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2 Μέθοδοι επεξεργασίας της σοδειάς 

 

 

 

1. Ενότητα 6. Ειδικές οδηγίες-Παραδείγματα 

 Περίληψη 

Στην ενότητα 6 δίνονται επτά παραδείγματα πλήρους συγκομιδής και επεξεργασίας μετά τη συγκομιδή 

για διαφορετικές πρώτες ύλες και τελικά προϊόντα. Τα παραδείγματα αυτά αντικατοπτρίζουν τον τρόπο 

με τον οποίο διαφοροποιούνται οι επεξεργασίες συγκομιδής και οι επεξεργασίες μετά τη συγκομιδή 

ανάλογα με τη φύση της πρώτης ύλης (ρίζες, σπόροι, φύλλα, λουλούδια, φρούτα, φλοιοί, βολβοί). 

 Περιγραφή μαθησιακού αποτελέσματος 

 Γνώση, κατανόηση και επαγγελματικές ικανότητες 

1. Συζήτηση για τις πλήρεις στρατηγικές συγκομιδής και μετά τη συγκομιδή για συγκεκριμένα 

φυτά 

2. Εξήγηση των διαφορετικών αναγκών για συγκεκριμένα μέρη φυτών που χρησιμοποιούνται ως 

πρώτη ύλη 

 

 Γενικές και μεταβιβάσιμες ικανότητες: 

1. Σχεδιασμός ενός ερευνητικού έργου 

2. Εργασία ανεξάρτητα ή με ελάχιστη καθοδήγηση, όπου χρειάζεται 

3. Εργασία σε ομάδα με ελάχιστη καθοδήγηση όπου χρειάζεται 

4. Επίδειξη καλών επικοινωνιακών ικανοτήτων, γραπτών και προφορικών 

5. Επίδειξη γνώσεων στον τομέα της πληροφορικής 

6. Πραγματοποίηση αναζήτησης στο διαδίκτυο (υπολογιστής) για την ανάπτυξη ικανοτήτων στην 

πληροφορική, με σκοπό την ανάκτηση πληροφοριών από ποικίλες πηγές 

 

6. Ειδικές οδηγίες- Παραδείγματα 

 

Ρίζες (Ginger) 

Τα φρέσκα ριζώματα (Εικόνα 7) πρέπει να καθαρίζονται από ξένα υλικά, βλαστούς και ρίζες. Όταν είναι 

εφικτό προτιμάται η πλύση υπό πίεση, καθώς είναι πιο αποτελεσματική και τείνει να μειώνει το 

βακτηριακό φορτίο. Παραδοσιακά, τα ριζώματα ‘σκοτώνονται’ με βύθιση για δέκα λεπτά σε βραστό 

νερό, γεγονός που απενεργοποιεί και τις ενζυμικές διεργασίες, στη συνέχεια ξηραίνονται στον ήλιο. Το 

ξεφλούδισμα ή το ξύσιμο συνίσταται για τη μείωση του χρόνου ξήρανσης. Επιπλέον, ελαττώνει την 

ανάπτυξη μούχλας και των ζυμώσεων. Ωστόσο, ενώ αυτή η διαδικασία μειώνει την περιεκτικότητα σε 

ίνες, αφαιρώντας την εξωτερική στρώση του δέρματος, τείνει επίσης να απομακρύνει και κάποια 
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συστατικά του ελαίου, καθώς αυτά βρίσκονται σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις στο φλοιό. Τα 

αποφλοιωμένα ριζώματα μπορούν να λευκανθούν ώστε να βελτιωθεί η εμφάνιση. 

 

Εικόνα 7. Φρέσκο ακατέργαστο ρίζωμα ginger (© Giuseppe Mazza)  

Μετά το ξεφλούδισμα και το πλύσιμο, τα ριζώματα μουλιάζονται σε νερό για δύο με τρεις ώρες και στη 

συνέχεια τοποθετούνται σε διάλυμα 1.5- 2% οξείδιο του ασβεστίου για έξι ώρες. Στη συνέχεια 

αποστραγγίζονται και ξηραίνονται στον ήλιο. Αυτή η προσέγγιση ακολουθείται όταν είναι επιθυμητό 

ένα ελαφρύ, λαμπερό χρώμα. 

Οι διαδικασίες καθαρισμού και ξήρανσης πρέπει να γίνονται όσο το δυνατόν γρηγορότερα μετά τη 

συγκομιδή, ώστε να εξασφαλίζεται όσο το δυνατόν λιγότερη απώλεια λόγω μικροβιακής μόλυνσης , 

ανάπτυξης μούχλας και ζυμώσεων. Μηχανοποιημένο πλύσιμο, κόψιμο, καθώς και η χρήση ηλιακών ή 

ζεστού αέρα ξηραντήρων, μπορούν να βοηθήσουν ώστε να μειωθεί η μόλυνση από σκόνη, κατά τη 

διάρκεια των μετα-θεριστικών διεργασιών. Το μη αποξηραμένο, ξεφλουδισμένο ginger χρειάζεται επτά 

με εννιά ημέρες για να φτάσει σε επίπεδα υγρασίας 7.8- 8.8%. Αν το ginger κοπεί σε φέτες, χρειάζονται 

μόνο πέντε με έξι ώρες , χρησιμοποιώντας ξηραντήρα διασταυρούμενης ροής, ενώ χρειάζονται δεκαέξι 

έως δεκαοκτώ ώρες υπό τις ίδιες συνθήκες, αν χρησιμοποιηθεί ολόκληρο. Η μηχανική ξήρανση 

εξασφαλίζει ένα πιο ομοιογενές και καθαρότερο προϊόν. Κατά την ξήρανση με ζεστό αέρα, πρέπει να 

ρυθμίζεται η ροή του αέρα και η θερμοκρασία. Η ξήρανση δεν πρέπει να υπερβαίνει τη θερμοκρασία 

των 60°C, ώστε να αποφευχθεί το μαύρισμα της σάρκας και ο αποχρωματισμός. 

Συσκευασία 

Μεγάλος όγκος ριζωμάτων μπορεί να αποθηκευτεί σε σακιά από γιούτα, ξύλινα κιβώτια και σε 

καλυμμένα χαρτοκιβώτια για τη μεταφορά. Αποξηραμένες φέτες ή σκόνη αποθηκεύονται σε 

πλαστικοποιημένες σακούλες. Η αποθήκευση σε ξηρό και δροσερό περιβάλλον είναι σημαντική για τα 

ξηρά μπαχαρικά.  

Αποθήκευση 

Αποξηραμένο ginger 

Αποξηραμένα ριζώματα ή φέτες πρέπει να φυλάσσονται σε θερμοκρασίες 10- 15°C. Όταν 

αποθηκεύτηκαν σε θερμοκρασία δωματίου (23-26°C) παρατηρήθηκαν απώλειες έως και 20% 

ελαιορητίνης (ξηρό βάρος) μετά από τρεις μήνες, καθώς επίσης μειώθηκε και η περιεκτικότητα της (6)-

gingerol .  Γι’ αυτό το λόγο προτείνεται η εκχύλιση ή απόσταξη του αποξηραμένου ginger να γίνεται 

άμεσα εάν δεν υπάρχει δυνατότητα ψυχρής αποθήκευσης στην περίπτωση που το έλαιο ή η 

ελαιορητίνη είναι το τελικό προϊόν. Λόγω του ότι οι μυκοτοξίνες από τη μούχλα μπορούν να 
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αποσταχθούν μαζί με το αιθέριο έλαιο, η αποθήκευση του αποξηραμένου ginger σε ξηρές συνθήκες 

αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Μπορεί να γίνει αποτελεσματικός έλεγχος της ανάπτυξης μούχλας και 

βακτηρίων στο ginger σε δόσεις 5-10 Kg  μόνο με μικρές μεταβολές στην ποιότητα του τζιντζερόλαδου. 

Επίσης μπορεί να γίνει χρήση οξειδίου του αιθυλενίου για την απολύμανση με ατμό. Και για τις δύο 

τεχνικές που αναφέρθηκαν, είναι απαραίτητες ειδικές και εξαιρετικά ασφαλείς εγκαταστάσεις. 

