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Διδάσκοντας για τη διατροφή  

με πειραματικές δραστηριότητες Βιολογίας, Φυσικής και Χημείας 

 

 

 
Στις 8,10 και 22,23  Νοεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή διημερίδα που 

οργανώθηκε από τα 4 ΕΚΦΕ του Νομού Θεσσαλονίκης και το 1o και 2o ΠΕΚΕΣ Κεντρικής 

Μακεδονίας με θέμα τη διατροφή. 

Σκοπός της διημερίδας ήταν να συνδυαστούν καθημερινά προβλήματα διατροφής με τα 

μαθήματα των Φυσικών Επιστημών μέσα από πειράματα με απλά υλικά, κυρίως τρόφιμα, να 

παρουσιαστούν πειραματικές δραστηριότητες με τρόφιμα και να συσχετιστούν οι 

δραστηριότητες αυτές με τη διατροφή και τη δυνατότητα εφαρμογής τους σε συγκεκριμένες 

διδακτικές ενότητες. 

Κατά την έναρξη της διημερίδας έγινε: 

• Ανίχνευση των διατροφικών προβλημάτων που απασχολούν το κοινό 

• Ταξινόμηση με βάση τη διατροφική ομάδα που ανήκει το συστατικό που αφορά το 

κάθε πρόβλημα αλλά και την ενέργεια  

• Σύντομη περιγραφή της ετικέτας των τροφίμων  

 

Ακολουθούν οι διατροφικές ομάδες που ανήκουν τα συστατικά που προκαλούν τα 

διατροφικά προβλήματα είτε με την παρουσία τους είτε με την έλλειψή τους. Σε κάθε 

διατροφική ομάδα παρουσιάστηκαν βίντεο που περιλαμβάνουν πειραματικές 

δραστηριότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτούσια, να επαναληφθούν στην τάξη 

ή να αποτελέσουν έναυσμα για ανάθεση μικρών ερευνών και εργασιών στους μαθητές. 
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Ανίχνευση διατροφικών προβλημάτων 

Μερικά από τα  προβλήματα σε σχέση  με τη διατροφή που απασχολούν πολλούς ανθρώπους 

είναι τα παρακάτω: 

 

• Έχω δυσανεξία στη γλουτένη; 

• Έχω δυσανεξία στη λακτόζη; 

• Μήπως μου λείπει σίδηρος; 

• Μήπως χρειάζομαι προβιοτικά; 

• Μήπως χρειάζομαι βιταμίνη C; 

• Μήπως έχω αυξημένη χοληστερίνη; 

• Τι λάδι να καταναλώνω; 

• Μήπως πρέπει να αποφύγω τη ζάχαρη; 

• Πόσο πρέπει να τρώω για να καλύψω τις ενεργειακές μου ανάγκες; 

 

Ταξινόμηση με βάση τη διατροφική ομάδα 

 

Μετά την ταξινόμηση με βάση τη διατροφική ομάδα που ανήκει το συστατικό που αφορά 

το κάθε πρόβλημα αλλά και την ενέργεια καταλήγουμε στο παρακάτω σχήμα: 
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Σύντομη περιγραφή της ετικέτας των τροφίμων 

Από τη διαδικτυακή ημερίδα του Γενικού Χημείου του Κράτους με θέμα «Τι πρέπει να 

προσέχουν οι καταναλωτές στα τρόφιμα και τα ποτά που καταναλώνουν» και βρίσκεται στη 

διεύθυνση: https://www.youtube.com/watch?v=k5H70oifSAk αντλήθηκαν οι πληροφορίες 

που ακολουθούν. Οι ετικέτες στις συσκευασίες των προϊόντων μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

στα μαθήματα φυσικών επιστημών είτε για να κάνουν οι μαθητές μικρές έρευνες, είτε για να  

υπολογίσουν ποσότητες και περιεκτικότητες ή να  επαληθεύσουν τη σύσταση τροφίμων.  

 

Στην ετικέτα διακρίνουμε τις υποχρεωτικές και προαιρετικές ενδείξεις.  

 

Υποχρεωτικές είναι οι ενδείξεις: 

• Ονομασία τροφίμου 

• Κατάλογος συστατικών (πρώτες ύλες, συμπεριλαμβάνονται πρόσθετα Ε, αρωματικές 

ύλες) 

• Πληροφορίες τεχνολογία παραγωγής, συντήρησης (γενετικά τροποποιημένα, 

ακτινοβολημένα, νανοϋλικά) 

• Αλλεργιογόνες ουσίες 

• Καθαρή ποσότητα 

• Εμπορική επωνυμία επιχείρησης, διεύθυνση κλπ 

• Ποσότητα ορισμένων συστατικών 

• Οδηγίες χρήσης σε ορισμένες περιπτώσεις (κατεψυγμένα) 

• Ημερομηνίες : ελάχιστης διατηρησιμότητας (ανάλωση πριν…), τελική ημερομηνία 

ανάλωσης 

• Συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης 

• Χώρα προέλευσης για αποφυγή παραπλάνησης 

• Διατροφική δήλωση (ζάχαρη, αλάτι, κορεσμένο λίπος) για υγιεινή επιλογή 

• Στα ποτά  και αλκοολικός τίτλος (βαθμοί) όχι υποχρεωτικά: ο κατάλογος συστατικών, 

διατροφική δήλωση, >10ο ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, προέλευση 

συστατικών) 

Προαιρετικές είναι οι ενδείξεις: 

• Οδηγίες προφύλαξης 

• Ενδείξεις σχετικές με την επεξεργασία  

• Παρουσία κάποιων συστατικών από την επεξεργασία, 

• Ειδικές ενδείξεις για μαρμελάδες, χυμούς 

• Πρόσθετες αλλά όχι παραπλανητικές: χωρίς συντηρητικά, χωρίς χρωστικές, 

παραδοσιακό κλπ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k5H70oifSAk


5 
 

Πρωτεΐνες 

Οι πρωτεΐνες είναι τα πιο διαδεδομένα μακρομόρια. 

Αποτελούν δομικά συστατικά των κυττάρων και των 

οργανισμών και, επιπλέον, ελέγχουν αρκετές βιολογικές 

λειτουργίες. Η επαρκής πρόσληψη πρωτεϊνών, μέσω της 

διατροφής μας, είναι ιδιαίτερα σημαντική για την υγεία 

μας. Από διατροφική άποψη, οι πρωτεΐνες ανήκουν στα 

μακροθρεπτικά συστατικά που αποδίδουν ενέργεια στον 

οργανισμό κυρίως σε ακραίες καταστάσεις, όπως η ασιτία. 

Σχηματίζονται από 20 διαφορετικά αμινοξέα, τα οποία 

συνδέονται μεταξύ τους με πεπτιδικούς δεσμούς, 

δημιουργώντας πεπτιδικές αλυσίδες. Η διατροφική αξία μιας πρωτεΐνης μετριέται από το 

ποσό και τον αριθμό των απαραίτητων αμινοξέων που περιέχει, δηλαδή αυτών τα οποία ο 

ανθρώπινος οργανισμός αδυνατεί να συνθέσει ή συνθέτει σε πολύ μικρότερες ποσότητες σε 

σύγκριση με τις ημερήσιες ανάγκες του.  

 

Ανίχνευση πρωτεϊνών σε διάφορα τρόφιμα 

 

Η πειραματική δραστηριότητα που  προβάλλεται στη 

διεύθυνση https://youtu.be/MR90lJ6_q0o αφορά στην 

ανίχνευση πρωτεϊνών σε διάφορα τρόφιμα. Η ανίχνευση 

στηρίζεται στην αντίδραση διουρίας κατά την οποία οι 

πεπτιδικές αλυσίδες σχηματίζουν ιώδες σύμπλοκο με το ιόν 

του δισθενούς χαλκού. 

Οι πρωτεΐνες διδάσκονται στο μάθημα της βιολογίας στο Γυμνάσιο, 

όπου γίνεται αναφορά στον διατροφικό τους ρόλο καθώς και στη 

δομή τους και στην Γ΄ Λυκείου όπου γίνεται μεγαλύτερη αναφορά 

στη δομή τους και στον βιολογικό τους ρόλο. 

 Με τη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές μπορούν  

• Να διαπιστώσουν την ύπαρξη πρωτεϊνών σε τρόφιμα. 

• Να εξετάσουν και να κατανοήσουν με ποιο τρόπο ανιχνεύονται 

οι πρωτεΐνες στα τρόφιμα. 

