
 

 

 

Milk Adulteration-Νοθεία στο Γάλα 

 

 

 
 

  

 



 

 

  

Ανίχνευση Kαζεiνης  
Ταχεία ποσοτική μέθοδος προσδιορισμού Πρωτεΐνης ορού γάλακτος και 

γάλακτος σε σκόνη, στο γάλα  

Victoria Whey Protein (cGMP) in Milk 
Ευαισθησία, Αξιοπιστία, Επαναληψιμότητα, Ταχύτητα 

 

• Ημιποσοτικός & Ποσοτικός προσδιορισμός. 

• Πρωτοποριακή μοναδική μεθοδολογία ανάλυσης που δίνει άμεσα ποσοτικά αποτελέσματα 

• Ανίχνευση του Casein-GlycoMacroPeptide  

• Εύκολη στη χρήση και υψηλής ευαισθησίας προσδιορισμός ανίχνευσης της προστιθέμενης σκόνης 

γάλακτος και ορού γάλακτος στο γάλα 

• Δεν απαιτείται ιδιαίτερος εξοπλισμός, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ελάχιστη εκπαίδευση  

• Μικροί χρόνοι επώασης 

• Γρήγορο αποτέλεσμα διαθέσιμο σε 30 λεπτά 

• Υψηλή ευαισθησία: 0,1 % ορού γάλακτος σε νωπό γάλα .  

• Ευκολία χρήσης.  

• Ασφαλή και αξιόπιστα αποτελέσματα, συμβάλλουν στην άμεση πληροφόρηση και ομαλή τήρηση των 

διαδικασιών παραγωγικής διαδικασίας  

• Χρόνος ζωής: 24 μήνες από την ημερομηνία παρασκευής 

• Δείγμα: νωπό γάλα 

*Για περισσότερες πληροφορίες, ζητήστε το αναλυτικό φυλλάδιο με τις Οδηγίες Χρήσης  
 

A product of menidiMedica. The 1
st

 Greek Biotechnology Company 

 

Product Information  

Προιόν Κωδικός Αριθμός Τεστ 
Victoria Whey Protein - cGMP 82046 50 test 

 

Απαραίτητος Εξοπλισμός 

1. Φυγόκεντρος 

2. Υδατόλουτρο ή ξηρό επωαστήρα ή 

πλάκα peltier στους 70 - 80 
0
C 

3. Φασματοφωτόμετρο (Electra m2) 

 

 
Κρυστάλλινο διαυγές κίτρινο: Καθαρό, νωπό γάλα 



 

 

  

Ανίχνευση Ουδετεροποιητών   
Lactopast Biomedix Neutralizers Duo Test 

Ταχύτητα, Ευαισθησία, Επαναληψιμότητα, Αξιοπιστία  
 

• Ποιοτικός προσδιορισμός, χρωματομετρικός δείκτης  

• Πρωτοποριακή μεθοδολογία ανάλυσης που δίνει άμεσα αποτελέσματα 

• Ανίχνευση της προσθήκης ουδετεροποιητών (NaOH, KOH, ανθρακικά άλατα, δισανθρακικά, αμμωνία, 

διάφορα αλκάλια, κτλ) στο νωπό γάλα, ορρό του γάλακτος, κρέμα. 

• Οι προαναφερόμενες απαγορευμένες ουσίες προστίθενται στο φρέσκο ή στο ξινισμένο γάλα για την 

διαφοροποίηση του pH και της οξύτητας σε βέλτιστα-επιθυμητά επίπεδα. Η παρουσία τους καταδεικνύει 

σαφέστατα, ότι το γάλα είναι πρόσφατα αλατισμένο 

• Η ανίχνευση – μέτρηση των ουδετεροποιητών στο γάλα, οφείλει να προηγείται από αυτή της μέτρησης 

του pH 

• Δεν απαιτείται εξοπλισμός, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ελάχιστη εκπαίδευση  

• Γρήγορο αποτέλεσμα διαθέσιμο σε 5΄΄ 

• Υψηλή ευαισθησία: 0,05 %  προστιθέμενων ουδετεροποιητών.  

