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Αν και δεν συμπαθώ καθόλου την εισαγωγή της χημείας σε μια ζεστή κου-

ζίνα ενός εμπνευσμένου μάγειρα, όπου ο χημικός με τη στεγνή γνώση της 

επιστήμης του θα θελήσει να τεκμηριώσει και –γιατί όχι– να βελτιώσει τις τε-

χνικές του ευφάνταστου μάγειρα, διάβασα με ενδιαφέρον το βιβλίο του 

Robert Wolke.

Για μένα η μαγειρική δεν είναι επιστήμη, είναι τέχνη και η τέχνη δεν έχει 

φόρμουλες, ούτε κανόνες, έχει φαντασία, δημιουργικότητα, ταλέντο, που 

όλα αυτά μαζί τυλίγονται από την πείρα.

Παρά ταύτα, όταν η συνάντηση του μάγειρα με τον επιστήμονα έχει ένα πε-

ριτύλιγμα απλότητας και χιούμορ, τότε τα πράγματα αρχίζουν και ισορρο-

πούν και –γιατί όχι– να συμμαχούν.

Δεν είναι μόνο ότι τα κεφάλαια του βιβλίου είναι χωρισμένα σε ορισμένα βα-

σικά υλικά της κουζίνας και θέτουν ερωτήματα που ήδη αιωρούνται στο μυα-

λό μας. Είναι και το ότι όλα αυτά έχουν και μεγάλη δόση χιούμορ. Χιούμορ 

έχουν και οι συνταγές, όπως, π.χ., το κέικ με μελάσα και τζίντζερ ή το βελού-

δινο μους σοκολάτας, το φαγητό του διαβόλου δοσμένο με πολλά τρικ μα-

γειρικής.  Ή τα ελληνικά αρνίσια ποδαράκια, μια συνταγή που δεν έγινε ποτέ 

στην Ελλάδα και που ισχυρίζεται ότι τα λεπτά κόκαλα του αρνιού μπορεί να 

έχουν και μεδούλι.

Μου αρέσουν όλα αυτά γιατί, όσες γνώσεις κι αν έχω μαζέψει, με πάνε ένα 

βήμα μπροστά. Αφήστε που κοντεύω να γίνω και κολλητός με τον Αϊνστάιν, 

μια και τον ψάχνω συνέχεια στις σελίδες του βιβλίου, αλλά στιγμή δεν τον 

αντάμωσα.

Αν έχετε μια τόση δα ροπή στη μαγειρική, τότε κρατάτε το σωστό βιβλίο στα 

χέρια σας.

Ηλίας Μαμαλάκης
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1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ   ΓΛΥΚΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ 21

Τι είναι η ακατέργαστη ζάχαρη; • Είναι ανθυγιεινή η κατεργασμέ-

νη ζάχα ρη; • Πώς μπορείτε να μαλακώσετε τη σκληρή καφετιά ζά-

χαρη; • Τι είναι η μελάσα, το σόργο και η θειούχος μελάσα; • Ποια εί-

ναι η διαφορά με ταξύ της ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο και της 

ζάχαρης από ζαχαρότευτλα; • Πώς διαλύονται δύο φλιτζάνια ζάχα-

ρη σ’ ένα ποτήρι νερό; • Τι σημαίνει «καραμελώνω»; • Ποια είναι η 

σχέση αμύλου και σακχάρων; • Πώς πα ρασκευάζεται το σιρόπι κα-

λαμποκιού από το καλαμπόκι; • Τι είναι το κα κάο ολλανδικής 

επεξεργα σίας; • Γιατί η σοκολάτα λιώνει στο στόμα; • Πώς φτιάχνε-

ται η λευκή σοκολάτα; ...Και άλλα.

 

2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΤΟ ΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΓΗΣ  61

Τι είναι όλα εκείνα τα ειδικά αλάτια και οι μαλακτικές ουσίες τρο-

φών που «πωλούνται» στα σούπερ μάρκετ; • Τι είναι τα υποκατά-

στατα αλατιού; • Γιατί προσθέτουμε αλάτι στο νερό που βράζουμε 

τα μακαρόνια; • Τι το ιδιαίτε ρο έχει το θαλασσινό αλάτι; • Το «κό-

σερ» αλάτι; • Το φρεσκοτριμμένο αλά τι; • Μπορεί μια πατάτα να 

απορροφήσει το επιπλέον αλάτι από μια υπερ βολικά αλατισμένη 

σούπα; • Γιατί οι συνταγές αναφέρουν ότι πρέπει να χρησιμο-

ποιούμε ανάλατο βούτυρο και να προσθέτουμε κατόπιν το αλάτι; 

...Και άλλα.

 

3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ  TΑ ΛΙΠΗ  89

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός λίπους και ενός λιπαρού οξέος; 

• Γιατί τα έλαια υποβάλλονται σε μερική μόνο υδρογόνωση; • Γιατί 

κα θ α ρ ί ζου μ ε το β ού τ υ ρ ο ;  •  Πώ ς π α ρ α σ κ ε υ ά ζε τα ι το 

Περιεχόμενα

καλαμποκέλαιο; • Πώς γίνεται η σύ γκριση των διαφόρων μαγειρι-

κών ελαίων; • Τι μπορείτε να κάνετε το χρη σιμοποιημένο μαγειρι-

κό λάδι; • Πώς δρουν τα αντικολλητικά σπρέι; • Ποιος κινέζικος φι-

δές περιέχει λίπος; • Είναι η πλήρης κρέμα πραγματι κά ελαφρύτερη 

από την ελαφριά κρέμα; ...Και άλλα.

4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Η ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ 117

Τι κάνουν τα φίλτρα νερού οικιακής χρήσης; • Ποια είναι η διαφο-

ρά με ταξύ του μπέικιν πάουντερ και της μαγειρικής σόδας; • Είναι 

επικίνδυνο το αλουμίνιο; • Τι είναι η μαγειρική αμμωνία; • Το ξινό 

αλάτι; • Το όξινο τρυγικό κάλιο (κρεμοτάρταρο); • Η τεχνητή βανί-

λια; • Το όξινο γλουταμινικό νάτριο; • Γιατί δεν υπάρχει «καθόλου 

ασβέστιο» στο τυρί κρέμα; • Για τί τα λαζάνια διαλύουν το μέταλλο; 

• Πώς παρασκευάζεται το ξίδι; • Είναι οι πράσινες πατάτες δηλητη-

ριώδεις; ...Και άλλα.

