
Η ολιστική επεξεργασία των τροφίμων,  

διαχρονικός στόχος μελέτης  

των επιστημόνων 

Ισχύει το…. Όσο πέρυσι και καλύτερα;  

Συγγραφέας του βιβλίου: «Τι τρώμε; Ένας επιστήμονας στην κουζίνα μας». 
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Κώστας Φασσέας, Βιολόγος 
Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 



Ακούμε καθημερινά….. δεν είναι όμως, όπως 
παλιά!  
 
Αν το πιστεύαμε αυτό, τότε όλοι εμείς οι 
επιστήμονες που ασχολούμαστε με τα 
τρόφιμα, από την πρωτογενή παραγωγή 
μέχρι την κατανάλωση, θα πρέπει να είμαστε 
απατεώνες και οι πιο φιλότιμοι θα πρέπει να 
παραιτηθούμε από τις θέσεις μας ή να μας 
κλείσουν φυλακή. 
 
Για να δούμε όμως πως ήτανε παλιά και για πόσο παλιά 
μιλάμε; 
 
 



Για να δούμε τι γινότανε με τα κρέατα…… 

Η φωτογραφία αυτή από τη δεκαετία του ‘50, μας λέει πολλά, κυρίως για την καθαριότητα 
και την υγιεινή των τροφίμων 



Τι σημαίνει επεξεργασία ή μεταποίηση 
των τροφίμων 

Ιστορικά δεδομένα 

 Ο άνθρωπος πριν από  πολλά χρόνια χρόνια κατανάλωνε τα τρόφιμα όπως 
τα έπαιρνε από τη φύση, όπως και όλα τα ζώα. 

 Το μαγείρεμα της τροφής, που είναι από τις πρώτες μεθόδους επεξεργασίας  
των τροφίμων, υπολογίζεται ότι ξεκίνησε περίπου  πριν  από 1.8 μέχρι 2.3 
εκατομμύρια  χρόνια. 

 Το  πρώτο μαγειρικό σκεύος με το όνομα  “hearth” που σήμερα θα λέγαμε 
μια πλατιά πέτρα μπροστά στην εστία, οι ανθρωπολόγοι  υπολογίζουν ότι 
χρησιμοποιήθηκε πριν από 250.000 χρόνια. 

 Σύμφωνα με τους ανθρωπολόγους η κατανάλωση ψημένων τροφών είναι 
υπεύθυνη για την ανάπτυξη του ανθρώπινου εγκέφαλου και την εξέλιξή 
του από Homo erectus σε Homo sapiens. 

 (μια απάντηση στο «κίνημα της ωμοφαγίας»)! 



Οι παραδοσιακοί τρόποι επεξεργασίας 

  Η θέρμανση, με διάφορους τρόπους  (ψήσιμο ή               
 γενικά το μαγείρεμα) 

  Το πάστωμα (κρέας, ψάρια) 

  Το κάπνισμα ή συνδυασμός του με πάστωμα 

  Η αποξήρανση (σταφίδες, σύκα, κλπ) 

  Η ψύξη – κατάψυξη (ο κ. Birdseye και τα ψυγεία) 

  Οι ζυμώσεις (γιαούρτι, τουρσιά, μπύρα, κρασί κλπ) 

  Τα αλλαντικά (ζυμώσεις, στέγνωμα, κάπνισμα) 

  Τα τυριά (ζυμώσεις με φυσικά ένζυμα και μικροοργανισμούς) 

  Η χρήση μπαχαρικών (συντηρητικά, αντιοξειδωτικά) 

 



Οι μέθοδοι εφαρμόζονταν εμπειρικά χωρίς να είναι σε 
θέση να εξηγήσουν τους λόγους που έκαναν αυτά τα 
τρόφιμα να διατηρούνται για μεγαλύτερα χρονικά 
διαστήματα. 

Φυσικά δεν γνωρίζανε τίποτα σχετικά με 
μικροοργανισμούς και αιτίες ασθενειών. 

Οι Επιστήμες καθώς αναπτυσσόντουσαν άρχισαν να 
εξηγούν αυτές τις φυσικές διεργασίες και στη συνέχεια να 
παρεμβαίνουν. 

 



Οι επιστήμες στη βελτίωση των παραδοσιακών 
μεθόδων συντήρησης.  

 
 Ψυγεία – καταψύκτες (Φυσική, Χημεία, Μηχανολογία) 

 Η τεχνητή ψύξη έχει επιτευχθεί από το 1750 ενώ 1834 

κατασκευάστηκε η πρώτη μηχανή ψύξης.  Τα οικιακά ψυγεία 

κατασκευάστηκαν το 1913 ενώ μετά το 1940 τα οικιακά ψυγεία 

μπορούσαν να φτιάξουν παγάκια. Αυτά στις ΗΠΑ.  Στην Ευρώπη, 

κυρίως λόγω του πολέμου, τα οικιακά ψυγεία αν και 

πρωτοκατασκευάστηκαν το 1926, διαδόθηκαν με τα τη δεκαετία του 

‘50. 

