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ΕφαρμογέςΕφαρμογές υποκατάστατωνυποκατάστατων

ζάχαρηςζάχαρης καικαι λίπουςλίπους στηνστην
αρτοποιίααρτοποιία καικαι ζαχαροπλαστικήζαχαροπλαστική

ΘΕΟΦΑΝΗΣΘΕΟΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΚαθηγητήςΚαθηγητής ΕφαρμογώνΕφαρμογών

ΤμήμαΤμήμα ΤεχνολογίαςΤεχνολογίας ΤροφίμωνΤροφίμων

ΚαρδίτσαΚαρδίτσα

ΤΕΙΤΕΙ ΘεσσαλίαςΘεσσαλίας



ΕφαρμογέςΕφαρμογές υποκατάστατωνυποκατάστατων ζάχαρηςζάχαρης καικαι

λίπουςλίπους στηνστην αρτοποιίααρτοποιία καικαι ζαχαροπλαστικήζαχαροπλαστική

 ΡόλοςΡόλος τωντων γλυκαντικώνγλυκαντικών υλώνυλών καικαι
λιπαρώνλιπαρών υλώνυλών

 ΠροτεινόμεναΠροτεινόμενα υποκατάσταταυποκατάστατα

 ΕφαρμογέςΕφαρμογές

 ΠροκλήσειςΠροκλήσεις--προβλήματαπροβλήματα



ΣκοπόςΣκοπός τηςτης χρήσηςχρήσης υποκατάστατωνυποκατάστατων
λιπώνλιπών καικαι γλυκαντικώνγλυκαντικών υλώνυλών

 ΑρτοσκευάσματαΑρτοσκευάσματα καικαι προϊόνταπροϊόντα
ζαχαροπλαστικήςζαχαροπλαστικής μεμε μειωμέναμειωμένα
λιπαράλιπαρά καικαι σάκχαρασάκχαρα

 ΜειωμένεςΜειωμένες θερμίδεςθερμίδες

 ΊδιαΊδια υφήυφή καικαι οργανοληπτικάοργανοληπτικά
χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά



ΗΗ κύριακύρια γλυκαντικήγλυκαντική ύληύλη πουπου
χρησιμοποιείταιχρησιμοποιείται είναιείναι ηη ζάχαρηζάχαρη

 ΠοιοςΠοιος είναιείναι οο ρόλοςρόλος τηςτης??

ΑλλάζειΑλλάζει τοτο άρωμαάρωμα

ΔίνειΔίνει όγκοόγκο

ΣυμβάλλειΣυμβάλλει στηστη δομήδομή καικαι στοστο σώμασώμα

ΕνισχύειΕνισχύει τοτο χρώμαχρώμα

ΥΠΑΡΧΟΥΝΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝΜΠΟΡΟΥΝ
ΝΑΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΙΣΟΥΝΥΠΟΚΑΤΑΣΤΙΣΟΥΝ ΤΗΝΤΗΝ ΖΑΧΑΡΗΖΑΧΑΡΗ??



ΙδιότητεςΙδιότητες πουπου πρέπειπρέπει νανα έχουνέχουν οιοι
γλυκαντικέςγλυκαντικές ύλεςύλες πουπου αντικαθιστούναντικαθιστούν τητη

ζάχαρηζάχαρη

 1) 1) ΝαΝα έχουνέχουν τηντην ίδιαίδια γεύσηγεύση καικαι τιςτις
λειτουργικέςλειτουργικές ιδιότητεςιδιότητες τηςτης ζάχαρηςζάχαρης

 2)  2)  ΝαΝα δίνουνδίνουν λίγεςλίγες θερμίδεςθερμίδες ενώενώ θαθα
έχουνέχουν τοντον ίδιοίδιο βαθμόβαθμό γλυκύτηταςγλυκύτητας