 

5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΧΛΟΗ ΚΑΙ ΚΥΜΑ 143

Μια άψητη μπριζόλα είναι γεμάτη αίμα; • Τι είναι εκείνο που δίνει 

καφέ χρώμα στο βοδινό κρέας; • Γιατί το κρέας κοντά στο κόκαλο 

είναι το «πιο γλυκό»; • Γιατί τα κόκαλα προσθέτουν γεύση στο ζωμό; 

• Ποιος εί ναι ο καλύτερος τρόπος για να αφαιρέσουμε το λίπος από 

το ζωμό; • Πώς κατασκευάζονται όλα εκείνα τα διαφορετικά είδη 

αλλαντικών; • Πώς δρα η άλμη; • Πόσο διαρ κεί «μια νύχτα»; • Τι εί-

ναι εκείνο που κάνει τη σάλτσα του κρέατος λιπαρή και γεμάτη 

σβόλους; • Γιατί τα ψάρια μαγειρεύονται τό σο γρήγορα; • Γιατί τα 

ψάρια μυρίζουν «ψαρίλα»; • Τι είναι το σουρίμι; • Εί ναι ζωντανά τα 

στρείδια με το μισό κέλυφος; • Οι αστακοί πρέπει να βρά ζονται ή 

να μαγειρεύονται στον ατμό; ...Και άλλα.

 

6ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΠΑΓΟΣ 197

Τι είναι η θερμίδα; • Τι το διαφορετικό έχει το μαγείρεμα σε μεγά-

λο υψό μετρο; • Γιατί βράζει το νερό; • Γιατί απαιτείται τόσο πολύς 

χρόνος για να συμπυκνωθεί ένας ζωμός; • Τι σημαίνει η 
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ταξινόμηση των εστιών ανάλο γα με τα BTU; • Το αλκοόλ εξατμίζε-

ται με το βρασμό όταν μαγειρεύουμε με κρασί; • Μπορούμε πραγ-

ματικά να τηγανίσουμε αβγό στο πεζοδρόμιο; Ποιο είναι καλύτε-

ρο για ψήσιμο στη σχάρα, το κάρβουνο ή το υγραέριο; Ποιος είναι 

ο καλύτερος τρόπος για να αποψύχουμε τα τρόφιμα; • Γιατί οι αρ-

τοποιοί πλάθουν τη ζύμη τους πάνω σε μάρμαρο; • Μπορεί το ζε-

στό νερό να παγώσει γρηγορότερα από το κρύο νερό; • Παγώνουν 

τα αβγά; • Τι είναι το έγκαυμα που προκαλείται από την κατάψυξη; 

• Γιατί το ζεστό φαγητό κρυώνει όταν το φυσάμε; ...Και άλλα.
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Είναι όξινος ο καφές; • Περιέχει ο εσπρέσο περισσότερη καφεΐνη 

από τον καφέ φίλτρου; • Πώς γίνεται η αφαίρεση της καφεΐνης από 

τον καφέ; •Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του τσαγιού και ενός αφε-

ψήματος; • Τι εί ναι αυτό που καθιστά τα αναψυκτικά τόσο όξινα; • 

Μπορεί η σόδα να χάσει το ανθρακικό της μέσα σ’ ένα κλειστό 

μπουκάλι; • Πώς μπορείτε να ανοί ξετε με αυτοπεποίθηση μια σα-

μπάνια; • Γιατί μερικά κρασιά έχουν πλαστικούς «φελλούς»; • Τι κά-

νετε με το φελλό από το μπουκάλι του κρασιού όταν σας τον δίνει 

ο σερβιτόρος; • Πόσο οινόπνευμα περιέχουν τα διά φορα αλκοο-

λούχα ποτά; ...Και άλλα.

 

8ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ 265

Πώς δημιουργούν θερμότητα τα μικροκύματα; • Γιατί οι τροφές 

που μα γειρεύονται με μικροκύματα πρέπει να μην τρώγονται αμέ-

σως; • Γιατί οι φούρνοι μικροκυμάτων μαγειρεύουν τόσο γρηγο-

ρότερα από τους συμβατικούς φούρνους; • Γιατί δεν πρέπει να το-

ποθετούμε μέταλλα σε ένα φούρ νο μικροκυμάτων; • Μπορούν τα 

μικροκύματα να διαφύγουν από το φούρνο και να ψήσουν το μά-

γειρα; • Τι είναι αυτό που καθιστά ένα σκεύos «ασφαλές για μικρο-

κύματα»; • Γιατί κάποια σκεύη θερμαίνονται στο φούρνο μικροκυ-

μάτων παρά το ότι είναι ασφαλή για μικροκύματα; • Εί ναι επικίνδυνο 

να θερμαίνουμε νερό στο φούρνο μικροκυμάτων; • Τα μι κροκύματα 

μεταβάλλουν τη μοριακή δομή των τροφών; • Τα μικροκύμα τα κα-

ταστρέφουν τα θρεπτικά συστατικά των τροφών; • Γιατί τα 

φαγητά που μαγειρεύονται σε φούρνο μικροκυμάτων κρυώνουν 

πιο γρήγορα από αυτά που μαγειρεύονται σε συμβατικό φούρνο; 

...Και άλλα.

9ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 289

Γιατί δεν κολλά τίποτε στα αντικολλητικά σκεύη; • Ποιο είναι το 

«καλύτε ρο» είδος τηγανιού; • Επηρεάζει την κόψη των μαχαιριών 

η μαγνητική βά ση για μαχαίρια; • Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του 

πινέλου για τη ζύμη και του πινέλου που χρησιμοποιείται για τη λί-

πανση των ψητών; • Πώς μπορείτε να πάρετε τον περισσότερο 

χυμό από ένα λεμόνι ή λάιμ; • Τι το κακό έχει το πλύσιμο των μανι-

ταριών; • Το θάμπωμα επηρεάζει τις ιδιότητες ενός χάλκινου τη-

γανιού; • Ποιος είναι ο ευκολότερος τρόπος για το καθάρισμα των 

ασημικών; • Πώς λειτουργούν τα θερμόμετρα στιγμιαίας ένδειξης; 

• Πώς λειτουργούν οι χύτρες ταχύτητας; • Πώς λειτουργούν οι εστί-

ες που θερμαίνουν με επαγωγή και οι φούρνοι με φως; • Γιατί τα 

κρά κερ έχουν όλες εκείνες τις μικρές τρύπες; • Ποια είναι τα υπέρ 

και τα κα τά της ακτινοβόλησης των τροφών; • Γιατί υπάρχουν όλα 

εκείνα τα ειδικά διαμερίσματα στο ψυγείο σας; ...Και άλλα.

