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Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2019 
 
  

Ανασύνθεση των τροφίμων  :  
Η τεχνολογική προσέγγιση –     ενδιαφέροντα ερευνητικά προγράμματα – εργασίες 
 
 
 

Ο πολυλειτουργικός  ρόλος του λίπους, της ζάχαρης και του αλατιού έχει ποιοτικές και ποσοτικές 

επιπτώσεις στη σύνθεση των  τροφίμων . Κατά συνέπεια, οι μεταβολές στη συγκέντρωση ή τυχόν 

αλληλεπιδράσεις στα πλαίσια της μερικής ή ολικής  υποκατάσταση των κρίσιμων αυτών  

διαθρεπτικών παραγόντων      ενδέχεται να επηρεάζουν  πολλές ιδιότητές του  , όπως την υφή, την 

αντίληψη της γεύσης τη διάρκεια ζωής, την ασφάλεια , διατροφικές ιδιότητες. αλλά και  την 

αποδοχή από τον καταναλωτή. Το ενδεχόμενο μείωσης ή και αποτροπής τέτοιων επιπτώσεων 

αποτελεί βασικό στοιχείο μιας επιτυχημένης ανασύνθεσης τροφίμου και συνεπώς αντικείμενο 

διερεύνησης κάθε φορά που αυτή επιδιώκεται .  

 

Ανασύνθεση  τροφίμων και Ζάχαρη   
 
Η κατανάλωση ζάχαρης είναι βασικό αίτιο  για τις πιο κοινές μη μεταδοτικές ασθένειες, οι οποίες 

προκαλούν τεράστιες δαπάνες για την υγεία. Ο  WHO συνιστά το μέγιστο ποσοστό ημερήσιας  

πρόσληψης  ζάχαρης  να μη υπερβαίνει το   10 %  της ημερήσιας  συνολικής  ενεργειακής   

πρόσληψης. Από τον Οργανισμό αρχικά  προτάθηκε     στις κυβερνήσεις, ως αποτρεπτικό μέτρο,  

η επιβολή  ειδικού  φόρου τουλάχιστον 20% για τα ζαχαρούχα ποτά,  που  αρχικά υιοθετήθηκε 

από τη Γαλλία, τη Νορβηγία, το Βέλγιο, την Ουγγαρία, τη Φινλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την 

Ιρλανδία και το Μεξικό, ενώ καταργήθηκε στη Γερμανία τον  Ιαν. του  1993. 

Στις δημόσιες διαβουλεύσεις  , ειδικότερα το θέμα της ζάχαρης συζητείται με πολύ εντατικό μεν, 

πλήν όμως , εν μέρει,   αμφιλεγόμενο τρόπο. Ωστόσο, οι πλειοψηφία των απόψεων τάσσεται υπέρ 

μια αργής, σταδιακής  μείωσης της περιεκτικότητας σε ζάχαρη , σε όλα τα τρόφιμα, που   πιθανώς 

να είναι η πιο αποτελεσματική προσέγγιση και πάντως , το πιο βιώσιμο μέτρο,  

Εκτός από την κλασσική μέθοδο μείωσης της ζάχαρης, υπάρχουν αλλά και αναζητούνται  

αρκετοί άλλοι τρόποι “ανασύνθεσης” όσον αφορά τη γλυκύτητα ενός τροφίμου. Πολύ υψηλές 

προσδοκίες υπήρξαν σ΄ότι αφορά τα  υποκατάστατα της ζάχαρης,  με τη χρήση   γλυκοζιτών   

στεβιόλης  , ενώ υπάρχουν επιφυλάξεις σ΄ότι αφορά  την ανταπόκριση   του προφίλ 
γλυκύτητας   στη προσδοκία των καταναλωτών. 
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Ωστόσο, η υποκατάσταση της  ζάχαρης έως και 30% με γλυκοζίτες στεβιόλης  αποτελεί  έναν  

εύλογο συμβιβασμό , όσον αφορά τη μείωση των θερμίδων και τις αισθητηριακές ιδιότητες του 

τροφίμου. 

