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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ
Ζ πανμφζα ιεηαπηοπζαηή ενεοκδηζηή ενβαζία πναβιαημπμζήεδηε ζημ
Δνβαζηήνζμ Πμζμηζημφ Δθέβπμο ηαζ Τβζεζκήξ Σνμθίιςκ ηαζ πμηχκ ημο
ηιήιαημξ

Δπζζηήιδξ

ηαζ

Σεπκμθμβίαξ

Σνμθίιςκ

ημο

Γεςπμκζημφ

Πακεπζζηδιίμο Αεδκχκ, ζηα πθαίζζα ημο ιεηαπηοπζαημφ πνμβνάιιαημξ
ζπμοδχκ ιε ηίηθμ: «Ονβάκςζδ ηαζ δζμίηδζδ επζπεζνήζεςκ ηνμθίιςκ ηαζ
βεςνβίαξ (MBA)».
Θα ήεεθα κα εηθνάζς ηζξ εενιέξ ιμο εοπανζζηίεξ πνμξ ημκ Δπίημονμ
Καεδβδηή Πακαβζχηδ ηακδάιδ, βζα ηδκ ακάεεζδ ηδξ ιεθέηδξ, ηδκ πμθφηζιδ
ζοκενβαζία ηαζ ηδκ ηαεμδήβδζδ βζα ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ ενβαζίαξ.
Δπίζδξ εα ήεεθα κα εηθνάζς ηζξ εενιέξ ιμο εοπανζζηίεξ πνμξ ημκ
Καεδβδηή Ακαζηάζζμ Σζάιδ, απυ ημ ηιήια Γδιυζζαξ Γζμίηδζδξ ημο Πακηείμο
Πακεπζζηδιίμο, βζα ηδκ ζδιακηζηή αμήεεζα πμο ιμο πνυζθενε ζηδκ
ζοββναθή ημο μζημκμιζημφ ιένμοξ ηδξ ιεθέηδξ.
Σέθμξ εα ήεεθα κα εοπανζζηήζς ηδκ Μεηαδζδαηημνζηή Δνεοκήηνζα,
Καπεηακάημο Ακαζηαζία βζα ηδκ ζοκενβαζία, ηδκ οπμιμκή ηαζ ηδκ μοζζαζηζηή
αμήεεζά ηδξ.
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Οζ απαζηήζεζξ ηδξ αβμνάξ βζα πμζυηδηα, αζθάθεζα, παιδθυ ηυζημξ,
ιεβαθφηενμοξ πνυκμοξ γςήξ ζηα ηνυθζια ηαζ ηαοηυπνμκα απμθοβή
πνυζεεηςκ «πδιζηχκ μοζζχκ» βζα ηδκ ζοκηήνδζδ ημοξ, έπμοκ
πνμζακαημθίζεζ ηδκ επζζηδιμκζηή ένεοκα ζηδκ ακαγήηδζδ εκαθθαηηζηχκ
ηνυπςκ ζοκηήνδζδξ ηαζ ζοζηεοαζίαξ. Έηζζ θμζπυκ, ζημπυξ ηδξ πανμφζαξ
ιεθέηδξ ήηακ κα απμηοπςεμφκ μζ κέεξ ηάζεζξ ηαεχξ ηαζ μζ ειπμνζηέξ
εθανιμβέξ κέςκ ηεπκμθμβζχκ ζημκ ημιέα ηδξ ζοζηεοαζίαξ ηνμθίιςκ. Καευηζ
ηα αθθακηζηά είκαζ απυ ηα πζμ δδιμθζθή ζοζηεοαζιέκα ηνυθζια, έημζια πνμξ
ηαηακάθςζδ, ηαζ ηαοηυπνμκα απμηεθμφκ ζδακζηυ ιζηνμπενζαάθθμκ βζα ηδκ
ακάπηολδ ηςκ ιζηνμμνβακζζιχκ, πναβιαημπμζήεδηε πενζπηςζζμθμβζηή
ιεθέηδ, υπμο ιεθεηήεδηε δ επίδναζδξ εδχδζιςκ ιειανακχκ αθβζκζημφ
καηνίμο, ιε ηαζ πςνίξ ηδκ πνμζεήηδ κζζίκδξ, ζημ ιζηνμαζαηυ, θοζζημπδιζηυ
ηαζ μνβακμθδπηζηυ πνμθίθ ηδξ πάνζγαξ, ζε ζοκεήηεξ ηεκμφ ηαηά ηδ
ζοκηήνδζή ηδξ ζημοξ 4μC ηαζ 10 μC. Σαοηυπνμκα έβζκε ακάθοζδ ηυζημοξ
πνμηεζιέκμο κα δζενεοκδεεί ακ δ εθανιμβή ηςκ εδχδζιςκ ιειανακχκ ιε ηδκ
κζζίκδ ςξ ακηζιζηνμαζαηή μοζία, είκαζ ιζα ζοιθένμοζα επέκδοζδ-επζθμβή βζα
ηζξ εηαζνίεξ ηαζ ημοξ ηαηακαθςηέξ.
Γζα κα δζενεοκδεεί δ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ εδχδζιςκ ιειανακχκ,
ζε ιζηνμαζμθμβζηυ, ηαζ θοζζημπδιζηυ επίπεδμ, θέηεξ πάνζγαξ πμο
πνμιδεεφηδηακ απυ οπεναβμνά ηαζ ηειαπίζηδηακ ζε μιμζυιμνθα δείβιαηα
ηςκ (5 x 5 cm) (οπυ αζδπηζηέξ ζοκεήηεξ), ζοζηεοάζηδηακ ιε ηζξ ιειανάκεξ
αθβζκζημφ καηνίμο (1,5% η.μ) ηαζ πνμέηορακ ηέζζενζξ πενζπηχζεζξ: Πάνζγα
πςνίξ εδχδζιεξ ιειανάκεξ, Πάνζγα ιε εδχδζιεξ ιειανάκεξ πςνίξ κζζίκδ,
Πάνζγα ιε εδχδζιεξ ιειανάκεξ ηαζ Νζζίκδ 250 IU/ml ηαζ Πάνζγα ιε εδχδζιεξ
ιειανάκεξ ηαζ Νζζίκδ 750 IU/mL. Έπεζηα ηα δείβιαηα ζοζηεοάζηδηακ ζε ηεκυ
ηαζ ημπμεεηήεδηακ ζε ηθζαάκμοξ, ζε εενιμηναζίεξ 4 μC ηαζ 10μC. ηδ
ζοκέπεζα, έβζκακ δεζβιαημθδρίεξ ζε ηαηηά πνμκζηά δζαζηήιαηα βζα ηδκ
πναβιαημπμίδζδ ιζηνμαζμθμβζηχκ ακαθφζεςκ, ηδκ ακάθοζδ ημο πνχιαημξ
ηαζ ηδκ ιέηνδζδ ημο pH.
Καζ μζ δομ ζοβηεκηνχζεζξ κζζίκδξ (250 ηαζ 750 IU/mL) ακαζηέθθμοκ ηδκ
ιζηνμαζαηή αφλδζδ, ηαζ ζηζξ δομ εενιμηναζίεξ, πςνίξ κα αθθμζχκμοκ ημ
πνχια ημο πνμσυκημξ. Αοηή δ ακαζημθή θαίκεηαζ κα είκαζ ιεβαθφηενδ υηακ δ
ζοβηέκηνςζδ ηδξ κζζίκδξ αολάκεηαζ ηαζ ζοκδοάγεηαζ ηαζ ιε έκα επζπθέμκ
ειπυδζμ, αοηυ ηδξ παιδθήξ εενιμηναζίαξ (4μC). Οζ ιζηνμμνβακζζιμί πμο
ηονζάνπδζακ ήηακ ηα μλοβαθαηηζηά ααηηήνζα, ηάηζ πμο επζαεααζχκεζ ηαζ δ
πηχζδ ημο pH ζε υθα ηα δείβιαηα. Όζμκ αθμνά ημ ηυζημξ, δ ζοζηεοαζία ηςκ
200g ιε ιειανάκεξ επζαανφκεηαζ ιε 0.70 € (ζε ζπέζδ ιε ηδ ζοζηεοαζία πςνίξ
ιειανάκεξ) ηαζ δ ζοζηεοαζία ηςκ 400g επζαανφκεηαζ ιε 1.33 €. Οζ ηζιέξ είκαζ
εκδεζηηζηέξ ηαζ ζίβμονα ακ ημ πνμσυκ παναπεεί απυ ιζα αζμιδπακία, ζε ιεβάθδ
ηθίιαηα, εα ιεζςεμφκ ηζ άθθμ. Πνυηεζηαζ βζα έκα πνμσυκ ιε πμθθά
πθεμκέηηδια, υιςξ θυβμξ ηδξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ, ίζςξ δεκ είκαζ δ ηαηάθθδθδ
επμπή βζα ιζα εηαζνία, κα ηάκεζ ιζα ηέημζμο είδμοξ επέκδοζδ.
Λέλεζξ ηθεζδζά: Δκενβυξ ζοζηεοαζία, θέηεξ πάνζγαξ, κζζίκδ, ακηζιζηνμαζαηή
δνάζδ, ηυζημξ

4

ABSTRACT

The market demands for quality, safety, low cost, longer shelf life in
foods and at the same time less use of “chemicals", have guided the scientific
research on alternative ways of preservation and packaging. Thus, the aim of
this study was to reflect the new trends and the commercial applications of
new technologies in the field of food packaging. Since cold cuts are among
the most popular packaged/ready to eat foods (RTF) and at the same time an
ideal microenvironment for the growth of microorganisms, a case study was
carried out in order to investigate the effect of sodium alginate edible films,
with and without the addition of nisin, in the microbial, physicochemical and
organoleptic profile of the product, under vacuum conditions and its
maintenance at 4°C and 10°C. Simultaneously a study was carried out with
regards to the cost, to investigate whether the application of edible films with
nisin, as antimicrobial agent, is an advantageous investment-option for
companies and consumers.
To investigate the efficacy of edible films in microbiological and
physicochemical level, ham slices, procured from large supermarket and cut
into uniform samples (5x5 cm) (under aseptic conditions), were packaged with
the membranes of sodium alginate (1.5%) and four cases resulted: ham
without edible films, ham with edible films without nisin, ham with edible films
and nisin 250 IU/ml, and ham with edible films and nisin 750 IU/mL. All the
samples were packed in vacuum and then stored at 4°C and 10°C. Then,
samples were taken at regular intervals to perform microbiological analyzes,
color analysis and the measurement of pH.
Both nisin concentrations (250 and 750 IU/mL) inhibit microbial growth,
at both temperatures, without altering the color of the product. This inhibition
appears to be greater when the concentration of nisin is higher and is
combined with an additional obstacle, like low temperature (4μC). The
dominant microorganisms were the lactic acid bacteria (LAB), which is
confirmed by the decrease in pH in all samples. Regarding costs, the
packaging of 200g with edible films is charged with 0.70 € more (compared to
packaging without edible films) and packaging of 400g is charged with 1.33 €
more. Prices are indicative and certainly if the product is produced by an
industry, on a large scale they will be reduced even further. It is a product with
many advantages, but due to the financial crisis, perhaps it is not the right
time for a company to make such an investment.
Key Words: Active packaging, sliced ham, nisin, antimicrobial activity, cost.
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Α. Σάζεηο θαη
πζθεπαζηψλ

Δκπνξηθέο

Δθαξκνγέο

Έμππλσλ

θαη

Δλεξγψλ

1. πζθεπαζία
Ζ ζοζηεοαζία απμηεθεί ημ ηεθεοηαίμ ζηάδζμ ηδξ επελενβαζίαξ εκυξ
ηνμθίιμο ηαζ επδνεάγεζ ζε πμθφ ιεβάθμ ααειυ ηδκ ιζηνμαζμθμβζηή ημο
ζηαεενυηδηα ηαζ ημ πνυκμ γςήξ ημο. Γζα αοηυκ θμζπυκ ημ θυβς, απμηεθεί έκα
πμθφ ζδιακηζηυ ημιιάηζ ηδξ αβμνάξ, πμο απαζπμθεί υθμ ηαζ πζμ έκημκα ηζξ
αζμιδπακίεξ ηνμθίιςκ (Restuccia et al., 2010).
Σα ηεθεοηαία πνυκζα έκημκμ εκδζαθένμκ ζοβηεκηνχκμοκ ιεθέηεξ πμο
αθμνμφκ ζοζηεοαζίεξ ιε θοζζηέξ ακηζιζηνμαζαηέξ ζδζυηδηεξ, μζ μπμίεξ
ιπμνμφκ κα επζδνάζμοκ ζδιακηζηά ζηδκ αζθάθεζα ηςκ ηνμθίιςκ ηαζ κα
επζιδηφκμοκ ημκ πνυκμ γςήξ ημοξ (Gennadios et al, 1997; Quintavalla and
Vicini, 2002; Cagri et al, 2004.)
Ζ έλοπκδ ηαζ δ εκενβυξ ζοζηεοαζία θαίκεηαζ κα απμηεθμφκ ηα είδδ
ζοζηεοαζζχκ πμο είκαζ ζηακά κα επζιδηφκμοκ ηδ δζάνηεζα γςήξ ηςκ ηνμθίιςκ
ηαζ κα αεθηζχζμοκ ηδκ πμζυηδηά ημοξ, πςνίξ κα επζαανφκμοκ ημ πνμσυκ ηαζ
ηδκ οβεία ημο ηαηακαθςηή, ηαζ πςνίξ κα ζοιαάθθμοκ ζηδκ ιυθοκζδ ημο
πενζαάθθμκημξ (Rhim and Shellhammer, 2005).

2. Έμππλε ζπζθεπαζία
2.1. Οξηζκφο
Ζ έλοπκδ ζοζηεοαζία αθθδθεπζδνά ιε ημ πνμσυκ ή ημ πενζαάθθμκ ζημ
μπμίμ θοθάζζεηαζ ή επελενβάγεηαζ ημ ζοζηεοαζιέκμ πνμσυκ ηαζ πανέπεζ
πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ ηνέπμοζα πμζυηδηα ηαζ ηδκ αζθάθεζά ημο. Ζ «έλοπκδ»
ζοζηεοαζία, ιέζς ηδξ πνήζδξ ηςκ δεδμιέκςκ πμο ζοθθέβεζ απυ ημκ
πενζαάθθμκηα πχνμ ηαζ ηςκ δζαεέζζιςκ ιαεδιαηζηχκ ιμκηέθςκ πνυννδζδξ
ηδξ ιζηνμαζαηήξ αφλδζδξ, δφκαηαζ κα πανάζπεζ πθδνμθμνίεξ ηυζμ ζημκ
ηαηακαθςηή υζμ ηαζ ζημκ παναζηεοαζηή ηςκ ηνμθίιςκ βζα ηδκ αζθάθεζα ηαζ
ηδκ πμζυηδηα ημο ζοζηεοαζιέκμο πνμσυκημξ ζφιθςκα ιε ημ «ζζημνζηυ» ημο.
Καη’ αοηυ ημκ ηνυπμ ιπμνεί κα απμηεθέζεζ ημ εειέθζμ θίεμ ζοζηδιάηςκ πμο
οπμζηδνίγμοκ ηδ θήρδ απμθάζεςκ βζα ηδ δζαπείνζζδ ηςκ ηνμθίιςκ ζηδκ
ροηηζηή αθοζίδα (Kerry et al 2006; Restuccia et al, 2010).
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2.2 Βαζηθέο θαηεγνξίεο έμππλεο ζπζθεπαζίαο
Ζ πζμ δζαδεδμιέκδ εθανιμβή ηδξ «έλοπκδξ» ζοζηεοαζίαξ είκαζ μζ
ρξνλνζεξκνθξαζηαθνί δείθηεο, ΣΣΗ (Time Temperature Indicators), μζ μπμίμζ
ιεηαθνάγμοκ ημ πνμκμεενιμηναζζαηυ ζζημνζηυ εκυξ ηνμθίιμο, εκχ αοηυ
ζοκηδνείηαζ ζημ νάθζ εκυξ super market ή ζε μζηζαηυ ροβείμ, ζε ιία
πνςιαηζηή έκδεζλδ πμο ακηζζημζπεί ζε έκα ζοβηεηνζιέκμ επίπεδμ θνεζηυηδηαξ
ηνμθίιμο. Δκ ζοκεπεία, ιε ηδ αμήεεζα ιίαξ πνυηοπδξ πνςιαηζηήξ ηθίιαηαξ, μ
ηαηακαθςηήξ ιπμνεί κα πθδνμθμνδεεί ακ ημ πνμσυκ είκαζ θνέζημ ή
αθθμζςιέκμ, αζθαθέξ ή υπζ. Δπίζδξ, έπμοκ ακαπηοπεεί δείηηεξ βζα ηδ ζφζηαζδ
ηςκ αενίςκ ζημ εζςηενζηυ ηδξ ζοζηεοαζίαξ, ηδκ αφλδζδ ηςκ ιζηνμαίςκ ηαζ
ηδκ αθθαβή ζοβηεηνζιέκςκ παναηηδνζζηζηχκ ημο ηνμθίιμο, ηαεχξ ηαζ δείηηεξ
αηεναζυηδηαξ

ηδξ

ζοζηεοαζίαξ

ή

επάνηεζαξ

ρδζίιαημξ

(π.π.

βζα

ζοζηεοαζιέκα βεφιαηα πμο εενιαίκμκηαζ ζε θμφνκμ ιζηνμηοιάηςκ)
(Restuccia et al, 2010). Οζ πνυκμ-εενιμηναζζαημί δείηηεξ (ΣΣΗ) απμηεθμφκ
επίζδξ ιζα

πναηηζηή

ηαζ απμηεθεζιαηζηή

θφζδ

ζημ

πνυαθδια

ηδξ

παναημθμφεδζδξ ηδξ εενιμηναζίαξ ηαηά ηδ δζαηίκδζδ εκυξ ηνμθίιμο.
Μάθζζηα, ιε αάζδ αλζυπζζηα ιαεδιαηζηά ιμκηέθα ηδξ δζάνηεζαξ γςήξ εκυξ
ηνμθίιμο ηαζ ηζξ ηζκδηζηέξ απυηνζζδξ ηςκ ΣΣΗ ηαείζηαηαζ δοκαηή δ
παναημθμφεδζδ, ηαηαβναθή ηαζ ιεηάθναζδ ηδξ επίδναζδξ ηδξ εενιμηναζίαξ
εκυξ πνμσυκημξ απυ ηδκ παναβςβή ιέπνζ ηδκ ηαηακάθςζή ημο (Han et al.,
2005). Έκαξ πνυκμ-εενιμηναζζαηυξ δείηηδξ ή μθμηθδνςηήξ (TTI) ιπμνεί κα
μνζζηεί ςξ ιζα απθή, μζημκμιζηή ζοζηεοή, δ μπμία ιπμνεί κα δείλεζ εφημθα ιζα
ιεηνήζζιδ ιεηααμθή ελανηχιεκδ απυ ημ πνυκμ ηαζ ηδ εενιμηναζία ηαζ δ
μπμία ακηζηαημπηνίγεζ ημ πθήνεξ ή ιενζηυ εενιμηναζζαηυ πνμθίθ ημο
ηνμθίιμο, ζημ μπμίμ είκαζ πνμζανιμζιέκδ. Δζδζηά βζα ηα ηνυθζια πμο πνέπεζ
κα δζαηζκδεμφκ ηαζ κα ζοκηδνδεμφκ ζε ρφλδ/ηαηάρολδ, δ παναημθμφεδζδ
ημο ζζημνζημφ πνυκμο-εενιμηναζίαξ ιε πνήζδ αζμαζζεδηήνςκ ιπμνεί κα
αεθηζχζεζ ηδ

δζαπείνζζδ

ηςκ

Υνμκμεενιμηναζζαημί δείηηεξ

πνμσυκηςκ

ζηδκ ροηηζηή

αθοζίδα.

Οζ

πμο έπμοκ ηδ ιμνθή ιζαξ «γςκηακήξ»,

παιδθμφ ηυζημοξ αοημηυθθδηδξ εηζηέηαξ ή είκαζ εκζςιαηςιέκμζ ζηδκ ίδζα ηδ
ζοζηεοαζία ημο ηνμθίιμο, ιπμνμφκ κα απμηοπχζμοκ ημ ζζημνζηυ ημο
ηνμθίιμο. Έηζζ μζ δείηηεξ TTI παναημθμοεμφκ ημ πνμκμεενιμηναζζαηυ
ζζημνζηυ ηςκ ηνμθίιςκ, ζε υθδ ηδκ πμνεία ημοξ, απυ ημ ζδιείμ παναβςβήξ,
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ηζξ εκδζάιεζεξ θάζεζξ δζακμιήξ, ιέπνζ ημκ ηεθζηυ ηαηακαθςηή. Μπμνμφκ κα
πνδζζιμπμζδεμφκ επζημονζηά ηδξ διενμιδκίαξ ακάθςζδξ, ςξ «γςκηακή»
διενμιδκία θήλδξ (Kerry et al., 2006; Restuccia et al., 2010; Otles and Yalcin,
2008; Yam et al., 2005).
ημκ πίκαηα 1, εηηυξ απυ ημοξ πνμκμεενιμηναζζαημφξ δείηηεξ,
πανμοζζάγμκηαζ ηαζ άθθεξ ηνεζξ ηαηδβμνίεξ δεζηηχκ πμζυηδηαξ ηαζ αζθάθεζαξ.
Πίκαηαξ 1. Παναδείβιαηα πναηηζηχκ εθανιμβχκ «έλοπκδξ» ζοζηεοαζίαξ, ιε έιθαζδ ζημοξ δείηηεξ
πμζυηδηαξ ηαζ αζθάθεζαξ πνμσυκημξ. (Restuccia et al., 2010).
ΓΔΗΚΣΖ

ΑΡΥΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ/
ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ

ΓΔΗΝΔΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ
ΓΗΑ:

ΔΦΑΡΜΟΓΖ

Υξνλνζεξκνθξαζηαθφο
(εμσηεξηθφο)

Μδπακζηυξ, πδιζηυξ,
εκγοιζηυξ, αζμθμβζηυξ

οκεήηεξ ζοκηήνδζδξ

Σνυθζια πμο
ζοκηδνμφκηαζ οπμ
ζοκεήηεξ ρφλδξ ή
ηαηάρδλδξ

Ολεζδμακαβςβζηέξ
πνςζηζηέξ, πνςζηζηέξ pH,
Έκγοια

οκεήηεξ ζοκηήνδζδξ,
δζαννμή ζοζηεοαζίζξ

Σνυθζια
ζοζηεοαζιέκα ζε
ηνμπμπμζδιέκδ
αηιυζθαζνα

Γηνμεηδίνπ ηνπ
άλζξαθα (εζσηεξηθφο)

Υδιζηυξ

οκεήηεξ ζοκηήνδζδξ,
δζαννμή ζοζηεοαζίζξ

Μηθξνβηαθήο αχμεζεο
(εζσηεξηθφο)

Υνςζηζηέξ pH, πνςζηζηεξ
πμο ακηζδνμφκ ιε
ζοβηεηνζιέκμοξ
ιζηνμαζαημφξ ιεηααμθήηεξ
(πηδηζημφξ ή ιδ)

Μζηνμαζμθμβζηή
πμζυηδηα ηνμθζιμο

Ομπγφλνπ
(εζσηεξηθφο)