ΕΠ ΊΛΟΓΟΣ 329

ΓΛΩΣΣΆΡΙ 332



ΤΙ ΕΙΠΕ Ο ΑΪΝΣΤΑΪΝ ΣΤΟ ΜΑΓΕΙΡΑ ΤΟΥ

10 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ταξινόμηση των εστιών ανάλο γα με τα BTU; • Το αλκοόλ εξατμίζε-

ται με το βρασμό όταν μαγειρεύουμε με κρασί; • Μπορούμε πραγ-

ματικά να τηγανίσουμε αβγό στο πεζοδρόμιο; Ποιο είναι καλύτε-

ρο για ψήσιμο στη σχάρα, το κάρβουνο ή το υγραέριο; Ποιος είναι 

ο καλύτερος τρόπος για να αποψύχουμε τα τρόφιμα; • Γιατί οι αρ-

τοποιοί πλάθουν τη ζύμη τους πάνω σε μάρμαρο; • Μπορεί το ζε-

στό νερό να παγώσει γρηγορότερα από το κρύο νερό; • Παγώνουν 

τα αβγά; • Τι είναι το έγκαυμα που προκαλείται από την κατάψυξη; 

• Γιατί το ζεστό φαγητό κρυώνει όταν το φυσάμε; ...Και άλλα.

7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΥΓΡΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 235

Είναι όξινος ο καφές; • Περιέχει ο εσπρέσο περισσότερη καφεΐνη 

από τον καφέ φίλτρου; • Πώς γίνεται η αφαίρεση της καφεΐνης από 

τον καφέ; •Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του τσαγιού και ενός αφε-

ψήματος; • Τι εί ναι αυτό που καθιστά τα αναψυκτικά τόσο όξινα; • 

Μπορεί η σόδα να χάσει το ανθρακικό της μέσα σ’ ένα κλειστό 

μπουκάλι; • Πώς μπορείτε να ανοί ξετε με αυτοπεποίθηση μια σα-

μπάνια; • Γιατί μερικά κρασιά έχουν πλαστικούς «φελλούς»; • Τι κά-

νετε με το φελλό από το μπουκάλι του κρασιού όταν σας τον δίνει 

ο σερβιτόρος; • Πόσο οινόπνευμα περιέχουν τα διά φορα αλκοο-

λούχα ποτά; ...Και άλλα.
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Πώς δημιουργούν θερμότητα τα μικροκύματα; • Γιατί οι τροφές 

που μα γειρεύονται με μικροκύματα πρέπει να μην τρώγονται αμέ-

σως; • Γιατί οι φούρνοι μικροκυμάτων μαγειρεύουν τόσο γρηγο-

ρότερα από τους συμβατικούς φούρνους; • Γιατί δεν πρέπει να το-

ποθετούμε μέταλλα σε ένα φούρ νο μικροκυμάτων; • Μπορούν τα 

μικροκύματα να διαφύγουν από το φούρνο και να ψήσουν το μά-

γειρα; • Τι είναι αυτό που καθιστά ένα σκεύos «ασφαλές για μικρο-

κύματα»; • Γιατί κάποια σκεύη θερμαίνονται στο φούρνο μικροκυ-

μάτων παρά το ότι είναι ασφαλή για μικροκύματα; • Εί ναι επικίνδυνο 

να θερμαίνουμε νερό στο φούρνο μικροκυμάτων; • Τα μι κροκύματα 

μεταβάλλουν τη μοριακή δομή των τροφών; • Τα μικροκύμα τα κα-

ταστρέφουν τα θρεπτικά συστατικά των τροφών; • Γιατί τα 

φαγητά που μαγειρεύονται σε φούρνο μικροκυμάτων κρυώνουν 

πιο γρήγορα από αυτά που μαγειρεύονται σε συμβατικό φούρνο; 

...Και άλλα.
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Γιατί δεν κολλά τίποτε στα αντικολλητικά σκεύη; • Ποιο είναι το 

«καλύτε ρο» είδος τηγανιού; • Επηρεάζει την κόψη των μαχαιριών 

η μαγνητική βά ση για μαχαίρια; • Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του 

πινέλου για τη ζύμη και του πινέλου που χρησιμοποιείται για τη λί-

πανση των ψητών; • Πώς μπορείτε να πάρετε τον περισσότερο 

χυμό από ένα λεμόνι ή λάιμ; • Τι το κακό έχει το πλύσιμο των μανι-

ταριών; • Το θάμπωμα επηρεάζει τις ιδιότητες ενός χάλκινου τη-

γανιού; • Ποιος είναι ο ευκολότερος τρόπος για το καθάρισμα των 

ασημικών; • Πώς λειτουργούν τα θερμόμετρα στιγμιαίας ένδειξης; 

• Πώς λειτουργούν οι χύτρες ταχύτητας; • Πώς λειτουργούν οι εστί-

ες που θερμαίνουν με επαγωγή και οι φούρνοι με φως; • Γιατί τα 

κρά κερ έχουν όλες εκείνες τις μικρές τρύπες; • Ποια είναι τα υπέρ 

και τα κα τά της ακτινοβόλησης των τροφών; • Γιατί υπάρχουν όλα 

εκείνα τα ειδικά διαμερίσματα στο ψυγείο σας; ...Και άλλα.

ΕΠ ΊΛΟΓΟΣ 329
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1       Προθερμάνετε το φούρνο σας στους 120° C.  Στρώστε 

δύο ταψιά με λαδόχαρτο.

2 Σε ένα μικρό και βαθύ μπολ χτυπήστε τα ασπράδια 

με το κρεμοτάρταρο χρησιμοποιώντας χειροκίνητο ή 

ηλεκ τρικό μίξερ μέχρι να πήξουν. Ρίξτε σταδιακά 9 κου-

ταλιές της σούπας ζάχαρη και συνεχίστε να χτυπάτε μέ-

χρι το μείγμα να γίνει ομογενές και να «στέκεται». 

Προσθέστε τη βανίλια. Χρησιμοποιώντας μια σπάτουλα, 

ανακατέψτε τις υπόλοιπες 3 κουταλιές της σούπας ζά-

χαρη με το μείγμα..

3 Βάλτε ½ κουταλάκι του γλυκού μαρέγκα κάτω από 

κάθε γωνία του λαδόχαρτου για να μη γλιστρά. Ρίξτε γε-

μάτες κουταλιές του γλυκού από το μείγμα της μαρέγκας 

στα στρωμένα με λαδόχαρτο ταψιά. Αν θέλετε να πρω-

τοτυπήσετε, βάλτε τη μαρέγκα σ’ ένα κορνέ με ακροφύ-

σιο σε σχήμα αστεριού και φτιάξτε τα φιλάκια.

4 Ψήστε για 60 λεπτά. Σβήστε το φούρνο και αφήστε 

μέσα τις μαρέγκες για 30 λεπτά ακόμη. Βγάλτε τες από 

το φούρνο, αφήστε τες να κρυώσουν για 5 λεπτά και φυ-

λάξτε τες σε αεροστεγή δοχεία, όπου οι μαρέγκες παρα-

μένουν τραγανιστές σχεδόν για πάντα.

