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Πρόσθετα τροφίμων 



Πρόσθετο: κάθε ουσία που δεν αποτελεί φυσικό συστατικό ενός τροφίμου και 
προστίθεται με σκοπό τη βελτίωσή του. 
 
 
Επιθυμητές λειτουργικές ιδιότητες προσθέτων 
 
Διατήρηση ή και βελτίωση της υπάρχουσας ποιότητας. 
Ενίσχυση της θρεπτικής αξίας. 
Ευκολότερη επεξεργασία, διακίνηση και αποθήκευση των τροφίμων. 
Επαύξηση του προϊόντος από τον καταναλωτή. 
 
Απαγορεύεται η χρήση προσθέτων όταν το ίδιο αποτέλεσμα μπορεί να 
επιτευχθεί με φυσικό τρόπο ή και για απόκρυψη φθοράς. 
  
 
Περισσότερα από 2500 διαφορετικά πρόσθετα στη βιομηχανία τροφίμων. 
 
Κατηγορίες προσθέτων 
 
Α. Συντηρητικά, Β. Διατροφικά, Γ. Γεύσης και οσμής, Δ. Χρωστικές 
ενώσεις, Ε. Ενισχυτικά δομής, ΣΤ. Βοηθητικά επεξεργασίας. 



Α. Συντηρητικά 
 
Σκοπός: παράταση του χρόνου ζωής των τροφίμων με διατήρηση της αρχικής 
τους ποιότητας. 
 
Ζητούμενο: μείωση ή εξάλειψη των μηχανισμών φθοράς. 
 
Tρεις βασικές κατηγορίες: αντιοξειδωτικά, αντιμικροβιακά, αντιαμαυρωτικά.  
 



Α. Συντηρητικά 
 
 
1. Αντιοξειδωτικά (Ε300-321) 
Προστατεύουν τα τρόφιμα από αλλοιώσεις που προκαλούνται από την 
οξείδωση λιπών-βιταμινών. Χρησιμοποιούνται κυρίως για να περιορίσουν την 
αυτοοξείδωση των λιπών και την επακόλουθη εμφάνιση ταγγής γεύσης και 
οσμής. Τα πλέον χρησιμοποιούμενα είναι: 
 
Οξέα, άλατα και εστέρες τους όπως τα ασκορβικό και κιτρικό (κρέας, 
λαχανικά). 
 
Φαινολικές ενώσεις φυσικής (τοκοφερόλη) ή τεχνητής (ΒΗΑ: βουτυλική 
υδρόξυ ανισόλη, ΒΗΤ: βουτυλική υδρόξυ τολουένη) προελεύσεως. Χρήση σε 
αφυδατωμένα και κατεψυγμένα τρόφιμα για να εμποδιστεί η οξείδωση των 
λιπιδίων. 
 
Φαινολικές ενώσεις με δομή α-τοκοφερόλης από φυτική προέλευση 
(φασκομηλιά, δεντρολίβανος), προστατεύουν το χρώμα των καροτενοειδών, 
περιορίζουν την αμαύρωση, σταθεροποιούν το άρωμα και γεύση-αντιοξειδωτική 
δράση παρόμοια ή και καλύτερη από ΒΗΑ, ΒΗΤ. 



Α. Συντηρητικά 
 
2. Αντιμικροβιακά (Ε200-290)  
 
Παρεμπόδιση της ανάπτυξης μικροοργανισμών. 
 
Νιτρικά και νιτρώδη άλατα, θειούχα άλατα και διοξείδιο του θείου.  
 
Κορεσμένα καρβοξυλικά οξέα και τα άλατά τους: το προπιονικό οξύ στην 
αρτοποιία εμποδίζει την ανάπτυξη των ζυμών, ενώ βοηθά στην διατήρηση των 
λαχανικών. Το μυρμηκικό οξύ περιορίζει την επιφανειακή φθορά του κρέατος. 
 
Ακόρεστα καρβοξυλικά οξέα: έντονη αντιμικροβιακή δράση  
Σορβικό οξύ: περιορισμός μυκήτων (λιγότερο ζυμών και βακτηρίων) 
Βενζοϊκό και τα παράγωγά του: δραστικό σε βακτήρια και ζύμες 
Γαλακτικό οξύ: διατήρηση γαλακτοκομικών προϊόντων από το οξύ που 
παράγεται κατά τη ζύμωση. 



Α. Συντηρητικά 
 
3. Αντιαμαυρωτικά 
 
Περιορισμός ενζυμικής και μη ενζυμικής αμαύρωσης (αποξηραμένα φρούτα και 
λαχανικά). 
 
Ε300: ασκορβικό οξύ 
 
Ε330: κιτρικό οξύ 
 
Ε221: θειώδη άλατα νατρίου 
 
 



• Η ποσότητα SO2 που προστίθεται στα τρόφιμα περιορίζεται 
στα 200 - 500 ppm διότι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις δίνουν 
άσχημες οσμές. 

 

• Η αποδεκτή καθημερινή δόση (acceptable daily intake ή ADI) 
θεωρείται τα 1.5 mg/kg σωματικού βάρους. 

