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Ημερομηνία: 10/11/2011 
 

Τα τυριά τυρογάλακτος αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία τυριών υψηλής 
θρεπτικής αξίας, τα οποία παράγονται παραδοσιακά στην Κρήτη και καταναλώνονται 
σε μεγάλη κλίμακα, είτε αυτούσια είτε ως πρώτη ύλη για την παρασκευή προϊόντων 
σφολιάτας και ζύμης. Εξαιτίας των φυσικοχημικών τους ιδιοτήτων αποτελούν άριστο 
υπόστρωμα ανάπτυξης παθογόνων μικροοργανισμών, από τους οποίους ξεχωριστό 
ενδιαφέρον παρουσιάζει η Listeria monocytogenes. Σκοπός της παρούσας εργασίας 
ήταν να διερευνηθεί η μικροβιολογική εικόνα των προϊόντων τυρογάλακτος καθώς 
και των διαδικασιών παραγωγής τους. Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκαν 
δειγματοληψίες περιβάλλοντος και τροφίμων από 7 τυροκομεία του Νομού Χανίων, 1 
τυροκομείο του Νομού Ρεθύμνης και 2 μεταποιητικές επιχειρήσεις του Νομού 
Ηρακλείου. Ακολούθως έγινε μικροβιολογικός έλεγχος των δειγμάτων ως προς την 
παρουσία Εscherichia coli, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes και 
Salmonella spp. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων έδειξαν παρουσία των παραπάνω 
μικροοργανισμών (εκτός από τη Salmonella) σε όλα τα στάδια παραγωγής, στα 
αυτούσια τυριά τυρογάλακτος, καθώς και στα ενδιάμεσα και άψητα τελικά προϊόντα, 
ως αποτέλεσμα επιμόλυνσης από το περιβάλλον και το προσωπικό. Δεν διαπιστώθηκε 
παρουσία παθογόνων στα ψημένα τελικά προϊόντα, γεγονός που αποδεικνύει ότι η  
θερμική επεξεργασία εξυγιαίνει αποτελεσματικά τα τρόφιμα. Συμπερασματικά 
φαίνεται ότι η κατανάλωση ψημένων τελικών προϊόντων τυρογάλακτος δεν 
εγκυμονεί κανένα κίνδυνο για την υγεία του καταναλωτή, ενώ η κατανάλωση 
αυτούσιων τυριών τυρογάλακτος μπορεί να ενέχει κινδύνους πρόκλησης τροφογενών  
λοιμώξεων, ιδίως σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.  

 
Λέξεις κλειδιά:  τυριά τυρογάλακτος, τρόφιμα, επιχειρήσεις τροφίμων, 

τυροκομεία, τροφογενείς επιδημίες, μικροβιολογική ασφάλεια, υγιεινή 
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Whey cheeses are high nutritious value cheeses, traditionally produced in Crete, 
widely consumed, either as untreated products or as raw materials in pies and dough 
products. Their physicochemical characteristics make them ideal for growth of 
pathogens, especially of the  Listeria monocytogenes. The purpose of this study was to 
investigate the microbiological status of whey products and their production stages. 
Samples from surfaces and foods  were collected from 7 cheese dairies  in the 
Prefecture of Chania, 1 cheese dairy  in the Prefecture of Rethymno and 2 food 
processing  factories in the Prefecture of Iraklio. After each sampling, followed 
microbiological analysis for the detection of Εscherichia coli, Staphylococcus aureus, 
Listeria monocytogenes and  Salmonella spp. The results of the analysis showed 
presence of these microorganisms (except Salmonella), in all production stages, in 
untreated whey cheeses , in intermediate products  and in unheated final products, due 
to non-observance of procedures for disinfection and sanitation and also due to cross-
contamination of foods. No presence of pathogens was observed in heated final 
products, proving that the  heat processing disinfects food. In conclusion, it seems that 
there is no danger for consumer’s health by consuming  heated final whey products, 
while the consumption of untreated whey cheeses may be cause of food-borne 
poisonings, especially for sensitive groups of the population. 

 
 
Key words: whey cheese, food, food business, cheese dairy, food-borne outbreaks, 

microbiological safety, hygiene  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Τα τυριά τυρογάλακτος αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία τυριών, η παραγωγή των 

οποίων  προέκυψε από την ανάγκη αξιοποίησης του τυρογάλακτος, δηλαδή του υγρού 

που απομένει μετά την τυροκόμηση. Σε πολλές χώρες του εξωτερικού αλλά και στην 

Ελλάδα παράγονται πολλά είδη τέτοιων τυριών, τα οποία εξαιτίας των 

φυσικοχημικών  και οργανοληπτικών τους χαρακτηριστικών καταναλώνονται σε 

μεγάλη κλίμακα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα τυριά της κατηγορίας αυτής 

για την Κρήτη, όπου υπάρχει μακρά παράδοση παρασκευής και κατανάλωσης τυριών 

τυρογάλακτος, αλλά και προϊόντων που βασίζονται σε αυτά όπως είναι τα 

καλιτσούνια και τα σαρικοπιτάκια.  

Πρώτη αναφορά σε τυριά τυρογάλακτος καταγράφεται κατά τη Βυζαντινή 

περίοδο και ακολουθούν πολλές αναφορές σε εμπορικά έγγραφα επί τουρκοκρατίας. 

Τα κυριότερα είδη που παράγονται στο εξωτερικό είναι η ricotta Ιταλίας, serac 

Γαλλίας, ziger Γερμανίας, scuta Ρουμανίας, puina Γιουγκοσλαβίας, naolugi Ρωσίας, 

αναρή Κύπρου και τα Σκανδιναβικά mysost, primost και gjetost. Eλληνικά τυριά 

τυρογάλακτος είναι το μανούρι, ο ανθότυρος και μυζήθρα, ενώ στην Κρήτη 

παράγονται παραδοσιακά η  ξινομυζήθρα, η γλυκιά μυζήθρα και ο ξερός ανθότυρος. 

Η ξινομυζήθρα είναι αναγνωρισμένη ως προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας 

Προέλευσης (ΠΟΠ). Το τυρόγαλο που χρησιμοποιείται για την παρασκευή των 

παραπάνω κρητικών τυριών, προέρχεται από ντόπιο αιγοπρόβειο γάλα, μετά την 

τυροκόμηση γραβιέρας και κεφαλοτυριού, για αυτό και διαθέτουν ιδιαίτερα 

οργανοληπτικά χαρακτηριστικά που τα κάνουν ελκυστικά στους καταναλωτές.  

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 625/30-3-1978 της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  

«Τυρόγαλο είναι το προϊόν που λαμβάνεται με τη χρήση οξέων, πυτιάς και/ή 

φυσικοχημικών μεθόδων, κατά την παραγωγή τυριών και καζεΐνης», ή πιο απλά ο 

«ορός» του γάλακτος, το κιτρινοπράσινο υγρό που απομένει μετά το σχηματισμό του 

τυροπήγματος. Επίσης, σύμφωνα με το Άρθρο 83 του Κώδικα τροφίμων, ποτών και 

αντικειμένων κοινής χρήσης (2009), τυριά τυρογάλακτος χαρακτηρίζονται τα τυριά 

που παράγονται μετά από ισχυρή θέρμανση τυρογάλακτος (πάνω από 85 0C),  με ή 

χωρίς οξίνιση   και με ή χωρίς προσθήκη: α) γάλακτος (πρόσγαλα), β) γάλακτος και 

κρέμας γάλακτος (αφρόγαλα) και γ) βρώσιμου χλωριούχου νατρίου (αλάτι), τα οποία 

μπορούν να διατεθούν ωμά (φρέσκα), μερικά από αυτά μπορούν να διατεθούν και με 
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μερική αφυδάτωση (ξερά) και άλλα κατόπιν ωρίμανσης και των οποίων η υγρασία 

δεν υπερβαίνει το 70%. 

Αυτό που κάνει τα τυριά τυρογάλακτος ενδιαφέροντα από άποψη δημόσιας 

υγείας, είναι ότι  αποτελούν άριστο υπόστρωμα πολλαπλασιασμού μικροβίων 

εξαιτίας της  υψηλής υγρασίας, της χαμηλής οξύτητας ( pH > 6) και της έλλειψης 

ωρίμανσης των περισσότερων από αυτά. Επίσης η εύκολη επιμόλυνσή τους κατά τη 

διαδικασία παραγωγής, από το περιβάλλον και το προσωπικό του τυροκομείου, 

επιτείνουν το πρόβλημα. Το παθογόνο που ενδιαφέρει ιδιαιτέρως είναι η Listeria 

monocytogenes, η οποία απομονώνεται συχνά από μαλακά τυριά τόσο στην Ελλάδα, 

όσο και στο εξωτερικό και αναφέρεται ως αίτιο επιδημιών τροφογενούς αιτιολογίας. 

Οι παραπάνω ιδιαιτερότητες των τυριών τυρογάλακτος και των προϊόντων που 

βασίζονται σε αυτά, σε συνδυασμό με τη  μεγάλη παραγωγή και κατανάλωσή τους 

στην Κρήτη αποτέλεσαν το ερέθισμα για την πραγματοποίηση της παρούσας 

εργασίας,  που έχει σκοπό να διερευνήσει τη μικροβιολογική εικόνα των τυριών 

τυρογάλακτος και των προϊόντων τους σε τυροκομεία και μεταποιητικές επιχειρήσεις 

του νησιού. Ένας άλλος λόγος  ήταν  η απουσία συστηματικών ελέγχων από τους 

επίσημους φορείς της Πολιτείας, καθώς και η μη εφαρμογή Συστήματος Ανάλυσης 

Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (Hazard Analysis and Critical Control 

Point-σύστημα HACCP) από τις  επιχειρήσεις τροφίμων. Ένας από τους στόχους της 

έρευνας είναι να διαπιστωθεί εάν και  κατά πόσον υπάρχει συμμόρφωση στους 

Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς 178/2002/ΕΚ (για τον καθορισμό των γενικών αρχών και 

απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα)  και 852/2004/ΕΚ (για την υγιεινή των 

τροφίμων), από τις επιχειρήσεις τροφίμων που παρασκευάζουν και μεταποιούν τυριά 

τυρογάλακτος. Μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης της μικροβιολογικής εικόνας 

του περιβάλλοντος επεξεργασίας του γάλακτος, παραγωγής τυρογάλακτος,  

προϊόντων τυρογάλακτος και τελικών προϊόντων, θα εντοπιστούν τα προβλήματα σε 

όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και θα γίνουν προτάσεις βελτίωσης, 

ούτως ώστε να μπορεί να αποδοθεί στον τελικό καταναλωτή ένα ασφαλές και 

ποιοτικό προϊόν. 
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1.1 Μαλακά τυριά και τροφολοιμώξεις 
 
Τα τυριά τυρογάλακτος είναι φρέσκα τυριά με υψηλή υγρασία, χαμηλή οξύτητα 

(pH>6), συνήθως δεν υφίστανται ωρίμανση και λόγω της θέρμανσης του 

τυρογάλακτος στερούνται φυσικής οξυγαλακτικής χλωρίδας και καλλιεργειών 

εκκινητών (starter cultures). Στις υψηλές θερμοκρασίες παρασκευής τους οι 

βλαστικές μορφές των βακτηρίων και οι μη θερμοάντοχοι σπόροι καταστρέφονται. 

Επομένως, η οξυγαλακτική και η υπόλοιπη  μικροβιακή χλωρίδα που φιλοξενούν, 

οφείλεται σε επιμολύνσεις του πήγματος μετά την έξοδο από τον τυρολέβητα και 

κατά το στάδιο της τοποθέτησης σε καλούπια. Στις φάσεις αυτές  υπάρχει αυξημένος 

κίνδυνος λόγω κακών χειρισμών και μη τήρησης των κανόνων υγιεινής, τα τυριά να 

επιμολυνθούν από παθογόνους μικροοργανισμούς, οι οποίοι μπορεί να αναπτυχθούν 

και να αποτελέσουν σοβαρή απειλή για την υγεία εκείνων που θα τα καταναλώσουν. 

Τέτοιου είδους παθογόνα είναι η Listeria  monocytogenes, η Salmonella, ο 

Staphylococcus aureus και τοξινογόνα στελέχη της Escherichia coli. Περισσότερο 

ενδιαφέρει η παρουσία της Listeria  monocytogenes για την οποία τα τυριά 

τυρογάλακτος αποτελούν  το πλέον ευνοϊκό περιβάλλον για να αναπτυχθεί. Η ψύξη 

των τελικών προϊόντων δεν είναι εμπόδιο για τον πολλαπλασιασμό της  αφού 

πρόκειται για ψυχρότροφο μικροοργανισμό που επιβιώνει και πολλαπλασιάζεται σε 

πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται πολλές επιδημίες 

τροφογενούς αιτιολογίας, στις οποίες τα παραπάνω παθογόνα και οι τοξίνες τους 

ανιχνεύτηκαν σε μαλακά τυριά. 

 

       Ι.   Listeria  monocytogenes 

 Παραπάνω αναφέρθηκε ότι η Listeria  monocytogenes είναι ψυχρότροφος 

μικροοργανισμός που μπορεί να επιβιώνει και να αναπτύσσεται στις συνήθεις 

θερμοκρασίες ψύξης. Αυτή της η ιδιότητα δημιουργεί προβλήματα κατά τη 

συντήρηση των μολυσμένων τροφίμων στο ψυγείο, αφού  ένας πολύ μικρός αρχικός 

μικροβιακός πληθυσμός μπορεί να  φτάσει σε ανεξέλεγκτα μεγέθη. Χαρακτηριστικό 

είναι περιστατικό που συνέβη στη Αγγλία, όπου  σαραντάχρονη υγιής γυναίκα 

κατέληξε από λιστερίωση μετά από κατανάλωση αναρής (τυρί τυρογάλακτος που 

παρασκευάζεται στην Κύπρο). Κατά τη διερεύνηση του κρούσματος διαπιστώθηκε 

ότι ενώ στο τυρί ο αρχικός πληθυσμός της Listeria ήταν 10 κύτταρα ικανά να 

σχηματίσουν αποικία (Colony Forming Units, CFU) ανά γραμμάριο, ύστερα από 
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συντήρηση 5 εβδομάδων στο ψυγείο σε θερμοκρασία 4οC, έφτασε  8×104  CFU/gr.   

Listeria  monocytogenes έχει επίσης απομονωθεί από το ίδιο τυρί και στις Ηνωμένες 

Πολιτείες, με αποτέλεσμα να ανακληθεί το προϊόν από την αγορά. Σε πειράματα που 

έκανε ο Genigeorgis και συν. (1991a) μεταξύ 24 ειδών τυριών που ενοφθαλμίστηκαν 

με Listeria monocytogenes, το τυρί Ricotta (τυρί τυρογάλακτος που παρασκευάζεται 

στην Ιταλία και καταναλώνεται σε πολλές χώρες) αποδείχτηκε ότι ήταν το 

ευνοϊκότερο υπόστρωμα για την ανάπτυξή της. Το γεγονός αποδόθηκε στη μη 

χρησιμοποίηση οξυγαλακτικής καλλιέργειας κατά την παρασκευή του προϊόντος, 

στην υψηλή τιμή του pH (5,9-6,1) καθώς και στην περιεκτικότητά του σε λακτόζη. 

Δείγμα τυριού Ricotta βρέθηκε μολυσμένο με Listeria στις ΗΠΑ, στα πλαίσια 

έρευνας που αφορούσε την παρουσία του μικροβίου σε εισαγόμενα τρόφιμα. 

Η παρουσία της Listeria monocytogenes στο γάλα και τα γαλακτοκομικά 

προϊόντα, ιδίως δε στα μαλακά τυριά, άρχισε να απασχολεί για πρώτη φορά  τη 

διεθνή κοινότητα και τις υγειονομικές αρχές το 1983, όταν επιδημία λιστερίωσης 

εμφανίστηκε στη Μασαχουσέτη των ΗΠΑ. Η θνητότητα ανήλθε στο 29% (14 

θάνατοι σε σύνολο 49 ασθενών, αποτελούμενο από 7 έμβρυα και νεογέννητα και 42 

ανοσοκατεσταλμένα άτομα). Η έρευνα που ακολούθησε απέδωσε την  επιδημία στην 

κατανάλωση παστεριωμένου αγελαδινού γάλακτος. Δύο χρόνια αργότερα, το 1985, 

σημειώθηκε μεγάλη επιδημία λιστερίωσης με καταγεγραμμένα 142 περιστατικά (93 

περιγεννητικά και 49 ενήλικες). Οι θάνατοι ανήλθαν σε 48 και η θνητότητα σε 34%. 

Όπως διαπιστώθηκε, η επιδημία οφειλόταν στην κατανάλωση ενός είδους 

μεξικάνικου μαλακού τυριού (queso fresco), του οποίου το pH ήταν 6,6. Το τυρί είχε 

παρασκευαστεί από παστεριωμένο γάλα, στο οποίο ενδεχομένως αναμίχθηκε 

ποσότητα απαστερίωτου. Η Listeria monocytogenes (στέλεχος 4b), είτε επειδή 

επιβίωσε κατά την παστερίωση, είτε επειδή υπήρχε στο απαστερίωτο γάλα που 

αναμίχθηκε, ανιχνεύτηκε στο γάλα που τυροκομήθηκε και στη συνέχεια 

πολλαπλασιάστηκε στο τυρί λόγω ευνοϊκών συνθηκών. Το ίδιο τυρί προκάλεσε νέα 

επιδημία λιστερίωσης από τον Οκτώβριο του 2000 έως και τον Ιανουάριο του 2001 

στη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ. Επιβεβαιώθηκαν 13 κρούσματα, 1 άντρας και 12 

γυναίκες, όλοι Μεξικανοί που είχαν μεταναστεύσει τα 2 τελευταία χρόνια στις ΗΠΑ. 

Από τις γυναίκες οι 11 ήταν ηλικίας 18 έως 38 ετών και 10 από αυτές ήταν έγκυες 

ενώ μία ήταν 70 ετών και λάμβανε ανοσοκατασταλτική αγωγή μετά από επέμβαση 

αφαίρεσης όγκου του εγκεφάλου. Πέντε από τις έγκυες γέννησαν νεκρά μωρά, τρεις 

γέννησαν πρόωρα και δύο νεογέννητα εκδήλωσαν συμπτώματα λιστερίωσης.  Η 

έρευνα που έγινε από τις τοπικές υγειονομικές αρχές αποκάλυψε ότι για την επιδημία 
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ευθυνόταν και πάλι μεξικάνικο μαλακό τυρί χωρίς σήμανση, που παρήγαγε μικρό 

τυροκομείο της περιοχής και κατόπιν το πωλούσε σε δύο τοπικά παντοπωλεία από 

όπου το προμηθεύτηκαν οι ασθενείς. Τέτοιου είδους τυρί παρασκευάζεται και κατ` 

οίκον από Ισπανόφωνους μετανάστες στην Αμερική και πωλείται σε υπαίθριες 

αγορές, ακόμα και από πόρτα σε πόρτα. Το ίδιο προϊόν ευθύνεται και για επιδημία 

από Salmonella typhimurium όπως θα δούμε παρακάτω. 

Η πρώτη μεγάλη επιδημία λιστερίωσης στην Ευρώπη, εκδηλώθηκε την περίοδο 

1983-1987 στο καντόνιο de Vaud της Ελβετίας και αποδόθηκε στην κατανάλωση 

μολυσμένου μαλακού τυριού Vacherin Mont d` or. Νόσησαν 122 άτομα από τα οποία 

κατέληξαν τα 31 (θνητότητα 39%). Στα μέσα της δεκαετίας του 90 νέα επιδημία 

λιστερίωσης από μαλακό τυρί ξέσπασε στη δυτική Ελβετία. Τα επιβεβαιωμένα 

κρούσματα ανήλθαν στα 57 και η θνητότητα έφτασε το 32%. Το 42% των  ατόμων 

που ασθένησαν είχε υποκείμενη νόσο και το 54% ήταν πάνω από 65 ετών. Μια 

μικρότερη επιδημία με 10 περιστατικά λιστερίωσης παρουσιάστηκε την άνοιξη του 

2005 στη βορειοδυτική Ελβετία. Οκτώ από τους ασθενείς ήταν ηλικιωμένοι σε 

ανοσοκαταστολή και δύο ήταν έγκυες γυναίκες οι οποίες απέβαλλαν. Και αυτήν τη 

φορά αίτιο ήταν ένα τοπικά παραγόμενο και καταναλισκόμενο μαλακό τυρί. 

