνεργάτες της.

Η αξιολόγηση δεν πρέπει να βασίζεται μόνο στον έλεγχο του τελικού προϊόντος ή 

της υπηρεσίας αλλά, η εταιρεία θα πρέπει να ελέγχει τις διεργασίες του προμηθευτή- 

συνεργάτη. Ο έλεγχος των διεργασιών μπορεί να εξασφαλισθεί με την επιθεώρηση του 

προμηθευτή-συνεργάτη, την παροχή εκπαίδευσης ή την απαίτηση από τον προμηθευτή- 

συνεργάτη να τηρεί κάποιο σύστημα διαχείρισης (ISO 9001,HACCP, ISO 17025). 

(Αναστασόπουλος Γ.Ι., Μποζιάρης Ι.Σ., Αθήνα 2005, ‘ISO 22000, Επιθεωρητές 

HACCP’, πιστοποιημένο από STAREGISTER. ΑΡ.Πιστοποίησης scc08/06.)

• Ιχνηλασιμότητα και ανάκληση

Η επιχείρηση τροφίμων οφείλει να έχει σύστημα ιχνηλασιμότητας (traceability) 

των προϊόντων της. Η απαίτηση της ιχνιλασιμότητας για τα τρόφιμα είναι απόλυτα 

συνδεδεμένη με την ασφάλεια των τροφίμων, αφού χρειάζεται για να είναι δυνατή η

HACCP ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΉ ΙΣ
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ανάκληση των επικίνδυνων τροφίμου' σε περίπτωση που διαπιστοιθεί εκ των υστέρων 

ότι κάποια παρτίδα που έχει ήδη διοχετευτεί στην αγορά είναι ακατάλληλη.

Η απαίτηση ιχνηλασιμότητας για τα προϊόντα τροφίμων ορίζεται από το άρθρο 18 

του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 178/2002. Σύμφωνα με αυτόν τον 

κανονισμό, η ιχνιλασιμότητα θα πρέπει να διασφαλίζεται σε όλα τα στάδια της 

παραγωγής, της μεταποίησης και της διανομής. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 

τροφίμων, θα πρέπει να γνωρίζουν τους προμηθευτές των α και β υλών και να έχουν για 

τον λόγο αυτό συστήματα και διαδικασίες, ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και 

της επιχειρήσεις όπου έχουν προωθήσει τα προϊόντα τους. (Αναστασόπουλος Γ.Ι., 

Μποζιάρης Ι.Σ., Αθήνα 2005, ‘180 22000, Επιθεωρητές ΗΑΟΟΡ’, πιστοποιημένο από 

ΞΤΑΙΙΕΟ^ΤΕΙΙ. ΑΡ.Πιστοποίησης ειχΟδ/Οό.)

• Προκαταρτικά στάδια

Πριν την ανάπτυξη της κυρίας μελέτης για την εφαρμογή ενός συστήματος 

ΗΑΟΧΡ, πρέπει προηγουμένως να διεξαχθούν τα εξής:

• Καθορισμός του πεδίου εφαρμογής του συστήματος

Σε αυτό το στάδιο καθορίζεται το προϊόν (π.χ. έτοιμα προς κατανάλωση 

προϊόντα, κατεψυγμένα προϊόντα , όλα τα προϊόντα) ή η αλυσίδα παραγωγής και το 

εύρος εφαρμογής του συστήματος (π.χ. προμήθεια πρώτων υλών έως τελική διάθεση 

στον καταναλωτή) το οποίο θα συμπεριλαμβάνεται στην μελέτη και εφαρμογή του 

ΗΑ(ΧΡ. (Αναστασόπουλος Γ.Ι., Μποζιάρης Ι.Σ., Αθήνα 2005, ‘180 22000, 

Επιθεωρητές ΗΑΟΈΡ’, πιστοποιημένο από ΣΤΑΚΕΟΙΞΤΕΚ. ΑΡ.Πιστοποίησης 

8(χ 08/06.)

• Δημιουργία Ομάδας ΗΑ(ΓΟΡ ή Ομάδας Ασφάλειας Τροφίμων

Συνέρχεται μια ομάδα από υπευθύνους διαφόρων τμημάτων της εταιρείας (π.χ. 

παραγωγή, ποιοτικός έλεγχος κτλ) εξωτερικοί συνεργάτες κτλ, διαφόρων ειδικοτήτων 

(π.χ. χημικοί, μικροβιολόγοι τροφίμων, μηχανικοί, τεχνολόγοι τροφίμων κτλ).0 

αριθμός των μελών της ομάδας ΗΑΟΟΡ εξαρτάται από το μέγεθος της εταιρείας και το 

εύρος του πεδίου εφαρμογής. Σε μικρές επιχειρήσεις, η ομάδα είναι δυνατό να 

αποτελείται από έναν εξωτερικό συνεργάτη (σύμβουλο) και έναν υπεύθυνο της 

εταιρείας (συντονιστής ομάδας ΗΑ(ΧΡ) μόνο. (Αναστασόπουλος Γ.Ι., Μποζιάρης Ι.Σ.,

ΗΛ(ΧΤ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
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Αθήνα 2005, ‘ISO 22000, Επιθεωρητές HACCP’, πιστοποιημένο από 

STAREGISTER. ΑΡ.Πιστοποίησης scc08/06.)

• Συλλογή δεδομένων που αφορούν τα χαρακτηριστικά του προϊόντος

Σε αυτό το στάδιο συλλέγονται πληροφορίες σχετικές με τις πρώτες και τις 

βοηθητικές ύλες, τα χαρακτηριστικά του τελικού προϊόντος, τις συνθήκες χειρισμού, τη 

χρήση του προϊόντος κτλ. (Αναστασόπουλος Γ.Ι., Μποζιάρης Ι.Σ., Αθήνα 2005, ‘ISO 

22000, Επιθεωρητές HACCP’, πιστοποιημένο από STAREGISTER. 

ΑΡ.Πιστοποίησης scc08/06.)

• Συλλογή δεδομένων σχετικών με το υπάρχον περιβάλλον και 

εγκαταστάσεων

Συλλέγονται πληροφορίες σχετικές με τις διεργασίες, τους χώρους, τις 

εγκαταστάσεις και το προσωπικό που αφορούν στην παραγωγή του προϊόντος. 

(Αναστασόπουλος Γ.Ι., Μποζιάρης Ι.Σ., Αθήνα 2005, ‘ISO 22000, Επιθεωρητές 

HACCP’, πιστοποιημένο από STAREGISTER. ΑΡ.Πιστοποίησης scc08/06.)

• Κατασκευή ενός διαγράμματος ροής των δραστηριοτήτων που σχετίζονται 

με το προϊόν

Το διάγραμμα ροής πρέπει να καλύπτει όλα τα στάδια παραγωγής που αφορούν 

το πεδίο εφαρμογής του συστήματος, πρέπει να είναι απλό, ακριβές και να 

επαληθεύεται από την ομάδα HACCP. (Αναστασόπουλος Γ.Ι., Μποζιάρης Ι.Σ.. Αθήνα 

2005, ‘ISO 22000, Επιθεωρητές HACCP’, πιστοποιημένο από STAREGISTER. 

ΑΡ.Πιστοποίησης scc08/06.)

Κυρίως μελέτη HACCP

Η μελέτη HACCP απαιτεί την τεκμηριωμένη εφαρμογή των 7 αρχών HACCP και 

πραγματοποιείται με τα παρακάτω στάδια:

• Προσδιορισμός των κινδύνων σε όλο το μήκος του διαγράμματος ροής 

καθώς και εκτίμηση της σημαντικότητάς τους ( Αρχή 1η )

Πραγματοποιείται αναγνώριση των μικροβιολογικών, χημικών και φυσικών 

κινδύνων, λαμβάνοντας υπόψη τις πρώτες ύλες, την επεξεργασία, τις εγκαταστάσεις, το 

περιβάλλον και το προσωπικό. Οι κίνδυνοι κατηγοριοποιούνται όσων αφορά την

HACCP ΙΕ  ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟ! ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ
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επικινδυνότητά τους (σοβαρότητα της ασθένειας ή της βλάβης που μπορούν να 

προκαλέσουν στον ανθρώπινο οργανισμό) και ως προς την πιθανότητα εμφάνισης τους. 

(Αναστασόπουλος Γ.Ι., Μποζιάρης Ι.Σ., Αθήνα 2005, ‘180 22000, Επιθεωρητές 

ΗΑΟΟΡ’, πιστοποιημένο από δΤΑΙΙΕΟΙΞΤΕΚ. ΑΡ.Πιστοποίησης ειχ08/06.)

• Καθορισμός μέτρων ελέγχου που σχετίζονται με την ασφάλεια του 

προϊόντος

Καθορίζονται μέτρα ελέγχου των κινδύνων σε κάθε στάδιο.

• Προσδιορισμός προαπαιτούμενων

Προσδιορίζονται τα μέτρα καλής βιομηχανικής/υγιεινής πρακτικής τα οποία θα 

εγκατασταθούν για την πρόληψη ή και την εξάλειψη/έλεγχο των κινδύνων.

• Προσδιορισμός των κρίσιμων σημείων ελέγχου των παραμέτρων που 

πρέπει να ελέγχονται ( Αρχή 2η )

Για τους κινδύνους όπου δεν επαρκεί η τήρηση των προαπαιτούμενων για τον 

έλεγχο τους, προσδιορίζονται τα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου, της παραγωγικής 

διαδικασίας. ΚΣΕ είναι αυτά τα οποία ο έλεγχος τους εξαλείφει ή περιορίζει τον 

κίνδυνο σε επιτρεπτά όρια, ενώ γίνεται προσδιορισμός των μετρούμενων παραμέτρων 

για τον έλεγχο των κρίσιμων σημείων. (Αναστασόπουλος Γ.Ι., Μποζιάρης Ι.Σ., Αθήνα 

2005, ‘180 22000, Επιθεωρητές ΗΑ(Χ2Ρ’, πιστοποιημένο από δΤΑΙΙΕΟΙδΤΕΚ. 

ΑΡ.Πιστοποίησης 8(χ 08/06.)

• Καθορισμός των κρίσιμων ορίων ( Αρχή 3η )

Ορίζονται τα όρια ανοχής των μετρούμενων παραμέτρων λαμβάνοντας υπόψη 

την ανάλυση επικινδυνότητας, την Νομοθεσία, την επιστημονική βιβλιογραφία, τυχών 

δεδομένα κτλ. (Αναστασόπουλος Γ.Ε, Μποζιάρης Ι.Σ., Αθήνα 2005, ‘ΙδΟ 22000, 

Επιθεωρητές ΗΑΟΟΡ’, πιστοποιημένο από δΤΑΚΕΟΙδΤΕΓΓ ΑΡ.Πιστοποίησης 

εοεΟδ/Οό.)

• Καθορισμός διαδικασιών παρακολούθησης ( Αρχή 4η )

Καθορίζεται ο υπεύθυνος, ο τρόπος και η συχνότητα παρακολούθησης των 

παραμέτρων σε κάθε κρίσιμο σημείο, καθώς και ο τρόπος τεκμηρίωσης-καταγραφή.

ΙΙΛίΧ'Ρ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
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(Αναστασόπουλος Γ.Ι., Μποζιάρης Ι.Σ., Αθήνα 2005, ‘180 22000, Επιθεωρητές 

ΗΑ(ΓΟΡ’, πιστοποιημένο από δΤΑΙΙΕΟΙδΤΕΚ. ΑΡ.Πιστοποίησης βιχΟδ/Οό.)

• Καθορισμός διορθωτικών ενεργειών ( Αρχή 5'1)

Καθορίζονται οι ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν όταν κάποια 

παράμετρος κρίσιμου σημείου ελέγχου βγει εκτός ορίων. (Αναστασόπουλος Γ.Ι., 

Μποζιάρης Ι.Σ., Αθήνα 2005, ‘180 22000, Επιθεωρητές ΗΑ(ΧΓΡ’, πιστοποιημένο από 

δΤΑΙΙΕΟΙδΤΕΙΙ. ΑΡ.Πιστοποίησης εοοΟδ/Οό.)

• Καθορισμός διαδικασιών επαλήθευσης ( Αρχή 6η )

Καθορίζονται οι διαδικασίες εκείνες οι οποίες εξασφαλίζουν ότι το σύστημα 

λειτουργεί σύμφωνα με το σχέδιο ΗΑΟΟΡ . (Αναστασόπουλος Γ.Ι., Μποζιάρης Ι.Σ., 

Αθήνα 2005, ‘ΙδΟ 22000, Επιθεωρητές ΗΑΟΟΡ’, πιστοποιημένο από

δΤΑΚΕΟΙδΤΕΙΙ. ΑΡ.Πιστοποίησης 3θθ08/06.)

• Καθορισμός διαδικασιών τεκμηρίωσης του συστήματος ( Αρχή 7η )

Καθορίζονται τα απαραίτητα έγγραφα και αρχεία που απαιτούνται για την 

λειτουργία και τεκμηρίωση του συστήματος. (Αναστασόπουλος Γ.Ε, Μποζιάρης Ι.Σ., 

Αθήνα 2005, ‘ΙδΟ 22000, Επιθεωρητές ΗΑΟΟΡ’, πιστοποιημένο από

δΤΑΚΕϋΙδΤΕΚ. ΑΡ.Πιστοποίησης εοοΟδ/θό.)

ΗΑ(ΧΡ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
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ΙΙΑίΧ'Ρ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Αρχή 1

Αρχή 2

Αρχή 3

Αρχή 4

Αρχή 5

Αρχή 6

Αρχή 7

Σχήμα 1: Στάδια ανάπτυξης και εφαρμογή των αρχών ΗΑίΧΡ
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1.5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΕΑ 

ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ HACCP

Στο κεφαλαίο αυτό, αναφέρονται οι τέσσερεις βασικές παράμετροι που 

σχετίζονται με την ιδέα και την εφαρμογή του συστήματος HACCP :οι έννοιες της 

ποιότητας, της ασφάλειας, της υγιεινής και οι απαιτήσεις της ορθής βιομηχανικής 

npaKTuajç(GMPs).

1.5.1 ΠΟΙΌΤΗΤΑ- ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ποιότητα είναι η ικανότητα ενός προϊόντος να ανταποκρίνεται στον σκοπό για 

τον οποίο προορίζεται. Είναι το σύνολο των ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών του 

προϊόντος, που εξυπηρετούν καθορισμένες ανάγκες.

Η ποιότητα του τροφίμου, πιο συγκεκριμένα , ορίζεται ως ο βαθμός προσαρμογής 

αυτού στις απαιτήσεις του καταναλωτή, που έχουν σχέση με την θρεπτικότητα και τις 

οργανοληπτικές ιδιότητές του. Αποτελεί το σύνολο των χαρακτηριστικών του 

τροφίμου, τα οποία στοχεύουν στην ικανοποίηση των εκφρασμένων αναγκών του 

καταναλωτή , και που τελικά καθορίζουν το βαθμό αποδοχής του προϊόντος από αυτόν. 

Η ποιότητα κάθε τροφίμου εξαρτάται από την ποιότητα των πρώτων υλών και από την 

τεχνολογία παραγωγής, εξωτερικεύεται δε με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, όπως 

άρωμα, γεύση, σύσταση κτλ. Έτσι η ποιότητα ενός τροφίμου αποτελεί την οριακή 

“ συνισταμένη των επιμέρους ποιοτήτων” των υλικών και μεθόδων τεχνολογίας που 

χρησιμοποιήθηκαν κατά την παραγωγή, ενώ είναι άμεσα συνδεδεμένη με το κόστος 

παραγωγής. (Α.Π.Φλωρίδης, Καστρί 25/5/1995 ‘Σεμινάριο: Διασφάλιση Ποιότητας 

και Υγιεινής Τροφίμων /Γενικές Αρχές/HACCP-ISO 9000 στην αρτοβιομηχανία’), 

(Κ.Τζιά, ΕΠΜ, Αθήνα 1994 * Γενικές αρχές ποιότητας-Ποιότητα τροφίμων’).

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της ποιότητας των τροφίμων είναι τα ακόλουθα:

1. Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά (χρώμα, μέγεθος, σχήμα, υφή, γεύση, 

οσμή)

2. Θρεπτική αξία

3. Συμφωνία με την νομοθεσία

4. Διατηρησιμότητα

5. Ασφάλεια

6. Τιμή

7. Συσκευασία

8. Διαθεσιμότητα.

HACCP ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
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Κατά συνέπεια, η ασφάλεια- που σχετίζεται άμεσα με το σύστημα HACCP -  

αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά των τροφίμων. 

(Α.Π.Φλωρίδης, Καστρί 25/5/1995 ‘Σεμινάριο: Διασφάλιση Ποιότητας και Υγιεινής 

Τροφίμων /Γενικές Αρχές/HACCP-ISO 9000 στην αρτοβιομηχανία’).

Ως απόλυτη ασφάλεια (absolute safety) ορίζεται η εξασφάλιση ότι είναι αδύνατος 

ο τραυματισμός ή η πρόκληση ασθένειας από την χρήση ενός συστατικού στον 

καταναλωτή. Παρόλα αυτά, ένα ποσοστό επικινδυνότητας εμπεριέχεται σε κάθε 

τρόφιμο. Κατά συνέπεια, ο στόχος της απόλυτης ασφάλειας δεν είναι εφικτός. Η 

σχετική ασφάλεια των τροφίμων (relative food safety) ορίζεται ως η πρακτική σιγουριά, 

ότι δεν θα προκληθεί ασθένεια ή τραυματισμός από την κατανάλωση ενός τροφίμου ή 

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

του δεν υπερβαίνει κάποια ανώτατα όρια.

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

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

τους περισσότερους καταναλωτές μπορεί να είναι ιδιαίτερα τοξικά ή ακόμα και 

θανατηφόρα για ευαίσθητα ή αλλεργικά άτομα.

1.5.2 ΥΓΙΕΙΝΗ

Σε κάθε βιομηχανική εγκατάσταση η διατήρηση καλών συνθηκών υγιεινής έχει 

αποφασιστική σημασία για την παραγωγή ασφαλών τροφίμων και σχετίζεται με τους 

ακόλουθους παράγοντες:

• Την υγιεινή του περιβάλλοντος εργασίας

• Την υγιεινή των πρώτων υλών και συστατικών

• Τις συνθήκες υγιεινής κατά την παραγωγική διαδικασία, την 

αποθήκευση και την μεταφορά του προϊόντος

• Τον καθαρισμό και την προσωπική υγιεινή του εργατικού προσωπικού.

Υγιεινή του περιβάλλοντος εργασίας: Πρέπει να μελετώνται οι πιθανές πηγές 

μόλυνσης από το περιβάλλον εργασίας. Έτσι, η βασική παραγωγική διαδικασία δεν 

πρέπει να πραγματοποιείται σε περιοχές, στις οποίες η παρουσία πιθανά επικίνδυνων 

συστατικών μπορεί να οδηγήσει σε μη αποδεικτική συγκέντρωση αυτών στο τρόφιμο. 

Συγκεκριμένα, οι εγκαταστάσεις της βιομηχανίας τροφίμων πρέπει να κατασκευάζονται 

μακριά από:

HACCP ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΉ
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• Περιβαλλοντικά μολυσμένες περιοχές

• Περιοχές, επιρρεπείς σε ανάπτυξη τρωκτικών και εντόμων

• Περιοχές, από όπου υγρά ή στερεά απόβλητα δεν μπορούν να 

απομακρυνθούν αποτελεσματικά.

Τα μηχανήματα παραγωγής πρέπει:

• Να τοποθετούνται σε κατάλληλα μέρη, ώστε να επιτρέπεται ο σωστός 

καθαρισμός και η συντήρησή τους

• Να έχουν σχεδιαστεί κατάλληλα, ώστε να αποφεύγεται η μόλυνση των 

τροφίμων από ξένα σώματα όπως γυαλί, μέταλλα ή λιπαντικά

• Να λύνονται εύκολα, προκειμένου να πραγματοποιείται εύκολα ο

καθαρισμός , η απολύμανση και η επιθεώρηση για πιθανή παρουσία 

τρωκτικών. (Τζιά Κ, Τσιαπούρης Α., (1996), “ Ανάλυση

επικινδυνότητας στα κρίσιμα σημεία ελέγχου (ΗΑΟΟΡ) στην 

βιομηχανία τροφίμων” , Παπασωτηρίου.)

Υγιεινή των πρώτων υλών και συστατικών: Πρέπει να αναγνωρίζονται τα σημεία 

οπού υπάρχει υψηλή επικινδυνότητα μόλυνσης των πρώτων υλών και συστατικών και 

να λαμβάνονται μέτρα για την ελάττωση της επικινδυνότητας αυτής. Πιο 

συγκεκριμένα, οι παραγωγοί πρέπει να εφαρμόζουν κατάλληλα μέτρα με σκοπό:

• Τον έλεγχο της μόλυνσης από υπολείμματα λιπασμάτων, εντομοκτόνων 

ή αντιβιοτικών που χρησιμοποιούνται κατά την ανάπτυξη των πρώτων 

υλών.

• Τον έλεγχο της υγείας των φυτικών και χημικών πρώτων υλών, 

προκειμένου να αποτρέπεται η κατανάλωση ακατάλληλών και 

επικίνδυνων τροφίμων

• Την προστασία των πρώτων υλών και συστατικών από απορρίμματα

ζώων ή άλλες μολύνσεις.

Ιδιαίτερη φροντίδα πρέπει να δίνεται στην σωστή μεταχείριση και διάθεση των 

αποβλήτων, καθώς και στην αποθήκευση επικίνδυνων ουσιών.

ΗΑΟΧΡ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
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I ΙΛ('('Ρ Σΐ: IΙΡΟΙΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟ! ΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ

Συνθήκες υγιεινής κατά την παραγωγική διαδικασία, την αποθήκευση και την 

μεταφορά του προϊόντος: το τρόφιμο και οι πρώτες ύλες πρέπει:

• Να ταξινομούνται, προκειμένου να διαχωρίζονται εκείνες που είναι 

ακατάλληλες για κατανάλωση

• Να προστατεύονται από την μόλυνση από έντομα, τρωκτικά ή άλλους 

χημικούς, φυσικούς ή μικροβιολογικούς κινδύνους κατά την παραγωγή, 

την επεξεργασία, την αποθήκευση και την μεταφορά.

Επίσης, πρέπει να αποφεύγεται η αλλοίωση του τροφίμου με την εφαρμογή 

κατάλληλων μέτρων, όπως ο έλεγχος της θερμοκρασίας, της υγρασίας κ.τ.λ.

Οι παραγωγοί πρέπει:

• Να αναγνωρίζουν τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας που είναι 

κρίσιμα για την ασφάλεια των τροφίμων

• Να εγκαθιστούν αποτελεσματικές διεργασίες ελέγχου στα στάδια αυτά

• Να παρακολουθούν τις διεργασίες ελέγχου, προκειμένου να 

εξασφαλίζεται η συνεχείς αποτελεσματικότητα αυτών

• Να επιθεωρούν τις διεργασίες ελέγχου περιοδικά και όποτε γίνεται 

μετατροπή της παραγωγικής διαδικασίας.

Καθαρισμός και προσωπική υγιεινή του εργατικού προσωπικού: πρέπει να 

εφαρμόζονται κατάλληλες διαδικασίες, οι οποίες να εξασφαλίζουν:

• Την αποτελεσματική πραγματοποίηση των απαραίτητων διεργασιών 

καθαρισμού, απολύμανσης και συντήρησης , με ικανοποιητική παροχή 

θερμού ή ψυχρού πόσιμου νερού, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Πρέπει 

να εφαρμόζονται προγράμματα καθαρισμού και συστήματα ελέγχου 

τρωκτικών και εντόμων. (Τζιά Κ, Τσιαπούρης Α., (1996), “ Ανάλυση 

επικινδυνότητας στα κρίσιμα σημεία ελέγχου (ΗΑ(Γ€Ρ) στην 

βιομηχανία τροφίμων” , Παπασωτηρίου.)
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HACCP IB  ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

• Τη διατήρηση ενός καλού επιπέδου ατομικής καθαριότητας και υγιεινής 

των εργαζομένων, με την παροχή στο προσωπικό σταθμών πλύσης 

χεριών, αποδυτηρίων κτλ. Οι εργαζόμενοι που έρχονται σε επαφή με τα 

τρόφιμα πρέπει να υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις πριν την 

πρόσληψη τους. Πρέπει να απαγορεύεται η-με την οποιαδήποτε ιδιότητα 

-απασχόληση σε χώρους εργασίας ατόμων, για τα οποία υπάρχουν 

αποδείξεις, ότι έχουν προσβληθεί από κάποια ασθένεια ή από νοσήματα 

που μπορούν να μεταδοθούν στα τρόφιμα και να μεταφέρουν ασθένειες 

στους καταναλωτές. (Τζιά Κ, Τσιαπούρης Α., (1996), “ Ανάλυση 

επικινδυνότητας στα κρίσιμα σημεία ελέγχου (ΗΑΟΟΡ) στην 

βιομηχανία τροφίμων” , Παπασωτηρίου.)

1.5.3 ΟΡΘΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ(ΟΜΡ)

Οι απαιτήσεις της Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής (ΟΜΡ)παρέχουν τους κανόνες 

υγιεινής για την βιομηχανία τροφίμων, αν και αρχικά αναπτύχθηκαν από τον WHO για 

την παραγωγή και τον έλεγχο ποιότητας των φαρμακευτικών προϊόντων (1968). Εν 

τούτοις, οι αρχές της GMP έχουν αναγνωριστεί και εφαρμοστεί και σε άλλους 

βιομηχανικούς τομείς, εκτός της φαρμακοβιομηχανίας. Έτσι, στην περίπτωση της 

βιομηχανίας τροφίμων, οι απαιτήσεις και οι οδηγίες της GMP σχετίζονται με τους 

ακόλουθους παράγοντες:

1. Προσωπικό της βιομηχανίας

2. Τοποθεσία και σχεδιασμός της βιομηχανικής εγκατάστασης

3. Συσκευές και μηχανήματα παραγωγής(τεχνολογικός εξοπλισμός)

4. Γενική υγιεινή, καθαρισμός και απολύμανση

5. Επιλογή των πρώτων υλών

6. Διεργασίες παραγωγής

7. Υλικά συσκευασίας και προσθήκη ετικετών

8. Συστήματα ελέγχου ποιότητας

9. Εσωτερικές επιθεωρήσεις και καταγραφή (αρχειοθέτηση)

Οι στόχοι των απαιτήσεων της GMP είναι:

• Η προφύλαξη της υγείας των καταναλωτών
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• Η παραγωγή ενός ομοιόμορφου προϊόντος καθορισμένης ποιότητας

• Η προστασία των εργαζομένων που παράγουν, εμφιαλώνουν και συσκευάζουν

το προϊόν

Για κάθε έναν από τους 9 παράγοντες που προαναφέρθηκαν, ισχύουν εν συντομία οι 

ακόλουθες απαιτήσεις ΏΜΡ:

1. Προσωπικό της βιομηχανίας: Είναι απαραίτητος ο διορισμός υπευθύνων ατόμων 

στα τμήματα Παραγωγής και Ελέγχου Ποιότητας, τα οποία έχουν εκπαιδευτεί 

κατάλληλα και διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία. Μαζί με τα άτομα αυτά πρέπει να 

διορίζεται κατάλληλα τεχνικά εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο να εκτελεί τις 

απαραίτητες διεργασίες παραγωγής. (Τζιά Κ, Τσιαπούρης Α., (1996), “ Ανάλυση 

επικινδυνότητας στα κρίσιμα σημεία ελέγχου (ΗΑίΓΟΡ) στην βιομηχανία 

τροφίμων” , Παπασωτηρίου.)

2. Τοποθεσία και σχεδιασμός της βιομηχανικής εγκατάστασης: Πρέπει να

διατίθενται μεγάλοι και χωριστοί χώροι για τις περιοχές της εισαγωγής και 

αποθήκευσης των πρώτων υλών, της αποθήκευσης των ετικετών και των υλικών 

συσκευασίας, της παραγωγικής διαδικασίας, του ελέγχου ποιότητας και της 

αποθήκευσης των έτοιμων και ημιέτοιμων προϊόντων και να ελέγχονται οι είσοδοι σε 

αυτούς.

Στις περιοχές αποθήκευσης πρέπει να υπάρχει κατάλληλος χώρος για τα υλικά, τα 

οποία δεν πρέπει να οδηγούνται στο τμήμα της παραγωγής, είτε επειδή δεν έχουν 

ακόμα ελεγχθεί ως προς την καταλληλότητα τους, είτε επειδή έχουν κριθεί ως 

ακατάλληλα.

Στο τμήμα της παραγωγής πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος. Ώστε να 

αποφεύγεται η αλληλομόλυνση και η ανάμειξη προϊόντων από διαφορετικές γραμμές 

παραγωγής. Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δίνεται στην υγιεινή διαμόρφωση των χώρων 

αυτών: τα κτίρια πρέπει να έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστές ώστε να αποτρέπεται 

η είσοδος τρωκτικών και εντόμων σε αυτά, οι εσωτερικές επιφάνειες(τοίχοι, πατώματα 

,οροφές) πρέπει να είναι ομαλές και απαλλαγμένες από ρωγμές, και να γίνεται εύκολα ο 

καθαρισμός και η απολύμανσή τους. (Τζιά Κ, Τσιαπούρης Α., (1996), “ Ανάλυση 

επικινδυνότητας στα κρίσιμα σημεία ελέγχου (ΗΑ(ΧΡ) στην βιομηχανία 

τροφίμων” , Παπασωτηρίου.)