• Ασφαλή και αξιόπιστα αποτελέσματα, συμβάλλουν στην άμεση πληροφόρηση και ομαλή τήρηση των 

διαδικασιών παραγωγικής διαδικασίας  

• Η οπτική ανάγνωση μιας αλλαγής χρώματος καταδεικνύει παρουσία ουδετεροποιητών 

• Χρόνος ζωής: 24 μήνες από την ημερομηνία παρασκευής 

• Δείγμα: νωπό γάλα, ορρό του γάλακτος, κρέμα 
 

*Για περισσότερες πληροφορίες, ζητήστε το αναλυτικό φυλλάδιο με τις Οδηγίες Χρήσης  
 

A product of menidiMedica. The 1
st

 Greek Biotechnology Company 

Product Information  

Προιόν Κωδικός Αριθμός Τεστ 

Lactopast Biomedix Neutralizers DUO 82041 50 test 
 

Ευκολία χρήσης 
1. Προσθέστε 400 μl νωπό γάλα στο προγεμισμένο 

φιαλίδιο με αντιδραστήριο R 

 
2. Προσθέστε 3-4 σταγόνες από το υπόστρωμα 

ενεργοποίησης R1 στο προ γεμισμένο φιαλίδιο  

 
3. Διαβάστε το αποτέλεσμα  

        ΘΕΤΙΚΟ                  ΑΡΝΗΤΙΚΟ  

 



 

 

  

Ταχεία Ανίχνευση νοθείας με αλάτι  

ή νερό στο νωπό γάλα   
Lactopast Biomedix Chloride Adulteration Test In Raw Milk 

Ταχύτητα, Ευαισθησία, Επαναληψιμότητα, Αξιοπιστία 
 

• Γρήγορο τεστ για ημι-ποσοτική ανίχνευση 

� προσθήκης νερού ή 

� νερού και αλατιού (Χλωριούχο νάτριο) στο νωπό γάλα 

• Η νοθεία με αλάτι δεν ανιχνεύεται στον αναλυτή γάλακτος (Milk Analyzer) ούτε με ανάλυση δοκιμής κρυοσκοπίου 

(Cryoscope). 

• Σαφής προσδιορισμός της νοθείας του γάλακτος με νερό ή με νερό και αλάτι. 

• Πρωτοποριακή μεθοδολογία ανάλυσης, άμεσα αποτελέσματα 

• Δεν απαιτείται εξοπλισμός, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ελάχιστη εκπαίδευση  

• Γρήγορο αποτέλεσμα διαθέσιμο σε 5΄΄ 

• Υψηλή ευαισθησία: 0,04 % σε νωπό γάλα.  

• Ασφαλή και αξιόπιστα αποτελέσματα, συμβάλλουν στην άμεση πληροφόρηση και ομαλή τήρηση των 

διαδικασιών παραγωγικής διαδικασίας  

• Η οπτική ανάγνωση μιας αλλαγής χρώματος καταδεικνύει παρουσία νερού ή νερού και άλατος 

• Χρόνος ζωής: 24 μήνες από την ημερομηνία παρασκευής 

• Δείγμα: νωπό γάλα, διάφορα γαλακτοκομικά προϊόντα 

*Για περισσότερες πληροφορίες, ζητήστε το αναλυτικό φυλλάδιο με τις Οδηγίες Χρήσης  

 

A product of menidiMedica. The 1
st

 Greek Biotechnology Company 
 

Product Information  

Προιόν Κωδικός Αριθμός Τεστ 

Lactopast Biomedix Chloride 82042 50 test 
 

Ευκολία χρήσης 
1. Προσθέστε 10 μl νωπό γάλα στο προγεμισμένο 

φιαλίδιο με αντιδραστήριο R 

 
2. Αναμείξτε καλά για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα 

 
3. Διαβάστε το αποτέλεσμα. Συγκρίνετε τα χρώματα με 

τον χρωματικό κώδικα 

 

 



 

 

  

Ανίχνευση Νοθείας με Γλυκόζη στο γάλα 
Lactopast Biomedix SNF Glucose Adulteration in Milk 

Ταχύτητα, Ευαισθησία, Επαναληψιμότητα, Αξιοπιστία 
 

• Γρήγορο τεστ για ημι-ποσοτική ανίχνευση 

� προσθήκης γλυκόζης στο γάλα 

• Το ακατέργαστο γάλα περιέχει χαμηλή ποσότητα φυσικής γλυκόζης (λιγότερο από 5 mg/100 ml) 

• Η προσθήκη γλυκόζης στο γάλα (καθαρή ή ακατέργαστη μορφή) συμβάλλει στην αύξηση της  

περιεκτικότητάς του σε στερεά μη λιπαρά (SNF-Solid Not Fat). 

• Σαφής προσδιορισμός της νοθείας του γάλακτος με γλυκόζη. 

• Πρωτοποριακή μεθοδολογία ανάλυσης, άμεσα αποτελέσματα 

• Δεν απαιτείται εξοπλισμός, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ελάχιστη εκπαίδευση 

• Γρήγορο αποτέλεσμα διαθέσιμο σε 5΄΄ 

• Υψηλή ευαισθησία: 0,01 % γλυκόζη σε νωπό γάλα.  

