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Χρησιμοποιήθηκε αρχικά  από  
τους Μινωίτες ως φωτιστικό μέσο.  

Τα πιο γνωστά είναι τα κεριά της Τα πιο γνωστά είναι τα κεριά της 
μέλισσας και τα κεριά παραφίνης.



 Τα συνήθη κεριά (κεριά παραφίνης)  προέρχονται  από 
αργό πετρέλαιο, και είναι μίγματα  αλκανίων με αλυσίδες 
από 20 έως 40 ατόμων άνθρακα.

 Tο  κερί της μέλισσας έχει ως  κύριο συστατικό  τον εστέρα 
παλμιτική μυρικύλη CH3(CH2)14COO(CH2)12CH3 , ουσία 
που χρησιμοποιούν οι μέλισσες για την κατασκευή των 
κηρηθρών τους. κηρηθρών τους. 

 Το κίτρινο φως στην άκρη του κεριού είναι 
η ακτινοβολία της πυρακτωμένης αιθάλης, θερμοκρασίας 
1200 0C.

 Η  γαλάζια βάση του κεριού, θερμοκρασίας 1400 0C, 
οφείλεται σε ακτινοβολία, προερχόμενη από τους δεσμούς 
άνθρακα-άνθρακα και άνθρακα-υδρογόνου.



Από  την  αρχαιότητα, το ελαιόλαδο 
μέσα σε λύχνο αποτελούσε βασικό 
φωτιστικό μέσο  για  τον  φωτισμό      

Ο  Λύχνος

φωτιστικό μέσο  για  τον  φωτισμό      
των  εσωτερικών  χώρων.



 Το καύσιμο- ελαιόλαδο διαποτίζει το φιτίλι και κινείται 
στο πάνω μέρος του λόγω του τριχοειδούς φαινομένου .

 Οι υδρογονάνθρακες  ατμοποιούνται,  διαχέονται προς 
τα έξω, και αντιδρούν με το οξυγόνο της ατμόσφαιρας, 
δηλαδή καίγονται.δηλαδή καίγονται.

 Κατά την εξώθερμη αυτή χημική αυτή αντίδραση, 
απελευθερώνεται ενέργεια με μορφή θερμότητας και 
ακτινοβολίας.



Χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα ως 
φορητή λάμπα στις αρχές του 20ου

Η λάμπα ασετυλίνης

φορητή λάμπα στις αρχές του 20ου

αιώνα. 



 Η φωτεινή φλόγα παράγεται με την καύση της ασετυλίνης
(κοινή ονομασία του αιθινίου ή αλλιώς ακετυλενίου) :
C2H2 + 5/2O2  → 2CO2 +  H2O, ΔΗ<Ο

 Το αιθίνιο παράγεται με υδρόλυση  του ανθρακασβεστίου:                      
CaC2 +  2H2O  → CH≡CH  +  Ca(OH)2

 Χρησιμοποιήθηκε από εργαζόμενους σε ορυχεία , 
σε φάρους και από πλανόδιους πωλητές, κύρια ως 
φωτιστικό, αλλά ενίοτε και ως καύσιμο ψησίματος (γι' αυτό 
έφερε και την επωνυμία «αέριο των καστανάδων»).





Αντικατέστησε το λυχνάρι, πριν την 
ανακάλυψη του ηλεκτρισμού,  . 

Η  λάμπα  πετρελαίου

Είχε καύσιμο το φωτιστικό 
πετρέλαιο (κηροζίνη) υγρό πολύ 
εύφλεκτο λόγω του πολύ χαμηλού 
σημείου ανάφλεξης(50°C περίπου). 



 Το λαμπόγυαλο έχει δυο λειτουργίες: η κυριότερη είναι 
να δημιουργεί ένα ρεύμα ανιόντος αέρα και η 
δευτερεύουσα να προστατεύει τη φλόγα από σβήσιμο.

 Όταν ανάψει η φλόγα τα θερμά αέρια ανυψώνονται γιατί 
η άνωση είναι μεγαλύτερη από το βάρος τους. Στη θέση 
τους – κάτω – δημιουργείται  περιοχή χαμηλής πίεσης. τους – κάτω – δημιουργείται  περιοχή χαμηλής πίεσης. 
Ο αέρας μετακινείται  προς την περιοχή χαμηλής 
πίεσης. «Έρχεται» να καλύψει το κενό.                                                 
Η αδιάκοπη ανοδική ροή αερίων προσδίδει στη φλόγα  
μακρόστενο σχήμα. 



Παρασκευάζεται με εν θερμώ
σαπωνοποίηση (με βρασμό ή 
χωρίς) και  εν ψυχρώ 

Το Σαπούνι

σαπωνοποίηση. 