 

• Μεγάλη κατανάλωση θειωδών μπορεί να επέλθει μετά από 
κατανάλωση οίνου, οπότε υπάρχει τάση για την ελάττωση 
των ποσοτήτων SO2 στην οινοποιεία. 

 

• Σε ορισμένες περιπτώσεις, το SO2 μπορεί να αντικατασταθεί 
από σορβικό και ασκορβικό οξύ, ωστόσο όχι στην οινοποιεία. 

Θειώδη: όλες οι ουσίες που μπορούν να απελευθερώσουν SO3
2− 



• Το SO2 δεν χρησιμοποιείται σε τρόφιμα τα οποία περιέχουν 
σημαντικές ποσότητες θειαμίνης διότι την καταστρέφουν.  

 

• Το SO2 χρησιμοποιείται: 

– Οίνο, προϊόντα κρέατος. 

– Αποξηραμένα φρούτα και λαχανικά. 

 

• Λόγω της πτητικότητας του SO2, τα υπολειπόμενα επίπεδα του στα 
τρόφιμα μπορεί να είναι πολύ χαμηλότερα από τα ποσά που αρχικά 
προσετέθησαν. 

Θειώδη 



Β. Διατροφικά πρόσθετα 
 
Αυξάνουν τη διατροφική αξία των τροφίμων: βιταμίνες, μεταλλικά στοιχεία, 
αμινοξέα και φυτικές ίνες. 
 
Βιταμίνες: Από τις υδατοδιαλυτές κυρίως οι Β1 (θειαμίνη), Β3 (νικοτινικό),  
Β5 (παντοθενικό),  Β6 (πυριδοξίνη), Β9 (φολικό), Β12 (κυανοκοβαλαμίνη), C 
Και όλες οι λιποδιαλυτές (A, D, E, K). 
 
Μέταλλα: Σίδηρος, χαλκός, ψευδάργυρος συνήθως με τη μορφή συμπλόκων. 
 
Αμινοξέα: στην φυσική L μορφή. Προσθήκη λυσίνης στα σιτηρά, που έχουν 
πρωτεΐνες χαμηλής βιολογικής αξίας. Προσθήκη πρωτεϊνών σόγιας (και σαν 
ενισχυτικό δομής). 
 
Φυτικές ίνες: μικρή έως ανύπαρκτη τροφική αξία, πολλά διατροφικά οφέλη. 
Κυτταρίνες, πηκτίνες, παράγωγα αμύλου. Ενίσχυση δομής τροφίμων.  
 
 



Γ. Πρόσθετα γεύσης και οσμής 
 
Αποτελούν το μεγαλύτερο αριθμό προσθέτων στα τρόφιμα 
Είναι οι: 1. Γλυκαντικές ουσίες,  2. Ενισχυτικά γεύσης και οσμής 
 

Γ. 1. Γλυκαντικές ουσίες 
 

Σακχαρόζη (δημοφιλέστερο), γλυκόζη, φρουκτόζη, λακτόζη, φυσικά 
γλυκαντικά, καμμία τοξικότης. 
 

Σακχαρίνη: παρασκευάζεται από το τολουόλιο, 300-550Χ πιο γλυκιά από τη 
σακχαρόζη. 
 

Πρωτεϊνικά γλυκαντικά: ενώσεις χαμηλού ή μέσου μοριακού βάρους με απώλεια 
της γλυκαντικής ικανότητος σε όξινο περιβάλλον. Πλέον χρησιμοποιούμενα 
είναι η ασπαρτάμη και θαυματίνη, λίγες θερμίδες, έντονη γλυκειά γεύση. 
 

Ασπαρτάμη: μεθυλεστέρας του διπεπτιδίου ασπαρτύλ-φαινυλαλανίνη. Τα 
απομονωμένα αμινοξέα είναι άγευστα, το μη μεθυλιωμένο διπεπτίδιο είναι 
πικρό. 
 
Αλιτάμη: διπεπτίδιο (ασπαρτικό με αλανίνη), 12 φορές γλυκύτερη από την 
ασπαρτάμη, 3000 από τη σακχαρόζη. Δεν περιέχει φαινυλαλανίνη. 
(φαινυλκετονουρία). 



L-μορφή  γλυκαντικών που βασίζονται στο ασπαρτικό οξύ 

Στερεοεξειδίκευση πρόσδεσης 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814699001545# 

Μοριακή βάση της γεύσης 



Υποδοχέας για την αίσθηση της γλυκειάς γεύσης 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814699001545# 

Ανενεργός υποδοχέας 
Ενεργοποιημένος υποδοχέας 

Μετά την πρόσδεση γλυκαντικής ουσίας 

8 περιοχές αναγνώρισης με 15 πιθανά σημεία αλληλεπίδρασης. 



http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tinti+and+Nofre%2C+1996 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814699001545# 

 

Τρισδιάστατη αλληλεπίδραση 



Οι γεύσεις προσλαμβάνονται από τους κάλυκες 

γεύσεως που υπάρχουν στη γλώσσα 

Η αίσθηση της γεύσης συμβαίνει όταν οι υποδοχείς γεύσης από τα κύτταρα γεύσεως 

στέλνουν νευρικά ερεθίσματα στον εγκέφαλο.  
 