ΗΛΪΧ'Ρ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ /ΑΧΑΡΟΙ 1ΛΛΣΊΊΚΙ1Σ
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3. Συσκευές και μηχανήματα παραγωγής (τεχνολογικός εξοπλισμός): Ο

τεχνολογικός εξοπλισμός πρέπει να είναι κατάλληλος για τη συγκεκριμένη χρήση που 

προορίζεται, τα μηχανήματα να είναι σωστά βαθμονομημένα και να είναι δυνατή η 

εύκολη απολύμανση και ο καθαρισμός αυτών. (Τζιά Κ, Τσιαπούρης Α., (1996), 

“ Ανάλυση επικινδυνότητας στα κρίσιμα σημεία ελέγχου (ΗΑ(3ΓΡ) στην 

βιομηχανία τροφίμων” , Παπασωτηρίου.)

4. Γενική υγιεινή, καθαρισμός και απολύμανση: Παράλληλα με του Κανόνες υγιεινής, 

πρέπει να εφαρμόζεται κατάλληλο πρόγραμμα υγιεινής για τον καθαρισμό και την 

συντήρηση των διάφορων χώρων της βιομηχανίας. Στο πρόγραμμα αυτό πρέπει να 

προδιαγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία:

• Οι προς καθαρισμό χώροι και η συχνότητα της διεργασίας καθαρισμού,

• Οι πραγματοποιούμενες διεργασίες καθαρισμού, καθώς και οι

χρησιμοποιούμενες συσκευές ή ουσίες,

• Το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση του καθαρισμού.

5. Επιλογή των πρώτων υλών: Για την παραγωγή επιτρέπεται η χρήση μόνο 

καθορισμένων και ελεγμένων πρώτων υλών και συστατικών. Κάθε υλικό που 

χρησιμοποιείται ή επεξεργάζεται κατά την παραγωγική διαδικασία πρέπει να ικανοποιεί 

κάποιες προκαθορισμένες απαιτήσεις. (Τζιά Κ, Τσιαπούρης Α., (1996), “ Ανάλυση 

επικινδυνότητας στα κρίσιμα σημεία ελέγχου (ΗΑ(30Ρ) στην βιομηχανία 

τροφίμων” , Παπασωτηρίου.)

ό.Διεργασίες παραγωγής: Για την αποφυγή μολύνσεων απαιτούνται τα ακόλουθα:

• Κάθε διεργασία παραγωγής πρέπει να εκτελείται σε χωριστό χώρο,

• Το προσωπικό πρέπει να φορά κατάλληλα ρούχα εργασίας ,

• Πρέπει να υπάρχει ικανοποιητικό σύστημα καθαρισμού του αέρα, στην 

περίπτωση των διεργασιών που προκαλούν δημιουργία σκόνης,

• Δεν πρέπει να διορίζεται κανένα άτομο στο τμήμα παραγωγής, το οποίο να είναι 

φορέας κάποιας ασθένειας.

ΗΑ<20Ρ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
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Οι διεργασίες της παραγωγής πρέπει να ελέγχονται, και τα αποτελέσματα των 

πραγματοποιούμενων μετρήσεων να καταγράφονται και να αρχειοθετούνται. Με τον 

τρόπο αυτό είναι δυνατός ο έλεγχος της παραγωγής, χωρίς το σταμάτημα διεργασιών. 

(Τζιά Κ, Τσιαπούρης Α., (1996), “ Ανάλυση επικινδυνότητας στα κρίσιμα σημεία 

ελέγχου (ΗΑΟΟΡ) στην βιομηχανία τροφίμων” , Παπασωτηρίου.)

7. Υλικά συσκευασίας και προσθήκη ετικετών: Οι ετικέτες και τα υλικά

συσκευασίας πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως οι πρώτες ύλες. Κατά συνέπεια, πρέπει 

να ελέγχονται ως προς την καταλληλότητα της χρήσης τους, και να καθορίζονται 

διαδικασίες για την ελαχιστοποίησης της πιθανότητας πραγματοποίησης λάθους κατά 

την προσθήκη ετικετών (π.χ. με έκδοση καθορισμένου αριθμού κωδικοποιημένων 

ετικετών). (Τζιά Κ, Τσιαπούρης Α., (1996), “ Ανάλυση επικινδυνότητας στα κρίσιμα 

σημεία ελέγχου (ΗΑΟΟΡ) στην βιομηχανία τροφίμων” , Παπασωτηρίου.)

8. Συστημα ελέγχου ποιότητας: Πρέπει να υπάρχει σε ισχύ ένα κατάλληλο σύστημα 

ελέγχου ποιότητας των προϊόντων, με το οποίο να ελέγχονται όλες οι παρτίδες 

προϊόντος ως προς καθορισμένες απαιτήσεις και να προωθούνται στην αγορά μόνο 

αυτές που ικανοποιούν τις απαιτήσεις ποιότητας, που έχει θεσπίσει η εταιρεία. Επίσης, 

είναι απαραίτητη η καθιέρωση ενός κατάλληλου σχεδίου δειγματοληψίας. (Τζιά Κ, 

Τσιαπούρης Α., (1996), “ Ανάλυση επικινδυνότητας στα κρίσιμα σημεία ελέγχου 

(ΗΑΈΈΡ) στην βιομηχανία τροφίμων” , Παπασωτηρίου.)

9. Εσωτερικές επιθεωρήσεις και καταγραφή (αρχειοθέτηση): Οι οδηγίες της βΜΡ 

προτείνουν τη συχνή διεξαγωγή εσωτερικών επιθεωρήσεων από τον παραγωγό, την 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και την καταγραφή και αρχειοθέτηση αυτών. (Τζιά Κ, 

Τσιαπούρης Α., (1996), “ Ανάλυση επικινδυνότητας στα κρίσιμα σημεία ελέγχου 

(ΗΑΈΈΡ) στην βιομηχανία τροφίμων” , Παπασωτηρίου.)

ΗΑ<2€Ρ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

1.6 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η ευρωπαϊκή και διεθνείς νομοθεσία θέτει το υποχρεωτικό πλαίσιο υλοποίησης 

όλων των παραμέτρων για την εξασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των 

τροφίμων. Η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 93/43 υποχρεώνει τις επιχείρησης 

τροφίμων στην εγκατάσταση Συστημάτων ΗΑ(ΧΡ , ενώ οι νέοι κανονισμοί όπως
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852/2004. 853/2004 και 854/2004 κινούνται στα ίδια πλαίσια. Κλαδικά, Εθνικά και 

Διεθνή πρότυπα (AGROCERT, ISO 22000 και ΕΛΟΤ 1416) αποτελούν πρακτικά 

εργαλεία για την ανάπτυξη και πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας σε 

όλη την αλυσίδα των τροφίμων, περιλαμβανομένης και της πρωτογενούς παραγωγής.

ΕΙ νομοθεσία που αφορά τα τρόφιμα περιλαμβάνει την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 

και την Εθνική Νομοθεσία η οποία είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό εναρμονισμένη με 

την Ευρωπαϊκή. (Αναστασόπουλος Γ.Ι., Μποζιάρης Ι.Σ., Αθήνα 2005, ‘ISO 22000, 

Επιθεωρητές HACCP’, πιστοποιημένο από STAREGISTER. ΑΡ.Πιστοποίησης 

scc08/06.)

Η ευρωπαϊκή Νομοθεσία αποτελείται από:

• Κανονισμούς

• Οδηγίες

• Αποφάσεις

• Συστάσεις, γνωμοδοτήσεις

Ο κανονισμός έχει γενικό πεδίο εφαρμογής, καθορίζει επακριβώς το 

αντικείμενο, είναι υποχρεωτικός σε όλα τα σημεία του και εφαρμόζεται άμεσα μετά την 

δημοσίευση της στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να απαιτείται 

εναρμόνιση με την Εθνική Νομοθεσία.

Η οδηγία ορίζει το αντικείμενο το οποίο πραγματεύεται, αφήνοντας σε κάθε χώρα 

την ευχέρεια στον τρόπο επίτευξης , αφήνει χρονικά περιθώρια εφαρμογής και ισχύει 

μετά από εναρμόνιση με την Εθνική Νομοθεσία, η οποία πραγματοποιείται με την 

δημοσίευση της σε Φύλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Η απόφαση είναι ειδικού πεδίου εφαρμογής και είναι υποχρεωτική άμεσα μετά 

την δημοσίευση της στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τέλος η Σύσταση , Ενωμοδότηση αφορούν την διατύπωση απόψεων για ειδικά 

θέματα και δεν είναι υποχρεωτικές να εφαρμοσθούν. (Αναστασόπουλος Γ.Ι., 

Μποζιάρης Ι.Σ., Αθήνα 2005, ‘ISO 22000, Επιθεωρητές HACCP’, πιστοποιημένο από 

STAREGISTER. ΑΡ.Πιστοποίησης scc08/06.)

HACCP ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟ! ΙΑ ΑΣ 1Ί ΚΙΙΣ
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Η Ελληνική Νομοθεσία που αφορά τα τρόφιμα, εκτός της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας 

αποτελείται από:

• Κώδικα Τροφίμων και ποτών

• Κώδικα Υγειονομικής Νομοθεσίας

• Διάφορες Αγορανομικές Διατάξεις

• Διάφορες Διατάξεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων.

Ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών αποτελείται από πάνω από 150 άρθρα σχετικά 

με διατάξεις, γενικού περιεχομένου, υλικών συσκευασίας, πρόσθετων υλών και 

διαφόρων κατηγοριών τροφίμων (κρέας, ιχθυρά, γάλα, αυγά, δημητριακά και προϊόντα 

τους, λίπη-έλαια, γλυκά και ποτά.

Ο Κώδικας Υγειονομικής Νομοθεσίας αφορά Διατάξεις του Υπουργείου Υγείας 

και αναφέρεται κυρίως στην ποιότητα του νερού και στους υγειονομικούς ελέγχους. Οι 

Αγορανομικές Διατάξεις αφορούν θέματα εμπορίου, διακίνησης και τιμών, οι Διατάξεις 

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αφορούν ελέγχους γεωργικών 

προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης.

Η Νομοθεσία είτε Ευρωπαϊκή ή Ελληνική είναι Οριζόντια ή Κάθετη. Η Οριζόντια 

αφορά γενικά θέματα τροφίμων σε αντίθεση με την Κάθετη η οποία αφορά 

συγκεκριμένες κατηγορίες τροφίμων. (Αναστασόπουλος Γ.Ι., Μποζιάρης Ι.Σ., Αθήνα 

2005, ‘180 22000, Επιθεωρητές ΙΙΑΟΟΡ’, πιστοποιημένο από 8ΤΑΙΙΕΟΙ8ΤΕΚ. 

ΑΡ.Πιστοποίησης ειχΟΒ/Οό.)

Παραδείγματα Οριζόντιας Νομοθεσίας

• Οδηγία 93/43 περί υγιεινής των τροφίμων

• Κανονισμός 852/2004 περί υγιεινής των τροφίμων

• Κανονισμός 853/2004 περί ειδικών κανόνων υγιεινής για τρόφιμα ζωικής 

προέλευσης

• Κανονισμός 854/2004 περί οργάνωσης επίσημων ελέγχων στα τρόφιμα 

ζοηκής προέλευσης

• Κανονισμός 178/2002 περί γενικών αρχών σε θέματα νομοθεσίας και 

ασφάλειας τροφίμων. (Αναστασόπουλος Γ.Ι., Μποζιάρης Ι.Σ., Αθήνα 2005, 

‘180 22000, Επιθεωρητές ΗΑΟΟΡΣ πιστοποιημένο από ΒΤΑΙΙΕΟΙΞΤΕΚ. 

ΑΡ.Πιστοποίησης εοοθδ/Οό.)

ΗΑΟΧΡ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
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H A C C P ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

Παραδείγματα Κάθετης Νομοθεσίας

• Οδηγία 92/46 για γάλα και προϊόντα γάλακτος

• Οδηγία 64/433 για κρέας

• Οδηγία 77/99 για προϊόντα με βάση το κρέας

• Οδηγία 91/493 για ψάρια

• Οδηγία 71/188 για πουλερικά

• Οδηγία 89/437 για αυγά

• Οδηγία 98/83 για το πόσιμο νερό

• Οδηγία 80/777 για τα εμφιαλωμένα μμεταλλικά νερά

• Οδηγία 73/241 για προϊόντα κακάο-σοκολάτας

• Οδηγία 75/726 για χυμούς φρούτων

Στις περισσότερες Οδηγίες που αφορούν υγιεινή τροφίμων θεσπίζονται και 

μικροβιολογικά κριτήρια. Τα μικροβιολογικά κριτήρια αναφέρονται:

• στον μικροοργανισμό που ενδιαφέρει

• στη μέθοδο για την ανίχνευση ή/και καταμέτρηση

• στο δειγματοληπτικό πλάνο που ορίζει τον αριθμό των εξεταζόμενων 

δειγμάτων (π) και το μέγεθος του δείγματος τροφίμου.

• στα επιτρεπόμενα μικροβιολογικά όρια, m (min) και Μ (max)

• στο ποσοστό των δειγμάτων (c) που επιτρέπεται να είναι μεταξύ m και Μ. 

(Αναστασόπουλος Γ.Ι., Μποζιάρης Ι.Σ., Αθήνα 2005, ‘ISO 22000, 

Επιθεωρητές HACCP’, πιστοποιημένο από STAREGISTER. 

ΑΡ.Πιστοποίησης scc08/06.)

1.6.1.ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΗΑΟΟΡ

Η υποχρεωτική εφαρμογή του ΗΑΟΟΡ από τη νομοθεσία περιγράφεται στην 

Οδηγία 93/43 η οποία εναρμονίσθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Προεδρικό 

διάταγμα της 09-09-2000, με το ΦΕΚ 192 μετά και την ίδρυση του Ενιαίου Φορέα 

Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ). Σύμφωνα με τις αρχές του ΗΑ(ΧΦ. όπως αναφέρθηκε στο 

προηγούμενο κεφάλαιο, προσδιορίζονται και αναλύονται οι κίνδυνοι των διεργασιών 

παραγωγής των τροφίμων, ακολουθεί ο καθορισμός των Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου, η
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παρακολούθηση τους, η διορθωτικών εφαρμογή ενεργειών όπου χρειασθεί και η 

τεκμηρίωση όλων των ανωτέρω.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έπειτα από περίπου I Ο έτη, αντικαθιστά την Οδηγία 93/43 

με τον κανονισμό 852/2004 (ο οποίος ισχύει από 01-01-2006). Ο κανονισμός 852/2004 

συμπλέει με την φιλοσοφία της οδηγίας 93143. Η εκπόνηση Οδηγών Ορθής Υγιεινής 

Πρακτικής, η εφαρμογή των προαπαιτούμενων, καθώς και η εφαρμογή του συστήματος 

HACCP, εκφράζονται και στον κανονισμό αλλά με περισσότερη πληρότητα και 

σαφήνεια. Επιπλέον με τις απαιτήσεις τήρησης της υγιεινής και της εφαρμογής του 

HACCP ο κανονισμός αναφέρεται και στα εξής:

• Την έμφαση της ασφάλειας από τον παραγωγό στον τελικό καταναλωτή ή 

όπως δόκιμα αναφέρεται πλέον «από την φάρμα στο πιρούνι» (farm to the 

fork).

• Οι επιχειρήσεις που εκτελούν πρωτογενής παραγωγή πρέπει να 

συμμορφώνονται αν όχι με εφαρμογή HACCP, τουλάχιστον με απαιτήσεις - 

υγιεινής και στοιχειώδης τεκμηρίωση (τήρηση αρχείων).

• Την πρωταρχική ευθύνη για την ασφάλεια των τροφίμων την φέρει η 

επιχείρηση.

• Τα εισαγόμενα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τρόφιμα πρέπει να πληρούν τις 

ίδιες υγειονομικές απαιτήσεις με αυτά πού παράγονται στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση.

• Στην σημασία της διατήρησης της ψυκτικής αλυσίδας και στην θέσπιση 

μικροβιολογικών κριτηρίων και απαιτήσεων ελέγχου θερμοκρασίας.

• Στην σημασία της χρήσης εργαλείων ποσοτικής αξιολόγησης της 

ασφάλειας όπως η ανάλυση επικινδυνότητας (Risk Assessment).

Παράλληλα με τον κανονισμό 852/2004, ισχύει από 01-01-2006 και ο κανονισμός 

853/2004 ο οποίος αναφέρεται ειδικά στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.

Τέλος, ο κανονισμός 178/2002 εκτός τον καθορισμό των γενικών αρχών και 

απαιτήσεων για την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων, τον καθορισμό διαδικασιών 

σε θέματα ασφάλειας τροφίμων και θεμάτων για την Ευρωπαϊκή Αρχή για την 

Ασφάλεια Τροφίμων, θέτει απαιτήσεις για την ιχνηλασιμότητα των τροφίμων. Ο 

κανονισμός αυτός εισάγει την υποχρέωση για την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων

HACCP ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΉ!
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παρακολούθησης ολόκληρης της τροφικής αλυσίδας, με ταυτόχρονη δυνατότητα 

άμεσης επέμβασης και λήψης διορθωτικών μέτρων σε περίπτωση προβλήματος. 

(Αναστασόπουλος Γ.Ι., Μποζιάρης Ι.Σ., Αθήνα 2005, ‘180 22000, Επιθεωρητές 

ΗΑΌΌΡ’, πιστοποιημένο από δΤΑΙΙΕΟΙδΤΕΚ. ΑΡ.Πιστοποίησης 8θθ08/06.)

ΗΛ(’('Ρ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

1.7.ΠΡΟΤΥΠΑ

Τα Πρότυπα είναι τυποποιητικά έγγραφα τα οποία θέτουν απαιτήσεις είτε 

προδιαγραφές. Τα πρότυπα που αφορούν την Διαχείριση της Ασφάλειας Τροφίμων 

θέτουν απαιτήσεις είτε προδιαγραφές για τον σχεδίασμά, εγκατάσταση, διατήρηση και 

βελτίωση Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίμων. Τα Πρότυπα μπορεί να 

είναι Διεθνή, Εθνικά, Κλαδικά κτλ. Τα Διεθνή πρότυπα συντάσσονται από Διεθνείς 

Τεχνικές Επιτροπές.

Όπου τα διάφορα εθνικά ή κλαδικά πρότυπα υπερισχύουν έναντι των διεθνών, 

συμβαίνει λόγω της επιρροής που έχουν στις εν-λόγω αγορές. Ως Ποιοτικό προϊόν ή 

υπηρεσία θεωρείται στις μέρες μας, από τον καταναλωτή/πελάτη, όταν πληρούνται 

πάντοτε οι ζητούμενες ή/και προσφερόμενες προδιαγραφές και απαιτήσεις. Διάφορες 

χώρες όπως η Ιαπωνία και η Σαουδική Αραβία αναπτύσσουν δικά τους πρότυπα, αλλά 

τα περισσότερο παγκοσμίως διαδεδομένα είναι αυτά που αναπτύσσονται από την 

Ευρώπη και την Βόρειο Αμερική. Το Διεθνές Εμπόριο δεν διευκολύνεται από την 

πληθώρα των υπαρχόντων Προτύπων. Οι προμηθευτές που επιθυμούν να εξάγουν σε 

διάφορες Χώρες, δυσκολεύονται να συμμορφωθούν με τις πολλές και διαφορετικές 

απαιτήσεις. Γι' αυτό το λόγο τα Διεθνή Πρότυπα είναι αυτά τα οποία έχουν αρχίσει να 

ενδιαφέρουν και να θεωρούνται σημαντικότερα. (Αναστασόπουλος Γ.Ε, Μποζιάρης 

Ι.Σ., Αθήνα 2005, ‘180 22000, Επιθεωρητές ΗΑΌΌΡ’, πιστοποιημένο από 

δΤΑΙΤΕΟΙδΤΕΚ. ΑΡ.Πιστοποίησης βοοθδ/Οό.).

1.7.1.ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙδΟ 22000

Το 150 22000:2005 είναι ένα Διεθνές Πρότυπο το οποίο προσδιορίζει απαιτήσεις 

για ένα ΣΔΑΤ βασισμένο στις Αρχές του ΗΑ(ΧΡ το οποίο καλύπτει όλους του 

οργανισμούς της τροφικής αλυσίδας, από την πρωτογενή παραγωγή έως και την τελική 

διανομή. Ο σκοπός του 150 22000 είναι η εναρμόνιση των προτύπων που αφορούν την 

Ασφάλεια των Τροφίμων. (Αναστασόπουλος Γ.Ι., Μποζιάρης Ι.Σ., Αθήνα 2005, ‘ΙδΟ
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22000, Επιθεωρητές ΗΑΟΟΡ’, πιστοποιημένο από ΣΤΑΙΤΕΟΙΒΤΕΚ.

ΑΡ.Πιστοποίησης 51x08/06.).

Το πρότυπο 22000

1. Λαμβάνει υπόψη τις Αρχές του ΗΑΟΟΡ

2. Εναρμονίζεται με τα υπόλοιπα Διεθνή Πρότυπα

3. Είναι επιθεωρήσιμο Πρότυπο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

αυτοαξιολόγηση (εσωτερικές επιθεωρήσεις) αλλά και για επιθεωρήσεις τρίτου 

μέρους (πιστοποίηση).

4. Η δομή του είναι παρόμοια με αυτή του 150 9001 :2000. (Τζιά Κ, Τσιαπούρης 

Α., (1996), “ Ανάλυση επικινδυνότητας στα κρίσιμα σημεία ελέγχου 

(ΗΑίΓΟΡ) στην βιομηχανία τροφίμων” , Παπασωτηρίου.)

ΗΛ( ('Ρ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

1.7.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ 180 22000

Το πρότυπο 180 22000 αφορά την ασφάλεια των τροφίμων και αφορά όλες τις 

επιχειρήσεις που ασκούν μία ή περισσότερες από τις παρακάτω δραστηριότητες: 

παραγωγή, παρασκευή, μεταποίηση, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή, 

διακίνηση και προσφορά προς πώληση ή διάθεση τροφίμων καθώς και οι επιχειρήσεις 

με δραστηριότητες μαζικής εστίασης. Περιλαμβάνονται οι προμηθευτές πρώτων υλών 

,οι παραγωγοί ζωοτροφών, καθώς και επιχειρήσεις σχετικές με εξοπλισμό, μέσα 

συσκευασίας, χημικών καθαρισμού-απολύμανσης κτλ.

Αυτό το πρότυπο προσδιορίζει τις απαιτήσεις για ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας 

Τροφίμων (ΣΔΑΤ), το οποίο συνδυάζει:

■ Αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών

■ Διαχείριση του συστήματος

* Αρχές ΗΑΟΟΡ

Η επικοινωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών είναι ουσιώδη για την παροχή 

ασφαλών τροφίμων. Ενδιαφερόμενο μέρη είναι ο ίδιος ο οργανισμός, οι προμηθευτές 

του, οι πελάτες-καταναλωτές, οι αρχές και η κοινωνία γενικότερα.

Το σύστημα αυτό μπορεί να εφαρμοστεί ανεξάρτητα από τα άλλα Συστήματα 

Διαχείρισης αλλά μπορεί και να συνδυαστεί άνετα με το 180 9001.

30



Το 180 22000 συνδυάζει και ολοκληρώνει τις αρχές I ΙΑίΧ'Ρ, με τα 

προαπαιτούμενα που αφορούν την Καλή Βιομηχανική Πρακτική σε ένα επιθεώρηση 

πρότυπο. Το πρότυπο αυτό θεωρεί ότι όλοι οι κίνδυνοι είναι δυνατό να συμβούν στην 

τροφική αλυσίδα αλλά είναι ουσιώδες να διεξαχθεί μια σωστή ανάλυση 

επικινδυνότητας ώστε να επισημανθούν οι σημαντικότεροι και σπουδαιότεροι. Αφήνετε 

στην στρατηγική του οργανισμού ο προσδιορισμός του τρόπου αντιμετώπισης των 

κινδύνων, συνδυάζοντας προαπαιτούμενα, λειτουργικά προαπαιτούμενα και σχέδιο

η α ο : ρ .

Όπως όλα τα Συστήματα Διαχείρισης, έτσι και αυτό, αναζητά την συνεχή 

βελτίωση, μέσα από συνεχείς επαληθεύσεις, ανασκοπήσεις και σωστής εφαρμογής της 

εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας. (Αναστασόπουλος Γ.Ι., Μποζιάρης Ι.Σ., 

Αθήνα 2005, ‘180 22000, Επιθεωρητές ΗΑΌΌΡ’, πιστοποιημένο από

δΤΑΙΙΕΟΙδΤΕΙΙ. ΑΡ.Πιστοποίησης ε(χ08/06.).

ΗΛ(·( Ρ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

1.7.2.1 Αντικείμενο του προτύπου 180 22000

Οι λόγοι που ένας οργανισμός διατίθεται να εφαρμόσει το πρότυπο ΙδΟ 22000. είναι 

διότι επιθυμεί:

α) να εγκαταστήσει ένα σύστημα ΣΔΑΤ με σκοπό την προμήθεια ασφαλών 

τροφίμων στους καταναλωτές.

β) να επιδείξει συμμόρφωση με νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις σχετικές με την 

ασφάλεια των τροφίμων.

γ) να εκτιμήσει τις απαιτήσεις των πελατών και να επιδείξει συμμόρφωση σε αυτά τα 

οποία αμοιβαίως συμφωνήθηκαν σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων και την 

αύξηση την ικανοποίηση του πελάτη/καταναλωτή.

δ) να επιδείξει αυτή την συμμόρφωση του σε όλους τους εμπλεκόμενους και 

ενδιαφερόμενο μέρη στην τροφική αλυσίδα.

ε) να εξασφαλίσει ότι επικοινωνεί αποτελεσματικά με όλους τους εμπλεκόμενους και 

ενδιαφερόμενο μέρη στην τροφική αλυσίδα.

στ) να εξασφαλίσει ότι συμμορφώνεται με την πολιτική του για την ασφάλεια των 

τροφίμων.

ζ) να ζητήσει πιστοποίηση του ΣΔΑΤ. (Αναστασόπουλος Γ.Ι., Μποζιάρης Ι.Σ., 

Αθήνα 2005, ‘ΙδΟ 22000, Επιθεωρητές ΗΑΟΟΡ’, πιστοποιημένο από 

δΤΑΙΙΕΟΙδΤΕϊΙ. ΑΡ.Πιστοποίησης εοεθδ/θό.).
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ΗΛί ί Ρ ΣΕ Γ1ΡΟΙΟΝΤΛ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

1.7.2.2 Ανάλυση του προτύπου 180 22000

Το πρότυπο 180 22000 περιλαμβάνει τα εξής για κάθε επιχείρηση στην τροφική 

αλυσίδα:

1. Αντικείμενο

2. Κανονιστικές αναφορές

3. Όροι και ορισμοί

4. Σύστημα ασφάλειας τροφίμου (ΗΑΌΌΡ)

4.1 Έλεγχος εγγραφών και έλεγχος αρχείων

5. Ευθύνη της διοίκησης

5.1 Πολιτική για την ασφάλεια των τροφίμων

5.2 Σχεδίαση συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων

5.3 Ευθύνες και αρμοδιότητες

5.4 Εξωτερική και εξωτερική επικοινωνία (προμηθευτές και 

υπεργολάβους, πελάτες και καταναλωτές, νομικές και κανονιστικές 

αρχές)

5.5 Ετοιμότητα σε απρόοπτα και απόκριση

5.6 Ανασκόπηση και της διοίκησης

6. Διαχείριση πόρων

6.1 Διάθεση πόρων

6.2 Ανθρώπινοι πόροι

6.3 Ικανότητα, ενημέρωση και εκπαίδευση

6.4 Υποδομές

6.5 Περιβάλλον εργασίας

7. Σχεδιασμός και υλοποίηση ασφαλών τροφίμων

7.1 Προαπαιτούμενα προγράμματα

7.2 Ο υγιεινός σχεδιασμός

7.3 Η προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού

7.4 Οι διαδικασίες παραλαβής πρώτων υλών

32



ΗΑ(’( Ρ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟ!ΙΛΑΣΊΊΚΗΙ

7.5 Οι διαδικασίες σωστής αποθηκευτικής πρακτικής

7.6 Ο καθαρισμός και η απολύμανση

7.7 Η μυοκτονία και η απεντόμωση

7.8 Η υγιεινή του προσωπικού

7.9 Η διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων

7.10 Η διαχείριση πηγών πόσιμου νερού και αέρα

8. Προκαταρτικά βήματα της ανάλυσης επικινδυνότητας

8.1 Ομάδα ασφάλειας τροφίμων

8.2 Χαρακτηριστικά προϊόντος

8.3 Πρώτες ύλες, συστατικά και υλικά σε επαφή με το προϊόν

8.4 Χαρακτηριστικά τελικών προϊόντων

8.5 Διαγράμματα ροής, στάδια επεξεργασίας και μέτρα ελαίου

8.6 Περιγραφή των σταδίων επεξεργασίας και μέτρα ελαίου

9. Ανάλυση επικινδυνότητας

9.1 Αναγνώριση κινδύνων και προσδιορισμός των αποδεκτών του επιπέδων.

