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Τµήµα Χηµείας 
 

Η Χηµεία ως κεντρική και δηµιουργική επιστήµη που συνδέεται µε την 
ζωή του ανθρώπου και τον πλανήτη Γη έχει προσφέρει άµεσα ή έµµεσα στα 
περισσότερα τεχνολογικά επιτεύγµατα, που έχουν διαµορφώσει την σηµερινή 
ποιότητα ζωής του ανθρώπου. Η αλόγιστη όµως ανάπτυξη, οι διεργασίες που 
χρησιµοποιήθηκαν, η χρήση των αγαθών και η διάθεση ορισµένων χηµικών 
ουσιών, όπως έγιναν, είχαν σαν αποτέλεσµα σε πολλές περιπτώσεις αρνητική 
επίδραση στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον. Από τα τέλη της 
δεκαετίας του 1960 άρχισε µια στροφή της επιστηµονικής κοινότητας στην 
προστασία του περιβάλλοντος και «γεννήθηκε» η έννοια της Πράσινης 
Χηµείας, µιας νέας φιλοσοφίας που καλύπτει όλους τους τοµείς της επιστήµης 
της Χηµείας. 
 Στόχοι της Πράσινης Χηµείας είναι η µείωση των επικινδύνων ουσιών 
που σχετίζονται µε προϊόντα και διεργασίες που είναι απαραίτητα όχι µόνο για 
την διατήρηση της ποιότητας ζωής που έχει πετύχει η κοινωνία µέσω της 
χηµείας, αλλά η περαιτέρω προώθηση των τεχνολογικών επιτευγµάτων της 
χηµείας κατά τρόπο βιώσιµο. 

Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να περιγράψει τις σηµαντικότερες 
αλλαγές που έχουν γίνει στην βιοµηχανία των τροφίµων, τόσο στην 
παραγωγή και χρήση των πρώτων υλών όσο και στην τεχνολογία που 
χρησιµοποιείται. Οι αλλαγές αυτές είναι σύµφωνες µε τις αρχές της Πράσινης 
Χηµείας και µπορούν να συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της.  
 

 Όσµωση. Αντίστροφη  όσµωση και  ηµιπερατές µεµβράνες στην  
αειφορική επεξεργασία των τροφίµων. Εφαρµογές. 

 
Ως όσµωση ( osmosis ) χαρακτηρίζεται το φαινόµενο µεταφοράς ενός 

διαλύτη από αραιότερο, προς ένα πυκνότερο διάλυµα, µέσω µιας  ηµιπερατής 
µεµβράνης που διαχωρίζει τα δύο διαλύµατα.  

Η οσµωτική πίεση ( osmotic pressure )   εκφράζει την πίεση που 
πρέπει να ασκηθεί στο πυκνότερο διάλυµα ώστε να εµποδιστεί η διέλευση του 
νερού µέσα από την ηµιπερατή µεµβράνη, να εµποδιστεί δηλαδή το 
φαινόµενο της όσµωσης.  

Στην αντίστροφη όσµωση ( reverse osmosis ) εφαρµόζεται στο 
πυκνότερο διάλυµα εξωτερική πίεση µεγαλύτερη της οσµωτικής πίεσης ( P > 
Π ) .Κάτω από τις συνθήκες αυτές νερό από το πυκνότερο διάλυµα διέρχεται 
µέσω της ηµιπερατής  µεµβράνης στο αραιότερο διάλυµα , δηλαδή προς 
κατεύθυνση αντίθετη µε εκείνη της όσµωσης . Η αποµάκρυνση νερού από το 
πυκνότερο διάλυµα προς το αραιότερο έχει ως αποτέλεσµα την περαιτέρω 
αύξηση της συγκέντρωσης του πυκνού διαλύµατος σε διαλυµένη ουσία .Κατά 
συνέπεια η  αντίστροφη όσµωση αποτελεί µια διεργασία συµπύκνωσης. Είναι 
µια διεργασία που σε συνδυασµό µε την κατάψυξη του ηµιαφυδατωµένου 
προϊόντος αναφέρεται σαν οσµωκατάψυξη  (osmofreezing) και αποτελεί 
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εξαιρετικό παράδειγµα ήπιας και αειφόρου  επεξεργασίας  τροφίµων ,ζωικών 
και φυτικών , που µπορεί να οδηγήσει σε διάφορα προϊόντα. Πώς όµως  
εφαρµόζεται  η οσµωτική  αφυδάτωση και τι δυνατότητες  µας προσφέρει  η 
µέθοδος αυτή; 

Με τον όρο οσµωτική επεξεργασία, οσµωτική αφυδάτωση  εννοούµε  
την εµβάπτιση ενός νωπού προϊόντος (φρούτο , λαχανικό, κρέας, ψάρι) µέσα 
σε ένα πυκνό διάλυµα σακχάρων (για φρούτα- λαχανικά) ή άλατος (για κρέας-
ψάρια) για ένα χρονικό διάστηµα µερικών ωρών , ανάλογα µε τον επιθυµητό 
βαθµό αφυδάτωσης. 

Η αυξηµένη οσµωτική πίεση του διαλύµατος σε σχέση µε την οσµωτική 
πίεση των φυτικών ή  ζωικών ιστών, συνιστά την κινητήρια δύναµη για 
µεταφορά υγρασίας από τους ιστούς προς το διάλυµα προκειµένου να 
επέλθει  ισορροπία οσµωτικών πιέσεων. Η κίνηση του νερού γίνεται µέσω των  
ηµιπερατών  µεµβρανών των ιστών, που εφ’ όσον  δεν έχουν αλλοιωθεί 
(θeρµικά, µηχανικά ή χηµικά)  επιτρέπουν τη διέλευση νερού, δεν επιτρέπουν 
όµως την µαζική διέλευση µεγαλύτερων µορίων. 

Ανάλογα µε τη φύση (δοµή, πορώδες) και το µέγεθος του (συνήθως 
τεµαχισµένου) προϊόντος, τη συγκέντρωση  και τη θερµοκρασία του 
διαλύµατος, καθώς και τη χρονική διάρκεια της οσµωτικής επεξεργασίας, 
ελέγχουµε την έκταση της αφυδάτωσης του προϊόντος. Μέσα σε τρεις 
περίπου ώρες µπορούµε να αφαιρέσουµε µέχρι και 50% της αρχικής 
υγρασίας, ενώ µε εκτενέστερη επεξεργασία είναι δυνατή η αφαίρεση του 70-
80% της αρχικής υγρασίας. 

