
"Βιομόρια, συστατικά τροφίμων: απομόνωση, ανίχνευση και προσδιορισμός τους αξιοποιώντας ιδιότητες 

του φωτός"   

ΕΚΦΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ      ΣΑΛΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
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Δραστηριότητα 4. Ανίχνευση Ιωδίου στο μαγειρικό αλάτι 

(Δραστηριότητα από την ενότητα “Chemistry at Home” του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Chemistry is all 

around us” στη διεύθυνση http://chemistry.pixel-online.org/EP_home1ffe.html?id=02, τελευταία 

προσπέλαση 24-3-2017) 

 

Σκοπός της δραστηριότητας είναι η προσομοίωση της διαδικασίας ανάλυσης ενός τροφίμου 

για να προσδιοριστεί η ύπαρξη ή μη ενός συστατικού, χρησιμοποιώντας υλικά καθημερινής 

χρήσης.  

Όταν σε ένα διάλυμα που περιέχει ιόντα ιωδίου (Ι-) προσθέσουμε διάλυμα υπεροξειδίου του 

υδρογόνου (Η2Ο2) και οξύ θα γίνει η παρακάτω αντίδραση:  

2H+(aq) + 2I-(aq) + H2O2(aq) → I2(aq) + 2H2O(l) 

Το ιώδιο που σχηματίζεται με τα ιωδιούχα ιόντα του αλατιού και το άμυλο σχηματίζουν ένωση 

μπλε χρώματος.  

 

Απαιτούμενα υλικά 

 1 κουτάλι  Βάμμα ιωδίου (αντισηπτικό διάλυμα) 

 1 κουτάλι του γλυκού  Διάλυμα υπεροξειδίου του 

υδρογόνου 3% (Οξυζενέ) 

 Πλαστικά κουτάλια  Λευκό ξύδι 

 Πλαστικά ποτήρια  Άμυλο καλαμποκιού 

 Νερό  Μαγειρικό αλάτι (Διάφορα είδη) 

 

Πειραματική διαδικασία 

1. Φτιάχνουμε διάλυμα αμύλου: Βάζουμε μισό φλιτζάνι νερό (προτιμότερο ζεστό) σε ένα 

πλαστικό ποτήρι και προσθέτουμε μισή κουταλιά άμυλο καλαμποκιού. Ανακατεύουμε καλά. 

2. Βάζουμε μισό φλιτζάνι νερό σε ένα πλαστικό ποτήρι και προσθέτουμε 1 κουταλιά του γλυκού 

από το διάλυμα αμύλου που φτιάξαμε στο Βήμα 1. 

3. Προσθέτουμε αρκετές σταγόνες από το βάμμα ιωδίου και ανακατεύουμε καλά. Θα 

παρατηρήσουμε την εμφάνιση μπλε χρώματος που επιβεβαιώνει την παρουσία ιωδίου. 

4. Βάζουμε 4 κουταλιές από ιωδιούχο μαγειρικό αλάτι σε ένα πλαστικό κύπελλο και μετά 

προσθέτουμε 1 φλιτζάνι νερό και ανακατεύουμε καλά. Δε θα διαλυθεί όλο το αλάτι. 

5. Προσθέτουμε στο διάλυμα 2 κουταλιές λευκό ξύδι, 2 κουταλιές διάλυμα υπεροξειδίου του 

υδρογόνου 3% (πρόσφατα παρασκευασμένο ή ανοιγμένο)  και 1 κουταλάκι του γλυκού 

διάλυμα αμύλου. Ανακατεύουμε καλά και μετά από λίγο εμφανίζεται πάλι το μπλε χρώμα που 

επιβεβαιώνει την παρουσία ιωδίου στο ιωδιούχο μαγειρικό αλάτι. 

6. Επαναλαμβάνουμε την παραπάνω διαδικασία (Βήματα 4 και 5) χρησιμοποιώντας 

διαφορετικά είδη μαγειρικού άλατος. 
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