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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά είναι βασικά χαρακτηρισtικά ποιότητας ιων τροφίμων και αποτελούν τη 

γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ των επιστημόνων, των τεy:νολόγων φοφίμων και των καταναλωτών. Τα 

χαrχικτηριστικά αυτά παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα σι ην ορολογία τους που αφορούν ακόμη και την 

ονομασία του συγκεκριμένου χώρου: «οργανοληπτικά» χαρακτηρισηκά και «οργανοληπτική» εξέταση. Η 

εργασfα επικενφώνεται στα προβλήματα που παρουσιάζει η απόδοση tων όρων και εξεtάζει περιπτώσεις 

σημασιολογικών και μεrαφρασtικών δανείων. 

TERMS FOR ΤΗΕ SENSORY CHARACTERISτiCS OF FOODS 

C. Lykou, Α. Melanitis, Ε. Touzopoulou, G.N. Liadakis, C. Tzia 

ABSTRACT 

Sensory characteristics are significant for the quality of food and may be characterized as the language for 

the communication between the Food Scientists and the consumers. There are many problems in the terms 

of these characteristics, which concern eνen the name of the scientific field: "sensory'' or ''organoleptic" 

analysis. The essay focuses on the problems concerning the rendering of the terms and examines cases of 

semantic and translation loans. 

Ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το θέμα ιης ορολογίας αποτελεί σημαντικό πρόβλημα σε κάθε επιστημονικό χώρο. Η 

απόδοση όρων από μία ξένη γλώσσα στη γλώσσα-στόχο (μητρική) καθώς και η 

δημιουργία όρων για να καλυφθούν νέες ανάγκες προκαλεί ή πρέπει να προκαλεί γόνιμο 

προβλημαιισμό για τη σωστή χρήση τους. Η συμφωνία σια θέμαια ορολογίας όλων των 

εμπλεκόμενων σε ένα κλάδο, από Jον εξε1δ1κευμένο επ10τήμονα ως τον ΚΟJαναλωτή, είνα1 

όχι μόνο επιθυμητή αλλά και αναγκαία τόσο για την πρόοδο και εξέλιξη ιου επιστημονικού 

κλάδου όσο και για την κατοχύρωση των όρων στη γλώσσα-στόχο. 
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Στην παρούσα εισήγηση εκτίθεται ο γενικότερος προβλημα11σμός για την ορολογία στο 

χώρο των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των τροφίμων 10 οποία εκτιμώνταΙ με ιις 

αισθrjσεις (γεύση, οσμrj, άρωμα, υφή, κτλ.}, επειδή παρουσιάζει αυξημένα προβλrjματα 

στην ακριβή περιγραφή και απόδοση JWV όρων. Καλύπτονται θέματα ορολογίας για τα 

εκτιμούμεvα με 11ς αισθήσεις χαρακτηριστικά και για ιην περιγραφή των σύνθετων 

οργανοληπτικών χαρακτηριστικών. Συγκεκριμένα, θίγονται τα προβλrjματα που 

παρουσιάζει η απόδοση ξένων όρων στη δημιουργία γενικά αποδεκτrjς ορολογίας. 

Παράλληλα, προτείνεται η δημιουργία νέων όρων στη γλώσσα-στόχο κατάλληλων για να 

καλυφθούν κενά στη βιβλιογραφία. 

1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

1.1 ΟΡΓΑΝΟΛΗΠ1ΙΚΑ XAPAKTHPIHIKA (1, 2, 3, 4, 5) 

Η ποιότητα ενός τροφίμου περιλαμβάνει απαραίτητα και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά 

του τα οποία εκtιμώνται με rις αισθήσεις. Ο καταναλωτής επιλέγει/προτιμά ta διάφορα 

προϊόντα τροφίμων κυρίως με τη βοήθεια των αισθήσεων. Εξετάζει την εμφάνιση, το 

χρώμα του τροφίμου, αν έχει ευχάριστη μυρωδιά και γεύση, αν τον ικανοποιεί κατά το 

μάσημα. Οι εταιρείες παραγωγής τροφίμων έχουν ως στόχο να παράγουν προϊόντα με 

χαρακτηριστικά που είναι aρεστά στον καταναλωτή. Τα χαρακτηρισJικά αυτά θα πρέπει να 

μεφηθούν, όπως συμβαίνει και με τα φυσικά, χημικά και μικροβιολογικά χαρακτηριστικά, 

ώστε να μπορεί να προβλεφθεί η άποψη του καταναλωτή. 

Τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίμων διακρίνονται σε εκείνα που εκτιμώνται με 

μία από τις αισθrjσεις, όπως το χρώμα, η εμφάνιση, το σχrjμα, το μέγεθος, η οσμrj και η 

γεύση και στα σύνθετα, για την εκτίμηση των οποίων συμμετέχουν περισσότερες από μία 

αισθrjσεις, όπως το άρωμα, η υφή και η κιναισθησία. 

Για τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά υπάρχουν επί μέρους βασικές αποκλίσεις ή επί 

μέρους χαρακτηριστικά, τα οποία περιγράφονται σύμφωνα με τις αντιλήψεις των 

καταναλωtών ή 1ων εκπαιδευμένων δοκιμασΙών, και διαφέρουν ανάλογα με το φόφιμο. 

Για το χρώμα των φοφίμων υπάρχουν τα βασικά χρώματα και 10 σύνθετα. Ενδιαφέρουν 

ακόμη και άλλα χαρακτηριστικά που έχουν σχέση με τη φύση του φωτός, όπως η 

φωτεινότητα (σκούρο ή ανοικτό), η ένταση (έντονο ή αδύνατο) και η στιλπνότητα. Για τη 

γεύση οι 4 βασικές αποκλίσεις είναι το γλυκό, το ξινό, το αλμυρό και το πικρό, αλλά 
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υπάρχουν και άλλες όπως το στυφό και το ουμάμι. Για την οσμή οι βασικές αποκλίσεις είναι 

η ευωδιαστή, η θειώδης, η αιθερική, η γλυκιά, η ταγγή, η λιπαρή, η μεταλλική και η 

πικάντικη. Άλλα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, όπως το μέγεθος, το σχήμα και η 

εμφάνιση, εκτιμώνται σε σχέση με εκείνα τα χαρακτηριστικά που έχουν εκ φύσεως τα 

τρόφιμα. Από tην άλλη πλευρά, στην εξέταση των σύνθετων οργανοληπτικών 

χαρακτηριστικών συμμετέχουν περισσότερες αισθήσεις και η εκτίμησή τους γίνεται 

περιγραφικά. Τα κυριότερα από αυτά είναι η υφή που εκτιμάται με την αφή, το δάγκωμα, το 

μάσημα και την κατάποση και η οσμή-γεύση. 

1.2 ΟΡΓΑΝΟΛΗΠτΙΚΗ ΕΞΕτΑΣΗ- BIOMHXANIA ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ (6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12) 

Η οργανοληπtική εξέταση των τροφίμων αποτελεί πλέον έναν επιστημονικό κλάδο και είναι 

μία δομημένη εξέταση που διέπεται από αρχές και ακολουθεί κανόνες. Εrσι, γίνεται από 

ομάδα ειδικευμένων δοκιμαστών, οι οποίοι επιλέγονται με πρότυπες μεθόδους, και με 

χρήση πρότυπων δοκιμών, τα αποrελέσματα των οποίων αξιολογούνται με ενδεδειγμένες 

στατιστικές μεθόδους. Σήμερα η οργανοληπτική εξέταση θεωρείται απαραίτητη για την 

εκτίμηση της ποιότητας ενός τροφίμου, αφού παρέχει μοναδικές πληροφορίες για την 

ποιότητά του. 

Οργανοληπτικές δοκιμές εφαρμόζονται στη βιομηχανία κατά τον έλεγχο των τροφίμων και 

κατά την ανάπτυξη και το σχεδιασμό νέων προϊόντων. Στην πρώτη περίπτωση ενδιαφέρει 

η παραγωγή τροφίμου με οργανοληπτικά χαρακτηριστικά που ήδη είναι γνωστό ότι είναι 

aρεστά στον καταναλωτή και ra οποία θα αναζητήσει στο συγκεκριμένο προϊόν. 

Επομένως, η εrαιρεiα πρέπει να παράγει σταθερά αυτά τα χαρακτηριστικά και να τα 

ελέγχει. Στην περίπτωση που ένα νέο προϊόν πρόκεηαι να εισαχθεί στην αγορά, η τύχη του 

στην κατανάλωση κρίνεται κυρίως από τα οργανοληπτικά του χαρακτηριστικά. Τότε η 

βιομηχανία πρέπει να γνωρίζει εκ των προτέρων ποια είναι τα χαρακtηριστικά που 

επιθυμεί ο καταναλωτής, ώσtε να τα παραγάγει, καθώς επίσης και αν υπάρχουν 

ανεπιθύμητα χαρακτηρισtικά ή ελαπώματα τα οποία πρέπει να αποφύγει. Εδώ βασικό 

στάδιο για ων επιωχή σχεδιασμό ι ου προϊόντος είναι ο καθορισμός των οργανοληπtικών 

προδιαγραφών που στηρίζονται στην αποδοχή του προϊόντος από τον καταναλωτή. 