Σνυθζια
ζοζηεοαζιέκα ζε
ηνμπμπμζδιέκδ ή
εθεβπυιεκδ
αηιυζθαζνα

Δοαθθμίςηα ηνυθζια

Άθθεξ εθανιμβέξ ηδξ «έλοπκδξ» ζοζηεοαζίαξ πενζθαιαάκμοκ ηδκ
εκζςιάηςζδ ιζηνμ-ηζζπ (RFID technology) πμο πανέπεζ πθδνμθμνίεξ βζα ημ
βεςβναθζηυ ζηίβια ημο πνμσυκημξ, ή πμο πνδζζιεφεζ ζηδκ ζπκδθαζζιυηδηα ημο
πνμσυκημξ (Electronic Product Code - EPC global). διεζχκεηαζ υηζ ηα
ζοζηήιαηα αοηά ανίζημοκ εθανιμβή ηονίςξ ζε επίπεδμ logistics, δδθαδή
ιεηαθμνάξ ζοζηεοαζιέκςκ ηνμθίιςκ ζε παθέηεξ/ηζαχηζα ηθπ. Ζ θεζημονβία
ηςκ ζοζηδιάηςκ RFID είκαζ απθή ηαζ ααζίγεηαζ ζηδ δοκαιζηή ηαζ αιθίδνμιδ
επζημζκςκία ηςκ εηζηεηχκ ηαζ ηςκ ακαβκςζηχκ. Όηακ μζ εηζηέηεξ RFID
ανεεμφκ ζηδκ ειαέθεζα ηδξ ηεναίαξ ημο ακαβκχζηδ, δ ιμκάδα εθέβπμο
επζημζκςκεί ιε ναδζμηφιαηα ιε ηδκ ηεναία ηςκ εηζηεηχκ RFID. Οζ εηζηέηεξ
RFID εκενβμπμζμφκηαζ ιε ηδ ζεζνά ημοξ ηαζ επζζηνέθμοκ ηα ακαγδημφιεκα
δεδμιέκα ζημοξ ακαβκχζηεξ. ηδ ζοκέπεζα πανειααίκεζ έκα εκδζάιεζμ
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θμβζζιζηυ, ημ μπμίμ ηαηακμεί ηζξ πθδνμθμνίεξ, μζ μπμίεξ απμζηέθθμκηαζ απυ
ηδ ιμκάδα εθέβπμο ημο ακαβκχζηδ ηαζ έπεζηα μ ακαβκχζηδξ ηζξ ιεηαθένεζ ζημ
εηάζημηε πθδνμθμνζαηυ ζφζηδια. Σα πθεμκεηηήιαηα πμο πνμζθένεζ ημ RFID
είκαζ πμθθά. Κάπμζα απυ αοηά είκαζ δ ακαβκχνζζδ ημο πνμσυκημξ πμο ιπμνεί
κα βίκεζ απυ απυζηαζδ, ιζαξ ηαζ οπάνπμοκ RFID tags ηα μπμία παίνκμκηαξ
εκένβεζα απυ ηάπμζα πδβή (πμο ζοκήεςξ είκαζ ιπαηανία) ζηέθκμοκ ηζξ
πθδνμθμνίεξ ζημκ δέηηδ, δ δοκαηυηδηα απμεήηεοζδξ πενζζζμηένςκ
δεδμιέκςκ ζε ζπέζδ ιε ηα Bar Code, δ δοκαηυηδηα πνμβναιιαηζζιμφ ελ
απμζηάζεςξ, δ απεοεείαξ παναημθμφεδζδ ηαζ ηαηαβναθή δεζηηχκ υπςξ δ
εενιμηναζία, μ πνυκμξ, δ οβναζία ηαζ ηέθμξ, ημ βεβμκυξ υηζ δεκ είκαζ μναηά
ζημ ακενχπζκμ ιάηζ, ιζαξ ηαζ βζα ηδκ ακαβκχνζζδ ημοξ δεκ πνεζάγεηαζ μπηζηυ
ιέζμ. Έηζζ θμζπυκ, μζ εθανιμβέξ πμο ιπμνμφκ κα ανμοκ αοηά ηα ζοζηήιαηα
είκαζ ηενάζηζεξ. (Kerry et al., 2006; Otles and Yalcin, 2008; Lee and Rahman,
2014; Yam et al., 2005)
Σέθμξ ιζα άθθδ εθανιμβή ηδξ έλοπκδξ ζοζηεοαζίαξ είκαζ μζ
βηναηζζεηήξεο, μζ μπμίμζ απμηεθμφκ ηδ αάζδ βζα έκα ιεβάθμ οπμζφκμθμ
εθανιμβχκ έλοπκδξ ζοζηεοαζίαξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, oζ αζμαζζεδηήνεξ είκαζ
ακελάνηδηα μθμηθδνςιέκα ζοζηήιαηα ζηακά κα πανέπμοκ ζοβηεηνζιέκδ
πμζμηζηή ή διζ-πμζμηζηή ακαθοηζηή πθδνμθμνία βζα έκα ηνυθζιμ. Ζ
ελεζδζηεοιέκδ αθθδθεπίδναζδ ιε έκα αζμθμβζηυ ιυνζμ-ακζπκεοηή (π.π. έκα
έκγοιμ, ακηίζςια, μνιυκδ ή αηυιδ ηαζ έκα μθυηθδνμ ηφηηανμ) ηαζ δ
ιεηαηνμπή ηδξ αθθδθεπίδναζδξ ζε δθεηηνζηυ/δθεηηνμκζηυ ζήια, απμηεθεί ηδ
αάζδ ηδξ θεζημονβίαξ εκυξ αζμαζζεδηήνα. Οζ ζφβπνμκμζ αζμαζζεδηήνεξ
επζηνέπμοκ ηδκ ακίπκεοζδ ιζηνμμνβακζζιχκ, αζμιμνίςκ, μνβακζηχκ εκχζεςκ
ηαζ ακυνβακςκ ζοζηαηζηχκ ζηα ηνυθζια ιε αηνίαεζα ηαζ ορδθή εοαζζεδζία,
δίκμκηαξ απμηεθέζιαηα ηαπφηενα ηαζ μζημκμιζηυηενα ζε ζπέζδ ιε ηζξ
παναδμζζαηέξ ακαθοηζηέξ ηεπκζηέξ. Με ηδκ ηαηαζηεοή ημοξ ζε ιίηνμ/κάκμ
ηθίιαηα ιπμνμφκ κα εκζςιαηςεμφκ ζημκ ελμπθζζιυ επελενβαζίαξ ηνμθίιςκ
βζα δζανηή πμζμηζηυ έθεβπμ ή ζε θμνδηέξ ζοζηεοέξ βζα επζηυπμο ακάθοζδ ζε
ζδιεία πνςημβεκμφξ παναβςβήξ δ ιεηαπμίδζδξ. Κάπμζεξ απυ ηζξ εθανιμβέξ
ημοξ είκαζ o έθεβπμξ ηδξ ζφζηαζδξ ηςκ ηνμθίιςκ (π.π. οδαηάκεναηεξ ηαζ
μνβακζηά μλέα), μ εκημπζζιυξ δζμλζκχκ ή οπμθεζιιάηςκ θοημθανιάηςκ, ηαζ μ
on line έθεβπμξ γοιςηζηχκ δζενβαζζχκ (Kerry et al., 2006). Πμθφ απυ ημοξ
αζμαζζεδηήνεξ πμο οπάνπμοκ αοηή ηδ ζηζβιή δεκ εθανιυγμκηαζ αηυια ζηδκ
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αβμνά ηςκ ηνμθίιςκ, πανυθα αοηά υιςξ είκαζ ιζα πμθθά οπμζπυιεκδ
ηεπκμθμβία βζα ημ ιέθθμκ (Alocilja and Radke, 2003).

2.3. Δκπνξηθέο Δθαξκνγέο
Σα πνχηα ζοζηήιαηα ΣΣΗ (πνυκμ-εενιμηναζζαημί δείηηεξ) είκαζ
δζαεέζζια απυ ηδ δεηαεηία ημο 1980, ιε πνχηδ μοζζαζηζηή εθανιμβή ζηζξ
ζοζηεοαζίεξ ηςκ ειαμθίςκ πμο δζαηζκμφκηαζ απυ ημκ δζεεκή Ονβακζζιυ
Τβείαξ (WHO) πνμξ ηζξ πχνεξ ημο ηνίημο Κυζιμο (3M Monitor Mark®, 3M
Co., St. Paul, Minnesota; U. S. Patent, 3,954,011, 1976). ηδ ζοκέπεζα έπμοκ
ακαθενεεί ιζα ζεζνά απυ εθανιμβέξ ζηδκ ροηηζηή αθοζίδα είηε ζε
δμηζιαζηζηυ ζηάδζμ είηε ζηδκ πναβιαηζηή δζαηίκδζδ. Ξεπςνίγεζ δ επί ιία ζεζνά
εηχκ πνήζδ ημοξ ζηα πνμσυκηα κηεθζηαηέζεκ ηδξ Γαθθζηήξ αθοζίδαξ Monoprix
ιε εεηζηή απμδμπή απυ ημοξ ηαηακαθςηέξ, ηαεχξ ηαζ απυ ηδκ εηαζνία
LECLERC (Bretagne) ζηα θνέζηα ζοζηεοαζιέκα ζάκημοζηξ «Marque
Repere» απυ ημοξ Auchan, Coran ηαζ Elior ηαζ απυ ηζξ αθοζίδεξ Continent
ζηδκ Ηζπακία ηαζ Cub Foods Supermarket ζηζξ ΖΠΑ. Οζ δείηηεξ CheckPoint®
TTI, (VITSAB A.B., Malmo, Sweden) πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε θνέζηα εαθαζζζκά
ζοζηεοαζιέκα ζε ηεκυ είηε ζε ηνμπμπμζδιέκεξ αηιυζθαζνεξ βζα εζζαβςβέξ
ζηζξ ΖΠΑ. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ζηζξ ΖΠΑ μζ εζζαβςβέξ θνέζημο ζμθμιμφ
οπμπνεςηζηά θένμοκ ΣΣΗ ζηδ ζοζηεοαζία ημοξ (FDA’s Import Alert # 16-125).
Μεβάθδ αενμπμνζηή εηαζνεία πνδζζιμπμζεί ΣΣΗ βζα κα εθέβπεζ ηδ ζςζηή
ζοκηήνδζδ ηδξ ηνμθμδμζίαξ ηδξ βζα ηζξ πμθφςνεξ πηήζεζξ (Flight Labels,
Vitsab International, Malmo, Sweden). Ο OnVuTM TTI πνδζζιμπμζείηαζ ζηζξ
ζοζηεοαζίεξ θνέζημο ημηυπμοθμο Kneuss πμο πανάβεηαζ ηαζ δζακέιεηαζ απυ
ηδκ εηαζνία Ernst Kneuss Geflugel A.G. ζηδκ Δθαεηία (ΗΣΔ, Ίδνοια
Σεπκμθμβίαξ ηαζ Ένεοκαξ, Έηεεζδ βζα ημκ Σμιέα Σνυθζια, Μάνηζμξ 2012).

3. Δλεξγφο ζπζθεπαζία
3.1. Οξηζκφο
Λυβς ηδξ αθθαβήξ ημο ηνυπμο γςήξ ηαζ ηαη’ επέηηαζδ ηδξ έθθεζρδξ
εθεφεενμο πνυκμο βζα ρχκζα ηαζ ιαβείνεια ζε ηαεδιενζκή αάζδ, θαίκεηαζ
πςξ δ κέα ηάζδ ηςκ ηαηακαθςηχκ, είκαζ δ ηαηακάθςζδ πνμσυκηςκ ροβείμο ή
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ιδ (πνμσυκηα έημζια πνμξ ηαηακάθςζδ), πμο έπμοκ οπμζηεί ηδκ παιδθυηενδ
δοκαηή επελενβαζία, πμο έπμοκ υζμ ημ δοκαηυκ ιεβαθφηενδ δζάνηεζα γςήξ
εκχ ηαοηυπνμκα δζαηδνμφκ ηδκ ενεπηζηή ημοξ αλία. (Dainelli et al., 2008).
Ζ εκενβυξ ζοζηεοαζία θαίκεηαζ κα είκαζ ιζα κέα ιέεμδμξ, δ μπμία
ζηακμπμζεί

ηζξ

παναπάκς

ζοιπθδνςιαηζηά

πνμξ

απαζηήζεζξ

ηδκ

ηφνζα

ηςκ

ηαηακαθςηχκ,

ζοζηεοαζία

ημο

δνχκηαξ

πνμσυκημξ.

Πζμ

ζοβηεηνζιέκα, αθθδθεπζδνά ιε ημ ηνυθζιμ ηαζ ημ εζςηενζηυ πενζαάθθμκ ηδξ
ζοζηεοαζίαξ (δδθαδή ημ πενζαάθθμκ πμο ανίζηεηαζ ιεηαλφ ημο οθζημφ
ζοζηεοαζίαξ ηαζ ηδξ επζθάκεζαξ ημο ηνμθίιμο), πνμηεζιέκμο κα δζαηδνήζεζ ή
κα αεθηζχζεζ ηδκ πμζυηδηα ηαζ ηδκ αζθάθεζα αοημφ, ή εκδεπμιέκςξ κα
παναηείκεζ ημ πνυκμ γςήξ ημο ηνμθίιμο (Suppakul et al., 2003; Jofre et al.,
2008). Δίκαζ ιζα ιέεμδμξ δ μπμία ιπμνεί κα ζοκδοαζηεί ιε ζοζηεοαζία
ηνμπμπμζδιέκδξ αηιυζθαζναξ (ΜΑΡ), ζοζηεοαζία εθεβπυιεκδξ αηιυζθαζναξ
(CAP), ζοζηεοαζία ηεκμφ αθθά ηαζ ιε ηδκ ιέεμδμ ηςκ πμθθαπθχκ ειπμδίςκ
(Labuza and Rooney, 1988).
Δθανιμβέξ ηδξ εκενβμφ ζοζηεοαζίαξ, πμο έπμοκ ζακ ζηυπμ ηδκ
πανάηαζδ ημο πνυκμο γςήξ ημο ζοζηεοαζιέκμο ηνμθίιμο, πενζθαιαάκμοκ
ιδπακζζιμφξ αθαίνεζδξ ή πνμζνυθδζδξ μλοβυκμο, οβναζίαξ ηαζ μζιχκ,
ηαεχξ

ηαζ

απεθεοεένςζδξ

CO2,

αζεακυθδξ

ηαζ

ζοκηδνδηζηχκ/

ακηζιζηνμαζαηχκ μοζζχκ (Suppakul et al, 2003; Kerry et al., 2006). Σα οθζηά
πμο απμηεθμφκ ημοξ θμνείξ ηςκ ζοζηαηζηχκ εκενβμφ ζοζηεοαζίαξ είκαζ
πθαζηζηέξ εδχδζιεξ ή ιδ φθεξ, πμο ημπμεεημφκηαζ ζημ εζςηενζηυ ηδξ ηφνζαξ
ζοζηεοαζίαξ, ζε άιεζδ ή ιδ επαθή

ιε ημ ηνυθζιμ.Oζ ιδπακζζιμί αοημί

πενζβνάθμκηαζ ακαθοηζηά παναηάης.

3.1. Βαζηθέο θαηεγνξίεο ελεξγνχ ζπζθεπαζίαο
Βαζζηέξ ηαηδβμνίεξ εκενβμφ ζοζηεοαζίαξ, είκαζ δ πνμζνυθδζδ
(δέζιεοζδ), δ δζάζπαζδ ή δ ζηαδζαηή απεθεοεένςζδ παναβυκηςκ
ςνίιακζδξ, ζοκηήνδζδξ (επζανάδοκζδξ ηδξ αθθμίςζδξ) ηαζ δζαηήνδζδξ ή/ηαζ
αεθηίςζδξ

μνβακμθδπηζηχκ

παναηηδνζζηζηχκ

ζοζηεοαζίαξ.
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ζημ

εζςηενζηυ

ηδξ

ε αοηή ηδκ ηαηδβμνία ζοβηαηαθέβμκηαζ ηα παναηάης ζοζηήιαηα
ζοζηεοαζίαξ (ΗΣΔ, Ίδνοια Σεπκμθμβίαξ ηαζ Ένεοκαξ, Έηεεζδ βζα ημκ Σμιέα
Σνυθζια, Μάνηζμξ 2012; Suppakul et al,2003; Day, 2008; Rooney, 2005):
 Γέζκεπζε νμπγφλνπ. Ζ δέζιεοζδ ημο μλοβυκμο (εκηυξ ηδξ ζοζηεοαζίαξ ή
ημο εζζενπυιεκμο απυ ημ ελςηενζηυ πενζαάθθμκ) επζαναδφκεζ θαζκυιεκα
μλείδςζδξ, υπςξ είκαζ δ αιαφνςζδ, ηάββζζδ, ή/ηαζ απμηνέπεζ ηδκ αφλδζδ
ιζηνμμνβακζζιχκ (ααηηδνίςκ ηαζ ιοηήηςκ). Οζ δεζιεοηέξ μλοβυκμο (oxygen
scavengers) είκαζ ηονίςξ μοζίεξ πμο ακηζδνμφκ ιε ημ μλοβυκμ, ιεζχκμκηαξ
ηδ ζοβηέκηνςζή ημο.

Σμ μλείδζμ ημο ζζδήνμο απμηεθεί έκα εονέςξ

πνδζζιμπμζμφιεκμ δεζιεοηή, εκχ άθθεξ μοζίεξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ είκαζ
ημ αζημναζηυ μλφ, ηα εεζχδδ, δ ηαηεπυθδ, θςημ-εοαίζεδηεξ πνςζηζηέξ, ηαζ
έκγοια υπςξ δ μλεζδάζδ ηδξ βθοηυγδξ. ε πενζπηχζεζξ πμο επζεοιείηαζ δ
απμθοβή

ηδξ

πνυςνδξ

δνάζδξ

ηςκ

δεζιεοηχκ,

ιπμνμφκ

κα

πνδζζιμπμζδεμφκ ελεζδζηεοιέκμζ ιδπακζζιμί εκενβμπμίδζδξ, υπςξ βζα
πανάδεζβια δ πνήζδ οπενζχδμοξ βζα κα εκενβμπμζδεμφκ θςημεοαίζεδηεξ
πνςζηζηέξ πμο δεζιεφμοκ ημ μλοβυκμ. Οζ δεζιεοηέξ μλοβυκμο δζαηίεεκηαζ ζε
δζάθμνεξ ιμνθέξ: εφθαηεξ (ζαημοθάηζα) πμο ημπμεεημφκηαζ ζημ εζςηενζηυ
ηδξ ζοζηεοαζίαξ, εηζηέηεξ ή αηυιδ ιε απεοεείαξ εκζςιάηςζδ ζηα οθζηά ηδξ
ζοζηεοαζίαξ ή ζηα πχιαηα/ηθείζζιμ ηδξ ζοζηεοαζίαξ. Έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί
ιε επζηοπία ζε ζοζηεοαζίεξ ηνέαημξ αθθά ηαζ ζε ζεζνά άθθςκ πνμσυκηςκ.
 Απνξξφθεζε ή απειεπζέξσζε δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (carbon
dioxide absorbers and emitters). Σμ δζμλείδζμ ημο άκεναηα ιπμνεί κα έπεζ
εεηζηή επίδναζδ ζηδ δζαηήνδζδ εκυξ πνμσυκημξ είηε πανειπμδίγμκηαξ ηδκ
ακάπηολδ ιζηνμαίςκ ζε μνζζιέκα πνμσυκηα υπςξ ημ θνέζημ ηνέαξ,
πμοθενζηά, ηονί ηαζ ρδιέκα πνμσυκηα είηε πενζμνίγμκηαξ ημ νοειυ ηδξ
ακαπκμήξ ζε θνέζηα θαπακζηά. Δπίζδξ ιπμνεί κα απμηνέρεζ ηδκ ηαηάννεοζδ
ιίαξ εφηαιπηδξ ζοζηεοαζίαξ ή ηδ ιενζηή δδιζμονβία ηεκμφ, απυ ηδ πνήζδ
πνμζνμθδηχκ μλοβυκμο. Σμ δζμλείδζμ ημο άκεναηα ιπμνεί κα απεθεοεενςεεί
ιε δζάθμνμοξ ηνυπμοξ, υπςξ δζηηακεναηζηά άθαηα ζε εκεέιαηα ή εφθαηεξ
πμο εκενβμπμζμφκηαζ ιε ηδκ οβναζία. Ακηζζηνυθςξ, μζ ορδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ
δζμλεζδίμο ημο άκεναηα πμο πνμηφπημοκ ελαζηίαξ ηδξ ζηαδζαηήξ αθθμίςζδξ
ηςκ πνμσυκηςκ επζδνμφκ ανκδηζηά ζηδκ πμζυηδηα ημο πνμσυκημξ. Ζ πενίζζεζα
αοηή δζμλεζδίμο ημο άκεναηα ιπμνεί κα απμιαηνοκεεί απυ ημκ εζςηενζηυ
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πχνμ

ηδξ

ζοζηεοαζίαξ

πνδζζιμπμζχκηαξ

πθαζηζηά

θζθι

ορδθήξ

δζαπεναηυηδηαξ, δ μπμία είκαζ δοκαηυκ κα αολάκεηαζ ιε ηδ εενιμηναζία.
Δπίζδξ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ εφθαηεξ (sachets) πμο πενζέπμοκ είηε
οδνμλείδζμ ημο αζαεζηίμο ηαζ οδνμλείδζμ ημο καηνίμο, είηε μλείδζμ ημο
αζαεζηίμο ηαζ gel πονζηίμο.
 Γέζκεπζε αηζπιελίνπ. Σμ αζεοθέκζμ είκαζ ιία θοζζηή μνιυκδ πμο εηθφεηαζ
απυ θνέζηα μπςνμηδπεοηζηά, ημ μπμίμ δνα επζηαπφκμκηαξ ηδκ ακαπκμή ηαζ
μδδβχκηαξ ζηδκ ςνίιακζδ ηαζ αημθμφεςξ ζηδ «βήνακζδ» ημο ηανπμφ. H
πνμζνυθδζδ αοημφ ζοιαάθθεζ ζηδκ ηαεοζηένδζδ ηδξ ςνίιακζδξ θοηζηχκ
ζζηχκ, ιε απμηέθεζια κα παναηείκεζ ημκ ειπμνζηυ πνυκμ έηεεζδξ ηςκ
πνμσυκηςκ ζηδκ αβμνά πνζκ ηδκ ειθάκζζδ ζοιπηςιάηςκ οπμαάειζζδξ,
ζοκοθαζιέκςκ ιε ηδκ οπενςνίιακζδ, υπςξ παθάνςζδ ζζηχκ ηαζ πνςιαηζηέξ
αθθμζχζεζξ. Ο πανάβμκηαξ δέζιεοζδξ αζεοθεκίμο πμο πνδζζιμπμζείηαζ πζμ
ζοπκά είκαζ ημ οπενιαββακζηυ ηάθζμ. Σμ αζεοθέκζμ ιπμνεί επίζδξ κα αθαζνεεεί
ιε θοζζηή πνμζνυθδζδ ζε επζθάκεζεξ εκενβμφ άκεναηα ή γευθζεμο. Σμ
οπενιαββακζηυ ηάθζμ είκαζ ζοκήεςξ ζε ζαημοθάηζα εκχ μζ οπυθμζπμζ
πανάβμκηεξ απμννυθδζδξ ή πνμζνυθδζδξ είκαζ είηε ζε ζαημοθάηζα είηε
εκζςιαηχκμκηαζ ζημ οθζηυ ζοζηεοαζίαξ.
 Έιεγρνο πγξαζίαο: Γζα ιία ζεζνά απυ πνμσυκηα είκαζ ζδιακηζηυξ μ έθεβπμξ
ηδξ οβναζίαξ. Γζα πανάδεζβια δ οπεναμθζηή οβναζία ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ
ζοζζςιάηςζδ ζε πνμσυκηα ζε ζηυκδ, απχθεζα ηδξ ηναβακήξ οθήξ ζε
πνμσυκηα υπςξ ηα ηνάηεν ηαζ εθφβνακζδ οβνμζημπζηχκ πνμσυκηςκ υπςξ ηα
βθοηίζιαηα ηαζ μζ ηαναιέθεξ. Ακηζζηνυθςξ, δ οπεναμθζηή απχθεζα οβναζίαξ
ζε μνζζιέκα ηνυθζια ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζηδκ ακεπζεφιδηδ απμλήνακζή
ημοξ. Οζ απμλδνακηζημί πανάβμκηεξ υπςξ ηα ηγεθ πονζηίμο (silica gel),
θοζζηυξ πδθυξ ηαζ μλείδζμ ημο αζαεζηίμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε λδνά ηνυθζια
ζε ιμνθή ζαηζδίςκ ή δζάηνδηςκ ηοηίςκ (cartridges). Δπίζδξ, ιπμνμφκ κα
εκζςιαηςεμφκ ζημ οθζηυ ηδξ ζοζηεοαζίαξ. Οζ πανάβμκηεξ εθέβπμο ηδξ
οβναζίαξ, δζαηδνμφκ ηδκ οβναζία ζε επζεοιδηά επίπεδα, πενζμνίγμκηαξ ηδκ
απχθεζα ηδξ οβναζία ηαζ ηαοηυπνμκα επζαναδφκμκηαξ ηδ ζοζζχνεοζδ
οβναζίαξ ζημ εζςηενζηυ ηδξ ζοζηεοαζίαξ πμο εα εοκμμφζε ηαζ ηδκ ακάπηολδ
ιζηνμμνβακζζιχκ. Δπίζδξ αθαζνμφκ ημ κενυ πμο θζχκεζ απυ ηα ηαηεροβιέκα
πνμσυκηα ηαζ ημ αίια ή ηα οβνά απυ ζοζηεοαζιέκα πνμσυκηα ηνέαημξ ηαζ
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απμηνέπμοκ ηδ ζοννίηκςζδ θνέζηςκ μπςνμηδπεοηζηχκ. ε μνζζιέκεξ
πενζπηχζεζξ μζ πανάβμκηεξ πμο απμννμθμφκ ηα δζαννέμκηα οβνά απυ κςπά
πνμσυκηα, ιπμνεί κα εκζςιαηχκμοκ ηαζ άθθεξ ζδζυηδηεξ, υπςξ είκαζ δ
δέζιεοζδ μλοβυκμο, ηα ακηζιζηνμαζαηά, μζ πανάβμκηεξ ιείςζδξ pH ηαζ μζ
πανάβμκηεξ απεθεοεένςζδξ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα.
 Έιεγρνο νζκψλ. Ο έθεβπμξ μζιχκ βίκεηαζ βζα ηδκ απμιάηνοκζδ
ακεπζεφιδηςκ αενίςκ εκχζεςκ, υπςξ μνζζιέκα πηδηζηά ζοζηαηζηά ηδξ
ζοζηεοαζίαξ, πδιζημί ιεηααμθίηεξ ηςκ ηνμθίιςκ, ιζηνμαζαημί ιεηααμθίηεξ,
αένζα

ηδξ

ακαπκμήξ

ηαζ

δοζάνεζηεξ

μζιέξ

ζε

κςπά

πνμσυκηα.