 3) 3) ΝαΝα μηνμην προκαλούνπροκαλούν βλάβηβλάβη στουςστους
καταναλωτέςκαταναλωτές ((ππ..χχ. . αλλεργίααλλεργία, , 
μεταλλάξειςμεταλλάξεις, , καρκινογένεσηκαρκινογένεση ήή άλλεςάλλες
τοξικέςτοξικές επιδράσειςεπιδράσεις) ) 

 5) 5) ΝαΝα μηνμην διασπώνταιδιασπώνται σεσε υψηλέςυψηλές
θερμοκρασίεςθερμοκρασίες



««ΕπίδρασηΕπίδραση διαφόρωνδιαφόρων υδροκολλοειδώνυδροκολλοειδών καικαι συστατικώνσυστατικών σταστα ποιοτικάποιοτικά
χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά προϊόντωνπροϊόντων εκλεκτήςεκλεκτής αρτοποιίαςαρτοποιίας ((κέικκέικ))»»

ΚΕΙΚΚΕΙΚ μεμε ζάχαρηζάχαρη καικαι χωρίςχωρίς ζάχαρηζάχαρη
ΚαζαντζήΚαζαντζή ΑλεξάνδραΑλεξάνδρα , , ΚαραγιαννίδουΚαραγιαννίδου ΠαναγιώταΠαναγιώτα,,

ΠΤΥΧΙΑΚΗΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014.2014.



ΟιΟι γλυκαντικέςγλυκαντικές ύλεςύλες πουπου
υποκαθιστούνυποκαθιστούν τηντην ζάχαρηζάχαρη είναιείναι
ουσίεςουσίες οιοι οποίεςοποίες μπορείμπορεί νανα είναιείναι
υδατάνθρακεςυδατάνθρακες ήή καικαι παράγωγαπαράγωγα
αυτώναυτών ((πολυαλκοόλεςπολυαλκοόλες, , ξυλιτόληξυλιτόλη, , 
σορβιτόλησορβιτόλη, , φρουκτόζηφρουκτόζη) ) ήή μημη
υδατανθρακικέςυδατανθρακικές ουσίεςουσίες ((σακχαρίνησακχαρίνη, , 
ασπαρτάμηασπαρτάμη, , κυκλαμικόκυκλαμικό, , 
ακετοσουλφαμικόακετοσουλφαμικό κάλιοκάλιο).).



 ΠολλέςΠολλές απόαπό τιςτις γλυκαντικέςγλυκαντικές ύλεςύλες δενδεν έχουνέχουν
σταθερήσταθερή χημικήχημική δομήδομή καικαι εύκολαεύκολα
μεταπίπτουνμεταπίπτουν σεσε ενώσειςενώσεις μημη γλυκιάςγλυκιάς γεύσηςγεύσης, , 
πιθανόνπιθανόν κατάκατά τηντην επεξεργασίαεπεξεργασία τωντων
τροφίμωντροφίμων μεμε αποτέλεσμααποτέλεσμα νανα παράγουνπαράγουν
πικρήπικρή γεύσηγεύση μετάμετά τητη χρήσηχρήση τουςτους. . 

 ΆλλεςΆλλες πάλιπάλι φορέςφορές δενδεν διατηρούνδιατηρούν τητη γλυκιάγλυκιά
τουςτους γεύσηγεύση ότανόταν συνυπάρχουνσυνυπάρχουν μεμε άλλαάλλα
σάκχαρασάκχαρα ήή άλλαάλλα συστατικάσυστατικά τωντων προϊόντωνπροϊόντων
αρτοποιίαςαρτοποιίας καικαι ζαχαροπλαστικήςζαχαροπλαστικής. . 



 ΤέτοιεςΤέτοιες ουσίεςουσίες είναιείναι ηη μαννιτόλημαννιτόλη, , ηη
μαλτιτόλημαλτιτόλη καικαι διάφοραδιάφορα υδρολύματαυδρολύματα τουτου
αμύλουαμύλου ((σιρόπιασιρόπια περιέχονταπεριέχοντα γλυκόζηγλυκόζη, , 
μαλτόζημαλτόζη καικαι ανώτεραανώτερα σάκχαρασάκχαρα). ). 



