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Ελληνικά αρωματικά φυτά  
και αντιμικροβιακή δράση

Η πλούσια ελληνική βιοποικιλότητα και η έλλειψη μπαχαρικών 
από την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου κατά την αρχαιότητα, 
ώθησε τους κατοίκους στην χρησιμοποίηση διάφορων αρωματι-
κών φυτών ως αρτυματικές ύλες. H εφαρμογή των αρωματικών 
φυτών και των προϊόντων τους (αιθέρια έλαια, υδρολύματα και 
αφεψήματα) στα τρόφιμα ως φυσικά συντηρητικά και αντιμι-
κροβιακοί παράγοντες, αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη εναλ-
λακτική πρακτική. Η χρήση συντηρητικών φυτικής προέλευσης 
αποτελεί τη νέα τάση για τη μεγιστοποίηση του χρόνου ζωής και 
της ασφάλειας των τροφίμων με «φυσικό» τρόπο, όπως αυτή 
διαμορφώνεται από τις προτιμήσεις των καταναλωτών και τον 
προσανατολισμό της ΕΕ για την παραγωγή τροφίμων με ηπιό-
τερη επεξεργασία. Η τελευταία τάση προκύπτει και από το γε-
γονός ότι η πολύχρονη και συνεχώς αυξανόμενη χρήση χημικών 
συντηρητικών (εκτός από την προφανή επιβάρυνση στην υγεία 
του ανθρώπου), μπορεί να επιτρέψει τη δημιουργία ανθεκτικών 
μικροβιακών στελεχών, πολλά εκ των οποίων αποτελούν κίνδυνο 
για τη δημόσια υγεία. 

Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι τα αιθέρια έλαια, τα 
υδρολύματα και αφεψήματα των αρωματικών/ φαρμακευτικών 
φυτών αποτελούν προσφιλείς κατηγορίες φυσικών αντιμικροβι-
ακών που μπορούν να συνεισφέρουν στην αύξηση του χρόνου 
ζωής και την ασφάλεια των τροφίμων. Αρωματικά φυτά που 
ανήκουν στην οικογένεια Lamiaceae και έχουν αποδεδειγμένη 
αντιμικροβιακή/ βακτηριοκτόνο δράση, μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν στην παραγωγή τροφίμων ως φυσικά αντιμικροβιακά. Σ’ 
αυτή την οικογένεια ανήκουν ορισμένα από τα πιο γνωστά αρω-
ματικά φυτά, όπως η ρίγανη (Οriganum), το θυμάρι (Thymus) 
και το θρούμπι (Satureja), τα οποία περιλαμβάνουν δεκάδες είδη 

ενδημικά και μη στις ελληνικές περιφέρειες και υπάρχει δυνα-
τότητα εμπορικής αξιοποίησης της καλλιέργειας πολλών εκ των 
φυτών αυτών στην Ελλάδα.

Το γεγονός ότι πολλά αρωματικά φυτά ευδοκιμούν χωρίς καλ-
λιέργεια σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, αποτελεί ισχυρή 
ένδειξη ότι υπάρχουν ευνοϊκές εδαφοκλιματικές συνθήκες για 
την ανάπτυξή τους. Για παράδειγμα στην Περιφέρεια Ηπείρου, 
σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊ-
όντων Περιφέρειας Ηπείρου» (ΕΣ-ΚΑΠΠΗ, 2011-2015), δε γίνε-
ται συστηματική καλλιέργεια αρωματικών φαρμακευτικών φυ-
τών, ενώ υπάρχουν πολλά είδη αυτοφυών σχεδόν σε ολόκληρη 
την Περιφέρεια. Αυτό σημαίνει ότι η καλλιέργειά τους μπορεί 
να αποτελέσει μια εναλλακτική λύση για την αξιοποίηση μειονε-
κτικών περιοχών, εκεί όπου άλλες καλλιέργειες δεν αποδίδουν 
ικανοποιητικά. Ευνοείται έτσι, η αύξηση του εισοδήματος των 
παραγωγών και η ανάπτυξη παράλληλων παραγωγικών δρα-
στηριοτήτων που ευνοούνται από τα αρωματικά φυτά, όπως η 
μελισσοκομία. 