3 ασπράδια αβγών σε 

θερμοκρασία δωματίου

¼ κουταλάκι του 

γλυκού κρεμοτάρταρο

12 κουταλιές της

σούπας  

πολύλεπτή ζάχαρη

1 ½ κουταλάκι 

του γλυκού βανίλια

40 μαρέγκες

Αυτά τα τραγανιστά γλυκίσματα φτιάχνονται σχε-

δόν εξολοκλήρου από καθαρή ραφιναρισμένη, λευ-

άκ νητ ςητ ιοκκόκ ίολιψ άκιτεριαξε ιΟ .ηραχ άζ ήκ -

νουν να διαλύεται πολύ γρήγορα στο ασπράδι του 

 υοπ αίσαργυ νητ αιγ ιατεζίμηφ ακγέρ αμ Η .ύογβα

απορροφά από τον αέρα, γι’ αυτό φτιάξτε αυτά τα 

γλυκίσματα μόνο μια μέρα με ξηρό καιρό.

Γιατί τα λέμε φιλάκια: Έχουν το ίδιο σχήμα με τις σο-

κολάτες Φιλάκια Hershey, αλλά ο Hershey παρα-

δέχεται ότι δεν είναι βέβαιη η προέλευση του ονό-

ματός τους. 

Η συνταγή περιλαμβάνει τρία ασπράδια αβγών, 

αλλά αν έχετε μερικά παραπάνω ασπράδια, ακολου-

θήστε την εξής συνταγή: Για κάθε ασπράδι, προσθέ-

στε μια μικρή ποσότητα κρεμοτάρταρο (όξινο τρυ-

γικό κάλιο), χτυπήστε τα σε 3 κουταλιές της σούπας 

πολύ λεπτή ζάχαρη και ½ κουταλάκι του γλυκού βα-

νίλια. Αφού τα χτυπήσετε, προσθέστε ένα κουταλά-

κι του γλυκού λεπτή ζάχαρη. Κατόπιν συνεχίστε  

με το βήμα 3.

ΡΑΦΙΝΆΤΑ, ΘΕΪΚΆ & ΑΦΡΆΤΑ

Φιλάκια  
από μαρέγκα



1       Προθερμάνετε το φούρνο σας στους 120° C.  Στρώστε 

δύο ταψιά με λαδόχαρτο.

2 Σε ένα μικρό και βαθύ μπολ χτυπήστε τα ασπράδια 

με το κρεμοτάρταρο χρησιμοποιώντας χειροκίνητο ή 

ηλεκ τρικό μίξερ μέχρι να πήξουν. Ρίξτε σταδιακά 9 κου-

ταλιές της σούπας ζάχαρη και συνεχίστε να χτυπάτε μέ-

χρι το μείγμα να γίνει ομογενές και να «στέκεται». 

Προσθέστε τη βανίλια. Χρησιμοποιώντας μια σπάτουλα, 

ανακατέψτε τις υπόλοιπες 3 κουταλιές της σούπας ζά-

χαρη με το μείγμα..

3 Βάλτε ½ κουταλάκι του γλυκού μαρέγκα κάτω από 

κάθε γωνία του λαδόχαρτου για να μη γλιστρά. Ρίξτε γε-

μάτες κουταλιές του γλυκού από το μείγμα της μαρέγκας 

στα στρωμένα με λαδόχαρτο ταψιά. Αν θέλετε να πρω-

τοτυπήσετε, βάλτε τη μαρέγκα σ’ ένα κορνέ με ακροφύ-

σιο σε σχήμα αστεριού και φτιάξτε τα φιλάκια.

4 Ψήστε για 60 λεπτά. Σβήστε το φούρνο και αφήστε 

μέσα τις μαρέγκες για 30 λεπτά ακόμη. Βγάλτε τες από 

το φούρνο, αφήστε τες να κρυώσουν για 5 λεπτά και φυ-

λάξτε τες σε αεροστεγή δοχεία, όπου οι μαρέγκες παρα-

μένουν τραγανιστές σχεδόν για πάντα.

3 ασπράδια αβγών σε 

θερμοκρασία δωματίου

¼ κουταλάκι του 

γλυκού κρεμοτάρταρο

12 κουταλιές της

σούπας  

πολύλεπτή ζάχαρη

1 ½ κουταλάκι 

του γλυκού βανίλια

40 μαρέγκες

Αυτά τα τραγανιστά γλυκίσματα φτιάχνονται σχε-

δόν εξολοκλήρου από καθαρή ραφιναρισμένη, λευ-

άκ νητ ςητ ιοκκόκ ίολιψ άκιτεριαξε ιΟ .ηραχ άζ ήκ -

νουν να διαλύεται πολύ γρήγορα στο ασπράδι του 

 υοπ αίσαργυ νητ αιγ ιατεζίμηφ ακγέρ αμ Η .ύογβα

απορροφά από τον αέρα, γι’ αυτό φτιάξτε αυτά τα 

γλυκίσματα μόνο μια μέρα με ξηρό καιρό.

Γιατί τα λέμε φιλάκια: Έχουν το ίδιο σχήμα με τις σο-

κολάτες Φιλάκια Hershey, αλλά ο Hershey παρα-

δέχεται ότι δεν είναι βέβαιη η προέλευση του ονό-

ματός τους. 

Η συνταγή περιλαμβάνει τρία ασπράδια αβγών, 

αλλά αν έχετε μερικά παραπάνω ασπράδια, ακολου-

θήστε την εξής συνταγή: Για κάθε ασπράδι, προσθέ-

στε μια μικρή ποσότητα κρεμοτάρταρο (όξινο τρυ-

γικό κάλιο), χτυπήστε τα σε 3 κουταλιές της σούπας 

πολύ λεπτή ζάχαρη και ½ κουταλάκι του γλυκού βα-

νίλια. Αφού τα χτυπήσετε, προσθέστε ένα κουταλά-

κι του γλυκού λεπτή ζάχαρη. Κατόπιν συνεχίστε  

με το βήμα 3.

ΡΑΦΙΝΆΤΑ, ΘΕΪΚΆ & ΑΦΡΆΤΑ

Φιλάκια  
από μαρέγκα
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Καλή η προσπάθεια, αλλά χρησιμοποι-

ήσατε λάθος ζάχαρη. Η συνηθισμένη 

επιτραπέζια ζάχαρη είναι «κοκκοποιη-

μένη», δηλαδή απο τελείται από ανεξάρ-

τητους κόκκους, καθένας από τους οποί-

ους είναι ένας κρύ σταλλος καθαρής 

σακχαρόζης. Όμως, όταν κονιοποιείται 

σε άχνη, η ζάχαρη έχει την τάση να απορ-

ροφά υγρασία και να κάνει κρούστα (η 

ζάχαρη είναι υγροσκοπική). Για να εμπο-

δίσουν να συμβεί αυτό, οι κατασκευαστές άχνης ζάχαρης προσθέτουν περίπου 3% 

άμυλο αραβοσίτου. Το άμυλο δημιούρ γη σε τους σβόλους στο τσάι, γιατί δεν διαλύε-

ται σε κρύο νερό.

