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ΑΡΥΔ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΔΠΑ.Λ. 

ΟΜΑΓΑ Α΄ 15/06/2017 ΑΠΑΝΣΗΔΙ 

ΘΔΜΑ Α 

Α1. 

a. Σσζηό 

b. Λάζνο 

c. Λάζνο 

d. Σσζηό 

e. Λάζνο 

Α2. 

1. ε 

2. γ 

3. α 

4. β 

5. ζη 

ΘΔΜΑ Β 

Β1. 

Επκώζεηο είλαη όιεο νη δξάζεηο ησλ σθέιηκσλ κηθξννξγαληζκώλ όπνπ παξάγνληαη νπζίεο νη νπνίεο 

παξεκπνδίδνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ αλεπηζύκεησλ κηθξννξγαληζκώλ, ζπκβάιινληαο ζηε ζπληήξεζε ησλ 

ηξνθίκσλ. Παξαδείγκαηα αιθννιηθήο δύκσζεο είλαη ε αιθννιηθή δύκσζε (θξαζί), ε νμηθή δύκσζε (μύδη) 

θαη ε νμπγαιαθηηθή δύκσζε (γηανύξηη).Γύν από ηνπο παξάγνληεο ειέγρνπ ησλ δπκώζεσλ είλαη ε παξνπζία 

ή κε νμπγόλνπ θαη ε νμύηεηα ηνπ ππνζηξώκαηνο. 

Β2. 

Οη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ην κέγεζνο ηεο ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο είλαη: 

1. Ζ θύζε ηνπ πξνηόληνο 
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2. Τν είδνο θαη ε ζεξκναλζεθηηθόηεηα ησλ κηθξνβίσλ πνπ πξέπεη λα θαηαζηξαθνύλ 

3. Ο ρξόλνο θαη νη ζπλζήθεο ζπληήξεζεο ηνπ πξνηόληνο 

Β3. 

Οη ηύπνη ηνπ παξζέλνπ ειαηνιάδνπ θαηάιιεινπ γηα θαηαλάισζε είλαη: 

1. Παξζέλν ειαηόιαδν εμαηξεηηθό ή έμηξα 

2. Παξζέλν ειαηόιαδν εθιεθηό ή θίλν 

3. Παξζέλν ειαηόιαδν εκηθίλν ή θαλνληθό 

ΘΔΜΑ Γ 

Γ1. 

Πέληε από ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ζα πξέπεη λα πιεξεί ην ςπθηηθό πγξό είλαη: 

1. Να κελ είλαη ηνμηθό 

2. Να είλαη άγεπζην θαη άνζκν 

3. Να κελ εηζέξρεηαη κέζα ζην πξνηόλ 

4. Να κελ αληηδξά κε ηα ζπζηαηηθά ηνπ 

5. Να έρεη κηθξό ημώδεο 

Γ2. 

Οη κέζνδνη πξόιεςεο από πξνζβνιέο εληόκσλ ζε πξνηόληα πνπ δηαηεξνύληαη ζε απνζήθεο γηα κεγάιν 

ρξνληθό δηάζηεκα πεξηιακβάλνπλ: 

1. Καζαξηζκόο θαη απνιύκαλζε ησλ απνζεθώλ πξηλ ην γέκηζκα ηνπο 

2. Δμαζθάιηζε ζπλζεθώλ ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο αζθαινύο απνζήθεπζεο 

3. Γηαηήξεζε ησλ πξνηόλησλ ζε ειεγρόκελεο αηκόζθαηξεο 

Γ3. 

Οη παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ αιινίσζε ηνπ ειαηνιάδνπ ζην ειαηνπξγείν είλαη: 

1. Τν νμπγόλν κε ην νπνίν έξρεηαη ζε επαθή ε ειαηνδύκε θαη ην ειαηόιαδν 

2. Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ 

3. Ο ζίδεξνο ησλ κεηαιιηθώλ επηθαλεηώλ ησλ κεραλεκάησλ 

ΘΔΜΑ Γ 

Γ1. 

a. Τν ρξώκα ηνπ θξέαηνο είλαη πην ζθνύξν ζηε ζπζθεπαζία κε θελό, ιόγσ ηεο απνπζίαο νμπγόλνπ. 

b. Σηε ζπζθεπαζία ζε ηξνπνπνηεκέλε αηκόζθαηξα ρξεζηκνπνηείηαη κίγκα αεξίσλ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα,αδώηνπ θαη νμπγόλνπ. Τν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη ην άδσην παξεκπνδίδνπλ ηελ 

αλάπηπμε ησλ βαθηεξίσλ ελώ ην νμπγόλν ζπληειεί ζηε δηαηήξεζε ηνπ θόθθηλνπ ρξώκαηνο ηνπ 

λσπνύ θξέηανο. 
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Γ2. 

a. Ζ πεθηίλε σο πνιπζαθραξίηεο έρεη ηελ ηδηόηεηα λα δεζκεύεη κεγάιεο πνζόηεηεο λεξνύ, 

ζπκβάιινληαο καδί κεηα ζάθραξα ζηελ πνιύ ρακειή ελεξγόηεηα ηνπ λεξνύ, γεγνλόο πνπ 

παρεμποδίζει ηελ αλάπηπμε ησλ πεξηζζνηέξσλ κηθξννξγαληζκώλ. Τν θηηξηθό νμύ, κεηώλεη ην pH κε 

απνηέιεζκα λα παξεκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε ησλ κηθξννξγαληζκώλ. 

b. Με ην βξαζκό, θαηαζηξέθνληαη νη πεξηζζόηεξνη κηξννξγαληζκνί θαη απηνί πνπ επηβηώλνπλ δε 

κπνξνύλ λα αλαπηπρζνύλ ινγσ ησλ άιισλ παξαγόλησλ πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο, 

ζπκππθλώλεηαη ην πξνηόλ θαη βειηηώλνληαη ηα νξγαλνιεπηηθάηνπ ραξαθηεξηζηηθά. 

c. Ζ εηηθέηα πέξα από ηα ζπζηαηηθά ηνπ πξνηόληνο πεξηιακβάλεη θαη: 

1. Τε ηαπηόηεηα ηνπ ηξνθίκνπ 

2. Τν όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή 

3. Τν θαζαξό βάξνο ή ηνλ όγθν ηνπ ηξνθίκνπ 

d. Κάζε πξνηόλ έρεη ελα θσδηθό γξακκήο  παξαγσγήο πάλσ ζε θάζε ζπζθεπαζία. Σε πεξίπησζε 

αλάθιεζεο θάπνηαο παξηίδαο ε θσδηθνπνίεζε απηή, βνεζά ζην εληνπηζκό ηεο πξνβιεκαηηθήο 

παξηίδαο θαη ηελ απόζπξζε ηεο. 

 

τολιαζμός θεμάηων: Τα ζέκαηα ήηαλ απαηηεηηθά, γηα πνιύ θαιά δηαβαζκέλνπο καζεηέο. 
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