Υαναηηδνζζηζηά παναδείβιαηα είκαζ μζ εεζχδεζξ εκχζεζξ ηαζ μζ αιίκεξ πμο
πανάβμκηαζ απυ ηδκ απμδυιδζδ ηςκ πνςηεσκχκ, μζ αθδεΰδεξ ηαζ μζ ηεηυκεξ
πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ μλείδςζδ ηςκ θζπχκ ή ηδκ ακαενυαζα βθοηυθοζδ,
ηαεχξ ηαζ εκχζεζξ ιε πζηνή βεφζδ ζημ ποιυ ημο βηνέζπθνμοη. Σα οθζηά
απμιάηνοκζδξ/δέζιεοζδξ ηςκ μζιχκ ιπμνεί κα είκαζ ζε ιμνθή θζθι,
ζαηζδίςκ, ηαζκζχκ/εηζηεηχκ ή δίζηςκ. Δπίζδξ, πνμηεζιέκμο κα δζαηδνείηαζ δ
θνεζηυηδηα ημο πνμσυκημξ, είκαζ δοκαηή δ ελμοδεηένςζδ ηςκ μζιχκ ιε
απεθεοεένςζδ υγμκημξ.
 Απειεπζέξσζε αληηνμεηδσηηθψλ. Γίκεηαζ ζοκήεςξ βζα ηδκ απμηνμπή
θαζκμιέκςκ μλεζδςηζηήξ ηάββζζδξ ηαζ άθθδξ ζπεηζηήξ οπμαάειζζδξ ηςκ
ηνμθίιςκ, ελαζηίαξ ηδξ αθθδθεπίδναζδξ ημο μλοβυκμο ιε ηα ζοζηαηζηά ημο
ηνμθίιμο.
 Απειεπζέξσζε αληηκηθξνβηαθψλ νπζηψλ. Οζ ακηζιζηνμαζαηέξ μοζίεξ πμο
εκζςιαηχκμκηαζ ζηα οθζηά ζοζηεοαζίαξ ηαζ εζδζηά ζηζξ κεκβξάλεο,
εδψδηκεο θαη κε, ιπμνμφκ κα εθέβπμοκ ηδκ ιζηνμαζαηή αφλδζδ ιεζχκμκηαξ
ημκ νοειυ ακάπηολδξ ηαζ ηδ ιέβζζηδ αφλδζδ ημο πθδεοζιμφ, δίκμκηαξ
πανάηαζδ

ζηδκ

θάζδ

αδνακμπμζχκηαξ ημοξ

οζηένδζδξ

ημο

ιζηνμμνβακζζιμφ

ζηυπμο,

ή

ιζηνμμνβακζζιμφξ υηακ δ ακηζιζηνμαζαηή μοζία

ένπεηαζ ζε επαθή ιαγί ημοξ. Ζ ακηζιζηνμαζαηή ζοζηεοαζία απμηεθεί ηδκ πζμ
ζδιακηζηή ιμνθή εκενβμφ ζοζηεοαζίαξ (Veronique Coma, 2008).

16

3.3. Δθαξκνγέο ελεξγνχ ζπζθεπαζίαο
Πίκαηαξ 2. Παναδείβιαηα πναηηζηχκ εθανιμβχκ «εκενβμφξ» ζοζηεοαζίαξ ζε δζάθμνα ηνυθζια.
(Restuccia et al. 2010).

α/α

1

2
3

ΔΗΓΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

οθθέηηεξ (πνμζνμθδηέξ) μλοβυκμο
Oxygen scavengers

οζηήιαηα απμννυθδζδξ δζμλεζδίμο
ημο άκεναηα
οζηήιαηα εηπμιπήξ δζμλεζδίμο ημο
άκεναηα

ΣΡΟΦΗΜΟ
Καθέξ, ηζάζ, ρδιέκμζ λδνμί ηανπμί, παηαηάηζα, ζμημθάηα,
ζηυκδ βάθαηημξ πθήνδ θζπανχκ, ακαροηηζηά ηαζ
αθερήιαηα ζε ζηυκδ, ρςιί ηαζ ζκαηξ, γφιδ πίηζαξ,
ηαηεροβιέκα γοιανζηά, ηάνηεξ θνμφηςκ, ηέζη, ιπζζηυηα,
ιπφνα, έημζια πνμξ ηαηακάθςζδ ηνεαημζηεοάζιαηα,
ηαπκζζηυ ηνέαξ ηαζ πνμσυκηα αθζπάζηςζδξ, ράνζ, ηονί
Αθεζιέκμξ ηαθέξ
Κνέαξ, ράνζ

4

οζηήιαηα απμννυθδζδξ οβναζίαξ

Ξδνά ηαζ απμλδναιέκα πνμσυκηα, ηνέαξ, πμοθενζηά ηαζ
ράνζ

5

οθθέηηεξ (πνμζνμθδηέξ)
αζεοθεκίμο

Αηηζκίδζα, ιπακάκα, ααμηάκημ

6

οζηήιαηα εηπμιπήξ αθημυθδξ

Κεζη, ρςιί, ράνζα

7

Μειανάκεξ απεθεοεένςζδξ
ακηζιζηνμαζαηχκ

Απμλδναιέκα αενίημηα ηαζ άθθα θνμφηα, ηνέαξ

8

Μειανάκεξ απεθεοεένςζδξ
ακηζμλεζδςηζηχκ

Γδιδηνζαηά

9

Μειανάκεξ απμννυθδζδξ μζιχκ

Υοιμζ θνμφηςκ

10

Μειανάκεξ απεθεοεένςζδξ μζιχκ

11

Υνςιαημθυνεξ Μειανάκεξ

Αθεζιέκμζ ηαθέξ
μονίιζ (ηααμονυρζπα ηαζ άθθα ακηίζημζπα
παναζηεοάζιαηα)

12

Μειανάκεξ πμο πανειπμδίγμοκ ηδ
δδιζμονβία κέθςζδξ Anti-fogging
films

οζηεοαζίεξ θνέζηςκ θνμφηςκ ηαζ θαπακζηχκ

13

Ακηζημθθδηζηέξ Μειανάκεξ

Μαθαηέξ ηαναιέθεξ, ηονί ζε θέηεξ

14

Απμννμθδηέξ θςηυξ

Πίηζα, Γάθα

15

Μειανάκεξ πεναηέξ ζε αένζα
ακαπκμήξ ηαζ ιεηαζοθθεηηζηήξ
ζοιπενζθμνάξ θοηζηχκ ζζηχκ

Έημζιεξ πνμξ ηαηακάθςζδ ημιιέκεξ ζαθάηεξ
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Θενιμ-ιεηαηνμπέαξ ιζηνμηοιάηςκ
(βζα επζθακεζαηυ ηαθέηζαζια –
browning-ηνμθίιςκ) Microwave
susceptors

Έημζια πνμξ ηαηακάθςζδ βεφιαηα, επζδέπμκηα
ακαεένιακζδξ

4. Αληηκηθξνβηαθέο - Δλεξγέο ζπζθεπαζίεο
Ζ ιζηνμαζαηή ακάπηολδ ιεζχκεζ ηδ δζάνηεζα γςήξ ηςκ ηνμθίιςκ ηαζ
αολάκεζ ημκ ηίκδοκμ ηνμθζηήξ δδθδηδνίαζδξ. Παναδμζζαηέξ

ιέεμδμζ

πνμζηαζίαξ ηςκ ηνμθίιςκ απυ ιζηνμαζμθμβζηέξ αθθμζχζεζξ είκαζ δ εενιζηή
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επελενβαζία, δ λήνακζδ, δ ηαηάρολδ, δ ρφλδ, δ αηηζκμαμθία, δ ζοζηεοαζία
ζε ηνμπμπμζδιέκδ αηιυζθαζνα ηαζ δ πνμζεήηδ ακηζιζηνμαζαηχκ παναβυκηςκ
ή αθάηςκ. Γοζηοπχξ, ιενζηέξ απυ αοηέξ ηζξ ηεπκζηέξ δεκ εεςνμφκηαζ ανηεηά
ηαηάθθδθεξ βζα κα εθανιμζημφκ ζε μνζζιέκα πνμσυκηα, υπςξ είκαζ ημ κςπυ
ηνέαξ

ηαζ ηα

έημζια

πνμξ

ηαηακάθςζδ

πνμσυκηα.

Έηζζ θμζπυκ

δ

ακηζιζηνμαζαηή ζοζηεοαζία, δ μπμία ιπμνεί κα εθανιμζηεί ιε ηνεζξ
δζαθμνεηζημφξ ηνυπμοξ (εζηυκα 1), είκαζ ιζα πμθθά οπμζπυιεκδ ιμνθή
εκενβμφ ζοζηεοαζίαξ ηνμθίιςκ, εζδζηά βζα ηα πνμσυκηα γςζηήξ πνμέθεοζδξ
(Coma, 2008). ε αοηή ηδκ ηαηδβμνία ηνμθίιςκ δ ιζηνμαζαηή επζιυθοκζδ
πνμηφπηεζ ανπζηά απυ ηδκ επζθάκεζα ημο πνμσυκημξ ηαζ ζοκήεςξ μθείθεηαζ ζε
θάεμξ πεζνζζιμφξ ιεηά ηδκ επελενβαζία. Έπμοκ βίκεζ πνμζπάεεζεξ βζα ηδκ
αεθηίςζδ ηδξ αζθάθεζαξ ηαζ ηδκ ακαζημθή ηδξ αθθμίςζδξ ηςκ πνμσυκηςκ ιε
ηδ πνήζδ ηςκ ακηζααηηδνζαηχκ ζπνέζ ηαζ ηδξ ειαάπηζζδξ ημο πνμσυκημξ ζηζξ
ακηζιζηνμαζαηέξ μοζίεξ. Χζηυζμ, δ εθανιμβή ακηζααηηδνζαηχκ μοζζχκ ζηδκ
επζθάκεζα ηςκ

ηνμθίιςκ έπμοκ πενζμνζζιέκα μθέθδ, αθμφ μζ δναζηζηέξ

μοζίεξ ελμοδεηενχκμκηαζ ηαηά ηδκ επαθή ημοξ ιε ημ πνμσυκ ή δζαπέμκηαζ
βνήβμνα απυ ηδκ επζθάκεζα ζημ εζςηενζηυ ημο ηνμθίιμο. Απυ ηδκ άθθδ
πθεονά, δ εκζςιάηςζδ ααηηδνζμηηυκςκ ή ααηηδνζμζηαηζηχκ παναβυκηςκ
ζε ηοπμπμζδιέκα πνμσυκηα ηνέαημξ, ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε ιενζηή
απεκενβμπμίδζδ ηςκ δναζηζηχκ μοζζχκ ηςκ ζοζηαηζηχκ ημοξ ηαζ ςξ έηζζ
ακαιέκεηαζ κα έπμοκ πενζμνζζιέκδ επίδναζδ ζηδκ επζθακεζαηή ιζηνμπθςνίδα
(Quintavalla ηαζ Vicini, 2002). Χξ εη ημφημο, δ πνήζδ ηςκ ιειανακχκ
ζοζηεοαζίαξ πμο πενζέπμοκ ηάπμζμκ ακηζιζηνμαζαηυ πανάβμκηα (εζηυκα 1,
πενίπηςζδ 2) εα ιπμνμφζε κα είκαζ πζμ απμηεθεζιαηζηή, αθμφ μζ μοζίεξ ηςκ
ιειανακχκ ιεηακαζηεφμοκ ιε πζμ ανβμφξ νοειμφξ πνμξ ηδκ επζθάκεζα ημο
πνμσυκημξ, αμδεχκηαξ έηζζ ηδ δζαηήνδζδ ορδθχκ ζοβηεκηνχζεςκ ηςκ
ακηζιζηνμαζαηχκ μοζζχκ, υπμο αοηυ είκαζ απαναίηδημ. Δάκ έκα ακηζιζηνμαζαηυ
ιπμνεί κα απεθεοεενςεεί απυ ηδ ζοζηεοαζία ηαηά ηδ δζάνηεζα ιζαξ
παναηεηαιέκδξ πνμκζηήξ πενζυδμο ζοκηήνδζδξ, ηυηε ιπμνεί επίζδξ κα
απεθεοεενςεεί ηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ιζαξ παναηεηαιέκδξ πενζυδμο ιεηαθμνάξ
ή ιζαξ παναηεηαιέκδξ πενζυδμο απμεήηεοζδξ ημο πνμσυκημξ (Quintavalla ηαζ
Loredana Vicini, 2002).
Οζ

ακηζιζηνμαζαηέξ

μοζίεξ

πμο

εκζςιαηχκμκηαζ

ζηα

οθζηά

ζοζηεοαζίαξ ιπμνμφκ κα εθέβπμοκ ηδκ ιζηνμαζαηή ακάπηολδ ιεζχκμκηαξ ημκ
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νοειυ ακάπηολδξ ηαζ ηδ ιέβζζηδ αφλδζδ ημο πθδεοζιμφ, δίκμκηαξ πανάηαζδ
ζηδκ θάζδ οζηένδζδξ ημο ιζηνμμνβακζζιμφ ζηυπμο, ή ιε ηδκ αδνακμπμίδζδ
ιζηνμμνβακζζιχκ υηακ δ ακηζιζηνμαζαηή μοζία ένπεηαζ ζε επαθή ιε ημκ
ιζηνμμνβακζζιυ (Quintavalla ηαζ Vicini, 2002).

Δζηυκα 1. Απεζηυκζζδ ηςκ ηνζχκ πενζπηχζεςκ εκενβμφ ζοζηεοαζίαξ: 1) Ζ ακηζιζηνμαζαηή μοζία δεκ
ένπεηαζ ζε επαθή ιε ημ πνμσυκ, αθθά ιεηαθένεηαζ ζε αοηυ ιέζς ηδξ ελάηιζζδξ ηςκ πηδηζηχκ μοζζχκ 2)
Ζ ακηζιζηνμαζαηή μοζία ένπεηαζ ζε επαθή ιε ημ πνμσυκ ιε ηδκ πνήζδ εδχδζιςκ επζηαθφρεςκ ή
ιειανακχκ, 3) Ζ ακηζιζηνμαζαηή μοζία εκζςιαηχκεηαζ ζημ πνμσυκ (Kapetanakou, Manios and
Skandamis, In Press)

4.1. Σερλνινγία ησλ εδψδηκσλ κεκβξαλψλ θαη επηθαιχςεσλ
Μζα εδχδζιδ ιειανάκδ μνίγεηαζ ςξ έκα θεπηυ ζοκεπέξ ζηνχια
εδχδζιμο οθζημφ, (ιδ ζπδιαηζζιέκμ επάκς ζημ ηνυθζιμ) πμο εζςηθείεζ ημ
ηνυθζιμ, εκχ ιζα εδχδζιδ επζηάθορδ μνίγεηαζ ςξ έκα θεπηυ ζηνχια
εδχδζιμο οθζημφ πμο επζηαθφπηεζ ημ ηνυθζιμ (ζπδιαηζζιυξ πθέβιαημξ επάκς
ζημ ηνυθζιμ).
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Οζ εδχδζιεξ επζηαθφρεζξ ηαζ ιειανάκεξ δζαηνίκμκηαζ ζε ηνεζξ
ηαηδβμνίεξ ακάθμβα ιε ημ αζμπμθοιενέξ απυ ημ μπμίμ παναζηεοάγμκηαζ:
οδνμημθθμεζδή, θζπίδζα ηαζ ζφκεεηα.
Τδξνθνιινεηδή
Οζ εδχδζιεξ επζηαθφρεζξ ηαζ ιειανάκεξ οδνμημθθμεζδχκ ιπμνμφκ κα
εθανιμζημφκ ζε πενζπηχζεζξ υπμο δεκ είκαζ απαναίηδημξ μ έθεβπμξ ηδξ
ιεηαθμνάξ οβναζίαξ. Οζ επζηαθφρεζξ/ιειανάκεξ αοηέξ απμηεθμφκ ελαζνεηζηυ
ειπυδζμ ζηδ ιεηαθμνά ημο O2 (Bonilla et al., 2011), ημο CO2 θζπανχκ οθχκ
ηαζ δ πθεζμρδθία αοηχκ δζαεέηεζ ζηακμπμζδηζηέξ ιδπακζηέξ ζδζυηδηεξ,
αεθηζχκμκηαξ ηδ δμιζηή αηεναζυηδηα εφεναοζηςκ πνμσυκηςκ. Ζ δζαθοηυηδηα
ηςκ ιειανακχκ αοηχκ είκαζ ημ ιεβάθμ πθεμκέηηδια ζηδκ πενίπηςζδ υπμο ημ
ηνυθζιμ εενιαίκεηαζ πνζκ απυ ηδκ ηαηακάθςζδ. Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ
εένιακζδξ,

δ

ιειανάκδ

ή

επζηάθορδ

θζχκεζ,

ηαζ

δεκ

επδνεάγεζ

μνβακμθδπηζηά ημ ηνυθζιμ. Σα οδνμημθθμεζδή, ακάθμβα ιε ηδκ ζφζηαζή ημοξ,
ημ ιμνζαηυ αάνμξ ημοξ ηαζ ηδκ δζαθοηυηδηα ημοξ, δζαηνίκμκηαζ ζε
πμθοζαηπανίηεξ ηαζ πνςηεΐκεξ
Τδαηάλζξαθεο
Άμςλο
ηνχια αιοθυγδξ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ςξ πνμζηαηεοηζηή
ηάθορδ βζα ηα θνμφηα, αθοδαηςιέκα ηαζ ιδ, απμηνέπμκηαξ ηδ ιεηαλφ ημοξ
ζοβηυθθδζδ. Καηενβαζία ηδβακζηχκ παηαηχκ ιε αιοθυγδ ιεζχκεζ ηδκ
εοαζζεδζία ημοξ ζηδκ μλείδςζδ. Ζ ηαθή ζδζυηδηα γεθαηζκμπμίδζδξ ηαζ
δζαζπμνάξ ηδξ αιοθυγδξ ηδκ ηαεζζηά ηαηάθθδθμ ζοζηαηζηυ ζε ζηζβιζαία βθοηά
γφιδξ ή ζάθηζεξ. Τιέκζα αιοθυγδξ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ηαζ ζηδ
ζοζηεοαζία ηνμθίιςκ, υπςξ ζε εδχδζια πενζηοθίβιαηα ή ζε ιμνθή εήηδξ,
υπςξ ζοιααίκεζ βζα πανάδεζβια ζε πμζηίθα πνμσυκηα ζηζβιζαίμο ηαθέ ή
ηζαβζμφ.
καπαγεννάνερ
Ζ πνήζδ ηςκ ηαναβεκκακχκ ζηδκ επελενβαζία ηνμθίιςκ ααζίγεηαζ ζηδ
δοκαηυηδηα ημο πμθοιενμφξ κα δδιζμονβεί πδηηέξ, κα ζηαεενμπμζεί ηα
βαθαηηχιαηα ηαζ ηα δζάθμνα εκαζςνήιαηα. Με ζυκηα ηαθίμο δ ηαναβεκκάκδ
ζπδιαηίγεζ εφεναοζηα gel ηαζ ιε ζυκηα καηνίμο απμηηά πμθφ ορδθυ ζλχδεξ.
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Υνδζζιμπμζείηαζ ςξ ζηαεενμπμζδηήξ βαθαηημημιζηχκ πνμσυκηςκ (ηνέιεξ,
ηονζά, παβςηά, βάθαηα) ηαζ ζε ανημπμζήιαηα.
Αλγινικά άλαηα
Πνυηεζηαζ βζα άθαηα ημο αθβζκζημφ μλέμξ ηαζ απμηεθμφκ ημοξ ααζζημφξ
δμιζημφξ πμθοζαηπανίηεξ ηςκ θαζμθοηχκ (Phaeophyceae). Απυιμκςκμκηαζ
απυ ηα θφηδ οπυ ηδκ ιμνθή αζαεζηίμο ή εθεφεενμο μλέμξ. Σμ αθβζκζηυ μλφ
είκαζ βναιιζηυξ πμθοζαηπανίηδξ (πμθομονμκζηυ μλφ) απμηεθμφιεκμξ απυ Dιακκμονμκζηυ μλφ (Μ) ηαζ L-βμοθμονμκζηυ μλφ (Γ). Ο θυβμξ Μ/Γ ηαεμνίγεζ ημ
ζπήια ημο πμθοιενμφξ ηαζ ηαη’επέηηαζδ επδνεάγεζ ηδκ δδιζμονβία ημο
πθέβιαημξ. Άθαηα ιε ζίδδνμ ή ιαβκήζζμ ειθακίγμοκ ιεβάθδ ζηακυηδηα
ζοβηνάηδζδξ κενμφ ηαζ βζα αοηυ πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ ζηαεενμπμζδηέξ, ςξ
πδηηζηά ιέζα ηαζ ςξ αμδεδηζηά, βζα ηδκ δδιζμονβία gel ζε πμθθέξ εθανιμβέξ
ηδξ

αζμιδπακίαξ

ηνμθίιςκ.

