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Συντομογραφίες  
 

ALP Αλκαλική φωσφατάση  

ATP Τριφωσφορική αδενοσίνη 

DNA Δεσοξυριβονουκλεϊνικό οξύ 

GMP Ορθή  Παρασκευαστική Πρακτική  

HPLC Υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC) 

ICP-MS Φασµατοµετρία µάζας επαγωγικώς συζευγµένου πλάσµατος (ICP-MS) 

Metol 4-methylaminophenolsulfate 

MP Μονο-φωσφορικό ( άλας νατρίου )  

OP Ορθο-φωσφορικό ( άλας )  

P Φωσφόρος  -  Αριθμός φωσφόρου  

PP Πυρο-φωσφορικό  (άλας )  

RNA Ριβονουκλεϊνικό οξύ  

STPP Τρι-πολυ-φωσφορικό νάτριο  

T Θερμοκρασία 

TLC Χρωματογραφία λεπτής στοιβάδος  

TCA Τριχλωροξεικό οξύ 
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Παρασκευασμάτα κρέατος 
 

 Ανίχνευση  προσθήκης     μονο-  ,  πυρο-  και πολυ-φωσφορικών  αλάτων με χρωματογραφία   
λεπτής στοιβάδας  ( TLC)     
 
Μη εξαντλητική βιβλιογραφική ανασκόπηση – παράθεση στοιχείων εκτίμησης της μεθόδου 
 

 

Περίληψη 
Προβλήματα επισήμανσης φωσφορικών  προσθέτων σε προϊόντα κρέατος ( πχ.  παρασκευάσματα 

κρέατος)  μπορούν να αποφεύγονται  με τη βοήθεια  μιας αξιόπιστης   μεθόδου  ανίχνευσης αυτών . 

Το παρόν έγγραφο πραγματεύεται μια  μη-εξαντλητική προσέγγιση -ανασκόπηση  της σχετικής   

βιβλιογραφίας,  που αφορά στην ανίχνευση προσθήκης διαφόρων ειδών    φωσφορικών προσθέτων ( 
μονο-,  πυρο- και πολυφωσφορικών    αλάτων) σε προϊόντα και παρασκευάσματα κρέατος ( Κώδικας 

Τροφίμων , αρθρο 88-91 σε συνδυασμό με  τον καν. (ΕΕ) 1333/2008, παράρτημα ΙΙ, Μέρος Ε, κατηγορία 08)  .     

Ανασκοπήθηκε η διεθνώς εφαρμοζόμενη μεθοδολογία ανίχνευσης φωσφορικών αλάτων σε διάφορα είδη 

προϊόντων κρέατος και ιχθυηρών.  Εκτιμάται  ότι η τεχνική  της χρωματογραφίας  λεπτής στοιβάδος ( TLC 
– Thin Layer Chromatography ) μπορεί να είναι μια χρήσιμη και πρακτική επιλογή για τον  έλεγχο  ρουτίνας,    

εσκεμμένης ή μη προσθήκης   “φωσφορικών” σε προϊόντα  , ειδικά όπου η     χρήση δεν επιτρέπεται  από 

τη νομοθεσία. 

Απο τη σύγκριση δύο επιλεγμένων και συνήθως εφαρμοζόμενων  μεθόδων διαπισώθηκε ότι ο 

διαχωρισμός μεταξύ  μόνο-, πυρο-, τριπολυ-φωσφορικών ( τιμές Rf ) σε πλάκα κυτταρίνης (σταθερή 

φάση ) και  σε δύο διαφορετικά  συστήματα κινητής φάσης είναι ικανοποιητικός, χωρίς αισθητές διαφορές . 

Στα ίδια συστήματα,  τα χρησιμοποιούμενα αντιδραστήρια εμφάνισης-ψεκασμού  ( ανάπτυξη χρώματος )  

αντιδρούν με  τα επιμέρους- φωσφορικά με  ικανοποιητική ευαισθησία / ένταση , σε χαμηλές  δόσεις  , σε 

διαφορετικές,  ωστόσο , συνθήκες  επεξεργασίας εμφάνισης των χρωματικών  κηλίδων [ σύγκρινε γενικό 

ροϊκό διάγραμμα διαδικασίας  ανάπτυξης χρωματογράμματος TLC, εκδοχή Α και Β ] . 

Για την αξιολόγηση  του αποτελέσματος της χρωματογραφίας στη βάση μιας κατα προσέγγιση ποσοτικής 

εκτίμησης  ( χρωματογράφημα ) , λάμβάνεται υπόψη  και η τιμή (P) – φωσφόρου καθώς και η 

επισυμβαίνουσα υδρόλυση   των πυρο- και πολυ-φωσφορικών . Και οι δύο εκδοχές συστήματος TLC    

( Α και Β ) θεωρούνται πρακτικά ισοδύναμες  ως προς την ικανότητα διαχωρισμού και εμφάνισης των 

χρωματικών κηλίδων.  
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Εισαγωγή  
 
Φωσφορικά άλατα προστίθενται σε διάφορα επεξεργασμένα  τρόφιμα  με τεχνολογικό σκοπό τη βελτίωση 

καθώς και τη διατήρηση   ποιοτικών χαρακτηριστικών των διαφόρων ειδών προϊόντων..  

Ειδικότερα στα   προϊόντα κρέατος η χρήση  φωσφορικών  άλάτων μπορεί τεχνολογικά να συμβάλλει στη 

βελτίωση  της υφής και της  γεύσης  των προϊόντων καθώς και στη  μείωση της απώλειας χυμών (υγρών )  

κατά την απόψυξη καταψυγμένων (μετουσίωση της πρωτεΐνης κατά τη διαδικασία της κατάψυξης) ή /  και 

κατα τη θερμική επεξεργασία. 

 Ωστόσο,  μια πιθανή  χρήση των “φωσφορικών” , πέραν των τεχνολογικά θεμιτών ποσοτήτων ,    είναι 

δυνατό να συνδέεται και με υποβάθμιση    της ποιότητας των   προϊόντων. Προσθήκη υπερβολικής 

ποσότητας   φωσφορικών αλάτων μπορεί να προκαλέσει στο προϊόν κρέατος  γλοιώδη    υφή , με πολύ 

υψηλή  περιεκτικότητα   νερού  ( υγρασίας ), που σε ορισμένες περιπτώσεις  μπορεί να στοιχειοθετεί και 

παραποίηση προϊόντος , μέχρι και νοθεία λόγω  υπερβολικής προσθήκης   νερού στο προϊόν. Για τον    

παρασκευαστή τροφίμων η αύξηση του  βάρους του προϊόντος  δεν έχει  μόνο τεχνολογικό  όφελος αλλά 

και    οικονομικό   .  Ως  εκ τούτου,  η παράμετρος “φωσφορικά “  αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον,  η οποία και 

πρέπει να συνδέεται με  μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό προστιθέμενου νερού στα προϊόντα κρέατος,   

ενώ ,  η εφαρμογή αξιόπιστων  μεθόδων ανίχνευσης και προσδιορισμού   είναι απαραίτητη για  την 

αξιολόγηση του αποτελέσματος ελέγχου. 

 

Ειδικότερα,  για τα προϊόντα κρέατος – και πιο ειδικά για παρασκευάσματα κρέατος , (ενδεικτικά : γύρος, 

σουβλάκι, μπιφτέκι, σουτζουκάκια, κεμπάπ κλπ. βλ. νομική προσέγγιση ) , στα οποία η  χρήση φωσφορικών  δεν 

επιτρέπεται , η  τεχνική  ανίχνευσης  αποκτά, επίσης,  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  καθώς   τα προϊόντα κρέατος , 

περιέχουν   ενδογενώς     φωσφορικό ασβέστιο, η παρουσία και η περιεκτικότητα του  οποίου θα πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη  για  την ορθή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων ελέγχου δειγμάτων ( προϊόντων ) .  

