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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

      Προσφάτως έχουν δημοσιευθεί ορισμένες εργασίες που αναφέρονται στο χαρακτηρισμό του

αρώματος ορισμένων ποικιλιών επιτραπέζιας ελιάς, που έχουν παραχθεί με εφαρμογή

διαφορετικών τρόπων επεξεργασίας.

      Στην παρούσα εργασία καταβλήθηκε προσπάθεια για το χαρακτηρισμό του αρώματος της

επιτραπέζιας ελιάς της ποικιλίας Καλαμών η οποία ανήκει στις διατηρημένες σε άλμη φυσικώς

ώριμες ελιές. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ταυτοποίηση των πτητικών συστατικών που

συνεισφέρουν στο άρωμα.

      Για την παραλαβή των πτητικών συστατικών από τα δείγματα χρησιμοποιήθηκε η τεχνική

της μικροεκχύλισης στερεάς φάσης (SPME).  Για το διαχωρισμό και την ταυτοποίησή τους

χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της αέριας χρωματογραφίας. Ως ανιχνευτές χρησιμοποιήθηκαν το

φασματόμετρο μάζας (GC-MS) και ο ανιχνευτής ιονισμού φλόγας (FID). Για να διερευνηθεί ο

αριθμός των πτητικών συστατικών που συνεισφέρουν εντονότερα στο άρωμα των δειγμάτων,

εφαρμόσθηκε και η αεριοχρωματογραφική τεχνική στην οποία ως ανιχνευτής αξιοποιείται πλην

του FID και το ανθρώπινο αισθητήριο της όσφρησης (GCO = Gas Chromatography-

Olfactometry).
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1.  Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

1.1 Ιστορική Αναδρομή.

      Η καλλιέργεια της ελιάς χάνεται στα βάθη των αιώνων και συμπίπτει με την επέκταση των

μεσογειακών πολιτισμών, που για αιώνες καθόρισαν το πεπρωμένο της ανθρωπότητας και

άφησαν τη σφραγίδα τους στο δυτικό πολιτισμό.

      Απολιθώματα φύλλων ελιάς έχουν βρεθεί στο Mongardino στην Ιταλία, ενώ στην Κύμη της

Ευβοίας έχουν βρεθεί απολιθωμένα φύλλα του είδους Olea noti.  Επίσης,  στη Βόρειο Αφρική

έχουν βρεθεί ευρήματα που μαρτυρούν την εξάπλωση του δένδρου (Ποντίκης, 2000).

      Από τον 20ο π.Χ. αιώνα, παρατηρείται αύξηση των γυρεοκόκκων της ελιάς, σύμφωνα με

παλαιοβοτανικά δεδομένα. Ερευνητικά δεδομένα παρέχουν αρκετά στοιχεία που επιβεβαιώνουν

την καλλιέργεια της ελιάς από την Παλαιολιθική εποχή, καθώς γυρεόκοκκοι της ελιάς

εμφανίζονται κατά το 6.000 π.Χ. στην Ήπειρο, το 3.255 π.Χ. στην Ανατολική Στερεά και το

3.200 π.Χ. στη Θεσσαλία (www.internationaloliveoil.org).

Εικόνα 1. Απολιθωμένα φύλλα ελιάς

      Τα πρώτα στάδια εκμετάλλευσης της ελιάς από τους κατοίκους του προϊστορικού Αιγαίου

παραμένουν ακόμη άγνωστα (Μπαλατσούρας, 1995). Πιστεύεται ωστόσο, ότι από τη Νεολιθική

τουλάχιστον εποχή, γινόταν ευκαιριακά συλλογή των καρπών της αγριελιάς, ενώ οι απαρχές της

ελαιοκαλλιέργειας τοποθετούνται στο χρονικό ορίζοντα της λεγόμενης Πρώιμης Χαλκοκρατίας,

δηλαδή κατά την 3η χιλιετία π.Χ.

Εικόνα 2. Παραδοσιακός τρόπος συλλογής του ελαιόκαρπου
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      Η άγρια ελιά κατάγεται από την Μικρά Ασία όπου ακόμη και σήμερα βρίσκεται σε

εξαιρετική αφθονία και δημιουργεί πυκνούς ελαιώνες. Η καλλιέργειά της εξαπλώθηκε στην

Ελλάδα μέσω της Συρίας. Άλλες έρευνες υποδεικνύουν ως περιοχή προέλευσης της ελιάς την

Κάτω Αίγυπτο, τη Ναμίμπια ή την Αιθιοπία (Loukas & Krimbas, 1983).

      Η ελιά είναι αυτοφυές δένδρο ολόκληρης της Μεσογείου και η Μικρά Ασία θεωρείται ως ο

τόπος στον οποίο καλλιεργήθηκε πριν έξι περίπου χιλιετίες. Οι Ασσύριοι και οι Βαβυλώνιοι

ήταν οι μόνοι αρχαίοι πολιτισμοί στην περιοχή που δεν ήταν εξοικειωμένοι με την καλλιέργεια

της ελιάς (www.internationaloliveoil.org).

      Κατά τον 16ο αιώνα π.Χ., οι Φοίνικες άρχισαν να διαδίδουν την καλλιέργεια της ελιάς

αρχικά στα ελληνικά νησιά, και μεταγενέστερα στην ελληνική ηπειρωτική χώρα, μεταξύ 14ου

και 12ου αιώνα π.Χ. Η καλλιέργεια αυτή ήταν τόσο σημαντική, ώστε κατά τον 4ο αιώνα π.Χ. ο

Σόλων εξέδωσε διάταγμα που ρύθμιζε τα της φύτευσης των ελαιόδενδρων.

      Σύμφωνα με τον Όμηρο, η ελιά καλλιεργούνταν ήδη στην Ελλάδα για πάνω από 10.000 έτη.

Τα ελαιόδενδρα κυριάρχησαν στην πετρώδη ελληνική επαρχία και έγιναν στυλοβάτες της

ελληνικής κοινωνίας. Ήταν τόσο ιερά που εκείνοι που τα έκοβαν καταδικάζονταν σε θάνατο ή

εξορία.

      Από τον 6ο αιώνα π.Χ.,  η ελιά διαδίδεται σε όλες τις μεσογειακές χώρες και φθάνει στην

Τρίπολη, την Τυνησία και στο νησί της Σικελίας. Από εκεί, εξαπλώθηκε στη νότια Ιταλία.

Ωστόσο, η καλλιέργεια της ελιάς στην Ιταλία ήταν γνωστή τρεις αιώνες πριν από την πτώση της

Τροίας (1200 π.Χ.).

      Ο Penestrello, Ρωμαίος χρονικογράφος, υποστηρίζει αντίθετα, ότι η πρώτη καλλιέργεια της

ελιάς στην Ιταλία, η οποία συμπίπτει με τη βασιλεία του Lucius Tarquinius Priscus (616 – 578

π.Χ.), διαδόθηκε πιθανότατα από την Τρίπολη ή την Τυνησία και εξαπλώθηκε από το Νότο προς

το Βορρά, από την Calabria προς την Liguria. Όταν οι Ρωμαίοι έφθασαν στη Βόρεια Αφρική, οι

Βερβερίνοι γνώριζαν πως να μπολιάσουν τις άγριες ελιές και είχαν αναπτύξει πραγματικά την

καλλιέργειά της σε όλα τα εδάφη που είχαν στην κατοχή τους.

      Οι Ρωμαίοι συνέχισαν την επέκταση της καλλιέργειας της ελιάς στις χώρες που οριοθετούν

τη Μεσόγειο, χρησιμοποιώντας την ως ειρηνικό μέσο στις κατακτήσεις τους για τη δημιουργία

νέων οικισμών. Η καλλιέργεια της ελιάς στη Μασσαλία άρχισε κατά το 600 π.Χ. περίπου και

στη συνέχεια διαδόθηκε σε ολόκληρη τη Γαλατία. Η ελιά πρωτοκαλλιεργήθηκε στη Σαρδηνία

κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους, ενώ στην Κορσική μετά την πτώση της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας

(www.internationaloliveoil.org).

      Η καλλιέργεια των ελαιοδένδρων στην Ισπανία άρχισε κατά τη διάρκεια της θαλάσσιας

κυριαρχίας των Φοινίκων (1050 π.Χ.), αλλά δεν αναπτύχθηκε σε αξιοσημείωτη έκταση μέχρι

την άφιξη του Ρωμαίου στρατηγού Σκιπίωνα του Αφρικανού (212 π.Χ.). Αργότερα η

καλλιέργεια της ελιάς διαδόθηκε προς τις κεντρικές και μεσογειακές παράκτιες περιοχές της
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Ιβηρικής χερσονήσου, συμπεριλαμβανομένης της Πορτογαλίας. Οι Άραβες έφεραν μαζί τις

ποικιλίες τους στη νότιο Ισπανία και επηρέασαν τη διάδοση της καλλιέργειας σε τόσο μεγάλο

βαθμό, ώστε οι ισπανικές λέξεις για την ελιά (aceituna), έλαιο (aceite) και άγρια ελιά (acebuche)

και οι πορτογαλικές λέξεις για την ελιά (azeitona) και το ελαιόλαδο (azeite), έχουν αραβικές

ρίζες.

      Με την ανακάλυψη της Αμερικής (1492 μ.Χ.), η καλλιέργεια της ελιάς διαδίδεται πέρα από

τη Μεσόγειο. Τα πρώτα ελαιόδενδρα μεταφέρθηκαν από τη Σεβίλλη στις δυτικές Ινδίες και

αργότερα στην αμερικανική ήπειρο. Από το 1560 μ.Χ., καλλιεργούνται στο Μεξικό, το Περού,

την Καλιφόρνια,  τη Χιλή και την Αργεντινή,  όπου ένα από τα πρώτα δένδρα που φυτεύτηκαν

εκεί υπάρχει έως σήμερα.

      Στα νεότερα χρόνια, η ελιά συνέχισε να διαδίδεται έξω από τη Μεσόγειο και σήμερα

καλλιεργείται σε πολύ απομακρυσμένα, από το φυσικό χώρο προέλευσή της μέρη, όπως στη

Νότια Αφρική, την Αυστραλία, την Ιαπωνία και την Κίνα (Μπαλατσούρας, 1999). Όπως είπε ο

Γάλλος πολιτικός και συγγραφέας Duhamel, "η Μεσόγειος τελειώνει εκεί όπου η ελιά δεν

ευδοκιμεί",  το οποίο μπορεί να αντικατασταθεί με τη φράση "εκεί όπου ο ήλιος το επιτρέπει, η

ελιά ριζώνει και μεγαλώνει".

1.2   Σημερινή κατάσταση

      Η παραγωγή ελιών για εμπορικούς σκοπούς εντοπίζεται σε δύο γεωγραφικές ζώνες σε όλο

τον κόσμο, μεταξύ 30ο και 45ο (βόρειο γεωγραφικό πλάτος) και 30ο έως 40ο (νότιο γεωγραφικό

πλάτος), όπου οι κλιματολογικές συνθήκες για την καλλιέργεια της ελιάς είναι ιδανικές. Το

μεγαλύτερο μέρος των ελιών εξακολουθεί να παράγεται στη λεκάνη της Μεσογείου.

      Η παραγωγή επιτραπέζιων ελιών παγκοσμίως, ανέρχεται ετησίως σε 1,5 εκατομμύρια τόνους

(Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου, 2005).  Η μισή σχεδόν από την προαναφερθείσα ποσότητα

παράγεται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα στην Ισπανία, την Ελλάδα, την

Ιταλία και την Πορτογαλία.

      Το 80 % της παραγωγής στην Ισπανία χρησιμοποιείται για την παραλαβή ελαιολάδου, ενώ

μόνο 20 % της παραγωγής υποβάλλεται σε επεξεργασία με σκοπό την παρασκευή επιτραπέζιων

ελιών. Υπάρχουν όμως χώρες όπου συμβαίνει το αντίθετο, όπως η Αργεντινή, όπου το

μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής αξιοποιείται στην παρασκευή επιτραπέζιων ελιών, ενώ η

χρήση του ελαιολάδου είναι σχεδόν άγνωστη στην τοπική κουζίνα.

      Η παραγωγή του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών καθώς, και ο αντίκτυπός τους στις

οικονομίες ορισμένων χωρών, είναι τόσο σημαντική, ώστε υπάρχει ένας διεθνής οργανισμός, το

Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου (IOOC), ο οποίος είναι υπεύθυνος για την έκδοση εμπορικών
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κανονισμών, την προώθηση των προϊόντων, τη βελτίωση της παραγωγής, την έρευνα και τις

αναλυτικές διαδικασίες σε ό,τι  αφορά το ελαιόλαδο αλλά και τις επιτραπέζιες ελιές.

      Τις τελευταίες δεκαετίες τα προϊόντα της ελιάς γίνονται όλο και πιο δημοφιλή, ειδικά σε

χώρες εκτός της Μεσογείου. Λόγω της παγκοσμιοποίησης και της τουριστικής ανάπτυξης, ο

τρόπος αξιοποίησής τους στη μαγειρική και κατανάλωσής τους γίνεται όλο και πιο διεθνής. Στις

δυτικές χώρες, η αξιοποίησή τους στο μαγείρεμα επηρεάζεται πολύ περισσότερο από ξένες

συνταγές απ’  ότι πενήντα χρόνια πριν.  Επομένως,  οι ελιές και το ελαιόλαδο με τη μοναδική

γεύση τους, είναι ιδιαίτερα δημοφιλή προϊόντα σε όλο και μεγαλύτερο αριθμό καταναλωτών.
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2.   Η ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΛΙΑ

2.1   Νομοθεσία

      Σύμφωνα με το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου (1991), ως επιτραπέζια ελιά ορίζεται ο υγιής

καρπός καθορισμένων ποικιλιών του καλλιεργούμενου ελαιόδενδρου (Olea europea sativa), που

συγκομίζεται σε στάδιο κατάλληλης ωριμότητας και ποιότητας, ώστε μετά από κατάλληλη

επεξεργασία να δώσει ένα καλά συντηρούμενο βρώσιμο προϊόν. Στην επεξεργασία αυτή μπορεί

να προστεθούν διάφορα προϊόντα ή αρωματικές ύλες (αρτύματα) καλής ποιότητας. Κάθε

μέθοδος επεξεργασίας στοχεύει κυρίως στην αποικοδόμηση του φαινολικού γλυκοζίτη

¨ελαιοευρωπαΐνη¨, που προσδίδει πικρή γεύση στους καρπούς με αποτέλεσμα να καθιστά

αδύνατη την άμεση κατανάλωσή τους.

      Σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων, Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης (2003), η

επιτραπέζια ελιά εμπίπτει στην κατηγορία των τροφίμων φυτικής προέλευσης, που διατηρούνται

με αλάτι, ξύδι, λάδι ή οινόπνευμα. Ειδικότερα είναι οι «ημιώριμοι ή ώριμοι καρποί της

ευρωπαϊκής ελιάς, οι διατιθέμενοι στην κατανάλωση κατόπιν ειδικής επεξεργασίας και που

έγιναν διατηρήσιμοι είτε με αλάτισμα είτε με τοποθέτηση σε άλμη ή σε ξύδι ή σε ελαιόλαδο»

(ΚΤΠ, Κεφάλαιο ΧΙΙΙ, άρθρο 123, § 9).

2.2   Βοτανολογικά χαρακτηριστικά του ελαιόδενδρου (Olea europaea L.)

      Το είδος Olea europaea ανήκει στο γένος Olea της οικογένειας των Ελαιϊδών (oleaceae). Το

γένος αυτό περιλαμβάνει περίπου 35 είδη αειθαλών θάμνων και δέντρων.

      Οι ελιές έχουν μια ζωτικής σημασίας δύναμη που τις καθιστά σχεδόν «αθάνατες». Το

ελαιόδενδρο είναι το μόνο καρποφόρο δέντρο που θεωρείται, αλλά και είναι αιωνόβιο. Κατά τον

Hartman (1976) ζει  κατά μέσο όρο χίλια χρόνια (10 αιώνες) και αν συμβεί να ξηραθεί ο κορμός

αναφύεται άλλος από τη ρίζα.

      Το ελαιόδενδρο οφείλει τη μακροζωία του στους λανθάνοντες οφθαλμούς που δεν απαντούν

μόνο στο νέο ξύλο (κλάδοι και κλαδίσκοι), αλλά και στο παλιό (βραχίονες, κορμός) και πολύ

περισσότερο στο λαιμό. Οι οφθαλμοί αυτοί εκπτύσσονται είτε αυτόματα είτε με εξαναγκασμό

από τον καλλιεργητή και δίνουν βλαστούς για ανανέωση.

      Συναντάται σε περιοχές ξηρές και ημίξηρες και ευδοκιμεί ιδιαίτερα στις χώρες της

Μεσογείου, όπου οι βροχοπτώσεις είναι συχνές, από το φθινόπωρο μέχρι την άνοιξη. Στην

Ελλάδα καλλιεργείται μεγάλος αριθμός ποικιλιών ελιάς, από τις οποίες άλλες χρησιμοποιούνται

για ελαιοποίηση και άλλες για επιτραπέζια κατανάλωση.
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      Οι ποικιλίες που καλλιεργούνται κυρίως για επιτραπέζια κατανάλωση είναι η Κονσερβολιά ή

ελιά Αμφίσσης, η ελιά Καλαμών, η ελιά Χαλκιδικής και η Θρουμπολιά, (Μπαλατσούρας, 1984).

Μερικές από τις σημαντικότερες ξένες ποικιλίες επιτραπέζιων ελιών είναι οι ποικιλίες Sevillian

Gordal, Manzanilla, Hojiblanca και Verdial, οι οποίες καλλιεργούνται στην Ισπανία, οι

Ascolana και Grossa di Spagna,  που δίνουν τις πράσινες ελιές στην Ιταλία,  οι Phicoline και

Tanche στην Γαλλία, η Domat για πράσινες ελιές και η Gemlik για μαύρες ελιές στην Τουρκία.

 2.3   Ο ελαιόκαρπος και η χημική του σύσταση

      Ο καρπός του ελαιόδενδρου είναι δρύπη με μήκος μεγαλύτερο από την κεντρική διάμετρό

του. O λόγος της διαμέτρου προς το μήκος εξαρτάται από την ποικιλία. Οι καρποί αρχικά είναι

πράσινοι,  αλλά καθώς προχωρά η ωρίμανση το χρώμα της επιφάνειας γίνεται ροζ,  πορφυρό ή

μαύρο. Το μέσο βάρος των καρπών κυμαίνεται από 1,5 έως 12 g, το μέσο μήκος από 1 έως 3 cm

και η εγκάρσια διάμετρος από 1 έως 2 cm.

      Ο καρπός αποτελείται από το περικάρπιο και το ενδοκάρπιο (πυρήνας,  κουκούτσι).  Το

περικάρπιο αποτελείται από το επικάρπιο (φλοιός)  και το μεσοκάρπιο (σάρκα ή πούλπα)  που

αντιστοιχεί στο 65-83% του συνολικού βάρους. Το ενδοκάρπιο, το οποίο περιέχει το

ενδοσπέρμιο, αντιστοιχεί στο 13-30% του συνολικού βάρους (Boskou, 1996).

Εικόνα 3. Εγκάρσια τομή ελαιόκαρπου

      Η μέση χημική σύσταση των ελαιοκάρπων είναι: νερό (50-70%), πρωτεΐνες (1,5-3%), έλαιο

(22%), υδατάνθρακες (19%), κυτταρίνη (6%), ανόργανες ύλες (1,5%) (Fedeli, 1997; Kiritsakis,

1990). Σημαντικά συστατικά των ελαιοκάρπων είναι και οι πηκτίνες, τα οργανικά οξέα, οι

χρωστικές (χλωροφύλλες, καροτενοειδή και ανθοκυάνες) και γλυκοζίτες των φαινολών

(Loussert et al., 1978 & Boskou, 1996).

      Στους ελαιοκάρπους έχουν ανιχνευθεί ένζυμα, όπως κυτταρινάσες (Heredia Moreno et al.,

1984), χλωροφυλλάσες (Minguez-Mosquera et al., 1994), πολυγαλακτουρονάση και
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πηκτινεστεράση (Castillo Gomez et al., 1978; Minguez-Mosquera, 1982), καθώς και λιπάση,

λιποξυγενάση, φαινολοξειδάση και υπεροξειδάση.

      Η ωρίμανση των ελαιόκαρπων είναι μια μακρόχρονη και αργή διαδικασία που διαρκεί

αρκετούς μήνες και επηρεάζεται από το γεωγραφικό πλάτος της καλλιεργήσιμης περιοχής, την

ποικιλία, την ηλικία και την κατάσταση υγείας του ελαιόδενδρου, τη διαθεσιμότητα του νερού,

τη θερμοκρασία, το φως, τη μέθοδο της καλλιέργειας και τη χρήση λιπασμάτων (Kiritsakis,

1990; Boskou, 1996). Η ωρίμανση είναι ταχεία στο πρώτο της στάδιο, πιο αργή κατά το δεύτερο

στάδιο (Αύγουστος και Σεπτέμβριος) και ταχεία στο τρίτο στάδιο που συμπίπτει με τη μεταβολή

του χρώματος από πράσινο προς κίτρινο, κόκκινο και μαύρο (Kiritsakis, 1990).

      Σε αντίθεση με τους καρπούς άλλων φρούτων, ο καρπός της ελιάς χαρακτηρίζεται από

σχετικά υψηλή περιεκτικότητα σε έλαιο, η οποία αυξάνεται καθώς προχωρά η ωρίμανση.

Συνεπώς οι ώριμοι καρποί περιέχουν πάντα περισσότερο έλαιο από τους άγουρους (πράσινους).

Οι πράσινοι καρποί είναι  πλούσιοι σε καροτενοειδή τα οποία προσδίδουν κιτρινωπό χρώμα

στην επιδερμίδα.

       Οι νωπές ελιές περιέχουν σε σημαντικά επίπεδα οργανικά οξέα, όπως μηλικό, οξαλικό και

κιτρικό. Η σύσταση του ελαίου σε λιπαρά οξέα μεταβάλλεται επίσης με την ωρίμανση. Η

σχετική αναλογία του παλμιτικού, του λινελαϊκού και του λινολενικού οξέος μειώνεται στην

πορεία της ωρίμανσης, ενώ αυτή του στεατικού και κυρίως του ελαϊκού οξέος, αυξάνεται στη

διάρκεια αυτής της περιόδου.

      Σε αντίθεση με άλλους καρπούς, οι ελιές δεν μπορούν να καταναλωθούν χωρίς προηγούμενη

επεξεργασία λόγω της παρουσίας της ελαιοευρωπαΐνης, η συγκέντρωση της οποίας μειώνεται

όσο προχωρά η ωρίμανση.

      Οι πλήρως ώριμες ελιές ορισμένων ποικιλιών παρουσιάζουν πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε

ελαιοευρωπαΐνη και μπορούν να καταναλωθούν άμεσα. Μια τέτοια περίπτωση είναι η ποικιλία

Θρουμπολιά, ο καρπός της οποίας αποτελεί πρώτη ύλη για την παραγωγή ελιάς ξηράλατου

τύπου.
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2.4   Ποιοτικά χαρακτηριστικά της επιτραπέζιας ελιάς

2.4.1   Μέγεθος ελαιοκάρπου

      Το μέγεθος του καρπού διαφέρει από ποικιλία σε ποικιλία και επηρεάζεται από τον όγκο του

φορτίου του δένδρου, τη λίπανση, την άρδευση και τις άλλες καλλιεργητικές επεμβάσεις.  Η

σχέση του βάρους της σάρκας προς το βάρος του πυρήνα (Σ/Π),  που πρέπει να είναι όσο το

δυνατόν μεγαλύτερη και να κυμαίνεται μεταξύ 5:1 και 12:1, καθορίζει και την καταλληλότητα

του καρπού για την παρασκευή βρώσιμης ελιάς.  Όσο υψηλότερη είναι αυτή η αναλογία τόσο

μεγαλύτερη είναι η εμπορική αξία των ελιών.

