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Μαλακό σιτάρι (Triticum Vulgare) : δίνει τα

άλευρα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής

Σκληρό σιτάρι (Triticum durum) : δίνει τα
σιμιγδάλια μακαρονοποιίας καθώς και τα
κίτρινα άλευρα τύπου Μ

Σιτάρι



Παρασκευή ψωμιού καλής ποιότητας

Ελκυστική Εμφάνιση : 
•Ικανοποιητικός όγκος
•Σχήμα
•Χρώμα
•Δομή

Συνδυασμός 2 
παραγόντων : 

1.Χαρακτηριστικά συστατικών
(κυρίως αλεύρου)

2.Τεχνικές Αρτοποίησης



MΕΘΟΔΟΙ ΑΡΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

• Μέθοδος Προζυμιού: Η παλαιότερη μέθοδος αρτοποίησης, χωρίς
προσθήκη μαγιάς απαιτεί από 12 ώρες έως 2 ή 3 ημέρες για να
φτάσουμε στο τελικό προϊόν από την αρχή του ζυμώματος.

• Μέθοδος Σπόγγου & ζύμης: Χρησιμοποιείται ένα μέρος του αλεύρου
στο οποίο προστίθεται νερό και μαγιά αλλά όχι το αλάτι, αφήνεται να
φουσκώσει για 3-6 ώρες. Κατόπιν ζυμώνεται με το υπόλοιπο αλεύρι, 
νερό και αλάτι και ακολουθεί την κλασική διαδικασία, καταλήγοντας στο
τελικό προϊόν μετά από 6-9 ώρες.

• Απλή μέθοδος: Ζυμώνονται όλα τα συστατικά εξ’αρχής και ακολουθεί η
γνωστή διαδικασία που μας δίνει έτοιμο ψωμί σε περίπου 3-4 ώρες. 

• Μέθοδος CBP: Ζυμώνονται όλα τα υλικά σε μίξερ υψηλών στροφών, 
υπό πίεση, για ~3λ. Ακολουθεί διαίρεση, πλάσιμο, στόφα, ψήσιμο και
παίρνουμε τελικό προϊόν σε 2-2 ½ ώρες.





Τεχνικές Αρτοποίησης

• Τεχνικές Μαζικής Ωρίμανσης

Ταχείας Αρτοποίησης

Βραδείας Αρτοποίησης



ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΥΝ
ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΡΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΖΥΜΩΜΑΤΟΣ: (όλα τα συστατικά μαζί ή σε στάδια, 
ζύμωμα χαμηλής/υψηλής εντάσεως, χρόνος ενυδάτωσης)

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ: (ξεκούραση ζύμης πριν την
διαίρεση/πλάσιμο)

ΧΡΟΝΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ: (στοφάρισμα στους 30-34 ºC για

<1 ώρα ή αργή ωρίμανση στους 10-20 ºC για πολλές ώρες)

Το ψήσιμο είναι το μόνο που δεν μεταβάλλεται σημαντικά
προκειμένου να έχουμε συγκεκριμένο αποτέλεσμα (>93 ºC για
στερεοποίηση της ψίχας, επιθυμητός χρωματισμός κόρας, 
βάρος τελικού προϊόντος).



Παρασκευή Ζύμης

1. Σωστή αναλογία συστατικών

2. Ομογενοποιημένη κατανομή σε όλη τη ζύμη

Στόχοι :

1. Ομογενοποίηση των συστατικών της ζύμης

2. Ανάπτυξη της ζύμης

3. Απορρόφηση αέρα



Τεχνικές μαζικής ωρίμανσης (Bulk fermentation processes)

Το ζυμάρι αφήνεται μαζικά να ωριμάσει στο ζυμωτήριο ή μέσα σε
σκάφη για μερικές ώρες σε κατάλληλη θερμοκρασία.

Ωρίμανση : Ζύμωση με ενδιάμεση σύντομη
μάλαξη. Όσο η ωρίμανση προχωρεί, το ζυμάρι
γίνεται όλο και λιγότερο κολλώδες και
περισσότερο ελαστικό.