Μειανάκεξ

αθβζκζηχκ,

ηςκ

μπμίςκ

δ

ζοβηέκηνςζδ ηοιαίκεηαζ απυ 0.5 έςξ 3%, ηείκμοκ κα είκαζ ανηεηά εφενοπηεξ
υηακ

ζηεβκχζμοκ,

πνάβια

πμο

απμθεφβεηαζ

ιε

ηδκ

πνμζεήηδ

πθαζηζημπμζδηή (ζοκήεςξ πνδζζιμπμζείηαζ βθοηενυθδ,2-5% w/v αθβζκζημφ).
Γζα ηδκ παναβςβή ημοξ, ζδιακηζηυ νυθμ παίγεζ δ λήνακζδ ημοξ ηαζ δ
πνμζεήηδ πθςνζμφπμο αζαεζηίμο (CaCl2) ζε ζοβηέκηνςζδ απυ 2 έςξ 20%
w/v. Καηά ηδκ λήνακζδ ημοξ, ζδιακηζηυ νυθμ παίγεζ μ πνυκμξ παναιμκήξ
ημοξ ζημκ εάθαιμ ηάεεηδξ κδιαηζηήξ νμήξ (Laminar) βζαηί αοηυ ηαεμνίγεζ ημ
πάπμξ ηαζ ηα δμιζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ ιειανακχκ. Σέθμξ μζ ιειανάκεξ
αθβζκζηχκ πμο πενζέπμοκ ηάπμζμκ ακηζιζηνμαζαηυ πανάβμκηα, θαίκεηαζ πςξ
ακαζηέθθμοκ ηαθφηενα ηδκ ακάπηολδ ηςκ ιζηνμμνβακζζιχκ, ζε ζπέζδ ιε ηζξ
ιειανάκεξ πμο έπμοκ ςξ αάζδ ηζξ ηαναβεκκάκεξ ηαζ πμο πενζέπμοκ ηαζ αοηέξ
ημκ ίδζμ ακηζιζηνμαζαηυ πανάβμκηα (Cha et al., 2002).
Πξσηεΐλεο
ηα πνςηεσκζηά οδνμημθθμεζδή πνδζζιμπμζείηαζ ιεβάθμξ ανζειυξ
πνςηεσκχκ θοηζηήξ ηαζ γςζηήξ πνμέθεοζδξ υπςξ δ πνςηεΐκδ ζυβζαξ, δ
βθμοηέκδ ζίημο, δ γεθαηίκδ, ημ ημθθαβυκμ, μζ ηαγεΐκεξ ηαζ μζ πνςηεΐκεξ μνμφ
βάθαηημξ. Οζ πνςηεΐκεξ εηηυξ απυ ηδκ ζδζυηδηά ημοξ κα ζπδιαηίγμοκ
επζηαθφρεζξ ηαζ ιειανάκεξ, δνμοκ ςξ βαθαηηςιαημπμζδηέξ αθθά ηαζ
πνμζεέημοκ ενεπηζηή αλία ζημ πνμσυκ.
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Ππωηεΐνερ οπού γάλακηορ
Οζ πνςηεΐκεξ μνμφ είκαζ οδαημδζαθοηέξ ηαζ ιπμνμφκ κα ζπδιαηίζμοκ
οδνυθζθεξ

ιειανάκεξ

ηαζ

επζηαθφρεζξ

(Krochta

et

al.,

2002).

Οζ

ιειανάκεξ/επζηαθφρεζξ αοηέξ είκαζ δζαθακείξ, άμζιεξ, εφηαιπηεξ ηαζ
άπνςιεξ ηαζ απμηεθμφκ πμθφ ηαθυ ειπυδζμ ζηδκ ιεηαθμνά μλοβυκμο,
πηδηζηχκ μοζζχκ ηαζ εθαίςκ (Min ηαζ Krochta, 2005).
Ληπίδηα
Οζ επζηαθφρεζξ ηαζ μζ ιειανάκεξ πμο παναζηεοάγμκηαζ απυ θζπίδζα
πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ δδιζμονβία θναβιμφ ζηδ ιεηαθμνά οβναζίαξ, ηδκ
ακηζμλεζδςηζηή ημοξ δνάζδ ηαζ ηδκ αεθηίςζδ ηδξ υρδξ εζδζηά ζε πνμσυκηα
γαπανμπθαζηζηήξ,

υπμο

πνμζδίδμοκ

εθηοζηζηή

θάιρδ.

Οζ

ηδνμί

εθανιυγμκηαζ εονέςξ ζηζξ επζηαθφρεζξ θνμφηςκ ηαζ θαπακζηχκ, έπμκηαξ ζακ
ζηυπμ ηδκ επζανάδοκζδ ηδξ ακαπκμήξ ηαζ ηδ ιείςζδ ηδξ ιεηαθμνάξ οβναζίαξ
(Cha ηαζ Chinnan 2004).
χλζεηεο
Οζ ζφκεεηεξ ιειανάκεξ/επζηαθφρεζξ ζοκδοάγμοκ ηα πθεμκεηηήιαηα
ηςκ οδνμημθθμεζδχκ ηαζ ηςκ θζπζδζηχκ ηαζ πενζμνίγμοκ ηα ιεζμκεηηήιαηά
ημοξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ηα οδνμημθθμεζδή, υκηαξ οδνυθζθα, δεκ απμηεθμφκ
ειπυδζμ ζηδκ ιεηαθμνά οβναζίαξ, ιζα ζδζυηδηα πμο ακηζζηαειίγεηαζ ιε ηδκ
πνμζεήηδ θζπζδίςκ, πμο απμηεθμφκ ελαζνεηζηυ ειπυδζμ ζηδ ιεηαθμνά
οβναζίαξ.

4.2. Ηδηφηεηεο εδψδηκσλ κεκβξαλψλ - Δθαξκνγέο
Οζ εδχδζιεξ ιειανάκεξ ηαζ μζ επζηαθφρεζξ ιπμνμφκ κα αμδεήζμοκ
ζηδκ ακηζιεηχπζζδ πνμηθήζεςκ πμο πενζθαιαάκεζ δ πνμχεδζδ ηνμθίιςκ
πμο είκαζ ενεπηζηά, αζθαθή, ορδθήξ πμζυηδηαξ, ζηαεενά ηαζ μζημκμιζηά,
επζηεθχκηαξ ιία ή πενζζζυηενεξ θεζημονβίεξ.
Όπςξ ακαθένεδηε ηαζ πζμ πάκς, μζ εδχδζιεξ ιειανάκεξ ηαζ
επζηαθφρεζξ απμηεθμφκ ειπυδζμ ζηδ ιεηαθμνά ημο μλοβυκμο (Ο2) ηαζ ημο
δζμλεζδίμο ημο άκεναηα (CO2) αθθά ηαζ ηδξ

οβναζίαξ. Γζ’αοηυκ ημκ θυβμ

ημπμεεημφκηαζ είηε ζηδκ επζθάκεζα ημο ηνμθίιμο (π.π. επζηάθορδ θνμφηςκ),
είηε εκηυξ ημο ηνμθίιμο (π.π. ζε πίηζα, παβςηά, ιπζζηυηα ιε ημιιάηζα
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θνμφηςκ), υπμο δζαπςνίγμοκ ζοζηαηζηά ιε δζαθμνεηζηή εκενβυηδηα κενμφ,
δζυηζ είκαζ ζδιακηζηυ κα δζαηδνδεεί δ ηναβακή ή ιαθαηή οθή. ηδκ πνχηδ
πενίπηςζδ, μ νυθμξ ηδξ ιειανάκδξ είκαζ κα πενζμνίγεζ ηδ ιεηαθμνά οβναζίαξ
απυ ημ ηνυθζιμ ζημ πενζαάθθμκ ή κα πενζμνίγεζ ηδ ιεηαθμνά Ο2 πμο
ζοκεπάβεηαζ επζανάδοκζδ ηδξ ακαπκμήξ (Kester ηαζ Fenema, 1986). ηδκ
δεφηενδ πενίπηςζδ, δ ιειανάκδ αμδεά ζηδκ ελζζμννυπδζδ ηδξ εκενβυηδηαξ
κενμφ ηαζ ζηδκ δζαηήνδζδ ηδξ οθήξ ηςκ δζαθυνςκ ζοζηαηζηχκ. Γζα
πανάδεζβια, ιζα εδχδζιδ ιειανάκδ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί βζα ημ
δζαπςνζζιυ ημο ηναβακμφ ιένμοξ ζε ιία πίηζα απυ ημ διίννεοζημ,
ορδθυηενδξ οβναζίαξ ιένμξ. Γεκζηά, ιυκμ δ ζοζηεοαζία ιε εδχδζιεξ
ιειανάκεξ

ή

επζηαθφρεζξ

είκαζ

απμηεθεζιαηζηή

ζημκ

έθεβπμ

ηδξ

ιεηακάζηεοζδξ ζοζηαηζηχκ ζε δζαιενζζιαημπμζδιέκεξ ηνμθέξ (Debeaufort et
al.,1998).
Οζ εδχδζιεξ ιειανάκεξ ιπμνμφκ επίζδξ κα εθανιμζημφκ ςξ
πνμζηαηεοηζηέξ επζηαθφρεζξ ζε εομλείδςηα ζοζηαηζηά ηνμθίιςκ, υπςξ είκαζ
ηα θίπδ. Δπίζδξ, παναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια απμηεθμφκ ηαζ μζ λονμί ηανπμί.
Ο πενζμνζζιυξ ηδξ ιεηαθμνάξ ηςκ θζπανχκ οθχκ απμηεθεί ιζα άθθδ
θεζημονβία ηςκ ιειανακχκ. Ζ ιεηαθμνά θζπχκ ηαζ εθαίςκ απμηεθεί ιεβάθμ
πνυαθδια βζα ηδκ αζμιδπακία, εζδζηά ζε πνμσυκηα πμο πενζέπμοκ ζμημθάηα,
υπμο ειθακίγμκηαζ ακεπζεφιδηεξ ζδζυηδηεξ (ημθθχδδξ οθή, ιεηαθμνά
οβναζίαξ, μλείδςζδ).
Οζ εδχδζιεξ ιειανάκεξ ηαζ επζηαθφρεζξ είκαζ δοκαηυκ κα αεθηζχζμοκ
ηζξ ιδπακζηέξ ζδζυηδηεξ ή ηδκ ζηαεενυηδηα εκυξ πνμσυκημξ. ε ηνυθζια πμο
απμηεθμφκηαζ απυ πμθθά επζιένμοξ δζαηνζηά ζοζηαηζηά, (π.π. οθζηά πίηζαξ), δ
επζηάθορδ ιπμνεί κα ζοβηναηήζεζ ηα ζοζηαηζηά αοηά ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ
ιεηαθμνάξ ηδξ. Οζ επζηαθφρεζξ αηυιδ ιπμνμφκ κα αεθηζχζμοκ ηδ ιδπακζηή
ακημπή πνμσυκηςκ πμο είκαζ εοπαεή ζε ιδπακζηέξ αθάαεξ, υπςξ θνέζηα
θνμφηα ηαζ θαπακζηά.
Πμθοάνζειεξ ένεοκεξ ζοκζζημφκ υηζ μζ εδχδζιεξ ιειανάκεξ ηαζ
επζηαθφρεζξ απμηεθμφκ ζδακζημφξ θμνείξ πνμζεέηςκ ηνμθίιςκ, υπςξ
ανςιαηζηέξ φθεξ, ακηζιζηνμαζαημί πανάβμκηεξ, ακηζμλεζδςηζηά ηαζ πνςζηζηέξ
(Valencia-Chamorro et al., 2009; Zinoviadou et al., 2009) ηάκμκηαξ έηζζ
δοκαηυ ημκ έθεβπμ ημο ζδιείμο εθανιμβήξ (π.π. ιυκμ ζηδκ επζθάκεζα ημο
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ηνμθίιμο) ηαζ ημο νοειμφ απεθεοεένςζδξ ηςκ ζοζηαηζηχκ αοηχκ ζε έκα
ηνυθζιμ.
Ζ ακάπηολδ ηδξ εδχδζιδξ ζοζηεοαζίαξ, ιε ηδ ιμνθή ιειανακχκ ηαζ
επζηαθφρεςκ, έπεζ ζοβηεκηνχζεζ ημ εκδζαθένμκ θυβς ηδξ μθμέκα ηαζ
αολακυιεκδξ ηάζδξ βζα εθάηηςζδ ηςκ οθζηχκ ζοζηεοαζίαξ ηαζ ακηζηαηάζηαζδ
ηςκ ζοκεεηζηχκ ιε αζμδζαζπχιεκα (Wu et al, 2002). Σμ ιεβαθφηενμ
πθεμκέηηδιά ημοξ είκαζ δ δοκαηυηδηα ηαηακάθςζήξ ημοξ ιαγί ιε ημ ηνυθζιμ,
πνμζθένμκηαξ

επζπνυζεεηα

ενεπηζηά

ζοζηαηζηά,

αεθηζχκμκηαξ

ηζξ

μνβακμθδπηζηέξ ζδζυηδηεξ ηαζ πνμζθένμκηαξ πνμζηαζία αηυιδ ηαζ υηακ δ
ζοζηεοαζία έπεζ ακμζπεεί. Σέθμξ, πμθφ ζοπκά, μζ πνχηεξ φθεξ βζα ηδκ
παναζηεοή ηςκ εδχδζιςκ ιειανακχκ απμηεθμφκ οπμπνμσυκηα ηαζ απυαθδηα
αζμιδπακζχκ ηνμθίιςκ, επμιέκςξ ιπμνμφιε κα πμφιε πςξ είκαζ μζημκμιζηέξ
ηαζ θζθζηέξ πνμξ ημ πενζαάθθμκ.

4.3 Πξφζζεηεο νπζίεο ησλ εδψδηκσλ κεκβξαλψλ
Με ημκ υνμ πνυζεεηεξ μοζίεξ ή πνυζεεηα, παναηηδνίγμοιε ηζξ μοζίεξ
πμο πνμζηίεεκηαζ ζηζξ εδχδζιεξ ιειανάκεξ ηαζ επζηαθφρεζξ, ιε ζημπυ κα
αεθηζχζμοκ ηα μνβακμθδπηζηά (π.π. πνςζηζηέξ, ανχιαηα, πνυζεεηα βεφζδξ),
πνμζηαηεοηζηά (π.π. ακηζμλεζδςηζηά, ζοκηδνδηζηά) ηαζ δζαηνμθζηά (αζηαιίκεξ
ηαζ ζπκμζημζπεία) παναηηδνζζηζηά ημοξ.
Μεβάθμ εκδζαθένμκ ζοβηεκηνχκμοκ μζ πθαζηζημπμζδηέξ. Οοζίεξ υπςξ
δ βθοηενυθδ, δ ζμναζηυθδ, δ ζμοηνυγδ ηαζ μζ βθοηυθεξ πνμζηίεεκηαζ ζοπκά
βζα κα ηνμπμπμζήζμοκ ηζξ ιδπακζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ ιειανακχκ/επζηαθφρεςκ.
Ζ πνμζεήηδ πθαζηζημπμζδηχκ ζε δζαθφιαηα απυ ηα μπμία πνμηφπημοκ
επζηαθφρεζξ ή ιειανάκεξ, ιεζχκεζ ηδκ εοεναοζηυηδηα ηαζ αολάκεζ ηδκ
εοθοβζζία

ηαζ

ηδκ

εοηαιρία

ημοξ.

Ηδζαίηενα

ζηδκ

πενίπηςζδ

ηςκ

οδνμημθθμεζδχκ (πμθοζαηπανίηεξ ηαζ πνςηεΐκεξ) υπμο, θυβς δζαιμνζαηχκ
δοκάιεςκ (δεζιμί οδνμβυκμο), μζ επζηαθφρεζξ/ιειανάκεξ είκαζ εφενοπηεξ, δ
πνήζδ πθαζηζημπμζδηή πνμζδίδεζ ζηζξ ιειανάκεξ ακημπή ηαζ εθαζηζηυηδηα.
Οζ εδχδζιεξ ιειανάκεξ ηαζ επζηαθφρεζξ

απμηεθμφκ εθανιμβή

εκενβμφξ ζοζηεοαζίαξ, ιζαξ ηαζ είκαζ ζδακζημί θμνείξ ακηζιζηνμαζαηχκ ηαζ
ακηζμλεζδςηζηχκ παναβυκηςκ. Ζ εκζςιάηςζδ ηέημζςκ παναβυκηςκ ζε
επζηαθφρεζξ/ιειανάκεξ έπεζ ςξ απμηέθεζια ιζηνυηενμοξ νοειμφξ δζάποζδξ
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απυ

ημ

αζμπμθοιενέξ

ζημ

πνμσυκ.

Έηζζ

επζηοβπάκμκηαζ

ιεβάθεξ

ζοβηεκηνχζεζξ ηςκ εκενβχκ ζοζηαηζηχκ εηεί υπμο απαζημφκηαζ (Ouattara et
al., 2000; Terta et al., 2006; Kristo et al., 2008). Ακηζιζηνμαζαημί πανάβμκηεξ
πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ είκαζ ηα μνβακζηά μλέα, μζ θαζκυθεξ, ηα έκγοια, μζ
ααηηδνζμζίκεξ, μζ αθημυθεξ ηαζ ηα θζπανά μλέα (Lu et al., 2010; Sayanjali et
al., 2011; Jiang et al., 2011). Βζμεκενβά ζοζηαηζηά, υπςξ ηα αζεένζα έθαζα,
ιπμνμφκ κα πνμζηεεμφκ ζε ιειανάκεξ/επζηαθφρεζξ ηαζ κα επζιδηφκμοκ ηδ
δζάνηεζα γςήξ, κα επζαναδφκμοκ ηδ ιζηνμαζαηή ακάπηολδ ηαζ κα δζαηδνήζμοκ
ηδ ενεπηζηή αλία ηςκ ηνμθίιςκ (Zinoviadou et al., 2009).

4.4 Αληηκηθξνβηαθέο νπζίεο:
4.4.1. Βαζηθέο θαηεγνξίεο αληηκηθξνβηαθψλ νπζηψλ
Πμθθμφξ ακηζιζηνμαζαημφξ πανάβμκηεξ ημοξ ζοκακηάιε ζηδ θφζδ ή
ημοξ απμιμκχκμοιε απυ ιζηνυαζα, θοηά ή αηυια ηαζ γχα.
Οζ ααζζηέξ ηαηδβμνίεξ θοζζηχκ ακηζιζηνμαζαηχκ μοζζχκ είκαζ μζ
ααηηδνζμζίκεξ (ππ. κζζίκδ, καηαιοηίκδ, πεδζμηίκδ), ηα μνβακζηά μλέα (ππ.
μναζηυ, αεκγμσηυ μλφ), ηα έκγοια (ππ. Ζ θοζμγφιδ, δ μπμία δνα ηονίςξ
έκακηζ ηςκ ααηηδνίςκ απμζημδμιχκηαξ ηδκ πεπηζδμβθοηάκδ πμο ανίζηεηαζ
ζημ ηοηηανζηυ ημίπςια ημοξ ηαζ εζζπςνχκηαξ ζημ εζςηενζηυ ημοξ,
πνμηαθχκηαξ ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ ηδκ ηοηηανζηή θφζδ (V. Coma, 2008)), ηα
θοηζηήξ πνμέθεοζδξ ακηζιζηνμαζαηά (εηποθίζιαηα–αζεένζα έθαζα ιπαπανζηχκ,
υπςξ εοιάνζ, νίβακδ ηθπ) ηαζ ηέθμξ ηα θοζζηά ακηζιζηνμαζαηά πμθοιενή (ππ.
Υζημγάκδ).
ημκ πίκαηα 3 πανμοζζάγμκηαζ ηα πνυζεεηα πμο ιπμνμφκ κα
πνδζζιμπμζδεμφκ ςξ ακηζιζηνμαζαημί πανάβμκηεξ ζε οθζηά ζοζηεοαζίαξ.
Πίκαηαξ 3. Λίζηα ηςκ επζηνεπυιεκςκ πνμζεέηςκ ηνμθίιςκ, πμο εα ιπμνμφζακ κα
πνδζζιμπμζδεμφκ ςξ ακηζιζηνμαζαημί πανάβμκηεξ ζε οθζηά ζοζηεοαζίαξ (Suppakul et al., 2003).
GRAS: Generally Recognized As Safe, FA: Food Additives, E: Πνυζεεημ ακαβκςνζζιέκμ απυ ηδκ
Δονςπασηή Έκςζδ.

ΠΡΟΘΔΣΑ
Ομηθφ νμχ
Βελδνηθφ νμχ
Βνπηπινυδξνμπαληζφιε
(BHA)
Βνπηπινυδξνμπαληζφιε
(BHT)

ΑΤΣΡΑΛΗΑ/ΝΔΑ
ΕΖΛΑΝΓΗΑ
260
210
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ΔΤΡΩΠΖ

ΖΠΑ

E260
E210

GRAS
GRAS

320

E320

GRAS

321

E321

GRAS

Καξβαθξφιε
Κηηξάιε
Κηηξηθφ νμχ
p-Κξεδφιε
EDTA
Δζηξαγφιεl (methyl Chavicol)
Αηζαλφιε
Ethyl paraben
Δπγελφιε
Γεξαληφιεl
Ομεηδάζε Γιπθφδεο
Δμηκεζπιελνηεξακίλε
(HTM)
Konjak Γιπθνκαλλάλε
Γαιαθηηθφ νμχ
Lauric acid
Ληλαιφιε
Λπζνδχκε
Μηιηθφ νμχ
Methyl paraben
Ναηακηθίλε
Νζζίκδ
Φσζθνξηθφ νμχ
Πνιπθσζθνξηθά
νξβηθφ Κάιην
Πξνπηνληθφ νμχ
Propyl paraben
Βελδντθφ Νάηξην
νξβηθφ νμχ
Ζιεθηξηθν νμπ
Γηνμείδην ηνπ Θείνπ
Σξηγηθφ νμχ
Σξηηνβάζκηα Σξηηνθηλφλε
(TBHQ)
α-Σεξπηλεφιε
Θπκφιε

330

E330

E1510
E214

1102

270

1150
296
218
235
234
338
202
280
216
212
200
220
334
319

E239
E425
E270

E1150
E296
E218
E235
E234
E338
E452
E202
E280
E216
E212
E200
E236
E220
E334

FA
GRAS
GRAS
FA
FA
GRAS
GRAS
GRAS
GRAS
GRAS
GRAS

GRAS
GRAS
FA
GRAS
GRAS
GRAS
FA
GRAS
GRAS
GRAS
GRAS
GRAS
GRAS
GRAS
GRAS
GRAS
GRAS
GRAS
FA
FA
FA

4.4.2. Νηζίλε
Πμθθά ααηηήνζα πανάβμοκ μοζίεξ πμο ηαηαζηέθθμοκ ή εακαηχκμοκ
ζοββεκζηά είδδ, ή αηυια ηαζ δζαθμνεηζηά ζηεθέπδ ημο ζδίμο είδμοξ. Αοηέξ μζ
μοζίεξ βζα κα λεπςνίγμοκ απυ ηα ακηζαζμηζηά, πμο έπμοκ εονφηενμ θάζια
δνάζδξ, μκμιάγμκηαζ ααηηδνζμζίκεξ (Camilloto et al 2009; Santiago-Silva et
al. 2009). Οζ ααηηδνζμζίκεξ είκαζ πεπηίδζα πμο ζοκηίεεκηαζ απυ νζαμζχιαηα
(Madigan et al., 2005). Ζ ακηζιζηνμαζαηή δνάζδ ηςκ ααηηδνζμζζκχκ βεκζηά
είκαζ ηαθφηενδ ζηα gram εεηζηά ααηηήνζα. Γζα κα έπμοκ ζηακμπμζδηζηή
ακηζιζηνμαζαηή δνάζδ έκακηζ ηαζ ηςκ gram ανκδηζηχκ ααηηδνίςκ, εα πνέπεζ
κα ζοκδοάγμκηαζ ιε άθθεξ ακηζιζηνμαζαηέξ μοζίεξ, υπςξ ημ

