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● Όταν οι τροφές αλλοιώνονται, πολύ συχνά αυτό οφείλεται στη δράση των βακτηρίων. Τα 

βακτήρια διασπούν τις ουσίες που απαρτίζουν τα τρόφιμα και δημιουργούνται νέες ουσίες που 

δεν είναι πλέον βρώσιμες για τον άνθρωπο. Οι μύκητες μπορούν επίσης να επιφέρουν το ίδιο 

αποτέλεσμα. 

● Επομένως, η βασική ιδέα της συντήρησης των τροφίμων είναι πάντα να φυλάσσονται σε 

κατάλληλες συνθήκες, ούτως ώστε να αποτρέπεται η προσβολή τους από βακτήρια και 

μύκητες. 

● Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής των τροφίμων όπως τα 

φρούτα, τα λαχανικά ή το κρέας. 
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

● Η κονσερβοποίηση είναι μια μέθοδος συντήρησης η οποία είναι καταλληλότερη για φρέσκα φρούτα και

λαχανικά, καθώς και για έτοιμα μαγειρεμένα πιάτα, ενώ είναι παράλληλα ένας απλός τρόπος να

παρατείνετε τη διάρκεια ζωής πολλών εποχιακών προϊόντων. Στην ιδανικότερη περίπτωση, τα τρόφιμα

τα οποία διατηρούνται κατ' αυτόν τον τρόπο μπορούν να διαρκέσουν ακόμη και για χρόνια.

● Στην κονσερβοποίηση, το φαγητό τοποθετείται σε καθαρά βάζα, τα οποία στη συνέχεια σφραγίζονται και

θερμαίνονται. Η θερμότητα δημιουργεί υπερπίεση στο βάζο, ενώ η ψύξη δημιουργεί κενό. Αυτό διατηρεί

το βάζο αεροστεγές και προστατεύει το περιεχόμενο από τα μικρόβια.

● Εάν το φαγητό ζεσταθεί μόνο για λίγο στους 60 με 90 βαθμούς, τα βακτήρια σκοτώνονται, αλλά οι

βιταμίνες και τα θρεπτικά συστατικά διατηρούνται (παστερίωση). Ωστόσο, τα τρόφιμα που συντηρούνται

με αυτόν τον τρόπο δεν διατηρούνται τόσο πολύ.
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ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗ03
● Τόσο οι μύκητες όσο κα τα βακτήρια χρειάζονται νερό για να μπορέσουν να εξαπλωθούν. Τα

περισσότερα τρόφιμα αποτελούνται σε μεγάλο βαθμό από νερό και ως εκ τούτου παρέχουν έναν

ιδανικό βιότοπο για τους οργανισμούς αυτούς. Εάν προφυλάξετε τα τρόφιμα από την υγρασία, τότε

οι οργανισμοί αυτοί δεν μπορούν πια να εξαπλωθούν.

● Όταν τα τρόφιμα στεγνώσουν στον αέρα ή σε σταθερή ζέστη στεγνώσουν ή καπνιστούν σε

σταθερή ζέστη (π.χ. σε φούρνο, μπαλκόνι, σοφίτα, πλακάκια), αποστραγγίζονται και έτσι μπορούν

να διατηρηθούν περισσότερο.

● H αποξήρανση μπορεί να αυξήσει τη διάρκεια ζωής και τη βρωσιμότητα των τροφίμων. Εφόσον η

διαδικασία αυτή ταυτίζεται με την αποφυγή αλλοίωσης των τροφίμων, είναι αξιοσημείωτο να

αναφερθεί ως ένας τρόπος συντήρησης.

● Ένα παράδειγμα αυτής της διαδικασίας είναι τα αποξηραμένα μούρα τα οποία έχουν μεγαλύτερη

διάρκεια ζωής απ’ ό,τι τα φρέσκα. Σε πολλές περιπτώσεις, μπορείτε να προσθέσετε νερό στα

αποξηραμένα φρούτα, όπως τα μούρα στην προκειμένη περίπτωση, για ενυδάτωση ούτως ώστε

να επανακτήσουν πολλές από τις αρχικές τους ιδιότητες.



