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Είναι μζλοσ …..

 Σου ΕΒΣ (φνδεςμοσ Ελληνικών Βιομηχανιών Σροφίμων )

και τησ

 Ευρωπαϊκήσ Ομοςπονδίασ Εταιρειών Ειδικήσ Διατροφήσ  



Είναι αρχή του ςυνδζςμου να …
 Υποστερίδουκε ηνλ κετρηθό 

ζειασκό σο ηελ πξώηε θαη 
κνλαδηθή δηαηξνθή ησλ βξεθώλ 

 Αλαγλωρίδουκε ηελ ζεκαληηθή 
ζπκβνιή ηνπ κεηξηθνύ ζειαζκνύ 
ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ θαζνιηθή 
πγεία ησλ βξεθώλ 

 Θεωρούκε όηη ν κεηξηθόο 
ζειαζκόο είλαη ν ηδαληθόο ηξόπνο 
δηαηξνθήο πνπ επεξεάδεη ζεκαληηθά 
θαη ζεηηθά ηελ κεηέπεηηα πγεία θαη 
θπζηθή θαηάζηαζε ησλ βξεθώλ 

 Σεβόκαστε θαη ευαρκόδουκε ηνλ 
δηεζλή θώδηθα εκπνξίαο 
ππνθαηάζηαησλ ηνπ κεηξηθνύ 
γάιαθηνο έηζη όπσο απηόο 
απνηππώλεηαη ζηελ λνκνζεζία ηεο 
Επξσπατθήο έλσζεο. 



Πωσ;
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κοπορ ηηρ παπαγυγικηρ

διαδικαζιαρ

Η παπαγυγη ενόρ πποφονηορ πος θα καλςπηει

ηιρ αναγκερ ηυν καηαναλυηυν ηος:

 Γιαηποθικερ

 Αζθαλειαρ

 Ππακηικερ & λειηοςπγικερ

 Οπγανοληηικυν σαπακηηπιζηικυν.



Η μεπιμνα καηά ηην παπαγυγικη

διαδικαζια

 Διαςφαλιςη τησ αςφαλειασ.

 Ενςωματωςη & διατηρηςη των θρεπτικων
ςυςτατικων.

 Δημιουργια ςυγκεκριμενων λειτουργικων & 
οργανοληπτικων ςυςτατικων.

 Πιςτη τηρηςη των απαιτηςεων τησ νομοθεςιασ.

 Ενεργειακο αποτυπωμα.

 Περιβαλλοντικη επιβαρυνςη.



Παπαγυγικη διαδικαζια



Μεθοδοι αναμιξηρ

ΤΓΡΗ ΑΝΑΜΙΞΗ ΞΗΡΑ ΑΝΑΜΙΞΗ

Γιαλςηόηηηα  

Μέγεθορ ζυμαηιδίυν  

Γιακπιηικόηηηα ζυμαηιδίυν  

Φπώμα ζκόνηρ   (λευκο)

Ομοιογένεια  

Σηαθεπόηηηα 

αποηελεζμάηυν

 

Δνηάζευρ κεθαλαίος  

Μικποβιολογικοί κίνδςνοι  

Δνεπγοβοπορ  

Θεπμική επεξεπγαζία  

Δξάπηιζη από ηιρ Α’ ύλερ  



Πποβλήμαηα ανάμιξηρ

• Πποζθηκη ηηρ ζκονηρ ζιγα- ζιγα

• Τα ζςμβαηικα ζςζηημαηα αναμιξηρ εσει μικπη διαημηζη

• Μεγαλορ σπονορ αναμιξηρ

• Υπεπβολικη αναδεςζη οδηγει ζε αθπιζμο

• Δναποθεζη ςγπηρ ζκονηρ ζηα ηοισυμαηα μικποβιακορ

κινδςνορ

• Ζ αναμιξη ζε ςτηλοηεπερ θεπμοκπαζιερ αποηελει κινδςνο

αναπηςξηρ μικποβιυν



Παπαγυγική διαδικαζία 



Βαζικα ζηαδια ηηρ επεξεπγαζιαρ
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ΙΟΔΤΝΑΜΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΕ ΠΑΣΕΡΙΩΗ