50 ως 150 κύτταρα γεύσεως υπάρχουν στους 10.000 κάλυκες γεύσεως. 

Κυτταρική βιολογία της γεύσης 



http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814699001545# 

The 7-transmembrane G-protein-mediated sugar taste receptor protein “SR” is 

activated only by sugars while amino acid-based sweeteners “AA” may act directly on 

the G-protein of the sugar receptor “α” or on the G-protein of a non-sugar receptor 

“NSR” or at the 7-transmembrane protein of the NSR directly. α, β and γ are G-protein 

subunits; AC is adenylate cyclase; PLC is phospholipase C; PIP3 is phosphatidylinositol 

biphosphate; IP3 is inositol triphosphate (Naim et al., 1996). 
 

There are five basic tastes: salt, sour, sweet, bitter and umami. 

AA 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814699001545


http://www.cf.ac.uk/biosi/staffinfo/jacob/teaching/sensory/taste.html 

Sweet taste  

There are receptors (T1R2 + T1R3) in the apical membrane that bind glucose (sucrose - 

a combination of glucose and fructose - and other carbohydrates). Binding to the 

receptor activates a G-protein which in turn activates phospholipase C (PLC-b2). PLC 

generates IP3 and diacyl glycerol (DAG). These intracellular messengers, directly or 

indirectly, activate the TRPM5 channel and depolarization occurs. Ca2+ enters the cell 

through depolarization-activated Ca2+ channels, transmitter is released increasing firing 

in the primary afferent nerve. 



Μέτρηση γλυκύτητας 

 

Η ένταση της γλυκύτητος μιας ουσίας μπορεί να υπολογιστεί με  

διαφορετικούς τρόπους. Η σουκρόζη είναι συνήθως η γλυκαντική 

ουσία αναφοράς. 

 

Ο όρος «sweetness intensity» (ένταση γλυκύτητας) 

χρησιμοποιείται για να συγκρίνει τη γλυκύτητα διαλύματος 0,1 Μ 

σουκρόζης με διάλυμα ίσης συγκέντρωσης της γλυκαντικής 

ουσίας.  

 

Η γλυκύτητα μπορεί να υπολογισθεί και με βάση το βάρος, δηλαδή 

να γίνει σύγκριση της γλυκύτητας ίσως βαρών σουκρόζης με μια 

άλλη ουσία. 

 

Οι συγκρίσεις όλες γίνονται οργανοληπτικά.    



Γλυκαντική ουσία 
 

Τύπος ενώσεως 
 

Ένταση 
γλυκύτητας 

λακτόζη δισακχαρίτης 0.16 

μαλτόζη δισακχαρίτης 0.33 – 0.45 

γλυκόζη μονοσακχαρίτης 0.74 – 0.8 

σουκρόζη δισακχαρίτης 1.00 (τιμή αναφοράς) 

φρουκτόζη μονοσακχαρίτης 1.17 – 1.75 

κυκλαμικό νάτριο σουλφονική 30-50 

γλυκοσίδιο στεβιόλης γλυκοσίδιο 40 – 300 

ασπαρτάμη Διπεπτιδικός μεθυλεστέρας 180 – 250 

ακεσουλφάμη Κ 200 

σακχαρικό νάτριο Σουλφονυλική ένωση 300–675 (450) 

σακχαρίνη 300-550 

σουκραλόζη 320-1000 

νεοεσπεριδίνη 340-1800 

αλιτάμη διπεπτίδιο 2000-2500 

θαυματίνη πρωτεΐνη 2000-3500 

νεοτάμη 7000-13.000 

λουγδουνάμη 220.000-300.000 



Saccharin - Discovered in 1879 when a Johns Hopkins worker inadverently licked his 

fingers. Saccharin is only sweet to humans. Bees/butterflies which normally crave the 

sweetness of nectar, do not treat it as a desirable substance. 

 

Cyclamate - Discovered by accident. A graduate student at the University of Illinois in 

1937 was smoking a cigarette that came into contact with some. 

Aspartame - James Schlatter licked fingers in preparing to pick up a piece of weighing 

paper. It is a combination of two naturally occurring amino acids (aspartic and 

phenylalanine). Alitame, similar to aspartame in that it combines two amino acids (alanin 

and aspartic acid) into a dipeptide, is about 2,000-times sweeter than sugar. 

 

Sucralose - A chloride-containing carbohydrate product some 600-times sweeter than 

sugar. Discovered when a foreign student (Shashikant Phadnis) working in Prof Leslie 

Hough's lab at King's College, London, misunderstood a request for "testing" as 

"tasting". 

 

Some plant proteins, e.g. Monellin and Thaumatin, taste 10,000 times as sweet 

as sucrose (a disaccharide made up of a glucose and a fructose molecule). Salts of lead 

and beryllium also taste sweet. 

