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Εργασία στο μάθημα της Τεχνολογίας 2016  
 

 

 

Περιέχουν οι σοκολάτες συντηρητικά; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



❏ Ονόματα Ομάδας 

 
❏ Μαρία Γκιουζέλη  

 

❏ Έλντα Γκούτσε  

 

❏ Πένυ Γόγωνα 

 

❏ Κατερίνα Γιάγκα 

 

❏ Βασιλεία Γιανναδάκη  

 

❏ Λαμπρινή Διακουμή 

 

❏ Λιλιάνα Ζίκοβιτς 

 

❏ Μαρία Κώτσογλου 

 

❏ Μάριαμ Γριουάτι 

 

❏ Δέσποινα Γιαννακοπούλου 

 

❏ Αρσέλντα Γιαννάκη 

 

❏ Λάμπρος Γκεσούλης 

 

❏ Αλέξης Δεσκάλης   
 

 

 

 

 



Παρουσίαση του προβλήματος 

 

Ο σκοπός της έρευνας που κάναμε ήταν  να διαπιστώσουμε αν 

περιέχουν οι σοκολάτες συντηρητικά. 

Οι λόγοι που ξεκινήσαμε αυτή την έρευνα είναι επειδή οι σοκολάτες 

παίζουν σημαντικό ρόλο στην ζωή των ανθρώπων και ειδικότερα των 

παιδιών που τις λατρεύουν. Όμως, σίγουρα δεν κάνουν καλό στην υγεία 

μας καθώς περιέχουν πολλά και ανθυγιεινά συστατικά για να έχουν τη 

γεύση που ξετρελαίνει μικρούς και μεγάλους. 

Η διαδικασία που ακολουθήσαμε για να ανακαλύψουμε αν τελικά οι 

σοκολάτες περιέχουν συντηρητικά ήταν να ερευνήσουμε τις  

συσκευασίες κάθε σοκολάτας, να αναλύσουμε τα συστατικά κάθε μίας 

και τέλος να κάνουμε οργανοληπτικό έλεγχο όλων των δειγμάτων που 

ερευνήσαμε. 

Με αυτόν τον τρόπο απαντήθηκε το ερώτημά μας για τις σοκολάτες.  

  

 

 

 

 

 



Ο σκοπός της εργασίας 

Ο σκοπός της εργασίας μας είναι να μάθουμε αν έχουν συντηρητικά οι 

σοκολάτες, αν έχουν να μάθουμε πόσα έχει μια σοκολάτα, ποια είναι 

αυτά και αν είναι επιβλαβή για τον οργανισμό μας, πως μπορούμε να 

καταλάβουμε  αν μια σοκολάτα έχει συντηρητικά και τι προβλήματα θα 

μπορούσαν να μας προκαλέσουν στο μέλλον. Επίσης θα μπορούσαμε 

να μάθουμε αν οι σοκολάτες συμβάλουν σε κάτι θετικό για τον 

οργανισμό μας.   

 

 

 

Κοινωνικές Ανάγκες που εξυπηρετεί η έρευνα 

 

Αρχικά, υποθέσαμε πως οι σοκολάτες οι οποίες αγοράζουμε περιέχουν 

συντηρητικά. Έτσι αποφασίσαμε να ερευνήσουμε το θέμα αυτό 

περισσότερο και να δούμε αν είχαμε πράγματι δίκιο.                                                          

Μέσα από την έρευνα που κάναμε, λύσαμε ορισμένες απορίες μας 

σχετικά με τα συντηρητικά και τα συστατικά που έχουν οι σοκολάτες. 



Μάθαμε τα συστατικά που περιέχει η κάθε σοκολάτα, τα συντηρητικά  

και αν κάποιο από όλα αυτά δημιουργεί πρόβλημα στην υγεία μας.  

Μελετήσαμε όλα τα συστατικά που μπορεί να περιέχει μία σοκολάτα 

και καταλήξαμε στο ποιά από αυτά είναι συντηρητικά. Βρήκαμε πως η 

σοκολάτα δεν περιέχει συντηρητικά, εκτός από τη ζάχαρη, η οποία ήταν 

το πρώτο συστατικό στις 17 από τις 19 σοκολάτες με τις οποίες 

ασχοληθήκαμε και που όμως θεωρείται φυσικό συντηρητικό. Αυτό 

όμως δεν σημαίνει πως είναι τελείως ακίνδυνη, αφού έχει πολλές 

φορές κατηγορηθεί, ως η αιτία αρκετών προβλημάτων υγείας, όπως 

καρδιαγγειακών νοσημάτων, διαταραχών στη συμπεριφορά των 

ατόμων, τερηδόνας και ουλίτιδας.                                                                      

Τώρα πλέον, μέσα από την έρευνα όλοι μας είμαστε αρκετά 

υποψιασμένοι ως προς τι υπάρχει στις σοκολάτες, τι ρόλο παίζει το 

καθένα από τα συστατικά της και πριν αγοράσουμε μια, κοιτάμε την 

ετικέτα έτσι ώστε να έχουμε μια εικόνα του τι τρώμε και τι αυτό που 

τρώμε πραγματικά είναι. Πληροφορηθήκαμε ακόμα για το ποιες 

σοκολάτες είναι οι πιο υγιεινές και οι καλύτερες για τον οργανισμό και 

ποιες θα πρέπει να προτιμούμε. Τέλος, η έρευνα που 

πραγματοποιήσαμε, μας έμαθε αρκετά πράγματα για τη διατροφή 

γενικότερα και για τα συστατικά που περιέχουν και τα άλλα τρόφιμα 

στην αγορά.  