• Να βρουν τρόφιμα πλούσια σε πρωτεΐνες σε ειδικές δίαιτες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/MR90lJ6_q0o
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Γλουτένη 

Μια πρωτεΐνη που συζητιέται πολύ τον 

τελευταίο καιρό είναι η γλουτένη. 1-2% του 

πληθυσμού πάσχει από δυσανεξία στη 

γλουτένη. Τα κύρια χαρακτηριστικά 

συμπτώματα της νόσου είναι 

γαστρεντερολογικά. Συνεχώς προστίθενται 

στα ράφια των καταστημάτων προϊόντα 

χωρίς γλουτένη.  

Περιέχεται  σε ορισμένα δημητριακά (σιτάρι, 

βρώμη, κριθάρι, σίκαλη) και προσδίδει 

ελαστικότητα και συνενωτική ικανότητα  στη ζύμη. Η γλουτένη είναι ένα μίγμα πρωτεϊνών 

της γλοιαδίνης και της γλουτενίνης. Οι δύο πρωτεΐνες συνδέονται μεταξύ τους με 

δισουλφιδικούς δεσμούς και σχηματίζουν ένα δίκτυο που προσδίδει ελαστικότητα στη ζύμη 

και εγκλωβίζει το διοξείδιο του άνθρακα που παράγεται από τη ζύμωση του αμύλου.  

Μελέτη ιδιοτήτων ζύμης αλεύρου σε σχέση με την περιεκτικότητά του σε 
γλουτένη 

Στο βίντεο που προβάλλεται στη διεύθυνση 

https://youtu.be/Eu8f5mJQOf8 φαίνεται πώς 

μεταβάλλεται η ελαστικότητα της ζύμης σε 

σχέση με την περιεκτικότητα του αλεύρου σε 

γλουτένη. Η ζύμη αλεύρου μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να προσομοιώσει ένα 

ελατήριο ώστε να  μελετηθούν 

• στο μάθημα της Φυσικής, ο νόμος Ηοοke, 

• στο μάθημα της Χημείας, η διαλυτότητα, οι εκφράσεις περιεκτικότητας και οι 

διαμοριακοί δεσμοί της γλουτένης,  

• στο μάθημα της Βιολογίας, οι δισουλφιδικοί δεσμοί και η δομή της γλουτένης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Eu8f5mJQOf8
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Kαζεΐνη 

Η καζεΐνη είναι μια οικογένεια πρωτεϊνών 

(as1, as2, β, κ) και αποτελεί την κύρια 

πρωτεΐνη του γάλακτος. Προσφέρει στον 

οργανισμό όλα τα αμινοξέα, μεταξύ αυτών 

και όλα τα απαραίτητα αμινοξέα τα οποία δεν 

παράγονται από τον οργανισμό και χρειάζεται 

να τα προμηθευτούμε μέσω της τροφής. 

Προσφέρει και άλλα δύο βασικά συστατικά τα 

οποία περιέχει σε αφθονία, το ασβέστιο και 

τον φωσφόρο. 

Αν και στους περισσότερους ανθρώπους η κατανάλωση της καζεΐνης δεν δημιουργεί κάποιο 

πρόβλημα, ωστόσο ένα μικρό ποσοστό του πληθυσμού παρουσιάζει αλλεργία στην 

κατανάλωσή της και γι' αυτό θα πρέπει να αποφεύγει τις τροφές στις οποίες περιέχεται.  

Στο ανθρώπινο γάλα η καζεΐνη αποτελεί κατά μέσο όρο το 35% της συνολικής πρωτεΐνης του. 

Στο αγελαδινό γάλα αποτελεί περίπου το 80%, ενώ στο πρόβειο και στο βουβαλίσιο γάλα το 

ποσοστό αυτό είναι ακόμη υψηλότερο. Είναι το συστατικό που δίνει τη λευκή, αδιαφανή 

εμφάνιση στο γάλα. Μέσα στο γάλα υπάρχει ως εναιώρημα σωματιδίων κολλοειδούς 

μορφής, που αποτελούνται από μεγάλες αλυσίδες μορίων πρωτεΐνης  συνδυαζομένων με 

φωσφορικό ασβέστιο. Τα σωματίδια αυτά ονομάζονται μικκύλια.  

Όταν η καζεΐνη βρεθεί σε όξινο περιβάλλον, δηλαδή σε pH<4,8 ή παρουσία ενζύμων 

προκαλείται μετουσίωση της καζεΐνης, θρόμβωση και πήξη του γάλακτος. Το φαινόμενο αυτό 

συμβαίνει κατά την παρασκευή τυριών και γιαουρτιού. Η καζεΐνη βρίσκεται στη στερεή φάση 

του τυριού (τυρόπηγμα). Η άλλη φάση ονομάζεται τυρόγαλα και είναι υγρή. 

Παρασκευή τυριού με δύο τρόπους 

Στο βίντεο που βρίσκεται στη διεύθυνση  

https://youtu.be/A4biEqnZt4Y μπορεί 

κάποιος να παρακολουθήσει την 

παρασκευή τυριού με δύο τρόπους. Η 

μετουσίωση των πρωτεϊνών διδάσκεται 

στην Βιολογία  Γ' Λυκείου (1ο τεύχος) και 

στο παρόν πείραμα παρουσιάζεται με δύο 

διαφορετικούς τρόπους, με οξίνιση και με 

χρήση ενζύμων. Το αποτέλεσμα είναι η παρασκευή δύο διαφορετικών τυριών: τυρί τύπου 

cottage το οποίο προκύπτει με οξίνιση και τυρί που παρασκευάζεται με ένζυμα από 

τυρομαγιά. Παράλληλα εφαρμόζονται εργαστηριακές διαδικασίες όπως: μέτρηση όγκου και 

θερμοκρασίας, διήθηση κ.ά. 

  

 

 

 

 

https://youtu.be/A4biEqnZt4Y
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Λίπη ή λιπίδια

 

Τα λιπίδια ή λίπη αποτελούν μια ετερογενή ομάδα ενώσεων, κατά κανόνα αδιάλυτων στο 

νερό και διαλυτών σε οργανικούς διαλύτες, όπως ο αιθέρας, το χλωροφόρμιο και η ακετόνη. 

Τα λιπίδια του οργανισμού συμμετέχουν σε τρεις βασικές λειτουργίες,  

• αποτελούν τη σημαντικότερη μορφή αποθήκευσης ενέργειας (λιπώδης ιστός),  και 

παρέχουν ενέργεια. Είναι η πιο πυκνή σε ενέργεια ομάδα μακροθρεπτικών 

συστατικών, καθώς 1 γραμμάριο λίπους αποδίδει περίπου 9 θερμίδες  

• αποτελούν δομικό συστατικό των κυτταρικών μεμβρανών και 

• αποτελούν πρόδρομη ένωση για τη σύνθεση διαφόρων βιομορίων. 

Τα τρία κύρια είδη λιπιδίων για τον άνθρωπο είναι τα τριγλυκερίδια, η χοληστερόλη και τα 

φωσφολιπίδια.  Τα τριγλυκερίδια είναι ενώσεις λιπαρών οξέων με γλυκερόλη και αποτελούν 

την πρωταρχική μορφή με την οποία τα λίπη λαμβάνονται μέσω της τροφής και 

αποθηκεύονται στον ανθρώπινο οργανισμό. Η χοληστερόλη ανήκει στην κατηγορία λιπιδίων 

που είναι γνωστά ως στερόλες και βρίσκεται αποκλειστικά στους ζωικούς οργανισμούς. Τα 

φυτικά κύτταρα έχουν ενώσεις παρόμοιας δομής γνωστές ως φυτοστερόλες. Η λειτουργία 

της χοληστερόλης είναι πολύ σημαντική για τον ανθρώπινο οργανισμό, επειδή, μεταξύ 

άλλων, αποτελεί δομικό συστατικό των κυτταρικών μεμβρανών. Τα φωσφολιπίδια 

απαρτίζουν, μαζί με τη χοληστερόλη, τη διπλοστιβάδα όλων των βιολογικών μεμβρανών.  

Πλέον, δίνεται έμφαση και στην ποιότητα του λίπους και γίνεται συχνά λόγος για «υγιεινά 

και μη» λιπίδια. Ο διαχωρισμός αυτός στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στο είδος των λιπαρών 

οξέων που μπορεί να περιέχει ένα τρόφιμο, σύμφωνα με τέσσερις βασικές κατηγορίες, 

δηλαδή τα κορεσμένα, τα τρανς (trans), τα μονοακόρεστα και τα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα. 

