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ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΛΙΠΩΝ, ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ, ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΥΛΟΥ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ 
 

Σκοπός 
 

- Να γνωρίσετε τον τρόπο µε τον οποίο µπορούµε να ανιχνεύσουµε την ύπαρξη λιπών, 

   πρωτεϊνών, σακχάρων και αµύλου στα τρόφιµα.  

- Να διαπιστώσετε την ύπαρξη αυτών των ουσιών σε πολλές από τις τροφές σας.  

- Να συγκρίνετε την περιεκτικότητα των διάφορων τροφών σε σάκχαρα. 

 
Οι διάφορες τροφές έχουν διαφορετική θρεπτική αξία και γι' αυτό είναι χρήσιµο να γνωρίζουµε τη σύσταση τους. 

Τα παρακάτω πειράµατα µας βοηθούν µε απλό τρόπο να διαπιστώσουµε τη σύσταση των τροφών. 

 

Α. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΛΙΠΩΝ 
 

Όργανα και υλικά απαραίτητα για το πείραµα 
1. Μικρή ποσότητα από διαφορετικές τροφές (µπισκότα, πατατάκια, κέικ, γαριδάκια, γκοφρέτα, 

ντόνατ, καρύδια, µαγειρεµένα ψάρι και κοτόπουλο, ρεβίθια, ζάχαρη, αλεύρι, φρούτα, λαχανικά 

κ.α.) 

2. Ένα λεπτό κοµµάτι χαρτί 

3. Μια πηγή φωτός 

 

Πορεία του πειράµατος 

1. Τρίψτε την τροφή στο χαρτί. 

2. Κρατήστε το χαρτί µπροστά στο φως, ώστε οι ακτίνες του φωτός να περνούν από το χαρτί. 

Εάν η τροφή έχει αφήσει σηµάδι στο χαρτί µέσα από το οποίο περνά το φως, τότε περιείχε 

λίπος. 
 

Β. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ 
 

Όργανα και υλικά απαραίτητα για το πείραµα 
1. Μικρή ποσότητα από διαφορετικές τροφές (µπισκότα, πατατάκια, κέικ, γαριδάκια, γκοφρέτα, 

ντόνατ, καρύδια, µαγειρεµένα ψάρι και κοτόπουλο, ρεβίθια, ζάχαρη, αλεύρι, µαρµελάδα, φρούτα, 

λαχανικά κ.α.) 

2. Ένα γουδί 

3. Νερό 

4. ∆οκιµαστικός σωλήνας 

5. Προστατευτική µάσκα για τα µάτια 

6. Σταγονόµετρο 

7.  ∆ιάλυµα υδροξειδίου του νατρίου ή διάλυµα 

     υδροξειδίου του καλίου 

8. ∆ιάλυµα θειικού χαλκού 

 

Πορεία του πειράµατος 

1. Αν η τροφή δεν είναι ήδη σε υγρή µορφή, πρέπει να τη λιώσετε στο γουδί. 

2. Προσθέστε λίγο νερό στη λιωµένη τροφή, ώστε να σχηµατίσετε ένα εναιώρηµα. 

3. Αδειάστε περίπου 2 mL (8 σταγόνες) από αυτό το εναιώρηµα σε ένα δοκιµαστικό σωλήνα. 

4. Προσθέστε διάλυµα υδροξειδίου του νατρίου ή υδροξειδίου του καλίου µέχρι το διάλυµα να 

      γίνει διαυγές. 
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5. Προσθέστε λίγες σταγόνες από το διάλυµα θειικού χαλκού και ανακατέψτε. 

     Αν το διάλυµα γίνει µοβ, τότε υπήρχε πρωτεΐνη. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η χαρακτηριστική οσµή που εκλύεται από την καύση ενός φτερού αποδεικνύει την ύπαρξη 

                           πρωτεΐνης σ’ αυτό.   