 Φρέσκο ginger  

Tο φρέσκο ginger πρέπει να φυλάσσεται σε περιβάλλον με υγρασία και χαμηλή θερμοκρασία. Ωστόσο, 

η αποθήκευση σε χαμηλή θερμοκρασία μπορεί να μην είναι πάντα εύκολη κοντά στην περιοχή 

παραγωγής. Η διάρκεια ζωής του φρέσκου ginger μπορεί να επεκταθεί σημαντικά με αποθήκευση σε 

συνθήκες θερμοκρασίας 10-12°C και υψηλής υγρασίας. 

Ξήρανση 

Ginger drying involves two stages: peeling of the rhizomes to remove the outer skin and mechanical Η 

ξήρανση του ginger περιλαμβάνει δύο στάδια, το ξεφλούδισμα των ριζωμάτων για την απομάκρυνση 

της εξωτερικής φλούδας και μηχανική ξήρανση ή ξήρανση στον ήλιο σε αποδεκτά επίπεδα υγρασίας. 

Για την παραγωγή ξηρού ginger ο θερισμός γίνεται σε πλήρη ωριμότητα. Στις περισσότερες περιοχές, το 

ξεφλούδισμα του ginger και η ξήρανση γίνονται στον ήλιο. Σε περιοχές όπου οι καιρικές συνθήκες δεν 

ευνοούν την ξήρανση στον ήλιο, χρησιμοποιούνται μηχανικοί ή ηλιακοί ξηραντήρες. Έχει αναφερθεί 

για τους μηχανικούς ξηραντήρες ότι οι 57.2°C είναι η ανώτερη θερμοκρασία για την αφυδάτωση του 

ginger που προορίζεται για την αγορά μπαχαρικών. Σε υψηλότερες θερμοκρασίες το χρώμα τείνει να 

γίνεται πιο σκούρο.   

Παραδοσιακή μέθοδος αποξήρανσης ginger  

Η μέθοδος περιλαμβάνει την τοποθέτηση του ξεφλουδισμένου, κομμένου gingerσε καθαρά στρώματα 

μπαμπού ή τσιμεντένια επιφάνεια και ξήρανση στον ήλιο έως ότου το επίπεδο υγρασίας φτάσει το 

10%. Η ξήρανση μπορεί να διαρκέσει από επτά έως δεκατέσσερις μέρες, ανάλογα με τις καιρικές 

συνθήκες. Το μεγαλύτερο μειονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

σε βροχερές συνθήκες. 

Μοντέρνα μέθοδος αποξήρανσης ginger 

Η μέθοδος περιλαμβάνει τη χρήση μηχανικών ξηραντήρων, π.χ. ξηραντήρας ζεστού αέρα, οι οποίοι 

μειώνουν σημαντικά το χρόνο που απαιτείται. Για την ξήρανση ολόκληρου ξεφλουδισμένου ginger 

χρειάζεται περίπου δεκαέξι με δεκαοκτώ ώρες σε μηχανικό ξηραντήρα. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η 

παρακολούθηση του αέρα και της θερμοκρασίας.  

Μέθοδοι επεξεργασίας 

Φρέσκο Ginger  

Μια σημαντική ποσότητα φρέσκου ginger καταναλώνεται παγκοσμίως ως λαχανικό. Το ginger πρέπει 

να είναι σαρκώδες με χαμηλή περιεκτικότητα σε ίνες, κατά συνέπεια η συγκομιδή γίνεται από τον έκτο 

μήνα και μετά.  
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Για την προετοιμασία του φρέσκου ginger οι συστάδες ανυψώνονται με προσοχή με ένα φτυάρι και 

στη συνέχεια τα ριζώματα κόβονται προσεκτικά από τα φυτό. Τα ριζώματα είναι ακανόνιστα σε σχήμα 

και το ένα κοντά στο άλλο. Αυτό επιτρέπει την κατακράτηση χώματος στους ενδιάμεσους χώρους, το 

οποίο πρέπει να απομακρυνθεί. Οι παράπλευρες ρίζες επίσης αφαιρούνται. Μετά το πλύσιμο, το 

ginger ξεραίνεται ελαφρώς στον ήλιο πριν διατεθεί στην αγορά με αυτή τη μορφή.  

Παρόλο που υπάρχει σημαντική κατανάλωση φρέσκου ginger παγκοσμίως, η περισσότερη παραγωγή 

μετατρέπεται σε ξηρό ginger. Συχνά, η ξήρανσή του δε γίνεται με την προτεινόμενη μεθοδολογία και 

γίνεται κάτω από ανθυγιεινές συνθήκες, με αποτέλεσμα τη συχνή αποτυχία του προϊόντος  να 

συμμορφώνεται με τα ποιοτικά πρότυπα του διεθνούς εμπορίου και ιδιαίτερα για μικροβιολογικούς 

λόγους. Ωστόσο οι σύγχρονοι γεωργοί έχουν συμμορφωθεί με τις σχετικές προδιαγραφές ποιότητας 

και ακολουθούν ορθές γεωργικές πρακτικές.  

Εκχύλιση αιθέριου ελαίου και ελαιορητίνης  

Η ανάκτηση του αιθέριου ελαίου του ginger εξαρτάται από τον τύπο και την προέλευση του φυτού, τον 

τύπο της καλλιέργειας, την υγρασία κατά τη συγκομιδή, τη μέθοδο ανάκτησης και σε κάποιο βαθμό 

από την ηλικία του φυτού. Η εκχύλιση του ελαίου μπορεί να γίνει μέσω υδροαπόσταξης και απόσταξης 

με νερό και ατμό, με την πρώτη να είναι η συχνότερη μέθοδος που χρησιμοποιείται. Η υδροαπόσταξη 

περιλαμβάνει τη χρήση νερού ή ατμού για την ανάκτηση πτητικών συστατικών από το φυτό. Το 

θεμελιώδες χαρακτηριστικό της υδροαπόσταξης είναι ότι επιτρέπει την απόσταξη μίας ένωσης ή ενός 

μείγματος ουσιών και στη συνέχεια την ανάκτηση σε αρκετά χαμηλότερη θερμοκρασία από εκείνη του 

σημείου βρασμού των μεμονωμένων συστατικών.  

Η ελαιορητίνη που λαμβάνεται με εκχύλιση με πτητικούς διαλύτες,περιέχει τα αρώματακαι τη γεύση 

του ginger σε έντονα συμπυκνωμένη μορφή.  Η διαδικασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα τρία βήματα: 

επαφή της σκόνης με το διαλύτη, ώστε να γίνει μεταφορά των συστατικών από το μπαχαρικό στο 

διαλύτη, το διαχωρισμό του διαλύματος από τη σκόνη και την απόσταξη του εκχυλίσματος για την 

ανάκτηση του προϊόντος. Έχει αναφερθεί ότι η αποτελεσματικότητα της εκχύλισης της ελαιορητίνης 

επηρεάζεται από το μέγεθος των σωματιδίων, το μέσο εκχύλισης και τη θερμοκρασία εκχύλισης.  

Μηχανική εξαγωγή χυμών 

Η μηχανική εξαγωγή χρησιμοποιείται ευρέως για την εξαγωγή χυμών και ελαίων από φρούτα, λαχανικά 

και ελαιούχους σπόρους. Βασίζεται στην εφαρμογή πίεσης για την απομάκρυνση των φυτικών 

κυττάρων και την απελευθέρωση του περιεχόμενου χυμού ή ελαίου. Τα υποπροϊόντα, φλούδες κλπ, 

είτε μετατρέπονται σε ζωοτροφές είτε κομποστοποιούνται. Το όφελος της μηχανικής εξαγωγής έναντι 

της χημικής εκχύλισης είναι ότι διατηρεί το υγρό ελεύθερο από αραιωμένα χημικά κι γενικά είναι 

ασφαλέστερη διαδικασία. 

