
 

Τίτλος Μαθήματος  ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Κωδικός 

Μαθήματος 

3106ΑΠΤΡ 

Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό 

Επίπεδο Προπτυχιακό 

Έτος / Εξάμηνο 

φοίτησης 

3ο έτος / Ε’ εξάμηνο 

Όνομα Διδάσκοντα Κορτέση Άννα 

ECTS 4 Διαλέξεις / 

εβδομάδα 

1 (1 ώρα) Εργαστήρια / 

εβδομάδα 

1 (2ώρες) 

Στόχος Μαθήματος Η κατανόηση της φυσικοχημικής συμπεριφοράς των θρεπτικών 

συστατικών των τροφίμων (νερό, πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λιπίδια, 

φυσικές χρωστικές) πριν, κατά και μετά την επεξεργασία τους στη 

μονάδα παραγωγής. Η κατανόηση της επίδρασης που ασκούν η 

σύσταση, η δομή, καθώς και οι φιλικές ή εχθρικές σχέσεις των 

συστατικών των τροφίμων, στη φυσικοχημική και λειτουργική 

συμπεριφορά τους και γενικά στην ποιότητα και τη θρεπτική αξία των 

τελικών προϊόντων. Η δυνατότητα αξιολόγησης της ποιότητας των 

τελικών προϊόντων. 

Μαθησιακά 

Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να 

είναι σε θέση να:  

-κατανοεί τη φυσικοχημική συμπεριφορά των θρεπτικών συστατικών 

των τροφίμων πριν, κατά και μετά την επεξεργασία τους στη μονάδα 

παραγωγής.  

-κατανοεί την επίδραση που ασκούν η σύσταση και η δομή των 

συστατικών των τροφίμων, στη φυσικοχημική και λειτουργική 

συμπεριφορά τους.  



 

Προαπαιτούμενα Κανένα Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 

Μαθήματος 

Νερό: Δομή. Αλληλεπίδραση με άλλα μόρια. Φυσικοχημικές ιδιότητες. 

Ενεργότητα του νερού. Ρόλος του στα τρόφιμα και τον ανθρώπινο 

οργανισμό. Το πόσιμο νερό.  

Πρωτεΐνες: Δομές. Φυσική διαμόρφωση και μετουσίωση. Λειτουργικές 

ιδιότητες (δέσμευση νερού, διαλυτότητα, αύξηση ιξώδους, 

σχηματισμός πηκτής, γαλακτωματοποιητική και αφριστική ικανότητα, 

ιξωδοελαστικές ιδιότητες, προσρόφηση λίπους, δέσμευση 

αρωματικών ουσιών).  

Λειτουργικές ιδιότητες πρωτεϊνών του κρέατος, του γάλακτος, των 

αυγών και των δημητριακών καρπών. Επίδραση αυτών στην 

ποιότητα και τη θρεπτική αξία των τελικών προϊόντων.  

Υδατάνθρακες: Διατροφική σημασία και λειτουργικές ιδιότητες 

υδατανθράκων. Ταξινόμηση. Μονοσακχαρίτες και δισακχαρίτες. 

Ολιγοσακχαρίτες.  

Σακχαροαλκοόλες. Άμυλο και αρτοσκευάσματα. Κυτταρίνη και 

προϊόντα της. Ημικυτταρίνες.  

Πηκτινικά συστατικά. Διαιτητική ίνα. Το φυτικό κύτταρο. Μεταβολές 

των φυτικών ιστών κατά την ωρίμανση και την επεξεργασία. 

Βιομηχανικές ζυμώσεις υδατανθράκων.  

Λιπίδια: Ταξινόμηση. Λιπαρά οξέα. Γλυκερίδια. Φυσικές ιδιότητες 

λιπιδίων και ποιότητα τροφίμων (σχετικό ειδικό βάρος, άρωμα, 

χρώμα, ιξώδες, σημείο τήξης, πολυμορφισμός, πλαστικότητα, 

γαλακτωματοποιητική ικανότητα).  

Χημικές ιδιότητες λιπιδίων και ποιότητα τροφίμων (υδρόλυση, 

υδρογόνωση, οξείδωση, πολυμερισμός, επανεστεροποίηση). 

Τηγάνισμα και τηγανόλαδα. Λιπίδια και γαλακτώματα. Λάδια 

σαλατών. Σάλτσες σαλατών. Μαγιονέζα.  