ΤΟΥΡΣΟΠΟΙΗΣΗ04
● Η τουρσοποίηση είναι μια διαδικασία συντήρησης των τροφίμων σε ένα υγρό – συνήθως ξύδι, λάδι

ή αλκοόλ.

● Η τουρσοποίηση λειτουργεί καλύτερα με φρούτα, βότανα και λαχανικά.

● Η τουρσοποίηση μπορεί να γίνει με αγγούρια καθώς και με άλλα σκληρά λαχανικά όπως τα

φασόλια, καρότα, κουνουπίδι, κρεμμύδια, πιπεριές, κολοκύθα ή παντζάρια.

● Τα λαχανικά δεν πρέπει να έχουν φυσικές φθορές ή αποχρωματισμό. Μπορείτε να τα

προετοιμάστε καλύτερα καθαρίζοντας και κόβοντάς τα σε κομμάτια. Τα αγγούρια μπορούν να

μείνουν λίγες ώρες πασπαλισμένα με αλάτι πριν τη διαδικασία της τουρσοποίησης.

● Η τουρσοποίηση σε λάδι δεν είναι τόσο αποτελεσματική όσο η τουρσοποίηση με ξύδι, γιατί το λάδι

δεν συντηρείται εξίσου αποτελεσματικά όσο το ξύδι, αλλά μπορεί να παρέχει προστασία από τους

μικροοργανισμούς. Επομένως, η τουρσοποίηση λειτουργεί καλύτερα στην περίπτωση τροφίμων

που έχετε προηγουμένως συντηρήσει με κάποιον άλλο τρόπο όπως, για παράδειγμα, μέσω

αποξήρανσης, βρασίματος ή τηγανίσματος.



ΚΑΡΑΜΕΛΟΠΟΙΗΣΗ05
● Με τη μέθοδο συντήρησης αυτή, η περιεκτικότητα του φρούτου σε ζάχαρη αυξάνεται τουλάχιστον

κατά 70% και η περιεκτικότητα σε νερό μειώνεται.

● Περιχύνοντας ένα φρούτο με χλιαρό διάλυμα ζάχαρης 500 γραμμαρίων ανά λίτρο νερού, αυτό

αρχίζει να γλυκαίνει έντονα ενόσω το νερό αποστραγγίζεται μέσω ωσμωτικών διαδικασιών.

● Μετά από μια μέρα, το διάλυμα ξαναβράζεται προσθέτοντας κι άλλη ζάχαρη και περιχύνεται

χλιαρό πάνω από τα στραγγισμένα φρούτα. Αυτό επαναλαμβάνεται πολλές φορές για να

σχηματιστεί μια κρούστα ζάχαρης.

● Στη συνέχεια, τα φρούτα αφήνονται να στεγνώσουν καλά και αφού τα καλύψετε με μια στρώση

από ζάχαρη, τότε τα αποθηκεύετε σε ζαχαρωμένη μορφή.

● Για να διευκολυνθεί η διαδικασία αποστράγγισης, μπορείτε να τρυπήσετε τα φρούτα πολλές φορές

με μια βελόνα ή να τα κόψετε σε φέτες.



ΖΥΜΩΣΗ06
● Στη ζύμωση λαχανικών και φρούτων χρησιμοποιούνται βακτήρια γαλακτικού και

οξικού οξέος και ζυμομύκητες.

● Αυτά διασπούν τα συστατικά των τροφίμων (π.χ. τα σάκχαρα όπως τη γλυκόζη)

και τα μετατρέπουν σε άλλα συστατικά (π.χ. οργανικά οξέα, αέρια ή αλκοόλη). Η

ζύμωση βοηθά στη συντήρησή τους, διευκολύνει την πέψη και δίνει παράλληλα

στο φαγητό άρωμα, υφή και μια ιδιαίτερη γεύση.

● Με τη διαδικασία της ζύμωσης μπορούμε να μετατρέψουμε μη βρώσιμα τρόφιμα

σε βρώσιμα. Οι επιτραπέζιες ελιές, για παράδειγμα, πρέπει να ζυμωθούν για να

αφαιρεθούν οι φαινολικές τους ενώσεις, στις οποίες οφείλεται και η πικρή τους

γεύση.
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