Θα ’πρεπε να είχατε χρησιμοποιήσει πολύ λεπτή ζάχαρη, η οποία δεν είναι ακριβώς κονι-

οποιημένη. Αποτελείται από κρυστάλλους μικρότερους από εκείνους της συνηθισμέ-

νης ζάχαρης κι έτσι διαλύεται ευκολότερα. Τη χρησι μοποιούν οι μπάρμαν, διότι διαλύε-

ται γρήγορα στα κρύα κοκτέιλ, και οι ζαχαροπλάστες (λέγεται και ζάχαρη ζαχαροπλαστικής) 

γιατί αναμειγνύεται και λιώ  νει ταχύτερα από τη συνηθισμένη ζάχαρη.

Εξαρτάται από το αν πρέπει να τη χρησιμοποιήσετε 

άμεσα. Υπάρχει ένας γρήγορος τρόπος που δίνει προ-

σωρινό αποτέλεσμα –για τόσο χρόνο όσο χρειά ζεστε 

για να μετρήσετε την ποσότητα που απαιτείται για μια 

συνταγή– κι ένας που δίνει πιο μακροχρόνιο αποτέλε-

σμα και ο οποίος θα δώσει στη ζάχαρη την κανονική 

μορφή της.

Όμως, κατ’ αρχάς, γιατί σκληραίνει η καφετιά ζάχαρη; 

Γιατί χάνει υγρασία. Δεν κλείσατε αρκετά καλά τη συσκευασία μετά το άνοιγμα και 

στέγνωσε. Δεν είναι δικό σας το σφάλμα. Είναι σχεδόν αδύνατο να ξανακλείσει αερο-

στεγώς ένα ανοιγμένο κουτί με καφετιά ζάχαρη. Γι’ αυτό, αφού χρησιμοποιήσετε όση 

χρειάζεστε, να τοποθετείτε την υπόλοιπη πάντα σε αεροστεγές (ή μάλλον σε υδρα-

τμοστεγές) δοχείο, όπως μια γυάλα με βιδωτό καπάκι.

Η καφετιά ζάχαρη που πωλείται στα καταστήματα αποτελείται από κρυστάλλους λευ-

κής ζάχαρης επικαλυμμένους με ένα λεπτό στρώμα μελάσας – το παχύρρευστο, σκού-

ρο υγρό που παραμένει όταν ο χυμός του ζαχαροκάλα μου εξατμιστεί για να ξεχωρί-

σουν οι κρύσταλλοι της καθαρής σακχαρόζης. Επειδή η επικάλυψη μελάσας έχει την 

τάση να απορροφά υδρατμούς, η φρέ σκια καφετιά ζάχαρη είναι πάντοτε πολύ μαλα-

κιά. Αλλά μόλις εκτεθεί στον αέ ρα, η μελάσα χάνει μέρος της υγρασίας της και 

ΕΝΑ ΥΠΕΡΟΧΟ ΠΟΤΗΡΙ ΤΣΑΪ

Για να γλυκάνω το κρύο τσάι 

μου γρήγορα, πρόσθεσα 

άχνη ζάχαρη. Αλλά αμέσως 

δημιούργησε κολλώδεις 

σβόλους. Τι συνέβη; 

ΠΕΤΡΩΜΕΝΗ ΖΑΧΑΡΗ

Η καφετιά ζάχαρη 

μου πέτρωσε.  

Τι να κάνω για  

να τη μαλακώσω; 

σκληραίνει, κάνοντας τους κρυστάλλους να κολλούν μεταξύ τους και να σχηματίζουν 

σβόλους. Τότε μπο ρείτε να κάνετε μόνο τα εξής: είτε να αποκαταστήσετε το χαμένο 

νερό ή να προσπαθήσετε με κάποιο τρόπο να μαλακώσετε τη σκληρή μελάσα.

Η αποκατάσταση του νερού είναι εύκολη, αλλά απαιτεί πολύ χρόνο. Απλά σφραγίστε 

τη ζάχαρη σε αεροστεγές δοχείο για μια νύχτα με κάτι που να απο δεσμεύει υδρατμούς. 

Συνιστώνται πολλοί τρόποι για να γίνει αυτό, όπως η χρήση μιας φέτας μήλου, πατά-

τας ή φρέσκου ψωμιού σε υγρή πετσέτα, ή ακό μη και ένα φλιτζάνι νερό. Ο πιο αποτε-

λεσματικός τρόπος ίσως είναι να τοπο θετήσετε τη ζάχαρη σε δοχείο που κλείνει καλά, 

να το καλύψετε με πλαστική μεμβρά-

νη, να βάλετε μια υγρή χαρτοπετσέ-

τα πάνω στη μεμβράνη και να σφρα-

γίσετε το καπάκι. Μετά από μία μέρα 

περίπου, όταν η ζάχαρη θα έχει μαλα-

κώσει αρκετά, αφαιρέστε τη χαρτο-

πετσέτα και τη μεμβράνη και ξανα-

κλείστε καλά το καπάκι του δοχείου.

Πολλά βιβλία για την κουζίνα και πε-

ριοδικά μας πληροφορούν ότι η κα-

φετιά ζάχαρη σκληραίνει επειδή χά-

νει υγρασία, κάτι που αληθεύει, και 

κατό πιν προχωρούν για να μας πουν 

να τη θερμάνουμε στο φούρνο για να 

μαλα κώσει, σαν να ήταν δυνατό ο 

φούρνος να αποκαταστήσει την 

υγρασία της. Φυ σικά και δεν συμβαί-

νει κάτι τέτοιο. Αυτό που συμβαίνει 

είναι ότι η θερμότητα μαλακώνει, ή 

αραιώνει, τις «συγκολλήσεις» της με-

λάσας, οι οποίες σκληραί νουν και 

πάλι καθώς η θερμοκρασία πέφτει.

Μερικές συσκευασίες καφετιάς ζά-

χαρης συνιστούν την τοποθέτηση 

της σκληρής ζάχαρης στο φούρνο μι-

κροκυμάτων μαζί μ’ ένα φλιτζάνι νερό. Παρά ταύτα, το νερό δεν βρίσκεται εκεί για να 

υγράνει τη ζάχαρη, διότι στα λίγα λεπτά που απαιτούνται για να δράσει η θερμότητα, 

οι ατμοί από το φλιτζάνι δεν έχουν αρκετό χρόνο για να εισχωρήσουν στη μάζα της 

ζάχαρης και να την ενυδατώσουν. Το νερό τοποθετείται εκεί για να απορροφήσει ένα 

μέρος των μικροκυμάτων, γιατί οι φούρνοι μικροκυμάτων δεν πρέπει να λειτουργούν 

χωρίς ή σχεδόν χωρίς περιεχόμενο (βλέπε σελίδα 237). Αν πρόκειται να θερ μάνετε 

τουλάχιστον ένα φλιτζάνι ζάχαρη, μάλλον δεν χρειάζεστε το νερό.