Το παραπροϊόν (η γλυκερίνη) 
αποτελεί σημαντική πρώτη 
ύλη στην χημική βιομηχανία.



 Παρασκευάζεται με αντίδραση λιπών ή ελαίων 
(τριγλυκεριδίων) με NaOH. 
Το τελικό προϊόν είναι η γλυκερίνη και το σαπούνι, 
όπως δείχνει η αντίδραση:



Στα παλαιότερα χρόνια 
τη χρησιμοποιούσαν για 
τη λεύκανση των ρούχων, 

Η  Αλισίβα

τη λεύκανση των ρούχων, 
αλλά και για το λούσιμο, 
ιδίως για λιπαρά μαλλιά.



 Η αλισίβα, ή αλουσά, ή σταχτόνερο, είναι ένα αλκαλικό 
διάλυμα που παρασκευάζεται με το βράσιμο του νερού 
( της βροχής για να μην έχει άλατα) μαζί με στάχτη από 
καμένα ξύλα. 

 Η αλισίβα έχει καθαριστικές ιδιότητες λόγω  Η αλισίβα έχει καθαριστικές ιδιότητες λόγω 
του ανθρακικού καλίου (Κ2CO3) που προσλαμβάνει από 
τη στάχτη, το οποίο έχει την ιδιότητα να διαλύει τα 
έλαια και τα λίπη, όχι όμως και τα ορυκτέλαια 
(π.χ. γράσο)



Το βαμβάκι είναι υφαντική ίνα 
φυτικής προέλευσης. 
Προέρχεται από την κάψα των 

Το  βαμβακερό  ύφασμα

Προέρχεται από την κάψα των 
φυτών του, όπου βοηθάει την 
διασπορά των σπόρων, τους 
οποίους περιβάλλει. 



 Η ίνα του βαμβακιού, αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά 
από κυτταρίνη.  Η κυτταρίνη είναι πολυσακχαρίτης που 
αποτελείται από 3.000 ή και περισσότερα μόρια γλυκόζης 
που ενώνονται με γλυκοζιτικούς δεσμούς και σχηματίζουν 
ευθείες αλυσίδες.

 Έχει μεγάλη απορροφητική ικανότητα, καθώς μπορεί να  Έχει μεγάλη απορροφητική ικανότητα, καθώς μπορεί να 
απορροφήσει μέχρι 27 φορές του βάρους του σε νερό. 
Γίνεται ισχυρότερο αν βραχεί και έχει μεγάλη 
εφελκυστική δύναμη σε διαλύματα με σαπούνι, άρα είναι 
εύκολο να πλυθεί.



Χρησιμοποιήθηκε  από  το 15ο αιώνα.

Αρχικά, για να σιδερώσουν, 

Το  σίδερο  με κάρβουνα

Αρχικά, για να σιδερώσουν, 
ζέσταιναν μεταλλικές πλάκες στην 
εστία του σπιτιού ενώ αργότερα, 
εσωτερικά στη συσκευή τοποθέτησαν 
κάρβουνα.



 Το υλικό κατασκευής του ήταν το μαντέμι ( χυτοσίδηρος) 
δηλαδή κράμα Fe με C. 

 Η εξώθερμη καύση του κάρβουνου ( C+O2→CO2,   ΔΗ<Ο) 
παρήγαγε  τη θερμότητα που  μεταφερόταν  με αγωγή 
μέσω του μετάλλου από τα κάρβουνα στο ύφασμα.

 Η λαβή ήταν ξύλινη (μονωτής) για να προστατεύεται το 
χέρι.χέρι.

 Η θερμότητα από το σίδερο χαλαρώνει τους δεσμούς 
ανάμεσα στις μοριακές αλυσίδες που υπάρχουν στις ίνες. 
Στη συνέχεια η πίεση της πλάκας αλλάζει τη μορφή του 
υφάσματος και όταν αυτό κρυώσει, οι δεσμοί ανάμεσα 
στις αλυσίδες αναδομούνται και το ύφασμα δεν είναι πια 
τσαλακωμένο.



Σε όλους τους φούρνους 
που ζύμωναν ψωμί, υπήρχαν 
οι κοσκινάδες, που 
κοσκίνιζαν το σιτάλευρο 

Το   κόσκινο

κοσκίνιζαν το σιτάλευρο 
που ερχόταν απ᾽ ευθείας 
απὸ τους μύλους ανάμεικτο 
με πίτουρα και διάφορες 
προσμίξεις.



 Το κόσκινο έχει τρύπες, το μέγεθος των οποίων 
επιτρέπει τη διέλευση μόνο των αερίων, των υγρών 
και όσων στερεών έχουν μικρότερο μέγεθος. 