Από τον Ιούνιο του 2009 έως και τον Ιανουάριο του 2010, 14 ηλικιωμένα άτομα 

νόσησαν από τον ορότυπο 1/2a της Listeria monocytogenes σε Γερμανία και 

Αυστρία. Επιπλέον διερεύνηση αποκάλυψε άλλα 13 περιστατικά, μεταξύ αυτών και 

ένα άτομο στην Τσεχία. Υπαίτιο θεωρήθηκε το τυρί “quargel” το οποίο παραγόταν 

στην Αυστρία και κατόπιν εξαγόταν σε Γερμανία, Τσεχία, Πολωνία και Σλοβακία.  

Λιστεριώσεις από μαλακά τυριά έχουν επίσης αναφερθεί στον Καναδά, όπου το 

2008 νόσησαν 22 άτομα από τα οποία τα 2 κατέληξαν. Τέλος, το Φεβρουάριο του 

2001 στην Ιαπωνία, σε έλεγχο ρουτίνας 123 εγχώριων τυριών, σε ένα από αυτά 

απομονώθηκε  ο ορότυπος 1/2a της Listeria monocytogenes.  Σε έρευνα που 

ακολούθησε αποδόθηκαν  86 επιβεβαιωμένα περιστατικά λιστερίωσης  στην 

κατανάλωση  του συγκεκριμένου τυριού. 

Σε επιδημία που ξέσπασε το 2001 στη Σουηδία, όπου 48 άτομα νόσησαν από 

γαστρεντερίτιδα, η πηγή της μόλυνσης ήταν και πάλι φρέσκο τυρί παρασκευασμένο 

από μη παστεριωμένο γάλα, προερχόμενο από τοπική φάρμα. Κατά την 

εργαστηριακή διερεύνηση των κρουσμάτων καθώς και δειγμάτων υπόπτων τροφίμων, 

αποκαλύφθηκε ότι η αιτιολογία ήταν μάλλον μικτή, αφού εκτός από λιστέρια 

απομονώθηκε ένα στέλεχος της E. Coli  καθώς και σταφυλόκοκκοι. 
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    ΙΙ.   Salmonella spp 

Εκτός από τη Listeria monocytogenes , η οποία τις τελευταίες δεκαετίες έχει 

απασχολήσει πολύ τις υγειονομικές αρχές παγκοσμίως, υπάρχουν και άλλα παθογόνα 

τα οποία μπορούν να μολύνουν το γάλα και τα προϊόντα του και να προκαλέσουν 

σοβαρές τροφογενείς λοιμώξεις και τοξινώσεις. Ένα από αυτά είναι η Salmonella, την 

οποία συναντάμε στο γνωστό μας πλέον μεξικάνικο μαλακό τυρί και πάλι στις ΗΠΑ. 

Στην Πολιτεία της Ουάσινγκτον, μεταξύ 1 Ιανουαρίου και 5 Μαΐου 1997, 

αναφέρονται 54 περιστατικά   νόσησης από  Salmonella typhimurium DT104, 

επιβεβαιωμένα εργαστηριακά. Το 91% των ασθενών ήταν Ισπανόφωνα παιδιά με 

γαστρεντερικά συμπτώματα και πυρετό. Από την έρευνα που ακολούθησε 

αποδείχτηκε ότι αίτιο της επιδημίας ήταν μεξικάνικο μαλακό τυρί που 

παρασκευαζόταν από απαστερίωτο γάλα σε μια τοπική φάρμα. Επιπλέον διερεύνηση 

έδειξε αύξηση της μόλυνσης των αγελάδων στην περιοχή από το συγκεκριμένο 

πολυανθεκτικό στα αντιβιοτικά στέλεχος της σαλμονέλλας. 

 Στο Οντάριο του Καναδά, το Σεπτέμβριο του 1996,  ταυτοποιήθηκαν 82 

περιστατικά μόλυνσης από  Salmonella berta . Η διερεύνηση που ακολούθησε 

απέδειξε ότι επιδημία είχε προκληθεί από την κατανάλωση μη παστεριωμένου 

μαλακού τυριού που παρασκευαζόταν σε τοπική φάρμα και πωλούνταν επιτόπου. 

Τέλος, στη Γαλλία, από 12 Μαΐου έως 8 Ιουλίου 1997, ξέσπασε επιδημία από 

Salmonella typhimurium. Επιβεβαιώθηκαν 113 περιστατικά και το αίτιο αποδείχθηκε 

ότι ήταν ένα είδος μαλακού τυριού (morbier) που παρασκευαζόταν από απαστερίωτο 

γάλα. 

 

     III.   Staphylococcus aureus 

Ακόμα ένα παθογόνο που ενδιαφέρει την τυροκομία είναι ο Staphylococcus 

aureus, εξαιτίας των εντεροτοξινών που παράγει, οι οποίες προκαλούν τροφικές 

τοξινώσεις στον άνθρωπο. Πηγή μόλυνσης του γάλακτος είναι ο μαστός των 

γαλακτοπαραγωγών ζώων, τον οποίο προσβάλλουν και προκαλούν κλινική ή 

υποκλινική μαστίτιδα. Από το γάλα ο μικροοργανισμός περνά στα τυριά, σε 

περίπτωση που αυτό δεν παστεριώνεται, όπου κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις 

είναι δυνατόν να πολλαπλασιαστεί και να δημιουργήσει προβλήματα. Ο 

Staphylococcus aureus θανατώνεται με τη θέρμανση, όχι όμως και οι τοξίνες του οι 

οποίες είναι θερμοάντοχες. Η εντεροτοξίνη Α του Staphylococcus aureus 

ενοχοποιείται για τροφοδηλητηριάσεις  στη Μεγάλη Βρετανία το Δεκέμβριο του 1984 

και τον Ιανουάριο του 1985. Η τοξίνη ανιχνεύτηκε σε τυρί από πρόβειο γάλα από 
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βρετανική φάρμα, χωρίς όμως να απομονωθεί ο μικροοργανισμός στα πρόβατα, 

οπότε θεωρήθηκε ότι το τυρί επιμολύνθηκε  από το περιβάλλον. Τέλος του 2009 έξι 

επιδημίες από σταφυλοκοκκικές τροφοδηλητηριάσεις αναφέρθηκαν στη Γαλλία. 

Μαλακό τυρί παρασκευασμένο από απαστερίωτο γάλα ήταν η κοινή πηγή σε όλες τις 

επιδημίες.  

 

      IV.   Λιστεριώσεις στην Ευρώπη 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το παθογόνο που ενδιαφέρει περισσότερο στην 

παρασκευή τυροκομικών  και κατ΄ επέκταση τυριών τυρογάλακτος είναι η Listeria 

monocytogenes. Η λιστερίωση είναι μια πολύ σοβαρή παθολογική κατάσταση που 

αφορά κυρίως ηλικιωμένα άτομα άνω των 65 ετών, εγκύους, νεογέννητα και παιδιά 

κάτω των 4 ετών, καθώς επίσης και άτομα ανοσοκατεσταλμένα ή/και με υποκείμενη 

νόσο.  

Φαίνεται ότι περίπου τα μισά κρούσματα λιστερίωσης στην Ευρώπη εξαιτίας 

τροφολοιμώξεων, οφείλονται σε κατανάλωση γάλακτος και γαλακτοκομικών 

προϊόντων. Τη δεκαετία 1991 έως 2001, τα καταγεγραμμένα περιστατικά από 

επιδημίες λιστερίωσης στον Ευρωπαϊκό χώρο ήταν 2065, δηλαδή 188 το χρόνο. Ο 

αριθμός αυτός είναι μάλλον μικρότερος του πραγματικού, αφού πολλά από αυτά 

μπορεί να μην δηλώθηκαν στις υγειονομικές αρχές. Επίσης σποραδικά  κρούσματα 

της νόσου μπορεί να αποτελούν μέρος κάποιας επιδημίας που δεν αναγνωρίστηκε. 

Νεότερα δεδομένα ανεβάζουν το συνολικό αριθμό επιβεβαιωμένων περιστατικών 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα 1.381 για το 2008, που σημαίνει επίπτωση ίση με  0,3 

νέες περιπτώσεις  ανά 100.000 πληθυσμού. Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν 

στη Δανία, τη Σουηδία και την Φινλανδία. Στην Ελλάδα αναφέρθηκε 1 περιστατικό 

το 2008, 10 το 2007, 8 το 2005 και 3 το 2004. 

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την ασφάλεια των τροφίμων, στην αναφορά της σχετικά 

με  τις ζωονόσους και τις τροφογενείς επιδημίες στην Ευρωπαϊκή ένωση για το έτος 

2008, σημειώνει την ανίχνευση Listeria monocytogenes σε μαλακά και ημίσκληρα 

τυριά παρασκευασμένα από μη παστεριωμένο ή ελαφρώς θερμασμένο αγελαδινό 

γάλα. Για αντίστοιχα προϊόντα από νωπό αιγοπρόβειο γάλα, τα δεδομένα είναι 

περιορισμένα. Σε σύνολο 101 δειγμάτων δεν ανιχνεύτηκε το παθογόνο. Η 

Πορτογαλία ανέφερε ότι το 6% από 265 δείγματα αυτής της κατηγορίας, βρέθηκαν 

θετικά  στη Listeria monocytogenes σε επίπεδα άνω των 100CFU/gr. Σε 1.158 

δείγματα από μαλακά και ημίσκληρα τυριά παρασκευασμένα από παστεριωμένο 

αιγοπρόβειο γάλα, δεν βρέθηκε Listeria monocytogenes. 
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Συνυπολογίζοντας όλα τα παραπάνω δεδομένα, θεωρείται σημαντικό να γίνει μια 

συστηματική διερεύνηση της μικροβιολογικής εικόνας των τυριών τυρογάλακτος 

στην Κρήτη, για να αποκαλυφθεί εάν αυτά αποτελούν ασφαλή τρόφιμα. Η 

Ευρωπαϊκή νομοθεσία προβλέπει συμμόρφωση των επιχειρήσεων παραγωγής 

τροφίμων στους κανονισμούς που διέπουν την υγιεινή των τροφίμων (178/2002, 

852/2004) και τα μικροβιολογικά κριτήρια (2073/2005, 1441/2007). Οι υπεύθυνοι 

των επιχειρήσεων είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν σύστημα HACCP  ώστε να 

εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις της νομοθεσίας  και οι αρμόδιοι επίσημοι φορείς της 

Πολιτείας πρέπει να διεξάγουν συστηματικούς επιτόπιους ελέγχους για επιβεβαίωση 

της επιτυχούς εφαρμογής των αυτοελέγχων. Στην πράξη όμως τίποτα από αυτά δεν 

ισχύει, ελάχιστες επιχειρήσεις εφαρμόζουν HACCP, οι επίσημοι έλεγχοι είναι 

ανεπαρκείς και δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα στοιχεία που να μπορούν να 

αξιοποιηθούν στατιστικά. Αυτό κάνει ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη διεξαγωγής 

έρευνας για την αποκάλυψη της πραγματικής εικόνας των τυριών τυρογάλακτος στην 

Κρήτη, τόσο για την προστασία του καταναλωτή όσο και για την προστασία των 

ίδιων των παραγωγών και της τοπικής οικονομίας.  

 

 

1.2 Νομοθεσία των τροφίμων 

 

Την τελευταία δεκαετία, η Ευρωπαϊκή Ένωση με μια σειρά Κανονισμών για τα 

τρόφιμα, έχει δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές στα κράτη μέλη για την επίτευξη 

υψηλού επιπέδου προστασίας της ζωής και της υγείας του ανθρώπου. Για να 

εξασφαλιστεί η ασφάλεια των τροφίμων, πρέπει να ελέγχονται όλα τα στάδια της 

αλυσίδας παραγωγής, από τον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση, μέχρι τη διάθεση 

στον τελικό  καταναλωτή. Οι Κανονισμοί αυτοί είναι δεσμευτικοί για όλες τις χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υιοθετώντας κοινές αρχές και κοινούς ορισμούς, με στόχο 

την εξασφάλιση ασφαλών τροφίμων για τους Ευρωπαίους πολίτες αλλά και την 

ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων εντός της Κοινότητας. 

Με τον Κανονισμό 852/2004/ΕΚ εισάγεται η έννοια του Συστήματος Ανάλυσης 

Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (Hazard Analysis and Critical Control 

Point-σύστημα HACCP). Το σύστημα HACCP αποτελεί ένα προληπτικό σύστημα 

διασφάλισης της υγιεινής και της ασφάλειας των τροφίμων σε όλη την αλυσίδα της 

παραγωγικής διαδικασίας, ελέγχει όλα τα στάδια παραγωγής ενός τροφίμου, 

στοχεύοντας να εξαλείψει όλους τους πιθανούς κινδύνους, των οποίων η ύπαρξη 
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μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του καταναλωτή. Ο έλεγχος αυτός 

εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια παραγωγής, μεταποίησης και διανομής των τροφίμων. 

Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων φέρουν την πρωταρχική ευθύνη για την 

ασφάλεια των προϊόντων τους και είναι υποχρεωμένοι να θεσπίσουν και να 

διατηρήσουν διαδικασίες βάσει των αρχών του HACCP. Στην ουσία δηλαδή, η 

Ευρωπαϊκή νομοθεσία προβλέπει συστήματα αυτοελέγχου για τις επιχειρήσεις 

τροφίμων, χωρίς να αρκείται απλά στους επίσημους ελέγχους από αρμόδιους 

κρατικούς φορείς. Έτσι επιτυγχάνεται υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας στα 

παραγόμενα προϊόντα, αλλά και καλύτερη αξιοποίηση των οικονομικών πόρων μιας 

επιχείρησης, χάρη στον έγκαιρο εντοπισμό πιθανών προβλημάτων και την άμεση και 

οικονομικότερη επίλυση αυτών. 

Ως κίνδυνος για τα τρόφιμα ορίζεται κάθε φυσικό, χημικό ή μικροβιολογικό 

χαρακτηριστικό ή ιδιότητα του τροφίμου, που μπορεί δυνητικά να επηρεάσει 

δυσμενώς την υγεία του καταναλωτή, εάν δεν ελεγχθεί αποτελεσματικά (Codex 

Committee on Food Hygiene, 1997). Το σύστημα HACCP επικεντρώνεται στα 

σημεία που σχετίζονται με κινδύνους στα τρόφιμα, σε όλα τα στάδια της 

παραγωγικής διαδικασίας, με σκοπό την πρόληψη ή την εξάλειψη του κινδύνου ή τη 

μείωσή του σε αποδεκτά επίπεδα. Οι κίνδυνοι αναγνωρίζονται με βάση επιστημονικά 

και επιδημιολογικά κριτήρια και σε σχέση με την πηγή προέλευσής τους διακρίνονται 

σε βιολογικούς (βακτήρια, ιοί, μύκητες, ζύμες, παράσιτα), σε φυσικούς (ξένα 

σώματα), ή χημικούς (φυσικά απαντώμενες ή πρόσθετες  χημικές ουσίες).  

Ως Κρίσιμο Σημείο Ελέγχου (Critical Control Point-CCP ή ΚΣΕ), ορίζεται το 

σημείο, η διεργασία ή η φάση της παραγωγής, στην οποία μπορεί να εφαρμοστεί 

έλεγχος ούτως ώστε να προληφθεί, να εξαφανιστεί ή να μειωθεί σε αποδεκτά επίπεδα 

ένας κίνδυνος για την ασφάλεια του τροφίμου. 

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων οφείλουν να καθορίζουν και να 

εφαρμόζουν αποτελεσματικές διαδικασίες στα κρίσιμα σημεία ελέγχου, να 

λαμβάνουν διορθωτικά μέτρα σε περίπτωση που ένα τέτοιο σημείο δεν βρίσκεται υπό 

έλεγχο, να επαληθεύουν την αποτελεσματικότητα των μέτρων και να διατηρούν 

αρχεία ώστε να αποδεικνύεται η ουσιαστική εφαρμογή του HACCP. Επίσης οφείλουν 

να συνεργάζονται με τις αρμόδιες κρατικές αρχές, σύμφωνα με την κοινοτική 

νομοθεσία. 

Η κοινοτική νομοθεσία που αφορά τα τρόφιμα περιλαμβάνει κανονισμούς και 

οδηγίες που εφαρμόζονται υποχρεωτικά από τις επιχειρήσεις των κρατών μελών, οι 
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οποίες παράγουν, επεξεργάζονται ή διακινούν τρόφιμα. Οι κανονισμοί της νέας 

ευρωπαϊκής νομοθεσίας είναι οι εξής: 

• Κανονισμός 178/2002/ΕΚ, «για τον καθορισμό των γενικών αρχών και 

απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της 

Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό 

διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων». 

• Κανονισμός 852/2004/ΕΚ, «για την υγιεινή των τροφίμων», ο οποίος 

καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις υγιεινής που πρέπει να τηρούν οι 

επιχειρήσεις τροφίμων σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας και 

καθιερώνει ως υποχρεωτική την εφαρμογή του συστήματος HACCP. 

Μαζί με τον Κανονισμό 178/2002/ΕΚ περιγράφουν τις νομικές 

υποχρεώσεις των επιχειρήσεων ως προς την ασφάλεια και την υγιεινή των 

τροφίμων. 

• Κανονισμός 853/2004/ΕΚ, «για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής 

για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης», ο οποίος ορίζει τις απαιτήσεις 

υγιεινής που πρέπει να τηρούν οι επιχειρήσεις τροφίμων οι οποίες 

χειρίζονται τρόφιμα ζωικής προέλευσης σε όλα τα στάδια της τροφικής 

αλυσίδας. 

• Κανονισμός 854/2004/ΕΚ, «για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την 

οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που 

προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο». 

• Κανονισμός 882/2004/ΕΚ, «για τη διενέργεια επίσημων ελέγχων της 

συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς 

τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων». 

• Κανονισμός 2073/2005/ΕΚ «περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα 

τρόφιμα», ο οποίος καθορίζει τα κριτήρια ασφαλείας για τα τρόφιμα και  

τα κριτήρια υγιεινής της παραγωγικής διαδικασίας (θέτοντας για πρώτη 

φορά μικροβιολογικά όρια), δίνει οδηγίες για τη δειγματοληψία και 

προετοιμασία των δειγμάτων καθώς και αναλυτική μέθοδο αναφοράς για 

κάθε μικροοργανισμό. Επίσης προτείνει μέτρα σε περίπτωση μη 

αποδεκτών αποτελεσμάτων. 

• Κανονισμός 2074/2005/ΕΚ, «για θέσπιση μέτρων εφαρμογής για 

ορισμένα προϊόντα βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και για 

την οργάνωση επίσημων ελέγχων βάσει των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 
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854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, για την παρέκκλιση από τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 και για τροποποίηση των κανονισμών 

(ΕΚ) αριθ. 853/2004 και (ΕΚ) αριθ. 854/2004». 

• Κανονισμός 2075/2005/ΕΚ, «για τη θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με 

τους επίσημους ελέγχους για ανίχνευση Trichinella στο κρέας». 

• Κανονισμός  2076/2005/ΕΚ, «για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων 

σχετικά με την εφαρμογή των κανονισμών 853/2004/ΕΚ, 854/2004/ΕΚ 

και 882/2004/ΕΚ και για την τροποποίηση των κανονισμών 853/2004/ΕΚ 

και 854/2004/ΕΚ». 

• Κανονισμός 1662/2006/ΕΚ, «για την τροποποίηση του κανονισμού 

853/2004/ΕΚ για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα 

τρόφιμα ζωικής προέλευσης». 

• Κανονισμός 1663/2006/ΕΚ, «για την τροποποίηση του κανονισμού 

854/2004/ΕΚ για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση 

των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που 

προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο». 

• Κανονισμός 1664/2006/ΕΚ, «για την τροποποίηση του κανονισμού 

2074/2005/ΕΚ σχετικά με μέτρα εφαρμογής για ορισμένα προϊόντα 

ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο 

και για την κατάργηση ορισμένων μέτρων εφαρμογής». 

• Κανονισμός 1665/2006/ΕΚ, «για την τροποποίηση του κανονισμού 

2075/2005/ΕΚ για τη θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με τους 

επίσημους ελέγχους για ανίχνευση Trichinella στο κρέας». 

• Κανονισμός 1666/2006/ΕΚ, «για την τροποποίηση του κανονισμού 

2076/2005/ΕΚ για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων σχετικά με την 

εφαρμογή των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου 853/2004/ΕΚ, 854/2004/ΕΚ και 882/2004/ΕΚ». 