Στις περιπτώσεις  διερεύνησης  προσθήκης  φωσφορικών ( πχ. πυρο-  ή και πολυφωσφορικών αλάτων ) η  

ανίχνευση προσθήκης  θεωρείται επιβεβλημένη ,   προς διαπίστωση   συμμόρφωσης των παρασκευαστών 

στη κείμενη νομοθεσία , αποτροπής αθέμιτου ανταγωνισμού αλλά και  παραπλάνησης του καταναλωτή.  
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Νομική προσέγγιση  
 
 
Σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία η χρήση  φωσφορικών  αλάτων  ως πρόσθετα  επιτρέπεται σε 

μεγάλη ποικιλία τροφίμων , η  ασφάλεια των οποίων   έχει αξιολογηθεί  από την Ευρωπαϊκή επιστημονική 

επιτροπή τροφίμων ( μέγιστη ανεκτή ημερήσια πρόσληψη στα 70 mg/kg βάρους σώματος, εκφραζόμενη σε 

φωσφόρο ),  συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων με βάση το κρέας και ορισμένων παρασκευασμάτων 

κρέατος (κατηγορία τροφίμων 08.2 «Παρασκευάσματα κρέατος όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 853/2004» 

και στο μέρος Ε του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008).  

Στον   κανονισμό   (ΕΕ)   1333/2008) καθορίζεται,  επίσης,    «το  ανώτατο  επίπεδο  χρήσης  ανάλογα με  

το είδος  των φωσφορικών ..... (0.5%  ) , υπολογιζόμενο ως P2O5  στη φάση ανάμιξης ( Bowl level ). 

 

Με τον καν. (ΕΕ) 74/2018 ,  17ης Ιανουαρίου 2018, τροποποιήθηκε  το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1333/2008 και εγκρίθηκε  η χρήση  φωσφορικού οξέος, φωσφορικών  , δι-φωσφορικών  , 

τριφωσφορικών  και πολυφωσφορικών αλάτων («φωσφορικά άλατα») ως σταθεροποιητών και υγραντικών 

στον κατεψυγμένο γύρο. που αποτελείται ειδικά  από πρόβειο, αρνίσιο, μοσχαρίσιο ή βόειο κρέας  που 

εμπίπτει στην κατηγορία 08.2 “Παρασκευάσματα κρέατος” ( όχι,  όμως,στο γύρο  από χοιρινό κρέας ) . 

Το σκεπτικό της απόφασης βασίζεται  :  

• στη τεχνολογική ανάγκη χρήσης φωσφορικών   άλάτων καθώς αυτά εξασφαλίζουν ότι το κρέας 

διατηρεί τους χυμούς του κατά την απόψυξη και ότι ο γύρος παρεμένει σταθερός , ενώ , σύμφωνα με 

το ίδιο σκεπτικό  : 

(η χρήση φωσφορικών αλάτων είναι τεχνολογικά απαραίτητη  για τη μερική εκχύλιση και διάσπαση των 

πρωτεϊνών του κρέατος προκειμένου να δημιουργηθεί ένα υμένιο πρωτεΐνης στην επιφάνεια του γύρου, ώστε 

να συγκρατώνται τα τεμάχια κρέατος για να εξασφαλίζεται η ομοιογένεια κατά την κατάψυξη και το ψήσιμο). 

• Προκειμένου να περιοριστεί η περαιτέρω έκθεση σε φωσφορικά άλατα,  που προστίθενται στα τρόφιμα, η 

επέκταση της χρήσης   περιορίζεται μόνο στον κατεψυγμένο γύρο, για τον οποίο προσδιορίστηκε η 

τεχνολογική ανάγκη και  

• Δεν αναμένεται ότι η επέκταση της χρήσης στον κατεψυγμένο γύρο ότι θα έχει σημαντικό αντίκτυπο 

στη συνολική έκθεση του καταναλωτή  σε φωσφορικά άλατα. 

• Ωστόσο, δεν αναγνωρίζεται η τεχνολογική ανάγκη για το κατεψυγμένο χοιρινό γύρο ( ??? ) , με την 

εύλογη απορία γιατί άραγε ; ...αφού η ίδια τεχνολογική ανάγκη υφίσταται και για το χοιρινό  

καταψυγμένο γύρο ........ 
 

 

 



7 
 

* σημ. :  

• Στα  έτοιμα για κατανάλωση προϊόντα κρέατος το ποσοστό ολικού φωσφόρου  πολλαπλασιζόμενο με συντελεστή 

2.287   μετατρέπεται  σε   % P205 .   

• Ο υπολογισμός του ποσοστού  % P205  στο “bowl level ( βλ. καν. (ΕΕ) 1169/2011 ) με  αναγωγή  του ποσοσττού 

στην αρχική υγρασία του δείγματος ) . 
• Θεωρητικά, το επίπεδο συνολικών  φωσφορικών    (P205) στα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα κρέατος   

υπολογίζεται  με   συντελεστή  περ.  2,2%  , για λόγους που συνδέονται με τη διαφορετική περιεκτικότητα εγγενών 
φωσφορικών δομών του κρέατος . 

 
 
Φωσφορικά -  ενδογενή συστατικά ζωϊκών  ιστών   
 
Ο φωσφόρος (P), ως στοιχείο, είναι απαραίτητo για όλους τους ζωντανούς οργανισμούς και συμμετέχει 

σχεδόν αποκλειστικά με τη  μορφή του φωσφορικού ανιόντος (PO4
-3).  

Σχεδόν όλα τα τρόφιμα περιέχουν φωσφορικά ( ως εστέρες ) κυρίως σε τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνες ( 

κρέας,  ψάρια,  αλλαντικά , αυγά , γαλακτοκομικά ).  

Ειδικότερα,   κρέατα και ψάρια  περιέχουν φυσικά ενυπάρχουσες, πλήν όμως διαφορετικές ποσότητες 

φωσφόρου,   ( φυσικά συστατικά  των μυϊκών ιστών )  (Ellinger 1972).  

Μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες του ενδογενούς  φωσφορικού ιόντος (PO4
-3) είναι ο ρόλος του 

στους  μηχανισμούς μεταφοράς ενέργειας,  όπως και η μετατροπή ενέργειας χημικών δεσμών σε άλλες 

μορφές ενέργειας.   

Γενικά , σε βιολογικά συστήματα οι διάφορες χημικές λειτουργίες φωσφορικών ενώσεων  είναι εκτεταμένες 

και πολύπλοκες, καθώς  υπάρχουν  στο DNA (δεσοξυριβονουκλεϊκό οξύ), το RNA (ριβονουκλεϊνικό οξύ), το 

ΑΤΡ (τριφωσφορική αδενοσίνη -  κύρια πηγή  μεταφοράς ενέργειας στις περισσότερες  βιολογικές διεργασίες ), τα 

φωσφολιπίδια, τις νουκλεοπρωτεΐνες, τις φωσφοπρωτείνες  ,  Όλες αυτές οι χημικές δομές  συμμετέχουν σε 

πολλές βιολογικές διεργασίες , όπως στην  αποθήκευση ενέργειας  , τη σύνθεση και διάσπαση των 

υδατανθράκων,  πρωτεϊνών   αλλά και  λιπιδίων (Molins 1991). 

Ειδικά , το φωσφορικό ασβέστιο είναι απαραίτητο για τη μυϊκή σύσπαση και  διαδραματίζει   κεντρικό ρόλο 

στις μεταβολές που επισυμβαίνουν   κατά τη διάρκεια της νεκρικής ακαμψίας (Ellinger 1972).  