ΣορβιτόληΣορβιτόλη

 ΑπορροφάταιΑπορροφάται αργάαργά απόαπό τοντον οργανισμόοργανισμό. . 

 ΟξειδώνεταιΟξειδώνεται σεσε φρουκτόζηφρουκτόζη ενζυμικάενζυμικά καικαι
μεταβολίζεταιμεταβολίζεται. . 

ΞυλιτόληΞυλιτόλη:: παράγεταιπαράγεται μεμε σύνθεσησύνθεση, , έχειέχει ίδιαίδια
γλυκύτηταγλυκύτητα καικαι ίδιαίδια θερμιδικήθερμιδική αξίααξία μεμε τητη
σακχαρόζησακχαρόζη καικαι δενδεν δίνειδίνει σκούροσκούρο καφέκαφέ χρώμαχρώμα. . 
ΣυνδυάζεταιΣυνδυάζεται μεμε σορβιτόλησορβιτόλη. . 

 ΣταΣτα σκληράσκληρά ζαχαρωτάζαχαρωτά προστίθεταιπροστίθεται όπουόπου μαζίμαζί
μεμε άλλαάλλα γλυκαντικάγλυκαντικά δίνειδίνει πλαστικήπλαστική υφήυφή. . 



ΜαλτιτόληΜαλτιτόλη

 ΕμφανίζειΕμφανίζει παρόμοιεςπαρόμοιες φυσικέςφυσικές ιδιότητεςιδιότητες
μεμε τητη ζάχαρηζάχαρη. . 

 ΈχειΈχει τηντην ίδιαίδια περίπουπερίπου τιμήτιμή ιξώδουςιξώδους καικαι
λίγολίγο μικρότερημικρότερη διαλυτότηταδιαλυτότητα. . 



 ΗΗ ΜαλτιτόληΜαλτιτόλη ΜετάΜετά τηντην ξυλιτόληξυλιτόλη είναιείναι ηη
γλυκύτερηγλυκύτερη απόαπό τιςτις πολυόλεςπολυόλες μεμε τιμήτιμή
γλυκύτηταςγλυκύτητας 0,85. 0,85. 

 ΤοΤο θερμιδικόθερμιδικό τηςτης περιεχόμενοπεριεχόμενο (2,4 (2,4 
kcalkcal//gg) ) είναιείναι αρκετάαρκετά χαμηλότεροχαμηλότερο σεσε
σχέσησχέση μεμε τητη ζάχαρηζάχαρη ((περίπουπερίπου 4 4 kcalkcal//gg



ΛακτιτόληΛακτιτόλη

ΠαρασκευάζεταιΠαρασκευάζεται απόαπό τητη λακτόζηλακτόζη τουτου
γάλακτοςγάλακτος

ΈχειΈχει τοτο μεγαλύτερομεγαλύτερο ιξώδεςιξώδες σεσε σχέσησχέση μεμε
τιςτις άλλεςάλλες πολυόλεςπολυόλες καικαι είναιείναι λιγότερολιγότερο
διαλυτήδιαλυτή στοστο νερόνερό απόαπό τητη σορβιτόλησορβιτόλη καικαι
τηντην ξυλιτόληξυλιτόλη (56,2% (56,2% στουςστους 20 20 ooCC). ). 

ΘεωρείταιΘεωρείται ωςως μημη υγροσκοπικήυγροσκοπική πολυόληπολυόλη. . 



ΗΗ γλυκύτητάγλυκύτητά τηςτης λαλτιτόληςλαλτιτόλης είναιείναι μόλιςμόλις
0,35 0,35 τηςτης γλυκύτηταςγλυκύτητας τηςτης ζάχαρηςζάχαρης, , είναιείναι
δηλαδήδηλαδή ηη λιγότερολιγότερο γλυκιάγλυκιά απόαπό τιςτις
πολυόλεςπολυόλες..