2.4.2   Μέγεθος πυρήνα

      Με βάση το μέγεθος του πυρήνα, οι ελιές διακρίνονται σε μικροπύρηνες, μεσοπύρηνες και

μακροπύρηνες. Οι μικροπύρηνες είναι η ιδανική περίπτωση στη βιομηχανία, ιδίως αν είναι

αδρόκαρπες. Ο πυρήνας θα πρέπει να απομακρύνεται εύκολα κατά τη στιγμή της μασήσεως του

καρπού ή κατά την εκπυρήνωση προκειμένου να γεμιστεί η ελιά με αμύγδαλο, πιπεριά, κλπ.

2.4.3   Επιδερμίδα ελαιοκάρπου

      Η επιδερμίδα του καρπού θα πρέπει να είναι λεπτή και ελαστική, προκειμένου να έχει

αντοχή στα διάφορα στάδια επεξεργασίας και συντήρησης, καθώς και στις αντίξοες

περιβαλλοντικές συνθήκες.

2.4.4   Περιεκτικότητα ελαιοκάρπου σε σάκχαρα

      Η υψηλή περιεκτικότητα της σάρκας του καρπού σε ζυμώσιμα συστατικά αποτελεί

προτέρημα και εξασφαλίζει επιτυχή ζύμωση. Τα ζυμώσιμα συστατικά μετατρέπονται κατά τη

ζύμωση σε γαλακτικό οξύ, που μαζί με το αλάτι της άλμης και την απουσία αέρα συμβάλλουν

στη συντήρηση του προϊόντος.

2.4.5   Περιεκτικότητα ελαιοκάρπου σε έλαιο

      Η περιεκτικότητα του καρπού σε έλαιο πρέπει να είναι όσο το δυνατό χαμηλότερη, σχεδόν

20%  ή και μικρότερη.  Σε αντίθετη περίπτωση επηρεάζεται η υφή και τα οργανοληπτικά

χαρακτηριστικά καθώς οι καρποί είναι ευπαθείς στην τάγγιση.
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2.4.6   Άρωμα και γεύση

      Εκτός από τις τεχνητώς μαύρες ελιές, όλοι οι άλλοι εμπορικοί τύποι επιτραπέζιων ελιών

εμφανίζουν χαρακτηριστική οσμή. Η γεύση της βρώσιμης ελιάς  οφείλεται κυρίως στο

μαγειρικό αλάτι που διαχέεται στη σάρκα, σε οργανικά οξέα, στην ελαιοευρωπαΐνη και άλλα

φαινολικά συστατικά, καθώς και σε άλλα συστατικά μικρότερου ενδιαφέροντος.

2.4.7 Υφή

      Όσο μεγαλύτερη είναι η συνεκτικότητα της σάρκας, τόσο καλύτερης ποιότητας είναι το

τελικό προϊόν. Η συνεκτικότητα φτάνει στο βέλτιστό της στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης του

καρπού και στη συνέχεια μειώνεται προοδευτικά.

2.5   Κατηγορίες ελαιοκάρπου που αξιοποιείται στην παραγωγή φυσικώς μαύρων

επιτραπέζιων ελιών

      Σύμφωνα με τον Ισπανικό κανονισμό ποιότητας για τις επιτραπέζιες ελιές που διατίθενται

προς κατανάλωση, οι φυσικές μαύρες ελιές παρασκευάζονται από καρπούς που έχουν ωριμάσει

πλήρως με φυσικό τρόπο ή βρίσκονται λίγο πριν την ωρίμανση. Το χρώμα τους είναι πορφυρό,

ιώδες ή μαύρο. Γνωστές ποικιλίες φυσικών ώριμων ελιών είναι η Κονσερβολιά,  η Νυχάτη

Καλαμών, και η Nicoise (γαλλική ποικιλία).

      Άλλες κατηγορίες επιτραπέζιας ελιάς είναι οι πράσινες ελιές Ισπανικού τύπου και οι

μαυρισμένες με οξείδωση ελιές (τεχνητά μαύρες ελιές) που λαμβάνονται από καρπούς που δεν

είναι τελείως ώριμοι, αλλά “μαυρίζουν” με διαδικασία οξείδωσης με ρεύμα αέρα.

Εικόνα 4. Διάφοροι τύποι βρώσιμης ελιάς

      Η ποικιλία ¨Νυχάτη Καλαμών¨  είναι μια εξαιρετική επιτραπέζια ποικιλία ελιάς,  που η

καλλιέργειά της περιορίζεται στους νομούς Μεσσηνίας και Λακωνίας και σε μια σημαντική
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έκταση στην περιοχή του Αιτωλικού. Κατά τα τελευταία χρόνια καλλιεργείται επίσης στην

πεδιάδα του Σπερχειού (Λαμία), ελάχιστα στην Άμφισσα, καθώς και σε άλλες περιοχές όπου

παραδοσιακά καλλιεργείται η Κονσερβολιά.

      Ο καρπός έχει σχήμα κυλινδροκωνικό, είναι κεκαμμένος από τη μια πλευρά, έτσι ώστε να

ομοιάζει περισσότερο ή λιγότερο με τη ράγα της ποικιλίας του σταφυλιού ¨Αετονύχι¨. Στην

ομοιότητα αυτή οφείλει και το όνομά της ως ¨Αετονυχολιά Καλαμών¨.

Εικόνα 5. Ελαιόκαρπος της ποικιλίας Καλαμών

      Είναι ποικιλία μεσόκαρπη με μέσο βάρος καρπού 3  έως 6  γραμμάρια.  Στο στάδιο της

πλήρους ωριμότητας η επιδερμίδα αποκτά βαθύ μαύρο χρώμα.  Η σάρκα είναι πολύ συμπαγής

και περιέχει 25,5% έλαιο και 3,10 - 3,5% ζυμώσιμα συστατικά.

      Το δένδρο της  Αετονυχολιάς Καλαμών είναι ανωφερούς τάσεως και φέρει χαρακτηριστικά

φαρδιά φύλλα. Η συνολική παραγωγή καρπού της ποικιλίας Καλαμών υπολογίζεται σήμερα ότι

ανέρχεται σε 8.000 – 10.000 τόνους. Η παραγωγή αυτή αναμένεται να αυξηθεί στο μέλλον

επειδή νέες ελαιοφυτείες της ποικιλίας εισέρχονται συνεχώς στο στάδιο της καρποφορίας. Ο

πυρήνας είναι αναλόγου σχήματος με τον καρπό, δηλαδή από τη μια μεριά κεκαμμένος, μικρού

αναλογικά μεγέθους και εύκολα αποχωριζόμενος από τη σάρκα την ώρα της μασήσεως. Η

ποικιλία ωριμάζει τον καρπό της όψιμα, δηλαδή το Νοέμβριο, αν το φορτίο είναι μειωμένο, ή

αργά το Δεκέμβριο, αν το φορτίο είναι βαρύ.

      Όλος ο ελαιόκαρπος αποτελεί πρώτη ύλη για την παρασκευή του εμπορικού τύπου

επιτραπέζιας ελιάς ¨χαρακτές ελιές Καλαμών σε οξάλμη¨, ο οποίος λόγω της υφής και της

γευσοσμίας του προσελκύει και την αγορά ξένων χωρών (Ευρώπη, ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία),

(Blekas et al., 2002).

      Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι σε χώρες υψηλού εισοδηματικού επιπέδου (διάφορες

ευρωπαϊκές χώρες, ΗΠΑ, Καναδάς) το οξικό οξύ δεν θεωρείται πλέον ως συντηρητικό. Έτσι οι

ελιές Καλαμών κυκλοφορούν ελεύθερα στις αγορές τους, στις οποίες η ζήτηση για τον εμπορικό

αυτό τύπο επιτραπέζιας ελιάς είναι αυξημένη.
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      Θεωρείται ποικιλία ανθεκτική στην προσβολή από το δάκο, ενώ έχει ειδικές απαιτήσεις ως

προς το έδαφος, την υγρασία και το μικροκλίμα της περιοχής όπου καλλιεργείται.

2.6 Μη επεξεργασμένες φυσικές μαύρες ελιές σε άλμη της ποικιλίας Καλαμών

      Οι ελιές συγκομίζονται όταν είναι σχεδόν ώριμες, χαράσσονται κατά μήκος και

τοποθετούνται σε άλμη 2% όπου και παραμένουν 5 - 8 ημέρες για να γίνει η εκπίκρανση.

Κατόπιν, προστίθεται άλμη 6 - 7% και αργότερα 8 – 10%. Οι ελιές παραμένουν στις δεξαμενές

επεξεργασίας σε σταθερή άλμη 8 – 10% για περίπου 4 – 6 μήνες. Στη συνέχεια οι ελιές, μετά

από διαλογή, ταξινομούνται κατά μέγεθος και τοποθετούνται είτε σε πλαστικά βαρέλια μέσα σε

νέα άλμη 6 – 8% είτε σε λευκοσιδηρά δοχεία όπου και καλύπτονται με νέα άλμη 6 – 8% στην

οποία προστίθεται όξος και ελαιόλαδο και οι ελιές είναι πλέον έτοιμες για κατανάλωση.

Εικόνα 6 . Βρώσιμες ελιές Καλαμών έτοιμες προς κατανάλωση.

      Τα τελευταία χρόνια, στη διεθνή αγορά διατίθενται και ελιές Καλαμών που έχουν

εκπυρηνωθεί και γεμισθεί με κρεμμυδάκι ή κόκκινη πιπεριά Φλωρίνης.  Τα προϊόντα αυτά,  τα

οποία συσκευάζονται συνήθως σε γυάλινους ή πλαστικούς περιέκτες και παστεριώνονται, έχουν

αυξημένη προστιθέμενη αξία.

      Ο τύπος « ελιές Καλαμών» έχει γίνει αποδεκτός από το διεθνές καταναλωτικό κοινό. Σήμερα

στην Αυστραλία παρασκευάζονται σημαντικές ποσότητες αυτού του τύπου βρώσιμης ελιάς.
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3.   ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΜΑΥΡΗΣ ΕΛΙΑΣ ΣΕ ΑΛΜΗ

      Οι επιτραπέζιες ελιές μπορεί να παρουσιάσουν αλλοιώσεις κατά την επεξεργασία και τη

συντήρησή τους, οι οποίες επηρεάζουν την υφή, τη γεύση και το άρωμα των τελικών προϊόντων.

3.1   Κύριες αλλοιώσεις

      Το κύριο πρόβλημα στις επιτραπέζιες ελιές είναι οι μικροβιακές αλλοιώσεις. Η ανάπτυξη

μικροοργανισμών στη διάρκεια της διατήρησής τους οδηγεί κυρίως στο σχηματισμό αερίων, ενώ

παράλληλα υποβαθμίζεται το χρώμα της άλμης (σκουραίνει)  και μειώνεται το κενό στη

συσκευασία. Οι κύριες αλλοιώσεις αναφέρονται στη συνέχεια.

3.1.1 Αεριοπάθηση (alambrado ή fish eye)

      Το όνομα αναφέρεται στην εμφάνιση των καρπών στα πρώιμα στάδια της αλλοίωσης. Η

επιφάνεια του καρπού μοιάζει σαν να έχει χαραχθεί στη μέση με σύρμα. Η αλλοίωση οφείλεται

σε ορισμένους μικροοργανισμούς, κυρίως αρνητικά κατά Gram βακτήρια (Enterobacter,

Citrobacter, Klebsiella, Escherichia και Aeromonas).

      Οι μικροοργανισμοί καταναλώνουν τα σάκχαρα των καρπών και ελευθερώνουν αέρια (CO2

και H2) ως συνέπεια της ζυμωτικής τους δράσης. Τα αέρια συσσωρεύονται στον καρπό και

δημιουργούν φλύκταινες, με συνέπεια την καταστροφή του μεσοκαρπίου και το διαχωρισμό του

από την επιδερμίδα.  Σε προχωρημένο στάδιο αλλοίωσης,  οι φλύκταινες μοιάζουν με «μάτι

ψαριού» και για το λόγο αυτό στην Αμερικανική βιβλιογραφία η αλλοίωση είναι γνωστή με το

όνομα fish-eye. Τέλος, οι φλύκταινες είναι τόσο μεγάλες που το ειδικό βάρος των ελιών

μειώνεται, με αποτέλεσμα οι προσβεβλημένοι καρποί να επιπλέουν στο πάνω μέρος της άλμης.

Σε αυτό το στάδιο, η υφή των καρπών είναι εντελώς υποβαθμισμένη.
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Εικόνα 7.   Διαφορετικά στάδια αλλοίωσης βρώσιμης ελιάς ποικιλίας Manzanilla : “Wired

olives” (αριστερά); “Μάτι ψαριού” (κέντρο); Ολική καταστροφή την υφής

(δεξιά). Φωτογραφίες: C. de Lorenzo (IMIDRA).

      Ο καλύτερος τρόπος να αποφευχθεί αυτή η αλλοίωση είναι η εφαρμογή σωστών μεθόδων

χειρισμού των καρπών, ειδικά όσον αφορά στην υγιεινή των εγκαταστάσεων και του

προσωπικού που έρχεται σε επαφή με τον ελαιόκαρπο και στη συντήρηση των ελιών σε άλμη

που περιέχει 5-7% μαγειρικό αλάτι. Παράλληλα, η ανάπτυξη των αρνητικών κατά Gram

βακτηρίων μπορεί να παρεμποδιστεί με έλεγχο της τιμής pH (πρέπει να είναι μικρότερη από

4,5). Η αποτελεσματικότερη μέθοδος αποφυγής της αλλοίωσης είναι η παστερίωση, η οποία

αποτρέπει την εμφάνιση και άλλων τύπων αλλοιώσεων, όπως είναι η προπιονική ζύμωση.

3.1.2 Αεριοθυλάκωση (gas pockets)

Η αλλοίωση αυτή οφείλεται στο σχηματισμό θυλάκων που περιέχουν αέρια μικροβιακής

προέλευσης, κυρίως λόγω της ανάπτυξης κολοβακτηριδίων και αναερόβιων βακτηρίων. Μοιάζει

με την αεριοπάθηση και παρατηρείται κατά τη συντήρηση του καρπού σε άλμη όταν παράγονται

τεχνητώς μαύρες ελιές.

      Η αλλοίωση εμφανίζεται όταν χρησιμοποιούνται διαλύματα άλμης με χαμηλή

περιεκτικότητα σε μαγειρικό αλάτι και υψηλή οξύτητα. Η γαλακτική ζύμωση διακόπτεται και

ευνοείται η ανάπτυξη ανεπιθύμητων ζυμομυκήτων. Η αλλοίωση αποφεύγεται με τη διατήρηση

των ελιών σε διάλυμα γαλακτικού οξέος, οξικού οξέος ή μίγματος των δύο οξέων με παράλληλη

προσθήκη και άλλων συντηρητικών.

3.1.3 Βουτυρική ζύμωση

      Οφείλεται στην ανάπτυξη σακχαρολυτικών βακτηρίων που ανήκουν στο είδος Clostridium

butyricum. Η αλλοίωση εμφανίζεται στο πρώτο στάδιο της ζύμωσης,  όταν η ποσότητα

σακχάρων και άλλων ζυμώσιμων συστατικών στην άλμη είναι μεγάλη.  Λόγω του χαμηλού



24

πληθυσμού των οξυγαλακτικών βακτηρίων, το βακτήριο C. butyricum πολλαπλασιάζεται και

προκαλεί βουτυρική ζύμωση που συνοδεύεται από την ανάπτυξη οσμής ταγγισμένου βουτύρου.

      Όσο συνεχίζεται η ζύμωση, η οσμή γίνεται περισσότερο έντονη και οδηγεί στη δημιουργία

γεύσης σήψεως.  Τα κλωστρίδια που παράγουν βουτυρικό οξύ κατά το μεταβολισμό τους,

προέρχονται από σπόρια και γι’ αυτό είναι ανθεκτικά σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορούν να

αναπτυχθούν σε αναερόβιες συνθήκες. Η ανάπτυξή τους ελέγχεται από τη συγκέντρωση του

χλωριούχου νατρίου στην άλμη και από την τιμή pH.

      Όταν το νερό που χρησιμοποιείται για το πλύσιμο των ελιών δεν απομακρυνθεί πλήρως,

αυξάνεται η τιμή pH στον πυθμένα της δεξαμενής ζύμωσης και δημιουργούνται αναερόβιες

συνθήκες. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τα ζυμώσιμα συστατικά που εκχυλίζονται από τον

καρπό στη δεξαμενή, ευνοούν την έναρξη της βουτυρικής ζύμωσης. Έτσι, στο κατώτατο σημείο

της δεξαμενής μπορεί να πραγματοποιείται βουτυρική ζύμωση, ενώ στη μέση της δεξαμενής η

ζύμωση μπορεί να είναι κανονική.

3.1.4 Ασθένεια της δυσοσμίας (Zapatería)

Η αλλοίωση αυτή προσδίδει στις ελιές δυσάρεστη οσμή και γεύση και οφείλεται στη δράση

βακτηρίων που ανήκουν στα γένη Clostridium και Propionibacterium, τα οποία αναπτύσσονται

σε τιμές pH μεγαλύτερες από 4,2. Η ζυμωτική δράση των μικροοργανισμών αυτών οδηγεί στο

σχηματισμό ασυνήθιστων πτητικών ενώσεων στο προϊόν. Η γεύση των αλλοιωμένων ελιών είναι

επίσης πολύ χαρακτηριστική. Τα βακτήρια αυτά παράγουν κυρίως προπιονικό οξύ και άλλες

πτητικές ενώσεις (μυρμηκικό οξύ, βουτυρικό οξύ, ακεταλδεΰδη, μεθανόλη, κλπ).

      Η αλλοίωση συνδέεται πάντα με χαμηλή οξύτητα στην άλμη,  στο τέλος της ζύμωσης.

Μπορεί επίσης να παρουσιαστεί όταν η συντήρηση δεν είναι σωστή και επομένως

αναπτύσσονται προπιονικά βακτήρια, τα οποία καταναλώνουν το γαλακτικό οξύ με παράλληλη

αύξηση της τιμής pH στην άλμη.

3.1.5 Κυάνωση ή γαλάζωμα

      Αυτό το είδος αλλοίωσης είναι χαρακτηριστικό στις φυσικές μαύρες ελιές και εκδηλώνεται

με την αλλαγή του χρώματος σε κυανό, κυανόγκριζο ή βαθύ κυανό, ανάλογα με το βαθμό

προσβολής.  Οι μεταβολές στο χρώμα συνοδεύονται με υποβάθμιση της γεύσης και της υφής,

ώστε το τελικό προϊόν να είναι ακατάλληλο για κατανάλωση.

      Μεταξύ των παραγόντων που ευνοούν αυτή την αλλοίωση είναι οι χαμηλές συγκεντρώσεις

μαγειρικού άλατος στην άλμη,  οι αερόβιες συνθήκες και η παρουσία αλάτων σιδήρου.  Για το
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λόγο αυτό συνιστάται η επεξεργασία των καρπών σε αναερόβιες συνθήκες καθώς και η χρήση

άλμης που περιέχει 8% μαγειρικό αλάτι.

3.2   Άλλες αλλοιώσεις

      Η υποβάθμιση της υφής είναι ίσως η σημαντικότερη αλλοίωση των μαύρων ελιών.  Αυτή

οφείλεται στη δράση ενδογενών ενζύμων που καταστρέφουν το κυτταρικό τοίχωμα και

εξωγενών ενζύμων που ελευθερώνονται από μύκητες και ζυμομύκητες.

3.2.1 Απόσπαση (Sloughing)

Αυτή η αλλοίωση παρατηρείται στις τεχνητά μαύρες ελιές. Χαρακτηρίζεται από μαλάκωμα

της σάρκας, που ακολουθείται στη συνέχεια από το διαχωρισμό τμήματος της σάρκας από τον

πυρήνα. Εμφανίζεται κατά τη διάρκεια των τελευταίων σταδίων της πλύσης, μετά την οξείδωση

και είναι συχνότερη την άνοιξη και το φθινόπωρο. Οι ελιές αρχίζουν να μαλακώνουν μετά την

τρίτη ημέρα της πλύσης, έτσι είναι απαραίτητο να μειωθεί ο χρόνος της πλύσης σε τρεις μόνο

ημέρες.

      Η παστερίωση βοηθά επίσης στον έλεγχο της αλλοίωσης, δεδομένου ότι όλοι οι υπεύθυνοι

μικροοργανισμοί καταστρέφονται σε θερμοκρασία 70 ºC. Η αλλοίωση προκαλείται από

βακτήρια που μαλακώνουν τους ιστούς (Aeromonas, Aerobacter, Escherichia, κλπ) και από

άλλους οργανισμούς (Cellulomonas flavigena) που παράγουν πηκτινολυτικά και

κυτταρινολυτικά ένζυμα.

3.2.2 Κεφάλι καρφιού (Nailhead)

Η αλλοίωση παρατηρείται στις μαύρες ελιές, οι οποίες εμφανίζουν μια κοιλότητα κάτω από

την επιδερμίδα.  Προκαλείται από μικροοργανισμούς που παράγουν σπόρια καθώς επίσης από

κολοβακτηρίδια και ζυμομύκητες που παράγουν πηκτινολυτικά ένζυμα.  Η παστερίωση βοηθά

στην πρόληψη.

3.2.3 Σαπωνώδες κέντρο (Soapy center)

      Η αλλοίωση εμφανίζεται στις μαύρες ελιές και είναι υπεύθυνη για σημαντικές ζημιές στη

βιομηχανία της επιτραπέζιας ελιάς.  Η σάρκα γύρω από το πυρήνα καταστρέφεται και οι ιστοί

μαλακώνουν, ενώ οι ελιές αποκτούν μια ανεπιθύμητη σαπωνώδη γεύση.
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4. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΜΑΥΡΗΣ
ΕΛΙΑΣ ΣΕ ΑΛΜΗ

4.1   Συλλογή καρπών

      Οι καρποί πρέπει να βρίσκονται στο στάδιο της πλήρους ωριμότητας, χωρίς όμως να είναι

υπερώριμοι, επειδή οι ελιές που συγκομίζονται σε προχωρημένο στάδιο διατηρούν μεν καλό

χρώμα μετά την επεξεργασία, αλλά η υφή τους δεν είναι συνεκτική.

      Η συλλογή τους γίνεται οπωσδήποτε πριν από τις χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα, γιατί

οι πρώιμες παγωνιές συρρικνώνουν τον καρπό μόνιμα.  Το χρώμα του καρπού κατά τη

συγκομιδή είναι από ιώδες έως μελανοϊώδες.

4.2   Τοποθέτηση σε άλμη και ζύμωση

      Οι καρποί μεταφέρονται στις μονάδες επεξεργασίας όπου γίνεται η διαλογή, το πλύσιμο και

η εμβάπτιση σε διάλυμα πυκνής άλμης. Παραδοσιακά οι ελιές τοποθετούνται σε άλμη που

περιέχει μαγειρικό αλάτι σε συγκέντρωση 8 – 10% (w/v), αν και στις πιο ψυχρές περιοχές

χρησιμοποιείται άλμη με χαμηλότερες συγκεντρώσεις μαγειρικού άλατος (περίπου 6 %).

      Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις χρησιμοποιούν τσιμεντένιες ή πολυεστερικές δεξαμενές

ζύμωσης χωρητικότητας 10-20 τόνων, ενώ οι μικρής κλίμακας εγκαταστάσεις χρησιμοποιούν

ακόμα ξύλινες δεξαμενές (κάδες). Κατά τη διάρκεια της ζύμωσης θα πρέπει να εξασφαλίζονται

συνθήκες απουσίας αέρα (αναεροβίωση) και για το λόγο αυτό οι δεξαμενές είναι καλυμμένες

και κλεισμένες αεροστεγώς (Μπαλατσούρας, 1995).