Αρωματικά φυτά της οικογένειας Lamiaceae
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των νέων προσθέτων, έστω και φυσικών, στα 
προϊόντα κρέατος, πρέπει να προηγηθεί: α) 
η ανάπτυξη και επικύρωση διαδικασίας πα-
ραλαβής των φυτικών προσθέτων σε ανεκτό 
κόστος, β) η μελέτη της βιοδραστικότητας, 
και γ) η απόδειξη της δραστικότητας των συ-
στημάτων αυτών τόσο σε άριστες συνθήκες 
ψυκτικής αλυσίδας διάθεσης των προϊόντων, 
όσο και σε συνθήκες θερμοκρασιακής κατα-
πόνησης εντός του εμπορικού χρόνου ζωής 
των υπό εξέταση τροφίμων. Δεδομένης της 
ταυτόχρονης απαίτησης για μεγάλη διάρκεια 
ζωής και αυξημένη ασφάλεια, καθώς και ευ-
κολία στην παραγωγή των προϊόντων κρέα-
τος, οι παραγωγοί πρέπει να εστιάσουν την 
προσπάθειά τους αρχικά στον προσδιορισμό 
της τρέχουσας κατάστασης ποιότητας και 
υγιεινής των προϊόντων τους και στη συνέ-
χεια στην ανάπτυξη και εφαρμογή νέων τε-
χνολογιών.

Η ποιότητα των χρησιμοποιούμενων πρώ-
των υλών καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την 
υγιεινή, ασφάλεια και οργανοληπτική ποι-
ότητα των τελικών προϊόντων. Λόγω των 
περαιτέρω χειρισμών που γίνονται στα προ-
ϊόντα κρέατος (τεμαχισμός, κιμαδοποίηση 
κ.ά.) αυξάνονται οι πιθανότητες παρουσίας 
(επιπολασμός) των παθογόνων μικροοργα-
νισμών, και ευνοείται και η ανάπτυξη των 
αλλοιογόνων μικροοργανισμών που αποτελούν 
μέρος της φυσικής μικροχλωρίδας του κρέα-
τος. Έτσι, η αξιόπιστη εκτίμηση του πραγματι-
κού χρόνου ζωής των προϊόντων (που σημαίνει 
ελαχιστοποίηση επιστροφών και προϊόντα ανώ-
τερης ποιότητας), αντί του εμπειρικού καθορισμού ημερομηνί-
ας λήξης που εφαρμόζεται επί του παρόντος στα παραδοσιακά 
αλλαντοποιία και εργαστήρια, είναι ύψιστης σημασίας για την 
ελαχιστοποίηση της εμφάνισης μικροβιολογικά ακατάλληλων 
προϊόντων. Η αλλοίωση (υποβάθμιση της ποιότητας) των νωπών, 
φρέσκων και ήπια επεξεργασμένων προϊόντων οφείλεται κυρί-
ως στη μικροβιακή δραστηριότητα. Επιπλέον, οι ίδιοι παράγοντες 
που επηρεάζουν τη διάρκεια του εμπορικού χρόνου ζωής των 
τροφίμων διαμορφώνουν και την ασφάλειά τους. Έχει βρεθεί ότι 
διάφοροι γνωστοί παθογόνοι μικροοργανισμοί, όπως η Listeria 
monocytogenes, είναι ικανοί να επιβιώσουν ή ακόμα και να ανα-
πτυχθούν εξαιτίας της σταδιακής προσαρμογής τους στις αντί-
ξοες για την ανάπτυξή τους συνθήκες του περιβάλλοντος που 
δημιουργούνται κατά την επεξεργασία των προϊόντων. Επομέ-
νως, είναι πολύ σημαντικός ο χαρακτηρισμός της επικινδυνότη-
τας των παραγόμενων προϊόντων, με κριτήριο τη συχνότητα πα-
ρουσίας παθογόνων, την ικανότητα του τροφίμου να υποστηρίξει 
την ανάπτυξη των παθογόνων (ανάλογα με τις παραμέτρους pH, 
περιεκτικότητα σε νερό, συσκευασία, συντηρητικά κ.ά), τη σοβα-
ρότητα του παθογόνου και την πληθυσμιακή ομάδα (βρέφη, ενή-
λικες, ανοσοκατεσταλμένα άτομα, υπερήλικες) προς την οποία 
απευθύνεται το τρόφιμο. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, και με δεδομέ-
νη την εξασφάλιση του απαραίτητου φυτικού 
υλικού, η παραγωγή και η εφαρμογή των φυ-
σικών αντιμικροβιακών μπορούν να γίνουν 
με τους παρακάτω τρόπους: α) με προσθήκη 
του αποξηραμένου φυτού στο προϊόν, β) με 
προσθήκη του αιθέριου ελαίου ή υδρολύμα-
τος (παραλαβή με απόσταξη) ή αφεψήματος 
(παραλαβή με βρασμό) του φυτού στο προϊόν, 
γ) με την εφαρμογή του αιθέριου ελαίου στη 
συσκευασία –‘ενεργός συσκευασία’- και όχι 
απευθείας στο τρόφιμο για τη συντήρησή του. 
Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι μεγαλύτερη αντι-
μικροβιακή δράση έχει αναφερθεί μέχρι σήμε-
ρα ότι έχουν τα αιθέρια έλαια και τα υδρολύ-
ματα των αρωματικών φυτών, ενώ η επιλογή 
του τρόπου εφαρμογής διαφέρει ανάλογα με 
το προϊόν κρέατος (ωμό παρασκεύασμα, προ-
ϊόν ωρίμανσης, αλλαντικό με περίβλημα κ.λπ). 
Τέλος, η εφαρμογή του φυσικού αντιμικροβι-
ακού γίνεται επιλέγοντας τον κατάλληλο συν-
δυασμό απαραίτητης προστιθέμενης ποσότη-
τας με αντιμικροβιακή/ βακτηριοκτόνο δράση 
και επιθυμητά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.