9.2 Εκτίμηση κινδύνων

9.3 Επιλογή και εκτίμηση των μέτρων ελαίου

9.4 Εγκαθίδρυση λειτουργικών προαπαιτούμενων

9.5 Εγκαθίδρυση σχεδίου ΗΛΟΟΡ

9.6 Σχέδιο ΗΑΟΟΡ

9.7 Προσδιορισμός των ΚΣΕ

9.8 Προσδιορισμός των κρίσιμων ορίων των ΚΣΕ

9.10 Σύστημα παρακολούθησης των ΚΣΕ

9.11 Ενέργειες όταν τα αποτελέσματα παρακολούθησης είναι εκτός ορίων

9.12 Ιχνηλασιμότητα

10. Έλεγχος μη συμμορφώσεων

10.1 Διορθώσεις

10.2 Διορθωτικές ενέργειες

10.3 Χειρισμός των πιθανόν μη ασφαλών τροφίμων

10.4 Ανακλήσεις

10.5Επαλήθευση, επικύρωση και βελτίωση του συστήματος διαχείρισης 

ασφάλειας τροφίμων

10.6 Επικύρωση των μέτρων ελέγχου

10.7 Έλεγχος της παρακολούθησης και μέτρησης
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IIACCP ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

10.8 Επαλήθευση του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων

10.9 Εσωτερική επιθεώρηση

10.10 Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της επαλήθευσης

10.11 Ανάλυση των αποτελεσμάτων της επαλήθευσης

10.12 Βελτίωση

10.13Επικαιροποίηση του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας 

τροφίμων (Αναστασόπουλος Γ.Ι., Μποζιάρης Ι.Σ., Αθήνα 2005, ‘180 

22000, Επιθεωρητές ΗΑΟΟΡ’, πιστοποιημένο από ΞΤΑΙΙΕΟΙΒΤΕΙΙ. 

ΑΡ.Πιστοποίησης εοο08/06.).

Σχήμα2: Η πυραμίδα της ασφάλειας και της ποιότητας των τροφίμων. Η τήρηση των ΰΗΡβ και ϋΜ Ρδ 
και οι 50Ρ8 αποτελούν την βάση για την σωστή λειτουργία των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και

Ασφάλειας Τροφίμων.

1.7.3. Το πρότυπο BRC

Κάτω από τους όρους του UK Food safety ACT 1990 οι επιχειρήσεις λιανικής, 

όπως άλλωστε και όλες οι επιχειρήσεις του κλάδου των τροφίμων , έπρεπε να λάβουν 

τα μέτρα τους και να επιδείξουν την δέουσα επιμέλεια για την ασφάλεια των τροφίμων.
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Έτσι το 1998, το Βρετανικό Κονσόρτσιουμ των Επιχειρήσεων Λιανικής, όπως 

(British Retail Consortium, συντομογραφικά ως BRC), που αποτελούνταν κυρίως από 

επιχειρήσεις μεγάλων SupeMarkets, ανέπτυξε το πρότυπο το πρότυπο BRC για τους 

προμηθευτές τους. Το πρότυπο BRC ενώ αρχικά αναπτύχθηκε για τον προαναφερθέντα 

σκοπό, τελικά επεκτάθηκε και σε άλλους τομείς της βιομηχανίας τροφίμων, ενώ μπορεί 

να ειπωθεί ότι είναι πλέων ένα διεθνές πρότυπο λόγο της εξάπλωσης του και σε 

περιοχές εκτός Βρετανίας όπως, Αφρική, Μέση και Απω Ανατολή, Αυστραλία, 

Αμερική και Ευρώπη. (Αναστασόπουλος Γ.Ε, Μποζιάρης Ι.Σ., Αθήνα 2005, ‘ISO 

22000, Επιθεωρητές HACCP’, πιστοποιημένο από STAREGISTER. 

ΑΡ.Πιστοποίησης scc08/06.).

Το πρότυπο καλύπτει τους τομείς:

• Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

• Σύστημα HACCP

• Περιβάλλον εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και γενικής υγιεινής

• Προσωπικό

• Έλεγχος διεργασιών παραγωγής και προϊόντος

Οι πρόσφατες αλλαγές στην Νομοθεσία οδήγησαν σε μια νέα έκδοση του 2005 η οποία 

επιπλέον απαιτεί:

• Ιχνηλασιμότητα

• Πρόληψη και σήμανση για πιθανά αλλεργιογόνα.

HACCP ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

2.1 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η πρώτη αρχή του συστήματος ΗΑίΧΡ είναι η αναγνώριση των κινδύνων της 

παραγωγικής αλυσίδας των τροφίμων. Η αναγνώριση των κινδύνων της παραγωγικής 

αλυσίδας έχει απώτερο σκοπό τον προσδιορισμό των κρίσιμων σημείων ελέγχου. Οι 

κίνδυνοι των τροφίμων είναι μικροβιολογικής , χημικής και φυσικής προέλευσης όπως:

1. Παθογόνα βακτήρια και άλλοι μικροοργανισμοί, καθώς και τοξίνες 

μικροοργανισμών

2. Υπολείμματα φυτοφαρμάκων και διάφορες άλλες τοξικές ουσίες και χημικοί 

επιμολυντές.

3. Ξένα σώματα, έντομα κτλ.

Οι κίνδυνοι της παραγωγικής αλυσίδας των τροφίμων παρουσιάζονται είτε στις α 

και β ύλες ή επιμολύνουν τα τρόφιμα κατά τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, την 

διενέργεια διεργασιών όπως μεταφορά, παραλαβή, αποθήκευση α και β υλών, 

προετοιμασία, επεξεργασία, αποθήκευση και διανομή ετοίμων προϊόντων. Η 

επιμόλυνση προέρχεται από το περιβάλλον, τον εξοπλισμό και το προσωπικό λόγω 

κακών χειρισμών. (Αναστασόπουλος Γ.Ι., Μποζιάρης Ι.Σ., Αθήνα 2005, ‘180 22000, 

Επιθεωρητές ΗΑΟΟΡ’, πιστοποιημένο από ΞΤΑΙΙΕΟΙΒΤΕΚ. ΑΡ.Πιστοποίησης 

ε<χ08/06.).

ΗΑΟΟΡ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

2.2 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Οι χημικοί και οι φυσικοί κίνδυνοι γίνονται εύκολα αντιληπτοί και μπορούν να 

ελεγχθούν άμεσα. Αντίθετα οι μικροβιολογικοί κίνδυνοι δεν είναι άμεσα ελέγξιμοι και 

απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Οι κανονικοί υγιείς και σωστά διατρεφόμενοι άνθρωποι 

είναι συνήθως ανθεκτικοί σε μέτρια επίπεδα μικροοργανισμών στα τρόφιμα, οι 

πληθυσμοί υψηλής επικινδυνότητας όμως δεν μπορούν να αντέξουν ακόμα και σε 

χαμηλά επίπεδα μικροοργανισμών. Τα άτομα αυτά πρέπει να διαλέγουν υπεύθυνα τα 

τρόφιμα, που δεν θα τους προκαλέσουν ασθένεια η θάνατο, με την βοήθεια ειδικών, οι 

οποίοι πρέπει υπεύθυνα να γνωρίζουν τα συστατικά κάθε προϊόντος και να τους
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υποδεικνύουν ποια τρόφιμα είναι ασφαλή. (Τζιά Κ, Τσιαπούρης Α., (1996), “ Ανάλυση 

επικινδυνότητας στα κρίσιμα σημεία ελέγχου (ΗΑ(Ι^Ρ) στην βιομηχανία 

τροφίμων” , Παπασωτηρίου.)

Οι μικροοργανισμοί που αποτελούν μικροβιολογικούς κινδύνους για τα τρόφιμα 

διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:

1. Βακτήρια

2. Ιοί

3. Παράσιτα

Μικροβιολογικός κίνδυνος υψηλής επικινδυνότητας και σοβαρότητας ορίζεται ως ο 

κίνδυνος που σχετίζεται με την παρουσία παθογόνου μικροοργανισμού ή τοξίνης σε 

τρόφιμο, το οποίο , όταν καταναλωθεί, προκαλεί σοβαρές ασθένειες σε υγιή άτομα ή σε 

άτομα υψηλής επικινδυνότητας.

Μικροβιολογικός κίνδυνος μέτριας επικινδυνότητας και σοβαρότητας ορίζεται ως ο 

κίνδυνος, η παρουσία του οποίου σε ένα τρόφιμο και η κατανάλωση αυτού οδηγούν σε 

παροδικές- και με μη σοβαρά συμπτώματα- ασθένειες σε υγιή άτομα.

Οι κύριες πηγές παθογόνων μικροοργανισμών στα τρόφιμα είναι οι ακατέργαστες 

ζωικές πρώτες ύλες, το έδαφος, ο αέρας, η σκόνη, το νερό, τα ακάθαρτα μηχανήματα 

επεξεργασίας, οι επιφάνειες εργασίας, το προσωπικό παραγωγής και η πιθανή παρουσία 

εντόμων ή τρωκτικών στο χώρο του εργοστασίου.

Οι παράγοντες στους οποίους οφείλεται η παρουσία μικροοργανισμών στα 

τρόφιμα μπορούν να διακριθούν σε εσωτερικούς που εξαρτώνται από τα τρόφιμα και σε 

εξωτερικούς που εξαρτώνται από τις συνθήκες περιβάλλοντος, στο οποίο διατηρούνται 

τα συγκεκριμένα τρόφιμα. Οι σπουδαιότεροι από τους εσωτερικούς παράγοντες είναι η 

περιεκτικότητα των τροφίμων σε νερό, το ρΐι, η περιεκτικότητα σε θρεπτικά για τους 

μικροοργανισμούς συστατικά, η περιεκτικότητα σε αντιμικροβιακά συστατικά και η 

βιολογική κατασκευή των τροφίμων. Οι σπουδαιότεροι από τους εξωτερικούς 

παράγοντες είναι η θερμοκρασία, η σχετική υγρασία και η σύσταση του ατμοσφαιρικού 

αέρα στο χώρο όπου διατηρούνται τα τρόφιμα.

Κατά την ανάπτυξη του προγράμματος ΗΑ(ΧΡ ο παραγωγός πρέπει να έχει 3 

βασικούς στόχους σε σχέση με τους βιολογικούς κινδύνους:

1. Την καταστροφή, εξαφάνιση ή μείωση του κινδύνου

ΗΑΟΟΡ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΊΊΚΙΙΣ
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2. Την αποφυγή επαναμόλυνσης του τροφίμου

3. Την αναστολή ανάπτυξης και παραγωγής τοξινών.

Οι μικροοργανισμοί μπορούν να καταστραφούν με θερμική κατεργασία, ψύξη ή 

ξήρανση. Μετά την εξαφάνιση των μικροοργανισμών πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για 

την αποφυγή της επαναμόλυνσης του τροφίμου .Εάν δεν είναι δυνατόν να εξαφανιστεί 

τελείως ο κίνδυνος από το τρόφιμο, πρέπει τουλάχιστον να ανασταλεί η μικροβιακή 

ανάπτυξη και η παραγωγή τοξίνων. Η ανάπτυξη μπορεί να ανασταλεί με τα ίδια τα 

χαρακτηριστικά του τροφίμου, όπως το ΡΗ και η ενεργότατα του νερού πνν, είτε με 

προσθήκη αλατιού ή άλλων συντηρητικών. Οι συνθήκες υπό τις οποίες γίνεται η 

συσκευασία του τροφίμου (αερόβιες ή αναερόβιες) και η θερμοκρασία αποθήκευσης 

(ψύξη ή κατάψυξη) επιδρούν επίσης στην αναστολή της ανάπτυξης των 

μικροοργανισμών. (Τζιά Κ, Τσιαπούρης Α., (1996), “ Ανάλυση επικινδυνότητας στα 

κρίσιμα σημεία ελέγχου (ΗΑΟΟΡ) στην βιομηχανία τροφίμων” , Παπασωτηρίου.)

Οι παθογόνοι μικροοργανισμοί κατατάσσονται γενικά σε δύο κατηγορίες, 

ανάλογα με τη διεργασία που απαιτείται για την καταστροφή τους : στην κατηγορία των 

μικροοργανισμών μολυσματικού τύπου, οι οποίοι μπορούν να απενεργοποιηθούν με 

εφαρμογή σωστής παστερίωσης, και στην κατηγορία των μικροοργανισμών τοξικού 

τύπου, οι οποίοι δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν με τη συνήθη παστερίωση. (Τζιά Κ, 

Τσιαπούρης Α., (1996), “ Ανάλυση επικινδυνότητας στα κρίσιμα σημεία ελέγχου 

(ΗΑ(ΧΡ) στην βιομηχανία τροφίμων” , Παπασωτηρίου.)

ΗΑΟΟΡ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

2.2.1 ΒΑΚΤΗΡΙΑ

Οι κίνδυνοι από βακτήρια μπορούν να προκαλέσουν στον άνθρωπο μολύνσεις η 

δηλητηριάσεις. Η τροφική μόλυνση προκαλείται με πρόσληψη ενός σημαντικού 

αριθμού παθογόνων μικροοργανισμών που έχουν πολλαπλασιαστή στο τρόφιμο, ενώ η 

τροφική δηλητηρίαση προκαλείται με πρόσληψη τοξινών που παράγονται και 

εκκρίνονται από συγκεκριμένα βακτήρια, όταν αυτά έχουν πολλαπλασιαστεί στο 

τρόφιμο. Οι περισσότερες τοξίνες είναι πρωτεϊνικής φύσης ή περιέχουν πρωτεϊνικά 

συστατικά. Διακρίνονται σε ενδοτοξίνες που αποτελούν τα συστατικά του 

βακτηριακού κυττάρου και ελευθερώνονται μόνο με την καταστροφή του. και σε 

εξωτοξίνες που παράγονται μέσα στο βακτηριακό κύτταρο, αλλά εξέρχονται γρήγορα
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από αυτό και διέρχονται στο τρόφιμο. Οι εξωτοξίνες είναι πολύ πιο τοξικές από τις 

ενδοτοξίνες, είναι θερμοευαίσθητες και μπορούν να καταστραφούν με θέρμανση στους 

60-80οΟ για 1 ώρα. Τυπική εξωτοξίνη είναι η αλλαντική εξωτοξίνη. Οι ενδοτοξίνες 

είναι λιγότερο τοξικές, περισσότερο θερμοάντοχες και συνήθως προκαλούν διάρροια. 

(Τζιά Κ, Τσιαπούρης Α., (1996), “ Ανάλυση επικινδυνότητας στα κρίσιμα σημεία 

ελέγχου (ΗΑΟΟΡ) στην βιομηχανία τροφίμων” , Παπασωτηρίου.)

ΗΛ('(’Ρ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

2.2.2 ΙΟΙ

Οι ιοί έχουν κυτταρικοί οργάνωση, αποτελούνται από ένα μόριο DNA ή ένα 

μόριο RNA, που εγκλείεται σε περίβλημα αποτελούμενο από σάκχαρα πρωτεΐνες και 

λίπη. Αναπτύσσονται σε κύτταρο ξενιστή, και ως εκ τούτου είναι αδρανή στα τρόφιμα, 

όπου δεν μπορούν να πολλαπλασιαστούν . Μερικοί ιοί μπορούν να αδρανοποιηθούν με 

καλό μαγείρεμα του τροφίμου και άλλοι με ξήρανση, αλλά γενικά πρέπει να 

αποφεύγεται η μόλυνση του τροφίμου με ιούς. Απευθείας μόλυνση του τροφίμου 

μπορεί να γίνει από εργαζόμενο που έχει μολυνθεί από τον ιό, ενώ έμμεση μόλυνση 

πραγματοποιείται, όταν το τρόφιμο έρθει σε επαφή με ανεπεξέργαστα απόβλητα. Οι ιοί 

σχετίζονται κυρίως με θαλασσινά τρόφιμα και χαμηλές θερμοκρασίες. (Τζιά Κ, 

Τσιαπούρης Α., (1996), “ Ανάλυση επικινδυνότητας στα κρίσιμα σημεία ελέγχου 

(HACCP) στην βιομηχανία τροφίμων” , Παπασωτηρίου.)

2.2.3 ΠΑΡΑΣΙΤΑ

Τα παράσιτα είναι οργανισμοί που αντλούν την τροφή τους από τον ξενιστή. Μια 

ποικιλία παράσιτων έχουν ενδιαφέρον για την βιομηχανία τροφίμων. Αυτά είναι τα 

πρωτόζωα, οι νηματώδεις σκώληκες, οι κεστώδεις σκώληκες που σχετίζονται με 

τρόφιμα.

Μερικά παράσιτα περνούν ένα μεγάλο μέρος του κύκλου ζωής τους στα ζώα και 

έτσι λαμβάνονται μαζί με το τρόφιμο. Οι κυριότερες μέθοδοι για την αποφυγή 

μετάδοσής τους στα τρόφιμα είναι: ορθή πρακτική προσωπικής υγιεινής από τους 

εργαζόμενους, στη διάθεση και επεξεργασία των αποβλήτων, ενώ το καλό μαγείρεμα 

και η κατάψυξη βοηθούν στην καταστροφή των υπαρχόντων παράσιτων. (Τζιά Κ, 

Τσιαπούρης Α., (1996), “ Ανάλυση επικινδυνότητας στα κρίσιμα σημεία ελέγχου 

(HACCP) στην βιομηχανία τροφίμων” , Παπασωτηρίου.)
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HACCP ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

2.3 ΧΗΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Όλα τα τρόφιμα αποτελούνται από χημικές ουσίες, μερικές από τις οποίες μπορεί 

να είναι τοξικές. Από την άλλη πλευρά, σε διάφορα τρόφιμα προστίθενται χημικές 

ουσίες που δεν επιτρέπεται να βρεθούν στα τρόφιμα, ενώ για ορισμένες χημικές ουσίες 

έχουν θεσπιστεί ανώτατα επιτρεπτά όρια. Οι δύο κύριες κατηγορίες χημικών κινδύνων 

για τα τρόφιμα είναι:

(α) οι φυσικά απαντώμενες χημικές ουσίες και 

(β) οι πρόσθετες χημικές ουσίες.

Και οι δύο αυτές κατηγορίες μπορούν να προκαλέσουν χημικές δηλητηριάσεις, 

εάν η παρουσία τους στα τρόφιμα υπερβεί το επιτρεπτό όριο. (Τζιά Κ, Τσιαπούρης Α., 

(1996), “ Ανάλυση επικινδυνότητας στα κρίσιμα σημεία ελέγχου (HACCP) στην 

βιομηχανία τροφίμων” , Παπασωτηρίου.)

2.3.1 ΦΥΣΙΚΑ ΑΠΑΝΤΩΜΕΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Τα φυσικά απαντώμενα τοξικά περιλαμβάνουν μια ποικιλία χημικών ουσιών 

φυτικής, ζωικής (κυρίως θαλάσσιας) η μικροβιακής προέλευσης. Αν και πολλά φυσικά 

απαντώμενα τοξικά έχουν βιολογική προέλευση , εντούτοις έχουν συμβατικά 

καταχωρηθεί στους χημικούς κινδύνους. Παρόλα αυτά, κατά την δημιουργία των 

προγραμμάτων HACCP είναι εξίσου αποδεκτή η κατάταξή τους στην κατηγορία των 

βιολογικών κινδύνων. (Τζιά Κ, Τσιαπούρης Α., (1996), “ Ανάλυση επικινδυνότητας 

στα κρίσιμα σημεία ελέγχου (HACCP) στην βιομηχανία τροφίμων” , 

Παπασωτηρίου.)

Παρακάτω περιγράφονται οι σημαντικότεροι κίνδυνοι της κατηγορίας αυτής:

Μυκοτοξίνες: Ένας αριθμός μυκήτων παράγει τοξικές για τον άνθρωπο ενώσεις 

(μυκοτοξίνες), οι οποίες αποτελούν δευτερογενείς μεταβολίτες για τους μύκητες. 

Μερικές από τις πιο γνωστές και μελετηθείσες μυκοτοξίνες είναι οι αφλατοξίνες , οι 

οποίες περιλαμβάνουν μια ομάδα δομικά παρομοίων τοξικών ενώσεων που παράγονται 

από ορισμένα γένη ευρωτομυκήτων του Aspergillous flavous και A.parasiticus. Κάτω 

από ευνοϊκές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας, οι μύκητες αυτοί αναπτύσσονται 

και παράγουν αφλατοξίνες σε διάφορα τρόφιμα , όπως σε φιστίκια και άλλους 

ελαιούχους σπόρους, καθώς και σε καλαμπόκι και βαμβακόσπορους. Οι αφλατοξίνες
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παρουσιάζουν ηπατοτοξική δράση και καρκινογενετική ενέργεια στο ήπαρ ορισμένων 

ζώων, πιθανά και στον άνθρωπο. Οι μυκοτοξίνες παραμένουν δραστικές για μεγάλο 

χρονικό διάστημα και μετά την καταστροφή των ευρωτομύκητων που τις σχημάτισαν, 

ενώ πολλές από αυτές παρουσιάζουν σχετική θερμοκρασιακή σταθερότητα και δεν 

καταστρέφονται με τις συνηθισμένες συνθήκες μαγειρέματος ή κατεργασίας των 

τροφίμων. Η προφύλαξη από τις αφλατοξίνες γίνεται κυρίως με διατήρηση των 

συνθηκών θερμοκρασίας και υγρασίας στους σπόρους που εμποδίζουν την ανάπτυξη 

των ευρωτομυκήτων. (Χ.Δ.Θωμόπουλος, Αθήνα 1986, Επιστήμη και Τεχνική των 

Τροφίμων’).

Σκομβροτοξίνη (ισταμίνη): Η δηλητηρίαση αυτή παρουσιάζεται, όταν

καταναλώνονται τρόφιμα που περιέχουν μεγάλες ποσότητες ισταμίνης. Η ισταμίνη 

παράγεται με μικροβιακή μετατροπή της ιστιδίνης , ενός αμινοξέος που βρίσκεται σε 

αφθονία σε διάφορα ψάρια, συμπεριλαμβανομένων και των μελών της οικογένειας 

σκομβρίδες (scombridae) από τροπικές περιοχές. Τα πιο συχνά μολυσμένα τρόφιμα 

είναι ψάρια που έχουν υποστεί κακή θερμοκρασιακή μεταχείριση (ψύξη), ενώ επίσης 

έχουν αναφερθεί κρούσματα ασθενειών και σε ελβετικά τυριά. Η τοξίνη παράγεται 

μέσα σε 3-4 ώρες , εάν το ψάρι διατηρηθεί σε θερμοκρασία δωματίου. Τα συμπτώματα 

της ασθένειας είναι ισχυρός πονοκέφαλος , δυσκολία στην αναπνοή, εξανθήματα στο 

σώμα, ίλιγγος, εμετός, διάρροια, και εμφανίζονται μέσα σε 10-90 λεπτά μετά την 

κατανάλωση του ψαριού. (M.D.Pierson, D.A.Corlett, New York/London 1992, 

‘HACCP-Principles and Aplications’,Chapman and Hall)

Τοξίνες μανιταριών: Σε αντίθεση με τις αφλατοξίνες, που είναι δευτερογενείς 

μεταβολίτες και παράγονται κατά την ανάπτυξη του μύκητα στο τρόφιμο, το μανιτάρι 

είναι το ίδιο τοξικό προϊόν. Πολλά είδη μανιταριών είναι τοξικά και δεν υπάρχει γενικά 

κανόνας για τον διαχωρισμό των εδώδιμων και των τοξικών ειδών. Οι δηλητηριάσεις 

από μανιτάρια συνήθως προκαλούνται από κατανάλωση τοξικών μανιταριών, που 

έχουν θεωρηθεί κατά λάθος εδώδιμα. Τα περισσότερα δηλητηριώδη μανιτάρια δεν 

μπορούν να μετατραπούν σε μη τοξικά με μαγείρεμα, κονσερβοποίηση ή κατάψυξη. 

(Χ.Δ.Θωμόπουλος, Αθήνα 1986, Επιστήμη και Τεχνική των Τροφίμων’).

Ιχθυοτοξίνες: Η δηλητηρίαση από ιχθυοτοξίνες (ιχθυοτοξισμός) προκαλείται από 

κατανάλωση δηλητηριωδών ψαριών. Το αίτιο είναι οι νευροτοξίνες που περιέχονται
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στην σάρκα ή τα αυγά των ψαριών. Τα συμπτώματα της δηλητηρίασης ποικίλουν 

ανάλογα με το είδος της τοξίνης, τη συγκέντρωση της στο ψάρι, την καταναλωθείσα 

ποσότητα και το είδος του ψαριού, που πολλές φορές το ίδιο μπορεί να μην είναι 

τοξικό. Στην περίπτωση αυτή η τοξικότητα οφείλεται σε ορισμένα άλγη, από τα οποία η 

τοξίνη περνά άμεσα στα φυτοφάγα και έμμεσα στα σαρκοφάγα ψάρια. Υπάρχουν 

τέσσερις τύποι ιχθυοτοξισμού: παραλυτικός (PSP), διαρροϊκός(08Ρ),

νευροτοξικός(Ν8Ρ) και αμνησιακός (ASP). (Χ.Δ.Θωμόπουλος, Αθήνα 1986, 

Επιστήμη και Τεχνική των Τροφίμων’).

Φυτοαιμαγλουτινίνες: Είναι πρωτεΐνες που έχουν γενικά την ιδιότητα να προκαλούν 

τη συσσωμάτωση in vitro των ερυθρών αιμοσφαιρίων διαφόρων ζωικών ειδών. Πολλά 

φυτά όπως φασόλια, φακή, φάβα, αραχίδες, περιέχουν τέτοιες ουσίες και να 

καταναλωθούν χωρίς κίνδυνο χρειάζονται παρατεταμένη θέρμανση σε νερό. 

(Χ.Δ.Θωμόπουλος, Αθήνα 1986, Επιστήμη και Τεχνική των Τροφίμων’).

2.3.2. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Η δεύτερη κατηγορία χημικών κινδύνων περιλαμβάνει τις ουσίες που 

προστίθενται στα τρόφιμα σε κάποιο σημείο μεταξύ της καλλιέργειας, της συγκομιδής, 

της παραγωγής, της αποθήκευσης και της διανομής. Αυτές οι ουσίες γενικά δεν 

θεωρούνται επικίνδυνες, εάν έχουν ακολουθηθεί οι κατάλληλες συνθήκες χρήσης τους. 

Πιθανός κίνδυνος εμφανίζεται μόνο στην περίπτωση κακής εφαρμογής τους ή στην 

περίπτωση που έχουν ξεπεραστεί τα ανώτατα επιτρεπτά όρια χρήσης στα τρόφιμα. 

(Τζιά Κ, Τσιαπούρης Α., (1996), “ Ανάλυση επικινδυνότητας στα κρίσιμα σημεία 

ελέγχου (HACCP) στην βιομηχανία τροφίμων” , Παπασωτηρίου.)

Στην συνέχεια περιγράφονται οι κυριότερες προσθετές χημικές ουσίες που είναι 

δυνατόν να αποβούν επικίνδυνες.

Γεωργικά χημικά: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα εντομοκτόνα, τα παρασιτοκτόνο, 

τα μυκητοκτόνα, τα λιπάσματα, τα αντιβιοτικά και οι ορμόνες ανάπτυξης. Οι ουσίες 

αυτές παραμένοντας στα τρόφιμα κατά την εποχή της κατανάλωσής τους μπορεί να 

προκαλέσουν δηλητηριάσεις. Για την προστασία του καταναλωτή, η νομοθεσία απαιτεί 

την χορήγηση άδειας για την εμπορική κυκλοφορία κάθε φυτοφαρμάκου και επίσης 

καθορίζει επακριβώς τους τρόπους χρήσης και τα μέγιστα επιτρεπτά ποσά αυτών στα
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προς κατανάλωση τρόφιμα. Η άδεια χρήσης ενός φυτοφαρμάκου δίνεται ύστερα από 

εκτίμηση της τοξικότητας, της αποτελεσματικότητας, της σταθερότητας και του τρόπου 

διάσπασής του, σε συσχετισμό με την σημασία του για την καταπολέμηση των 

παρασίτων. Σημαντικό πρόβλημα αποτελούν τα αντιβιοτικά, τα οποία -  αν και δεν 

παρουσιάζουν τοξικότητα -  είναι συχνά αίτια ανάπτυξης ανθεκτικών μικροβιακών 

στελεχών, εάν η χρήση τους είναι αλόγιστη. (Χ.Δ.Θωμόπουλος, Αθήνα 1986, 

Επιστήμη και Τεχνική των Τροφίμων’). Συνήθως ο κίνδυνος από υπολείμματα 

φυτοφαρμάκων είναι ελάχιστος, καθώς έχουν θεσπιστεί -και συνεχώς θεσπίζονται- 

αυστηρές προδιαγραφές, ενώ υπάρχει και συνεχής έλεγχος από της κρατικές υπηρεσίες 

των διαφόρων κρατών.