Προκειµένου να προστατεύσουµε την (επιθυµητή) ηµι-περατότητα των 
κυτταρικών µεµβρανών, στην περίπτωση επεξεργασίας φυτικών ιστών η 
θερµοκρασία του διαλύµατος δεν πρέπει να ξεπερνά τους 45 οC. Αλλιώς 
έχουµε καταστροφή των µεµβρανών, γεγονός που βοηθά την πρόσληψη 
διαλυτών στερεών (σακχάρων ή αλάτων). Η εκτεταµένη πρόσληψη σακχάρων 
(ή άλατος) αλλοιώνει τα οργανοληπτικά και διατροφικά χαρακτηριστικά 
(γεύση, διατροφική αξία) του προϊόντος και δυσκολεύει την έξοδο του νερού 
(κατά τη διάρκεια της οσµωτικής αφυδάτωσης), λόγω αύξησης της 
υγροσκοπικότητας (υδατοσυγκράτησης) των ιστών. Παρόµοιες επιπτώσεις 
έχουµε και µετά από καταστροφή των µεµβρανών από άλλες επεµβάσεις 
(π.χ. ζεµάτισµα, κατάψυξη-απόψυξη, κτλ . ).   Ποια όµως είναι τα 
πλεονεκτήµατα της οσµωτικής αφυδάτωσης σε σύγκριση µε την συµβατική( 
µε ρεύµα θερµού αέρα ); 

 1.Μειωµένη χρήση ενέργειας. 
 2.Καλύτερη ποιότητα 
 3.Δυνατότητα  µορφοποίησης (formulation) 
Οι  οσµωτικές τεχνικές αφυδάτωσης όχι µόνο επιτρέπουν την 

αποθήκευση των φρούτων και των λαχανικών για µια  αρκετά µεγάλη 
περίοδο, αλλά και συντηρούν τη γεύση, τα θρεπτικά χ αρακτηριστικά και 
αποτρέπουν τη µικροβιακή επιδείνωση τους.  Εκτός από αυτό, τα 
προβλήµατα  της µεταφοράς γίνονται π ολύ απλούστερα και όλοι οι τύποι 
φρούτων και λαχανικών  θα µπορούσαν να τεθούν στην διάθεση του 
καταναλωτή καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.  Η οσµωτική αφυδάτωση µπορεί 
να αφαιρέσει το 50% του νερού από τις φρέσκιες ώριµες µπανάνες  και  άλλα 
φρούτα  π.χ., τα µάγκο, τα sapotas, papayas, τα µήλα και τα oth,  τα καρότα 
τον αρακά και πλήθος άλλων λαχανικών. 
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            Μία, ως επί το πλείστον αειφορική τεχνολογία για την επίτευξη 
διαχωρισµών, θεωρείται η τεχνολογία των µεµβρανών. Η τεχνολογία των 
µεµβρανών περι λαµβάνει διεργασίες ισόθερµες, οι οποίες κυρίως 
συντελούνται σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος αποφεύγοντας έτσι  τις 
µετατροπές φάσεως ή τη χρήση χηµικών ουσιών, όπως συµβαίνει µε άλλες 
ανταγωνιστικές µεθόδους. Παραδείγµατα διαχωρισµών που χρησιµοποιούν 
µεµβράνες είναι η διάλυση, η µικροδιήθηση ,η αντίστροφη όσµωση, η 
ηλεκτροδιάλυση, η νανοδιήθηση, η διεξάτµιση και η υπερδιήθηση.Η τελευταία 
χρησιµοποιείται µε µεγάλη επιτυχία στην αξιοποίηση του ορού του γάλακτος 
µε την παραγωγή συµπυκνωµάτων πολύτιµων πρωτεϊνών. 

Η µεµβράνη (membrane) είναι µια επιφάνεια (υµένας), πάχους 0,01 
έως 0,2mm, η οποία όταν παρεµβληθεί µεταξύ δύο ρευστών µε διαφορετική 
σύσταση επιτρέπει την επιλεκτική µεταφορά ορισµένων µορίων από το ένα 
ρευστό στο άλλο.   

Με βάση τη χηµική τους σύσταση οι µεµβράνες διακρίνονται σε 
µεµβράνες οξικής κυτταρίνης, σε µεµβράνες πολυµερών και σε σύνθετες ή 
κεραµικές µεµβράνες ενώ όσον αφορά την διάταξη τους  έχουµε  α)την 
ελικοειδή, β)την δέσµη κοίλων ινών, και γ) τη πτυχωτή   

Η συµπύκνωση µε ηµιπερατές µεµβράνες παρουσιάζει σηµαντικά 
πλεονεκτήµατα σε σχέση µε την εξάτµιση. Το σπουδαιότερο πλεονέκτηµα 
είναι η καλύτερη ποιότητα του συµπυκνωµένου προϊόντος επειδή α) οι 
θερµοκρασίες που εφαρµόζονται είναι πολύ χαµηλές, β) δεν συµβαίνει 
απώλεια πτητικών αρωµατικών  ουσιών, και γ) δεν παρατηρούνται µεταβολές 
στα θρεπτικά στοιχεία του προϊόντος .Επί πλέον µε την εφαρµογή των 
ηµιπεπερατών µεµβρανών οι απαιτήσεις σε ενέργεια είναι µειωµένες, το 
κόστος εργασίας χαµηλότερο και οι απαιτήσεις σε ωφέλιµο χώρο δαπέδου 
µικρότερες. 

Βιοµηχανικές  εφαρµογές της τεχνολογίας  των µεµβρανών 
Η βιοµηχανία τροφίµων µε την  κατ’ εξοχή  επιτυχηµένη χρήση 

µεµβρανών είναι  η γαλακτοκοµία, σε βαθµό που να δικαιολογείται µία 
υποδιαίρεση των βιοµηχανικών εφαρµογών των µεµβρανών  στα  τρόφιµα ,σε 
γαλακτοκοµικές και µη γαλακτοκοµικές εφαρµογές. 

