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Τα αυγά είναι ευρέως διαδεδομένα στην καθημερινή διατροφή του ανθρώπου, είτε 
αυτούσια είτε ως συστατικά άλλων τροφίμων. Αποτελούν μια καλή πηγή πρωτεΐνης 
υψηλής διατροφικής αξίας, καθώς και ακόρεστων λιπαρών οξέων, σιδήρου, 
φωσφόρου, ιχνοστοιχείων και βιταμινών. Επιπλέον, εκτός από την εξαιρετική 
θρεπτική τους αξία, διαθέτουν μοναδικές λειτουργικές ιδιότητες. Οι λειτουργικές 
ιδιότητες των αυγών, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας δημιουργίας γέλης, του 
αφρισμού και της γαλακτωματοποίησης, σχετίζονται άμεσα με τα χαρακτηριστικά 
των πρωτεϊνών τους, που τα καθιστούν πολύτιμα συστατικά σε τρόφιμα όπως 
noodles, μαγιονέζα, κέικ, έτοιμα προϊόντα κρέατος και γλυκίσματα. Σε εφαρμογές 
μεγάλης κλίμακας, προτιμάται η χρήση αυγού (λευκώματος, κρόκου, ή ολόκληρου) 
σε μορφή σκόνης για λόγους κόστους και ευκολίας στη στην αποθήκευση, μεταφορά 
και συντήρηση. 
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των ιδιοτήτων του αφρισμού και 
της γαλακτωματοποίησης σκόνης παστεριωμένου λευκώματος αυγού που έχει 
προκύψει με ξηραντήρα καταιονισμού (spray dryer). Από προκαταρκτικά πειράματα 
προέκυψαν οι βέλτιστες λειτουργικές παράμετροι για την ξήρανση (Tinlet=153 OC, 
atom air=1 bar, blower=1 m3/min). Παράγοντες που μελετήθηκαν ως προς την 
επίδραση τους στις λειτουργικές ιδιότητες του αποξηραμένου λευκώματος ήταν: α) 
η παστερίωση του λευκώματος, β) η ενζυματική ζύμωση πριν την ξήρανση, γ) η όξινη 
και ενζυματική υδρόλυση του λευκώματος και δ) όξινη/αλκαλική διαλυτοποίηση. Για 
τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης πρωτεΐνης στα διάφορα δείγματα 
χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος Biuret, ενώ η υδρόλυση των πρωτεϊνών σε κάθε στάδιο 
της διεργασίας προσδιορίστηκε μέσω της ηλεκτροφόρησης (SDS-PAGE). 
Κατασκευάστηκαν επίσης τα διαγράμματα διαλυτοποίησης του λευκώματος του 
αυγού και προσδιορίστηκε το ισο-ηλεκτρικό σημείο (PI) για κάθε διεργασία. 
Συμπεραίνεται πως η όξινη και η αλκαλική διαλυτοποίηση, η ενζυμική υδρόλυση και 

η όξινη υδρόλυση συμβάλλουν σε διαφορετικό βαθμό στη βελτιστοποίηση των 

ιδιοτήτων της γαλακτωματοποίησης και κυρίως του αφρισμού της σκόνης 

λευκώματος αυγού. Επιπλέον, διαπιστώνεται πως η παστερίωση οδηγεί σε μείωση 

της απόδοσης των λειτουργικών αυτών ιδιοτήτων σε αντίθεση με τη διεργασία της 

ξήρανσης με σπρέι, η οποία φαίνεται πως βοηθά στη βελτίωση της 

γαλακτωματοποίησης και του αφρισμού. Τέλος, συμπεραίνεται πως η διεργασία της 

ζύμωσης συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της αφριστικής ιδιότητας του 

λευκώματος.  
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