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∆ΕΥΤΕΡΑ  10 ΜΑΪΟΥ  2010 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ  ΣΕΛΙ∆ΩΝ :  ∆ΥΟ  (2) 

ΘΕΜΑ Α 
Να αναφέρετε ονομαστικά : 
Α1.Τις τρεις βασικές κατηγορίες των κύριων 

χαρακτηριστικών της υφής των τροφίμων . 
Μονάδες 3 

Α2.Τις σπουδαιότερες μεθόδους προσδιορισμού των 
μικροβίων σε δείγμα ενός τροφίμου. 

Μονάδες 8 
Α3.Τα βασικά γευστικά ερεθίσματα . 

Μονάδες 4 
Α4.Τα σπουδαιότερα από τα δευτερεύοντα γευστικά 

ερεθίσματα . 
Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ Β 
Β1.Ποιες είναι οι κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης του 

ελαιόλαδου; 
Μονάδες 6 

Β2.Σε τι αποβλέπει το ραφινάρισμα (εξευγενισμός) των 
ελαίων; 

Μονάδες 8 
Β3.Να αναφέρετε ονομαστικά τα συστατικά των αλεύρων. 

Μονάδες 7 
Β4.Γιατί το ψωμί ολικής άλεσης διατηρείται φρέσκο 

περισσότερο χρόνο ; 
Μονάδες 4 

ΘΕΜΑ Γ 
Γ1.Ποια είναι τα μειονεκτήματα της αποστείρωσης του 

γάλακτος ; 
Μονάδες 9 

Γ2.Να αναφέρετε ονομαστικά τα ελαττώματα και τις 
αλλοιώσεις του τυριού . 

Μονάδες 8 

 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 2 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Γ3.Ποιους ελέγχους περιλαμβάνει η ποιοτική ανάλυση της 
γιαούρτης ; 

Μονάδες 8 
ΘΕΜΑ ∆ 
∆1.Να αναφέρετε ονομαστικά τις τρεις βασικές κατηγορίες 

στις οποίες διακρίνονται οι χυμοί . 
Μονάδες 6 

∆2.Με ποιους τρόπους μπορεί να αυξηθεί η οξύτητα του 
γλεύκους ; 

Μονάδες 3 
∆3.Ποια είναι τα αίτια που προκαλούν τις αλλοιώσεις και 

τις ασθένειες των οίνων; 
Μονάδες 10 

∆4.Τι υποδηλώνουν οι «φράσεις R» και «φράσεις S» στις 
ετικέτες χαρακτηρισμού των χημικών ουσιών;  

Μονάδες 6 
Ο∆ΗΓΙΕΣ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  

1.  Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά  
(ημερομηνία , εξεταζόμενο  μάθημα). Τις ερωτήσεις  να  
μην τις αντιγράψετε στο τετράδιο .  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό  σας στο πάνω  μέρος 
των φωτοαντιγράφων  αμέσως  μόλις σας παραδοθούν . 
∆εν επιτρέπεται  να γράψετε καμιά άλλη σημείωση .  

3. Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί  με το 
τετράδιο  και τα φωτοαντίγραφα , τα οποία θα 
καταστραφούν μετά το πέρας  της εξέτασης . 

4. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα . Να 
μη χρησιμοποιηθεί το μιλιμετρέ φύλλο του τετραδίου . 

5. Να γράψετε τις απαντήσεις  σας μόνο με μπλε ή μόνο 
με μαύρο στυλό διαρκείας ανεξίτηλης   μελάνης . 

6. Κάθε απάντηση  τεκμηριωμένη  είναι αποδεκτή .  
7. ∆ιάρκεια  εξέτασης :  Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή 

των φωτοαντιγράφων .  
8. Χρόνος δυνατής αποχώρησης :  Μία (1) ώρα μετά τη 

διανομή των φωτοαντιγράφων  και όχι πριν τις 18.00.  
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
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