
 

Τίτλος Μαθήματος  ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

Κωδικός 

Μαθήματος 

1202ΧΗΤΡ 

Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό 

Επίπεδο Προπτυχιακό 

Έτος / Εξάμηνο 

φοίτησης 

1 έτος / B’ εξάμηνο 

Όνομα Διδάσκοντα Δρ. Αντωνίου Στέλλα 

ECTS 5 Διαλέξεις / 

εβδομάδα 

1 (2 ώρες) Εργαστήρια / 

εβδομάδα 

1 (1ώρα) 

Στόχος Μαθήματος 
Σκοπός του μαθήματος είναι η  απόκτηση των ειδικών της διατροφής 

εκείνων των γνώσεων χημείας τροφίμων (σύσταση, ιδιότητες, μεταβολές), 

ώστε να γίνουν κατανοητές οι δυνατότητες της επεξεργασίας και 

αποθήκευσης αυτών. 

Μαθησιακά 

Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε 

θέση να: 

•  γνωρίζει τις κατηγορίες τροφίμων (ζωικά τρόφιμα, φυτικά τρόφιμα, λίπη, 

έλαια, πόσιμο νερό, ποτά, αναψυκτικά κ.α.). 

• γνωρίζει τα θρεπτικά συστατικά των τροφίμων (νερό, πρωτεΐνες, 

υδατάνθρακες, λιπίδια, άλατα κ.α.). 

Προαπαιτούμενα Κανένα Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 

Μαθήματος 

Κατηγορίες τροφίμων (ζωικά τρόφιμα, φυτικά τρόφιμα, λίπη, έλαια, πόσιμο 

νερό, ποτά, αναψυκτικά, ευφραντικά). 

Το νερό των τροφίμων (Δέσμευση νερού, Ενεργότητα νερού) - Μέθοδοι 

προσδιορισμού του.  

Υδατάνθρακες (Αντιδράσεις μονοζαχαριτών. Γλυκοζίδια. Αντίδραση 

Maillard. Ενζυμικό μαύρισμα. Ολιγοζαχαρίτες. Πολυζαχαρίτες). 



 

Πρωτεΐνες (Σφαιρίνες. Σκληροπρωτεΐνες. Πρωτεΐδια. Διαίρεση με κριτήριο τη 

διαλυτότητα. Χημικές μεταβολές των πρωτεϊνών. Αποικοδόμηση των 

πρωτεϊνών. Βιογενείς αμίνες). 

Λίπη & έλαια  

Φωσφατίδια.  

Στερίνες.  

Αλκοόλες και γλυκερινοαιθέρες. 

Λιποχρώματα.  

Ανόργανα στοιχεία (Νάτριο, Κάλιο, Μαγνήσιο, Ασβέστιο, Χλώριο, 

Φωσφόρος, Σίδηρος)  

Ιχνοστοιχεία (Ιώδιο, Χαλκός, Φθόριο, Ψευδάργυρος, Μαγγάνιο, Κοβάλτιο, 

Μολυβδαίνιο, Χρώμιο, Νικέλιο, Σελήνιο). 

 

Εργαστήρια: 

-Γενικές και ειδικές μέθοδοι εξέτασης και ανάλυσης τροφίμων.  

-Εργαστηριακοί προσδιορισμοί συστατικών τροφίμων 

-Εργαστηριακοί προσδιορισμοί φυσικών σταθερών και μεγεθών διαφόρων 

τροφίμων. 

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 Βιοχημείας. 

Κάθε ομάδα εργάζεται στον πάγκο της, έχοντας στη διάθεσή της τα γυαλικά 

και τα αντιδραστήρια που χρειάζεται, υπό την επίβλεψη του υπεύθυνου 

καθηγητή. Όλες οι ομάδες εργάζονται πάνω στο ίδιο θέμα σύμφωνα με τις 

οδηγίες του καθηγητή. Το εργαστήριο είναι σύγχρονο και πλήρως 

εξοπλισμένο και πλήρη όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας. 



 

Βιβλιογραφία Κύριο διδακτικό βιβλίο  

1. Χημεία Τροφίμων, Ανδρικόπουλος. 

Επιπλέον προτεινόμενη βιβλιογραφία 

2. Διατροφή και χημεία Τροφίμων, Ν. Γαλανοπούλου, Α. Σταμούλης 

3. Physical chemistry of foods, Pieter Walstra, Marcel Dekker 

4. Ποιοτικός έλεγχος τροφίμων, Σ.Α. Γεωργάκης, University Studio 
Press 

5. Σύγχρονες μέθοδοι στη χημική ανάλυση, Pescok etc, Γ.Α. 
Πνευματικός 

6. Θέματα υγιεινής τροφίμων και διατροφής, Θ. Αλεξανδρόπουλος, 
Εκδόσεις ΙΩΝ 

7. Στοιχεία τεχνολογίας, μεταποίησης και συσκευασίας τροφίμων, Ι.Σ. 
Αρβανιτογιάννης, University Studio Press 

8. Τεχνολογία και ποιοτικός έλεγχος αλιευμάτων (τόμοι Α και Β), Δ.Π. 
Παπαναστασίου, ΙΩΝ 

9. Τεχνολογία τροφίμων ζωικής προελεύσεων, Σ.Α. Γεωργάκης, 
University Studio Press 

10. Έλεγχος ποιότητας νερού, Κ. Ζανάκης, εκδόσεις ΙΩΝ 

 

Αξιολόγηση Τελική εξέταση (θεωρία & εργαστήριο): 50% 

Ενδιάμεση αξιολόγηση (θεωρία): 20% 

Ενδιάμεση αξιολόγηση (εργαστήριο) : 20% 

Παρουσία και συμμετοχή στην τάξη: 10% 

Γλώσσα Ελληνική 

 

 