      Η ζύμωση διαρκεί αρκετό χρόνο, επειδή η διάχυση των ζυμώσιμων συστατικών μέσω της

επιδερμίδας του καρπού είναι αργή, καθώς οι ελιές δεν έχουν υποστεί επεξεργασία με καυστικό

νάτριο. Σε αυτή τη διαδικασία, η άλμη επιταχύνει τη μεταφορά υδατοδιαλυτών συστατικών,

συμπεριλαμβανομένης της ελαιοευρωπαΐνης, από τη σάρκα στην άλμη κι έτσι η εκπίκρανση του

καρπού,  επιτυγχάνεται με σταδιακή υδρόλυση της ελαιοευρωπαΐνης στην άλμη.  Η διαδικασία

όμως αυτή είναι αργή και η ισορροπία επέρχεται σε 8-12 μήνες. Παράλληλα, η εκχύλιση των

συστατικών αυτών μετατρέπει την άλμη σε θρεπτικό υπόστρωμα κατάλληλο για την ανάπτυξη

μικροοργανισμών (Κυριτσάκης, 2007).

      Κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών, επικρατούν τα αρνητικά κατά Gram βακτήρια, ο

πληθυσμός των οποίων φθάνει στο μέγιστό του κατά την 3η -  4η ημέρα.  Αυτά εξαφανίζονται

μετά από 7-15 ημέρες. Τα κυριότερα γένη βακτηρίων που αναπτύσσονται σ’ αυτό το στάδιο

είναι: Citrobacter, Klebsiella, Achromobacter, Aeromonas και Escherichia. Εντούτοις, σε αυτήν
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την αυθόρμητη ζύμωση, η μικροχλωρίδα αποτελείται κυρίως από ζυμομύκητες που  αρχίζουν να

αναπτύσσονται τις πρώτες ημέρες της ζύμωσης, φθάνουν στο μέγιστο πληθυσμό τους μετά από

10-25 ημέρες και είναι παρούσες για όλο το χρονικό διάστημα που διατηρούνται οι ελιές στις

δεξαμενές ζύμωσης. Οι ζυμομύκητες Saccharomyces oleaginosus και Hansenula anomala,

μπορεί να θεωρηθούν οι περισσότερο αντιπροσωπευτικοί ζυμομύκητες, ενώ ακολουθούν οι

ζυμομύκητες Torulopsis candida, Debaryomyces hansenii, Candida didensii και Pichia

membranaefaciens.

Σε ορισμένες ποικιλίες ελιάς (Gordal, Hojiblanca), όταν η περιεκτικότητα της άλμης σε

αλάτι είναι χαμηλή (κάτω από 5%), αναπτύσσονται επίσης θετικοί κατά Gram κόκκοι

(Pediococcus και Leuconostoc)  κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών της ζύμωσης.  Επιπλέον,

εάν η συγκέντρωση του μαγειρικού άλατος δεν είναι μεγαλύτερη από 8%, είναι δυνατόν να

παρατηρηθεί και ανάπτυξη γαλακτοβακίλλων σε όλη τη διάρκεια της ζύμωσης (Garrido et al.,

1985).

      Με την πάροδο της ζύμωσης, ένα μέρος του μαγειρικού άλατος μεταφέρεται από την άλμη

στην ελιά και έτσι η συγκέντρωσή του στην άλμη μειώνεται σε 6% ή ακόμη λιγότερο. Στις αρχές

όμως της άνοιξης, όταν η θερμοκρασία αρχίζει να αυξάνει, είναι απαραίτητο να αυξηθεί η

περιεκτικότητα της άλμης σε αλάτι (σε 8% ή ακόμα και σε 10%), ώστε να μην αλλοιωθούν οι

ελιές.

Εικόνα 8. Βρώσιμες ελιές που εμφανίζουν την αλλοίωση της αεριοπάθησης (αριστερά);

Εγκάρσια τομή βρώσιμων ελιών που εμφανίζουν την ασθένεια της αεριοπάθησης

(δεξιά)

      Κατά τη διάρκεια της ζύμωσης σε αναερόβιες συνθήκες, ένα ποσοστό των καρπών εμφανίζει

την αλλοίωση ¨αεριοπάθηση¨ (fish-eye), (Εικόνα 8). Η αλλοίωση αυτή οφείλεται στη

συσσώρευση CO2 που σχηματίζεται κατά την αναπνοή του καρπού και την ανάπτυξη

μικροοργανισμών κατά τη διάρκεια της ζύμωσης.

      Για να αποφευχθεί η αλλοίωση, η ζύμωση πραγματοποιείται κάτω από αερόβιες συνθήκες.

Για το λόγο αυτό, η δεξαμενή ζύμωσης τροποποιείται με την εισαγωγή μιας κεντρικής στήλης

(Εικόνα 9), μέσω της οποίας διοχετεύεται αέρας με μορφή φυσαλίδων (García et al., 1985).
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Εικόνα 9. Στήλη για τον αερισμό (αριστερά); Δεξαμενή ζύμωσης με αερισμό (δεξιά)

      Ο αέρας απομακρύνει το CO2 που παράγεται από την αναπνοή των καρπών και το

μικροβιακό μεταβολισμό. Η παροχή του αέρα κυμαίνεται μεταξύ 0,1 και 0,3 λίτρα αέρα ανά

ώρα και ανά λίτρο χωρητικότητας των δεξαμενών. Οι φυσαλίδες του αέρα διατηρούν μια

συγκέντρωση διαλυμένου οξυγόνου στην άλμη, που προκαλεί την αύξηση των προαιρετικά

αναερόβιων, αντί των ζυμωτικών μικροοργανισμών.

      Τα είδη των αρνητικών κατά Gram βακτηρίων που αναπτύσσονται ανήκουν στην ίδια

οικογένεια με εκείνα που αναπτύσσονται κατά την παραδοσιακή διαδικασία (εντεροβακτήρια).

Οι ζυμομύκητες αναπτύσσονται σε όλη τη διάρκεια της ζύμωσης και ο πληθυσμός τους είναι

υψηλότερος απ' ότι όταν οι συνθήκες είναι αναερόβιες.

      Τα πιο αντιπροσωπευτικά είδη ζυμομυκήτων που αναπτύσσονται είναι:

Torulopsis candida, Debaryomices hansenii, Hansenula anomala και Candida diddensii, καθώς

και Pichia membranaefaciens, Hansenula mrakii και Candida boidini (εμφανίζουν οξειδωτικό

μεταβολισμό).

      Τα οξυγαλακτικά βακτήρια αναπτύσσονται μόνο όταν η συγκέντρωση του μαγειρικού

άλατος είναι χαμηλή (κάτω από 8%). Αρχικά εμφανίζονται σχεδόν αποκλειστικά οι κόκκοι

Leuconostoc και Pediococcus, αλλά μετά από είκοσι ημέρες κυριαρχούν οι γαλακτοβάκιλλοι.

      Τα κύρια πλεονεκτήματα αυτής της διαδικασίας έναντι της αναερόβιας ζύμωσης είναι:

(i) μικρότερο ποσοστό εμφάνισης της αεριοπάθησης,

(ii) απουσία συρρικνωμένων καρπών,

(iii) μείωση του χρόνου ζύμωσης, επειδή οι φυσαλίδες του αέρα προκαλούν συνεχή

επανακυκλοφορία της άλμης, γρήγορη διάχυση των σακχάρων και της ελαιοευρωπαΐνης

στην άλμη με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση του χρόνου ζύμωσης (οι ελιές είναι

διαθέσιμες για κατανάλωση σε 3 μήνες μόνο) και

(iv) βελτιωμένο χρώμα, γεύση και υφή.
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      Η ζύμωση σε αερόβιες ή αναερόβιες συνθήκες επηρεάζεται από την αρχική συγκέντρωση

χλωριούχου νατρίου και την τιμή pH.  Προκειμένου να αποτραπεί η υπερβολική αύξηση των

αρνητικών κατά Gram βακτηρίων,  πρέπει να προστεθεί οξικό οξύ στην άλμη για μείωση της

τιμής pH κάτω από 4,5. Εάν η τιμή pH είναι υψηλή, παράγεται μεγάλος όγκος αερίου CO2 λόγω

υπερβολικής ανάπτυξης των αρνητικών κατά Gram βακτηρίων, προκαλώντας την αλλοίωση της

αεριοπάθησης στις ελιές (Fernández et al., 1985).

      Η συγκέντρωση του χλωριούχου νατρίου εξαρτάται επίσης από τον τύπο της ζύμωσης που

επιζητείται. Εάν επιδιώκεται μόνο η ανάπτυξη των ζυμομυκήτων, η συγκέντρωση του

μαγειρικού άλατος πρέπει να διατηρηθεί πάνω από 8%. Η ανάπτυξη χαμηλής ογκομετρούμενης

οξύτητας (0,2-0,4% σε γαλακτικό οξύ) και μια σχετικά υψηλή τιμή pH (4,3-4,5) στην άλμη,

σημαίνει ότι η συγκέντρωση του μαγειρικού άλατος πρέπει να είναι 8-10% για να εξασφαλίσει

επαρκή συντήρηση του προϊόντος.

      Εάν επιδιώκεται η ανάπτυξη των γαλακτοβακίλλων, η αρχική συγκέντρωση του χλωριούχου

νατρίου θα πρέπει να είναι 3-6% και όταν ολοκληρωθεί η ζύμωση θα πρέπει να προστεθεί

μαγειρικό αλάτι στην άλμη ώστε η συγκέντρωσή του να φτάσει το 6-  8%  (σε κατάσταση

ισορροπίας). Σε αυτή την περίπτωση, η τελική τιμή pH είναι χαμηλότερη (3,9 - 4,1) σε σχέση με

την υψηλότερη περιεκτικότητα σε μαγειρικό αλάτι και η ογκομετρούμενη οξύτητα υψηλότερη

από 0,6% (εκφρασμένη ως γαλακτικό οξύ).

      Η ροή του αέρα ελέγχεται με μετρητή ροής που προσαρμόζεται στο σημείο εισαγωγής του

αέρα στη δεξαμενή ζύμωσης. Συνήθως, η ροή καθορίζεται βάσει προηγούμενης εμπειρίας. Όταν

τελειώσει η διαδικασία ζύμωσης, ο αερισμός είναι απαραίτητος μόνο όταν η συγκέντρωση του

CO2 αυξάνεται.

4.3    Χειρισμοί πριν τη συσκευασία

      Μετά τη ζύμωση και πριν την τελική συσκευασία, το χρώμα του καρπού εξασθενίζει λόγω

της χαμηλής τιμής pH που έχει η άλμη. Για το λόγο αυτό, πριν τη συσκευασία, οι καρποί

εκτίθενται στον ατμοσφαιρικό αέρα για 24 - 48 ώρες προκειμένου με την οξείδωση να βελτιωθεί

το χρώμα τους.

      Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη και δεν πρέπει να υπερβεί τις 48  ώρες για να μη

συρρικνωθούν οι ελιές. Το στάδιο αυτό, δεν είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί σε ελιές που έχουν

ζυμωθεί σε αερόβιες συνθήκες.

      Πριν τη συσκευασία, γίνεται ποιοτική διαλογή για να απομακρυνθούν οι καρποί που δεν

έχουν καλό χρώμα ή έχουν υποστεί ζημίες και έπειτα ταξινομούνται ανάλογα με το μέγεθός

τους.
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Εικόνα 10. Μηχάνημα διαλογής με βάση το χρώμα του καρπού (αριστερά); Ταξινομητής ελιών

με βάση το μέγεθος (δεξιά)

4.4    Συσκευασία

      Οι ελιές συσκευάζονται σε βαρέλια ή λευκοσιδηρά δοχεία, τα οποία γεμίζονται με νέα άλμη

που περιέχει αλάτι σε συγκέντρωση, που μετά την αποκατάσταση ισορροπίας μεταξύ σάρκας

και άλμης, δεν είναι μικρότερη από 8%.

      Μερικά χρόνια πριν, οι ελιές αυτές δεν συσκευάζονταν, αλλά διακινούνταν «χύδην».

Γυάλινοι ή μεταλλικοί περιέκτες χρησιμοποιούνται σπάνια, αν και σήμερα υπάρχει αυξανόμενη

τάση για συσκευασία του προϊόντος. Συσκευάζονται επίσης σε οξάλμη (ελιές Καλαμών) και οι

τελικοί περιέκτες υποβάλλονται σε θερμική επεξεργασία.

Εικόνα 11. Γραμμή συσκευασίας (αριστερά); Μονάδα παστερίωσης (δεξιά)

      Οι φυσικές μαύρες ελιές είναι δημοφιλείς στην αγορά λόγω της ελαφρώς πικρής γεύσης και

του αρώματός τους.  Είναι εντελώς φυσικό προϊόν που δεν έχει υποστεί κάποια χημική

επεξεργασία.

      Συνήθως, υπάρχουν δύο εμπορικοί τύποι για το προϊόν αυτό: φυσικές μαύρες ελιές σε άλμη

(ελληνικός τύπος) και ελιές Καλαμάτας. Στην πρώτη περίπτωση, τα φυσικοχημικά

χαρακτηριστικά είναι: pH 4,0-4,2 και συγκέντρωση μαγειρικού άλατος μεταξύ 6 και 8%. Για τις

ελιές Καλαμάτας, οι τιμές pH είναι χαμηλότερες, επειδή προστίθεται όξος στην άλμη και

ελαιόλαδο.
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      Για να εξασφαλιστεί η καλή συντήρηση του συσκευασμένου προϊόντος, μπορεί να γίνει

παστερίωση (όπως στην περίπτωση του πράσινου ελαιόκαρπου) ή προσθήκη σορβικού καλίου

σε συγκέντρωση 0,05% (ως σορβικό οξύ).
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5.   ΠΤΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ

5.1   Πληροφορίες για τα πτητικά συστατικά των βρώσιμων ελιών από την πρόσφατη

διεθνή βιβλιογραφία.

      Οι υψηλής ποιότητας επιτραπέζιες ελιές χαρακτηρίζονται από ένα ωραίο φρουτώδες άρωμα.

Η σύσταση του πτητικού κλάσματος του προϊόντος εξαρτάται από διαφόρους παράγοντες,

κυρίως από το βαθμό ωρίμανσης των πρώτων υλών,  τις συνθήκες και το χρόνο επεξεργασίας

των πρώτων υλών, τις συνθήκες και τη διάρκεια της αποθήκευσης και γενετικής φύσεως

παράγοντες (Garrido Fernandez et al., 1997; Ruiz et al., 2005).

      Το ευχάριστο άρωμα των βρώσιμων ελιών οφείλεται σε πτητικά συστατικά που ανήκουν

κυρίως στις τάξεις των υδρογονανθράκων, των αλκοολών, των αλδεϋδών, των κετονών, των

εστέρων, και των καρβονικών οξέων.

      Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται κατά την παραγωγή των επιτραπέζιων ελιών, επηρεάζει

σε μεγάλο βαθμό τη φυσικοχημική σύσταση των πρώτων υλών και κατά συνέπεια τη σύσταση

του τελικού προϊόντος.  Το άρωμα είναι άμεσα συνδεδεμένο με την ποιοτική και ποσοτική

σύσταση του κλάσματος των πτητικών συστατικών και αποτελεί δείκτη ποιότητας των

προϊόντων της ελιάς,  παίζοντας σημαντικό ρόλο στην αποδοχή τους από τον καταναλωτή

(Koprivnjak et al., 2002). Διαφορές στη σύσταση του πτητικού κλάσματος επιτρέπουν τη

σύγκριση διαφορετικών ποικιλιών ελιών και των μεθόδων καλλιέργειας και επεξεργασίας τους,

καθώς και την παρακολούθηση της «εξέλιξης» της ποιότητας του προϊόντος κατά τη διάρκεια

της παραγωγικής διαδικασίας. Ακόμη είναι δυνατός ο έλεγχος για τυχόν εμφάνιση ¨off-flavors¨

κατά την περίοδο αποθήκευσης των προϊόντων.

      Τα πτητικά συστατικά δε σχηματίζονται σε αξιόλογες ποσότητες κατά την ανάπτυξη του

καρπού της ελιάς αλλά κατά τη διάρκεια του κλιμακτηριακού σταδίου (climacteric stage) της

ωρίμανσης (Kalua et al., 2007).  Αν και στη βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές πληροφορίες για τα

πτητικά συστατικά που συμβάλλουν στη διαμόρφωση του αρώματος του ελαιολάδου, υπάρχουν

λίγες πληροφορίες για την ποιοτική και ποσοτική σύσταση του πτητικού κλάσματος των

επιτραπέζιων ελιών.

      Τα κύρια αρωματικά συστατικά του ελαιολάδου σχηματίζονται με την καταλυτική δράση

ενζύμων κατά τη διαδικασία παραλαβής του από τον ελαιόκαρπο. Στο άρωμα των καλής

ποιότητας ελαιολάδων συνεισφέρουν κυρίως πτητικά συστατικά που είναι προϊόντα

αντιδράσεων οι οποίες καταλύονται από ενδογενή ένζυμα και όχι προϊόντα ζύμωσης όπως στις

επιτραπέζιες ελιές.
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      Ο σχηματισμός των πτητικών συστατικών στις επιτραπέζιες ελιές λαμβάνει χώρα κυρίως

κατά τη διάρκεια της ζύμωσης των ελιών από οξυγαλακτικά βακτήρια, ζυμομύκητες και μια

ποικιλία άλλων μικροοργανισμών. Οι μικροοργανισμοί αυτοί συμβάλλουν στο σχηματισμό

πτητικών ενώσεων λόγω αποικοδόμησης των κύριων συστατικών του ελαιόκαρπου, μέσω

διαφόρων βιοχημικών οδών. Η κατεργασία με άλκαλι  και η ζύμωση αποτελούν τα κύρια στάδια

της επεξεργασίας των περισσότερων τύπων της βρώσιμης ελιάς,  στη διάρκεια των οποίων

λαμβάνουν χώρα χημικές και φυσικές μεταβολές (Bianchi, 2003; Jimenezet al., 1997; Marsilioet

al., 1996).

      Τα οξυγαλακτικά βακτήρια επηρεάζουν άμεσα το άρωμα των τελικών προϊόντων καθώς

συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών τους. Υπάρχουν όμως και

λιγότερο άμεσοι τρόποι μέσω των οποίων μικροοργανισμοί επηρεάζουν το άρωμα (McFeeters,

2004).

      Είναι γνωστό ότι μικροοργανισμοί που δρουν ανταγωνιστικά με τα οξυγαλακτικά βακτήρια

είναι υπεύθυνοι για το σχηματισμό πτητικών συστατικών (αλκοόλες, εστέρες, αλδεΰδες, κετόνες

και καρβονικά οξέα) στις ελιές που συντηρούνται σε άλμη (Fleming et al, 1969).

      Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες για την ταυτοποίηση και τον ποσοτικό

προσδιορισμό των πτητικών συστατικών ορισμένων ποικιλιών επιτραπέζιας ελιάς, ιδιαίτερα

αυτών που συνεισφέρουν στο άρωμα.

      Σε φυσικώς μαύρες ελιές Ελληνικού τύπου ¨Greek style natural black olives in brine¨ που

παρασκευάσθηκαν με χρήση Μαροκινής ποικιλίας καρπού ταυτοποιήθηκαν ορισμένες γ- και δ-

λακτόνες, η μεθειονάλη και η 2-μεθυλο-3-φουρανοθειόλη ως τα πτητικά συστατικά τα οποία

συνεισφέρουν εντονότερα στο άρωμα εκχυλισμάτων των δειγμάτων που εξετάσθηκαν (Collin et

al., 2008). Οι επικρατέστερες μεταξύ των γ-λακτονών ήταν η γ-δωδεκαλακτόνη και η γ-

δεκαλακτόνη που έχουν φρουτώδες άρωμα, ενώ η επικρατέστερη δ-λακτόνη ήταν η δ-

δεκαλακτόνη.

      Οι πιο πάνω πτητικές γ-λακτόνες βιοσυντίθενται από αρκετούς μικροοργανισμούς κυρίως

από μικροοργανισμούς που ανήκουν στο γένος Sporidiobolus  και ευθύνονται για τη σύνθεση γ-

δεκαλακτόνης από ρικινελαϊκό οξύ (Feron et al, 1996; Feron, et al, 2007). Ο Wakinawa και οι

συνεργάτες του (2000) έδειξαν ότι η γ-δωδεκαλακτόνη και η γ-δεκαλακτόνη μπορούν να

σχηματισθούν λόγω αλληλεπίδρασης οξυγαλακτικών βακτηρίων με ζυμομύκητες.

      Οι ενώσεις αυτές μπορεί να βιοσυντίθενται με ανάλογο τρόπο στα προαναφερθέντα δείγματα

επιτραπέζιας ελιάς που είναι πλούσια σε ελαϊκό οξύ, λιπαρού οξέος που επάγει την υδροξυλίωση

(Wakinawa et al, 2000; Koritala, Badge, 1992). Τα οξέα 10-υδροξυ-στεατικό και 10-υδροξυ-

παλμιτικό μπορούν να σχηματισθούν λόγω της δράσης των οξυγαλακτικών βακτηρίων στο

ελαϊκό και το παλμιτελαϊκό οξύ, αντίστοιχα. Η ανάπτυξη των βακτηρίων του γένους

Lactobacillus ευνοεί την υδροξυλίωση των πιο πάνω λιπαρών οξέων μόλις καταναλωθεί πλήρως
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η γλυκόζη που αποτελεί αναστολέα της υδροξυλίωσης (Wakinawa et al, 2000; Koritala, Badge,

1992). Τα υδροξυλιωμένα λιπαρά οξέα μπορούν στη συνέχεια να καταβολιστούν από

ζυμομύκητες. Η αναγωγή των αλειφατικών αλυσίδων τους ύστερα από τρεις κύκλους β-

οξείδωσης οδηγεί μετά από κυκλοποίηση στην παραγωγή γ-δωδεκαλακτόνης και γ-

δεκαλακτόνης.

      Ο Collin και οι συνεργάτες του (2008) διαπίστωσαν την έντονη συνεισφορά και της

μεθειονάλης στο άρωμα των Μαροκινής προέλευσης φυσικώς μαύρων ελιών σε άλμη. Επίσης

διαπίστωσαν την παρουσία οργανικών ενώσεων του θείου μεταξύ των πτητικών συστατικών,

που είναι πιθανότατα προϊόντα αποικοδόμησης της μεθειονάλης, αλδεΰδης που είναι ιδιαίτερα

ευαίσθητη στο φως και στις υψηλές θερμοκρασίες.

      Ορισμένες πτητικές φαινολικές ενώσεις όπως η γουαϊακόλη ή 2-μεθοξυφαινόλη, η

4-αιθυλογουαϊακόλη (με χαρακτηριστική οσμή καμένου ή τσιγάρου), καθώς και το

1,2-διμεθοξυβενζόλιο διαπιστώθηκε επίσης ότι συνεισφέρουν στο άρωμα των προαναφερθεισών

επιτραπέζιων ελιών.

      Πρόσφατα ο Iraqi και οι συνεργάτες του (2005) διαπίστωσαν τη συνεισφορά στο άρωμα και

εστέρων όπως ο 2-μεθυλοπροπανοϊκός αιθυλεστέρας, ο 2- ή 3-μεθυλοβουτυρικός αιθυλεστέρας

και ο δεκανοϊκός αιθυλεστέρας, αλλά και αλδεϋδών, όπως η (Z)-3-εξενάλη, η (E,Z)- 2,4-

δεκαδιενάλη και η (E,E)-2,4-δεκαδιενάλη.

