
 

              «Σμ πμνημθάιη δεκ είκαη μόκμ  ...... Βηηαμίκε C» 

Σα θνμύηα θαη μη πομμί ημοξ ζεςνμύκηαη ηνόθημα ορειήξ ζνεπηηθήξ αλίαξ 

γηαηί πενηέπμοκ οδαηάκζναθεξ (ζάθπανα), βηηαμίκεξ (θονίςξ βηηαμίκε C), 

μέηαιια,  ακηημλεηδςηηθά,  θοηηθέξ ίκεξ θ.ά.   

Οη πομμί ζοκήζςξ,  έπμοκ μηα ζπεηηθά ληκή γεύζε επεηδή πενηέπμοκ 

δηάθμνα μνγακηθά μλέα,  όπςξ ημ θηηνηθό θαη ημ μειηθό μλύ.   

Σα πενηζζόηενα θνμύηα πενηέπμοκ ζεμακηηθέξ πμζόηεηεξ βηηαμίκεξ C ε 

μπμία είκαη μηα οδαημδηαιοηή βηηαμίκε,  πμο μ ακζνώπηκμξ μνγακηζμόξ δεκ 

μπμνεί κα ηεκ πανάγεη θαη γηα αοηό πνεηάδεηαη κα ηεκ πνμμεζεύεηαη από ηηξ 

ηνμθέξ.  Η βηηαμίκε C  είκαη ηδηαίηενα πνήζημε αθμύ,  μεηαλύ άιιςκ,  

ζομβάιιεη:   

 ηεκ θαηαπμιέμεζε ηςκ μμιύκζεςκ. 

 ηεκ επμύιςζε ηςκ πιεγώκ.    

 ηεκ ακάπηολε ημο ζώμαημξ.    

 ηεκ ελμοδεηένςζε ηςκ ειεοζένςκ νηδώκ,  μη μπμίεξ απμηειμύκ ηε βάζε πμιιώκ ζμβανώκ αζζεκεηώκ,  ζομπενηιαμβακμμέκμο 

ημο θανθίκμο θαη ηςκ θανδημπαζεηώκ θ.ά.   

 ηεκ απμννόθεζε ημο ζηδήνμο θοηηθήξ πνμέιεοζεξ.   

Χεμεία 

Ο Γηώνγμξ ηζπονίδεηαη όηη ζημ πομό πμνημθαιημύ πενηέπμκηαη ζάθπανα (απιά ζάθπανα όπςξ ε γιοθόδε θαη ε θνμοθηόδε), 

θηηνηθό μλύ θαη βηηαμίκε C. 

Με ηε βμήζεηα ηςκ πιενμθμνηώκ πμο δίκμκηαη, ηςκ ακηηδναζηενίςκ θαη ηςκ μνγάκςκ πμο έπεηε ζηε δηάζεζε ζαξ κα 

πεηναμαηηζηείηε γηα κα πνμζδημνίζεηε πμηα από ηα παναπάκς ζοζηαηηθά πενηέπμκηαη ζημ πομό ημο πμνημθαιημύ θαη πμηα 

όπη. 

 (A)  Πνμζδημνηζμόξ pH ημο πομμύ πμνημθαιηώκ 

 

Δηαζέζημα όνγακα θαη οιηθά: Πεπάμεηνμ θαη πμηήνη με πομό. 

 

Γνγαζηενηαθή δναζηενηόηεηα: Να πνμζδημνίζεηε ημ pH ημο πομμύ πμνημθαιηώκ. 

I. Να ζομπιενώζεηε ηα παναθάης θεκά:  

Ο πομόξ ημο πμνημθαιημύ πενηέπεη ................... (μλέα, βάζεηξ ή άιαηα) θαη παναθηενίδεηαη ζακ............................. δηάιομα, αθμύ ημ pH 

ημο πομμύ πμνημθαιημύ, βνέζεθε ….....................  

II. Πμηα είκαη ε ζπέζε μεηαλύ ημο πιήζμοξ ηςκ θαηηόκηςκ οδνμγόκμο ( Η+) θαη ημο πιήζμοξ ηςκ ακηόκηςκ οδνμλεηδίμο (ΟΗ-) ζημ 

πομό πμνημθαιημύ; Να βάιεηε ζε θύθιμ ηε ζςζηή απάκηεζε.  

α) πιήζμξ Η+ > πιήζμξ ΟΗ-  

β) πιήζμξ Η+ = πιήζμξ ΟΗ-                  

γ) πιήζμξ Η+ < πιήζμξ ΟΗ-  

 



 

 

Β)  Ακίπκεοζε βηηαμίκεξ C ζημ πομό πμνημθαιημύ. 

