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Ανασύνθεση τροφίμωνΑνασύνθεση τροφίμων

Από τις αρχές της τρέχουσας δεκαετίας γίνεται αρκετή συζήτηση στην ΕΕ  για την συζήτηση στην ΕΕ  για την 
αναγκαιότητα της ανασύνθεσης των τροφίμων (food reformulation)αναγκαιότητα της ανασύνθεσης των τροφίμων (food reformulation)

Πρωτεύων σκοπός της ανασύνθεσης των τροφίμων είναι ο σχεδιασμός προϊόντων διατροφής Πρωτεύων σκοπός της ανασύνθεσης των τροφίμων είναι ο σχεδιασμός προϊόντων διατροφής 
όπου μειώνονται τα αρνητικά θρεπτικά συστατικά (π.χ. η ζάχαρη) και αυξάνονται τα θετικά όπου μειώνονται τα αρνητικά θρεπτικά συστατικά (π.χ. η ζάχαρη) και αυξάνονται τα θετικά 
θρεπτικά συστατικά (π.χ. οι φυτικές ίνες)θρεπτικά συστατικά (π.χ. οι φυτικές ίνες)

Δευτερεύων σκοπός είναι ο περιορισμός των περιβαλλοντικών επιπτώσεων την Δευτερεύων σκοπός είναι ο περιορισμός των περιβαλλοντικών επιπτώσεων την 
βιομηχανικής παραγωγής τροφίμων (π.χ. η επίδραση της κτηνοτροφίας στην φαινόμενο βιομηχανικής παραγωγής τροφίμων (π.χ. η επίδραση της κτηνοτροφίας στην φαινόμενο 
θερμοκηπίου)θερμοκηπίου)

Επίσης η ανασύνθεση των τροφίμων γίνεται για να ικανοποιηθούν μοντέρνες καταναλωτικές Επίσης η ανασύνθεση των τροφίμων γίνεται για να ικανοποιηθούν μοντέρνες καταναλωτικές 
τάσεις (αθλητική διατροφή, veganism)τάσεις (αθλητική διατροφή, veganism)
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Οι σύγχρονες διατροφικές απαιτήσειςΟι σύγχρονες διατροφικές απαιτήσεις
3 3 lessless & 2  & 2 moremore

  Λιγότερα κορεσμένα λιπαράΛιγότερα κορεσμένα λιπαρά

  Λιγότερο αλάτιΛιγότερο αλάτι

  Λιγότερη ζάχαρηΛιγότερη ζάχαρη   Περισσότερες φυτικές ίνεςΠερισσότερες φυτικές ίνες

  Περισσότερες πρωτεΐνεςΠερισσότερες πρωτεΐνες
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Γιατί  είναι απαραίτητη η Γιατί  είναι απαραίτητη η 
ανασύνθεση τροφίμων;ανασύνθεση τροφίμων;

☑  Είναι απαίτηση των καταναλωτώνΕίναι απαίτηση των καταναλωτών

☑  Είναι απαίτηση πολιτικών δημόσιας υγείαςΕίναι απαίτηση πολιτικών δημόσιας υγείας

☑  Είναι επιστημονικά τεκμηριωμένηΕίναι επιστημονικά τεκμηριωμένη

☑  Είναι αντικείμενο συζήτησης στα ΜΜΕ και στα ΚΔΕίναι αντικείμενο συζήτησης στα ΜΜΕ και στα ΚΔ
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Ο κύκλος της ανασύνθεσης τροφίμωνΟ κύκλος της ανασύνθεσης τροφίμων

Van Gunst, A.; Roodenburg, 
A.J.C.; Steenhuis, I.H.M. 
Reformulation as an Integrated 
Approach of Four Disciplines: A 
Qualitative Study with Food 
Companies. Foods 2018, 7, 64. 
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Ο δρόμος προς την επίτευξη των στόχωνΟ δρόμος προς την επίτευξη των στόχων

De Zoysa H.K.S., Waisundara V.Y. (2019) The Importance of Food 
Reformulation in Developing Countries. In: Raikos V., Ranawana V. (eds) 
Reformulation as a Strategy for Developing Healthier Food Products. Springer, 
Cham
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Η ζήτηση για προϊόντα veganΗ ζήτηση για προϊόντα vegan

Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται διαρκώς η ζήτηση για τα προϊόντα Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται διαρκώς η ζήτηση για τα προϊόντα 
αυστηρής χορτοφαγίας (vegan) τα οποία απευθύνονται σε:αυστηρής χορτοφαγίας (vegan) τα οποία απευθύνονται σε:

✔  Vegans (τρέφονται αποκλειστικά με αυτά)Vegans (τρέφονται αποκλειστικά με αυτά)