Η κατανάλωση πολυακόρεστων (και ιδίως ω-3 λιπαρών οξέων) και μονοακόρεστων λιπαρών 

οξέων συνδέεται, με ποικίλες ευεργετικές επιδράσεις στον ανθρώπινο οργανισμό. Μάλιστα, 

η αντικατάσταση στη δίαιτα μιας ποσότητας κορεσμένων με ακόρεστα λιπαρά οξέα έχει ως 

αποτέλεσμα τη μείωση τόσο της ολικής όσο και της LDL (χαμηλής πυκνότητας ή πιο γνωστής 

ως «κακής») χοληστερόλης στο αίμα, γεγονός που κατ’ επέκταση συμβάλλει στη βελτίωση 

της υγείας του καρδιαγγειακού συστήματος. 

Τα τρία βίντεο που ακολουθούν είναι δουλειά της εκλεκτής συναδέλφου Βάγιας Γαβριηλίδου 

και την ευχαριστούμε για τις ιδέες της και την υλοποίηση τους στο εργαστήριο. 
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Προσδιορισμός οξύτητας ελαιόλαδου με ογκομέτρηση εξουδετέρωσης 

Τα ελεύθερα λιπαρά οξέα μέσα στο 

ελαιόλαδο προσδίδουν σε αυτό οξύτητα και 

επηρεάζουν τη γεύση αλλά είναι και 

επιβαρυντικά για την υγεία μας. Υψηλότερη 

οξύτητα αποκτούν τα ελαιόλαδα όταν ο 

ελαιόκαρπος έχει αποθηκευτεί για 

παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Στην 

περίπτωση αυτή διευκολύνεται η ανάπτυξη 

ικανού αριθμού μικροοργανισμών, με αποτέλεσμα την αύξηση της υδρόλυσης των 

γλυκεριδίων και την παραγωγή ελεύθερων λιπαρών οξέων. Ένα ειδικό ένζυμο η λιπάση, που 

βρίσκεται στον καρπό της ελιάς δρα λιπολυτικά ειδικά στις θέσεις 1 και 3 των τριγλυκεριδίων 

και έχει σαν αποτέλεσμα την παραγωγή ελεύθερων λιπαρών οξέων (που είναι υπεύθυνα για 

την οξύτητα στο ελαιόλαδο).Η ποιότητα του ελαιολάδου κρίνεται από την οξύτητα και 

διάφορους άλλους παράγοντες. 

Η δραστηριότητα, που βρίσκεται στη διεύθυνση  https://youtu.be/OAdhHf1Xe28 προτείνεται 

ως εργαστηριακή άσκηση στο μάθημα της Χημείας στη Γ΄ Λυκείου στο κεφάλαιο της 

ογκομέτρησης. Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί στη διδασκαλία της περιεκτικότητας, της 

εξουδετέρωσης,  των δεικτών ή της διαλυτότητας. Ακόμη στη διδασκαλία των καρβοξυλικών 

οξέων και των κορεσμένων και ακόρεστων ενώσεων και των λιπιδίων στη Χημεία της Β΄ 

Λυκείου. Στο μάθημα της Βιολογίας  για το ρόλο των λιπιδίων στον οργανισμό και τη 

μεσογειακή διατροφή. 

Προσδιορισμός περιεκτικότητας λιπαρής ύλης σε πατατάκια 

 

Στο βίντεο που βρίσκεται στη διεύθυνση  

https://youtu.be/Q4KJxgyB7yM θα 

παρακολουθήσετε τον προσδιορισμό 

λιπαρής ύλης σε δύο διαφορετικά είδη 

από πατατάκια, ψημένα με διαφορετικό 

τρόπο. Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να 

αξιοποιηθεί  στο μάθημα της  Φυσικής 

στην ενότητα της ενέργειας για τη 

συσχέτιση ενεργειακού περιεχομένου και περιεκτικότητας σε λίπος , στη Χημεία για τις 

ενότητες της  διαλυτότητας, της  περιεκτικότητας, των ιδιοτήτων των  λιπαρών υλών και στη 

Βιολογία για τη μελέτη του  ρόλου των λιπιδίων στον οργανισμό και την υγεία. 

Προσδιορισμός περιεκτικότητας νερού σε μαργαρίνες 
Στο βίντεο που βρίσκεται στη διεύθυνση 

https://youtu.be/Z-nngz0UYKY  παρουσιάζεται ο  

προσδιορισμός της  υγρασίας σε δύο τύπους 

μαργαρίνης. Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να 

αξιοποιηθεί στο μάθημα της  Φυσικής στην ενότητα 

της ενέργειας, και να συσχετιστεί το ενεργειακό 

περιεχόμενο  και η περιεκτικότητα σε νερό, στη 

Χημεία στις ενότητες της διαλυτότητας, της 

περιεκτικότητας, των ιδιοτήτων των  λιπαρών υλών και στη Βιολογία για τη μελέτη του  ρόλου 

των λιπιδίων στον οργανισμό. 

https://youtu.be/OAdhHf1Xe28
https://youtu.be/Q4KJxgyB7yM
https://youtu.be/Z-nngz0UYKY
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Υδατάνθρακες 

 

Οι υδατάνθρακες είναι οργανικές ενώσεις 

(αλδεΰδες ή κετόνες), οι οποίες περιέχουν 

πολλαπλές υδροξυλικές ομάδες. Αποτελούν 

το μεγαλύτερο ποσοστό οργανικής ύλης στη 

γη, και έχουν πολλαπλούς  ρόλους : 

• αποτελούν πηγή ενέργειας, καθώς  

χρησιμοποιούνται ως μεταβολικά 

ενδιάμεσα 

• αποτελούν συστατικά του RNA, DNA 

και των βιταμινών 

• με τη μορφή πολυσακχαριτών έχουν δομικό ρόλο στο σχηματισμό του κυτταρικού 

τοίχους σε βακτήρια και φυτά 

• αποτελούν μέσο τροποποίησης πρωτεϊνών και λιπιδίων καθώς προκύπτουν  

γλυκοπρωτεΐνες και γλυκολιπίδια. Έτσι συνεισφέρουν στην επικοινωνία μεταξύ των 

κυττάρων. 

Υπάρχουν τρεις κύριες κατηγορίες υδατανθράκων, που διακρίνονται ανάλογα με τον αριθμό 

των απλών σακχάρων που περιέχουν στο μόριό τους,  

• οι μονοσακχαρίτες (ένα σάκχαρο), 

• οι ολιγοσακχαρίτες (2-10 σάκχαρα) και  

• οι πολυσακχαρίτες (>10 σάκχαρα). 

Στην κατηγορία των πολυσακχαριτών ανήκουν σύνθετοι υδατάνθρακες με τους  πιο 

σημαντικούς στη φύση να αποτελούν το άμυλο, το γλυκογόνο και η κυτταρίνη. Το άμυλο 

είναι ο πιο κοινός πολυσακχαρίτης των φυτικών οργανισμών, στα οποία αποτελεί την κύρια 

μορφή αποθήκευσης της ενέργειας. Βρίσκεται σε τρόφιμα όπως τα δημητριακά, τα όσπρια 

και κάποια αμυλούχα λαχανικά, όπως τα φασολάκια, ο αρακάς, οι πατάτες και το καλαμπόκι. 

Οι περισσότεροι υδατάνθρακες 

καταναλώνονται σε μορφή αμύλου. Οι 

υδατάνθρακες δεν αποτελούν 

απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, ωστόσο 

πρέπει να προσλαμβάνονται στο πλαίσιο 

μιας ισορροπημένης διατροφής, και 

μάλιστα σε μεγαλύτερη  ποσότητα σε 

σχέση με τα υπόλοιπα θερμιδογόνα 

μακροθρεπτικά συστατικά. Αποτελούν το 

σημαντικότερο ενεργειακό υπόστρωμα 

του σώματος. Πιο συγκεκριμένα, 

σύμφωνα με τους διεθνείς οργανισμούς, η πρόσληψη υδατανθράκων θα πρέπει να 

ανέρχεται στο 45-65% της συνολικής ημερήσιας ενεργειακής πρόσληψης. Η πρόσληψη αυτή 

θεωρείται αναγκαία για την κάλυψη των ενεργειακών απαιτήσεων του σώματος, έτσι ώστε 

να μην διασπάται μυϊκός ιστός, δηλαδή πρωτεΐνες, οι οποίες συμμετέχουν σε άλλες 

σημαντικές λειτουργίες στο ανθρώπινο σώμα. Οι υδατάνθρακες είναι, επίσης, η πιο 

σημαντική ενεργειακή πηγή για την έντονη άσκηση και η μοναδική που μπορεί να συμμετέχει 
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σημαντικά, τόσο στις αερόβιες, όσο και στις αναερόβιες ενεργειακές οδούς. Πιο 

συγκεκριμένα, οι περισσότεροι υδατάνθρακες της τροφής, μετά την πέψη και την 

απορρόφησή τους, εισέρχονται στο αίμα ως γλυκόζη, η οποία μεταφέρεται στα κύτταρα του 

σώματος όπου και αξιοποιείται για παραγωγή ενέργειας,  ή αποθηκεύονται στο ήπαρ και 

στους μύες ως γλυκογόνο. Να σημειωθεί πως όταν οι αποθήκες του γλυκογόνου του σώματος 

είναι πλήρεις και δεν υπάρχει ανάγκη ενέργειας στο σώμα, οι πλεονάζοντες υδατάνθρακες 

μπορούν να μετατραπούν σε λίπος και να αποθηκευτούν στο λιπώδη ιστό.  