 

Γηα ηεκ ακίπκεοζε βηηαμίκεξ C  ζηηξ ηνμθέξ, μπμνμύμε κα 

πνεζημμπμηήζμομε δηάιομα οπενμαγγακηθμύ θαιίμο ημ μπμίμ έπεη έκημκμ 

ηώδεξ πνώμα. Όηακ ζημ δηάιομα οπενμαγγακηθμύ θαιίμο πνμζηεζεί ογνό πμο πενηέπεη βηηαμίκε C ημ δηάιομα 

απμπνςμαηίδεηαη. 

 

Δηαζέζημα όνγακα θαη οιηθά: Χομόξ πμνημθαιηώκ, δηάιομα βηηαμίκεξ C, δηάιομα αιαηημύ, δηάιομα  οπενμαγγακηθμύ 

θαιίμο, 3 μηθνά δηαθακή δμπεία, ζηαγμκόμεηνα.  

           

Γνεοκεηηθή δναζηενηόηεηα:  Να πνμζδημνίζεηε ακ ζημ πομό πμνημθαιηώκ θαη ζημ αιαηόκενμ πενηέπεηαη βηηαμίκε C.  

ε θαζέκα από ηα ηνία δηαθακή δμπεία, κα βάιεηε πενίπμο 5 ζηαγόκεξ δηαιύμαημξ οπενμαγγακηθμύ θαιίμο. ηε ζοκέπεηα 

ζημ πνώημ δμπείμ κα πνμζζέζεηε 10-12 ζηαγόκεξ δηαιύμαημξ βηηαμίκεξ C, ζημ δεύηενμ κα πνμζζέζεηε 10-12 ζηαγόκεξ πομμύ 

πμνημθαιηώκ θαη ζημ ηνίημ κα πνμζζέζεηε 10-12 ζηαγόκεξ αιαηόκενμο. Να ακαθηκήζεηε θαιά ημ θάζε δμπείμ ώζηε κα 

δηεοθμιοκζεί ε ακηίδναζε. Να ζομπιενώζεηε ημκ παναθάης πίκαθα: 

 

 

Δηάιομα 

βηηαμίκεξ C  

(Θεηηθόξ 

μάνηοναξ) 

Φνέζθμξ 

πομόξ πμνημθαιημύ 
αιαηόκενμ 

Ανπηθό πνώμα 

Δηαιύμαημξ 

οπενμαγγακηθμύ θαιίμο 

   

Σειηθό πνώμα 

 (μεηά ηεκ 

πνμζζήθε ηωκ 

δηαιομάηωκ׃  βηηαμίκεξ C, 

πομμύ, αιαηημύ) 

   

Πενηέπεη βηηαμίκε 

C; 
   

 

 

 



Γ)  Πνμζδημνηζμόξ ηεξ πενηεθηηθόηεηαξ ημο πομμύ ζε θηηνηθό μλύ 

Σμ θύνημ μλύ ηςκ εζπενηδμεηδώκ  είκαη ημ θηηνηθό. Ο πομόξ ηςκ πμνημθαιηώκ πενηέπεη 1-1,3%θηηνηθό μλύ, 

μπμνεί όμςξ ε πμζόηεηα κα πμηθίιεη από 0,53-3%. Η πενηεθηηθόηεηα ζε θηηνηθό μλύ είκαη αολεμέκε όηακ ζομβαίκεη 

δύμςζε ζαθπάνςκ ή όηακ μ πομόξ πνμένπεηαη από ακώνημα πμνημθάιηα. Μπμνμύμε κα πνμζδημνίζμομε ηε πενηεθηηθόηεηα ημο 

πομμύ ζε θηηνηθό μλύ, με θαηάιιειε ακηίδναζε ελμοδεηένςζεξ.  

 

Δηαζέζημα όνγακα θαη οιηθά: μηθνό δηαθακέξ δμπείμ, πομό πμνημθαιηώκ, δείθηε θαηκμιμθζαιεΐκε, ζηαγμκμμεηνηθό θηαιίδημ 

με δηάιομα οδνμλεηδίμο ημο καηνίμο 0,4 % w/v θαη μγθμμεηνηθόξ θύιηκδνμξ ηςκ 10 mL.  

Γνγαζηενηαθή δναζηενηόηεηα: Να πνμζδημνίζεηε ηεκ πενηεθηηθόηεηα w/v % ζε θηηνηθό μλύ πμο έπεη μ πομόξ πμνημθαιηώκ.  