 

 

Σπόροι (Κάρδαμο) 

Συγκομιδή 
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Η συγκομιδή στο κατάλληλο στάδιο ωριμότητας είναι καίρια για την υψηλή ποιότητα των καψουλών. 

Τα φρούτα πρέπει να συλλέγονται μόνο όταν είναι πλήρως ώριμα. Μία ώριμη κάψουλα περιέχει 

μαύρους σπόρους (Εικόνα 8), ενώ μία άγουρη άσπρους. Όταν οι κάψουλες είναι ώριμες, μπορούν 

εύκολα να αφαιρεθούν από το στέλεχος. Ο θερισμός πρέπει να αρχίζει από τη βάση του στελέχους, 

προχωρώντας προς τα πάνω, αφαιρώντας μόνο τις κάψουλες που είναι εύκολο να αποκοπούν, ενώ οι 

υπόλοιπες θα πρέπει να μείνουν στο φυτό να ωριμάσουν. 

 

Εικόνα 8. Ώριμες κάψουλες και σπόροι καρδάμου (© 2017 Profexports.com) 

 

Καθαρισμός 

Η σοδειά πρέπει να καθαριστεί πριν την επεξεργασία της. Το πρώτο βήμα είναι να αφαιρεθεί η σκόνη 

και το χώμα σε ένα πανέρι κοσκινίσματος. Ένας έμπειρος εργάτης μπορεί να καθαρίσει έως και 100 

κιλά σε μία βάρδια. Επίσης υπάρχουν και μηχανήματα για τον καθαρισμό, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα 

αποτελεσματικά σε σχέση με το κόστος τους. 

 Μετά το κοσκίνισμα, οι κάψουλες ξεβγάζονται με καθαρό νερό. Δύο με τρεις μεγάλοι πλαστικοί 

κουβάδες (15L) είναι αρκετοί για μικρές ποσότητες, ενώ για μεγαλύτερες ενδείκνυται η χρήση 

νεροχύτη με δυνατότητα αποστράγγισης. Για τον καθαρισμό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο νερό που 

είναι ασφαλές για κατανάλωση και επίσης πρέπει να ανανεώνεται συχνά, ώστε να αποτρέπονται οι 

μολύνσεις. 

 Ξήρανση  

Η ξήρανση αποτελεί τη σημαντικότερη διαδικασία της επεξεργασίας, λόγω του ότι επηρεάζει την 

ποιότητα του τελικού προϊόντος. Είναι σημαντικό η ξήρανση να γίνεται το συντομότερο μετά το 

θερισμό, ώστε να διατηρείται η γεύση. Επίσης, είναι σημαντικό η διαδικασία ξήρανσης να είναι όσο το 

δυνατόν συντομότερη, ώστε να μην αναπτύσσεται μούχλα και να διατηρείται το έντονο πράσινο 

χρώμα. Η θερμοκρασία ξήρανσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 50°C, καθώς μπορεί να επηρεαστεί το 

χρώμα και η γεύση του τελικού προϊόντος.  Στα περισσότερα μέρη οι κάψουλες με ένα καλό πράσινο 

χρώμα μπορούν να πουληθούν σε αρκετά υψηλή τιμή.   

 Η υγρασία στις κάψουλες φρέσκου καρδάμου είναι περίπου 85% και πρέπει να μειωθεί στο 10% στη 

ξηρό προϊόν, ώστε αυτό να μπορεί να αποθηκευτεί. Αν ο χρόνος ξήρανσης είναι πολύ μεγάλος μπορεί 

να αναπτυχθεί μούχλα πάνω στο κάρδαμο. Υπάρχουν αρκετές μέθοδοι ξήρανσης και η επιλογή 
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εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και της τοπικές καιρικές συνθήκες. Η κάθε μέθοδος έχει τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της. 

 

 

Άλεσμα  

Οι κάψουλες καρδάμου συνήθως πωλούνται ολόκληρες. Η άλεση είναι μία μέθοδος που μπορεί να 

προσδώσει αξία σε ένα προϊόν, παρόλα αυτά δε συστήνεται για τα μπαχαρικά λόγω του ότι μετά την 

άλεση είναι πιο ευάλωτα στην αλλοίωση. Οι ενώσεις που δίνουν άρωμα και γεύση δεν είναι σταθερές 

και γρήγορα θα χαθούν. Επίσης η περίοδος που μπορούν να αποθηκευτούν είναι μικρότερη απ’ ότι 

ολόκληρο το μπαχαρικό. Επιπροσθέτως, είναι δύσκολο από τον καταναλωτή να εκτιμήσει την ποιότητα 

και είναι εύκολο να αναμειχθεί με άλλα υλικά. Για τους παραπάνω λόγους οι έμποροι χονδρικής 

πώλησης και οι μεμονωμένοι καταναλωτές προτιμούν να αγοράζουν ολόκληρο το μπαχαρικό.   

Συσκευασία 

Οι κάψουλες κάρδαμου μπορούν να συσκευάζονται σε σάκους πολυαιθυλενίου διαφόρων μεγεθών, 

ανάλογα με τη ζήτηση της αγοράς. Οι σάκοι πρέπει να σφραγίζονται ώστε να μην εισέλθει υγρασία. Για 

το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται μηχανές σφράγισης. Πρέπει να τοποθετούνται εύκολα αναγνώσιμες 

ετικέτες, στις οποίες να αναγράφονται οι σχετικές πληροφορίες του προϊόντος: το όνομα του 

προϊόντος, το εμπορικό σήμα, πληροφορίες για τον παραγωγό (όνομα, διεύθυνση), ημερομηνία 

παραγωγής και λήξης, βάρος περιεχομένου, πρόσθετα συστατικά (αν υπάρχουν) και οποιαδήποτε άλλη 

πληροφορία απαιτείται από τη χώρα προέλευσης ή τη χώρα εισαγωγής.  

Αποθήκευση 

Οι αποξηραμένες κάψουλες κάρδαμου πρέπει να φυλάσσονται σε ξηρά δοχεία, χωρίς να εκτίθενται 

μέσα στο ηλιακό φως. Για μακροχρόνια αποθήκευση μπορούν να χρησιμοποιηθούν σακιά από γιούτα 

επενδυμένα με πολυαιθυλένιο. Οι σακούλες από πολυαιθυλένιο συμβάλλουν στη διατήρηση του 

πράσινου χρώματος. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι κάψουλες να είναι πλήρως στεγνές πριν 

τοποθετηθούν στους σάκους για αποθήκευση. Οποιαδήποτε υγρασία εντός των σακιών θα οδηγήσει 

στη σήψη των καψουλών. Το αποθηκευμένο κάρδαμο θα πρέπει να ελέγχεται τακτικά για σημάδια 

αλλοίωσης ή υγρασίας. Αν έχει απορροφηθεί υγρασία θα πρέπει να ξαναγίνει ξήρανση, έτσι ώστε το 

ποσοστό της να φτάσει το 10%.  

Η αποθήκη θα πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή, δροσερή και απαλλαγμένη από τρωκτικά και έντομα. 

Στα παράθυρα πρέπει να τοποθετείται σήτα ώστε να μην επιτρέπεται η είσοδος σε παράσιτα και 

έντομα. Τρόφιμα με ισχυρή οσμή, απορρυπαντικά και χρώματα δεν πρέπει να αποθηκεύονται στον ίδιο 

χώρο, καθώς θα αλλοιώσουν τη γεύση και το άρωμα του κάρδαμου. 
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Φύλλα (στέβια) 

Θερισμός 

Ο χρόνος συγκομιδής της στέβια εξαρτάται γενικά από την ανάπτυξη και τη συσσώρευση των 

γλυκοσιδίων στεβιόλης. Έτσι ο ακριβής χρόνος συγκομιδής εξαρτάται από το συγκεκριμένο στέλεχος 

στέβια που χρησιμοποιείται και την εποχή. Η πρώτη συγκομιδή συνήθως γίνεται τέσσερις μήνες μετά 

τη φύτευση και οι επόμενες κάθε τρεις μήνες. Αυτό το πρόγραμμα συγκομιδής ακολουθείται συνήθως 

σε τροπικές και υποτροπικές περιοχές. Σε λιγότερο θερμά κλίματα ο αριθμός των συγκομιδών σε ένα 

χρόνο είναι γενικά μικρότερος. Υπάρχουν περιοχές, ιδιαίτερα στην ηπειρωτική Κίνα, όπου γίνεται μόνο 

μία συγκομιδή το χρόνο. 