EDTA

(Αζεοθεκμδζαιζκμηεηναμλζηυ μλφ), ή ιε άθθα ακηζιζηνμαζαηά ειπυδζα (ιέεμδμξ
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ηςκ πμθθαπθχκ ειπμδίςκ). Δπίζδξ, μζ ααηηδνζμζίκεξ εα ιπμνμφζακ κα
δνάζμοκ ζοκενβαηζηά ιε παθζέξ ή κέεξ ιεευδμοξ ιείςζδξ ημο ιζηνμαζαημφ
πθδεοζιμφ, υπςξ είκαζ βζα πανάδεζβια δ οδνμζηαηζηή πίεζδ (HHP) (Jofre, et
al., 2008). Σέθμξ, μζ ααηηδνζμζίκεξ έπμοκ εβηνζεεί απυ ημ FDA (Food and
Drug Administration, US) ηαζ απυ ηδκ EFSA (European Food Safety Authority)
βζα πνήζδ ςξ ζοκηδνδηζηά ηνμθίιςκ. Δίκαζ ιδ ημλζηέξ, ζηαεενέξ ζηδ
εενιυηδηα, δζαεέζζιεξ ζημ ειπυνζμ ηαζ πνδζζιμπμζμφκηαζ ήδδ ζημκ ημιέα ηςκ
ηνμθίιςκ, αθμφ έπμοκ ιεβάθμ θάζια ακηζιζηνμαζαηήξ δνάζδξ.
Ζ ληζίλε (E234) είκαζ δ πζμ ημζκή ααηηδνζμζίκδ. Ακήηεζ ζηδκ ηαηδβμνία
ηςκ GRAS (Generally Recognized As Safe) ακηζιζηνμαζαηχκ ηαζ δμηζιάγεηαζ
βζα πμθθέξ εθανιμβέξ. Βαζζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ είκαζ δ εενιζηή
ζηαεενυηδηα ηαζ δ αολδιέκδ δναζηζηυηδηα ηαζ δζαθοηυηδηα ζε παιδθά pH
(Kristo et al. 2008). Ο ηνυπμξ δνάζδξ ηδξ κζζίκδξ πενζθαιαάκεζ ημκ
ζπδιαηζζιυ πυνςκ ζηζξ ιειανάκεξ ηςκ ηοηηάνςκ, ιέζς αθθδθεπίδναζδξ ιε
ημ

θζπίδζμ

ΗΗ,

ημ

μπμίμ

απμηεθεί

πνυδνμιμ

ζηδ

αζμζφκεεζδ

ηδξ

πεπηζδμβθοηάκδξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα δ κζζίκδ ακαζηέθθεζ έκημκα ηδκ ακάπηολδ
ιεβάθδξ πμζηζθίαξ εεηζηχκ ηαηά Gram ααηηδνίςκ, ηαζ πνδζζιμπμζείηαζ ςξ
ζοκηδνδηζηυ ζηδκ αζμιδπακία ηνμθίιςκ (EC (European Comission), 1995;
FSIS (Food Safety and Inspection Services), 2002; Madigan et al., 2005).
Δπζπθέμκ αλίγεζ κα ακαθενεεί πςξ δ κζζίκδ δεκ ακαζηέθθεζ ιυκμ ηδκ
ακάπηολδ ηςκ αθθμζςβυκςκ ιζηνμμνβακζζιχκ, αθθά ηαζ ηδκ ακάπηολδ ηςκ
παεμβυκςκ υπςξ είκαζ δ Listeria ηαζ δ Salmonella πμο ιπμνμφκ κα
πνμηαθέζμοκ ζμαανέξ αθάαεξ ζηδκ οβεία ηςκ ηαηακαθςηχκ (αθ. πίκαηα 4)
(Neetoo et al., 2007; Jofre et al., 2008; Ye et al., 2008). φιθςκα ιε ηδκ
αζαθζμβναθία, δ ζοβηέκηνςζδ κζζίκδξ πμο ιπμνεί κα εκζςιαηςεεί ζε
δζάθοια εδχδζιςκ ιειανακχκ ηαζ επζηαθφρεςκ, ηοιαίκεηαζ απυ 500 έςξ
18000 IU/mL (Millette et al., 2007; Gadang et al., 2008; Martins et al., 2010).
Tέθμξ, ζφιθςκα ιε ηδκ EFSA (European Food Safety Authority), δ απμδεηηή
διενήζζα πνυζθδρδ κζζίκδξ (Acceptable Daily Intake (ADI)) είκαζ 0.13 mg
κζζίκδξ/kg (Βάνμξ ζχιαημξ). ηδκ πενίπηςζδ ηςκ εδχδζιςκ ιειανακχκ, δ
κζζίκδ εκζςιαηχκεηαζ ζηζξ ιειανάκεξ ηαζ υπζ απεοεείαξ ζημ ηνυθζιμ,
επμιέκςξ δ ζοβηέκηνςζδ πμο ιεηακαζηεφεζ ζημ ηνυθζιμ είκαζ ιζηνή ηαζ δεκ
οπενααίκεζ ηα επζηνεπηά υνζα.
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Πίκαηαξ 4. οβηεκηνςηζηυξ πίκαηαξ ιεθεηχκ βζα ηδ κζζίκδ, ςξ ακηζιζηνμαζαηή μοζία, ζε δζάθμνα πνμσυκηα.

Βηνπνιπκεξέο

Αληηκηθξνβηαθή
Οπζία

Πξντφλ

Μηθξννξγαληζκφο

Απνηειέζκαηα

Μειανάκεξ
Αθβζκζηχκ 3% w/v

Νζζίκδ 500 ηαζ
1000IU/mL

Βμδζκυ ηνέαξ

S. aureus

Μείςζδ ημο S. aureus απυ 0.9-1.9 log CFU/cm

L. monocytogenes

ημοξ 10 C , ζηα δείβιαηα ιε κζζίκδ 2000 IU /mL
παναηδνήεδηε ιείςζδ 3.9 log CFU/ (ειαμθζαζιέκμ
δείβια ιε 5*102 CFU/cm2 L. monocytogenes), ηαζ
2
5
ιείςζδ 0.7 log CFU/cm (ειαμθζαζιέκμ δείβια ιε 5*10
2
CFU/cm L. monocytogenes). ηα δείβιαηα ιε κζζίκδ
500 IU /mL παναηδνήεδηε ακηίζημζπα ιείςζδ 1.7 ηαζ 0.8
log CFU/cm2.

Neetoo et al.
2007

L. monocytogenes

10δ Μένα: · ε εενιμηναζία δςιαηίμο: CH (7.0 log
CFU/cm2)>CH+SB>CH+Nisin>CH+SD>CH+PS>CH+SL
·ημοξ 4°C: CH (6.5 log CFU/cm2)> CH+SL (2.0 log
CFU/cm2)

Ye et al. 2008

Βηβιηνγξαθία

2

Millette et al.
2007

μ

Μειανάκεξ LDPE
(Ρδηίκεξ
πμθοαζεοθεκίμο
παιδθήξ
ποηκυηδηαξ)

Νζζίκδ (500 and 2000
IU/mL)

Υζημγάκδ 2% w/v
ηαζ HPMC 3% w/v

Νζζίκδ (500 IU/cm ),
Γαθαηηζηυ Νάηνζμ
(0.01g/cm2), Γζμλζηυ
Νάηνζμ (0.0025
g/cm2), μναζηυ Κάθζμ
(0.003g/cm2),
Βεκγμσηυ Νάηνζμ
2
(0.001g/cm )

Καπκζζηυξ
ζμθμιυξ

2

Υμζνζκή
ιπνζγυθα

ζηνχια
πμθοπνμποθεκίμο

αηαζίκδ K (2000
2
AU/cm ), Δκηενμζίκδ
A ηαζ B (2000
AU/cm2), Νζζίκδ (200
AU/cm2), Γαθαηηζηυ
Κάθζμ (10.8g/100g
(1.8% w/w) γαιπυκ)
ηαζ 200 AU/g
Νζζίκδ+1.8%Γαθαηηζηυ
Κάθζμ+Απζμκζζιέκμ
κενυ

Εαιπυκ

Salmonella spp

ημοξ 6μC ηαζ ιεηά απυ 30 διένεξ ζοκηήνδζδξ ημο
πνμσυκημξ, παναηδνήεδηε ιείςζδ ηδξ Salmonella spp
ηαηά 1.5 log CFU/g

Όζμ αολάκεζ δ ζοβηέκηνςζδ ηδξ κζζίκδξ ηαζ ημο EDTA,
αολάκεζ ηαζ μ πνυκμξ ημο πνμσυκημξ. Δπζπθέμκ υηακ
πνδζζιμπμζμφκηαζ ιαγί έπμοιε ηαθφηενμ απμηέθεζια

Economou et
al. 2009

6δ ιένα: Μάνηοναξ (8.10 log CFU/g)>Δδχδζιεξ
Μειανάκεξ (7.62 log CFU/g)> Κακέθθα (5.27 log
CFU/g)> Νζζίκδ+EDTA (7.46 log CFU/g)>
Νίζζκδ+Κακέθθα+EDTA (5.12 log CFU/g)

Lu et al. 2010

LDPE (Ρδηίκεξ
πμθοαζεοθεκίμο
παιδθήξ
ποηκυηδηαξ)/PA
(πμθοαιίδδ)/LDPE

Νζζίκδ (500, 1500 IU
/mL) , EDTA (10, 50
mM)

Νςπυ
ημηυπμοθμ

Μεζυθζθα
Βαηηήνζα,
Pseudomonas sp.,
Brochothrix
thermosphacta,
Γαθαηηζηά
Βαηηήνζα,
Enterobacteriaceae

ιειανάκεξ
αθβζκζηχκ αζαέζηζμ

Νζζίκδ (2000 IU/mL),
EDTA (150 ιg/mL) ηαζ
ηακέθθα (10ιg/mL)

Φζθέηα
Φανζμφ

ΟΜΥ (Οθζηή
Μζηνμαζαηή
Υθςνίδα)

ιειανάκεξ απυ
ηαπζυηα
(ιειανάκεξ
αιφθμο)

Νζζίκδ 3000 IU /mL

Θνεπηζηά
Τπμζηνχιαηα

Listeria innocua

29

ιείςζδ 5.0 log CFU/g

Jofre et al.
2008

Basch et al.
2012

4.5. Δμέιημε ηεο ελεξγνχ θαη έμππλεο ζπζθεπαζίαο ζηελ δηεζλή αγνξά
Σα εκενβά ηαζ ηα έλοπκα οθζηά ζοζηεοαζίαξ, ηαεχξ ηαζ μζ
ακηζιζηνμαζαηέξ ιειανάκεξ, εθανιυζηδηακ βζα πνχηδ θμνά ζηδκ αβμνά ηδξ
Ηαπςκίαξ ζηα ιέζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 70, εκχ ηαηάθενακ κα ηνααήλμοκ ηδκ
πνμζμπή ηδξ Δονςπασηήξ ηαζ Αιενζηάκζηδξ αβμνάξ ζηα ιέζα ηδξ δεηαεηίαξ
ημο 90 (Dainelli et al., 2008).
Σμ 2002, δ αλία ηδξ παβηυζιζαξ αβμνάξ ήηακ πενίπμο 1,4 εηαη $, υπμο
ημ 80% ακηζπνμζςπεουηακ απυ δεζιεοηέξ μλοβυκμο (oxygen scavengers)
ηαζ δεζιεοηέξ οβναζίαξ (moisture absorbers) (40% ημ ηάεε έκα). Ζ ηφνζα
εθανιμβή ημοξ ήηακ ζημκ ημιέα ηςκ μπηζηχκ ζοζηεοχκ, δθεηηνμκζηχκ
ενβαθείςκ,

ζαηνζηχκ

ηαζ

θανιαηεοηζηχκ

παναζηεοαζιάηςκ

ηθπ.

Ζ

ζοζηεοαζία ηαζ εζδζηά δ ζοζηεοαζία ηνμθίιςκ, ακηζπνμζχπεοε έκα πμθφ
ιζηνυ ημιιάηζ ηδξ αβμνάξ ηα πνυκζα εηείκα ηαζ ιπμνμφιε κα πμφιε πςξ
πενζμνίγμκηακ

ηονίςξ

ζηδκ

Ηαπςκζηή

αβμνά.

Πανυθα

αοηά

υιςξ,

απμδείπεδηε υηζ δ αβμνά ηδξ ζοζηεοαζίαξ ηνμθίιςκ ήηακ ιζα πμθφ βνήβμνα
ακαπηοζζυιεκδ

αβμνά.

Αοηυ

ζοκέαδ

βζαηί

αολήεδηε

δ

γήηδζδ

ζοζηεοαζιέκςκ πνμσυκηςκ, πμο ζοκδοάγμοκ αζθάθεζα ηαζ πμζυηδηα, απυ
ημοξ ηαηακαθςηέξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα ελ’ αζηίαξ ηςκ βνήβμνςκ νοειχκ γςήξ,
μζ ηαηακαθςηέξ ηαηακαθχκμοκ πενζζζυηενα έημζια πνμξ ηαηακάθςζδ
πνμσυκηα. Αοηυ θμζπυκ μδήβδζε ηδκ αβμνά ζηδ πνήζδ ζοζηεοαζζχκ πμο
ζοκδοάγμοκ ηδκ ηνμπμπμζδιέκδ αηιυζθαζνα ιε ηδκ εκενβυ ή ηδκ έλοπκδ
ζοζηεοαζία. (Restuccia et al., 2010).
Σμ 1,4 εηαη. δμθ. ηδξ αλίαξ ηδξ αβμνάξ ημ 2002 είπε πνμαθεθεεί υηζ εα
πζάζεζ ιζα ηζιή ιεηαλφ ηςκ 2,6 ηαζ 3,7 εηαη. δμθ. ημ 2007, πάνδ ζηδκ
ακάπηολδ ηςκ ειθζαθςιέκςκ ποιχκ θνμφηςκ ηαεχξ ηαζ ηδκ ακάπηολδ ηδξ
ΜΑΡ ζηα κςπά ηνέαηα, ηα έημζια βεφιαηα, ηα θνέζηα γοιανζηά ηθπ. Έηζζ
θμζπυκ μζ ανζειμί έδεζπκακ υηζ μζ πςθήζεζξ ηςκ δεζιεοηχκ μλοβυκμο εα
θηάζμοκ ημ 2007 ζηδκ Δονχπδ ηζξ 5,7 δζζ. ιμκάδεξ (έκακηζ ηςκ 0,3 δζζ. Σμ
2001) ηαζ ηζξ 4,5 δζζ. ιμκάδεξ ζηδξ ΖΠΑ (έκακηζ ηςκ 0,5 δζζ. ιμκάδςκ ημ
2001). Πανυθμ πμο δ ηζιή εεςνμφκηακ έκα απυ ηα ααζζηά ειπυδζα
εθανιμβήξ ημ 2002, πενίπμο ημ 80% ηςκ εηαζνζχκ πίζηεοακ πςξ δ ηεπκζηή
πνυμδμξ εα ιεζχζεζ ημ ηυζημξ ιέπνζ ημ 2005 ηαζ εα ηάκεζ πζμ πνμζζηή ηδκ
πνήζδ ηςκ oxygen scavengers (Dainelli et al., 2008).

ηδκ πναβιαηζηυηδηα, αοηέξ μζ αζζζυδμλεξ πνμαθέρεζξ επζηεφπεδηακ
ιυκμ εκ ιένεζ. Συζμ δ Δονχπδ υζμ ηαζ μζ ΖΠΑ δεκ πανμοζίαζακ ηδκ
ακαιεκυιεκδ ακάπηολδ, εκχ δ Ηαπςκία πανμοζίαζε ιζα ζηαεενή αφλδζδ,
ζφιθςκα πάκηα ιε ηα πνμδβμφιεκα πνυκζα, ηάηζ πμο ιαξ δείπκεζ ηαζ δ εζηυκα
2.

ηδκ εζηυκα 2, πανμοζζάγεηαζ δ δζαθμνεηζηή ακάπηολδ ηδξ εκενβμφξ

ζοζηεοαζίαξ, απυ ημ 2001 έςξ ημ 2010, ζε Ηαπςκία, ΖΠΑ, Δονχπδ, ηαζ
αθέπμοιε πςξ δ Ηαπςκία έπεζ ημκ ιεβαθφηενμ νοειυ ακάπηολδξ, εκχ
αημθμοεμφκ μζ ΖΠΑ ηαζ δ Δονχπδ ιε πμθφ ιζηνυηενμ νοειυ.
Δζηυκα 2. Πανμοζίαζδ ηςκ παβημζιίςκ αβμνχκ βζα ηδκ εκενβυ ζοζηεοαζία, απυ ημ 2001 έςξ ημ 2010
(Restuccia et al., 2010)

2001

2005

2010

Αοηυ μθείθεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ μζ επζπεζνήζεζξ δζζηάγμοκ κα
επεκδφζμοκ ζε αοηυ ημ κέμ είδμξ ζοζηεοαζίαξ. Τπάνπμοκ πέκηε ααζζημί
θυβμζ πμο εα ιπμνμφζακ κα ελδβήζμοκ ιζα ηέημζα ζοιπενζθμνά. Πνχημξ ηαζ
ηφνζμξ θυβμξ είκαζ ημ ηυζημξ. μζ ζοζηεοαζίεξ αοηέξ είκαζ ελαζνεηζηά
ελεζδζηεοιέκεξ ηαζ πμθφ ζοπκά πενζέπμοκ πμθφ ελεθζβιέκεξ ηεπκμθμβίεξ. Αοηά
θμζπυκ ηα εκενβά ηαζ έλοπκα οθζηά ακηζπνμζςπεφμοκ ημ 50-100% ημο
ζοκμθζημφ ηυζημοξ ηδξ ζοζηεοαζίαξ. Έηζζ, αοηέξ μζ ζοζηεοαζίεξ δεκ είκαζ
πνμζζηέξ βζα ηζξ αζμιδπακίεξ, βζα ηζξ μπμίεξ, ημ ηυζημξ ζοζηεοαζίαξ, ιε ημ
γυνζ πνέπεζ κα λεπενκά ημ 10% ημο ζοκμθζημφ ηυζημοξ ημο πνμσυκημξ
(Dainelli et al., 2008). Μεθέηδ πμο πναβιαημπμζήεδηε απυ ηδκ PIRA
international, έδεζλε υηζ έκαξ άθθμξ θυβμξ πμο ειπμδίγεζ ηδκ είζμδμ ηςκ κέςκ
πνμσυκηςκ ζοζηεοαζίαξ ζηδκ αβμνά είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ ηα ήδδ οπάνπμκηα
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οθζηά εεςνμφκηαζ άηνςξ ζηακμπμζδηζηά, ηυζμ απυ ηδκ αζμιδπακία, υζμ ηαζ
απυ ημοξ ηαηακαθςηέξ. Δπζπθέμκ μζ επζπεζνήζεζξ εεςνμφκ πενζμνζζηζηυ
πανάβμκηα

βζα

ηδκ

εθανιμβή

ηςκ

κέςκ

ζοζηεοαζζχκ,

ηδκ

ζοπκά

αιθζζαδημφιεκδ απμηεθεζιαηζηυηδηα ημοξ. Γεκζηά δ εκενβυξ ηαζ δ έλοπκδ
ζοζηεοαζία θαίκμκηαζ κα είκαζ πμθφ απμηεθεζιαηζηέξ ζηα ηεζη πμο βίκμκηαζ in
vitro, αθθά θζβυηενμ απμηεθεζιαηζηέξ υηακ εθανιυγμκηαζ ζε πναβιαηζηά
ηνυθζια. Δπίζδξ, πενζμνζζηζηυξ πανάβμκηαξ βζα ηδκ εθανιμβή ηςκ κέςκ
ζοζηεοαζζχκ είκαζ δ έθθεζρδ λεηάεανδξ κμιμεεζίαξ (Dainelli et al., 2008;
Restuccia et al., 2010, Lee et al., 2014). Σέθμξ, δ απμδμπή ηςκ ηαηακαθςηχκ
είκαζ έκα αηυια ηαεμνζζηζηυξ πανάβμκηαξ. οπκά μζ ηαηακαθςηέξ δεκ
ακηζθαιαάκμκηαζ ημ υθεθμξ πμο ιπμνεί κα ημοξ πνμζθένεζ δ εκενβή ηαζ δ
έλοπκδ ζοζηεοαζία. Δπίζδξ πμθφ ζοπκά πζζηεφμοκ υηζ ηα πνμσυκηα πμο
έπμοκ ιζηνή δζάνηεζα γςήξ είκαζ ηαζ πζμ θνέζηα. Έηζζ θμζπυκ δ ζδέα υηζ δ
πνήζδ ηςκ δεζιεοηχκ μλοβυκμο εα αολήζεζ ηδκ δζάνηεζα γςήξ ημο πνμσυκημξ,
ιπμνεί κα ημοξ θαίκεηαζ αμθζηή ζε ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ, υπζ υιςξ εθηοζηζηή.
Δπίζδξ, δ πνμκμεενιμηναζζαημί δείηηεξ (TTI) μζ μπμίμζ πανέπμοκ ανηεηά
αηνζαείξ πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε ηδκ πναβιαηζηή θνεζηάδα ηςκ ηνμθίιςκ, ή
ζπεηζηά ιε ηδκ

ηήνδζδ ηςκ εενιμηναζζχκ ηδξ ροηηζηήξ αθοζίδαξ, δεκ

εεςνμφκηαζ απυ ημοξ θζακέιπμνμοξ ηαθυ ηίκδηνμ βζα ηδκ παναηίκδζδ ηςκ
ηαηακαθςηχκ κα αβμνάζμοκ πνμσυκηα ιε εκενβή ηαζ έλοπκδ ζοζηεοαζία
(Dainelli et al., 2008; Restuccia et al., 2010, Lee et al., 2014).