• Ασφαλή και αξιόπιστα αποτελέσματα, συμβάλλουν στην άμεση πληροφόρηση και ομαλή τήρηση των 

διαδικασιών παραγωγικής διαδικασίας  

• Η οπτική ανάγνωση μιας αλλαγής χρώματος καταδεικνύει παρουσία νερού ή νερού και άλατος 

• Χρόνος ζωής: 24 μήνες από την ημερομηνία παρασκευής 

• Δείγμα: νωπό γάλα, διάφορα γαλακτοκομικά προϊόντα 

*Για περισσότερες πληροφορίες, ζητήστε το αναλυτικό φυλλάδιο με τις Οδηγίες Χρήσης  
 

A product of menidiMedica. The 1
st

 Greek Biotechnology Company 

Product Information  

Προιόν Κωδικός Αριθμός Τεστ 

Lactopast Biomedix SNF Glucose  82043 50 test 
 

Ευκολία χρήσης 
1. Προσθέστε 500 μl νωπό γάλα στο προγεμισμένο 

φιαλίδιο με αντιδραστήριο R 

 
2. Αναμείξτε καλά για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα 

 
3. Διαβάστε το αποτέλεσμα. Συγκρίνετε τα χρώματα 

με τον χρωματικό κώδικα 

 

 



 

 

  

Ανίχνευση νοθείας με άμυλο 
Lactopast Biomedix SNF / Viscosity Adulteration in Milk 

Ταχύτητα, Ευαισθησία, Επαναληψιμότητα, Αξιοπιστία 
 

• Γρήγορο τεστ για ημι-ποσοτική ανίχνευση 

� προσθήκης αμύλου στο γάλα 

• Το ακατέργαστο γάλα περιέχει χαμηλή ποσότητα φυσικής γλυκόζης (λιγότερο από 5 mg/100 ml) 

• Η προσθήκη αμύλου στο γάλα συμβάλλει στην αύξηση της περιεκτικότητάς του σε στερεά  

μη λιπαρά (SNF - Solid Not Fat) και κατ΄ επέκταση το ιξώδες του). 

• Σαφής προσδιορισμός της νοθείας του γάλακτος με άμυλο. 

• Πρωτοποριακή μεθοδολογία ανάλυσης, άμεσα αποτελέσματα 

• Δεν απαιτείται εξοπλισμός, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ελάχιστη εκπαίδευση 

• Γρήγορο αποτέλεσμα διαθέσιμο σε 30΄΄ 

• Υψηλή ευαισθησία: 0,02 % άμυλο σε νωπό γάλα.  

• Ασφαλή και αξιόπιστα αποτελέσματα, συμβάλλουν στην άμεση πληροφόρηση και ομαλή τήρηση των 

διαδικασιών παραγωγικής διαδικασίας  

• Η οπτική ανάγνωση μιας αλλαγής χρώματος καταδεικνύει παρουσία αμύλου 

• Χρόνος ζωής: 24 μήνες από την ημερομηνία παρασκευής 

• Δείγμα: νωπό γάλα, ή διάφορα γαλακτοκομικά προϊόντα  

*Για περισσότερες πληροφορίες, ζητήστε το αναλυτικό φυλλάδιο με τις Οδηγίες Χρήσης  
 

A product of menidiMedica. The 1
st

 Greek Biotechnology Company 

Product Information  

Προιόν Κωδικός Αριθμός Τεστ 
Lactopast Biomedix SNF / Viscosity 

Adulteration in Milk 
82044 50 test 

 

Ευκολία χρήσης 
1. Προσθέστε 1 ml νωπό γάλα στο προγεμισμένο 

φιαλίδιο με αντιδραστήριο R 

 
2. Περιμένετε 30΄΄. Αναμείξτε καλά για τουλάχιστον 2 

δευτερόλεπτα 

 
3. Διαβάστε το αποτέλεσμα. Συγκρίνετε τα χρώματα με 

τον χρωματικό κώδικα 

 

 



 

 

  

Ανίχνευση Νοθείας με Σακχαρόζη/νερό στο γάλα 
Lactopast Biomedix Sucrose Adulteration in Milk 
Ταχύτητα, Ευαισθησία, Επαναληψιμότητα, Αξιοπιστία 

 

• Γρήγορο τεστ για ημι-ποσοτική ανίχνευση 

� προσθήκης σακχαρόζης στο γάλα 

• Η σακχαρόζη δεν είναι επιτρεπόμενο πρόσθετο στο γάλα. Το νωπό γάλα δεν περιέχει σακχαρόζη 

• Η προσθήκη σακχαρόζης στο γάλα συμβάλλει στην αύξηση της περιεκτικότητάς του σε  

υδατάνθρακες, ενώ ταυτόχρονα, αυξάνεται και η πυκνότητά του. 