Η συγκομιδή γίνεται συνήθως πριν την ανθοφορία, διότι μετά την ανθοφορία η περιεκτικότητα σε 

γλυκοσίδια μειώνεται. 

 . Για τη συγκομιδή τα φυτά κόβονται σε μήκος 10cm από το έδαφος, αν και ορισμένοι ειδικοί 

συνιστούν την κοπή στα 15cm. Υπάρχει μια πληθώρα χειροκίνητων και μηχανοποιημένων συστημάτων 

συγκομιδής, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Μετά τη συγκομιδή, συνήθως χρησιμοποιείται 

μυκητοκτόνο στο κομμένο άκρο του στελέχους, ώστε να αποτραπεί μυκητιακή μόλυνση.  

Ξήρανση 

Μετά τη συγκομιδή των φύλλων πρέπει να ακολουθήσει ξήρανση το συντομότερο δυνατόν, ώστε να 

αποφευχθεί το μαύρισμα και η απώλεια του περιεχομένου σε γλυκοσίδια. Αν τα φύλλα δεν ξηραθούν 

με τον κατάλληλο τρόπο μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μπορεί να μειωθεί δραματικά η 

περιεκτικότητα σε γλυκοσίδια στεβιόλης έως και στη μισή ποσότητα από την αρχική, εντός τριών 

ημερών. Η αρχική περιεκτικότητα σε υγρασία των νωπών φύλλων είναι περίπου 80% και πρέπει να 

μειωθεί στο 10% για μακροχρόνια αποθήκευση. Η απώλεια βάρους κατά τη διαδικασία ξήρανσης 

φτάνει έως και 78%. Υψηλό ποσοστό υγρασίας κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης έχει ως αποτέλεσμα 

όχι μόνο τη μείωση της περιεκτικότητας σε γλυκοσίδια, αλλά και την ανάπτυξη μούχλας καθιστώντας 

τα φύλλα ακατάλληλα για την εκχύλιση των γλυκοσιδίων. 

Διαχωρισμός φύλλων και στελεχών 

Το στέλεχος του φυτού στέβια περιλαμβάνει πολύ λίγα γλυκοσίδια της στεβιόλης, έτσι η παρουσία του 

στο θερισμένο υλικό μειώνει την περιεκτικότητά τους. Επιπλέον, από τα στελέχη εκλούεται ταννίνη και 

ένα κηρώδες υλικό κατά τη διάρκεια της εκχύλισης, το οποίο δημιουργεί προβλήματα στον καθαρισμό 

των γλυκοσιδίων. Έτσι, για να καταστεί η εκχύλιση από τα φύλλα αποτελεσματική τα στελέχη θα 

πρέπει να διαχωριστούν από τα φύλλα. Για μικρά αγροκτήματα αυτό μπορεί να γίνει με το χέρι, ενώ 

για μεγάλες εγκαταστάσεις είναι απαραίτητη η ύπαρξη μηχανημάτων. Τα στελέχη μπορούν να 

απομακρυνθούν πριν ή μετά την ξήρανση.  

Συσκευασία 

Τα καθαρισμένα και αποξηραμένα φύλλα στέβια (Εικόνα 9) έχουν πολλή χαμηλή πυκνότητα και κατ’ 

επέκταση καταλαμβάνουν μεγάλο όγκο. Για ευκολότερη και αποτελεσματικότερη αποθήκευση και 

μεταφορά συμπιέζονται σε δεμάτια  σε HDPE και LDPE σακούλες. Για την παραγωγή των δεματίων 

χρησιμοποιείται υδραυλική οριζόντια ή κάθετη πρέσα. 
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Εικόνα 9. Αποξηραμένα φύλλα στέβια 

 

 

Άνθη (Λεβάντα) 

Κλάδεμα 

Τα μπουμπούκια των λουλουδιών θα πρέπει να κλαδεύονται τα πρώτα δύο χρόνια, έτσι ώστε το φυτό 

να μπορέσει να αναπτυχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να δημιουργήσει έναν ισχυρό σκελετό. 

Στα μετέπειτα χρόνια, το κλάδεμα θα πρέπει να πραγματοποιείται ως ξεχωριστή διαδικασία μετά τη 

συγκομιδή, συνήθως το φθινόπωρο. Αυτό συμβαίνει γιατί η συγκομιδή των ανθέων των φυτών για το 

έλαιό τους, αφήνει τα περισσότερα στελέχη πάνω στα φυτά. Το λιγότερα συχνό κλάδεμα θα έχει ως 

αποτέλεσμα καλλιέργειες που θα αναπτύσσονται βραδύτερα. Το κλάδεμα μπορεί να γίνει 

χρησιμοποιώντας μηχανήματα όπως εξειδικευμένα κλαδευτήρια. 

Συγκομιδή 

Η συγκομιδή της λεβάντας για το αιθέριο έλαιό της θα πρέπει να συμβεί όταν τα λουλούδια θα έχουν 

αναπτυχθεί και το κάτω μισό τους θα αρχίζει να ανοίγει. Η συγκομιδή πραγματοποιείται συνήθως στο 

τέλος Δεκεμβρίου και στις αρχές Ιανουαρίου, ανάλογα με την εποχή. Ο χρόνος συγκομιδής μπορεί να 

είναι από τέσσερις έως δέκα ημέρες και μετά η ποιότητα θα μειωθεί. Ο σχεδιασμός της συγκομιδής, 

ειδικά για μεγάλες φυτείες, σε περίοδο καλού καιρού, είναι απαραίτητος, διότι το νερό που έρχεται σε 

επαφή με το έλαιο κατά τη διάρκεια του σταδίου προθέρμανσης της απόσταξης, μειώνει την ποιότητα 

του ελαίου και την αποδοτικότητα της εκχύλισης. Η συγκομιδή δεν πρέπει, επίσης, να διεξάγεται σε 

υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες και με συνθήκες υψηλών ανέμων, καθώς σημαντικοί όγκοι ελαίου 

μπορεί να χαθούν μέσω εξάτμισης. Πολύ χαμηλές θερμοκρασίες εμποδίζουν την ανάπτυξη εστέρων, 

οπότε η συγκομιδή θα πρέπει να καθυστερήσει έως ότου ο καιρός γίνει θερμότερος. Οι βλαστοί των 

λουλουδιών πρέπει να κόβονται στα 15 έως 20cm κάτω από τα λουλούδια και αυτή η διαδικασία 

μπορεί να γίνει με τη χρήση δρεπανιών, μεγάλων ψαλιδιών ή με ειδικά μηχανήματα. Η κοπή των 

λουλουδιών για να διατεθούν στην αγορά φρέσκα ή αποξηραμένα, συνήθως συμβαίνει μία εβδομάδα 

αργότερα απ’ ότι θα συνέβαινε για την παραγωγή του αιθέριου ελαίου τους. Τα λουλούδια μπορούν 

επίσης να κοπούν και με μεγαλύτερα στελέχη. 
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Απόσταξη με ατμό 

Άπαξ και μαζευτεί, η λεβάντα αποστάζεται. Η αξία του αιθέριου ελαίου της εξαρτάται από την 

απόσταξη. Εάν η πίεση ή η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλές, μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την 

αλλαγή της μοριακής δομής των μορίων που είναι υπεύθυνα για το άρωμα, αλλάζοντας τα χημικά 

συστατικά. Η απόδοση της παραγωγής αιθέριου ελαίου μπορεί να διαφέρει σημαντικά από τη μία 

εποχή στην άλλη, καθώς η ηλικία των θάμνων και ο καιρός, επηρεάζουν τόσο την ποσότητα όσο και την 

ποιότητα του προϊόντος. 

