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Το μαγικο  φι λτρο του ΕΚΦΕ  

 Ο Πανοραμίξ, ο σεβάσμιος δρυΐδης του χωριού κόβει γκυ και παρασκευάζει μαγικά φίλτρα. 

Η μεγαλύτερη επιτυχία του είναι ο μαγικός ζωμός!!! 

Αλλά ο Πανοραμίξ κρατάει σ΄ εφεδρεία και άλλες 

συνταγές… όπως το μαγικό φίλτρο της φιλίας που 

έφτιαξε μόλις σήμερα. Όμως ο 

σκανταλιάρης Ιντεφίξ έσπασε το 

μπουκαλάκι με το φίλτρο του δρυΐδη, ο 

οποίος δεν θυμάται ποια από τις 

παρακάτω συνταγές είναι του μαγικού 

φίλτρου. 

Μπορείτε να τον βοηθήσετε???    
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Οι γνώ σεις μας… 

 Το κρασί περιέχει τρυγικό οξύ. 
 

 Το θυμάρι και η κόκκινη πιπεριά περιέχουν βιταμίνη C.    

Για την ανίχνευση βιταμίνης C, χρησιμοποιείται διάλυμα υπερμαγγανικού καλίου (ΚΜnO4) που έχει 

χρώμα μωβ και όταν έρθει σε επαφή με τη βιταμίνη C αποχρωματίζεται.    

 Το μέλι περιέχει γλυκόζη. 

Για την ανίχνευση απλών σακχάρών (γλυκόζη) στις τροφές, χρησιμοποιείται το διάλυμα Βενεδικτίνης 

(Benedict). Είναι ένα  γαλάζιο αντιδραστήριο το οποίο όταν έλθει σε επαφή με απλά σάκχαρα μετά από 

ολιγόλεπτη θέρμανση (3-5 λεπτά σε υδατόλουτρο) αντιδρά και δίνει προϊόντα που έχουν κεραμιδί 

χρώμα. 

 Το θαλασσινό νερό περιέχει αλάτι (χλωριούχο νάτριο). 

Το χλώριούχο νάτριο όταν διαλύεται στο νερό δίνει κατιόντα νατρίου και ανιόντα χλώρίου. Τα ιόντα του 

χλώρίου με διάλυμα νιτρικού αργύρου (AgNO3) σχηματίζουν λευκό ίζημα (κατακάθι) χλώριούχου 

αργύρου (AgCl) 
 

 Το ασπράδι του αυγού περιέχει πρωτεΐνες όπως την  ωοαλβουμίνη   

Για την ανίχνευση πρώτεϊνών στις τροφές χρησιμοποιείται γαλάζιο διάλυμα θειικού χαλκού  με διάλυμα 

υδροξειδίου του νατρίου  (Αντιδραστήριο Biuret).  Το αντιδραστήριο αυτό παρουσία πρώτεϊνών παίρνει 

ένα χαρακτηριστικό μωβ χρώμα. 
 

 Η στάχτη περιέχει ανθρακικά άλατα.  

Η ποσότητα των αντιδραστηρίων που θα χρησιμοποιήσετε να είναι 2 mL. 

 Μικροσκόπιση πιπεριάς και πατάτας. 

 Με το νυστέρι να αφαιρέσετε ένα τμήμα από τη μεμβράνη της πάνώ επιφάνειας του καρπού της 

πιπεριάς  τόσο λεπτό που να είναι σχεδόν διαφανές και  να το τοποθετήσετε στην αντικειμενοφόρο 

πλάκα, καλύπτοντας το με την καλυπτρίδα (προσοχή να μην διπλώσει). Τοποθετήστε το 

παρασκεύασμα στην τράπεζα του μικροσκοπίου και παρατηρήστε τους χρώμοπλάστες ξεκινώντας 

από την μικρότερη μεγέθυνση.  

 Από την επιφάνεια της πατάτας πάρτε μια ελάχιστη ποσότητα υλικού (χυμού) ξύνοντας με το 

νυστέρι και απλώστε την στην  αντικειμενοφόρο πλάκα. Τοποθετήστε το παρασκεύασμα στην 

τράπεζα του μικροσκοπίου και παρατηρήστε τους αμυλόκοκκους ξεκινώντας από την μικρότερη 

μεγέθυνση. 

  Να δείξετε τα παρασκευάσματά σας στον επιτηρητή/τρια και να του 

παραδώσετε τις αντικειμενόφορες πλάκες. 
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Να σημειώ σετε με          τα ευρη ματα σας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άρα η συνταγη  του 

μαγικου  φι λτρου 

της φιλι ας ει ναι: 

 

 

Συνταγη  1 Συνταγη  2 

 

 

 

Τρυγικό οξυ  

βιταμίνη C  

γλυκόζη  

αλάτι  

πρωτεΐνη  

στάχτη-ανθρακικό άλας  

καρπός  
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Στην υπηρεσι α …του ΤΟΜΑΤΕΚΦΕ 

0 Οβελίξ -Γαλάτης καλοφαγάς- απευθύνεται στον Τσελεμεντίξ 

να του παρασκευάσει, κέτσαπ με άρωμα ρίγανης και 

βασιλικού, πρώτοποριακό προϊόν που δοκίμασε στο 

πρόσφατο ταξίδι του στην Ιταλία και με  το οποίο συνόδευε τις 

μακαρονάδες του.  

 Η δική σας αποστολή σήμερα, είναι να παρασκευάσετε το συγκεκριμένο κέτσαπ, στο 

εργαστήριο της ντοματοβιομηχανίας TOMATEKFE. Σύμφώνα άλλώστε με όσα ισχυρίζεται  ο 

κορυφαίος γευσιγνώστης Τσελεμεντίξ, το ριγανέλαιο και το έλαιο βασιλικού απογειώνουν τα 

οργανοληπτικά χαρακτηριστικά  της ντομάτας. 

Στη διάθεσή σας έχετε τη συνταγή της επιτυχίας και τα απαραίτητα σκεύη και υλικά. Πρέπει 

όμώς να παρασκευάσετε 15g δείγματος από το τέλειο πρώτοποριακό κέτσαπ. 

1. Με οδηγό την συμπλήρώση του παρακάτώ πίνακα 2 να περιγράψετε τη διαδικασία, και τα 

βήματα  που θα ακολουθήσετε για να παρασκευάσετε το κέτσαπ.  
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2. Να συμπληρώσετε τον παρακάτώ πίνακα 2 για μία μερίδα (15g)  κέτσαπ:  

    

 

 

 

 

 

 

3. Να παρασκευάσετε το κέτσαπ και να δείξετε το δείγμα  σας στον επιτηρητή/τρια. 

4. Το νέο σας προϊόν  θα έχει και ετικέτα που θα αναγράφονται μεταξύ τών άλλών και οι  τιμές 

της ζάχαρης και του αιθανικού οξέος (από το ξίδι περιεκτικότητας 6%w/w σε αιθανικό οξύ) 

που θα περιέχονται ανά μερίδα (15g) και ανά 100g  

Να συμπληρώσετε το τμήμα της ετικέτας που φαίνεται παρακάτώ: 

 

Καλη  σας επιτυχι α!!! 

Υλικό Ποσότητα (g)  

Τοματοπολτός  

Νερό βρύσης  

Ζάχαρη κρυσταλλική  

Ξίδι  
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