
Μια νόςτιμη τράπεζα μικροβίων 

Σε μια ιςορροπθμζνθ διατροφι οι διάφορεσ τροφζσ, περιζχουν φυςικά κρεπτικά ςυςτατικά που 

χρειάηεται το ςϊμα μασ , υπάρχουν όμωσ και τα λειτουργικά τρόφιμα, (functional foods), που δεν  είναι 

μόνο για να γεμίηουν το ςτομάχι αλλά  ζχουν και επιπλζον κετικι επίδραςθ ςτθν υγεία. 

Τα γαλακτοκομικά, αποτελοφν αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ διατροφισ των περιςςοτζρων. Το γιαοφρτι 

προζρχεται από  αγελαδινό, κατςικίςιο ι πρόβειο γάλα, το οποίο βράηεται και αργότερα, όταν θ 

κερμοκραςία του κατζβει ςτουσ 40 – 500C προςτίκεται θ μαγιά και αφινεται να πιξει (ηφμωςθ). Κατι 

τθ ηφμωςθ μζροσ των ςακχάρων του γάλακτοσ μετατρζπονται ςε γαλακτικό οξφ. 

Το γιαοφρτι είναι πλοφςιο ςε πρωτεΐνεσ, υδατάνκρακεσ(ςάκχαρα) , λίπθ,  μζταλλα και ιχνοςτοιχεία. 

Συγκριτικά με τα υπόλοιπα γαλακτοκομικά υπερτερεί επειδι θ ηφμωςθ που ζχει υποςτεί και θ παρουςία 

μικροοργανιςμϊν διευκολφνουν τθν απορρόφθςθ των ςυςτατικϊν  του και ςυμβάλλουν ςτθν καλι 

λειτουργία του πεπτικοφ ςυςτιματοσ. 

Η  μαγιά  για  τθν  παραςκευι  γιαουρτιοφ  περιζχει,  κυρίωσ, τα  βακτιρια  lactobacillus 

bulgaricus και streptococcus thermophilus.   Ρρόκειται  για  «φιλικά»  βακτιρια  που  ζχουν  τθν  

ειδικι  ικανότθτα να  μετατρζπουν  τα  ςάκχαρα  ςε  γαλακτικό  οξφ. 

Η  κατανάλωςθ γιαουρτιοφ ζχει ςαν αποτζλεςμα τον εμπλουτιςμό του εντερικοφ ςωλινα με τα 

ευεργετικά βακτιρια που αποτρζπουν τθν ανάπτυξθ πακογόνων και ςθψιγόνων βακτθρίων ςτο ζντερο 

ςυμβάλλοντασ ςτθν άμυνα του οργανιςμοφ     

 

 

 Δίνεται δοκιμαςτικόσ ςωλινασ , που περιζχει  πρόβειο γιαοφρτι διαλυμζνο ςτο νερό. Στο μείγμα 

διακρίνει κανείσ το ίηθμα και το υπερκείμενο εναιϊρθμα. Θα χρθςιμοποιιςετε μόνο το εναιϊρθμα   

Όργανα Υλικά 
Λφχνοσ-αναπτιρασ Διάλυμα  Benedict 

Υδατόλουτρο Μπλε τθσ βρωμοκυμόλθσ 

Μικροβιολογικόσ κρίκοσ Μπλε του μεκυλενίου 

Ξφλινθ λαβίδα-πλαςτικό ςταγονόμετρο  

Υδροβολζασ με απιοντιςμζνο νερό  

Αντικειμενοφόροσ  πλάκα-καλυπτρίδα  

Στιριγμα δοκιμαςτικϊν ςωλινων με 
δοκιμαςτικοφσ ςωλινεσ 

 

Δοχείο ζκπλυςθσ(αλουμινζνιο)   

Οπτικό μικροςκόπιο  

 

 

 



1θ Δραςτθριότθτα 

Με το ςταγονόμετρο βάλτε ςτον άδειο δοκιμαςτικό ςωλινα μικρι ποςότθτα από το εναιϊρθμα του 

δείγματοσ και προςκζςτε 2-3 ςταγόνεσ του δείκτθ μπλε τθσ βρωμοκυμόλθσ. 

 1.α. Το χρϊμα του δείκτθ μζςα ςτο εναιϊρθμα του 

γιαουρτιοφ είναι ….............. άρα το pH .............. και διάλυμα είναι .............. 

1.β. Το γιαοφρτι ζχει γλυκόξινθ γεφςθ. Η γλυκφτθτα προζρχεται από τα ςάκχαρα που δεν ηυμϊκθκαν. Σε 

ποιο ςυςτατικό του πιςτεφετε ότι οφείλεται θ όξινθ γεφςθ του;  Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2θ Δραςτθριότθτα 

Για τθν ανίχνευςθ απλϊν ςακχάρων ςτισ τροφζσ, χρθςιμοποιείται το διάλυμα Βενεδικτίνθσ (Benedict). 

Ρρόκειται για ζνα γαλαηωπό διάλυμα το  οποίο περιζχει ωσ βαςικό ςυςτατικό κειικό χαλκό (CuSO4). Το 

διάλυμα Benedict όταν ζλκει ςε επαφι με απλά ςάκχαρα όπωσ θ γλυκόηθ και θ φρουκτόηθ μετά από 

ολιγόλεπτθ κζρμανςθ αντιδρά και δίνει προϊόντα που ζχουν κεραμιδί χρϊμα. 

 α) Με το ςταγονόμετρο βάλτε ςτον άδειο δοκιμαςτικό ςωλινα μικρι ποςότθτα από 

το εναιϊρθμα του γιαουρτιοφ και προςκζςτε διάλυμα Benedict μζςα ςϋ αυτόν, 

μζχρι το χρϊμα του να γίνει γαλάηιο(5 ςταγόνεσ). 

