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Είναι μέλος …..

 Του ΣΕΒΤ (Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων )

και της

 Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εταιρειών Ειδικής Διατροφής  



Είναι αρχή του συνδέσμου να …
 Υποστηρίζουμε τον μητρικό 

θηλασμό ως την πρώτη και 
μοναδική διατροφή των βρεφών 

 Αναγνωρίζουμε την σημαντική 
συμβολή του μητρικού θηλασμού 
στην ανάπτυξη και την καθολική 
υγεία των βρεφών 

 Θεωρούμε ότι ο μητρικός 
θηλασμός είναι ο ιδανικός τρόπος 
διατροφής που επηρεάζει σημαντικά 
και θετικά την μετέπειτα υγεία και 
φυσική κατάσταση των βρεφών 

 Σεβόμαστε και εφαρμόζουμε τον 
διεθνή κώδικα εμπορίας 
υποκατάστατων του μητρικού 
γάλακτος έτσι όπως αυτός 
αποτυπώνεται στην νομοθεσία της 
Ευρωπαϊκής ένωσης. 



Πως;
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Σκοπος της παραγωγικης

διαδικασιας

Η παραγωγη ενός προϊοντος που θα καλυπτει

τις αναγκες των καταναλωτων του:

 Διατροφικες

 Ασφαλειας

 Πρακτικες & λειτουργικες

 Οργανολητικων χαρακτηριστικων.



Η μεριμνα κατά την παραγωγικη

διαδικασια

 Διασφαλιση της ασφαλειας.

 Ενσωματωση & διατηρηση των θρεπτικων
συστατικων.

 Δημιουργια συγκεκριμενων λειτουργικων & 
οργανοληπτικων συστατικων.

 Πιστη τηρηση των απαιτησεων της νομοθεσιας.

 Ενεργειακο αποτυπωμα.

 Περιβαλλοντικη επιβαρυνση.



Παραγωγικη διαδικασια



Μεθοδοι αναμιξης

ΥΓΡΗΣ ΑΝΑΜΙΞΗΣ ΞΗΡΑΣ ΑΝΑΜΙΞΗΣ

Διαλυτότητα  

Μέγεθος σωματιδίων  

Διακριτικότητα σωματιδίων  

Χρώμα σκόνης   (λευκο)

Ομοιογένεια  

Σταθερότητα 

αποτελεσμάτων

 

Εντάσεως κεφαλαίου  

Μικροβιολογικοί κίνδυνοι  

Ενεργοβορος  

Θερμική επεξεργασία  

Εξάρτιση από τις Α’ ύλες  



Προβλήματα ανάμιξης

• Προσθηκη της σκονης σιγα- σιγα

• Τα συμβατικα συστηματα αναμιξης εχει μικρη διατμηση

• Μεγαλος χρονος αναμιξης

• Υπερβολικη αναδευση οδηγει σε αφρισμο

• Εναποθεση υγρης σκονης στα τοιχωματα  μικροβιακος

κινδυνος

• Η αναμιξη σε υψηλοτερες θερμοκρασιες αποτελει κινδυνο

αναπτυξης μικροβιων



Παραγωγική διαδικασία 



Βασικα σταδια της επεξεργασιας
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ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ

Θερμοκρασία Χρόνος

62,8C 30 min

71,7C 15 sec

88,3C 1 sec

90C 0,5 sec

93,8C 0,1 sec

96,2C 0,05 sec

100C 0,01 sec



Θερμικη επεξεργασια με εγχυση

ατμου (Steam infusion)



ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ δια ψεκασμου
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Ξήρανση
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ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ
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Διαδικασια συσσωματωσης σωματιδιων
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Ποιοτικος ελεγχος σε διαφορα σταδια

επεξεργασιας
Πρωτες υλες

Ελεγχοι κατά τη παραγωγη

Ελεγχοι απελευθερωσης

προϊοντος

Περιβαλλοντικοι ελεγχοι



Διάφορες Α’ υλες με ιδιαίτερους ποιοτικούς 
ελέγχους.

Γαλα (βασικες πρωτες υλες)
Νωπο γαλα, Ορος γαλακτος

Υγρα συσυατικα
Φυτικα ελαια, , σιροπι

Άλλες πρωτες υλες, οπως
Βιταμινες Ιχνοστοιχεια, Προβιοτικα, 
Μεταλα, Πρωτεινες σογιας, 
ιχθυελαια, φυτικα συστατικα, 
λακτοζη, Υδατανθρακες



Μικροβιολογικοι ελεγχοι κατά την 
παραγωγη

- Σημεια
δειγματοληψιας

- Μικροβιολογικη
δειγματοληψια για 
απελευθερωση

Μικροβιολογικες
παραμετροι
απελευθερωσης:
- Bacillus Cereus
- Enterobacteriaceae
- Total Plate Count 
- Salmonella
- SRC
- Cronobacter
- S. aureus
- Ζυμες
- Μυκητες



Φυσικοχημικοί έλεγχοι κατά την 
επεξεργασία

Φυσικοχημικες αναλυσεις
σημεια δειγματοληψιας

Φυσικοχημικες αναλυσεις
σημεια δειγματοληψιας για 
απελευθερωση προϊόντος της 
παραχθεισας βασης. 

Πανω από 20 φυσικοχημικες
αναλυσεις απελευθερωσης
τελικου προϊοντος. 

 pH
 Υγρασια
 Σταθεροτητα Πρωτεινης (Oudeman test)
 Πυκνοτητα (Bulk density)
 Λιπαρα
 Διηθήματα
 Βιταμινη C
 Χρωμα



Ειδικές βρεφικές προδιαγραφές

 Βαρεα μεταλλα (Pb, Cd, etc.)

 Μυκοτοξινες

 Υπολειμματικές ουσιες

 Μεταναστευτικες ουσιες:

 PCDDs, PCDSFs, διοξινες, PCBs, etc.

 PAH (benzopyrene, fluoranthene, etc.)

 Ακτινοβολια (C134+137)

 Φυτοφαρμακα (Thiabendazole,etc.)

 Αντιβιοτικά 

 Συμπλοκα 4σθενους αμμωνιου (DDAC, BAC, etc.)

 Ξενα σωματα (φιλτρα, ανιχνευτες μεταλλων, X-rays, etc.)



Μικροβιολογικές αναλύσεις στο 

τελικό προϊόν

Cronobacter Ζυμες

Salmonella Μύκητες

Bacillus Cereus Ολική Μεσοφιλη Χλωρίδα

Enterobacteriaceae Probiotics (όπου υπάρχουν)

S. Aureus



Φυσικοχημικές αναλύσεις στο 

τελικό προϊόν

 Βαρος

 Στεγανοτητα

 Αερια τροποποιημενης ατμοσφαιρας

 Ιχνηλασιμοτητα



Ευχαριστώ για την προσοχή σας 
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