• Κανονισμός 1924/2006/ΕΚ, «σχετικά με τους ισχυρισμούς επί θεμάτων 

διατροφής και υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα». 

• Κανονισμός 1441/2007/ΕΚ, «για την τροποποίηση του κανονισμού 

2073/2005/ΕΚ περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα». 
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1.3 Επιχειρήσεις Τροφίμων 

 

Τα τρόφιμα παράγονται, παρασκευάζονται, μεταποιούνται, συσκευάζονται, 

αποθηκεύονται, μεταφέρονται, διανέμονται, διακινούνται προσφέρονται ή διατίθενται 

προς πώληση από τις επιχειρήσεις τροφίμων. Ως «επιχείρηση τροφίμων» νοείται κάθε 

επιχείρηση κερδοσκοπική ή μη, δημόσια ή ιδιωτική, η οποία ασκεί οποιαδήποτε από 

τις δραστηριότητες που συνδέονται με οιοδήποτε στάδιο της παραγωγής, 

μεταποίησης και διανομής των τροφίμων.  

Οι επιχειρήσεις τροφίμων θα πρέπει να είναι σε θέση να εγγυηθούν ότι τα 

προϊόντα που παράγουν είναι ασφαλή, συνεπώς πρέπει να έχουν και την πρωταρχική 

νομική ευθύνη για τη διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων. Η λειτουργία τους 

πρέπει να είναι νόμιμη και να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις σχετικά με την 

αδειοδότησή τους, την έγκριση των εγκαταστάσεων τους και την τήρηση των 

υποχρεώσεων που απορρέουν από την κοινοτική και την εθνική νομοθεσία. 

Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων πρέπει να έχουν άδεια λειτουργίας η οποία 

χορηγείται είτε από τους Δήμους είτε από τις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις 

(Περιφερειακές Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ή Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων).  

Οι εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 

853/2004/ΕΚ, υποβάλλουν αίτηση καταχώρησης στις αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές 

της περιοχής τους, ακολουθεί αυτοψία από δύο τουλάχιστον επισήμους Κτηνιάτρους,  

οι οποίοι στη συνέχεια γνωμοδοτούν ως προς τη συμμόρφωση στις απαιτήσεις των 

Κανονισμών 852/2004/ΕΚ και 853/2004/ΕΚ καθώς και άλλες σχετικές απαιτήσεις 

της νομοθεσίας περί τροφίμων. Με απόφαση του Προϊσταμένου της Κτηνιατρικής 

Αρχής, καταχωρείται η εγκατάσταση και λαμβάνει αριθμό καταχώρησης. Κάθε 

υπόχρεη για έγκριση εγκατάσταση του άρθρου 3 παράγραφος 2 του Προεδρικού 

Διατάγματος 79/2007 υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας ίδρυσης στην αρμόδια 

Κτηνιατρική Αρχή της Περιφέρειας που βρίσκεται. Η αίτηση εξετάζεται από τριμελή 

επιτροπή την οποία αποτελούν επίσημοι Κτηνίατροι με καθήκοντα στη δημόσια 

υγεία, στην υγεία των ζώων και στην καλή διαβίωση των ζώων. Η άδεια ίδρυσης 

χορηγείται από τον Αντιπεριφερειάρχη της τοπικής Περιφερειακής Ενότητας και 

γνωστοποιείται στην Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας (ΚΔΥ) του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Μετά τη χορήγηση της άδειας 

ίδρυσης, την ολοκλήρωση της κατασκευής της μονάδας και την εγκατάσταση του 

εξοπλισμού, υποβάλλεται στην αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή της Περιφέρειας που 
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βρίσκεται, αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας, η οποία εξετάζεται από την 

παραπάνω τριμελή επιτροπή που γνωμοδοτεί στον Αντιπεριφερειάρχη της τοπικής 

Περιφερειακής Ενότητας, ο οποίος εκδίδει απόφαση περί χορηγήσεως ή μη άδειας 

λειτουργίας. Η χορηγούμενη άδεια λειτουργίας αφορά πάντοτε συγκεκριμένες 

δραστηριότητες. Μετά το πέρας της διαδικασίας η αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή της 

Περιφέρειας υποβάλλει το φάκελο της αίτησης και την απόφαση άδειας λειτουργίας 

στην Διεύθυνση ΚΔΥ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία 

γνωμοδοτεί για την χορήγηση αριθμού έγκρισης των εγκαταστάσεων στη Γενική 

Διεύθυνση Κτηνιατρικής από όπου τελικά δίδεται ο αριθμός έγκρισης . Αριθμός  

έγκρισης για επιχειρήσεις τροφίμων χορηγείται και από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου 

Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.). 

 

 

1.4 Επίσημοι Έλεγχοι 

 

Εκτός από τους αυτοελέγχους που διενεργούν οι ίδιες οι επιχειρήσεις τροφίμων 

στα πλαίσια του συστήματος HACCP, υπάρχουν και οι επίσημοι έλεγχοι από τις 

αρμόδιες κρατικές αρχές.  Σύμφωνα με τον κανονισμό 882/2004/ΕΚ, «επίσημος 

έλεγχος»  είναι «κάθε μορφή ελέγχου που πραγματοποιεί η αρμόδια αρχή ή η 

Κοινότητα για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί 

ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες περί υγείας και καλής διαβίωσης 

των ζώων» και «αρμόδια αρχή» είναι «η κεντρική αρχή κράτους μέλους, η οποία 

είναι αρμόδια για την οργάνωση επισήμων ελέγχων, ή οποιαδήποτε άλλη αρχή στην 

οποία έχει μεταβιβαστεί αυτή η αρμοδιότητα». 

Σε κεντρικό επίπεδο, αρμόδιες αρχές για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων, είναι το Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων και ο Ε.Φ.Ε.Τ.. Σε περιφερειακό επίπεδο, αρμόδιες αρχές 

είναι οι Περιφερειακές Διευθύνσεις του Ε.Φ.Ε.Τ., οι  Περιφερειακές Κτηνιατρικές 

Υπηρεσίες και οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των 

Περιφερειακών Ενοτήτων. Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση των 

Πολυετών Ολοκληρωμένων Εθνικών Σχεδίων Ελέγχων (ΠΟΕΣΕ), καθώς και την 

παρακολούθηση, επιτήρηση και αξιολόγηση της εφαρμογής τους, ενώ οι 

Κτηνιατρικές Αρχές συμμετέχουν στην επεξεργασία και υλοποίησή τους σύμφωνα με 

τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Οι επίσημοι έλεγχοι διενεργούνται σε οποιοδήποτε από τα στάδια παραγωγής, 

μεταποίησης και διανομής τροφίμων, συνήθως αιφνιδιαστικά αλλά και κατόπιν 

προειδοποίησης του υπεύθυνου της επιχείρησης όταν αυτό απαιτείται. Οι τακτικοί 

επίσημοι έλεγχοι διενεργούνται τουλάχιστον μία φορά το έτος, η συχνότητα όμως 

μπορεί να μεταβληθεί και εξαρτάται από την κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων 

τροφίμων  με βάση την αξιολόγηση του κινδύνου των τροφίμων που παράγονται από 

αυτές, την επίδοση και τη συμμόρφωσή τους προς τους κανόνες που διέπουν τα 

τρόφιμα και τη συμμόρφωση ή μη μιας επιχείρησης τροφίμων προς τα ενδεδειγμένα 

διορθωτικά μέτρα (ΠΔ 79/2007). 

Μετά από κάθε έλεγχο συντάσσεται έκθεση η οποία κοινοποιείται στην 

ελεγχόμενη επιχείρηση ή σε αντιπρόσωπό της με αποδεικτικό παραλαβής. Σε 

περίπτωση άρνησης ή παρακώλησης επίσημου ελέγχου ή σε περίπτωση που 

διαπιστωθούν παραβάσεις όπως μη εφαρμογή συστήματος HACCP, μη εφαρμογή 

συστήματος ανιχνευσιμότητας, μη τήρηση των όρων έγκρισης εγκατάστασης, 

διάθεση στην αγορά μη ασφαλών τροφίμων, μη συμμόρφωση προς γνωστοποιηθέντα 

ενδεδειγμένα μέτρα, επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις. Αυτές μπορεί να είναι 

χρηματικά πρόστιμα, ανάκληση ή αφαίρεση άδειας λειτουργίας της επιχείρησης, 

προσωρινή αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης, κατάσχεση μη ασφαλών τροφίμων 

(ακατάλληλα προς βρώση ή επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία) ή δέσμευση μη 

κανονικών τροφίμων (νοθευμένα, τρόφιμα με παραπλανητικές ενδείξεις, τρόφιμα 

χωρίς ενδείξεις στα ελληνικά, κλπ), απόσυρση ή ανάκληση τροφίμων. Η επιχείρηση 

τροφίμων στην οποία επιβάλλεται διοικητική κύρωση, μπορεί να υποβάλλει ένσταση 

σε σχέση με το ύψος του χρηματικού προστίμου που της έχει επιβληθεί, εντός δύο 

ημερών. 

Ποινικές κυρώσεις για τα τρόφιμα προβλέπονται στο Νόμο 2741/1999 καθώς και 

σε διατάξεις του Ποινικού Κώδικα. 

 

1.5 Ερευνητικά ερωτήματα-Σκοπός-Στόχοι της έρευνας 

 

Η παρούσα έρευνα επιδιώκει να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα: 

• Ποια είναι η μικροβιολογική εικόνα του περιβάλλοντος παραγωγής και 

των τυριών τυρογάλακτος, καθώς και των προϊόντων που 

παρασκευάζονται από αυτά σε επίπεδο τυροκομείων και μεταποιητικών 

επιχειρήσεων της Κρήτης; 
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• Ποιος είναι ο βαθμός προσαρμογής των επιχειρήσεων αυτών στους 

Ευρωπαϊκούς κανονισμούς που διέπουν την ασφάλεια και την υγιεινή των 

τροφίμων; 

• Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου κατά την παραγωγή των 

παραδοσιακών κρητικών τυριών τυρογάλακτος που μπορεί να 

αποτελέσουν απειλή για τη δημόσια υγεία;  

• Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου κατά την μεταποίηση τυριών 

τυρογάλακτος σε επιχειρήσεις που παρασκευάζουν προϊόντα από τυριά 

τυρογάλακτος στην Κρήτη, που μπορεί να αποτελέσουν απειλή για τη 

δημόσια υγεία;  

• Ποια είναι τα σημεία της παραγωγικής διαδικασίας όπου πρέπει να γίνει 

παρέμβαση ώστε να παράγονται ασφαλή τρόφιμα σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας; 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί η μικροβιολογική εικόνα 

των διαδικασιών παραγωγής και των τελικών προϊόντων τυρογάλακτος σε οκτώ 

τυροκομεία και δυο μεταποιητικές επιχειρήσεις τροφίμων στην Κρήτη. 

Το αντικείμενο της έρευνας αυτής παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους 

εξής λόγους: 

• Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται έξαρση τροφογενών λοιμώξεων, 

κυρίως λιστεριώσεων, που οφείλονται στην κατανάλωση μαλακών 

τυριών. 

• Τα τυριά τυρογάλακτος παράγονται παραδοσιακά στην Κρήτη για πολλές 

δεκαετίες, συνδέονται άμεσα με την τοπική οικονομία και αποτελούν 

βασικό συστατικό της διατροφής των Κρητικών. 

• Οι επίσημοι έλεγχοι από τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας είναι 

ανεπαρκείς. 

• Πολλές  επιχειρήσεις  που παράγουν ή μεταποιούν τυριά τυρογάλακτος 

δεν συμμορφώνονται προς την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (μη εφαρμογή 

συστήματος HACCP). 

• Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν στατιστικά αξιοποιήσιμα στοιχεία 

καταγραφής της μικροβιολογικής εικόνας προϊόντων, τα οποία θα 

στηρίζουν την παραγωγή αλλά και τη διακίνηση ασφαλών τροφίμων 

στους καταναλωτές. 

Στους στόχους της έρευνας περιλαμβάνονται: 
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α)  Η εκτίμηση και καταγραφή των μικροβιολογικών παραμέτρων που επηρεάζουν 

την μικροβιολογική ασφάλεια των τυριών τυρογάλακτος σύμφωνα με τους 

Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς  2073/2005/ΕΚ και 1441/2007/ΕΚ. 

β) Ο εντοπισμός προβλημάτων προσαρμογής των επιχειρήσεων παραγωγής και 

μεταποίησης τυριών τυρογάλακτος στους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς 178/2002/ΕΚ 

και 852/2005/ΕΚ. 

γ)  Ο εντοπισμός των κρίσιμων σημείων ελέγχου κατά τις διαδικασίες παραγωγής 

και μεταποίησης τυριών τυρογάλακτος, που μπορούν να οδηγήσουν σε επιμόλυνση 

των προϊόντων,  με πιθανό κίνδυνο για την υγεία του τελικού καταναλωτή. 

δ) Η πρόταση μέτρων βελτίωσης της παραγωγικής διαδικασίας ώστε να 

εξασφαλιστεί η παραγωγή ασφαλών τροφίμων και τελικά να προστατευθεί η υγεία 

του καταναλωτή. 

 

 

 

2.  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 

2.1.  Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της έρευνας 

 

Η παρούσα έρευνα διεξήχθη σε επτά τυροκομεία του Νομού Χανίων, ένα 

τυροκομείο του Νομού Ρεθύμνης και δυο μεταποιητικές επιχειρήσεις προϊόντων 

τυρογάλακτος  του Νομού  Ηρακλείου, από το Νοέμβριο του 2007 έως και το Μάιο 

του 2011, στα πλαίσια των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου 

Βακτηριολογίας, Παρασιτολογίας, Ζωονόσων και Γεωγραφικής Ιατρικής του 

Τµήµατος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης.  Βασικός φορέας συλλογής, 

επιδημιολογικής καταγραφής και ερμηνείας των στοιχείων μετά τη διεξαγωγή των 

δειγματοληψιών ήταν η Μονάδα Μικροβιολογίας Τροφίµων, Υδάτων και 

Περιβάλλοντος του παραπάνω εργαστηρίου, όπου υπεύθυνη είναι η Λέκτορας 

Μικροβιολογίας του Τµήµατος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, κ Ψαρουλάκη 

Άννα, με την ιδιότητα της επιστημονικής υπευθύνου του ερευνητικού προγράμματος 

ΕΛΚΕ/ΠΚ/ΚΑ 2980 «Μικροβιολογική εικόνα διαδικασιών παραγωγής και τελικών 

προϊόντων τυρογάλακτος». 
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2.2.  Αντικείμενα της μελέτης 

 

   2.2.1.  Χαρακτηριστικά 

 

      Αντικείμενα της µελέτης αποτέλεσαν επτά τυροκομεία του Νομού Χανίων, 

ένα τυροκομείο με έδρα το Νομό Ρεθύμνου και δύο μεταποιητικές επιχειρήσεις 

προϊόντων τυρογάλακτος με έδρα το Νομό Ηρακλείου. Οι συγκεκριμένες 

επιχειρήσεις τροφίμων (εκτός του τυροκομείου στο Νομό Ρεθύμνης) συνεργάζονται 

με το ερευνητικό πρόγραμμα ΕΛΚΕ/ΠΚ/ΚΑ 2980 «Μικροβιολογική εικόνα 

διαδικασιών παραγωγής και τελικών προϊόντων τυρογάλακτος» του Ειδικού 

Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Τµήµατος Ιατρικής του 

Πανεπιστημίου Κρήτης, στα πλαίσια επιτήρησης της αποτελεσματικής εφαρμογής 

Συστήματος Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (Hazard Analysis 

and Critical Control Point - σύστημα HACCP) στις παραγωγικές διαδικασίες τους. 

Από εξειδικευμένο προσωπικό του εργαστηρίου πραγματοποιήθηκαν 

δειγματοληψίες από τυριά τυρογάλακτος και προϊόντα με βάση τα τυριά 

τυρογάλακτος, που παρασκεύαζε κάθε επιχείρηση. Μετά την κάθε δειγματοληψία, 

ακολουθούσε μεταφορά στο εργαστήριο και μικροβιολογικός έλεγχος των 

τροφίµων για την ύπαρξη αλλοιογόνων και ευκαιριακά παθογόνων 

κολοβακτηριοειδών, κολοβακτηριδίου του εντέρου (Εscherichia coli), 

Staphylococcus spp, Staphylococcus aureus, Listeria spp, Listeria monocytogenes 

και  Salmonella spp. Ο συνολικός αριθμός δειγμάτων περιβάλλοντος ανήλθε στα 394 

και ο αριθμός των  δειγμάτων τροφίμων στα 638. 

 

2.2.2.  Ανάλυση των κρίσιµων σηµείων ελέγχου  

 

 H παραγωγή  ασφαλών  τροφίµων είναι ο  πρωταρχικός σκοπός των 

επιχειρήσεων τροφίμων. Για την επίτευξή του απαιτείται η καθιέρωση σαφούς 

πολιτικής, που να προσδιορίζει το σύνολο των απαραίτητων ελέγχων σε κάθε 

τµήµα της παραγωγικής διαδικασίας, να επισημαίνει στους υπεύθυνους του κάθε 

τµήµατος τα κρίσιµα σηµεία ελέγχου και να προτείνει αποτελεσματικές μεθόδους 

για την παρακολούθησή τους. Το πρόγραµµα διασφάλισης της ασφάλειας για τα 

τυριά τυρογάλακτος πρέπει να επικεντρώνεται στην αναγνώριση των κινδύνων που 

προκύπτουν από επιμολύνσεις στα διάφορα στάδια παραγωγής. Οι επιμολύνσεις 
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αυτές μπορεί να προέρχονται από ατελή καθαρισμό  σκευών,  επιφανειών, μολυσμένο 

γάλα, μολυσμένο αλάτι και κακούς χειρισμούς του προσωπικού. Επίσης, η υψηλή 

θερμοκρασία κατά τη συντήρηση υπό ψύξη των προϊόντων μπορεί να οδηγήσει σε 

πολλαπλασιασμό μικροοργανισμών. Το προσωπικό πρέπει να εκπαιδεύεται στον 

ασφαλή χειρισμό των τροφίμων, να γίνονται συνεχείς έλεγχοι σε όλα τα στάδια της 

παραγωγής και να ενημερώνεται εγκαίρως ο υπεύθυνος της επιχείρησης ώστε να 

λαμβάνονται άμεσα μέτρα αντιμετώπισης των προβλημάτων που είναι δυνατόν να 

προκύψουν. 

Παρακάτω περιγράφεται η τεχνολογία παρασκευής τριών παραδοσιακών 

κρητικών τυριών τυρογάλακτος, της ξινομυζήθρας, της γλυκιάς μυζήθρας και του 

ξηρού ανθότυρου. Ακολούθως παρατίθενται τα αντίστοιχα διαγράμματα ροής με τα 

κρίσιμα σημεία ελέγχου (CCPs). 

 

(α) Ξινομυζήθρα Κρήτης  

 

Η ξινομυζήθρα είναι τυρί τυρογάλακτος Προστατευόμενης Ονομασίας 

Προέλευσης (ΠΟΠ), που παράγεται παραδοσιακά στην Κρήτη (διοικητικά όρια των 

Νομών Χανίων, Ρεθύμνης, Ηρακλείου και Λασιθίου) από γάλα πρόβειο ή γίδινο ή 

μίγμα αυτών των δύο. Είναι μαλακό τυρί άμορφου σχήματος, χωρίς επιδερμίδα και 

οπές, λευκού ή υπόλευκου χρώματος με ξινή έως υπόγλυκη γεύση και κοκκώδη έως 

αλοιφώδη υφή, έχει μέγιστη υγρασία 55% κατά βάρος και ελάχιστη 

λιποπεριεκτικότητα 45% επί ξηρής ουσίας. Το τυρόγαλο που προορίζεται για την 

παρασκευή ξινομυζήθρας προέρχεται από την παρασκευή κρητικής γραβιέρας και 

κεφαλοτυριού. 

Η τεχνολογία παραγωγής του έχει ως εξής: Το τυρόγαλο σε πρώτη φάση 

διηθείται για να απομακρυνθούν τυχόν κόκκοι πήγματος και υπόκειται σε θέρμανση 

με συνεχή ανάδευση στους 92οC εντός 30 λεπτών. Όταν η θερμοκρασία φτάσει στους 

68-70οC προστίθεται συνήθως μικρή ποσότητα έως 15% κατά βάρος πλήρες πρόβειο 

ή γίδινο γάλα (πρόσγαλα). Η θέρμανση του τυρογάλακτος γίνεται υπό συνεχή 

ανάδευση μέχρι τη θερμοκρασία των 80οC οπότε εμφανίζονται νιφάδες πήγματος. 

