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

του φωτός"   

ΕΚΦΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ      ΣΑΛΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
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Δραστηριότητα 5. Προσδιορισμός βιταμίνης C σε χυμούς 

(Τροποποίηση προτεινόμενης δραστηριότητας στο άρθρο «Ποσοτικός προσδιορισμός της βιταμίνης C: 

2+1 όψεις του ίδιου πειράματος,  Μανδηλιώτης Σ. & Χατζάρα Σ. Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση, 

2014, 5, 17-25») 

Σκοπός της δραστηριότητας είναι η προσομοίωση της διαδικασίας ανάλυσης ενός τροφίμου 

για να προσδιοριστεί η ποσότητα ενός συστατικού του (βιταμίνης C), χρησιμοποιώντας υλικά 

καθημερινής χρήσης. Όταν σε ένα διάλυμα που περιέχει βιταμίνη C (C6H8O6) προσθέσουμε 

σταγόνα – σταγόνα διάλυμα ιωδίου (Ι2) θα γίνει αντίδραση που περιγράφεται με την εξίσωση:  

C6H8O6 (aq) + I2(aq)  → C6H6O6 (aq) + 2I- (aq) + 2H+(aq) 

Το ιώδιο που περισσεύει με τα ιωδιούχο ιόντα και το άμυλο σχηματίζουν ένωση μπλε χρώματος. 

Το ποσό της βιταμίνης C είναι ανάλογο με την ποσότητα του διαλύματος ιωδίου που απαιτείται.  

 

Απαιτούμενα υλικά   

 Δοχείο ενός λίτρου (με ενδείξεις όγκου)  Δισκία που το καθένα περιέχει 1g βιταμίνη C 

 Δύο ποτήρια  Βάμμα ιωδίου (αντισηπτικό διάλυμα) 

 Κουταλάκι   Άμυλο καλαμποκιού  

 Σταγονόμετρο  Πορτοκάλι ή χυμός πορτοκαλιού συσκευασμένος 

 Στίφτης, σουρωτήρι, φίλτρο καφέ  Νερό 

 

Πειραματική διαδικασία  

1. Διαλύουμε ένα δισκίο βιταμίνης C 1000 mg σε 100 mL περίπου νερό. Αραιώνουμε σε τελικό 

όγκο 1000 mL (Διάλυμα Βιταμίνης C 1mg/mL).  

2. Παρασκευή διαλύματος αμύλου όπως στο Βήμα 1 της δραστηριότητας «Ανίχνευση Ιωδίου 

στο μαγειρικό αλάτι» 

3. Τοποθετούμε 20 mL (4 κουταλάκια) νερό σε ένα ποτήρι. Προσθέτουμε μισό κουταλάκι 

διαλύματος αμύλου. Προσθέτουμε σταγόνα – σταγόνα το βάμμα ιωδίου και αναδεύουμε 

διαρκώς μέχρι να γίνει αισθητή η αλλαγή του χρώματος σε σκούρο μπλε. Η αλλαγή στο 

χρώμα να παραμένει περισσότερο από 20 δευτερόλεπτα. (διάλυμα αναφοράς) 

4. Τοποθετούμε 20 mL (4 κουταλάκια) από το διάλυμα της βιταμίνης C (περιέχουν 20mg 

βιταμίνης) σε ένα ποτήρι. Προσθέτουμε μισό κουταλάκι διαλύματος αμύλου.  

5. Προσθέτουμε με το σταγονόμετρο σταγόνα – σταγόνα το βάμμα ιωδίου και αναδεύουμε 

διαρκώς το μείγμα μέχρι να γίνει αισθητή η αλλαγή του χρώματος σε σκούρο μπλε. Η 

αλλαγή στο χρώμα να παραμένει περισσότερο από 20 δευτερόλεπτα.  

6. Καταγράφουμε τον αριθμό των σταγόνων του βάμματος ιωδίου που ρίξαμε για την 

αντίδραση όλης της ποσότητας της βιταμίνης C (V1 σε σταγόνες).  

7. Διηθούμε τον χυμό για να απομακρύνουμε τα στερεά.  

8. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία που χρησιμοποιήσαμε για το διάλυμα της βιταμίνης 

χρησιμοποιώντας όμως αυτή τη φορά 20 mL δείγματος χυμού.  

9. Καταγράφουμε τον αριθμό των σταγόνων του βάμματος ιωδίου που ρίξαμε για την 

αντίδραση όλης της ποσότητας της βιταμίνης C (V2 σε σταγόνες).  

Υπολογίζουμε την περιεκτικότητα του χυμού σε βιταμίνη C (mg/100mL)= 100 * V2 /V1  


