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ΘΕΜΑ 1ο
α. Πού οφείλονται, κυρίως, τα σφάλµατα που µπορεί να
εµφανιστούν κατά τη δειγµατοληψία.
Μονάδες 4
β. Ποιες είναι οι κυριότερες χρωστικές που συναντώνται
στα τρόφιµα. Να αναφέρετε από ένα παράδειγµα.
Μονάδες 10
γ. Τι ονοµάζουµε τροφική µόλυνση (λοίµωξη) και τι
τροφική δηλητηρίαση (τοξίνωση). Να αναφέρετε από ένα
παράδειγµα.
Μονάδες 11
ΘΕΜΑ 2ο
α. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις αποχρωστικές ύλες που
χρησιµοποιούνται
κατά
τις
φυσικές
µεθόδους
αποχρωµατισµού των ελαίων.
Μονάδες 6
β. Πού οφείλονται, κυρίως, οι αλλοιώσεις των λιπαρών
υλών που συνήθως είναι γνωστές ως τάγγιση.
Μονάδες 13
γ. Να αναφέρετε τις κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης του
ελαιολάδου.
Μονάδες 6
ΘΕΜΑ 3ο
α. Να αναφέρετε ονοµαστικά τα κυριότερα συστατικά των
αλεύρων.
Μονάδες 6
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β. Να περιγράψετε το φαινόµενο της ζελατινοποίησης του
αµύλου.
Μονάδες 13
γ. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις βασικές κατηγορίες στις
οποίες διακρίνονται οι χυµοί.
Μονάδες 6
ΘΕΜΑ 4ο
α. Ποιες πρέπει να είναι οι ιδιότητες του κρέατος που θα
χρησιµοποιηθεί για παστεριωµένα αλλαντικά.
Μονάδες 8
β. Ποια είναι η χηµική δοµή της λακτόζης ως συστατικό του
γάλακτος, πού συντίθεται, πώς διασπάται και ποιος
είναι ο ρόλος της στην παραγωγή γαλακτοκοµικών
προϊόντων.
Μονάδες 12
γ. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις πιθανές αλλοιώσεις που
µπορούν να παρουσιαστούν στο βούτυρο.
Μονάδες 5
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία,
εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα να µην τα αντιγράψετε στο
τετράδιο.
Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν. ∆εν επιτρέπεται
να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο
και τα φωτοαντίγραφα, τα οποία θα καταστραφούν µετά το
πέρας της εξέτασης.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.
Κάθε απάντηση τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων και όχι πριν τις 10.00 π.µ.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
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