ορθο-φωσφορική ρίζα 
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Φωσφορικά άλατα  – πρόσθετα τροφίμων  

Τα φωσφορικά άλατα που χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα μπορεί να είναι απλά φωσφορικά άλατα με  μία 

μονάδα φωσφορικής ρίζας , τα  πυροφωσφορικά, που περιέχουν δύο φωσφορικές μονάδες, 

τρίπολυφωσφορικά , που περιέχουν τρεις μονάδες  ή πολυφωσφορικά άλατα, που περιέχουν 

περισσότερες  από τρεις μονάδες φωσφορικών. 

Σε  επεξεργασμένα τρόφιμα η  περιεκτικότητα   “φωσφορικών”    είναι πολύ υψηλότερη από εκείνη  των 

φυσικών τροφίμων, επειδή σ΄αυτά  χρησιμοποιούνται ευρέως φωσφορικά άλατα  ως πρόσθετα τροφίμων 

(βλ. πίνακα 2).  

Ανάλογα με τη  κατηγορία  τροφίμου και με τη σκοπούμενη χρήση τους επιτρέπονται και    

χρησιμοποιούνται : φωσφορικό άλας νατρίου (E 339), φωσφορικού καλίου (E 340), φωσφορικό άλας 

ασβεστίου (Ε 341), πυροφωσφορικά (PP) και τριπολυφωσφορικά (TPP) και άλατα του ορθοφωσφορικού 

οξέος,  διφωσφορική αδενοσίνη  (E 450), αδενοσίνη (E 451) και πολυ-φωσφορικά (E 452) ) ,  στη ρύθμιση  

οξύτητας,  στα ρυθμιστικά διαλύματα ,  με γαλακτωματοποιητική ιδιότητα .  Κάθε μία από τις ενώσεις αυτές 

έχει διαφορετικές ιδιότητες και χρησιμοποιείται σε διάφορα τρόφιμα.     η οποία βελτίωση οφείλεται κυρίως 

στην ικανότητα δέσμευσης  νερού ( ΙΣΥ ) ( Iles (1973).κ.α -  . Πιό ειδικά , σε προϊόντα κρέατος και με 

σκοπό τη βελτίωση     συγκράτησης  της υγρασίας  (ΙΣΥ)  χρησιμοποιούνται πυροφωσφορικά (PP) και 

τριπολυφωσφορικό άλατα  (TPP).     

 

 

 
     Ορθο-φωσφορικά                       Πυρο-φωσφορικά                      Τρι-πολυ- φωσφορικά 

   
Η ιδιότητα  αυτή    έχει ως αποτέλεσμα  λιγότερη απώλεια βάρους ( απώλεια χυμών / υγρών ) κατά τη 

διάρκεια θερμικής επεξεργασίας   καθώς  και μειωμένη  απώλεια χυμών  κατα την απόψυξη κατεψυγμένων  

προϊόντων (drip loss ) (Pigott και Tucker, 1990).  

Ωστόσο, η χρήση - προσθήκη φωσφορικών  μπορεί να θεωρείται τεχνολογικά και εν δυνάμει    αθέμιτη 

ενέργεια,  ειδικότερα σε περιπτώσεις προϊόντων, στα οποία η προσθήκη δεν προβλέπεται από την 

ενωσιακή  νομοθεσία τροφίμων .  
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Οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την διαλυτότητα των  πρωτεΐνων στο νερό είναι το pH,  το ιοντικό 
δυναμικό και η θερμοκρασία. Το pH επηρεάζει το  ηλεκτρικό φορτίο  των πρωτεΐνών ,  που καθορίζει και 

τη  διαλυτότητα τους.  

Σε γενικές γραμμές, οι πρωτεΐνες είναι λιγότερο διαλυτές  στο   ισοηλεκτρικό τους σημείο (Ip) –μηδενικό 

φορτίο . Με την αύξομείωση  της τιμής του  pH αυξάνει ή  μειώνεται η  διαλυτότητα,  ενώ ,  όσο η τιμή 

απομακρύνεται από το Ip , το ηλεκτρικό φορτίο  γίνεται πιό πολικό . Με την προσθήκη   φωσφορικών 

αλάτων σε ένα προϊόν κρέατος  ( πχ.  αλλαντικό , πάστα βάσης ) και με την αύξηση του  ιοντικού  

δυναμικού , δημιουργούνται ιοντικοί δεσμοί μεταξύ αντίθετα φορτισμένων  / ιονισμένων  ομάδων 

(φωσφορικές / πρωτεϊνικές ), με αποτέλεσμα τη μείωση της ηλεκτροστατικής έλξης μεταξύ των πρωτεϊνικών 

μορίων    και την ενίσχυση της διαλυτότητας των πρωτεϊνών . (Molins 1991). 

Η ικανότητα  συγκράτησης νερού ( ΙΣΥ)  των φωσφορικών αλάτων , όπως προαναφέρθηκε ,  έχει σαν 

αποτέλεσμα  λιγότερη απώλεια βάρους κατά τη διάρκεια   θερμικής επεξεργασίας    και μειωμένη απώλεια 

χυμών ( υγρών )   σε  κατεψυγμένα προϊόντα. Ως εκ τούτου, η τεχνολογικά ορθή προσθήκη των 

φωσφορικών ( όπου αυτή επιτρέπεται από τη νομοθεσία )    μπορεί   να ενισχύσει την ποιότητα ( πχ. υφή 

προϊόντος ) αλλά και . την  απόδοση παραγωγής   σ΄ότι αφορά τη   περιεκτικότητα σε νερό.    

Τα φωσφορικά άλατα επηρεάζουν και  άλλες ιδιότητες των προϊόντων κρέατος,   όπως τη βελτίωση των 

οργανοληπτικών χαρακτηριστικών , τη  σταθεροποίηση των πρωτεϊνών  ,  τη βελτίωση  γαλακτωμάτων και 

ενδεχομένως την   αντιοξειδωτική δράση (Molins 1991). 

Τα φωσφορικά άλατα μπορούν να προστεθούν σε προϊόντα κρέατος με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, ωστόσο, 

τυπική μέθοδος δεν υπάρχει . Ο πιο κοινός και απλός τρόπος  ενσωμάτωσης  φωσφορικών  σε ένα προϊόν κρέατος   

αναφέρεται στο λεγόμενο  “στατικό   εμποτισμό”. Αυτός, βασικά,  περιλαμβάνει εμβάπτιση   ( πχ. τεμάχια κρέατος ) σε  

διάλυμα φωσφορικού άλατος   μιας  συγκεκριμένης συγκέντρωσης για κάποιο  χρονικό διάστημα (Shimp 1983). Η 

απορρόφηση του φωσφορικού άλατος ( αλάτων )  από το μυϊκό ιστό  μπορεί να ρυθμιστεί μεταβάλλοντας τη 

συγκέντρωση του φωσφορικού διαλύματος ή/και   το χρόνο παραμονής στο διάλυμα . 

Για τη  βελτίωση ή  αύξηση  του  ποσοστού  απορρόφησης φωσφορικού άλατος  μπορούν , επίσης,  να εφαρμοστούν 

και άλλες μέθοδοι επεξεργασίας.   Το προϊόν μπορεί να “κτυπηθεί – tumbing “ με το διάλυμα  για περισσότερο 

ομοιόμορφη  και αυξημένη απορρόφηση. 

Εφαρμογή  κενού ( αφαίρεση αέρος) μπορεί επίσης να διευκολύνει τη διείσδυση  στον μυϋκό ιστό του προϊόντος 

κρέατος (Kin και κ.λπ., 2009). 

Για  πιο αποτελεσματική   και ταχεία απορρόφηση μπορεί να  εφαρμόζεται συνδυασμός  μεθόδων επεξεργασίας  , πχ.  

