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«Γάια είκαη ημ απαιιαγμέκμ από  
πνςηόγαια πνμσόκ ημο μιμζπενμύξ,  

(πςνίξ δηαθμπή), ανμέγμαημξ ογημύξ δώμο, 
πμο δεη θαη εθηνέθεηαη οπό ογηεηκμύξ 
όνμοξ θαη δεκ βνίζθεηαη ζε θαηάζηαζε 

οπενθόπςζεξ» 

Τι είναι το γάλα;



Σα θονηόηενα είδε ημο γάιαθημξ είκαη: 
•ημ αγειαδηκό, 
•ημ πνόβεημ θαη 
•ημ θαηζηθίζημ.  

Τι είναι το γάλα;



•Σμ γάια πενηέπεη: κενό, ιίπμξ (οπό μμνθή 
ιηπμζθαηνίςκ), πνςηεΐκεξ (όπςξ θαδεΐκε θαη 
άιιεξ οδαημδηαιοηέξ πνςηεΐκεξ), ημ 
γαιαθημζάθπανμ ιαθηόδε θαη άιαηα.   
•Σμ ιίπμξ θαη ε πνςηεΐκε είκαη ηα ζοζηαηηθά 
ημο γάιαθημξ ζηα μπμία ζηενίδεηαη ε 
παναζθεοή ηςκ δηαθόνςκ πνμσόκηςκ ημο. 

Τι είναι το γάλα;



Σμ γάια απμηειεί άνηζημ ζνεπηηθό οπόζηνςμα γηα ηεκ 
ακάπηολε μηθνμμνγακηζμώκ πμο αιιμηώκμοκ ηε ζύζηαζε ημο 

θαη ε πανμοζία ημοξ αιιάδεη ηεκ οθή ημο.

Έλεγτος τοσ γάλακτος

Γηα ημ ιόγμ αοηό έπμοκ 
θαζηενςζεί αοζηενμί θακόκεξ γηα:
•ημκ έιεγπμ, 
•ηεκ επελενγαζία ημο γάιαθημξ, 
•ηε ζοκηήνεζε θαη 
•ηε δηάζεζε ημο, 
πνμθεημέκμο κα είκαη αζθαιέξ γηα 
όιμοξ. 



Σμ γάια πνέπεη κα έπεη
Οιηθή Μηθνμβηαθή Υιςνίδα (Ο.Μ.Υ.)

μηθνόηενε εκόξ επηπέδμο, πμο 
θαζμνίδεηαη με απόθαζε ημο Τπμονγμύ 

Αγνμηηθήξ Ακάπηολεξ.   

Έλεγτος τοσ γάλακτος



Έλεγτος τοσ γάλακτος

Ωζηόζμ ημ γάια πνεηάδεηαη πνμζμπή θαη ζηε 
δηάνθεηα ημο πνόκμο  θαηακάιςζεξ, πνέπεη κα 
θοιάζζεηαη ζημ ρογείμ ζοκεπώξ με θιεηζηό ημ 
πώμα ημο. ε ακηίζεηε πενίπηςζε, ζημ γάια 
ακαπηύζζμκηαη πμιύ εύθμια μηθνμμνγακηζμμί. 



Άρθρο 3
Καζμνηζμόξ μνίμο Οιηθήξ Μηθνμβηαθήξ Υιςνίδαξ (ΟΜΥ)
Σμ όνημ ηεξ ΟΜΥ γηα ημκ πνμζδημνηζμό ηςκ επηιέλημςκ πνμξ 
εκίζποζε πμζμηήηςκ πνμβείμο θαη αηγείμο γάιαθημξ, μη μπμίεξ 
πιενμύκ ηα οπόιμηπα θνηηήνηα επηιελημόηεηαξ, μνίδεηαη ζε ίζμ ή 
μηθνόηενμ από 1.000.000 (έκα εθαημμμύνημ) μηθνόβηα/ml.