Η γλυκόζη του αίματος, η οποία τροφοδοτείται από το ηπατικό γλυκογόνο έτσι ώστε να 

διατηρείται σε σταθερά επίπεδα, είναι πολύ σημαντική για την καλή λειτουργία του νευρικού 

συστήματος, καθώς παρέχει συνεχώς στον εγκέφαλο την απαραίτητη ενέργεια για τη 

λειτουργία του, ενώ το μυϊκό γλυκογόνο, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την 

κάλυψη των ενεργειακών απαιτήσεων των μυών, είναι το προτιμότερο ενεργειακό 

υπόστρωμα κατά τη διάρκεια άσκησης, ιδίως έντονης.  

Σάκχαρα 

Οι μονοσακχαρίτες είναι οι απλούστεροι 

δομικά υδατάνθρακες, μιας και δεν 

μπορούν να διασπαστούν σε μικρότερα 

μόρια μέσω υδρόλυσης, και 

αναφέρονται συχνά και ως σάκχαρα ή 

μονοσακχαρικές ομάδες. Οι κύριοι 

μονοσακχαρίτες είναι η γλυκόζη (ο πιο 

σημαντικός στη διατροφή και ο πιο 

διαδεδομένος στη φύση), η φρουκτόζη 

και η γαλακτόζη. Από την ένωση δύο 

μονοσακχαριτών προκύπτουν οι 

δισακχαρίτες, οι οποίοι αποτελούν την απλούστερη αλλά και την πιο διαδεδομένη κατηγορία 

ολιγοσακχαριτών. Πιο συγκεκριμένα, 

• η σακχαρόζη (η κοινή ζάχαρη, το συνηθέστερο γλυκαντικό της δίαιτας) παράγεται 

από το συνδυασμό γλυκόζης και φρουκτόζης 

• η λακτόζη (στη φυσική της μορφή υπάρχει μόνο στο γάλα και τα παράγωγά 

του)αποτελείται  από γλυκόζη και γαλακτόζη,  

• η μαλτόζη (περιέχεται στα προϊόντα της βύνης και κάποια ηδύποτα) από δύο 

μονάδες γλυκόζης. 

Οι μονοσακχαρίτες που έχουν αλδεϋδομάδα ονομάζονται αλδόζες, ενώ αυτοί που έχουν 

κετονομάδα ονομάζονται κετόζες. 

Συνεπώς οι αλδόζες που έχουν αλδεϋδομάδα (CHO) οξειδώνονται. Η οξείδωση μπορεί να 

γίνει και με ήπια οξειδωτικά, όπως τα αντιδραστήρια Tollens και Fehling Έτσι οξειδώνεται η 

CHO σε COOH, οπότε προκύπτει καρβοξυλικό οξύ που έχει πολλά υδροξύλια ΟΗ και 

ονομάζεται αλδονικό οξύ. Όσα σάκχαρα οξειδώνονται από τα αντιδραστήρια Tollens, Fehling 

ονομάζονται ανάγοντα σάκχαρα.  

Μία άλλη ιδιότητα που έχουν τα σάκχαρα είναι ότι τα διαλύματα των μονο- και δι-

σακχαριτών, όταν φωτιστούν με πολωμένο φως, το στρέφουν είτε προς τα δεξιά είτε προς τα 

αριστερά. Η ιδιότητα αυτή ονομάζεται στροφική ικανότητα και οφείλεται ότι οι ουσίες αυτές 

περιέχουν ασύμμετρο άτομο άνθρακα , δηλαδή άνθρακα που συνδέεται με 4 διαφορετικούς 

υποκαταστάτες. 
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Λακτόζη 

Η λακτόζη είναι ένας δισακχαρίτης (υδατάνθρακας) 

που εντοπίζεται στο γάλα και στα προϊόντα του 

γάλακτος σε διάφορα ποσοστά. Η δυσανεξία (ή 

δυσαπορρόφηση) στη λακτόζη αφορά στην 

κατάσταση κατά την οποία ένα άτοµο αδυνατεί να 

τη µεταβολίσει. Αυτή η αδυναµία οφείλεται στη 

µειωµένη παραγωγή ή/και έλλειψη του ενζύµου 

λακτάση, που κανονικά παράγεται από κύτταρα του 

λεπτού εντέρου. Αν τα επίπεδα λακτάσης είναι 

χαµηλά έως ανύπαρκτα, η λακτόζη δεν διασπάται και οδηγείται αυτούσια στο παχύ έντερο. 

Εκεί τα βακτήρια του παχέος εντέρου τη µετατρέπουν σε λιπαρά οξέα βραχείας αλύσου, µε 

ταυτόχρονη παραγωγή αερίων (διοξειδίου του άνθρακα, υδρογόνου και µεθανίου). Τα 

επίπεδα λακτάσης που παράγονται στον οργανισμό ενός ανθρώπου που πάσχει από 

δυσανεξία στη λακτόζη σχετίζονται µε τη σοβαρότητα και την ένταση των παραπάνω 

συμπτωμάτων. Φαίνεται ότι τα περισσότερα άτομα µε δυσανεξία στη λακτόζη µπορούν να 

ανεχθούν έως 6 γρ. λακτόζη, ενώ η σταδιακή αύξηση της προσλαµβανόµενης λακτόζης για 

περίπου τρεις μήνες µπορεί τελικά να οδηγήσει σε ανοχή 12 γρ. λακτόζης την ηµέρα.  

Για την αποφυγή των συµπτωµάτων συστήνεται στα άτοµα µε δυσανεξία στη λακτόζη να 

αποφεύγουν την κατανάλωση προϊόντων µε λακτόζη. 

Από τα προϊόντα γάλακτος που έχουν υποστεί ζύµωση, τα τυριά έχουν χαµηλότερη 

περιεκτικότητα σε λακτόζη και άρα γίνονται καλύτερα ανεκτά, καθώς µε τη διαδικασία της 

ωρίμανσής τους η λακτόζη μετατρέπεται σε γαλακτικό οξύ, το οποίο δεν προκαλεί 

συμπτώματα. Αντίστοιχα το γιαούρτι, ως προϊόν ζύµωσης, συνήθως γίνεται καλύτερα ανεκτό 

από άτοµα µε δυσανεξία στη λακτόζη. 

 

Παρασκευή γιαουρτιού 

Στο βίντεο που ακολουθεί παρουσιάζεται  η παρασκευή γιαουρτιού  με ζύμωση της λακτόζης 

του γάλακτος. Η πήξη του γάλακτος επιτυγχάνεται με την προσθήκη ζωντανών βακτηρίων, 

του Streptococcus thermophilus και  του 

Lactobacillus bulgaricus, σε παστεριωμένο 

γάλα. 

Το γιαούρτι ανήκει στην κατηγορία των 

λειτουργικών τροφίμων, που έχουν 

εμπλουτισθεί με προβιοτικά και πρεβιοτικά. 

Τα προβιοτικά είναι ζωντανοί 

μικροοργανισμοί, οι οποίοι έχουν ευεργετική 

επίδραση στην υγεία του ανθρώπου, μέσω της 

ανάπτυξης των  ευεργετικών μικροβίων του 

πεπτικού συστήματος, της προστασίας από 

παθογόνους μικροοργανισμούς και της προώθησης της καλής λειτουργίας του παχέος 

εντέρου. Σε αυτά ανήκουν κατά κύριο λόγο οι λακτοβάκιλλοι και τα μπιφιδοβακτήρια. Τα 

πρεβιοτικά είναι ουσιαστικά η τροφή των μικροοργανισμών, δηλαδή τα μη πεπτόμενα 

συστατικά τροφίμων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη ή/και προάγουν τη δράση του 
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ευεργετικού μικροβιόκοσμου του εντέρου. Σε αυτά συγκαταλέγονται διάφορα είδη 

διαιτητικών ινών όπως η ινουλίνη, οι φρουκτο- και οι ολιγο- σακχαρίτες. 