✔  XορτοφάγουςXορτοφάγους

✔  ΟρθορεκτικούςΟρθορεκτικούς

✔  FoodiesFoodies

✔  ΟικολόγουςΟικολόγους

✔  Άτομα που νηστεύουνΆτομα που νηστεύουν

✔  Άτομα σε κάποια δίαιταΆτομα σε κάποια δίαιτα
Τα προϊόντα vegan πρέπει 
να είναι πιστοποιημένα
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Τα ανάλογα κρέατος είναι για όλουςΤα ανάλογα κρέατος είναι για όλους

A CONSUMER SURVEY ON PLANT A CONSUMER SURVEY ON PLANT 
ALTERNATIVES TO ANIMAL MEAT 2.0 | IFIC ALTERNATIVES TO ANIMAL MEAT 2.0 | IFIC 
MAY 2020 | FOODINSIGHT.ORGMAY 2020 | FOODINSIGHT.ORG



George Boskou

Ανάλογα κρέατοςΑνάλογα κρέατος

Η ιστορία των υποκατάστατων κρέατος ή των αναλόγων κρέας Η ιστορία των υποκατάστατων κρέατος ή των αναλόγων κρέας 
χάνεται μέσα στους αιώνες στην Ανατολική Ασίαχάνεται μέσα στους αιώνες στην Ανατολική Ασία

Ο J. H. Kellogg στα τέλη του 19ου αιώνα έκανε υποκατάστατα Ο J. H. Kellogg στα τέλη του 19ου αιώνα έκανε υποκατάστατα 
κρέατος για το χορτοφαγικό του σανατόριο με ξηρούς καρπούς, κρέατος για το χορτοφαγικό του σανατόριο με ξηρούς καρπούς, 
σπόρους και όσπριασπόρους και όσπρια

Μετά τους 2 μεγάλους πολέμους δημιουργήθηκε η αναγκαιότητα για Μετά τους 2 μεγάλους πολέμους δημιουργήθηκε η αναγκαιότητα για 
υποκατάστατα κρέατος, του οποίου η τιμή ήταν απλησίαστη για υποκατάστατα κρέατος, του οποίου η τιμή ήταν απλησίαστη για 
πολλούςπολλούς

Οι πρώτες τεχνολογικές πατέντες για πρωτεΐνες σόγιας με υφές Οι πρώτες τεχνολογικές πατέντες για πρωτεΐνες σόγιας με υφές 
κρέατος εμφανίστηκαν δεκαετία του 60 (meat analogues)κρέατος εμφανίστηκαν δεκαετία του 60 (meat analogues)
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A.D. Odell, "Meat 
Analogues — A New Food 
Concept," Cornell H.R.A. 
Quarterly, August 1966.
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ρολό stroganoff από βιβλίο
 για χορτοφάγους τους 1973

Διαφημίσεις για 
ανάλογα κρέατος 
της δεκαετίας 
του 1970
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Αξιολόγηση προκλήσεων μίμησηςΑξιολόγηση προκλήσεων μίμησης
αναγκαιότητα τεχνική δυνατότητα

Μίμηση 
αρώματος

Μέτρια. Το έντομο άρωμα του ομού 
κρέατος ή κοτόπουλου δεν είναι 
πολύ επιθυμητό

Εύκολη με τη χρήση κατάλληλων 
αρτυμάτων

Μίμηση 
χρώματος

Μεγάλη αλλά όχι και καθοριστική Εύκολη με τη χρήση κατάλληλων 
αρτυμάτων και φυσικών χρωστικών 
(κόκκινη πιπεριά, παντζάρι)

Μίμηση υφής Πολύ μεγάλη. Η αίσθηση στη 
μάσηση είναι καθοριστική

Δύσκολη γιατί απαιτείται προσεκτική 
επιλογή πρώτων υλών και ορθή χρήση 
κατάλληλου εξοπλισμού

Μίμηση 
γεύσης

Πολύ μεγάλη και καθοριστική Εύκολη με τη χρήση κατάλληλων 
αρτυμάτων

Μίμηση 
διατροφικής 
αξίας

Ελάχιστη. Εκτός από τις πρωτεΐνες 
όλα τα άλλα μπορούν να 
τροποποιηθούν σε καλύτερα 
επίπεδα

Εύκολη με σωστή επιλογή πρώτων 
υλών και προσεκτικές αναλογίες
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Ανάλογα κρέατοςΑνάλογα κρέατος

Η τεχνολογία των αναλόγων κρέατος ξεκινάει από την Η τεχνολογία των αναλόγων κρέατος ξεκινάει από την 
απομόνωση των πρωτεϊνών της σόγιας από τους απομόνωση των πρωτεϊνών της σόγιας από τους 
υδατάνθρακες και τα λιπαρά. υδατάνθρακες και τα λιπαρά. 