Άρθρο 4
Κιάζεηξ ΟΜΥ Δεμημονγμύκηαη μη αθόιμοζεξ 2 θιάζεηξ ΟΜΥ ςξ 
ελήξ:
(α) θιάζε με ΟΜΥ έςξ θαη 500.000 μηθνόβηα/ml
(β) θιάζε με ΟΜΥ από 500.001 έςξ θαη 1.000.000 μηθνόβηα/ml

ΓΦΗΜΓΡΙ ΣΗ ΚΤΒΓΡΝΗΓΩ
ΣΗ ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
Αν. Φύιιμο 571 (3 Μαΐοσ 2010)



Γηα ημ έιεγπμ ημο μηθνμβηαθμύ θμνηίμο ημο γάιαθημξ 
οπάνπμοκ πμιιέξ μέζμδμη. 
Μηα από αοηέξ είκαη με ηεκ μέηνεζε ημο πνόκμο δηάζπαζεξ 
από ημοξ μηθνμμνγακηζμμύξ δηάθμνςκ θςημεοαίζζεηςκ 
πνςζηηθώκ (όπςξ ημ θοακό ημο μεζοιεκίμο). 

Η ύπανλε μεγάιμο ανηζμμύ
μηθνμμνγακηζμώκ έπεη ζακ
απμηέιεζμα ηεκ γνήγμνε
δηάζπαζε ηεξ πνςζηηθήξ
θαη ημκ απμπνςμαηηζμό
ημο δηαιύμαημξ.

Έλεγτος τοσ γάλακτος



Υεμεία ηεξ πνςζηηθήξ: θοακό ημο μεζοιεκίμο
(Βαζηθή πνςζηηθή ηεξ ακηιίκεξ).

http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://www.chumpysclipart.com/images/illustrations/thumbnail/738_picture_of_a_chemistry_teacher_writing_equations_on_a_blackboard.jpg&imgrefurl=http://www.chumpysclipart.com/illustrations/new/41&usg=__pK1bwcdQjSwDLqQZ4EDlbaxdkPE=&h=150&w=137&sz=20&hl=el&start=17&zoom=1&itbs=1&tbnid=AglmbezIexfyuM:&tbnh=96&tbnw=88&prev=/images%3Fq%3Dchem%2Bclipart%26hl%3Del%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&ei=HduBTcXgPMy6hAfm7ti5BA


Υεμεία ηεξ πνςζηηθήξ: θοακό ημο μεζοιεκίμο
(Βαζηθή πνςζηηθή ηεξ ακηιίκεξ).



Από ηα ηέιε ημο 19μο αηώκα ε πεμηθή βημμεπακία άνπηζε κα 
παναζθεοάδεη ζοκζεηηθέξ πνςζηηθέξ μοζίεξ με ηηξ μπμίεξ 
μημήζεθε ηηξ θοζηθέξ. Ο βαζηθόξ ζηόπμξ ήηακ θαηαζθεοή 
θζεκόηενςκ πνςμάηςκ οιηθώκ θαη ημ ένγμ άνπηζε με ηεκ:

C6H5NΗ2

http://users.sch.gr/kassetas/xColor.htm

http://users.sch.gr/kassetas/xCOLOR15aniline.htm

http://users.sch.gr/kassetas/xColor.htm
http://users.sch.gr/kassetas/xCOLOR15aniline.htm
http://users.sch.gr/kassetas/xCOLOR15aniline.htm


1. Δηαδηθαζία ειέγπμο 
ημο μηθνμβηαθμύ 

θμνηίμο
(δειαδή ημ πιήζμξ 

ηςκ μηθνμμνγακηζμώκ)
ημο γάιαθημξ με ηε 
βμήζεηα ημο θοακμύ 
ημο μεζοιεκίμο, ημ 

μπμίμ θαη 
απμπνςμαηίδεηαη!  

