
Κρέας, ψάρι, αυγά: εργαλεία & 
στόχοι
 Τεχνολογίες Omics (γονιδιωματική,

μεταβολομική, λιπιδομική) για τον
χαρακτηρισμό των προϊόντων και τη
δημιουργία νέας γνώσης

 Δημιουργία βάσεων δεδομένων και πινάκων
συστατικών των τροφίμων

 Ανάδειξη ποιοτικών χαρακτηριστικών ω3/ω6
λιπαρά οξέα, βαρέα μέταλλα, ενδοκρινικοί
διαταράκτες και άλλων βιοενεργών
συστατικών

 Προσδιορισμός οργανικών επιμολυντών
(φυτοφάρμακα και φαρμακευτικές ενώσεις)

 Στήριξη μελετών για χαρακτηρισμό
προϊόντων για υποστήριξη ισχυρισμών
ποιότητας, ισχυρισμών υγείας, έλεγχο
ποιότητας, αυθεντικότητας, ιχνηλασιμότητας

Εθνική υποδομή με στόχο τον ενδελεχή 
χαρακτηρισμό τροφίμων

• Προσωπικό: 60 καθηγητές από ΑΠΘ, ΕΚΠΑ,
ΓΠΑ, Παν. Κρήτης, ΙΙΒΕΑΑ, Π. Ιωαννίνων, Παν.
Αιγαίου, Διεθνές Πανεπ. Ελλάδος

• 45 Νέοι ερευνητές
• 18 αλληλοσυμπληρούμενες ερευνητικές

ειδικότητες (αναλυτική χημεία, βιοχημεία,
στατιστική, βιοχημεία τροφίμων, γενετική,
αναπτυξιακή βιολογία, τεχνολογία τροφίμων
κ.α.), πολυετή εμπειρία, βάσεις δεδομένων,
δείγματα αναφοράς από την Ελληνική
παραγωγή

• Εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας
(LC-MS/MS, NMR, GC-MS/MS, NGS, MALDI-
TOF-MS, ICP-MS, , LC-LTQ/Orbitrap MS)
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Εφαρμογές της τεχνολογίας μας
Με τη «μεταβολομική» επιτυγχάνουμε:

 Προσδιορισμός και ποσοτικοποίηση Bisphenol
A (BPA) σε κονσέρβες (1).

 Προσδιορισμός, ποσοτικοποίηση και
πιστοποίηση (333/2007EC) βαρέων μετάλλων
(π.χ. Pb, Cd, As και Cu) σε θαλασσινά και
ιχθυοτροφικές μονάδες (4).

 Διαφοροποίηση εκτρεφόμενου από άγριο
είδος (τσιπούρα, κυνήγι, χοίρος)

 Διαφοροποίηση ειδών (μαύρος χοίρος)
 Ανάπτυξη νέων προϊόντων υψηλής

διατροφικής αξίας

Email: foodomicsgr@gmail.com
Tel: (0030) 2310 99 05 94;  2310 99 05 96
Website: http://foodomics.gr/
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