Απαιτείται και πάλι μέτρηση tων οργανοληπΗκών χαρακιηριστικών που θα αποτελέσουν 

τις προδιαγραφές του νέου προϊόντος, μόνο που σε αυτή την περίπιωση θα πρέπει τα 

aρεστά χαρακτηριστικά να μειατραπούν/μεταφραστούν στα αντίστοιχα τεχνολογικά 
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χαρακτηρισrικά του προϊόντος, έτσι όπως περιγράφονται από τον καταναλωτή (εκφράσεις 

καταναλωτή). 

Η εισαγωγή του καταναλωτή και η πολυδιάστατη φύση των τροφίμων παίζουν σημανrικό 

ρόλο στον καθορισμό της ποιότητός τους. Η αντίληψη του καταναλωτή είναι εκείνη που 

αποτελεί τη βάση για την εκτίμηση της ποιότητας από αυτόν, αλλά είναι δύσκολο να 

προβλεφθεί. Επειδή τα προϊόντα αποτελούνται από ποικιλία ανrιληπτών χαρακτηριστικών, 

προκειμένου να καθοριστούν οι οργανοληπτικές προδιαγραφές τους απαιτείται διερεύνηση 

της «γλώσσας» του καταναλωτή, καταγραφή και αξιολόγηση των επιθυμητών και μη 

χαρακτηριστικών, aντιστοίχιση με τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά και σχεδιασμός των 

τελευταίων. Για να κατανοηθούν πλήρως οι ανrιλήψεις των καταναλωτών χρειάζεται μία 

ολοκληρωμένη μελέτη. 

Ο κύκλος με την αλληλομετατροπή των εκτιμούμενων με rις αισθήσεις χαρακτηριστικών σε 

τεχνολογικά χαρακτηριστικό, η περιγραφή των σύνθετων οργανοληπτικών 

χαρακτηρισrικών, η αλληλεπίδραση αυτών και η εξειδίκευση όλων αυτών ανά τρόφιμο 

χρειάζεται όρους γενικά aποδεκτούς που θα προκύψουν είτε από μετάφραση ξένων όρων 

είτε με δημιουργία κατάλληλων όρων, όπου δεν υπάρχουν. Η δυσκολία που παρουσιάζει 

μία τέτοια εργασία είναι μεγάλη γιατί οι όροι θα πρέπει να καλύψουν την απόσταση από τον 

καταναλωτή μέχρι τον επιστήμονα και τον τεχνολόγο τροφίμων. 

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣτΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

Το πρόβλημα της ορολογίας εντοπίζεται ευθύς αμέσως στην ονομασία του όρου 

<<οργανοληπτική εξέταση>>, έτσι όπως αυτή καθορίζεται επιστημονικά ως η εξέταση των 

τροφίμων με τις αισθήσεις. Ο όρος «οργανοληπτική» αμφισβητείται από ειδικούς 

επιστήμονες των τροφίμων (2, 3). Αυτοί πέρα από το ότι διαφωνούν στο θέμα του ορισμού 

του όρου, δηλαδή ως προς τη διαδικασία που πρέπει να εφαρμόζεται κατά την εξέταση, 

εγείρουν το θέμα της ονομασίας του επιστημονικού χώρου. Η διαφωνία έγκειται στο κατά 

πόσο στην ελληνική βιβλιογραφία η διαδικασία της αντίληψης των χαρακτηριστικών των 

τροφίμων από τον άνθρωπο με εξέταση με τις αισθήσεις αποδίδεται σωστό με τον 

χρησιμοποιούμενο όρο «οργανοληπτική εξέταση» και κατά επέκταση «οργανοληπτικά 

χαρακτηριστικά». Ο αντίστοιχος όρος στην αγγλική γλώσσα είναι «organoleρtic». Σήμερα 

ακριβώς με την ίδια σημασία χρησιμοποιείται ο όρος «sensory eνaluatίon» που φαίνεται να 

καθιερώνεται ως δόκιμος όρος στην αγγλική βιβλιογραφία. 
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Ωσ1όσο, ο όρος «organoίeptίc» χρησιμοποιεί1αι ισοδύναμα με 1ον όρο «sensory». Ε1σι, ο 