Φυσικές χρωστικές: Γενικά για το χρώμα. Οι χλωροφύλλες από 



 

τεχνολογική και διατροφική άποψη. Τα καροτενοειδή από τεχνολογική 

και διατροφική άποψη. Οι φαινολικές ενώσεις από τεχνολογική και 

διατροφική άποψη. Οι βεταλαΐνες από τεχνολογική και διατροφική 

άποψη. Επίδραση της επεξεργασίας και των εξωτερικών παραγόντων 

στις φυσικές χρωστικές.  

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει: 

Εξοπλισμός κουζίνας: Επιλογή των σκευών, καθαρισμός εξοπλισμού, 

ασφάλεια και υγιεινή στην κουζίνα. 

Εκτέλεση συνταγών: Όροι μαγειρικής, μέτρηση και ζύγιση συστατικών 

σε διάφορες φάσεις, όργανα μέτρησης και ακρίβεια αυτών. 

Προετοιμασία φαγητού: ποιοτικές  αρχές, δεδομένα παρασκευής των 

συνταγών.  

Σχεδιασμός των ποσοτικών αρχών του γεύματος.  

Μέθοδοι μαγειρέματος.  

Επιπτώσεις της θερμοκρασίας στα ένζυμα, οξέα, βιταμίνες των 

τροφίμων.  

Συντήρηση τροφίμων. 

Λιπίδια και τηγάνισμα πατάτας: Επίδραση της ποιότητας και της 

ανθεκτικότητας του τηγανόλαδου στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του 

τελικού προϊόντος.  

Μεθοδολογία 

Διδασκαλίας 

Το μάθημα θα πραγματοποιείται με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων. 

Εικόνες και βίντεο θα παρέχονται στους φοιτητές όταν και όπου χρειάζεται 

για περαιτέρω κατανόηση των βασικών εννοιών του κάθε μαθήματος. Η 

συμμετοχή για συζήτηση στην τάξη είναι επιθυμητή και θα επιδιώκεται από 

τον καθηγητή του μαθήματος. 

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος γίνεται στο εργαστήριο Τροφίμων. 

Κάθε ομάδα εργάζεται στον πάγκο της, υπό την επίβλεψη του υπεύθυνου 

καθηγητή, ενώ παράλληλα έχει την διάθεσή της όλων των ειδών μαγειρικά 

σκεύη καθώς επίσης το δικό της ηλεκτρικό φούρνο, με τον αποσμητήρα και 



 

το δικό της νιπτήρα. Όλες οι ομάδες εργάζονται πάνω στο ίδιο θέμα 

σύμφωνα με τις οδηγίες του καθηγητή. 

Βιβλιογραφία Κύριο διδακτικό βιβλίο 

1. Ασφάλεια τροφίμων, Ι.Σ. Αρβανιτογιάννης, University Studio Press 

Επιπλέον προτεινόμενη βιβλιογραφία 

1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ HACCP ΣΤΙΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ TΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ, Ιωάννης Αρβανιτογιάννης, 

Δήμητρα Σάνδρου, Λάζαρος Κούρτης, Εκδόσεις University Studio Press, 

2001 

2. ΥΓΙΕΙΝΗ ΧΩΡΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ – 

HACCP, Γιώργος Κλειδαράς, Εκδόσεις ΙΩΝ 

3. Στοιχεία Τεχνολογίας, Μεταποίησης και συσκευασίας Τροφίμων, Ι.Σ. 

Αρβανιτογιάννης και συν., University Studio Press 

4. Θέματα υγιεινής τροφίμων και Διατροφής, Θ.Αλεξανδρόπουλος, 

Εκδόσεις ΙΩΝ 

5. Food Safety, Contaninanse and toxins, J.P.F.D Mello, CABI Publishing 

6. HACCP-A practical approach, Sava Montinove 

7. Κυρανάς Ε (2011) Λειτουργικές ιδιότητες νερού, πρωτεϊνών, σακχάρων, 

λιπιδίων & φυσικών χρωστικών. Επίδραση στην ποιότητα και τη θρεπτική 

αξία των τροφίμων. Εκδ. Τζιόλα, Θεσσαλονίκ 

Αξιολόγηση - Τελική εξέταση (θεωρία & εργαστήριο): 50% 

- Ενδιάμεση αξιολόγηση (θεωρία): 20% 

- Ενδιάμεση αξιολόγηση (εργαστήριο) : 20% 

- Παρουσία και συμμετοχή στην τάξη: 10% 

Γλώσσα Ελληνική 

 

 