Απαγορευμένες ουσίες: Η άμεση ή έμμεση χρήση των ουσιών αυτών είναι 

απαγορευμένη από κώδικες και κανονισμούς, επειδή αποτελούν πιθανό υψηλό κίνδυνο 

για την δημόσια υγεία ή επειδή δεν έχει ακόμα εξακριβωθεί επιστημονικά, εάν είναι 

ασφαλής η χρήση τους στα τρόφιμα. (Τζιά Κ, Τσιαπούρης Α., (1996), “ Ανάλυση 

επικινδυνότητας στα κρίσιμα σημεία ελέγχου (ΗΑ(ΧΡ) στην βιομηχανία 

τροφίμων” , Παπασωτηρίου.)

Τοξικά στοιχεία και ενώσεις: Για τα τοξικά στοιχεία και τις τοξικές ενώσεις, είτε 

απαγορεύεται τελείως η παρουσία τους στα τρόφιμα , είτε έχουν θεσπιστεί μέγιστες 

ανοχές. Οι πιο επικίνδυνοι εκπρόσωποι της κατηγορίας αυτής είναι ο μόλυβδος, ο 

υδράργυρος και το κάδμιο. Ο μόλυβδος χρησιμοποιείται με την μορφή του αρσενικού 

μόλυβδου ως αντιπαρασιτικό φυτοφάρμακο, αλλά έχει ευρύτατη εφαρμογή τόσο υπό 

μεταλλική μορφή, όσο και υπό μορφή χημικών ενώσεων. Οι οργανικές ενώσεις του 

υδραργύρου είναι περισσότερο επικίνδυνες από τις ανόργανες και προσβάλουν το 

κεντρικό νευρικό σύστημα. Το κάδμιο, τέλος, περνώντας με τα τρόφιμα στον 

οργανισμό αποτίθεται υπό την μορφή μεταλλοπρωτείνης στους νεφρούς προκαλώντας 

μακροχρόνια διάφορες παθήσεις στον οργανισμό. (Τζιά Κ, Τσιαπούρης Α., (1996), 

“ Ανάλυση επικινδυνότητας στα κρίσιμα σημεία ελέγχου (ΗΑΟΟΡ) στην 

βιομηχανία τροφίμων” , Παπασωτηρίου.)

Πρόσθετα τροφίμων: Προστίθενται στα τρόφιμα για την συντήρηση, την βελτίωση 

της γεύσης και του χρώματος και την αύξηση της θρεπτικής αξίας αυτών (π.χ. 

βιταμίνες, μέταλλα). Για τα άμεσα αυτά πρόσθετα καθώς και για τα έμμεσα
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προστιθέμενα χημικά, όπως λιπαντικά, καθαριστικά, απολυμαντικά, έχουν θεσπιστεί 

ανώτατα επιτρεπτά όρια. Τα επιτρεπόμενα πρόσθετα καταγράφονται σε πίνακες μαζί με 

τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια χρήσης τους για κάθε είδος τροφίμου.

Υλικά συσκευασίας: Τα υλικά συσκευασίας πρέπει να εξετάζονται από άποψη χημικής 

σύστασης για να διαπιστώνεται εάν είναι ασφαλή. Επίσης, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 

η περίπτωση διάχυσης ορισμένων συστατικών από το μέσο συσκευασίας προς το 

τρόφιμο, καθώς και η επίδραση της θερμοκρασίας, του φωτός, του ψύχους και άλλων 

παραγόντων πάνω στο υλικό συσκευασίας. Μερικές φορές παράγονται μέσα 

συσκευασίας που έχουν καρκινογόνες ουσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το 

παραφινωμένο χαρτί και το PVC. Διαπιστώθηκε, ότι ορισμένοι τύποι παραφίνης 

περιέχουν καρκινογόνες ουσίες, ενώ το υλικό συσκευασίας PVC περιέχει ορισμένη 

ποσότητα του μονομερούς χλωριούχου βινυλίου VCM, που διαπιστώθηκε ότι είναι 

καρκινογόνος ουσία. (Τζιά Κ, Τσιαπούρης Α., (1996), “ Ανάλυση επικινδυνότητας 

στα κρίσιμα σημεία ελέγχου (HACCP) στην βιομηχανία τροφίμων” , 

Παπασωτηρίου.)

Ο έλεγχος των χημικών κινδύνων μπορεί να γίνει με:

• Υπογραφή συμβολαίου ανάμεσα σε παραγωγό και προμηθευτή των πρώτων 

υλών. Για παράδειγμα, στην περίπτωση των λαχανικών, ο παραγωγός 

συνεργάζεται με τον προμηθευτή, ο οποίος έχει την υποχρέωση να 

καλλιεργεί ένα συγκεκριμένο είδος κάτω από αυστηρό γεωπονικό έλεγχο. 

Τόσο οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται (π.χ. εντομοκτόνα), όσο και 

οι συνθήκες χρήσης αυτών καθορίζονται και ελέγχονται από τον παραγωγό

• Επιλογή των κατάλληλων προμηθευτών για τις πρώτες ύλες

• Ικανοποίηση των σωστών προδιαγραφών για τις πρώτες ύλες

• Παροχή πιστοποιητικών από τους προμηθευτές

• Επιθεωρήσεις στα εισερχόμενα στην εγκατάσταση τρόφιμα

• Απομάκρυνση των χημικών κινδύνων κατά την επεξεργασία. Για 

παράδειγμα, τα υπολείμματα εντομοκτόνων στα φρούτα και τα λαχανικά 

μπορούν να απομακρυνθούν κατά τα στάδια του πλυσίματος, της 

λεύκανσης, της κονσερβοποίησης και της ξήρανσης. Παρόλα αυτά, οι 

διεργασίες της παραγωγής έχουν πολύ μικρά αποτελέσματα στην
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απομάκρυνση των υπολειμμάτων των αντιβιοτικών, που χορηγούνται στα 

ζώα.

• Εφαρμογή των απαιτήσεων της ΰΜΡ.

• Καλές συνθήκες επεξεργασίας και αποθήκευσης, ώστε να αποφεύγονται οι 

ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης ορισμένων τοξινών(αφλατοξίνες, 

σκομβροτοξίνες).

• Χρήση υλικών συσκευασίας που ικανοποιούν τις προδιαγραφές

• Καταγραφή και αρχειοθέτηση των ποσοτήτων όλων των προστιθέμενων στα 

τρόφιμα χημικών (π.χ. συντηρητικά, χρωστικές κ.τ.λ.)

(Τζιά Κ, Τσιαπούρης Α., (1996), “ Ανάλυση επικινδυνότητας στα κρίσιμα σημεία 

ελέγχου (ΗΑ(ΧΤ) στην βιομηχανία τροφίμων” , Παπασωτηρίου.)

2.4. ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Οι φυσικοί κίνδυνοι περιγράφονται συχνά ιος ξένα αντικείμενα και 

περιλαμβάνουν οποιαδήποτε φυσικά υλικά, τα οποία δεν βρίσκονται υπό φυσιολογικές 

συνθήκες στα τρόφιμα και μπορούν να προκαλέσουν ασθένειες ή τραύματα στον 

καταναλωτή. Οι πιο σημαντικοί φυσικοί κίνδυνου οι επιπτώσεις τους στην υγεία του 

καταναλωτή και οι πηγές προέλευσής τους είναι:

α) το γυαλί το οποίο μπορεί να προκαλέσει τομές και αιματώματα για τα οποία 

μπορεί να απαιτηθεί χειρουργική επέμβαση για την απομάκρυνσή του και 

προέρχεται από τις φιάλες και διάφορα σκεύη.

β) Το ξύλο το οποίο μπορεί να προκαλέσει τομές, μόλυνση ,πνιγμό και 

προέρχεται από τα χωράφια, τις παλέτες, τα κουτιά, τα κτίρια γενικά.

γ) οι πέτρες οι οποίες προκαλούν είτε πνιγμό είτε σπάσιμο των δοντιών κα 

προέρχονται από τα χωράφια και τα κτίρια.

δ) τα μέταλλα που προκαλούν τομές και μολύνσεις και προέρχονται από 

μηχανήματα και σύρματα.

ε) τα έντομα που προκαλούν αρρώστιες και πνιγμούς και προέρχονται από τα 

χωράφια και τις εγκαταστάσεις.

ζ) τα κοκάλα που προκαλούν τραύματα και προέρχονται από την λανθασμένη 

επεξεργασία.

η) τα διάφορα πλαστικά τα οποία προκαλούν μολύνσεις και τομές και για αυτά 

ευθύνονται τα χωράφια, τα υλικά συσκευασίας, οι παλέτες και οι 

εργαζόμενοι.
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θ) οι ρύποι του προσωπικού που προκαλούν τομές, σπάσιμο των δοντιών, 

πνιγμό και ευθύνονται οι εργαζόμενοι. (Τζιά Κ, Τσιαπούρης Α., (1996), 

“ Ανάλυση επικινδυνότητας στα κρίσιμα σημεία ελέγχου (ΗΑΌΌΡ) στην 

βιομηχανία τροφίμων” , Παπασωτηρίου.)

Άλλοι φυσικοί κίνδυνοι είναι το μαλλί, το χαρτί, η σκόνη, το χρώμα, το γράσο και 

η σκουριά. Οι πηγές των φυσικών κινδύνων περιλαμβάνουν τις ακατέργαστες πρώτες 

ύλες, το νερό, το δάπεδο της εγκατάστασης, τα μηχανήματα, τα υλικά κατασκευής του 

κτιρίου και το εργατικό προσωπικό. Οι μέθοδοι για τον έλεγχο των φυσικών κινδύνων 

περιλαμβάνουν την ικανοποίηση των προδιαγραφών για τις πρώτες ύλες και των έλεγχο 

αυτών, σε συνδυασμό με τις εγγυήσεις και τις πιστοποιήσεις των προμηθευτών. Επίσης, 

είναι διαθέσιμα πολυάριθμα προληπτικά μέτρα για την ανίχνευση και απομάκρυνση 

συγκεκριμένων φυσικών κινδύνων:

• Ανιχνευτές μετάλλων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό και την 

αφαίρεση μεταλλικών αντικειμένων από τα τρόφιμα, με σωστή τοποθέτησή τους 

σε κατάλληλο σημείο της γραμμής παραγωγής. Οι ανιχνευτές υπάρχουν σε 

διάφορα σχέδια και μεγέθη. Η πιο παλιά και απλούστερη μορφή είναι η 

μαγνητική ράβδος που τοποθετείται σε ένα ρεύμα της παραγωγής για την 

απόσπαση των μεταλλικών αντικειμένων. Απαιτούνται περιοδικές επιθεωρήσεις 

για τον καθαρισμό του μαγνήτη, γεγονός που αποτελεί μειονέκτημα της 

μεθόδου. Επίσης οι μαγνήτες δεν έχουν δυνατότητα απόσπασης μη μαγνητικών 

αντικειμένων, όπως το αλουμίνιο, τον χαλκό και τον ανοξείδωτο χάλυβα, ενώ 

είναι άχρηστοι για τον έλεγχο συσκευασμένων προϊόντων. (Τζιά Κ, Τσιαπούρης 

Α., (1996), “Ανάλυση επικινδυνότητας στα κρίσιμα σημεία ελέγχου 

(ΗΑίΓΌΡ) στην βιομηχανία τροφίμων” , Παπασωτηρίου.)

• Πιο σύγχρονοι είναι οι ανιχνευτές με την χρήση ακτινών X. Αυτοί μπορούν να 

σπάσουν όχι μόνο μεταλλικά αντικείμενα , αλλά και πέτρες, γυαλιά, θραύσματα 

από κοκάλα και άλλα ξένα υλικά, με διάμετρο μέχρι και 1,5ππη. Το βασικό 

μειονέκτημά τους είναι το σχετικά υψηλό κόστος αγοράς. (Τζιά Κ, Τσιαπούρης 

Α., (1996), “ Ανάλυση επικινδυνότητας στα κρίσιμα σημεία ελέγχου 

(ΗΑΌΌΡ) στην βιομηχανία τροφίμων” , Παπασωτηρίου.)

• Όταν η παραγωγική διαδικασία περιλαμβάνει τη διάλυση μιας πρώτης ύλης σε 

υγρό, όπως π.χ. συμβαίνει στην περίπτωση της σοκολάτας, η κοσκινίσει με
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δονούμενα κόσκινα αποτελεί μια πολύτιμη μέθοδο για την απομάκρυνση ξένων 

αντικειμένων.(Τζιά Κ, Τσιαπούρης Α., (1996), “ Ανάλυση επικινδυνότητας 

στα κρίσιμα σημεία ελέγχου (ΗΑ(30Ρ) στην βιομηχανία τροφίμων” , 

Παπασωτηρίου.)

• Ο αποτελεσματικός έλεγχος για έντομα και τρωκτικά και η απομάκρυνση 

ξένων αντικειμένων από το περιβάλλον καλλιέργειας είναι επίσης ουσιώδη 

μέτρα.

• Απαραίτητα είναι επίσης τα προγράμματα συντήρησης και υγιεινής για τις 

καλλιέργειες και τα μηχανήματα.

• Οι διεργασίες παραλαβής, διανομής και αποθήκευσης, καθώς και οι πρακτικές 

μεταχείρισης των υλικών συσκευασίας (ειδικά για το γυαλί) πρέπει να 

εκτιμιούνται για την πιθανότητα συμβολής τους στην έμφαση κινδύνων.

Τέλος, η εκπαίδευση και οι πρακτικές υγιεινής των εργαζομένων πρέπει να 

περιλαμβάνουν την γνώση για την αποφυγή εισόδου φυσικών κινδύνων στα τρόφιμα..

Από τις 3 κατηγορίες κινδύνων, οι φυσικοί κίνδυνοι ανιχνεύονται πιο συχνά κατά 

την παραγωγή των τροφίμων, εξαιτίας των πολλών ευκαιριών που εμφανίζονται για 

μόλυνση από ξένα αντικείμενα. Παρόλα αυτά, οι βιολογικοί κίνδυνοι τυγχάνουν 

μεγαλύτερης προσοχής, λόγω της δυνατότητας πολλαπλασιασμού των 

μικροοργανισμών στο τρόφιμο και της επίδρασής τους σε μεγαλύτερο αριθμό 

καταναλωτών. Για παράδειγμα, μια πέτρα ή ένα κομμάτι γυαλί σε ένα πακέτο 

λαχανικών μπορεί να προκαλέσει τραύμα σε έναν καταναλωτή, αλλά επηρεάζει μόνο 

ένα άτομο και το τραύμα είναι σχετικά μικρό. Αντίθετα, η μόλυνση με σαλμονέλα μίας 

διεργασίας παστερίωσης γάλακτος μπορεί να επηρεάσει πολλές χιλιάδες καταναλωτών, 

ενώ επίσης ορισμένες ασθένειες που θα προκληθούν μπορούν να οδηγήσουν ακόμα και 

στον θάνατο. (Τζιά Κ, Τσιαπούρης Α., (1996), “ Ανάλυση επικινδυνότητας στα 

κρίσιμα σημεία ελέγχου (ΗΑ(30Ρ) στην βιομηχανία τροφίμων” , Παπασωτηρίου.)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ TOY HACCP 

ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

3.1.ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ (ΖΑΧΑΡΗ, ΑΛΕΥΡΙ, ΑΥΓΑ)

3.1.1. ΖΑΧΑΡΗ

Με την ονομασία ζάχαρη χαρακτηρίζεται στο εμπόριο ο γνωστός υδατάνθρακας 

σακχαρόζη που είναι φυσικό προϊόν, περιέχεται σε πολλά φυτά και είναι η πιο 

διαδεδομένη γλυκαντική ύλη. Η ζάχαρη ανήκει στην κατηγορία των προϊόντων που 

σπάνια υφίστανται μικροβιολογικές αλλοιώσεις αν παρασκευαστούν και αποθηκευτούν 

σωστά, λόγω χαμηλής ενεργότητας του νερού. Ωστόσο, περιέχει συστατικά και 

μικροοργανισμούς που ενδέχεται να προκαλέσουν αλλοιώσεις σε προϊόντα στα οποία 

προστίθενται ως συστατικό. Αλλοιώσεις που αφορούν κονσερβοποιημένα τρόφιμα, 

αναψυκτικά, κρέμες σοκολάτας, σιρόπια φρούτων και αλλαντικά θεωρούνται ότι 

οφείλονται στην ζάχαρη. Η ευρεία κατανάλωσή της και η χρήση της ως συστατικό 

μεγάλου αριθμού τροφίμων οδήγησε στην θέσπιση αυστηρών προδιαγραφών ως προς 

' τα φυσικά, χημικά, και μικροβιολογικά χαρακτηριστικά της.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, κρίνεται απαραίτητη η χρήση ενός συστήματος που 

θα εγγυάται την ασφαλή παραγωγή ζάχαρης. Η απαίτηση αυτή εξασφαλίζεται με την 

εφαρμογή του συστήματος HACCP. To HACCP είναι ένα σύστημα προστασίας και 

ελέγχου των τροφίμων που σκοπεύει στην διασφάλιση της ασφάλειάς τους. Αποτελεί 

μια τεκμηριωμένη και πιστοποιημένη προσέγγιση για τον προσδιορισμό των κινδύνων 

(φυσικών, χημικών, μικροβιολογικών) και των μέτρων προστασίας των κρίσιμων 

σημείων και την εφαρμογή ενός συστήματος ελέγχου. (Αρβανιτογιάννης Ι.Σ., Σάνδρου 

Δ., Κούρτης Λ., (2001) University studio press, Θεσσαλονίκη, ’’ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ” , Εφαρμογή της ανάλυσης επικινδυνότητας και κρίσιμων σημείων 

ελέγχου (HACCP) στις βιομηχανίες τροφίμων και ποτών.)

Περιγραφή προϊόντος.

Η ζάχαρη όπως και όλες οι υπόλοιπες φυσικές γλυκαντικές ύλες, προέρχεται από 

φυτικά υλικά και επιδέχεται επεξεργασία σε τέτοια έκταση ώστε η φυσική της 

εμφάνιση να είναι τελείως διαφορετική σε σχέση με το υλικό προέλευσης. Λόγω της 

κρυσταλλικής φύσης της η ζάχαρη είναι ένα πολύ καθαρό οργανικό προϊόν. Η 

καθαρότητά της παίζει καθοριστικό ρόλο στην ποιότητά της και μπορεί να φτάσει και
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το 99,9%. Η λευκή ζάχαρη αποτελείται από απλούς διακριτούς κρυστάλλους καθώς και 

από συσσωματώματά τους. Μεταξύ των κενών που εμφανίζονται κατά την ένωση των 

κρυστάλλων παραμένουν υπολείμματα σιροπιού τα οποία περιέχουν προσμίξεις που δεν 

μπορούν να απομακρυνθούν κατά την διαδικασία παραγωγής της ζάχαρης. Οι ξένες 

προσμίξεις που την συνοδεύουν είναι νερό και ανόργανα άλατα .μαζί με άλλες 

οργανικές ενώσεις όπως ανάγοντα σάκχαρα, ολιγοσακχαρίτες, οργανικά οξέα, και 

αζωτούχες ενώσεις που προέρχονται από την πρώτη ύλη παραγωγής. Ορισμένες από τις 

προσμίξεις μπορεί επίσης να έχουν σχηματιστεί και ακολουθήσει την ζάχαρη κατά την 

διαδικασία παραγωγής της ως προϊόντα χημικών αντιδράσεων.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, η ποιότητα της ελληνικής 

ζάχαρης πρέπει να πλήρη τις παρακάτω προδιαγραφές οι οποίες την κατατάσσουν στην 

κατηγορία 2 των κανονισμών της E.U. (Αρβανιτογιάννης Ι.Σ., Σάνδρου Δ., Κούρτης Λ., 

(2001) University studio press, Θεσσαλονίκη, ’’ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” , 

Εφαρμογή της ανάλυσης επικινδυνότητας και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) 

στις βιομηχανίες τροφίμων και ποτών.)

Κριτήρια ποιότητας

Πολικότητα [oS] >99.7

Υγρασία [%] <0,06

Ιμβερτοσάκχαρο [%] <0,04

Ξηρά συστατικά [βαθμοί] <15

Χρωματικός τύπος [βαθμοί] <9

Χρώμα σε διάλυμα [βαθμοί] <6

Πίνακας 1: Κριτήρια ποιότητας

Για την περιγραφή της ποιότητας της λευκής ζάχαρης, το περιεχόμενό της σε τέφρα και 

νερό, ο χρωματικός της τύπος και οι ξένες προσμίξεις θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως 

ικανοποιητικά στοιχεία. Ωστόσο, έχουν εκπονηθεί βιομηχανικά πρότυπα που 

σχετίζονται με τις βιομηχανικές χρήσεις της ζάχαρης και τα οποία χρησιμοποιούνται ως
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διεθνή πρότυπα . (Αρβανιτογιάννης Ι.Σ., Σάνδρου Δ., Κούρτης Λ., (2001) University 

studio press, Θεσσαλονίκη, ’’ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” , Εφαρμογή της ανάλυσης 

επικινδυνότητας και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) στις βιομηχανίες τροφίμων 

και ποτών.)
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ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

HACCP ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

A) (CCP1) Καλλιέργεια-συγκομιδή τεύτλων.

Οι κλιματολογικές και εδαφολογικές συνθήκες στις περιοχές των καλλιεργειών 

των τεύτλων απαιτούν την χρήση λιπασμάτων, εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων, 

ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων.

Η χρήση λιπασμάτων αυξάνει την περιεκτικότητα των βαρέων μετάλλων στο 

έδαφος. Τα βαρέα μέταλλα μπορούν να μεταφερθούν από το έδαφος στα 

καλλιεργούμενα φυτά και στην συνέχεια να διεισδύσουν στα τρόφιμα που παράγονται 

από αυτά. Ο Codex Alimentarius απαιτεί έλεγχο της περιεκτικότητας των βαρέων 

μετάλλων στην ζάχαρη (11). Αρκετά βαρέα μέταλλα χαρακτηρίζονται από υψηλή 

τοξικότητα όταν οι συγκεντρώσεις του υπερβαίνουν ένα ορισμένο επίπεδο. Η παρουσία 

τους σε μεγάλες συγκεντρώσεις στην ζάχαρη δεν σχετίζεται μόνο με την τοξικότητά 

τους αλλά αποτελεί και παράγοντα που επηρεάζει τη χρήση της ζάχαρης στην 

βιομηχανία τροφίμων. Διεθνείς ή εθνικοί κανονισμοί καθορίζουν τα ανώτερα όρια 

περιεκτικότητας μολύβδου, αρσενικού, χαλκού, υδραργύρου και καδμίου στην ζάχαρη. 

Μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην ζάχαρη δηλώνουν ότι οι συγκεντρώσεις των 

παραπάνω βαρέων μετάλλων είναι πολύ πιο κάτω από τα όρια που έχουν θεσπιστεί. 

Θεωρείται ότι ένα μεγάλο ποσοστό των βαρέων μετάλλων απομακρύνεται κατά την 

διεργασία του καθαρισμού του χυμού.

Η χρήση ζιζανιοκτόνων, εντομοκτόνων και παρασιτοκτόνων στην καλλιέργεια 

τεύτλων καθιστά αναγκαία τη μελέτη της παρουσίας των μεταβολιτών τους στην 

ζάχαρη, πούλπα και μελάσα. Μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε ζαχαρουργεία της 

Ευρώπης έδειξαν ότι τα μη σταθερά συστατικά των ζιζανιοκτόνων και εντομοκτόνων 

μειώνονται σημαντικά κατά την διαδικασία παραγωγής της ζάχαρης.( 11 )0  κύριος 

παράγοντας της απουσίας υπολειμματικών ουσιών των ζιζανιοκτόνων στην ζάχαρη 

είναι η υδρόλυσή τους στο στάδιο της συμπύκνωσης. Ωστόσο, θεωρείται πιθανή στην 

μελάσα η παρουσία εντομοκτόνων, ζιζανιοκτόνων και μυκητοκτόνων που έχουν 

χρησιμοποιηθεί κατά την καλλιέργεια τεύτλων(13). Η σύγχρονη καλλιέργεια των 

τεύτλων είναι ιδιαίτερα απαιτητική στην χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων 

των οποίων η εφαρμογή θα πρέπει να γίνεται με αυστηρά ορθολογικό τρόπο. 

(Αρβανιτογιάννης Ι.Σ., Σάνδρου Δ., Κούρτης Λ., (2001) University studio press, 

Θεσσαλονίκη, ’’ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” , Εφαρμογή της ανάλυσης
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επικινδυνότητας καν κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) στις βιομηχανίες τροφίμων 

και ποτών.)

B) (CCP2) Εκχύλιση ζάχαρης.

Οι μικροοργανισμοί του εδάφους που γίνεται η καλλιέργεια των τεύτλων, στα 

πλαίσια της διαδικασίας παραγωγής της ζάχαρης εισέρχονται μετά την κοπή των 

τεύτλων στον εκχυλιστήρα.

Το σύστημα εκχύλισης ενός ζαχαρουργείου είναι πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά 

γεγονός που ευνοεί την ανάπτυξη των μικροοργανισμών(4). Οι μικροοργανισμοί που 

αναπτύσσονται στην εκχύλιση είναι κυρίως οι μεσόφιλοι Lactobacilus, Leuconostoc 

spp. και οι θερμόφιλοι του γένους Clostridium. Τα είδη σακχαρολυτικών βακτηρίων 

που κυριαρχούν στην μικροβιακή χλωρίδα της εκχύλισης είναι το Bacillus 

stearothermpphilus, B.subtilis. B. Pumilus, Clostridium thermosaccharolyticum. H 

σύνθεση του μικροβιακού φορτίου εξαρτάται από παραμέτρους όπως ο τύπος του 

εδάφους στο οποίο καλλιεργούνται τα τεύτλα, οι κλιματολογικές συνθήκες και ο τύπος 

του εκχυλιστήρα. (Αρβανιτογιάννης Ι.Σ., Σάνδρου Δ., Κούρτης Λ., (2001) University 

studio press, Θεσσαλονίκη, ’’ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ”, Εφαρμογή της ανάλυσης 

επικινδυνότητας και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) στις βιομηχανίες τροφίμων 

και ποτών.)

Οι μικροοργανισμοί που αναπτύσσονται στην εκχύλιση μετατρέπουν την 

σακχαρόζη σε γαλακτικό οξύ, αιθανόλη, οξικό οξύ και άλλα προϊόντα. Η δράση τους σε 

συνδυασμό με την χημική υδρόλυση της σακχαρόζης και την υδρόλυση που οφείλεται 

στην ιμβερτάση των τεύτλων δημιουργεί μεγάλες απώλειες(19). Αυτές οι απώλειες 

μπορούν να περιοριστούν διατηρώντας θερμοκρασίες πάνω από 75°Θ.Αυτό όμως δεν 

είναι πρακτικά εφαρμόσιμο διότι οι υψηλές θερμοκρασίες υποβαθμίζουν την πούλπα 

και ίσως να αυξάνουν την δραστηριότητα των θερμόφιλων μικροοργανισμών. Για τους 

λόγους αυτούς χρησιμοποιούνται εναλλακτικές μέθοδοι χημικού ελέγχου με την χρήση 

αντιμικροβιακών ουσιών(φορμαλδεΰδη, S02, διθειοκαρβαμιδια,Η2Θ2). Η επιλογή των 

ουσιών αυτών και οι ποσότητες που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να γίνεται όχι μόνο με 

βάση την αποτελεσματικότητά τους αλλά και με βάση τις υπολειμματικές τους ομάδες 

που μεταφέρονται μέσα στην διαδικασία παραγωγής. Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει 

ότι ίχνη των αντιμικροβιακών αυτών ουσιών υπάρχουν στη μελάσα. (Αρβανιτογιάννης 

Ι.Σ., Σάνδρου Δ., Κούρτης Λ., (2001) University studio press, Θεσσαλονίκη,
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’’ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” , Εφαρμογή της ανάλυσης επικινδυνότητας και 

κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) στις βιομηχανίες τροφίμων και ποτών.)

Οι βιομηχανίες παραγωγής ζάχαρης μελετούν την χρήση ουσιών που θα 

μπορούσαν να υποκαταστήσουν τις αντιμικροβιακές που χρησιμοποιούνται μέχρι 

τώρα.. Στα πλαίσια αυτά ,στα εργοστάσια παραγωγής ζάχαρης χρησιμοποιείται 

εκχύλισμα λυκίσκου κα υπεροξικό οξύ ως αντιμικροβιακές ουσίες. (Αρβανιτογιάννης 

Ι.Σ., Σάνδρου Δ., Κούρτης Λ., (2001) University studio press, Θεσσαλονίκη, 

’’ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” , Εφαρμογή της ανάλυσης επικινδυνότητας και 

κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) στις βιομηχανίες τροφίμων και ποτών.)

Εκτός από την χρήση των παραπάνω ενώσεων, στην μείωση του μικροβιακού 

πληθυσμού στην εκχύλιση θα μπορούσε να συνεισφέρει η βελτίωση της πλύσης των 

τεύτλων, η αποστείρωση του χρησιμοποιούμενου πόσιμου νερού καθώς και του νερού 

των πρεσών. Οι μικροοργανισμοί που αναπτύσσονται κατά τη εκχύλιση θανατώνονται 

λόγω των υψηλών θερμοκρασιών(138 °C) που αναπτύσσονται κατά την τελική 

παραγωγή της ζάχαρης.