 

Υπόθεση της έρευνας 

Από πολλά χρόνια μέχρι και σήμερα, η σοκολάτα είναι το αγαπημένο 

γλύκισμα μικρών και μεγάλων. Ωστόσο υπάρχουν πολλές σοκολάτες 

που κυκλοφορούν στο εμπόριο, ποικίλες και νόστιμες με πολλά υλικά 

και με πολλές επεξεργασίες και γι΄ αυτό το λόγο διατηρούνται για πολύ 

χρόνο στα ράφια των σουπερμάρκετ. Συνεπώς, η υπόθεση της έρευνας 

μας είναι αν αυτό το αγαπημένο γλυκό, για μικρούς και μεγάλους, 

περιέχει συντηρητικά.  

 



Παράγοντες που δεν επηρεάζουν τα 

αποτελέσματα της έρευνας 

Ελεγχόμενες μεταβλητές 

1. Η ποσότητα 
2. Η θερμοκρασία του χώρου  
3. Οι ρύποι στον αέρα  
4. Η εποχή του χρόνου  
5. Η ηλικία των παιδιών  

 
 
 

 

 

 

Περιγραφή των ορίων της έρευνας 

Για την έρευνα μας, μας τέθηκε το ερώτημα  εάν οι σοκολάτες 

περιέχουν συντηρητικά. Αρχικά, όλοι οι μαθητές, συγκεντρώσαμε μια 

μεγάλη ποικιλία από σοκολάτες με σκοπό να καταγράψουμε τα 

συστατικά που περιέχουν. Συνολικά  συγκεντρώσαμε και καταγράψαμε 

19 σοκολάτες. Ύστερα, σε 8 από τις 19 αυτές σοκολάτες , αποφασίσαμε 

να κάνουμε οργανοληπτικό έλεγχο όπου όλοι οι μαθητές δοκιμάσαμε 1 



κομμάτι από κάθε σοκολάτα και αποφασίσαμε σε κάθε μια από αυτές 

εάν είναι λίγο γλυκιά, γλυκιά ή πολύ γλυκιά. Οι σοκολάτες που είχαν 

σαν βασικό συντηρητικό την ζάχαρη (7/8) θεωρηθήκαν κυρίως γλύκες 

από τα περισσότερα παιδιά ενώ η μια σοκολάτα που ξεχώριζε είχε 70% 

κακάο ως κύριο συστατικό και θεωρήθηκε η πιο πικρή. Το συμπέρασμα 

μας λοιπόν είναι πως παρόλο που πολλοί από εμάς πιστεύαμε πως θα 

βρίσκαμε πολλά συντηρητικά στις σοκολάτες, τελικά αποδείξαμε πως το 

μοναδικό συντηρητικό είναι η ζάχαρη, που συναντήσαμε σε σχεδόν 

όλες τις σοκολάτες και η δεξτρόζη και η λακτόζη , που συναντήσαμε σε 

πολύ λίγες σοκολάτες. Το χρονικό διάστημα που χρειάστηκε για να 

πραγματοποιηθεί πλήρως αυτή η έρευνα είναι περίπου 2 μήνες. 

 

 

 

 

 



Περιγραφή της διαδικασίας που ακολούθησε 

ο ερευνητής 

 

 Αρχικά οι μαθητές φέρανε περιτυλίγματα σοκολατών και 

διαβάσαμε τα συστατικά τους στη τάξη. Μετά ακολουθήσαμε τη 

διαδικασία του οργανοληπτικού ελέγχου. Φέραμε δηλαδή διάφορες 

σοκολάτες και τις δοκιμάζαμε. Τέλος αφού δοκιμάσαμε τις σοκολάτες 

τις κατατάσσαμε σε τρεις κατηγορίες( Λίγο γλυκό, γλυκό , πολύ γλυκό). 

 

 

 

 

 

 

 



Συμπεράσματα 

Με την έρευνα που κάναμε ανακαλύψαμε ότι από τις 19 σοκολάτες οι 

17 είχαν ως πρώτο συστατικό την ζάχαρη. Οι άλλες δυο είχαν πρώτο 

συστατικό το κακάο.  

 

Δεν έχουν συντηρητικά αλλά ζάχαρη. Η ζάχαρη όμως κατηγορείται από 

μερικούς ότι προκαλεί μια σειρά διατροφικών προβλημάτων. 

1. προωθεί την παχυσαρκία 
2. προκαλεί διαβήτη  
3. αυξάνει το κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων 
4. προκαλεί διαταραχές στη συμπεριφορά παιδιών αλλά και 

ενηλίκων  
5. προκαλεί τερηδόνα και ουλίτιδα  
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