 Μετά από κάποιο καιρό αποθήκευσης μερικά σημεία 
του αλευριού ή της ζάχαρης έχουν απορροφούν 
υγρασία, σχηματίζοντας σβώλους. Αυτά κατά κανόνα υγρασία, σχηματίζοντας σβώλους. Αυτά κατά κανόνα 
είναι μεγαλύτερα από το υπόλοιπο αλεύρι ή ζάχαρη 
που είναι σε μορφή σκόνης. Έτσι, με το κοσκίνισμα 
διαχωρίζονται οι σβώλοι από την σκόνη βελτιώνοντας 
την ποιότητα.



Τα χρώματα παρασκευάζονταν  
με φυσικές πρώτες ύλες από 
τα φύλλα, τη ρίζα, τον καρπό ή 

Η βαφή  των  νημάτων

τα φύλλα, τη ρίζα, τον καρπό ή 
τη φλούδα δέντρων και φυτών 
του τόπου της. 



 Για να φτιαχτεί το κόκκινο, χρησιμοποιούσαν  το 
πρινοκούκκι ή κερμέζ, ένα έντομο που είναι παράσιτο πάνω 
στο πουρνάρι. Η πορφυροκόκκινη χρωστική ουσία που είναι 
πλούσια σε κερμεζικό οξύ περιέχεται μόνο στα αβγά του. 
Τέλη Απριλίου, το άπτερο θηλυκό, που είναι γεμάτο αβγά, 
κολλάει μέσω της προβοσκίδας του στα κλαδάκια και στα 
φύλλα του πουρναριού. Οι προνύμφες των εντόμων 
συλλέγονται και αποξηραίνονται, και η πολύτιμη βαφή συλλέγονται και αποξηραίνονται, και η πολύτιμη βαφή 
λαμβάνεται με εκχύλιση αφού τις βράσουν σε νερό.

 Μαύρο έβαφαν με το φλοιό της φτελιάς και τα φύλλα και το 
φλοιό της βελανιδιάς. Κίτρινο έβαφαν με τα φύλλα της 
μουριάς και τα φύλλα της αμυγδαλιάς. Καφέ έβγαζαν με τις 
πράσινες φλούδες καρυδιών και το φλοιό του πεύκου.
Γαλάζιο έβαφαν με το λουλάκι (τροπικό ινδικό φυτό).



Η πρώτη ύλη για την κατασκευή 
μιας στάμνας είναι το αργιλικό 
χώμα (άργιλος) , που προέρχεται 

Η στάμνα νερού

χώμα (άργιλος) , που προέρχεται 
από τη φθορά πετρωμάτων, 
κυρίως πυριτιούχων, εξαιτίας της 
παρουσίας ανθρακικού οξέων και 
άλλων διαλυτών.                                                             



 To αργιλικό χώμα  είναι κατάλληλο λόγω της 
πλαστικότητάς του όταν αναμειγνύεται με νερό, της 
συστολής του όταν στεγνώνει και της σκλήρυνσής του 
όταν ψήνεται και μετατρέπεται σε κεραμικό.

 Ο πηλός που χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή της 
στάμνας έπρεπε να έχει μεγάλη διαπερατότητα, να 
«ιδρώνει» η στάμνα.
Το νερό που περνούσε στα εξωτερικά τοιχώματα της  Το νερό που περνούσε στα εξωτερικά τοιχώματα της 
στάμνας, εξατμιζόταν σύμφωνα με την ενδόθερμη
αντίδραση:  H2O(l)  →H2O(g)   ΔΗ >0 με αποτέλεσμα να 
ψύχεται η στάμνα και να διατηρεί κρύο το νερό στο 
εσωτερικό της. 



Παλαιότερα, τα περισσότερα 
σκεύη που χρησιμοποιούσαν  
οι άνθρωποι ήταν χάλκινα 

Τα  μπακιρένια  σκεύη

(μπακιρένια). Αυτά με τον 
καιρό και με τη μεγάλη 
χρήση οξειδώνονταν και 
γίνονταν επικίνδυνα για 
δηλητηριάσεις.



 Τα μπακιρένια σκεύη έπρεπε να γανωθούν, να καλυφθεί 
δηλαδή η επιφάνειά τους για προστασία με ένα ειδικό 
μέταλλο, το καλάι (κράμα Sn). 