όρος «organoίeptίc» εξακολουθεί να χρησιμοποιείtαι σήμερα κυρίως σε άρθρα που 

προέρχον1αι από επισ1ήμονες μη ειδικούς σ10ν 1ομέα 1ων οργανοληπ11κών (επισ1ήμονες 

φοφίμων) αλλά ειδικευμένους σ1ην εξέ1αση ενός είδους φοφ!μου, οι οποίοι έχουν λάβει 11ς 

αρχές 1ης μεθόδου εξέ1ασης ως δεδομένες από 1ους ειδικούς σε αυ1ό επισ1ήμονες. Επίσης 

η Επίσημη Εφημερίδα 1ων ΕυρωπαΙ"κών Κοινο1ή1ων χρησιμοποιεί 1ον όρο «organoίeptίc» 

με 10 περιεχόμενο 10υ όρου «Sensory» (13). Το πρόβλημα που 1ίθε1αι σ1ην ελληνική 

ορολογία εfναι αν η εξέ1αση 1ων 1ροφίμων με 11ς αισθήσεις πρέπει να αποδοθεί ως 

«οργανοληΠ11Κή» ή πρέπει να αναζη1ηθεf η απόδοση 1ου όρου «sensory» σ1α ελληνικά, 

πιθανόν ως «αισθη11Κή» ή χρησιμοποιών1ας κάποιο άλλο όρο. 

3 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

Ο χώρος 1ων οργανοληπ11κών χαρακ1ηρισ11κών 1ων φοφίμων ως χώρος ειδικού 

λεξιλογfου χαρακ1ηρfζε1αι από μεγάλο αριθμό νεολογισμών που συνεχώς αυξάνον1αι και 

αν1λούν1αι από 10 ειδικό λεξιλόγιο κυρίως 1ης αγγλικής γλώσσας. Οι νεολογισμοί σ1ο χώρο 

1ων οργανοληπ11κών χαρακ1ηρισ11κών, όπως ίσως συμβαfνει σε άλλα tεχνικά ειδικά 

λεξιλόγια, έχουν καtά 10 μεγαλύtερο ποσοσ1ό 1η μορφή με1αφρασ11κών και 

σημασιολογικών δανεfων. 

Σημειώνεtαι ό11 ό1αν γίνεtαι αναφορά σ1η γλώσσα που δανείζει χρησιμοποιούν1αι οι όροι 

γλώσσα-πηγή ή Γλώσσα 2 (Γ2) ενώ για 1η γλώσσα που δανείζεtαι χρησιμοποιούνtαι οι 

όροι γλώσσα-σ1όχος ή Γλώσσα 1 (Γ1 ). Σ1η συνέχεια παρουσιάζον1αι ειδικές περιπ1ώσεις 

που αφορούν 10 δανεισμό όρων δίνον1ας έμφαση σ11ς διαφορε11κές απόψεις που 

επικρα1ούν μεtαξύ 1ων επισ1ημόνων που ασχολούνtαι με 10 χώρο 1ων οργανοληπ11κών 

χαρακ1ηρισ11κών και σ1α προβλήμα1α που δημιουργούν1αι σ1ην ελληνική γλώσσα. 

3.1 ΣΗΜΑΣίΟΛΟΓΙΚΑ ΔΑΝΕίΑ 

Σ1ο σημασιολογικό δανεισμό η Γ1 δανεlζε1αι μόνο 10 σημαινόμενο, δηλαδή 1η σημασία, και 

όχι 10 σημαfνον, 1η μορφή (16). Κα1ά συνέπεια σε αυ1ή 1η μορφή δανεισμού αποδfδεtαι 

μια νέα σημασfα σε μια λεξική μονάδα που ήδη απο1ελεl μέρος 1ου γλωσσικού κώδικα 1ης 

Γ1. Σημασιολογικά δάνεια σ1ο χώρο 1ων οργανοληπ11κών χαρακ1ηρισ11κών 1ων φοφίμων 

που αποtελούν αν11κε!μενο προβλημα11σμού εfναι 1α εξής: 
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α) Ιδιαίτερα σημαντικός για την οργανοληπτική εξέταση των τροφίμων είναι ο όρος 

«texture)> που aποτελεί «το άθροισμα των ιδιοτήτων που προκύπτουν από τα δομικά 

στοιχεία (μοριακά, μικροσκοπικά, μακροσκοπικά) και τον rρόπο με ων οποίο αυτά 

επιδρούν στα αισθητήρια όργανα>> (1 ). Η μεταφραστική απόδοση του όρου παρουσιάζει 

πρόβλημα καθώς το μεγαλύτερο μέρος της βιβλιογραφίας στην ελληνική γλώσσα τον 

αποδίδει ως «Uψή», ενώ αντίθετα ορισμένοι μελεtηtές πρΟJείνοuν 10 νεολογισμό 

<<δομαισθησία» (2). 

