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Μπισκότο 

• Το μπισκότο είναι γλύκισμα από ζύμη διαμορφωμένη σε 
μικρά και λεπτά κομμάτια  τα οποία ψήνονται στο φούρνο 
ώστε να γίνουν τραγανά. Τα μπισκότα μπορεί να είναι γλυκά, 
αλμυρά, γεμιστά κλπ. 



Ιστορία Μπισκότου  

• Η πρώτη μορφή μπισκότου εμφανίστηκε περίπου πριν 
10.000 χρόνια στην Κίνα οπού παρασκευάζονταν 
ξηρές πίτες από ρύζι, σουσάμι και φρούτα. Το 
μπισκότο υπήρξε αρχικά μία πρακτική τροφή 
παραπλήσια του ψωμιού, ικανή να διατηρείται καλά 
για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στους αρχαίους 
χρόνους συναντάμε στην ελληνική κουζίνα 
παρασκευάσματα με συστατικά το αλεύρι, το λάδι, το 
γάλα και το μέλι. Η παλαιότερη αναφορά στα 
μπισκότα στις αγγλοσαξονικές χώρες συναντάται στην 
αφήγηση του εξερευνητή Sir Martin Frobisher το 1577. 



Εισροές  

• ΑΝΘΡΩΠΟΙ:  

• Διευθυντής Μονάδας Βιομηχανίας  

• Μηχανολόγοι παραγωγής 

• Χειριστές Μηχανημάτων  

• Υπεύθυνος Εφοδιαστικής Αλυσίδας  

• Διευθυντής Τμήματος πωλήσεων 

• Τεχνολόγος-Διαχειριστής Ασφάλειας και 
Ποιότητας Τροφίμων 

• Εργαζόμενοι καθαριότητας 

 

 



Υλικά 
• Για την παρασκευή του μπισκότου χρησιμοποιούνται δημητριακά, όπως 

το σιτάρι, η βρώμη, η σίκαλη και το κριθάρι. Τα μπισκότα αποτελούνται 
κατά περίπου 70% από δημητριακά τα οποία είναι στη βάση της 
διατροφικής πυραμίδας του πρότυπου υγιεινής και ισορροπημένης 
διατροφής και αποτελούν την κύρια τροφή για τον άνθρωπο. Λόγω αυτής 
του της σύστασης, το μπισκότο είναι πολύ καλή πηγή σύνθετων 
υδατανθράκων, οι οποίοι αποτελούν  τη βασικότερη πηγή ενέργειας για 
τον εγκέφαλο και τους μυς. Παράλληλα, τα μπισκότα περιέχουν, 
ποσότητες πρωτεΐνης , η οποία προέρχεται κυρίως από τα δημητριακά και 
δευτερεύοντος  από άλλα συστατικά που μπορεί να περιέχουν, όπως 
είναι το γάλα. Από τα σημαντικότερα τροφικά χαρακτηριστικά του 
μπισκότου είναι η περιεκτικότητα του σε φυτικές ίνες, ουσίες που 
συμβάλουν στην καλή λειτουργία του εντέρου. Επιπλέον, οι φυτικές ίνες  
μας βοηθάνε να νιώθουμε πιο εύκολα χορτάτοι, καθώς προάγουν το 
αίσθημα του κορεσμού. Όσον αφορά στα λιπαρά που περιέχονται στα 
μπισκότα, αυτά είναι φυσικής προέλευσης.  



Εργαλεία και Μηχανές  

• Ζυμωτήριο 

• Κύλινδρος (μέσα από τους οποίους περνάει η ζύμη) 

• Καλούπια (τα οποία δίνουν μέγεθος και σχήμα στο 
μπισκότο) 

• Φούρνοι 

• Μίξερ 

• Ψυγεία  

• Μηχανές Καθαρισμού 



Ενέργεια  

• Ηλεκτρική 

• Χημική  

• Θερμότητα 

 



Κεφάλαιο 

• Υλικά 

• Μηχανήματα 

• Άνθρωποι 

• Συσκευασίες 

• Ενέργεια 



Χρόνος 

• 24ωρη λειτουργία εργοστασίου 

 



Διαδικασίες Παραγωγής  

• Η Ανάμιξη:  

Το ζυμωτήριο αναμειγνύει όλα τα υλικά μαζί και τα 
μετατρέπει σε ζύμη. Η ζύμη αυτή πρέπει να 
παραμείνει συνήθως για μικρό διάστημα ώστε να 
μπορεί να σταθεροποιηθεί και να μορφοποιηθεί.  

• Η Μορφοποίηση: 

Η ζύμη περνάει μέσα από μεγάλους κυλίνδρους για να 
πάρει τη μορφή φύλλου. Μετά μπορεί να κοπεί στο 
επιθυμητό σχήμα με ειδικά καλούπια τα οποία 
δίνουν το τελικό σχήμα και μέγεθος του μπισκότου 

 

 

 



• Το Ψήσιμο: 

Τα ωμά μπισκότα τοποθετούνται σε φούρνο μήκους 
περίπου 60-100 μ. και ψήνονται σε θερμοκρασία 
μεγαλύτερη από 200oC. Το χρονικό διάστημα 
ψησίματος κυμαίνεται από 5-20 λεπτά, ανάλογα με 
το είδος του μπισκότου. Στη συνέχεια, τα μπισκότα 
αφήνονται να κρυώσουν πριν την επικάλυψη και την 
διακόσμηση τους. 

 



• Η Γέμιση: 

Η γέμιση ετοιμάζεται σε ειδικά μίξερ και στη συνέχεια 
τοποθετείται μεταξύ δύο μπισκότων, με ειδικό μηχάνημα σε 
μορφή σάντουιτς. 

• Η Επικάλυψη: 

Η επικάλυψη σοκολάτας  προετοιμάζεται  σε ζεστά δοχεία. Στην 
υγρή σοκολάτα επάνω τοποθετείται το μπισκότο που αποκτά 
κατάλληλη εμφάνιση, άρωμα και γεύση. Στη συνέχεια, 
ψύχεται για μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε η σοκολάτα να 
γίνει στερεή και να προσκολληθεί στο μπισκότο. Στα απλά 
μπισκότα προστίθεται επικάλυψη παραγωγών γάλακτος η 
οποία τους προσδίδει χρώμα και γυαλάδα. 



• Η Συσκευασία 

Η μηχανή που συσκευάζει τα μπισκότα έχει την 
δυνατότητα να παίρνει το ίδιο πάντα αριθμό 
μπισκότων ανά πακέτο και να κλείνει 
αεροστεγώς διασφαλίζοντας τα από 
εξωτερικούς παράγοντες όπως υγρασία, 
οσμές κλπ. Ακολουθεί η τοποθέτηση σε 
χαρτοκιβώτια ώστε να είναι έτοιμα για 
διανομή στους πελάτες. 

ΒΙΝΤΕΟ: μπισκότα παπαδοπούλου 9,14’ 



Εκροές  

• Απόβλητα:  

Υλικά που ίσως να περισσέψουν 

Υγρά από το πλύσιμο του εξοπλισμού 

• Προϊόντα  

Μπισκότα αλμυρά, γλυκά, γεμιστά, 

• Απώλειες 

Μικρή ποσότητα από αλλοιωμένα μπισκότα 

Φθορές μηχανημάτων 

 

 

 