Στο σημείο αυτό επιταχύνεται ο ρυθμός θέρμανσης μέχρι τη θερμοκρασία των 92οC, 

ενώ παράλληλα επιβραδύνεται πολύ ο ρυθμός ανάδευσης μέχρι πλήρους παύσης. Στις 

συνθήκες αυτές, από την αλλοδομή των πρωτεϊνών, δημιουργείται ένα παχύ στρώμα 

πήγματος στην επιφάνεια του θερμού τυρογάλακτος το οποίο  παραμένει σε ακινησία 

επί 30 λεπτά και κατόπιν μεταφέρεται σε καλούπια για στράγγιση επί 3 έως 5 ώρες. 
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Προστίθεται αλάτι (βρώσιμο χλωριούχο νάτριο) 1,5-2% κατά βάρος, αναμιγνύεται 

προσεκτικά για να αποκτήσει ομοιογενή σύσταση και τοποθετείται σε υφασμάτινους 

σάκους. Ακολουθεί πίεση για μία εβδομάδα ώστε να αυξηθεί η οξύτητά του και να 

αποκτήσει υπόξινη έως όξινη γεύση. Το πιεσμένο πήγμα  τοποθετείται σε βαρέλια με 

πολλή προσοχή, κατά τρόπο ώστε να μην υπάρχουν κενά στη μάζα του και 

μεταφέρεται σε θαλάμους θερμοκρασίας μικρότερης των 10οC όπου ωριμάζει για 2 

τουλάχιστον μήνες και μετά διατίθεται στο εμπόριο. Κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης 

τα βαρέλια τοποθετούνται ανεστραμμένα στο χώρο ωριμάνσεως με χαλαρά 

προσαρμοσμένο το κάλυμμά  τους ώστε να μπορεί να απομακρυνθεί η τυχόν 

αποβαλλόμενη υγρασία. Στο τυρί απαγορεύεται η προσθήκη χρωστικών, 

συντηρητικών και  αντιβιοτικών ουσιών. 

Παρακάτω παρατίθεται το διάγραμμα ροής της παραγωγής ξινομυζήθρας, καθώς 

και τα κρίσιμα σημεία ελέγχου. 
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Διάγραμμα ροής ξινομυζήθρας 

 

 

 CCP1  
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ 

ΣΤΑ ΚΑΖΑΝΙΑ ΤΗΣ 
ΞΙΝΟΜΥΖΗΘΡΑΣ  

 

             CCP2 

 ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΟ 
ΚΑΖΑΝΙ ΕΝΑΡΞΗ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ   ΣΥΝΕΧΗΣ 
ΑΝΑΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ  ΓΑΛΑΚΤΟΣ  
15%  κ.β. στους 68‐70οC   

 

  

 CCP3 
ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ            

(στους 800C)  ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (μέχρι 920C) 

 

 

 

  

 ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΗΓΜΑΤΟΣ 
ΠΑΡΑΜΟΝΗ 30min ΣΤΟ ΚΑΖΑΝΙ  

 

  
 CCP4 

  
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΚΑΛΟΥΠΙΑ 

ΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΑΛΑΤΙΣΗ 
  

  

    CCP5 

  
ΠΙΕΣΗ‐ΑΥΞΗΣΗ ΟΞΥΤΗΤΑΣ 

  

 

  CCP6 

 

  

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΒΑΡΕΛΙΑ 
ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΥΠΟ ΨΥΞΗ 
(<100C)         2 ΜΗΝΕΣ 

 

 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ 
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(β) Γλυκιά Μυζήθρα και Ξερός Ανθότυρος Κρήτης 

 

Η γλυκιά μυζήθρα και ο ξερός ανθότυρος Κρήτης παράγονται από τυρόγαλο που 

προέρχεται αποκλειστικά  από αιγοπρόβειο γάλα που χρησιμοποιείται για την 

τυροκόμηση γραβιέρας ή κεφαλοτυριού. Η τεχνολογία παρασκευής τους είναι η ίδια 

μέχρι το στάδιο της στράγγισης του τυροπήγματος, αφού ο ξερός ανθότυρος 

προέρχεται από την ξήρανση της μυζήθρας. 

Η γλυκιά μυζήθρα είναι μαλακό τυρί χρώματος λευκού έως υπόλευκου με 

συμπαγή μάζα χωρίς οπές, υπόγλυκη ευχάριστη γεύση και ευχάριστο άρωμα, έχει 

μέγιστη υγρασία έως 70% και λιποπεριεκτικότητα πάνω από 65% επί ξηρής ουσίας, 

τα δε τυροτεμάχιά της έχουν σχήμα κώλουρου κώνου.   

Ο ξερός ανθότυρος είναι σκληρό τυρί χρώματος υπόφαιου, με συμπαγή μάζα 

χωρίς οπές, αλμυρή έντονη γεύση, η μέγιστη υγρασία του φτάνει έως 40% κατά 

βάρος και η λιποπεριεκτικότητά του από 55% έως 65% επί ξηρής ουσίας. 

Η τεχνολογία παρασκευής των παραπάνω τυριών έχει ως εξής: Το τυρόγαλο 

διηθείται και μεταφέρεται στα καζάνια της μυζήθρας όπου αρχίζει να θερμαίνεται 

αργά και να αναδεύεται. Μετά από 45 λεπτά όταν η θερμοκρασία φτάσει στους 65οC 

προστίθεται γάλα (πρόσγαλα) 10-15% κατά βάρος, καθώς και αλάτι (βρώσιμο 

χλωριούχο νάτριο) 1% κατά βάρος. Η ανάδευση σταματά στους 72οC οπότε 

εμφανίζεται στην επιφάνεια το τυρόπηγμα. Διακόπτεται η θέρμανση και ακολουθεί η 

εξαγωγή του τυροπήγματος στους 85οC περίπου. Κατόπιν τοποθετείται  στα 

καλούπια, αποθηκεύεται και στραγγίζεται  υπό ψύξη για 24 ώρες. Τα τυροτεμάχια 

που πρόκειται να διατεθούν στο εμπόριο ως νωπή μυζήθρα, συσκευάζονται, 

αποθηκεύονται και μεταφέρονται για πώληση. Όσα προορίζονται να γίνουν ξερός 

ανθότυρος, μετά το πρώτο εικοσιτετράωρο από την παρασκευή τους αλατίζονται με 

ψιλό καθαρό αλάτι σε όλες τους τις επιφάνειες. Το αλάτισμα αυτό επαναλαμβάνεται 

άλλη μια φορά μετά από άλλες 24 ώρες. Σε 48 ώρες από το τέλος του αλατίσματος οι 

τυροκεφαλές αναρτώνται με δίκτυα σε κλιματιζόμενους θαλάμους θερμοκρασίας 

20οC και σχετικής υγρασίας 60%. Η ωρίμανση του ανθότυρου διαρκεί έναν έως τρεις 

μήνες και κατά το χρόνο αυτό θα πρέπει οι τυροκεφαλές να καθαρίζονται περιοδικά 

από τις μούχλες που συνήθως αναπτύσσονται στην επιφάνειά τους. Μετά το τέλος της 

ωρίμανσης ακολουθεί συσκευασία και πώληση του ανθότυρου. 

Τα παραπάνω περιγράφονται συνοπτικά από το ακόλουθο διάγραμμα ροής, από 

τυροκομείο που παράγει γλυκιά μυζήθρα και ξερό ανθότυρο. 
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Διάγραμμα ροής γλυκιάς μυζήθρας και ξερού ανθότυρου 

 

 CCP1  

                                                                                               CCP3 

 

                CCP2                        

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ 
ΣΤΑ ΚΑΖΑΝΙΑ ΤΗΣ ΜΥΖΗΘΡΑΣ 

              
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ  
15%  κ.β. στους 65οC  ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΚΑΖΑΝΙ ΕΝΑΡΞΗ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ   ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΝΑΔΕΥΣΗ 
ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ   720 C 

 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΛΑΤΙΟΥ    
 

 

  

 CCP4 

  

  CCP5 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΥΡΟΠΗΓΜΑΤΟΣ 

(περίπου 85 0 C) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΣΤΑ ΚΑΛΟΥΠΙΑ 

 

  

 CCP6 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ‐ΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΥΠΟ 
ΨΥΞΗ 

 

 

    CCP7 

  

  

 CCP8 

      

 

  

 

 

 

 

 

  

ΨΥΞΗ ΓΙΑ 
24 ΩΡΕΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ‐
ΞΗΡΑΝΣΗ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ 
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(γ) Κρίσιμα σημεία ελέγχου (CCPs) 

 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω διαγράμματα ροής, τα κρίσιμα σημεία 

ελέγχου για την πρόληψη μικροβιολογικού κινδύνου, είναι κοινά και για τα τρία 

κρητικά τυριά τυρογάλακτος μέχρι το στάδιο της μεταφοράς του τυροπήγματος στα 

καλούπια και της πρώτης στράγγισης. Από εκεί και πέρα διαφοροποιούνται ανάλογα 

με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της τεχνολογίας παρασκευής κάθε τυριού. Ανά στάδιο 

παραγωγής, πρέπει να παρακολουθούνται τα εξής κρίσιμα σημεία ελέγχου: 

 

1. Μεταφορά τυρογάλακτος στα καζάνια  

Στο στάδιο αυτό, το τυρόγαλο κατά τη μεταφορά του από τη δεξαμενή 

αποθήκευσης στο καζάνι, μπορεί να μολυνθεί από το περιβάλλον ή το προσωπικό 

όπως  και από το ατελώς καθαρισμένο καζάνι. Επίσης όταν η θερμοκρασία στη 

δεξαμενή αποθήκευσης του τυρογάλακτος (πριν την τυροκόμηση) υπερβεί τους 20οC, 

υπάρχει ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός μικροβίων με συνέπεια την αύξηση της 

οξύτητας και την αλλοίωσή του. Είναι λοιπόν απαραίτητο να τηρούνται αυστηρά οι 

κανόνες υγιεινής εκ μέρους του προσωπικού, να εφαρμόζονται οι οδηγίες 

καθαρισμού και να γίνεται έλεγχος της θερμοκρασίας συντήρησης και της οξύτητας 

του τυρογάλακτος σε καθημερινή βάση. 

 

2. Έναρξη θέρμανσης-παραμονή στα καζάνια  

Σε αυτή τη φάση μπορεί να συμβεί και πάλι  επιμόλυνση του τυρογάλακτος από το 

περιβάλλον αλλά υπάρχει και η πιθανότητα ατελούς θέρμανσης εξαιτίας κακής 

λειτουργίας του τυρολέβητα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει τεχνολογικά προβλήματα 

κατά την παρασκευή του προϊόντος και να οδηγήσει σε υπέρμετρο πολλαπλασιασμό 

αλλοιογόνων ή και επικίνδυνων μικροοργανισμών. Γι αυτό το λόγο πρέπει να γίνεται 

συνεχής έλεγχος της θερμοκρασίας του τυρογάλακτος. 

 

3. Προσθήκη γάλακτος (πρόσγαλα)-αλατιού  

Επιμολύνσεις μπορεί να συμβούν από μη παστεριωμένο ή μολυσμένο πρόσγαλα, 

από μολυσμένο αλάτι, από το περιβάλλον και από χειρισμούς του προσωπικού. Το 

γάλα που προστίθεται πρέπει να είναι παστεριωμένο και φιλτραρισμένο και το αλάτι 

καλής ποιότητας. Συνιστάται καθημερινός έλεγχος φιλτραρίσματος του γάλακτος, 

έλεγχος κάθε παρτίδας αλατιού και καλή συντήρησή του σε υγιεινές συνθήκες. 
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4.  Εξαγωγή τυροπήγματος-τοποθέτηση στα καλούπια 

  Αυτό το στάδιο είναι ιδιαιτέρως κρίσιμο διότι ο κίνδυνος επιμολύνσεων είναι 

πολύ μεγάλος, τόσο από το προσωπικό και το περιβάλλον όσο και από τα καλούπια, 

που αποτελούν βασική πηγή μικροβιακού κινδύνου. Ο ατελής καθαρισμός τους έχει 

ως συνέπεια την ανάπτυξη μικροβίων που στη συνέχεια επιμολύνουν το θερμικά 

επεξεργασμένο προϊόν και μπορεί να προκαλέσουν αλλοίωση στα οργανοληπτικά του 

χαρακτηριστικά, αλλά και να απειλήσουν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό την 

υγεία  του τελικού καταναλωτή. Για αυτό απαιτείται καθημερινός και αυστηρός 

έλεγχος του καθαρισμού των σκευών και της  τήρησης των κανόνων υγιεινής από το 

προσωπικό. 

 

5. Αποθήκευση-στράγγιση υπό ψύξη 

       Τα προϊόντα μπορεί να επιμολυνθούν από το περιβάλλον (π.χ. ρυπαρές 

επιφάνειες ψυκτικού θαλάμου) και από το προσωπικό (μη τήρηση οδηγιών υγιεινής). 

Επίσης υψηλές θερμοκρασίες συντήρησης οδηγούν στην ανάπτυξη μικροβίων με 

αποτέλεσμα την αλλοίωση των τυριών και την πιθανότητα πρόκλησης βλάβης στην 

υγεία του τελικού καταναλωτή. Οι ψυκτικοί θάλαμοι θα πρέπει να διατηρούνται 

καθαροί και να ελέγχεται συνεχώς η θερμοκρασία τους από καταγραφικά 

θερμόμετρα. 

 

6. Ψύξη για 24 ώρες (γλυκιά μυζήθρα) 

       Σε αυτό  το στάδιο παραγωγής της γλυκιάς μυζήθρας   ισχύουν ακριβώς όσα 

αναφέρθηκαν  παραπάνω με ιδιαίτερη έμφαση στην αυστηρή τήρηση της 

θερμοκρασίας συντήρησης. 

 

7. Αποθήκευση-ξήρανση (ξερός ανθότυρος) 

       Ο ξερός ανθότυρος, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αφήνεται να ωριμάσει σε 

κλιματιζόμενους θαλάμους για έναν έως τρεις μήνες. Λανθασμένη θερμοκρασία και 

υγρασία κατά την αποθήκευσή του, έχει ως αποτέλεσμα ατελή ζύμωση του 

προϊόντος, που με τη σειρά της μπορεί να οδηγήσει σε υψηλό αριθμό αλλοιογόνων 

και παθογόνων μικροοργανισμών. Ακατάλληλοι και ρυπαροί χώροι ωρίμανσης 

αυξάνουν περισσότερο το  μικροβιολογικό κίνδυνο. Για αυτούς τους λόγους οι 

θάλαμοι ωρίμανσης θα πρέπει να ελέγχονται καθημερινά ως προς τη θερμοκρασία, 

την υγρασία και την υγιεινή τους. Επιπλέον επιβάλλεται καθημερινός μακροσκοπικός 

και οργανοληπτικός έλεγχος των ανθότυρων για να εξασφαλιστεί η ομαλή πορεία της 
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ωρίμανσης. Σε κάθε παρτίδα τυριών πρέπει να γίνεται έλεγχος για ολικά 

κολοβακτηριοειδή, Εscherichia coli  και παθογόνα, καθώς και χημικός έλεγχος. 

 

 

2.3. Μέθοδοι αποτίµησης μικροβιολογικής εικόνας των δειγμάτων 

διαδικασιών παραγωγής και τυριών τυρογάλακτος σε τυροκομεία και 

μεταποιητικές επιχειρήσεις τροφίμων  

 

2.3.1. ∆ειγµατοληψία 

 

Επειδή τα εργαστηριακά αποτελέσµατα και η ερμηνεία τους είναι έγκυρα µόνο 

όταν εξετάζονται τα κατάλληλα δείγµατα, βάσει οργανωμένου πλάνου 

επιβεβαιωτικών εργαστηριακών ελέγχων, πρώτη προτεραιότητα για µια σωστή 

µικροβιολογική εξέταση οποιουδήποτε τροφίµου είναι η ύπαρξη του κατάλληλου 

δείγµατος και των ορθών συνθηκών δειγματοληψίας (συλλογή, µεταφορά στο 

εργαστήριο σε θερμοκρασία <40C, προετοιμασία για την εξέταση). Τα σηµεία λοιπόν 

που προσπαθήσαµε να προσέξουµε κατά τη δειγµατοληψία, µέχρι τα δείγµατα να 

φτάσουν στον χώρο του Εργαστηρίου, ήταν: 

-  Τα δείγματα να είναι αντιπροσωπευτικά των διαδικασιών παραγωγής και των 

τροφίμων (πρώτες ύλες, ενδιάμεσα και τελικά προϊόντα). 

-  Να είναι μακροσκοπικά τα κατάλληλα για την μικροβιολογική εξέταση που 

πρέπει να γίνει. 

-  Να προστατεύονται από εξωγενείς επιµολύνσεις και ακατάλληλους 

χειρισµούς του προσωπικού, ιδίως από θερµοκρασίες χειρισμών στο εργαστήριο που 

µπορούν να µεταβάλλουν σηµαντικά τη µικροχλωρίδα του δείγματος. 

-  Το κάθε δείγµα να συνοδεύεται από ετικέτα/ έγγραφο όπου θα αναγράφονται 

ο κωδικός αριθµός δείγµατος, το είδος του δείγµατος, ο χρόνος που έλαβε χώρα η 

δειγµατοληψία, ποιος την έκανε, ο αριθμός παρτίδας (σε περίπτωση δειγματοληψίας 

κατά το στάδιο παραλαβής από προμηθευτές), στοιχεία του δειγµατισθέντος 

τροφίµου (συστατικά, θερμοκρασία) και οι αιτούµενες εξετάσεις. 
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Τα βήµατα που ακολουθήθηκαν για τη δειγματοληψία των τροφίµων, 

παρουσιάζονται παραστατικά στο παρακάτω διάγραμμα . 

 

 

Λήψη ικανής ποσότητας 
δείγματος στον υπό άσηπτες 
συνθήκες χώρο παραγωγής ή 
διάθεσης, για μικροβιολογική 
εξέταση (περίπου 100 gr) 

 
 
 
 

Μεταφορά στο 
εργαστήριο υπό 
ψύξη (θ<=4οC) 

 
 
 

Συντήρηση 
δείγματος υπό 

ψύξη (θ=0-2οC έως 
24 h) 

 
 
 
 

Ανάλογα µε το είδος του 
τροφίµου και τις 

διαδικασίες παραγωγής, 
απόφαση για τα είδη και 
τους πληθυσμούς των 
μικροοργανισμών που θα 

αναζητηθούν. 
 

 

 

 

 

 

2.3.2. Μικροβιολογικοί Δείκτες 

 

Πριν αναφερθούν  οι εργαστηριακές αναλύσεις των δειγμάτων που λήφθηκαν 

από τις πρώτες ύλες, τα ενδιάμεσα προϊόντα, τα τελικά προϊόντα και το περιβάλλον 

των τυροκομείων, θα περιγραφούν συνοπτικά οι μικροβιολογικοί δείκτες υγιεινής και 

ασφάλειας (κολοβακτηριοειδή, E. coli, Salmonella, Listeria, St. aureus) που 
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ερευνήθηκαν. Η εύρεση των παραπάνω μικροοργανισμών στα τρόφιμα συνδέεται 

συνήθως με την πρόκληση λοιμώξεων και τοξινώσεων τροφογενούς προέλευσης, 

αλλά και με αλλοίωση των παραγομένων προϊόντων. 

 

(α) Κολοβακτηριοειδή- E. Coli 

 

Η οικογένεια των εντεροβακτηριοειδών αποτελείται από διάφορα γένη, στα είδη 

των οποίων ανήκουν αρνητικά κατά Gram βακτήρια, αερόβια ή προαιρετικά 

αναερόβια, μη σπορογόνα, που έχουν την ιδιότητα να ζυμώνουν τη γλυκόζη με 

παραγωγή οξέως και αερίου. 

Τα κολοβακτηριοειδή (coliforms) συνιστούν μια ευρύτερη ομάδα της οικογένειας 

των εντεροβακτηριοειδών και μπορούν να ζυμώνουν τη λακτόζη με παραγωγή οξέως 

και αερίου. Ειδικότερα η E. coli στα τρόφιμα υποδηλώνει άμεση ή έμμεση μόλυνση 

από εντερικό περιεχόμενο ανθρώπου ή ζώου, πράγμα που καθιστά πιθανή την 

παρουσία και άλλων μικροοργανισμών εντερικής προέλευσης όπως η Salmonella, η  

Shigella, οι εντεροϊοί κλπ. Επομένως E. coli αποτελεί δείκτη της υγιεινής κατάστασης 

ενός τροφίμου. 

