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Ολοι το έχουµε κάνει – µια 
δοκιµή έστω, απ’ τη ζύµη 
του κέικ που ετοιµαζόµα-

στε να βάλουµε στο φούρνο ή 
το να «καθαρίσουµε» το µπωλ 
του µίξερ από τα υπολείµµα-
τά της. Μια νέα έκθεση, όµως, 
προειδοποιεί πως αυτή δεν εί-
ναι διόλου ασφαλής ιδέα. Την 
έκθεση δηµοσιεύουν στην επι-
θεώρηση «Clinical Infectious 
Diseases» επιστήµονες από τα 
Κέντρου Ελέγχου & Προλήψεως 
Ασθενειών (CDC), των ΗΠΑ, 
οι οποίοι καταλήγουν στο συ-
µπέρασµα πως η συνήθεια αυτή 
συσχετίζεται ισχυρά µε αυξη-
µένο κίνδυνο γαστρεντερίτιδας 
λόγω των βακτηρίων που ενδέ-
χεται να περιέχει η ωµή ζύµη 
και τα οποία σκοτώνονται µε το 
ψήσιµο. Η έκθεση περιλαµβά-
νει τα πορίσµατά τους για µια 
επιδηµία γαστρεντερίτιδας από 
κολοβακτηρίδιο (e.coli) που κα-

ταγράφηκε το 2009 σε αρκετές 
αµερικανικές πολιτείες, στέλνο-
ντας τελικά στο νοσοκοµείο 77 
ανθρώπους. Οι 35 από αυτούς 
χρειάσθηκαν νοσηλεία έως ότου 
αναρρώσουν, αλλά ευτυχώς κα-
νένας δεν πέθανε. Οι επιστήµο-
νες των CDCείχαν προ καιρού 
ανακοινώσει πως πηγή της επι-
δηµίας ήταν η κατανάλωση ενός 
συγκεκριµένου, έτοιµου µίγµα-
τος ζύµης για κέικ. Ωστόσο, έως 
τώρα ουδείς γνώριζε ποιο από τα 
συστατικά της ζύµης ήταν υπαί-
τιο γι’ αυτό. Αφού οι επιστήµο-
νες απέκλεισαν το ενδεχόµενο 
να προκλήθηκε το όλο πρόβλη-
µα από παράγοντες όπως η επε-
ξεργασία του µίγµατος από τους 
ασθενείς, η παραβίαση των κα-
νόνων υγιεινής και η µόλυνση 
εκ προθέσεως, εξέτασαν ένα-ένα 
τα συστατικά του. Μεταξύ αυτών 
ήταν µη παστεριωµένα αυγά, 
ζάχαρη, µαργαρίνη, κοµµατάκια 

σοκολάτας, µαγειρική σόδα και 
σιρόπι ζάχαρης. Όλα αποκλεί-
στηκαν ως πιθανοί ένοχοι. Το 
µόνο που απέµεινε ήταν το ωµό 
αλεύρι, το οποίο δεν υπόκειται 
σε επεξεργασία για να εξουδε-
τερωθούν τυχόν παθογόνοι µι-
κροοργανισµοί, ενώ παραγγέλ-
νεται σε πολύ µεγάλες ποσότητες 
και διανέµεται σε πολλά σηµεία.

Σύµφωνα µε την έκθεση, η 
κατανάλωση ωµής της ζύµης του 
κέικ είναι µια πολύ συνηθισµέ-
νη πρακτική, ιδίως µεταξύ των 
νεαρών γυναικών. Από τους 
ασθενείς που µεταφέρθηκαν 
στα νοσοκοµεία, το 66% είχαν 
ηλικία κάτω των 19 ετών και το 
71% ήταν κορίτσια. Μερικά µά-
λιστα δήλωσαν πως δεν είχαν 
πρόγραµµα να ψήσουν το κέικ. 

Το συµπέρασµα των επιστη-
µόνων; Μην τρώτε ωµή τη ζύµη 
του κέικ, είτε την φτιάχνετε εσείς 
είτε την αγοράζετε έτοιµη...

Γιατί δεν πρέπει να τρώµε 
ωµή τη ζύµη του κέικ