 Ένα σπουδαίο υποπροϊόν της γαλακτοκοµικής βιοµηχανίας είναι το 
τυρόγαλο, το οποίο πριν µερικά χρόνια αποτελούσε σοβαρότατο πρόβληµα 
µόλυνσης  για το περιβάλλον λόγω του υψηλού δείκτη  ΒΟ D (Βiological 
Oxygen Demand). Σήµερα γίνεται  εκµετάλλευση του και αναµένονται και 
πολλές άλλες εφαρµογές του,  στην παρασκευή παιδικών τροφών, 
διαιτητικών προϊόντων, κρεµών, γιαούρτης κ.τ.λ.  
  Όπως είναι γνωστό ο ορός του γάλακτος, περιέχει πρωτεΐνες, όπως  
την α-λακταλµπουµίνη, τη β-λακτογκλοµπουλίνη τις γ-ιµµουνογκλοµπουλίνες,  
σάκχαρα( λακτόζη), λίπη και διάφορα άλατα. Η δανέζικη εταιρία DANSK 
PROTEIN A/S παράγει µε τη βοήθεια µεµβρανών προϊόντα συµπύκνωσης 
των πρωτεϊνών που περιέχονται στον ορό σε διαφορετικές συγκεντρώσεις και 
φέρουν την ονοµασία WPC (Whey Protein Concentrates).  
  Για την παραγωγή του WPC 35, δηλαδή του προϊόντος µε 
συγκέντρωση 35%, ο ορός του γάλακτος υποβάλλεται αρχικά  σε αντίστροφη 
όσµωση, έτσι ώστε ο όγκος του να µειωθεί στο µισό και εποµένως η 
συγκέντρωση των πρωτεϊνών που περιέχει να διπλασιαστεί. Στο υπόλειµµα 
της αντίστροφης όσµωσης  περιέχονται όµως  η λακτόζη και το µεγαλύτερο 
µέρος των αλάτων, τα οποία σε επόµενο στάδιο, µε υπερδιήθηση, 
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διαχωρίζονται από τις πρωτεΐνες, οι οποίες παραµένουν  κύρια στο 
υπόλειµµα.  Ακολουθεί παραπέρα συµπύκνωση του τελευταίου µε εξάτµιση 
και τελικά παραλαµβάνεται το πρωτεϊνικό προϊόν µε µορφή σκόνης µε 
ξήρανση. 

Οι πρωτεϊνικές συµπυκνώσεις  µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε 
διάφορες εφαρµογές στα τρόφιµα, µιας και µπορούν να λειτουργήσουν σαν 
γαλακτωµατοποιητές, σαν πηκνοµατοποιητές,  να λειτουργήσουν σαν 
θρεπτικά συµπληρώµατα, ή να βελτιώσουν το ιξώδες του τροφίµου.  

Έχει υπολογισθεί  ότι εάν 1% των µη αλκοολούχων ποτών που 
πωλούνται στις Ηνωµένες Πολιτείες  ενισχυθεί στο 3% σε πρωτεϊνικό επίπεδο 
µε την πρωτεϊνική συµπύκνωση ορού γάλακτος  35%, θα υπήρχε µια 
απαίτηση για 45 εκατοµµύρια κιλά πρωτεϊνικής συµπύκνωσης ορού γάλακτος  
ετησίως. 
  Εφαρµογές  βρίσκουν επίσης οι πρωτεΐνες που παράγονται από το 
τυρόγαλο στη παραγωγή βρεφικών τροφών καθώς και η λακτόζη που 
προκύπτει µετά την αφαίρεση ,µε υπερδιήθηση, των πρωτεϊνών και του 
λίπους. Η λακτόζη υδρολύεται περαιτέρω ενζυµικώς προς µίγµα γλυκόζης-
γαλακτόζης και χρησιµοποιείται για βελτίωση της γλυκαντικής ικανότητας 
ποτών (χρήση σε πορτοκαλάδες κ.λ.π.)   

Μη γαλακτοκοµικές εφαρµογές της τεχνολογίας των µεµβρανών θα 
µπορούσαµε να αναφέρουµε  την χρήση των µεµβρανών στην επεξεργασία 
του χυµού της τοµάτας πριν την παραγωγή του τοµατοπολτού. 
Χρησιµοποιούνται µεµβράνες κυλινδρικής διαµόρφωσης και αυξάνουν την 
αρχική περιεκτικότητα στερεών του τοµατοχυµού από 5% στο 8%. Ακολουθεί 
περαιτέρω επεξεργασία µε εξάτµιση. 

Άλλη εµπορική επιτυχία της τεχνολογίας των µεµβρανών έχουµε στην 
διαύγαση της δεξτρόζης µε µικροδιήθηση και στην προσυµπύκνωση της 
φρουκτόζης για την παραγωγή γλυκού σιροπιού µε βάση το καλαµπόκι.  
 

Εναλλακτικές µέθοδοι εκχύλισης 
 

Πολλές από τις χηµικές διαδικασίες που γίνονται στην βιοµηχανία των 
τροφίµων πραγµατοποιούνται σε διαλύµατα όπου οι διαλύτες που 
χρησιµοποιούνται συνήθως είναι οργανικής φύσης. Όµως η χρήση αυτών των 
διαλυτών δηµιουργεί σοβαρότατα προβλήµατα καθώς οι περισσότεροι από 
αυτούς είναι τοξικοί, ρυπαίνουν το περιβάλλον και είναι εύφλεκτοι. Γι’ αυτόν το 
λόγο η αντικατάσταση τους από άλλους διαλύτες, πιο φιλικούς προς το 
περιβάλλον, είναι ένα σηµαντικό ζήτηµα και µια µεγάλη πρόκληση  για µια 
χηµεία που ενδιαφέρεται για την περιβαλλοντική προστασία και για την 
διασφάλιση της υγείας των πολιτών. Οι προσπάθειες προς αυτήν την 
κατεύθυνση έχουν τελεσφορήσει τα  τελευταία χρόνια και έχουν οδηγήσει σε 
εναλλακτικές µεθόδους εκχύλισης, στην  εκχύλιση µε υπερκρίσιµα ρευστά και 
στην εκχύλιση µε υπέρθερµο νερό. 

  
Εκχύλιση µε υπερκρίσιµα ρευστά 

 
Τα υπερκρίσιµα ρευστά διαθέτουν µια σειρά από ιδιότητες που τα 

καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστικά εκχυλιστικά µέσα. 
• Δεν είναι τοξικά. 
• Η πυκνότητα τους και κατά συνέπεια και η διαλυτική τους ικανότητα 

µεταβάλλονται µε την θερµοκρασία και την πίεση. Έτσι µε τη 
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µεταβολή της πίεσης και της θερµοκρασίας ένα υπερκρίσιµο ρευστό 
µπορεί να  παρουσιάσει διαλυτικές ικανότητες παρόµοιες µε αυτές 
ενός µεγάλου πλήθους συµβατικών διαλυτών π.χ. βενζόλιο, 
τουλουόλιο κ.α. τους οποίους και µπορεί να αντικαταστήσει. 

• Με την µεταβολή της πίεσης και της θερµοκρασίας είναι δυνατή η 
επίτευξη εκλεκτικού διαχωρισµού. 

• Η  ικανότητα διάχυσης τους είναι µεγαλύτερη από αυτή των υγρών 
ενώ η πυκνότητα τους είναι µικρότερη. Έτσι µπορούν να εκχυλίζουν 
γρηγορότερα και σε µεγαλύτερο βαθµό.  