Εκχύλιση με διαλύτες 

Μια μικρότερη ποσότητα παραγώγων (‘concretes’) λεβάντας και λεβαντίνης  παράγεται με εκχύλιση με 

διαλύτες. Τα παράγωγα αυτά, εκκρίνονται από φρέσκο φυτικό υλικό με τη χρήση διαλυτών, όπως 

τολουόλιο και εξάνιο και πετρελαϊκός αιθέρας. Οι διαλύτες εξατμίζονται, αφήνοντας  υπολείμματα που 

ονομάζονται concretes. Τα παράγωγα αυτά χρησιμοποιούνται από τις βιομηχανίες αρωμάτων (κυρίως 

σαπουνιών) και για μια περαιτέρω βελτίωση γίνεται μείξη τους με αιθανόλη. Στη συνέχεια, το μείγμα 

ψύχεται και διηθείται και μετά η αιθανόλη εξατμίζεται αφήνοντας ένα μη κηρώδες υπόλειμμα που 

ονομάζεται absolute. Συνήθως υπάρχει 50% απώλεια από το concrete στο absolute.  Τα absolutes είναι 

πιο διαδεδομένα στην εκλεκτή αρωματοποιία. 

Αποξηραμένα λουλούδια 

Μετά τη συγκομιδή τους, τα λουλούδια δένονται σε δέσμες και κρεμιούνται για να ξεραθούν στη σκιά 

(Εικόνα 10). Κάποια λουλούδια αποκόπτονται από τους βλαστούς μετά την ξήρανση και στη συνέχεια 

αποθηκεύονται σε κουτιά ή κιβώτια επενδυμένα με χαρτί. Γενικά, για την Παρασκευή 1kg 

αποξηραμένων λουλουδιών χρειάζονται από 8 έως 10kg φρέσκων λουλουδιών. 

 

Εικόνα 10. Αποξηραμένες δέσμες λεβάντας 

 

Συσκευασία και αποθήκευση 

Τα αιθέρια έλαια είναι πτητικά και έτσι θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με προσοχή. Θα πρέπει να 

κρατούνται σε σκούρα, αεροστεγή, γυάλινα μπουκάλια και να μην εκτίθενται σε θερμότητα ή βαρέα 

μέταλλα. Η αλλοίωση ξεκινά όταν το υγρό είναι πολύ πιο σκούρο ή παχύτερο από το κανονικό. Αν του 

δοθεί η κατάλληλη προσοχή, το αιθέριο έλαιο μπορεί να διατηρηθεί από έξι μήνες έως δύο χρόνια· αν 

υπάρξει υποψία ότι κάποια από τις προδιαγραφές αποθήκευσης δεν τηρείται, το έλαιο θα πρέπει να 
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πεταχτεί. Τα σκούρα γυάλινα ή κεραμικά δοχεία, καθώς επίσης η χρήση  φθοριωμένου πλαστικού και 

επεξεργασμένου αλουμινίου είναι κάποιοι άλλοι τρόποι αποθήκευσης. Στο πλαίσιο της αγοράς 

προστιθέμενης αξίας, η συσκευασία θα πρέπει να είναι σαφώς επισημασμένη, καθαρή και 

επαγγελματική. 

 

 

 

Φρούτα (Φρέσκες πιπεριές τσίλι) 

Συγκομιδή και χειρισμός 

Κατά τη διάρκεια της συγκομιδής και του χειρισμού, αξίζει να σημειωθεί, ότι οι πιπεριές τσίλι 

μαλακώνουν εύκολα και εμφανίζουν μετα- θεριστικές ασθένειες, εάν είναι χαλασμένες, μαυρισμένες, ή 

εκτίθενται σε υψηλές θερμοκρασίες. Όλοι οι τύποι πιπεριών τσίλι, ειδικότερα οι πράσινες τσίλι του 

Νέου Μεξικού, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στην απώλεια νερού, στην ηλιακή έκθεση και φθορά από 

έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες.  Αυτά τα ζητήματα είναι πολύ πιθανό να προκύψουν, εάν οι  πιπεριές 

τσίλι εκτεθούν άμεσα για περισσότερο από μία ώρα στον ήλιο. Οι φρέσκιες πιπεριές τσίλι (Εικόνα 11) 

που μαζεύονται το καλοκαίρι μπορεί να έχουν στην ψίχα τους θερμοκρασίες της τάξης των 32°C ή και 

παραπάνω. Για αυτούς τους λόγους, θα πρέπει να μαζεύονται νωρίς το πρωί, να τοποθετούνται στη 

σκιά και να ψύχονται όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Εάν οι πιπεριές τσίλι δεν ψυχθούν μέσα σε 1 έως 2 

ώρες, θα αρχίσουν να χάνουν νερό και να μαλακώνουν. Οι περισσότερες πράσινες πιπεριές τσίλι 

συλλέγονται με το χέρι σε κουβάδες ή σάκους και έπειτα μαζεύονται σε δοχεία για να μεταφερθούν σε 

ένα σκιασμένο χώρο για τη συσκευασία ή την επεξεργασία. Ένα χωράφι μακριών πράσινων πιπεριών 

τσίλι μπορεί να θεριστεί στις αρχές Αυγούστου και στη συνέχεια και πάλι το Σεπτέμβριο. Μια τρίτη 

σοδειά, συνήθως θα δώσει μικρές πιπεριές και δε θα αξίζει τον κόπο.  

 

Εικόνα 11. Πιπεριές τσίλι Νέου Μεξικού 

 

Μόλις μεταφερθούν στη σκιά, οι πιπεριές τσίλι είτε θα τοποθετηθούν στεγνές σε κυλιόμενες ράμπες ή 

κινούμενους μεταφορικούς ιμάντες, είτε θα βυθιστούν υγρές σε μια χλωριωμένη δεξαμενή πλύσης.  Οι 

δεξαμενές πλύσης θα πρέπει να καθαρίζονται καθημερινά και τα επίπεδα χλωρίωσης να ελέγχονται 
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τακτικά. Αυτές οι πρακτικές υγιεινής είναι απαραίτητες, καθώς οι πιπεριές τσίλι είναι ιδιαίτερα 

ευαίσθητες σε βακτηριακές ασθένειες που θα κολλούσαν από τις δεξαμενές πλύσης. Στη συνέχεια, οι 

πιπεριές ξεσκαρτάρονται, ώστε να αφαιρεθούν τα μολυσμένα, τα υπερώριμα, τα άγουρα και τα με 

οποιοδήποτε άλλο τρόπο ελαττωματικά κομμάτια. Η ταξινόμηση σύμφωνα με το USDA ή άλλα πρότυπα 

αγοράς, μπορεί να γίνει μετά τη διαλογή. Συνήθως οι φρέσκιες πιπεριές τσίλι συσκευάζονται σε 

κυματοειδή χαρτονένια κιβώτια μεγέθους 1 ¼ μπουσέλ που χωράν 30lb.Τα κουτιά μπορεί να είναι 

κερωμένα και πρέπει να έχουν κενά πάνω και κάτω, καθώς και πλευρικές σχισμές για να αερίζονται και 

να κρατούνται δροσερά. Τα χαρτοκιβώτια θα πρέπει να είναι αρκετά δυνατά, ώστε να αντέχουν τη  

στοίβαξη  και τη μεταφορά. Η συσκευασία σε σακούλες με επένδυση από πλαστικό (πολυαιθυλένιο) 

προσφέρει μία επιπλέον προστασία στις πιπεριές, από την απώλεια υγρασίας. Οι πλαστικές μεμβράνες 

μειώνουν την απώλεια νερού από τις πιπεριές, όμως μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την 

αποτελεσματική ψύξη. Μικρές οπές  στις μεμβράνες μπορούν να αντισταθμίσουν αυτό το εμπόδιο, 

βελτιώνοντας την ανταλλαγή αερίων και αυξάνοντας τη ροή του αέρα κατά τη διάρκεια της ψύξης και 

αποθήκευσης. Οι πιπεριές τσίλι μπορούν επίσης να συσκευαστούν σε πλαστικές σακούλες ή σε δίσκους 

τυλιγμένους με μεμβράνη, όταν πρόκειται να διατεθούν σε αγορές λιανικής για μεμονωμένους 

καταναλωτές. Αυτά τα πακέτα λιανικής πώλησης μπορούν να γίνουν είτε στον αρχικό χώρο 

πακεταρίσματος είτε , πιο συχνά, στο κέντρο παράδοσης. Τόσο η θερμοκρασία αποθήκευσης, όσο και 

το δοχείο που αποθηκεύονται επηρεάζουν την απώλεια βάρους των πιπεριών τσίλι. Οι πιπεριές τσίλι 

που αποθηκεύονται σε κουτιά χάνουν βάρος ημερησίως περίπου 3,5% στους 24°C, αλλά μόνο 0,5% 

στους 8°C. Προκειμένου να μειωθεί περαιτέρω η απώλεια βάρους των πιπεριών, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για πακετάρισμα πλαστικοί δίσκοι τυλιγμένοι με μεμβράνη ή σακούλες από 

πολυαιθυλένιο, ειδικά σε χαμηλότερες θερμοκρασίες αποθήκευσης. 