β) Ενα άλλο πρόβλημα στην ορολογία των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών εντοπίζεται 

στον όρο «άρωμα», ο οποίος αποδίδεται ως «η ολική αντίληψη οσμής μέσω των 

οσφρητικών αποδεκτών» (2,3). Η δημιουργία αυτού του σημασιολογικού νεολογισμού 

προκαλεί παρερμηνείες τόσο μεταξύ των ερευνητών του συγκεκριμένου επισtημονικού 

χώρου όσο και μεταξύ των καταναλωτών, αφού η λεξική μονάδα «άρωμα» υποδηλώνει 

μόνο ευχάριστα αισθήματα που γίνονται αντιληπτά από τα αισθητήρια όργανα. 

γ) Αντικείμενο προβληματισμού αποτελεί και η απόδοση του όρου «acceptability», δάνειου 

από την αγγλική γλώσσα, που έχει αποδοθεί ως «αποδεκτότητα)) ή 

«αποδεκτικότητα». Στην οργανοληπτική εξέταση των τροφίμων ο όρος «αποδεκτότητα» ή 

«αποδεκτικότητα)) χρησιμοποιείται για να περιγραφεί η ευνοϊκή τοποθέτηση του 

καταναλωτή απέναντι στο προϊόν με βάση tα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του 

(αποδεκτότητα ή αποδεκτικόtηtα tou καιαναλωτή}, ενώ παράλληλα υπάρχει και ο όρος 

«αποδοχή>) ο οποίος αναφέρεται oto προϊόν (η αποδοχή του προϊόντος από τον 

καταναλωτή). Οι όροι «αποδεκrότητα» και <(αποδεκτικότητα)) παράγονωι από το ρηματικό 

επίθετο αποδεκτός και το επίθεrο αποδεκτικός αντίσ10ιχα. Η κατάληξη -τος των ρηματικών 

επιθέτων στα Αρχαία Ελληνικά (ΑΕ) δήλωνε ότι η ρηματική έννοια αξίζει, μπορεί να 

πραγματοποιηθεί. Κατά συνέπεια αποδεκτός είναι αυτός που αξίζει την αποδοχή, που 

χαίρει της αποδοχής. Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι η σημασία πολλών ρηματικών 

επιθέτων στα Νέα Ελληνικά (ΝΕ) παρουσιάζει παραλλαγές και παρεκκλίσεις από την ΑΕ 

χρήση (19). Από την άλλη μεριά η κατάληξη -τικός σημαίνει τον άξιο και κατάλληλο για 

εκείνο που δηλώνει 10 ρήμα και 1α επίθετα με αυτή την καιάληξη μπορούν να αναλυθούν 

σε εκείνος που+ρήμα (18). Ετσι, αποδεκτικάς είναι εκείνος που αποδέχεται, όρος που 

αρμόζει περισσότερο στον παραπάνω αναφερθέντα ορισμό. Ωστόσο, παρόλο που το 

επίθετο αποδεκτικός αναφέρεται στο Λεξικό του Δημητράκου (17) ως ο αποδέχομενος, 
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προβληματικό είναι ro γεγονός όrι δεν αποrελεί δόκιμη λεξική μονάδα σrο βασικό λεξιλόγιο 

rης ΝΕ. 

δ) Ενα άλλο προβλημαrικό σημείο σχεrικά με rην ορολογία rων οργανοληπrικών 

χαρακτηριστικών αφορά τους όρους εκείνους στη γλώσσα-πηγή, το σημαινόμενο των 

οποίων μπορεί να αποδοθεί στη γλώσσα-στόχο με περισσότερες από μία λεξικές μονάδες 

ανάλογα με to προϊόν στο οποίο αναφέρεται ο όρος και την Ιδιότητα που υπογραμμίζει. 

Ενδεικτικό παράδειγμα αποtελεί ο όρος «flrmness», ο οποίος όταν αναφέρεται στο 

γιαούρτι αφορά τη σταθερότητα του πήγμαtος και αποδίδεται με ro νεολογισμό 

({σταθεpόJητα)>, ενώ ο ίδιος όρος tης γλώσσας-πηγής όταν αναφέρεται στο τυρί αποδίδεται 

με to νεολογισμό «σφιχτότητα». 