 Μέθοδοι αποστείρωσης – παστερίωσης – αποξήρανσης – ζυμώσεις 

κλπ. (Βιολογία, Μικροβιολογία) 

 

Σύγχρονη μονάδα συνεχούς 
 παστερίωσης παγωτού 



Μερικές εικόνες για να κάνουμε μια σύγκριση 1960 - σήμερα 



Οι επιστήμες που εμπλέκονται είναι αρκετές: 

 
 Η Βιολογία με πάρα πολλούς κλάδους 

 Η Γεωπονία με πάρα πολλούς κλάδους 

 Η Χημεία (γενικά η χημεία, αλλά ειδικότερα η χημεία τροφίμων) 

 Η Φυσική 

 Η τεχνολογία τροφίμων 

 Η Ιατρική με πάρα πολλούς κλάδους (κυρίως για τις ασθένειες που 
προκαλούν τα χαλασμένα ή μολυσμένα τρόφιμα και τις αλλεργικές 
αντιδράσεις) 

 Η Διατροφολογία, με συμβουλευτικό ρόλο στη διτροφή του ανθρώπου με 
συγκεκριμένο πρόβλημα. 

Και βέβαια οι επιστήμες που επηρεάζουν σε πολύ μεγάλο 
βαθμό τη διατροφή μας είναι: 

 Οι Οικονομικές επιστήμες και 

 Οι Πολιτικές επιστήμες 

 



Σε τι ωφέλησαν και σε το ωφελούν 
οι επιστήμες στην επεξεργασία των 

τροφίμων.  



Σε τι σκοπεύουν οι σχετικές επιστήμες σήμερα; 

 Στη βελτίωση των τροφίμων από διατροφικής πλευράς, υγιεινής, 
ασφάλειας αλλά και εμφάνισης 

 Στην αύξηση της παραγωγής 

 Στη δημιουργία «νέων» ειδών διατροφής. Ο κόσμος ζητάει 
πάντα κάτι καινούργιο 

 Στον ποιοτικό έλεγχο των τροφίμων 

 Στη συντήρηση των τροφίμων 

 Στην προστασία του περιβάλλοντος 

  Στον πιο σωστό τρόπο μαγειρέματος ή άλλης επεξεργασίας, σε 
σχέση με τους παραδοσιακούς 



Την προστασία των καταναλωτών από: 
 Τη χρήση χημικών ουσιών βλαβερών για τον άνθρωπο 

και το περιβάλλον 

Χημικές ουσίες έχουν χρησιμοποιηθεί για πάρα πολλά χρόνια για 
την προστασία των φυτών από ασθένειες.  Τα τελευταία όμως 
χρόνια αυτές έχουν γίνει λιγότερο τοξικές και πιο 
αποτελεσματικές.  Το ίδιο και τα λιπάσματα. 

 Τη νοθεία των τροφίμων 

Είναι μια πολύ παλιά ιστορία που έφτασε στο απροχώρητο γύρω 
στο 1850, όταν στη Μ. Βρετανία ανάθεσαν στο χημικό Arthur 
Hassall να επινοήσει μεθόδους ανάλυσης και ελέγχου. Έτσι 
έγινε η πρώτη νομοθεσία σον κόσμο για τα τρόφιμα το 1860 και 
πολύ αργότερα και ο δικός μας «Κώδικας Τροφίμων και Ποτών» 
γνωστός διεθνώς και ως Codex Alimentarius 

 Την κερδοσκοπία γενικά. 

Έχει φυσικά σχέση και με τα πιο πάνω. 

 



Μερικά παραδείγματα 

Τα τυριά και κυρίως η φέτα 

Τα γαλακτοκομικά (γιαούρτια, παγωτά, επιδόρπια 
κλπ) 

Τα κρασιά 

Τα διάφορα ψωμιά και αρτοσκευάσματα 

Τα έτοιμα συσκευασμένα φαγητά 

Οι κονσέρβες 

 

 



Οι αντιδράσεις 

 Δυστυχώς στα μέτρα αυτά αντιδράσανε αρκετοί λόγω του ότι θίχτηκαν 
συμφέροντα. 

 Αυστηροί έλεγχοι σε όλα τα στάδια παραγωγής, επεξεργασίας και διάθεσης 
(κανονισμοι ISO 22000 κλπ) 

 Δημιουργήθηκαν οργανισμοί ελέγχου όπως ο ΕΦΕΤ που δεν άρεσαν σε 
πολλούς 

 Ξεκίνησε παραπληροφόρηση για τα Ε, και τα διάφορα συντηρητικά, 
χρωστικές, ενισχυτικά γεύσης κλπ. 

