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 1.Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ


Η ζϊχαρη εύναι οργανικό γλυκαντικό ουςύα, με κρυςταλλικό μορφό, η οπούα ανόκει ςτουσ 
διςακχαρύτεσ, και παρϊγεται από την επεξεργαςύα ποικύλων φυτών. Αποτελεύ χημικό ϋνωςη ενόσ 
μορύου γλυκόζησ και ενόσ μορύου φρουκτόζησ ωσ προιόν τησ φωτοςύνθεςησ φυτικών κυττϊρων. Στην 
καθαρό τησ μορφό εμφανύζεται λευκό και ϊχρωμη. Όταν θερμανθεύ ςε θερμοκραςύα μεγαλύτερη των 
200 °C, γύνεται μια κολλώδη καφϋ μϊζα, η γνωςτό καραμϋλα. 

 Η ζϊχαρη ετυμολογικϊ προϋρχεται από την λϋξη sarkara, ςανςκριτικόσ προελεύςεωσ, και 
αρχικϊ ςόμαινε ϊμμοσ, χαλύκι. Το αρχαύο ινδικό όνομϊ τησ (Γκϊουρα), προόλε από την ονομαςύα 
Γκουρ, μιασ αρχαύασ ηγεμονύασ τησ Βεγγϊλησ. Η ςημερινό ονομαςύα τησ εύναι γκυρ. Η ζϊχαρη 
παραςκευαζόταν ςτην Ινδύα από την 3η χιλιετύα π.Χ. ΟΙ Βρετανού ϊποικοι την αποκαλούςαν «λευκό 
χρυςό».

 Παραςκευϊζεται από φυτϊ όπωσ το κριθϊρι, το ςφϋνδαμνο, την ϊγρια χουρμαδιϊ, τον 
ζαχαροφούνικα, τον κοκκοφούνικα και ζαχαροκϊλαμο και ζαχαρότευτλα.  Η ζϊχαρη ςυναντϊται ςε 
διϊφορεσ μορφϋσ: 

 Επιςτημονικό ονομαςύα ςακχαρόζη. Χημικόσ τύποσ  C12H22O11. 

 Διςακχαρύτησ ( disaccharide), διπλό ςϊκχαρο. Χημικόσ τύποσ C12H22O11.

 Βεγγϊλη (Bengal), ιςτορικό περιοχό του βορειοανατολικού ϊκρου τησ Ν.Αςύασ.

 Συναντϊται ςε τροπικϋσ περιοχϋσ, μοιϊζοντασ με μπαμπού, με πϊχοσ περύπου 2,5 εκατοςτϊ και 3,5 
μϋτρα ύψοσ. 

 Ευδοκιμούν ςε εύκρατα κλύματα( ΗΠΑ, Ευρώπη), περιϋχουν περιςςότερεσ φυςικϋσ και δύςοςμεσ 
ουςύεσ από το ζαχαροκϊλαμο. 



-Άςπρη ζάχαρη: παραςκευάζεται από
ζαχαρότευτλα ή από ζαχαροκάλαμο. Μεταφέρεται
ςε εργοςτάςιο όπου καθαρίζεται με πλύςη,
επαναδιάλυςη, βραςμό για
επανακρυςταλλοποίηςη και φυγοκέντρηςη ακόμα
δύο φορέσ προκειμένου να αποκτήςει το λευκό
τησ χρώμα. (Εικ.1)



 -Άχνη ζϊχαρη: ζϊχαρη με πολύ λεπτούσ κόκκουσ,
ςυνόθωσ περιϋχει 3% ϊμυλο αραβοςύτου ώςτε να
μην απορροφϊ υγραςύα. Χρηςιμοποιεύται για την
παραςκευό γλϊςων ζαχαροπλαςτικόσ και την
διακόςμηςη ϊλλων διαφόρων γλυκών, λόγω τησ
ϊμεςησ διϊλυςόσ τησ. (Εικ.2)



 -Καςτανό ζϊχαρη: αρωματικό, χημικϊ μη καθαρό μαλακό 
ζϊχαρη. Αποτελεύται από κρυςτϊλλουσ ςακχαρόζησ με 
υπολεύματα μελϊςςασ από ζαχαροκϊλαμο, ό διαφορετικϊ, 
παρϊγεται από ζαχαρότευτλα, με την επαναπρόςθεςη τησ 
μελϊςςασ ςε ϊςπρη ζϊχαρη. Αυτό το εύδοσ ζϊχαρησ, 
περιϋχει από 3,5% μελϊςςα ( ανοιχτό καςτανό ζϊχαρη) ϋωσ 
και 6,5% μελϊςςα (μαύρη ζϊχαρη) κατϊ όγκο. (εικ.3)



 Μαύρη ζϊχαρη: αρωματικό ζϊχαρη,με
περιςςότερη μελϊςςα. (εικ.4)



 -Ντεμερϊρα: χρυςαφύ καφετιϊ ζϊχαρη από τον Μαυρύκιο 
από χυμό ζαχαροκϊλαμου. Το όνομϊ τησ προϋρχεται από 
την αποικύα Ντεμερϊρα ςτη Γουιϊνα, όπου 
παραςκευαζόταν αρχικϊ. (Εικ. 5)



 -Τζϊγκερι: παρϊγεται με παραδοςιακό μϋθοδο 
ςτην Ινδύα από ςυγκεκριμϋνο εύδοσ φοινικιϊσ. Στον 
ςυμπυκνωμϋνο χυμό από ζαχαροκϊλαμο, δεν 
διαχωρύζονται η μελϊςςα και οι κρύςταλλοι. 
(εικ.6)



4. ΕΡΓΑ ΣΕΦΝΗ ΜΕ ΖΑΦΑΡΗ
 Η Shelley Miller, νεαρό καλλιτϋχνησ δρόμου, από το 

Μόντρεαλ τησ Αυςτραλύασ, δημιούργηςε τοιχογραφύεσ ςε 
δρόμουσ πόλεων αποκλειςτικϊ από ζϊχαρη.









4. ΔΑΦΣΤΛΙΔΙΑ ΜΕ ΖΑΦΑΡΗ

 Η ζϊχαρη αποτελεύ ϋνα εξαιρετικό υλικό, τόςο για την 
υφό τησ όςο και για τα χρώματα που ϋχει αλλϊ και  
μπορεύ να πϊρει με διϊφορεσ διεργαςύεσ, όπωσ το να 
καραμελωθεύ, να λιώςει κλπ. Ωςτόςο εγώ 
χρηςιμοπούηςα την πιο απλό και «καθαρό» λειτουργύα 
τησ. Την ϊφηςα ανϋπαφη αφόνοντασ τα υπόλοιπα υλικϊ 
να «δϋςουν» και να αλληλεπιδρϊςουν μεταξύ τουσ.




