με τοποθέτηση  των  τεμαχίων  κρέατος σε   δοχείο με το διάλυμα φωσφορικού άλατος, εφαρμόζοντας  κενό αέρος ( 

αφαίρεση αέρος )   και στη συνέχεια εφαρμόζοντας tumbling σε αεροστεγή περιέκτη. 
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Άλλη μέθοδος ενσωμάτωσης,  που χρησιμοποιείται  στη πράξη  είναι η έγχυση διαλύματος    φωσφορικών άμεσα στο 

μυ , με πολυβελονισμό  (Swart 1971). Αυτή η διαδικασία  εφαρμόζεται κυρίως σε   μεγάλης κλίμακας παραγωγή ,  με 

χρήση μηχανημάτων βελονισμού ( multi needles ) .  Φωσφορικά άλατα μπορούν,  επίσης,  να προστεθούν    ως  ξηρό 

μίγμα σε ορισμένα προϊόντα  όπως λουκάνικα    καθώς  και  με μίγματα καρυκευμάτων (Kanayama κ.ά. 1994). 

Εκτός από τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο επεξεργασίας  αρκετοί  άλλοι παράγοντες μπορούν  να επηρεάζουν  την 

απορρόφηση του φωσφορικών  προσθέτων και την αύξηση απορρόφησης νερού, όπως  διαπερατότητας των ιστών  , 

χρόνος εμβάπτισης , τύπος μείγματος και συγκέντρωσης φωσφορικών, θερμοκρασία  και pH. 

Η περιεκτικότητα σε νερό ενός προϊόντος κρέατος  μπορεί να αυξηθεί με φωσφορικά άλατα έως σε ένα 

τεχνολογικά θεμιτό σημείο , πέραν του οποίου συντρέχουν λόγοι αθέμιτου ανταγωνισμού αλλά και πλάνης 

του καταναλωτή .  Κάτι τέτοιο μπορεί να αποφεύγεται με το καθορισμό κριτηρίων   ( ανώτ. όριο υγρασίας, 

σχέση υγρασίας / μυϊκής πρωτείνης  ) κλπ.  Γι αυτό και πρέπει να  τηρούνται και να ελέγχονται οι 

θεσπισμένες από την νομοθεσία προδιαγραφές .   
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πίνακας 2 :   παραδείγματα   διαφορετικών φωσφορικών αλάτων   που χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα - ορισμένες   
λειτουργίες  
 Πηγές  : Molins 1991 και Branen 2002 
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Φωσφορικά άλατα  - Πρόσθετα τροφίμων - Τεχνολογικές ιδιότητες 

Σύνοψη ιδιοτητων  

* Τα φωσφορικά άλατα μπορεί να είναι απλά φωσφορικά άλατα με  μία μονάδα φωσφορικής ρίζας 
(μονοφωσφορικά )  , δι-, ή  πυροφωσφορικά, με δύο φωσφορικές μονάδες,  τρί-πολυ-φωσφορικά , που με  τρεις 
μονάδες ( ρίζες )  ή πολυφωσφορικά άλατα, που περιέχουν περισσότερες  από τρεις μονάδες  ( ρίζες )  
φωσφορικών. 

* Τα απλά φωσφορικά  και τα πολυφωσφορικά άλατα είναι  επιτρεπόμενα πρόσθετα από τη νομοθεσία,  που 
χρησιμοποιούνται ευρέως για τη διευκόλυνση της επεξεργασίας ή τη  βελτίωση  της ποιότητας  σε   πολλά 
τρόφιμα, ιδίως στα προϊόντα κρέατος  και ιχθύων.  

*  Μονο- και πολυφωσφορικά άλατα χρησιμοποιούνται μόνα τους ή σε συνδυασμό με το αλάτι στην  επεξεργασία  
κρέατος. 

* Η  κύρια τεχνολογική  αξία των   πολυφωσφορικών αλάτων έγκειται στην ικανότητα  σταθεροποίησης των 
πρωτεΐνών  (προστασία από  μετουσίωση),  αύξηση της ικανότητας   δέσμευσης νερού ,   βελτίωση  της 
γαλακτωματοποιητικής  ικανότητας ,  δημιουργία ρυθμιστικών διαλυμάτων  ,    δημιουργία χειλικών ενώσεων 
μετάλων  και   αντιοξειδωτική δράση , ενίσχυση της τρυφερότητας  του κρέατος , περιορισμός της μετουσίωσης  
πρωτεϊνών κατά τη διαδικασία  κατάψυξης   κατεψυγμένων προϊόντων. (Pigott και Tucker, 1990). 

*  Μετά την απόψυξη του προϊόντος , υπάρχει  απώλεια υγρών   , που οφείλεται σε  μετουσίωση της πρωτεΐνης 
κατά τη διαδικασία της κατάψυξης , η οποία και προκαλεί απώλεια   ικανότητας δέσμευσης νερού  (ΙΣΥ) (Drip loss 
κατα την απόψυξη ). 

* Ταχεία κατάψυξη  και  σωστή αποθήκευση  προκαλέι  μικρή απώλεια υγρών .  

  * Ειδικά τα  προϊόντα κρέατος σημαντική είναι η  επίδραση  των  πολυφωσφορικών στην   αυξηση του  
βάρους του προϊόντος   ( ΙΣΥ ), η οποία δεν περιορίζεται μόνο   στο  τεχνολογικό  όφελος αλλά  έχει  
ιδιαίτερη  σημασία και  οικονομικό όφελος για τον  παρασκευαστή τροφίμων . 

*  Υδρόλυση των πολυφωσφορικών  αλάτων  εύκολα επισυμβαίνει είτε ενζυματικά ή μη ενζυματικά ,  κατά τη 
διάρκεια αποθήκευσης νωπών και κατεψυγμένων  , τα οποία δεν  μπορούν να διαφοροποιηθούν από το φυσικό 
φωσφορικό ασβέστιο  του κρέατος (Sturno et al., 1987). 
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Αναλυτική  των “φωσφορικών “ - Η  επιλογή μεθόδου  ανίχνευσης 

Διάφορες μέθοδοι έχουν διερευνηθεί για την καταλληλότητα ανίχνευσης φωσφορικών  αλάτων  σε 

θαλασσινά,  όπως η  υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC) (Sturno κ.ά. 1987). Πρόκειται για  μια 

ταχεία τεχνική ανίχνευσης φωσφορικών ( μονο- και πολυ-φωσφορικών ) , που αναπτύχθηκε για την 

διερεύνηση επεξεργασίας γαρίδας . ( M.S. Thesis – Univercity of Florida ) . 

Από τους  O’Neill και Richards  (1978 ) έχει αναφερθεί  η  NMR μπορεί να είναι αξιόπιστη  μέθοδος για την 

ταυτοποίηση πολυφωσφορικών  σε προϊόντα κρέατος και  σε ψάρια . 

Και στις δύο περιπτώσεις  ( NMR  , HPLC ) απαιτείται  ακριβός εξοπλισμός ,  εξειδίκευση στην αναλυτική  , 

έχουν  υψηλό λειτουργικό κόστος πέραν του κόστους εξοπλισμού και συντήρησης. Όλα  μαζί μπορεί να μην 

είναι εφικτά  στις περισσότερες περιπτώσεις εφαρμογής ποιοτικού ελέγχου ρουτίνας    υλών και προϊόντων 

, ειδικά για μικρές επιχειρήσεις.   

Στην ΕΕ, η μέθοδος TLC συνήθως χρησιμοποιείται για την ανίχνευση  πιθανής   προσθήκης 

πολυφωσφορικών αλάτων  σε προϊόντα κρέατος και βασίζεται στην εκχύλιση των φωσφορικών με 

τριχλωροξικό  οξύ  (TCA). Η μέθοδος  TLC περιγράφηκε   από  τους Rössel και Kiesslich (1966) και μια 

άλλη γερμανική γερμανική εκδοχή  δημοσιεύθηκε από την  εταιρεία Chemische Fabrik Budenheim KG 

(1982). 

H χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας , με την οποία  μπορεί να ανιχνευτεί σαφώς    εάν ένα προϊόν κρέατος 

περιέχει οποιαδήποτε είδη πρόσθετων  πολυφωσφορικών  άλατα χωρίζει τα φωσφορικά βάσει της   

επιμέρους συγγένειάς τους   με την κινητή  και στατική φάση (πλάκα TLC). Μετά από τον διαχωρισμό  , 

ακολουθεί εμφάνιση των κηλίδων με    ψεκασμό,   με κατάλληλο διάλυμα ανάπτυξης  χρώματος                     

( χρωματική αντίδραση ) και  θέρμανση. 

  

Ο   Tenhet και άλλοι  (1981a) παρουσίασαν  κάποιες εφαρμογές της TLC  για την ανίχνευση   φωσφορικών  σε 

θαλασσινά, ( τροποποίηαη μεθόδων των  Gibson και Murray (1977) και Stahl (1969),  παρουσία υπολειμμάτων  

φωσφορικών σε γαρίδες -τριπολυφωσφορικό νάτριο  (STPP), α.  υδατικό εκχύλισμα  και  β. εκχύλιση με  7% TCA  , 

φυγοκέντρηση  5000 g , 20 min., 40C  ). Διαπίστωση  : υδρόλυση  του (STPP) σε όξινο pH ( TCA ) . Προτιμητέα 

μέθοδος εκχύλισης  η  α. , ωστόσο,  διαπιστώθηκε  χαμηλότερη ευαισθησία μεθόδου , μεγάλη αραίωση , μεγάλος 

χρόνος φυγοκέντρησης  20 min.  , ευνοϊκή συνθήκη  υδρόλυσης . Διαπιτώθηκαν  αρκετές διαφορές   μεταξύ 

διαφόρων  διαλυτών κινητής φάσης  αλλά και της ευασθησίας  οτικοποιησης των κηλίδων   μεταξύ διαλυμάτων  

ψεκασμού . 
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Δεδομένου ότι , όπως ήδη έχει αναφερθεί , το κρέας και τα προϊόντα κρέατος  περιέχουν φυσικά επίπεδα 

ορθο-φωσφορικών  , μόνο ο ποσοτικός προσδιορισμός  του ολικού φωσφόρου στο δείγμα ( προϊόν ) δεν 

επαρκεί  για την απόδειξη ανίχνευσης   προσθήκης  φωσφορικών αλάτων , ως προσθέτων. Για την 

εξαγωγή ασφαλούς συμπεράσματος  είναι αναγκαία η ανίχνευση πολυφωσφορικών  αλάτων ως τέτοιων  

(δηλ. πυρο-, τριπολυ-,   φωσφορικών )  (Heitkemper κ.ά. 1993 ). 

Σύμφωνα με τους Truman and Dickes ( 1976 )   η σχέση :  % P2O5 x 100% /πρωτεΐνη μπορεί να είναι είναι 

ένας χρήσιμος εμπειρικός δείκτης  αποδεικτικός της  χρήσης  φωσφορικών  ( πχ. σε παρασκευάσματα  

κρέατος ).  

Η εκτίμηση  απουσίας πυρο- ή και τριπολυφωσφορικών    σε παρασκευάσματα κρέατος μπορεί να 

διευκολύνεται  , κατ΄αρχάς, με τη βοήθεια   του  αριθμού- P ,  ( εμπειρικός καθαρός αριθμός ) ,  

Σύμφωνα με μελέτες ( R. Thalacker- Mitt,-Bl. GDCh-Fachgruppe Lebebnsmittelchemie 19 , 1965 , 170 )  η 

μέση τιμή του  αριθμού  P  στο μυϊκό ιστό  είναι περ. P=2,2.  Ο συνδετικός  ιστός (τένοντες και δέρμα ) 

έχουν σημαντικά χαμηλότερο αριθμό -P (< 0,5), ενώ στα εντόσθια   είναι  ιδιαίτερα υψηλή (  ήπαρ,  περ. P= 

4). 

Σε βραστά αλλαντικά     τιμή  περ. P=2,4  μπορεί να θεωρηθεί ένδειξη    προσθήκης φωσφορικού άλατος. 

Όταν η τιμή-P κυμαίνεται  μεταξύ 2.2 και 2.4,  δεν μπορεί να αποκλειστεί η προσθήκη φωσφορικού άλατος. 

Σε τέτοιες περιπτώσεις, το αποτέλεσμα πρέπει να επιβεβαιώνεται με άλλες τεχνικές  , όπως η 

χρωματογραφία επί χάρτου   ,  TLC – χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας  ή και  με συνδυασμό  μιας από 

αυτές και   διοικητικού ελέγχου).  

Για το σκοπό αυτό ,  η TLC  είναι η ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδος ανίχνευσης    καθώς τόσο η 

αξιοπιστία όσο και η ευαισθησία της μεθόδου  έχουν επιβεβαιωθεί  σε πολλαπλές έρευνες.  

(Πηγή : Total Phosphorus and Polyphosphate : Pearson‘s – Composition and Analysis of Foods , Ninth  Edition  1991) 

Από  δοκιμές  ευαισθησίας προκύπτουν  όρια ανίχνευσης  σε επίπεδο < 0,05% πρόσθετου φωσφορικού 

άλατος .  Το συμπέρασμα που συνάγεται  κατ΄αρχάς είναι ότι η μέθοδος TLC    μπορεί να είναι χρήσιμη και 

πρακτική επιλογή για δοκιμές ρουτίνας προσθέτων φωσφορικών αλάτων  σε παρασκευάσματα κρέατος-  

προϊόντα κρέατος.    
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Υδρόλυση πολυ-φωσφορικών αλάτων  και αναλυτική -  αξιολόγηση   
 
Μια ιδιαιτερότητα των “φωσφορικών” ,  που αφορά στην   ανίχνευση   προσθήκης  σε παρασκευάσματα 

κρέατος  , είναι το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια αποθήκευσης νωπών και κατεψυγμένων προϊόντων , τα 

πυρο- και πολυ-φωσφορικά άλατα,  σταδιακά , με  την πάροδο του χρόνου ή/και  υπο την επίδραση της 

φωσφατάσης του κρέατος  υδρολύονται ( διασπώνται ) σε μικρότερα τμήματα    μέχρις όλες οι  μορφές 

αυτών  ,  τελικά, να  ανιχνεύονται ( TLC)  με τη μορφή της μονοφωσφορικής τους δομής (ορθο-φωσφορικό 

ιόν)  ,  ως φυσικό φωσφορικό ασβέστιο.  (Sturno et al., 1987).  

Η δομή αυτή δεν διαφέρει από το  φυσικά ενυπάρχον στους ζωικούς ιστούς*. Επειδή  φωσφορικά άλατα 

με   μικρό    βαθμό  συμπύκνωσης  ( πυρο-φωσφορικά )  υδρολύονται     π.χ. από  ενδογενή ένζυμα   ήδη 

κατά τη διάρκεια της παραγωγής, τυχόν αρνητικό αποτέλεσμα ανίχνευσης ( χρωματογραφία λεπτής 

στοιβάδος )   δεν αποτελεί  και ασφαλή  απόδειξη  μη προσθήκης  . Στην την περίπτωση , που η 

ποσότητα των πολυφωσφορικών, που έχουν αρχικά προστεθεί στο προϊόν , έχει ήδη υδρολυθεί για 

κάποιον από τους προαναφερόμενους λόγους ,  δεν  είναι “τεχνικά“  εφικτή  η διαφοροποίηση   αυτών  

από τα εγγενώς ενυπάρχοντα στο κρέας  φωσφορικά.   Ως εκ τούτου,  η προσθήκη  “φωσφορικών” σε 

προϊόντα κρέατος , στα οποία η χρήση δεν επιτρέπεται , η  υδρόλυση  μπορεί να αποτελεί   πρόβλημα 

αξιολόγησης  του αποτελέσματος ανάλυσης / ελέγχου ενός δείγματος ( πχ. ανίχνευση προσθήκης  

φωσφορικών  σε παρακευάσματα κρέατος  , χοιρινό γύρο ) καθώς το τελικό προϊόν  της υδρόλυσης ( 

μονοφωσφορικό ιόν ) συνυπάρχει   .στο κρέας.   