ΠαρέχειΠαρέχει στονστον οργανισμόοργανισμό περίπουπερίπου 2,4 2,4 
kcalkcal//gg

ΧρησιμοποιείταιΧρησιμοποιείται κυρίωςκυρίως σεσε προϊόνταπροϊόντα
ζαχαροπλαστικήςζαχαροπλαστικής, , παγωτάπαγωτά καικαι
αρτοσκευάσματααρτοσκευάσματα..



 ΙσομαλτουλόζηΙσομαλτουλόζη ((isomalt)isomalt)
ΈχειΈχει πολύπολύ μικρήμικρή υγροσκοπικότηταυγροσκοπικότητα καικαι

διαλυτότηταδιαλυτότητα (24,5% (24,5% σεσε 2020°°CC), ), ενώενώ τοτο ιξώδεςιξώδες
τηςτης κυμαίνεταικυμαίνεται σταστα ίδιαίδια επίπεδαεπίπεδα μεμε τηςτης
σακχαρόζηςσακχαρόζης. . 

ΠαρουσιάζειΠαρουσιάζει αντοχήαντοχή στηστη θέρμανσηθέρμανση

ΈχειΈχει τιμήτιμή γλυκύτηταςγλυκύτητας 0,40,4--0,45 0,45 σεσε σχέσησχέση μεμε τητη
ζάχαρηζάχαρη, , κατάκατά τηντην πλήρηπλήρη αντικατάστασηαντικατάσταση τηςτης
οποίαςοποίας προσδίδειπροσδίδει σταστα τρόφιματρόφιμα περίπουπερίπου τητη μισήμισή
ποσότηταποσότητα σεσε θερμίδεςθερμίδες (2,0 (2,0 kcalkcal//gg).).

 ΤοΤο isomaltisomalt χρησιμοποιείταιχρησιμοποιείται σεσε ζαχαρωτάζαχαρωτά, , 
σοκολάτεςσοκολάτες, , πραλίνεςπραλίνες, , παγωτάπαγωτά, , επιδόρπιαεπιδόρπια, , 
αρτοσκευάσματααρτοσκευάσματα



ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Σχεδιασμός ζελέ με γλυκαντικά και
Προσδιορισμός του γλυκαιμικού δείκτη νέου
τροφίμου που παράγεται από την Εταιρεία Ε&Κ
Στεργίου & ΣΙΑ Ο.Ε., Μεταμόρφωση
Σχεδιάστηκε ένα νέο προϊόν τύπου πηκτής (ζελέ) 
χαμηλών θερμίδων «Στεργίου Ζελέ με χαμηλές
θερμίδες με γεύση φράουλα» με πολυόλες
(μαλτιτόλη, ερυθριτόλη και σουκραλόζη), χωρίς
προστιθέμενα σάκχαρα,  
Σκοπός της μελέτης ήταν ο σχεδιασμός και
προσδιορισμός του γλυκαιμικού δείκτη αυτού
του προϊόντος.



ΖΕΛΕΣΖΕΛΕΣ ΜΕΜΕ ΜΑΛΤΙΤΟΛΗΜΑΛΤΙΤΟΛΗ ΕΡΥΘΡΙΤΟΛΗΕΡΥΘΡΙΤΟΛΗ ΣΟΥΚΡΑΛΟΖΗΣΟΥΚΡΑΛΟΖΗ
ΙΝΟΥΛΙΝΗΙΝΟΥΛΙΝΗ ((ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΕΣΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΕΣ ΦΥΤΙΚΕΣΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣΙΝΕΣ) ) 



 ΟΟ ΓλυκαιμικόςΓλυκαιμικός δείκτηςδείκτης δείχνειδείχνει πόσοπόσο
γρήγοραγρήγορα έναένα τρόφιμοτρόφιμο αυξάνειαυξάνει τοτο
σάκχαροσάκχαρο τουτου αίματοςαίματος..