      Στους πίνακες 1  και 2  αναφέρονται τα πτητικά συστατικά που έχουν βρεθεί σε Ελληνικού

τύπου φυσικώς μαύρες ελιές σε άλμη της ποικιλίας ¨Καλαμάτα¨ και της ποικιλίας Nocellara del

Belice αντίστοιχα.
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Πίνακας 1. Πτητικά συστατικά των φυσικώς μαύρων

επιτραπέζιων ελιών της ποικιλίας ¨Καλαμάτα¨

(εμβολιασμός με το βακτήριο Lactobacillus plantarum),

(Sabatini et al., 2008).

Πίνακας 2. Πτητικά συστατικά των φυσικώς μαύρων

 επιτραπέζιων ελιών της ποικιλίας Nocellara del Belice,

 Castelvetrano, Italy, (Sabatini, Marsilio, 2008).

Πτητική ένωση
Οξικός
αιθυλεστέρας
2-Βουτανόνη
Αιθανόλη
Προπανοϊκός
αιθυλεστέρας
2-Βουτανόλη
2-Πεντανόλη
Βουτανόλη
Πεντανόλη
Εξανόλη
Cis-3-Εξενόλη
Εννεανάλη
Οξικό οξύ
Προπιονικό οξύ

Αλκοόλες Οξέα
Αιθανόλη 2-Πεντανόλη Οξικό οξύ
Προπανόλη 2-Βουτανόλη Προπιονικό οξύ
Βουτανόλη Ισοπεντανόλη
Πεντανόλη 3-Πεντανόλη Αλδεΰδες
Εξανόλη Cis-3-Εξενόλη Εξανάλη
Ισοβουτανόλη 4-Πεντενόλη Εννεανάλη

Εστέρες Κετόνες
Οξικός
αιθυλεστέρας

Προπανοϊκός
αιθυλεστέρας 2-Βουτανόνη

Οξικός
προπυλεστέρας

Προπανοϊκός
προπυλεστέρας

Υδροξυ-κετόνες
3-Υδροξυ-2-βουτανόνη
(ακετοϊνη)
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6. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
ΠΟΥ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

6.1   Παραλαβή πτητικών συστατικών από δείγματα τροφίμων

      Για να καταστεί δυνατή η παραλαβή του αντιπροσωπευτικότερου κλάσματος των πτητικών

συστατικών από το εξεταζόμενο δείγμα τροφίμου, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα (Morales &

Tsimidou, 2000) προκειμένου:

1. Nα αποτρέπεται ο σχηματισμός artifacts κατά τη διάρκεια της απομόνωσης των πτητικών

συστατικών.

2. Να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο γεγονός ότι τα επιμέρους πτητικά συστατικά ενός

τροφίμου είναι κατά κανόνα πάρα πολλά και διαφέρουν ως προς τη χημική φύση,  τη

μοριακή μάζα και τη συγκέντρωση στο εξεταζόμενο δείγμα, που είναι συνήθως χαμηλή.

3. Να επιδιώκεται ο εμπλουτισμός του πτητικού κλάσματος, όταν για την παραλαβή των

πτητικών συστατικών εκχυλίζεται το εξεταζόμενο δείγμα με διαλύτη ή μίγμα διαλυτών.

4. Να λαμβάνεται υπόψη ότι δεν υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της συγκέντρωσης κάθε

πτητικού συστατικού στο τρόφιμο και της συγκέντρωσής του στο πτητικό κλάσμα που

παραλαμβάνεται.

Για την εξέταση του κλάσματος των πτητικών συστατικών που παραλαμβάνεται από ένα δείγμα

τροφίμου είναι απαραίτητο να γίνει:

i. Καθαρισμός του κλάσματος (κατά περίπτωση).

ii. Εμπλουτισμός του καθαρισμένου κλάσματος (όταν κρίνεται απαραίτητος).

iii. Ταυτοποίηση των επιμέρους πτητικών συστατικών στο εμπλουτισμένο κλάσμα.

Για την επιλογή της πλέον κατάλληλης μεθόδου παραλαβής πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι

είναι δυνατό να παρατηρηθούν ποιοτικές και ποσοτικές διαφοροποιήσεις στη σύσταση του

κλάσματος με τα προς διαχωρισμό πτητικά συστατικά εξαιτίας:

· πιθανής διαφοροποίησης της πτητικότητάς τους  (επηρεάζει την ανάκτηση όταν η παραλαβή

γίνεται με απόσταξη ή με θερμική εκρόφηση μετά από προσρόφηση).

· πιθανής διαφοροποίησης των συντελεστών κατανομής τους στην υπερκείμενη αέρια φάση ή

στο διαλύτη που χρησιμοποιείται για την παραλαβή τους.

· της δράσης διαφόρων ενζύμων.

· της επίδρασης παραγόντων όπως η θερμοκρασία, το οξυγόνο και το φως.
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Η παραλαβή των προς διαχωρισμό συστατικών από το δείγμα αποβλέπει στον περιορισμό των

παρεμποδίσεων από άλλα συστατικά του δείγματος και επιτυγχάνεται με την εφαρμογή μεθόδων:

• εκχύλισης (απλή ή πολλαπλή εκχύλιση σε διαχωριστικό χωνί, εξαντλητική εκχύλιση με

χρησιμοποίηση συσκευής Soxhlet  ή άλλης ανάλογης συσκευής,  εκχύλιση με διαλύτη που

κινείται σε αντίθετη κατεύθυνση σε σχέση με το δείγμα που έχει αναμιχθεί ή αραιωθεί με

νερό)

• απόσταξης ( απόσταξη σε συνθήκες υψηλού κενού, απόσταξη με υδρατμούς, απόσταξη με

υδρατμούς σε συνδυασμό με συνεχή εκχύλιση του αποστάγματος που παραλαμβάνεται με

χρήση συσκευής Likens-Nickerson)

• εκχύλισης μετά από συγκράτηση σε στερεή φάση (εκχύλιση στερεής φάσης – υγρού ή SPE)

• θερμικής εκρόφησης μετά από συγκράτηση με προσρόφηση σε στερεή φάση

(μικροεκχύλιση στερεής φάσης ή Solid Phase Microextraction, τεχνική dynamic headspace

ή purge and trap)

• κατανομής σε αέρια φάση (τεχνική static headspace)

6.2   Μικροεκχύλιση στερεής φάσης (SPME)

      Η τεχνική SPME,  που αναπτύχθηκε από τον Pawliszyn (1990),  είναι μια εξαιρετικά απλή,

γρήγορη και αποτελεσματική τεχνική με την οποία επιτυγχάνεται επιλεκτική προσυγκέντρωση

πτητικών συστατικών από υγρά και στερεά δείγματα χωρίς χρήση τοξικών διαλυτών (Eisert R.

and J. Pawliszyn, 1997). Αποτελεί μια εναλλακτική λύση έναντι των παραδοσιακών αναλυτικών

τεχνικών παραλαβής πτητικών και ημι-πτητικών οργανικών συστατικών. Σήμερα η τεχνική

SPME βρίσκει εφαρμογή στην εξέταση περιβαλλοντικών δειγμάτων και δειγμάτων τροφίμων

και αποτελεί αντικείμενο έρευνας πολλών ερευνητικών ομάδων σε  όλο τον κόσμο (Eisert R.

and J. Pawliszyn, 1997; Kataoka H., 2002).

      Όλα τα στάδια της κλασικής εκχύλισης υγρού-υγρού έχουν ενσωματωθεί σε ένα στάδιο με τη

χρήση μιας συσκευής, που έχει ως αποτέλεσμα να απλοποιείται η όλη διαδικασία προετοιμασίας

του δείγματος.

       Χρησιμοποιείται μια ίνα κατασκευασμένη από τηγμένο διοξείδιο του πυριτίου, η οποία έχει

καλυφθεί με ένα ειδικό πολυμερικό υλικό (στατική φάση). Η στατική φάση την οποία φέρει η

ίνα μπορεί να είναι είτε ένα πολυμερικό υγρό υψηλής μοριακής μάζας παρόμοιας φύσης με τη

στατική φάση που φέρει μια αεριοχρωματογραφική στήλη (π.χ. πολυδιμεθυλοσιλοξάνιο ή

PDMS), είτε ένα στερεό υλικό με υψηλό πορώδες (αυξάνει την επιφάνεια που είναι διαθέσιμη

για προσρόφηση).
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      Η όλη συσκευή είναι κατά τέτοιο τρόπο κατασκευασμένη ώστε να επιτρέπεται η

χρησιμοποίησή της πολλές φορές σε διαφορετικά δείγματα, καθώς η αποσυναρμολόγησή της για

την τοποθέτηση ίδιου ή διαφορετικού τύπου ίνας είναι πολύ εύκολη (Pawliszyn, 1997 & 1999;

Kataoka et al., 2000; Vas & Vekey, 2004).

Εικόνα 12. Μέρη από τα οποία αποτελείται η SPME-ίνα

      Η τεχνική SPME εφαρμόζεται με δύο διαφορετικούς τρόπους οι οποίοι διαφέρουν μόνο ως

προς τη θέση στην οποία τοποθετείται η ίνα (μέσα στο δείγμα ή στην υπερκείμενή του αέρια

φάση).

      Στην πρώτη περίπτωση, η ίνα εμβαπτίζεται στο δείγμα, για παράδειγμα σε ένα υδατικό

διάλυμα,  με συνέπεια τα πτητικά συστατικά του να συγκρατούνται στο πολυμερικό υλικό.

Συνήθως απαιτείται μια επαρκής ανάδευση του δείγματος που αποσκοπεί στην ταχύτερη

αλληλεπίδραση των πτητικών συστατικών με το πολυμερικό υλικό, επειδή χαρακτηριστικό

αυτών των συστατικών είναι ο χαμηλός συντελεστής διάχυσης.

      Στη δεύτερη περίπτωση πρέπει να έχει προηγηθεί η διάχυση των πτητικών συστατικών από

το δείγμα στο εσωτερικό διάκενο (headspace) του φιαλιδίου, εντός του οποίου έχει μεταφερθεί

το προς εξέταση δείγμα.  Θεωρητικά και οι δύο τρόποι δίνουν τα ίδια αποτελέσματα όταν

τελικώς επιτυγχάνεται θερμοδυναμική ισορροπία (Pawliszyn, 1997 & 1999; Roberts et al., 2000;

Vas & Vekey, 2004).

      Η διαδικασία δειγματοληψίας λαμβάνει χώρα σε δύο φάσεις: α) Φάση προσρόφησης των

πτητικών συστατικών στην SΡΜΕ-ίνα και β) Φάση εκρόφησης των πτητικών συστατικών από

την SΡΜΕ-ίνα.

      Η SΡΜΕ-ίνα είναι τοποθετημένη στη βελόνη μιας ειδικού τύπου σύριγγας. Με τη βοήθεια

του εμβόλου της σύριγγας είναι δυνατό η ίνα να εξέλθει από τη βελόνη, αφού η τελευταία

διεισδύσει μέσω ενός septum στο φιαλίδιο με το δείγμα, και να έρθει σε επαφή με την

υπερκείμενη του δείγματος αέρια φάση (ή με το αραιωμένο ή αναμεμιγμένο με νερό δείγμα) για
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ορισμένο χρόνο (2 έως 15 λεπτά αρκούν συνήθως για την προσρόφηση των πτητικών

συστατικών). Το φιαλίδιο που περιέχει το δείγμα θερμοστατείται σε θερμοκρασία χαμηλότερη

από 60 °C (συνήθως σε θερμοκρασία 40 °C).

Σχήμα 1. Εφαρμογή SPME δειγματοληψίας με δύο διαφορετικούς τρόπους: Παραλαβή πτητικών

συστατικών από το εσωτερικό διάκενο του φιαλιδίου (αριστερά); Παραλαβή πτητικών

συστατικών από το υγρό δείγμα (δεξιά).

      Η SΡΜΕ ίνα μετά από την προσρόφηση των πτητικών συστατικών επανέρχεται με τη

βοήθεια του εμβόλου της σύριγγας στη βελόνη,  που απομακρύνεται από το φιαλίδιο για να

οδηγηθεί αμέσως στη διάταξη εισαγωγής τύπου split/splitless του αεριοχρωματογράφου. Στο

liner της τελευταίας, η ίνα εξέρχεται εκ νέου από τη βελόνη ώστε τα προσροφημένα στη στατική

φάση πτητικά συστατικά να ελευθερωθούν (με θερμική εκρόφηση) προκειμένου να οδηγηθούν

με τη βοήθεια του φέροντος αερίου στην τριχοειδή στήλη του αεριοχρωματογράφου όπου θα

διαχωρισθούν.
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Σχήμα 2. Φάσεις τεχνικής SPME: Προσρόφηση των πτητικών συστατικών στην ίνα (αριστερά);

Εκρόφηση των πτητικών συστατικών στη διάταξη έγχυσης του αεριοχρωματογράφου.

Για την εκρόφηση όλων των πτητικών συστατικών από την ίνα απαιτείται ένας ορισμένος

χρόνος. Γι' αυτό συχνά είναι αναγκαία η συμπύκνωση τους στην είσοδο της στήλης (με

κρυοεστίαση ή cryofocusing) ή η μερική έγχυση τους στη στήλη (split injection).

     Πριν χρησιμοποιηθεί η ίνα απαιτείται εξισορρόπησή της σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνει ο

κατασκευαστής, ενώ κάθε χρησιμοποιημένη ίνα πρέπει να καθαρίζεται ώστε να απομακρυνθούν

επιβαρύνσεις που είναι συχνά σε θέση να επηρεάσουν δυσμενώς τη μορφή του

χρωματογραφήματος. Ο καθαρισμός της γίνεται με παραμονή της για επαρκή χρόνο σε υψηλή

θερμοκρασία παρουσία αδρανούς αερίου εντός της διάταξης έγχυσης του αεριοχρωματογράφου.

      Όταν η ίνα έρχεται σε επαφή με την υπερκείμενη του δείγματος αέρια φάση στο φιαλίδιο, τα

πολύ πτητικά συστατικά προσροφώνται ταχύτερα από τα λιγότερο πτητικά συστατικά. Η

θερμοκρασία παίζει σημαντικό ρόλο στην κινητική της προσρόφησης (καθορίζει την τάση των

ατμών των συστατικών που προσροφώνται).

      Ο χρόνος που είναι αναγκαίος για να αποκατασταθεί η ισορροπία στην ίνα είναι  βραχύτερος

όταν εφαρμόζεται η τεχνική της headspace SPME απ' ότι όταν εφαρμόζεται η τεχνική της

άμεσης SPME επειδή (α) σημαντικό κλάσμα των προς παραλαβή συστατικών απαντά στην

αέρια φάση (headspace) πριν ξεκινήσει η προσρόφηση και (β) οι συντελεστές διάχυσης στην

αέρια φάση είναι σε γενικές γραμμές υψηλότεροι κατά τέσσερεις τάξεις μεγέθους απ' ότι σε μια

υγρή φάση.

      Τα επίπεδα των λιγότερο πτητικών συστατικών στην υπερκείμενη του δείγματος αέρια φάση

είναι πολύ χαμηλά στη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Για την αύξηση του ρυθμού προσρόφησης

στην ίνα απαιτείται είτε η αύξηση της θερμοκρασίας είτε η εφαρμογή μιας αποτελεσματικότερης

τεχνικής ανακίνησης του δείγματος.

      Κύριο πλεονέκτημα της τεχνικής SΡΜΕ αποτελεί ο πολύ μικρός χρόνος που απαιτείται για

να παραληφθούν τα πτητικά συστατικά. Άλλα πλεονεκτήματά της είναι:
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• η χρησιμοποίηση πολύ μικρής ποσότητας δείγματος,

• το σχετικά χαμηλό κόστος της,

• η μη χρησιμοποίηση διαλύτη,

• η αποφυγή προετοιμασίας του δείγματος,

• η υψηλή ευαισθησία της και

• η ταυτόχρονη παραλαβή και προσυγκέντρωση των πτητικών συστατικών από το δείγμα.

      Κύριο μειονέκτημα της τεχνικής SPME είναι η ανάγκη επιλογής του προσροφητικού υλικού

(στατική φάση), ιδίως όταν το κλάσμα των πτητικών συστατικών περιέχει πολλές ενώσεις που

διαφοροποιούνται έντονα ως προς την πτητικότητα και τη χημική συμπεριφορά. Άλλο

μειονέκτημα της τεχνικής είναι και η αδυναμία εργασίας με μεγάλη ποσότητα δείγματος που

είναι απαραίτητη όταν επιδιώκεται η ταυτοποίηση ή ο προσδιορισμός ενός ή περισσότερων

πτητικών συστατικών τα οποία περιέχονται σε εξαιρετικά χαμηλές συγκεντρώσεις στο δείγμα, η

δυσκολία για αυτοματοποίηση και η μειωμένη αναπαραγωγιμότητα των αποτελεσμάτων, επειδή

το κλάσμα των συστατικών που προσροφώνται στην κάθε ίνα επηρεάζεται από το είδος του

προσροφητικού υλικού και από το συντελεστή κατανομής των συστατικών στο δείγμα ή στην

υπερκείμενή του αέρια φάση και στο προσροφητικό υλικό (Pawliszyn, 1997 & 1999).

6.2.1   Επιλογή SPME-ίνας

      Στο εμπόριο διατίθενται έξι SΡΜΕ ίνες που διαφοροποιούνται ως προς το πολυμερικό υλικό

που φέρουν και ως προς το πάχος του υμενίου του υλικού αυτού. Η επιλογή της ίνας που

θεωρείται κάθε φορά κατάλληλη για την εφαρμογή της τεχνικής SPME είναι ιδιαίτερης

σημασίας,  αφού σε αυτή στηρίζεται η επιτυχία της μεθόδου και η αξιοπιστία των

αποτελεσμάτων. Αυτή γίνεται με βάση (Pawliszyn, 1997, 1999):

α)  τη μοριακή μάζα των πτητικών συστατικών των οποίων επιδιώκεται η παραλαβή, και

β) τη συγγένεια που εμφανίζουν τα πτητικά συστατικά του δείγματος λόγω της πολικότητάς

τους, ως προς το προσροφητικό υλικό που φέρει η ίνα.

      Το πολυμερικό υλικό αυτών των ινών είναι είτε ένα καθαρό υγρό πολυμερές,  όπως το

πολυδιμεθυλοσιλοξάνιο (ΡDMS)  ή ένας πολυακρυλικός εστέρας (ΡΑ),  είτε υγρά πολυμερή

(PDMS,  Carbowax)  που έχουν εμποτιστεί σε στερεά πορώδη υλικά,  όπως Carboxen,

διβινυλοβενζένιο (DVB) ή μίγμα DVB – Carboxen. Τα μίγματα αυτά συνδυάζουν την ικανότητα

προσρόφησης των υγρών πολυμερών και των πορωδών στερεών σωματιδίων (Pawliszyn, 1997

& 1999; Pillonel et al., 2002).  Ο τύπος της ίνας που χρησιμοποιείται κατά την εφαρμογή της
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τεχνικής SΡΜΕ, επηρεάζει την εκλεκτικότητα της δειγματοληψίας. Οι πολικές ίνες

χρησιμοποιούνται για τη συγκράτηση των πολικών συστατικών, σε αντίθεση με τις μη πολικές

ίνες,  που χρησιμοποιούνται για τη συγκράτηση των μη πολικών συστατικών κατ'  αναλογία με

ότι συμβαίνει κατά τον αεριοχρωματογραφικό διαχωρισμό στις τριχοειδείς στήλες.

      Το υλικό PDMS  εμφανίζει υψηλή ευαισθησία έναντι των μη πολικών συστατικών,  είναι

εξαιρετικά υδρόφοβο, ενώ συγκρατεί ικανοποιητικά τα χαμηλής και μέσης πολικότητας

συστατικά. Οι πολυακρυλικοί εστέρες (PA), ως πιο πολικά υλικά, χρησιμοποιούνται κυρίως για

τη συγκράτηση των πολικών συστατικών. Το υλικό PDMS συνδυάζεται πολλές φορές με

διάφορα άλλα υλικά προκειμένου να αποκτήσει συγκεκριμένες ιδιότητες. Συνήθως συνδυάζεται

με το υλικό Carboxen, το οποίο είναι ένα ανθρακικό μοριακό κόσκινο που έχει μακρο-, μεσο-

και μικροπόρους, με συνέπεια ανάλογα με το μέγεθος να ελέγχεται και το μέγεθος των

σωματιδίων που εισχωρούν σε αυτό, ενώ συγχρόνως βελτιώνει τη συγκράτηση των μικρού

μεγέθους μορίων στο υλικό PDMS.

      Το υλικό DVB, ως στερεό πολυμερές, έχει μεγαλύτερους πόρους από το υλικό Carboxen με

αποτέλεσμα να χρησιμοποιείται για τη συγκράτηση των μεγαλύτερων και λιγότερο πτητικών

μορίων. Ο συνδυασμός DVB/CAR/PDMS καθιστά δυνατή τη συγκράτηση όλων των μορίων

ανεξαρτήτως μεγέθους. Αποτελείται από στρώμα PDMS/Carboxen που καλύπτεται από στρώμα

PDMS/DVB. Τα μικρά μόρια, που έχουν μεγαλύτερο συντελεστή διάχυσης, προσεγγίζουν το

εσωτερικό στρώμα ταχύτερα με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η συγκράτηση των μεγαλύτερων

στο εξωτερικό στρώμα. Ο συνδυασμός Carbowax/DVB αποτελεί το πλέον πολικό υλικό

(Pawliszyn, 1997 & 1999; Pillonel et al, 2002).

      Για πολύ πτητικά συστατικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ίνες οι οποίες φέρουν

μεγαλύτερη ποσότητα πολυμερικού υλικού, ενώ για τα ελάχιστα πτητικά συστατικά ίνες που

φέρουν τη μικρότερη δυνατή ποσότητα πολυμερικού υλικού. Στην πρώτη περίπτωση είναι

συχνά αναγκαίος ένας μεγαλύτερος χρόνος για την επίτευξη της ισορροπίας.

6.2.2   Παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα συγκράτησης των πτητικών

συστατικών στην ίνα

      Οι SΡΜΕ ίνες χρησιμοποιούνται σε εκατοντάδες δειγματοληψιών στην περίπτωση που αυτές

γίνονται από την υπερκείμενη των δειγμάτων αέρια φάση (Vas & Vekey, 2004). Η ικανότητα της

ίνας να συγκρατεί αποτελεσματικότερα τα πτητικά συστατικά είναι δυνατό να βελτιωθεί με τη

μεταβολή διαφόρων παραγόντων. Οι κυριότεροι από αυτούς είναι:

α)  η θερμοκρασία,

β)  ο χρόνος που απαιτείται για την επίτευξη ισορροπίας,
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γ)  ο χρόνος που η ίνα παραμένει σε επαφή με το δείγμα ή την υπερκείμενή του αέρια φάση,

δ)  η  ποσότητα του δείγματος,

ε)  και το μέγεθος του φιαλιδίου.

6.3   Αέρια Χρωματογραφία

6.3.1   Ορισμός

      Η αέρια χρωματογραφία είναι μια τεχνική χρωματογραφικού διαχωρισμού των πτητικών

συστατικών ενός δείγματος. Στην τεχνική αυτή χρησιμοποιείται ένα αέριο (φέρον αέριο) ως

κινητή φάση. Η στατική φάση μπορεί να είναι υγρή ή στερεή.

      Στην πρώτη τεχνική, το υλικό πλήρωσης της στήλης είναι μια στερεή φάση με μεγάλη ενεργή

επιφάνεια όπου προσροφώνται τα προς διαχωρισμό συστατικά του μίγματος.