Κατά την διάρκεια της εκχύλισης χρησιμοποιούνται αντιφασιστικά για την 

αντιμετώπιση του αφρισμού. Οι ουσίες αυτές θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά 

καταλληλότητας για την χρήση τους σε βιομηχανίες τροφίμων και να χρησιμοποιούνται 

με την προτεινόμενη δοσολογία. Αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην ζάχαρη 

έδειξαν ότι περιέχει στην επιφάνειά της ελάχιστες ποσότητες αντιφασιστικών. 

(Αρβανιτογιάννης Ι.Σ., Σάνδρου Δ., Κούρτης Λ.. (2001) University studio press, 

Θεσσαλονίκη, ’’ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” , Εφαρμογή της ανάλυσης 

επικινδυνότητας και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) στις βιομηχανίες τροφίμων 

και ποτών.)

Γ) (CCP3) Συμπίεση, ξήρανση, αποθήκευση πούλπας.

Η υγρή πούλπα μεταφέρεται σε πρέσες όπου υφίσταται μηχανική συμπίεση και 

μετά την προσθήκη μελάσας , σε ποσοστό 15 έως 18%, οδηγείτε σε ξηραντήρια. Η 

ξήρανση που επιτυγχάνεται σε θερμοκρασίες των 600 έως 900 °C αυξάνει το 

περιεχόμενο της πούλπας σε ξηρά συστατικά σε ποσοστό 90%.

Η πούλπα χαρακτηρίζεται ως προϊόν με χαμηλό κίνδυνο αλλοίωσης λόγω του 

υψηλού περιεχομένου της σε ξηρά συστατικά. Ωστόσο, απαιτούνται ειδικές συνθήκες 

για την αποθήκευσή της ώστε να μπορεί να αποτραπεί η μικροβιακή ανάπτυξη. Οι 

αποθηκευτικοί χώροι θα πρέπει να αερίζονται επαρκώς, να έχουν χαμηλή σχετική
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υγρασία και να παρακολουθείται η θερμοκρασία τους για την ανίχνευση θέρμανσης της 

πούλπας λόγω χημικών διεργασιών ή ανάπτυξης μικροοργανισμών. (Αρβανιτογιάννης 

Ι.Σ., Σάνδρου Δ., Κούρτης Λ., (2001) University studio press, Θεσσαλονίκη, 

” ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” , Εφαρμογή της ανάλυσης επικινδυνότητας και 

κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) στις βιομηχανίες τροφίμων και ποτών.)

A) (CCP4) Κρυστάλλωση και φυγοκέντριση

Ο συμπυκνωμένος χυμός εξέρχεται από τα σώματα συμπύκνωσης και μετά από 

διήθηση οδηγείται στις συσκευές ανάμιξης και κρυστάλλωσης. Αρκετά περιέχει χαμηλό 

αριθμό μικροοργανισμών (ιδιαίτερα μεσόφιλων) ενώ στα επόμενα στάδια επεξεργασίας 

επιμολύνεται από μικροοργανισμούς (αερόβιους μεσόφιλους, μύκητες) ανθεκτικούς σε 

υψηλές συγκεντρώσεις ζάχαρης.

Απώλειες του χυμού (διαρροές) μπορεί να καλύψουν ως λεπτή επίστρωση το 

δάπεδο, τους τοίχους, το σύστημα μεταφοράς και τις συσκευές δημιουργώντας έτσι 

εστίες εμφάνισης μικροοργανισμών που αναπτύσσονται στο ζεστό και υγρό περιβάλλον 

του εργοστασίου και επιμολύνουν τους χυμούς (5). Ο κίνδυνος της επιμόλυνσης 

περιορίζεται σημαντικά με την εναρμόνιση της βιομηχανίας με τους κανόνες υγιεινής 

και τη χρήση μέτρων συντήρησης και καθαρισμού ώστε οι χώροι του εργοστασίου να 

διατηρούνται καθαροί.

Η ζαχαρομάζα μετά την κρυστάλλωση εισέρχεται στις μηχανές φυγοκέντρισης. Η 

ζάχαρη διαχωρίζεται από το μητρικό σιρόπι με φυγοκέντριση και κατακρατείται από το 

κόσκινο ενώ το μητρικό σιρόπι απομακρύνεται με τη φυγόκεντρο δύναμη. Επίσης, 

γίνεται έκπλυση με ψεκασμό θερμού νερού για την απομάκρυνση των υπολειμμάτων 

σιροπιού που παραμένουν προσκολλημένα στους κρυστάλλους ζάχαρης. Το 

μεγαλύτερο μέρος των μικροοργανισμών απομακρύνεται μαζί με το σιρόπι κατά τη 

φυγοκέντριση (5). Ωστόσο το νερό που χρησιμοποιείται για την έκπλυση μπορεί να 

αποτελέσει πηγή επιμόλυνσης της ζάχαρης και επιβάλλεται να γίνεται όλοι εκείνοι οι 

χειρισμοί που θα μπορούσαν να μειώσουν τον κίνδυνο επιμόλυνσης.

Ουσιαστικό ρόλο στην απομάκρυνση των μικροοργανισμών κατά τη 

φυγοκέντριση διαδραματίζει και ο σχηματισμός συσσωματωμάτων ζάχαρης που 

εμποδίζει τόσο τις ξένες όσο και τους μικροοργανισμούς να διαχωριστούν από τους 

κρυστάλλους ζάχαρης και να μεταφερθούν στο μητρικό σιρόπι. (Αρβανιτογιάννης Ι.Σ., 

Σάνδρου Δ., Κούρτης Λ., (2001) University studio press, Θεσσαλονίκη, ’’ΑΣΦΑΛΕΙΑ
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ΤΡΟΦΙΜΩΝ” , Εφαρμογή της ανάλυσης επικινδυνότητας και κρίσιμων σημείων 

ελέγχου (HACCP) στις βιομηχανίες τροφίμων και ποτών.)

Ε) (CCP5) Ξήρανση ζάχαρης.

Η μεταφορά της ζάχαρης από τις φυγόκεντρες μηχανές στο ξηραντήριο γίνεται 

μέσω δονούμενων ταινιών και αναβατορίων. Οι διατάξεις αυτές χρησιμοποιούνται με 

αντικειμενικό σκοπό την μείωση της υγρασίας της ζάχαρης που ολοκληρώνεται στο 

ξαντήριο με την χρήση θερμού αέρα. Ωστόσο, η μεταφορά και ξήρανση της ζάχαρης 

μέσω αυτών των διατάξεων εμπεριέχει κινδύνους επιμόλυνσης. Η σκόνη της ζάχαρης 

που υπάρχει στον χώρο του ξηραντηρίου αποτελεί φορέα σπορίων μυκήτων και 

επιμολύνει την ζάχαρη. Ενδείκνυται η απομάκρυνση της σκόνης αυτής με αναρρόφηση 

και μετέπειτα καταιονισμό σε νερό.

Στη επιφάνεια των ταινιών μεταφοράς δημιουργούνται συσσωματώματα ζάχαρης 

που αποτελούν εστίες ανάπτυξης μικροοργανισμών και θα πρέπει να απομακρύνονται. 

Ο τακτικός και διεξοδικός καθαρισμός των ταινιών με ατμό μειώνει τις πιθανότητες 

επιμόλυνσης.

Επίσης επιβάλλεται έλεγχος των φίλτρων του αέρα που χορηγείται στο 

ξηραντήριο σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η αναρρόφηση του αέρα θα πρέπει να 

γίνεται μακριά από το έδαφος και τα φίλτρα θα πρέπει να καθαρίζονται σχολαστικά.

Όλες οι συσκευές που χρησιμοποιούντο στο σταθμό ξήρανσης θα πρέπει να 

διαθέτουν πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση τους στις βιομηχανίες τροφίμων 

και να είναι ανθεκτικές ώστε να αποφεύγεται η παρουσία ξένων σωμάτων στην ζάχαρη 

λόγω φθοράς τους. (Αρβανιτογιάννης ΕΣ., Σάνδρου Δ., Κούρτης Λ., (2001) University 

studio press, Θεσσαλονίκη, ’’ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” , Εφαρμογή της ανάλυσης 

επικινδυνότητας και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) στις βιομηχανίες τροφίμων 

και ποτών.)

Ζ) (CCP6) Αποθήκευση ζάχαρης.

Η ζάχαρη ανήκει στην κατηγορία των προϊόντων που σπάνια υφίστανται 

μικροβιακές αλλοιώσεις αν επεξεργαστούν και αποθηκευτούν σωστά κυρίως λόγω της 

χαμηλής ενεργότητας νερού (aw) που δεν επιτρέπει την μικροβιακή ανάπτυξη.

Η διατήρηση της ζάχαρης για μεγάλο χρονικό διάστημα και η αποτροπή 

ανάπτυξης μικροοργανισμών εξαρτάται από την σχετική υγρασία του περιβάλλοντος 

και την θερμοκρασία. Μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί έδειξαν ότι η ποιότητα

HACCP ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟ! ΙΛΑΣΤΙΚΗΣ
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ζάχαρης δεν μεταβάλλεται κατά την αποθήκευση αν η σχετική υγρασία του αέρα δεν 

υπερβαίνει το 60%(27).Η θερμοκρασία θα πρέπει να διατηρείται πάντα πάνω από το 

σημείο δρόσου του περιβάλλοντος. Έτσι ώστε να αποφεύγεται συμπύκνωση της 

υγρασίας στην αποθηκευμένη ζάχαρη. Οι χώροι αποθήκευσης της ζάχαρης θα πρέπει να 

ελέγχονται αυστηρά για την τήρηση των κανόνων υγιεινής και θα πρέπει να διαθέτουν 

συστήματα παρακολούθησης της θερμοκρασίας και υγρασίας. Ο αέρας των χώρων 

αποθήκευσης θα πρέπει να διηθείτε και να αναρροφάται μακριά από το έδαφος. Η 

ανάπτυξη μικροοργανισμών στην αποθηκευμένη ζάχαρη θα πρέπει να ελέγχετε με 

συχνές αναλύσεις. (Αρβανιτογιάννης Ι.Σ., Σάνδρου Δ., Κούρτης Λ., (2001) University 

studio press, Θεσσαλονίκη, ” ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” , Εφαρμογή της ανάλυσης 

επικινδυνότητας και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) στις βιομηχανίες τροφίμων 

και ποτών.)

Η) (CCP7) Συσκευασία ζάχαρης.

Η συσκευασία της ζάχαρης αποτελεί σημείο της παραγωγικής διαδικασίας που 

εμπεριέχει πιθανούς κινδύνους για την ποιότητα και την ασφάλεια του προϊόντος. Στον 

χώρο που γίνεται θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι κανόνες πρακτικής υγιεινής. Τα 

υλικά συσκευασίας θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση χρήσης για βιομηχανίες 

τροφίμων έτσι ώστε να αποφεύγονται ατέλειες της συσκευασίας και τυχόν κίνδυνοι από 

χρήση τοξικών ενώσεων(π.χ. κόλλες). Τα υλικά συσκευασίας ενδέχεται να 

αποτελόσουν πηγή επιμόλυνσης της ζάχαρης και για αυτόν το λόγο θα πρέπει να 

εξετάζονται ως προς το μικροβιακό τους φορτίο. Ιδιαίτερη προσοχή χρήζει η κάλυψη 

των μηχανών συσκευασίας ώστε να αποφεύγεται η παρουσία ξένων σωμάτων στο 

συσκευασμένο προϊόν. (Αρβανιτογιάννης Ι.Σ., Σάνδρου Δ., Κούρτης Δ., (2001) 

University studio press, Θεσσαλονίκη, ’’ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” , Εφαρμογή της 

ανάλυσης επικινδυνότητας και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) στις βιομηχανίες 

τροφίμων και ποτών.)

Θ) (CCP8) Μεταφορά ζάχαρης.

Η μεταφορά της ζάχαρης αποτελεί κρίσιμο σημείο ελέγχου της ποιότητας και 

ασφάλειάς της. Γίνεται με την χρήση σιλοφόρων οχημάτων που μεταφέρον τη μη 

συσκευασμένη ζάχαρη και φορτηγών για την μεταφορά της συσκευασμένης. Και στις 

δύο περιπτώσεις τα οχήματα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την

HACCP ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΉΣ
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μεταφορά τροφίμων καν να ελέγχονται για τυχόν παρουσία χημικών υπολειμμάτων και 

ξένων σωμάτων από προηγούμενη μεταφορά άλλων προϊόντων.

Ιδιαίτερη σημασία απαιτείται για την κατάσταση των σιλοφόρων οχημάτων πριν 

την φόρτωση διότι τα τελευταία, θα πρέπει να είναι καθαρά και στεγνά αφού η 

παρουσία υγρασίας μπορεί να οδηγήσει σε μικροβιακή αλλοίωση της ζάχαρης. Επίσης 

πρέπει να αποφεύγεται η φόρτωση θερμής ζάχαρης για να μην παρατηρείται 

συμπύκνωση του νερού. Αντίστοιχα, τα οχήματα μεταφοράς συσκευασμένης ζάχαρης 

θα πρέπει να είναι κλειστά ώστε να αποφεύγεται αλλοίωση της συσκευασίας. 

(Αρβανιτογιάννης Ι.Σ., Σάνδρου Δ., Κούρτης Λ., (2001) University studio press, 

Θεσσαλονίκη, ’’ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ”, Εφαρμογή της ανάλυσης 

επικινδυνότητας και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) στις βιομηχανίες τροφίμων 

και ποτών.)

Εικόνα I: Ζάχαρη

3.1.2. ΑΥΓΑ

Το αυγό είναι από τα πιο διαδεδομένα τρόφιμα παγκοσμίως. Έχουν υψηλή 

θρεπτική αξία, χαμηλή θερμιδική αξία και εύκολη αφομοίωση. Χρησιμοποιούνται ως 

νωπά ή και ως προϊόντα αυγών, για παραγωγή ζωοτροφών. Επίσης, λόγω των 

ιδιαίτερων λειτουργικών ιδιοτήτων τους χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη για πολλά
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τρόφιμα διότι, εκτός των άλλων βελτιώνει και τη θρεπτική τους αξία. 

(http://www.agro.auth.gr)

ΗΑ(ΧΡ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Σύσταση

Το αβγό της κότας αποτελείται από κέλυφος (που ανέρχεται στο 12% του 

βάρους), το λεύκωμα (58-60%) και τον κρόκο (33-35%).Συχνά είναι επιθυμητό το 

έντονο χρώμα του κρόκου, που σχετίζεται με τις τροφές που κατανάλωσαν οι κότες και 

την περιεκτικότητά τους σε καροτενοειδή. Το χρώμα κελύφους συνδέεται με τη φυλή 

της κότας και δεν έχει καμία σχέση με την ποιότητα του αβγού. Στην οικογενειακή 

εκτροφή, η διατροφή δεν είναι σταθερή και έτσι υπάρχει διακύμανση 

στoypωματισμó-(http://greekcook■gr/svntages/abga)

Θρεπτική αξία

Η θρεπτική αξία προκύπτει από τη σύσταση των αβγών

Πρωτεΐνες 12%
Λίπος 10,5%
Ανόργανα συστατικά 10.9%
Υδατάνθρακες 1%
Νερό 65,6%

Πίνακας 2: Η θρεπτική αξία των αβγών 

Πηγή: (http://greckcook.gr/svntagcs/abga)

Ποιοτικός έλεγχος των αβγών

Για τον ποιοτικό έλεγχο των αβγών μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες 

εύκολες πρακτικές μέθοδοι ελέγχου, όπως:

• Ωοσκόπηση: Τα αβγά τοποθετούνται σε συσκευή ωοσκόπησης, φωτίζονται και 

διακρίνεται το μέγεθος και το ύψος του αεροθαλάμου, η θέση του κρόκου και τα 

τυχόν ξένα σώματα. Υπάρχουν ενδεικτικοί πίνακες κατάταξης των αβγών σε 

κατηγορίες (extra, A, Β) ή και ανάλογα με το βάρος τους (7 κατηγορίες, για 

αβγά από 45g έως πάνω από 70g, με κάθε κατηγορία να απέχει από την επόμενη

5g)
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• Μέτρηση πυκνότητας: Ο έλεγχος αυτός στηρίζεται στο γεγονός ότι, όσο 

περνάει ο χρόνος από τη γέννηση του αβγού, τόσο το ειδικό του βάρος 

μειώνεται. Έτσι αν βυθίσουμε το αβγό σε ένα δοχείο με διάλυμα αλατιού 8% 

και το αφήσουμε να ηρεμήσει παρατηρούμε ότι:

ο Αν παραμείνει οριζόντιο στον πυθμένα είναι ολόφρεσκο 

ο Υπό γωνία 45 μοιρών είναι 8 ημερών 

ο Αν παραμείνει τελείως κάθετος, είναι ενός μήνα

ο Αν ξεκολλάει από τον πυθμένα και αιωρείται, είναι περισσότερο από 30 

ημερών

• Το σπάσιμο: Το ασπράδι του φρέσκου αβγού, όταν τοποθετηθεί σε επίπεδη 

επιφάνεια (πιάτο, τηγάνι), παραμένει συνεκτικό και κυρτό, ενώ ο κρόκος δε 

διαλύεται

• Η μέτρηση του αεροθαλάμου: Κατά κανόνα, ο αεροθάλαμος είναι τόσο 

μεγαλύτερος, όσο πιο παλιό είναι το αβγό.

• Το βράσιμο: Τα φρέσκα αβγά μετά το βράσιμό τους δεν ξεφλουδίζονται 

εύκολα, (http://greekcook.gr/svntages/abga)

Η ωοσκόπηση και η μέτρηση της πυκνότητας ισχύουν για αβγά που δε διατηρήθηκαν 

σε ψυγείο αλλά σε θερμοκρασία δωματίου.

Τρόπος διατήρησης

Μετά τη γέννηση του αβγού αρχίζουν οι φυσικοχημικές μεταβολές με 

αποτέλεσμα την ποιοτική του υποβάθμιση. Καλό είναι λοιπόν να καταναλώνονται όσο 

το δυνατόν πιο φρέσκα. Πριν φυλαχθούν θα πρέπει να καθαρίζονται από ακαθαρσίες. 

Αν δεν καταναλωθούν αμέσως, πρέπει να συντηρούνται σε κατάλληλες συνθήκες 

θερμοκρασίας και υγρασίας. Σε θερμοκρασίες 0 €  και σχετική υγρασία 85%, 

περιορίζεται η υποβάθμισή τους και διατηρούνται για μεγάλο διάστημα, αλλά 

χαρακτηρίζονται ως αβγά ψυγείου. Για συντήρηση λίγων εβδομάδων, απαιτείται 

σταθερή θερμοκρασία 8-10 0. (http://ereekcook.gr/svntages/abga)

Ιδιότητες αυγών

Εξαιτίας της μεγάλης λιπαρότητας των αυγών, το προϊόν στο οποίο έχει 

χρησιμοποιηθεί ποσότητα αυγών παρουσιάζει επιπρόσθετη επιβάρυνση σε λιπαρά, ενώ 

αξίζει να τονισθεί ότι η χρήση αυγών επιδρά θετικά και στην πιο καλή ανάδειξη της

ΗΑ(ΧΡ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
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γλυκιάς γεύσης του προϊόντος. Τα αυγά έχουν, επίσης, την ιδιότητα να δημιουργούν 

‘κοντή’ δομή στο μίγμα που παρασκευάζουμε, με αποτέλεσμα να το καθιστά πιο 

εύπλαστο. Έτσι ο ζαχαροπλάστης έχει την δυνατότητα να το χρησιμοποιεί και να το 

διαμορφώνει ανάλογα με τις ανάγκες του.

Τα αυγά από την άποψη της διατροφικής τους αξίας, έχουν μεγάλη σπουδαιότητα 

για τον ανθρώπινο οργανισμό, καθώς περιέχουν σημαντικό ποσοστό υγρασίας (75% 

του αυγού αποτελείται από νερό).

Έχουν την ιδιότητα να δένουν και να συγκρατούν την υγρασία στο μίγμα, 

επιβραδύνοντας το μπαγιάτεμα. Επιπλέον, όποια προϊόντα δημιουργούνται με χρήση 

κρόκων αυγού είναι ποιοτικά καλύτερα και ο λόγος είναι ότι μέσα στον κρόκο υπάρχει 

η φυσική λεκιθίνη, η οποία προσδίνει εκτός από ποιότητα και καλύτερη δομή ενώ έχει 

την ιδιότητα να δυναμώνει επίσης, κάποια αδύναμα άλευρα, (http://www.artopios.gr)

Τύποι αυγών

Φρέσκα αυγά: Τα φρέσκα αυγά από φρεσκάδα και αυθεντικότητα, εύκολο 

στοκάρισμα, που δεν απαιτεί ιδιαίτερο εξοπλισμό. Ωστόσο, μεγάλος είναι ο κίνδυνος 

απωλειών από σπασίματα, από βακτηριολογικές επιβαρύνσεις και επιμολύνσεις, αλλά 

και από τα σκαμπανεβάσματα της θερμοκρασίας.

Επίσης, απαιτούν μεγάλο χρόνο επεξεργασίας, δηλαδή, σπάσιμο, διαχωρισμό 

ασπραδιών από τους κρόκους, και βέβαια, το μεγάλο μειονέκτημα των φρέσκων αυγών 

είναι ότι δίνουν υλικά με μικρή διάρκεια ζωής (3 με 4 εβδομάδες). 

(http://www.artopios.gr)

Αυγά σε σκόνη: Διατηρούνται για τουλάχιστον ένα χρόνο και μάλιστα σε θερμοκρασία 

περιβάλλοντος. Έχουν, όμως, χαμηλότερα λειτουργικά πλεονεκτήματα και 

οργανοληπτικά δεν μπορούν να συγκριθούν με τα φρέσκα αυγά, ενώ δεν είναι έτοιμα 

για χρήση, αφού απαιτούν κάποια προεργασία, (http://www.artopios.gr)

Συμπυκνωμένα αυγά σε υγρή μορφή: Διατηρούνται επί ένα χρόνο και μάλιστα σε 

θερμοκρασία περιβάλλοντος, έχουν πολύ καλά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, όμως η 

χρήση τους περιορίζεται μόνο σε γλυκά ή μόνο σε αλμυρά προϊόντα, αφού περιέχουν 

ζάχαρη ή αλάτι, (http://www.artopios.gr)

ΗΑ(ΧΤ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
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ΗΑ(ΧΡ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΓ ΙΑ ΑΣ' ΓΙΚΙΊΣ

Υγρά κατεψυγμένα αυγά: Έχουν διάρκεια ζωής τουλάχιστον ένα χρόνο μετά, όμως τα 

λειτουργικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τους δεν είναι εφάμιλλα των φρέσκων. 

Επίσης δεν είναι έτοιμα για χρήση και χρειάζονται αποθήκευση στους -120ο. 

(http://www.artopios.gr)

Αυγά λιοτιζέ: Πρόκειται για αυγά που είναι επεξεργασμένα με την πατενταρισμένη 

μέθοδο Σΐοί , η οποία αφορά ένα συγκεκριμένο συνδυασμό θερμοκρασίας, πίεσης και 

χρόνου που αποστειρώνει τα αυγά. Τα αυγά αυτά διατηρούνται πάνω από 200 ημέρες. 

Στοκάρονται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, είναι έτοιμα για χρήση και διατηρούν όλα 

τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του φρέσκου αυγού, (http://www.artopios.gr)

Συλλογή αυγών 
(ΈΈΡΙ)

I

Διατήρησή
(ΈΈΡ2)

I
Πλύσιμο

I

Συντήρηση
(02Ρ3)

1

Συσκευασία
(<ΧΡ4)

Σχήμα 4: Διάγραμμα ροής στην παραγωγή αυγών
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ΗΛ(Χ Ρ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

Α) (ΓΟΡΙ. Συλλογή αυγών

Κατά την συλλογή και τον χειρισμό των αυγών υπάρχουν υψηλές απαιτήσεις υγιεινής 

ώστε το μικροβιολογικό φορτίο να είναι πολύ χαμηλό. 

(http://www.zografaki.com/soft/law/tech%20egs.pdf)

Β) <Γ€Ρ2. Διατήρηση

Μετά την γέννηση του αυγού αρχίζουν οι φυσικοχημικές μεταβολές με 

αποτέλεσμα την ποιοτική του υποβάθμιση. Πριν φυλαχθούν θα πρέπει να καθαρίζονται 

από ακαθαρσίες. Αν δεν καταναλωθούν αμέσως, πρέπει να συντηρούνται σε 

κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας. Σε θερμοκρασίες Οε και σχετική 

υγρασία 85%, περιορίζεται η υποβάθμισή τους και διατηρούνται για μεγάλο χρονικό 

διάστημα, (http://greekcook.gr/svntages/abga~)·

Γ) Πλύσιμο

Το πλύσιμο γίνεται με νερό στους 32°0 και ψεκασμό με χλώριο 100-200ρρπι. 

(http://www.zografaki.com/soft/law/tech%20egs.pdf)

Δ) ίΧΡ3. Συντήρηση

Η συντήρηση των αυγών γίνεται για < από 7 ημέρες σε θερμοκρασία < 130ο και για 

περισσότερες από 7 ημέρες σε θερμοκρασία < 70ε. 

(http://www.zografaki.com/soft/law/tech%20egs.pdf)

Ε) (Χ·Ρ4. Συσκευασία

Η συσκευασία θα πρέπει να γίνεται με προσοχή ώστε να αποφεύγεται το σπάσιμο των 

αυγών, (http://www.zografaki.com/soft/law/tech%20egs.pdf)

3.1.3. ΑΛΕΥΡΙ 

Το αλεύρι και οι τύποι του

Το αλεύρι είναι μια λεπτή σκόνη που γίνεται από τα δημητριακά ή άλλα 

αμυλούχα φυτά. Χρησιμοποιείται ως συστατικό σε πολλά τρόφιμα. Συνηθέστερα 

παράγεται από το σιτάρι, αλλά και το καλαμπόκι, τη σίκαλη, το κριθάρι, και το ρύζι. Το 

αλεύρι είναι το κύριο συστατικό του ψωμιού, το οποίο είναι βασικό τρόφιμο σε πολλές

63

http://www.zografaki.com/soft/law/tech%20egs.pdf
http://greekcook.gr/svntages/abga
http://www.zografaki.com/soft/law/tech%20egs.pdf
http://www.zografaki.com/soft/law/tech%20egs.pdf
http://www.zografaki.com/soft/law/tech%20egs.pdf


χώρες, και επομένως η διαθεσιμότητα και επάρκεια του αλευριού είναι συχνά ένα 

σημαντικό οικονομικό και πολιτικό ζήτημα. Το αλεύρι μπορεί επίσης να παραχθεί από 

τα όσπρια, όπως και τη σόγια, τα φιστίκια, τα αμύγδαλα, και καρπούς δέντρων.

( http://el.wikipedia.org)

Σπουδαιότητα έχουν κυρίως τα καλούμενα άλευρα της αρτοποιίας, δηλαδή τα 

άλευρα σταριού και σίκαλης, γιατί μόνο αυτά δίνουν ψωμί πορώδες και εύγευστο. Στην 

αρχαιότητα άλευρα ονόμαζαν μόνο το προϊόν του αλέσματος του σταριού ενώ, 

αντίθετα, ονόμαζαν άλφιτα το χοντροαλεσμένο κριθάρι.( http://el.wikipedia.org).

Το αλεύρι ανήκει στις πρώτες ύλες, οι οποίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 

στην ανθρώπινη διατροφή, καθώς το ψωμί συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πιο σημαντικά 

παράγωγά του. ( http://el.wikipedia.org)

Κατηγορίες

Οι ποιότητες και οι κατηγορίες των αλεύρων διακρίνονται από τον τρόπο του 

αλέσματος, το βαθμό κοσκινίσματος και την ποιότητα του σιταριού και των άλλων 

δημητριακών, απ' όπου προέρχονται. Από άποψη ποιότητας του σιταριού, τα άλευρα 

διακρίνονται σε άλευρα σκληρού σιταριού, μαλακού σιταριού και ημίσκληρου. Στα 

παραγόμενα άλευρα από σκληρό σιτάρι υπάγεται και το σιμιγδάλι. Με την κατεργασία 

όλων των ποιοτήτων του σιταριού σε τελειοποιημένους μύλους παράγεται η φαρίνα, το 

κατεξοχήν αλεύρι της αρτοποιίας και μακαρονοποίίας. Χρησιμοποιείται κυρίως σε 

μείγμα με νερό για την παρασκευή διάφορων ζυμών, που με τη σειρά τους 

χρησιμοποιούνται για την παρασκευή μύριων ειδών μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής. ( 

http://el.wikipedia.org)

Χημική σύσταση

Η χημική σύσταση των αλεύρων αρτοποιίας είναι:

• νερό 11-15%

• ανόργανα άλατα 0,5- 2%

• λίπος 0,5- 0,6%

• λευκώματα (αλμπουμίνη, γλοβουλίνη, γλουτένη) 7- 14%

• υδατάνθρακες (άμυλο) 65- 70%.

Το συστατικό του αλευριού που συμβάλει περισσότερο στην συνεκτικότητα της 

ζύμης είναι οι πρωτεΐνες και μάλιστα η γλουτένη. Τα δυο βασικά είδη των πρωτεϊνών

ΗΑίΧ'Ρ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
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του αλεύρου είναι η μη-γλουτένη (15%, δεν σχηματίζει ζυμάρι) και η γλουτένη (85%, 

σχηματίζει ζυμάρι), αλμπουμίνες (60%), σφαιρίνες (40%) και αμινοξέα απαρτίζουν τη 

μη-γλουτένη, ενώ γλοιαδίνες (χαμηλού μοριακού βάρους, 25.000-100.000) και 

γλουτενίνες (υψηλού μοριακού βάρους, >100.000) συναποτελούν την γλουτένη. ( 

http://el.wikipedia.org).