 β) Τοποκετιςτε τον δοκιμαςτικό ςωλινα ςτο υδατόλουτρο για 5-10 λεπτά.  

Τι παρατθρείτε ; ……… ……………………………………………………………………………………………………………………………         

Τι ςυμπεραίνετε; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 3θ Δραςτθριότθτα  

 Ράρτε μικρό μζροσ από το εναιϊρθμα του γιαουρτιοφ απλά βυκίηοντασ τον κρίκο μζςα και 

απλϊςτε το ςτο κζντρο τθσ πλάκασ 

 Ριάςτε τθν πλάκα με τθν ξφλινθ λαβίδα και φζρτε τθν από τθν πλευρά που δεν περιζχει το 

δείγμα κοντά ςτθν φλόγα του λφχνου χωρίσ όμωσ να ακουμπά ςε αυτιν περνϊντασ τθν πάνω 

από τθ φωτιά μζχρι να ςτεγνϊςει το δείγμα ϊςτε να ςτακεροποιθκεί. 



 ίξτε ςτο δείγμα ςασ μία ςταγόνα χρωςτικισ μπλε  του μεκυλενίου και αφιςτε τθν χρωςτικι να 

ςτεγνϊςει για  5 λεπτά περίπου και κατόπιν ξεπλφνετε με άφκονο νερό με τον υδροβολζα. 

 Τοποκετείςτε τθν καλυπτρίδα και παρατθρείςτε  το παραςκεφαςμα ςτο οπτικό μικροςκόπιο 

ξεκινϊντασ από τθν μικρότερθ μεγζκυνςθ προχωρϊντασ ςτισ μεγαλφτερεσ μεγεκφνςεισ μζχρι 

x400. 

3.α) Διακρίνετε ςτο δείγμα ςασ   μικροοργανιςμοφσ : …………………………. Πταν τουσ εντοπίςετε, ςτθν 

μεγζκυνςθ x400, να τουσ δείξετε ςτον επιτθρθτι ςασ και να ηωγραφίςετε  μζςα ςτο κφκλο ότι 

παρατθρείτε ςτο μικροςκόπιο. 

ΠΡΟΟΧΗ! Να παραδώςετε  τθν  αντικειμενοφόρο  πλάκα με το παραςκεφαςμα ςασ  ςτον επιτθρθτι, 

προτοφ   φφγετε. 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

Ερϊτθςθ 1θ Είναι γνωςτό ότι τα αντιβιοτικά καταςτρζφουν επιλεκτικά τα βακτιρια  και όχι τα  δικά  μασ 

ευκαρυωτικά  κφτταρα. Ρϊσ κρίνετε τθν πρόταςθ των γιατρϊν να καταναλϊνουμε γιαοφρτι όταν 

παίρνουμε αντιβίωςθ; 

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ερϊτθςθ 2θ 

Θα κατατάςςατε το γιαοφρτι ςτα λειτουργικά τρόφιμα και γιατί; 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ερϊτθςθ 3θ 

 Κάποια γιαοφρτια αναγράφουν  ςτθ ςυςκευαςία τουσ  “ηωντανό γιαοφρτι “.Μπορείτε να δϊςετε μια 

εξιγθςθ για αυτό;   

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



4 Δραςτθριότθτα 

Ρροκειμζνου να διαπιςτϊςουν τον αρικμό των μικροοργανιςμϊν οι βιολόγοι, χρθςιμοποιοφν μια ειδικι 

πλάκα (αντί, αντικειμενοφόρου πλάκασ) τθν πλάκα neubauer θ οποία δομείται από πολλά 

τετραγωνάκια ϊςτε να επιτρζπει τθν ακριβι καταμζτρθςθ.         

Μια  φωτογραφία τθσ πλάκασ neubauer με μικροοργανιςμοφσ – γαλακτοβάκιλουσ από αραιωμζνο 

δείγμα γιαουρτιοφ φαίνεται παρακάτω. Στο αρχικό εναιϊρθμα γιαουρτιοφ που παραςκευάςαμε θ 

ποςότθτα μικροοργανιςμϊν ιταν τόςο μεγάλθ που ιταν δφςκολο να καταμετρθκοφν. Για να είναι 

δυνατι θ καταμζτρθςι τουσ εργαςτικαμε ωσ εξισ. Από το αρχικό δείγμα- εναιϊρθμα πιραμε 1 mL .  

Ρροςκζςαμε  νερό   μζχρι τελικοφ  όγκου 10 mL. Ζτςι φτιάξαμε το διάλυμα Δ1.  

Από το διάλυμα Δ1 πιραμε 1 mL και το αραιϊςαμε μζχρι τελικοφ όγκου 10 mL. Φτιάξαμε το διάλυμα Δ2. 

Από το διάλυμα Δ2 πιραμε 1 mL και το αραιϊςαμε μζχρι τελικοφ όγκου 10 mL. Φτιάξαμε το διάλυμα Δ3. 

Για να φτιάξουμε τθν παρακάτω πλάκα neubauer χρθςιμοποιιςαμε 1 mL αραιωμζνου δείγματοσ από το 

διάλυμα Δ3. 

Η παρακάτω εικόνα είναι από τθν παρατιρθςι μασ ςτο μικροςκόπιο. 

                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4α. Ρόςουσ μικροοργανιςμοφσ καταμετράτε ςτο οπτικό πεδίο τθσ εικόνασ ; ……………………. 

4β. Λαμβάνοντασ  υπόψθ, ότι παρατθρικθκε 1mL από το Διάλυμα Δ3 μπορείτε να υπολογίςετε τον 

αρικμό των μικροοργανιςμϊν ςτο 1 mL του αρχικοφ δείγματοσ ; 

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