Στα κολοβακτηριοειδή ανήκουν τα γένη Escherichia, Enterobacter, Citrobacter,    

και  Klebsiella. Ορισμένα είδη του γένους Enterobacter και  Klebsiella 

προσαρμόζονται και επιβιώνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στο περιβάλλον, οπότε 

η ανεύρεσή τους στα τρόφιμα και ιδιαίτερα στα τρόφιμα φυτικής προέλευσης ή στο 

νερό, δεν υποδηλώνει πάντα ρύπανση από εντερικό περιεχόμενο. Αντίθετα η 

ανεύρεση εντερικής προέλευσης κολοβακτηριοειδών (faecal coliforms), υποδηλώνει 

με μεγαλύτερη πιθανότητα εντερική μόλυνση. 

Τα εντερικής προέλευσης κολοβακτηριοειδή αντιπροσωπεύονται κυρίως από την 

Escherichia coli τύπου Ι και δευτερευόντως από τους τύπους ΙΙ και ΙV του 

Enterobacter cloacae. Ορισμένα εντεροπαθογόνα στελέχη της Escherichia coli έχουν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την υγιεινή των τροφίμων, γιατί εκτός της σημασία τους ως 

δεικτών εντερικής ρύπανσης, μπορούν να προκαλέσουν τροφική λοίμωξη σοβαρής 

μορφής με έντονα συμπτώματα. Επίσης διάφοροι τοξινογόνοι ορότυποι είναι 

υπεύθυνοι για την πρόκληση λοιμώξεων και  σε άλλα όργανα και συστήματα του 

οργανισμού (ουρολοιμώξεις, σηψαιμίες, μηνιγγίτιδες, αιμολυτικό ουραιμικό σοκ, 

κ.α.). 
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(β) Salmonella 
 
 
Η Salmonella ανήκει στην οικογένεια Enterobacteriaceae,  είναι Gram αρνητικό, 

μη σπορογόνο, προαιρετικά αναερόβιο βακτήριο. Για επιδημιολογικούς λόγους 

διακρίνονται σε τρεις ομάδες: 

a) Σε αυτές που μολύνουν μόνο τον άνθρωπο (S. typhi, S paratyphi). 

b) Στους προσαρμοσμένους σε ξενιστή ορότυπους (S. galinarum, S pullorum, S 

dublin, S. abortus ovis, S abortus equi, S. choleraesuis). 

c) Στους μη προσαρμοσμένους ορότυπους, που είναι παθογόνοι για τον άνθρωπο 

και τα ζώα και στους οποίους περιλαμβάνονται οι περισσότεροι ορότυποι που 

προκαλούν τροφολοιμώξεις.    

Οι τροφογενείς σαλμονελλώσεις στον άνθρωπο χαρακτηρίζονται από διάφορα 

κλινικά σύνδρομα όπως ο τυφοειδής πυρετός, η εντοπισμένη εντεροκολίτιδα και η 

συστηματική μόλυνση από μη τυφοειδείς μικροοργανισμούς. Η κύρια οδός 

μετάδοσης της σαλμονέλλας στον άνθρωπο είναι από το στόμα (per os), ωστόσο οι 

τρόποι μετάδοσης ποικίλλουν περιπλέκοντας την ιχνηλασιμότητα και την 

αναγνώριση της οδού μόλυνσης. 

Τα τρόφιμα που παρουσιάζουν μεγαλύτερο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία είναι το 

ωμό κρέας, ο κιμάς, το ατελώς μαγειρευμένο κρέας πουλερικών, τα ωμά αυγά και τα 

προϊόντα που τα περιέχουν, το απαστερίωτο γάλα και τα προϊόντα από αυτό, καθώς 

και τα λαχανικά, οι απαστερίωτοι χυμοί και οι φύτρες λαχανικών. Εκτός από την 

παρουσία της σαλμονέλλας στα παραπάνω νωπά τρόφιμα, σημαντικό ρόλο παίζουν οι 

επιμολύνσεις εξυγιασμένων από θερμική επεξεργασία τροφίμων, εξαιτίας  μη 

τήρησης των κανόνων υγιεινής κατά το χειρισμό τους. 

 

(γ) Listeria 

 

Στο γένος Listeria ανήκουν επτά είδη: L. monocytogenes, L. ivanovii, L. seligeri, L. 

innocua, L. welshmeri, L. grayi, L. murrayi . Παθογόνα για τον άνθρωπο είναι η L. 

monocytogenes,  και η L. ivanovii. Όλα τα είδη έχουν απομονωθεί από τα τρόφιμα, το 

γάλα και τα γαλακτοκομικά.  

Το πιο τυπικό είδος που ενδιαφέρει τη δημόσια υγεία είναι η L. monocytogenes. 

Είναι Gram θετικό, αερόβιο και εκλεκτικά αναερόβιο, ψυχρότροφο, μη σπορογόνο, 

χωρίς έλυτρο, περίτριχο βακτήριο. Αναπτύσσεται σε ένα μεγάλο εύρος 

θερμοκρασιών, από 0 έως και 45οC και pH 6 έως 9. Επιβιώνει σε όξινο pH (περίπου 
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4,5) αλλά δεν αναπτύσσεται, ενώ αντέχει σε υψηλές συγκεντρώσεις χλωριούχου 

νατρίου (5-10%). Πολλαπλασιάζεται στο μη παστεριωμένο γάλα και  καταστρέφεται 

με παστερίωση στους 72οC/15sec. Η ελάχιστη ενεργότητα νερού που αντέχει είναι 

0,92. Επιζεί κατά τις διαδικασίες παραγωγής των μαλακών τυριών και σε ορισμένα 

από αυτά αναπτύσσεται, ιδίως σε τυριά που έχουν pH>5 και φέρουν επιφανειακή 

ζυμοχλωρίδα, όπως τα γαλλικά τυριά Camembert, Brie, Saint Nectaire κ.α. Δεν 

αναπτύσσεται σε σκληρά τυριά, στο γιαούρτι ούτε σε είδη τυριών με pH<4,5. 

Η  Listeria είναι ευρύτατα διαδεδομένη στη φύση. Συναντάται στο έδαφος, στα 

φυτά, στα νερά, σε φυτικές ουσίες σε αποσύνθεση,  σε αγροκτήματα, παραγωγικά 

ζώα και σε χώρους επεξεργασίας τροφίμων. Από τα ζώα μπορεί να προσβάλλει 

απευθείας τον άνθρωπο (ζωονόσος) ή να μολύνει το γάλα και μέσω αυτού τον 

άνθρωπο (τροφογενής νόσος). Το νωπό γάλα αποτελεί συχνή πηγή μόλυνσης, από 

όπου η Listeria μπορεί να μεταφερθεί στο τυρί, να επιβιώσει και να προκαλέσει 

λοίμωξη. Επιμόλυνση μπορεί να συμβεί μετά τη θερμική επεξεργασία 

γαλακτοκομικών, από μολυσμένες επιφάνειες εργασίας, μολυσμένα εργαλεία, μη 

τήρηση των κανόνων υγιεινής από τους χειριστές των τροφίμων κλπ.  Είναι ιδιαίτερα 

παθογόνος μικροοργανισμός, με ειδικό τροπισμό στα κύτταρα του Κεντρικού 

Νευρικού Συστήματος, ενώ 20-30% των περιστατικών έχουν θανατηφόρα κατάληξη. 

Σε μεγάλο βαθμό κινδυνεύουν οι έγκυες, τα νεογνά, οι υπερήλικες και τα άτομα με 

εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα. Στους υγιείς ενήλικες η λιστερίωση 

εµφανίζεται ως νόσος του ΚΝΣ (μηνιγγίτιδα, εγκεφαλίτιδα, μηνιγγοεγκεφαλίτιδα). 

Στις ευαίσθητες οµάδες προκαλεί ποικίλες συστηµατικές λοιµώξεις. Στην έγκυο 

γυναίκα εμφανίζεται ως ήπια νόσος με τη μορφή γρίπης. Έμβρυα που μολύνονται στη 

μήτρα αποβάλλονται ή γεννώνται πεθαμένα. Τα νεογέννητα που μολύνονται κατά τη 

διάρκεια του τοκετού ή αμέσως μετά, μπορεί να εκδηλώσουν μηνιγγίτιδα. 

 

(δ) Staphylococcus aureus 

 

Ο Staphylococcus aureus είναι θετικός κατά Gram κόκκος, προαιρετικά 

αναερόβιος, ακίνητος, μη σπορογόνος, θετικός στην καταλάση και αρνητικός στην 

οξειδάση. Αναπτύσσεται σε θερμοκρασίες 6-46οC με άριστη τους 37οC, ενεργό νερό 

έως 0,84 και pH από 4 έως 9,8 με άριστο γύρω στο 7. Τα στελέχη του παράγουν 10 

τύπους  εντεροτοξινών και μπορούν να προκαλέσουν τροφική τοξίνωση στον 

άνθρωπο.  

Σταφυλόκοκκοι βρίσκονται παντού, στο δέρμα των ανθρώπων και των ζώων 
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ιδιαίτερα σε λύσεις τις συνέχειάς του, στο λάρυγγα, στη μύτη, στο περιβάλλον, σε 

επιφάνειες εργασία, εργαλεία κλπ. Πηγή μόλυνσης του γάλακτος με σταφυλοκόκκους 

είναι ο μαστός των γαλακτοπαραγωγών ζώων  τον οποίον προσβάλλουν και 

προκαλούν κλινική ή υποκλινική μαστίτιδα. Από το γάλα, εάν αυτό δεν παστεριωθεί,  

περνά στα τυριά και μπορεί να προκαλέσει προβλήματα. Η παστερίωση τον 

θανατώνει όχι όμως και τις τοξίνες του που είναι θερμοάντοχες. Για να προκληθεί 

τοξίνωση από τον Staphylococcus aureus πρέπει να υπάρχουν στο τρόφιμο 

τουλάχιστον 5×105  CFU/gr. Παρόλα  αυτά, η παρουσία του ακόμα και σε μικρούς 

αριθμούς πρέπει να αντιμετωπίζεται με προσοχή γιατί μπορεί να αποτελούν υπόλοιπο 

ενός μεγάλου αριθμού, που με κάποιο τρόπο καταστράφηκε, του οποίου όμως η 

τοξίνες παραμένουν ενεργές. Επίσης η παρουσία του στα τρόφιμα αποτελεί έναν καλό 

δείκτη της υγιεινής του προσωπικού και του περιβάλλοντος. 

Οι σταφυλοκοκκικές τοξινώσεις δεν είναι συνήθως θανατηφόρες. Στα 

συμπτώματα περιλαμβάνονται έμετος, ναυτία, διάρροια, κοιλόπονος, πονοκέφαλος 

και αφυδάτωση.  

 

(ε) Μύκητες 

 

Είναι μονοκύτταροι ή πολυκύτταροι ευκαρυωτικοί μικροοργανισμοί, αερόβιοι, 

αναπτύσσονται σε pH 4-8, ενώ οι βέλτιστες θερμοκρασίες ανάπτυξής τους είναι 

μεταξύ 20-30οC (λίγοι αναπτύσσονται κάτω από 10οC και πάνω από 40οC). Είναι 

ετερότροφοι οργανισμοί για αυτό ζουν ως παράσιτα ή σαπρόφυτα. Αναπαράγονται με 

σπόρια, τα οποία αφθονούν στον αέρα, ιδιαίτερα μάλιστα όταν περιέχει πολλή σκόνη. 

Τόσο τα σπόρια όσο και οι βλαστικές μορφές καταστρέφονται στις θερμοκρασίες 

παστερίωσης.  

Εκτός από τις περιπτώσεις των τυριών που ωριμάζουν με τη βοήθεια μυκήτων, η 

παρουσία τους είναι ανεπιθύμητη γιατί αλλοιώνει την εμφάνιση και τη γεύση τους. 

Τα είδη Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus και Aspergillus nomius παράγουν 

αφλατοξίνες, οι οποίες είναι πολύ ισχυρές καρκινογόνες ουσίες. Από αυτές πιο 

ενδιαφέρουσα είναι η Β1 που μεταβολίζεται στο στομάχι των μηρυκαστικών σε 

αφλατοξίνη Μ1 η οποία περνά στο γάλα και από εκεί, κατά την τυροκόμηση, στο 

τυρόπηγμα και στο τυρόγαλο. Η τελική συγκέντρωσή της στα μαλακά και τα σκληρά 

τυριά είναι 2,5 έως 5,3 φορές υψηλότερη από αυτήν του γάλακτος. Εκτός από την Μ1 

υπάρχει περίπτωση να αναπτυχθούν στην επιφάνεια των τυριών στελέχη που 

παράγουν αφλατοξίνη Β1, η οποία διαχέεται στη μάζα τους σε βάθος μέχρι 4 cm κατά 
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τη διάρκεια της αποθήκευσής τους. 

Οι αφλατοξίνες μπαίνουν στον οργανισμό των ζώων κυρίως μέσω των 

ζωοτροφών, γι αυτό ο πιο ασφαλής τρόπος για να ελαχιστοποιηθεί η παρουσία τους 

στο γάλα και στα προϊόντα του είναι ο έλεγχος της διατροφής τους. 

 

 

2.3.3. Υλικά και μέθοδοι 

 

Α. Συλλογή δειγμάτων 

 

Τα δείγματα τυριών τυρογάλακτος και των προϊόντων τους ελήφθησαν σε 

ποσότητες 100g ανά δείγμα έως 24 hr από την παρασκευή τους και τοποθετήθηκαν σε 

στείρες σακούλες τύπου Stomacher BA 6041 CLR για μεταφορά στο εργαστήριο με 

θερμοκρασίες 2-4 οC. Για τη συλλογή δειγμάτων επιφανειών επεξεργασίας τυριών 

τυρογάλακτος, χρησιμοποιήθηκαν βύσματα σπόγγων Whirl Pak speci sponge (NASCO, 

USA) και οι δειγματισθείσες επιφάνειες εξοπλισμών και εργαλείων είχαν εμβαδόν 400cm2  

(20cm×20cm), ενώ τα δείγματα σπόγγων εμβαπτίσθηκαν σε σωλήνες 10ml που 

περιείχαν D/E ζωμό εξουδετέρωσης του υπολειμματικού χλωρίου,  (NASCO, USA). 

Η δειγματοληψία επιφανειών και εξοπλισμών πραγματοποιήθηκε 20min τουλάχιστον 

μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος εξυγιάνσεων των σκευών, εργαλείων και 

επιφανειών εργασίας και πριν την έναρξη νέων παραγωγικών διαδικασιών.  

 Τα δείγματα μεταφέρονταν σε θερμοκρασίες 0-2 οC μέσα σε 2 hr στο εργαστήριο. Με 

την άφιξη στο εργαστήριο τα δείγματα καταγράφονταν, ζυγίζονταν σε τρία 

υποδείγματα βάρους 25g ανά δείγμα και προωθούνταν για εργαστηριακούς ελέγχους. 

 

Β. Προετοιμασία δειγμάτων και καλλιέργεια  

 

Αρχικά 25g υποδείγματος από κάθε δείγμα τοποθετούνταν σε σακούλες 

Stomacher χωρητικότητας 400ml με φίλτρο (SEWARD/UK) που περιείχαν 225ml 

αραιωτικό Peptone Water (Merck Co, Darmstard, GMBH, Biorad Co, France) 0,1%. 

Στη συνέχεια 25g υποδείγματος από κάθε δείγμα τοποθετούνταν σε αντίστοιχες 

σακούλες με 225ml Buffered Peptone Water (BPW) (Merck Co, Darmstard, GMBH, 

Biorad Co, France). Κάθε μία από τις τρεις σακούλες κάθε δείγματος υφίσταντο 

μάλαξη και ομογενοποίηση για 2 min σε συσκευή Stomacher Lab Blender Model 

3500 (SEWARD MEDICAL, LONDON UK). 
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Γ. Μέτρηση pH 

 

Η μέτρηση του pH πραγματοποιούνταν σε δείγματα κάθε προϊόντος 

τυρογάλακτος βάρους 25g αραιωμένα 1:2 με αποστειρωμένο νερό με τη χρήση 

στατικού pH μέτρου (ORION MODEL 620) με αντίστοιχο βύσμα (MODEL 6165 

SURE FLOW), μετά την ομογενοποίησή τους για 1 min στη συσκευή Stomacher και 

αναμονή 10 λεπτών σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

 

Δ. Διαδικασίες καλλιέργειας, απομόνωσης, καταμέτρησης 

 

Από το ομοιογενοποιηθέν δείγμα σε αραιωτικό Peptone Water 0,1% (Merck Co, 

Darmstard, GMBH, Biorad Co, France) πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές αραιώσεις σε 

σωλήνες 9ml Peptone Water 0,1% και από την κάθε αραίωση ενοφθαλμίστηκαν με 

0,2ml, διπλές σειρές τρυβλίων για καταμέτρηση αντίστοιχα: Ολικής Αερόβιας 

Χλωρίδας στους 30 οC για 72 hr σε PCA Agar (Merck Co, Darmstard, GMBH, Biorad 

Co, France) (ISO 4833), κολοβακτηριδίου του εντέρου E coli σε χρωμογόνα μέσα 

στους 37 οC για 24hr (RAPID E coli 2 Agar, Chromocult Coliform Agar) (Merck Co, 

Darmstard, GMBH, Biorad Co, France) (ISO 16649-2/04-2001) και Staphylococcus 

aureus σε Baird Parker Agar στους 37 οC για 48 hr (ISO 6888-1/10-1999) (Merck Co, 

Darmstard, GMBH, Biorad Co, France). Η τυπική επιβεβαίωση των ύποπτων 

καταμετρήσεων αποικιών E. coli και S. aureus από κάθε δείγμα πραγματοποιήθηκε 

με τη χρήση των βιοχημικών kit της BIOMERIEUX FRANCE, API20E και API 

STAPH αντίστοιχα, ενώ τα απομονωθέντα στελέχη μετά την επιβεβαίωση 

επωάζονταν σε φιαλίδια Nunc με 2ml διάλυμα 20% γλυκερόλης BHI Broth (Merck 

Co, Darmstard, GMBH, Biorad Co, France) για 18-24 hr, υφίσταντο κατάψυξη στους 

-20 οC για 24 hr και υπερκατάψυξη στους -80 οC σε ειδικό καταψύκτη (SO-LOU 

Environmental Equipment, Cincinnati Ohio, USA). 

Για την αναζήτηση Salmonellα spp το ομοιογενοποιηθέν ως ανωτέρω δείγμα σε 

Buffered Peptone Water (Merck Co, Darmstard, GMBH, Biorad Co, France) 

επωάστηκε για 18 hr σε 37 οC. Στη συνέχεια 0,1ml και 1ml εναιωρήματος από τον αρχικό 

προεμπλουτισμό μετά ανάμειξη στις 2000 στροφές σε συσκευή Vortex τοποθετήθηκαν για 

εκλεκτικό εμπλουτισμό αντίστοιχα σε σωλήνες 10ml Rappaport-Vassiliadis Soya Broth 

(Merck Co, Darmstard, GMBH, Biorad Co, France) και Muller Kauffman-

Tetrathionate-Novobiocin broth (Merck Co, Darmstard, GMBH, Biorad Co, France), 
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στους 41,5 οC και 37 οC αντίστοιχα για 24+- 2 hr. Από κάθε ζωμό μετά τον εκλεκτικό 

εμπλουτισμό, ακολούθησε εκλεκτική απομόνωση σε διπλά τρυβλία XLD και XLT4 Agar, 

αντίστοιχα για 24-48 hr στους 37 οC. Τρεις έως πέντε ύποπτες αποικίες, σε περίπτωση 

ύποπτης απομόνωσης, καλλιεργήθηκαν για 24 hr στους 37 οC σε TSA Agar και υπέστησαν 

βιοχημική ταυτοποίηση σε API 20E Kit (BIOMERIEUX) και σωλήνες TSI Agar (ISO 

6579A1/02/2006). Μετά την απομόνωση και επιβεβαίωση οι αποικίες Salmonellα spp 

επωάζονταν σε φιαλίδια Nunc με  2ml διάλυμα 20% γλυκερόλης ΒΗΙ Broth (Merck Co, 

Darmstard, GMBH, Biorad Co, France) για 18-24 hr, υφίσταντο κατάψυξη στους        

-20οC για 24 hr και υπερκατάψυξη στους -80 οC σε ειδικό καταψύκτη (SO-LOU 

Environmental Equipment, Cincinnati Ohio, USA). 