• Είναι πτητικά και έτσι ανακτώνται εύκολα από το εκχύλισµα ενώ 
οδηγούν και σε προϊόντα απαλλαγµένα από ίχνη διαλύτη. 

• Δεν απαιτούν υψηλές θερµοκρασίες για την εκχύλιση και έτσι 
αποφεύγεται η θερµική καταπόνηση ενώ δίνεται και η δυνατότητα 
εκχύλισης θερµικά ασταθών ενώσεων 

• Δεν απαιτούν µεγάλα  ποσά ενέργειας κατά την χρήση τους ως 
εκχυλιστικά. 

Παρά τα παραπάνω πλεονεκτήµατα η βιοµηχανική εφαρµογή της 
εκχύλισης µε υπερκρίσιµα ρευστά καθυστέρησε γιατί απαιτεί υψηλές πιέσεις 
και επένδυση µεγάλου κεφαλαίου για την αγορά του κατάλληλου 
µηχανολογικού εξοπλισµού.  
Εφαρµογές της εκχύλισης µε υπερκρίσιµα ρευστά στην βιοµηχανία των 
τροφίµων. 

Η πρώτη αναφορά στα υπερκρίσιµα ρευστά έγινε το 1822 από τον 
Baron Gagniard de laTour. Ωστόσο πέρασαν πάνω από 150 χρόνια για να 
αρχίσουν οι πρώτες βιοµηχανικές εφαρµογές. Η πρώτη βιοµηχανική 
εφαρµογή των υπερκρίσιµων ρευστών έγινε το 1978 από την εταιρεία Hag AG 
Corporation και αφορούσε την αποµάκρυνση της καφεΐνης από τον καφέ. 
Στην συνέχεια ακολούθησε η εκχύλιση από τον λυκίσκο στο Munchester το 
1982 και µετά από λίγα χρόνια η αποµάκρυνση της καφεΐνης από το τσάι.  

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται οι εταιρείες τροφίµων που 
χρησιµοποιούν την εκχύλιση µε υπερκρίσιµα ρευστά και τα προϊόντα τα οποία 
παράγουν µε την εφαρµογή της. Σε όλες τις περιπτώσεις ως υπερκρίσιµο 
ρευστό χρησιµοποιείται το CO2, εξαιτίας των πλεονεκτηµάτων που 
παρουσιάζει,  ενώ συνήθως εφαρµόζεται και κάποια διαδικασία ανάκτησης και 
ανακύκλωσης του διαλύτη. 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝ 
SKW/Trotsberg Μπύρα 

Bath and Co Μπύρα 
Natural Care Byproduct Μπύρα, Κόκκινο πιπέρι 

CEA Αρώµατα, Φαρµακευτικά 
CAL-Pfizer Αρώµατα 

Jacobs Suchard Καφές 
Raps and Co Μυρωδικά 

Pitt-Des Moines Μπύρα 
Nestle Καφές 

 
Πέρα  από τις παραπάνω βιοµηχανικές εφαρµογές που 

παρουσιάζονται στον πίνακα υπάρχουν και άλλες διαδικασίες οι οποίες 
φαίνεται ότι είναι εφικτές να γίνουν στην βιοµηχανία των τροφίµων καθώς είναι 
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τεχνολογικά και οικονοµικά εφαρµόσιµες. Τέτοιες διαδικασίες είναι: η 
ανάκτηση των ελαίων από τα ψάρια, η εκχύλιση της χοληστερόλης από 
το βούτυρο, από το λαρδί και τα αυγά και η αφαίρεση των λιπών από τα 
snack foods όπως για παράδειγµα από τα πατατάκια. 

Το βέβαιο είναι πως η εκχύλιση µε υπερκρίσιµα ρευστά κερδίζει 
συνεχώς έδαφος και βρίσκει όλο και περισσότερες  εφαρµογές στην 
βιοµηχανία των τροφίµων, παρά το αυξηµένο κόστος της. Πολλοί είναι αυτοί 
που προβλέπουν ένα λαµπρό µέλλον γι’ αυτή την, χαρακτηρίζοντας την ως 
την επιλογή του 21ου αιώνα. Σ’ αυτό συµβάλλει τόσο η αυστηρή νοµοθεσία για 
την προστασία του περιβάλλοντος, που προβλέπει περιορισµό των 
οργανικών διαλυτών, όσο και η απαίτηση της σύγχρονης κοινωνίας για 
προϊόντα υψηλής ποιότητας. 

Εκχύλιση µε υπέρθερµο νερό-Εφαρµογή στο δεντρολίβανο 
Οι κοινές µέθοδοι που χρησιµοποιούνται σήµερα για την αποµόνωση 

των αρωµάτων από τα φυτικά προϊόντα είναι η απόσταξη µε  υδρατµούς και η 
εκχύλιση µε διαλύτη. Οι απώλειες µερικών πτητικών ενώσεων, η χαµηλή 
απόδοση εκχύλισης, η διάσπαση των ακόρεστων ενώσεων µέσω θερµικών ή 
υδρολυτικών επιδράσεων καθώς και το τοξικό διαλυτικό υπόλειµµα στο τελικό 
απόσταγµα είναι κάποια προβλήµατα που πρέπει να αντιµετωπιστούν. Η 
αναζήτηση εναλλακτικών διαλυτών οδήγησε στη χρήση υγρού νερού υπό 
πίεση και σε θερµοκρασία πάνω από τους 100ο C, αλλά  κάτω από την 
κρίσιµη, που για το νερό είναι 374ο C. Υπό αυτές τις συνθήκες ονοµάζεται 
υπέρθερµο νερό. 

Οι οργανικές ενώσεις είναι πιο διαλυτές στο νερό υπό αυτές τις 
συνθήκες απ’ ότι στη θερµοκρασία δωµατίου, επειδή αυξάνεται η διαλυτότητα 
των ενώσεων µε την αύξηση της θερµοκρασίας, λόγω της αύξησης της 
εντροπίας. 

Ένα πείραµα εκχύλισης δεντρολίβανου µε υπέρθερµο νερό στους 
125οC απέδειξε ότι κατά προτίµηση εκχυλίστηκαν οι οξυγονωµένες ενώσεις. 
Αυτή η µελέτη εκχύλισης φυτών µε υπέρθερµο νερό αποδεικνύει ότι µπορεί να 
είναι πολύ αποτελεσµατική, διότι εκχυλίζονται αρωµατικές ενώσεις και µένουν 
σαν υπόλοιπα µονοτερπένια, µεγάλοι υδρογονάνθρακες και λιπίδια. 