Καθώς το γιαούρτι ανήκει στα τρόφιμα που 

συνήθως εμπλουτίζονται με προβιοτικά και 

πρεβιοτικά, η κατανάλωση του μπορεί να 

συμβάλλει στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού 

συστήματος, στην πρόληψη της εμφάνισης λοιμώξεων και στην καλύτερη λειτουργία του 

πεπτικού συστήματος. 

 

Το βίντεο που ακολουθεί  και παρουσιάζεται η παρασκευή γιαουρτιού, μπορεί να 

αξιοποιηθεί στο μάθημα της Βιολογίας στις ενότητες που αφορούν στις πρωτεΐνες, στα 

ένζυμα, στα βακτήρια και στη βιοτεχνολογία, όπου οι μαθητές θα κατανοήσουν 

• ότι η Βιοτεχνολογία δεν είναι πολύπλοκη υπόθεση 

• η μετουσίωση μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία νέων προϊόντων 

• το γαλακτικό οξύ αλλάζει το pH και προκαλεί μετουσίωση στην καζεΐνη 

Στη Χημεία μπορεί να διδαχθεί στις ενότητες χημικές αντιδράσεις,  κατάλυση αντιδράσεων 

και pΗ. Ακολουθεί το βίντεο με την παρασκευή γιαουρτιού στη διεύθυνση : 

https://youtu.be/INy9_Ph1xIs. 

Ογκομέτρηση γαλακτικού οξέος στο γιαούρτι 

Κατά την ωρίμανση των γαλακτοκομικών προϊόντων η 

λακτόζη μετατρέπεται σε γαλακτικό οξύ.  

Το γαλακτικό οξύ βρίσκεται σε πολλά τρόφιμα και η 

περιεκτικότητα του % w/w είναι ένας δείκτης ποιότητας 

τροφίμων. Είναι αυτό που δίνει στο γιαούρτι τη 

χαρακτηριστική οσμή και την υπόξινη γεύση. 

Το σημαντικότερο όμως είναι ότι εμποδίζει την 

ανάπτυξη των παθογόνων μικροβίων μέσα στο 

γιαούρτι και το προστατεύει από επιμολύνσεις, στο 

διάστημα από την παραγωγή μέχρι την ημερομηνία 

λήξης του. 

Τα βασικότερα χαρακτηριστικά του γιαουρτιού είναι τα εξής: 

· Χαμηλό pH (περίπου 4,5-4,7) 

· Υψηλή οξύτητα (0,7-1,2% εκφρασμένη σε γαλακτικό οξύ) 

· Χαρακτηριστική γεύση και άρωμα τα οποία οφείλονται στη δράση των οξυγαλακτικών 

βακτηρίων. 

Το βίντεο  με τίτλο « Ογκομέτρηση γαλακτικού οξέος στο γιαούρτι» βρίσκεται στη διεύθυνση  
https://youtu.be/_htpGtsyoVc και παρουσιάζεται μια δραστηριότητα  που αποτελεί 

προτεινόμενη εργαστηριακή άσκηση για το μάθημα της Χημείας στη Γ’ Λυκείου στο κεφάλαιο 

της ογκομέτρησης. 

Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί και στη διδασκαλία των στοιχειομετρικών υπολογισμών, 

της περιεκτικότητας, της εξουδετέρωσης,  των δεικτών και των καρβοξυλικών οξέων.  

Εκτός από την τεχνική της ογκομέτρησης περιλαμβάνει και άλλες εργαστηριακές διαδικασίες 

όπως η ζύγιση, η ανάμιξη, η ανάδευση και η μέτρηση όγκου. 

Στο μάθημα της Βιολογίας μπορεί να ενταχθεί στη διδασκαλία των ενοτήτων που αφορούν 

στις πρωτεΐνες, τη μετουσίωση, τα βακτήρια και τα ένζυμα. 

https://youtu.be/INy9_Ph1xIs
https://youtu.be/_htpGtsyoVc


14 
 

Γλυκαντικά 

Με τον όρο γλυκαντικές 

ουσίες ή γλυκαντικά, 

χαρακτηρίζονται πρόσθετες 

ουσίες φυσικής ή συνθετικής 

προέλευσης που 

χρησιμοποιούνται, είτε για να 

προσδώσουν γλυκιά γεύση 

στα τρόφιμα, είτε ως 

επιτραπέζια γλυκαντικά. 

Τα φυσικά γλυκαντικά 

αποδίδουν 4 kcal/gr και επηρεάζουν τη συγκέντρωση γλυκόζης στο αίμα. 

Οι σακχαροαλκοόλες χρησιμοποιούνται ως πρόσθετα, έχουν θερμιδική απόδοση ~2,4 kcal/gr 

και παρέχουν προστασία δοντιών από σχηματισμό οδοντικής πλάκας επειδή απουσιάζει 

αναγωγική καρβονυλική ομάδα. 

Οι τεχνητές γλυκαντικές ουσίες χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα της ζάχαρης:  

• για τη γλύκανση τροφίμων  

• σε ειδικά προϊόντα που προορίζονται για διαβητικούς  

• για κάποιες επιθυμητές δίαιτες. 

Οι ουσίες αυτές αν και υπερτερούν σε γλυκύτητα της ζάχαρης εν τούτοις δεν αφομοιώνονται 

από τον οργανισμό.  

Το σιρόπι ιμβερτοζάχαρου ή ιμβερτοποιημένο σιρόπι ζάχαρης είναι ένα μείγμα γλυκόζης και 

φρουκτόζης, που λαμβάνεται από το διαχωρισμό του δισακχαρίτη σακχαρόζη σε αυτά τα δύο 

συστατικά. Σε σύγκριση με την πρόδρομή του ένωσή, τη σακχαρόζη, το ιμβερτοσάκχαρο είναι 

πιο γλυκό  και τα προϊόντα της έχουν την τάση να διατηρούν την υγρασία και να είναι 

λιγότερο επιρρεπή στην κρυστάλλωση. Το ιμβερτοσάκχαρο, επομένως, προτιμάται από τους 

αρτοποιούς, οι οποίοι αναφέρονται σε αυτό ως ιμβερτοποιημένο σιρόπι. Κατά τη διαδικασία 

της παρασκευής του σιροπιού μεταβάλλονται η πυκνότητα και το ιξώδες . Το ιξώδες είναι η 

αντίσταση στη ροή ενός υγρού. 

Μεταβολή της πυκνότητας και του ιξώδους σε ιμβερτοποιημένο σιρόπι ζάχαρης 

 

Στο βίντεο με τίτλο που βρίσκεται στη διεύθυνση 

https://youtu.be/WAGDRecrEvY γίνονται 

μετρήσεις προκειμένου να υπολογιστούν η 

πυκνότητα και ο συντελεστής ιξώδους πριν και 

μετά την ιμβερτοποίηση. 

Στη δραστηριότητα εφαρμόζονται οι συνήθεις 

εργαστηριακές διαδικασίες ζύγιση, μέτρηση 

όγκου, μήκους με χάρακα και διαστημόμετρο, 

μέτρηση χρόνου. Μπορεί να σχετιστεί με τη διδασκαλία της έννοιας της πυκνότητας, της 

ταχύτητας και του συντελεστή ιξώδους για το μάθημα της Φυσικής σε διάφορες τάξεις. 

 

https://youtu.be/WAGDRecrEvY
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Μεταβολή της σύστασης σε σάκχαρα και της στροφικής ικανότητας σε ιμβερτοποιημένο 
σιρόπι ζάχαρης 

 

Στο βίντεο στη διεύθυνση 

https://youtu.be/x9H8hMN_tOI 

φαίνεται πώς αλλάζει η σύσταση του 

σιροπιού σε ανάγοντα σάκχαρα πριν 

και μετά την ιμβερτοποίηση.  

Αναφέραμε ότι οι αλδόζες, τα σάκχαρα 

δηλαδή που περιέχουν αλδεϋδομάδα, 

οξειδώνονται από ήπια οξειδωτικά 

μέσα και για το λόγο αυτό ονομάζονται ανάγοντα σάκχαρα. Ένα κατάλληλο αντιδραστήριο 

που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντίδραση αυτή είναι το διάλυμα Benedict 

(χρησιμοποιείται αντί του φελίγγειου υγρού).  

Οι μονοσακχαρίτες γλυκόζη και φρουκτόζη είναι ανάγοντα σάκχαρα ενώ η ζάχαρη όχι. 