Ψύξη και αποθήκευση 

Οι φρέσκιες πιπεριές τσίλι είναι ένα εμπόρευμα που χαλάει αρκετά εύκολα. Η σωστή ψύξη διευρύνει 

τη διάρκεια ζωής, επιβραδύνοντας την αναπνοή, την απώλεια νερού, την αλλαγή χρώματος και την 

αποσύνθεση. Θερμοκρασίες υψηλότερες από 21°C επιταχύνουν την ωρίμανση μέσω της αναπνοής και 

της παραγωγής αιθυλενίου. Οι πλέον προτιμότερες μέθοδοι ψύξης για τις τσίλι είναι τα δωμάτια ψύξης 

και η ψύξη με αέρα. Η ψύξη και η αποθήκευση είναι ανεξάρτητες λειτουργίες και για το λόγο αυτό οι 

ειδικές απαιτήσεις για γρήγορη ψύξη πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ξεχωριστά από τις ανάγκες της 

αποθήκευσης σε χαμηλές θερμοκρασίες. Στα δωμάτια ψύξης το φρέσκο προϊόν εκτίθεται σε ψυχρό 

αέρα σε ένα ψυγείο. Οι κάδοι ή τα κιβώτια θα πρέπει να στοιβάζονται σωστά για να επιτρέπουν τη ροή 

αέρα μεταξύ των μεμονωμένων μονάδων αποθήκευσης. Τα δωμάτια ψύξης θα πρέπει να χωρίζονται σε 

τμήματα έτσι ώστε οι πρόσφατα μαζεμένες πιπεριές τσίλι, που έχουν υψηλή θερμοκρασία από το 

χωράφι, να διατηρούνται ξεχωριστά από αυτές που έχουν ήδη ψυχθεί. Ισχυροί ανεμιστήρες και 

ανεμιστήρες οροφής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αυξήσουν τη ροή του αέρα και, ως εκ 

τούτου, την απόδοση των δωματίων ψύξης. Η ψύξη με αέρα είναι μια ενεργή διαδικασία ψύξης και 

ένας πολύ πιο γρήγορος τρόπος για να μειωθεί η θερμοκρασία των προϊόντων, σε σχέση με τα δωμάτια 

ψύξης. Στην ψύξη με αέρα, οι ανεμιστήρες στέλνουν κατευθείαν ψυχρό αέρα μέσα στα κιβώτια ή τους 

κάδους που είναι αποθηκευμένα τα προϊόντα. Τα δωμάτια ψύξης μπορούν να μετατραπούν σε ψύκτες 

με τη χρήση αέρα σχετικά γρήγορα και με χαμηλό κόστος , με την προσθήκη παραπάνω ανεμιστήρων 

και διαχωρισμάτων. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία στα σχέδια ψυκτών με τη χρήση αέρα, με πιο 

συνηθισμένο να είναι η σήραγγα. Σε αυτό το σύστημα,  μια σειρά κάδων ή παλετών τοποθετείται σε 

κάθε πλευρά ενός ανεμιστήρα, δημιουργώντας ένα διάδρομο μεταξύ των δύο σειρών. Ο διάδρομος και 
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το ανοικτό άκρο καλύπτονται με καμβά για να δημιουργήσουν μια σήραγγα. Ο ανεμιστήρας δημιουργεί 

αρνητική πίεση στη σήραγγα και στέλνει ψυχρό αέρα μέσα από τις στοίβες για να ψύξει το προϊόν. Τα 

δοχεία πρέπει να έχουν επαρκή εξαερισμό έτσι ώστε ο αέρας να ρέει κατάλληλα κατά τη διάρκεια της 

ψύξης. Η ψύξη εξατμίσεως με εξώθηση αέρα, είναι ένα σύστημα που χρησιμοποιεί ψύκτες εξατμίσεως 

αντί για μονάδες ψύξης. Αυτό το σύστημα ψύξης είναι πρακτικό για περιοχές με ξηρό κλίμα. Ένας 

ψύκτης εξατμίσεως είναι ενεργειακά πιο αποδοτικός σε σχέση με τη μηχανική ψύξη και οι 

καλλιεργητές μπορούν να φτιάξουν τα δικά τους  συστήματα. Οι ψύκτες εξατμίσεως με εξώθηση αέρα 

μπορούν να μειώσουν τη θερμοκρασία του προϊόντος σε περίπου 16°C και είναι οι πλέον χρήσιμοι για 

τη ψύξη ευαίσθητων προϊόντων (όπως πιπεριές τσίλι) που προορίζονται για μια τοπική αγορά. 

Αποθήκευση 

Οι ιδανικές συνθήκες αποθήκευσης για φρέσκες πιπεριές τσίλι είναι 7-10°C και 90 έως 95% σχετική 

υγρασία.  Χαμηλότερες θερμοκρασίες είναι επιβλαβείς και έχουν ως αποτέλεσμα οι πιπεριές να 

μαλακώνουν και να αποκτούν σκασίματα και μεγαλύτερη ευκολία στην αποσύνθεση. Αλλοιώσεις από 

την κατάψυξη συμβαίνουν στους 0°C. Εάν διατηρηθεί η σωστή θερμοκρασία, οι περισσότερες πιπεριές 

τσίλι μπορούν να αποθηκευτούν για 2 έως 3 εβδομάδες. Για τη μεταφορά των πιπεριών τσίλι θα πρέπει 

να χρησιμοποιούνται φορτηγά-ψυγεία· όμως αυτά τα οχήματα δε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για 

πρόψυξη, καθώς δεν έχουν επαρκή ψυκτική ικανότητα ή εξαερισμό για να αφαιρέσουν την αρχική 

θερμότητα από το χωράφι αρκετά γρήγορα. Η ψύξη κατά τη μεταφορά έχει ως σκοπό μόνο τη 

διατήρηση της θερμοκρασίας στα προϊόντα που έχουν ήδη ψυχθεί. Η ανεπαρκής διατήρηση της 

θερμοκρασίας στα κατάλληλα επίπεδα και η συσσώρευση αιθυλενίου κατά τη διάρκεια της 

αποθήκευσης ή της μεταφοράς, έχει ως αποτέλεσμα τα προϊόντα να υπερωριμάζουν και να σαπίζουν 

ευκολότερα. Κάποια φρούτα και λαχανικά παράγουν πολύ μεγαλύτερες ποσότητες αιθυλενίου σε 

σχέση με τις πιπεριές τσίλι, οπότε αυτές δε θα πρέπει να αποθηκεύονται ή να μεταφέρονται ποτέ με 

προϊόντα όπως οι ντομάτες, τα μήλα ή τα πεπόνια. Οι χώροι αποθήκευση θα πρέπει να αερίζονται 

κατάλληλα, έτσι ώστε η συσσώρευση αιθυλενίου να είναι όσο το δυνατόν λιγότερη. Η τοποθέτηση 

συσκευών καθαρισμού αιθυλενίου, που περιέχουν υπερμαγγανικό κάλιο, στην αποθήκη ή στο όχημα 

μεταφοράς μπορεί επίσης να μειώσει τα επίπεδα αιθυλενίου. Η διατήρηση της ποιότητας από τον 

καλλιεργητή μέχρι και τον καταναλωτή, είναι ζωτικής σημασίας στην παραγωγή πιπεριών τσίλι. Η βάση 

για τη διατήρηση αυτής της ποιότητας είναι η κατάλληλη ψύξη, όμως εξίσου σημαντική για την 

επίτευξη της μέγιστης ποιότητας είναι και η μείωση των μηχανικών τραυματισμών, των ασθενειών και 

της έκθεσης σε αιθυλένιο. 