Για την αναζήτηση L. monocytogenes (ISO 11290-1/02/2005) το 

ομοιογενοποιηθέν ως ανωτέρω δείγμα επωάστηκε σε 225ml ½ FRASER BROTH 

(Merck Co, Darmstard, GMBH, Biorad Co, France) για 24+- 2 hr στους 30 οC. 

Ακολούθησε δεύτερος εμπλουτισμός 0,1ml εναιωρήματος σε 10ml FRASER BROTH 

(κανονικής συγκέντρωσης) (Merck Co, Darmstard, GMBH, Biorad Co, France) για 

48 hr στους 37 οC. Από τους σωλήνες που είχαν αλλαγή χρώματος σε απόχρωση σκούρου 

καφέ, ενοφθαλμίστηκαν επιφανειακά τρυβλία Petri ALOA Agar και PALCAM Listeria 

Selective Agar. Τα τρυβλία επωάστηκαν στους 35-37 οC για 24-48 hr αντίστοιχα. Από τα 

ύποπτα τρυβλία 3-5 αποικίες επωάσθηκαν σε TSA Agar για 24 hr και στη συνέχεια 

ακολούθησε βιοχημική δοκιμή επιβεβαίωσης σε API LISTERIA KIT (BIOMERIEUX), 

CAMP Test, Test κινητικότητας και  Test ζύμωσης ζωμών σακχάρων. Μετά την 

επιβεβαίωση, τα στελέχη επωάζονταν σε φιαλίδια Nunc με 2ml διάλυμα 20% 

γλυκερόλης BHI Broth (Merck Co, Darmstard, GMBH, Biorad Co, France) για 18-24 

hr, υφίσταντο κατάψυξη στους -20 οC για 24 hr και υπερκατάψυξη στους -80οC σε 

ειδικό καταψύκτη (SO-LOU Environmental Equipment, Cincinnati Ohio, USA). 

 

Ε. Διαδικασίες καλλιέργειας δειγμάτων επιφανειών 

 

Δείγματα επιφανειών που ελήφθησαν με τη χρήση σπόγγων Whirle Pack speci sponge 

(NASCO, USA) και τοποθετήθηκαν σε D/E Neutralizing broth (NASCO, USA) 

μεταφέρθηκαν στο εργαστήριο σε θερμοκρασία 0-4 οC και στη συνέχεια εξετάστηκαν για 

παρουσία E. Coli, Salmonella spp  και L. monocytogenes ως εξής: 

Ενσωμάτωση 1ml εναιωρήματος μετά ανάδευση σε συσκευή Vortex σε χρωμογόνα 

τρυβλία για αναζήτηση-καταμέτρηση E. Coli (ISO 16649-2/04-2001). 

Μεταφορά υπολοίπου διαλύματος μαζί με τον σπόγγο σε 90ml BPW, ομογενοποίηση για 

2min σε συσκευή Stomacher Lab Blender 3500, (SEWARD MEDICAL, LONDON 
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UK), επώαση για 18 hr και ακολούθως εκλεκτικοί εμπλουτισμοί και καλλιέργεια σε 

εκλεκτικά υποστρώματα για απομόνωση Salmonella spp  και L. monocytogenes όπως 

περιγράφηκε προηγουμένως (ISO 6579 A1/02/2006 και ISO 11290-1/02/2005). 

 

 

 

2.3.4. Εργαστηριακές αναλύσεις 

 

Στο σηµείο αυτό παρουσιάζονται σχηµατικά τα πρωτόκολλα των 

µικροβιολογικών εξετάσεων για την ανίχνευση των µικροβιολογικών δεικτών που 

εξετάστηκαν στην παρούσα µελέτη, σύµφωνα µε την κλασσική µικροβιολογία. 
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1. Διάγραμμα ροής για απομόνωση-καταμέτρηση Coliforms-E. Coli 

 

 Φιάλη συγκεκριµένης ποσότητας θρεπτικού 
υλικού (COLI ID) το οποίο έχει διατηρηθεί στο 

ψυγείο 
 

 

 Θέρμανση φιάλης σε υδατόλουτρο (1000C), 
μέχρι τήξης του υλικού  

 
Εξισορρόπηση θερμοκρασίας σε υδατόλουτρο 

(45-48οC)  

 
Διανομή 15 ml θρεπτικού υλικού σε τρυβλία 
στα οποία έχουμε προσθέσει 0,2 ml ποσότητα 

δείγματος 

 

 

 
Ανακινούµε ελαφρά το τρυβλίο και το 

αφήνουµε µέχρι να στερεοποιηθεί το υλικό   (α’ 
επίστρωση) 

 

 

 
Μετά τη στερεοποίηση του υλικού απλώνουμε 

ποσότητα υλικού 5 ml πάνω από την α’ 
επίστρωση και το αφήνουμε να στερεοποιηθεί 

για 1 ώρα (β’ επίστρωση) 

 

 

 

 
Επώαση στους 37 0C για 24-48 h  

 
Καταμέτρηση αποικιών -Βιοχημική 

ταυτοποίηση  

 

 

Παρατηρήσεις : Το COLI ID ως θρεπτικό υλικό έχει την ιδιότητα να ξεχωρίζει τα 

Coliforms από την Ε coli. Τα Coliforms εµφανίζονται µε µπλε αποικίες, ενώ η E.coli µε 

κόκκινες. 
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2. Διάγραμμα ροής για απομόνωση Salmonella spp 

 

 
 
 

∆είγµα (25gr) εµπλουτισµένο µε 225ml 
Buffered Peptone Water Οµογενοποίηση 

δείγµατος σε Stomacher. 
  
 
  

 
 
 

Επώαση στους 37 οC για 24 h 

 
 
 Προσθήκη 0,1 ml δείγµατος σε 

10 ml δ/µ Rappaport Vassiliadis 

Soya broth. Επώαση (18-24 h) σε 

υδατόλουτρο στους 41,5 οC 

Προσθήκη 1 ml δείγµατος σε 10 

ml δ/µSelenite cystine broth. 

Επώαση (18-24 h) στους 37 οC 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ενοφθαλµισµός τρυβλίων 
Xylose lysine deoxycholate 
(XLD) agar και Salmonella 

chromogenic medium 

  
  

 
 

Απομόνωση υπόπτων αποικιών

 
 
 
 
 

Βιοχηµική ταυτοποίηση µε API 20Ε 

 
 
 
 

Επώαση ΑPI στους 370C για 

 
 
 
 
 

Διάβασμα API 

 
 
 
 

Ορολογική/Μοριακή Τυποποίηση 
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3. Διάγραμμα ροής για απομόνωση Listeria monocytogenes 
 

 25gr δείγµατος µε 225 ml FDA ή 
Fraser ½ broth 

 
 
 

Ομογενοποίηση σε Stomacher  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Επιφανειακή εξάπλωση 1 ml 
δ/τος σε τρυβλία Palcam agar ή 
Listeria chromagar ή Aloa agar 
(5x0,2 ml), µε στείρα γυάλινη ή 
μεταλλική ράβδο σχήματος L 

Ποσοτική ανίχνευση Ποιοτική ανίχνευση 

Επώαση στους 30oC για 24h 
 Προσθήκη 1 ml δείγµατος σε 10 ml ζωμό 
Fraser εµπλουτισµένο µε FAC 0οC για 24 h 

Επώαση στους 30οC για 24 -48h 
 Σπορά σε τρυβλία Palcam agar ή Listeria 

chromagar 

Επώαση στους 35οC για 24-48h 

Απομόνωση- καταμέτρηση ύποπτων αποικιών 

Βιοχηµική ταυτοποίηση με API Listeria 
µε API Listeria 

 Επώαση στους 37οC για 24h 

∆ιάβασµα API Listeria 

Ορολογική/Μοριακή Τυποποίηση 
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4. Διάγραμμα ροής για απομόνωση-καταμέτρηση Staphylococcus aureus 

 
 Φιάλη συγκεκριμένης ποσότητας υλικού το 

οποίο έχει διατηρηθεί στο ψυγείο  
 
 
 

Θέρμανση φιάλης σε υδατόλουτρο (100οC) 
μέχρι τήξης του θρεπτικού υλικού  

 
 
 

Εξισορρόπηση θερµοκρασίας σε 
υδατόλουτρο 45 οC 

 
 
 
 

Προσθήκη Baird Parker RPF (Rabbit 
Plasma Fibrinogen) Agar, αφού πρώτα 

διαλυθεί η σκόνη σε 10ml αποστειρωμένου 
ΗΟΗ 

 
 
 
 
 
 
 Διανομή του θρεπτικού υλικού σε τρυβλία 

στα οποία έχουμε προσθέσει ποσότητα 0,2 
ml δείγματος 

 
 
 
 
 
 
 
  

Ανακινούμε ελαφρά το τρυβλίο και το 
αφήνουμε μέχρι να στερεοποιηθεί το 

θρεπτικό υλικό 

 
 

Επώαση στους 37οC για 24-48h  
 
 
 Καταμέτρηση των αποικιών-Βιοχημικές 

δοκιμές ταυτοποίησης  
 
 
  

 
Φαινοτυπική/Μοριακή Τυποποίηση 

 

Παρατηρήσεις : Οι αποικίες του St. aureus εµφανίζονται µε µαύρο κέντρο και διαυγή ζώνη 

εξωτερικά. 
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2.3.5. Πρωτόκολλα παρασκευής θρεπτικών υλών 

 

Στα διαγράµµατα που ακολουθούν περιγράφεται βασική διαδικασία για την 

παρασκευή στερεών θρεπτικών υλικών και υγρών θρεπτικών ζωµών . 

 
1. Διάγραµµα ροής  για  την  παρασκευή στερεού θρεπτικού υλικού για 

όλα τα είδη των µικροοργανισµών (είδος στερεού θρεπτικού υλικού: BC, 
PCA, KF, BGA, XLD, PALCAM, MRS) 

 

 Ζύγιση συγκεκριµένης ποσότητας υλικού (σε gr 
ανάλογα µε την ποσότητα που αναγράφεται στο 

κουτί για 1 λίτρο υλικού) 
 
 
 
 Θέρµανση µέχρι πλήρους διάλυσης του υλικού 

στην αντίστοιχη ποσότητα απιονισμένου νερού  
 
 

Έλεγχος ph σε θερμοκρασία περιβάλλοντος  
 
 Αποστείρωση σε υγρή θερμότητα (αυτόκαυστο) 
 
 
 Προσθήκη αντιβιοτικών ή άλλων ουσιών 
 
 
 Διανομή σε τρυβλία petri κάτω από στείρες συνθήκες 
 
 

Άμεση χρήση ή διατήρηση υλικού στο ψυγείο (2-
8οC) για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 7-15 

ημερών 

 
 
 

 

 

Παρατηρήσεις : 

-Το τελικό Ph αναγράφεται στη συσκευασία του κάθε υποστρώµατος. Εάν το Ph 

χρειάζεται τροποποίηση, αυτό γίνεται µε διαλύµατα 1Ν NaOH και HCl. 

-Αποστείρωση σε υγρή θερµότητα πραγµατοποιείται µόνο εάν αναγράφεται 

στις οδηγίες παρασκευής του υλικού. Εκεί αναγράφεται και η συγκεκριµένη 

θερµοκρασία και ο χρόνος αποστείρωσης. 

    -Σε ορισµένα υλικά προστίθενται µετά την αποστείρωση συγκεκριµένες 

ποσότητες αντιβιοτικών ή άλλων ουσιών. 
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2. ∆ιάγραµµα ρ ο ή ς  γ ι α  τ η ν  παρασκευή εµπλουτιστικών ζωµών για 
όλα τα είδη των µικροβιολογικών εξετάσεων (είδος θρεπτικού υλικού 
ζωµών: Peptone Water,  Baird Parker Water, Fraser broth, Selenite 
broth). 

 

 
Ζύγιση συγκεκριµένης ποσότητας υλικού 

(σε gr ανάλογα µε την ποσότητα που 
αναγράφεται στο κουτί για 1 λίτρο υλικού) 

 
 
 
 
 
 Θέρµανση µέχρι πλήρους διάλυσης του υλικού 

στην αντίστοιχη ποσότητα απιονισμένου νερού  
 
 
 Έλεγχος ph σε θερμοκρασία 

περιβάλλοντος  
 
 
 
 Προσθήκη θρεπτικού υλικού σε 

γυάλινα μπουκάλια ή σωληνάρια  
 
 
 Αποστείρωση σε υγρή θερμότητα 

(αυτόκαυστο)  
 
 
 
 Προσθήκη αντιβιοτικών ή άλλων 

ουσιών  
 
 
 Άμεση χρήση ή διατήρηση υλικού στο 

ψυγείο (2-8οC) για συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα 

 

 

 

 

 

Παρατηρήσεις : 

-Το τελικό Ph αναγράφεται στη συσκευασία του κάθε υποστρώµατος. Εάν το Ph 

χρειάζεται τροποποίηση αυτό γίνεται µε διαλύµατα 1Ν NaOH και HCl. 

-Στις οδηγίες παρασκευής αναγράφεται και η συγκεκριµένη θερµοκρασία και ο 

χρόνος αποστείρωσης. 

-Σε ορισµένα υλικά προστίθενται µετά την αποστείρωση συγκεκριµένες 

ποσότητες αντιβιοτικών ή άλλων ουσιών. 
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2.4. Ανάλυση των Δεδομένων 

 

Τα δεδομένα της παρούσας εργασίας αναλύθηκαν με το πρόγραμμα Microsoft 

Office Excel 2007 και παρουσιάζονται σε συγκεντρωτικούς πίνακες και γραφήματα 

(ραβδογράμματα και πίτες), όπου φαίνονται οι συχνότητες και τα ποσοστά επί τοις 

εκατό  των δειγμάτων περιβάλλοντος και τροφίμων, που βρέθηκαν εντός ή εκτός 

ορίων σε σχέση με τα παθογόνα που διερευνήθηκαν, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

των  Κανονισμών  852/2004, 2073/2005 και 1441/2007 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Κατά την πραγματοποίηση της μελέτης τηρήθηκαν όλοι οι κανόνες ηθικής και 

δεοντολογίας, καθώς εξασφαλίζεται το ανώνυμο των επιχειρήσεων τροφίμων που 

παράγουν ή μεταποιούν τυριά τυρογάλακτος και οι οποίες συνεργάζονται με το 

Εργαστήριο Μικροβιολογίας Τροφίµων, Υδάτων και Περιβάλλοντος του Τµήµατος 

Ιατρικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης. 

 

 

 

  
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 

3.1 Μικροβιολογική εικόνα διαδικασιών παραγωγής και προϊόντων 

τυρογάλακτος σε 7 τυροκομεία του Νομού Χανίων και 1 τυροκομείο του 

Νομού Ρεθύμνης 

 

 

Οι εργαστηριακές αναλύσεις που έγιναν στα 7 τυροκομεία του Νομού Χανίων  

στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος ΚΑ 2980, αφορούσαν δείγματα 

περιβάλλοντος (δεξαμενές, εργαλεία, επιφάνειες, αποχετεύσεις), γάλακτος πριν και 

μετά την παστερίωση, τυρογάλακτος, τυροπήγματος καθώς και τελικών προϊόντων. 

Από το τυροκομείο του Νομού Ρεθύμνης αναλύθηκαν δείγματα από τα τρία 

παραδοσιακά κρητικά τυριά τυρογάλακτος, τον ξερό ανθότυρο, τη γλυκιά μυζήθρα 

και την ξινομυζήθρα. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες 1, 

2 και 3 και στα γραφήματα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 13. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.                                                                                       

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑ 2980 ΦΑΣΗ ΠΕ 2 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ 15/11-2/2/2011 ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΕΓΧΘΕΝΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΩΝ :7.                                
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: 11 

E. coli Salmonella spp L. monocytogenes 
ΣΗΜΕΙΟ 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 
ΕΝΤΟΣ � ΕΚΤΟΣ 

� 
ΕΝΤΟΣ 

� 
ΕΚΤΟΣ 

� ΕΝΤΟΣ � ΕΚΤΟΣ � 

Δεξαμενές εισερχομένου 
γάλακτος 38 10 28 38 0 26 12 

Κορυφολόγος 14 12 2 14 0 10 4 

Παστεριωτήρες 16 14 2 16 0 10 6 

Δεξαμενές Τυρογάλακτος 32 16 16 32 0 14 18 

Δεξαμενές Τυροπήγματος 29 13 16 29 0 17 12 

Καλούπια Τυριών 
Τυρογάλακτος 78 18 60 78 0 43 35 

Δοχεία Προσγάλακτος 35 15 20 35 0 10 25 

Τυροτράπεζες 27 16 11 27 0 12 15 

Τυροκόφτες 21 10 11 21 0 10 10 

Μαχαίρια κοπής 26 13 13 26 0 15 11 

Επιφάνειες Ψυγείων 
ψυκτικών θαλάμων 33 20 13 33 0 13 20 

Επιφάνειες 
Συσκευαστικών Μηχανών 17 14 3 17 0 12 5 

Αποχετεύσεις 28     28 0 0 28 

Σύνολο 394 171/366 
(46,7%) 

195/366 
(53,3%) 

394/394 
(100%) 

0/394 
(0%) 

193/394 
(40,1%) 

171/394 
(50,9%) 

 
ΕΝΤΟΣ �, ΕΚΤΟΣ � : Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 
852/2004. 
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     Γράφημα 1. Ποσοστό δειγμάτων περιβάλλοντος από τα 7 τυροκομεία του Νομού 
Χανίων,  που βρέθηκαν εντός ή εκτός ορίων σε σχέση με την Εscherichia coli. 
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    Γράφημα 2. Ποσοστό δειγμάτων περιβάλλοντος από τα 7 τυροκομεία του Νομού 
Χανίων,  που βρέθηκαν εντός ή εκτός ορίων σε σχέση με την Listeria monocytogenes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

50 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ  2. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑ 2980 ΦΑΣΗ ΠΕ 2 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 15/11-2/2/2011 ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΛΕΓΧΘΕΝΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΩΝ: 7.  

E. coli St. aureus Salmonella spp Listeria 
monocytogenes ΕΙΔΟΣ 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 

ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ 

Εισερχόμενο 
γάλα 51 17 34 10 41 49 2 37 14 

Γάλα μετά 
παστερίωση 18 16 2 18 0 18 0 18 0 

Τυρόγαλο 28 19 9 23 5 28 0 19 9 

Τυρόπηγμα 30 17 13 22 8 30 0 25 5 

Έτοιμα 
προϊόντα 67 26 41 37 30 67 0 47 20 

Σύνολο 
Δειγμάτων 194 93/194 

(47,9%) 
99/194 

(52,1%) 
110/194 
(56,7%) 

84/194 
(43,3%) 

192/194 
(99%) 

2/194 
(1%) 

146/194 
(75,3%) 

28/194 
(24,7%) 

 
ΕΝΤΟΣ,  ΕΚΤΟΣ : Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 
852/2004. 
 
 

 
 

    Γράφημα 3. Ποσοστό δειγμάτων γάλακτος και προϊόντων του από τα 7 
τυροκομεία του Νομού Χανίων,  που βρέθηκαν εντός ή εκτός ορίων σε σχέση με την 
Εscherichia coli. 
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    Γράφημα 4. Ποσοστό δειγμάτων γάλακτος και προϊόντων του από τα 7 
τυροκομεία του Νομού Χανίων,  που βρέθηκαν εντός ή εκτός ορίων σε σχέση με τον 
Staphylococcus aureus.  
 
 
 

 
 
    Γράφημα 5. Ποσοστό δειγμάτων γάλακτος και προϊόντων του από τα 7 
τυροκομεία του Νομού Χανίων,  με απουσία ή  παρουσία της Listeria 
monocytogenes. 
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    Γράφημα 6. Ποσοστό δειγμάτων γάλακτος και προϊόντων του από τα 7 
τυροκομεία του Νομού Χανίων,  που βρέθηκαν εκτός ορίων σε σχέση με την 
Εscherichia coli. 
 