4.6. Ννκνζεζία
Ζ εκενβυξ ηαζ δ έλοπκδ ζοζηεοαζία εθανιυγμκηαζ ήδδ ζε Αοζηναθία
ηαζ Αιενζηή, υιςξ ζηδκ Δονχπδ θυβς ηςκ πζμ αοζηδνχκ κυιςκ δεκ είκαζ
ηυζμ δζαδεδμιέκδ.
Γζα κα οπάνπεζ έκα πνμσυκ ζηδκ εονςπασηή αβμνά εα πνέπεζ κα είκαζ
πθήνςξ ζοιιμνθςιέκμ ιε ημοξ κυιμοξ. ηδκ πενίπηςζδ ηςκ ζοζηεοαζζχκ
ηνμθίιςκ

εα

πνέπεζ

κα

ηδνμφκηαζ

αοηά

πμο

θέεζ

μ

θαλνληζκφο

(EC)1935/2004 βζα ηα οθζηά πμο ένπμκηαζ ζε επαθή ιε ηα ηνυθζια. Κάης απυ
αοηυκ ημκ κυιμ οπάνπμοκ ηαζ ηάπμζεξ άθθεξ μδδβίεξ, πζμ ζοβηεηνζιέκεξ,
υπςξ είκαζ δ 2002/72/EC, πμο αθμνμφκ ηα πθαζηζηά οθζηά πμο ένπμκηαζ ζε
επαθή ιε ηα ηνυθζια. Όιςξ πμθθέξ εκενβέξ ηαζ έλοπκεξ ζοζηεοαζίεξ
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απμηεθμφκηαζ ηαζ απυ άθθα οθζηά, πένα απυ ημ πθαζηζηυ, πμο δεκ ηα
ηαθφπηεζ μ ηακμκζζιυξ 2002/72/EC. Αοηά ηα οθζηά εα πνέπεζ κα ηδνμφκ ημοξ
ηακμκζζιμφξ πμο έπεζ δ ηάεε πχνα.
Σμ άξζξν 1 ημο ηακμκζζιμφ (EC) 1935/2004 ακαθένεζ πςξ ζημπυξ
ημο κυιμο είκαζ κα ελαζθαθίζεζ έκα ορδθυ επίπεδμ πνμζηαζίαξ ηδξ
ακενχπζκδξ οβείαξ ηαεχξ ηαζ ηςκ ακενχπζκςκ ζοιθενυκηςκ χζηε μ
ηακμκζζιυξ κα εθανιυγεηαζ ζε υθα ηα οθζηά ζοζηεοαζίαξ πμο ένπμκηαζ ζε
επαθή ιε ηα ηνυθζια
Σμ άξζξν 3 ημο ζπεηζημφ ηακμκζζιμφ (EC) 1935/2004, ημκίγεζ πςξ ηα
οθζηά πμο ένπμκηαζ ζε επαθή ιε ηνυθζια δεκ εα πνέπεζ κα ιεηαθένμοκ ζηα
ηνυθζια ζοζηαηζηά ηα μπμία ιπμνμφκ κα εέζμοκ ζε ηίκδοκμ ηδκ ακενχπζκδ
γςή, κα ηνμπμπμζήζμοκ ηδκ ζφζηαζδ ημο ηνμθίιμο ηαζ κα αθθμζχζμοκ ηα
μνβακμθδπηζηά παναηηδνζζηζηά ημο.
Δπίζδξ πνμηεζιέκμο δ εκενβή ζοζηεοαζία κα είκαζ αζθαθήξ εα πνέπεζ
ζφιθςκα ιε ημ άξζξν 4 ημο ηακμκζζιμφ, δ επζζήιακζδ, δ δζαθήιζζδ ηαζ δ
πανμοζίαζδ ηδξ ζοζηεοαζίαξ κα ιδκ παναπθακά ημκ ηαηακαθςηή. Πζμ
ζοβηεηνζιέκα, δ εκενβυξ ζοζηεοαζία ιπμνεί κα επζθένεζ ηάπμζα αθθαβή ζηδκ
ζφζηαζδ ή ζηα μνβακμθδπηζηά παναηηδνζζηζηά ημο πνμσυκημξ ανηεί αέααζα κα
ιδκ πανααζάγμκηαζ ηα υνζα πμο πνμαθέπεζ δ κμιμεεζία. Σα εκενβά οθζηά δεκ
εα πνέπεζ κα επζθένμοκ αθθαβέξ ζηδκ ζφζηαζδ ή ηα μνβακμθδπηζηά
παναηηδνζζηζηά

ηςκ

ηνμθίιςκ,

ζοβηαθφπημκηαξ

βζα

πανάδεζβια

ηδκ

αθθμίςζδ ηςκ ηνμθίιςκ. Αοηυ είκαζ ηάηζ πμο μδδβεί ζηδκ παναπθάκδζδ ημο
ηαηακαθςηή εκχ ηαοηυπνμκα εέηεζ ζε ηίκδοκμ ηαζ ηδ γςή ημο. Δπίζδξ, εα
πνέπεζ κα έπεζ ηαηάθθδθδ ζήιακζδ πμο κα επζηνέπεζ ηδκ ηαοημπμίδζδ ηςκ ιδ
ανχζζιςκ ιενχκ ηαζ ηαοηυπνμκα κα δείπκεζ ακ ηα οθζηά είκαζ εκενβά ηαζ/ή
κμήιμκα. Δπζπθέμκ, εα πνέπεζ κα έπεζ ηδκ ηαηάθθδθδ ζήιακζδ έηζζ χζηε κα
βίκεηαζ πάκηα ζςζηή πνήζδ απυ ημοξ ηαηακαθςηέξ. Γεκ εα πνέπεζ κα ηίεεηαζ
ζε ηίκδοκμ δ οβεία ηςκ ηαηακαθςηχκ απυ πδιζηέξ μοζίεξ πμο οπάνπμοκ
ζηδκ ζοζηεοαζία ηαζ πμο εκδεπμιέκςξ κα ιπμνμφκ κα ιεηακαζηεφζμοκ ζημ
ηνυθζιμ ηαζ ηέθμξ, εα πνέπεζ κα είκαζ απμηεθεζιαηζηή υζμκ αθμνά ηδκ
ακηζιζηνμαζαηή δνάζδ ηαζ ηδκ ζηακυηδηα ηδξ κα πανέπεζ αλζυπζζηεξ
πθδνμθμνίεξ ζημκ ηαηακαθςηή (Dainelli et al., 2008; Restuccia et al., 2010).
φιθςκα ιε ημ άξζξν 15 ημο ηακμκζζιμφ, μ ηαηακαθςηήξ ηαζ αοημί
πμο ζοζηεοάγμοκ ηα ηνυθζια, εα πνέπεζ κα είκαζ ηαθά εκδιενςιέκμζ ζπεηζηά
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ιε ημ πχξ κα πνδζζιμπμζμφκ ηα εκενβά ηαζ κμήιμκα οθζηά. Δπίζδξ δ
ζοζηεοαζία εα πνέπεζ κα έπεζ ηαηάθθδθδ ζήιακζδ βζα ημ ημιιάηζ πμο αθμνά
ηδκ ζπκδθαζζιυηδηα ηαζ θοζζηά βζα βίκεηαζ αζθαθήξ πνήζδ απυ ημοξ
ηαηακαθςηέξ.
Σέθμξ ζφιθςκα ιε ημ άξζξν 17, υθα ηα οθζηά ηαζ ηα ελανηήιαηα εα
πνέπεζ κα έπμοκ εζδζηή ζήιακζδ πνμηεζιέκμο κα ιπμνεί κα επζηεοπεεί δ
ζπκδθαζζιυηδηα (Dainelli et al., 2008; Restuccia et al., 2010).
Κανονιζμόρ 450/2009/EC:
Οζ βεκζηέξ απαζηήζεζξ πμο μνίγμκηαζ απυ ημκ ηακμκζζιυ (EC)
1935/2004, βζα αζθαθή πνήζδ ηδξ εκενβμφξ ηαζ έλοπκδξ ζοζηεοαζίαξ, έπμοκ
πθέμκ εκζςιαηςεεί ζημκ ηακμκζζιυ 450/2009/EC. Ο κέμξ ηακμκζζιυξ
εεζπίγεζ κέεξ απαζηήζεζξ βζα ηα οθζηά ηςκ ζοζηεοαζζχκ πμο πνμμνίγμκηαζ κα
ένεμοκ ζε επαθή ιε ηα ηνυθζια. Ακαθένεηαζ ζηα οθζηά ηδξ εκενβήξ ηαζ ηδξ
έλοπκδξ ζοζηεοαζίαξ είηε είκαζ ηαηεοεείακ εκζςιαηςιέκα πάκς ζηδκ
ζοζηεοαζία ημο ηνμθίιμο, (ππ ηαζκίεξ/θζθι πμο απμννμθμφκ μλοβυκμ) είηε
ειπενζέπμκηαζ ζε λεπςνζζημφξ πενζέηηεξ (δεζιεοηέξ μλοβυκμο ζε ιζηνέξ
ζαημοθέξ). Δπζπθέμκ, ηα οθζηά ιπμνμφκ κα απμηεθμφκηαζ απυ έκα ή
πενζζζυηενα είδδ οθζηχκ υπςξ είκαζ ημ πθαζηζηυ, ημ πανηί ηαζ μζ επζζηνχζεζξ
απυ αενκίηζα. ε ακηίεεζδ ιε ηδ εκενβή ζοζηεοαζία, δ έλοπκδ ζοζηεοαζία
δεκ εα πνέπεζ ζε ηαιία πενίπηςζδ κα απεθεοεενχκεζ πδιζηέξ μοζίεξ ζημ
ζοζηεοαζιέκμ ηνυθζιμ. Σα ενβαθεία ηδξ έλοπκδξ ζοζηεοαζίαξ ιπμνμφκ κα
ημπμεεηδεμφκ ζηδκ ελςηενζηή επζθάκεζα ηδξ ζοζηεοαζίαξ ή κα δζαπςνίγεηαζ
απυ ημ ηνυθζιμ απυ δζαπςνζζηζηυ θνάβια (functional barrier). Ζ θίζηα ηςκ
εβηεηνζιέκςκ μοζζχκ πμο ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ζηδκ εκενβή ηαζ
έλοπκδ ζοζηεοαζία, εα πνέπεζ κα δζαιμνθςεεί ζφιθςκα ιε ηδκ Δονςπασηή
Aνπή Aζθάθεζαξ Tνμθίιςκ (EFSA), δ μπμία έπεζ εθέβλεζ ηδκ ηάεε μοζία. Ζ
EFSA επζηεκηνχκεηαζ ηονίςξ ζε ηνεζξ ηζκδφκμοξ, πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ
ιεηακάζηεοζδ μοζζχκ απυ ηδ ζοζηεοαζία ζηα ηνυθζια, ηζξ ημλζημθμβζηέξ
ζδζυηδηεξ ηςκ μοζζχκ ηαζ ηδκ ιεηακάζηεοζδ μοζζχκ πμο πνμηφπημοκ έπεζηα
απυ απμζημδυιδζδ ηςκ μοζζχκ ηδξ έλοπκδξ ηαζ εκενβμφξ ζοζηεοαζίαξ.
Δπζπθέμκ βζα ηδκ πνήζδ ηάπμζαξ μοζίαξ εα πνέπεζ πάκηα κα
οπάνπμοκ δζηαζμθμβδηζηά έββναθα, ηα μπμία εα απμδεζηκφμοκ υηζ ηα ζημζπεία
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ηδξ έλοπκδξ ζοζηεοαζίαξ είκαζ ζςζηά ηαζ πςξ δ εκενβυξ ζοζηεοαζία έπεζ ημ
επζδζςηυιεκμ απμηέθεζια ζηα ηνυθζια πμο έπμοκ ζοζηεοαζηεί.
Σμ Νμέιανζμ ημο 2011 δ Δονςπασηή Έκςζδ ελέδςζε έκα Οδδβυ, πμο
δζεοηνζκίγεζ πμζα οθζηά ηαζ ηεπκμθμβίεξ ειπίπημοκ ή δεκ ειπίπημοκ ζημκ
Κακμκζζιυ 450/2009 ηαζ πανέπεζ ζημζπεία βζα ηζξ δζαδζηαζίεξ έβηνζζδξ,
δίκμκηαξ

ζοβηεηνζιέκα

παναδείβιαηα

εθανιμβχκ

(υπςξ

ζοζηήιαηα

απεθεοεένςζδξ μοζζχκ, πνμζνμθδηέξ ηαζ πνμκμεενιμηναζζαημί δείηηεξ).

Εικόνα 3. Εςπωπαϊκή νομοθεζία για ηα ςλικά πος έπσονηαι ζε επαθή με ηα ηπόθιμα (Dainelli, et al, 2008)

4.7. Ζ ζηάζε ησλ θαηαλαισηψλ απέλαληη ζηελ ελεξγφ θαη έμππλε
ζπζθεπαζία
Γζα κα ιπμνέζεζ κα εθανιμζηεί ιζα κέα ζοζηεοαζία ζημκ ημιέα ηςκ
ηνμθίιςκ εα πνέπεζ πνχηα ηα ελεηάζμοιε ηδκ ζηάζδ ηςκ ηαηακαθςηχκ. Ζ
απμδμπή ηςκ ηαηακαθςηχκ είκαζ γςηζηήξ ζδιαζίαξ βζα ηδκ επζηοπία ημο
πνμσυκημξ (Han et al., 2005).
Οζ πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ ηδκ ζηάζδ ηςκ ηαηακαθςηχκ απέκακηζ
ζηζξ κέεξ ζοζηεοαζίεξ ιπμνεί κα είκαζ είηε ροπμθμβζημί είηε θεζημονβζημί. ημοξ
θεζημονβζημφξ παίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ βζα ημκ ηαηακαθςηή, μ ηνυπμξ πνήζδξ
ημο πνμσυκημξ, δ αλία πμο ημο πανέπεζ ηαζ μζ ηίκδοκμζ, πμο ιπμνεί κα
πνμηαθέζμοκ ηάπμζμ πνυαθδια ζηδκ οβεία ημο ηαηά ηδκ πνήζδ ημο
πνμσυκημξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα δ πνήζδ ηαζ δ αλία ημο πνμσυκημξ ζοκδέμκηαζ
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άιεζα ιε ημ υθεθμξ ηαζ ημ ηυζημξ ημο ηαζκμηυιμο πνμσυκημξ. Όζμ αθμνά
ημοξ ροπμθμβζημφξ πανάβμκηεξ, έπμοκ ηονίςξ κα ηάκμοκ ιε ημ υηζ μζ
ηαηακαθςηέξ πνμηζιμφκ πζμ παναδμζζαηά πνμσυκηα, ηα μπμία ηαζ βκςνίγμοκ
ηαθφηενα (Van Wezemael et al., 2011). Με άθθα θυβζα ιπμνμφιε κα πμφιε
πςξ δ θμαία βζα ημ ηαζκμφνβζμ είκαζ έκα απυ ηα ιεβαθφηενα ειπυδζα πμο
ηαθμφκηαζ κα πνμζπενάζμοκ υθεξ μζ αζμιδπακίεξ (de Jong et al., 2006; van
Wezemael et al., 2011).
Γζα κα απμδεπεεί έκαξ ηαηακαθςηήξ έκα κέμ πνμσυκ, εα πνέπεζ
μπςζδήπμηε κα ημκ ηάκμοιε κα ακηζθδθεεί ημ υθεθμξ πμο εα ηενδίζεζ
ηαηακαθχκμκηαξ ημ (ππ ιεβαθφηενδ δζάνηεζα γςήξ, ηαθφηενα μνβακμθδπηζηά
παναηηδνζζηζηά υπςξ είκαζ ημ άνςια δ βεφζδ ηθπ, ιζηνμαζαηή ζηαεενυηδηα
ηθπ) ηαζ κα ημκ πείζμοιε υηζ δεκ δζαηνέπεζ ηάπμζμ ηίκδοκμ δ οβεία ημο (Frewer
et al., 1997; Frewer et al., 2003). Γζα κα ημ πεηφπμοιε αοηυ, εα πνέπεζ κα βίκεζ
ζςζηή εκδιένςζδ ηςκ ηαηακαθςηχκ απυ ηζξ επζπεζνήζεζξ ιέζς ηςκ ιέζςκ
ιαγζηήξ εκδιένςζδξ (ηδθευναζδ , Internet, ηφπμ). Φοζζηά εα πνέπεζ ηαζ ημ
ηάεε Κνάημξ κα εθανιυζεζ ηακμκζζιμφξ ηαζ κμιμεεζίεξ, μζ μπμίεξ εα
δζαζθαθίγμοκ ηδκ αζθάθεζα ηςκ ηαηακαθςηχκ.
Γεκζηά ιπμνμφιε κα πμφιε πςξ μζ βοκαίηεξ, ηαευηζ είκαζ οπεφεοκεξ βζα
ηδκ δζαηνμθή ηδξ μζημβέκεζαξ, είκαζ πζμ επζθοθαηηζηέξ ζημ κα αβμνάζμοκ
ηαζκμηυια πνμσυκηα. Απυ ηδκ άθθδ, άημια ιε μζημκμιζηή άκεζδ, είκαζ πζμ
δεηηζημί ζημ κα δμηζιάζμοκ ηνυθζια ζοζηεοαζιέκα ζε κέεξ ζοζηεοαζίεξ,
αρδθχκηαξ ημοξ εκδεπυιεκμοξ ηζκδφκμοξ. Αοηυ ιπμνεί κα μθείθεηαζ ζημ
βεβμκυξ υηζ ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ μζ άκενςπμζ πμο έπμοκ ορδθυηενμ
αμζςηζηυ επίπεδμ, έπμοκ ηαζ ηαθφηενδ ιυνθςζδ/εηπαίδεοζδ, επμιέκςξ
ιπμνμφκ πζμ εφημθα κα ακηζθδθεμφκ ηα μθέθδ ηςκ ηαζκμημιζχκ (de Jong et
al., 2006; van Wezemael et al., 2011).
Μεβάθδ ζδιαζία έπεζ ηαζ μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ πανμοζζάγμοιε ιζα
κέα ηεπκμθμβία/ζοζηεοαζία. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ζε ένεοκα πμο έβζκε απυ ημοξ
Van Wezemael et al 2011, θάκδηε υηζ μζ ηαηακαθςηέξ απέννζρακ ηδκ
ζοζηεοαζία πμο ημοξ είπακ υηζ πενζείπε πνμζηαηεοηζηά ααηηήνζα (protective
bacteria)

ςξ ακηζιζηνμαζαηυ

πανάβμκηα,

εκχ

απμδέπηδηακ

ηδκ

ίδζα

ζοζηεοαζία, υηακ ημοξ είπακ υηζ ακηί βζα πνμζηαηεοηζηά ααηηήνζα, πενζέπεζ
έκακ θοζζηυ ακηζιζηνμαζαηυ πανάβμκηα. Δπμιέκςξ δ δζαηφπςζδ παίγεζ
ηαεμνζζηζηυ νυθμ.
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Δπίζδξ πμθφ ζδιακηζηυ ηνζηήνζμ βζα έκακ ηαηακαθςηή είκαζ δ ειθάκζζδ
ημο πνμσυκημξ. Δζδζηά βζα ηα πνμσυκηα γςζηήξ πνμέθεοζδξ πμθφ ζδιακηζηυ
είκαζ ημ πνχια. Ακ ημ ζοζηεοαζιέκμ ηνέαξ ακηί βζα ηυηηζκμ πνχια έπεζ
ηυηηζκμ ζημφνμ ή ηαθέ, ηυηε είκαζ ζίβμονμ υηζ μ ηαηακαθςηήξ εα ημ
απμννίρεζ. Δπμιέκςξ εα πνέπεζ μζ κέεξ ηεπκμθμβίεξ κα δζαηδνμφκ ηα
επζεοιδηά μνβακμθδπηζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ πνμσυκηςκ.
Δπζπθέμκ, ημ ηυζημξ είκαζ έκαξ πμθφ ηαεμνζζηζηυξ πανάβμκηαξ βζα ηδκ
απμδμπή ηςκ κέςκ ηεπκμθμβζχκ ζημκ ημιέα ηδξ ζοζηεοαζίαξ, εζδζηά βζα ημοξ
Έθθδκεξ ηαηακαθςηέξ πμο αζχκμοκ ηδκ μζημκμιζηή ηνίζδ. Δάκ μζ επζπεζνήζεζξ
ηαηαθένμοκ κα ιεζχζμοκ ημ ηυζημξ, πνάβια πμο θαίκεηαζ κα ιπμνεί κα βίκεζ
ακ έπμοιε ιεβάθδ ηθίιαηα παναβςβήξ, ηυηε μζ κέεξ ηεπκμθμβίεξ εα βίκμοκ πζμ
εφημθα απμδεηηέξ (Chen et al.,2012).
Γεκζηά μζ ηεθεοηαίεξ ένεοκεξ πμο βίκμκηαζ δείπκμοκ υηζ μζ ηαηακαθςηέξ
ζζβά ζζβά δζαιμνθχκμοκ ιζα εεηζηή άπμρδ απέκακηζ ζηδκ εκενβυ ηαζ ηδκ
έλοπκδ ζοζηεοαζία. Αοηυ εα έπεζ ζακ απμηέθεζια αοηέξ μζ κέεξ ηεπκμθμβίεξ
κα απμηεθμφκ έκα ζζπονυ ενβαθείμ ζηδκ αβμνά, ιε ορδθυ δοκαιζηυ, πμο εα
ελοπδνεηεί ηαθφηενα ηζξ ακάβηεξ ηςκ ηαηακαθςηχκ ηαζ ηςκ θζακέιπμνςκ ηαζ
εα επζηνέπεζ ζηζξ αζμιδπακίεξ κα εθέβπμοκ ηαθφηενα ηδκ αθοζίδα παναβςβήξ
ηςκ ηνμθίιςκ. Σέθμξ δ εκενβυξ ηαζ δ έλοπκδ ζοζηεοαζία ιπμνμφκ κα
απμηεθέζμοκ έκα ζζπονυ ενβαθείμ βζα ημ ιάνηεηζκβη ηαζ κα μδδβήζμοκ ζηδκ
δζαθμνμπμίδζδ ημο πνμσυκημξ, πμο απμηεθεί πθέμκ γδημφιεκμ βζα υθεξ ηζξ
αζμιδπακίεξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα ζηυπμξ υθςκ ηςκ εηαζνζχκ είκαζ κα
δδιζμονβήζμοκ έκα ακηαβςκζζηζηυ ηαζ ηαοηυπνμκα δζαηδνήζζιμ πθεμκέηηδια
ιέζς ηδξ δζαθμνμπμίδζδξ ηαζ κα πνμζθένμοκ ζημκ ηαηακαθςηή έκα πνμσυκ
πμο δεκ ιπμνεί κα ημοξ ημ πνμζθένεζ ηάπμζμξ άθθμξ (δδιζμονβία αλίαξ) (de
Jong et al., 2005; Kerry et al., 2006; van Wezemael et al 2011).

5. Σξφθηκα έηνηκα πξνο θαηαλάισζε
Σνυθζια έημζια πνμξ ηαηακάθςζδ μκμιάγμοιε ηα ηνμθίιςκ πμο
πνμμνίγμκηαζ απυ ημκ παναβςβυ βζα άιεζδ ακενχπζκδ ηαηακάθςζδ πςνίξ
κα πνεζάγμκηαζ ιαβείνεια ή άθθδ επελενβαζία ζηακή κα ελαθείρεζ ή κα ιεζχζεζ
ημοξ ιζηνμμνβακζζιμφξ πμο απμηεθμφκ αζηία ακδζοπίαξ (ππ Listeria
monocytogenes) ζε απμδεηηυ επίπεδμ.
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Υαναηηδνζζηζηυ παναδείβιαηα έημζιςκ πνμξ ηαηακάθςζδ πνμσυκηςκ
απμηεθμφκ ηαζ ηα αθθακηζηά. Πζμ ζοβηεηνζιέκα δ πάνζγα δζαηίεεηαζ πνμξ
ηαηακάθςζδ ζε πενζέηηεξ απυ οθζηά ηαηάθθδθα βζα ηνυθζια οπυ ηεκυ ή
ηνμπμπμζδιέκεξ αηιυζθαζνεξ. Τθίζηαηαζ αηεθή επελενβαζία, δ μπμία
πνμτπμεέηεζ ηδκ οπυ ρφλδ ζοκηήνδζδ ηδξ. Δίκαζ έκα πθήνςξ ιαβεζνειέκμ
πνμσυκ, αθθά δε δζαηδνείηαζ ζε εενιμηναζία πενζαάθθμκημξ. Ζ πδιζηή
ζφζηαζδ υπςξ αοηή μνίγεηαζ απυ ημκ Κχδζηα Σνμθίιςκ ηαζ Πμηχκ (ΚΣΠ)
πνέπεζ κα είκαζ: ΟΜΥ < 5*105 CFU/g, E.coli <100 CFU/g, Salmonella spp ηαζ
L. monocytogenes: απμοζία ζηα 25g, S.aureus <100 CFU/g. Γζαηδνείηαζ ζημ
ροβείμ ζε εενιμηναζία 0-4μC.
ηζξ ιένεξ ιαξ, δ αφλδζδ ημο νοειμφ γςήξ έπεζ μδδβήζεζ ημοξ
ηαηακαθςηέξ ζε αολδιέκδ ηαηακάθςζδ ηέημζςκ πνμσυκηςκ, επμιέκςξ είκαζ
ζδζαίηενα ζδιακηζηυ κα θαιαάκμκηαζ επζπθέμκ ιέηνα βζα ημκ έθεβπμ ηδξ
ιεηάδμζδξ ηςκ παεμβυκςκ ζημ ζηάδζμ παναβςβήξ ημο πνμσυκημξ, ηαεχξ ηαζ
ιέηνα βζα ηδκ ακαζημθή ηδξ ακάπηολδξ ηςκ παεμβυκςκ ηαζ ηςκ αθθμζςβυκςκ
ιζηνμμνβακζζιχκ ιέπνζ ημ ηέθμξ γςήξ ημο πνμσυκημξ. Ζ εκενβυξ ζοζηεοαζία,
ηαζ εζδζηά δ ακηζιζηνμαζαηή ζοζηεοαζία, θαίκεηαζ κα είκαζ ιζα κέα ιέεμδμξ
ζοζηεοαζίαξ δ μπμία πνμζηαηεφεζ ζηακμπμζδηζηά ημοξ ηαηακαθςηέξ απυ ημοξ
παναπάκς ηζκδφκμοξ. Πανυθα αοηά υιςξ, ελαημθμοεεί κα ενεοκάηαζ πμθφ
απυ ηδκ επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα, πνμηεζιέκμο κα ελαηνζαςεεί ακ έπεζ υκηςξ
ηαθή ακηζιζηνμαζαηή δνάζδ ηαζ ακ είκαζ εθζηηή δ εθανιμβή ηδξ ζε ειπμνζηυ
επίπεδμ απυ άπμρδ ηυζημοξ.