 

 

 

Φλοιός (Κανέλα) 

Συγκομιδή 

Ο φλοιός της κανέλας συλλέγεται δύο φορές το χρόνο, αμέσως μετά από κάθε μια από τις βροχερές 

εποχές, όταν η υγρασία κάνει το φλοιό να ξεφλουδίζεται πιο εύκολα. Η πρώτη συγκομιδή γίνεται όταν 

τα δέντρα (Εικόνα 12) είναι τριών χρονών, δηλαδή ένα χρόνο μετά το πρώτο κλάδεμα. Τα πλευρικά 
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στελέχη που είναι περίπου τριών χρονών απομακρύνονται και αφαιρείτε ο φλοιός. Ο φλοιός της 

κανέλας μπορεί να ληφθεί μόνο από στελέχη με διάμετρο μεταξύ 1,2 και 5cm. 

 

Εικόνα 12. Ξεφλουδισμένα δέντρα κανέλας  

 

Επεξεργασία 

Η επεξεργασία αποτελεί περίπου το 60% του κόστους παραγωγής της κανέλας. Ο λόγος για αυτό είναι 

ότι το ξεφλούδισμα του φλοιού από τα στελέχη είναι δουλειά κουραστική, η οποία γίνεται συνήθως με 

το χέρι, από εξειδικευμένους εργάτες. Η ποιότητα της κανέλας εξαρτάται από το πόσο καλά ο φλοιός 

χωρίζεται από τα στελέχη. Τα μεγαλύτερα κομμάτια ή τα κομμάτια με λεπτό κυλινδρικό σχήμα έχουν 

υψηλότερη τιμή στην αγορά σε σχέση με τα μικρότερα σπασμένα κομμάτια. Η ξήρανση είναι επίσης 

ένα σημαντικό στάδιο της διαδικασίας της κανέλας, καθώς συμβάλλει στην ποιότητα του τελικού 

προϊόντος. 

Στάδια επεξεργασίας 

• Αφαιρέστε τα τρυφερά στελέχη (με διάμετρο μικρότερο από 1,2 cm) και χρησιμοποιήστε τα για 

λίπασμαfertilizer.  

• Τα στελέχη με διάμετρο μεγαλύτερη από 5 cm δεν χρησιμοποιούνται για να πάρουμε φλοιό κανέλας. 

Αφαιρέστε τα και χρησιμοποιήστε τα για απόσταξη ελαίου.  

• Αφαιρέστε το μαλακό εξωτερικό φλοιό χρησιμοποιώντας ένα καλό στρογγυλεμένο μαχαίρι με χοντρή 

λίμα. 

• Τρίψτε το απογυμνωμένο στέλεχος με μια ορειχάλκινη ράβδο για να χαλαρώσετε τον εσωτερικό 

φλοιό. Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε μια ορειχάλκινη ράβδο, έτσι ώστε το χρώμα του φλοιού 

να μην εξασθενεί. 
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• Πραγματοποιείστε οπές γύρω από το στέλεχος σε διαστήματα 30cm χρησιμοποιώντας ένα μικρό 

αιχμηρό μαχαίρι. Η λεπίδα του μαχαιριού πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή ορείχαλκο για να 

αποφευχθεί η χρώση του φλοιού.  

• Κάντε μεγάλα κοψίματα κατά μήκος του στελέχους, έτσι ώστε ο φλοιός να μπορεί να αποκολληθεί 

προσεκτικά από το στέλεχος. Χρησιμοποιήστε το αιχμηρό μαχαίρι και τη ράβδο τριβής για να 

χαλαρώσετε το φλοιό.  

• Τα κομμάτια του αφαιρούμενου φλοιού σχηματίζουν κυλίνδρους. Τοποθετήστε αυτούς τους 

κυλίνδρους τον ένα μέσα στον άλλο για να δημιουργήσετε μακρούς σύνθετους κυλίνδρους (μέχρι 1m 

μήκος). Χρησιμοποιήστε τους καλύτερους ολόκληρους κυλίνδρους στο εξωτερικό και γεμίστε το κέντρο 

με σπασμένα κομμάτια φλοιού.  

 

Ξήρανση 

Οι σύνθετοι κύλινδροι κανέλας τοποθετούνται σε σχάρες σχοινιών κοκοφοίνικα και ξηραίνονται στη 

σκιά για να αποφευχθούν παραμορφώσεις στο σχήμα. Μετά από τέσσερις ή πέντε ημέρες ξήρανσης, οι 

κύλινδροι τυλίγονται πάνω σε μια σανίδα, έτσι ώστε το εσωτερικό γέμισμα να σφιχτεί και να γίνει πιο 

σταθερό, και στη συνέχεια εκτίθενται σε ηλιακό φως για περαιτέρω ξήρανση. Σε υγρά κλίματα ή κατά 

τη διάρκεια της εποχής των βροχών, είναι απαραίτητη η χρήση μηχανικών ξηραντήρων προκειμένου να 

τελειώσει η διαδικασία ξήρανσης. 

Ταξινόμηση 

Η ποιότητα της κανέλας εξαρτάται από το πάχος του φλοιού, την εμφάνιση (σπασμένοι ή ολόκληροι 

κύλινδροι), το άρωμα και γεύση. 

 Κονιορτοποίηση 

Η κονιορτοποίηση μπορεί να είναι μια μέθοδος που αυξάνει την αξία ενός προϊόντος, όμως δε 

συνίσταται για τα μπαχαρικά, καθώς αυξάνει τις πιθανότητες αλλοίωσής τους.  Οι ενώσεις που είναι 

υπεύθυνες για τη γεύση και το άρωμα είναι ασταθείς και θα εξαφανιστούν γρήγορα από το τριμμένο 

προϊόν. Η διάρκεια ζωής αποθήκευσης των μπαχαρικών σε σκόνη είναι πολύ μικρότερη σε σχέση με 

αυτήν ολόκληρου του μπαχαρικού. Δεν είναι εύκολο για τον καταναλωτή να κρίνει την ποιότητα ενός 

μπαχαρικού σε σκόνη, όμως είναι πολύ εύκολο για παραγωγούς που δεν υπολογίζουν τους κανόνες 

δεοντολογίας  να προσθέσουν ξένα υλικά αλλοιώνοντας το μπαχαρικό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι 

περισσότεροι καταναλωτές, από χονδρέμπορους μέχρι μεμονωμένους πελάτες, να προτιμούν να 

αγοράζουν ολόκληρο το μπαχαρικό. 

Η κανέλα μερικές φορές μετατρέπεται σε σκόνη πριν την πώληση. Η σκόνη θα πρέπει να πακετάρεται 

σε συσκευασίες που προστατεύουν από την υγρασία (σακουλάκια πολυπροπυλενίου) για να 

διατηρείται η γεύση. 

Συσκευασία 

Οι κύλινδροι της κανέλας (Εικόνα 13) κόβονται σε τεμάχια μήκους έως και 10cm και συσκευάζονται σε 

σακούλες από πολυπροπυλένιο για να προστατεύονται από την υγρασία. Οι σακούλες θα πρέπει να 

σφραγίζονται για την αποφυγή της εισόδου υγρασίας, με τη χρήση μηχανών σφράγισης. Ελκυστικές 
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ετικέτες θα πρέπει να τοποθετούνται στα προϊόντα. Η ετικέτα θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις 

σχετικές με το προϊόν πληροφορίες, καθώς και νομικές πληροφορίες: το όνομα του προϊόντος, το 

εμπορικό σήμα (εάν είναι απαραίτητο) τα στοιχεία του κατασκευαστή (όνομα και διεύθυνση), 

ημερομηνία παρασκευής, ημερομηνία λήξης, βάρος του περιεχομένου, πρόσθετα συστατικά (εάν 

υπάρχουν) συν κάθε άλλη πληροφορία που μπορεί να ζητήσει η χώρα προέλευσης και εισαγωγής. 