4.2 ΜΕΤΑΦΡΑΗΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 

Το μεγαλύτερο ποσοστό της ορολογίας του ειδικού λεξιλογίου των οργανοληπτικών 

χαρακrηρισrικών έχει rη μορφή μεrαφρασrικών δανείων κυρίως από rην αγγλική γλώσσα, 

όπως έχει ήδη ειπωθεί. Μεταφραστrκά δάνεια είναι οι νέες λεξικές μονάδες των οποίων το 

περιεχόμενο είναι αποrέλεσμα μεrάφρασης ξένου προrύπου αλλά η μορφή προέρχεrαι 

από υλικό rης Γ1 (16). Προβλημαrικές περιπrώσεις μεrαφρασrικών δανείων είναι οι εξής: 

α) Το πρώτο πρόβλημα που καλείιαι να αντιμετωπίσει ο ερευνητής είναι η απόδοση 

μονολεκτικών όρων της γλώσσας-πηγής για τις οποίες είναι δύσκολο να βρεθεί αντίστοιχη 

μονολεκrική λεξική μονάδα σrη γλώσσα-σrόχο. 

• Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο όρος «flaνor» που ορίζεΙαι ως το σύνθεtο 

αποrέλεσμα rης αίσθησης rης οσμής και rης γεύσης (1 ), η απόδοση rου οποίου σrην 

ελληνική βιβλιογραφία δε συνανrά κοινή αποδοχή. Συγκεκριμένα έχει δημιουργηθεί ο 

νεολογισμός «νοσtιμάδω) (2), ο οποίος ορίζεται ως «η συνολική εντύπωση την οποία 

σχημαrίζει ο καrαναλωrής ή ο δοκιμασrής από rη γεύση, rη δομή, rην αφή, rη μάσηση, 

tη θερμοκρασία και τον πόνο που δημιουργούνται κατά τη γευστική δοκιμή ενός 

rροφίμου>>, νεολογισμός που δεν υιοθεrήθηκε από rους ερευνηrές rων οργανοληπrικών 

χαρακrηρισrικών και που άλλωσrε δεν αποδίδει ro περιεχόμενο rης ξένης λέξης. Καrά 

συνέπεια ο προβληματισμός επικεντρώθηκε σrο κατά πόσο η απόδοση του όρου 

<<flaνor>> μπορεί να πάρει rη μορφή παραθεrικού σύνθεrου, δηλαδή μιας λεξικής 

Ονοματικής Φράσης (ΟΦ) που αποτελείται από δύο ομοιόπtωτα ουσιαστικά κατά 
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παράταξη. Συγκεκριμένα προτείνουμε τον όρο «οσμή-γεύση», ο οποίος πληρεί το 

σημαινόμενο του όρου της γλώσσας-πηγής. 

Ανάλογος προβληματισμός παρατηρείται σχετικά με τον όρο «mouthfeel», ο οποίος 

δηλώνει την αίσθηση άλλων χαρακτηριστικών στο στόμα εκτός από τη γεύση. Ο 

σύνθετος αυτός όρος στην ελληνική βιβλιογραφία έχει αποδοθεί με τη μορφή 

συνταγματικής μονάδας, δηλαδή με μη μονολεκτική λεξική μονάδα που λειτουργεί όμως 

στην πρόταση ως μια μονάδα (15). Το πρόβλημα εντοπίζεται στη διαφορετική απόδοση 

του μεταφραστικού δανείου μεταξύ των μελετητών καθώς στην ελληνική βιβλιογραφία 

αποδίδεται ως «στοματική αίσθηση» αλλά και ως «στοματικό αίσθημα». Δεδομένου ότι 

το σημαινόμενο και των δύο λεξικών μονάδων δηλώνει «Την αντίληψη μέσω των 

αισθήσεων» είναι εξαιρετικά δύσκολο να επέλθει συμφωνία μεταξύ των ερευνητών για 

την υιοθέτηση ενός από τους δύο όρους. 

β) Μεγάλο μέρος των νεολογισμών της ορολογίας των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών 

καλύπτουν τα μεταφραστικά δάνεια που αφορούν τα χαρακτηριστικά της υφής, ιδιαίτερα 

σημαντικού τομέα για την οργανοληπτική εξέταση των τροφίμων. Τα 96 χαρακτηριστικά της 

υφής ανήκουν στο μεγαλύτερο μέρος τους στην κατηγορία των επιθέτων και η απόδοσή 

τους στην ελληνική βιβλιογραφία συναντά ποικίλα προβλήματα. 