 

Οι αντιδράσεις δεν ήταν πάντα άδικες και πολλές φορές ήχαν αποτέλεσμα τον 
περαιτέρω και αυστηρότερο έλεγχο και τη λήψη μέτρων 



Η επιστήμη της μαγειρικής 

 Υπάρχουν πολλοί επιστημονικοί κλάδοι που ασχολούνται με τα τρόφιμα ενώ 
βέβαια υπάρχουν και Πανεπιστημιακά Τμήματα με αντικείμενο την Τεχνολογία 
των τροφίμων 

 Στα τμήματα αυτά μελετούν περισσότερο την ασφάλεια, μικροβιολογία, 
συντήρηση, χημεία, μηχανική και φυσική των τροφίμων για τη βιομηχανία 
τροφίμων. 

 Το 1992 ξεκίνησε ένα «κίνημα» με το όνομα Μοριακή Γαστρονομία (Molecular 
Gastronomy), αν και δεν είναι επίσημα αναγνωρισμένη επιστήμη, ασχολείται 
με τη μελέτη των χημικών διαδικασιών – αντιδράσεων κατά το μαγείρεμα στο 
σπίτι και το εστιατόριο. 

 Ήτανε μια ιδέα του Βρετανού φυσικού  Nicholas Kurti (πέθανε το 1998) και 
του Βέλγου χημικού Hervé This.  

 Ο Hervé This, έγραψε το βιβλίο «Μοριακή Γαστρονομία» το οποίο 
μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες (και στα Ελληνικά) και προκάλεσε έναν 
πανικό στους μαγείρους και ζαχαροπλάστες.  



 Για την προστασία των καταναλωτών από την κατανάλωση 
ακατάλληλων και επικίνδυνων τροφίμων. 

 Έχει «περάσει» το σύνθημα: ότι φυτικό είναι καλό! 

 Ας μην ξεχνάμε ότι τα πιο ισχυρά δηλητήρια που υπάρχουν στη 
φύση παράγονται από τα φυτά, και αυτό γιατί τα φυτά είναι 
ακίνητα. 

 Παραδείγματα: αμυγδαλίνη, διάφορα αλκαλοειδή, η στρυχνίνη, η 
ατροπίνη, το όπιο, και πολλά άλλα. 

 Μια πολύ συνηθισμένη περίπτωση δηλητηρίασης είναι από 
κατανάλωση διαβολόχορτου (στρμώνιο) συνήθως μαζί με βλίτα, με 
συνήθως θανατηφόρες συνέπειες. 

 

Προσοχή στα βότανα και τις βοτανοθεραπείες, έχουν κάποιες 

ιαματικές ιδιότητες αλλά δεν υπάρχουν καθορισμένες δώσεις. 

Η παρέμβαση των επιστημών γίνεται για πολλούς λόγους 



Η Μοριακή Γαστρονομία 
 Δυστυχώς, υπήρξε και συνεχίζει να υπάρχει εκμετάλλευση 

του όρου. 

 Ακούμε για εστιατόρια «Μοριακής Μαγειρικής» και 
«Μοριακές Συνταγές», μαγείρους που γνωρίζουν μοριακή 
μαγειρική κλπ. 

 Ο κλάδος αυτός της επιστήμης απευθύνεται σε ανθρώπους 
που γνωρίζουν την επιστήμη της Φυσικοχημείας και δίνει 
εξηγήσεις σε διάφορες ήδη γνωστές τεχνικές της 
μαγειρικής, ενώ έχει δώσει και κάποιες ιδέες για καλύτερο 
αποτέλεσμα στην επεξεργασία των τροφίμων. 

 Ένα παράδειγμα είναι και η τεχνική «Sous-vide» που 
σήμερα χρησιμοποιείται πολύ σε εστιατόρια αλλά και 
σπίτια, στην οποία χρησιμοποιείται μια συσκευή που εδώ 
και δεκαετίες χρησιμοποιείται στα Βιολογικά και βιοχημικά 
εργαστήρια, το «υδατόλουτρο».  

 Έτσι και ο πιο ατζαμής μάγειρας μπορεί να τρώει πάντα 
τέλεια ψημένη τη μπριζόλα του. 



Ακόμα μας εξηγεί ή μας δείχνει 
πως μπορούμε να «παίξουμε» με 
τα διάφορα τρόφιμα για να 
αποκτήσουν συγκεκριμένες 
ιδιότητες, κυρίως ως προς τη 
γεύση, το χρώμα, την υφή κλπ. 
 
Παράδειγμα είναι, πώς μπορεί το 
βρασμένο μωβ μπρόκολο να 
ξαναγίνει μωβ και το πράσινο να 
διατηρήσει το φυσικό του χρώμα 
(το ίδιο γίνεται με τα χόρτα) και 
να μη γίνει καφεπράσινο (χακί). 



