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Συσκευασία κρέατος

• Η ασφάλεια των τροφίμων / πρόληψη των 
τροφιμογενών νόσων στηρίχτηκε στην ανάπτυξη 
τεχνολογιών επεξεργασίας / συσκευασίας

• Σύστημα διατήρησης ή και βελτίωσης των 
χαρακτηριστικών του κρέατος 

• Υγιεινή
• Εμφάνιση
• Συγκράτηση του ύδατος
• Μικροβιακή ποιότητα
• Σταθερότητα λιπιδίων
• Διατροφική αξία
• Γευστικότητα (υφή, γεύση και άρωμα)

Στόχοι της συσκευασίας

• Να προστατεύει το κρέας από επιμολύνσεις και 
γενικότερα από την επίδραση του περιβάλλοντος

• Να επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής του προϊόντος

• Να πληροφορεί και να προσελκύει τον καταναλωτή

• Να ενεργεί ως περιέκτης

• Να επιμερίζει το κρέας σε εμπορεύσιμα τμήματα και 
να διευκολύνει την εμπορία

Συσκευασία αυτοτελών τεμαχίων 
νωπού κρέατος

• Υπό κενό
• Απλή
• Συρρικνώμενη
• Επιδερμική συσκευασία κενού

• Συσκευασία σε ελαστικό πλαστικό 
περιέκτη
• Υπό τροποποιημένες ατμόσφαιρες
• Κορεσμένες σε κενό

Μπλούκας Ιωάννης Γ. Τεχνολογία κρέατος : Κρέας, προϊόντα κρέατος. 1η έκδ., Αθήνα. Σταμούλη Α.Ε., 2007. 
Γεωργάκης Σπ. Α., Αμβροσιάδης Ι., Βασιλοπούλου Ε., και συν. Το κρέας και τα προϊόντα του : Παραγωγή, εμπορία, τεχνολογία, υγιεινή. 1η έκδ. Θεσσαλονίκη. Σύγχρονη 
Παιδεία, 2005.

Συσκευασία νωπού κρέατος σε 
μερίδες

• Περιτύλιξη σε δίσκους πολυστυρολίου. 
• Περιτύλιξη με μεμβράνη PVC ή LDPE

• Σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα.
• Μεγάλης συγκέντρωσης οξυγόνου
• Με μονοξείδιο του άνθρακα

• Ανθρακοξυμυοσαιρίνη – ερυθρό/κερασί χρώμα

Μπλούκας Ιωάννης Γ. Τεχνολογία κρέατος : Κρέας, προϊόντα κρέατος. 1η έκδ., Αθήνα. Σταμούλη Α.Ε., 2007. 
Γεωργάκης Σπ. Α., Αμβροσιάδης Ι., Βασιλοπούλου Ε., και συν. Το κρέας και τα προϊόντα του : Παραγωγή, 
εμπορία, τεχνολογία, υγιεινή. 1η έκδ. Θεσσαλονίκη. Σύγχρονη Παιδεία, 2005.

Χονδρική συσκευασία ατομικών συσκευασιών

• Υπερσυσκευασία. Ομαδική συσκευασία υπό CO2

• Σύστημα Cryovac peeling
• Συνδυασμός ατομικής διαπερατής με χονδρική 

μη διαπερατή συσκευασία υπό κενό.

• Σύστημα δυναμικής εναλλαγής αερίων
• Εναλλαγή από 100% CO2 σε 80% O2 / 20% CO2

στη λιανική

Μπλούκας Ιωάννης Γ. Τεχνολογία κρέατος : Κρέας, προϊόντα κρέατος. 1η έκδ., Αθήνα. Σταμούλη Α.Ε., 2007. 
Γεωργάκης Σπ. Α., Αμβροσιάδης Ι., Βασιλοπούλου Ε., και συν. Το κρέας και τα προϊόντα του : Παραγωγή, εμπορία, τεχνολογία, υγιεινή. 1η έκδ. Θεσσαλονίκη. Σύγχρονη 
Παιδεία, 2005.
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Υλικά συσκευασίας

Συχνότερα πολυμερή 
• Πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE)

• Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE)

• Πολυπροπυλένιο (ΡΡ)

• Πολυτετραφθοροαιθυλένιο (PTFE)

• Νάιλον 

Χρησιμοποιούνται
• Πολυεστέρες

• Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)

• Πολυβινυλιδενοχλωρίδιο (PVDC)

• Πολυστυρένιο

• Οξικός αιθυλενικός βινυλεστέρας
(EVA)

McMillin KW. Advancements in meat packaging. Meat Sci. 2017 Oct;132:153-162.

