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Οι ιδιότητες των κτηνοτροφικών προϊόντων καθορίζονται από τα φυσικοχημικά και 
οργανοληπτικά τους χαρακτηριστικά, τα οποία σε μεγάλο βαθμό επηρεάζουν την ικανότητα 
συντήρησης και τη γενική εμφάνισή τους. Σημαντικός παράγοντας, ο οποίος περιορίζει την 
ποιότητά τους είναι η οξείδωση των λιπών, η οποία περιορίζει το χρόνο αποθήκευσής τους, ενώ 
συμβάλλει και στην υποβάθμιση της υγιεινής τους κατάστασης.  

Η ιδέα του εμπλουτισμού των παραγόμενων ζωικών προϊόντων με ουσίες, οι οποίες 
βελτιώνουν τα χαρακτηριστικά τους και δρουν ευεργετικά για τον ανθρώπινο οργανισμό μετά 
την κατανάλωσή τους, κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος παγκοσμίως. Τα φλαβονοειδή 
(εσπεριδίνη, ναργινίνη, κερσετίνη κ.τ.λ.) είναι βιοενεργά συστατικά, τα οποία περιέχονται στα 
περισσότερα φρούτα και φαρμακευτικά φυτά, και διαθέτουν έντονες αντιοξειδωτικές και 
αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της υγείας του οργανισμού.    

Δεδομένου ότι τα υποπροϊόντα της βιομηχανίας μεταποίησης φρούτων και λαχανικών (π.χ. 
στέμφυλα χυμοποιίας εσπεριδοειδών, τοματοποιίας κτλ) είναι πλούσια σε φλαβονοειδή, το 
ενδιαφέρον της χρησιμοποίησής τους στη ζωική παραγωγή καθίσταται ιδιαίτερα έντονο. Ως εκ 
τούτου, τα τελευταία χρόνια, τα πειραματικά δεδομένα όσον αφορά την επίδραση του 
εμπλουτισμού του σιτηρεσίου των ζώων με τις παραπάνω ουσίες στην ποιότητα των 
παραγόμενων ζωικών προϊόντων συνεχώς αυξάνονται, με σκοπό τη διαλεύκανση του τρόπου και 
του φάσματος δράσης τους, ώστε να επεκταθεί η εφαρμογή της χρησιμοποίησής τους. 

 

*Η παρούσα εργασία χρηματοδοτήθηκε μερικώς από το Ερευνητικό Πρόγραμμα: «Θαλής 
– Αξιοποίηση των Φυσικών Αντιοξειδωτικών στην Εκτροφή των Αγροτικών Ζώων για 
Παραγωγή Προϊόντων Ποιότητας», MIS 380231. 
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