 ΟΟ γλυκαιμικόςγλυκαιμικός δείκτηςδείκτης τουτου προϊόντοςπροϊόντος
««ΣτεργίουΣτεργίου, , ΖελέΖελέ μεμε χαμηλέςχαμηλές θερμίδεςθερμίδες μεμε
γεύσηγεύση φράουλαφράουλα»» βρέθηκεβρέθηκε μεμε μετρήσειςμετρήσεις
στοστο ΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ νανα είναιείναι 29.29.

 ΜεΜε βάσηβάση τηντην τιμήτιμή αυτήαυτή καικαι τηντην κατάταξηκατάταξη
κατάκατά ISO 26642:2010 ISO 26642:2010 τοτο προϊόνπροϊόν ««ΣτεργίουΣτεργίου, , 
ΖελέΖελέ μεμε χαμηλέςχαμηλές θερμίδεςθερμίδες, , μεμε γεύσηγεύση
φράουλαφράουλα»» κατατάσσεταικατατάσσεται ωςως ««ΧαμηλούΧαμηλού
γλυκαιμικούγλυκαιμικού δείκτηδείκτη»» (<55).(<55).



ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Χρηματοδότης: Ε&Κ Στεργίου & ΣΙΑ Ο.Ε. 

Κλεισούρας 4 & Τατοΐου -Μεταμόρφωση, 
Φορέας υλοποίησης. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας

και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, ΤΕΙ
Θεσσαλίας.
Επιστημονικός υπεύθυνος: Δρ. Ανάργυρος Μουλάς, 
Καθηγητής.

Υλοποίηση Κλινικής Μελέτης: Ενδοκρινολογική
Κλινική. Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΘΕΣΣΛΙΑΣ

Συμμετοχή: Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ



ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΛΙΠΩΝ
Οι λιπαρές ύλες συνιστούν το 35% 
των θερμίδων .
Εμπλέκονται ως παράγοντα
κινδύνου για στεφανιαία νόσο, 
χοληστερόλη, 
Όπότε είναι μεγάλη πρόκληση η
αναζήτηση υποκατάστατων των
λιπών στα τρόφιμα



Ένα υποψήφιο υποκατάστατο του
λίπους πρέπει να έχει τα εξής:

1.Να είναι κατά προτίμηση φυσικό
συστατικό
2.Να είναι χημικά μάλλον ουδέτερο
3.Να μην αλλάζει χρώμα του προϊόντος
4.Να έχει μειωμένη θερμιδική αξία
5.Βελτίωση χρώματος και αρώματος



ΈναΈνα υποψήφιουποψήφιο υποκατάστατουποκατάστατο τουτου λίπουςλίπους
πρέπειπρέπει νανα έχειέχει τατα εξήςεξής χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά::

1.1. ΘερμικάΘερμικά σταθερόσταθερό

2.2. ΝαΝα σχηματίζεισχηματίζει εύκολαεύκολα γαλακτώματαγαλακτώματα

3.3. ΌχιΌχι τοξικέςτοξικές επιδράσειςεπιδράσεις

4.4. ΙξώδεςΙξώδες παραπλήσιοπαραπλήσιο τουτου λίπουςλίπους πουπου
υποκαθιστάυποκαθιστά

5.5. ΧαμηλόΧαμηλό κόστοςκόστος



Προβλήματα από την
υποκατάσταση του λίπους
1.Έλλειψη λιποδιαλυτών
βιταμινών
2.Τα υποκατάστατα λίπους έχουν
περιορισμένες εφαρμογές
3.Δίνουν και αυτά θερμίδες



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΠΡΟΚΛΗΣΗ
 ΗΗ ΠαρασκευήΠαρασκευή τωντων μειωμένωνμειωμένων σεσε