Επίσης παρουσιάζεται πώς αλλάζει η στροφική ικανότητα, δηλαδή η γωνία στροφής του 

πολωμένου φωτός, πριν και μετά την ιμβερτοποίηση. 

 Μπορεί να συνεισφέρει 

• στο μάθημα της Χημείας στην ενότητα καρβονυλικές ενώσεις, οξειδοαναγωγικές 

αντιδράσεις και στερεοϊσομέρεια 

• στο μάθημα της Βιολογίας για την ανίχνευση των αναγόντων σακχάρων και στη 

διδασκαλία των υδατανθράκων ως διατροφική ομάδα  

• στο μάθημα της Φυσικής στη διδασκαλία της ενότητας για το φως ως κύμα, την 

πόλωση, τη στροφική ικανότητα ουσιών 

Βιταμίνες-Βιταμίνη C 

 

Η εισαγωγή στην ενότητα των βιταμινών 

μπορεί να γίνει με αφόρμηση  το ταξίδι του 

Μαγγελάνου το 1519, όπου το 80% του 

πληρώματός του πέθανε από μια 

αιμορραγική νόσο (σκορβούτο). Το ίδιο 

συνέβαινε και σε άλλους ναυτικούς όταν 

έκαναν καιρό να πιάσουν λιμάνι. 

Η ανακάλυψη των βιταμινών  

χρονολογείται στις αρχές του 20ου αιώνα, 

όταν κάποιοι  ερευνητές διαπίστωσαν ότι 

για τη ζωή και την ανάπτυξή τους τα ζώα 

απαιτούν κάτι περισσότερο από μια δίαιτα 

που αποτελείται από μακροθρεπτικά 

συστατικά και παρέχει ενέργεια. Η πρώτη από αυτές τις ουσίες που ανακαλύφθηκε ήταν μια 

ουσία που χρησίμευε κατά της νόσου beri-beri, η οποία απομονώθηκε κατά την επεξεργασία 

του ρυζιού, και ήταν η βιταμίνη Β1 (θειαμίνη). Ο όρος βιταμίνη αποδόθηκε στην απαραίτητη 

αυτή ουσία, καθώς αποτελούσε μια αμίνη απαραίτητη για τη ζωή.  

https://youtu.be/x9H8hMN_tOI
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Η πιο γνωστή  βιταμίνη, είναι η βιταμίνη C η οποία βρίσκεται στο πορτοκάλι και σε άλλα 

φρούτα και λαχανικά. Σε αντίθεση με άλλες βιταμίνες που είναι λιποδιαλυτές (βιταμίνη Α, D, 

K, E) η βιταμίνη C είναι υδατοδιαλυτή γι’ αυτό κατά τη διάλυσή της χρησιμοποιείται νερό.  

Οι  ευεργετικές της ιδιότητες είναι οι παρακάτω: 

• ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα 

• έχει αντιοξειδωτική δράση 

• συμβάλλει στην απορρόφηση σιδήρου 

• συμβάλλει στον σχηματισμό επινεφρίνης 

• συμμετέχει στη σύνθεση κολλαγόνου και νευροδιαβιβαστών 

• καθώς και σε ενδεχόμενη μείωση εμφάνισης ορισμένων μορφών καρκίνου. 

Η ημερήσια συνιστώμενη πρόσληψη (RDA) για άνδρες είναι 90 mg, για γυναίκες 75 mg, ενώ 

για καπνιστές +35 mg. 

 

Περιεκτικότητα φρούτων και λαχανικών σε βιταμίνη C 

 

Η εργαστηριακή άσκηση που παρουσιάζεται στο σύνδεσμο 

https://youtu.be/kSPanwGpsdM περιλαμβάνει 

προσδιορισμό Βιταμίνης C σε διάφορα τρόφιμα και 

στηρίζεται στην αντιοξειδωτική δράση της βιταμίνης C. Έτσι 

αντιδρά με το ιώδιο που υπάρχει στο Betadine και το 

ανάγει. Όσο υπάρχει βιταμίνη C το ιώδιο ανάγεται και δεν 

αντιδρά με το άμυλο. Μπορεί να αποτελέσει αφόρμηση 

στη διδασκαλία του ποσοτικού προσδιορισμού μιας 

ουσίας, των  εκφράσεων περιεκτικότητας % w/w, των  οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων και 

των δεικτών στο μάθημα της Χημείας και στο μάθημα της Βιολογίας στην ενότητα «διατροφή 

και ρόλος βιταμινών». 

Η μέθοδος προσδιορισμού της βιταμίνης C 

είναι πρόταση της Βασιλικής Ακαδημίας 

Χημείας του Λονδίνου για το παγκόσμιο 

πείραμα το 2013. Περισσότερα στοιχεία 

βρίσκονται στη διεύθυνση: 

https://edu.rsc.org/resources/measuring-

vitamin-c-in-food/1280.article 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/kSPanwGpsdM
https://edu.rsc.org/resources/measuring-vitamin-c-in-food/1280.article
https://edu.rsc.org/resources/measuring-vitamin-c-in-food/1280.article
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Μικροθρεπτικά συστατικά -Ιχνοστοιχεία-Σίδηρος 

Μικροθρεπτικά είναι τα συστατικά, τα οποία ο 

οργανισμός χρειάζεται καθημερινά σε πολύ μικρότερες 

ποσότητες σε σχέση με τα μακροθρεπτικά. Στην 

κατηγορία αυτή ανήκουν οι βιταμίνες και τα ανόργανα 

συστατικά. 

Τα ανόργανα συστατικά (minerals), παρότι αποτελούν 

μόνο το 4% του συνολικού σωματικού βάρους του 

ανθρώπου, επιτελούν πολλαπλούς ρόλους στον 

ανθρώπινο οργανισμό, καθώς μεταξύ άλλων, είναι 

απαραίτητα για τη φυσιολογική κυτταρική 

δραστηριότητα, χρησιμοποιούνται ως δομικά υλικά ιστών του σώματος ή είναι συστατικά 

ενζύμων που συμμετέχουν στη ρύθμιση του μεταβολισμού. 

Τα ανόργανα συστατικά διακρίνονται σε δύο επιμέρους κατηγορίες στα μακροστοιχεία ή 

κύρια ανόργανα συστατικά, που απαιτούνται σε ποσότητες μεγαλύτερες των 100 mg 

ημερησίως, και στα μικροστοιχεία ή ιχνοστοιχεία, δηλαδή αυτά που βρίσκονται στο σώμα ή 

απαιτούνται σε μικρότερες από τις προαναφερθείσες ποσότητες. 

Η απορρόφηση των ανόργανων συστατικών που βρίσκονται στις τροφές δεν είναι πλήρης 

από τον ανθρώπινο οργανισμό. Για παράδειγμα, μόνο το 10% του σιδήρου απορροφάται από 

τις τροφές. Παράλληλα, η λήψη ενός συστατικού μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την 

απορρόφηση κάποιου άλλου, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον ανταγωνισμό μεταξύ 

σιδήρου και ασβεστίου ως προς την απορρόφησή τους όταν προσλαμβάνονται ταυτόχρονα.  

Ο σίδηρος στα τρόφιμα βρίσκεται ως αιμικός ή 

μη. Ο αιμικός σίδηρος απορροφάται σε πιο 

υψηλό ποσοστό από τον ανθρώπινο 

οργανισμό, σε σύγκριση με τον μη αιμικό. Ο 

αιμικός απαντάται στο κρέας, τα ψάρια και τα 

πουλερικά, ενώ ο μη αιμικός σε φυτικές 

τροφές (ξηροί καρποί, φρούτα, λαχανικά, 

δημητριακά), στα αυγά και τα γαλακτοκομικά 

προϊόντα. 

Τα σάκχαρα, τα οξέα (π.χ. ασκορβικό οξύ – 

βιταμίνη C), καθώς κάποιοι παράγοντες που 

απαντώνται στο κρέας, τα ψάρια και τα πουλερικά σχετίζονται με καλύτερη απορρόφηση του 

σιδήρου. Αντιθέτως, παράγοντες που αναστέλλουν την απορρόφηση του σιδήρου 

περιλαμβάνουν διάφορες ουσίες και συστατικά, όπως το ασβέστιο, ο ψευδάργυρος, το 

οξαλικό οξύ (που βρίσκεται σε σπανάκι, παντζάρια, τσάι, σοκολάτα κ.ά.) και οι πολυφαινόλες 

(σε καφέ και τσάι). 