 
Γ. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΝ 
 

Όργανα και υλικά απαραίτητα για το πείραµα 
1. Μικρή ποσότητα από διαφορετικές τροφές (µπισκότα, πατατάκια, κέικ, γαριδάκια, γκοφρέτα, 

ντόνατ, καρύδια, µαγειρεµένα ψάρι και κοτόπουλο, ρεβίθια, ζάχαρη, αλεύρι, µαρµελάδα, φρούτα, 

λαχανικά κ.α.) 

2. Ένα γουδί 

3. Νερό 

4.∆οκιµαστικός σωλήνας 

5. ∆ιάλυµα Βενεδικτίνης (Benedict) 

 

6. Ποτήρι ζέσεως 

7. Λύχνος υγραερίου 

8. Σταγονόµετρο 

9. Ρολόι 

10. Ζυγός ακριβείας 

Πορεία του πειράµατος 

1. Αν η τροφή δεν είναι ήδη σε υγρή µορφή, πρέπει να τη λιώσετε στο γουδί. 

2. Σε ένα γραµµάριο τροφής προσθέστε λίγο νερό. 

3. Τοποθετήστε την προηγούµενη ποσότητα τροφής σε ένα δοκιµαστικό σωλήνα. 

4. Προσθέστε 2 mL διαλύµατος βενεδικτίνης στον δοκιµαστικό σωλήνα και ανακινήστε τον. 

5. Βράστε λίγο νερό σε ένα ποτήρι ζέσεως µε τη βοήθεια του λύχνου. 

6. Μέσα στο ποτήρι ζέσεως µε το νερό που βράζει βάλτε τον δοκιµαστικό σωλήνα και αφήστε 

τον εκεί για περίπου 1-2 λεπτά. 

7. Εάν δηµιουργηθεί ίζηµα, τότε υπάρχει σάκχαρο στην τροφή. Το ίζηµα είναι συνήθως πράσινο 

ή καφέ. 

 

∆. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΜΥΛΟΥ 
 

Όργανα και υλικά απαραίτητα για το πείραµα 
1. Μικρή ποσότητα από διαφορετικές τροφές (µπισκότα, πατατάκια, κέικ, γαριδάκια, γκοφρέτα, 

ντόνατ, καρύδια, µαγειρεµένα ψάρι και κοτόπουλο, ρεβίθια, ζάχαρη, αλεύρι, µαρµελάδα φρούτα, 

λαχανικά κ.α.) 

2. Γυαλί ρολογιού ή τρυβλίο Petri 

3. Βάµµα ιωδίου 

4. σταγονόµετρο 

 

Πορεία του πειράµατος 

1. Τοποθετήστε την τροφή σε ένα γυαλί ρολογιού. 

2. Προσθέστε 2-3 σταγόνες βάµµα ιωδίου. 

3. Εάν εµφανιστεί ιώδες χρώµα, τότε στην τροφή υπάρχει άµυλο. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Ανίχνευση λιπών, πρωτεϊνών, σακχάρων και αµύλου σε τρόφιµα 

 

 

Ονοµατεπώνυµο .................................................... 

 

Τάξη                  .................................................... 

 

Τµήµα         .................................................... 

 

Ηµεροµηνία .................................................... 

 

 
1. Να επιλέξετε τρεις διαφορετικές τροφές (κατά προτίµηση κάποιες που συνηθίζετε να 

καταναλώνετε συχνά) και να καταγράψετε στον πίνακα τα αποτελέσµατα σας ως προς τη 

σύσταση τους. 
 

Τροφή λίπη πρωτεΐνες σάκχαρα άµυλο 

1     

2     

3     

 

2. Τι δείχνει κατά την άποψή σας, η αλλαγή χρώµατος σε ορισµένα δείγµατα τροφών; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Γιατί ορισµένα δείγµατα τροφών δεν παρουσίασαν καθόλου αλλαγή χρώµατος; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Κατά τον προσδιορισµό σακχάρων, άλλες τροφές βάφονται πολύ έντονα πράσινες ή καφέ και 

    άλλες λιγότερο. Να το δικαιολογήσετε. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