 

Certain artifical sweeteners (e.g. saccharin) lead to the generation of IP3 and a rise in 

intracellular Ca2+ due to release from internal stores. 

Ανακάλυψη τεχνητών γλυκαντικών 

http://www.cf.ac.uk/biosi/staffinfo/jacob/teaching/sensory/sucrose.jpg
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κυκλαμικό νάτριο 

γλυκοσίδιο στεβιόλης 

ασπαρτάμη 

σακχαρικό νάτριο 

σακχαρίνη 

Ακεσουλφάμη Κ 

σουκραλόζη 



https://en.wikipedia.org/wiki/Phenylketonuria 

Kίνδυνος από ασπαρτάμη; φαινυλκετονουρία 



αλιτάμη 

δουλκίνη 

νεοεσπεριδίνη 

νεοτάμη 





Θαυματίνη (E957) 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/Thaumatin_I_1RQW.png


λουγδουνάμη 



Γ. Πρόσθετα γεύσης και οσμής 
 
Γ. 2. Ενισχυτικά γεύσης και οσμής 
 
Μεγιστοποιούν, ελαχιστοποιούν ή διαφοροποιούν τη γεύση και την οσμή των 
τροφίμων. 
 
Γλουταμικό μονονάτριο: ενισχύει τη γεύση του κρέατος (υποδοχείς umami), το 
δε άλας του ενισχύει τη γεύση προϊόντων κρέατος και λαχανικών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γλουταμικό δινάτριο 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Monosodium_glutamate.svg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/Disodium-glutamate-2D-skeletal.png


Δ. Χρωστικές ουσίες (Ε100-180) 
 
Χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση του φυσικού χρώματος τροφίμων και ποτών, 
ελκυστική εμφάνιση του προϊόντος. 
 
Φυσικές και συνθετικές ενώσεις. 
 
Καροτένια, λυκοπένιο, λουτενίνη (κρόκος αυγού), πάπρικα, χλωροφύλλες, 
ξανθοφύλλες, κρυπτοξανθίνες. 
 
Νιτρώδες νάτριο (αντιμικροβιακό, χρήση στο κρέας). 



Ε. Ενισχυτές δομής (Ε400-499) 



Ε. Ενισχυτικά δομής 
 
Γαλακτωματοποιητές, σταθεροποιητές και πηκτωματογόνοι 
παράγοντες.  Χρησιμοποιούνται σε μεγαλύτερες ποσότητες από τα πρόσθετα 
γεύσης και αρώματος. 
 
Ε. 1. Γαλακτωματοποιητές, γενικά 
Αμφίφιλες ενώσεις (με υδρόφιλες και υδρόφοβες ομάδες) που μπορούν να 
σταθεροποιήσουν ένα φυσικά ασταθές σύστημα (πχ λάδι και νερό). 
Υπάρχουν σαν φυσικές ουσίες (λεκιθίνη, μόνο- και δι-γλυκερίδια) και συνθετικά 
παράγωγα. Στα τρόφιμα βοηθούν την ενσωμάτωση αρωματικών ουσιών και 
ελαίων. 
 
Μονογλυκερίδια: παρασκευάζονται με ενδοεστέρωση μεταξύ ενός 
τριγλυκεριδίου και γλυκερόλης στους 200 ºC. 

Μονογλυκερίδια εστεροποιημένα με οργανικό οξύ (γαλακτικό, κιτρικό, οξικό).  
 
Πιο δραστικά από τα προηγούμενα, χρησιμοποιούνται στην αρτοποιία. 
Εστέρες λιπαρών οξέων, σορβόζη και σορβιτάνες. 
Φωσφολιπίδια: λεκιθίνη του κρόκου του αυγού, έλαιο της σόγιας (2-3 
φωσφολιπίδια). Χρήση στην αρτοποιία, σοκολατοποιία, παραγωγή μαργαρίνης. 



Κατά τη μίξη ύδατος και ελαίου: 

Oil 

Oil Oil Oil Oil Oil 

Oil 

Oil 

Oil 
Oil Oil 

Oil 

Oil 

Oil Oil Oil 

Oil 

Oil Oil 
Oil 

Oil 

Oil Oil Oil Oil Oil 

Oil 

Συσσωμάτωση ελαίου 

Διάκριση στοιβάδας ελαίου 

από την υδάτινη 

Η2Ο 

Η2Ο 

Η2Ο 



Γαλακτωματοποιητής  

Oil 

Μαγιονέζα 

Oil 

Mαργαρίνη 

Υδροφοβική ομάδα 
  

Υδροφιλική ομάδα 
   

Η2Ο Η2Ο 



Γαλακτώματα, γενικά 

Συστήματα ρευστών στα οποία οι σταγόνες ενός υγρού είναι διεσπαρμένες σε 

ένα άλλο υγρό. Τα δύο υγρά είναι μη αναμίξιμα κάτω από κανονικές συνθήκες. 

Συνήθως το ένα υγρό είναι υδατικό διάλυμα και το άλλο διάλυμα ελαίου. 

