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Αλιεύματα των ΛΘ - ΑΜΘ  
 

Πρόκειται για :  
 
 Κέφαλους (5 είδη) 
 Αυγοτάραχο κέφαλου 
 Τσιπούρα 
 Λαβράκι 
 Μπλε καβούρια  
 
 

 

 
Υφιστάμενη κατάσταση 
 
•  Κέφαλος, τσιπούρα και λαβράκι διακινούνται νωπά 
•  Αυγοτάραχο διακινείται στη παραδοσιακή συσκευασία σε κερί 
•  Μπλε καβούρι δεν διακινείται 



Διατροφική αξία αλιευμάτων  
των ΛΘ - ΑΜΘ 

Από παλαιότερη έρευνα του ΙΝΑΛΕ στα προϊόντα των ΛΘ-ΑΜΘ 
αποδείχθηκε η υψηλή τους διατροφική αξία, δηλ. 

 

 Πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας 

 ω-3 Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα 

 Ιχνοστοιχεία 

 Βιταμίνες κλπ. 

 



π.χ. Αυγοτάραχο Καβάλας 

   Χημική σύσταση (%) 
 
Υγρασία : 22,9 
Τέφρα :  6,5 
Πρωτεΐνες : 40,5 
Λίπος :  32,3 
Αλάτι :  4,2 
ω-3 PUFA : 37% των ολικών λιπαρών οξέων  



Αυγοτάραχο Καβάλας 
 
Συγκεντρώσεις ιχνοστοιχείων (ppm): 
 
  Cu : 3.01 ( 0.21)  
  Pb : 0.78 ( 0.13) 
  Ni : 0.63 ( 0.09)  
  Cr : 0.11 ( 0.01)  
  Cd : 0.05 ( 0.002)  
  Hg : Μη ανιχνεύσιμος 
 
Δηλαδή, τιμές κάτω των οριακών που έχει θεσπίσει η Ε.Ε. για τα 
αλιευτικά προϊόντα  



Πρόταση ΙΝΑΛΕ  

Με σκοπό την αύξηση της εμπορικότητας και προστιθέμενης αξίας 
των προϊόντων των ΛΘ-ΑΜΘ προτείνεται: 

 

 Ίδρυση και λειτουργία μονάδας μεταποίησης και συσκευασίας 

 Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού 

 Νέα, καινοτόμα, ήπιας επεξεργασίας προϊόντα 

 Εμπορία - Διακίνηση - Διαφήμιση 

 Ποιοτικός έλεγχος 

 



 

Εφαρμογή μεθόδων μεταποίησης (π.χ. φιλετοποίηση με ακόλουθη 
υγρή/ξηρή κάπνιση ή παραδοσιακή ξήρανση) 

 

Παραγωγή προϊόντων με βάση τη βιοτεχνολογία όπως π.χ. 
πρωτεΐνες, ένζυμα, φάρμακα, καλλυντικά και μάλιστα από την 
απορριπτόμενη πρώτη ύλη (είναι γνωστό ότι συνήθως μετά τη 
φιλετοποίηση, περίπου 40% του ψαριού απορρίπτεται – κεφάλι, 
εντόσθια κλπ.). Ιδιαίτερα στο μπλε καβούρι έρευνες έδειξαν την 
ύπαρξη πλήθος θαλάσσιων φυσικών βιοδραστικών ουσιών, που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως φάρμακα (κατά του καρκίνου, 
της φυματίωσης κλπ.) και ως καλλυντικά  

 

Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας 



Υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC) με 

ανιχνευτές: 

(α) υπεριώδους UV 

(β) φθορισμού (FP)  

(γ) παράταξης διόδων (Diode Array)   

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΝΑΛΕ 











Εργαστήριο οργανοληπτικού ελέγχου 

 

  

  

 

Έλεγχος δέρματος, οφθαλμών, σάρκας και βραγχίων 



Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας! 

 
Δρ Ν. Σταμάτης 