 
 

 
 

    Γράφημα 7. Ποσοστό δειγμάτων γάλακτος και προϊόντων του από τα 7 
τυροκομεία του Νομού Χανίων,  που βρέθηκαν εκτός ορίων σε σχέση με τον 
Staphylococcus aureus.  
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    Γράφημα 8. Ποσοστό δειγμάτων γάλακτος και προϊόντων του από τα 7 
τυροκομεία του Νομού Χανίων,  που βρέθηκε παρουσία της  Listeria monocytogenes. 
 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΤΥΡΙΩΝ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣE ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 
ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

E. coli St. aureus Salmonella spp L. monocytogenes 
ΕΙΔΟΣ 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 

ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟΥΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 

Ξερός 
Ανθότυρος 4 3 1 4 0 4 0 4 0 

Γλυκειά 
Μυζήθρα 22 2 20 22 0 22 0 21 1 

Ξινομυζήθρα 8 3 5 8 0 8 0 6 2 

Σύνολο 
Δειγμάτων 34 8 

(24%) 
26 

(76%) 
34 

(100%) 
0     

(0%) 
34   

(100%) 
0         

(0%) 
31      

(91%) 
3         

(9%) 
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    Γράφημα 9. Ποσοστό δειγμάτων τριών παραδοσιακών κρητικών τυριών 
τυρογάλακτος από τυροκομείο του Νομού Ρεθύμνης,  που βρέθηκαν εντός ή εκτός 
ορίων σε σχέση με την Εscherichia coli. 
 
 
 

 
 

    Γράφημα 10. Ποσοστό δειγμάτων τριών παραδοσιακών κρητικών τυριών 
τυρογάλακτος από τυροκομείο του Νομού Ρεθύμνης,  που βρέθηκαν εκτός ορίων σε 
σχέση με την Εscherichia coli. 
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    Γράφημα 11. Ποσοστό δειγμάτων τριών παραδοσιακών κρητικών τυριών 
τυρογάλακτος από τυροκομείο του Νομού Ρεθύμνης,  με απουσία ή παρουσία της  
Listeria monocytogenes. 
 
 
 
 

 
 

    Γράφημα 12. Ποσοστό δειγμάτων παραδοσιακών κρητικών τυριών τυρογάλακτος 
από τυροκομείο του Νομού Ρεθύμνης,  που βρέθηκε παρουσία της  Listeria 
monocytogenes. 
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    Γράφημα 13. Ποσοστό δειγμάτων τριών παραδοσιακών κρητικών τυριών 
τυρογάλακτος από τυροκομείο του Νομού Ρεθύμνης,  που βρέθηκαν εντός ή εκτός 
ορίων σε σχέση με τα παθογόνα που διερευνήθηκαν. 
 
 
 
 
 

3.2  Μικροβιολογική εικόνα τυριών τυρογάλακτος σε επίπεδο βιομηχανίας 

μεταποίησης. 

 

Σε επίπεδο βιομηχανίας μεταποίησης τυριών τυρογάλακτος, έγιναν 

δειγματοληψίες σε 2 επιχειρήσεις τροφίμων του Νομού Ηρακλείου. Τα αποτελέσματα 

των εργαστηριακών αναλύσεων που πραγματοποιήθηκαν, παρουσιάζονται στους 

πίνακες 4, 5, 6, 7 και 8, καθώς και στα γραφήματα 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 και 32. 

Οι  βιομηχανίες αυτές χρησιμοποιούν τα τυριά τυρογάλακτος για παρασκευή 

μειγμάτων (με ζάχαρη, αυγά, βραστά χορταρικά και άλλα τυριά ζύμωσης), τα οποία 

θα αποτελέσουν το κύριο συστατικό για παραγωγή προϊόντων ζύμης και σφολιάτας 

(τυρόπιτες, μυζηθρόπιτες, χορτόπιτες) και παραδοσιακών προϊόντων 

ζαχαροπλαστικής αλεύρου (ανεβατά, καλιτσούνια κλπ), τα οποία είτε προψύχονται 

ωμά και επεξεργάζονται θερμικά από τελικούς καταναλωτές, ή επεξεργάζονται 

θερμικά σε επίπεδο βιομηχανίας, προκαταψύχονται και ολοκληρώνεται το ψήσιμο 

από τελικούς καταναλωτές. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΥΡΙΩΝ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ ΩΣ ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ, ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ, ΑΨΗΤΑ ΚΑΙ 
ΨΗΜΕΝΑ ΤΕΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 1. 

E. coli  St. aureus  Salmonella spp  L. monocytogenes 
ΕΙΔΟΣ 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 

ΕΝΤΟΣ  ΕΚΤΟΣ  ΕΝΤΟΣ  ΕΚΤΟΣ  ΑΠΟΥΣΙΑ  ΠΑΡΟΥΣΙΑ  ΑΠΟΥΣΙΑ  ΠΑΡΟΥΣΙΑ 

Προϊόντα 
Τυρογάλακτος 
ως Πρώτη Ύλη 

44 27 17 40 4 44 0 32 12 

Ενδιάμεσα 
Προϊόντα από 

Τυριά 
Τυρογάλακτος 

� 

12 6 6 10 2 12 0 6 6 

Άψητα Τελικά 
Προϊόντα από 

Τυριά 
Τυρογάλακτος 

� 

61 48 13 55 6 61 0 43 18 

Ψημένα Τελικά 
Προϊόντα από 

Τυριά 
Τυρογάλακτος 

� 

 15   15 0    15  0  15   0   15  0 

Σύνολο 
Δειγμάτων 132 96 

(73%) 
36 

(27%) 
120 

(91%) 
12 

(9%) 
132 

(100%) 
0         

(0%) 
96   

(73%) 
36     

(27%) 

 

� Ενδιάμεσα Προϊόντα από Τυριά Τυρογάλακτος: γέμιση για προίόντα ζύμης και 
σφολιατοειδή αποτελούμενη από τυρί τυρογάλακτος, αυγά, ζάχαρη, καρυκεύματα 
κλπ. 
� Άψητα Τελικά Προϊόντα από Τυριά Τυρογάλακτος: έτοιμα σφολιατοειδή και 
προϊόντα ζύμης, άψητα, κατεψυγμένα. 
� Ψημένα Τελικά Προϊόντα από Τυριά Τυρογάλακτος: έτοιμα σφολιατοειδή και 
προϊόντα ζύμης, προψημένα για 5-7 min σε θερμοκρασία άνω των 92οC. 
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Γράφημα 14. Ποσοστό δειγμάτων τυριών τυρογάλακτος ως πρώτη ύλη, 

ενδιάμεσα, άψητα και ψημένα τελικά προϊόντα από  την Μεταποιητική Επιχείρηση 1, 
που βρέθηκαν εντός ή εκτός ορίων σε σχέση με την Εscherichia coli. 

 
 
 

 
     Γράφημα 15. Ποσοστό δειγμάτων τυριών και προϊόντων τυρογάλακτος από την 
Μεταποιητική Επιχείρηση 1,  που βρέθηκαν εκτός ορίων σε σχέση με την Εscherichia 
coli. 
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Γράφημα 16. Ποσοστό δειγμάτων τυριών τυρογάλακτος ως πρώτη ύλη, 
ενδιάμεσα, άψητα και ψημένα τελικά προϊόντα από  την Μεταποιητική Επιχείρηση 1, 
με παρουσία ή απουσία Listeria monocytogenes. 

 
 
 
 

 
 

    Γράφημα 17. Ποσοστό δειγμάτων τυριών και προϊόντων τυρογάλακτος από την 
Μεταποιητική Επιχείρηση 1,  με παρουσία Listeria monocytogenes. 
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    Γράφημα 18. Ποσοστό δειγμάτων τυριών τυρογάλακτος ως πρώτη ύλη, 
ενδιάμεσα, άψητα και ψημένα τελικά προϊόντα από  την Μεταποιητική Επιχείρηση 1, 
που βρέθηκαν εντός ή εκτός ορίων σε σχέση με τον Staphylococcus aureus. 
 
 
 

 
 

    Γράφημα 19. Ποσοστό δειγμάτων τυριών και προϊόντων τυρογάλακτος από την 
Μεταποιητική Επιχείρηση 1,  που βρέθηκαν εκτός ορίων σε σχέση με τον 
Staphylococcus aureus. 
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    Γράφημα 20. Ποσοστό δειγμάτων όλων των προϊόντων  τυριών τυρογάλακτος από 
τη Μεταποιητική Επιχείρηση 1 ,  που βρέθηκαν εντός ή εκτός ορίων σε σχέση με τα 
παθογόνα που διερευνήθηκαν. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5 . ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΥΡΙΩΝ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ ΩΣ ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ, ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ, ΑΨΗΤΑ 

ΚΑΙ ΨΗΜΕΝΑ ΤΕΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2. 

E. coli  St. aureus  Salmonella spp  L. monocytogenes 
ΕΙΔΟΣ 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 

ΕΝΤΟΣ  ΕΚΤΟΣ  ΕΝΤΟΣ  ΕΚΤΟΣ  ΑΠΟΥΣΙΑ  ΠΑΡΟΥΣΙΑ  ΑΠΟΥΣΙΑ  ΠΑΡΟΥΣΙΑ 

Προϊόντα 
Τυρογάλακτος 
ως Πρώτη Ύλη 

99 84 15 98 1 99 0 98 1 

Ενδιάμεσα 
Προϊόντα από 

Τυριά 
Τυρογάλακτος

� 

32 16 16 29 3 32 0 13 19 

Άψητα Τελικά 
Προϊόντα από 

Τυριά 
Τυρογάλακτος 

� 

37 20 17 32 5 37 0 20 17 

Ψημένα Τελικά 
Προϊόντα από 

Τυριά 
Τυρογάλακτος 

� 

23  23  0  23  0  23   0  23 0  

Σύνολο 
Δειγμάτων  191  143 

(75%) 

 
48 

(25%)
  

182 
(95%)  

9 
(5%)  

 191 
(100%) 

 0        
(0%) 

154 
(81%) 

37     
(19%) 

 
� Ενδιάμεσα Προϊόντα από Τυριά Τυρογάλακτος: γέμιση για προίόντα ζύμης και 
σφολιατοειδή αποτελούμενη από τυρί τυρογάλακτος, αυγά, ζάχαρη, καρυκεύματα 
κλπ. 
� Άψητα Τελικά Προϊόντα από Τυριά Τυρογάλακτος: έτοιμα σφολιατοειδή και 
προϊόντα ζύμης, άψητα, κατεψυγμένα. 
� Ψημένα Τελικά Προϊόντα από Τυριά Τυρογάλακτος: έτοιμα σφολιατοειδή και 
προϊόντα ζύμης, ψημένα για 15-20 min σε θερμοκρασίες  185-200οC, έτοιμα προς 
κατανάλωση. 
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Γράφημα 21. Ποσοστό δειγμάτων τυριών τυρογάλακτος ως πρώτη ύλη, 
ενδιάμεσα, άψητα και ψημένα τελικά προϊόντα, από  την Μεταποιητική Επιχείρηση 2, 
που βρέθηκαν εντός ή εκτός ορίων σε σχέση με την Εscherichia coli. 

 
 

 

 
 

     Γράφημα 22. Ποσοστό δειγμάτων τυριών και προϊόντων τυρογάλακτος από την 
Μεταποιητική Επιχείρηση 2,  που βρέθηκαν εκτός ορίων σε σχέση με την Εscherichia 
coli. 
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Γράφημα 23. Ποσοστό δειγμάτων τυριών τυρογάλακτος ως πρώτη ύλη, 
ενδιάμεσα, άψητα και ψημένα τελικά προϊόντα από  την Μεταποιητική Επιχείρηση 2, 
με παρουσία ή απουσία Listeria monocytogenes.  

 
 
 
 

 
 

    Γράφημα 24. Ποσοστό δειγμάτων τυριών και προϊόντων τυρογάλακτος από την 
Μεταποιητική Επιχείρηση 2,  με παρουσία  Listeria monocytogenes. 
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    Γράφημα 25. Ποσοστό δειγμάτων τυριών τυρογάλακτος ως πρώτη ύλη, 
ενδιάμεσα, άψητα και ψημένα τελικά προϊόντα από  την Μεταποιητική Επιχείρηση 2, 
που βρέθηκαν εντός ή εκτός ορίων σε σχέση με τον Staphylococcus aureus. 
 
 
 
 

 
 

    Γράφημα 26. Ποσοστό δειγμάτων τυριών και προϊόντων τυρογάλακτος από την 
Μεταποιητική Επιχείρηση 2,  που βρέθηκαν εκτός ορίων σε σχέση με τον 
Staphylococcus aureus. 
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    Γράφημα 27. Ποσοστό δειγμάτων όλων των προϊόντων  τυριών τυρογάλακτος από 
τη Μεταποιητική Επιχείρηση 2 ,  που βρέθηκαν εντός ή εκτός ορίων σε σχέση με τα 
παθογόνα που διερευνήθηκαν. 
 
 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 6. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΤΥΡΙΩΝ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ 

ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2. 

E. coli St. aureus Salmonella spp L. monocytogenes 
ΕΙΔΟΣ 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 

ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ 

Κρητικά 
Τυριά 

Τυρογάλακτος 
51 40 11 51 0 51 0 50 1 

Μη Κρητικά 
Τυριά 

Τυρογάλακτος 
48 44 4 47 1 48 0 48 0 

Σύνολο 
Δειγμάτων 99 84 

(84,8%) 
15 

(15,1%) 
98  

(99%) 
1      

(1%) 
99 

(100%) 
0     

(0%) 
98 

(99%) 
1      

(1%) 
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Γράφημα 28. Ποσοστό δειγμάτων κρητικών και μη κρητικών τυριών 
τυρογάλακτος από  την Μεταποιητική Επιχείρηση 2, που βρέθηκαν εντός ή εκτός 
ορίων σε σχέση με την Εscherichia coli. 

 
 
 
 

 
 

     Γράφημα 29. Ποσοστό δειγμάτων κρητικών και μη κρητικών τυριών 
τυρογάλακτος από την Μεταποιητική Επιχείρηση 2,  που βρέθηκαν εκτός ορίων σε 
σχέση με την Εscherichia coli. 
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     Γράφημα 30. Μικροβιολογική εικόνα των κρητικών τυριών τυρογάλακτος που 
χρησιμοποιούνται στη Μεταποιητική Επιχείρηση 2, σε σχέση με τα παθογόνα που 
διερευνήθηκαν. 
 
 
 

 
 

     Γράφημα 31. Μικροβιολογική εικόνα των μη κρητικών τυριών τυρογάλακτος που 
χρησιμοποιούνται στη Μεταποιητική Επιχείρηση 2, σε σχέση με τα παθογόνα που 
διερευνήθηκαν. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7. ΤΥΡΙΑ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ  ΠΟΥ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2. 

E. coli St. aureus Salmonella spp L. monocytogenes 
ΕΙΔΟΣ 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 

ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ 

Γλυκειά 
Μυζήθρα 10 10 0 10 0 10 0 10 0 

Ξινομυζήθρα 20 20 0 20 0 20 0 20 0 

Σύνολο 
Δειγμάτων 30 30 

(100%) 
0      

(0%) 
30 

(100%) 
0      

(0%) 
30 

(100%) 
0      

(0%) 
30 

(100%) 
0      

(0%) 

 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑ 2980 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΥΡΙΩΝ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΕ 
ΕΠΙΠΕΔΟ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

E. coli St. aureus Salmonella spp L. monocytogenes ΣΗΜΕΙΟ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 

ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ 

57 50 
(87,7%) 

7      
(12,3%) 

53       
(93%) 

4        
(7%) 

57      
(100%) 

0         
(0%) 

53        
(93%) 

4         
(7%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

70 

 
 
 
 
 

 
 
    Γράφημα 32.  Ποσοστό δειγμάτων προϊόντων τυρογάλακτος που ήταν εντός ή 
εκτός ορίων σε σχέση με τα παθογόνα που διερευνήθηκαν. 
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 
 

      4.1 Ερμηνεία της μικροβιολογικής εικόνας των διαδικασιών παραγωγής και 

προϊόντων τυρογάλακτος σε 7 τυροκομεία του Νομού Χανίων και 1 τυροκομείο 

του Νομού Ρεθύμνης 

 

Από τα αποτελέσματα του Πίνακα 1 προκύπτουν τα  εξής συμπεράσματα: 

 

(α) Παρουσία της Εscherichia coli 

 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004, η κατασκευή, η συντήρηση και ο 

καθαρισμός των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού μιας επιχείρησης τροφίμων, 

πρέπει να τηρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές ώστε να εξασφαλίζουν την παραγωγή 

ασφαλών τροφίμων. Εφόσον τηρούνται οι απαιτήσεις του Κανονισμού, θα πρέπει να 

μην ανιχνεύονται παθογόνοι μικροοργανισμοί στο περιβάλλον της εγκατάστασης. 

Στην περίπτωση των τυροκομείων που ελέγχθηκαν στα πλαίσια της παρούσας 

εργασίας, η δειγματοληψία έγινε μετά τον καθαρισμό και την απολύμανση του χώρου 

και του εξοπλισμού. Όμως  η παρουσία της Εscherichia coli, η οποία αποτελεί δείκτη 

της υγιεινής κατάστασης του περιβάλλοντος του τυροκομείου, ήταν αυξημένη σε όλα 

τα σημεία δειγματοληψίας. Το πρόβλημα εντοπίζεται αρχικά στις δεξαμενές του 

εισερχομένου γάλακτος, όπου το μεγαλύτερο ποσοστό (74%), βρέθηκε εκτός 

προδιαγραφών, επισημαίνοντας το μεγάλο θέμα της υγιεινής της άμελξης, της 

συντήρησης και της μεταφοράς του γάλακτος από τον παραγωγό στο τυροκομείο. 

Φαίνεται ότι το μολυσμένο απαστερίωτο γάλα αποτελεί μια σοβαρή πηγή μόλυνσης 

των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του τυροκομείου, χωρίς βέβαια να είναι η 

μόνη. Άλλες πηγές μόλυνσης μπορεί να είναι το ίδιο το προσωπικό όταν δεν 

εφαρμόζει τους κανόνες υγιεινής, έντομα και τρωκτικά σε περίπτωση που δεν 

εφαρμόζονται προγράμματα απεντόμωσης και μυοκτονίας, καθώς και  ανοιχτές 

αποχετεύσεις στο χώρο παρασκευής και συντήρησης τροφίμων. Η παρουσία της 

Εscherichia coli στα εργαλεία και στις επιφάνειες των τυροκομείων που ελέγχθηκαν, 

είναι αποτέλεσμα επιμόλυνσης λόγω της επαφής τους με κάποια από τις πηγές 

μόλυνσης, αλλά και λόγω ανεπαρκούς καθαρισμού και απολύμανσης. 
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(β) Παρουσία της Listeria monocytogenes 

 

Η Listeria monocytogenes απομονώθηκε σε μεγάλα ποσοστά από όλα τα σημεία 

δειγματοληψίας των τυροκομείων που ελέγχθηκαν. Πηγές μόλυνσης μπορεί να είναι 

όσες ήδη αναφέρθηκαν παραπάνω, ιδιαίτερη σημασία όμως έχουν οι αποχετεύσεις 

όπου το 100% των δειγμάτων βρέθηκαν εκτός ορίων. Επίσης το εισερχόμενο γάλα 

φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο στη μετέπειτα  επιμόλυνση των χώρων και του 

εξοπλισμού. Ιδιαίτερα επισημαίνεται το υψηλό ποσοστό απομόνωσης της Listeria 

monocytogenes στις επιφάνειες των ψυκτικών θαλάμων (61% των δειγμάτων), 

εξαιτίας της ικανότητάς της να πολλαπλασιάζεται σε θερμοκρασίες ψύξης 

(ψυχρότροφος μικροοργανισμός). Από τις μολυσμένες επιφάνειες των ψυγείων 

επιμολύνονται τα συντηρούμενα τρόφιμα, απειλώντας άμεσα την υγεία του τελικού 

καταναλωτή. 

 

 
Από τα αποτελέσματα του Πίνακα 2 προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 
 

 
(α) Παρουσία της Εscherichia coli 

 

Η παρουσία της Εscherichia coli διαπιστώθηκε σε όλα τα είδη δειγμάτων 

τροφίμων του Πίνακα 2. Και σε αυτήν την περίπτωση βασική πηγή μόλυνσης 

φαίνεται να είναι το εισερχόμενο απαστερίωτο γάλα, που επιμολύνει τα δάπεδα, τις 

επιφάνειες, τις  δεξαμενές και τα σκεύη  των τυροκομείων. Μετά την παστερίωση, το 

ποσοστό των δειγμάτων που βρέθηκαν εκτός ορίων μειώνεται, για να αυξηθεί εκ νέου 

στις μετέπειτα διαδικασίες παραγωγής, όπου υπάρχει επιμόλυνση από τους 

χειρισμούς του προσωπικού και την επαφή με μολυσμένες επιφάνειες και εργαλεία. 