• Η προσθήκη σακχαρόζης στο γάλα, δίνει τη δυνατότητα νόθευσής του με νερό 

• Σαφής προσδιορισμός της νοθείας του γάλακτος με σακχαρόζη. 

• Η νοθεία με σακχαρόζη δεν ανιχνεύεται με αναλυτή γάλακτος, ούτε με ανάλυση δοκιμής κρυοσκοπίου. 

• Πρωτοποριακή μεθοδολογία ανάλυσης, άμεσα αποτελέσματα 

• Δεν απαιτείται εξοπλισμός, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ελάχιστη εκπαίδευση 

• Γρήγορο αποτέλεσμα διαθέσιμο σε 30΄΄ 

• Υψηλή ευαισθησία: 0,01 % σακχαρόζη σε νωπό γάλα.  

• Ασφαλή και αξιόπιστα αποτελέσματα, συμβάλλουν στην άμεση πληροφόρηση και ομαλή τήρηση των 

διαδικασιών παραγωγικής διαδικασίας  

• Η οπτική ανάγνωση μιας αλλαγής χρώματος καταδεικνύει παρουσία σακχαρόζης 

• Χρόνος ζωής: 24 μήνες από την ημερομηνία παρασκευής 

• Δείγμα: νωπό γάλα, ή διάφορα γαλακτοκομικά προϊόντα  

*Για περισσότερες πληροφορίες, ζητήστε το αναλυτικό φυλλάδιο με τις Οδηγίες Χρήσης  
 

A product of menidiMedica. The 1
st

 Greek Biotechnology Company 

Product Information  

Προιόν Κωδικός Αριθμός Τεστ 

Lactopast Biomedix Sucrose 82045 50 test 
 

Ευκολία χρήσης 
1. Προσθέστε 10 μl νωπό γάλα στο προγεμισμένο 

φιαλίδιο με αντιδραστήριο R 

 
2. Προσθέστε 1 σταγόνα αντιδραστηρίου R2. 

Αναμείξτε απαλά για τουλάχιστον 5 

δευτερόλεπτα 

 
3. Διαβάστε το αποτέλεσμα. Συγκρίνετε τα 

χρώματα με τον χρωματικό κώδικα 

 

 



 

 

Ανίχνευση νοθείας µε ουρία  
Lactopast Biomedix Ureakar in Raw Milk 

Ταχύτητα, Ευαισθησία, Επαναληψιμότητα, Αξιοπιστία  
 

• Γρήγορο τεστ για ποιοτική ανίχνευση 

� προσθήκης ουρίας στο γάλα 

• Η ουρία δεν είναι επιτρεπόμενο πρόσθετο στο γάλα. Το νωπό γάλα δεν περιέχει ουρία 

• Η προσθήκη εμπορικής στο γάλα συμβάλλει στην αύξηση της περιεκτικότητάς του σε άζωτο  

• Η προσθήκη σακχαρόζης στο γάλα, δίνει τη δυνατότητα νόθευσής του με νερό 

• Πρωτοποριακή μεθοδολογία ανάλυσης, άμεσα αποτελέσματα 

• Δεν απαιτείται εξοπλισμός, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ελάχιστη εκπαίδευση 

• Γρήγορο αποτέλεσμα διαθέσιμο σε 5΄΄ 

• Υψηλή ευαισθησία: 0,01 % ουρία σε νωπό γάλα.  

• Ασφαλή και αξιόπιστα αποτελέσματα, συμβάλλουν στην άμεση πληροφόρηση και ομαλή τήρηση των 

διαδικασιών παραγωγικής διαδικασίας  

• Η οπτική ανάγνωση μιας αλλαγής χρώματος καταδεικνύει παρουσία ουρίας 

• Χρόνος ζωής: 24 μήνες από την ημερομηνία παρασκευής 

• Δείγμα: νωπό γάλα, ή διάφορα γαλακτοκομικά προϊόντα  

 

*Για περισσότερες πληροφορίες, ζητήστε το αναλυτικό φυλλάδιο με τις Οδηγίες Χρήσης  
 

 

A product of menidiMedica. The 1
st

 Greek Biotechnology Company 
 

Product Information 

Προιόν Κωδικός Αριθμός Τεστ 

Lactopast Biomedix Ureakar 82071 50 test 
 

Ευκολία χρήσης 
4. Προσθέστε 500 μl νωπό γάλα στο προγεμισμένο 

φιαλίδιο με αντιδραστήριο R 

 
5. Αναμείξτε απαλά για τουλάχιστον 2 

δευτερόλεπτα 

 
6. Διαβάστε το αποτέλεσμα. Συγκρίνετε τα 

χρώματα με τον χρωματικό κώδικα 

 

 