Η έντονη  αύξηση της παχυσαρκίας και του διαβήτη πρέπει να οδηγήσει σε μείωση της συνολικής 

πρόσληψης θερμίδων, ωστόσο , όπως προαναφέρθηκε,  εάν το  ενδιαφέρον   εστιάζεται  σε  

μεμονωμένα θρεπτικά  συστατικά, ίσως να μη προκύπτει    ουσιαστικό αποτέλεσμα στόχου. O 

αποκλεισμός μεμονομένων “κρίσμων  θρεπτικών συστατικών”, όπως η  ζάχαρη,   πρέπει να είναι , 

επίσης,  απορριπτέος καθώς   μπορεί να προκαλέσει άλλες αρνητικές τάσεις (π.χ. αυξημένη χρήση 

γλυκαντικών - τεχνητών -υλών ). 

Ειδικά για τη  ζάχαρη στην ανασύνθεση    των κατηγοριών τροφίμων όπως τα κέικ και τα προϊόντα 

ζαχαροπλαστικής, συμπεριλαμβανομένης της σοκολάτας, ,  θα πρέπει να λαμβάνεται πολύ 

σοβαρά ο γλυκαιμικός δείκτης  ως  κύριος δείκτης  για την κατανάλωση ζάχαρης.   Ο υψηλός 

γλυκαιμικός δείκτης  αυτών των προϊόντων    είναι ένα διαιτητικό χαρακτηριστικό που μπορεί 

μακροπρόθεσμα να επηρεάζει αρνητικά τους μεταβολικούς και καρδιαγγειακούς παράγοντες 

κινδύνου.  

 

Ανασύνθεση τροφίμων και λίπος    

Το λίπος προέρχεται από διαφορετικές πηγές τροφίμων όπως το βούτυρο, τα γαλακτοκομικά 

προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των τυριών, των προϊόντων κρέατος, των  επαλειφόμενων 

σκευσμάτων λιπών και ελαίων   και των κέικ , ανάλογα με τις εκάστοτε διατροφικές συνήθειες των  

καταναλωτών . 

 

Η μείωση   πρόσληψης  κορεσμένων λιπαρών οξέων, υπέρ των ακόρεστων  , ιδίως των ω-3 

λιπαρών οξέων θεωρείται από τους ειδικούς απαραίτητη   και  γενικά  συνιστάται περιορισμός   

πρόσληψης κορεσμένων  λιπαρών οξέων σε 7-10% της ημερήσιας προσλαμβανόμενης 

ενεργιακής αξίας . 

 
Η μείωση του λίπους επιτυγχάνεται κυρίως με την εφαρμογή της “διασποράς”  του σε τρόφιμα με 

χρήση  πολλαπλών  γαλακτωμάτων  (προϊόντα κρέατος, προϊόντα αρτοποιίας, σάλτσες). 

Νέα προϊόντα που προκύπτουν από ανασύνθεση  θα πρέπει να ελέγχονται από άποψη  

αποδοχής των καταναλωτών, προκειμένου η όποια τροποποίηση να έχει και   οργανοληπτικό  

αποτέλεσμα. 
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Μηχανισμός  απελευθέρωσης αρώματος : το κλειδί για την καλύτερη γεύση των τροφίμων 

Η αντίληψη του αρώματος αποτελεί μια πολυτροπική αίσθηση, που αφορά στην όσφρηση, τη 

γεύση και την ενεργοποίηση του τριδύμου των αισθήσεων, που προκαλείται από τα συστατικά 

των τροφίμων. Επιπλέον, οι αρωματικές ενώσεις μπορούν να αλληλεπιδρούν με τα συστατικά 

του υποστρώματος, οδηγώντας στην απελευθέρωση και / ή στο φαινόμενο της συγκράτησης.  