 Ο γανωτής πρώτα έπρεπε να καθαρίσει τα σκεύη από 
τη γανάδα, δηλαδή την πράσινη σκουριά των χάλκινων 
σκευών, αλοίφοντάς τα με σπίρτο (HCl) και τρίβοντας 
με άμμο. Έπειτα τa ζέσταινε καλά και άπλωνε μέσα το 
νισαντήρι (χλωριούχο αμμώνιο, NH Cl),  γιατί το νισαντήρι (χλωριούχο αμμώνιο, NH4Cl),  γιατί το 
προϊόν της διάσπασης του NH4Cl (δηλαδή το HCl) 
διασπούσε και τα τελευταία υπολείμματα από τις 
σκουριές και τις γανάδες

 Τέλος, τα σκούπιζε καλά και άπλωνε το καλάι σε όλη 
την επιφάνειά τους



Το καντάρι  ή στατέρι είναι 
ο λεγόμενος “ρωμαϊκός 
ζυγός”. 

To καντάρι

ζυγός”. 



 Το καντάρι μπορεί να περιγραφεί  σαν μοχλός, όπου 
το υπομόχλιό του βρίσκεται στο μέσον του μοχλού και 
μάλιστα στο σημείο στήριξης του κανταριού. Έτσι, από 
την μια υπάρχει ο σταθερός μοχλοβραχίων του βάρους 
κι από την άλλη ο μοχλοβραχίων του κινούμενου 
αντιβάρου με τις υποδιαιρέσεις. Η θέση του 
αντιβάρου, όταν ισορροπήσει ο ζυγός, προσδιορίζει το 
βάρος (για την ακρίβεια την μάζα) του αντικειμένου βάρος (για την ακρίβεια την μάζα) του αντικειμένου 
που ζυγίζεται. 

 Μονάδες μάζας που χρησιμοποιούσαν ήταν η οκά και 
το δράμι , Τούρκικης προέλευσης. Η οκά διαιρείται σε 
400 δράμια. (1 οκά = 1280 g,  1 δράμι = 3,2g)
Η επίσημη κατάργηση όλων των παλαιών μονάδων 
έγινε το 1959.



Τον  χρησιμοποιούσαν κυρίως 
οι γυναίκες  για να αλέσουν 

Ο Χειρόμυλος

σιτάρι ή χοντρό αλάτι.



 Ο χειρόμυλος αποτελούνταν από δυο πλατιές και 
στρογγυλές πέτρες, την “πανώπετρα” και τη 
“κατώπετρα”. Γύριζαν την πάνω πέτρα αφού πρώτα 
έριχναν την ποσότητα του καρπού που ήθελαν 
(συνήθως σιτάρι) στην τρύπα της περιστρεφόμενης 
μυλόπετρας. 

 Η απόσταση της λαβής από τον άξονα περιστροφής 
(μοχλοβραχίονας) ήταν η μέγιστη , ώστε να 
καταβάλλεται η μικρότερη δυνατή δύναμη.
(μοχλοβραχίονας) ήταν η μέγιστη , ώστε να 
καταβάλλεται η μικρότερη δυνατή δύναμη.

 Χρησιμοποιούσαν πέτρα ως υλικό κατασκευής γιατί η 
σύνθλιψη του καρπού γινόταν εξαιτίας του 
υπερκείμενου βάρους, ενώ, επειδή η επιφάνεια ήταν 
τραχιά, υπήρχε μεγαλύτερη επιφάνεια επαφής άρα και 
μεγαλύτερη τριβή ανάμεσα στις πέτρες.  





Ήταν ο αχώριστος σύντροφος 
του Κρητικού αφού με αυτό 
έκανε όλες τις καθημερινές 
εργασίες . 

Το Κρητικό μαχαίρι

εργασίες . 

Αποτελούσε το κυριότερο 
αντρικό κόσμημα του 
Κρητικού, έτσι δικαιολογείται  
η πολυτέλειά του..



 Για να φτιάξει ο μαχαιράς τα σχέδια ή να γράψει τη 
μαντινάδα πάνω στην ατσάλινη λάμα του μαχαιριού, 
αρχικά κέρωνε τη λάμα, ακουμπώντας την καυτή πάνω 
σε κερί μέλισσας. 

 Στη συνέχεια με αιχμηρό αντικείμενο, έγραφε (χάρασε) 
τη μαντινάδα πάνω στο κερί.

 Έπειτα έριχνε από πάνω νιτρικό οξύ και αλάτι. Το νιτρικό 
οξύ (ακουαφόρτε), καθώς είναι πολύ ισχυρό οξύ και 
ισχυρό οξειδωτικό, διάβρωνε (έσκαβε) το μέταλλο ενώ 
δεν διάβρωνε το κερί. Έτσι, αποτυπωνόταν στη λάμα 
ό,τι είχε χαραχτεί στο κερί.



Έχει συνήθως 3 χορδές 
φτιαγμένες  από έντερο ή 
μέταλλο ενώ το δοξάρι έχει 

Η Κρητική λύρα

μέταλλο ενώ το δοξάρι έχει 
τρίχες από την ουρά αλόγου.