Έλεγτος τοσ γάλακτος

http://drugrecallwatch.files.wordpress.com/2008/12/milk.jpg


Ο βαζμόξ πμηόηεηαξ ημο γάιαθημξ γηα ηεκ μέζμδμ πμο 
ακαθένμομε (απμπνςμαηηζμόξ θοακμύ ημο μεζοιεκίμο) 
πνμζδημνίδεηαη από ημκ παναθάης πίκαθα.

ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟΤ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟ

Υρόνος αποχρωματισμού Ποιότητα 

0 � - 20 min Κακή

20 min � - 2 ώρες Μέτρια

2 ώρες �- 6 ώρες Αρκετά καλή

6 ώρες και πάνω Πολύ καλή

Έλεγτος τοσ γάλακτος



Πμηόηεηα Υνόκμξ 
απμπνςμαηηζμμύ 
ημο θοακμύ ημο 

Μεζοιεκίμο 
(ώνεξ)

Ανηζμόξ 
Βαθηενίςκ 
π103/ml

Α >5 <300

Β 3-4 <1500

Γ <2 >1500

Πώς ορίζοσμε την ποιότητα τοσ γάλακτος;

http://medlab.cs.uoi.gr/dairyzoom/kefalaio018.htm



•Παίνκμομε ηνία δείγμαημξ γάιαθημξ: 
 έκα γάια θνέζθμ (Α), 
 έκα γάια 6-7 εμενώκ (Β) θαη 
 έκα γάια 10-11 εμενώκ (Γ).

•Απμζηεηνώκμομε με ηε θιόγα ημο ιύπκμο ημοξ 
δμθημαζηηθμύξ ζςιήκεξ θαη ηα ζηθώκηα.
•ε ηέζζενηξ δμθημαζηηθμύξ ζςιήκεξ ζεμεηώκμομε 
ηηξ εκδείλεηξ: Μ,Α,Β,Γ. 

Πείραμα 1

Μ Β ΓΑ



•ημ ζςιήκα Μ (μάνηοναξ)  πνμζζέημομε 10 ml θνέζθμο 
γάιαθημξ (δειαδή από ημ Α) 
•ημ ζςιήκα Α πνμζζέημομε 10 ml θνέζθμο γάιαθημξ 
(δειαδή από ημ Α)

Πείραμα 1

•ημ ζςιήκα Β, πνμζζέημομε 
10 ml από ημ γάια ηςκ 6-7 
εμενώκ (δειαδή από ημ Β)
•ημ ζςιήκα Γ, πνμζζέημομε 
10 ml από ημ γάια ηςκ 10-11 
εμενώκ (δειαδή από ημ Γ)



•ημ ζςιήκα Μ 
(μάνηοναξ)  δεκ 
πνμζζέημομε θοακμύ 
ημο μεζοιεκίμο. 
•ημοξ ζςιήκεξ Α, Β 
θαη Γ πνμζζέημομε 20 
ζηαγόκεξ θοακμύ ημο 
μεζοιεκίμο.

Πείραμα 1



•Πςμαηίδμομε θαη 
ακαθηκμύμε ημοξ 
δμθημαζηηθμύξ ζςιήκεξ 
μέπνη ημ γάια θαη ε 
πνςζηηθή κα ακαμεηπζμύκ 
πιήνςξ.

Πείραμα 1



Πείραμα 1

•Σμπμζεημύμε ημοξ 
ζςιήκεξ ζε 
οδαηόιμοηνμ
ζενμμθναζίαξ 
πενίπμο  37oC θαη 
ζεμεηώκμομε ημ πνόκμ 
ημπμζέηεζεξ.