Η τρέχουσα υπόθεση είναι ότι η πλήρης κατανόηση της παρατηρούμενη γεύση απαιτεί όχι μόνο 

τη μέτρηση των ενώσεων που υπάρχουν σε ένα μίγμα, αλλά πληροφορίες σχετικά με το ρυθμό 

με τον οποίο φθάνουν στους υποδοχείς.Πιο συγκεκριμένα , εκτός από την  τεχνολογική ανάπτυξη 

ενός ανασυντιθέμενου τροφίμου  ,  η γνώση της σχέσης  μεταξύ της χρονικής απελευθέρωσης 

της γεύσης,  και σε ποιο βαθμό οι συνδυασμένες αισθητηριακές αλληλεπιδράσεις είναι σε θέση 

να ενισχύσουν την αντίληψη της γεύσης, επιτρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα το    φαινόμενο 

της αίσθησης.   

Η γεύση και το άρωμα των τροφίμων είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που καθορίζουν 

την ποιότητα   και την αποδοχή τους . 

Η απελευθέρωση των γευστικών και αρωματικών ενώσεων μιας τροφής επισυμβαίνει με 

διαφορετικούς ρυθμούς κατά την επεξεργασία στο στόμα  , ανάλογα με τις φυσικές ιδιότητες των 

μορίων και τις φυσικές και χημικές ιδιότητες του  τροφίμου. 

Όταν τα τρόφιμα υποβάλλονται σε ανασύνθεση  για να ανταποκριθούν στους διατροφικούς 

στόχους (π.χ. χαμηλή ζάχαρη ή λίπος, υψηλό ποσοστό εδωδιμων ινών ) υπάρχει μια μια 

μεταβολή  στις ιδιότητες απελευθέρωσης γεύσης που επηρεάζει αρνητικά την γευστική αντίληψη  

. 

Η ανάλυση του αρωματικού χαρακτήρα  έχει γενικά αγνοήσει τις χρονικές πτυχές της 

απελευθέρωσης των αρωματικών χαρακτήρων   , ωστόσο,  η παράμετρος αυτή μπορεί να 

εξηγήσει λεπτών  διαφορών στην αντίληψη της γεύσης και να βοηθήσει στη σχετική παρέμβαση 

στα πλαίσια της ανασύνθεσης ενός τροφίμου. 

Η χρήση των γαλακτωμάτων είναι μια αποτελεσματική στρατηγική για την μείωση της 

περιεκτικότητας σε λίπος σε διάφορα τρόφιμα. Ωστόσο, η σύνθεση και η δομή του γαλακτώματος 

μπορεί να επηρεάσει τη διαθεσιμότητα τόσο της γεύσης όσο και των αρωματικών συστατικών 

καθώς και την αντίληψη της γεύσης / αρώμτος . Οι αλλαγές που προκαλούνται στην 

απελευθέρωση του αρώματος και στη γεύση από τη μείωση των λιπαρών και του αλατιού στα 

γαλακτώματα πρέπει να  αξιολογούνται σε σχέση με  το   βαθμό μπορεί να « παίξει » κάποιος με 

τη δομή και τη σύσταση του τροφίμου ,  με στόχο τη μείωση  των  λιπαρών  και του  αλατιού ,  

χωρίς , όμως,  να υπάρξει αρνητική επίδραση στην αντίληψη και αποδοχή της γεύσης και του 

αρώματος του προϊόντος ανασύνθεσης σε σχέση με το προτότυπο τρόφιμο. 