 

(β) Παρουσία της Listeria monocytogenes 

 

Δείγματα εκτός ορίων ως προς τη Listeria monocytogenes βρέθηκαν σε όλα τα 

είδη τροφίμων που ελέγχθηκαν, εκτός από το γάλα αμέσως μετά την παστερίωση. Η 

επανεμφάνισή της στο τυρόγαλο, το τυρόπηγμα και τα έτοιμα προϊόντα είναι 

αποτέλεσμα επιμόλυνσης από το προσωπικό και το περιβάλλον. Αξιοσημείωτη είναι 
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η παρουσία  του παθογόνου σε δείγματα τυροπήγματος αμέσως μετά τη μεταφορά 

του στα καλούπια (σε θερμοκρασία 50οC), αφού σύμφωνα με την τεχνολογία 

παρασκευής των τυριών τυρογάλακτος, το τυρόγαλο θερμαίνεται σε υψηλές 

θερμοκρασίες (έως 92οC), όπου δεν επιβιώνει η λιστέρια. Επομένως, η ανίχνευσή της 

οφείλεται καθαρά σε επιμόλυνση από το καλούπι ή τα χέρια του προσωπικού. Το 

ανησυχητικό ποσοστό του 30% των δειγμάτων τελικών προϊόντων που βρέθηκαν 

εκτός ορίων, επισημαίνει για ακόμα μια φορά το πρόβλημα των μολυσμένων 

ψυκτικών θαλάμων συντήρησης των τροφίμων, που στην ουσία αποτελούν 

επωαστικούς θαλάμους της Listeria monocytogenes. 

 

(γ) Παρουσία του Staphylococcus aureus.  

 

Και στην περίπτωση του Staphylococcus aureus βασική πηγή μόλυνσης φαίνεται 

να είναι το εισερχόμενο απαστερίωτο γάλα, το οποίο φαίνεται εξαιρετικά βεβαρυμένο 

σε ποσοστό 80%, γεγονός που οφείλεται σε κακή υγιεινή άμελξης και μετέπειτα 

χειρισμών μέχρι το γάλα να φτάσει στο τυροκομείο. Η παστερίωση εξυγιαίνει πλήρως 

το γάλα, όμως ο σταφυλόκοκκος επανεμφανίζεται στα επόμενα στάδια παραγωγής ως 

αποτέλεσμα επιμόλυνσης κυρίως από πλημμελή υγιεινή και κακούς χειρισμούς του 

προσωπικού. 

 

Από τα αποτελέσματα του Πίνακα 3 προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 
 
(α) Παρουσία της Εscherichia coli 

 

Η παρουσία της Εscherichia coli ήταν ιδιαίτερα υψηλή στα δείγματα γλυκιάς 

μυζήθρας (ποσοστό 95%). Αυτό είναι αποτέλεσμα επιμόλυνσης του προϊόντος από τα 

καλούπια και από τα χέρια του προσωπικού. Η γλυκιά μυζήθρα είναι νωπό προϊόν 

που καταναλώνεται εντός λίγων ημερών, δεν υφίσταται  ωρίμανση και ως εκ τούτου 

δεν υπάρχει  μικροβιακός ανταγωνισμός για να μειώσει τα επίπεδα της Εscherichia 

coli. Αντίθετα στα δείγματα από ξερό ανθότυρο, το ποσοστό εκτός ορίων ήταν πολύ 

χαμηλότερο (25%), εξαιτίας ακριβώς του γεγονότος ότι αποτελεί προϊόν ωρίμανσης. 

Αρκετά υψηλό ήταν το ποσοστό και στα δείγματα ξινομυζήθρας, η οποία παρά του 

ότι είναι προϊόν ωρίμανσης, υφίσταται πολλαπλούς χειρισμούς κατά τη διαδικασία 

παραγωγής, με αποτέλεσμα να επιμολύνεται περισσότερες φορές από το προσωπικό 

και τα σκεύη με τα οποία έρχεται σε επαφή. 
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(β) Παρουσία της Listeria monocytogenes 

 

Εκτός ορίων βρέθηκε ένα δείγμα γλυκιάς μυζήθρας και δύο δείγματα 

ξινομυζήθρας, γεγονός που αποδίδεται σε επιμόλυνση από τον εξοπλισμό και το 

προσωπικό, και στην περίπτωση της ξινομυζήθρας, σε ακατάλληλη θερμοκρασία και 

υγρασία ωρίμανσης του προϊόντος. Η παρουσία του παθογόνου σε ένα προϊόν με 

χαμηλό pH και ισχυρό μικροβιακό ανταγωνισμό, θέτει ερωτήματα σχετικά με την 

επιτυχή εφαρμογή των κανόνων υγιεινής κατά την παραγωγική διαδικασία αλλά και 

την τήρηση των συγκεκριμένων τεχνολογικών απαιτήσεων για την παρασκευή της 

ξινομυζήθρας. 

 

 

4.2   Ερμηνεία της μικροβιολογικής εικόνας των τυριών τυρογάλακτος σε 

επίπεδο βιομηχανίας μεταποίησης τυροκομικών 

 

Από τα αποτελέσματα του Πίνακα 4 προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 
 

(α) Παρουσία της Εscherichia coli 

 

Στη Μεταποιητική Επιχείρηση 1, σημειώνεται η παρουσία της Εscherichia coli  σε 

ποσοστό 39%, σε τυριά τυρογάλακτος που χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη για την 

παρασκευή προϊόντων σφολιάτας και ζύμης. Στην περίπτωση αυτή, υπεύθυνος για 

την μικροβιολογική εικόνα των τυριών είναι ο προμηθευτής της επιχείρησης. Στα 

ενδιάμεσα προϊόντα, Εscherichia coli ανιχνεύτηκε  σε ποσοστό 50% των δειγμάτων 

που εξετάστηκαν. Αυτό αποδίδεται στους πολλαπλούς χειρισμούς που υφίστανται οι 

πρώτες ύλες κατά την παρασκευή  διαφόρων προϊόντων (καλιτσούνια, τυροπιτάκια, 

σπανακοπιτάκια, κολοκυθοκεφτέδες), καθώς και στην προσθήκη άλλων υλών όπως 

είναι τα αυγά, η ζάχαρη, το σπανάκι και τα καρυκεύματα. Τα υλικά αυτά μπορεί να 

είναι βεβαρυμένα μικροβιακά και να επιμολύνουν το ενδιάμεσο προϊόν, ενώ η ζάχαρη 

προσφέρει άριστο θρεπτικό υπόστρωμα για τον πολλαπλασιασμό των 

μικροοργανισμών. Εκτός ορίων βρέθηκε το 21%  των άψητων κατεψυγμένων τελικών 

προϊόντων ως αποτέλεσμα επιμόλυνσης από μολυσμένες επιφάνειες και τα χέρια του 

προσωπικού, κατά τη συσκευασία. Τα ψημένα τελικά προϊόντα της Μεταποιητικής 
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Επιχείρησης 1, θερμαίνονται σε θερμοκρασίες από 92οC έως 111οC για 5 έως 7 

λεπτά, γίνεται δηλαδή πρόψηση και μετά προωθούνται σε επιχειρήσεις μαζικής 

εστίασης και ταχυφαγεία όπου και ολοκληρώνεται η έψηση.  Κανένα δείγμα από τα 

προψημένα τελικά προϊόντα δεν βρέθηκε εκτός ορίων, γεγονός που αποδεικνύει την 

αποτελεσματικότητα της θερμικής επεξεργασίας. 

 

 (β) Παρουσία της Listeria monocytogenes 

 

Οι  πρώτες ύλες που προμηθεύεται η επιχείρηση είναι μολυσμένες από   Listeria 

monocytogenes σε ποσοστό 27%, στη συνέχεια όμως αυτό ανεβαίνει και φτάνει στα 

ενδιάμεσα προϊόντα στο 50% των δειγμάτων και  στα άψητα τελικά προϊόντα στο 

30%. Το παθογόνο περνά από τις πρώτες ύλες στα ενδιάμεσα προϊόντα όπου η 

παρουσία του ενισχύεται καθώς συμβαίνουν επιμολύνσεις  από τους πολλαπλούς 

χειρισμούς και την προσθήκη συμπληρωματικών υλών, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. 

Κατά τη συντήρηση των άψητων τελικών προϊόντων στην κατάψυξη, οι πληθυσμοί 

της λιστέριας δεν μειώνονται λόγω του ψυχρότροφου χαρακτήρα της. Αντιθέτως δεν 

ανιχνεύτηκε σε κανένα δείγμα από τα ψημένα τελικά προϊόντα, αποδεικνύοντας ότι η  

θερμική επεξεργασία σε θερμοκρασίες άνω των  92οC εξυγιαίνει πλήρως τα τρόφιμα 

από τη Listeria monocytogenes. 

 

(γ) Παρουσία του Staphylococcus aureus.  

 

Από  τις πρώτες ύλες  που προμηθεύεται η Μεταποιητική Επιχείρηση 1, εκτός 

ορίων ως προς τον Staphylococcus aureus βρέθηκε το 9% των δειγμάτων, από τα 

ενδιάμεσα προϊόντα το 17%, από τα άψητα τελικά προϊόντα το 10%, ενώ το σύνολο 

των δειγμάτων των ψημένων τελικών προϊόντων ήταν εντός ορίων. Για την παρουσία 

του παθογόνου στις πρώτες ύλες υπεύθυνος είναι ο προμηθευτής της επιχείρησης. Για 

τα υπόλοιπα  προϊόντα που παράγονται εντός της εγκατάστασης, η παρουσία του 

παθογόνου είναι αποτέλεσμα επιμόλυνσης από τα χέρια του προσωπικού και το 

περιβάλλον. 
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Από τα αποτελέσματα του Πίνακα 5 προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 
 
(α) Παρουσία της Εscherichia coli 

 

Η Εscherichia coli είναι εκτός ορίων στο 15% των δειγμάτων τυριών 

τυρογάλακτος που χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη από τη Μεταποιητική Επιχείρηση 

2, στο 50% των δειγμάτων από ενδιάμεσα προϊόντα, στο 46% των δειγμάτων από 

άψητα τελικά προϊόντα, ενώ όλα τα δείγματα από ψημένα τελικά προϊόντα βρέθηκαν 

εντός ορίων. Η μικροβιολογική εικόνα των προϊόντων που παρασκευάζονται μέσα 

στην επιχείρηση ερμηνεύεται όπως και παραπάνω στην Μεταποιητική Επιχείρηση 1, 

ως αποτέλεσμα πολλαπλών χειρισμών και προσθήκης διαφόρων συστατικών στις 

πρώτες ύλες. Και πάλι η θερμική επεξεργασία των τροφίμων τα εξυγιαίνει πλήρως. Η 

Μεταποιητική Επιχείρηση 2, ψήνει πλήρως τα τελικά προϊόντα που παράγει, σε 

θερμοκρασίες 185οC έως 200οC για 15 έως 20 λεπτά, ούτως ώστε το τρόφιμο να είναι 

έτοιμο προς κατανάλωση από τον τελικό καταναλωτή. 

 

(β) Παρουσία της Listeria monocytogenes 

 

Παρουσία της Listeria monocytogenes βρέθηκε σε ποσοστό 27% των δειγμάτων 

τυριών τυρογάλακτος που χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη, στο 50% των δειγμάτων 

ενδιάμεσων προϊόντων και στο 30% των δειγμάτων άψητων τελικών προϊόντων. Στα 

ψημένα τελικά προϊόντα δεν βρέθηκε παρουσία του παθογόνου. Φαίνεται και πάλι η 

επιμόλυνση των τροφίμων στο στάδιο της επεξεργασίας, η επιβίωση της λιστέριας 

στην κατάψυξη και τελικά η πλήρης εξυγίανση των τροφίμων με την κατάλληλη 

θερμική επεξεργασία. 

γ) Παρουσία του Staphylococcus aureus.  

 

Εκτός ορίων ως προς τον Staphylococcus aureus  βρέθηκε το 9% των δειγμάτων 

τυριών τυρογάλακτος που χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη από τη Μεταποιητική 

Επιχείρηση 2, το 17% των δειγμάτων από ενδιάμεσα προϊόντα, το 10% των 

δειγμάτων από άψητα τελικά προϊόντα, ενώ όλα τα δείγματα από ψημένα τελικά 

προϊόντα βρέθηκαν εντός ορίων. Η παρουσία του παθογόνου στα προϊόντα που 

παράγονται εντός της επιχείρησης είναι αποτέλεσμα επιμόλυνσης από χειρισμούς του 
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προσωπικού, από μολυσμένες επιφάνειες, σκεύη και εργαλεία, ενώ για την παρουσία 

του στις πρώτες ύλες υπεύθυνος είναι ο προμηθευτής. Η θερμική επεξεργασία του 

τελικού προϊόντος το εξυγιαίνει πλήρως. 

 

 

Από τα αποτελέσματα του Πίνακα 6 προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 
  

Η Μεταποιητική Επιχείρηση 2, χρησιμοποιεί κρητικά και μη κρητικά τυριά 

τυρογάλακτος ως πρώτη ύλη για την παρασκευή προϊόντων σφολιάτας και ζύμης. 

Κατά τον μικροβιολογικό  έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε αυτά, διαπιστώθηκε ότι 

στα κρητικά τυριά τυρογάλακτος η παρουσία της Εscherichia coli έφτανε σε ποσοστό 

22%, ενώ στα μη κρητικά σε ποσοστό 8%. Εκ πρώτης όψεως  φαίνεται ότι τα τυριά 

που παράγονται στην Κρήτη είναι κατώτερα από άποψη υγιεινής, αυτό όμως δεν 

αποτελεί ασφαλές συμπέρασμα αφού δεν γνωρίζουμε τα διαγράμματα ροής και τις 

λεπτομέρειες της τεχνολογίας παραγωγής των μη κρητικών τυριών. Δεν φαίνεται να 

υπάρχουν σημαντικές διαφορές ως προς  τους υπόλοιπους μικροβιολογικούς δείκτες. 

 

 

Από τα αποτελέσματα του Πίνακα 7 προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

 

Ο Πίνακας 7 συνδέεται με τον Πίνακα 3 ως εξής: Το τυροκομείο του Νομού 

Ρεθύμνης προμηθεύει με τυριά τυρογάλακτος τη  Μεταποιητική Επιχείρηση 2 ,  από 

τα οποία έγιναν δειγματοληψίες κατά τη χρονική περίοδο από 22/12/2010 έως 

12/5/2011 και  σύμφωνα με τα  αποτελέσματα του Πίνακα 7, όλα τα δείγματα 

βρέθηκαν εντός ορίων σε σχέση με τα παθογόνα που διερευνήθηκαν. Αντιθέτως, σε  

δειγματοληψίες που έγιναν στο τυροκομείο κατά τη χρονική περίοδο από 5/12/2008 

έως 24/7/2009, η εικόνα ήταν εντελώς διαφορετική σύμφωνα με τα αποτελέσματα 

του Πίνακα 3. Η βελτίωση της μικροβιολογικής εικόνας των τυριών τυρογάλακτος 

που παράγει το συγκεκριμένο τυροκομείο οφείλεται στο ότι εφαρμόστηκαν μέτρα 

ελέγχου της υγιεινής της παραγωγικής διαδικασίας, κατά το χρονικό διάστημα 

ανάμεσα στις δύο δειγματοληψίες. 

 

Από τα αποτελέσματα του Πίνακα 8 προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 
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Ο Πίνακας 8 αποτυπώνει τη μικροβιολογική εικόνα των τυριών τυρογάλακτος σε 

επίπεδο βιομηχανίας μεταποίησης, στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος ΚΑ 

2980, κατά το χρονικό διάστημα από 15/11/2010 έως 2/2/2011. Αποτελεί μια πρώτη 

εκτίμηση της κατάστασης στο χώρο της μεταποίησης, όπου φαίνεται να υπάρχει 

ενδιαφέρον ως προς την παρουσία της Listeria monocytogenes (ποσοστό 7% των 

δειγμάτων με παρουσία του παθογόνου). Το Πρόγραμμα είναι σε εξέλιξη και ασφαλή 

συμπεράσματα θα εξαχθούν μετά την ολοκλήρωσή του. 

 

Από όλα τα παραπάνω συμπεράσματα συνάγεται ότι παρά την ανεύρεση 

παθογόνων σε μη αποδεκτούς πληθυσμούς σε πρώτες ύλες, ενδιάμεσα προϊόντα και 

άψητα τελικά προϊόντα, η κατάλληλη θερμική επεξεργασία των τροφίμων τα καθιστά 

απολύτως ασφαλή από μικροβιολογική άποψη. Πρόβλημα φαίνεται να υπάρχει με την 

κατανάλωση  αυτούσιων τυριών τυρογάλακτος, ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ομάδες 

όπως είναι οι έγκυες, τα παιδιά έως 4 ετών, οι ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών και 

άτομα σε ανοσοκαταστολή ή με υποκείμενο νόσημα.  

 

 

4.3 Προτάσεις απαραίτητων προληπτικών μέτρων για την ασφαλή παραγωγή 

τυριών και προϊόντων τυρογάλακτος 

 

    Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη μικροβιολογική εικόνα  που αποκαλύφθηκε από την 

ανάλυση των δειγμάτων περιβάλλοντος και τροφίμων,  προκύπτει ότι είναι αναγκαίο  

να επεκταθεί η εφαρμογή του συστήματος προληπτικής υγιεινής HACCP σε όλα τα 

τυροκομεία που παράγουν τυριά τυρογάλακτος. Στα πλαίσια της εφαρμογής του 

ανωτέρω συστήματος από τα τυροκομεία, έμφαση πρέπει να δοθεί: 

• Στη βελτίωση των συνθηκών άμελξης,  συλλογής και μεταφοράς του 

γάλακτος στα τυροκομεία. 

• Στην αυστηρή και τεκμηριωμένη με εσωτερικές διαδικασίες αυτοελέγχων, 

εξυγίανση των χώρων παραγωγής, των εργαλείων και σκευών που 

χρησιμοποιούνται στην παραγωγή τυριών τυρογάλακτος. 

•  Στη συστηματική εκπαίδευση του προσωπικού που ασχολείται με την 

παραγωγή τυριών τυρογάλακτος, στις ορθές πρακτικές υγιεινής παραγωγής 

τους. 
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• Στην τυποποίηση των διαδικασιών παραγωγής τυρογάλακτος και στον 

προσδιορισμό του χρόνου εμπορικής ζωής των προϊόντων, με βάση τις 

συνθήκες υγιεινής της παραγωγής, που επικρατούν σε κάθε τυροκομείο 

ξεχωριστά. 

• Στην επιστημονική υποστήριξη των παραγωγών από πανεπιστημιακά 

ιδρύματα και άλλους εξειδικευμένους φορείς σε θέματα υγιεινής κατά την 

παραγωγή των ανωτέρω προϊόντων. 

• Στη βελτίωση των συνθηκών ταχείας ψύξης, συσκευασίας και διακίνησης 

στην ψυκτική αλυσίδα των ανωτέρω προϊόντων. 

 

 

4.4. Μεθοδολογικοί περιορισμοί 

 

Ένας βασικός περιορισμός της παρούσας μελέτης σχετίζεται με το μέγεθος και τη 

σύνθεση του πληθυσμού μελέτης (7 τυροκομεία του Νομού Χανίων, 1 τυροκομείο 

του Νομού Ρεθύμνης και 2 μεταποιητικές επιχειρήσεις τροφίμων του Νομού 

Ηρακλείου). Το δείγμα δεν είναι αντιπροσωπευτικό του συνόλου των επιχειρήσεων 

της Κρήτης που παράγουν ή μεταποιούν τυριά τυρογάλακτος. Εάν υπήρχε 

μεγαλύτερη συμμετοχή επιχειρήσεων και μεγαλύτερος αριθμός δειγμάτων, πιθανόν 

να υπήρχε διαφοροποίηση στην μικροβιολογική εικόνα παραγομένων  τροφίμων και 

περιβάλλοντος. 

Αδυναμία της μελέτης είναι και η μη εφαρμογή αναλυτικής στατιστικής 

επεξεργασίας των δεδομένων, για την ανάδειξη στατιστικά σημαντικών διαφορών και 

συσχετίσεων που πιθανώς θα απεικόνιζαν τη μικροβιολογική εικόνα των διαδικασιών 

παραγωγής και των προϊόντων τυρογάλακτος, με πιο έγκυρο και ολοκληρωμένο 

τρόπο. 
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