Τύποι

Σκληρό αλεύρι: Αλεύρι από σκληρό σιτάρι, είναι δυνατό, πλούσιο σε γλουτένη. Με 

χαρακτηριστικό κίτρινο χρώμα. Το χρησιμοποιούμε για να φτιάξουμε ψωμιά αφού δίνει 

όγκο και ελαστικότητα στο ζυμάρι.

Μαλακό αλεύρι: Αλεύρι από μαλακό σιτάρι, με χαρακτηριστική αλευρώδη υφή. Το 

χρησιμοποιούμε κυρίως για να φτιάξουμε κέικ και μπισκότα.

Αλεύρι για όλες τις χρήσεις: Είναι μείγμα σκληρού και μαλακού σταριού και το 

χρησιμοποιούμε τόσο στη ζαχαροπλαστική όσο και για να φτιάξουμε ψωμί.

Αλεύρι ολικής αλέσεως: Περιέχει όλο το σπόρο του σιταριού, το χρησιμοποιούμε για 

να φτιάξουμε ψωμί, αλλά πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι όλες οι διαδικασίες 

παρασκευής του ψιομιού θα πρέπει να διαρκέσουν περισσότερο.

Αλεύρι από σκληρό σιτάρι:... ή αλλιώς σεμολίνα. Πρόκειται για το φυσικό λευκό 

αλεύρι, το οποίο προέρχεται από το μέτριο άλεσμα της καρδιάς του καρπού του 

σιταριού. Έχει τη μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και τη μικρότερη σε άμυλο. 

Χαρίζει μοναδική γεύση και υφή στο ψωμί, ενώ είναι ιδανικό και για την Παρασκευή 

ζυμαρικών.

Φαρίνα: Παρασκευάζεται τόσο από την άλεση σιταριού, όσο και από τις αμυλούχες 

ρίζες, ενώ σε μερικές περιπτώσεις, εμπλουτίζεται με βιταμίνη Β και σίδηρο.

Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, που φουσκώνει μόνο του: Σε αυτό το είδος του 

αλευριού, προστίθενται εξαρχής το αλάτι, το μπέικιν πάουντερ και άλλες διογκωτικές 

ουσίες. Το μειονέκτημά του όμως, είναι ότι σε περίπτωση που εκτεθεί σε υγρασία, 

χαλάει πολύ γρήγορα.
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Αλεύρι τύπου 90%: Είναι ένα αλεύρι το οποίο έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε πίτουρο. 

Το χρησιμοποιούμε κυρίως για να φτιάξουμε μαύρα ψωμιά.

Αλεύρι τύπου 70%: Το χρησιμοποιούμε κυρίως για να φτιάξουμε λευκό ψωμί.

Αλεύρι τύπου 55%: Με αυτό φτιάχνουμε κυρίως ψωμιά πολυτελείας και φρυγανιές.

Αλεύρι από κριθάρι: Το αναμειγνύουμε συνήθως με αλεύρι από σίκαλη και δίνει 

χαρακτηριστική ελαφρά πικρή γεύση στο ψωμί μας.

Αλεύρι από καλαμπόκι: Για να φτιάξουμε αρτοσκευάσματα, το αναμειγνύουμε κυρίως 

με σιτάλευρο, επειδή από μόνο του δεν περιέχει μεγάλη ποσότητα γλουτένης, με 

αποτέλεσμα να μην φουσκώνει αρκετά.

Αλεύρι από βρώμη: Δίνει μια χαρακτηριστική υγρασία στο ψωμί μας και το 

συνδυάζουμε συνήθως με σιτάλευρο. Αλεύρι από σίκαλη: Το ψωμί από σίκαλη 

θεωρείται πιο υγιεινό. Προσθήκη ακόμα και μικρής ποσότητας δίνει χρώμα στην κόρα 

του ψωμιού μας και κάνει πιο μαλακή την ψίχα, (http://www.greekmasa.gr~)
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ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ

1) ΟΟΡΙ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΙΛΟ.

Σ' αυτό το στάδιο μπορεί να γίνει επιμόλυνση του προϊόντος από μεταλλικά 

αντικείμενα , από τα μέσα μεταφοράς . Προς αποφυγή της επιμόλυνσης θα πρέπει 

προληπτικά να γίνεται συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού και κατά τη διάρκεια 

της παραγωγικής διαδικασίας να γίνεται οπτικός έλεγχος σε κάθε παρτίδα . 

(http://www.efet.gr)

2) ΟΟΡ2. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΙΛΟ.

Εδώ υπάρχει κίνδυνος ανάπτυξης μυκήτων λόγω της κακής συντήρησης κατά την 

αποθήκευση και παραγωγή μυκοτοξίνων λόγω της υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας 

. Επίσης κίνδυνο αποτελούν και οι ξένες ύλες από τυχόν ακάθαρτους αποθηκευτικούς 

χώρους. (http://www.efet.gr)

3) ΟΟΡ3 . ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ .

Είναι στάδιο στο οποίο η επιμόλυνση του σίτου γίνεται από παθογόνους 

μικροοργανισμούς , από έντομα και τρωκτικά λόγω ανεπαρκούς μυοκτονίας και 

απεντόμωσης . (http://www.efet.gr)

4) ΟΟΡ4. ΔΙΑΒΡΟΧΗ .

Σ’ αυτό το στάδιο υπάρχει πιθανότητα επιμόλυνσης από το νερό διαβροχής με 

μικροοργανισμούς , καθώς επίσης από χημικές ουσίες του νερού εκτός προδιαγραφών. 

Για την αποφυγή της μόλυνσης αυτής θα πρέπει το νερό που χρησιμοποιείται να είναι 

πόσιμο και να γίνεται η χλωρίωσή του. (http://www.efet.gr)

5) ΟΟΡ5. ΑΛΕΣΗ

Εδώ η μόλυνση μπορεί να γίνει από τα μεταλλικά αντικείμενα των αλεστικών 

μηχανών και τα πλαστικά κομμάτια των κόσκινων . (http://www.efet.gr).

6) (ΓΓΡ6. ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑ

Εδώ γίνεται μόλυνση από ξένες ύλες του αέρα λόγω ατελούς φιλτραρίσματος. Για 

την αποφυγή αυτής της μόλυνσης θα πρέπει να γίνεται καλό πλύσιμο και συντήρηση 

του φίλτρου, (http://www.efet.gr)
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7) CCP7. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΛΕΥΡΟΥ

Σ'αυτό το στάδιο έχουμε ανάπτυξη μικροοργανισμών και αφλατοξίνων από την 

αύξηση της θερμοκρασίας και της υγρασίας του αλεύρου. Επίσης επιμόλυνση του 

προϊόντος γίνεται από τις ξένες ύλες των αποθηκευτικών χώρων, (http://www.efet.gr)

8) CCP8. ΚΟΣΚΙΝΟ

Στο στάδιο του κοσκινίσματος η επιμόλυνση γίνεται με ξένες ύλες λόγω της 

κακής λειτουργίας ή της φθοράς του κόσκινου. Για την αποφυγή της μόλυνσης θα 

πρέπει να γίνεται οπτικός έλεγχος σε κάθε παρτίδα, (http://www.efet.gr)

9) CCP9. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σ’ αυτό το στάδιο επικίνδυνη είναι η παρουσία ξένων υλών από τα υλικά 

συσκευασίας (χαρτί, πλαστικό, μέταλλο). (http://www.efet.gr)

10) CCP10. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Εδώ υπάρχει κίνδυνος επιμόλυνσης από την ανάπτυξη μυκήτων και την 

παραγωγή αφλατοξίνης, που οφείλεται στην αύξηση της υγρασίας και της 

θερμοκρασίας του προϊόντος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
TO HACCP ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΛΒΑ, ΜΠΑΚΛΑΒΑ ΚΑΙ 

ΛΟΥΚΟΜΟΕΙΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

4.1 ΧΑΛΒΑΣ

Ο χαλβάς είναι ένα έδεσμα το οποίο παρασκευάζεται με κύριες πρώτες ύλες το 

σησάμι, τη γλυκόζη και διάφορες άλλες βοηθητικές ύλες. Είναι ένα προϊόν με υψηλή 

περιεκτικότητα σε σάκχαρα και χαμηλή υγρασία.

Το σησάμι καλλιεργείται κυρίως σε τροπικές και υποτροπικές περιοχές. Οι κυρίες 

χώρες που το παράγουν είναι η Κίνα, το Σουδάν και η Ινδία. Οι σπόροι του σησαμιού 

περιέχουν περίπου 50% έλαιο και 25% πρωτεΐνη, πλούσια σε θειούχα αμινοξέα 

μεθειονίνη και κυστίνη.

Τόσο το σησάμι όσο και τα προϊόντα του είναι τρόφιμα υψηλής πρωτεϊνικής 

αξίας, καθώς περιέχουν ορισμένα αμινοξέα στα οποία οι υπόλοιπες φυτικές τροφές 

υστερούν. Το λάδι του σησαμιού είναι πλούσιο σε ακόρεστα λιπαρά οξέα με 

αποτέλεσμα να συντελεί στη μείωση της χοληστερίνης, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί 

σημαντική πηγή τοκοφερολών και γενικότερα αντιοξειδωτικών. Ειδικότερα σε έρευνα 

που αφορούσε τον προσδιορισμό της βιταμίνης Ε σε σπόρους , τα προϊόντα τους και τα 

σπορέλαιά τους, βρέθηκε ότι το σησάμι περιείχε την τρίτη μεγαλύτερη ποσότητα 

βιταμίνης Ε (22,43 mg/100g) ανάμεσα σε 13 σπόρους. Επιπλέον οι λιγνάνες του 

σησαμιού ενισχύουν την δράση της βιταμίνης Ε, ενώ η κυριότερη λιγνάνη του, η 

σεσαμίνη, μειώνει ή επιβραδύνει τον καρκίνο του μαστού, μειώνει την χοληστερόλη 

του αίματος και επιβραδύνει την γήρανση. Ταυτόχρονα το σησάμι είναι πλούσιο σε 

ασβέστιο, σίδηρο, φώσφορο, κάλιο, μαγνήσιο, ψευδάργυρο και σελήνιο, στοιχεία που 

είναι απαραίτητα για την καλή υγεία του ανθρώπινου οργανισμού. Τέλος, οι ουσίες του 

σησαμιού βελτιώνουν την λειτουργία του ήπατος, βοηθώντας το να διασπά τοξικές 

ουσίες, όπως η αιθανόλη. (Αρβανιτογιάννης Ι.Σ., Σάνδρου Δ., Κούρτης Λ., (2001) 

University studio press, Θεσσαλονίκη, ’’ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” , Εφαρμογή της 

ανάλυσης επικινδυνότητας και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) στις βιομηχανίες 

τροφίμων και ποτών.)

Εια την παρασκευή του χαλβά , οι σπόροι του σησαμιού δεν προστίθεται ως 

έχουν αλλά υπό την μορφή πάστας, αφού πρώτα υποστούν κάποια επεξεργασία, όπως 

αφαίρεση περισπερμίου και άλεση.

Το ημίρρευστο προϊόν που προκύπτει ονομάζεται ταχίνι. Το ταχίνι έχει υψηλή 

λιποπεριεκτικότητα (με το ελαϊκό και το λινελαικό οξύ να αποτελούν το μεγαλύτερο
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μέρος των λιπαροδν οξέων), υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη ενώ είναι πτωχό σε 

ακατέργαστες ίνες και σε υγρασία (<4%).

Ο Ελληνικός Κώδικας Τροφίμων και ποτών ορίζει τον χαλβά ως εξής:

“ Χαλβάς νοείται το προϊόν που παρασκευάζεται από τον πολτό του 

σουσαμιού(ταχινιού) με φυσικές ζαχαρούχες γλυκαντικές ύλες, με την προσθήκη και 

ελάχιστης ποσότητας εκχυλίσματος ρίζας στρουθιού (κοινώς τσουένι).”

Συνοπτικά, η παραγωγή απλού χαλβά γίνεται ως εξής: Σε ειδικούς θαλάμους 

γίνεται η παραγωγή της καραμέλας από την γλυκόζη. Η καραμέλα η οποία βρίσκεται σε 

θερμοκρασία 80-90 0 C αποχύνεται σε χάλκινους υποδοχείς οι οποίοι οδηγούνται κάτω 

από δοσομετρητή ο οποίος προσθέτει ανάλογη ποσότητα ταχινιού. Το μίγμα πλάθεται 

με τα χέρια μέχρις ότου από ρευστό να γίνει με την πάροδο του χρόνου σκληρό και 

συνεκτικό. Μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή συνεκτικότητα, τοποθετείται σε φόρμες και 

συσκευάζεται κατευθείαν είτε την επόμενη. (Αρβανιτογιάννης Ι.Σ., Σάνδρου Δ., 

Κούρτης Λ., (2001) University studio press, Θεσσαλονίκη, ’’ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ” , Εφαρμογή της ανάλυσης επικινδυνότητας και κρίσιμων σημείων 

ελέγχου (HACCP) στις βιομηχανίες τροφίμων και ποτών.)

Κατά την παρασκευή του χαλβά , πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα εξής:

• Ενδεχόμενη επιμόλυνση της γλυκόζης και των άλλων πρώτων υλών.

• Διαρροή νερού μέσα στην καραμέλα

• Αύξηση της θερμοκρασίας παραγωγής της καραμέλας πάνω από 100 °C.

• Συσκευασία διότι το προϊόν δεν δέχεται άλλου είδους επεξεργασία στη 

συνέχεια. (Αρβανιτογιάννης Ι.Σ., Σάνδρου Δ., Κούρτης Λ., (2001) University 

studio press, Θεσσαλονίκη, ’’ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ”, Εφαρμογή της 

ανάλυσης επικινδυνότητας και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) στις 

βιομηχανίες τροφίμων και ποτών.)

4.1.1.Διάγραμμα ροής και ανάλυση των CCPs στην παραγωγή χαλβά

Το διάγραμμα ροής για την παραγωγή του χαλβά χωρίζεται σε τρία στάδια: τη 

παραγωγή σησαμιού, του ταχινιού και τελικά αυτής του χαλβά, που είναι το κύριο 

προϊόν και παρουσιάζεται σχηματικά στο σχήμα 4.1.
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ΗΑί'Χ’Ρ ΙΕ  ] 1ΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΛΙΤΙΚΙ11

Σχήμα ό.Άιάγραμμα ροής για την παραγωγή χαλβά

4.1.2.Παραγωγή Σησαμιού

Παραλαβή (<20Ρ1): Κατά την παραλαβή της πρώτης ύλης πρέπει να γίνεται έλεγχος 

του μεγέθους, του χρώματος καθώς και της πιθανής αλλοίωσης της. Η αλλοίωση μπορεί 

να προέρχεται από τρωκτικά, από φυσικούς παράγοντες (καιρικές συνθήκες), από 

μικροβιολογικές προσβολές και μη σωστή αντιμετώπισή τους, από τυχόν μη 

προσεγμένη συγκομιδή και από χτυπήματα κατά την μεταφορά. II ομοιομορφία του
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προϊόντος αποτελεί και ένδειξη της ποιότητάς του. Θα πρέπει επίσης να γίνει έλεγχος 

για το αν και κατά πόσο τα χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι όπως τα παρουσιάζει ο 

προμηθευτής και καταγράφονται όλες οι παρατηρήσεις. (Αρβανιτογιάννης Ι.Σ., 

Σάνδρου Δ., Κούρτης Λ., (2001) University studio press, Θεσσαλονίκη, ” ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ” , Εφαρμογή της ανάλυσης επικινδυνότητας και κρίσιμων σημείων 

ελέγχου (HACCP) στις βιομηχανίες τροφίμων και ποτών.)

Αποθήκευση σησαμιού (<ΓΟΡ2).Πρέπει να προσεχθούν τα εξής σημεία:

• Η ύπαρξη τρωκτικών μέσα στην αποθήκη ή ακόμα η ύπαρξη κάποιων 

ύποπτων σημείων όπου μπορεί να βρίσκουν καταφύγιο (π.χ. σχισμές, τρύπες).

• Η διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας, υγρασίας και του κατάλληλου 

αερισμού του χώρου αποθήκευσης.

Οι παράγοντες αυτοί είναι πολύ σημαντικοί για την διατήρηση της ποιότητας του 

σησαμιού. Σε περίπτωση που ένας από τους παραπάνω παράγοντες δεν είναι ο ιδανικός 

τότε θα συμβεί επιμόλυνση του προϊόντος και πιθανή καταστροφή του. Έτσι πρέπει να 

ελέγχονται τα δύο παραπάνω επικίνδυνα σημεία στην αποθήκη και να λαμβάνονται τα 

κατάλληλα μέτρα. Στην περίπτωση των τρωκτικών θα πρέπει να διατηρείται καθαρός ο 

χώρος, να ελέγχεται τακτικά ο χώρος και να τοποθετούνται κατάλληλα φάρμακα ή 

παγίδες, οι οποίες όμως δεν θα υπάρχει κίνδυνος να καταστήσουν το προϊόν επικίνδυνο. 

Η θερμοκρασία και η υγρασία θα πρέπει να ελέγχονται συχνά και να διατηρούνται στα 

σωστά επίπεδα (όχι υψηλές τιμές). Οι τιμές τους θα πρέπει να καταγράφονται κάθε 

φορά. (Αρβανιτογιάννης Ι.Σ., Σάνδρου Δ., Κούρτης Λ., (2001) University studio press, 

Θεσσαλονίκη, ’’ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” , Εφαρμογή της ανάλυσης 

επικινδυνότητας και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) στις βιομηχανίες τροφίμων 

και ποτών.)

Πλύσιμο σησαμιού (CCP3): Κατά την πλύση του σησαμιού η θερμοκρασία του δεν θα 

πρέπει να ξεπεράσει τους 100 °C, γιατί υπάρχει κίνδυνος επιμόλυνσης. Καλό είναι 

γίνεται περιοδική ανάδευση του σησαμιού, ώστε να μην ανέβει η θερμοκρασία πολύ σε 

συγκεκριμένα σημεία. (Αρβανιτογιάννης Ι.Σ., Σάνδρου Δ., Κούρτης Λ., (2001) 

University studio press, Θεσσαλονίκη, ’’ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” , Εφαρμογή της 

ανάλυσης επικινδυνότητας και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) στις βιομηχανίες 

τροφίμων και ποτών.)

HACCP ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ!
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Αποθήκευση (CCP12): Το στάδιο αυτό εφαρμόζεται σε μη καθετοποιημένες μονάδες 

παραγωγής χαλβά όπου το προϊόν μετά διατίθεται αυτόνομο στην αγορά για 

κατανάλωση ή αποθηκεύεται για την ύστερη χρησιμοποίησή του. Κατά την 

αποθήκευση θα πρέπει να προσεχθεί πολύ η υγρασία. Η υγρασία θα πρέπει να είναι 

πολύ χαμηλή γιατί το ξεραμένο προϊόν απορροφάει αμέσως υγρασία και θα 

καταστραφεί αν γίνει κάτι τέτοιο. Η θερμοκρασία επίσης, δεν θα πρέπει να είναι υψηλή 

γιατί υπάρχει φόβος μικροβιακής επιμόλυνσης. (Αρβανιτογιάννης Ι.Σ., Σάνδρου Δ., 

Κούρτης Λ., (2001) University studio press, Θεσσαλονίκη, ” ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ” , Εφαρμογή της ανάλυσης επικινδυνότητας και κρίσιμων σημείων 

ελέγχου (HACCP) στις βιομηχανίες τροφίμων και ποτών.)

HACCP ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

4.1.3. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΧΙΝΙΟΥ

Ψήσιμο σησαμιού (CCP.4): Το ψήσιμο του σησαμιού είναι καθοριστικός παράγοντας 

για την ποιότητα του ταχινιού, αφού το ταχίνι είναι μια ελαιώδης πάστα που προέρχεται 

από άλεση φρυγανισμένου σησαμιού. Το βασικό στο ψήσιμο είναι η θερμοκρασία που 

εφαρμόζεται ο χρόνος ψησίματος. Το σησάμι πρέπει να αποκτήσει το επιθυμητό χρώμα 

και την κατάλληλη υγρασία. Αν το ψήσιμο δεν γίνει σωστά το προϊόν μπορεί να 

επιμολυνθεί και το πρόβλημα δεν θα μπορεί πλέον να επιλυθεί. Έτσι θα πρέπει να 

ελέγχονται όσο πιο συχνά γίνεται οι θερμοκρασίες και οι χρόνοι ψησίματος, καθώς και 

να γίνεται τακτικός έλεγχος για την σωστή λειτουργία των φούρνων. (Αρβανιτογιάννης 

Ι.Σ., Σάνδρου Δ., Κούρτης Δ., (2001) University studio press, Θεσσαλονίκη, 

’’ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” , Εφαρμογή της ανάλυσης επικινδυνότητας και 

κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) στις βιομηχανίες τροφίμων και ποτών.)

Συσκευασία (CCP11): Το υλικό συσκευασίας δεν θα πρέπει να είναι διαπερατό στη 

διέλευση του αέρα για αποφυγή της οξείδωσης του ελαίου. Επίσης, η συσκευασία θα 

πρέπει να προστατεύει το προϊόν όσο το δυνατόν περισσότερο από τους εξωτερικούς 

παράγοντες όπως ήλιο, υγρασία και ακραίες θερμοκρασίες. Επίσης θα πρέπει να 

προσεχθεί η ύπαρξη ξένων σωμάτων στο προς την συσκευασία προϊόν. Η συσκευασία 

θα πρέπει να επιλεχθεί σωστά και να ελέγχεται για την σωστή εγκυτίωση του προϊόντος 

και το σωστό σφράγισμά της. (Αρβανιτογιάννης Ι.Σ., Σάνδρου Δ., Κούρτης Λ., (2001) 

University studio press, Θεσσαλονίκη, ’’ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” , Εφαρμογή της
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ανάλυσης επικινδυνότητας και κρίσιμων σημείων ελέγχου (Η ΑΤΟ*) στις βιομηχανίες 

τροφίμων και ποτοιν.)

ΗΑΤΤ'Ρ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣ,ΊΊΚΙII

4.1.4. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΛΒΑ

Αποθήκευση βοηθητικών υλών (CCP5):Eivai CCP γιατί υπάρχει φόβος επιμόλυνσης 

από το χώρο αποθήκευσης. Έτσι, ο χώρος αποθήκευσης πρέπει να ελέγχεται τόσο όσο 

αφορά τις συνθήκες (θερμοκρασία, υγρασία) που επικρατούν, όσο και από άποψη 

υγιεινής (καθαρισμός και απολύμανση). Περίπτωση εμφάνισης τρωκτικών πρέπει να 

εμποδιστεί με κάθε τρόπο (εξολόθρευση, φάρμακα, παγίδες). Τέλος, πρέπει να γίνει 

έλεγχος για ύπαρξη ξένων σωμάτων μέσα στις παραπάνω πρώτες ύλες και αν υπάρχουν 

αφαιρούνται, εκτός αν αυτό δεν είναι εφικτό οπότε επιστρέφεται η παρτίδα. 

(Αρβανιτογιάννης Ι.Σ., Σάνδρου Δ., Κούρτης Λ.. (2001) University studio press, 

Θεσσαλονίκη. ’’ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” , Εφαρμογή της ανάλυσης 

επικινδυνότητας και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) στις βιομηχανίες τροφίμων 

και ποτών.)

Ο Ελληνικός Κώδικας Τροφίμων και Ποτών για τις διάφορες πρόσθετες ύλες στο 

χαλβά αναφέρει ότι ‘‘Επιτρέπεται η προσθήκη ξηρών καρπών, κακάο, σοκολάτας ή 

βανίλιας και αυτοί πρέπει να προστίθενται ολόκληροι ή σε κομμάτια πάνω από το μισό, 

με εξαίρεση τα καρύδια, τα οποία μπορούν να προστίθενται και σε μικρότερα από το 

μισό κομμάτια, η προσθήκη τους όμως σε μορφής αδρομερούς άλεσης απαγορεύεται. 

Το ποσοστό των ελαιούχων καρπών πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό 3% 

τουλάχιστον” . Όσο αφορά τα διάφορα πρόσθετα, ο κώδικας αναφέρει ότι : 

‘Επιτρέπεται για την παρασκευή του χαλβά η χρησιμοποίηση μικρής ποσότητας 

τρυγικού ή κιτρικού οξέος για τεχνικούς λόγους. Επιτρέπεται επίσης η προσθήκη για 

τεχνικούς λόγους, υδρογονωμένου φυτικού ελαίου, σε ποσοστό 3%και μόνο και 

διεκλυκεριδίων λιπαρών οξέων και των εστέρων τους μεμονωμένα ή σε μίγμα μεταξύ 

τους και σε μέγιστο σύνολο 2%. Η ανωτέρω προσθήκη πρέπει να αναγράφεται στην 

συσκευασία” . (Αρβανιτογιάννης Ι.Σ., Σάνδρου Δ., Κούρτης Λ., (2001) University 

studio press, Θεσσαλονίκη, ’’ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” , Εφαρμογή της ανάλυσης 

επικινδυνότητας και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) στις βιομηχανίες τροφίμων 

και ποτών.)
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Προσθήκη γλυκαντικών ενώσεων (γλυκόζης/μελιοΰ/φρουκτόζης/ζάχαρης/άλλες 

χημικές ουσίες) (CCP6): Η προσθήκη γλυκαντικών ουσιών χρησιμοποιείται 

εναλλακτικά της ζάχαρης και του μελιού για να μειώσουν το επίπεδό τους στον χαλβά 

χωρίς να επηρεαστεί η γλυκύτητα του προϊόντος. Ως συνθετικές χημικές ενώσεις θα 

πρέπει να χρησιμοποιούνται με μεγάλη προσοχή και σύμφωνα με τους υπάρχοντες 

κανονισμούς για την χρήση γλυκαντικών ουσιών στα τρόφιμα. Χημική ανάλυση και 

προσδιορισμός του βαθμού καθαρότητάς του, είναι ένα σημαντικό βήμα για την 

αποφυγή προβλημάτων υγείας και αλλοιώσεων κινδύνων για το προϊόν. 

(Αρβανιτογιάννης Ι.Σ., Σάνδρου Δ., Κούρτης Λ., (2001) University studio press, 

Θεσσαλονίκη, ’’ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” , Εφαρμογή της ανάλυσης

επικινδυνότητας και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) στις βιομηχανίες τροφίμων 

και ποτών.)

Προσθήκη νερού (CCP7): Σ’αυτό το σημείο υπάρχει κίνδυνος επιμόλυνσης του 

προϊόντος από το νερό, το οποίο θα πρέπει να πλήρη τα χαρακτηριστικά για το πόσιμο 

νερό όπως αυτά περιγράφονται στην Οδηγία 80/777 ΕΕ. Από τη στιγμή που το νερό θα 

καταναλωθεί δεν μπορεί να χλωριωθεί σε μεγάλο βαθμό, οπότε βράζεται ώστε να 

αποστειρωθεί. Έτσι, λοιπόν, πρέπει να ελέγχεται συχνά η θερμοκρασία του νερού, η 

οποία θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 100 °C. Τα αποτελέσματα των ελέγχων πρέπει 

να καταγράφονται. (Αρβανιτογιάννης Ι.Σ., Σάνδρου Δ., Κούρτης Λ., (2001) University 

studio press, Θεσσαλονίκη, ’’ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” , Εφαρμογή της ανάλυσης 

επικινδυνότητας και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) στις βιομηχανίες τροφίμων 

και ποτών.)

Παραγωγή καραμέλας: Η παραγωγή της καραμέλας γίνεται από την γλυκόζη με 

θέρμανσή της στους 80-90 °C. Η θερμοκρασία πρέπει να διατηρηθεί σε αυτή την 

θερμοκρασία γιατί υπάρχει φόβος διαρροής νερού μέσα στην καραμέλα. Οι υψηλές 

αυτές θερμοκρασίες προστατεύουν από μικροβιολογική αλλοίωση. Επίσης πρέπει να 

γίνεται τακτικός έλεγχος της θερμοκρασίας και καταγραφή των τιμών της. 

(Αρβανιτογιάννης Ι.Σ., Σάνδρου Δ., Κούρτης Λ., (2001) University studio press, 

Θεσσαλονίκη. ’’ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” , Εφαρμογή της ανάλυσης

επικινδυνότητας και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) στις βιομηχανίες τροφίμων 

και ποτών.)

HACCP ΣΙ: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΉ
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Προσθήκη βοηθητικών ενώσεων (CCP8): Πριν την προσθήκη τους οι βοηθητικές 

ύλες θα πρέπει να ελέγχονται οπτικά για την παρουσία μυκήτων που μπορεί να έχει ως 

αποτέλεσμα την παραγωγή αφλατοξίνων . Η παρουσία των τελευταίων θα πρέπει να 

διαπιστώνεται με την βοήθεια χημικών ελέγχων από το εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου ή 

συνεργαζόμενο χημικό εργαστήριο και κατάλληλη πιστοποίηση των προμηθευτών. 