      Στη δεύτερη τεχνική, η στατική φάση είναι ένα μη πτητικό υγρό που σχηματίζει υμένιο στα

εσωτερικά τοιχώματα της στήλης ή στην επιφάνεια ενός στερεού φορέα πoυ αποτελεί το υλικό

πλήρωσης της στήλης. Η τεχνική αυτή είναι η πλέον χρησιμοποιούμενη στην εξέταση δειγμάτων

τροφίμων.

6.3.2   Αρχή διαχωρισμού

Ο διαχωρισμός κάθε επιμέρους πτητικού συστατικού του δείγματος επιτυγχάνεται λόγω των

διαφόρων αλληλεπιδράσεων μεταξύ των συστατικών του μίγματος, του υλικού πλήρωσης της στήλης

ή του υλικού κάλυψης του εσωτερικού της στήλης και της ροής του φέροντος αερίου (Παπαδογιάννης

& Σαμανίδου, 2001). Όσο μεγαλύτερη είναι η χημική συγγένεια των επιμέρους συστατικών του

δείγματος με τη στατική φάση, τόσο υψηλότερος είναι και ο χρόνος συγκράτησής τους σ' αυτή.

6.3.3   Το αεριοχρωματογραφικό σύστημα

Αποτελείται από:

• τις οβίδες των αερίων με τα απαραίτητα μανόμετρα ή τις ειδικές γεννήτριες  των αερίων,

• τους αγωγούς μεταφοράς των αερίων στον αεριοχρωματογράφο,

• τους ρυθμιστές της ροής και της πίεσης των αερίων,

• τα φίλτρα καθαρισμού των αερίων,

• τον αεριοχρωματογράφο,

• τη στήλη (τοποθετείται στο φούρνο του αεριοχρωματογράφου),
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• τη μικροσύριγγα για την άμεση ή έμμεση έγχυση του δείγματος στη στήλη, και

• τη διάταξη καταγραφής του αεριοχρωματογραφήματος.

Ο αεριοχρωματογράφος αποτελείται από:

• το σύστημα διαχείρισης των αερίων που προσάγονται,

• τη διάταξη εισαγωγής του δείγματος (injector),

• το φούρνο (oven), και

• τον ανιχνευτή (detector).

6.3.4   Λειτουργία αεριοχρωματογράφου

Το φέρον αέριο, που περιέχεται σε συμπιεσμένη μορφή σε μια κυλινδρική οβίδα, διέρχεται

αρχικά από κατάλληλο ρυθμιστή ώστε η ταχύτητα της ροής του να ανέρχεται σε 0,5 έως 1,5 mL/min

όταν χρησιμοποιείται μια narrow-bore τριχοειδής στήλη (στήλη που έχει εσωτερική διάμετρο 0,18 ή

0,25 mm).  Όταν χρησιμοποιείται μια πληρωμένη στήλη, η ταχύτητα ροής του φέροντας αερίου

πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερη (20 έως 60 mL/min).

      Το φέρον αέριο διέρχεται ακολούθως από τη στήλη, που είναι τοποθετημένη στο φούρνο του

αεριοχρωματογράφου. Το ένα άκρο της είναι συνδεδεμένο αεροστεγώς με τη διάταξη έγχυσης του

αεριοχρωματογράφου, ενώ το άλλο άκρο της είναι συνδεδεμένο αεροστεγώς με τον ανιχνευτή. Με τη

βοήθεια του φέροντος αερίου, τα διαχωριζόμενα στη στήλη συστατικά του δείγματος οδηγούνται

στον ανιχνευτή,  που μπορεί να είναι και ένα φασματόμετρο μάζας.  Με το τελευταίο η στήλη

συνδέεται συνήθως μέσω μιας γραμμής μεταφοράς (transfer line).

       Το σήμα του ανιχνευτή ενισχύεται και καταγράφεται. Η διάταξη στην οποία καταγράφεται το

αεριοχρωματογράφημα μπορεί να είναι:

• ένας ηλεκτρονικός ολοκληρωτής,

• ένας μικροϋπολογιστής με ενσωματωμένο λογισμικό ολοκληρωτή, ή

• ένα πλήρες σύστημα διαχείρισης πληροφοριών εφοδιασμένο με λογισμικό κατάλληλο για

την ταυτόχρονη λειτουργία πολλών ανάλογων συσκευών.

      Η θερμοκρασία λειτουργίας του ανιχνευτή και της διάταξης έγχυσης ρυθμίζεται ανεξάρτητα.

Ανεξάρτητα ρυθμίζεται επίσης και η θερμοκρασία του φούρνου που έχει χαμηλή

θερμοχωρητικότητα προκειμένου να είναι δυνατή η ταχεία θέρμανση ή ψύξη της στήλης.  Ο

φούρνος μπορεί να λειτουργεί είτε ισόθερμα είτε σε συνθήκες προγραμματισμένης μεταβολής της

θερμοκρασίας.
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6.4   Ανίχνευση των πτητικών συστατικών

      Οι ανιχνευτές που χρησιμοποιούνται πιο πολύ στους αεριοχρωματογραφικούς διαχωρισμούς

κατά την εξέταση των τροφίμων είναι:

• ο ανιχνευτής ιονισμού φλόγας (FID),

• ο θερμιονικός ανιχνευτής ή ανιχνευτής αζώτου/φωσφόρου (NPD),

• ο ανιχνευτής δέσμευσης ηλεκτρονίων (ΕCD),

• ο φλογοφωτομετρικός ανιχνευτής (FΡD) και

• ο ανιχνευτής ηλεκτρολυτικής αγωγιμότητας (ELD ή ELCD).

      Ο FID είναι γενικής χρήσης ανιχνευτής, ενώ ο ΕCD και ο ΝΡD είναι ειδικοί ανιχνευτές. Ο

FPD και ο ΕLD είναι εκλεκτικοί ανιχνευτές. Η λειτουργία τους μπορεί να εξαρτάται από τη

συγκέντρωση των επιμέρους συστατικών στο δείγμα που εισάγεται στη στήλη ή από τη μάζα

καθενός από τα συστατικά του δείγματος που εισάγεται στη στήλη.

      Στον ανιχνευτή ιονισμού φλόγας κάθε εκλουόμενο από τη στήλη συστατικό καίγεται στη

φλόγα που προκύπτει λόγω καύσης υδρογόνου (σε μίγμα με αέρα) και ιονίζεται εν μέρει. Επειδή

στο ακροφύσιο του ανιχνευτή υφίσταται αρνητικό δυναμικό, τα θετικά φορτισμένα ιόντα

εξουδετερώνονται και τα ηλεκτρόνια που ελευθερώνονται δεσμεύονται από ένα ηλεκτρόδιο που

έχει μορφή δακτυλίου και θετικό δυναμικό, το οποίο είναι κατά 200 V μεγαλύτερο από αυτό που

επικρατεί στο ακροφύσιο.

Εικόνα 13. Σχηματική απεικόνιση του ανιχνευτή ιονισμού φλόγας

      Όταν καίγεται μόνο το υδρογόνο, στη φλόγα λαμβάνουν χώρα αντιδράσεις που χωρούν με

μηχανισμό ελευθέρων ριζών και δεν σχηματίζονται ιόντα.
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      Οι παρακάτω αντιδράσεις αποδίδουν τον μηχανισμό αυτής της καύσης:

      Όταν στη φλόγα μεταφερθεί μια οργανική ένωση στο μόριο της οποίας υπάρχουν δεσμοί C-

C και C-Η, η τελευταία πυρολύεται και οι ρίζες που προκύπτουν (εφόσον περιέχουν άνθρακα)

οξειδώνονται από το οξυγόνο,  καθώς και από τις υδροξυ-ρίζες που σχηματίζονται στη φλόγα.

Τελικά τα προϊόντα οξείδωσης ιονίζονται.

      Τα πλεονεκτήματα του ανιχνευτή ιονισμού φλόγας είναι:

• η σχετικώς υψηλή ευαισθησία,

• η ευρεία περιοχή στην οποία εμφανίζει γραμμική απόκριση και

• η αντοχή στις αυξομειώσεις της θερμοκρασίας.

      Τα μειονεκτήματα του ανιχνευτή ιονισμού φλόγας είναι:

• η αδυναμία ανίχνευσης ανόργανων πτητικών συστατικών (όπως Η2S), οργανικών ενώσεων

που δεν έχουν δεσμό C-C ή C-Η (όπως CCl4) και αερίων,

• οι ανάγκες σε πρόσθετο εξοπλισμό για τα αέρια (υδρογόνο και αέρα),

• η επιβάρυνση με πυρίτιο όταν καίγονται σιλυλιωμένα παράγωγα και

• η χαμηλή απόκριση στις πολυαλογονωμένες οργανικές ενώσεις.

6.5   Συνδυασμός αεριοχρωματογραφίας και φασματομετρίας μαζών (GC-MS)

6.5.1   Φασματομετρία μαζών

      Είναι η μελέτη των αλληλεπιδράσεων μεταξύ μορίων και ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

που οδηγούν στο σχηματισμό ιόντων σε αέρια κατάσταση (με ή χωρίς διάσπαση των μορίων).

Καθένα από τα ιόντα που σχηματίζονται χαρακτηρίζεται από το λόγο της μάζας προς το φορτίο

του (m/z) και από τη σχετική αφθονία του.

6.5.2   Χαρακτηριστικά της φασματομετρίας μαζών

      Βασίζεται σε χημικές αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα στην αέρια φάση κατά τις οποίες

σχηματίζονται ιοντικά και ουδέτερα θραύσματα εξαιτίας της διάσπασης των μορίων ενός

συστατικού λόγω ιονισμού του. Τα ιόντα που προκύπτουν διαχωρίζονται σύμφωνα με το λόγο
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της μάζας προς το φορτίο (m/z) και καταγράφονται με τη μορφή ενός φάσματος μαζών. Αν οι

εντάσεις του φορτίου κάθε ιόντος εκφρασθούν ως ποσοστό της έντασης του ιόντος το οποίο

αποτελεί τη βασική κορυφή, οι τιμές m/z συναρτήσει της εκατοστιαίας σχετικής έντασης (% RΙ)

αποτελούν το γραμμικό φάσμα μαζών.

      Η φασματομετρία μαζών είναι τεχνική που μπορεί να δώσει σημαντικές πληροφορίες για τη

δομή μιας χημικής ένωσης και υπό προϋποθέσεις να επιτρέψει τον ποσοτικό προσδιορισμό της.

Στην περίπτωση μιγμάτων χημικών ενώσεων, παρέχει ελάχιστες χρήσιμες πληροφορίες ακόμη

και όταν χρησιμοποιηθούν φασματόμετρα μαζών μεγάλης διακριτικής ικανότητας.

      Ο συνδυασμός της φασματομετρίας μαζών με την αεριοχρωματογραφία επιτρέπει την

ταυτοποίηση και τον προσδιορισμό των επιμέρους συστατικών πολύπλοκων μιγμάτων ακόμη

και όταν αυτά περιέχονται σε εξαιρετικώς χαμηλές συγκεντρώσεις. Η τεχνική GC-MS θεωρείται

ότι είναι μια από τις καταλληλότερες ενόργανες αναλυτικές τεχνικές για τη διερεύνηση της

σύστασης των τροφίμων, και ιδιαιτέρως του κλάσματος των πτητικών συστατικών τους.

      Η έρευνα για την ταυτοποίηση και τον ποσοτικό προσδιορισμό των πτητικών συστατικών

που συνεισφέρουν στο άρωμα των τροφίμων ωφελήθηκε σε σημαντικό βαθμό από την ανάπτυξη

της αέριας χρωματογραφίας λόγω κυρίως της εξαιρετικής διαχωριστικής ικανότητας και της

υψηλής ευαισθησίας της τελευταίας. Η συνήθης αεριοχρωματογραφική ανάλυση έχει όμως ένα

βασικό μειονέκτημα καθώς η αναγνώριση της ταυτότητας των διαχωριζόμενων συστατικών

βασίζεται στη σύγκριση των χρόνων συγκράτησής τους με αυτούς προτύπων. Με αυτό τον τρόπο

δεν είναι ωστόσο ασφαλής η ταυτοποίηση όλων των επιμέρους συστατικών επειδή τα

χρωματογραφικά δεδομένα δεν παρέχουν πάντα αξιόπιστες πληροφορίες, όταν δεν

χρησιμοποιούνται πρότυπα.

6.5.3   Φασματόμετρα μαζών

Διακρίνονται σε:

• φασματόμετρα συνεχούς λειτουργίας ή φασματόμετρα εκπομπής ιόντων, όπως τα

φασματόμετρα μαζών μαγνητικού τομέα και τα φασματόμετρα μαζών τετραπολικού φίλτρου,

και

• φασματόμετρα αποθήκευσης ιόντων, όπως τα φασματόμετρα παγίδευσης ιόντων (ή ΙΤ-ΜS)

και τα φασματόμετρα κυκλοτρονικού συντονισμού (ή ΙCR-ΜS).

      Κάθε φασματόμετρο μαζών αποτελείται από διάφορες επιμέρους διατάξεις στις οποίες

λαμβάνουν χώρα:

• η ατμοποίηση του δείγματος,



48

• ο ιονισμός του δείγματος,

• ο διαχωρισμός των ιόντων τα οποία σχηματίζονται κατά τον ιονισμό του δείγματος,

• η προώθηση των επιμέρους ιόντων στον ανιχνευτή, και

• η αποτύπωση του συνόλου των ιόντων (φάσμα μαζών).

Ο ιονισμός στα φασματόμετρα μαζών επιτυγχάνεται με α) πρόσπτωση ηλεκτρονίων, ανιόντων ή

κατιόντων και β) έκθεση στην επίδραση ενός ισχυρού ηλεκτρικού πεδίου.

Ο διαχωρισμός των ιόντων επιτυγχάνεται:

ü σε μαγνητικό ή ηλεκτρομαγνητικό αναλυτή μάζας,

ü σε αναλυτή μάζας στον οποίο μετράται ο «χρόνος πτήσης»,

ü σε αναλυτή μάζας τύπου τετραπολικού φίλτρου, ή

ü σε αναλυτή μάζας τύπου τετραπολικής παγίδας ιόντων.

6.5.4   Διαχωρισμός σε τετραπολικό φίλτρο μάζας

      Τα τετραπολικά φίλτρα μάζας αποτελούνται από τέσσερεις παράλληλες ράβδους

τοποθετημένες με τρόπο που οι άξονές τους να διέρχονται από τις κορυφές ενός τετραγώνου.

Στο ένα ζεύγος από τις διαγωνίως ευρισκόμενες ράβδους,   εφαρμόζεται τάση +Vdc Volts, ενώ

στο άλλο ανάλογο ζεύγος τάση -Vdc Volts.

Εικόνα 14. Διαχωρισμός ιόντων σε τετραπολικό φίλτρο μάζας.

      Τα ιόντα επιταχύνονται στο κέντρο του τετραπολικού φίλτρου (κατά μήκος του άξονα z που

διέρχεται από το σημείο τομής των διαγωνίων του νοητού τετραγώνου το οποίο σχηματίζουν οι

άξονες των ράβδων). Στα δύο ζεύγη των ράβδων εφαρμόζεται εναλλασσόμενη τάση,

καθορισμένης συχνότητας ραδιοκυμάτων με διαφορά φάσης 180o, οπότε τα ιόντα που

πάλλονται με ένα ολοένα αυξανόμενο πλάτος προσκρούουν σε μια ράβδο, ενώ μόνο τα ιόντα
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με ορισμένο λόγο m/z (καθορίζεται από τη διαφορά δυναμικού V και από τη συχνότητα των

ραδιοκυμάτων) διέρχονται μέσα από το τετραπολικό φίλτρο και ανιχνεύονται. Με σάρωση της

συχνότητας των ραδιοκυμάτων ή του δυναμικού είναι δυνατή η καταγραφή του φάσματος

μαζών.

      Ο λόγος της μάζας προς το φορτίο ενός ιόντος υπολογίζεται από τη σχέση:

m/z = 0,136·V/ro
2·f2

όπου ro η συχνότητα των ράβδων (σε cm), και f η συχνότητα των ραδιοκυμάτων σε (MHz).

      Τα φασματόμετρα μαζών με τετραπολικό φίλτρο είναι φθηνότερα και πολύ μικρότερα σε

διαστάσεις σε σχέση με τα φασματόμετρα μαζών μαγνητικού τομέα.  Είναι όμως χαμηλής

διακριτικής ικανότητας όργανα. Ωστόσο με τα φασματόμετρα αυτά λαμβάνονται γραμμικά

φάσματα μαζών.

6.5.5   Αρχή λειτουργίας ενός συστήματος GC-MS

      Η γραμμή μεταφοράς, η οποία είναι θερμαινόμενη, διατηρεί τα διαχωρισθέντα συστατικά

στην αέρια φάση κατά τη μεταφορά τους από τον αεριοχρωματογράφο στο φασματόμετρο

μάζας.  Στο θάλαμο ιονισμού του τελευταίου ιονίζεται κάθε συστατικό χωριστά,  κυρίως με

πρόσπτωση δέσμης ηλεκτρονίων ορισμένης ενέργειας. Τα θετικώς φορτισμένα ιόντα οδηγούνται

στον αναλυτή μάζας, όπου και διαχωρίζονται σύμφωνα με το λόγο μάζα προς φορτίο (m/z), (Mc

Murry, 2002) .

      Ο ανιχνευτής ταξινομεί τα ιοντικά θραύσματα σύμφωνα με το λόγο m/z και τα καταγράφει

ως κορυφές. Το σήμα του ανιχνευτή ενισχύεται και μετατρέπεται σε αξιοποιήσιμη πληροφορία

με τη μορφή του φάσματος μάζας. Το υψηλό κενό στο θάλαμο ιονισμού του φασματομέτρου

μάζας εγγυάται ότι η πιθανότητα σύγκρουσης των ιόντων με μη ιονισθέντα μόρια είναι

εξαιρετικά μικρή.

Σχήμα 3. Αρχή λειτουργίας του συστήματος GC-MS.
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6.5.6   Καταγραφή όλων των ιόντων (Full Scan)

      Η τεχνική επιτρέπει τη λήψη του φάσματος μαζών όλων των συστατικών που διαχωρίζονται

αεριοχρωματογραφικώς με αποτέλεσμα να είναι εφικτή η ταυτοποίησή τους με τη βοήθεια

ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών.

      Η παράμετρος που παίζει καθοριστικό ρόλο στη λήψη του φάσματος μαζών όταν

χρησιμοποιούνται φασματόμετρα μαζών συνεχούς λειτουργίας, είναι ο διαθέσιμος χρόνος για

την καταγραφή της μάζας του κάθε ιόντος. Ο χρόνος αυτός καθορίζει και την τυπική ευαισθησία

του φασματόμετρου μαζών.

      Η ανίχνευση και η καταγραφή όλων των ιόντων που σχηματίζονται κατά τον ιονισμό κάθε

επιμέρους συστατικού του εξεταζόμενου δείγματος γίνεται ταυτοχρόνως στα φασματόμετρα

μαζών αποθήκευσης ιόντων. Σε μια πρώτη φάση αποθηκεύονται όλα τα ιόντα στον αναλυτή

μάζας και στη συνέχεια,  αφού ταξινομηθούν σύμφωνα με τη μάζα τους,  οδηγούνται με πολύ

μεγάλη ταχύτητα στον πολλαπλασιαστή όπου ανιχνεύονται και καταγράφονται. Στα

φασματόμετρα αυτά μπορούν να καταγραφούν μέχρι 11.000 μονάδες μάζας ανά δευτερόλεπτο

(στα φασματόμετρα μαζών συνεχούς λειτουργίας είναι δυνατό να καταγραφούν μόνο 1.000

μονάδες μάζας ανά δευτερόλεπτο).

6.6   Συνδυασμός της αεριοχρωματογραφίας με την ολφακτομετρία (GC/O) για την

εξακρίβωση των οσμηρών πτητικών συστατικών ενός δείγματος τροφίμου

6.6.1   Άρωμα τροφίμων

      Η οργανοληπτική ποιότητα ενός τροφίμου αντανακλά το βαθμό που αυτό είναι σε γενικές

γραμμές αποδεκτό και επιθυμητό από τον καταναλωτή.  Αυτή προσδιορίζεται κυρίως από ένα

σύνολο θετικών χαρακτηριστικών όπως το άρωμα,  το χρώμα και η αίσθηση της αφής που

γίνονται αντιληπτά μέσω των  αισθήσεων και ευθύνονται για τη διέγερση της όρεξης.

      Η διέγερση των αισθητηρίων οργάνων από ορισμένα πτητικά και μη πτητικά συστατικά των

έτοιμων για κατανάλωση προϊόντων (ready to eat foods), προάγει ένα φάσμα αντιλήψεων που

καταγράφονται στη μνήμη και επιτρέπουν την αναγνώρισή τους κατά την επόμενη επαφή του

καταναλωτή με αυτά τα προϊόντα (www.leffingwell.com-olfaction)

      Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που γίνονται αντιληπτά με τα αισθητήρια όργανα είναι η

εμφάνιση, το μέγεθος και το σχήμα, το χρώμα,  το ιξώδες, η σκληρότητα, το ινώδες,  η υφή,  η

αίσθηση της αφής, η συνδυασμένη απόκριση σε δερματικά, θερμικά και άλλα ερεθίσματα,  η

οποία οφείλεται σε χημική διέγερση, η οσμή και, τέλος, η γεύση.
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      Στην περίπτωση των επιτραπέζιων ελιών, τα χαρακτηριστικά που γίνονται αντιληπτά με τις

αισθήσεις είναι το χρώμα, το άρωμα, η γεύση και ορισμένες χημειοαισθητικές αντιλήψεις, όπως

η οξύτητα και η πικράδα, οι οποίες παίζουν σημαντικό ρόλο στην εκτίμηση της οργανοληπτικής

ποιότητάς τους.

      Σε ό,τι αφορά το άρωμα, η περιεκτικότητα σε πτητικά συστατικά δεν αρκεί συνήθως για την

ερμηνεία των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των τροφίμων, όπως αυτά γίνονται αντιληπτά με την

όσφρηση και με γευστική δοκιμασία, καθώς καθοριστικό ρόλο παίζει και το κατώφλι οσμής

αυτών των πτητικών συστατικών.

      Επισημαίνεται πως  είναι δύσκολο να διαπιστωθεί το είδος των αλληλεπιδράσεων που

μπορεί να ευθύνονται για τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά (αλληλεπιδράσεις μεταξύ

επιμέρους τάξεων πτητικών συστατικών ή επιμέρους πτητικών συστατικών, αλληλεπιδράσεις

μεταξύ των μη πτητικών και των πτητικών συστατικών ή μεταξύ μη πτητικών συστατικών)

αφού αυτές είναι δυνατό είτε να επιτείνουν είτε να αμβλύνουν τα οργανοληπτικά

χαρακτηριστικά τα οποία οφείλονται στην παρουσία συγκεκριμένων πτητικών συστατικών.

      Η ένταση των επιμέρους χαρακτηριστικών του αρώματος έχει διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται

σε μεγαλύτερο βαθμό από την πτητικότητα και τη στερεοχημεία των πτητικών ενώσεων που

ευθύνονται για αυτά και σε μικρότερο βαθμό από τη συγκέντρωσή τους. Το μέγεθος, η

διαμόρφωση, ο τύπος και η θέση της χαρακτηριστικής ομάδας στο μόριο των πτητικών ενώσεων

έχει δειχθεί ότι καθορίζουν την ικανότητά τους να συνδέονται με τους οσφρητικούς

πρωτεϊνικούς υποδοχείς που υπάρχουν στο επιθήλιο της ρινικής κοιλότητας.