6. θνπφο ηεο κειέηεο
Ζ πάνζγα είκαζ έκα πμθφ δδιμθζθέξ πνμσυκ, έημζιμ πνμξ ηαηακάθςζδ,
ημ μπμίμ ηαηακαθχκεηαζ ηαεδιενζκά απυ πμθθμφξ ακενχπμοξ, υθςκ ηςκ
δθζηζχκ. Σαοηυπνμκα υιςξ απμηεθεί ηαζ έκα εοαθθμίςημ πνμσυκ. Πζμ
ζοβηεηνζιέκα δ παιδθή πενζεηηζηυηδηα ζε αθάηζ (2%), ημ pH βφνς ζημ 6, ηαζ δ
ορδθή

εκενβυηδηα

κενμφ (aw=0.945)

ιπμνεί κα

πενζαάθθμκ, ηαηά ηδκ ζοκηήνδζδ ημο, βζα ηδκ
ιζηνμμνβακζζιχκ

(ππ

Lactobacillus

sake,

απμηεθέζεζ ζδακζηυ

ακάπηολδ αθθμζμβυκςκ
Lactobacillus

curvatus,

Lactobacillus spp, Leuconostoc mesenteroides ηθπ) (Hu et al., 2007) ή/ηαζ
παεμβυκςκ, υπςξ είκαζ δ Listeria monocytogenes, ηυζμ ζηα ζδιεία θζακζηήξ
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πχθδζδξ, υζμ ηαζ ζηα μζηζαηά ροβεία (Wallace et al, 2003). Πνυηεζηαζ βζα έκα
πνμσυκ ημ μπμίμ υηακ ακμζπηεί, αθθμζχκεηαζ βνήβμνα (λζκή βεφζδ, ιζηνή
αθθμίςζδ ημο πνχιαημξ, παναβςβή αενίςκ, ζπδιαηζζιυξ βθίηζαξ ηθπ (Hu et
al., 2007)), ζδζαίηενα υηακ δζαηδνείηαζ ζε μζηζαηυ ροβείμ, ημ μπμίμ δεκ έπεζ
πάκηα ζηαεενή/παιδθή εενιμηναζία.
Έηζζ θμζπυκ μζ απαζηήζεζξ ηδξ αβμνάξ βζα πμζυηδηα, αζθάθεζα, παιδθυ
ηυζημξ, ιεβαθφηενμοξ πνυκμοξ γςήξ ζηα αθθακηζηά ηαζ ηαοηυπνμκα απμθοβή
«πδιζηχκ μοζζχκ» έπμοκ πνμζακαημθίζεζ ηδκ επζζηδιμκζηή ένεοκα ζηδκ
ακαγήηδζδ εκαθθαηηζηχκ ηνυπςκ ζοκηήνδζδξ ηαζ ζοζηεοαζίαξ, υπςξ είκαζ δ
εκενβυξ ζοζηεοαζία, δ μπμία δνχκηαξ ζοιπθδνςιαηζηά ςξ πνμξ ηδκ ηφνζα
ζοζηεοαζία, επεηηείκεζ ημκ πνυκμ γςήξ ημο πνμσυκημξ ιε θοζζηυ ηνυπμ ηαζ
θζθζηυ πνμξ ημκ ηαηακαθςηή ηαζ ημ πενζαάθθμκ.
Λαιαάκμκηαξ θμζπυκ οπυρδ ηα παναπάκς, μ ζημπυξ ηδξ πανμφζαξ
ένεοκαξ ήηακ δ ιεθέηδ ηδξ επίδναζδξ εδχδζιςκ ιειανακχκ αθβζκζημφ
καηνίμο, ιε ηαζ πςνίξ ηδκ πνμζεήηδ κζζίκδξ, ζημ ιζηνμαζαηυ, θοζζημπδιζηυ
ηαζ μνβακμθδπηζηυ πνμθίθ ηδξ πάνζγαξ, ηαεχξ ηαζ ζηδκ δζάνηεζα γςήξ ηδξ, ζε
ζοκεήηεξ ηεκμφ, ηαηά ηδ ζοκηήνδζή ηδξ ζημοξ 4μC ηαζ 10μC.
Δπζπθέμκ ζημπυξ ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ, ήηακ ηαζ δ ακάθοζδ ημο
ηυζημοξ αοηήξ ηδξ κέαξ ακηζιζηνμαζαηήξ ζοζηεοαζίαξ, πνμηεζιέκμο κα
δζενεοκδεεί ακ είκαζ ιζα ζοιθένμοζα επζθμβή βζα ηζξ αζμιδπακίεξ ηαζ βζα ημοξ
ηαηακαθςηέξ.

Β. Πεηξακαηηθφ Μέξνο
1. Τιηθά θαη κέζνδνη
1.1. Πεηξακαηηθή δηαδηθαζία
Καηά ηδκ δζάνηεζα ημο πεζνάιαημξ πνδζζιμπμζήεδηακ δομ ζοβηεκηνχζεζξ
κζζίκδξ, αοηή ηςκ 250 IU/ml ηαζ αοηή ηςκ 750 IU/ml, μζ μπμίεξ
εκζςιαηχεδηακ ζημ δζάθοια αθβζκζημφ καηνίμο. Υάνζκ ζοκημιίαξ εα
πνδζζιμπμζμφκηαζ μζ ελήξ ζοκημιμβναθίεξ: C βζα ημοξ Μάνηονεξ (πάνζγα
πςνίξ εδχδζιεξ ιειανάκεξ), EF βζα ηα δείβιαηα ιε εδχδζιεξ ιειανάκεξ,
πςνίξ κζζίκδ, EFN1 βζα ηα δείβιαηα ιε εδχδζιεξ ιειανάκεξ ηαζ κζζίκδ 250
IU/mL ηαζ EFN2 βζα ηα δείβιαηα ιε εδχδζιεξ ιειανάκεξ ηαζ κζζίκδ 750 IU/mL.
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1.2. Παξαζθεπή δηαιπκάησλ αιγηληθνχ λαηξίνπ
Γζαθφιαηα αθβζκζημφ καηνίμο, 1.5% η.μ., παναζηεοάζηδηακ ιε
πνμζεήηδ ζηυκδξ αθβζκζημφ καηνίμο (Natriumalginat Biochemica, AppliChem,
Germany) ζε απζμκζζιέκμ ηαζ απμζηεζνςιέκμ κενυ οπυ ακάδεοζδ ηαζ
ζηαεενή εενιμηναζίαξ (60μC). Χξ πθαζηζημπμζδηήξ πνδζζιμπμζήεδηε δ
βθοηενυθδ, δ μπμία πνμζηέεδηε ζε ζοβηέκηνςζδ 1% η.υ. πνμηεζιέκμο κα
αεθηζςεμφκ μζ ιδπακζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ ιειανακχκ.
Ζ ακηζιζηνμαζαηή μοζία πμο πνδζζιμπμζήεδηε ήηακ δ κζζίκδ (SigmaAldrich, 1 000 000 IU/mL) ζε ζοβηεκηνχζεζξ 250 IU/mL ηαζ 750 IU/mL ηαζ
εκζςιαηχεδηε ζηα δζαθφιαηα ημο αζμπμθοιενμφξ ιε μιμβεκμπμζδηή ultra
turrax (26*103 rpm βζα 3 min). Γζα ηδκ παναζηεοή ηςκ δομ ζοβηεκηνχζεςκ,
1g απυ ηα 1 000 000 IU/mL δζαθφεδηε ζε 80 mL HCL (0.02 N). Έπεζηα απυ
δομ

χνεξ

πνμζηέεδηακ

20

mL

κενυ

ηαζ

ηαη’

αοηυκ

ημκ

ηνυπμ

παναζηεοάζηδηακ 100 mL δζαθφιαημξ ιε ζοβηέκηνςζδ 10 000 IU/mL. Έηζζ
θμζπυκ, βζα ηδκ παναζηεοή ηςκ 750 IU/ml, ζε 1 θίηνμ δζαθφιαημξ αθβζκζημφ
καηνίμο πνμζηέεδηακ 75 ml απυ ηα 100 ml πμο παναζηεοάζηδηακ
πνμδβμοιέκςξ, εκχ βζα ηδκ παναζηεοή ηςκ 250 IU/ml, ζημ 1 θίηνμ
δζαθφιαημξ αθβζκζημφ καηνίμο, πνμζηέεδηακ 25 ml.
Σέθμξ, ημπμεεηήεδηακ 10g ημο δζαθφιαημξ αθβζκζημφ καηνίμο ζε
ηνοαθία, ηα μπμία ιεηαθένεδηακ ζημκ εάθαιμ ηάεεηδξ κδιαηζηήξ νμήξ
(Laminar) βζα 12 χνεξ πνμηεζιέκμο κα παναζηεοαζημφκ (αθοδαηςεμφκ) μζ
ιειανάκεξ.

Γζα

ηδκ

αθαίνεζδ

ηςκ

ιειανακχκ

απυ

ηα

ηνοαθία

παναζηεοάζηδηε έκα δζάθοια πθςνζμφπμο αζαεζηίμο 2%.

1.3. Πξνεηνηκαζία δεηγκάησλ θαη ζπληήξεζε
Ζ πνμιήεεζα ηδξ πάνζγαξ έβζκε απυ ιεβάθμ ζμφπεν ιάνηεη. Σμ πνμσυκ
ηειαπίζηδηε, οπυ αζδπηζηέξ ζοκεήηεξ, ζε μιμζυιμνθα ημιιάηζα 5x5 cm, ηα
μπμία ζοζηεοάζηδηακ ιε ηζξ ιειανάκεξ αθβζκζημφ καηνίμο ζε ηεκυ ηαζ ζηδ
ζοκέπεζα

ημπμεεηήεδηακ ζε ηθζαάκμοξ, ζε εενιμηναζίεξ 4 ηαζ 10 μC. Πζμ

ζοβηεηνζιέκα ηάεε ζοζηεοαζία, εηηυξ απυ ημοξ ιάνηονεξ (C) (υπμο ημ
πνμσυκ ζοζηεοάζηδηε ιυκμ ημο, πςνίξ ιειανάκεξ), πενζείπε ηνεζξ θέηεξ
πάνζγαξ 5 x 5 cm ηαζ 4 ιειανάκεξ, μζ μπμίεξ εζχηθεζακ ηδκ ηάεε θέηα.
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1.4. Μηθξνβηνινγηθέο αλαιχζεηο
Γείβιαηα απμζφνμκηακ απυ ηδκ ζοκηήνδζδ, ζε ηαηηά πνμκζηά
δζαζηήιαηα βζα ηδκ πναβιαημπμίδζδ ηςκ ιζηνμαζμθμβζηχκ ακαθφζεςκ. Ζ
δεζβιαημθδρία θάιαακε πχνα ζε απμθοιαζιέκμ πάβημ ενβαζίαξ δίπθα ζε
θφπκμ

Bunsen.

Πζμ

ζοβηεηνζιέκα,

ζημοξ

10μC,

πναβιαημπμζήεδηακ

μ

δεζβιαημθδρίεξ ηζξ ιένεξ 0, 5, 6 ηαζ 7, εκχ ζημοξ 4 C, πναβιαημπμζήεδηακ
δεζβιαημθδρίεξ ηζξ ιένεξ 0, 5, 8, 12, 15, 19 ηαζ 22.
Κάεε δείβια (10g) ημπμεεηήεδηε ζε ζαημφθα Stomacher, πνμζηέεδηακ
90 mL απμζηεζνςιέκμο αναζςηζημφ δζαθφιαημξ (¼ strength Ringer’s) ηαζ
μιμβεκμπμζήεδηε ζε ζοζηεοή Stomacher βζα 60 sec. Αημθμφεδζακ δεηαδζηέξ
αναζχζεζξ ιε ιεηαθμνά 1 mL δζαθφιαημξ ζε 9 ml απμζηεζνςιέκμο
δζαθφιαημξ ¼ strength Ringer’s.
Ζ ηαηαιέηνδζδ πναβιαημπμζήεδηε ζε επζθεηηζηά ηαζ ιδ επζθεηηζηά
οπμζηνχιαηα πνδζζιμπμζχκηαξ ηζξ ηαηάθθδθεξ αναζχζεζξ. Σα ενεπηζηά οθζηά
ηαζ μζ ζοκεήηεξ επχαζδξ βζα ηάεε ηαηδβμνία ιζηνμμνβακζζιμφ ήηακ:
Ολική

μικποβιακή

σλωπίδα

(ΟΜΧ):

H ηαηαιέηνδζδ

ηδξ ΟΜΥ

πναβιαημπμζήεδηε ιε ηδκ ιέεμδμ ηδξ εκζςιάηςζδξ, πνδζζιμπμζχκηαξ 1 mL
δείβιαημξ απυ ηδκ ηαηάθθδθδ αναίςζδ ζημ ιδ επζθεηηζηυ οπυζηνςια PCA
(Plate Count Agar, LabM, UK). Σα ηνοαθία επςάζηδηακ ζημοξ 30 μC βζα 3
διένεξ ηαζ αημθμφεδζε ηαηαιέηνδζδ ηςκ απμζηζχκ.
Οξςγαλακηικά βακηήπια: Πμζυηδηα 1 mL δείβιαημξ απυ ηδκ ηαηάθθδθδ
αναίςζδ εκζςιαηχεδηε ζε επζθεηηζηυ οπυζηνςια MRS (de Man, Rogosa,
Sharpe), πνμζηέεδηε δεφηενδ ζηνχζδ οπμζηνχιαημξ. Αημθμφεδζε επχαζδ
βζα 3 διένεξ ζημοξ 30 μC ηαζ ηαηαιέηνδζδ ηςκ απμζηζχκ.

1.5 Μέηξεζε pH
ε ηάεε δεζβιαημθδρία ιεηνήεδηε ημ pH ηςκ δεζβιάηςκ ιε πνήζδ
pHιέηνμο (Multical WTW 526 pH meter). Πνζκ ηδκ θήρδ ηςκ ιεηνήζεςκ
πνμδβήεδηε ααειμκυιδζδ ημο pHιέηνμο ιε ηδκ πνήζδ ηαηάθθδθςκ
νοειζζηζηχκ δζαθοιάηςκ. Οζ ιεηνήζεζξ ζηα δείβιαηα πναβιαημπμζήεδηακ ιε
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ειαάπηζζδ ημο δθεηηνμδίμο/εενιμιέηνμο ζηδκ ζαημφθα ιε ημ εηάζημηε
μιμβεκμπμζδιέκμ δείβια ιεηά ημ πέναξ ηδξ ιζηνμαζμθμβζηήξ ακάθοζδξ.

1.6 Μέηξεζε ρξψκαηνο
Γζα ηδκ πμζμηζηή εηηίιδζδ ηδξ ιεηααμθήξ ημο πνχιαημξ ηαηά ηδ
δζάνηεζα ζοκηήνδζδξ ηςκ δεζβιάηςκ πνδζζιμπμζήεδηε θμνδηυ πνςιαηυιεηνμ
(Minolta CR-200) ζημ ζφζηδια CIE L*a*b*. Οζ ιεηνμφιεκεξ πνςιαηζηέξ
πανάιεηνμζ ήηακ: L βζα ηδκ θςηεζκυηδηα, a βζα ηδκ ενοενυηδηα ηαζ b βζα ημ
ηίηνζκμ πνχια. Σμ πνςιαηυιεηνμ ααειμκμιήεδηε ιε ηδκ πνήζδ θεοηήξ
πθάηαξ. Γζα ηάεε ιέηνδζδ πνδζζιμπμζήεδηακ δφμ δείβιαηα ζε ηάεε έκα απυ
ηα μπμία εθήθεδζακ 6 ζοκμθζηά ιεηνήζεζξ απυ δζαθμνεηζηά ζδιεία ημο
δείβιαημξ.

2. Απνηειέζκαηα
2.1 Μηθξνβηνινγηθέο αλαιχζεηο
Ο

ζοκδοαζιυξ

ηςκ

ειπμδίςκ

παιδθήξ

εενιμηναζίαξ

(4μC),

ζοζηεοαζίαξ ηεκμφ ηαζ ηδξ εθανιμβήξ εδχδζιδξ ιειανάκδξ ιε κζζίκδ,
επζανάδοκε ηδκ ακάπηολδ ηδξ ΟΜΥ (Οθζηή Μζηνμαζαηή Υθςνίδα) ηαζ
επζιήηοκε ηδ θάζδ πνμζανιμβήξ ιε απμηέθεζια ηδκ επέηηαζδ ημο πνυκμο
γςήξ ημο πνμσυκημξ (Γνάθδια 2α). Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ζημοξ 4 μC, ηα δείβιαηα
Μάνηονεξ (C) ηαζ εδχδζιεξ ιειανάκεξ πςνίξ κζζίκδ (EF), έθηαζακ ημ υνζμ
ηςκ 7 log CFU/g, ημ μπμίμ ηαεμνίγεζ ημκ ειπμνζηυ πνυκμ γςήξ ζφιθςκα ιε
ηα ιζηνμαζμθμβζηά ηνζηήνζα (Soldatou et al., 2009; Zhou et al., 2010), ζε 8
ιένεξ ηαζ ζε 5 ιένεξ ακηίζημζπα, εκχ ηα δείβιαηα πμο πεζνίζηδηακ ιε κζζίκδ,
έθηαζακ ημ υνζμ ηςκ 7 log πμθφ ανβυηενα (βνάθδια 2α). Πζμ ζοβηεηνζιέκα
ηδκ 5δ ιένα, ζημοξ 4μC, μζ πθδεοζιμί ηδξ ΟΜΥ ημο δείβιαημξ EF είκαζ 7.2 log
CFU/g, ημο δείβιαημξ C είκαζ 6.7 log CFU/g, ημο δείβιαημξ EFN1 είκαζ 4.5 log
CFU/g ηαζ ημο δείβιαημξ EFN2 είκαζ 3.8 log CFU/g (Γνάθδια 2α). Όζμκ
αθμνά ηα δείβιαηα πμο πεζνίζηδηακ ιε κζζίκδ ζημοξ 4μC, δ ακαζημθή ηδξ
ιζηνμαζαηήξ ακάπηολδξ είκαζ ιεβαθφηενδ υζμ αολάκεζ δ ζοβηέκηνςζδ ηδξ
κζζίκδξ, ζοιπέναζια ζημ μπμίμ ηαηέθδλακ ηαζ μζ Skandamis ηαζ Nychas,
(2002), μζ Zinoviadou et al. (2009, 2011), μζ Millette et al., (2007) ηαζ μζ
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Economou et al. (2009). ημοξ 10μC παναηδνμφκηαζ ηα ίδζα πνάβιαηα,
δδθαδή ηα δείβιαηα C ηαζ EF θαίκεηαζ κα αθθμζχκμκηαζ πζμ βνήβμνα απυ ηα
δείβιαηα πμο πεζνζζηήηακ ιε κζζίκδ (βνάθδια 1α). οβηεηνζιέκα, ηδκ 3δ ιένα
ζημοξ 10μC, μζ πθδεοζιμί ηδξ ΟΜΥ ημο δείβιαημξ EF είκαζ 7.0 log CFU/g, ημο
δείβιαημξ C είκαζ 6.5 log CFU/g, ημο δείβιαημξ EFN1 είκαζ 5.8 log CFU/g ηαζ
ημο δείβιαημξ EFN2 είκαζ 5.0 log CFU/g (Γνάθδια 2α). Βέααζα, παναηδνείηαζ
πςξ δ δζαθμνά ηςκ θμβανίειςκ ιεηαλφ ηςκ ηεζζάνςκ πενζπηχζεςκ δεκ
είκαζ πμθφ ζδιακηζηή, δδθαδή >1.0 log, υπςξ ζοκέαδ ζημοξ 4 μC, πνάβια πμο
δείπκεζ υηζ δ κζζίκδ δεκ είκαζ ηυζμ απμηεθεζιαηζηή. Χζηυζμ ακ παναηδνδεμφκ
μζ ηαιπφθεξ ζημ ζφκμθμ ημοξ (βνάθδια 1α), ηυηε ιπμνμφιε θαίκεηαζ πςξ μζ
ιζηνμμνβακζζιμί ηςκ δεζβιάηςκ πμο πεζνίζηδηακ ιε κζζίκδ (EFN1 ηαζ EFN2),
πανμοζζάγμοκ ιζα ιεβαθφηενδ θάζδ πνμζανιμβήξ, ηζξ πνχηεξ ιένεξ
ακαζηέθθεηαζ ηαθφηενα δ αφλδζδ ημοξ, ηαζ ηέθμξ δ ηθήζδ ηςκ ηαιποθχκ
δείπκεζ πςξ δ αφλδζδ ηςκ ηοηηάνςκ έπεζ παιδθυηενμ νοειυ. Άνα
ζοιπεναίκεηαζ υηζ δ κζζίκδ έπεζ ηάπμζα δνάζδ αηυια ηαζ ζημοξ 10 μC,
ζοιπέναζια ζημ μπμίμ ηαηαθήβμοκ ηαζ μζ Neetoo et al. (2007). Αοηυ είκαζ
έκα πμθφ ζδιακηζηυ απμηέθεζια αθμφ δ ιεηααμθή ηδξ εενιμηναζίαξ ηαηά ηδ
δζάνηεζα ηδξ ιεηαθμνάξ ηςκ ηνμθίιςκ αθθά ηαζ δ ιεηααμθή ηδξ εενιμηναζίαξ
ζηα ροβεία ηςκ ηαηακαθςηχκ είκαζ έκα πμθφ ζοπκυ θαζκυιεκμ, επμιέκςξ
είκαζ ζδιακηζηυ, δ ακηζιζηνμαζαηή μοζία πμο πνδζζιμπμζήεδηε κα είκαζ
απμηεθεζιαηζηή ηαζ ζε ζοκεήηεξ ηαηήξ ιεηαπείνζζδξ, ηαζ υπζ ιυκμ ζε ζδακζηέξ
ζοκεήηεξ. Θεηζηυ υιςξ είκαζ ηαζ ημ βεβμκυξ υηζ αηυια ηαζ ιε ηδκ ζοβηέκηνςζδ
ηςκ 250 IU/mL, δ μπμία ιε αάζδ ηα ζημζπεία ηδξ αζαθζμβναθίαξ εεςνείηαζ
παιδθή, αθμφ ζοκήεςξ ζηα δζαθφιαηα εκζςιαηχκμκηαζ ζοβηεκηνχζεζξ απυ
500 έςξ 18000 IU/mL (Millette et al., 2007; Gadang et al., 2008; Martins et al.,
2010), ακαζηέθθεηαζ δ ιζηνμαζαηή αφλδζδ, ηαζ αοηυ ζζπφεζ ηαζ βζα ηζξ δομ
εενιμηναζίεξ. Δπμιέκςξ ιζα εηαζνία δ μπμία εέθεζ κα πενζμνίζεζ ημ ηυζημξ
παναβςβήξ ηδξ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζήζεζ ηδ κζζίκδ ζε παιδθή ζοβηέκηνςζδ
ηαζ κα λένεζ υηζ εα έπεζ απμηέθεζια.
Λυβς ηδξ πηχζδξ ημο pH αθθά ηαζ ημο ηεκμφ, ημ μπμίμ δδιζμονβεί
ακαενυαζεξ ζοκεήηεξ ζημ εζςηενζηυ ηδξ ζοζηεοαζίαξ, πνμηφπηεζ πςξ μζ
ιζηνμμνβακζζιμί πμο ηονζάνπδζακ ζημ δείβια ήηακ ηα μλοβαθαηηζηά
ααηηήνζα. ημ βεβμκυξ αοηυ ζοκδβμνεί ηαζ δ ηζκδηζηή ηδξ ιζηνμαζαηήξ αφλδζδξ
ηδξ ΟΜΥ. Όζμκ αθμνά ηδκ ακάπηολδ ηςκ μλοβαθαηηζηχκ ααηηδνίςκ ζημοξ
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4μC ηαζ ζημοξ 10 μC ααειμφξ, παναηδνείηαζ υηζ μζ ηαιπφθεξ ηαοηίγμκηαζ
ζπεδυκ απυθοηα ιε ηζξ ηαιπφθεξ ηδξ ΟΜΥ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ηδκ 8δ ιένα,
ζημοξ 4μC, μζ πθδεοζιμί ηςκ μλοβαθαηηζηχκ ααηηδνζχκ ημο δείβιαημξ EF
είκαζ 7.6 log CFU/g, ημο δείβιαημξ C είκαζ 6.4 log CFU/g, ημο δείβιαημξ EFN2
είκαζ 5.6 log CFU/g ηαζ ημο δείβιαημξ EFN1 είκαζ 4.6 log CFU/g (Γνάθδια
2α). Ακηίζημζπα, ζημοξ 10μC, μζ πθδεοζιμί ηςκ μλοβαθαηηζηχκ ααηηδνίςκ ημο
δείβιαημξ EF είκαζ 8.3 log CFU/g, ημο δείβιαημξ C είκαζ 7.4 log CFU/g, ημο
δείβιαημξ EFN2 είκαζ 7.4 log CFU/g ηαζ ημο δείβιαημξ EFN1 είκαζ 6.9 log
CFU/g (Γνάθδια 1α).
Δκδζαθένμκ