 Στην Κρητική λύρα ο οργανοπαίχτης διεγείρει με το 
δοξάρι τη χορδή προκαλώντας τη διάδοση κυμάτων 
που συμβάλλουν οπότε προκύπτουν στάσιμα κύματα, 
με αποτέλεσμα την ταλάντωση της χορδής.

 Ο ήχος που παράγεται είναι ελάχιστης έντασης γι΄ αυτό 
στην λύρα η χορδή μεταφέρει μέσω μιας γέφυρας τις 
δονήσεις της στο καπάκι ενός ηχείου.

 Οι δονήσεις του καπακιού κύρια, και όλου του ηχείου  Οι δονήσεις του καπακιού κύρια, και όλου του ηχείου 
γενικότερα, παράγουν ηχητικά κύματα στον αέρα που 
περιέχεται σε αυτά αλλά και αυτού που τα περιβάλλει, 
ικανής έντασης ώστε να ακουστούν από το ανθρώπινο 
αυτί.
Εκείνα τα κύματα που μπλέκονται με μαντινάδες και 
πλέκουν μουσικές ιστορίες μεταφέροντας την κρητική 
παράδοση από γενιά σε γενιά.



Η ονομασία τους προέρχεται 
από την ιταλική λέξη stivale, 
που σημαίνει μπότα, 

Το Κρητικό στιβάνι

απομεινάρι της μακράς 
περιόδου της ενετοκρατίας 
στα Χανιά.



 Τα στιβάνια είναι φτιαγμένα από το λεγόμενο δέρμα 
«βακέτα», χοντρό και ανθεκτικό δέρμα από μοσχάρι που 
κατεργάζεται στα «ταμπακαριά» (βυρσοδεψεία). 

 Είναι αδιάβροxα, καθώς το τμήμα του δέρματος του ζώου που 
χρησιμοποιείται είναι η επιδερμίδα, στην οποία είναι άφθονη 
η πρωτεΐνη κερατίνη που δημιουργεί ένα ανθεκτικό και 
αδιαπέραστο από το νερό στρώμα.

 Για την κατεργασία τους, τα δέρματα τοποθετούνται σε 
δεξαμενές που περιέχουν πυκνό διάλυμα θειούχου νατρίου για δεξαμενές που περιέχουν πυκνό διάλυμα θειούχου νατρίου για 
λίγες ώρες και μετά σε άλλες δεξαμενές με πυκνό διάλυμα 
ασβέστου με θειούχο νάτριο ή αρσενικό. Έπειτα, γίνεται 
κατεργασία με φυτικές ( δεψικές) ύλες, όπως σκόνη φλούδας 
πεύκου, σχίνου και βαλανιδιού. Η κατεργασία αυτή διαρκεί 6 
– 8 μήνες. 

 Τα κατεργασμένα δέρματα δεν τα προσβάλλουν η υγρασία 
και οι διάφοροι μικροοργανισμοί, γίνονται αδιάβροχα και 
ελαστικά. 



Αποτελεί κρητικό είδος 
ράβδου, η χρήση της οποίας 
προορίζεται κυρίως από 
κτηνοτρόφους για τον 

Η  Κρητική  κατσούνα

κτηνοτρόφους για τον 
έλεγχο των ζώων τους, για 
στήριξη ή ακόμα και για 
διακοσμητικούς λόγους.



 Για την κατασκευή της κατσούνας, χρησιμοποιείται 
κυρίως ξύλο από το δέντρο αμπελιτσά που αποτελεί 
προστατευόμενο είδος πλέον.

 Η ‘αμπελιτσιά’ (Zelkova abelicea) είναι ένα ενδημικό 
δένδρο της Κρήτης, δηλαδή είδος δένδρου που υπάρχει 
μόνο στο νησί και πουθενά αλλού στον κόσμο.                      
Η παρουσία του στην Κρήτη χρονολογείται Η παρουσία του στην Κρήτη χρονολογείται 
εκατομμύρια xρόνια πριν. 

 Η αμπελιτσιά φύεται σε όλους στους ορεινούς όγκους 
της Κρήτης και οι πληθυσμοί της απειλούνται από την 
υπερβόσκηση, το ποδοπάτημα από τα ζώα, τη διάνοιξη 
αγροτικών δρόμων και τις δασικές πυρκαγιές.





Ήταν πάντα για τον 
Κρητικό, στοιχείο της 
κοινωνικής του ζωής αλλά 

Το κρασί

και πηγή ενέργειας στις 
αγροτικές του δουλειές. 



 Το κρασί παρασκευάζεται από το χυμό των σταφυλιών 
(μούστο) με αλκοολική ζύμωση.