      Ορισμένα επιμέρους χαρακτηριστικά του αρώματος επηρεάζονται και από τη γεωμετρική

ισομέρεια των ακόρεστων πτητικών συστατικών. Ο τύπος της χαρακτηριστικής ομάδας που

υπάρχει στο μόριο της πτητικής ένωσης σχετίζεται περισσότερο με την ένταση του αρώματος

παρά με τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά.

6.6.2   Η τεχνική GC/Ο.

      To κυριότερο πρόβλημα όταν συνδυάζονται τα αποτελέσματα αναλυτικών μετρήσεων με

αυτά υποκειμενικών αξιολογήσεων που βασίζονται στις αισθήσεις, είναι η αδυναμία εκτίμησης

της αλληλεπίδρασης των επιμέρους συστατικών του δείγματος που εξετάζεται. Ο συνδυασμός

της ολφακτομετρίας με την αεριοχρωματογραφία δίνει τη δυνατότητα διαπίστωσης των

οσμηρών πτητικών συστατικών ενός δείγματος, με παράλληλη εκτίμηση της έντασης της οσμής

τους στο δείγμα.

      Η χρήση της τεχνικής GC/O για τη διερεύνηση της φύσης των οσμών είναι εκτεταμένη και

έχει αξιοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό στην αξιολόγηση του αρώματος των τροφίμων.
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      Η τεχνική αυτή επιτρέπει την εκτίμηση της οσμής κάθε διαχωριζόμενου πτητικού

συστατικού στην αέρια φάση και την ταυτοποίησή του (www.chem.agilent.com).

      Το δείγμα μεταφέρεται στη διάταξη εισαγωγής του αεριοχρωματογραφικού συστήματος, το

οποίο είναι εφοδιασμένο και με διάταξη ολφακτομετρίας.  Το ρεύμα του εκλουόμενου από τη

στήλη συστατικού χωρίζεται σε δύο μέρη, το ένα οδηγείται στον ανιχνευτή (FID) για τη λήψη

του χρωματογραφήματος  και το άλλο στη διάταξη ολφακτομετρίας.

      Ένας εκτιμητής της οσμής (sniffer) προσπαθεί να κατανοήσει τα χαρακτηριστικά της στην

έξοδο της διάταξης ολφακτομετρίας και καταγράφει το αποτέλεσμα. Η εφαρμογή της τεχνικής

επιτρέπει στον εκτιμητή της οσμής να περιγράψει τα χαρακτηριστικά της αλλά και να εκτιμήσει

την έντασή της, με χρησιμοποίηση κλίμακας επτά συνήθως βαθμίδων.

Σχήμα 4. Σύστημα GC-MS εφοδιασμένο με διάταξη ολφακτομετρίας

6.7   Ταυτοποίηση πτητικών συστατικών με τη βοήθεια των δεικτών συγκράτησης Kovats

      Ο δείκτης συγκράτησης (RI) Κovats υποδηλώνει τη σχετική θέση μιας κορυφής σε ένα

αεριοχρωματογράφημα ως προς τις κορυφές που αντιστοιχούν σε δύο διαδοχικά μέλη της

ομόλογης σειράς των κανονικών αλκανίων και υπολογίζεται, στην περίπτωση μη ισόθερμου

διαχωρισμού, από τη σχέση:

           RΙ = 100z + 100 [(t ŕ(Χ) – t́ r(Ζ) ) / (t́ r(Ζ+1) – t ŕ(Z)) ]

      Όπου t́ r(Χ)  είναι ο σχετικός χρόνος συγκράτησης του πτητικού συστατικού Χ, t ŕ(Ζ)ο σχετικός χρόνος

συγκράτησης ενός κ-αλκανίου με Z άτομα άνθρακα και t΄r(Ζ+1) είναι ο σχετικός χρόνος συγκράτησης ενός

κ-αλκανίου με (Z+1) άτομα άνθρακα.
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      Με τον υπολογισμό των δεικτών συγκράτησης Kovats από τα χρωματογραφικά δεδομένα του

αεριοχρωματογραφικού διαχωρισμού σε δύο ή περισσότερες στατικές φάσεις, είναι δυνατή η ταυτοποίηση

των πτητικών συστατικών ενός δείγματος τροφίμου.
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7.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

      Οι επιτραπέζιες ελιές ανήκουν στα σημαντικότερα παγκοσμίως προϊόντα ζύμωσης. Η

ζύμωση που λαμβάνει χώρα συνεισφέρει στο χαρακτηριστικό άρωμά τους.  Το άρωμα ενός

τροφίμου είναι άμεσα συνδεδεμένο με την ποιοτική και ποσοτική σύσταση του κλάσματος των

πτητικών συστατικών του και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες στην

αποδοχή του από το καταναλωτικό κοινό.

      Πολύ λίγα είναι γνωστά για το άρωμα των φυσικώς ώριμων ελιών σε άλμη ενώ οι ελιές

Καλαμών αποτελούν ένα προϊόν με ιδιαίτερα γευστικά χαρακτηριστικά και υψηλή εμπορική

αξία που είναι ιδιαίτερα αποδεκτό από τους έλληνες και αλλοδαπούς καταναλωτές.

      Στην παρούσα εργασία επιδιώχθηκε η ταυτοποίηση των πτητικών συστατικών δειγμάτων

επιτραπέζιας ελιάς της ποικιλίας Καλαμών και ιδιαιτέρως αυτών που συνεισφέρουν εντονότερα

στο άρωμά τους.

       Η παραλαβή των πτητικών συστατικών από τα δείγματα επιτραπέζιας ελιάς που

εξετάσθηκαν, έγινε με εφαρμογή της τεχνικής SPME, από το εσωτερικό διάκενο κατάλληλων

υάλινων φιαλιδίων.

      Ο διαχωρισμός των πτητικών συστατικών έγινε σε τριχοειδή στήλη με πολική στατική φάση

αεριοχρωματογράφου που ήταν εφοδιασμένος με ανιχνευτή ιονισμού φλόγας (FID). Για τη

διερεύνηση του αριθμού των πτητικών συστατικών που συνεισφέρουν στη διαμόρφωση του

αρώματος των δειγμάτων βρώσιμης ελιάς Καλαμών, αξιοποιήθηκε η αέρια χρωματογραφία σε

συνδυασμό με την ολφακτομετρία (GC/O) που επιτρέπει την εκτίμηση της οσμής των πτητικών

συστατικών με χρήση του ανθρώπινου αισθητηρίου της όσφρησης.

      Προκειμένου να προσδιοριστεί ο βαθμός συνεισφοράς των πτητικών συστατικών στο άρωμα

των δειγμάτων που εξετάσθηκαν, έγιναν διαχωρισμοί μετά από SPME δειγματοληψία από

μικρότερες ποσότητες δείγματος.

      Η ταυτοποίηση των αεριοχρωματογραφικώς διαχωριζόμενων πτητικών συστατικών έγινε με

σύγκριση των φασμάτων μάζας, που ελήφθησαν με την τεχνική GC-MS, με αυτά της

βιβλιοθήκης NIST και με προσδιορισμό των δεικτών Kovats των πτητικών συστατικών που

ανιχνεύτηκαν. Για το σκοπό αυτό η αεριοχρωματογραφική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη

χρήση μιας τριχοειδούς στήλης που έφερε πολική στατική φάση (HP-FFAP) και μιας

τριχοειδούς στήλης που έφερε μη πολική στατική φάση (BP-5).
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Β΄ ΜΕΡΟΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ



56

1.   ΔΕΙΓΜΑΤΑ

      Χρησιμοποιήθηκαν τέσσερα εμπορικά δείγματα επιτραπέζιας ελιάς Καλαμών σε άλμη (Α,

Β, Γ, Δ) και ένα δείγμα επιτραπέζιας ελιάς Θάσου (Ε) που χρησιμοποιήθηκε για την επιλογή των

βέλτιστων συνθηκών της SΡΜΕ δειγματοληψίας. Τα δύο από τα τέσσερα δείγματα που εξετάσθηκαν

(Β,  Γ)  ήταν κατά δήλωση του παραγωγού προϊόντα βιολογικής γεωργίας.  Τα δείγματα

αγοράσθηκαν από την εγχώρια αγορά και είχαν ημερομηνία λήξης 17.01.2010 (Α), 10.06.2010

(Β), 30.08.2010 (Γ) και 30.11.2009 (Δ).

      Τα συστατικά των τεσσάρων δειγμάτων Α,  Β,  Γ και Δ ήταν:  ελιές Καλαμών,  νερό,  ξύδι,

αλάτι και ελαιόλαδο. Με εξαίρεση το δείγμα Γ, τα υπόλοιπα δείγματα (Α, Β, Δ) περιείχαν, κατά

δήλωση, ως ρυθμιστή οξύτητας γαλακτικό οξύ. Στη συσκευασία των τριών δειγμάτων (Α, Β, Γ)

δηλώνονταν ότι το ελαιόλαδο που χρησιμοποιήθηκε ήταν εξαιρετικά παρθένο και στην

περίπτωση του δείγματος Β ότι είχε παραληφθεί από ελιές βιολογικής γεωργίας.  Το δείγμα Ε

ήταν βιολογικό προϊόν μεταποίησης (ξηράλατες ελιές) που περιείχε αλάτι (1,8 %) και

ελαιόλαδο.

Εικόνα 15. Επιτραπέζιες ελιές Καλαμών σε άλμη
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2.   ΟΡΓΑΝΑ-ΥΛΙΚΑ

2.1   Πρότυπα-Διαλύτες-Άλλα υλικά

1. Yδρογονάνθρακες σε υγρή ή στερεή κρυσταλλική μορφή (Hydrocarbons kit), που περιέχονταν σε

ειδικά αεροστεγή φιαλίδια του οίκου Supelco (Bellafonte, USA)

2. Εξάνιο, GC purity ≥ 99,8 %, του οίκου Merck (Darmstadt, Germany)

3. Μεθανόλη, GC purity ≥ 99,8 %, του οίκου J. T. Baker (USA)

4. Διχλωρομεθάνιο, GC purity ≥ 99,8 %, του οίκου Merck (Darmstadt, Germany)

5. SPME-ίνα DVB/CAR/PDMS 50/30 μm του οίκου Supelco (Bellafonte, USA).

2.2   Συσκευές - Όργανα

1. Αναλυτικός ζυγός με ακρίβεια ζύγισης ± 1 mg, μοντέλο ΕΟ 220-3ΝΜ του οίκου Kern &

Solm GmbH (Balingen, Germany).

2. Αναλυτικός ζυγός με ακρίβεια ±  0,1  mg,  μοντέλο ΑΒ 204-5  του οίκου Mettler  Toledo

GmbH (Greifensee, Switzerland).

3. Συσκευή SΡΜΕ του οίκου Supelco (Bellefonte, USA).

4. Ηλεκτρική θερμαντική εστία, μοντέλο KRCT basic του οίκου Ika-Werke (Staufen, Germany).

5. Αεριοχρωματογράφος 6890A εφοδιασμένος με ανιχνευτή ιονισμού φλόγας του οίκου

Agilent Technologies (Palo Alto, USA).

6. Σύστημα GC-MS αποτελούμενο από GC-6890N αεριοχρωματογράφο συζευγμένο με MSD-

5973 εκλεκτικό ανιχνευτή τετραπολικού φίλτρου μάζας (mass selective detector quadrupole

type) του οίκου Agilent Technologies (Palo Alto, USA).

7.  Συσκευή ολφακτομετρίας (Olfactory Detector control module) του οίκου SGE (Αustralia).

8.  Λουτρό υπερήχων (Transonic 420) του οίκου Elma (Germany) που χρησιμοποιήθηκε για

τον καθαρισμό των liners.
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2.3    Σκεύη

1. Γυάλινα φιαλίδια όγκου 15  mL  με βιδωτό πώμα που φέρει PTFE/silicone  septa,  τύπος

27159, κατάλληλα για δειγματοληψία από το εσωτερικό διάκενο (headspace), του οίκου

Supelco (Bellafonte, USA).

2. Μικροσύριγγα των 10 μL του οίκου Agilent Technologies (Palo Alto, USA).

3. Θερμόμετρο επαφής για τη μέτρηση της θερμοκρασίας κατά τη τεχνική της SPME ( –10 οC

έως 110 οC) του οίκου Supelco (Bellafonte, USA).

4. Χωνευτήρια πορσελάνης με επίπεδο πυθμένα διαμέτρου 4 cm και ύψος 2 cm.

5. Liner για SPME, τύπος 5183-4711, του οίκου Agilent (Palo Alto, USA).

6. Liner για απευθείας έγχυση του δείγματος (liner split, LIP drop), τύπος 5183-4647, του

οίκου Agilent (Palo Alto, USA)

2.4   Τριχοειδείς στήλες

1. Τριχοειδής στήλη ΗΡ-FFΑΡ με πολική στατική φάση, κατασκευασμένη από τηγμένο

χαλαζία (fused silica) με μήκος 25 m, εσωτερική διάμετρο 0,20 mm και πάχος υμενίου

στατικής φάσης 0,30 μm του οίκου Hewlett Packard (USΑ).

2. Tριχοειδής στήλη ΒΡ-5 που έφερε μη πολική στατική φάση με μήκος 30 m, εσωτερική

διάμετρο 0,32 mm και πάχος υμενίου στατικής φάσης 0,23 μm του οίκου SGΕ (Αustralia).
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3.   ΜΕΘΟΔΟΙ

3.1   Καθορισμός των βέλτιστων συνθηκών παραλαβής των πτητικών συστατικών από τα

δείγματα βρώσιμων ελιών με εφαρμογή της τεχνικής SΡΜΕ

      Όπως προαναφέρθηκε, για τον καθορισμό των βέλτιστων συνθηκών δειγματοληψίας

χρησιμοποιήθηκε δείγμα μαύρης βρώσιμης ελιάς Θρούμπα Θάσου. Αρχικώς απομακρύνθηκαν

οι πυρήνες από τις ελιές και ακολούθησε τεμαχισμός της σάρκας με τρόπο που να εξασφαλίζει

ότι κατά τη διάρκειά του δεν θα υπάρξει αποβολή ελαίου. Ποσότητα σάρκας βάρους 2,0 g

ζυγίσθηκε σε φιαλίδιο ξήρανσης και μεταφέρθηκε προσεχτικά στο εσωτερικό γυάλινου SΡΜΕ

φιαλιδίου των 15 mL.

      Για την SΡΜΕ δειγματοληψία των πτητικών συστατικών από την υπερκείμενη των

δειγμάτων επιτραπέζιας ελιάς αέρια φάση χρησιμοποιήθηκε μια SPME-ίνα DVB/CAR /PDMS

50/30 μm μετά από εξισορρόπηση, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, σε

θερμοκρασία 270 °C για 1 ώρα.

      Για την επιλογή των βέλτιστων συνθηκών της SΡΜΕ δειγματοληψίας έγιναν διάφορες

δοκιμές στις οποίες μελετήθηκε η επίδραση της θερμοκρασίας (  30  ή 40  °C)  και του χρόνου

εξισορρόπησης (10, 20 ή 30 min) στον αριθμό των πτητικών συστατικών που διαχωρίζονται και

τα εμβαδά των κορυφών τους στο αεριοχρωματογράφημα.

       Για τον αεριοχρωματογραφικό διαχωρισμό των πτητικών συστατικών μετά την εκρόφησή

τους από την SΡΜΕ-ίνα στη θερμή διάταξη έγχυσης του αεριοχρωματογράφoυ

χρησιμοποιήθηκε  τριχοειδής στήλη που έφερε πολική στατική φάση (ΗΡ-FFΑΡ). O χρόνος της

SΡΜΕ δειγματοληψίας ήταν ίσος με 40  min.  Η τριχοειδής στήλη πριν τον πρώτο κάθε μέρα

αεριοχρωματογραφικό διαχωρισμό, υποβάλλονταν σε «κοντισιονάρισμα», ως εξής:

• Παραμονή σε θερμοκρασία 40 °C για 5 min.

• Αύξηση της θερμοκρασίας με ρυθμό  5 °C/min στους 230 °C.

• Παραμονή στη θερμοκρασία των 230 °C για 60 min.

      Μετά την πεντάλεπτη παραμονή της τριχοειδούς στήλης στη θερμοκρασία των 40 °C

ακολουθούσε μεταφορά, με τη βοήθεια μικροσύριγγας  των 10 μL στη θερμή διάταξη έγχυσης

του αεριοχρωματογράφoυ, 1 μL μεθανόλης για κάθε άνοδο της θερμοκρασίας κατά 20 °C και

έως ότου η θερμοκρασία του φούρνου ανέλθει στους 220 °C.

      Η θερμοστάτηση στους 40 °C, προκειμένου να αποκατασταθεί ισορροπία μεταξύ της

συγκέντρωσης των πτητικών  συστατικών στο δείγμα και της συγκέντρωσής τους στο
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εσωτερικό διάκενο του SΡΜΕ φιαλιδίου έγινε σε υδρόλουτρο (χρησιμοποιήθηκε ποτήρι ζέσεως

των 100 mL που περιείχε ανάλογη ποσότητα απιονισμένου νερού). Στο κάτω μέρος του SΡΜΕ

φιαλιδίου τοποθετήθηκε κατάλληλο επίθεμα ώστε να αποφεύγεται η τοπική υπερθέρμανση του

δείγματος.

      Με βάση τα αποτελέσματα των δοκιμών αποφασίσθηκε η παραλαβή των πτητικών

συστατικών από την υπερκείμενη των δειγμάτων βρώσιμης ελιάς Καλαμών αέρια φάση να

γίνεται στους 40 °C για 40 min, αφού προηγηθεί θέρμανση του δείγματος στους 40 oC για 20

min, προκειμένου να αποκατασταθεί ισορροπία μεταξύ της συγκέντρωσης των πτητικών

συστατικών στο δείγμα και στο SΡΜΕ φιαλίδιο.

3.2   Αεριοχρωματογραφικός διαχωρισμός των πτητικών συστατικών των δειγμάτων

βρώσιμης ελιάς Καλαμών σε πολική τριχοειδή στήλη μετά από SPME δειγματοληψία και

υπολογισμός των δεικτών συγκράτησης Kovats

      Για να καταστεί δυνατός ο αεριοχρωματογραφικός διαχωρισμός των πτητικών συστατικών

χρησιμοποιήθηκε τριχοειδής στήλη κατασκευασμένη από τηγμένο χαλαζία (fused silica) η

οποία έφερε πολική στατική φάση (ΗΡ-FFΑΡ). Η ροή του φέροντος αερίου ρυθμίστηκε σε 1,8

mL/min, ενώ η θερμοκρασία της διάταξης έγχυσης και του ανιχνευτή ιονισμού φλόγας του

αεριοχρωματογράφου ήταν ίση με 230 °C και 250 °C αντιστοίχως. Στη στήλη οδηγήθηκε όλη η

ποσότητα των πτητικών συστατικών (splitless injection) μετά την για 4 min εκρόφησή τους από

την SΡΜΕ ίνα στη θερμή διάταξη έγχυσης.

      Το πρόγραμμα θερμοκρασιών για το διαχωρισμό των πτητικών συστατικών ήταν:

• Παραμονή σε θερμοκρασία 40 °C για 3 min.

• Αύξηση της θερμοκρασίας με ρυθμό 4 °C/min στους 230 °C.

• Παραμονή στη θερμοκρασία των 230 °C για 10 min.

      Πριν από κάθε δειγματοληψία γινόταν εξισορρόπηση της SΡΜΕ-ίνας με παραμονή της για 4

min στη θερμή διάταξη έγχυσης του αεριοχρωματογράφου προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι η

SPME-ίνα ήταν πλήρως απαλλαγμένη από πτητικά συστατικά τα οποία ενδεχομένως δεν είχαν

εκροφηθεί ποσοτικώς κατά την εξέταση του προηγούμενου δείγματος.

    Για τον υπολογισμό των δεικτών συγκράτησης Kovats (RI) των πτητικών συστατικών σε κάθε

δείγμα, πριν γίνει η SPME δειγματοληψία, προστέθηκε μίγμα κορεσμένων υδρογονανθράκων

C5-C24 διαλυμένο σε εξάνιο ή επτάνιο. Για τον ακριβή υπολογισμό του χρόνου συγκράτησης

των κορεσμένων υδρογονανθράκων έγινε αεριοχρωματογραφικός διαχωρισμός του μίγματος ως

εξής:
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            Με τη βοήθεια μικροσύριγγας των 10 μL,  1 μL του διαλύματος του δείγματος των

υδρογονανθράκων μεταφέρθηκε στη διάταξη έγχυσης του αεριοχρωματογράφου που είχε θερμοκρασία

230 °C. Η ροή του φέροντος αερίου ρυθμίστηκε σε 1,8 mL/min. Στη στήλη οδηγήθηκε μέρος της

ποσότητας του ενέσιμου όγκου (split injection), με αναλογία split (split ratio) ίση με 100:1. Το

πρόγραμμα θερμοκρασιών ήταν όμοιο με αυτό που ακολουθήθηκε κατά την

αεριοχρωματογραφική ανάλυση των πτητικών συστατικών των δειγμάτων επιτραπέζιας ελιάς

Καλαμών.

3.3   Αξιολόγηση της οσμής των πτητικών συστατικών και κατά προσέγγιση εκτίμηση του

βαθμού συνεισφοράς τους στο άρωμα των δειγμάτων βρώσιμης ελιάς Καλαμών με

εφαρμογή της τεχνικής GC/O μετά από SPME δειγματοληψία και διαχωρισμό σε πολική

τριχοειδή στήλη HP-FFAP

      Χρησιμοποιήθηκε αεριοχρωματογράφος εφοδιασμένος με ανιχνευτή ιονισμού φλόγας και

κατάλληλη διάταξη ολφακτομετρίας (sniffing port) που επέτρεπε την εφαρμογή τητς τεχνικής

αυτής. Μέρος των εκλουόμενων πτητικών συστατικών του δείγματος μεταφέρονταν μετά τον

αεριοχρωματογραφικό διαχωρισμό τους στη διάταξη με τη βοήθεια ρεύματος αζώτου (make-up

gas) του οποίου η ροή είχε ρυθμιστεί σε περίπου 40 mL/min. Το ρεύμα του βοηθητικού αερίου

αναμιγνύονταν με υγρό αέρα (ροή τουλάχιστον 25 mL/min) που εξασφάλιζε τις κατάλληλες

συνθήκες για την αξιολόγηση της οσμής ορισμένων από τα διαχωρισθέντα πτητικά συστατικά

με τη βοήθεια του αισθητηρίου της όσφρησης.

      Προκειμένου να εκτιμηθεί κατά προσέγγιση ο βαθμός στον οποίο συνεισφέρουν στο άρωμα

τα προαναφερθέντα πτητικά συστατικά, η τεχνική εφαρμόσθηκε μετά από SPME δειγματοληψία

από την υπερκείμενη του δείγματος αέρια φάση σε SPME φιαλίδια των 15 mL που περιείχαν

1,6,  0,8,  0,4,  0,2,  0,1  ή 0,05  g   δείγματος Α,  Β,  Γ ή Δ προκειμένου να υπολογισθούν οι

παράγοντες αραίωσης (Dilution Factors) για κάθε οσμηρή πτητική ένωση.

      Ο παράγοντας αραίωσης ορίζεται από τη σχέση FD  =  2n-1, όπου n είναι ο αριθμός της

μέγιστης αραίωσης στην οποία η οσμή της πτητικής ένωσης γίνεται αντιληπτή.