Xαρ/κα ωρίμανσης :

1.Συγκράτηση αερίου

2.Όγκος «κελιών» αερίου

3.Παραγωγή αιθανόλης

4.Ρόλος του οξυγόνου
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Τεχνική ταχείας αρτοποίησης

Αναλογίες συστατικών επί αλεύρου :

• Μαγιά 1,2 – 1,5 %

• Αλάτι 1,8%

• Νερό όσο απαιτηθεί (55-65% ανάλογα
με τη δύναμη και τον τύπο του αλεύρου)



Εκτέλεση : 
• Διασπορά μαγιάς σε μικρή ποσότητα νερού

• Διάλυση αλατιού σε άλλη ποσότητα νερού για να αποφευχθεί η
πλασμόλυση της μαγιάς

• Το αιώρημα της μαγιάς, το διάλυμα του αλατιού και το υπόλοιπο νερό
ενώνονται με το αλεύρι

• Ζυμώνω για 15 λεπτά και αφήνω το ζυμάρι να ωριμάσει για 2 ώρες

• Ζυμώνω εκ νέου για 5 λεπτά και αφήνω να ωριμάσει για 1 ώρα

• Κόβω το ζυμάρι σε κομμάτια , μορφοποιώ με το χέρι

• Εισαγωγή στη προστόφα στους 27οC για 10-20 λεπτά

• Στην περίπτωση μηχανικής μορφοποίησης (πλάσιμο) εισάγονται σε
δεύτερη στόφα 30-32οC για 40-60 λεπτά

• Ψήσιμο στους 210-225οC για 40-50 λεπτά



Τεχνική βραδείας αρτοποίησης
• «Πιάνω προζύμι με ένα μέρος του αλεύρου, όλη τη μαγιά και επαρκή

ποσότητα νερού» (προσοχή σε αυτή τη φάση όχι αλάτι)

• Το ζυμάρι αφήνεται να ωριμάσει για 8 ώρες

• Ακολούθως τοποθετείται στο ζυμωτήριο όπου και προστίθενται το
υπόλοιπο αλεύρι, νερό και αλάτι

• Ακολουθεί μάλαξη για 8-15 λεπτά προκειμένου να αποκτήσει κατάλληλη
συνεκτικότητα

• Ζύμωση ( προωρίμανση ) για 35-60 λεπτά

• Κοπή , πλάσιμο και εισαγωγή στη στόφα για 40-60 λεπτά

• Ψήσιμο



Διαφορές μεταξύ των δύο τεχνικών

• Στην τεχνική βραδείας αρτοποίησης δεν προστίθεται
κατευθείαν όλο το αλεύρι.

• Στην τεχνική βραδείας αρτοποίησης χρησιμοποιείται
λιγότερη μαγιά (0,25-0,75%). Το ψωμί που παράγεται
με αυτή την τεχνική είναι πιο εύγευστο. 

• Η τεχνική βραδείας αρτοποίησης απαιτεί πολύ
περισσότερο χρόνο.



Τι κερδίζουμε, τι χάνουμε;

• Μέθοδος Προζυμιού: Χρήση αλεύρων χονδρής κοκκομετρίας και
αλεύρων χωρίς βελτιωτικά, γεύση, διατηρησιμότητα, καλύτερη
αφομοίωση θρεπτικών συστατικών στο έντερο. Μακρύς χρόνος
αρτοποίησης, φροντίδα προζυμιού, αλεύρι υψηλής πρωτεΐνης.

• Μέθοδος Σπόγγου & ζύμης: Χρήση αλεύρων χωρίς βελτιωτικά, 
γεύση, υφή και διατηρησιμότητα. Μακρύς χρόνος αρτοποίησης, 
χώρος ξεκούρασης των ζυμαριών, αλεύρι υψηλής πρωτεΐνης.

• Απλή μέθοδος: Η λύση που συνδυάζει χαμηλό κόστος και βραχύ
χρόνο παραγωγής. Γεύση και διατηρησιμότητα.

• Μέθοδος CBP: Δυνατότητα αρτοποίησης με αλεύρι χαμηλής
πρωτεΐνης, βραχύς χρόνος, διασπορά φυσαλίδων, λεύκανση ζύμης. 
Κόστος βελτιωτικών, εξοπλισμός ζυμώματος, γεύση και
διατηρησιμότητα.



Νέα μέθοδος ανάμιξης με σύγχρονο ψεκασμό
νερού & αλεύρου (Dr. Bernhard Noll, 2011)





Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή
σας !