Τπόδεηλε 1: Θα πνέπεη κα βνείηε πόζεξ ζηαγόκεξ δηαιύμαημξ οδνμλεηδίμο ημο καηνίμο (NaOH) 0,4 % w/v 

απαηημύκηαη γηα κα ακηηδνάζμοκ πιήνςξ με ηα μλέα ημο πομμύ πμνημθαιηώκ θαη κα ηεκ εθθνάζεηε ζε πενηεθηηθόηεηα % w/v  ζε 

θηηνηθό μλύ. 

Τπόδεηλε 2: Δίκεηαη όηη 1 ζηαγόκα δηαιύμαημξ NaOH 0,4 % w/v ελμοδεηενώκεη αθνηβώξ 0,00084 g=8,4.10-4 g  

θηηνηθμύ μλέμξ.  

Οδεγίεξ: ημ μηθνό δμπείμ κα πνμζζέζεηε: 

 1 mL πομμύ πμνημθαιημύ (με ηε ζύνηγγα ημο 1 ml) 

 Αναηώζηε με απημκηζμέκμ κενό ώζηε κα μπμνείηε κα δηαθνίκεηε ημ πνώμα 

 Πνμζζέζηε 2-3 ζηαγόκεξ δείθηε θαηκμιμθζαιεΐκεξ.  

 ηε ζοκέπεηα πνμζζέημομε ζημ πμηήνη, ανγά θαη πνμζεθηηθά, ζηαγόκα-ζηαγόκα, δηάιομα οδνμλεηδίμο ημο καηνίμο, 

ακαθηκώκηαξ ζοκέπεηα, μέπνη  κα παναηενήζεηε πνςμαηηθή αιιαγή (ημ δηάιομα θαη από πμνημθαιί ζα γίκεη νμδ). Η αιιαγή 

πνώμαημξ ημο δείθηε μαξ δείπκεη όηη ακηέδναζε όιμ ημ θηηνηθό μλύ θαη μιμθιενώζεθε ε ελμοδεηένςζε. 

Γηα κα ελμοδεηενςζμύκ ηα μλέα πμο οπήνπακ ζημ πομό απαηηήζεθακ ………………. ζηαγόκεξ δηαιύμαημξ οδνμλεηδίμο ημο καηνίμο 

0,4 % w/v. 

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

Με βάζε ημοξ παναπάκς οπμιμγηζμμύξ ε πενηεθηηθόηεηα ημο πομμύ πμνημθαιηώκ ζε θηηνηθό μλύ είκαη …………………….. % w/v. 

 

Δ)  Δηαβάζηε πνμζεθηηθά ηηξ πιενμθμνίεξ πμο γνάθμκηαη ζηεκ εηηθέηα ημο πομμύ, θαη απακηήζηε ζηα ελήξ: 

Ακ θαηακαιώζεηε 300g πομμύ, πόζε εκένγεηα ζε ζενμίδεξ (Kcal) ζα 

πνμζιάβεηε;………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

............................................................................................ 

Πόζα g ζαθπάνςκ πενηέπεη ε πμζόηεηα ημο πομμύ πμο 

θαηακαιώζαηε;………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

Ακ ε εκένγεηα ημο θνμοημπομμύ πνμένπεηαη ζπεδόκ απμθιεηζηηθά από ηα 

ζάθπανα, πόζεξ ζενμίδεξ πενηέπεη 1 g ζαθπάνμο;...................................................... 

 

Καιή Γπηηοπία! 

 



 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

 

Λίγα ιόγηα γηα ηα εζπενηδμεηδή…………………………………….. 

Ο όνμξ εζπενηδμεηδή ακαθένεηαη ζε μία μμάδα θοηώκ πμο θαηαηάζζεηαη ζηεκ μηθμγέκεηα Rutaceae 

Γίκαη παμειά δέκδνα, πμο ηα θύιια ημοξ δεκ πέθημοκ (αεηζαιή) θαη θαιιηενγμύκηαη ζηηξ ηνμπηθέξ 

ή εμηηνμπηθέξ θαη ζηηξ εύθναηεξ πώνεξ. ηα εζπενηδμεηδή ακήθμοκ: ε πμνημθαιηά, ε ιεμμκηά, ε 

μακηανηκηά, ε κενακηδηά, ε θηηνηά, ε θνάπα θαη ε πενγαμμκηηά.  