Η συνύπαρξη των δύο μη αναμικτών υγρών γίνεται με τη μορφή διασπαρμένων 
σωματιδίων (10-100 μm) του υγρού με τη χαμηλότερη συγκέντρωση, στο 
κυρίαρχο υγρό (ή συνεχής φάση). Η σταθερότητα του συστήματος 
εξασφαλίζεται από την παρουσία του γαλακτωματοποιητή. 

Στην περιγραφή του γαλακτώματος, ο τύπος υγρού με τη μικρότερη 
συγκέντρωση αναφέρεται πρώτος, ένω το υγρό με τη μεγαλύτερη 
συγκέντρωση («διαλύτης») δεύτερο. 

Παραδείγματα:  βούτυρο (w/o), μαργαρίνη (w/o), μαγιονέζα (o/w), salad 
dressing (o/w), γάλα (o/w), κρέμα (o/w) και ντιπ (o/w).  
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Έλαιο/Η2Ο Η2Ο/έλαιο 
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Oil Oil 

Oil 

Oil 

Oil 

Η2Ο 
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Η2Ο 

Η2Ο 



Συνήθεις χημικές δομές γαλακτωματοποιητών 

HO ─ CH 

HO ─ CH2 

HO ─ CH2 

Φωσφολιπίδια (λεκιθίνη) 

Mονογλυκερίδια 

Υδροφοβικό Υδροφιλικό 

Διγλυκερίδια 

CH2 ─ O ─ C ─ (CH2)16 ─ CH3 

O 

CH2 ─ O ─ C ─ (CH2)16 ─ CH3 

O 

CH2 ─ O ─ C ─ (CH2)14 ─ CH3 

O 

CH3 

O CH3 

O- 

CH2 ─ O ─ C ─ (CH2)16 ─ CH3 

O 

CH2 ─ O ─ C ─ (CH2)16 ─ CH3 

O 

CH3 ─ N+ ─ CH2 ─ CH2 ─ O ─ P ─ O ─ CH2 



 H2C     CH ─ CH2 ─ O ─ C ─ (CH2)16 ─ CH3 

Span 60 (sorbitan mono-stearate) 

Tween 60 (polyoxyalkylene sorbitan mono-stearate) 

 OH ─ HC     CH ─ OH 

O 

C 

OH H 

O 

 O ─ HC     CH ─ OH 

O 

C 

O ─ CH2 ─ CH2 ─ O ─ CH2 ─ CH2 ─ OH 

O 

 H2C     CH ─ CH2 ─ O ─ C ─ (CH2)16 ─ CH3 

CH2 

CH2 

O ─ CH2 ─ CH2OH 

Υδροφοβικό 



Θεωρία γαλακτωμάτων 
 

γαλακτωματοποιητής 



Γαλακτωματοποιητές: κατηγορία επιφανειοδραστικών ουσιών (surfactants) 

 

Eπιφανειοδραστικές ουσίες (surfactants) ουσίες που μειώνουν την επιφανειακή τάση 

μεταξύ δύο υγρών ή μεταξύ υγρών και στερεών. 

 

Όπως όλες οι επιφανειοδραστικές ουσίες, οι γαλακτωματοποιητές είναι αμφίφιλα μόρια, 

δηλαδή αποτελούνται από ένα υδροφοβικό κι ένα υδροφιλικό μέρος. 

 

Ο δείκτης υδροφιλικής-λιποφιλικής ισορροποίας (HLB) μιας επιφανειοδραστικής 

ουσίας (π.χ. γαλακτωματοποιητού) δείχνει κατά το πόσο υπερτερεί η μία φύση από την 

άλλη. Υπολογίζεται από τη μέτρηση τιμών για τις διαφορετικές περιοχές του μορίου. 

 

Σύμφωνα με τη μέθοδο του Griffin ο δείκτης HLB (1954) υπολογίζεται από τον τύπο 

 

 

 

Mh είναι η μοριακή μάζα του υδροφιλικού μέρους του μορίου, M είναι η μοριακή μάζα 

όλου του μορίου.  

 

1957, Davies: 

 

 

Hh: τιμή υδροφιλικών ομάδων, m: αριθμός υδροφιλικών ομάδων. 

Hl: τιμή υδροφοβικών ομάδων, n: αριθμός υδροφοβικών ομάδων. 

MMhHLB /20

HlnHhmHLB  7



Επιλογή γαλακτωματοποιητού ανάλογα με το δείκτης υδροφιλικής-λιποφιλικής 
ισορροποίας (HLB) 

 

• Ο δείκτης HLB  παίρνει τιμές από το 0 ως το  20. Η τιμή 0 αντιστοιχεί σε ένα 
εξαιρετικά λιποφιλικό μόριο, ενώ η τιμή 20 σε ένα εξαιρετικά υδροφιλικό μόριο. 

• Χαμηλες τιμές HLB αντιστοιχούν σε γαλακτωματοποιητές που είναι διαλυτοί σε 
έλαια. Υψηλές τιμές αντιστοιχούν σε γαλακτωματοποιητές που είναι διαλυτοί σε 
νερό.  