θερμίδεςθερμίδες υποκατάστατωνυποκατάστατων βασίζεταιβασίζεται
στηνστην χρήσηχρήση παραγώγωνπαραγώγων τηςτης
κυτταρίνηςκυτταρίνης, , προϊόντωνπροϊόντων υδρόλυσηςυδρόλυσης τουτου
αμύλουαμύλου, , πρωτεϊνώνπρωτεϊνών καικαι
μονοδιγλυκεριδίωνμονοδιγλυκεριδίων

 ΟιΟι ενώσειςενώσεις αυτέςαυτές ρυθμίζουνρυθμίζουν τοτο ιξώδεςιξώδες, , 
συγκρατούνσυγκρατούν νερόνερό, , προσθέτουνπροσθέτουν
σταθερότητασταθερότητα σταστα προϊόνταπροϊόντα καικαι δίνουνδίνουν
τηντην αίσθησηαίσθηση τουτου λίπουςλίπους στοστο στόμαστόμα..



Υποκατάστατα λιπαρών

Κυτταρίνη και Μικροκρυσταλλική
κυτταρίνη
Μαλτοδεξτρίνη
Τροποποιημένο άμυλο
Πολυδεξτρόζη
Πρωτεΐνες
Μονογλυκερίδια λιπαρών οξέων



 ΤαΤα υποκατάσταταυποκατάστατα λίπουςλίπους είναιείναι συνήθωςσυνήθως
μακρομόριαμακρομόρια πουπου φυσικοχημικάφυσικοχημικά ««μοιάζουνμοιάζουν»» μεμε
τριγλυκερίδιατριγλυκερίδια ((πουπου απαντώνταιαπαντώνται σεσε λίπηλίπη καικαι
έλαιαέλαια) ) καικαι θεωρητικάθεωρητικά μπορούνμπορούν νανα
αντικαταστήσουναντικαταστήσουν τιςτις λιπαρέςλιπαρές ύλεςύλες σταστα τρόφιματρόφιμα
σεσε αναλογίααναλογία έναένα προςπρος έναένα..

 ΜπορείΜπορεί νανα συνθετικέςσυνθετικές ουσίεςουσίες ήή προέρχονταιπροέρχονται απόαπό
συμβατικέςσυμβατικές ύλεςύλες μεμε ενζυματικήενζυματική τροποποίησητροποποίηση, , 

 ΠολλάΠολλά υποκατάσταταυποκατάστατα τουτου λίπουςλίπους είναιείναι σταθεράσταθερά
σεσε θερμοκρασίεςθερμοκρασίες ψησίματοςψησίματος καικαι τηγανίσματοςτηγανίσματος



ΑπόΑπό τηντην άλληάλλη πλευράπλευρά υπάρχειυπάρχει άλληάλλη
κατηγορίακατηγορία ουσιώνουσιών πουπου ονομάζονταιονομάζονται
μιμητέςμιμητές λίπουςλίπους πουπου ««μιμούνταιμιμούνται»» τιςτις
φυσικοχημικέςφυσικοχημικές ιδιότητεςιδιότητες τωντων
τριγλυκεριδίωντριγλυκεριδίων αλλάαλλά δενδεν μπορούνμπορούν
νανα τατα αντικαταστήσουναντικαταστήσουν σεσε
αναλογίααναλογία έναένα προςπρος έναένα. . 



 ΟιΟι μιμητέςμιμητές λίπουςλίπους γενικάγενικά απορροφούναπορροφούν
μεγάλημεγάλη ποσότηταποσότητα νερούνερού, , δίνουνδίνουν 00––4 4 
kcal/g. kcal/g. 