*σημ.:  θερμό κρέας , για  δύο έως οκτώ ώρες μετά τη σφαγή , περιέχει   φωσφόρο ακόμη σε ικανή 

ποσότητα  

Η υδρόλυση και ο ρυθμός εξέλιξης αυτής παρουσιάζει ενδιαφέρον και από τεχνολογική άποψη καθώς  τα 

διάφορα επίμερους τμήματα φωσφορικών ,  που προκύπτουν  ,   δεν έχουν την  ίδια ΙΣΥ ( Ικανότητα 

δέσμευσης νερού ) με τα  τρι-πολυ-φωσφορικά,  που αρχικά έχουν  προστεθεί στο   προϊόν ( τρόφιμο ). 

Στις περιπτώσεις ( προϊόντα ) επιτρεπόμενης χρήσης σε προϊόν   κρέατος , ο ποσοτικός προσδιορισμός 

σε διάφορες φάσεις της διάρκειας ζωής , στο οποίο έχουν χρησιμοποιηθεί πολυ-φωσφορικά  ,   

παρουσιάζει,  επίσης,  ενδιαφέρον. (Crowther και Westman 1953) . Ενδεικτικό παράδειγμα αναφέρεται το 

χοιρομέρι θερμικής επεξεργασίας σε σχέση με  τυχόν απώλεια χυμών κατα τη διάρκεια συντήρησής του ( 

χρόνου ζωής ). Ο προσδιορισμός του ρυθμού της  σταδιακή απώλειας / μετατροπής των πολυ-
φωσφορικών  σε μικρότερα τμήματα σε συνάρτηση με το χρόνο επιτρέπει μια πρόβλεψη  τάσης, του 

προϊόντος  να  αποβάλλει χυμούς , μειούμενης κατ΄αυτό τον τρόπο της διάρκειας ζωής . 

Η βασική  χημική διαδικασία  της  υδρόλυσης των πολυφωσφορικών   περιλαμβάνει,  διάσπαση  των  

τερματικών μονο-φωσφορικών PO4
-3–ομάδων της αλυσίδας των ατόμων άνθρακα και όχι  στο εσωτερικό 

της αλυσίδας. Σε  πολύ χαμηλό pH, πολυφωσφορικά μακράς αλύσου  είναι δυνατό να  υφίστανται ρήξη  σε 

τυχαίες θέσεις,  σχηματίζοντας  μικρότερα τεμάχια  αλυσίδας .  
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Γενικά,  θεωρείται ότι διάσπαση του τριπολυφωσφορικού άλατος  δεν λαμβάνει χώρα απευθείας  σε τρία   

ιόντα μονοφωσφορικών (Molins 1991). 

 

 

         H2O 
+  

Φωσφατάση 
Υδρόλυση πυροφωσφορικών προς 2 x μονο-φωσφορικά  

 

 

Η ταχύτητα ( ρυθμός )   υδρόλυσης των πολυφωσφορικων   εξαρτάται  από τη θερμοκρασία, 

η οποία  μπορεί να επιβραδύνεται  σε  χαμηλές θερμοκρασίες αποθήκευσης και  να αυξάνει με  αύξηση 

αυτής. 

Τα πολυφωσφορικά άλατα είναι  σχετικά σταθερά σε ουδέτερα διαλύματα, ωστόσο, μειώνοντας ή 

αυξάνοντας το pH πέραν του ουδέτερου η υδρόλυση  μπορεί επίσης να επιταχύνεται  (Molins 1991). 

 
Φωσφατάσες – ενδογενή ένζυμα  ζωϊκών ιστών  

 
Νωπά προϊόντα   κρέατος   περιέχουν ενδογενώς  φωσφατάση,  που καταλύει  την  υδρόλυση    πυρο –  και 

πολυφωσφορικών και  επιταχύνει   το ρυθμό αντίδρασης σε  θερμοκρασίες πάνω από το  σημείο  κατάψυξης. 

Οι φωσφατάσες    είναι ενδογενή ένζυμα σε νωπό  κρέας -  (βλ. παρασκευάσματα κρέατος) και λειτουργούν άμεσα 

επιφέροντας  διάσπαση   των πολυφωσφορικών (Reddy και Finne 1986). Με τη  θεμική επεξεργασία   , ωστόσο, οι 

φωσφατάσες μετουσιώνονται και επομένως δεν είναι πλέον λειτουργικές.   

Η αδρανοποίηση ( μετουσίωση )  της φωσφατάσης   προκύπτει  μεταξύ 60°C και 85.6°C (Painter και Bradley 1997). Ο 

Eckner (1992) αναφέρει  ότι οι   D-τιμές για την αλκαλική φωσφατάση (ALP)   κυμαίνονται μεταξύ 6.04 min σε 63°C έως 

0,35 min.  στους 71° C. 
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Το περιεχόμενο του παρόντος αφορά σε  προσωπικές  σημειώσεις του συντάκτη  για προσωπική χρήση , ο οποίος δεν δεμεύεται  έναντι του 
αναγνώστη για την ακρίβεια του περιεχομένου  

 TLC  :  Εκδοχή Α:                                                                                          
Ανίχνευση  προσθήκης    φωσφορικών αλάτων σε προϊόντα κρέατος  

Χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας - Διάγραμμα ροής    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

* 
 

 

 
 

 Ζύγιση δείγματος-(20 g )-   
 ποτήρι ζέσεως 50 ml 
 Άλεση 

 Ζύγιση 5 g TCA*- προσθήκη στο δείγμα 

 Ανάδευση και πολτοποίηση ελάχ. 30 sec. 
– διήθηση υγρών σε δοκιμαστικό σωλήνα, 
Whatman 589 

 

 Επισήμανση της  πλάκας TLC (10 x 20 cm ) 
και τοποθέτηση κοιλίδας   - 1 μl  
διαλύματος  δείγματος, περ. 1,5 cm  από 
την κάτω άκρη της  

 Τοποθέτηση της πλάκας κυτταρίνης  
(Merck cellulose TLC glass plate 10 x 20 cm) 
στο θάλαμο μέχρι η κινητή φάση**  
φτάσει τα 8 εκατοστά – διάρκεια περ. 
90 min. 

 Ψεκασμός με θειοαναγωγικό  **** 
   αντιδραστήριο    και θέρμανση πλάκας – 
μπλέ κηλίδες  

 Επανάληψη της  διαδικασίας    
     για 3-5  min. 