(Αρβανιτογιάννης Ι.Σ., Σάνδρου Δ., Κούρτης Λ., (2001) University studio press, 

Θεσσαλονίκη, ’’ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” , Εφαρμογή της ανάλυσης 

επικινδυνότητας και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) στις βιομηχανίες τροφίμων 

και ποτών.)

Προσθήκη ταχινιού (CCP9): Το ταχίνι που βρίσκεται αποθηκευμένο σε μεγάλες 

δεξαμενές μεταφέρεται μέσω σωληνώσεων σε δεξαμενές όπου αναμιγνύεται με τα 

υπόλοιπα υλικά για τον τελικό σχηματισμό του χαλβά. Στο στάδιο αυτό θα πρέπει να 

επικεντρωθεί μεγάλη προσοχή στην ατομική υγιεινή και καθαριότητα του προσωπικού 

που συμμετέχει καθώς επίσης και στην απολύμανση του χώρου επεξεργασίας. Επίσης 

πιθανή διαρροή λιπαντικών από τα μηχανήματα παραγωγής ή άλμης από το σύστημα 

ψύξης θα πρέπει να ελέγχεται και να καταγράφεται αφού εγκυμονεί κίνδυνο για την 

δημόσια υγεία. (Αρβανιτογιάννης Ι.Σ., Σάνδρου Δ., Κούρτης Λ., (2001) University 

studio press, Θεσσαλονίκη, ’’ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ”, Εφαρμογή της ανάλυσης 

επικινδυνότητας και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) στις βιομηχανίες τροφίμων 

και ποτών.)

Ζύμωμα (CCP10): Η διεργασία αυτή διεξάγεται με την βοήθεια μηχανημάτων 

ανάμιξης του μίγματος και σκοπό έχει την ομοιόμορφη κατανομή των υλικών στη μάζα 

του χαλβά. Οι συστάσεις προς το προσωπικό θα πρέπει να είναι αυστηρές σε ότι αφορά 

την τήρηση των συνθηκών υγιεινής και καθαριότητας ενώ εντατικοί, έλεγχοι θα πρέπει 

να γίνονται στο προϊόν για να διαπιστωθεί η απουσία ξένων υλών και η μικροβιολογική 

του ασφάλεια. (Αρβανιτογιάννης Ι.Σ., Σάνδρου Δ., Κούρτης Λ., (2001) University 

studio press, Θεσσαλονίκη, ’’ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ”, Εφαρμογή της ανάλυσης 

επικινδυνότητας και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) στις βιομηχανίες τροφίμων 

και ποτών.)

Συσκευασία (CCP11): Πρέπει να γίνει έλεγχος ύπαρξης ξένων σωμάτων, τα οποία δεν 

πρέπει να συσκευαστούν μαζί με το προϊόν. Επίσης η συσκευασία δεν θα πρέπει να

HACCP ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
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γίνεται με γυμνά χέρια και οι συνθήκες (θερμοκρασία, υγρασία) που επικρατούν στο 

θάλαμο θα πρέπει να προσεχθούν, ώστε να αποφευχθεί η ανάπτυξη των επικίνδυνων 

μικροοργανισμών. Αυτοί οι παράγοντες είναι σημαντικοί κατά το στάδιο της 

συσκευασίας γιατί το προϊόν δεν επιδέχεται μετά καμιά επεξεργασία. 

(Αρβανιτογιάννης Ι.Σ., Σάνδρου Δ., Κούρτης Λ., (2001) University studio press, 

Θεσσαλονίκη, ’’ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” , Εφαρμογή της ανάλυσης 

επικινδυνότητας και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) στις βιομηχανίες τροφίμων 

και ποτών.)

HACCP ΣΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

4.2. ΜΠΑΚΛΑΒΑΣ

Ο μπακλαβάς είναι ένα διάσιμο γλυκό που απαντάται σε πολλές χώρες της 

Μέσης Ανατολής και των Βαλκανίων φτιαγμένο από τριμμένο καρύδι τυλιγμένο σε 

γλυκό φύλο. Με την υψηλή του περιεκτικότητα σε ζάχαρη και λιπαρά χαρακτηρίζεται 

λιπαρό γλυκό. (Αρβανιτογιάννης Ι.Σ., Σάνδρου Δ., Κούρτης Λ., (2001) University 

studio press, Θεσσαλονίκη, ’’ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” , Εφαρμογή της ανάλυσης 

επικινδυνότητας και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) στις βιομηχανίες τροφίμων 

και ποτών.)

Πιστεύεται πως οι Ασσύριοι τον 8° αιώνα π.Χ. ήταν οι πρώτοι άνθρωποι στην 

Ανατολική Μεσόγειο που κατασκεύασαν γλυκά από τριμμένο καρύδι και μέλι μέσα σε 

ζύμη φτιάχνοντας έτσι ένα πρώιμο μπακλαβά. Σύμφωνα με αυτή την θεωρία , οι 

Έλληνες ναυτικοί και έμποροι που ταξίδεψαν ανατολικά σύντομα ανακάλυψαν το 

γλυκό και στην συνέχεια το έφτιαξαν στην Ελλάδα. Η μεγάλη συμβολή των Ελλήνων 

στην εξέλιξη του γλυκού ήταν η εφεύρεση μιας τεχνικής που έκανε την ζύμη να μπορεί 

να τυλίγεται σαν ένα φύλλο και για αυτό πλέον μπορούσε να κατασκευάζεται με πολλές 

στρώσεις τριμμένου καρυδιού. Κομμάτια μπακλαβά όπως τα γνωρίζουμε σήμερα 

κατασκευάζονταν σε κάθε κουζίνα πλούσιας οικογένειας στην Ελλαδική επικράτεια τον 

3° αιώνα π.Χ. Κατά την διάρκεια του Βυζαντίου οι Αρμένιοι πρόσθεσαν για πρώτη 

φορά γαρίφαλο και κανέλλα στον μπακλαβά. Αργότερα οι Αραβες εισήγαγαν την 

χρήση ροδόνερου και κάρδαμου. Πολλοί άλλοι πολιτισμοί έχουν προσθέσει από τότε τα 

δικά τους υλικά φτιάχνοντας δικές τους εκδοχές μπακλαβά. (Αρβανιτογιάννης Ι.Σ., 

Σάνδρου Δ., Κούρτης Λ., (2001) University studio press, Θεσσαλονίκη, ’’ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ” , Εφαρμογή της ανάλυσης επικινδυνότητας και κρίσιμων σημείων 

ελέγχου (HACCP) στις βιομηχανίες τροφίμων και ποτών.)
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Δύο βασικά συστατικά το καρύδι και το μέλι ευθύνονται για την υψηλή τιμή του 

μπακλαβά εκείνη την περίοδο. Ο μπακλαβάς ανήκει στα γλυκά ταψιού τα οποία 

αποτελούν προϊόντα τα οποία άντεξαν και θα αντέχουν στον χρόνο.

Στην κατηγορία των γλυκών ταψιού εκτός από τον μπακλαβά ανήκουν το 

σαραγλί και το κανταΐφι τα οποία παρασκευάζονται με περίπου τον ίδιο τρόπο αλλά 

διαφέρουν στην γέμιση και το φύλλο. (Αρβανιτογιάννης Ι.Σ., Σάνδρου Δ., Κούρτης Λ., 

(2001) University studio press, Θεσσαλονίκη, ’’ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” , 

Εφαρμογή της ανάλυσης επικινδυνότητας και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) 

στις βιομηχανίες τροφίμων και ποτών.)

HACCP ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΙΙΣ

Εικόνα 2: Μπακλαβάς

4.2.1 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΠΑΚΛΑΒΑ ΚΑΙ ΓΛΥΚΩΝ 

ΤΑΨΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ CCPS

Το διάγραμμα ροής για την παρασκευή του μπακλαβά είναι περίπου ίδιο με αυτό 

του σαραγλί και του κανταϊφιού τα οποία ανήκουν και αυτά στα σιροπιαστά γλυκά 

ταψιού. (Αρβανιτογιάννης Ι.Σ., Σάνδρου Δ., Κούρτης Λ., (2001) University studio 

press, Θεσσαλονίκη, ’’ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” , Εφαρμογή της ανάλυσης 

επικινδυνότητας και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) στις βιομηχανίες τροφίμων 

και ποτών.)
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Σχήμα 7: Διάγραμμα ροής στην παραγωγή μπακλαβά
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Παραλαβή και έλεγχος πρώτων υλών ((Χ'ΡΙ): Η παρασκευή των γλυκών ταψιού 

είναι εύκολη αλλά συγχρόνως και δύσκολη. Το πιο σημαντικό είναι ο παρασκευαστής 

να προσέξει ορισμένες λεπτομέρειες που αφορούν τις πρώτες ύλες, όπως επισημαίνουν 

και οι ειδικοί τεχνολόγοι τροφίμων.

Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή γλυκών ταψιού είναι : 

φύλλο σε διάφορες μορφές , σιμιγδάλι, αυγά, λίπη και έλαια και βέβαια ξηροί καρποί 

που χρησιμοποιούνται κατά βάση στην γέμιση των γλυκών.

Κατά την παραλαβή των πρώτων υλών θα πρέπει να γίνεται έλεγχος του μεγέθους 

του χρώματος όπως επίσης θα πρέπει να γίνεται έλεγχος πιθανής αλλοίωσης η οποία 

μπορεί να προέρχεται από φυσικούς παράγοντες , από την μεταφορά ή ακόμα και από 

μικροβιακές προσβολές.

Το φύλλο που παραλαμβάνεται θα πρέπει να είναι ολόκληρο και όχι κομμένο, 

καθώς επίσης θα πρέπει ο παρασκευαστής να προμηθεύεται την αναγκαία ποσότητα και 

όχι πολύ μεγαλύτερη από τις ανάγκες του.

Τα αυγά είναι ένα ζήτημα που χρειάζεται προσοχή. Η μεταφορά τους στο 

παρασκευαστήριο θα πρέπει να γίνεται υπό ελεγχόμενες συνθήκες υγρασίας και 

θερμοκρασίας.

Τα λίπη και τα έλαια θα πρέπει να είναι καλής ποιότητας και να μην έχουν 

δυσάρεστη οσμή και κακή γεύση.

Οι ξηροί καρποί που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να είναι φρέσκοι και όχι 

περασμένης εσοδείας.

Σημασία πρέπει να δίνεται στην παραλαβή της ζάχαρης που θα χρησιμοποιηθεί 

για το σιρόπι. Η ζάχαρη θα πρέπει να μεταφέρεται σε κλειστά οχήματα ώστε να 

αποφεύγονται τυχόν αλλοιώσεις και κατά την παραλαβή θα πρέπει να γίνεται ο 

απαιτούμενος έλεγχος για τυχόν αλλοίωση.(Ο αρτοποιός και η δουλειά του, τεύχος 9)

Αποθήκευση ((ΧΤ2): Η αποθήκευση είναι πολύ σημαντική για το παρασκευαστήριο. 

Οι συνθήκες που θα αποθηκεύονται οι πρώτες ύλες θα πρέπει να είναι οι κατάλληλες 

ώστε να μην επιφέρουν αλλοίωση στα προϊόντα. Το φύλλο θα πρέπει να προμηθεύεται 

στην αναγκαία ποσότητα και όχι σε πολύ μεγαλύτερη ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, 

καθώς το φύλλο είναι ευαίσθητο και μουχλιάζει με μεγάλη ευκολία. (Ο αρτοποιός και η 

δουλειά του, τεύχος 9)

Η αποθήκη θα πρέπει να είναι απαλλαγμένη από έντομα και τρωκτικά, να μην έχει 

τρύπες, σχισμές η οτιδήποτε άλλο που να βοηθάει την συγκέντρωση εντόμων. Επίσης η
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αποθήκη θα πρέπει να έχει την κατάλληλη θερμοκρασία και υγρασία και να διαθέτει 

τον κατάλληλο αερισμό. Αυτοί οι παράγοντες είναι πολύ σημαντικοί για να διατηρείται 

η ποιότητα των πρώτων υλών. Αν κάποιος από τους παραπάνω παράγοντες υστερήσει, 

τότε θα υπάρξει επιμόλυνση του προϊόντος ή ακόμα και καταστροφή του. ( Ο 

αρτοποιός και η δουλειά του, τεύχος 9)

Σιρόπιασμα λαμαρινών (ΟΌΡ3): Απαραίτητη προϋπόθεση για το σιρόπιασμα ενός 

γλυκού ταψιού, είναι να αφαιρέσουμε με την έξοδο από το φούρνο το επιπλέον 

βούτυρο, που τυχόν υπάρχει μέσα στο ταψί. Η μέθοδος με την οποία σιροπιάζουμε ένα 

γλυκό ταψιού καθώς και η πυκνότητα του σιροπιού, που χρησιμοποιούμε διαφέρουν 

από γλυκό σε γλυκό. Γενικά αναφέρουμε κάποια σημεία που πρέπει να προσεχθούν:

• Όταν πρόκειται για ένα σιροπιαστό φύλλο και γίνει με τη μέθοδο κρύο γλυκό -  ζεστό 

σιρόπι, τότε δεν γίνεται σωστή απορρόφηση του σιροπιού από το γλυκό με αποτέλεσμα, 

πολλές φορές τα φύλλα που βρίσκονται στο εσωτερικό του γλυκού, να μην είναι 

σιροπιασμένα. Επίσης, με τη μέθοδο αυτή (κρύο γλυκό - ζεστό σιρόπι), υπάρχει ο 

κίνδυνος λόγω της απότομης διαστολής να σπάσουν τα φύλλα στην επιφάνεια του 

γλυκού και να δημιουργηθεί ένα άσχημο αισθητικά αποτέλεσμα.

Αναγκαίο κρίνεται (κυρίως για τα βαριά σιρόπια από 30 γράδα και πάνω) κατά το 

βράσιμο του σιροπιού να προσθέσουμε και χυμό λεμονιού ή αμέσως μετά το βράσιμο 

λίγο ξινό ή λίγη γλυκόζη και συνεχίζουμε το βρασμό για 1 λεπτό. Έτσι επιτυγχάνουμε 

τη διάσπαση των ζαχάρων στο σιρόπι, με το κιτρικό οξύ και την αποφυγή του 

ζαχαρώματος. Αν κάποιο σιροπιαστό γλυκό ζαχαρώσει μετά τη δεύτερη μέρα από την 

παρασκευή του, αυτό σημαίνει ότι το σιρόπι που έχουμε χρησιμοποιήσει θα ήθελε 

κανονικά κάποια μικρή επιπλέον προσθήκη γλυκόζης ή κιτρικού οξέος.

• Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, που έχουμε γρηγορότερη εξάτμιση του νερού, που 

βρίσκεται μέσα στο σιρόπι, είναι καλό να κατεβάζουμε τα γράδα των σιροπιών κατά 1 

βαθμό περίπου. Πετυχαίνουμε έτσι καλύτερη και μεγαλύτερη διατήρηση του γλυκού.

• Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η προσθήκη γλυκόζης και κιτρικού οξέος (ξινό, 

χυμός λεμονιού), κρίνεται απαραίτητη, διότι παίζουν το ρόλο του σταθεροποιητή και 

ομογενοποιούν ταυτόχρονα τα υλικά του μίγματος του σιροπιού (νερό + ζάχαρη) 

κυρίως στα βαριά σιρόπια (από 29 γράδα και πάνω), όπου η αναλογία ζάχαρης και
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νερού, είναι μεγάλη. Για να έχουμε σταθερές πυκνότητες, ενδείκνυται να μετράμε την 

πυκνότητα του σιροπιού (η μέτρηση γίνεται με το γραδόμετρο), 1 λεπτό αμέσως μετά 

το βρασμό του σιροπιού.( www.elais.gr)

Διατήρηση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος για την ψύξη των προϊόντων ((ΧΡ4):

Τα σιροπιαστά γλυκά ταψιού, μπορούν να συντηρηθούν πριν το ψήσιμό τους 

(βουτυρωμένα όμως) στο ψυγείο για 1 ημέρα, σκεπασμένα αεροστεγώς με μεμβράνη. 

Στην κατάψυξη πριν το ψήσιμό τους (χωρίς προσθήκη βουτύρου) για 5 ημέρες 

σκεπασμένα, επίσης αεροστεγώς με μεμβράνη. Με την έξοδό τους από το ψυγείο, τα 

αφήνουμε για 2 ώρες στο εξωτερικό περιβάλλον πριν τα ψήσουμε. Με την έξοδό τους 

από την κατάψυξη, τα αφήνουμε να ξεπαγώσουν πολύ καλά (6 ώρες περίπου). Στη 

συνέχεια βουτυρώνουμε (με τη βοήθεια ενός πινέλου ή κουτάλας δοκιμής) και τέλος 

ψήνουμε.

Ψημένα, χωρίς προσθήκη σιροπιού, μπορούν να διατηρηθούν σε θερμοκρασία 

περιβάλλοντος για 2 ημέρες (σκεπασμένα με μεμβράνη). Ψημένα με σιρόπι 

διατηρούνται για 7 ημέρες περίπου σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μακριά από υγρασία 

μέσα σε βιτρίνα. ( www.elais.gr)

Μεταφορά σε επιχειρήσεις ((ΓΟΡ5)

1. Τα μεταφορικά οχήματα ή/και οι περιέκτες που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά 

τροφίμων πρέπει να διατηρούνται καθαρά, και σε καλή κατάσταση, ώστε να 

προφυλάσσονται τα τρόφιμα από μολύνσεις, πρέπει δε, όπου είναι αναγκαίο, να είναι 

σχεδιασμένα και κατασκευασμένα έτσι ώστε να μπορούν να καθαρίζονται ή/και να 

απολυμαίνονται δεόντως.

2. Τα βυτία στα οχήματα ή/και οι περιέκτες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη 

μεταφορά άλλου πράγματος πλην τροφίμων, αν τα άλλα φορτία μπορούν να μολύνουν 

τα τρόφιμα.

Τα χύδην τρόφιμα σε υγρή κατάσταση, σε κόκκους ή σκόνη πρέπει να μεταφέρονται σε 

βυτία ή/και περιέκτες/δεξαμενές που χρησιμοποιούνται μόνο για τη μεταφορά 

τροφίμων. Στους περιέκτες πρέπει να αναγράφεται καθαρά, ευανάγνωστα και 

ανεξίτηλα, σε μία ή περισσότερες κοινοτικές γλώσσες, ότι χρησιμοποιούνται για τη 

μεταφορά τροφίμων ή να υπάρχει η ένδειξη "μόνο για τρόφιμα".
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3. Όταν τα μεταφορικά οχήματα ή/και οι περιέκτες χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά 

άλλων προϊόντων και όχι τροφίμων, ή για τη μεταφορά διαφορετικών ειδών τροφίμων, 

πρέπει τα προϊόντα όπου απαιτείται, να διατηρούνται χωριστά για να προφυλάσσονται 

από τυχόν μόλυνση.

4. Όταν μεταφορικά οχήματα ή/και περιέκτες έχουν χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά 

προϊόντων εκτός των τροφίμων ή για τη μεταφορά διαφορετικών ειδών τροφίμων, 

πρέπει να γίνεται αποτελεσματικός καθαρισμός μεταξύ των φορτώσεων ώστε να 

αποφεύγεται ο κίνδυνος μόλυνσης.

5. Τα τρόφιμα πρέπει να τοποθετούνται μέσα στα μεταφορικά οχήματα ή/και στους 

περιέκτες και να προστατεύονται κατά τρόπον ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι 

μόλυνσης.

6. Όπου είναι αναγκαίο, τα μεταφορικά οχήματα ή/και οι περιέκτες που 

χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά τροφίμων πρέπει να έχουν την ικανότητα να τα 

διατηρούν στην κατάλληλη θερμοκρασία και να είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε, αν 

χρειαστεί, να ελέγχεται το επίπεδο θερμοκρασίας./www. goo ale, gr. Ασφάλεια 

τροφίμων).
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1.3. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΥΚΟΥΜΙΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΑΛΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ.

Το λουκούμι είναι ζαχαροειδές προϊόν με κύριο συστατικό τη ζάχαρη. Έχει 

ζελατινώδες υφή, έντονη γλυκιά γεύση και παράγεται σε ορθογώνια παραλληλεπίπεδα 

διαστάσεων (περίπου) 20 χ 20 *25 ηιηι3. Το προϊόν προσφέρεται σε διαφορετικές 

γεύσεις οι οποίες ποικίλουν αναλόγως του αρώματος που 

προστίθεται.

Προσφέρεται επαλειμμένο με αλεσμένη ζάχαρη (άχνη) ή τρίμμα καρύδας. Στη 

μάζα του προϊόντος μπορούν να προστεθούν ξηροί καρποί, ή/και μέλι, ή/και πικρή 

σοκολάτα, (http://www.eur-lex.eurooa.eu).

Εικόνα 3: Λουκούμια
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ΗΛΓΓΡ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΛΡΟΠΛΛΣΤΙΚΙII

Σχήμα 8: Διάγραμμα παραγωγής λουκουμοειδών προϊόντων.



ΗΛ(’( ’Ρ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Παραλαβή και έλεγχος πρώτων υλών ( ιχρί ): Οι πρώτες ύλες για την Παρασκευή 

λουκουμιών παραλαμβάνονται, ελέγχονται και στην συνέχεια αποθηκεύονται σε 

συνθήκες περιβάλλοντος. Η αποθήκευση θα πρέπει να γίνεται σε συνθήκες 

περιβάλλοντος η σε συνθήκες ψύξης, ανάλογα με το προϊόν, ώστε να αποφεύγονται 

τυχών αλλοιώσεις του προϊόντος, (http://www.cur-lex.europa.cu)

Προετοιμασία υλικών, ζύγιση και μίξη υλικών (α:ρ2): Τα λουκούμια

παρασκευάζονται σε μεγάλα καζάνια με αναδευτήρα . Αρχικά τοποθετείται νερό σε 

θερμαινόμενο καζάνι . Στην συνέχεια προστίθεται η ζάχαρη και το κιτρικό οξύ . Όταν 

το μίγμα κοχλάσει για 35 λεπτά σε θερμοκρασία 100 0 Ό τότε προστίθεται το άμυλο 

αραβοσίτου , αφού πρώτα διαλυθεί σε κρύο νερό . (http://www.eur-lex.europa.eul

Βρασμός και ανάδευση υλικών σε μπακιρένιους ή ανοξείδωτους βραστήρες ( 

οορ3): Στη συνέχεια το μίγμα αναδεύεται εν θερμώ στους 100 0 Ό - 300 0 Ο για 2 ώρες 

, 36 στροφές το λεπτό και αρωματίζεται . Σε κάποιες περιπτώσεις προστίθεται 

χρωστική ή καβουρδισμένοι ξηροί καρποί. (http://www.eur-lex.europa.eu)

Τοποθέτηση ρευστής μάζας σε ξύλινα τελάρα εσωτερικά καλυμμένα με διάφορες 

μορφές ζάχαρης : Μετά τις προσθήκες , το παχύρευστο πλέον μίγμα αποχύνεται σε 

μεγάλα τελάρα , τα οποία είναι επικαλυμμένα με ζάχαρη άχνη και αφήνεται εκεί να 

πάρει την τελική του ζελατινώδη μορφή . (http://www.eur-lex.europa.eu)

Διατήρηση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος για την ψύξη των προϊόντων : Στη

συνέχεια αφήνεται σε θερμοκρασία δωματίου για περίπου 24 -  36 ώρες ανάλογα με 

την περιοχή , ώστε να κρυώσει το μίγμα με φυσικό τρόπο . (http://www.eur- 

lex.europa.eu)

Εεφορμάρισμα -  κόψιμο ( <χρ4 ): Αφού το μίγμα κρυώσει τεμαχίζεται σε μικρά 

παραλληλεπίπεδα κομμάτια διαστάσεων 20 χ 20 χ 25 ηιηι3 . Το κόψιμο γίνεται με 

μεγάλο μαχαίρι ώστε τα κομμάτια να κόβονται με ακρίβεια . (http://www.eur- 

lex.europa.eu)

Συσκευασία του προϊόντος σε χαρτοκιβώτια: Τα μικρά αυτά κομμάτια

συσκευάζονται σε χαρτοκιβώτια παρουσία ζάχαρης άχνης . Αποθηκεύονται σε
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HACCP ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΙΙΣ

θερμοκρασία περιβάλλοντος για όσο χρειαστεί και έπειτα μεταφέρονται σε επιχειρήσεις 

. (http://www.eur-lex.europa.eu)

Εικόνα 4:Λουκούμια

4.4 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ CCPS ΣΕ ΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ -  

ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΣΕ (CCPS).

Για την διευκόλυνση στην εύρεση των σωστών ceps μέσα στην λειτουργία μιάς 

μονάδας , μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα εργαλείο που ονομάζεται Διακλαδωτό 

μοντέλο απόφασης . Το Διακλαδωτό μοντέλο απόφασης είναι μια σειρά από 

ερωτήσεις που γίνονται για κάθε κίνδυνο που έχει εντοπιστεί σε κάθε ένα από τα στάδια 

της παραγωγικής διαδικασίας. Τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή του μοντέλου 

αυτού είναι ότι προωθεί έναν δομημένο τρόπο σκέψης για τον προσδιορισμό των CCPs 

, εξασφαλίζει παρόμοια προσέγγιση για κάθε κίνδυνο που έχει αναγνωριστεί σε καθένα 

από τα στάδια της επεξεργασίας του προϊόντος και διευκολύνει την συζήτηση και 

συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας. Η αναγκαιότητα καθιέρωσης ή μη ενός 

CCP μπορεί να αποφασιστεί με τη διαδικασία αποκλεισμού απάντησης κάθε 

ερωτήματος . όπως περιγράφεται στο ακόλουθο σχεδιάγραμμα .
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Διακλαδωτό Μοντέλο Απόφασης για ΚΣΕ ( ΟΟΡβ )

ΗΛΟΟΡ ΣΕ IΙΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΊΊΚΙ !Σ

ΕΙΥπρρχουν ττρο*/]ΐτ»ά 
μέτρα £λΕν>ρυ;

Φ Φ
ΝΑΙ 0X1

Ψ φ
ΕΖΥΓο ατάδο αυιό εξρφακ̂ ρ 
ή μ α ώ ν α τ σ ν ι & Ο υ ν ο  σε ένα 
αποδοαόεπίπϊδο;

Φ φ
0X1 ΝΑΙ

Φ
Ε3: Μπαρο να συμβά ή να 
αυξηθα η ετπμάλίΑαη 
σε μη απϋΟΕΚιό ετΐπεΟο(α) 
σταυιότοσιόβιο;

Φ Φ
ΝΑΙ ΟΧΙ

Φ
ΕΞ4:Έ\ΛΤΠΐόμΡΛ)στά&ο 
ε ίρ ρ α ^ ή μ α ώ ν α τ σ ν  
κνΟιαιο σε έ« τ  αποδοαό
επίπεδο,

Φ φ
ΝΑΙ ΟΧΙ

Μ^ιαπροτΒίσκΰΰυ ή πραένιος

ΝΑΙ
Ε1«: ΕΚα ο έλεγχος σε
αι/ιότοσιά6οσιταραπ|ΐος
γιαττγνττχρήληα;

ΟΧΙ

Όχι ένα ΟΟΡ

Όχι ρλι ΟΟΡ

Ό$ ένα ΟΟΡ

Σχήμα 9: Διακλαδωτό μοντέλο απόφασης για ΚΣΕ (ΟΟΡβ)
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Παρακάτω περιγράφονται τα τρία διακλαδωτά μοντέλα απόφασης για το κάθε προϊόν 

ζαχαροπλαστικής που αναλύσαμε ξεχωριστά (χαλβάς, μπακλαβάς, λουκουμοειδή 

προϊόντα).

ΗΑΟΟΡ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
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IΙΛίΧΡ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

Διακλαδωτό μοντέλο απόφασης για τον χαλβά

ΣΤΑΔΙΟ/ΦΑΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ 
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΚΙΝΔΥΝΟ;

ΕΙΝΑΙ Η ΦΑΣΗ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΓΙΑ 

ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΙ ΤΟΝ 
ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΕ 

ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ;

ΜΠΟΡΕΙ Η ΜΟΑΥΝΣΗ ΜΕ 
ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ 

ΚΙΝΔΥΝΟ ΝΑ ΥΠΕΡΒΕΙ ΤΑ 
ΕΠΙΤΡΕΠΤΑ ΟΡΙΑ;

ΜΠΟΡΕΙ ΕΝΑ 
ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ 
ΣΤΑΔΙΟ ΝΑ 

ΕΞΑΦΑΝΊΣΕΙ Η ΝΑ 
ΜΕΙΩΣΕΙ ΤΟΝ 
ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΕ 
ΑΠΟΔΕΚΤΑ 

ΕΠΙΠΕΔΑ

ΟΟΡ

Παραλαβή σησαμιού ΝΑΙ
Έλεγχος υγιεινής, 
Μακροσκοπικός έλεγχος, 
εργαστηριακές αναλύσεις, 
έλεγχος μεγέθους και 
χρώματος.

ΟΧΙ ΝΑΙ
Παρουσία ξένων σωμάτων 
στο προϊόν.

ΟΧΙ ΟΖΡΙ

Αποθήκευση πρώτης ύλης ΝΑΙ
Πρόγραμμα καθαρισμού, 
κανόνες υγιεινής, αερισμός 
αποθήκης

ΟΧΙ
Αποθήκευση υπό
ελεγχόμενες
συνθήκες.