 

Εικόνα 13. Κύλινδροι κανέλας 

 

Αποθήκευση 

Οι αποξηραμένοι κύλινδροι κανέλας πρέπει να αποθηκεύονται σε χώρους προστατευμένους από την 

υγρασία και το ηλιακό φως. Οι αποθηκευμένοι κύλινδροι κανέλας θα πρέπει να ελέγχονται τακτικά για 

σημάδια σήψης ή υγρασίας. Εάν έχουν απορροφήσει υγρασία θα πρέπει να ξεραθούν εκ νέου έως 

ότου τα επίπεδα υγρασίας να είναι στο 10%. Οι αποθηκευτικοί χώροι θα πρέπει να είναι καθαροί, 

στεγνοί, δροσεροί και απαλλαγμένοι από επιβλαβείς οργανισμούς. Τα παράθυρα θα πρέπει να έχουν 

σήτες, ώστε να αποτρέπεται η είσοδος εντόμων και παρασίτων. Τρόφιμα με έντονη οσμή, 

απορρυπαντικά και χρώματα δεν πρέπει να αποθηκεύονται στους ίδιους χώρους με την κανέλα, καθώς 

θα καταστρέψουν το λεπτό άρωμα και τη γεύση της. 

 

 

 

Βολβοί (Σκόρδο) 

Συγκομιδή 

Το σκόρδο μπορεί να συλλεχθεί σε διάφορα στάδια ανάπτυξής του για ειδικές αγορές, όμως το 

μεγαλύτερο μέρος του σκόρδου συλλέγεται αφού οι βολβοί του ωριμάσουν. Η συγκομιδή συμβαίνει 

όταν το πάνω μέρος του πέσει και είναι πολύ ξηρό. Το σκόρδο αναπτύσσεται σε πλούσιο έδαφος, 

επομένως είναι απαραίτητο το σπάσιμο του επάνω μέρους του για να αποφευχθεί η υπερβολική 

ανάπτυξη. Όταν το σκόρδο φυτεύεται νωρίς το φθινόπωρο, μια σοδειά βρώμης σπέρνεται από πάνω 

του την ίδια περίοδο, η οποία θα προστατεύσει τα νεαρά φυτά κατά τη διάρκεια του χειμώνα (Εικόνα 

14). Την ψυχρή περίοδο, μία στρώση οργανικού λιπάσματος  εφαρμόζεται στην καλλιέργεια, η οποία 
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σταθεροποιεί τα νεαρά φυτά, προστατεύοντάς τα από τον παγετό, τις φθορές από το κρύο ή την 

πρώιμη ανάπτυξη. 

 

Εικόνα 14. Καλυμμένη φυτεία σκόρδου 

 

Διαδικασίες μετά το θερισμό 

Σκόρδο σε σκόνη 

Η πιο απλή μέθοδος διατήρησης του σκόρδου είναι η αφυδάτωση των φρέσκων σκελίδων σκόρδου και 

η μετατροπή τους σε σκόνη. Η σκόνη σκόρδου χρησιμοποιείται ως αρωματική ουσία για καρυκεύματα 

και επεξεργασμένα τρόφιμα. Κατά την παρασκευή της σκόνης, οι σκελίδες σκόρδου κόβονται σε φέτες, 

θρυμματίζονται, αποξηραίνονται και αλέθονται. Η μέση περιεκτικότητα της αλικίνης στο σκόρδο είναι 

0,8%, ωστόσο το ακατέργαστο σκόρδο περιέχει περίπου 3,7 mg/gm αλικίνης. Στην Ινδία, οι μικρής 

κλίμακας βιομηχανίες χρησιμοποιούν δίσκους για την αποξήρανση των σκελίδων. Η περιεκτικότητα σε 

υγρασία των σκελίδων σκόρδου ελαχιστοποιείται από το αρχικό ποσοστό της τάξης του 60-65% (wb) σε 

ασφαλές επίπεδο 6% (wb). Η αποξήρανση των σκελίδων σκόρδου με τη χρήση δίσκων είναι μία 

διαδικασία τόσο κουραστική όσο και χρονοβόρα. Χρειάζονται περίπου 9-10 ώρες για την αποξήρανση 

των σκελίδων σκόρδου σε ένα μόνο στάδιο, ενός δίσκου, στη θερμοκρασία των 70°C. 

Έλαιο σκόρδου 

Το έλαιο σκόρδου αποτελεί άλλο ένα σημαντικό σκεύασμα, το οποίο είναι αποτέλεσμα της διαδικασίας 

απόσταξης του ακατέργαστου σκόρδου. Το αιθέριο έλαιο λαμβάνει μέσω απόσταξης με ατμό. Η 

περιεκτικότητα σε αιθέρια έλαια των σκελίδων σκόρδου είναι 0.2 έως 0,5% και αποτελείται από μία 

ποικιλία σουλφιδίων όπως, diallyl-disulphide και diallyl-trisulphide.  

 

Αποθήκευση 

Το σκόρδο και τα αποξηραμένα προϊόντα του θα πρέπει να αποθηκεύονται σε συνθήκες χαμηλής 

υγρασίας. Εάν η αποθήκευση συμβεί σε ενδιάμεσες θερμοκρασίες, οι βολβοί θα πετάξουν βλαστούς. 

Επιπλέον, η ποικιλία του σκόρδου επηρεάζει τη πιθανή διάρκεια αποθήκευσης. Οι κατάλληλες 

συνθήκες για εμπορευματική αποθήκευση, εξαρτώνται από την περίοδο αποθήκευσης. Το σκόρδο 

μπορεί να αποθηκευτεί σε καλή κατάσταση για 1-2 μήνες σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (20-30°C) και 

κάτω από χαμηλή σχετική υγρασία (<75%) (Πίνακας 2). Όμως, κάτω από αυτές τις συνθήκες, οι βολβοί 
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τελικά μαλακώνουν, γίνονται σπογγώδης και συρρικνώνονται, λόγω απώλειας νερού. Για μακροχρόνια 

αποθήκευση, το σκόρδο διατηρείται καλύτερα σε θερμοκρασίες από -1°C έως 0°C με χαμηλή σχετική 

υγρασία (60-70%). Επίσης ο καλός εξαερισμός είναι απαραίτητος για την αποφυγή της συσσώρευσης 

υγρασίας. Υπό αυτές τις ελεγχόμενες συνθήκες, η διάρκεια αποθήκευσης του σκόρδου μπορεί να 

αυξηθεί έως και 9 μήνες. Το σκόρδο θα πετάξει βλαστούς σε θερμοκρασίες αποθήκευσης 5-18°C. 

Επίσης, υψηλά επίπεδα υγρασίας θα ευνοήσουν την ανάπτυξη μούχλας. Επιπλέον, πρέπει να ληφθεί 

υπόψη ότι το σκόρδο πρέπει να αποθηκεύεται ξεχωριστά για να αποφευχθεί η μετάδοση οσμής σε 

άλλα προϊόντα. Για μαζική αποθήκευση σκόρδου, τα συστήματα εξαερισμού θα πρέπει να σχεδιάζονται 

έτσι ώστε να τροφοδοτούν αέρα στο χώρο αποθήκευσης από κάτω, με ρυθμό 2 κυβικών ποδιών ανά 

λεπτό ανά κυβικά πόδια παραγωγής. Οι σειρές των δοχείων θα πρέπει να στοιβάζονται παράλληλα 

προς την κατεύθυνση της ροής του αέρα και να απέχουν έξι έως επτά ίντσες. 
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