• Είναι συχνό φαινόμενο η μη ύπαρξη ή η αδυναμία σχηματισμού λεξικής μονάδας στη 

γλώσσα-στόχο που να αποδίδει το περιεχόμενο του ξένου όρου και να διαφοροποιείται 

σημασιολογικά από τα άλλα συνώνυμα χαρακτηριστικά. Παραδείγματα αποτελούν οι 

όροι «lardy, marrowy, gristly» οι οποίοι εlναι εξαιρετικά δύσκολο να αποδοθούν ενώ 

παράλληλα προβληματικοί εμφανίζονται και οι όροι «τραγανό» και «τραγανιστό», που 

αποδίδουν αντίστοιχα τους όρους «crisρ» και «crunchy», το περιεχόμενο των οποίων 

είναι δύσκολο να διαφοροποιηθεί. 

• Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ακόμη και στην περlπτωση που υπάρχουν λεξικές 

μονάδες ικανές να αποδώσουν το σημαινόμενο των ξένων όρων παρατηρείται σύγχυση 

στη χρήση τους από τους ερευνητές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι όροι «λιπαρό, 

ελαιώδες», αυτό που περιέχει λlπος ή λάδι, και «λαδωμένο», αυτό που έχει επιχριστεί 

με λάδι. Το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεl αν δοθεί έμφαση στα επιθήματα και 

επιθηματικά στοιχεlα των επιθέτων των οποlων το σημασιολογικό περιεχόμενο μπορεί 

να ταξινομήσει και να διαφοροποιήσει αυτούς τους νέους όρους. Σημειώνεται ότι 

μεγάλος αριθμός των χαρακτηριστικών της υφής αποτελούν περιγραφικούς όρους των 
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tροφίμων και tων ποtών και δηλώνουν ομοιόtηtα με αυtό που δηλώνει η ρίζα tων 

επιθέtων ως προς 10 μέγεθος, 10 σχήμα, tη γεύση. Συνεπώς για tην κάλυψη αυtής tης 

επικοινωνιακής ανάγκης προtείνεtαι η επιθημαtική καtάληξη -ώδης η οποία δηλώνει 

tην ομοιόtηtα με αυtό που σημαίνει η ρίζα, για παράδειγμα κολλώδης=όμοιος με 

κόλλα, ιξώδης=όμοιος με ιξό, δηλαδή κολλώδης, χαλικώδης=όμοιος με χάλικα, 

χυλώδης=όμοιος με χυλό, μαρμαρώδης=όμοιος με μάρμαρο. Το επίθημα αυtό μπορεί 

να αποβεί ιδιαίtερα παραγωγικό με αποtέλεσμα tη δημιουργία νεολογισμών κοινώς 

αποδεκtών και ικανών να καλύψουν 11ς ανάγκες tης ορολογίας, για παράδειγμα 

ζελαtινώδης=όμοιος με ζελαtίνη, μεtαλλώδης=όμοιος με μέtαλλο, φελλώδης=όμοιος με 

φελλό, αιθεριώδης=όμοιος με αιθέρα. Ανάλογα, σtην περίπtωση που 10 σημαινόμενο 

tης λεξικής μονάδας σημαίνει όtι αποtελείtαι από 10 υλικό που δηλώνει η ρίζα 

χρησιμοποιούνtαι οι παραγωγικές καtαλήξεις -ικός, πχ. μεtαλλικός, -ινος, πχ. 

μαρμάρινος. Αυtό που είναι ιδιαίtερα σημανtικό σε αυtή tην παραγωγική διαδικασία 

εfναι το γεγονός όη η δημιουργία νεολογισμών υπακούει σε κανόνες και αποκtά 

συστηματικότηtα. 

γ) Σημανηκή επίσης θέση σtο λεξιλόγιο tων οργανοληπηκών χαρακtηρισtικών tων 

τροφiμων κατέχουν τα μεταφραστικά δάνεια που ανήκουν στην κατηγορία του ουσιαστικού, 

αφού σtα ειδικά λεξιλόγια είναι πολύ σημανηκή η σημασία tης καtάσtασης και tης 

ιδιότητας. Σημειώνεtαι ότι τα ουσιαστικά αυτά στο μεγαλύτερο ποσοστό 1ους αποτελούν 

παράγωγες λέξεις από tα ανtίσtοιχα επίθεtα που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Το 

