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Σκοπός: 

Να διαπιστωθεί η ύπαρξη αυτών των μακρομορίων σε 
διάφορες τροφές. 

Απαραίτητες γνώσεις: 

Γενικά, οι τροφές περιέχουν πρωτεΐνες, λίπη και 
υδατάνθρακες. Το ποσοστό των μακρομορίων των 
ουσιών αυτών στις διάφορες τροφές μπορεί να 
διαφέρει σημαντικά από το ένα είδος τροφής στο άλλο. 

Υλικά και όργανα: 

• Φρούτο (μπανάνα ή μήλο ή αχλάδι) 

• Πατάτα 

• Βούτυρο 

• Ασπράδι αυγού 

• Γάλα 

• Διάλυμα Benedict 

• Αιθανόλη 

• Διάλυμα NaOH 10% 

• Διάλυμα CuS0 4 0,5 % 

• Βάμμα ιωδίου 

• Δοκιμαστικοί σωλήνες 

• Ποτήρια ζέσεως 

• Πλαστικά σταγονόμετρα 
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Διεξαγωγή του πειράματος: 

διάφορες 7Τ\ Τα παρακάτω πειράματα να γίνουν σε 
κατηγορίες ροφών, όπως, φρούτο, πατάτα, βούτυρο, 
γάλα και λεύκωμα αυγού. Τα στερεά τρόφιμα πρέπει 
πρώτα να πολτοποιηθούν με τη βοήθεια νερού. 
Α. Ανίχνευση υδατανθράκων 

α. Τοποθετήστε 1-2 ml από κάθε δείγμα τροφής σε 5 
διαφορετικούς δοκιμαστικούς σωλήνες. Σημαδέψτε 
τους σωλήνες κατάλληλα. 

β. Προσθέστε σε κάθε δοκιμαστικό σωλήνα από 2 ml 
διαλύματος Benedict και αναδεύατε, 

γ. Τοποθετήστε τους δοκιμαστικούς σωλήνες σε νερό 
που βράζει για 2-5 λεπτά. 

δ. Παρατηρήστε τι συμβαίνει και καταγράψτε τα 
αποτελέσματα, για κάθε δοκιμαστικ'σωλήνα. 

ε. Εάν εμφανιστεί ίζημα καφέ ή πράσινου χρώματος 
αυτό μαρτυρεί την ύπαρξη σακχάρων στο δείγμα. 

Β. Ανίχνευση πρωτεϊνών 

α. Τοποθετήστε 2-3 ml από κάθε δείγμα τροφής σε 5 
διαφορετικούς σωλήνες. Να τους σημαδέψετε 
διαφορετικά. 

β. Προσθέστε σε κάθε σωλήνα 1 ml διαλύματος NaOH 
και αναδεύατε. 

γ. Ρίξτε μερικές σταγόνες διαλύματος CuS0 4 και 
αναδεύατε. 

δ. Καταγράψτε την τυχόν αλλαγή χρώματος σε 
κάποιους σωλήνες. 

ε. Εάν το δείγμα περιέχει πρωτεΐνη, το διάλυμα αποκτά 
χρώμα ιώδες. 
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J?1» ft Διεξαγωγή του πειράματος (συνέχεια): 

Γ. Ανίχνευση λιπών 

α. Τοποθετήστε σε 5 δοκιμαστικούς σωλήνες από 1 ml 
αιθανόλης. 

β. Προσθέστε μικρή ποσότητα (2-3 σταγόνες) από 
κάθε δείγμα και αναδεύατε. 

γ. Προσθέστε από 1 ml νερό και καταγράψτε τα 
αποτελέσματα. 

δ. Εάν εμφανιστεί άσπρο ίζημα, τότε η τροφή περιέχει 
λίπος. 
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