 ΔενΔεν χρησιμοποιούνταιχρησιμοποιούνται γιαγια τηγανητάτηγανητά
αρτοσκευάσματααρτοσκευάσματα ππ..χχ. . ντόνατςντόνατς γιατίγιατί
δεσμεύουνδεσμεύουν πολύπολύ νερόνερό καικαι
μετουσιώνονταιμετουσιώνονται καικαι καραμελλοποιούνταικαραμελλοποιούνται
σεσε υψηλέςυψηλές θερμοκρασίεςθερμοκρασίες..

 ΈχουνΈχουν λιγότερολιγότερο άρωμαάρωμα σεσε σύγκρισησύγκριση μεμε
τοτο λίποςλίπος πουπου ««μιμούνταιμιμούνται»»



 ΟιΟι μιμητέςμιμητές λίπουςλίπους περιέχουνπεριέχουν
υδατοδιαλυτέςυδατοδιαλυτές ουσίεςουσίες πουπου δίνουνδίνουν
άρωμαάρωμα αλλάαλλά δενδεν περιέχουνπεριέχουν λιποδιαλυτέςλιποδιαλυτές
αρωματικέςαρωματικές ουσίεςουσίες

 ΓιΓι’’αυτόαυτό τοντον λόγολόγο πρέπειπρέπει νανα
προσθέσουμεπροσθέσουμε γαλακτωματοποιητέςγαλακτωματοποιητές μαζίμαζί
μεμε μιμητέςμιμητές λίπουςλίπους γιαγια έχουμεέχουμε
συγκράτησησυγκράτηση αρώματοςαρώματος. . 



Κυτταρίνες
Τύποι κυτταρινών Cellulose gel 

(μικροκρυσταλλική κυτταρίνη)
Χημικώς τροποποιημένες κυτταρίνες

Καρβοξυ-μεθυλοκυτταρίνη (CMC)
Υδροξυ-προπυλ-μεθυλοκυτταρίνη

Κυτταρίνη σε σκόνη
Προετοιμασία ενός ενυδατώματος και

προσθήκη



Ινουλίνη
Η ινουλίνη είναι γραμμική
πολυφρουκτοζάνη. 
Βρίσκεται κρεμμύδια, αγκινάρα και ραδίκι.  
Σκόνη ινουλίνης σε νερό σχηματίζει πηκτές
ή κρέμες που δίνουν την αίσθηση λίπους. 
Επίσης, χρησιμοποιείται σε προϊόντα χωρίς
προσθήκη ζάχαρης π.χ, παγωτό χωρίς
προσθήκη ζάχαρης, ζελέδες, εκλεκτά
αρτοσκευάσματα και προσδίδει ήπια γλυκιά
γεύση όπως και όγκο.



Πολυδεξτρόζη
Τόσο σε μορφή σκόνης όσο και σε
μορφή διαλύματος έχει πολύ υψηλή
σταθερότητα. 
Μελέτες σχετικές με το μεταβολισμό
της απέδειξαν ότι συνεισφέρει στον
ανθρώπινο οργανισμό 1 kcal/g. 



Πολυδεξτρόζη
Μη αφομοιώσιμο πολυμερές της
γλυκόζης
Όχι γλυκό, ουδέτερη γεύση
Ανθεκτικό στα πεπτικά ένζυμα του
ανθρώπου
Τα αρτοσκευάσματα με πολυδεξτρόζη
έχουν παρόμοια υφή προϊόντων με
υψηλότερα λιπαρά, δίνει κρεμμώδης
υφή



Μαλτοδεξτρίνες

Πολυμερή της γλυκόζης
Προϊόν μερικής υδρόλυσης των αμύλων
Δίνουν 4 kcal / gr
Διαλυτές σε κρύο νερό (ευκολότερα από
το άμυλο)
Παράγονται από άμυλο βρώμης ή άλλων
δημητριακών με ενζυμική υδρόλυση.