 
Πλεονεκτήµατα µεθόδου 

Η µέθοδος αυτή έχει πλεονεκτήµατα σε σχέση µε την απόσταξη µε 
υδρατµούς και µε την εκχύλιση µε διοξείδιο του άνθρακα. Το συνολικό ποσό 
ολικών οξυγονωµένων ενώσεων που εκχυλίζονται µε αυτή τη µέθοδο είναι 
µεγαλύτερο απ’ ότι µε την απόσταξη µε υδρατµούς, πιθανόν λόγω της 
καλύτερης εισχώρησης του διαλύτη κάτω από πίεση. Η ενέργεια και η 
κατανάλωση νερού είναι µεγαλύτερες βέβαια από αυτές που καταναλώνονται 
στην απόσταξη µε υδρατµούς, αλλά στην εκχύλιση µε υπέρθερµο νερό το 
νερό ανακυκλώνεται και µπορεί να ξαναχρησιµοποιηθεί, κάτι που σπάνια θα 
συµβεί στην απόσταξη µε υδρατµούς. Στην εκχύλιση µε διοξείδιο του άνθρακα 
απαιτείται ξήρανση των φυτικών ιστών για την αποτελεσµατική εκχύλιση των 
επιθυµητών ενώσεων και αυτό είναι ένα επιπρόσθετο κόστος. Υπάρχει επίσης 
η πιθανότητα να αποµακρυνθούν  µε αυτόν τον τρόπο και πτητικές ενώσεις 
που µας ενδιαφέρουν.   
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Βιοκατάλυση 
 

Η χρήση βιολογικών συστηµάτων στις παραγωγικές διαδικασίες 
εφαρµόζεται εδώ και χιλιάδες χρόνια για την παραγωγή της µπύρας, του 
κρασιού, του τυριού και άλλων προϊόντων ζύµωσης. Ωστόσο η βιοκατάλυση, 
η χρήση δηλαδή βιολογικών συστηµάτων ως καταλύτες για την µετατροπή 
ενός απλού υλικού (ουσίας) σε ένα καθορισµένο προϊόν, έχει αναπτυχθεί 
σχετικά πρόσφατα.  

Τα βιολογικά συστήµατα που χρησιµοποιούνται στην βιοκατάλυση, 
κυρίως βακτήρια, µύκητες και ζύµες πετυχαίνουν την γρηγορότερη 
πραγµατοποίηση των αντιδράσεων χάρη στα ένζυµα που παράγουν. Τα 
ένζυµα µπορούν να ελαττώσουν την ενέργεια ενεργοποίησης των 
αντιδράσεων και να επιταχύνουν έτσι την ταχύτητα τ ους µέχρι και 100 
εκατοµµύρια φορές. 

Η βιοκατάλυση είναι ένα πολυτιµότατο εργαλείο για την 
πραγµατοποίηση πολλών αντιδράσεων µε έναν  πιο φιλικό προς το 
περιβάλλον τρόπο. Αυτό οφείλεται  στην ικανότητα των ενζύµων να δρουν σε 
µέτριες τιµές  pH (4-9), σε σχετικά χαµηλές θερµοκρασίες (συνήθως 10-50ο C) 
και χωρίς να απαιτούνται  υψηλές πιέσεις  ή µεταλλικοί καταλύτες. Έτσι είναι 
δυνατή η διεξαγωγή αντιδράσεων που, απουσία των ενζύµων, θα απαιτούσαν 
για την πραγµατοποίηση τους είτε ιδιαίτερα όξινα ή αλκαλικά περιβάλλοντα, 
είτε υψηλή κατανάλωση ενέργειας για θέρµανση είτε την παρουσία  τοξικών 
µεταλλικών  καταλυτών. 

Επιπλέον καθώς τα ένζυµα χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα µεγάλη 
εξειδίκευση η βιοκατάλυση οδηγεί συνήθως στην παραγωγή ενός 
συγκεκριµένου προϊόντος απλουστεύοντας έτσι τις διαδικασίες παραλαβής 
του τελικού προϊόντος.  

Ιδιαίτερα στην βιοµηχανία των τροφίµων η βιοκατάλυση κερδίζει 
συνεχώς έδαφος και βρίσκει νέες εφαρµογές για δυο λόγους: Πρώτον γιατί 
µόνο έτσι καλύπτεται η απαίτηση για τον απόλυτο στερεοχηµικό έλεγχο του 
προϊόντος και δεύτερον γιατί  τα προϊόντα που παράγονται µπορούν να 
χαρακτηριστούν ως «φυσικά» και να αποσπάσουν καλύτερες εµπορικές τιµές.  

Οι βιοκαταλυτικές αντιδράσεις που έχουν την µεγαλύτερη εφαρµογή 
στις βιοµηχανίες τροφίµων είναι η ι σοµερείωση της γλυκόζης σε φρουκτόζη 
καθώς και η µετατροπή της λακτόζης σε γλυκόζη και γαλακτόζη.  

Η ισοµερείωση της γλυκόζης σε φρουκτόζη χρησιµοποιείται από το 
1960 ενώ σήµερα παράγονται µ’ αυτήν  περίπου 10 εκατοµµύρια τόνοι 
σιροπιών γλυκόζης-φρουκτόζης. Επίσης είναι αξιοσηµείωτο το γεγονός πως η 
ισοµερίωση της γλυκόζης είναι αδύνατο να πραγµατοποιηθεί χωρίς την χρήση 
ενζύµων. 

Η υδρόλυση της λακτόζης σε γλυκόζη και γαλακτόζη επιτρέπει την 
αξιοποίηση της λακτόζης ως τροφή και από τα άτοµα που πάσχουν από τη 
δυσανεξία του γάλακτος. Ενώ η παλιά µέθοδος απαιτούσε ιδιαίτερα όξινο 
περιβάλλον pH 1-2 και υψηλή θερµοκρασία (100-150ο C) σήµερα, µε την 
βοήθεια του ενζύµου β γαλακτοσιδάση, η υδρόλυση της λακτόζης γίνεται σε 
πολύ πιο ήπιες συνθήκες : pH 4-8  και θερµοκρασία 50-60ο C.  

Αν και η βιοκατάλυση προσφέρει σηµαντικά πλεονεκτήµατα δεν βρίσκει 
ιδιαίτερα µεγάλο αριθµό  βιοµηχανικών εφαρµογών λόγω του υψηλού 
κόστους της. Ο εξοπλισµός που απαιτείται είναι ακριβός ενώ ο χρόνος ζωής 
των βιοκαταλυτών είναι µικρός. Για να αυξηθεί ο χρόνος ζωής των 
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βιοκαταλυτών εφαρµόζονται διάφορες τεχνικές καθήλωσης τους δηλαδή 
τεχνικές εγκλωβισµού τους σε συγκεκριµένο υλικό, συνήθως πολυµερικής 
φύσης, ώστε να καθίστανται περισσότερο σταθεροί. Έτσι το κόστος της 
υδρόλυσης της λακτόζης µειώνεται σηµαντικά µε τη χρησιµοποίηση 
καθηλωµένων ενζύµων. Με την παραπάνω µέθοδο παράγονται καθηµερινά 
πάνω από 250000 λίτρα γάλακτος µε χαµηλή ποσότητα λακτόζης. Η 
υδρόλυση της λακτόζης χρησιµοποιείται και για την εκµετάλλευση του 
τυρόγαλου, στο οποίο η λακτόζη αποτελεί το 70-80% του συνολικού βάρους 
του. 
 Πάντως σηµαντική αύξηση των εφαρµογών της βιοκατάλυσης 
αναµένεται στο µέλλον καθώς από το τεράστιο πλήθος µικροοργανισµών 
µόνο ένα µικρό µέρος έχει µελετηθεί συστηµατικά ενώ η αλµατώδης ανάπτυξη 
της γενετικής µηχανικής δίνει νέες σηµαντικές δυνατότητες. 
 

Θέρµανση µε µικροκύµατα 
 

 Ο παλιότερος αλλά ταυτόχρονα και ο πιο συνηθισµένος τρόπος µε τον 
οποίο επιταχύνονται οι χηµικές αντιδράσεις είναι η προσφορά θερµότητας στο 
σύστηµα των αντιδρώντων σωµάτων. Τ α τελευταία χρόνια άρχισε να 
χρησιµοποιείται η θέρµανση µε µικροκύµατα (microwave heating).  

 Στη θέρµανση µε µικροκύµατα χρησιµοποιείται ηλεκτροµαγνητική 
ακτινοβολία µε συχνότητα συνήθως 2450 MHz. Η θέρµανση των τροφίµων µε 
µικροκύµατα στηρίζεται:  

• στην παλινδροµική αναστροφή των µορίων του νερού και  
• στην ηλεκτροφόρηση των ιόντων που υπάρχουν στο τρόφιµο. 

 
Πλεονεκτήµατα µεθόδου 

Η θέρµανση µε µικροκύµατα παρουσιάζει σηµαντικά πλεονεκτήµατα σε 
σύγκριση µε τις παραδοσιακές µεθόδους θέρµανσης, όπως: 

• Συντοµεύει τον χρόνο αντίδρασης µε συνέπεια την οικονοµία χρόνου 
και ενέργειας. 

• Δεν απαιτεί διαλύτες ή απαιτεί µικρές ποσότητες µε αποτέλεσµα 
µικρότερο κόστος και προστασία του περιβάλλοντος. 

• Δίνει καθαρά προϊόντα, κυρίως λόγω της µειωµένης θερµικής 
διάσπασης, χωρίς περίπλοκες διαδικασίες αποµόνωσης. 

• Προσφέρει σε ορισµένες περιπτώσεις µεγαλύτερη εκλεκτικότητα.  
: 
Παστερίωση του γάλακτος µε µικροκυµατική θέρµανση:  

Ενώ ο αντικειµενικός σκοπός της παστερίωσης του γάλακτος είναι η 
θανάτωση παθογόνων µικροοργανισµών, τε λικώς επιζούν ορισµένοι 
βλαστικοί µικροοργανισµοί που προκαλούν αλλοιώσεις και για την θανάτωση 
αυτών απαιτούνται πιο εντατικές µέθοδοι συντήρησης. 

Έγινε το εξής πείραµα: Ακατέργαστο γάλα υποβλήθηκε σε µία 
επεξεργασία παστερίωσης µε µικροκυµατική θέρµανση συνεχόµενης ροής 
στους 80ο C και 92ο C για 15sec, και ένα άλλο δείγµα του ίδιου γάλακτος 
υποβλήθηκε σε µία επεξεργασία παστερίωσης σε έναν συµβατικό ανταλλάκτη 
θερµότητας κάτω από τις ίδιες συνθήκες. Μετά την παστερίωση τα δείγµατα 
αποθηκεύτηκαν σε αποστειρωµένες κατασκευές και αποθηκεύτηκαν στους 
4,5+-  0,5ο C για 15 µέρες. Κάθε δύο µέρες λαµβάνονταν δείγµατα για µέτρηση 
του pH, των οργανοληπτικών ιδιοτήτων τους, για έλεγχο των πτητικών ουσιών 
και των µονοσακχαριτών. 
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 Δεν παρατηρήθηκαν σηµαντικές διαφορές στην τιµή του pH σε όλα τα 
δείγµατα που θερµάνθηκαν στους 80ο και 92ο C είτε µε µικροκύµατα, είτε µε 
συµβατικό τρόπο θέρµανσης, που µετρήθηκαν µέσα στις 15 µέρες 
αποθήκευσης. Μετά την 15η µέρα άρχισε να ελαττώνεται το pH. Όσον αφορά 
τις οργανοληπτικές ιδιότητες του γάλακτος µέσα στο διάστηµα των 15 ηµερών 
δεν υπήρχε καµία αλλαγή. Μετά την 15η µέρα όλα τα δείγµατα παρουσίασαν 
µία έντονη άσχηµη γεύση και άρωµα, εκτός από το δείγµα του γάλακτος που 
υποβλήθηκε σε µικροκυµατική θέρµανση στους 92ο C, το οποίο δεν έδειξε και 
καµία αλλαγή του pH του µέχρι την 17η µέρα. Επίσης οι πτητικές ουσίες, 
όπως αλδεϋδες, κετόνες, εστέρες και αρωµατικοί υδρογονάνθρακες σε όλα τα 
δείγµατα ήταν παρόµοιες µε αυτές στο αρχικό ακατέργαστο γάλα.  

Παρατηρήθηκε ότι η γεύση και το άρωµα του µικροκυµατικά 
παστεριωµένου γάλακτος παραµένουν ανεπηρέαστες κατά τη διάρκεια της 
παστερίωσης και της ακόλουθης αποθήκευσης. Και εφόσον οι αλλαγές που 
πραγµατοποιήθηκαν είναι οι ίδιες µε αυτές που παρατηρούνται σε 
επεξεργασµένα γάλατα µε τον συµβατικό τρόπο θέρµανσης µπορεί η 
θέρµανση µε µικροκύµατα να αποτελέσει έναν εναλλακτικό τρόπο 
παστερίωσης του γάλακτος, που θα είναι πιο φιλικός στο περιβάλλον. Επίσης 
είναι και ένας νέος τρόπος συντήρησης και διατήρησης των οργανοληπτικών 
ιδιοτήτων του γάλακτος για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα όπως 
παρατηρήθηκε σε ένα από τα δείγµατα που µετρήθηκαν. 