Σημαντικός αριθμός γυναικών που βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία, 

συμπεριλαμβανομένων των κοριτσιών στην εφηβεία, παρουσιάζουν συχνά έλλειψη 

σιδήρου. Η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί, επιλέγοντας τρόφιμα με αιμικό σίδηρο (ζωικής 

προέλευσης), που απορροφάται πιο εύκολα από τον οργανισμό, καθώς και τροφές που 

ενισχύουν την απορρόφηση του σιδήρου, όπως όσες είναι πλούσιες σε βιταμίνη C. 

Επιπλέον, η έλλειψη σιδήρου αποτελεί την κύρια διατροφική έλλειψη των φυτοφάγων, 

κυρίως των αυστηρά φυτοφάγων, διότι οι φυτικές πηγές που είναι πλούσιες σε σίδηρο 

περιέχουν τη μορφή σιδήρου που είναι πιο δύσκολο να απορροφηθεί από το σώμα. Έτσι, οι 

ανάγκες κυρίως για τα αυστηρά φυτοφάγα άτομα είναι αυξημένες. Πλουσιότερες φυτικές 
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πηγές σιδήρου είναι τα ξερά φασόλια, τα αποξηραμένα φρούτα, τα κάσιους, τα δημητριακά 

ολικής άλεσης, τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά (μπρόκολο, σπανάκι), τα προϊόντα σόγιας και 

τα εμπλουτισμένα με σίδηρο δημητριακά. 

 

Προσδιορισμός περιεκτικότητας τροφίμων σε σίδηρο 

 

 

Στη εργαστηριακή δραστηριότητα που 

βρίσκεται στη διεύθυνση 

https://youtu.be/NBq3504ES44   

παρουσιάζεται πώς προσδιορίζουμε το 

σίδηρο σε διάφορα τρόφιμα.  

Παρασκευάζονται διαλύματα τρισθενούς 

σιδήρου ορισμένης συγκέντρωσης και στη 

συνέχεια μετατρέπεται ο σίδηρος που 

υπάρχει στα τρόφιμα σε διαλύματα 

τρισθενούς σιδήρου αναμιγνύοντας το καθένα από το διαλύματα με διάλυμα 

θειοκυανιούχου αμμωνίου.  

Το προϊόν είναι ένα κοκκινωπό μίγμα του οποίου η ένταση του χρώματος εξαρτάται από την 

συγκέντρωση του τρισθενούς σιδήρου. Για την 

μέτρηση της έντασης του χρώματος 

χρησιμοποιούνται, ένα φωτόμετρο ή 2 κινητά. 

Το ένα έχει πράσινη οθόνη και αντιστοιχεί 

στην πράσινη ακτινοβολία που είναι αυτή που 

απορροφά ένα κόκκινο σώμα. Το ποσό της 

πράσινης ακτινοβολίας που διαπερνά το 

διάλυμα ανιχνεύεται με την εφαρμογή color 

detector. Αυτό αντιστοιχεί στην 

διαπερατότητα % και το υπόλοιπο από το 100 

αντιστοιχεί στην απορρόφηση. Από την 

απορρόφηση και τη συγκέντρωση των διαλυμάτων κατασκευάζεται πίνακας και γραφική 

παράσταση και από τις απορροφήσεις των διαλυμάτων των τροφίμων υπολογίζονται  οι 

συγκεντρώσεις και κατόπιν η περιεκτικότητα του σιδήρου στα τρόφιμα. 

Η δραστηριότητα αυτή μπορεί χρησιμοποιηθεί  

• στο μάθημα της Φυσικής: στις ενότητες φως, διαπερατότητα, απορρόφηση, Νόμος 

Lambert-Beer (σχέση απορρόφησης ακτινοβολίας με τη συγκέντρωση διαλύματος) 

• στο μάθημα της Χημείας: στις ενότητες Περιεκτικότητα, οξειδοαναγωγικές 

αντιδράσεις, διπλής αντικατάστασης 

• στο μάθημα της Βιολογία: Ρόλος των ιχνοστοιχείων και του σιδήρου στα κύτταρα και 

στον οργανισμό, αναιμίες. 

 Στη δραστηριότητα αυτή αναδεικνύεται η χρησιμότητα του έξυπνου τηλεφώνου όπου ο 

συνδυασμός των 2 λειτουργεί ως φωτόμετρο. 

 

 

 

https://youtu.be/NBq3504ES44
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Ενέργεια 

Μία υποχρεωτική ένδειξη στην ετικέτα των τροφίμων είναι η διατροφική δήλωση και σε αυτή 

αναγράφεται η ενέργεια.  

Η Ενέργεια των τροφίμων ή Ενεργειακό περιεχόμενο των τροφίμων  είναι το ποσό αυτής που 

απελευθερώνεται κατά τον μεταβολισμό των πρωτεϊνών, των λιπών και των υδατανθράκων. 

Να σημειωθεί ότι η σύγκριση της θρεπτικής αξίας 

διαφορετικών τροφίμων προϋποθέτει τη σύγκριση 

ίδιας ποσότητας από τα τρόφιμα αυτά, για 

παράδειγμα με βάση την διαθρεπτική ανάλυση ανά 

100 g ή ml, καθώς το μέγεθος της μερίδας μπορεί να 

διαφέρει σημαντικά από τρόφιμο σε τρόφιμο. Για 

παράδειγμα, όσον αφορά στα τρόφιμα του Πίνακα  

από την ανάλυση ανά 100 g τροφίμου, προκύπτει ότι 

το τρόφιμο Α έχει μικρότερη περιεκτικότητα σε ενέργεια, σάκχαρα, λίπη, κορεσμένα λίπη και 

νάτριο και υψηλότερη περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, σε σχέση με το τρόφιμο Β. Ωστόσο, η 

διαθρεπτική ανάλυση ανά μερίδα παρέχει εξίσου σημαντικές πληροφορίες, καθώς 

αναδεικνύει τη θρεπτική αξία ενός τροφίμου σε συγκεκριμένη ποσότητα. Εξετάζοντας πάλι 

τα τρόφιμα του Πίνακα  με βάση την ανάλυση ανά μερίδα διαπιστώνεται ότι μια μερίδα (32 

g) από το τρόφιμο Α αποδίδει τελικά περισσότερες θερμίδες, σάκχαρα και νάτριο σε σχέση 

με μια μερίδα (20 g) από το τρόφιμο Β.  

Τα τελευταία χρόνια η βιομηχανία τροφίμων έχει 

υιοθετήσει κάποια σχήματα διατροφικής 

επισήμανσης, τα οποία παρέχουν με μια γρήγορη 

ματιά σημαντικές πληροφορίες για τη θρεπτική αξία 

ενός προϊόντος. Το πιο δημοφιλές σχήμα 

επισήμανσης, το οποίο εφαρμόζεται και στη χώρα 

μας, είναι οι λεγόμενες Ενδεικτικές Ημερήσιες 

Προσλήψεις – ΕΗΠ (Guideline Daily Amounts – GDAs). 

Το σχήμα αυτό ουσιαστικά λαμβάνει υπόψη την 

ποσότητα ενέργειας και θρεπτικών συστατικών που περιέχεται σε μία μερίδα προϊόντος (όχι 

σε 100 γραμμάρια προϊόντος) και εκφράζει το ποσοστό που λαμβάνει αυτή επί της συνολικής 

ποσότητας που πρέπει να καταναλώνεται καθημερινά (ΕΗΠ). Οι τιμές ΕΗΠ για την ενέργεια 

προσδιορίζονται από τη μέση απαίτηση (Estimated Average Requirement) για τον πληθυσμό 

και λαμβάνουν υπόψη τα τρέχοντα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας και τον τρόπο ζωής 

ενός μέσου πολίτη, ο οποίος τείνει να διάγει μια αρκετά καθιστική ζωή. Για μια μέση γυναίκα, 

η τιμή ΕΗΠ για την ενέργεια είναι 2000 kcal και για ένα μέσο άνδρα 2500 kcal: αυτές οι τιμές 

χρησιμοποιούνται ως τιμές αναφοράς για να υπολογιστούν οι ΕΗΠ για τα θρεπτικά 

συστατικά. Όπου δεν είναι πρακτικό να παρασχεθούν ξεχωριστές οδηγίες για τους άνδρες 

και τις γυναίκες, οι τιμές ΕΗΠ των θρεπτικών συστατικών υπολογίζονται με βάση τις τιμές 

ΕΗΠ της ενέργειας για τις γυναίκες, για να αποθαρρυνθεί η υπερκατανάλωση. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι επειδή οι ανάγκες κάθε οργανισμού διαφοροποιούνται ανάλογα με 

το φύλο, την ηλικία, τη σωματική διάπλαση, τη σωματική δραστηριότητα και πολλούς άλλους 

παράγοντες, οι ΕΗΠ δεν αντιπροσωπεύουν ατομικές διατροφικές ανάγκες και πρέπει να 

χρησιμοποιούνται μόνο ως ένα ενδεικτικό σημείο αναφοράς. Ένας τρόπος να υπολογιστεί το 
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ενεργειακό περιεχόμενο ενός τροφίμου είναι από τα ποσοστά πρωτεϊνών, λιπών και 

υδατανθράκων και τον κανόνα 4-4-9. 