Αν βιάζεστε να μαλακώσετε καφετιά 

ζάχαρη, ο πιστός σας φούρνος 

μικροκυμάτων θα σας δώσει μια 

γρήγορη, αλλά προσωρινή λύση. 

Απλά θερμάνετε τη ζάχαρη για ένα 

ή δύο λεπτά στη μεγάλη ένταση, 

δοκιμάζοντας κάθε μισό λεπτό με 

το δάχτυλό σας για να δείτε αν έχει 

μαλακώσει. Επειδή οι φούρνοι 

διαφέρουν πολύ μεταξύ τους, 

δεν μπο ρούμε να καθορίσουμε 

τον ακριβή χρόνο που απαιτείται. 

Κατόπιν μετρήστε γρήγορα όση 

ζάχαρη χρειάζεστε, γιατί  

θα ξανασκληρύνει σε λίγα λεπτά. 

Μπορείτε να χρησιμοποιή σετε  

και συμβατικό φούρνο στους 120° C 

για 10 ως 20 λεπτά.
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Καλή η προσπάθεια, αλλά χρησιμοποι-

ήσατε λάθος ζάχαρη. Η συνηθισμένη 

επιτραπέζια ζάχαρη είναι «κοκκοποιη-

μένη», δηλαδή απο τελείται από ανεξάρ-

τητους κόκκους, καθένας από τους οποί-

ους είναι ένας κρύ σταλλος καθαρής 

σακχαρόζης. Όμως, όταν κονιοποιείται 

σε άχνη, η ζάχαρη έχει την τάση να απορ-

ροφά υγρασία και να κάνει κρούστα (η 

ζάχαρη είναι υγροσκοπική). Για να εμπο-

δίσουν να συμβεί αυτό, οι κατασκευαστές άχνης ζάχαρης προσθέτουν περίπου 3% 

άμυλο αραβοσίτου. Το άμυλο δημιούρ γη σε τους σβόλους στο τσάι, γιατί δεν διαλύε-

ται σε κρύο νερό.
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οποιημένη. Αποτελείται από κρυστάλλους μικρότερους από εκείνους της συνηθισμέ-

νης ζάχαρης κι έτσι διαλύεται ευκολότερα. Τη χρησι μοποιούν οι μπάρμαν, διότι διαλύε-

ται γρήγορα στα κρύα κοκτέιλ, και οι ζαχαροπλάστες (λέγεται και ζάχαρη ζαχαροπλαστικής) 
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άμεσα. Υπάρχει ένας γρήγορος τρόπος που δίνει προ-

σωρινό αποτέλεσμα –για τόσο χρόνο όσο χρειά ζεστε 

για να μετρήσετε την ποσότητα που απαιτείται για μια 

συνταγή– κι ένας που δίνει πιο μακροχρόνιο αποτέλε-

σμα και ο οποίος θα δώσει στη ζάχαρη την κανονική 

μορφή της.
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στεγώς ένα ανοιγμένο κουτί με καφετιά ζάχαρη. Γι’ αυτό, αφού χρησιμοποιήσετε όση 

χρειάζεστε, να τοποθετείτε την υπόλοιπη πάντα σε αεροστεγές (ή μάλλον σε υδρα-

τμοστεγές) δοχείο, όπως μια γυάλα με βιδωτό καπάκι.

Η καφετιά ζάχαρη που πωλείται στα καταστήματα αποτελείται από κρυστάλλους λευ-

κής ζάχαρης επικαλυμμένους με ένα λεπτό στρώμα μελάσας – το παχύρρευστο, σκού-

ρο υγρό που παραμένει όταν ο χυμός του ζαχαροκάλα μου εξατμιστεί για να ξεχωρί-

σουν οι κρύσταλλοι της καθαρής σακχαρόζης. Επειδή η επικάλυψη μελάσας έχει την 

τάση να απορροφά υδρατμούς, η φρέ σκια καφετιά ζάχαρη είναι πάντοτε πολύ μαλα-
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ζάχαρη, ο πιστός σας φούρνος 

μικροκυμάτων θα σας δώσει μια 
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το δάχτυλό σας για να δείτε αν έχει 

μαλακώσει. Επειδή οι φούρνοι 

διαφέρουν πολύ μεταξύ τους, 

δεν μπο ρούμε να καθορίσουμε 

τον ακριβή χρόνο που απαιτείται. 
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Ένας σεφ που γνωρίζω χρησιμοποιεί καθημερινά στην κουζίνα του εστια τορίου του 

την καφετιά ζάχαρη κι έτσι αυτή στεγνώνει πολύ γρήγορα. Όταν σκληρύνει πολύ, τη 

ραντίζει με μερικές σταγόνες νερό και τη ζυμώνει με τα χέρια του μέχρι να ξαναπάρει 

την αρχική υφή της. Αυτό βέβαια μπορεί να μην ενοχλεί έναν επαγγελματία, όμως 

στην οικιακή μαγειρική το ζύμωμα της ζά χαρης μάλλον δεν είναι και πολύ διασκεδα-

στική εργασία.

Μια και μιλάμε για τη μελάσα, ένας πρώην εθελοντής των Ειρηνευτικών Δυνάμεων 

μου είπε κάποτε ότι πριν από πολλά χρόνια στη Ζουαζηλάνδη έστρω  ναν τους χωμα-

τόδρομους με μελάσα από το τοπικό εργοστάσιο ζάχαρης. Στέ γνωνε και σκλήραινε 

πολύ γρήγορα και χρειάζονταν αρκετοί μήνες μέχρι να φθαρεί και να αποκαλύψει και 

πάλι το χώμα. ( Ίσως αυτή η μέθοδος να είναι πιο αποτελεσματική από τη χρήση κακής 

ποιότητας ασφάλτου, που τόσο συ χνά χρησιμοποιείται στους δημόσιους δρόμους μας.)

Περισσότερη από τη μισή ποσότη-

τα ζάχαρης που παράγεται στις 

ΗΠΑ προ έρχεται από ζαχαρότευτ-

λα, παραμορφωμένες, ανοιχτό-

χρωμες καφετιές ρίζες που μοιά-

ζουν με κοντόχοντρα καρότα. Τα 

ζαχαρότευτλα ευδοκιμούν σε 

περιο χές με εύ κρατο κλίμα, όπως 

στη Μινεσότα, τη Βόρεια Ντακότα και το Άινταχο στις ΗΠΑ και σε μεγάλο μέρος της 

Ευρώπης, ενώ το ζαχαροκάλαμο είναι τροπι κό φυτό και στις ΗΠΑ καλλιεργείται κυρί-

ως στη Λουιζιάνα και στη Φλόριντα.