Στη βιβλιογραφία υπάρχουν διαθέσιμες επιβεβαιωμένες μέθοδοι μέτρησης των αισθητηριακών 

μεταβολών ( γεύσης ) σε συνάρτηση με το χρόνο  (ανάλυση χρονικής έντασης) .  Ωστόσο  
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μέθοδοι μέτρησης/ ποσοτικοποίησης  των πτητικών  ενωσεων,  που προωθούνται  στους 

οσφρητικούς υποδοχείς,  αναπτύχθηκαν πρόσφατα, και ευρίσκονται  στο στάδιο όπου είναι 

εφικτή η ανίχνευση στο επίπεδο μg/kg (ppb). ( παράδειγμα : ανασύνθεση  -   βελτίωση της 

γεύσης / αρώματος  προϊόντων σε προϊόντα χαμηλής περιεκτικότητας λιπαρών ). Μία εφαρμογή 

αυτής της τεχνικής είναι ο προσδιορισμός  του ρυθμού   απελευθέρωσης των αρωματικών / 

πτητικών ενώσεων  μεταξύ των κανονικών (πρωτογενούς λιποπεριεκτικότητας) τροφίμου  και 

τροφίμου ανασύνθεσης ( χαμηλών λιπαρών ). Τέτοιου είδους πληροφορίες  είναι απαραίτητες  για 

την “ ανασύνθεση “ – βελτίωση / προσαρμογή  του αρωματικού προφίλ του πρωτότυπου, με 

συστηματικό τρόπο , σε προϊόντα  χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά.   
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 TeRiFiQ :  To  TeRiFiQ ένα πολύ ενδιαφέρον  πρόγραμμα της ΕΕ  με το οποίο έχουν  ερευνηθεί  

και προτείνονται  τεχνολογίες   μείωσης της  περιεκτικότητας   νατρίου , λίπους και ζάχαρης  σε  

τρόφιμα συνήθους καθημερινής κατανάλωσης ( τυριά  μέχρι 30% ) σε συνδυασμό με    

βελτιστοποίηση της   διαθρεπτικής   ποιότητας (   λιπαρά ), καλύπτει τις τέσσερις μεγάλες 

κατηγορίες τροφίμων που στοχεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακόμη , μελετήθηκε η μείωση του 

κορεσμένου λίπους και του νατρίου μέχρι  50% σε  αλλαντικά ( λουκάνικα ) θερμικής 

επεξεργασίας καθώς επίσης   αλλαντικών ωρίμασης  μέχρι το 30% και 60 % αντίστοιχα.  Ακόμη,  

μελετήθηκαν και προτάθηκαν λύσεις  μείωσης της περιεκτικότητας σε ζάχαρη και λίπους  μέχρι 

και 25% σε γλυκά προϊόντα αρτοποιϊας  ,  καθώς επίσης μείωση περιεκτικότηατς σε αλάτι ( 20%) 

και σε λίπος ( μέχρι 25% ) σε σάλτσες και προϊόντα έτοιμα για κατανάλωση. 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TeRiFiQ infosheets – Final report 

Collaborative Project (small or medium-scale focused research project targeted to SMEs,  Period 
covered: from 1 st January 2012 to 31st December ),   

https://cordis.europa.eu/docs/results/289/289397/final1-final_report_terifiq_v1-0.pdf 

https://www2.dijon.inra.fr/terifiq/images/documents/TeRiFiQ_D7.2_subm.pdf 

TeRiFiQ infosheets summarize the main research results into an easy readable form. They are mainly 
addressed to industrial and scientific stakeholders.   
Contents : 
N.1 Flavour release and perception changes induced by fat and sodium reduction in cheeses  

N.2 Flavour release and perception changes induced by fat and sodium reduction in emulsions  

N.3 Industrial scale production of pizza sauces and sweet creams with reduced fat and salt or sugar  

N.4 Industrial scale production of cured sausages with reduced salt and fat  

N.5 The influence of salt reduction on the overall maturation process and the general sensory 
quality/acceptability of semi-hard cheese and soft cheese with moulds  

N.6 Evaluation of nutritional quality, sensory performance and consumer acceptance of muffins and madeleines 

N.7 Industrial implementation of the reformulated sauces  

N.8 Industrial production of cooked sausages reducing fat and salt 

 

https://cordis.europa.eu/docs/results/289/289397/final1-final_report_terifiq_v1-0.pdf
https://www2.dijon.inra.fr/terifiq/images/documents/TeRiFiQ_D7.2_subm.pdf
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Πρόσληψη αλατιού  