Θεπμοκπαζία Υπόνορ

62,8C 30 min

71,7C 15 sec

88,3C 1 sec

90C 0,5 sec

93,8C 0,1 sec

96,2C 0,05 sec

100C 0,01 sec



Θεπμικη επεξεπγαζια με εγσςζη

αημος (Steam infusion)



ΞΗΡΑΝΣΗΡΑ δια τεκαζμος
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Ξήπανζη
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ΑΚΡΟΦΤΙΑ ΦΔΚΑΜΟΤ
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Γιαδικαζια ζςζζυμαηυζηρ ζυμαηιδιυν
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Ποιοηικορ ελεγσορ ζε διαθοπα ζηαδια

επεξεπγαζιαρ
Ππυηερ ςλερ

Δλεγσοι καηά ηη παπαγυγη

Δλεγσοι απελεςθεπυζηρ

πποφονηορ

Πεπιβαλλονηικοι ελεγσοι



Γιάθοπερ Α’ ςλερ με ιδιαίηεποςρ ποιοηικούρ 
ελέγσοςρ.

Γαλα (βαςικεσ πρωτεσ υλεσ)
Νωπογαλα, Οροσ γαλακτοσ

Υγρα ςυςυατικα
Φυτικα ελαια, , ςιροπι

Άλλεσ πρωτεσ υλεσ, οπωσ
Βιταμινεσ Ιχνοςτοιχεια, Προβιοτικα, 
Μεταλα, Πρωτεινεσ ςογιασ, 
ιχθυελαια, φυτικα ςυςτατικα, 
λακτοζη, Υδατανθρακεσ



Μικποβιολογικοι ελεγσοι καηά ηην 
παπαγυγη

- Σεκεηα
δεηγκαηνιεςηαο

- Μηθξνβηνινγηθε
δεηγκαηνιεςηα γηα 
απειεπζεξσζε

Μηθξνβηνινγηθεο
παξακεηξνη
απειεπζεξσζεο:
- Bacillus Cereus
- Enterobacteriaceae
- Total Plate Count 
- Salmonella
- SRC
- Cronobacter
- S. aureus
- Ζπκεο
- Μπθεηεο



Φςζικοσημικοί έλεγσοι καηά ηην 
επεξεπγαζία

Φπζηθνρεκηθεο αλαιπζεηο
ζεκεηα δεηγκαηνιεςηαο

Φπζηθνρεκηθεο αλαιπζεηο
ζεκεηα δεηγκαηνιεςηαο γηα 
απειεπζεξσζε πξντόληνο ηεο 
παξαρζεηζαο βαζεο. 

Παλσ από 20 θπζηθνρεκηθεο
αλαιπζεηο απειεπζεξσζεο
ηειηθνπ πξντνληνο. 

 pH
 Υγξαζηα
 Σηαζεξνηεηα Πξσηεηλεο (Oudeman test)
 Ππθλνηεηα (Bulk density)
 Ληπαξα
 Δηεζήκαηα
 Βηηακηλε C
 Χξσκα



Διδικέρ βπεθικέρ πποδιαγπαθέρ

 Βαπεα μεηαλλα (Pb, Cd, etc.)

 Μςκοηοξινερ

 Τπολειμμαηικέρ οςζιερ

 Μεηαναζηεςηικερ οςζιερ:

 PCDDs, PCDSFs, διοξινερ, PCBs, etc.

 PAH (benzopyrene, fluoranthene, etc.)

 Ακηινοβολια (C134+137)

 Φςηοθαπμακα (Thiabendazole,etc.)

 Ανηιβιοηικά 

 ςμπλοκα 4ζθενοςρ αμμυνιος (DDAC, BAC, etc.)

 Ξενα ζυμαηα (θιληπα, ανισνεςηερ μεηαλλυν, X-rays, etc.)



Μικποβιολογικέρ αναλύζειρ ζηο 

ηελικό πποφόν

Cronobacter Εςμερ

Salmonella Μύκηηερ

Bacillus Cereus Ολική Μεζοθιλη Φλυπίδα

Enterobacteriaceae Probiotics (όπος ςπάπσοςν)

S. Aureus



Φςζικοσημικέρ αναλύζειρ ζηο 

ηελικό πποφόν

 Βαπορ

 Σηεγανοηηηα

 Αεπια ηποποποιημενηρ αημοζθαιπαρ

 Ησνηλαζιμοηηηα



Ευχαριςτώ για την προςοχή ςασ 
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