Εξελίξεις στη συσκευασία κρέατος
Υλικά συσκευασίας

• Βιοαποικοδόμηση ή ανακύκλωση υλικών
• Βιοπολυμερή και κυρίως υδροκολλοειδή
• Πολυσακχαρίτες

• Κυτταρίνη
• Άμυλο
• Αλγινικά άλατα
• Χιτοζάνη
• Κόμμεα
• Πηκτίνες

• Πρωτεΐνες ζωικής ή φυτικής προέλευσης

• Ποσότητα που απορρίπτεται μέσω των 
αυξημένων αναγκών συντήρησης

McMillin KW. Advancements in meat packaging. Meat Sci. 2017 Oct;132:153-162.

Εξελίξεις στη συσκευασία κρέατος
Υλικά συσκευασίας

•Νανοϋλικά
• Νανοπηλοί
• Νανοσωλήνες άνθρακα
• Νανοσωλήνες γραφένιου
• Φορέας = βιολογικά πολυμερή

• Άμυλο, κυτταρίνη, πολυγαλακτικό οξύ ή 
πρωτεΐνες

Dzulkifli, M.H., Yahya, M.Y., Majid, R.A. Rigid palm oil-based polyurethane foam reinforced with diamine-modified montmorillonite nanoclay. IOP conference series: Materials 
science and engineering; 2017.
Liu, J., Jiang, D., Fu, Y. et al. Adv. Manuf. (2013) 1: 13. https://doi.org/10.1007/s40436-013-0007-4

Εξελίξεις στη συσκευασία κρέατος
Υπερυψηλή υδροστατική πίεση

• Αυξημένες απαιτήσεις σε
• Ανθεκτικότητα 
• Μεταφορά υλικού 
• Διατήρηση ιδιοτήτων

• Ενσωμάτωση αντιμικροβιακών / 
αντιοξειδωτικών στο υλικό 
συσκευασίας 

• Μεταφορά στο τρόφιμο μετά την 
επεξεργασία

McMillin KW. Advancements in meat packaging. Meat Sci. 2017 Oct;132:153-162.

Εξελίξεις στη συσκευασία κρέατος
Ενεργή συσκευασία

• Το σύστημα στο οποίο το προϊόν, η συσκευασία και το 
περιβάλλον αλληλεπιδρούν προς βελτίωση των 
χαρακτηριστικών του τρόφιμου

• Προτείνεται για:
• Έλεγχο της υγρασίας
• Συγκέντρωσης οξυγόνου / διοξειδίου του άνθρακα
• Έλεγχο των οσμών
• Ενίσχυση γευστικότητας 
• Διασπορά αντιμικροβιακών παραγόντων

Otoni CG, Espitia PJP, Avena-Bustillos RJ, McHugh TH. Trends in antimicrobial food packaging systems: Emitting sachets and absorbent pads. 
Food Res Int 2016;83:60-73.

Εξελίξεις στη συσκευασία κρέατος
Ενεργή συσκευασία
• Προσθήκη δραστικών ενώσεων 

• Εντός της συσκευασίας
• Ενσωμάτωση στη μεμβράνη της συσκευασίας για 

ελεγχόμενη απελευθέρωση

• Παραγωγοί CO2
• Μείωση αναλογίας όγκου αερίου προς προϊόν
• Άμεση αντιμικροβιακή επίδραση

• Κρύσταλλοι νιτρωδών στις μεμβράνες
• Νιτροζομυοσφαιρίνη επιφανειακά

• Συσκευές δέσμευσης οξυγόνου
• Μείωση καταλοίπων Ο2

Ramanathan R, Mitacek RM, Billups SD, Jadeja R, Pfeiffer MM, Mafi GG, VanOverbeke DL. Novel nitrite-embedded packaging improves 
surface redness of dark-cutting longissimus steaks. Transl Anim Sci 2018;2(2):135-43.
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Εξελίξεις στη συσκευασία κρέατος
Ενεργή συσκευασία

• Αντιοξειδωτική συσκευασία
• Απελευθέρωση παραγόντων

• Ελεγχόμενη
• Απομάκρυνση ανεπιθύμητων ενώσεων 

• Οξυγόνο 
• Ελεύθερες ρίζες
• Ιόντα μετάλλων)

McMillin KW. Advancements in meat packaging. Meat Sci. 2017 Oct;132:153-162.