• Το κριτήριο του Bancroft: η φάση στην οποία ο γαλακτωματοποιητής είναι πιο 
διαλυτός αποτελεί την συνεχή κυρίαρχη φάση  ο τύπος του γαλακτώματος 
υπαγορεύεται από το γαλακτωματοποιητή που θα πρέπει να είναι διαλυτός στη 
συνεχή κυρίαρχη φάση. 

 

Στην πράξη:  

1. Σε γαλακτώματα ελαίου σε νερό χρησιμοποιούνται γαλακτωματοποιητές που 
είναι πιο διαλυτοί στο νερό (υψηλές τιμές HLB). 

2. Σε γαλακτώματα νερό σε έλαιο χρησιμοποιούνται γαλακτωματοποιητές που είναι 
πιο διαλυτοί στο έλαιο (χαμηλές τιμές HLB) . 



Γαλακτωματοποιητές – τιμές HLB 

Διαλυτότητα Τιμές HLB 

Καμμία διασπορά στο νερό 1-4 

Μικρή διασπορά στο νερό 3-6 

Γαλακτώδης εμφάνιση 6-8 

Σταθερή γαλακτώδης εμφάνιση 
  

8-10 

Ημιδιαφανής έως καθαρή διασπορά 10-13 

Καθαρό διάλυμα 13+ 



Γαλακτωματοποιητής Τιμή HLB 

Oleic acid 1.0 

Acetylated monoglycerides 1.5 

Sorbitan trioleate 1.8 

Glycerol dioleate 1.8 

Sorbitan tristearate  2.1 

Propylene glycol monostearate  3.4 

Glycerol Monoleate 3.4 

Glycerol monostearate  3.8 

Acetylated monoglycerides (stearate) 3.8 

Sorbitan monooleate  4.3 

Propylene glycol monolaurate  4.5 

Sorbitan monostearate  4.7 

Calcium stearoxyl-2-lactylate  5.1 

Glycerol monolaurate  5.2 

Sorbitan monopalmitate  6.7 



Τιμές HLB για διαφορετικούς 
γαλακτωματοποιητές τροφίμων 

Γαλακτωματοποιητής Τιμή HLB 

Sorbitan monopalmitate  6.7 

Soy lecithin  8.0 

Diacetylated tartaric acid esters of monoglycerides 8.0 

Sodium Stearoyl lactylate  8.3 

Sorbitan monolaurate ) 8.6 

Polyoxyethylene (20) sorbitan tristearate  10.5 

Polyoxyethylene (20) sorbitan trioleate  11.0 

Polyoxyethylene (20) sorbitan monostearate  14.9 

Sucrose monolaurate  15.0 

Polyoxyethylene (20) sorbitan monooleate  15.0 

Polyoxyethylene (20) sorbitan monopalmitate 15.6 



Όσο μικρότερα τα λιποσφαιρίδια, τόσο περισσότερος 
γαλακτωματοποιητής χρειάζεται για πλήρη επικάλυψή τους 



Σημασία φυσικοχημικών χαρακτηριστικών 
 των υγρών φάσεων 



uRFd  6

  3

3

4
RgF fpg  

Ο νόμος του Stokes 

Δύναμη τριβής 

Δύναμη καθίζησης 

http://en.wikipedia.org/wiki/Stokes'_law 



Όταν Fd = Fg, η ταχύτητα αποκορύφωσης ή καθίζησης  

ισούται με: 

 

 

• Είναι ανάλογη με: 

1. Το τετράγωνο της ακτίνας των διεσπαρμένων σωματιδίων. 

2. Τη διαφορά πυκνοτήτων μεταξύ του υλικού των σωματίδίων (ρp) 
και της συνεχούς φάσης (ρf). 

• Είναι αντιστρόφως ανάλογη με: 

3. Το ιξώδες (μ) της συνεχούς φάσης. 

 

Τα 1, 2 και 3 μπορούν να αλλάξουν ώστε η Fd να πλησιάζει 
την Fg και να διευκολυνθεί η παρασκευή γαλακτωμάτων  

 
2

9

2
gRu

fp

s


 


http://en.wikipedia.org/wiki/Stokes'_law 



Γαλακτώματα: στην πράξη 



Εμπειρικοί κανόνες δημιουργίας γαλακτωμάτων  

• Αρχή με 5 % λίπος 
 

• Για τα ακόρεστα λιπίδια χρησιμοποιούνται ακόρεστοι γαλακτωματοποιητές 
• Μίγματα γαλατωματοποιητών λειτουργούν καλύτερα στην σταθεροποίηση 

των γαλακτωμάτων. 
 

• Κανόνας του Bancroft: 
– Η σταθερότητα ενός γαλακτώματος ευνοείται από την χρήση 

γαλακτωματοποιητού που είναι διαλυτός στη συνεχή φάση οπότε: 
 Γαλακτωματοποιητές με ψηλούς HLB για γαλακτώματα ελαίου/Η2Ο 
Γαλακτωματοποιητές με χαμηλούς HLB για γαλακτώματα Η2Ο/ελαίου.  