 

Ενέργεια καύσης ξηρού καρπού 

Στη δραστηριότητα που βρίσκεται στη διεύθυνση  

https://youtu.be/pjaarYVmVSg συσχετίζεται η θερμότητα καύσης 

του φυστικιού με το ενεργειακό περιεχόμενο του τροφίμου που 

αναγράφεται στη διατροφική δήλωση στην ετικέτα του. Η 

πειραματική αυτή δραστηριότητα μπορεί να ενταχθεί : 

 

 

• Στο μάθημα της Φυσικής: στις ενότητες Θερμότητα-θερμοκρασία, βρασμός, 

διατήρηση ενέργειας 

• Στο μάθημα της Χημείας:  στην ενότητα της θερμοχημείας  

• Στο μάθημα της Βιολογία:  στην ενότητα του μεταβολισμού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/pjaarYVmVSg
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Μετατροπές της ενέργειας με ποδήλατο 

 

Στην εργασία του Σωτήρη Μανδηλιώτη και της Ελένης Παλούμπα επιχειρήθηκε η διδακτική 

προσέγγιση της σημαντικής και, ταυτόχρονα, περίπλοκης έννοιας της ενέργειας. 

Το πείραμα με το ποδήλατο βοηθάει στην αποτελεσματική μελέτη της ενέργειας. Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί με προσαρμογές σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Μέσω της βιωματικής 

διδασκαλίας της άσκησης, αυξάνεται το ενδιαφέρον των μαθητών ενώ το ευπροσάρμοστο 

και διαθεματικό ποδήλατο προσφέρει πολλές δυνατότητες. 

Η εισαγωγή στο πείραμα γίνεται με τον ορισμό της ενέργειας και του έργου και, επιπλέον, 

δίνοντας στους μαθητές επιπρόσθετες πληροφορίες και αποσαφηνίσεις για τις παραπάνω 

έννοιες. 

Η βασική αρχή χρήσης του διαθεματικού ποδηλάτου στηρίζεται στη μετατροπή της κινητικής 

ενέργειας σε ηλεκτρική με τη χρήση ενός δυναμό που παράγει συνεχές ρεύμα έως 12V. Μετά 

από αυτό, η ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να μετατραπεί σε άλλες μορφές όπως η φωτεινή (1ο 

βίντεο), η μηχανική: δυναμική και κινητική (2ο βίντεο)  και η χημική (3ο βίντεο), ή να μας 

χρησιμεύσει στη διασκέδαση (π.χ. λειτουργία ραδιοφώνου- 5ο βίντεο), στην άθληση, ακόμη 

και στη διατροφή (7ο βίντεο)! 

Οι οδηγίες κατασκευής της πειραματικής διάταξης παρουσιάζονται αναλυτικά σε 5 βήματα. 

Χρήσιμη θεωρείται η ύπαρξη ενός πίνακα ελέγχου, ο οποίος φέρει διακόπτες που μπορούν 

να παρέχουν ρεύμα σε διαφορετικές συσκευές, καθώς και οργάνων μέτρησης όπως το 

βολτόμετρο, το αμπερόμετρο και το βατόμετρο. 
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Όσον αφορά στη διατροφή το διαθεματικό 

ποδήλατο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πειράματα 

αναπλήρωσης της ενέργειας που «ξόδεψε» ο 

ποδηλάτης, μέσω των τροφών. Το πείραμα μπορεί 

να ξεκινήσει με ένα παιχνίδι με κάρτες που να 

περιέχουν μικρές ιστορίες (αφόρμηση), μεγάλες 

εφευρέσεις και ερωτήσεις κατανόησης. Στη 

συνέχεια μέσω μιας διαδυκτιακής εφαρμογής 

https://bit.ly/2IzjfOS μπορεί να συσχετιστεί η 

κατανάλωση διαφόρων τροφών με την απόδοση 

ενέργειας (ηλεκτρικής), την πρόσληψη θερμίδων, τη σωστή διατροφή κ.ά. 

Διευθύνσεις video ποδηλάτου 

1-Λάμπες    https://youtu.be/NH-uH-ktK88 

2-Δυναμική Ενέργεια   https://youtu.be/17ypHMWmMW0    

3-Σκούπα – Ηλεκτρόλυση     https://youtu.be/Ao9H9vnldeg  

4-Δύο ποδήλατα   https://youtu.be/2t-dt41ris0  

5-Ραδιόφωνο – σαπουνόφουσκες  https://youtu.be/sOWNfoKq7z0 

7-Μετρητής  Ενέργειας  https://youtu.be/c8X2YmGpN2Q  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2IzjfOS
https://youtu.be/NH-uH-ktK88
https://youtu.be/17ypHMWmMW0
https://youtu.be/Ao9H9vnldeg
https://youtu.be/2t-dt41ris0
https://youtu.be/sOWNfoKq7z0
https://youtu.be/c8X2YmGpN2Q
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Βιβλιογραφία -Δικτυογραφία 

• Συνοδευτικό Υλικό από το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. (Εθνική δράση για τη ζωή των νέων), Χαροκόπειο 
Πανεπιστήμιο 

• Μαντζουρίδου Φανή, Δάφτσιου Ελένη, Του ψωμιού η ομορφιά, απ’ της μαγιάς το 
φούσκωμα  γεννιέται, Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων ΑΠΘ 

• Sibel Özilgen, Cooking as a Chemical Reaction: Culinary Science with Experiments, CRC 

Press 

• SUNIL KUMAR, Bakery Science “The art and science of baking” 
• Joseph J. Provost, Brenda S. Kelly, Mark Wallert, Keri L. Colabroy, The science of cooking : 

understanding the biology and chemistry, behind food and cooking, John Wiley & Sons 
• Harold McGee, On Food and Cooking: The Science and Lore of the Kitchen, SCRIBNER 
• Figoni, Paula, How baking works : exploring the fundamentals of baking science, John 

Wiley & Sons 
• Thomas S. Kuntzleman, Erik C. Jacobson, Teaching Beer’s Law and Absorption 

Spectrophotometry with a Smart Phone: A Substantially Simplified Protocol, J. Chem. 
Educ. 2016, 93, 7, 1249–1252 

• https://www.canterbury.ac.nz/media/documents/science-

outreach/iron_colorimeter.pdf 

• https://tinyurl.com/xhmeiatrofimvn 

• https://slideplayer.gr/slide/11638457/ 

 

 

Συντελεστές του εγχειρήματος 

• Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου 1ου και 2ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας 

        Σ.Λευκοπούλου, Α. Πιπιλιαγκοπούλου, Σ. Τουμπεκτσής 

 

• Υπεύθυνοι ΕΚΦΕ  

Α. Γκιγκούδη, Θ. Πιερράτος 

 

• Πρώην Υπεύθυνοι ΕΚΦΕ  

Μ.Τσακίρη, Θ. Καρούτης 

 

• Συνάδελφοι που συμμετείχαν με τις εργασίες τους 

Β. Γαβριηλίδου, Σ. Μανδηλιώτης, Ε. Παλούμπα 

 

• Φοιτητές έκαναν την πρακτική τους και συμμετείχαν στις πειραματικές 

δραστηριότητες  

Δ. Βοσκίδου, Ε. Γρηγοριάδης 

 

• Συνάδελφοι που βοήθησαν στην παρουσίαση της διημερίδας  

Α. Γράμμου, Δ. Λαζάρου, Ν.Μαμζερίδου, Ε.Μιχαλάτου, Ε. Συμεωνίδου, Α. Φωτιάδου 

 

• Συνάδελφοι που βοήθησαν στην επιμέλεια του υλικού  

Α. Γράμμου, Δ. Λαζάρου, Ε. Συμεωνίδου 

 

https://pubs.acs.org/action/doSearch?field1=Contrib&text1=Thomas+S.++Kuntzleman
https://pubs.acs.org/action/doSearch?field1=Contrib&text1=Erik+C.++Jacobson
https://www.canterbury.ac.nz/media/documents/science-outreach/iron_colorimeter.pdf
https://www.canterbury.ac.nz/media/documents/science-outreach/iron_colorimeter.pdf
https://tinyurl.com/xhmeiatrofimvn
https://slideplayer.gr/slide/11638457/