Εξελίξεις στη συσκευασία κρέατος
Αντιμικροβιακή συσκευασία

• Οργανικά οξέα και άλατά τους

• Υπεροξικό οξύ

• Οξινισμένο χλωριώδες νάτριο

• Τριφωσφορικό νάτριο

• Παραβενζοϊκά οξέα

• Αλκοόλη 

• Αντιοξειδωτικά

• Εκχυλίσματα φυτών και αιθέρια έλαια

• Βακτηριοσίνες

• Βακτηριοφάγοι

• Προβιοτικά

• Όζον

• Αντιβιοτικά / μυκητοκτόνα

McMillin KW. Advancements in meat packaging. Meat Sci. 2017 Oct;132:153-162.

Εξελίξεις στη συσκευασία κρέατος
Εδώδιμες / αποικοδομήσιμες μεμβράνες με αντιμικροβιακή
δράση 
• Μεμβράνες από

• Χιτοζάνη
• Πρωτεϊνικής φύσης με ενεργούς παράγοντες 
• Υλικά με βάση το πολυγαλακτικό οξύ

• Ενσωμάτωση ενώσεων με αντιμικροβιακές ιδιότητες
• Αιθέρια έλαια
• Βακτηριοσίνες
• Οξέα 
• Μέταλλα

• Ηλεκτροϊνοποίηση
• Υμένια πάχους μερικών nm - μm

Εξελίξεις στη συσκευασία κρέατος
Έξυπνες συσκευασίες
• EK 450/2009: «…υλικά και τα αντικείμενα που ελέγχουν την 

κατάσταση του συσκευασμένου τρόφιμου ή του περιβάλλοντος 
του.»

• Νοήμονα υλικά με εξατομικευμένη και πραγματικού χρόνου 
πληροφόρηση 

• Ετικέτες γραμμωτού κώδικα
• Ετικέτες ταυτοποίησης μέσω ραδιοσυχνοτήτων
• Χρονοθερμοκρασιακοί δείκτες
• Δείκτες πτητικών ενώσεων
• Βιοαισθητήρες (ανίχνευση παθογόνων) 

Εξελίξεις στη συσκευασία κρέατος
Έξυπνες συσκευασίες - πληροφόρηση

• Ετικέτες γραμμωτού κώδικα

• SnapTag

• QR (Quick Response)

• NFC (Near-field communication)

Έρευνα στο 
πλαίσιο του 

GreQuM

Εστίαση σε νέες κοπές σφάγιων 
αιγοπροβάτων

Ανάγκη ανάπτυξης συστημάτων 
συντήρησης κατάλληλες 

Για τις ελληνικές

συνθήκες

Για τις ελληνικές 
απαιτήσεις καταναλωτή

Πέρασμα από την εμπορία 
ολόκληρων σφάγιων ή ημιμορίων 

αιγοπροβάτων σε κοπές 
Ανάγκη συσκευασίας

Χρήση φυσικών αντιμικροβιακών
ενώσεων για τη συντήρηση -

βελτίωση του προϊόντος

Έλεγχος της μικροβιακής
χλωρίδας για τεχνολογικά

ενδιαφέροντα στελέχη
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Πληροφόρηση στο πλαίσιο του 
GreQuM

• Διάχυση αποτελεσμάτων των ερευνών 
• Ενημέρωση ενδιαφερόμενων

• Πληροφόρηση καταναλωτή για την αξία 
του πρόβειου και αίγειου κρέατος 

• Δημιουργία δικτυακών τόπων με άμεση 
πρόσβαση στην πληροφορία 

Σας ευχαριστώ για 
την προσοχή σας 
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