ΟΧΙ
Τήρηση κανόνων ορθής 
πρακτικής,
Κατάλληλος εξοπλισμός.

ΟΧΙ <ΧΡ2

Πλύσιμο σησαμιού ΝΑΙ
Κατάλληλη θερμοκρασία, 
περιοδική ανάδευση 
σησαμιού

ΟΧΙ ΟΧΙ
Εκπαίδευση προσωπικού, 
παρουσία ξένων σωμάτων.

ΟΧΙ α :Ρ 3

Ψήσιμο σησαμιού ΝΑΙ
Κατάλληλη θερμοκρασία 
και χρόνος ψησίματος, 
τακτικός έλεγχος φούρνων

ΟΧΙ ΟΧΙ
Εκπαίδευση προσωπικού

ΟΧΙ <ΧΡ4

Αποθήκευση βοηθητικών
υλών

ΝΑΙ
Καθαρισμός και 
απολύμανση

ΟΧΙ
Έλεγχος
θερμοκρασίας
υγρασίας

ΟΧΙ
Τήρηση κανόνων ορθής 
πρακτικής.

ΟΧΙ ΟΟΡ5
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1 Ι Λ α τ  ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Προθήκη γλυκαντικών 
ενώσεων

ΝΑΙ
Τήρηση κανονισμών σε 
ότι άφορα την προσθήκη 
ενώσεων.

ΟΧΙ
Χημική ανάλυση των 
ενώσεων,
προσδιορισμός του 
βαθμού καθαρότητας 
τους.

ΟΧΙ ΟΧΙ <ΧΡ6

Προσθήκη νερού ΝΑΙ
Προϋποθέσεις νερού ως 
πόσιμο νερό.

ΝΑΙ
Έλεγχος
θερμοκρασίας.

ΝΑΙ ΟΧΙ (Χ Ρ7

Προσθήκη βοηθητικών
ενώσεων

ΝΑΙ
Οπτικός έλεγχος

ΝΑΙ
Χημικοί έλεγχοι,
πιστοποίηση
προμηθευτών.

ΝΑΙ ΟΧΙ <ΓΟΡ8
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ΜΑ(Χ'Ρ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Προσθήκη ταχινιού ΝΑΙ
Απολύμανση του χώρου 
επεξεργασίας, ατομική 
υγιεινή

ΟΧΙ ΟΧΙ
Εκπαίδευση προσωπικού 
ΝΑΙ
Διαρροή λιπαντικών από τα 
μηχανήματα

ΟΧΙ ΟΟΡ9

Ζύμωμα ΝΑΙ
Καθαριότητα προσωπικού

ΝΑΙ
Έλεγχος για παρουσία 
ξένων σωμάτων

ΝΑΙ
Τεμάχια μετάλλου από την 
μηχανή ανάμιξης.

ΟΧΙ 0 0  Ρ 
10

Συσκευασία ΝΑΙ
Χρήση γαντιών.

ΝΑΙ
Έλεγχος θερμοκρασίας 
και υγρασίας, έλεγχος 
ύπαρξης ξένων 
σωμάτων.

ΟΧΙ
Εκπαίδευση προσωπικού

ΟΧΙ ΟΟΡ
11

Αποθήκευση ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΟΡ
Καθαριότητα χώρου Έλεγχος υγρασίας και 12

θερμοκρασίας του
χώρου :

Πίνακας 3: Διακλαδωτό μοντέλο απόφασης για τον χαλβά.



ΚΛΟΓΡ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Διακλαδωτό μοντέλο απόφασης για τον μπακλαβά

ΣΤΑΔΙΟ/ΦΑΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ 
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΚΙΝΔΥΝΟ

ΕΙΝΑΙ Η ΦΑΣΗ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΓΙΑ 
ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΙ ΤΟΝ 
ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΕ 
ΑΠΟΔΕΚΤΑ 
ΕΠΙΠΕΔΑ;

ΜΠΟΡΕΙ Η 
ΜΟΑΥΝΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ 
ΚΙΝΔΥΝΟ ΝΑ 
ΥΠΕΡΒΕΙ ΤΑ 
ΕΠΙΤΡΕΠΤΑ ΟΡΙΑ;

ΜΠΟΡΕΙ ΕΝΑ 
ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ 
ΣΤΑΔΙΟ ΝΑ 
ΕΞΑΦΑΝΙΣΕΙ Η ΝΑ 
ΜΕΙΩΣΕΙ ΤΟΝ 
ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΕ 
ΑΠΟΔΕΚΤΑ 
ΕΠΙΠΕΔΑ

<ΧΡ

Παραλαβή/
έλεγχος

ΝΑΙ
Πιστοποιητικά 
καταλληλότητας από 
προμηθευτές, 
αξιολόγηση 
προμηθευτών, έλεγχος 
θερμοκρασίας του μέσου 
μεταφοράς, έλεγχος 
κατάστασης υγιεινής.

ΟΧΙ ΝΑΙ
Παρουσία ξένων 
σωμάτων

ΟΧΙ <ΧΡ1

Αποθήκευση ΝΑΙ
Καθαρισμός αποθήκης, 
αερισμός αποθήκης

ΟΧΙ
Αποθήκευση υπό 
ελεγχόμενες συνθήκες

ΟΧΙ
Τήρηση κανόνων ορθής 
πρακτικής,
Κατάλληλος εξοπλισμός

ΟΧΙ (ΧΡ2

Σιρόπιασμα λαμαρινών ΝΑΙ
Καθαριότητα χώρου, 
συντήρηση εξοπλισμού

ΟΧΙ
Έλεγχος
θερμοκρασίας

ΟΧΙ
Κατάλληλη 
θερμοκρασία, 
απομάκρυνση περιττού 
βουτύρου

ΟΧΙ (ΧΡ3

Διατήρηση σε 
θερμοκρασία 
περιβάλλοντος για την 
ψύξη προϊόντων

ΝΑΙ
Παρουσία μεμβράνης 
στις συσκευασίες 
προϊόντων κατάλληλος

ΟΧΙ
Αποθήκευση υπό 
ελεγχόμενες 
συνθήκες, έλεγχος

ΝΑΙ
Παρουσία παθογόνων 
μικροοργανισμών

ΟΧΙ (ΧΡ4

1___
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1 ΙΛα,'Ρ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

εξοπλισμός χρόνου αποθήκευσης

Μεταφορά σε 
επιχείρησης

ΝΑΙ
Καθαριότητα οχημάτων, 
αποκλειστικότητα 
τροφίμου σε ένα όχημα

ΟΧΙ
Ελεγχόμενες συνθήκες 
μεταφοράς

ΝΑΙ
Παρουσία ξένων 
σωμάτων στα οχήματα

ΟΧΙ ΟΟΡ5

Πίνακας 4: Διακλαδωτό μοντέλο απόφασης για τον μπακλαβά



ΗΛΟί’Ρ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Διακλαδωτό μοντέλο απόφασης για τα λουκουμοειδή προϊόντα.

ΣΤΑΔΙΟ/ΦΑΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ 
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΚΙΝΔΥΝΟ

ΕΙΝΑΙ Η ΦΑΣΗ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΓΙΑ 
ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΙ ΤΟΝ 
ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΕ 
ΑΠΟΔΕΚΤΑ 
ΕΠΙΠΕΔΑ;

ΜΠΟΡΕΙ Η ΜΟΛΥΝΣΗ 
ΜΕ ΤΟΝ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ 
ΚΙΝΔΥΝΟ ΝΑ ΥΠΕΡΒΕΙ 
ΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΤΑ ΟΡΙΑ;

ΜΠΟΡΕΙ ΕΝΑ 
ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ 
ΣΤΑΔΙΟ ΝΑ 
ΕΞΑΦΑΝΙΣΕΙ Η 
ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΙ ΤΟΝ 
ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΕ 
ΑΠΟΔΕΚΤΑ 
ΕΠΙΠΕΔΑ

(ΧΡ

Παραλαβή και 
έλεγχος πρώτων 
υλών

ΝΑΙ
Πιστοποιητικά 
καταλληλότητας από 
προμηθευτές, αξιολόγηση 
προμηθευτών,
μακροσκοπικός έλεγχος κατά 
την παραλαβή, έλεγχος 
καταγραφικού θερμοκρασίας 
του μέσου μεταφοράς, 
δέσμευση ύποπτων 
προϊόντων, περιοδικές 
εργαστηριακές αναλύσεις για 
υπολείμματα φυτοφαρμάκων, 
έλεγχος κατάστασης υγιεινής 
μεταφορικών μέσων

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΟΡΙ

Ζύγιση και μίξη 
υλικών

ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ
Παρουσία παθογόνων 
μικροοργανισμών και 
ξένων σωμάτων, 
εκπαίδευση προσωπικού

ΟΧΙ (ΧΡ2

96



I ΙΛίΧΡ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Βρασμός και 
ανάδευση υλικών σε 
μπακιρένιους ή 
ανοξείδωτους 
βραστήρες

ΝΑΙ
Κατάλληλος εξοπλισμός, 
καθαριότητα εξοπλισμού

ΟΧΙ ΟΧ I
Κατάλληλος χρόνος και 
θερμοκρασία ανάδευσης I

ΟΧΙ <ΧΡ3

Ξεφορμάρισμα-
κόψιμο

ΝΑΙ
Πρόγραμμα καθαρισμού, 
κατάλληλος εξοπλισμός, 
κανόνες υγιεινής

ΟΧΙ ΟΧΙ
Εκπαίδευση προσωπικού, 
τεμάχια μετάλλου από τον 
εξοπλισμό

ΟΧΙ (ΧΡ4

Πίνακας 5: Διακλαδωτό μοντέλο απόφασης για τα λουκουμοειδή προϊόντα.



4.5 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΑΟΟΡ -  ΣΧΕΔΙΟ ΗΑΟΟΡ

Ο τρόπος παρουσίασης των προγραμμάτων ΗΑΟΧΤ μπορεί να διαφέρει 

αισθητά από επιχείρηση σε επιχείρηση, γιατί κατά την ανάπτυξή τους λαμβάνονται 

υπ' όψιν οι ιδιαιτερότητες κάθε προϊόντος και οι ξεχωριστές συνθήκες λειτουργίας 

κάθε μονάδας. Τα προγράμματα ΗΑΟΣΡ πρέπει να στηρίζονται στις επτά βασικές 

αρχές και να είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα κάθε 

επιχείρησης. Πριν την εφαρμογή των αρχών του ΗΑΟΟΡ σε ένα συγκεκριμένο 

προϊόν και μια παραγωγική διαδικασία, πρέπει να εξασφαλιστούν οι ακόλουθες 

πέντε προϋποθέσεις .

• Η σύσταση της ομάδας ΗΑ(ΧΡ

• Η περιγραφή του προϊόντος και της διανομής του

• Η ανάπτυξη του διαγράμματος ροής για την περιγραφή της διεργασίας

• Επαλήθευση του διαγράμματος ροής.

Για τα προϊόντα χαλβά , μπακλαβά και λουκούμια , στα οποία έχει γίνει 

αναφορά και περιγραφή των διαγραμμάτων ροής τους , ακολουθούν τα σχέδια 

ΗΑ(ΧΡ που αφορούν το κάθε ένα ξεχωριστά , όπου φαίνονται τα (ΧΤε , η 

συχνότητα , ο τρόπος και το σωστό έντυπο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί καθώς 

επίσης οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να εκτελεστούν και ο 

καθορισμός των διαδικασιών επαλήθευσης.

ΗΑΟΓΡ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
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Εφαρμογή σχεδίου HACCP στα λουκουμοειδή προϊόντα

Στάδιο
επεξεργασίας

Προληπτικά μέτρα Παράμετρος CCP Κρίσιμο όριο Διαδικασίες
καταγραφής

Διορθωτικές
ενέργειες

Υπεύθυνο
προσωπικό

Παραλαβή κ’ 
έλεγχος Α' υλών 
<ΧΡ1(Φ)

Πιστοποιημένοι
προμηθευτές
προγραμματισμένοι
έλεγχοι

Ομοιομορφία
προϊόντος

Όπως ορίζει η 
κάθε
επιχείρηση

Οπτικός έλεγχος 
μυκητιακής 
ανάπτυξης ή 
άλλων 
αλλοιώσεων

Αλλαγή 
προμηθευτών- 
απόρριψη φορτίου

Υπεύθυνος 
ποιοτικού ελέγχου

Προετοιμασία 
υλικών, ζύγιση 
και μίξη υλικών 
ΟΟΡ2(ΐνΐ.Φ)

Έλεγχοι ρουτίνας 
κατά την
διεργασία-τήρηση 
κανόνων 
υγιεινής και 
καθαριότητα 
χώρου

Εμφάνιση
αλλοιώσεων-
οργανοληπτική
κατάσταση
προϊόντος

Όπως ορίζει η 
κάθε
επιχείρηση

Καταγραφή 
θερμοκρασίας 
βρασμού και 
χρόνου βρασμού

Αλλαγή
συνθηκών

Υ πεύθυνος 
ποιοτικού ελέγχου

Βρασμός και 
ανάδευση υλικών 
σε μπακιρένιους ή 
ανοξείδωτους 
βραστήρες 
(ΧΡ3(Φ) (X)

Έλεγχοι ρουτίνας
για την
εμφάνιση
προϊόντος-τήρηση
υγιεινής-έλεγχος
βραστήρων

Αλλοίωση
φυσικών
χαρακτηριστικών

Όπως ορίζει η 
κάθε
επιχείρηση

Οργανοληπτική 
εξέταση-οπτικός 
έλεγχος χημική 
ανάλυση 
προϊόντος

Καταγραφή 
θερμοκρασίας 
και χρόνου 
ανάδευσης

Υπεύθυνος 
ποιοτικού ελέγχου

Ξεφορμάρισμα
κόψιμο
<ΧΡ4(Φ)

Τήρηση κανόνων 
υγιεινής.
Έλεγχοι ρουτίνας 
για την 
εμφάνηση 
προϊόντων

Ομοιομορφία
προϊόντος

Όπως ορίζει η 
κάθε
επιχείρηση

Θερμοκρασία
προϊόντος

Αλλαγή μεγέθους 
κοπής 
καταγραφή 
διαστάσεων

Υπεύθυνος 
ποιοτικού ελέγχου

Πίνακας 6: Το haccp στα λουκουμοειδή προϊόντα
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Εφαρμογή σχεδίου HACCP στον μπακλαβά.

Στάδιο
επεξεργασίας

Προληπτικά μέτρα Παράμετρος CCP Κρίσιμο όριο Διαδικασίες
καταγραφής

Διορθωτικές
ενέργειες

Υπεύθυνο
προσωπικό

Παραλαβή κ' 
έλεγχος Α' υλών 
(ΧΡ1(Φ)

Πιστοποιημένοι
προμηθευτές
προγραμματισμένοι
έλεγχοι

Ομοιομορφία προϊόντος 
αποφυγή
αλοίωσης κατά την 
μεταφορά

Όπως ορίζει η 
κάθε
επιχείρηση

Οπτικός έλεγχος 
μυκητιακής 
ανάπτυξης ή άλλων 
αλλοιώσεων

Απόρριψη 
ελαττωματικού 
φορτίου και 
αλλαγή 
προμηθευτή

Υπεύθυνος 
ποιοτικού ελέγχου

Αποθήκευση Α υλών 
(ΧΡ2 (Μ.Φ)

Έλεγχος μυκητιακής
ανάπτυξής,
παραλαβή
συγκεκριμένης
ποσότητας και όχι
περιττής.
Ρύθμιση
θερμοκρασίας και 
υγρασίας στην 
αποθήκη

Εμφάνιση αλλοιώσεων Όπως ορίζει η 
κάθε
επιχείρηση

Οπτικός έλεγχος 
παρτίδας
κ' καταγραφή των
συνθηκών
αποθήκευσης

Καθαρισμός του
χώρου,
αλλαγή
συνθηκών
αποθήκευσης
απόρριψη
συγκεκριμένου
φορτίου

Υπεύθυνος 
ποιοτικού έλεγχου

Σιρόπιασμα
λαμαρινών
<ΧΡ3(Φ)

Πιστοποιημένοι 
προμηθευτές 
έλεγχοι ρουτίνας 
κατά την 
διεργασία.

Ελεγχόμενη θερμό -  
κρασία σιροπιού- 
γλυκού. Ελεγχόμενη 
πυκνότητα του σιροπιού, 
προσθήκη γλυκόζης και 
κιτρικού οξέος προς 
αποφυγή ζαχαρώματος

Μείωση σε
αποδεκτά
επίπεδα

Συνεχής 
καταγραφή των 
συνθηκών 
παραγωγής - 
μετρήσεις - οπτικός 

: έλεγχος

Επανέλεγχος-
αλλαγή
συνθηκών
παραγωγής

Υπεύθυνος 
ποιοτικού έλεγχου

Διατηρήση σε 
θερμοκρασία 
περιβάλλοντος για 

την ψύξη τα>ν 
προϊόντων (ΧΡ4 
(Μ.Φ)

Αεροστεγής
συσκευασία

Όπως ορίζει η 
κάθε
επιχείρηση

Οπτικός έλεγχος, 
καταγραφή 
θερμοκρασίας - 
υγρασίας

Επανέλεγχος
συνθηκών
αποθήκευσης

Υπεύθυνος 
ποιοτικού έλεγχου
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Μεταφορά σε Αποκλειστικότητα Καθαριότητα Μείωση σε ' Καταγραφή Απόρριψη
επιχειρήσεις (ΧΡ5(φ) των μεταφορικών μεταφορικών οχημάτων αποδεκτά συνθηκών συγκεκριμένου

οχημάτων στο κατάλληλες συνθήκες επίπεδα μεταφοράς, ένδειξη μεταφορικού
συγκεκριμένο μεταφοράς "μόνο για οχήματος
τρόφιμο τρόφιμα" στα

οχήματα

Πίνακας 7: Το Ιίλοορ στον μπακλαβά



I IACCP ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Εφαρμογή σχεδίου HACCP στον χαλβά.

Στάδιο
επεξεργασί
ας

Κίνδυνοι
(Φ,ΧΜ)

Προληπτικά
μέτρα

Παράμετρος CCP Κρίσιμο όριο Διαδικασίες
καταγραφής

Διορθωτικές ενέργειες Υπεύθυνο
προσωπικό

Παραλαβή
σησαμιού
<ΧΡ1

Φ Πιστοποιημένοι 
προμηθευτές 
προγραμματισμέ 
νοιέλεγχοι

Ομοιομορφία
προϊόντος

Όπως ορίζει η 
κάθε
επιχείρηση

Οπτικός έλεγχος 
μυκητιακής 
ανάπτυξης ή άλλων 
αλλοιώσεων

Απόρριψη συγκεκριμένου 
φορτίου και αλλαγή 
προμηθευτή

Υπεύθυνος
ποιοτικού
έλεγχου

X Αποτελεσματικό
πρόγραμμα
καταπολεμήσεις
ασθενειών

Υπολείμματα 
φυτοφαρμάκων 
στο σησάμι

Ανά
φυτοφάρμακο
όπως
περιγράφεται 
στον Codex

Ειδικές χημικές 
αναλύσεις

Απόρριψη συγκεκριμένου 
φορτίου

Υπεύθυνος
ποιοτικού
έλεγχου

Αποθήκευσ 
η σησαμιού 
(ΧΡ2

Μ.Φ Έλεγχος 
μυκητιακής 
ανάπτυξης, 
ρύθμιση 
θερμοκρασίας 
και σχετικής 
υγρασίας κατά 
την αποθήκη

Εμφάνηση
αλλοιώσεων

Όπως ορίζει η 
κάθε
επιχείρηση

Οπτικός έλεγχος 
παρτίδας
κ' καταγραφή των
συνθηκών
αποθήκευσης

Καθαρισμός του χώρου, 
αλλαγή συνθηκών 
αποθήκευσης 
απόρριψη συγκεκριμένου 
φορτίου

Υπεύθυνος
ποιοτικού
έλεγχου

Πλύσιμο
σησαμιού
ΟΓΡ3

Χ,Μ Κατάλληλο
στάδιο
καθαρισμού
νερού

Παρουσία
βαρέων
μετάλλων/μικρο
οργανισμών

Όπως
περιγράφονται 
στην Οδηγία 
80/778/EC

Ειδικές χημικές 
αναλύσεις. 
Μικροβιολογική 
εξέταση

Απόρριψη συγκεκριμένου 
Φορτίου. Στάδιο 
απομάκρυνσης μετάλλων

Υπεύθυνος
ποιοτικού
έλεγχου

Ψήσιμο
σησαμιού
α :Ρ 4

Φ Έλεγχοι 
ρουτίνας για την 
εμφάνιση του 
προϊόντος

Αλλοίωση
φυσικών/γευστι
κών
χαρακτηριστικά)

Όπως ορίζει η 
κάθε
επιχείρηση

Οργανοληπτική
εξέταση

Ρύθμιση μηχανήματος. 
Απόρριψη συγκεκριμένου 
φορτίου

Υπεύθυνος
παραγωγής
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ν
Χ,Φ Τήρηση 

κανόνων 
ατομικής 
υγιεινής, έλεγχος 
κόσκινων

Παρουσία 
ξένων σωμάτων

Απουσία Οπτικός έλεγχος 
χημική ανάλυση του 
προϊόντος

Στάδιο απομάκρυνσης 
μετάλλων. Ρύθμιση 
κόσκινων

Υπεύθυνος
ποιοτικού
έλεγχου
παραγωγής

Αποθήκευσ
η
βοηθητικώ 
ν υλών 
CCP5

Μ,Φ Ρύθμισή 
θερμοκρασίας 
και σχετικής 
υγρασίας κατά 
την αποθήκευση

Εμφάνηση
αλλοιώσεων

Όπως ορίζει η 
κάθε
επιχείρηση

Οπτικός έλεγχος 
παρτίδας κ 
καταγραφή των 
συνθηκών 
αποθήκευσης

Καθαρισμός του χώρου, 
αλλαγή συνθηκών 
αποθήκευσης 
απόρριψη συγκεκριμένου 
φορτίου

Υπεύθυνος
ποιοτικού
ελέγχου

Προσθήκη 
γλυκαντικώ 
ν ουσιών 
CCP6

Φ Πιστοποιημένοι 
προμηθευτές 
έλεγχοι ρουτίνας 
κατά την 
διεργασία.

Παρουσία 
ξένων σωμάτων

Μείωση σε
αποδεκτά
επίπεδα

Συνεχή καταγραφή 
των συνθηκών 
παραγωγής . Οπτικοί 
έλεγχοι

Επανέλεγχος και μη 
παραλαβή. Αλλαγή 
προμηθευτή. Αλλαγή 
συνθηκών παραγωγής

Υπεύθυνος
ποιοτικού
ελέγχου

Προσθήκη
νερού
CCP7

Χ,Μ Κατάλληλο
στάδιο
καθαρισμού
νερού

Παρουσία
βαρέων
μετάλλων/μικρο
οργανισμών

Όπως
περιγράφονται 
στην Οδηγία 
8θ/778/ΕΟ

Ειδικές χημικές 
αναλύσεις. 
Μικροβιολογική 
εξέταση

Απόρριψη συγκεκριμένου 
Φορτίου. Στάδιο 
απομάκρυνσης μετάλλων

Υπεύθυνος
ποιοτικού
ελέγχου

Προσθήκη 
βοηθητικώ 
ν υλών 
CCP8

Μ Περιοδικές
αναλύσεις.
Πιστοποιημένοι
προμηθευτές

Παρουσία
αφλατοξίνων

< 10 ιτι§/1<£ Μικροβιολογική
εξέταση

Απόρριψη συγκεκριμένου 
φορτίου και αλλαγή 
προμηθευτή

Υπεύθυνος
ποιοτικού
ελέγχου

Φ Πιστοποιημένοι 
προμηθευτές 
έλεγχοι ρουτίνας 
κατά την 
διεργασία.

Παρουσία 
ξένων σωμάτων

Μείωση σε
αποδεκτά
επίπεδα

Συνεχή καταγραφή 
των συνθηκών 
παραγωγής . Οπτικοί 
έλεγχοι

Επανέλεγχος και μη 
παραλαβή. Αλλαγή 
προμηθευτή. Αλλαγή 
συνθηκών παραγωγής

Υπεύθυνος
ποιοτικού
ελέγχου

Προσθήκη
ταχινιού

X ΰΜΡ, έλεγχος 
διάβρωσης

Υπολείμματα
αιθυλενογλυκόλ

Απουσία Ειδική χημική 
ανάλυση

Διάλυση σε μεγάλες 
ποσότητες μετατροπή

Υπεύθυνος
ποιοτικού
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<ΧΡ9 χρήση μη
τοξικής
γλυκόλης

ης και δ/των 
καθορισμού

μηχανισμού ελέγχου

Ζύμωμα
(ΧΡΙΟ

Φ Έλεγχοι 
ρουτίνας κατά 
την
διεργασία.

Παρουσία 
ξένων σωμάτων

Μείωση σε
αποδεκτά
επίπεδα

Συνεχή καταγραφή 
των συνθηκών 
παραγωγής . Οπτικοί 
έλεγχοι

Επανέλεγχος και μη 
παραλαβή Αλλαγή συνθηκών 
παραγωγής

Υπεύθυνος
ποιοτικού
ελέγχου

Μ Τήρηση
κανόνων
ατομικής
υγιεινής&
καθαριότητας
χώρου

Παρουσία
παθογόνων
μικροοργανισμ
ών

Απουσία Μικροβιολογική
εξέταση

Απόρριψη συγκεκριμένου 
Φορτίου. Απολύμασνη 
χώρου. Εκπαίδευση εργατών

Υπεύθυνος
ποιοτικού
ελέγχου

Συσκευασί 
α (Χ Ρ 1 1

Φ Πιστοποιημένοι 
προμηθευτές. 
Σωστή 
εγκατάσταση 
του μηχανισμού.

Υλικά
συσκευασίας 
κατάλληλα για 
τρόφιμα και 
ποτά.
Κατάσταση
υλικών
συσκευασίας

Απουσία
εκδορών,
ραγισμάτων,
προβλήματα
διαχωρισμού
κόλας

Συνεχής έλεγχος του 
μηχανήματος

Ρύθμιση των παραμέτρων 
λειτουργίας( ταχύτητα, 
πίεση)

Υπεύθυνος
παραγωγής

Αποθήκευα 
η (ΧΡ12

Φ Έλεγχος των
συνθηκών
αποθήκευσης

Οργανοληπτική
κατάσταση
προϊόντος

Όπως ορίζεται 
από την 
επιχειρήση

Προγραμματισμένοι 
έλεγχοι του τελικού 
προϊόντος

Ρύθμιση των συνθηκών 
διατήρησης

Εκπαιδευμέ
νο
προσωπικό

Πίνακας 8: Το Ιίλοςρ στο χαλβά
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ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από το 1959 ήταν εμφανής η ανάγκη χρήσης προτύπων, τα οποία θα μπορούσαν να 

εξασφαλίσουν τόσο την ποιότητα όσο και την ασφάλεια των τροφίμων. Πρώτη η NASA 

ήταν εκείνη που χρησιμοποίησε τέτοια πρότυπα όπως το HACCP για να διασφαλίσει την 

ασφάλεια των προϊόντων για την αποστολή τους στο διάστημα . Η εξέλιξη του συστήματος 

αυτού ήταν ολοένα και πιο απαιτητική μέχρι που το ISO ( πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ) 

σχετίστηκε με το HACCP και τα αποτελέσματα ήταν σαφώς καλύτερα . Οσο καλά μπορεί να 

είναι τα αποτελέσματα τόσο δύσκολα γίνονται όταν δεν προλαμβάνονται οι κίνδυνοι στην 

παραγωγική αλυσίδα των τροφίμων .

Βασική αρχή του HACCP είναι η αναγνώριση τέτοιων κινδύνων , οι οποίοι μπορεί να 

είναι είτε μικροβιολογικού τύπου ( βακτήρια , ιοί , παράσιτα κ.ά ) είτε χημικοί κίνδυνοι ( 

μυκοτοξίνες , ιχθυοτοξίνες , γεωργικά χημικά κ.ά ).

Συγκεκριμένα στα προϊόντα ζαχαροπλαστικής της εργασίας μας ( χαλβάς , μπακλαβάς 

, λουκούμια ) οι κίνδυνοι μπορούν να προέρχονται απ’τα αρχικά μόλις στάδια . Στον χαλβά , 

από την παραλαβή του σησαμιού μέχρι τη διάθεση του προϊόντος , ο έλεγχος είναι 

απαραίτητος και σημαντικός σε κάθε στάδιο . Όσον αφορά το μπακλαβά , η συλλογή των 

πρώτων υλών είναι απαιτητική γιατί όλα τα υλικά πρέπει να ελέγχονται διεξοδικά . Ακόμα 

και η μεταφορά του στις επιχειρήσεις απαιτεί την καθαριότητα ακόμη και των οχημάτων . 

Τέλος ίδια διαδικασία με τον μπακλαβά πρέπει να ακολουθηθεί και στα λουκούμια . 

Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι τόσο το HACCP όσο και κάθε τύπος ISO είναι υπεύθυνα 

ώστε κάθε προϊόν να ακολουθείται από όλα τα « standards » ποιότητας και ασφάλειας .
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