3.4   Ταυτοποίηση των πτητικών συστατικών των δειγμάτων  επιτραπέζιας ελιάς

Καλαμών με εφαρμογή της τεχνικής GC-ΜS μετά από SΡΜΕ δειγματοληψία και

διαχωρισμό σε πολική (HP-FFAP) και μη πολική (BP-5) τριχοειδή στήλη

      Ποσότητα δείγματος (Α, Β, Γ ή Δ) ίση με 1,6 g, μεταφέρθηκε σε SΡΜΕ φιαλίδιο των 15

mL, που έφερε βιδωτό πώμα στο οποίο είχε προσαρμοσθεί ένα ΡΤΡΕ-silicone septa μιας
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χρήσης. Το φιαλίδιο θερμάνθηκε για 20 min στους 40 °C και ακολούθως έγινε η δειγματοληψία

με παραμονή της SΡΜΕ-ίνας DVΒ-CAR-ΡDMS 50/30 μm για 40 min στο εσωτερικό διάκενο

του φιαλιδίου με το δείγμα, του οποίου η θερμοκρασία διατηρήθηκε ίση με 40 °C. Ακολούθησε

ο αεριοχρωματογραφικός διαχωρισμός των προσροφημένων στο πολυμερικό υλικό της ίνας

πτητικών συστατικών σε τριχοειδή στήλη (ΗΡ-FFΑΡ) που έφερε πολική στατική φάση. Η ροή

του φέροντος αερίου ρυθμίστηκε σε 1,8 mL/min, ενώ η διάταξη έγχυσης του

αεριοχρωματογράφου είχε θερμοκρασία ίση με 230 °C. Στη στήλη οδηγήθηκε όλη η ποσότητα

των πτητικών συστατικών (splitless injection) μετά την για 4 min εκρόφησή τους από την

SΡΜΕ-ίνα στη θερμή διάταξη έγχυσης.  Το πρόγραμμα θερμοκρασιών για το διαχωρισμό των

πτητικών συστατικών ήταν:

• Παραμονή σε θερμοκρασία 40 °C για 3 min.

• Αύξηση της θερμοκρασίας με ρυθμό 4 °C/min έως τους 230 °C.

• Παραμονή στη θερμοκρασία των 230 °C για 10 min.

Ο ιονισμός για τη λήψη του φάσματος μαζών κάθε πτητικού συστατικού που εκλούονταν από

τη στήλη,  έγινε με πρόσπτωση δέσμης ηλεκτρονίων που είχαν ενέργεια ίση με 70  eV.  Η

θερμοκρασία στο θάλαμο ιονισμού ήταν ίση με 150 °C, ενώ καταγράφονταν όλα τα ιόντα που

είχαν λόγο m/z από 35 έως 350 (full scan) με ρυθμό 2,36 scan/sec. Η θερμοκρασία της γραμμής

μεταφοράς για την προώθηση των εκλουόμενων από την τριχοειδή στήλη πτητικών συστατικών

στο φασματόμετρο μαζών, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως εκλεκτικός ανιχνευτής (mass selective

detector quadrupole type) ήταν ίση με 230 °C. Η ταυτοποίηση των επιμέρους διαχωρισθέντων

πτητικών συστατικών έγινε με τη βοήθεια των φασμάτων μάζας που συγκρίθηκαν με αυτά της

βιβλιοθήκης  ΝΙSΤ (Μass spectral database, version 2.0).

      Για να καταστεί δυνατή η ταυτοποίηση όσο γίνεται περισσότερων πτητικών συστατικών

χρησιμοποιήθηκε και τριχοειδής στήλη που έφερε μη πολική στατική φάση (ΒΡ-5). Για όλα τα

πτητικά συστατικά που διαχωρίσθηκαν στις δυο τριχοειδείς στήλες μετά την SPME

δειγματοληψία υπολογίσθηκαν οι δείκτες συγκράτησης Kovats σύμφωνα με όσα έχουν ήδη

αναφερθεί (βλέπε § 3.2)
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Γ΄ ΜΕΡΟΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ
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1.   ΟΣΜΗΡΑ ΠΤΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ ΚΑΛΑΜΩΝ

      Στον πίνακα 3 παρατίθενται τα οσμηρά πτητικά συστατικά των δειγμάτων επιτραπέζιας

ελιάς Καλαμών που εξετάσθηκαν (βλέπε σελ. 65). Πρόκειται κυρίως για αλκοόλες, αλδεΰδες,

εστέρες και καρβοξυλικά οξέα.

      Όπως προκύπτει από τα δεδομένα του πίνακα 3, η εννεανάλη φαίνεται να είναι ένα από τα

κύρια πτητικά συστατικά που συνεισφέρουν στο άρωμα της βρώσιμης ελιάς Καλαμών, καθώς

σε όλα τα δείγματα που εξετάσθηκαν βρέθηκε να αποτελεί 5,0 έως 9,8 % του συνόλου των

πτητικών συστατικών, ενώ ήταν οργανοληπτικώς αντιληπτή ακόμη και μετά τη μείωση της

ποσότητας του δείγματος που χρησιμοποιήθηκε για την SPME δειγματοληψία των πτητικών

συστατικών κατά 32 φορές.

      Μεταξύ των οσμηρών πτητικών συστατικών των δειγμάτων βρέθηκαν και άλλες

αλειφατικές αλδεΰδες όπως η ακεταλδεΰδη (φρουτώδης οσμή),  η (Z)-2-επτενάλη (γαιώδης

οσμή),  η (Ε)-2-οκτενάλη (οσμή στέατος) και η (Ε,Ε)-2,4-δεκαδιενάλη (οσμή έντονα

τηγανισμένου ελαίου). Η ακεταλδεΰδη ήταν η μόνη από αυτές που βρέθηκε σε όλα τα δείγματα

επιτραπέζιας ελιάς Καλαμών, (FD=4-32).

      Σημαντική συνεισφορά στο άρωμα ενός δείγματος (Γ) είχαν η 2-φαινυλαιθανόλη, (FD=16)

και η βενζυλική αλκοόλη,  (FD=32).  Οι δύο αυτές αρωματικές αλκοόλες έχουν σημαντικά

ευχάριστη οσμή που παραπέμπει σε ρόδα και άνθη, αντιστοίχως. Στο άρωμα του δείγματος

αυτού βρέθηκε  να συνεισφέρει σημαντικά και η οκτανόλη.

      Η γουαϊακόλη (φαινόλη)  βρέθηκε επίσης να συνεισφέρει στο άρωμα σε δύο από τα

δείγματα που εξετάσθηκαν (Α, Β), (FD=16 ή 32).

      Το οξικό οξύ βρέθηκε και στα τέσσερα δείγματα που εξετάσθηκαν και ήταν μετά την

εννεανάλη, ένα από τα βασικότερα οσμηρά πτητικά συστατικά, (FD= 16 ή 32) εξαιτίας της

χρήσης όξους κατά την παραγωγή αυτών των ελιών.

      Στο άρωμα του δείγματος Δ βρέθηκε να συνεισφέρουν σημαντικά τα οξέα εξανοϊκό και 2-

μεθυλοπροπανοϊκό, (FD=32).
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  Πίνακας  3. Οσμηρά πτητικά συστατικά στα δείγματα της επιτραπέζιας ελιάς Καλαμών που εξετάσθηκαν

α/α ΠΤΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ RI
(FFAP)

ΟΣΜΗ
DILUTION FACTOR (FD)

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΤΩΝ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ*

ΔΕΙΓΜΑ ΔΕΙΓΜΑ
Α Β Γ Δ Α Β Γ Δ

1 Ακεταλδεΰδη 713 Δριμεία 32 16 16 4 1,0 1,4 0,8 0,1

2 Οξικός αιθυλεστέρας 904 Φρουτώδης 8 1 1 < 1 6,1 2,5 7,4

3 Βουτανοϊκός μεθυλεστέρας 1003 Φράουλας < 1 8 < 1 < 1 0,3

4 Οξικός 2-μεθυλο-
 προπυλεστέρας 1011 Ανθέων < 1 < 1 8 < 1 0,4

5 2-Βουτανόλη 1017 Οίνου
(αλκοόλης)

< 1 1 1 < 1 1,4 0,4

6 Βουτανοϊκός αιθυλεστέρας 1028
Φρουτώδης
(μπανάνας) < 1 8 < 1 < 1 0,6

7 Οξικός εξυλεστέρας 1259 Φρουτώδης
(βοτάνων) 8 < 1 < 1 < 1 0,2

8 (Z)-2-Επτενάλη 1320 Χώματος 16 < 1 < 1 < 1 0,4
9 Οκτανοϊκός μεθυλεστέρας 1375 Χλόης 8 < 1 < 1 < 1 1,7
10 Εννεανάλη 1412 Στέατος 32 32 32 32 6,6 3,2 9,8 5,0

11 (E)-2-Οκτενάλη 1417 Οξειδωμένου
λίπους

32 < 1 < 1 < 1 3,4
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* Εκατονταπλάσιο του λόγου του εμβαδού της κορυφής κάθε πτητικού συστατικού προς το εμβαδό των κορυφών όλων των πτητικών
 συστατικών.
Σημείωση: Όταν ο  FD ισούται με 1, η οσμή της πτητικής ένωσης δεν γίνεται αντιληπτή μετά την πρώτη αραίωση, δηλαδή την ελάττωση
της ποσότητας του δείγματος που εξετάσθηκε, από τα 1,6 g στα 0,8 g.

α/α ΠΤΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
RI

(FFAP) ΟΣΜΗ
DILUTION FACTOR (FD) ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΤΩΝ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ*
ΔΕΙΓΜΑ ΔΕΙΓΜΑ

Α Β Γ Δ Α Β Γ Δ

12 Οκτανοϊκός αιθυλεστέρας 1436
Πράσινων

φύλλων, άνηθου 8 < 1 16 < 1 0,8 0,6

13 Οξικό οξύ 1467 Όξους 16 32 32 32 0,2 0,7 0,8 1,0
14 Βενζαλδεΰδη 1500 Πικραμύγδαλου 16 < 1 < 1 < 1 0,3

15 Προπανοϊκό οξυ 1521 Οξειδωμένου
λίπους

< 1 < 1 2 < 1 0,1

16 2-Μεθυλοπροπανοϊκό οξύ 1580 Ιδρώτα < 1 < 1 < 1 32 0,2
17 Οκτανόλη 1588 Βοτάνων < 1 < 1 16 < 1 0,4
18 Δεκανοϊκός μεθυλεστέρας 1591 Φρουτώδης 32 < 1 < 1 < 1 1,1
19 Βουτανοϊκό οξύ 1631 Ιδρώτα 8 < 1 4 < 1 0,4 0,7

20 Oξικός, 2-φαινυλ-
αιθυλεστέρας

1804 Πικάντικη 16 16 32 < 1 0,6 1,1 2,5

21 (E,E)-2,4-Δεκαδιενάλη 1808
Έντονα

τηγανισμένου
ελαίου

< 1 < 1 < 1 32 0,7

22
Γουαϊκόλη (2-μεθοξυ-
φαινόλη) 1836

Οδοντιατρείου
(φαρμάκου) 16 32 < 1 < 1 2,2 2,0

23 Εξανοϊκό οξύ 1838 Οξειδωμένου
λίπους < 1 < 1 < 1 32 2,3

24 Βενζυλική αλκοόλη 1883 Ανθέων 16 < 1 32 4 1,8 6,6 0,9
25 2-Φαινυλοαιθανόλη 1933 Ρόδων < 1 < 1 16 2 0,3 3,9
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      Από τους εννέα εστέρες που βρέθηκε να συνεισφέρουν, κατά περίπτωση, στο άρωμα των

δειγμάτων που εξετάσθηκαν, οι τέσσερεις ήταν εστέρες του οξικού οξέος. Ο οξικός 2-

φαινυλαιθυλεστέρας και ο δεκανοϊκός μεθυλεστέρας βρέθηκε να συνεισφέρουν σημαντικά

στο άρωμα τριών δειγμάτων (Α, Β, Γ) και ενός δείγματος (Α), αντιστοίχως.

      Στον πίνακα 4 αναφέρονται τα πτητικά συστατικά που βρέθηκε να συνεισφέρουν κατά

περίπτωση εντονότερα στο άρωμα των δειγμάτων επιτραπέζιας ελιάς Καλαμών που

εξετάσθηκαν.

Πίνακας 4. Τάξεις οσμηρών πτητικών συστατικών της επιτραπέζιας ελιάς Καλαμών

Αλκοόλες Αλδεΰδες Εστέρες Καρβοξυλικά οξέα
2-Βουτανόλη Ακεταλδεΰδη Οξικός αιθυλεστέρας Οξικό οξύ

Οκτανόλη (Ζ)-2-Επτενάλη Βουτανοϊκός
μεθυλεστέρας Προπανοϊκό οξύ

Βενζυλική αλκοόλη Εννεανάλη Οξικός 2-μεθυλο-
προπυλεστέρας

2-Μεθυλοπροπανοϊκό
οξύ

2-Φαινυλαιθανόλη (Ε)-2-Οκτενάλη Βουτανοϊκός
αιθυλεστέρας Βουτανοϊκό οξύ

Βενζαλδεΰδη Οξικός εξυλεστέρας Εξανοϊκό οξύ

Φαινόλες (Ε,Ε)-2,4-
Δεκαδιενάλη

Οκτανοϊκός
μεθυλεστέρας

Γουαϊακόλη
(2-μεθοξυφαινόλη)

Οκτανοϊκός
αιθυλεστέρας
Δεκανοϊκός
μεθυλεστέρας
Οξικός
2-φαινυλαιθυλεστέρας

      Όπως έχει ήδη αναφερθεί (βλέπε § 4.2, σελ. 26), η παρασκευή της φυσικώς μαύρης ελιάς,

στην οποία ανήκει και η επιτραπέζια ελιά Καλαμών, προϋποθέτει την τοποθέτησή των

καρπών σε άλμη για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα,  προκειμένου να γίνει η ζύμωση

(αναερόβια ή/και αερόβια), με σκοπό να καταστεί το προϊόν εδώδιμο και να αποκτήσει

οργανοληπτικά χαρακτηριστικά (άρωμα και γεύση) που το κάνουν αποδεκτό από το

καταναλωτικό κοινό.

      Κατά τη ζύμωση καταβολίζονται διάφορα συστατικά προς πτητικές ενώσεις. Κατά τη

ζύμωση των σακχάρων παράγονται κυρίως πτητικά μονοκαρβονικά οξέα (μυρμηκικό οξύ,

οξικό οξύ, προπιονικό οξύ, βουτυρικό οξύ), γαλακτικό οξύ, αιθανόλη, βουτανόλη και ακετόνη

με ταυτόχρονη παραγωγή υδρογόνου και διοξειδίου του άνθρακα. Το πιο σύνηθες μεταβολικό

μονοπάτι είναι αυτό των Embden-Meyerhof-Parnas (ΕMP)  γνωστό και ως γλυκόλυση.  Το

τελικό αποτέλεσμα της γλυκόλυσης, (με καθαρό ενεργειακό κέρδος για κάθε μόριο γλυκόζης
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δύο μόρια ATP και δύο μόρια NADH), θα μπορούσε συνοπτικά να αποδοθεί με την παρακάτω

αντίδραση:

C6H12O6 + 2NAD+ + 2Pi + 2ADP  →    2CH3COCOOH + 2NADH + 2ATP + 2H2O + 2H+

                                                             (Πυροσταφυλικό οξύ)

      Από το πυροσταφυλικό οξύ προκύπτουν πολλοί μεταβολίτες. Αυτό μπορεί να οξειδωθεί

περαιτέρω με τη βοήθεια ειδικών ενζύμων προς ακετυλο-CoA, πρόδρομη ένωση ενός μεγάλου

αριθμού πτητικών ενώσεων (Σχήμα 5).  Με αποκαρβοξυλίωση του πυροσταφυλικού οξέος

σχηματίζεται ακεταλδεΰδη που όπως αναφέρθηκε είναι από τα κύρια πτητικά συστατικά που

συνεισφέρουν στο άρωμα των δειγμάτων βρώσιμης ελιάς Καλαμών που εξετάσθηκαν.

   Πυροσταφυλικό οξύ (CΗ3-CO-COOH)                       Πυροσταφυλικό οξύ (CΗ3-CO- COOH)

                           H2
CoA CO2
                          CO2

   Ακετυλο-CoA (CΗ3-CO-SCoA) Ακεταλδεΰδη (CΗ3-CO-Η)

Σχήμα 5. Μετατροπή πυροσταφυλικού οξέος προς (α) Ακετυλο-CoA και (β) Ακεταλδεΰδη

      Στα πτητικά συστατικά που ταυτοποιήθηκαν σε όλα τα δείγματα που εξετάσθηκαν (βλέπε

πίνακα 6) περιλαμβάνεται και η αιθανόλη, προϊόν της δράσης των ζυμομυκήτων, κυρίως

αυτών του γένους Saccharomyces, και ορισμένων βακτηρίων,  κυρίως αυτών του γένους

Zymomonas. Ο σχηματισμός της οφείλεται στη γλυκόλυση.

      Το πυροσταφυλικό οξύ αποκαρβοξυλιώνεται προς ακεταλδεΰδη λόγω της καταλυτικής

δράσης του ενζύμου πυροσταφυλική αποκαρβοξυλάση, που θεωρείται ένζυμο-κλειδί για την

παραγωγή αιθανόλης (Gottschalk, 1986). Η ακεταλδεΰδη ανάγεται από το NADH προς

αιθανόλη.

      Ωστόσο, πολλά βακτήρια, όπως οξυγαλακτικά βακτήρια, εντεροβακτήρια και βακτήρια του

γένους Clostridium, παράγουν σημαντικές ποσότητες αιθανόλης χωρίς να διαθέτουν το πιο

πάνω ένζυμο. Στην περίπτωση αυτή, το ακετυλο-CoA αποτελεί πρόδρομη ένωση της

ακεταλδεΰδης καθώς ανάγεται από το ένζυμο δεϋδρογενάση της ακεταλδεΰδης (βλ. σχήμα 6).
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Σχήμα 6. Βιοχημικό μονοπάτι καταβολισμού της γλυκόζης προς αιθανόλη

      H βιοσύνθεση των ανώτερων αλκοολών συνδέεται με την τρανσαμίνωση και την

οξειδωτική απαμίνωση των αμινοξέων (Herrero, Garcia & Diaz, 2006). Ένας μεγάλος αριθμός

αμινοξέων και άλλων αζωτούχων ενώσεων μπορεί να αποτελέσει πηγή ενέργειας και άνθρακα

για τα αναερόβια βακτήρια, που ανήκουν κυρίως στο γένος Clostridium (Gottschalk, 1986). Η

ζύμωση των αμινοξέων είναι μια αρκετά πολύπλοκη διεργασία καθώς κάθε ένα από τα

πρωτεϊνικά αμινοξέα, βιοαποικοδομείται με διαφορετικό τρόπο.

      Τα περισσότερα αμινοξέα χάνουν το άτομο του αζώτου μέσω μιας αντίδρασης

τρανσαμίνωσης, κατά την οποία η αμινομάδα (–NH2) του α-αμινοξέος ανταλλάσει τη θέση της

με το καρβονύλιο του ανιόντος του α-κετογλουταρικού οξέος. Τα προϊόντα είναι ένα νέο α-

οξο- οξύ και το ανιόν του γλουταμινικού οξέος (Σχήμα 7).

      Το ανιόν του γλουταμινικού οξέος, στο οποίο έχει μεταφερθεί το άτομο αζώτου του

αμινοξέος που έχει υποστεί τρανσαμίνωση, μετατρέπεται με οξειδωτική απαμίνωση σε κατιόν

αμμωνίου (ΝΗ4
+) και ανιόν του α-κετογλουταρικού οξέος. (Σχήμα 8).

      Από το α-οξο-οξύ προκύπτουν πτητικά λιπαρά οξέα όπως οξικό οξύ, προπιονικό οξύ,

βουτυρικό οξύ και μεθυλοϋποκατεστημένα καρβονικά οξέα (2-μεθυλοπροπανοϊκό οξύ, 3-

μεθυλοβουτανοϊκό οξύ), καθώς και υδρογόνο, διοξείδιο του άνθρακα και αμμωνία.

     αμινοξύ           ανιόν α-κετογλουταρικού α-οξο-οξύ        ανιόν του γλουταμινικού
                                            οξέος                                                                          οξέος

Σχήμα 7. Αντίδραση τρανσαμίνωσης

2 mol 3-φωσφορικής γλυκεριναλδεΰδης

2 mol 1,3-διφωσφογλυκερικού οξέος

2 mol πυροσταφυλικού οξέος

2 mol ακεταλδεΰδης

2 mol αιθανόλης
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ανιόν του γλουταμινικού οξέος         H2O               ανιόν α-κετογλουταρικού οξέος

Σχήμα 8. Αντίδραση οξειδωτικής απαμίνωσης

      Η συνολική αντίδραση τρανσαμίνωσης και οξειδωτικής απαμίνωσης είναι:

αμινοξύ + NAD+ + H2O ↔ α-οξο-οξύ + NADΗ + Η+ + ΝΗ3

      Αν και αρκετά βακτήρια που ανήκουν στο γένος Clostridium αναπτύσσονται μόνο όταν το

θρεπτικό μέσο περιέχει ένα μόνο αμινοξύ,  υπάρχουν πολλά βακτήρια που είναι σε θέση να

αποικοδομήσουν μίγμα αμινοξέων (Gottschalk, 1986). Πιο συγκεκριμένα λαμβάνουν χώρα

οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις μεταξύ δυο αμινοξέων,  όπου το ένα οξειδώνεται και το άλλο

ανάγεται. Αυτού του είδους ο μεταβολισμός περιγράφεται από την αντίδραση Stickland. Στον

πίνακα 5 φαίνονται τα αμινοξέα που λαμβάνουν μέρος σε αντιδράσεις Stickland, καθώς και τα

προϊόντα που προκύπτουν από την οξείδωση ή την αναγωγή τους (Gottschalk, 1986).

Πίνακας 5. Αμινοξέα που λαμβάνουν μέρος σε αντιδράσεις Stickland και τα προϊόντα που

προκύπτουν από την οξείδωση ή την αναγωγή τους.

      Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό πως από τα αμινοξέα λευκίνη και ισολευκίνη μπορούν

να προκύψουν οι αλδεΰδες 3-μεθυλο- και 2-μεθυλοβουτανάλη, αντιστοίχως. Με την

καταλυτική δράση μιας αλκοολικής δεϋδρογενάσης έχουμε σχηματισμό των αντίστοιχων

αλκοολών (3-μεθυλο- και 2-μεθυλοβουτανόλη). Η 3-μεθυλοβουτανόλη βρέθηκε να είναι το

3-μεθυλοβουτυρικό

2-μεθυλοβουτυρικό

2-μεθυλοπροπιονικό

φαινυλοξικό οξύ+CO2+NH3

ινδολυλοξικό οξύ+CO2+NH3

φαινυλοπροπιονικό

ινδολυλοπροπιονικό

4-μεθυλοβαλερικό
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σημαντικότερο ποσοτικά πτητικό συστατικό σε όλα τα δείγματα που εξετάσθηκαν (29,8 % στο

δείγμα Δ). Με την καταλυτική δράση μιας ακυλο-τρανσφεράσης, βιοσυντίθενται οι αντίστοιχοι

εστέρες, όπως ο οξικός 3-μεθυλοβουτυλεστέρας.

      Προϊόν της αποικοδόμησης του αμινοξέος φαινυλαλανίνη λόγω της καταλυτικής δράσης

του ενζύμου αλκοολική ακετυλο-τρανσφεράση είναι η 2-φαινυλαιθανόλη και ο οξικός 2-

φαινυλαιθυλεστέρας.

      Μια φαινόλη που βρέθηκε να παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του αρώματος των

δειγμάτων βρώσιμης ελιάς Καλαμών που εξετάσθηκαν, είναι η γουαϊακόλη (2-μεθοξυφαινόλη)

που προέρχεται πιθανότατα από τη μικροβιακή αποικοδόμηση του φερουλικού οξέος.  Στο

παρακάτω σχήμα δίνεται ο σχηματισμός της γουαϊακόλης λόγω μικροβιακής αποικοδόμησης

του φερουλικού οξέος από το βακτήριο Rhodotorula rubra (Huang Z. et al., 1993).