Το “ψωμί, αρτοσκευάσματα και δημητριακά” αποτελούν την κυριότερη πηγή αλατιού στις 

περισσότερες χώρες της ΕΕ εκτός από: – Τσεχία, Πολωνία, Ρουμανία (το “αλάτι κατά το 

μαγείρεμα” είναι η σημαντικότερη πηγή)– Νορβηγία, Ισπανία (“προϊόντα κρέατος” είναι η 

σημαντικότερη πηγή). 

Σε σχετική έκθεση της ΕΕ* από τις 13 χώρες που ποσοστοποίησαν τη συνεισφορά των 

διαφορετικών ομάδων τροφίμων, το ψωμί , ως κατηγορία τροφίμου,  είναι το συνηθέστερο 

αντικείμενο  ανασύνθεσης  , δράσεων  και λήψης μέτρων. Ειδικά σ΄ότι αφορά το αλάτι ,  το ψωμί 

φέρεται  να συνεισφέρει περισσότερο  από 20% στη συνολική πρόσληψη αλατιού, με πρόβλεψη  

μέτριας, σταδιακής μείωσης του  ποσοστού αλατιού στο τελικό προϊόν στο 1,6% (2,2% στο αλεύρι). 

Αποτέλεσματα    έρευνας και δοκιμές καταναλωτών έχουν δείξει ότι η περιεκτικότητα σε αλάτι στο 

ψωμί χωρίς οποιαδήποτε προβλήματα μπορεί να μειωθεί σε 1,2% (1,8% στο αλεύρι). Μετά από 

μακρές συζητήσεις, ,ωστόσο, δεν υπάρχει  με τη μορφή μιας συμφωνίας- στόχου   όσον αφορά τη 

μείωση το ποσοστό αλατιού στο ψωμί. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα  είναι μια από τις λίγα κράτη μέλη της ΕΕ  στην οποία 
υπάρχει χρόνια τώρα νομοθετική πρόβλεψη  μέγιστου επιπέδου αλατιού στο ψωμί . 

Σύμφωνα με μελέτη της διεύθυνσης διατροφικής πολιτικής και   έρευνας-ΕΦΕΤ,  η ημερήσια 

πρόσληψη αλατιού από το ψωμί μόνο μπορεί να κυμαίνεται από 0.23 έως 3.95 g/ημέρα ανά άτομο, 

ενώ σύμφωνα με το AIBI Bread Market Report 2013 η ημερήσια κατανάλωση ψωμιού στην Ελλάδα 

προσδιορίζεται στο επίπεδο των 178 γρ / άτομο . Η ημερήσια προσλαμβανόμενη ποσότητα αλατιού 

, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη μελέτη ,  αντιπροσωπεύει περ. 4,6 έως 79% της συνιστώμενης 

ποσότητας αλατιού (WHO  από έως 5 g/6 g ανά ημέρα).  

Το Μάρτιο του 2016 υπεγράφη μνημόνιο κατανόησης μεταξύ του ΕΦΕΤ  και της Ελληνικής 

Ομοσπονδίας Αρτοποιών για εκούσια μείωση του άλατιου  σε όλα τα είδη ψωμιού, σύμφωνα με το 

οποίο στόχος είναι η μείωση του αλατιού στο ψωμί (όπως πωλείται) σε όλους τους τύπους ψωμιού 

σε μέγιστο επίπεδο 1,2% στο προϊόν . Σύμφωνα με τους μελετητές , δεδομένου ότι 30% των 

δειγμάτων που εξετάστηκαν στη μελέτη ( 220 δείγματα ) , η μείωση του αλατιού στο επίπεδο του 

1,2% δεν αποτελεί ιδιαίτερο τεχνολογικό πρόβλημα αρτοποίησης. Από την εν λόγω ενδιαφέρουσα 

