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Νέο Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ζποςδών (ΠΜ) 

«ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ» 

 

Οη εμεηάζεηο εηζαγσγήο γηα ην αθαδεκατθό έηνο 2018-19 πεξηιακβάλνπλ: 

 

α) γξαπηέο εμεηάζεηο ζε ηξία καζήκαηα ππνβάζξνπ ηεο Δπηζηήκεο Τξνθίκσλ (Δπεμεξγαζία θαη 

Σπληήξεζε Τξνθίκσλ, Μηθξνβηνινγία Τξνθίκσλ, Φεκεία Τξνθίκσλ) κε ηε κνξθή 

εξσηήζεσλ/απαληήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο.   

Η εξέηαζη για ηοςρ ςποτηθίοςρ γίνεηαι ζε δύο από ηα ηπία αςηά μαθήμαηα, καηόπιν 

επιλογήρ ηοςρ, και διαπκεί ζςνολικά 1½ ώπα.  

 

β) γξαπηέο εμεηάζεηο γηα ηελ επάξθεηα ή κε ηεο γλώζεο ησλ ππνςεθίσλ ζηελ αγγιηθή γιώζζα, 

 

γ) πξνθνξηθή ζπλέληεπμε ησλ ππνςεθίσλ. 

 

 

Οη εκεξνκελίεο δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ θαη ηεο πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο ησλ ππνςεθίσλ ζα 

αλαθνηλσζνύλ ζηελ πξόζθιεζε ππνβνιήο αηηήζεσλ εηζαγσγήο ζην πξόγξακκα ΠΜΣ. 

 
 

ΔΞΔΣΑΣΔΑ   ΤΛΗ 

 

Μάθημα:    ΥΗΜΕΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 

1. Νεξό: Γνκή, θπζηθέο ηδηόηεηεο, αιιειεπηδξάζεηο κε ζπζηαηηθά ησλ ηξνθίκσλ, ελεξγόηεηα λεξνύ 

θαη ζεκαζία ηεο ζηελ πνηόηεηα θαη ζηε δηαηεξεζηκόηεηα ησλ ηξνθίκσλ. 

2. Υδαηάλζξαθεο: Γνκή-ρεκεία, ρεκηθέο αληηδξάζεηο, ιεηηνπξγηθέο ηδηόηεηεο (ηερλνινγηθήο θαη 

δηαηξνθηθήο θύζεο) θαη ξόινο ηνπο ζε πξντόληα ηξνθίκσλ. Αιιειεπηδξάζεηο λεξνύ θαη 

πδαηαλζξάθσλ, επίδξαζε ηεο επεμεξγαζίαο ησλ ηξνθίκσλ ζηνπο πδαηάλζξαθεο. 

3. Ακηλνμέα - Πξσηετλεο:  Γνκή-Φεκεία, ρεκηθέο αληηδξάζεηο, ιεηηνπξγηθέο ηδηόηεηεο (ηερλνινγηθήο 

θαη δηαηξνθηθήο θύζεο) θαη ξόινο ηνπο ζε πξντόληα ηξνθίκσλ. Δπίδξαζε ηεο επεμεξγαζίαο ησλ 

ηξνθίκσλ ζηηο  πξσηεΐλεο. 

4. Ληπαξέο ύιεο ηξνθίκσλ: Γνκή-Φεκεία, ρεκηθέο αληηδξάζεηο, ιεηηνπξγηθέο ηδηόηεηεο (ηερλνινγηθήο 

θαη δηαηξνθηθήο θύζεο) θαη ξόινο ηνπο ζε πξντόληα ηξνθίκσλ. Δπίδξαζε ηεο επεμεξγαζίαο ησλ 

ηξνθίκσλ ζηα ιίπε θαη ζηα έιαηα. Τερλνινγία ιηπώλ θαη ειαίσλ. 

5. Βηηακίλεο θαη αλόξγαλα ζπζηαηηθά:  ρεκεία, θπζηνινγία δξάζεο, απώιεηεο θαηά ηελ επεμεξγαζία 

θαη ηε ζπληήξεζε ησλ ηξνθίκσλ. 

6. Φπζηθέο ρξσζηηθέο θαη επρπκηθά ζπζηαηηθά ησλ ηξνθίκσλ: Φεκεία, ιεηηνπξγηθόο ξόινο θαη 

κεηαβνιέο θαηά ηελ επεμεξγαζία θαη ηε ζπληήξεζε ησλ πξντόλησλ. 
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Μάθημα:  ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ και ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 

1. Φπζηθέο ηδηόηεηεο ησλ Τξνθίκσλ:  Δλεξγόηεηα Νεξνύ,  Μεραληθέο Ιδηόηεηεο, pH, Ψζκσηηθέο 

ηδηόηεηεο θαη ζεκαζία ηνπο ζηε ζπληήξεζε θαη επεμεξγαζία ηξνθίκσλ, Υαιώδεο θαηάζηαζε 

2. Θεξκηθέο Δπεμεξγαζίεο ησλ Τξνθίκσλ (Εεκάηηζκα, Παζηεξίσζε – Απνζηείξσζε, Κνλζεξβνπνίεζε, 

Αζεπηηθή επεμεξγαζία) 

3. Χύμε θαη Καηάςπμε ησλ Τξνθίκσλ 

4. Σπκπύθλσζε θαη Αθπδάησζε ησλ Τξνθίκσλ 

5. Επκώζεηο ησλ Τξνθίκσλ 

6. Σπζθεπαζία ησλ Τξνθίκσλ 

7. Πξόζζεηα ησλ Τξνθίκσλ 
 

Μάθημα:    ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 

1. Πεγέο ησλ κηθξννξγαληζκώλ πνπ απαληώληαη ζηα ηξόθηκα. 

2. Μηθξνρισξίδα δηαθόξσλ θαηεγνξηώλ λσπώλ θαη επεμεξγαζκέλσλ ηξνθίκσλ   

3. Μηθξννξγαληζκνί δείθηεο ηεο πνηόηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ.  

4. Παζνγόλνη κηθξννξγαληζκνί ζηα ηξόθηκα. 

5. Δλδνγελείο θαη εμσγελείο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην ξπζκό αλάπηπμεο ησλ κηθξννξγαληζκώλ.  

6. Μηθξννξγαληζκνί πνπ πξνθαινύλ αιινηώζεηο θαη παζνγόλνη κηθξννξγαληζκνί ζηα θπηηθήο θαη 

δσηθήο πξνειεύζεσο ηξόθηκα πνπ ζπληεξνύληαη ζε  ρακειέο ζεξκνθξαζίεο.  

7. Μηθξνβηνινγία πξντόλησλ ζηα νπνία πξνζηίζεληαη ρεκηθά ζπληεξεηηθά.  

8. Μηθξνβηνινγία πξντόλησλ πνπ πθίζηαληαη αθηηλνβόιεζε, ζεξκηθή επεμεξγαζία, αθπδάησζε.  

9. Μηθξνβηνινγία δπκνπκέλσλ ηξνθίκσλ, θνλζεξβνπνηεκέλσλ ηξνθίκσλ, πξντόλησλ ειάρηζηεο 

επεμεξγαζίαο θαη ηξνθίκσλ πνπ πθίζηαληαη ζύγρξνλεο κεζόδνπο επεμεξγαζίαο. 

 

 