κυριότερο επίθημα αυτών ιων μεταφρασtικών δανείων, τα οποfα κατά το μεγαλύτερο 

ποσοσtό αναφέρονtαι σtα χαρακtηρισηκά tης υφής, είναι to -όtηtα. Εtσι δημιουργούνtαι 

οι νεολογισμοί «ΕUθpαστότητα, τραγανότητα, μαλακότητα, στερεότητα», οι οποίοι ωστόσο 

δεν παρουσιάζουν συσtημαηκόtηtα ως προς tη χρήση tους. Η δημιουργία αυtών tων 

νεολογισμών πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο έρευνας και σuνεργασiας μεtαξύ των 

ειδικών καθώς η δημιουργία ουσιασηκού από επίθεtο δεν είναι πάνtα δυναtή, κυρίως για 

tα επίθεtα με 10 πρόσφυμα -ώδης, για παράδειγμα ιξώδης, χυμώδης, ελαιώδης. 

4.3 ΜΛΕΣ ΠΕΡIΠΤΩΣΕΙΣ 

ίδιαίtερη δυσκολία σtην ορολογία tων οργανοληπηκών χαρακtηρισtικών παρουσιάζει η 

απόδοση όρων που αποtελούνtαι από σtοιχεία tης αρχαίας ελληνικής γλώσσας tους 

οποίους σtη συνέχεια δανείσtηκε η Νέα Ελληνική. Ο όρος που θα μας απασχολήσει είναι ο 

όρος «Chemesthisis». 
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Ο όρος σημαίνει τη συσχέτιση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών με τη χημική δομή 

της ουσίας και έχει αποδοθεί μερικώς στην ελληνική βιβλιογραφία ως <<χημαίσθηση», ο 

οποίος όμως δε συναντά την κοινή αποδοχή. Πρέπει να σημειωθεί ότι σrηv παρούσα 

εργασία δεν εξετάζεται αν ο παραπάνω όρος αποτελεί aντιδάνειο ή απλώς δάνειο της νέας 

ελληνικής από τη γλώσσα-πηγή. Ο προβληματισμός μας εστιάζεται στην απόδοση του 

όρου (14 ). 

Ο όρος χημαίσθηση αποτελεί μονολεκτική λεξική μονάδα καrά το πρότυπο του δανείου και 

έχει δημιουργηθεί με τους σχηματιστικούς κανόνες της αγγλικής γλώσσας, κατά τους όρους 

chemiluminescence (chemi+luminescence), chemisorption (chemi+absorption), οι οποίοι 

διαφέρουν από αυτούς της ελληνικής γλώσσας. Θα ήταν περισσότερο αποτελεσματικό να 

αποδοθεί το α' συνθετικό του όρου με το αντίστοιχο της ελληνικής γλώσσας: χημειο-, 

χημικο- και έτσι ο όρος να αποδοθεί ως <<χημειοαίσθηση>> ή «χημικοαίσθηση». Μια άλλη 

πρόταση που πρέπει να εξεταστεί είναι να πάρει ο όρος τη μορφή συνταγματικής μονάδας 

και να αποδοθεί ως <<χημική αίσθηση>>. 

5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η ύπαρξη κοινώς αποδεκτής ορολογίας στο χώρο των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών, 

όπως έχει ήδη επισημανθεί, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παραμέτρους 

εξασφάλισης της επικοινωνίας μεταξύ των καrαvαλωτών, των επιστημόνων και των 

τεχνολόγων τροφίμων, γεγονός που επιτρέπΕΙ στη βιομηχανία την παραγωγή προϊόντων 

που ικανοποιούν 11ς οργανοληπτικές απαιτήσεις του καταναλωτή. 

Η παρουσίαση των προβλημάτων της ορολογίας των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών 

δεν εfχε σκοπό να δώσει απαντήσεις ως προς την ορθότητα των όρων αλλά να εγείρει τον 

προβληματισμό γύρω από το θέμα της ορολογίας γενικότερα και να υπογραμμίσΕΙ την 

επιτακτική ανάγκη διερεύνησής του. Πιστεύουμε ότι το θέμα της ορολογίας του 

συγκεκριμένου επιστημονικού χώρου πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο συνεχούς και 

συστηματικής ενασχόλησης διεπιστημονικής ομάδας αποτελούμενης από επιστήμονες και 

τεχνολόγους τροφίμων σε συνεργασία με μεταφραστές και γλωσσολόγους, ώστε να 

εξασφαλιστεί η επιστημονικά τεκμηριωμένη απόδοση των όρων. 
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