Τα εργοστάσια επεξεργασίας ζαχαρότευτλων έχουν να εκτελέσουν δύσκο λο έργο, 

γιατί τα τεύτλα περιέχουν πολλές ακαθαρσίες με κακή γεύση και δυσοσμίες οι οποί-

ες πρέπει να απομακρυνθούν. Οι ακαθαρσίες παραμένουν στη μελάσα, που δεν είναι 

κατάλληλη για τον άνθρωπο παρά μόνο για ζωοτροφές. Γι’ αυτό δεν υπάρχει καφετιά 

ζάχαρη από τεύτλα.

Μόλις ραφιναριστούν, η ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο και η ζάχαρη από ζα χαρότευτλα 

είναι εντελώς ίδιες: είναι και οι δύο καθαρή σακχαρόζη και επομένως δεν πρέπει να 

διακρίνεται η μια από την άλλη. Τα εργοστάσια κατεργασίας δεν υποχρεώνονται να 

καθορίζουν την προέλευση της ζάχαρης που παράγουν, οπότε μπορεί να χρησιμοποι-

είτε ζάχαρη από ζαχαρότευτλα χωρίς να το γνωρίζετε. Αν στη συσκευασία δεν αναγρά-

φεται «Καθαρή Ζάχαρη από Ζαχαροκάλαμο», τότε μάλλον προέρχεται από τεύτλα.

Μολαταύτα, πολλοί άνθρωποι που διαθέτουν μακρά πείρα στην παρασκευή μαρμε-

λάδας επιμένουν ότι τα δύο είδη ζάχαρης δεν έχουν την ίδια συμπεριφορά. O Alan 

ΕΝΑ ΓΛΥΚΟ ΚΑΛΑΜΙ

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της 

ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο και 

της ζάχαρης από ζαχαρότευτλα; 

Davidson, στο εγκυκλοπαιδικό λεξικό του Oxford Companion to Food (Oxford 

University Press, 1999), αναφέρει ότι «αυτό το γεγονός θα πρέπει να κάνει τους χημικούς 

να αναλογιστούν, ταπεινά, πως δεν είναι παντογνώστες σε τέτοιου είδους θέματα».

Το «θειάφι» στη θειούχο μελάσα είναι 

μια καλή αφετηρία για να κατανοή-

σουμε αρκετές ενδιαφέρουσες από-

ψεις της χημείας τροφίμων.

Το θειάφι είναι ο κοινός όρος για το 

θείο, ένα κίτρινο χημικό στοιχείο που οι ενώσεις του περιλαμβάνουν το διοξείδιο του 

θείου και τα θειώδη άλατα. Το αέριο διοξείδιο του θείου είναι το αποπνικτικό, με καυ-

στική οσμή προϊόν της καύσης του θείου και φημίζεται ότι μολύνει την ατμόσφαιρα 

της Κόλασης, ίσως γιατί τα ηφαίστεια εκλύουν θειούχους καπνούς από τα έγκατα του 

πλα νήτη μας.

Τα θειώδη άλατα αποδεσμεύουν αέριο διοξείδιο του θείου με την παρου σία οξέων, 

οπότε η δράση τους είναι η ίδια με αυτή του διοξειδίου του θείου. Δη λαδή είναι λευκα-

ντικά και αντιμικροβιακά. Και οι δύο αυτές ιδιότητες αξιο ποιούνται στην κατεργασία 

της ζάχαρης.

Το διοξείδιο του θείου χρησιμοποιούνταν για το άνοιγμα του χρώματος της μελάσας, 

του σκουρόχρωμου, γλυκού υποπροϊόντος της παραγωγής ζάχαρης, και για την εξο-

λόθρευση των βακτηρίων και των μυκήτων της. Η μελάσα λέγεται τότε θειούχος. 

ΤΑ ΕΙΔΗ ΜΕΛΑΣΑΣ

Η γιαγιά μου μιλούσε για 

θειούχα μελάσα. Τι είναι αυτό; 

Ένα ζαχαρότευτλο: Ευγενική προ-

σφορά της Αμερικανικής Ένωσης 

Τευτλοπαραγωγών
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ΕΝΑ ΓΛΥΚΟ ΚΑΛΑΜΙ
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θείο, ένα κίτρινο χημικό στοιχείο που οι ενώσεις του περιλαμβάνουν το διοξείδιο του 

θείου και τα θειώδη άλατα. Το αέριο διοξείδιο του θείου είναι το αποπνικτικό, με καυ-

στική οσμή προϊόν της καύσης του θείου και φημίζεται ότι μολύνει την ατμόσφαιρα 
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ΤΑ ΕΙΔΗ ΜΕΛΑΣΑΣ

Η γιαγιά μου μιλούσε για 

θειούχα μελάσα. Τι είναι αυτό; 

Ένα ζαχαρότευτλο: Ευγενική προ-

σφορά της Αμερικανικής Ένωσης 

Τευτλοπαραγωγών
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Πάντως, ουσιαστικά όλα τα είδη μελάσας που πα ράγονται σήμερα δεν περιέχουν θείο.

Το αέριο διοξείδιο του θείου χρησιμοποιείται για τη λεύκανση των κερα σιών, που κατό-

πιν βάφονται με ένα έντονο κόκκινο ή πράσινο χρώμα, εμπο τίζονται με λάδι πικραμύ-

γδαλου, συσκευάζονται σε σιρόπι και βαφτίζονται μαρασκίνο, από το όνομα του λικέρ 

του οποίου τη γεύση προσπαθούν να μιμη θούν αυτά τα κακόγουστα κατασκευάσματα.

Τα θειώδη άλατα αντενεργούν στην οξείδωση (είναι αναγωγικά). Η «οξεί δωση» ανα-

φέρεται κυρίως στην αντίδραση μιας ουσίας με το οξυγόνο του αέ ρα και μπορεί να 

είναι μια πολύ ενοχλητική διεργασία. Μάρτυρας το σκούριασμα του σιδήρου – ένα 

καθαρό παράδειγμα του τι προκαλεί η οξείδωση, ακό μη και στα μέταλλα. Στην κου-

ζίνα η οξείδωση είναι μια από τις αντιδράσεις που κάνουν τα λίπη να ταγκίζουν. 

Υποβοηθούμενη από τα ένζυμα, η οξείδω ση είναι επίσης η αιτία που οι κομμένες 

πατάτες, τα μήλα και τα ροδάκινα αποκτούν καφέ χρώμα. Γι’ αυτό τα αποξηραμένα 

φρούτα συχνά υφίστανται κατερ γασία με διοξείδιο του θείου, ώστε να εμποδιστεί 

το παραπάνω φαινόμενο.

