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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΙ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ∆ΥΟ (2) 

 

ΘΕΜΑ 1ο 

α. Να αναφέρετε ονοµαστικά τα στάδια που περιλαµβάνει 
ένα σύγχρονο και ολοκληρωµένο σύστηµα ποιοτικού 
ελέγχου µιας βιοµηχανίας τροφίµων. Ποιο είναι το 
σηµαντικότερο ;  

 Μονάδες 15 
  

β. Πού αποσκοπεί κυρίως η χρώση των τροφίµων;  
           Μονάδες 10  

   
 
ΘΕΜΑ 2ο 
Ποιος ο σκοπός και οι παράγοντες που επηρεάζουν την 
επιτυχία της εξουδετέρωσης για την παραλαβή ουδετέρων 
ελαίων; 
Ποιες µέθοδοι χρησιµοποιούνται ;    
Να αναφέρετε το πλεονέκτηµα και το µειονέκτηµα της πλέον 
κλασικής από τις µεθόδους αυτές . 

Μονάδες 25 
 

ΘΕΜΑ 3ο 
α. Το άναµµα του σίτου . (Περιγραφή του φαινοµένου - 

Παράγοντες που το επηρεάζουν- Τρόποι αντιµετώπισης). 
    Μονάδες 12 

β. Τι γνωρίζετε για τη γλουτένη ; 
          Μονάδες 13 
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ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΘΕΜΑ 4ο 
α. Για ποιους λόγους χρησιµοποιούνται το χλωριούχο 

νάτριο και το νερό στα παστεριωµένα αλλαντικά ; 
Μονάδες 13 

β. Να περιγράψετε τους σκοπούς για τους οποίους 
εκτελούνται οι παρακάτω διεργασίες που σχετίζονται µε 
τα αλλαντικά : 
• Πάστωµα 
• Αλάτισµα 
• Κάπνισµα 
• Παστερίωση 

Μονάδες 12 
 

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ  (για τους εξεταζόµενους) 

 
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά  

(ηµεροµηνία , εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα  να µην 
τα 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 .  

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε  µαζί µε το 
τετράδιο  και τα φωτοαντίγραφα .  

3. Να απαντήσετε  στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα .  
4. Κάθε απάντηση  τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή .  
5. ∆ιάρκεια εξέτασης :  τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των 

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

διανοµή των φωτοαντιγράφων .  
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  
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