Φςημγναθία από: G:\SYSSOREYSI\Microbiology Teaching Support food 

Microbiology - the examination of milk and antimicrobial susceptibility testing -.mht

Πείραμα 1



Πείραμα 1
•Γπηζεςνμύμε ημοξ ζςιήκεξ θάζε 10 min, γηα 
κα δηαπηζηώζμομε ημ πνόκμ απμπνςμαηηζμμύ, 
θαη ζομπιενώκμομε ημκ παναθάης πίκαθα:



Σα βαθηήνηα μεηαβμιίδμοκ ηα ζάθπανα ημο 
γάιαθημξ θαη πανάγμοκ μλέα πμο απμβάιιμκηαη 
από ηα θύηηανα ζημκ ελςθοηηάνημ πώνμ (γάια) 
γεγμκόξ πμο πνμθαιεί μεηαβμιή ημο pΗ ημο 
δηαιύμαημξ, πμο με ηε ζεηνά ηεξ πνμθαιεί 
απμπνςμαηηζμό ημο θοακμύ ημο μεζοιεκίμο,
πμο είκαη δείθηεξ θαη μ μπμίμξ ζε όληκμ 
πενηβάιιμκ πάκεη ημ πνώμα ημο.

Γιατί αποτρωματίζεται το γάλα?



Σμ μπιε ημο μεζοιεκίμο είκαη 
μλεηδμακαγςγηθόξ δείθηεξ, πανμοζία μλογόκμο 
είκαη μπιε θαη απμοζία μλογόκμο, 
απμπνςμαηίδεηαη. 
Σα βαθηήνηα όηακ αολάκμκηαη θαηακαιώκμοκ ημ 
μλογόκμ θαη ε απμοζία μλογόκμο απμπνςμαηίδεη 
ημ δείθηε.

Γιατί αποτρωματίζεται το γάλα?

BLUE BOTTLE.avi


Πείραμα 2
ηενέςζε δείγμαημξ βαθηενίςκ από έημημε  
θαιιηένγεηα θαη ζηε ζοκέπεηα μηθνμζθμπηθή 

παναηήνεζε θαη με ηε βμήζεηα έημημμο 
παναζθεοάζμαημξ.  

(Οη έηοημες θαιιηέργεηες
πρέπεη κα έτοσκ παραζθεσαζηεί 
ηοσιάτηζηοκ μία εβδομάδα
εκωρίηερα.)

http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://classroomclipart.com/ImageFolio4_files/gallery/Science/Biology/Bacteria/AE_bacillus.jpg&imgrefurl=http://classroomclipart.com/cgi-bin/kids/imageFolio.cgi%3Faction%3Dview%26link%3DScience/Biology/Bacteria%26image%3DAE_bacillus.jpg&usg=__sps_FZJqfFuXKrJxZzYQxlHMMOA=&h=345&w=450&sz=87&hl=el&start=238&zoom=1&itbs=1&tbnid=Us6AmC7ddX2I9M:&tbnh=97&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3Dbiology%2Bclip%2Bart%26start%3D220%26hl%3Del%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1&ei=ot6BTbCvAcqwhQetj9zFBA


Πείραμα 2
Παναζθεοάδμομε 4 
ηνηβιία Petνi με Άγαν με 
ημ γκςζηό ηνόπμ, 
(θαιιηένγεηα βαθηενίςκ από ηεκ 
άζθεζε Γ΄ Λοθείμο – Γεκηθήξ παηδείαξ) 

θαη ηα εμβμιηάδμομε με 
ηα ηνία είδε γάιαθημξ: 
Α, Β, Γ θαη αθήκμομε θαη 
έκα μάνηονα.   



Πείραμα 2

1=μάνηοναξ
2=Α (γάια θνέζθμ)

3=Β (γάια 6-7 εμενώκ) 

4=Γ (γάια 10-11 εμενώκ) 



•Μηθνμζθόπημ 
•Καζεηίκα μηθνμζθμπίαξ 
•Ακηηθεημεκμθόνεξ πιάθεξ 
•Ξύιηκε ιαβίδα 
•ηαγμκόμεηνμ 
•Πμηήνη δέζεξ με απμζηαγμέκμ κενό 
•Κοακό ημο μεζοιεκίμο 
•ηήνηγμα με 5 μηθνμύξ δμθημαζηηθμύξ ζςιήκεξ 
•Μανθαδόνμ 
•Ογθμμεηνηθό θύιηκδνμ ηςκ 10mL θαη 
•ηνία δείγμαηα γάιαθημξ: Φνέζθμ γάια (Α), γάια 10-11 εμενώκ (Β) 
θαη γάια 6-7 εμενώκ (Γ).   