Η μαλτοδεξτρίνη χρησιμοποιείται στην
παρασκευή προϊόντων αρτοποιίας (κέικ, 
μπισκότα), σε γλυκά και παγωμένα
επιδόρπια, αλλά και σε ζελέ, πουτίγκες και
γεμίσεις. 
Παρόλο που δεν έχει γλυκιά γεύση, μπορεί
να θεωρηθεί ως εναλλακτικό σάκχαρο, αφού
αντικαθιστά τη ζάχαρη σε πολλές από τις
υπόλοιπες λειτουργίες της. 
Η προσθήκη της κάνει τα τρόφιμα πιο
τρυφερά και τους παρέχει τον απαραίτητο
όγκο. 



ΚέικΚέικ μεμε μαλτοδεξτρίνημαλτοδεξτρίνη, , μεμε ξανθάνηξανθάνη, , μεμε
CC..M.C M.C χωρίςχωρίς μαργαρίνημαργαρίνη



ΚέικΚέικ μεμε CC..M.C M.C καικαι αραβικόαραβικό κόμμικόμμι χωρίςχωρίς
μαργαρίνημαργαρίνη καικαι μερικήμερική υποκατάστασηυποκατάσταση

τηςτης μαργαρίνηςμαργαρίνης





Οι μαλτοδεξτρίνες είναι σταθερές σε
υψηλές θερμοκρασίες, σχηματίζουν
πηκτές που μοιάζουν με το λίπος και
έχουν χαμηλή θερμιδική αξία.

Π.χ. παγωτό 120γρ περιέχει 22γρ λίπους
και δίνει 300 θερμίδες, 
με τη χρήση μαλτοδεξτρίνης ως
υποκατάστατου λίπους η ίδια ποσότητα
παγωτού περιέχει μόνο 1 γρ λίπους και
δίνει 135 θερμίδες



Τροποποιημένο άμυλο
Δίνει 4 kcal/gr. Λεπτή σκόνη

Με νερό φτιάχνεται μια λεία κρέμα που
έχει τις ιδιότητες λιπαρού

Μεταβάλλει την δομή, σε συνδυασμό
με την χρήση κόμμεων & 
γαλακτωματοποιητών



Υποκατάστατα λιπαρών
Πρωτεΐνες & Γαλακτωματοποιητές

Τύποι Microparticulated πρωτεΐνη ορού
Μίμηση λιπαρού

Microparticulation Θερμική και μηχανική
επεξεργασία πρωτεΐνης ορού
Τα συσσωματώματα μετουσιωμένης πρωτεΐνης
λειτουργούν όπως τα λιπαρά στο γάλα

Τύποι Μονογλυκερίδια λιπαρών οξέων
Μαλάκωμα – Τουλάχιστον 2 φορές σε σχέση με
λιπαρό



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑΣΤΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΜΑΛΤΟΔΕΞΤΡΙΝΗ ΜΑΦΙΝΣ ΌΧΙ ΟΛΙΚΗ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

β ΓΛΥΚΑΝΗ ΒΡΩΜΗΣ μπισκότα

ΠΟΛΥΔΕΞΤΡΟΖΗ ΒΟΥΤΗΜΑΤΑ, ΚΕΙΚ

ΞΑΝΘΑΝΗ ΚΕΙΚ

ΙΝΕΣ ΒΡΩΜΗΣ ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΜΕ ΒΡΩΜΗ ΌΧΙ ΟΛΙΚΗ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΙΝΟΥΛΙΝΗ
ΑΓΚΙΝΑΡΑΣ

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΧΩΡΙΣ
ΖΑΧΑΡΗ ΚΑΙ
ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ

ΌΧΙ ΟΛΙΚΗ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΡΑΒΙΚΟ ΚΟΜΜΙ

ΚΟΜΜΙ ΓΚΟΥΑΡ

ΚΕΙΚ

ΚΕΙΚ

ΌΧΙ ΟΛΙΚΗ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



ΣΑΣΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

ΓΙΑΓΙΑ ΤΗΝΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣΣΑΣ