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται κάποιες εταιρείες τροφίµων που 
χρησιµοποιούν τη µικροκυµατική θέρµανση ως µέσο συντήρησης των 
προϊόντων τους, το είδος της συντήρησης και τα προϊόντα που παράγουν µε 
την µέθοδο αυτή. 

 

Όνοµα εταιρείας Είδος συντήρησης Προϊόν 
P&T FOODS (BELGIUM) Αποστείρωση Ζυµαρικά 

BRASFOUCARD 
INDUSTRIE (FRANCE) 

Παστερίωση Μίγµα φρούτων και ζάχαρης 

ITO-EN SHIZUKOA (JAPAN) Ξήρανση - Ψήσιµο Πράσινο Τσάι 
 

Καλλιέργειες εκκίνησης-Περιορισµός νιτρικών στα κρεατοσκευάσµατα 
 
 Η µοντέρνα βιοµηχανία κρέατος θέλει να εξασφαλίσει υψηλή ποιότητα, 

µειωµένη ποικιλοµορφία και να αυξήσει τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά 
στην παραγωγή αλλαντικών, στην οποία δεν είναι εφικτό να χρησιµοποιήσει 
αυθόρµητες µεθόδους ζύµωσης. Γι’ αυτό τον λόγο αναπτύσσονται τα 
τελευταία 40 χρόνια οι καλλιέργειες εκκίνησης (starter cultures), οπότε 
ελαττώνεται ο χρόνος ζύµωσης, εξασφαλίζονται χαµηλά κατάλοιπα νιτρικών 
και νιτρωδών αλάτων στο τε λικό προϊόν και σταθεροποιούνται τα 
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.  
Χρώµα των προϊόντων κρέατος 

Το χρώµα αποτελεί τη σηµαντικότερη παράµετρο µε την οποία ο 
καταναλωτής αξιολογεί την ποιότητα του νωπού κρέατος τη στιγµή της 
αγοράς του. Το χρώµα οφείλεται στην παρουσία µέσα στο κρέας χρωστικών 
ουσιών. Η κύρια χρωστική ουσία είναι η µυοσφαιρίνη. 

 Η κύρια αλλοίωση της µυοσφαιρίνης επέρχεται κατόπιν απορρόφησης 
ατµοσφαιρικού οξυγόνου. Όταν το απορροφούµενο ποσό οξυγόνου είναι 
σχετικά µικρό τότε η µυοσφαιρίνη οξυγονώνεται προς οξυµυοσφαιρίνη που 
έχει ζωηρό κόκκινο χρώµα. Όταν όµως το διατιθέµενο ποσό οξυγόνου είναι 
µεγάλο τότε η µυοσφαιρίνη οξειδώνεται προς µεταµυοσφαιρίνη που έχει καφέ 
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χρώµα. Η ανεπιθύµητη αυτή µεταβολή στο χρώµα του κρέατος συµβαίνει 
κάθε φορά που το προϊόν αυτό θερµαίνεται παρουσία οξυγόνου.  
Επίδραση των νιτρωδών και νιτρικών αλάτων 

Στα κατεργασµένα προϊόντα κρέατος (αλλαντικά, ζαµπόν κ .α. ) η 
αλλοίωση του χρώµατος της µυοσφαιρίνης αποφεύγεται µε την προσθήκη 
νιτρωδών αλάτων ΝαΝΟ2 και ΚΝΟ2, τα οποία ανάγονται σε NO, οπότε η 
µυοσφαιρίνη µετατρέπεται στην νιτροζοµυοσφαιρίνη που έχει το 
χαρακτηριστικό ρόδινο-ερυθρό χρώµα.  

Επίσης τα νιτρώδη άλατα εµποδίζουν τα σπόρια του παθογόνου 
βακτηρίου Clostridium botulinum να βλαστήσουν, να πολλαπλασιασθούν και 
να παράγουν τοξίνη. Έτσι προστατεύουν την υγεία του καταναλωτή από το 
πλέον επικίνδυνο παθογόνο βακτήριο, το οποίο κατά την ανάπτυξή του στα 
τρόφιµα προσβάλλει το νευρικό σύστηµα και προκαλεί τη θανατηφόρο 
δηλητηρίαση, γνωστή ως αλλαντίαση. Για να ασκήσουν την ανασταλτική τους 
δράση έναντι του βακτηρίου τα νιτρώδη άλατα πρέπει να προστίθενται σε 
ποσότητες µεγαλύτερες από 0,01% (100 ppm), ενώ µικρότερες ποσότητες, 
40-80 ppm, µπορεί να είναι επαρκείς µόνο αν τα νιτρώδη ενεργούν 
συνεργιστικά µε τα σορβικά άλατα και µε προστατευτικές οξυγαλακτικές 
καλλιέργειες. 

Όµως τα νιτρώδη άλατα είναι δυνατόν, κάτω από ορισµένες συνθήκες 
να σχηµατίσουν  καρκινογόνες ενώσεις, γνωστές ως Ν-Νιτροζαµίνες. 

Όσο πιο µικρή η ποσότητα των νιτρωδών αλάτων, τόσο µικρότερος ο 
κίνδυνος δηµιουργίας αυτών των καρκινογόνων ενώσεων. Ιδιαίτερη σηµαντική 
για την αντιµετώπιση του προβλήµατος είναι οι καλλιέργειες εκκίνησης, οι 
οποίες είναι στελέχη επιθυµητών µικροοργανισµών τα οποία έχουν 
αποµονωθεί από εκλεκτής ποιότητας προϊόντα, και έχουν ιδιότητες που 
διασφαλίζουν την οµαλή πορεία της ζύµωσης και την παραγωγή προϊόντων 
µε τα επιθυµητά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.  