 

 Ψεκασμός πλάκας -ομοιόμορφα με 
μολυβδαινικό διάλυμα*** 
(απαγωγός,!!). (κίτρινες κηλίδες ) 

 Στέγνωμα πλάκας και θέρμανση σε 
θερμαντική πλάκα  για 3-5 min. 
(240oC) 

Γενικό ροϊκό διάγραμμα διαδικασίας  ανάπτυξης χρωματογράμματος TLC 

( προσοχή !! δεν αποτελεί πρόταση εφαρμογής ) 

Επανάληψη διαδικασίας  
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Το περιεχόμενο του παρόντος αφορά σε  προσωπικές  σημειώσεις του συντάκτη  για προσωπική χρήση , ο οποίος δεν δεμεύεται  έναντι του 
αναγνώστη για την ακρίβεια του περιεχομένου  

 
Επεξηγήσεις : 

 
* TCA = τριχλωροξεικό οξύ 
 
**Διάλυμα κινητής φάσης : 70 ml - 1,4 Διοξάνη 30 ml - [160g τριχλωροξεικό οξύ, 8 ml αμμωνιακό 
διάλυμα 24%,συμπλ.  στα  1000 ml με νερό. Το διάλυμα έκλουσης ( κινητή φάση ) διατηρείται για 
3-4 εβδομάδες . (Κορεσμός θαλάμου – TLC πρίν τη χρήση για περ. 1 h).   
***  Αντιδραστήριο ψεκασμού Α :  Υδατικό διάλυμα [40 g μολυβδαινικό νάτριο (Na2MoO4 x 2H2O) 
και 50 g νιτρικού αμμωνίου (NH4NO3) στα 1000 ml ,  προσθήκη  80 ml  πυκνού  HNO3, διήθηση ]. 
Θέρμανση  για 3 έως 5 λεπτά. 
 
 **** Αντιδραστήριο ψεκασμού  Β :  300 g    Na2S2O5 , 10 g (Na2SO3) 2 g Metol (4-
Methylaminophenolsulfate) , συμπλήρωση στο 1 l   l με απόστ. νερού και διήθηση ] 

 

 
Προετοιμασία πλάκας TLC 

 
 

 

 

 

 

 

 

      

1.5 cm μεταξύ των κηλίδων  

σημεία   τοποθέτησης δείγματος 1.5 cm από τις   
πλευρές  της πλάκας  

8 cm διαδρομή της 
κινητής φάσης από 
την έναρξη  
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Το περιεχόμενο του παρόντος αφορά σε  προσωπικές  σημειώσεις του συντάκτη  για προσωπική χρήση , ο οποίος δεν δεμεύεται  έναντι του 
αναγνώστη για την ακρίβεια του περιεχομένου  

 

 

Χ**  ΜΕΙΓΜΑ ΠΥΡΟ-ΦΩΣΦΟΡΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ ΚΑΙ   ΤΡΙ-ΠΟΛΥΦΩΣΦΟΡΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ  (  STPP ) 
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TLC  :   Εκδοχή Β - Ανίχνευση  προσθήκης    φωσφορικών αλάτων σε προϊόντα κρέατος 

Χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας - Διάγραμμα ροής   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

 Ζύγιση δείγματος-(5 g )-   
 Λεπτοτεμαχισμός δείγματος    

  Προσθήκη περ. 7ml  διαλύματος  
τριχλωροξεικού οξέος ( 20% κβ. )* , 
,λειοτρίβηση δείγματος 

 Διήθηση υγρής φάσης  , πτυχωτός ηθμός ( 
κατα προτίμηση  Whatman 589), 
d=90mm 

 

 Πλάκα  TLC : (CEL 300 40x80mm ) και 
τοποθέτηση κοιλίδας   - 1 μl  
διαλύματος  δείγματος, περ. 1,5 cm  
από την κάτω άκρη της  

 Τοποθέτηση της πλάκας  στο θάλαμο 
μέχρι η κινητή φάση**  φτάσει τα 8 
εκατοστά – διάρκεια περ.  30-60 min. min. 

 

 Ψεκασμός με αντιδραστήριο Β  **** 
   αντιδραστήριο    και θέρμανση πλάκας – 
μπλέ κηλίδες  

 Στέγνωμα - επανάληψη  10 min. σε 
θερμοκρασία δωματίου 

 Ψεκασμός πλάκας με  αντιδραστήριο Α 
***  (απαγωγός,!!). (κίτρινες κηλίδες ) 

 Στέγνωμα πλάκας και θέρμανση σε 
θερμαντική πλάκα  για 3-5 min. (80°C) 

Γενικό ροϊκό διάγραμμα διαδικασίας  ανάπτυξης χρωματογράμματος TLC 

( προσοχή !! δεν αποτελεί πρόταση εφαρμογής ) 

Επανάληψη διαδικασίας  
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Το περιεχόμενο του παρόντος αφορά σε  προσωπικές  σημειώσεις του συντάκτη  για προσωπική χρήση , ο οποίος δεν δεμεύεται  έναντι του 
αναγνώστη για την ακρίβεια του περιεχομένου  

 
Επεξηγήσεις : 

 
*  Τριχλωροξεικό οξύ 20 % κβ.  
 
 **   Διάλυμα κινητής φάσης : Διάλυμα τριχλωροξεικού 20% : 2-προπανόλη: νερό: αμμωνία  
νερό = 10:35:5: 0,15. 
 
***  Αντιδραστήριο  ψεκασμού A: 12, 5 ml H2O dist. , 150 mg (NH4)6Mo7O24*4H2O, 1, 3 ml 
υδροχλωρικού οξέος c = 0,1mol/l, 0,75 ml υπερχλωρικού οξέος,  w = 60%. 
 
 ****  Αντιδραστήριο ψεκασμού  Β :  12, 5 ml H2O dist. , 15mg Χλωριούχος (ΙΙ)-ψευδάργυρος, 0, 25ml 
πυκνό υδροχλωρικό οξύ. 

Το διάλυμα κινητής φάσης  και  τα  αντιδραστήρια ψεκασμού παρασκευάζονται   καθημερινά. 

 

  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Μπλέ κοιλίδες πάνω: μονοφωσφορικά 

Μπλέ κοιλίδες κάτω : πυροφωσφορικά  

Απουσία πολυ-φωσφ. 

(1) λουκάνικο βραστό  

(2) χοιρομέρι βραστό  

(3) κρέας  
 
 
Κίτρινες κοιλίδες : μέτωπο κινητής φάσης  
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Το περιεχόμενο του παρόντος αφορά σε  προσωπικές  σημειώσεις του συντάκτη  για προσωπική χρήση , ο οποίος δεν δεμεύεται  έναντι του 
αναγνώστη για την ακρίβεια του περιεχομένου  

Σύνοψη  
 

• H χρωματογραφία λεπτής στιβάδας είναι  χρήσιμη μέθοδος για την ανίχνευση   προσθήκης 

πολυφωσφορικών  άλάτων σε προϊόντα κρέατος (παρασκευάσματα κρέατος).  

• Η μέθοδος  είναι αποτελεσματική εφαρμοζόμενη τόσο για νωπά  όσο και σε μαγειρεμένα  ( 

θερμικά επεξεργασμένα  προϊόντα – γύρος , σουτζουκάκια, σουβλάκια ) δείγματα.. 

• Οι κηλίδες  μονο-φωσφορικών  αλλά και τα διάφορα προϊόντα υδρόλυσης  εμφανίζονται 

με ευκρίνια .   

• Η διάσπαση (υδρόλυση )  των  πολυφωσφορικών   δεν είναι σημαντική για κατεψυγμένα 

παρασκευάσματα κρέατος   ( 2 μήνες ). 

• Δεν εμφανίζονται   ψευδώς θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα  (παρουσία / απουσία )  

πολυφωσφορικών . 

• Η υψηλή ευαισθησία της μεθόδου TLC επιτρέπει ανίχνευση  προσθήκης  φωσφορικών 

(επεξεργασία)  ακόμα και σε χαμηλές συγκεντρώσεις ( όριο ανίχνευσης < 0,05%  vs. 0,5%  

( P2O5 ) επιτρεπόμενη προσθήκη   φωσφορικών – όπου επιτρέπεται    ) .   

• Ο προσδιορισμός του αριθμού (P) , μπορεί να αποτελεί υποστηρικτικό στοιχείο  για την 

εκτίμηση ενδεχόμενης προσθήκης φωσφορικών για τις περιπτώσεις  παρακευασμάτων 

κρέατος, στα οποία δεν προβλέπεται η χρήση βοηθητικών / προσθέτων υλών .    

