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Κορινθιακή σταφίδα, ένα
«παραδοσιακό» τρόφιμο
1.
2.
3.

4.
5.
6.

συνδέεται με τη διατροφική κουλτούρα μικρής κοινωνίας και της
χώρας
χρονολογείται πριν από τα μέσα του 20ου αιώνα
μεταδίδεται σε επόμενες γενιές και συντηρεί τον παραδοσιακό
του χαρακτήρα στον τρόπο παραγωγής, παρά τις τεχνολογικές
εξελίξεις
δεν είναι βιομηχανοποιημένο, χειρωνακτική εργασία
παράγεται σε μικρή κλίμακα από παραδοσιακή πρώτη ύλη,
φρούτα από εντόπια ποικιλία
δεν χρησιμοποιούνται τεχνητά συντηρητικά, αλλά φυσικές
μέθοδοι συντήρησης, φυσική ξήρανση
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Σταφύλι, Σταφίδα, Φυτοχημικά
Το φρέσκο ομόλογο της Κορινθιακής σταφίδας,
το σταφύλι, περιέχει πλήθος φυτοχημικών


μεγάλη ομάδα συστατικών που απαντούν φυσικά σε φρούτα,
λαχανικά, βότανα



μπορεί να μην είναι απαραίτητα για τη ζωή και κατ’ επέκταση η έλλειψή
τους να μην παρουσιάζει κλινικά συμπτώματα, αλλά να κρίνονται
απαραίτητα για την υγεία



η διατροφική τους πρόσληψη μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο πολλών
χρόνιων ασθενειών που σχετίζονται με την ηλικία, όπως τα
καρδιαγγειακά νοσήματα, ο καρκίνος, η νόσος Alzheimer και ο
σακχαρώδης διαβήτης
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Αντικείμενα του έργου
 Η εξέταση των λειτουργικών μακρο- και μικρο-

θρεπτικών συστατικών ενός βασικού ελληνικού
προϊόντος, της σταφίδας
 Η ανάδειξη των πιθανών ευεργετικών επιδράσεων

συστατικών της σταφίδας στην ανθρώπινη υγεία
 Τελικός στόχος, η επέκταση του κύκλου εργασιών για

τη σταφίδα στη διεθνή αγορά,
και η τόνωση της τοπικής και εθνικής οικονομίας

«Το γόνιμο
τρίγωνο»

Ιατροί,
βιολόγοι

Διαιτολόγοι

Χημικοί

Νέοι
Ερευνητές

 Διιδρυματικό & διεπιστημονικό έργο
 Διεργασίες δύσκολες & επίπονες
 Έδαφος συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα
 Συνεργασία με γόνιμες αντιπαραθέσεις & μεστές συζητήσεις
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• Μέτρηση και αξιολόγηση βασικών
μακρο-συστατικών
• Μελέτη μικροσυστατικών (οδιφαινόλες,ολικές φλαβόνες , ολικές
φλαβανόλες, επιμέρους φαινολικών
συστατικών
• Προσδιορισμός ανθοκυανινών
• Αξιολόγηση ολικής αντιοξειδωτικής
δράσης
ΑΝΑΛΥΣΗ
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΦΙΔΑΣ
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• Αξιολόγηση της επίδρασης στα επίπεδα
γλυκόζης και ινσουλίνης μεταγευματικά
(Γλυκαιμικός Δείκτης και Γλυκαιμικό Φορτίο)
του τροφίμου σε φαινομενικά υγιείς ενήλικες
• Έλεγχος απορρόφησης και βιοδιαθεσιμότητας
των φυτοχημικών συστατικών, ολικής
αντιοξειδωτικής ικανότητας πλάσματος και
ουρικού οξέος μεταγευματικά
• Επίδραση στο οξειδωτικό στρες, φλεγμονή,
αρτηριακή σκληρία και λειτουργικότητα
αγγειακού ενδοθηλίου σε καπνιστές
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ
ΥΓΙΕΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
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• Επίδραση στα επίπεδα γλυκόζης και
ινσουλίνης αίματος μεταγευματικά σε
ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη 2
• Κλινική δοκιμή σε ασθενείς με
Μεταβολικό Σύνδρομο (κλινική εικόνα,
βιοχημικοί δείκτες, ανθρωπομετρικές
μετρήσεις, αρτηριακή πίεση, οξειδωτικό
στρες, φλεγμονή)

• Οργάνωση συνεδρίων και ημερίδων
• Δημιουργία ιστοσελίδας
• Παρουσίαση αποτελεσμάτων σε διεθνή
συνέδρια και εθνικά και διεθνή fora
• Προώθηση των επιστημονικών
ευρημάτων του έργου στον ημερήσιο και
περιοδικό τύπο

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟ
ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ

ΔΙΑΧΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΕΡΕΥΝΑΣ
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Σύνοψη αποτελεσμάτων
 Τα φυτοχημικά συστατικά που απαντούν στο φρέσκο ομόλογό της

Κορινθιακή σταφίδας διατηρούνται σε κάποιο βαθμό και μετά την
ξήρανσή του
 Τα φυτοχημικά της συστατικά απορροφώνται από τον ανθρώπινο

οργανισμό και βιοδιατίθενται στην κυκλοφορία
 Έχει μέτριο γλυκαιμικό δείκτη
 Σε σύγκριση με τρόφιμο αναφοράς, οι ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη 2

έχουν καλύτερη γλυκαιμική και ινσουλιναιμική απόκριση
 Τα φυτοχημικά συστατικά της σταφίδας επιδεικνύουν αντιοξειδωτική

δράση σε υγιείς και σε ασθενείς με ΜΣ
 Σε ασθενείς με ΜΣ τα φυτοχημικά της μπορούν να προκαλούν μείωση

της αρτηριακής πίεσης
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 The WHO recommends that

individuals consume at least
400g total of fruits and
vegetables per day, and
optimally, 600g
 Data illustrates the shortfall
between health targets and total
intakes of fruits and vegetables
 The WHO reports a steady

decline in consumption of fruits
and vegetables during lifespan
 The percentage of consumers
who do not reach the
recommended intakes is
contantly high, over 75%
World Health Survey 2002 – 2003, Adapted from Hall et al., 2009,
Am J Preventive Med,36:402

Στο μέλλον…
 Η τεκμηρίωση των ευεργετικών ιδιοτήτων των αποξηραμένων

φρούτων, όπως ισχύει για τα φρέσκα ομόλογά τους, θα
ενισχύσει την κατανάλωσή τους
 Η κατανάλωσή τους αναμένεται να γεφυρώσει το χάσμα

ανάμεσα στις συστάσεις για τα φρούτα και την πραγματική
κατανάλωση
 Αν τελικά αποδειχθεί ευεργετική, η Κορινθιακή σταφίδα μπορεί

σε ορισμένη ποσότητα να αποτελεί μια υγιεινή επιλογή σνακ
για τον σύγχρονο καταναλωτή
 Να αποτελεί ένα τρόφιμο που θα συμβάλει σε προβλήματα

υποσιτισμού σε συγκεκριμένους πληθυσμούς
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Dried Fruits Equivalent to Fresh Fruits. Budapest. 2011
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