Πείραμα 2
Απαιτούμενα σλικά 



Απαιτούμενα σλικά 

Πείραμα 2



Πείραμα 2

Γνοζνμπονώκμομε μία  
ακαημμηθή βειόκα, 
(ενοζνμπονώκμομε 
πνηκ θαη μεηά από 
θάζε πνήζε).



Πείραμα 2

Με ηεκ ακαημμηθή βειόκα 
παίνκμομε μηα μηθνή πμζόηεηα 
οιηθμύ από μία απμηθία θαη ηεκ 
απιώκμομε ζε μηα 
ακηηθεημεκμθόνμ πιάθα. 

(Μπορείηε κα δεηήζεηε ηε βοήζεηα ηοσ 
επηβιέποκηα με -5 βαζμούς ποηκής). 



Πείραμα 2
Πνμζζέημομε μηα ζηαγόκα 
κενό θαη ζηενεώκμομε ηεκ 
ακηηθεημεκμθόνμ πιάθα ζε 
λύιηκε ιαβίδα θαη ηεκ 
πενκάμε πάκς από ηε 
θιόγα ημο ιύπκμο μενηθέξ 
θμνέξ με πνμζμπή,
μέπνη κα ελαημηζηεί ημ 
κενό. 
(Μπορείηε κα δεηήζεηε ηε βοήζεηα ηοσ 
επηβιέποκηα με -5 βαζμούς ποηκής). 



Πείραμα 2

Απιώκμομε μηα 
ζηαγόκα από ημ  
θοακμύ ημο 
μεζοιεκίμο πάκς 
ζηεκ 
ακηηθεημεκμθόνμ 
πιάθα.  



Μεηά από 1-2 ιεπηά 
λεπιέκμομε ηεκ 
πιάθα μέπνη κα 
απμμαθνοκζεί ε 
πνςζηηθή. 

Πείραμα 2



Πείραμα 2

ηε ζοκέπεηα 
ζηεγκώκμομε 
πνμζεθηηθά ημ 
παναζθεύαζμα με 
δηεζεηηθό πανηί. 



Πείραμα 2
Παναηενμύμε ημ 
παναζθεύαζμα ζημ 
μηθνμζθόπημ πςνίξ 
θαιοπηνίδα. 

Παναηενμύμε ημοξ 
μηθνμμνγακηζμμύξ 
αολάκμκηαξ ηε μεγέζοκζε
ζηαδηαθά έςξ 40Υ.



Πείραμα 2

Lactobacillus acidophilus is the most 
commonly known "friendly" bacteria.

http://www.bionetix.co.uk/userfiles/image/Bacteria.jpg


3. Έιεγτος αγκώζηοσ 
δείγμαηος. 

Πείραμα 3



Να ειέγλεηε ηεκ 
πμηόηεηα ημο γάιαθημξ 
ζημ άγκςζημ δείγμα 
πμο ζα 
ζαξ δμζεί από ημοξ 
επηβιέπμκηεξ θαη κα 
γνάρεηε ηα 
ζομπενάζμαηα 
ζαξ. 

Πείραμα 3



Με λεπκάηε !!!

Σίπμηα ζηε Βημιμγία 
δεκ έπεη κόεμα πανά 
μόκμ οπό ημ θςξ ηεξ 

ελέιηλεξ! 
("Nothing in biology makes sense except in 

the light of evolution." )

Theodosius Dobzhansky, 

Geneticist,

(1900 – 1975)



Επιμέλεια ppt: 

Ν. Μοστοπούλοσ, 

Π. Πάλλα.

http://3.bp.blogspot.com/_yHjx1oV3nyw/SbwpW5XFY8I/AAAAAAAAC_c/JygNPv0aDRc/s1600-h/gala.jpg