 
• Οι κανόνες για τη δημιουργία γαλακτωμάτων αναιρούνται σε περιπτώσεις 

που χρησιμοποιούνται διαλύματα με πρωτεΐνες (ή και πολυσακχαρίτες). 
 

• Μόνο κορεσμένα μονογλυκερίδια μπορούν να συνδεθούν με το άμυλο. 
 



• Πολλοί γαλακτωματοποιητές περιέχουν ακόρεστους δεσμούς 
οι οποίοι μπορεί να δώσουν δυσάρεστες γεύσεις και οσμές. 

• Τα παρασκευάσματα γαλακτωματοποιητών είναι σπάνια 
πολύ υψηλής καθαρότητοςκα ποικίλουν αναλόγως του 
προμηθευτή. 

• Συχνά οι γαλακτωματοποιητές χρησιμοποιούνται  όχι για 
γαλακτώματα ,αλλά για την αλληλεπίδρασή τους με άμυλο ή 
πρωτεΐνες. 

• Η σειρά προσθήκης των γαλακτωματοποιητών και των 
φάσεων έχει σημασία. 

• Η ομογενοποίηση μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία των 
γαλακτωματοποιητών. 

Γαλακτώματα-εμπειρικές παρατηρήσεις 



Υψηλά ακετυλιωμένη πηκτίνη: Γαλακτοματοποιητής 
 
Υψηλά ακετυλιωμένη πηκτίνη (στις θέσεις 2-O- και/ή  της αλυσίδας 
γαλακτουρονικού οξέως) από τα ζαχαρότευτλα δίνει φτωχά πηκτώματα, αλλά 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως γαλακτοματοποιητής εξ αιτίας της περισσότερο 
υδροφοβικής της φύσης (πιθανώς και λόγω πρωτεϊνικών προσμείξεων). 



Ε. Ενισχυτικά δομής 
 
Ε. 2. Σταθεροποιητές 
Υδροκολλοειδείς ενώσεις που επιτρέπουν τη διατήρηση της φυσικοχημικής 
κατάστασης ενός τροφίμου και αποτρέπουν την εξάτμιση και αλλοίωση 
πτητικών αρωματικών ελαίων.  
 
Σταθεροποιούν με αύξηση του ιξώδους γαλακτώματα και αιωρήματα. 
Περιλαμβάνουν πολυσακχαρίτες όπως φυσικά κόμμεα, καραγενάνες, 
πηκτίνες, πρωτεΐνες (ζελατίνη), φυσικά και τροποποιημένα άμυλα.  
 
Τρόφιμα στα οποία χρησιμοποιούνται: παγωτό, αποξηραμένα και υγρά 
προϊόντα. 





KOMMEA 



Φυτικά κόμμεα 

• Πολυμερή από υδατάνθρακες, μακράς 
αλυσίδας διακλαδιζομένης ή όχι 

• Παραδείγματα 
– Αραβικό κόμμι (χυμός) 

– Καραγενάνη και αλγινικό (φύκη) 

– Κόμμι γκουάρ (σπόρος) 

– κόμμι ξανθάνης(μικρόβια) 

• Χρήσεις: αύξηση του ιξώδους, σχηματισμός 
πηκτών δεσμεύσεις 















ε 



Ε. Ενισχυτικά δομής 
 
Ε. 3. Πηκτωματογόνοι παράγοντες 
Ουσίες που προσδίδουν στα τρόφιμα υφή μέσω του σχηματισμού πηκτωμάτων.  
 
Τα φωσφορικά ιόντα μπορούν να μεταβάλλουν την ποσότητα νερού που 
συγκρατείται από πρωτεΐνες ή άμυλο χρησιμοποιούνται για την τροποποίηση 
της δομής αυτών των τροφίμων. 



ΣΤ. Βοηθητικά επεξεργασίας 
 
Ένζυμα, αντιαφριστικοί παράγοντες (για ομοιογενή διασπορά αερίου σε υγρά ή 
στερεά τρόφιμα), διογκωτικά αρτοποιίας, συμπλοκοποιητές (σχηματισμός 
χηλικών συμπλόκων με μεταλλικά ιόντα), καταλύτες, λιπαντικές ουσίες. 



E number range Subranges Description 

100–199 (full list) 
Colours 

100–109 yellows 

110–119 oranges 

120–129 reds 

130–139 blues & violets 

140–149 greens 

150–159 browns & blacks 

160–199 gold and others 

200–299 (full list) 
Preservatives 

200–209 sorbates 

210–219 benzoates 

220–229 sulphites 

230–239 phenols & formates (methanoates) 

240–259 nitrates 

260–269 acetates (ethanoates) 

270–279 lactates 

280–289 propionates (propanoates) 

