
 

Τίτλος Μαθήματος ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Κωδικός 

Μαθήματος 

1105ΕΠΤΡ 

Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό 

Επίπεδο Προπτυχιακό 

Έτος / Εξάμηνο 

φοίτησης 

1 έτος / Α’ εξάμηνο 

Όνομα Διδάσκοντα Τσελεγγίδης Αρσένιος 

ECTS 5 Διαλέξεις / 

εβδομάδα 

2 (2 ώρες) Εργαστήρια / 

εβδομάδα 

 

Στόχος Μαθήματος Η κατανόηση της σύστασης των ζωικών και φυτικών τροφίμων και 

των αλλοιώσεων που μπορεί να υποστούν, καθώς και των αιτίων που 

προκαλούν τις αλλοιώσεις. Ανάλυση των σημαντικότερων μεθόδων 

επεξεργασίας των τροφίμων, που αποτελούν παράλληλα και 

μεθόδους συντήρησης. Κατανόηση της επίδρασης των μεθόδων 

επεξεργασίας και της συσκευασίας στην ποιότητα και τη θρεπτική 

αξία των τροφίμων. 

Μαθησιακά 

Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να 

είναι σε θέση να: 

-κατανοεί τη σύσταση των ζωικών και φυτικών τροφίμων 

-γνωρίζει τα αίτια που προκαλούν αλλοιώσεις στα τρόφιμα 

-γνωρίζει τις σημαντικότερες μεθόδους επεξεργασίας των τροφίμων 

και τις μεθόδους συντήρησης. 

-κατανοεί την επίδραση των μεθόδων επεξεργασίας και της 

συσκευασίας στην ποιότητα των τροφίμων. 

Προαπαιτούμενα Κανένα Συναπαιτούμενα Κανένα 



 

 

Περιεχόμενο 

Μαθήματος 

- Γενικά για τα τρόφιμα. Ζωικά και φυτικά τρόφιμα.  

- Συστατικά των τροφίμων (νερό, πρωτεΐνες, σάκχαρα, λιπίδια, 

βιταμίνες, ανόργανα στοιχεία, φυσικές χρωστικές, ουσίες οσμής & 

γεύσης, τοξικές ενώσεις, αλλεργιογόνα, ουσίες που προκαλούν 

τροφική δυσανεξία).  

- Ομάδες τροφίμων (Κρέας, Γάλα, Αλιεύματα, Αυγά, Μέλι, Φρούτα-

Λαχανικά, Δημητριακά, Όσπρια, Ξηροί καρποί, Ευφραντικά, 

Αρτυματικές ύλες).  

- Αίτια αλλοίωσης των τροφίμων (φυσικά, χημικά, βιολογικά).  

- Πιθανές αλλοιώσεις των θρεπτικών συστατικών τους. Πιθανές 

αλλοιώσεις των ομάδων τροφίμων και οι συνέπειες των αλλοιώσεων.  

- Μέθοδοι επεξεργασίας και συντήρησης των τροφίμων (αφυδάτωση, 

χαμηλές θερμοκρασίες, χρήση υψηλών θερμοκρασιών, ζυμώσεις, 

ακτινοβόληση, προσθήκη ουσιών, ειδικές μέθοδοι επεξεργασίας, 

νέες τεχνολογίες).  

- Επίδραση των μεθόδων συντήρησης στην ποιότητα των τροφίμων. 

- Συσκευασία των τροφίμων. Υλικά συσκευασίας και αλληλεπιδράσεις 

με τα τρόφιμα. Οι εξελίξεις στη συσκευασία των τροφίμων. 

Μεθοδολογία 

Διδασκαλίας 

Το μάθημα θα πραγματοποιείται με τη χρήση p.point και οπτικοακουστικών 

μέσων. Εικόνες και βίντεο θα παρέχονται στους φοιτητές όταν και όπου 

χρειάζεται για περαιτέρω κατανόηση των βασικών εννοιών του κάθε 

μαθήματος.  
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Αξιολόγηση Τελική εξέταση: 60% 

Ενδιάμεση αξιολόγηση: 25% 

Παρουσία και συμμετοχή στην τάξη: 15% 
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