Όμως η οξείδωση είναι μια γενικότερη χημική διεργασία από την απλή αντίδραση 

μιας ουσίας με το οξυγόνο. Για τον χημικό, οξείδωση είναι κάθε αντίδραση κατά την 

οποία ένα ηλεκτρόνιο αποχωρίζεται από ένα άτομο ή μό ριο. Το άτομο ή το μόριο αυτό 

λέγεται ότι οξειδώθηκε. Στα σώματά μας, ζωτικής σημασίας μόρια όπως τα λίπη, οι 

πρωτεΐνες, ακόμη και το DΝΑ μπορούν να οξειδωθούν και να καταστούν ανίκανα να 

εκτελέσουν τις κρίσιμες εργα σίες τους που αφορούν τη διατήρηση των φυσιολογι-

κών ζωτικών διεργασιών. Τα ηλεκτρόνια είναι οι συνδετικοί κρίκοι των μορίων και 

όταν ένα ηλεκτρόνιο αποχωρίζεται, αυτά τα «καλά» μόρια μπορούν να διασπαστούν 

σε μικρότερα «κακά» μόρια.

Μεταξύ των πιο φημισμένων «απαγωγέων» ηλεκτρονίων είναι οι λεγόμενες ελεύθε-

ρες ρίζες, άτομα ή μόρια που χρειάζονται απεγνωσμένα ένα ηλε κτρόνιο και το παίρ-

νουν από σχεδόν οτιδήποτε συναντήσουν στο δρόμο τους. (Στα ηλεκτρόνια αρέσει 

να υπάρχουν κατά ζεύγη, και μια ελεύθερη ρίζα είναι ένα άτομο ή μόριο που περιέχει 

ένα μοναχικό ηλεκτρόνιο το οποίο ψάχνει απεγνωσμένα για σύντροφο.) Έτσι, οι ελεύ-

θερες ρίζες μπορούν να οξειδώσουν τα ζωτικής σημασίας μόρια επιβραδύνοντας τον 

οργανισμό, προκαλώντας πρόωρη γήρανση, ακόμη και καρδιακές παθήσεις και καρ-

κίνο. Το πρό βλημα είναι ότι ένα πλήθος ελεύθερων ριζών εμφανίζονται φυσιολογικά 

στο σώμα μας από ποικίλες αιτίες.

Αντιοξειδωτικά, σπεύστε! Το αντιοξειδωτικό είναι ένα άτομο ή μόριο που μπορεί να 

εξουδετερώσει μια ελεύθερη ρίζα δίνοντάς της το ηλεκτρόνιο που χρειάζεται πριν 

αυτή το αρπάξει από κάποιο ζωτικής σημασίας άτομο ή μόριο. Στα αντιοξειδωτικά που 

παίρνουμε από τις τροφές μας συγκαταλέγονται οι βιταμίνες C και Ε, η βήτα–καροτί-

νη (η οποία μετατρέπεται σε βιταμίνη Α μέσα στο σώμα μας), καθώς κι εκείνοι οι δε-

κασύλλαβοι γλωσσοδέτες που αναγρά φονται στις συσκευασίες πολλών προϊόντων 

τα οποία περιέχουν λίπη για να εμποδίσουν το τάγκισμά τους από την οξείδωση, η 

βουτυλιωμένη υδροξυανισόλη (ΒΗΑ) και το βουτυλιωμένο υδροξυτολουόλιο (ΒΗΤ).

Επιστρέφοντας για λίγο στα θειώδη άλατα θα πρέπει να σημειώσουμε ότι κάποιοι άν-

θρωποι, ιδιαίτερα οι ασθματικοί, είναι πολύ ευαίσθητοι σε αυτά, γιατί μπορούν να προ-

καλέσουν πονοκέφαλο, εξανθήματα, ζαλάδα και αναπνευστικές δυσκολίες μέσα σε 

λίγα λεπτά από τη λήψη τους με την τροφή. Ο ΑΟΤΦ επιβάλλει ειδική επισήμανση 

στα προϊόντα που περιέ χουν θειώδη άλατα – και υπάρχουν πολλά, από την μπίρα και 

το κρασί ως τα προϊόντα ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας, τα αποξηραμένα φρούτα, 

τα επε ξεργασμένα θαλασσινά, τα σιρόπια και το ξίδι. Εξετάστε προσεκτικά τις ετικέτες 

για διοξείδιο του θείου ή οποιαδήποτε χημική ουσία περιέχει το συνθε τικό θειώδες.

Το σιρόπι από ζαχαροκάλαμο 

είναι απλώς καθαρισμένος χυ-

μός ζαχαροκά λαμου, βρασμέ-

νος και συμπυκνωμένος σε σι-

ρόπι με τρόπο παρόμοιο με 

εκεί νο που παρασκευάζεται το 

σιρόπι από σφεντάμι.

Η μελάσα είναι ένας όρος που 

χρησιμοποιείται κυρίως στη Μεγάλη Βρε τανία. Η σκουρόχρωμη μελάσα μοιάζει με τη 

μελάσα που προκύπτει ως υπόλειμμα από την κατεργασία του ζαχαροκάλαμου και έχει 

την ίδια κάπως πικρή γεύση. Η ανοιχτόχρωμη μελάσα, γνωστή και ως «χρυσό σιρόπι» 

(μια σημαντική βελτίωση στην ονοματολογία), είναι ουσιαστικά σιρόπι 

ζαχαροκά λαμου.

Το σόργο δεν παρασκευάζεται ούτε από ζαχαροκάλαμα ούτε από ζαχαρό τευτλα, αλλά 

από ένα φυτό με ψηλούς και δυνατούς βλαστούς που κάνει καρπούς σε μορφή σπό-

ρων δημητριακού. Καλλιεργείται σε θερμά και ξηρά κλί ματα, κυρίως για να χρησιμο-

ποιείται ως άχυρο και ζωοτροφή. Όμως κάποιες ποικιλίες έχουν ένα γλυκό χυμό στο 

αυλάκι μέσα στο βλαστό τους, ο οποίος μπορεί με βράσιμο να μετατραπεί σε σιρόπι. Το 

προϊόν που προκύπτει ονο μάζεται μελάσα από σόργο ή σιρόπι σόργου ή απλώς σόργο.

ΓΛΥΚΟ ΣΑΝ ΠΕΤΙΜΕΖΙ

Τι ακριβώς είναι τα γλυκά σιρόπια 

που ονομάζουμε μελάσα και σόργο 

και σε τι διαφέρουν από το σιρόπι 

του ζαχαροκάλαμου;
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προϊόν που προκύπτει ονο μάζεται μελάσα από σόργο ή σιρόπι σόργου ή απλώς σόργο.

ΓΛΥΚΟ ΣΑΝ ΠΕΤΙΜΕΖΙ

Τι ακριβώς είναι τα γλυκά σιρόπια 

που ονομάζουμε μελάσα και σόργο 

και σε τι διαφέρουν από το σιρόπι 

του ζαχαροκάλαμου;

ΓΛΥΚΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣΤΙ ΕΙΠΕ Ο ΑΪΝΣΤΑΪΝ ΣΤΟ ΜΑΓΕΙΡΑ ΤΟΥ