Οι καλλιέργειες εκκίνησης διακρίνονται σε φυσικές και σε καθαρές 
καλλιέργειες. Οι καθαρές καλλιέργειες αποτελούνται από στελέχη 
µικροοργανισµών που αποµονώθηκαν από εξαιρετικής ποιότητας αλλαντικά 
αέρος. Πρόκειται κυρίως για βακτήρια τα οποία από την αποικοδόµηση των 
ζαχάρων παράγουν γαλακτικό οξύ και άλλα προϊόντα σε τέτοιες ποσότητες 
ώστε να παρεµποδίζεται η ανάπτυξη άλλων µικροοργανισµών. Η γαλακτική 
ζύµωση έχει γενικά υψηλή απόδοση και κατ’ αυτήν παράγεται κυρίως 
γαλακτικό οξύ, λιγότερο δε αιθανόλη, οξικό οξύ και CO2 σύµφωνα µε τις 
αντιδράσεις: 

                                        COOH 
  
C6H12O6                  HO-  C     H                         (1) 
 
                                        CH3    
 

           C6H12O6                            C2H5OH  +  CO2           (2) 
Η αντίδραση (1) είναι γνωστή σαν οµοιογαλακτική ζύµωση και 

πραγµατοποιείται από τη δράση των βακτηρίων των γενών Pediococcus, 
Streptococcus και ορισµένα είδη του γένους Lactobacillus. Η αντίδραση (2) 
είναι γνωστή σαν ετερογαλακτική ζύµωση και πραγµατοποιείται από τα 
βακτήρια των γενών Lactobacillus και Leuconostoc. 
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Μια ιδιότητα που χαρακτηρίζει τους µικρόκοκκους και σταφυλόκοκκους 
που χρησιµοποιούνται στις καθαρές καλλιέργειες είναι ότι παράγουν το 
ένζυµο καταλάση. Αυτό διασπά το υπεροξείδιο του υδρογόνου (H2O2) που 
παράγουν ετερογαλακτικά βακτήρια και άλλους ανεπιθύµητους 
µικροοργανισµούς. Το H2O2  διασπά µε οξείδωση τις χρωστικές των 
προϊόντων κρέατος και προκαλεί τον αποχρωµατισµό τους. Συνεπώς µε την 
παραγωγή του ενζύµου καταλάση οι µικρόκοκκοι και σταφυλόκοκκοι 
προστατεύουν και σταθεροποιούν το χρώµα των αλλαντικών αέρος. 

Τα αλλαντικά αέρος ταχείας ωρίµανσης παρασκευάζονται µε τη χρήση 
νιτρωδών αλάτων και δέχονται ωρίµανση σε υψηλές θερµοκρασίες που 
αρχίζουν γύρω στους 25ο C. Για τα προϊόντα αυτά ενδείκνυται η 
χρησιµοποίηση καλλιέργειας λακτοβακίλλων σε συνδυασµό µε χρήση 
γλυκονικής-δ-λακτόνης, ώ στε να επιτευχθεί η γρήγορη πτώση του pH 
προκειµένου να διασφαλιστεί η µικροβιολογική σταθερότητα των προϊόντων 
και η κατάλληλη συνοχή τους. Επειδή όµως η πολύ γρήγορη και σε χαµηλές 
τιµές πτώση του pH µε τη γλυκονική-δ-λακτόνη και την καλλιέργεια 
λακτοβακίλλων είναι πολύ πιθανόν να προκαλέσει γρήγορη τάγγιση και 
ελαττωµατικό χρωµατισµό γι’ αυτό επιβάλλεται ταυτόχρονα και η 
χρησιµοποίηση καλλιέργειας µικρόκοκκων. 

 
Υπέρηχοι ( sonochemistry) 

 
Οι υπέρηχοι δεν είναι κάτι καινούργιο για την βιοµηχανία των 

τροφίµων. Εδώ και χρόνια χρησιµοποιούνται στην  βιολογική απολύµανση 
των  επιφανειών και των  αντικειµένων που έρχονται σε επαφή µε τα τρόφιµα 
(π.χ. σε ρωγµές, που δεν µπορούν να καθαριστούν εύκολα µε τις συµβατικές 
µεθόδους). Ωστόσο σήµερα διαφαίνονται και νέες δυνατότητες για την χρήση 
τους όπως: 

• Η χρήση τους στην βιολογική απολύµανση του νερού για τον 
περιορισµό της ποσότητας του βακτηριοκτόνου που 
χρησιµοποιείται.  

• Η εκχύλιση αρωµατικών ουσιών από φυσικά προϊόντα, όπως: 
λεµονένιο και καρβόνη από σπόρους ανήθου, ανηθόλη από το 
γλυκάνισο  και λιναλοόλη από τον κορίανδρο.   

Το σίγουρο είναι ότι στο µέλλον οι υπέρηχοι θα αποτελέσουν ένα 
πολυτιµότατο εργαλείο στα χέρια της  πράσινης χηµείας. 

 
Γενετικά Τροποποιηµένα Προϊόντα 

 
Tα τελευταία 20 χρόνια, αναπτύχθηκε µια νέα µέθοδος βελτίωσης της 

ποιότητας και αύξησης της ποσότητας των τροφών, µε απεριόριστες 
δυνατότητες και προοπτικές. Πρόκειται για τα γενετικά τροποποιηµένα 
προϊόντα 

Τα πλεονεκτήµατα της καλλιέργειας GM φυτών είναι η βελτίωση της 
παραγωγής τροφίµων σε παγκόσµιο επίπεδο µε την δηµιουργία νέων φυτών 
πιο ευπροσάρµοστων, πιο ανθεκτικών και µε βελτιωµένη ποιότητα και 
διατροφική αξία. Η διαγονιδιακή τεχνολογία στοχεύει στη δηµιουργία φυτών 
που παράγουν τα δικά τους «βιο-εντοµοκτόνα». Έτσι επιτυγχάνεται ελάττωση 
της χρήσης χηµικών εντοµοκτόνων και ζιζανιοκτόνων, τα οποία έχουν 
βλαβερές συνέπειες στο οικοσύστηµα και στην υγεία των ανθρώπων. 
Αυξάνεται η αποδοτικότητα και ανθεκτικότητα των καλλιεργειών σε ακραίες 
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συνθήκες, γεγονός που θα βοηθήσει στη καταπολέµηση της έλλειψης 
τροφίµων σε χώρες του Τρίτου Κόσµου. Επίσης αυξάνεται η θρεπτική αξία 
ορισµένων τροφίµων που αποτελούν την βασικότερη τροφή σε ορισµένες 
χώρες. Τέτοιες εφαρµογές είναι η αύξηση της περιεκτικότητας του σιδήρου 
στο ρύζι και η βελτίωση της ποιότητας των καρπών (π.χ. περισσότερο άµυλο, 
λιγότερο λίπος, περισσότερες βιταµίνες και µέταλλα). 

Παρόλα αυτά όµως υπάρχουν πολλοί πιθανοί κίνδυνοι από την χρήση 
των γενετικά τροποποιηµένων τροφίµων, οι οποίοι διακρίνονται σε 
βιολογικούς, σε περιβαλλοντικούς και σε κινδύνους υγείας. Οι κίνδυνοι αυτοί 
δεν µπορούν να εκτιµηθούν µε ακρίβεια µε τα σηµερινά µέσα που διαθέτει η 
επιστήµη, εφόσον οι µακροχρόνιες επιπτώσεις της χρήσης τους στο 
περιβάλλον είναι απρόβλεπτες. 
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