 Η αλκοολική ζύμωση είναι η χημική μετατροπή της 
γλυκόζης, ενός σακχάρου που βρίσκεται στο μούστο, 
σε αιθανόλη, με παράλληλη έκλυση διοξειδίου του 
άνθρακα: C6H12O6 → 2CH3CH2OH  +  2CO2άνθρακα: C6H12O6 2CH3CH2OH  +  2CO2

 H αντίδραση γίνεται με τη βοήθεια εξειδικευμένων 
οργανικών ενώσεων, των ενζύμων. Το ένζυμο ζυμάση, 
που συμμετέχει στην αλκοολική ζύμωση, παράγεται 
από τους ζυμομύκητες, οι οποίοι αναπτύσσονται μέσα 
στο μίγμα της αντίδρασης. 



Ο 
όρος Τσικουδιά προκύπτει 
από την ονομασία της 
κρητικής διαλέκτου για τα 

Η  τσικουδιά

κρητικής διαλέκτου για τα 
στέμφυλα, όπου 
λέγονται τσίκουδα.



 Η τσικουδιά παράγεται κυρίως από τα στράφυλλα, 
δηλαδή τα υπολείμματα από το πάτημα των 
σταφυλιών. Αφού γίνει η ζύμωση στο χυμό που έχει 
απομείνει σε αυτά, το μείγμα τοποθετείται στον 
άμβυκα, το ειδικό καζάνι για την απόσταξη και 
αρχίζει η διαδικασία. Το αποτέλεσμα της απόσταξης 
είναι η τσικουδιά. 

 Η περιεκτικότητα σε οινόπνευμα μετριέται με τα 
γράδα (16 γράδα είναι περίπου 37 αλκοολικοί βαθμοί)
Η περιεκτικότητα σε οινόπνευμα μετριέται με τα 
γράδα (16 γράδα είναι περίπου 37 αλκοολικοί βαθμοί)

Η τσικουδιά ή ρακή, είναι το αποτέλεσμα μίας και 
μόνο απόσταξης σε αντίθεση με το τσίπουρο που 
χρειάζεται δύο αποστάξεις, στην δεύτερη προστίθεται 
γλυκάνισο.



Είναι μίγμα εστέρων της 
γλυκερίνης με λιπαρά 
οξέα, κυρίως ελαϊκό
(ακόρεστο), στεατικό και 

Το ελαιόλαδο

(ακόρεστο), στεατικό και 
παλμιτικό (κορεσμένα). 



 Η οξύτητα είναι το βασικότερο κριτήριο ποιοτικής 
αξιολόγησης του ελαιολάδου και είναι αυτή που καθορίζει 
την εμπορική του αξία.

 Στο extra παρθένο ελαιόλαδο η περιεκτικότητα σε ελαϊκό
οξύ, δεν υπερβαίνει τα 0,8 g ανά 100 g ελαιολάδου                    
(οξύτητα: 0 – 0,8%). 

 Στο παρθένο ελαιόλαδο η οξύτητα είναι  0,8 – 2% ενώ στο 
ελαιόλαδο λαμπάντε (labante)  που προορίζεται μόνο για 
ραφινάρισμα ή βιομηχανική χρήση, η οξύτητα είναι  
μεγαλύτερη από 2%..

Η οξύτητα του ελαιολάδου προσδιορίζεται με ογκομέτρηση.



Χάρη στη σπάνια 
βιοποικιλότητα του νησιού,             
το μέλι της κρήτης και ειδικά 
το θυμαρίσιο, είναι υψηλής 

Το  μέλι

το θυμαρίσιο, είναι υψηλής 
ποιότητας.



 Το μέλι περιέχει περίπου 80% σάκχαρα       
(κυρίως φρουκτόζη και γλυκόζη) και λόγω της σχετικά 
χαμηλής του υγρασίας, δεν ευνοεί την ανάπτυξη 
μικροοργανισμών.

 Γενικά, η φρουκτόζη κυμαίνεται από 25 έως 40%  και η 
γλυκόζη από 30- 44% . Η ισορροπία αυτών των δύο 
κύριων σακχάρων είναι η κύρια αιτία που θα οδηγήσει 
στην κρυστάλλωση του μελιού.στην κρυστάλλωση του μελιού.

 Η φρουκτόζη είναι πιο διαλυτή στο νερό από τη 
γλυκόζη. και παραμένει ρευστή. Όταν η γλυκόζη 
κρυσταλλώνεται, χωρίζετε από το νερό και παίρνει τη 
μορφή μικροσκοπικών κρυστάλλων. 



Χαρακτηριστικό της 
κρητικής διατροφής, είναι              
η κατανάλωση άγριων 
βρώσιμων χόρτων και 

Τα  βότανα

βρώσιμων χόρτων και 
βοτάνων, που βρίσκονται              
σε αφθονία στο νησί. 