μελέτη      

Δεδομένου ότι σ΄ ότι  αφορά το αλάτι, εκτός από το ψωμί , τα προϊόντα αρτοποιϊας,  γενικότερα  , το 

κρέας, τα γαλακτοκομικά και τα έτοιμα για κατανάλωση τρόφιμα  είναι κύριοι δείκτες    πρόσληψης 

νατρίου και αντιπροσωπεύουν στις βιομηχανικές χώρες περίπου το 50% της κατανάλωσης αλατιού, 

(το πρόσθετο αλάτι στο φαγητό  συμβάλλει στο 10-20% της ολικής κατανάλωσης αλατιού), εάν ο 

ΕΦΕΤ έχει ήδη ή προτίθεται να συνάψει παρόμοια μνημόνια και με άλλους κλάδους της 
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βιομηχανίας τροφίμων  για κατηγορίες τροφίμων , που συμβάλλουν σημαντικά στη διαμόρφωση 

της ημερήσιας πρόσληψης αλατιού.  
 (Boukouvalas Georgios, Marakis Georgios, Tsigarida Eirini  
EVALUATION OF SALT CONTENT OF CRAFT BREADS IN GREECE:  
IMPLICATIONS FOR PUBLIC HEALTH NUTRITION- 
Nutrition Policy and Research Directorate Hellenic Food Authority (November 2016)) 

 

 

Ενδιαφέρουσα ανακοίνωση : ΕΦΕΤ -Στρατηγική Μείωσης Αλατιού 2016 – 2020 -Πυλώνες και δράσεις για µείωση της 
πρόσληψης αλατιού από τον Ελληνικό πληθυσµό  
(http://www.efet.gr/images/efet_res/docs/nutrition/stratigiki_meiosis_alatiou.pdf ) 

 
Μείωση του αλατιού στα προϊόντα με βάση το κρέας  

 Απλή μείωση της περιεκτικότητας σε αλάτι δεν είναι   εύκολη για προϊόντα κρέατος ,επειδή    παίζει 

σημαντικό ρόλο , μεταξύ άλλων , στην  παρεμποδιση  της  ανάπτυξης μικροβίων. 

Επιπλέον, το αλάτι έχει μεγάλη επίδραση στην γεύση και την υφή  ( δεσμευτική ικανότητα νερού και   

λίπους). 

Η χρήση υποκατάστατων  ουσιών του αλατιού (άλατα, ενισχυτικά γεύσης) για τη μείωση της 

περιεκτικότητας σε αλάτι σε   ζαμπόν και λουκάνικα θερμικής επεξεργασίας ,από τη μία πλευρά ,   η 

επεξεργασία σε συνθήκες  υψηλής πίεσης  αποτελούν υπο προϋποθέσεις τεχνολογικές επιλογές. 

 
Περισσότερα βλ. αρθρογραφία Fqt-consulting ( Β. Τσουκαλάς)  :   
 
Μείωση Na+ / ( άλατος )  σε προϊόντα με βάση το κρέας  : Τεχνολογική προσέγγιση 
https://www.fqt-consulting.com/meiosi-na-1 

Μείωση Na+(NaCl) σε επεξεργασμένα τρόφιμα – Τεχνολογική προσέγγιση  
https://www.fqt-consulting.com/meiosi-natrioy-proionta-kreatos-2 

Μείωση  Νατρίου  στα τρόφιμα  
Φυσικά γευστικά προϊόντα τεχνολογίας –ενισχυτές γεύσης- η πέμπτη γεύση  
https://www.fqt-consulting.com/new-pagena 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.efet.gr/images/efet_res/docs/nutrition/stratigiki_meiosis_alatiou.pdf
https://www.fqt-consulting.com/meiosi-na-1
https://www.fqt-consulting.com/meiosi-natrioy-proionta-kreatos-2
https://www.fqt-consulting.com/new-pagena
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