• Εκτιμάται  ότι η μέθοδος TLC μπορεί να είναι μια πολύ ικανοποιητική τεχνική ανίχνευσης  

/προσθήκης  φωσφορικών  για περιπτώσεις  ελέγχου εφαρμογής του  Καν. ΕΚ  1333/2008 

παράρτ. ΙΙ  και γενικότερα των   προϊόντων  κρέατος.  
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Το περιεχόμενο του παρόντος αφορά σε  προσωπικές  σημειώσεις του συντάκτη  για προσωπική χρήση , ο οποίος δεν δεμεύεται  έναντι του 
αναγνώστη για την ακρίβεια του περιεχομένου  

 
Σημειώσεις -  Παρατηρήσεις επί της εφαρμογής  της μεθόδου ( TLC )  :  
 
 Είναι σημαντικό   η διαδικασία  να εφαρμόζεται σε μία μόνο χρονική  φάση, για να περιορίζεται  η 

υδρόλυση των πολυφωσφορικών  σε μονοφωσφορικά , που δεν δικρίνονται  από τα εγγενή 
μονοφωσφορικά  του μυϊκού  ιστού . 

 
 Κατά την  ομογενοποίηση   του  δείγματος,   πρέπει να αποφεύγεται υπερθέρμανση καθώς 

αυξάνεται  το ποσοστό υδρόλυσης ,( όχι    περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα) . 
 

 Όχι πολύ έντονος ψεκασμός για την ανάπτυξη χρώμαος ( εμφάνιση κηλίδων )   για να  
αποφεύγονται ραβδώσεις ή δημιουργία σταγονιδίων,  που   μειώνουν την οπτική ποιότητα της 
πλάκας . 

 Δείγματα κρέατος χωρίς προσθήκη φωσφορικών  εμφανίζουν μόνο  κηλίδες  μονο-φωσφορικών .  

 Η αξιοπιστία της μεθόδου TLC   επιβεβαιώνεται  πλήρως για την παρουσία ή απουσία προσθέτων 

πολυφωσφορικών   (ωμά, μαγειρεμένα, έτοιμο να κατανάλωση (θερμική επεξεργασία) και κατεψυγμένα 

( 3 μήνες κατάψυξη – αποθήκευση)  μετά την παραγωγή ( επί προσθήκης πολυφωσφορικών ) . 

 Η  κατα προσέγγιση ευαισθησία  ανίχνευσης της  μεθόδου (προσθήκη προλυφωσφορικών -STPP) 

υπολογίζεται από 0,005% έως 0,5%.  

 STPP με περιεκτικότητα σε  φώσφορο περ. 25. % (περ. 60% P2O5),  έχει  ανιχνεύσιμη περιεκτικότητα  

φωσφόρου περίπου 0.01% ή  < 0,03% φωσφόρου (P2O5) , που   είναι πολύ κάτω  (< 10%) από το   

όριο των επιτρεπόμενων   υπολειμματικών  προστιθέμενων φωσφορικών αλάτων  ( 0,5%  P2O5 –

υπολογιζόμενο / αναγόμενο στη  διαδικασία προσθήκης στο προϊόν ),  που προβλέπεται στην  

Ενωσιακή νομοθεσία .  

 Η εμπειρία :  τα διάφορα βήματα εκτέλεσης της μεθόδου  θα πρέπει να εφαρμόζονται  χωρίς διακοπές, 

ώστε να ελαχιστοποιείται η  υδρόλυση των πολυφωσφορικών. Αν ο έλεγχος   ( ακολουθηταία διαδικασία 

TLC)  δεν γίνεται άμεσα  μετά τη λήψη και την προετοιμασία του δείγματος , το δείγμα πρέπει να 

καταψύχεται. 

 Ο χρόνος ανάμειξης , ομογενοποίησης του ελεγχόμενου δείγματος , δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 

δευτερόλεπτα , καθώς  υπερθέρμανση της μάζας  μπορεί να  αυξάνει το ρυθμό υδρόλυσης  των 

πολυφωσφορκών .   

 Θέρμανση   πλάκα-TLC  ,   τοποθέτηση   περ. 2,5 εκατοστά πάνω από την θερμαντική εστία  ώστε να 

αποφεύγεται  καταστροφή της στοιβάδας κυτταρίνης.   

 Ο ψεκασμός της πλάκας TLC,   πρέπει να γίνεται απαλή  και ομοιόμορφη νέφωση. (Έντονος ψεκασμός   

μπορεί δημιουργεί  ραβδώσεις και εμφάνιση ψευδο-κηλίδων).   
 Η πρακτικότητα της μεθόδου TLC υποστηρίζεται από   σχετική οικονομική προσιτότητα. 

Το κόστος  εφαρμογής     της μέθοδου TLC εκτιμάται   περ. στα   20 € / πλάκα / 10-12 δείγματα / 2 € 

ανα δείγμα ,συμπεριλαμβανομένων  των αντιδραστηρίων  και λοιπών  υλικών.  Στο  συνολικό κόστος θα 

πρέπει να υπολογίζεται και το γενικό λειτουργικό κόστος. 
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0 
Το περιεχόμενο του παρόντος αφορά σε  προσωπικές  σημειώσεις του συντάκτη  για προσωπική χρήση , ο οποίος δεν δεμεύεται  έναντι του αναγνώστη για την ακρίβεια 
του περιεχομένου 

 Πληροφοριακά στοιχεία  συντάκτη :  
 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ  
δρ.  Χημικός Τροφίμων  
΅Επιστημονικός – Τεχνικός  Σύμβουλος  
 

• Ιδρυτής και Διευθυντής του Γραφείου Μελετών και Συμβούλων Βιομηχανίας Τροφίμων  

              Fqt-Consulting ( www.fqt-consulting.com ) 

• Πτυχιούχος του Τμήματος Χημείας Τροφίμων.  Τεχνικό Πανεπιστήμιο Μονάχου  

• Διδάκτωρ Χημείας Τροφίμων του Τεχνικού Πανεπιστημίου Μονάχου (Dr . rer.nat. )  

 

Σήμερα  

• Μέλος της Επιτροπής  Διαιτησίας  του ΕΒΕΑ – εκρόσωπος της ΕΕΧ 

• Επιστημονικός  /  τεχνικός σύμβουλος   Επιχειρήσεων  Τροφίμων σε θέματα : 

- Ενωσιακής και Eλληνικής Νομοθεσίας Τροφίμων  

- Σχεδιασμού,  Έρευνας και Ανάπτυξης προϊόντων 

- Πνευματικής ιδιοκτησίας ( ευρεσιτεχνίες ) 

- Σχεδιασμού , Οργάνωσης και Εφαρμογής διαδικασιών ( Planning - RND- QC κλπ. ) 

- Μελέτης και επίβλεψης εφαρμογής Συστημάτων Διαχείρισης της Ασφάλειας ( HACCP ) και συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας 

- Συστημάτων   TQM   

- Οργάνωση Εργαστηρίων  Αναλυτικής   Χημείας -Τεχνολογίας και  Μικροβιολογίας      

    Τροφίμων. 

 

 Έχει διατελέσει :  

• Ερευνητής στο  Γερμανικό Ίδρυμα Ερευνών  Χημείας Τροφίμων .  

• Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος  της Εταιρείας  Έρευνας & Τεχνολογίας Τρoφίμων    

          Food Qualitec A.E   

• Μέλος    ( αναπλ. ) Συμβουλίου Πολιτικής Ελέγχου Τροφίμων  στον Ενιαίο  Φορέα  Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) 

• Μέλος του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου του Κράτους  

• Πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων  της Ένωσης Ελλήνων  Χημικών 

• Επιστημονικός συνεργάτης   Συνδέσμου  Ελληνικών  Βιομηχανιών Επεξεργασίας   Κρέατος  
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