Σχήμα 9. Μεταβολισμός του φερουλικού οξέος (1) προς βανιλλικό οξύ (2), γουαϊακόλη (3),
πρωτοκατεχικό οξύ (4) και 3-μεθοξυ-4-υδροξυστυρένιο (5) από το βακτήριο
Rhodotorula rubra

Σχήμα 10. Μηχανισμός αποκαρβοξυλίωσης του βανιλλικού οξέος προς γουαϊακόλη

      Μεταξύ των οσμηρών πτητικών οξέων που βρέθηκαν στα δείγματα επιτραπέζιας ελιάς

περιλαμβάνεται και το βουτανοϊκό οξύ. Η ζύμωση των σακχάρων προς βουτανοϊκό οξύ

παρατηρήθηκε για πρώτη φορά από τον Pasteur (1861). Οι μικροοργανισμοί που παράγουν

βουτανοϊκό οξύ ως κύριο μεταβολικό προϊόν είναι υποχρεωτικά αναερόβιοι και ανήκουν στα

γένη Clostridium, Butyrivibrio, Eubacterium και Fusobacterium (Gottschalk, 1986).
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      Επίσης η γλυκόζη μετατρέπεται κατά τη γλυκόλυση (ΕMP) σε ακετυλο-CoA, διοξείδιο του

άνθρακα και υδρογόνο (Σχήμα 11). Στη συνέχεια, το ακετυλο-CoA μέσω κατάλληλων ενζύμων

μετατρέπεται σε βουτανοϊκό οξύ με καθαρή απόδοση 3 mol ATP/mol γλυκόζης.

Σχήμα 11. Βιοχημικό μονοπάτι καταβολισμού της γλυκόζης προς βουτανοϊκό οξύ

      Βακτήρια που ανήκουν στο γένος Clostridium και παράγουν βουτανοϊκό οξύ μπορούν να

παράγουν επίσης βουτανόλη και ακετόνη, πτητικά συστατικά που επίσης ανιχνεύτηκαν στις

ελιές Καλαμών, σε κατάλληλες συνθήκες (pH<5), σύμφωνα με την ακόλουθη αντίδραση

(Gottschalk, 1986):

2C6H12O6 → CH3CH2CH2CH2OH + CH3COCH + 5CO2 + 4H2
                                                        (Βουτανόλη)           (Ακετόνη)

      Το οξικό οξύ μπορεί να παραχθεί από βακτήρια που ανήκουν στα γένη Acetobacter και

Clostridium (Clostridium acetobutylicum) ή άλλους μικροοργανισμούς, όπως ζυμομύκητες, με

οξείδωση της αιθανόλης.  Τέτοια βακτήρια υπάρχουν συνήθως στο νερό,  τα τρόφιμα και το

έδαφος.  Ωστόσο,  στα συστήματα που εξετάσθηκαν ήταν φυσικό να υπάρχει οξικό οξύ σε

αυξημένες ποσότητες,  αφού προστίθεται κατά τη συσκευασία των ελιών Καλαμών σε

γυάλινους περιέκτες.

      Οι εξόζες μετατρέπονται από το βακτήριο Clostridium aceticum αποκλειστικά και μόνο σε

οξικό οξύ (Gottschalk, 1986).

C6Η12O6 → 3CH3COOH

βουτυρυλοφωσφορικό οξύ

βουτυρυλο-CoA

β-υδροξυβουτυρυλο-CoA

κροτονυλο-CoA 2 mol ακετυλο-CoA

οξικοακετυλο-CoA

2 mol πυροσταφυλικού οξέος
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      Ωστόσο, οξικό οξύ μπορεί να παραχθεί ταυτόχρονα με υδρογόνο και διοξείδιο του άνθρακα

και απόδοση 4 mol ATP/mol γλυκόζης, όταν η γλυκόζη καταβολίζεται λόγω γλυκόλυσης

(EMP) προς δύο μόρια πυροσταφυλικού οξέος (Σχήμα 12).

C6H12O6 + 2H2O → 2CH3COOH + 2CO2 + 4H2

Σχήμα 12. Βιοχημικό μονοπάτι καταβολισμού της γλυκόζης προς οξικό οξύ

      Πολλά αναερόβια βακτήρια παράγουν προπανοϊκό οξύ ως κύριο προϊόν της ζύμωσης των

σακχάρων, με ταυτόχρονη παραγωγή οξικού οξέος και διοξειδίου του άνθρακα, σύμφωνα με

την ακόλουθη αντίδραση:

 C6H12O6 → 2CH3CH2COOH + CH3COOH + CO2

      Προπανοϊκό οξύ παράγεται από τα βακτήρια του γένους Propionibacterium ως προϊόν του

καταβολισμού λιπαρών οξέων και/ή ορισμένων αμινοξέων (en.wikipedia.org/wiki).

      Στο σχήμα που ακολουθεί φαίνονται συνοπτικά τα κυριότερα προϊόντα που προκύπτουν

από τη ζύμωση του πυροσταφυλικού οξέος.

2 mol ακετυλο-CoA

2 mol πυροσταφυλικού οξέος

2 mol οξικού οξέος
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Σχήμα 13. Σημαντικότερα πτητικά προϊόντα της ζύμωσης των σακχάρων

     Η προερχόμενη από το οξικό οξύ ακετυλο-ομάδα, όταν συνδέεται με το συνένζυμο Α (coA-

SH),  παίζει εξέχοντα ρόλο στο μεταβολισμό των υδατανθράκων και των λιπών.  Οι πτητικοί

εστέρες αποτελούν (σε διαφορετικό βαθμό) κύρια συστατικά του αρώματος όλων των φρούτων

και μερικές φορές είναι εκείνα τα πτητικά συστατικά που ευθύνονται για το ευχάριστο άρωμα

τους (Sanz, Olias & Perez 1997; Seimour, 1993).

      Είναι γνωστό πως οι οξικοί εστέρες, όπως ο οξικός αιθυλεστέρας, συντίθενται από το

ένζυμο αλκοολική ακυλο-τρανσφεράση (ΑΑΤ), το οποίο καταλύει την αντίδραση

εστεροποίησης των πτητικών αλκοολών με μόρια ακετυλο-CoA, που οδηγεί στο σχηματισμό

πτητικών εστέρων και ελεύθερου CoA-SH (Myers, Issenberg & Wick, 1970; Salas, 2004;

Tressl & Drawert, 1973).

      To ίδιο συμβαίνει και με τους προπανοϊκούς εστέρες, όπως ο προπανοϊκός αιθυλεστέρας, οι

οποίοι συντίθενται με εστεροποίηση των πτητικών αλκοολών με μόρια προπιονυλο-CoA. Ένα

πιθανό μεταβολικό μονοπάτι βιοσύνθεσης εστέρων στις επιτραπέζιες ελιές παρουσιάζεται στο

παρακάτω σχήμα:

Ετερογαλακτική
ζύμωση

Βουτυρική ζύμωση

Προπιονική
ζύμωση



75

Σχήμα 14. Πιθανός τρόπος βιοσύνθεσης εστέρων στις επιτραπέζιες ελιές (Sabatini & Marsilio,
2007)

      Αν και υπάρχουν εμφανείς διαφορές μεταξύ των βιοσυνθετικών οδών σχηματισμού των

πτητικών συστατικών της επιτραπέζιας ελιάς και του ελαιολάδου, κάποιες από αυτές που

λαμβάνουν χώρα κατά τη σύνθεση των κύριων πτητικών συστατικών του ελαιολάδου,

ομοιάζουν με αυτές που λαμβάνουν χώρα στις επιτραπέζιες ελιές.

      Το παρθένο ελαιόλαδο που έχει παραληφθεί από κατάλληλης ωριμότητας υγιείς καρπούς

του δέντρου Olea europea L., η συγκομιδή των οποίων έχει γίνει στο σωστό στάδιο ωρίμανσης

και με τις κατάλληλες τεχνολογικά μεθόδους παραλαβής, περιέχει κυρίως πτητικά συστατικά

που ο σχηματισμός τους οφείλεται στην οξείδωση λιπαρών οξέων, που έχουν στο μόριο τους

ένα τουλάχιστον cis,cis-1,4-πενταδιενικό σύστημα, όπως το λινελαϊκό και το λινολενικό οξύ, η

οποία καταλύεται από το ένζυμο λιποξυγενάση (LOΧ).

      Από την ενζυμική αποικοδόμηση των 13-μονοϋδροϋπεροξειδίων των οξέων αυτών με την

καταλυτική δράση μιας λυάσης σχηματίζονται η εξανάλη και η (Ζ)-3-εξενάλη. Η ισομερείωση

της τελευταίας, που οφείλεται στην καταλυτική δράση μιας ισομεράσης, έχει ως αποτέλεσμα

το σχηματισμό της (Ε)-2-εξενάλης.

      Με αναγωγή της εξανάλης, της (Ζ)-3-εξενάλης και της (Ε)-2-εξενάλης, που καταλύεται

από μια δεϋδρογενάση των αλκοολών, σχηματίζονται εξανόλη, (Ζ)-3-εξενόλη και (Ε)-2-

εξενόλη (Angerosa, 2002; Angerosa, Basti & Vito, 1999; Angerosa, Mostallino, Basti & Vito,

2000; Feussner & Westernack, 2002; Kiritskis, 1998; Ridolfi, Terenziani, Patumi &

Fonatanazza, 2002; Salas, 2004; Salas et. al., 2000).  Η εξανόλη και η (Ζ)-3-εξενόλη

εστεροποιούνται με τη δράση μιας ακετυλοτρανσφεράσης προς οξικό εξυλεστέρα και οξικό

(Ζ)-3-εξυλενεστέρα, αντιστοίχως.

      Οι πιο πάνω πτητικές ενώσεις ευθύνονται για την οσμή πράσινων φύλλων και για τη

φρουτώδη οσμή του παρθένου ελαιολάδου (Hatanaka, 1993; Olias & Perez, 1993)  μιας και
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αποτελούν από άποψη συγκέντρωσης τα κύρια πτητικά συστατικά του (Αngerosa, 2002). Κατά

την ενζυμική αποικοδόμηση του 13-μονοϋδροϋπεροξειδίου του λινολενικού οξέος

σχηματίζονται επίσης πτητικές ενώσεις με πέντε άτομα άνθρακα στο μόριο τους (αλδεΰδες,

αλκοόλες, κετόνες) και διμερή του πεντενίου.

Σχήμα 15. Σχηματισμός πτητικών συστατικών υπεύθυνων για το άρωμα του παρθένου

ελαιολάδου μέσω της καταλυτικής δράσης του ενζύμου λιποξυγενάση (Cavalli et

al., 2004)
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      Είναι γνωστό πως κατά την αποικοδόμηση των πρωτογενών προϊόντων οξείδωσης των

ελεύθερων ή εστεροποιημένων ακόρεστων λιπαρών οξέων (μονοϋδροϋπεροξείδια),

σχηματίζονται οσμηρά πτητικά συστατικά, κυρίως οσμηρές καρβονυλικές ενώσεις, που

επηρεάζουν το άρωμα και τη γεύση των τροφίμων.  Μερικές από αυτές τις καρβονυλικές

ενώσεις μπορούν να συμβάλουν εντόνως στο δυσάρεστο άρωμα ορισμένων τροφίμων, λόγω

της χαμηλής τιμής του ορίου αναγνώρισης της οσμής τους.

      Στα πτητικά προϊόντα τα οποία σχηματίζονται κατά την αποικοδόμηση του 9-

μονοϋδροϋπεροξειδίου του λινελαϊκού οξέος που δεν φέρουν στο μόριό τους καρβοξυ-ομάδα,

ανήκει η (Ε,Ε)-2,4-δεκαδιενάλη. Ο σχηματισμός της οφείλεται στην αποικοδόμηση του 9-

μονοϋδροϋπεροξειδίου του λινελαϊκού οξέος με ομολυτική β-διάσπαση.

      Με ανάλογο τρόπο σχηματίζονται η εννεανάλη  και η (Ε)-2-δεκενάλη λόγω

αποικοδόμησης του 9-μονοϋδροϋπεροξειδίου του ελαϊκού οξέος. Επειδή κατά τη συσκευασία

των βρώσιμων ελιών Καλαμών σε γυάλινους περιέκτες προστίθεται και παρθένο ελαιόλαδο

ενδέχεται οι παραπάνω πτητικές ενώσεις να οφείλονται εν μέρει στην οξείδωσή του.
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2. ΠΤΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΒΡΩΣΙΜΗΣ ΕΛΙΑΣ ΚΑΛΑΜΩΝ

      Στον πίνακα 6 αναφέρονται τα πτητικά συστατικά που ταυτοποιήθηκαν στα δείγματα

επιτραπέζιας ελιάς που εξετάσθηκαν (βλέπε σελ. 79).

      Στα επιμέρους πτητικά συστατικά που ανιχνεύτηκαν στα δείγματα επιτραπέζιας ελιάς που

εξετάσθηκαν περιλαμβάνονται και πτητικοί σεσκιτερπενικοί υδρογονάνθρακες όπως το α-

φαρνεσένιο και το κοπαένιο (δεν αναφέρεται στον πίνακα 6 επειδή περιέχεται στα δείγματα σε

πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις). Το στυρένιο που βρέθηκε και στα τέσσερα δείγματα έχει

πιθανότατα ως πρόδρομη ένωση το κινναμωμικό οξύ (C6H5CHCHCOOH).

      Η βενζαλδεΰδη βρέθηκε σε ένα από τα δείγματα  που εξετάσθηκαν (δείγμα Α)  και ήταν

οργανοληπτικώς αντιληπτή (οσμή πικραμύγδαλου). Ο σχηματισμός της οφείλεται πιθανότατα

στην καταλυτική δράση του ενζύμου αμινοτρανσφεράση του βακτηρίου Lactobacillus

plantarum που μετατρέπει το αμινοξύ φαινυλαλανίνη σε φαινυλο-πυροσταφυλικό οξύ και το

οξο-οξύ σε βενζαλδεΰδη.

      Η 4-μεθυλογουαϊακόλη (φαινόλη) βρέθηκε επίσης σε δύο από τα δείγματα επιτραπέζιας

ελιάς που εξετάσθηκαν (Β, Γ) και έχει πιθανότατα ως πρόδρομη ένωση το βενζοϊκό οξύ.
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      Πίνακας  6. Πτητικά συστατικά που ταυτοποιήθηκαν στα δείγματα επιτραπέζιας ελιάς Καλαμών που εξετάσθηκαν

α/α ΠΤΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ RI
(FFAP)

RI
(FFAP)ref.

RI
(BP-5)

RI
(BP-5)ref.

ΔΕΙΓΜΑ ΜΕΘΟΔΟΣ
ΤΑΥΤΟ-

ΠΟΙΗΣΗΣ

ΒΙΒΛΙΟ-
ΓΡΑΦΙΑΑ Β Γ Δ

1 Ακεταλδεΰδη 713 718 <520 500 + + + + MS, RI, GCO 99, 105
2 Διμεθυλοσουλφίδιο 749 545 + + + + MS 31
3 Ακετόνη 820 524 + + + + MS
4 Οξικός μεθυλεστέρας 830 538 525 + + + + MS 96
5 Οξικός αιθυλεστέρας 894 902 627 611 + + + + MS, RI, GCO 105
6 2-Μεθυλοβουτανάλη 916 912 673 664 + + + + MS, RI 31, 16
7 3-Μεθυλοβουτανάλη 919 931 662 654 + + — + MS, RI 75, 16
8 Αιθανόλη 935 936 <510 + + + + MS, RI 105, 24
9 Προπανοϊκός αιθυλεστέρας 958 951 718 713 + + + — MS, RI 31
10 Βουτανοϊκός μεθυλεστέρας 989 727 723 + + — + MS, RI, GCO 31

11 Οξικός  2-μεθυλο-
προπυλεστέρας

990 762 — + + — MS, GCO

12 2-Βουτανόλη 1025 — + + — MS, GCO
13 Βουτανοϊκός αιθυλεστέρας 1036 1032 806 804 + + + — MS, RI, GCO 19, 38
14 Οξικός 3-μεθυλοβουτυλεστέρας 1118 1117 880 880 + + + + MS, RI 31, 38
15 3-Μεθυλοβουτανόλη 1214 1213 738 736 + + + + MS, RI 31
16 Εξανοϊκός αιθυλεστέρας 1229 1226 + + — — MS, RI 31

17 3,7-Διμεθυλο -1,3,6-οκτατριένιο
(Διμερές πεντενίου) 1241 1252 1051 1043 + + + + MS, RI 105, 16

18 Στυρένιο 1252 894 893 + + + + MS, RI
19 (Z)-2-Επτενάλη 1322 1305 + — — + MS, RI, GCO 31
20 Οκτανοϊκός μεθυλεστέρας 1388 + + — — MS, GCO
21 Εννεανάλη 1391 1400 1107 1106 + + + + MS, RI, GCO 29, 16
22 (Ε)-2-Οκτενάλη 1429 1423 + — — + MS, RI, GCO 31
23 Οκτανοϊκός αιθυλεστέρας 1431 1427 + + + — MS, RI, GCO 19
24 Οξικό οξύ 1449 1471 659 + + + + MS, RI, GCO 105, 31
25 Βενζαλδεΰδη 1525 + — — — MS, GCO 105
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α/α ΠΤΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
RI

(FFAP)
RI

(FFAP)ref.

RI
(BP-5)

RI
(BP-5)ref.

ΔΕΙΓΜΑ ΜΕΘΟΔΟΣ
ΤΑΥΤΟ-

ΠΟΙΗΣΗΣ

ΒΙΒΛΙΟ-
ΓΡΑΦΙΑΑ Β Γ Δ

26 Προπανοϊκό οξύ 1543 1533 — — + + MS, RI, GCO 90
27 Οκτανόλη 1560 1567 — + + + MS, RI, GCO 105
28 2-Μεθυλοπροπανοϊκό οξύ 1572 1571 786 793 — + + + MS, RI, GCO 90
29 Δεκανοϊκός μεθυλεστέρας 1594 + — — — MS, GCO
30 Βουτανοϊκό οξύ 1632 1632 + + + + MS, RI, GCO 24
31 Δεκανοϊκός αιθυλεστέρας 1638 + — — + MS
32 (Ε)-2-Δεκενάλη 1643 1647 + + + + MS, RI 29
33 3-Μεθυλοβουτανοϊκό οξύ 1673 1661 + + — — MS, RI 31
34 α-Φαρνεσένιο 1748 1512 1500 + + + + MS, RI 77
35 (E,E)-2,4-Δεκαδιενάλη 1813 1812 — — — + MS, RI, GCO 29
36 Οξικός 2-φαινυλαιθυλεστέρας 1817 + + + + MS, GCO
37 Εξανοϊκό οξύ 1849 1846 + + + + MS, RI, GCO 19
38 Γουαϊακόλη (2-μεθοξυφαινόλη) 1864 + + + + MS, GCO
39 Βενζυλική αλκοόλη 1880 1900 + + + + MS, RI, GCO 105
40 2-Φαινυλοαιθανόλη 1914 1915 + + + + MS, RI, GCO 29
41 4-Μεθυλογουαϊακόλη 1961 — + + + MS
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1.   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

      Από τα ευρήματα της παρούσας εργασίας προκύπτει ότι στο άρωμα της βρώσιμης ελιάς

Καλαμών συνεισφέρουν κυρίως οι παρακάτω αναφερόμενες πτητικές ενώσεις:

Πίνακας 7. Κύρια οσμηρά πτητικά συστατικά των επιτραπέζιων ελιών Καλαμών

      Οι ενώσεις αυτές είναι προϊόντα μεταβολικών διεργασιών που προϋποθέτουν την

καταλυτική δράση ενζύμων και σχηματίζονται στη διάρκεια της ζύμωσης. Πρόδρομες ενώσεις

είναι κυρίως τα αμινοξέα και  τα λιπαρά οξέα (βλέπε σελ.70, 75, 77).

Φαινόλες Αλειφατικές
αλδεΰδες

Εστέρες οξικού
οξέος

Μονοκαρβονικά
Οξέα

Γουαϊακόλη
(2-μεθοξυφαινόλη)

Ακεταλδεΰδη

Εννεανάλη

Οξικός
αιθυλεστέρας

Οξικός 2-φαινυλ-
αιθυλεστέρας

     Οξικό οξύ

Αρωματικές
αλκοόλες

Βενζυλική αλκοόλη

2-Φαινυλαιθανόλη
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2.   ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

(α)  Μελέτη της επίδρασης που μπορεί να έχει η μέθοδος παραλαβής των πτητικών συστατικών

από τα δείγματα επιτραπέζιας ελιάς στη συνεισφορά, των οσμηρών από αυτά, στο άρωμα του

προϊόντος.

(β)   Διερεύνηση της σύστασης του πτητικού κλάσματος φυσικώς μαύρης ελιάς που έχει

παραχθεί από άλλης ποικιλίας καρπό (π.χ. ελιά Άμφισσας) και παρουσιάζει οικονομικό

ενδιαφέρον.

(γ)   Σύγκριση της σύστασης του πτητικού κλάσματος των φυσικώς μαύρων ελιών με αυτή των

πράσινων ελιών Ισπανικού τύπου, που έχουν παραχθεί από ίδιας ποικιλίας καρπό (π.χ. ελιά

Άμφισσας).
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Χρωματογράφημα 1.   GC-FID; στήλη HP-FFAP; Δείγμα Α; 1,6 gr; θερμοστάτηση 20 min,
40 oC; δειγματοληψία 40 min.
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Χρωματογράφημα 2.   GC-FID; στήλη HP-FFAP; Δείγμα Β; 1,6 gr; θερμοστάτηση 20 min,
40 oC; δειγματοληψία 40 min.
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Χρωματογράφημα 3.   GC-FID; στήλη HP-FFAP; Δείγμα Γ; 1,6 gr; θερμοστάτηση 20 min, 40
oC; δειγματοληψία 40 min.
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Χρωματογράφημα 4.   GC-FID; στήλη HP-FFAP; Δείγμα Δ; 1,6 gr; θερμοστάτηση 20 min, 40
oC; δειγματοληψία 40 min.

Χρωματογράφημα 5.   GC-MS; στήλη HP-FFAP; Δείγμα Α; 1,6 gr; θερμοστάτηση 20 min, 40
oC; δειγματοληψία 40 min.

Χρωματογράφημα 6.   GC-MS; στήλη HP-FFAP; Δείγμα Β; 1,6 gr; θερμοστάτηση 20 min, 40
oC; δειγματοληψία 40 min.
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Χρωματογράφημα 7.   GC-MS; στήλη HP-FFAP; Δείγμα Γ; 1,6 gr; θερμοστάτηση 20 min, 40
oC; δειγματοληψία 40 min.

Χρωματογράφημα 8.   GC-MS; στήλη HP-FFAP; Δείγμα Δ; 1,6 gr; θερμοστάτηση 20 min, 40
oC; δειγματοληψία 40 min.

Χρωματογράφημα 9.   GC-MS; στήλη BP-5; Δείγμα Α; 1,6 gr; θερμοστάτηση 20 min, 40 oC;
δειγματοληψία 40 min.
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Χρωματογράφημα 10.   GC-MS; στήλη BP-5; Δείγμα Β; 1,6 gr; θερμοστάτηση 20 min, 40 oC;
δειγματοληψία 40 min.

Χρωματογράφημα 11.   GC-MS; στήλη BP-5; Δείγμα Γ; 1,6 gr; θερμοστάτηση 20 min, 40 oC;
δειγματοληψία 40 min.

Χρωματογράφημα 12.   GC-MS; στήλη BP-5; Δείγμα Δ; 1,6 gr; θερμοστάτηση 20 min, 40 oC;
δειγματοληψία 40 min.
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