 Οι πιο συνηθισμένοι τρόποι που παραλαμβάνεται τα 
πολύτιμα συστατικά των βοτάνων είναι ως έγχυμα, 
αφέψημα και εκχύλισμα.

 Μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί 1800 είδη φυτών, αριθμός 
ιδιαίτερα μεγάλος σχετικά με τη μικρή έκταση του 
νησιού. Απ' αυτά τα φυτά 192 είναι ενδημικά είδη, 
δηλαδή φυτά που δεν υπάρχουν σε κανένα άλλο μέρος 
νησιού. Απ' αυτά τα φυτά 192 είναι ενδημικά είδη, 
δηλαδή φυτά που δεν υπάρχουν σε κανένα άλλο μέρος 
της γης, όπως π.χ. το δίκταμο.

 Στις μέρες μας καταγράφονται 67 απειλούμενα φυτά 
στην Κρήτη ενώ 15 είδη βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο 
εξαφάνισης, όπως το κρητικό κυκλάμινο.



Στην παραδοσιακή διατροφή 
των Κρητικών αυτό ήταν το 
καθημερινό τους ψωμί. 
Προέκυψε από την ανάγκη 

Το παξιμάδι

Προέκυψε από την ανάγκη 
να διατηρηθεί το ψωμί για 
μεγάλο χρονικό διάστημα.



 Η αλλοίωση των τροφίμων προκαλείται από την 
ανάπτυξη παθογόνων όπως βακτήρια ή μούχλα, καθώς 
και από οξείδωση που καταστρέφει τα βασικά 
συστατικά των κυττάρων. 

 Κατά την παρασκευή παξιμαδιού, ο στόχος είναι να 
στεγνώσει το ψωμί έως ότου δεν υπάρχει αρκετή 
υγρασία για να υποστηρίξει μικροβιακή ανάπτυξη και υγρασία για να υποστηρίξει μικροβιακή ανάπτυξη και 
δραστηριότητα.

 Τα παξιμάδια ανήκουν στα αμυλούχα τρόφιμα, 
συνεπώς ως κύριο θρεπτικό συστατικό τους έχουν τον 
πολυσακχαρίτη άμυλο.



Τρόπος συντήρησης των 
βρώσιμων ελιών, είναι η 
τοποθέτησή τους μέσα στο 

Οι  αλατσολιές

τοποθέτησή τους μέσα στο 
αλάτι, ώστε να απομακρυνθεί 
το νερό που περιέχουν.



 Με τη μείωση της υγρασίας του τροφίμου, δεν ευνοείται η 
ανάπτυξη μικροοργανισμών .Ο μηχανισμός που 
απομακρύνεται το νερό, λέγεται  ώσμωση.

 Ώσμωση, είναι το φαινόμενο που μόρια διαλύτη (νερού) 
μεταφέρονται μέσω ημιπερατής μεμβράνης από το 
αραιότερο διάλυμα (υποτονικό) προς το πυκνότερο 
διάλυμα (υπερτονικό), με σκοπό να εξισωθούν οι διάλυμα (υπερτονικό), με σκοπό να εξισωθούν οι 
συγκεντρώσεις των δύο διαλυμάτων. 

 Όταν οι ελιές τοποθετηθούν στο αλάτι, νερό περνά από 
το εσωτερικό τους (υποτονικό) προς το αλάτι 
(υπερτονικό) μέσω της κυτταρικής μεμβράνης τους που 
είναι ημιπερατή.  Έτσι, ελαττώνεται ο όγκος τους και 
¨ζαρώνουν



Το χαρούπι χαρακτήρισε 
εποχές φτώχειας και 
δυσκολιών  καθώς είναι 
τροφή πλούσια σε θρεπτικά 

Το  χαρούπι

τροφή πλούσια σε θρεπτικά 
συστατικά και επιπλέον 
βρισκόταν σε αφθονία.



 Το χαρούπι, ο καρπός που έθρεψε γενιές και γενιές 
Κρητικών, εκτός από τις θρεπτικές ουσίες που περιέχει, 
χρησίμευσε και ως μονάδα μέτρησης πολύτιμων 
μετάλλων και λίθων

 Στην αρχαιότητα τα χαρούπια , καθώς και τα εσωτερικά 
τους σπόρια, ονομάζονταν ‘κεράτια’. Κάθε λοβός 
περιέχει 5 έως 15 σπόρους (κεράτια).περιέχει 5 έως 15 σπόρους (κεράτια).

 Ένας σπόρος χαρουπιού, δηλαδή ένα κεράτιον, είχε 
πάντοτε το ίδιο βάρος, δηλαδή 190 έως 205 χιλιοστά 
του γραμμαρίου(0,2g). Γι’ αυτό το λόγο τα κεράτια 
άρχισαν να χρησιμοποιούνται ως σταθμά σε ζυγαριές 
για να ζυγίζουν πολύτιμα μέταλλα.