Ένα  φαινόμενο της εποχής μας 

• Υπάρχει έντονη παραπληροφόρηση για τα πάντα 
συμπεριλαμβανομένων και των τροφίμων. 
 

• Η παραπληροφόρηση γίνεται όχι μόνο από άσχετους 
κερδοσκόπους αλλά και από ασυνείδητους ή 
«αδιάβαστους» επιστήμονες με μοναδικό σκοπό το 
κέρδος ή τον εντυπωσιασμό και την πρόκληση 
πανικού. 



Μερικά παραδείγματα όπου οι επιστημονική 
άποψη δεν ακούγεται 
 Παρουσιάζονται ως συνώνυμοι οι «μεταλλαγμένοι» και οι «γενετικά 

τροποποιημένοι οργανισμοί».  Το σχολικό βιβλίο της Βιολογίας εξηγεί 
θαυμάσια τη διαφορά. 

 Ήδη από την αρχαιότητα, από την εποχή του Θεόφραστου (μαθητή του 
Αριστοτέλη), οι άνθρωποι γνώριζαν πώς να διασταυρώνουν οργανισμούς και 
να βελτιώνουν τις ποικιλίες. 

 Τι συμβαίνει με τα Ε; Κάπου ξεχάστηκαν.  Είναι πράγματι βλαβερά; 

 Είναι η ζάχαρη καρκινογόνος; 

 Είναι το κόκκινο κρέας κακό για την υγεία; 

 Γιατί ακόμα και διεθνείς οργανισμοί αργοπορούν να απαγορεύσουν ουσίες 
όπως το φοινικέλαιο; 

 Τι γνωρίζει ο κόσμος για τη μαργαρίνη που την τρώει για πάνω από 100 
χρόνια; Πολύς κόσμος ακόμα νομίζει ότι η μαργαρίνη είναι ένα υγιεινό 
βούτυρο. 

 Τι συμβαίνει με τα σπορέλαια που σχεδόν όλα τα εισάγουμε, όταν παράγουμε 
το καλύτερο λάδι στον κόσμο, που όμως κυκλοφορεί σαν Ιταλικό;  



Τι κάνουμε; 
• Ένας απλός τρόπος για να αμυνθούμε είναι να 

βεβαιωνόμαστε για το ποιόν του πληροφοριοδότη 
και να μην διαδίδουμε ή κάνουμε Like σε 
εντυπωσιακές «ειδήσεις» μέσω των κοινωνικών 
δικτύων. 

• Παίρνουμε πληροφορίες ΜΟΝΟ από αξιόπιστες 
πηγές και ενυπόγραφες αναφορές 

• Ελέγχουμε το βιογραφικό του υπογράφοντος 
 

Όλα αυτά υπάρχουν στο διαδίκτυο 
 

 



Σήμερα απολαμβάνουμε μεγάλη αφθονία και ποικιλία σε όλες 
τις κατηγορίες τροφίμων. 
 
Η ποιότητα των τροφίμων είναι ασύγκριτα καλύτερη. 
 
Η υγιεινή των τροφίμων σήμερα είναι ασύγκριτα καλύτερη. 
 
Υπάρχει έλεγχος. Ίσως όχι πάντα, αλλά υπάρχει. 
 
Το μεγάλο πρόβλημα είναι η εσκεμμένη   παραπληροφόρησή 
για κερδοσκοπικούς λόγους. 
 



Η επιστήμη και η αλήθεια κερδίζουν έδαφος. 
Έχουν αρχίσει να καταρρίπτονται οι μύθοι: 
 Της μαργαρίνης ως υγιεινή διατροφή 

 Έχετε προσέξει τη στροφή προς το ελαιόλαδο και το αγνό βούτυρο; 

 Έχετε προσέξει τις αλλαγές περί γλουτένης 

 Κάπου ξεχάστηκε και εκείνη η ζιά  

 Σύντομα ελπίζω να είναι παρελθόν και τα προϊόντα με κολλαγόνο και 
υαλουρονικό. 

 Οι αλκαλικές δίαιτες (η πιο βλακώδης δίαιτα που έχω ακούσει!) 

 Ο βιγκανισμός (ένα κίνημα για την προώθηση των συμπληρωμάτων 
διατροφής) 

 Τα χαμηλά σε λιπαρά προϊόντα 

 Οι γλυκαντικές ουσίες (έχει αποδειχθεί ότι παχαίνουν περισσότερο) 

 Τα «μαγικά» τσάγια και οι καφέδες αδυνατίσματος (πρόκειται για απάτη) 

 Τα πολυβιταμινούχα σκευάσματα (οι βιταμίνες δεν έχουν ενέργεια) 

 Και πολλά πολλά άλλα…. 



Σας ευχαριστώ 