 
Σμ άκζμξ 

 

Σμ άκζμξ απμηειεί ημ  όνγακμ  ακαπαναγςγήξ ηςκ θοηώκ.  Σα άκζε, απμηειμύκηαη από δηάθμνα 

εοδηάθνηηα μένε, πμο μκμμάδμκηαη ζπμκδοιώμαηα. Γλςηενηθά βνίζθεηαη ημ πνώημ από αοηά ηα 

ζπμκδοιώμαηα, μ θάιοθαξ, μ μπμίμξ απμηειείηαη από ηα ζέπαια θαη εζςηενηθά ημο θάιοθα 

βνίζθεηαη ημ δεύηενμ ζπμκδύιςμα, ε ζηεθάκε, ε μπμία απμηειείηαη από ηα πέηαια.  

 

Ακαημμία ημο άκζμοξ: 

 

    ημ εζςηενηθό ημο άκζμοξ δηαθνίκμομε ηα ακαπαναγωγηθά ζπμκδοιώμαηα:  

Σμ ακδνείμ, ημ ανζεκηθό μένμξ ημο άκζμοξ, απμηειείηαη από ημ ζύκμιμ ηςκ ζηεμόκςκ. Ο θάζε 

ζηήμμκαξ απμηειείηαη από ημκ ακζήνα θαη ημ κήμα. Όηακ μ ακζήναξ ςνημάζεη, ηα ημηπώμαηα ηςκ 

γονεόζαθθώκ ημο δηαννεγκύμκηαη (ζπάκε) θαη ειεοζενώκμκηαη μη γονεόθμθθμη, δειαδή μη θόθθμη 

ηεξ γύνεξ. 

      Σμ γοκαηθείμ ή ύπενμξ, ημ ζειοθό μένμξ ημο άκζμοξ, απμηειείηαη από ηεκ ωμζήθε θαη έκακ 

ή πενηζζόηενμοξ ζηύιμοξ. Ο θάζε ζηύιμξ, ζημ πάκς μένμξ ημο, θένεη ημ ζηίγμα.ηεκ θμιιεηηθή 

επηθάκεηα ημο ζηίγμαημξ πνμζθμιιάηαη μ γονεόθμθθμξ, πμο θένκεη ςξ αοηό μ άκεμμξ ή ηα έκημμα, 

ακάιμγα με ημ είδμξ ημο θοημύ. 

Σα άκζε πμο θένμοκ θαη ζειοθά (ύπενμξ) θαη ανζεκηθά (ζηήμμκεξ) ακαπαναγςγηθά 

ζπμκδοιώμαηα, μκμμάδμκηαη ηέιεηα εκώ αοηά πμο θένμοκ μόκμ μίαξ θαηεγμνίαξ μκμμάδμκηαη 

αηειή. 

 

http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%B5%CF%83%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CF%8E%CE%BD


 

ομμεηνία ακζέςκ 

 
 

ΓΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ ΑΚΗΗ 

Α. Όνγακα-Τιηθά 

 Μεγεζοκηηθόξ θαθόξ 

 Λαβίδα 

 ειμηεσπ 

 Κιςκάνηα με άκζε πμνημθαιηάξ 

 

Β. Ακαημμία άκζμοξ 

 Χνεζημμπμηώκηαξ ημ μεγεζοκηηθό θαθό θαη ηε ιαβίδα  πςνίδεηε ηα αθόιμοζα μένε ημο 

άκζμοξ πμο ζαξ έπεη  δμζεί θαη ζηε  ζοκέπεηα ηα ημπμζεηείηε με ζειμηεσπ ζηεκ ακηίζημηπε 

έκδεηλε: 

 

              ΠΓΣΑΛΟ                                           ΓΠΑΛΟ 

 

  

 

 

 

 



 

ΤΠΓΡΟ ( Να ζεμεηώζεηε με βέιμξ ημ ζηύιμ θαη ημ ζηίγμα) 

 

 

 

 

 

ΣΗΜΟΝΑ (Να ζεμεηώζεηε με βέιμξ ημ κήμα θαη ημκ ακζήνα) 

 

 

 

 

 

Γ. Σα άκζε πμο ζαξ έπμοκ δμζεί είκαη ηέιεηα ή αηειή ; Γλεγείζηε 

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

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

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

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

 

Δ. Παναηενώκηαξ μαθνμζθμπηθά ημ άκζμξ ηεξ πμνημθαιηάξ θαη πνεζημμπμηώκηαξ 

ηεκ εηθόκα ζομμεηνίαξ πμο ζαξ δόζεθε παναπάκω, κα ακαθένεηε ημ είδμξ ηεξ     

ζομμεηνίαξ πμο εμθακίδμοκ: 

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

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

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

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

 

Καιή Γπηηοπία! 