Παράγεται μια πρωτεϊνική μάζα με 90% ή και περισσότερο Παράγεται μια πρωτεϊνική μάζα με 90% ή και περισσότερο 
περιεκτικότητα σε πρωτεΐνεςπεριεκτικότητα σε πρωτεΐνες

Στη συνέχεια γίνεται η Στη συνέχεια γίνεται η υφοποίηση (texturization)υφοποίηση (texturization) σε ίνες που  σε ίνες που 
μοιάζουν τις μυικές ίνεςμοιάζουν τις μυικές ίνες

Αυτό γίνεται με 2 τρόπους:Αυτό γίνεται με 2 τρόπους:

περιδίνηση (spinning) ή εξώθηση (extrusion) 
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Φυσικοχημεία πρωτεϊνώνΦυσικοχημεία πρωτεϊνών

Επίδραση στην Επίδραση στην 
τριτοταγή και τριτοταγή και 
τεταρτοταγή δομή των τεταρτοταγή δομή των 
πρωτεϊνών ώστε να πρωτεϊνών ώστε να 
προκύψει μια γραμμική προκύψει μια γραμμική 
συμμετρίασυμμετρία
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Φυσικοχημεία πρωτεϊνώνΦυσικοχημεία πρωτεϊνών
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Η μέθοδος του Η μέθοδος του 
spinning για spinning για 
παραγωγή παραγωγή 
ινών από ινών από 
πρωτεΐνες πρωτεΐνες 
σόγιαςσόγιας

(Gioello, 1982)
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Ίνες πρωτεΐνης σόγιας από spinningΊνες πρωτεΐνης σόγιας από spinning
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Εξωθητές υφοποίησηςΕξωθητές υφοποίησης
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Διπλός κοχλίας υφοποίησης με 6 θερμοκρασιακές ζώνεςΔιπλός κοχλίας υφοποίησης με 6 θερμοκρασιακές ζώνες
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Οι μήτρες εξόδου (dye)Οι μήτρες εξόδου (dye)
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Παράγοντες επιτυχίαςΠαράγοντες επιτυχίας

Η υγρασία και η ικανότητα κατακράτησης νερού της Η υγρασία και η ικανότητα κατακράτησης νερού της 
πρωτεϊνικής μάζας από σόγιαπρωτεϊνικής μάζας από σόγια

Η θερμοκρασία στους κοχλίες εξώθησηςΗ θερμοκρασία στους κοχλίες εξώθησης

Οι διαστάσεις και η ταχύτητα περιστροφής των κοχλιώνΟι διαστάσεις και η ταχύτητα περιστροφής των κοχλιών

Το σχήμα και οι διαστάσεις της μήτρας εξόδου (dye) και η Το σχήμα και οι διαστάσεις της μήτρας εξόδου (dye) και η 
διαφορά πίεσης εκατέρωθενδιαφορά πίεσης εκατέρωθεν

Ο χρόνος τελικού κρυώματος και η σταθεροποίηση του Ο χρόνος τελικού κρυώματος και η σταθεροποίηση του 
υφοποιημένου προϊόντοςυφοποιημένου προϊόντος
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Τελικό προϊόν με μίμηση υφών Τελικό προϊόν με μίμηση υφών 
κρέατοςκρέατος
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Ενδεικτική γραμμή παραγωγής για ανάλογα κρεάτοςΕνδεικτική γραμμή παραγωγής για ανάλογα κρεάτος



George Boskou

Βιομηχανική διάταξη μονάδας Βιομηχανική διάταξη μονάδας 
παραγωγής αναλόγων κρέατοςπαραγωγής αναλόγων κρέατος
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Ανάπτυξη και Σχεδιασμός καινοτόμων vegan Ανάπτυξη και Σχεδιασμός καινοτόμων vegan 
προϊόντων με υψηλή διατροφική αξίαπροϊόντων με υψηλή διατροφική αξία
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Το vegan μπιφτέκι GENIUSΤο vegan μπιφτέκι GENIUS

ανάλογο κιμά άψητο 
μπφτέκι

ψημένο
μπιφτέκι

άλλα
συστατικά

Απόδοση μαγειρέματος (%) = 73,57% 
Απώλεια μαγειρέματος (%) = 26.43%
Συρρίκνωση (%) = 4.26%
Κατακράτηση υγρασίας (%) = 22.1%

Less saturated fat
More proteins
More fibre
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Σας ευχαριστώ γιατην προσοχή σαςΣας ευχαριστώ γιατην προσοχή σαςΣας ευχαριστώ γιατην προσοχή σαςΣας ευχαριστώ γιατην προσοχή σας

Σας ευχαριστώ πολύΜπόσκου Γεώργιος, Χαροκόπειο ΠανεπιστήμιοΜπόσκου Γεώργιος, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Τηλ. 2109549311Τηλ. 2109549311
Ηλ. ταχ. gboskou@hua.grΗλ. ταχ. gboskou@hua.gr
FB @FoodJokey FB @FoodJokey 
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