290–299 Others 

Περίληψη προσθέτων Ε 

http://en.wikipedia.org/wiki/E_number 

http://en.wikipedia.org/wiki/E_number
http://en.wikipedia.org/wiki/Food_coloring
http://en.wikipedia.org/wiki/Gold_(colour)
http://en.wikipedia.org/wiki/E_number
http://en.wikipedia.org/wiki/Preservative
http://en.wikipedia.org/wiki/Sorbate
http://en.wikipedia.org/wiki/Benzoate
http://en.wikipedia.org/wiki/Sulphite
http://en.wikipedia.org/wiki/Phenol
http://en.wikipedia.org/wiki/Formate
http://en.wikipedia.org/wiki/Nitrate
http://en.wikipedia.org/wiki/Acetate
http://en.wikipedia.org/wiki/Lactic_acid
http://en.wikipedia.org/wiki/Propionate


300–399 (full list) 
Antioxidants & acidity 

regulators 

300–305 ascorbates (vitamin C) 

306–309 Tocopherol (vitamin E) 

310–319 gallates & erythorbates 

320–329 lactates 

330–339 citrates & tartrates 

340–349 phosphates 

350–359 malates & adipates 

360–369 succinates & fumarates 

370–399 others 

400–499 (full list) 
Thickeners, stabilisers &  

emulsifiers 

400–409 alginates 

410–419 natural gums 

420–429 other natural agents 

430–439 polyoxyethene compounds 

440–449 natural emulsifiers 

450–459 phosphates 

460–469 cellulose compounds 

470–489 fatty acids & compounds 

490–499 others 

E number range Subranges Description 

http://en.wikipedia.org/wiki/E_number
http://en.wikipedia.org/wiki/Antioxidant
http://en.wikipedia.org/wiki/Acidity_regulator
http://en.wikipedia.org/wiki/Acidity_regulator
http://en.wikipedia.org/wiki/Vitamin_C
http://en.wikipedia.org/wiki/Tocopherol
http://en.wikipedia.org/wiki/Gallic_acid
http://en.wikipedia.org/wiki/Erythorbate
http://en.wikipedia.org/wiki/Lactic_acid
http://en.wikipedia.org/wiki/Citrate
http://en.wikipedia.org/wiki/Tartrate
http://en.wikipedia.org/wiki/Phosphate
http://en.wikipedia.org/wiki/Malate
http://en.wikipedia.org/wiki/Adipate
http://en.wikipedia.org/wiki/Succinate
http://en.wikipedia.org/wiki/Fumarate
http://en.wikipedia.org/wiki/E_number
http://en.wikipedia.org/wiki/Thickener
http://en.wikipedia.org/wiki/Stabilizer_(food)
http://en.wikipedia.org/wiki/Emulsifier
http://en.wikipedia.org/wiki/Alginate
http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_gum
http://en.wikipedia.org/wiki/Polyethylene_glycol
http://en.wikipedia.org/wiki/Emulsifier
http://en.wikipedia.org/wiki/Phosphate
http://en.wikipedia.org/wiki/Cellulose
http://en.wikipedia.org/wiki/Fatty_acid


500–599 (full list) 
pH regulators & anti-

caking agents 

500–509 mineral acids & bases 

510–519 chlorides & sulphates 

520–529 sulphates & hydroxides 

530–549 alkali metal compounds 

550–559 silicates 

570–579 stearates & gluconates 

580–599 others 

600–699 (full list) 
Flavour enhancers 

620–629 glutamates & guanylates 

630–639 inosinates 

640–649 others 

700–799 (full list) 
Antibiotics 

700–713 

900–999 (full list) 
Miscellaneous 

900–909 waxes 

910–919 synthetic glazes 

920–929 improving agents 

930–949 packaging gases 

950–969 sweeteners 

990–999 foaming agents 

1100–1599 (full list) 
Additional chemicals 

1100–1599 
New chemicals that do not fall into 
standard classification schemes 

E number range Subranges Description 

http://en.wikipedia.org/wiki/E_number
http://en.wikipedia.org/wiki/PH
http://en.wikipedia.org/wiki/Acidity_regulator
http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-caking_agent
http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-caking_agent
http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-caking_agent
http://en.wikipedia.org/wiki/Mineral_acid
http://en.wikipedia.org/wiki/Chloride
http://en.wikipedia.org/wiki/Sulphate
http://en.wikipedia.org/wiki/Sulphate
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydroxide
http://en.wikipedia.org/wiki/Alkali_metal
http://en.wikipedia.org/wiki/Silicate
http://en.wikipedia.org/wiki/Stearate
http://en.wikipedia.org/wiki/Gluconate
http://en.wikipedia.org/wiki/E_number
http://en.wikipedia.org/wiki/Flavour_enhancer
http://en.wikipedia.org/wiki/Glutamate
http://en.wikipedia.org/wiki/Inosinate
http://en.wikipedia.org/wiki/E_number
http://en.wikipedia.org/wiki/Antibiotics
http://en.wikipedia.org/wiki/E_number
http://en.wikipedia.org/wiki/Wax
http://en.wikipedia.org/wiki/Glazing_agent
http://en.wikipedia.org/wiki/Improving_agent
http://en.wikipedia.org/wiki/Packaging_gas
http://en.wikipedia.org/wiki/Sugar_substitute
http://en.wikipedia.org/wiki/Foaming_agent
http://en.wikipedia.org/wiki/E_number


TEΛΟΣ 