Η παραγωγή παραδοσιακών αλλαντικών με 
τη χρήση αρωματικών φυτών ως φυσικά αντι-
μικροβιακά μελετήθηκε κατά την υλοποίηση 
του ερευνητικού έργου με τίτλο "Φυσικά αντι-
μικροβιακά συστήματα και νέες τεχνολογίες 
για την παραγωγή παραδοσιακών αλλαντικών 
υψηλής προστιθέμενης αξίας, ασφάλειας και 
μακράς διατηρησιμότητας ΦΥΣΙ.Σ.-ΣΑΛ.Α.Μ.Ι." 

(2014-2015) στο πλαίσιο της Πράξης ΑγροΕΤΑΚ. 
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι:

 � Μπορούν να παραχθούν ποιοτικά και ασφα-
λή προϊόντα, υψηλής προστιθέμενης αξίας και 

ανταγωνιστικότητας, αξιοποιώντας τα φυτά που ευδοκιμούν 
σε πολλά σημεία της Ελλάδας και μπορούν να καλλιεργηθούν 
εύκολα δίνοντας ένα εναλλακτικό εισόδημα στους αγρότες. 

 � Τα φυσικά αντιμικροβιακά είναι εύκολα στην παραγωγή (συλ-
λογή-επεξεργασία-απλή απόσταξη) και στην εφαρμογή τους 
είτε ως πρώτη ύλη είτε κατά τη συντήρηση των προϊόντων. 

 � Η διαδικασία παραγωγής τους δεν προϋποθέτει την επένδυ-
ση μεγάλων κεφαλαίων, αφού είναι δυνατόν να παραχθούν 
από μια μικρομεσαία μονάδα χωρίς την ανάγκη πολυέξοδων 
εγκαταστάσεων.

 � Τα προϊόντα είχαν ιδιαίτερα βελτιωμένα οργανοληπτικά χα-
ρακτηριστικά σύμφωνα με εξειδικευμένους δοκιμαστές και 
απλούς καταναλωτές

 � Τα νέα προϊόντα είχαν μεγαλύτερο χρόνο ζωής στο ράφι 
και αυξημένο επίπεδο ασφαλείας (σε σχέση με το παθογόνο 
Listeria monocytogenes). 
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