Είναι παραδοσιακό 
αλλαντικό της Κρήτης. 
Παρασκευάζεται κυρίως 
από χοιρινό κρέας το 

Το  απάκι

από χοιρινό κρέας το 
οποίο  καπνίζεται αργά σε 
κλαδιά ελιάς, θυμαριού και  
φασκόμηλου.



 Ο καπνός αποτελείται από μείγμα πτητικών ουσιών που 
ξεπερνούν τις 300. Είναι οι ουσίες που δρουν ως 
συντηρητικά αλλά και δημιουργούν τα ιδιαίτερα 
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά στο τρόφιμο.

 Με την κάπνιση επιδιώκουμε την μείωση του 
βακτηριακού φορτίου του κρέατος, τον περιορισμό της βακτηριακού φορτίου του κρέατος, τον περιορισμό της 
υγρασίας, την αδρανοποίηση των ενζύμων και τον  
εμπλουτισμό με ουσίες του καπνού και που έχουν 
βακτηριοκτόνες ιδιότητες.



Αποτελούν ένα από τα πιο 
δημοφιλή πιάτα της Κρητικής 
κουζίνας. 

Ειδικά οι μπουμπουριστοί

Οι  χοχλιοί

Ειδικά οι μπουμπουριστοί
χοχλιοί που λέγονται έτσι γιατί 
μαγειρεύονται «αμπούμπουρα», 
δηλαδή μπρούμυτα.



 Το σώμα των σαλιγκαριών παράγει μια ιδιαίτερη 
παχύρρευστη σίελο, χάρις στην οποία μπορούν να 
έρπουν , έχοντας μικρή τριβή με το έδαφος.

 Τα σαλιγκάρια επιβιώνουν σε ασβεστώδη και όχι 
αργιλώδη εδάφη  αφού η παρουσία ασβεστίου είναι 
απαραίτητη για τη δημιουργία του κελύφους τους.απαραίτητη για τη δημιουργία του κελύφους τους.

 Είναι ερμαφρόδιτα, που σημαίνει ότι κάθε σαλιγκάρι 
διαθέτει τόσο αρσενικά όσο και θηλυκά όργανα 
αναπαραγωγής. Για να γονιμοποιηθεί πρέπει να 
ζευγαρώσει με άλλο σαλιγκάρι και να φέρουν σε επαφή 
τα αντίθετα γεννητικά τους όργανα.



Τέσσερα είδη κρητικών τυριών 
χαρακτηρίζονται ως ΠΟΠ: 
Η γραβιέρα , η ξινομυζήθρα , 
το πηχτόγαλο και το ξύγαλο. 

Τα  τυριά

το πηχτόγαλο και το ξύγαλο. 
Εξαιρετικά είναι επίσης τα 
ανθότυρο, μυζήθρα, μαλάκα,
στάκα και τυροζούλι.



 Για την πήξη του γάλακτος και την τυροκόμηση, χρειάζεται 
πυτιά που βρίσκεται στο γαστρικό υγρό, στο τέταρτο 
στομάχι των μηρυκαστικών ζώων. Περιέχει ένζυμα όπως η 
χυμοσίνη ή ρεννίνη.

 Το αραιό γάλα λέγεται συνήθως τυρόγαλο και το πηγμένο 
υλικό τυρόπηγμα. Μόλις διαχωριστεί, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για παρασκευή μυζήθρας ή προσθέτοντας 
λίγο γάλα για να φτιαχτεί ανθότυρο .

 Τα τυριά χρειάζονται διαφορετική θερμοκρασία για να 
παρασκευαστούν, ανάλογα με το είδος τους. Έτσι, η παρασκευαστούν, ανάλογα με το είδος τους. Έτσι, η 
Γραβιέρα π.χ. απαιτεί θ>33οC , ενώ τα μαλακά τυριά 
χαμηλότερη.

 Για την παρασκευή των σκληρών τυριών το μείγμα 
ξαναβράζεται,  στραγγίζεται  και τοποθετείται σε καλούπια 
για αρκετό καιρό , ώστε να ολοκληρωθούν οι βιοχημικές 
ζυμώσεις. Οι τελευταίες προκαλούνται από φυράματα, τα 
οποία παράγονται από ζυμομύκητες και βακτήρια.



Η εργασία πραγματοποιήθηκε στο 
πλαίσιο  της συμμετοχής του 2ου ΓΕΛ 
στην εκδήλωση : 
¨Γιορτάζοντας  τις Φυσικές επιστήμες¨

Επιμέλεια: 

Ελένη  Ατσαλάκη

Χημικός