πανμοζζάγμοκ

μζ

ηαιπφθεξ

ακάπηολδξ

ΟΜΥ

ηαζ

μλοβαθαηηζηχκ ααηηδνίςκ, ηςκ δεζβιάηςκ EFN1 ηαζ EFN2, ηαζ ζηζξ δομ
εενιμηναζίεξ, υπμο παναηδνείηαζ πηχζδ ημο μθζημφ ιζηνμαζαημφ θμνηίμο 5
διένεξ ιεηά ηδκ ζοζηεοαζία ημο πνμσυκημξ (Γνάθδια 1.α, ηαζ Γνάθδια 2.α
ηαζ 2.α). Αοηυ πζεακυκ κα μθείθεηαζ ζε ηναοιαηζζιυ ηςκ ιζηνμμνβακζζιχκ, μζ
μπμίμζ απυ ηδκ 6δ ιένα ζοκηήνδζδξ πνμζανιυγμκηαζ , ακαηάιπημοκ ηαζ
εζζένπμκηαζ ζηδκ εηεεηζηή θάζδ ακάπηολδξ.
Δπίζδξ,

ζδζαίηενμ

εκδζαθένμκ

πανμοζζάγμοκ

ηα

δείβιαηα

πμο

ζοζηεοάζηδηακ ιε απθέξ εδχδζιεξ ιειανάκεξ, δδθαδή πςνίξ κζζίκδ (EF).
Παναηδνείηε υηζ ζε αοηή ηδκ πενίπηςζδ, δ ΟΜΥ ηαεχξ ηαζ μ πθδεοζιυξ ηςκ
μλοβαθαηηζηχκ ααηηδνίςκ, αολήεδηε πενζζζυηενμ ηαζ ιε πζμ βνήβμνμοξ
νοειμφξ ζε ζπέζδ ιε ημκ ιάνηονα. Σμ ίδζμ παναηήνδζακ ηαζ μζ Zinoviadou et
al, (2011). Αοηυ ιπμνεί κα μθείθεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ μζ ιειανάκεξ πςνίξ
ακηζιζηνμαζαηυ πανάβμκηα, δδιζμονβμφκ πζμ ακαενυαζεξ ζοκεήηεξ απυ αοηέξ
πμο επζηναημφκ υηακ ημ πνμσυκ είκαζ ζοζηεοαζιέκμ ζε απθυ ηεκυ, ιε
απμηέθεζια κα δδιζμονβείηαζ εοκμσηυηενμ πενζαάθθμκ βζα ηδκ ακάπηολδ ηςκ
μλοβαθαηηζηχκ ααηηδνίςκ πμο είκαζ πνμαζνεηζηά ακαενυαζα ααηηήνζα
(Γνάθδια 1 ηαζ 2).
Σέθμξ αλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ δ πάνζγα πμο πνδζζιμπμζήεδηε βζα
ζηδκ πανμφζα ιεθέηδ, είπε έκα αολδιέκμ ανπζηυ θμνηίμ, ηδξ ηάλεςξ ημο 3,3
log CFU/g, θυβς ημο υηζ δεκ αβμνάζηδηε ζοζηεοαζιέκδ, αθθά ηυπδηε ηαζ
ζοζηεοάζηδηε απυ οπάθθδθμ ημο ζμφπεν ιάνηεη. Έηζζ θμζπυκ ακ ημ πνμσυκ
είπε παιδθυηενμ ανπζηυ θμνηίμ, υπςξ έπμοκ υθα ηα αναζηά ηαζ παζηενζςιέκα
αθθακηζηά πμο είκαζ ζοζηεοαζιέκα, εκδεπμιέκςξ ηα απμηεθέζιαηα ημο
πεζνάιαημξ εα ήηακ αηυια πζμ ζηακμπμζδηζηά ηαζ δ δζάνηεζα γςήξ ημο
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πνμσυκημξ εα ήηακ πζμ ιεβάθδ (Neetoo et al., 2007). Δπίζδξ, ακ ιζα
επζπείνδζδ ζοζηεοάγεζ έκα πνμσυκ ιε παιδθυ ανπζηυ ιζηνμαζαηυ θμνηίμ, θυβς
ημο υηζ είκαζ αναζιέκμ/παζηενζςιέκμ, ηυηε είκαζ πμθφ πζεακυ κα ιπμνεί κα
πνδζζιμπμίδζδ αηυια ιζηνυηενδ ζοβηέκηνςζδ κζζίκδξ, (ιζηνυηενδ ηςκ 250
IU/ml) ηαζ κα έπεζ πμθφ ηαθά απμηεθέζιαηα ιε πμθφ παιδθυηενμ ηυζημξ.
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ΟΜΧ (L OG c fu/g )
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6,0
5,0
4,0
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0,0
0

ΟΞ Υ Γ ΑΛΑΚ ΤΙΚ Α Α (L OG
c fu/g )

α.
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Χ Ρ Ο ΝΟ Σ Σ Υ ΝΤ ΗΡ ΗΣ ΗΣ (ΗΜΕ Ρ Ε Σ )
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10

15
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E F N1

E F N2

20

Χ Ρ Ο ΝΟ Σ Σ Υ ΝΤ ΗΡ ΗΣ ΗΣ (ΗΜΕ Ρ Ε Σ )

β.
Γξάθεκα 1: Γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηεο θηλεηηθήο ηεο αλάπηπμεο (α) ΟΜΥ (Οιηθή Μηθξνβηαθή Υισξίδα) θαη (β) νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ ζε θνκκάηηα πάξηδαο
ν
κε επηθάιπςε εδψδηκσλ κεκβξαλψλ αιγηληθνχ λαηξίνπ θαη πξνζζήθε ληζίλεο, ζπληεξνχκελσλ ζηνπο 10 C ππφ ζπλζήθεο θελνχ.
C: Γείγκαηα ρσξίο εδψδηκεο κεκβξάλεο, EF: Γείγκαηα κε εδψδηκεο κεκβξάλεο, ρσξίο ληζίλε, EFN1: Γείγκαηα κε εδψδηκεο κεκβξάλεο θαη πξνζζήθε ληζίλεο
250IU/mL, EFN2: Γείγκαηα κε εδψδηκεο κεκβξάλεο θαη πξνζζήθε ληζίλεο 750 IU/mL.
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ΟΜΧ (L OG c fu/g )
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ΟΞ Υ Γ Α ΛΑ Κ Τ ΙΚ Α Α (L OG
c fu/g )
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β.
Γξάθεκα 2: Γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηεο θηλεηηθήο ηεο αλάπηπμεο (α) ΟΜΥ (Οιηθή Μηθξνβηαθή Υισξίδα) θαη (β) νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ ζε θνκκάηηα πάξηδαο κε
επηθάιπςε εδψδηκσλ κεκβξαλψλ αιγηληθνχ λαηξίνπ θαη πξνζζήθε ληζίλεο, ζπληεξνχκελσλ ζηνπο 4νC ππφ ζπλζήθεο θελνχ.
C: Γείγκαηα ρσξίο εδψδηκεο κεκβξάλεο, EF: Γείγκαηα κε εδψδηκεο κεκβξάλεο, ρσξίο ληζίλε, EFN1: Γείγκαηα κε εδψδηκεο κεκβξάλεο θαη πξνζζήθε ληζίλεο 250
IU/mL, EFN2: Γείγκαηα κε εδψδηκεο κεκβξάλεο θαη πξνζζήθε ληζίλεο 750 IU/mL.
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2.2 Μεηαβνιή pH
Οζ ιεηνήζεζξ ημο pH ζοιπθδνχκμοκ απυθοηα ηδκ εζηυκα πμο
ζπδιάηζζακ ηα ιζηνμαζμθμβζηά δεδμιέκα ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ζοκηήνδζδξ.
Παναηδνείηαζ υηζ ημ pH ηαζ ζηζξ δομ εενιμηναζίεξ πέθηεζ πζμ βνήβμνα ζηα
δείβιαηα πμο έπμοκ πζμ βνήβμνδ αθθμίςζδ, δδθαδή ζηα δείβιαηα ιε
εδχδζιεξ ιειανάκεξ πμο δεκ πενζέπμοκ κζζίκδ (EF) ηαζ ζημοξ ιάνηονεξ (C).
Απυ ηδκ άθθδ αθέπμοιε υηζ ζηα δείβιαηα ιε κζζίκδ EFN1 ηαζ EFN2, δ πηχζδ
ημο pH βίκεηαζ ιε πζμ ανβμφξ νοειμφξ (Γνάθδια 3), εζδζηά υηακ δ
ακηζκζηνμαζαηή μοζία ζοκδοάγεηαζ ηαζ ιε παιδθή εενιμηναζία (4μC)
(Γνάθδια 3α). Ζ ιείςζδ ημο pH μθείθεηαζ ζηδκ αφλδζδ ηςκ μλοβαθαηηζηχκ
ααηηδνίςκ, ηα μπμία πανάβμοκ βαθαηηζηυ μλφ ςξ ηφνζμ ιεηααμθζηυ πνμσυκ
ηδξ γφιςζδξ οδαηακενάηςκ.
7,0

C
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E F N1

5,5

E F N2
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β.
Γξάθεκα 3 : Γξαθηθή απεηθφληζε ηεο κεηαβνιήο ηνπ pH θνκκαηηψλ πάξηδαο κε επηθάιπςε
ν
εδψδηκσλ κεκβξαλψλ αιγηληθνχ λαηξίνπ θαη πξνζζήθε ληζίλεο, ζπληεξνχκελσλ ζηνπο 10 C (α)
θαη 4νC (β) ππφ ζπλζήθεο θελνχ. C: Γείγκαηα ρσξίο εδψδηκεο κεκβξάλεο, EF: Γείγκαηα κε
εδψδηκεο κεκβξάλεο, ρσξίο ληζίλε, EFN1: Γείγκαηα κε εδψδηκεο κεκβξάλεο θαη πξνζζήθε
ληζίλεο 250 IU/mL, EFN2: Γείγκαηα κε εδψδηκεο κεκβξάλεο θαη πξνζζήθε ληζίλεο 750 IU/mL.

48

3.3 Μεηαβνιή Υξψκαηνο
α.
πεξηπηψζεηο
L

C
EF
EFN1
EFN2

a

C
EF
EFN1
EFN1

b

C
EF
EFN1
EFN1

εκέξεο ζπληήξεζεο
0
.  .
.  .5
.  .5
.  .5

.  .
.  .39
.  .39
.  .39

.70  .0
.70  .30
.70  .30
.70  .30

5
. .

.  .
.  .

.  .

.  .
.  .

.  .

.  .
.  .

6
.  .
.  .
.  .
.  .

.  .
.  .
.  .
.  .

.  .
.  .
.  .
.  .

7
4.91  0.71
.  .
.  .
.  .

.  .
.  .
.  .
.82  

.  .
.  .
.  .
.  .

β.
πεξηπηψζεηο

εκέξεο ζπληήξεζεο

C
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EFN1
EFN2

0
.  .
.  .
.  .
.  .

5
.  .
.  .
.  .

8
.  .
.  .
.  .
.  .

12
.  .
.  .
.  .

15
.  .
.  .
.  .
.  .
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.  .
.  .
.  .
.  .

22
..

a

C
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.  .
7.  .39
.  .39
.  .39

.  .
.  .
.  .

.  .
.  .
.  .
.  .

.  .
.  .
.  .

.  .
.  .
.  .
.  .

.  .
.  .
.  .
.  .

..

b

C
EF
EFN1
EFN2

.  .
.  .0
.  .0
.  .0

.  .
.  .
.  .

.  .
.  .
.  .
.  .

.  .
.  .
.  .0

.  .
.  .
.  .
.  .

.  .
.  .
.  .
.  .

..

L

Πίλαθαο 5: Γξαθηθή απεηθφληζε ηεο κεηαβνιήο  st. deviation ησλ παξαγφλησλ L, a θαη b,
θνκκαηηψλ πάξηδαο κε επηθάιπςε εδψδηκσλ κεκβξαλψλ αιγηληθνχ λαηξίνπ θαη ληζίλεο,
ν
ν
ζπληεξνχκελσλ ζηνπο 10 C (α) θαη 4 C (β) ζε ζπλζήθεο θελνχ. C: Γείγκαηα ρσξίο εδψδηκεο
κεκβξάλεο, EF: Γείγκαηα κε εδψδηκεο κεκβξάλεο, ρσξίο ληζίλε, EFN1: Γείγκαηα κε εδψδηκεο
κεκβξάλεο θαη πξνζζήθε ληζίλεο 250 IU/mL, EFN2: Γείγκαηα κε εδψδηκεο κεκβξάλεο θαη
πξνζζήθε ληζίλεο 750 IU/mL.
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Σδ ιεηααμθή ημο πνχιαημξ ηςκ δεζβιάηςκ πάνζγαξ πενζβνάθμοκ μζ
ιεηααθδηέξ ημο πνςιαηζημφ ζοζηήιαημξ CIE. Μεηά απυ επελενβαζία ηςκ
ιεηνήζεςκ δζαπζζηχεδηε υηζ ηαζ ζηζξ δομ εενιμηναζίεξ δεκ πανμοζζάζηδηακ
ζδιακηζηέξ ιεηααμθέξ ηςκ παναβυκηςκ L, a, ηαζ b. (Πίκαηαξ 5α ηαζ 5α). Αοηυ
μθείθεηε ζημ βεβμκυξ υηζ ημ ηεκυ εοκμεί ηδκ δζαηήνδζδ ημο πνχιαημξ. Καζ
μνβακμθδπηζηά,

παναηδνχκηαξ

ηα

δείβιαηα

ηαηά

ηδ

δζάνηεζα

ηςκ

δεζβιαημθδρζχκ, δεκ παναηδνήεδηε ηάπμζα ζδιακηζηή αθθαβή ζημ πνχια
ηςκ δεζβιάηςκ. Δπμιέκςξ ζοιπεναίκεηαζ πςξ δ πνήζδ ηδξ κζζίκδξ ςξ
ακηζιζηνμαζαηή μοζία, δεκ επδνεάγεζ ανκδηζηά ημ πνχια ημο πνμσυκημξ.

3. πκπεξάζκαηα
Ζ πνήζδ εδχδζιςκ ιειανακχκ ιε κζζίκδ, ζοκδοαζηζηά ιε ακαενυαζεξ
ζοκεήηεξ ηαζ παιδθέξ εενιμηναζίεξ, ιπμνεί κα απμηεθέζεζ ιζα πμθθά
οπμζπυιεκδ ηαζ εκαθθαηηζηή ιέεμδμ ζοζηεοαζίαξ βζα ηδκ ακαζημθή ηδξ
ακάπηολδξ αθθμζςβυκςκ ιζηνμμνβακζζιχκ ηαζ ηδκ αφλδζδ πνυκμο γςήξ, ζε
αθθακηζηά ημιιέκα ζε θέηεξ.
Όζμκ αθμνά ηδκ εθανιμβή ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ζοζηεοαζίαξ, εα πνέπεζ
μζ αζμιδπακίεξ κα δζαζθαθίγμοκ ηα παιδθά επίπεδα ανπζημφ ιζηνμαζαημφ
θμνηίμο έηζζ χζηε δ ζοζηεοαζία κα είκαζ πζμ απμηεθεζιαηζηή, εκχ μζ
ηαηακαθςηέξ εα πνέπεζ κα ηδνμφκ πμθφ πνμζεηηζηά ηδξ μδδβίεξ πνήζδξ πμο
εα ακαβνάθμκηαζ ζηδκ εηζηέηα ημο πνμσυκημξ, έηζζ χζηε κα ιδκ δζαηνέλμοκ
ηάπμζμ ηίκδοκμ ηαηακαθχκμκηαξ ημ πνμσυκ.
οκμρίγμκηαξ, δ ένεοκα αθεκυξ εα πνέπεζ κα ζοκεπζζηεί ςξ πνμξ ηδκ
ιεθέηδ δζαθμνεηζηχκ εδχδζιςκ επζηαθφρεςκ ηαζ ιειανακχκ ιε ή πςνίξ
πνυζεεηεξ μοζίεξ ηαζ αθεηένμο κα πνμζακαημθζζηεί ζηδκ δζενεφκδζδ ηαζ
αεθηζζημπμίδζδ ηδξ πναηηζηήξ ημοξ εθανιμβήξ ζε ειπμνζηυ επίπεδμ ηαζ ζηδκ
απμδμπή απυ ημ ηαηακαθςηζηυ ημζκυ, δζαζθαθίγμκηαξ ημ ηνίπηοπμ αζθάθεζα,
πμζυηδηα ηαζ μζημκμιία.
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Γ. Παξνπζίαζε ηνπ θαηλνηφκνπ πξντφληνο
1. Πεξηερφκελν ζπζθεπαζίαο
Ζ ζοζηεοαζία εα απμηεθείηαζ απυ ηζξ θέηεξ πάνζγαξ ηαζ απυ ηζξ
εδχδζιεξ ιειανάκεξ, ηςκ μπμίςκ ηα οθζηά παναηεοήξ είκαζ ηα αθβζκζηά άθαηα
(1%), δ βθοηενυθδ (1%), δ κζζίκδ (750 IU/ml) ηαζ ημ πθςνζμφπμ αζαέζηζμ (2%).
Όζμκ αθμνά ημ ιέβεεμξ ηδξ ζοζηεοαζίαξ, εα οπάνπμοκ δομ ιεβέεδ,
αοηυ ηςκ 200g, ημ μπμίμ εα απμηεθείηαζ απυ 10 έςξ 12 θέηεξ πάνζγα
10x10cm, επμιέκςξ ηαζ απυ 11 έςξ 13 εδχδζιεξ ιειανάκεξ ηαζ αοηυ ηςκ
400g, ημ μπμίμ εα απμηεθείηαζ απυ 22 έςξ 24 θέηεξ πάνζγα 10x10cm ηαζ
ακηίζημζπα απυ 23 έςξ 25 εδχδζιεξ ιειανάκεξ.

2. Πεξηγξαθή ηνπ πξντφληνο θαη ζπλζήθεο ζπληήξεζεο
Σμ πνμσυκ εα απμηεθείηαζ απυ ηζξ θέηεξ ηδξ πάνζγαξ ηαζ ηζξ εδςδζιεξ
ιειανάκεξ ιε ηδ κζζίκδ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα ζημ ηάης ιένμξ ηδξ ζοζηεοαζίαξ
εα έπεζ ημπμεεηδεεί ιζα ιειανάκδ ηαζ πάκς ζε αοηή εα ημπμεεηδεεί δ πνχηδ
θέηα πάνζγα. ηδ ζοκέπεζα εα αημθμοεήζεζ δ επυιεκδ ιειανάκδ ηαζ έπεζηα δ
επυιεκδ θέηα πάνζγα ηαζ μο ημ ηαεελήξ, ιέπνζ κα ημπμεεηδεμφκ υθεξ μζ θέηεξ
πάνζγα πμο πενζέπεζ ζοκμθζηά δ ζοζηεοαζία. ημ ηέθμξ εα ηθείζμοιε ηδ
ζοζηεοαζία ζε ηεκυ αένμξ.
Σμ πνμσυκ, υπςξ υθα ηα αθθακηζηά, ακήηεζ ζηδκ ηαηδβμνία ηςκ
ηνμθίιςκ πμο είκαζ έημζια πνμξ ηαηακάθςζδ. Πνέπεζ κα ζοκηδνείηαζ ζημ
ροβείμ, ζε εενιμηναζία 4 μC. Ζ δζάνηεζα γςήξ ημο πνμσυκημξ, πμο δμοθεφηδηε
ζημ

ενβαζηήνζμ,

πςνίξ

ηζξ

ιειανάκεξ

είκαζ

ζοκήεςξ

8

διένεξ

(ιζηνμαζμθμβζηυξ πνυκμξ γςήξ), εκχ ιε ηζξ εδχδζιεξ ιειανάκεξ ηαζ ηδκ κζζίκδ
(750 IU/mL) ζε εενιμηναζία 4 μC ιπμνεί αηυια ηαζ δζπθαζζαζηεί. Όζμ αθμνά
ηζξ εδχδζιεξ ιειανάκεξ, ζηδκ πανμφζα ιεθέηδ, δεκ πενζέπμοκ ηάπμζμ αζεένζμ
έθαζμ ή ηάπμζμ πμηυ ςξ ακηζιζηνμαζαηυ, πμο κα πνμζδίδεζ ηάπμζμ ζδζαίηενμ
άνςια, επμιέκςξ μ ηαηακαθςηήξ ιπμνεί κα ιδκ ηζξ ηαηακαθχζεζ (Ακ
πενζείπακ ςξ ακηζιζηνμαζαηυ ηάπμζμ αζεένζμ έθαζμ (ππ νίβακδξ) ή ηάπμζμ πμηυ
υπςξ μφγμ ή ηζίπμονμ, εα ιπμνμφζακ μζ ιειανάκεξ κα ηαηακαθςεμφκ ιαγί,
εζδζηά ακ δ πάνζγα πνδζζιμπμζμφηακ ζημ ιαβείνεια.). Ζ εζηυκα 1. ιαξ δείπκεζ
ηζ ειθάκζζδ εα έπεζ ημ ηαζκμηυιμ πνμσυκ.
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Δζηυκα 1. Απεζηυκζζδ ηαζκμηυιμο πνμσυκημξ (Πάνζγα ιε εδχδζιεξ ιειανάκεξ, ζε ηεκυ)

3. Ννκνζεζία
Ζ Δονςπασηή Έκςζδ εεςνεί υηζ μζ εδχδζιεξ ιειανάκεξ απμηεθμφκ
εκενβυ ιένμξ ηδξ ζοζηεοαζίαξ ηςκ ηνμθίιςκ, επμιέκςξ εα πνέπεζ κα
ηδνμφκ ημοξ ηακμκζζιμφξ πμο αθμνμφκ ηα οθζηά πμο ένπμκηαζ ζε επαθή ιε
ηα ηνυθζια. Πζμ ζοβηεηνζιέκα δεκ εα πνέπεζ κα εέημοκ ζε ηίκδοκμ ηδκ
ακενχπζκδ γςή, κα ηνμπμπμζμφκ ηδκ ζφζηαζδ ημο ηνμθίιμο ηαζ κα
αθθμζχκμοκ ηα μνβακμθδπηζηά παναηηδνζζηζηά ημο. Έκα άθθμ γήηδια πμο
πνέπεζ κα θαιαάκεηαζ οπυρδ, είκαζ ημ εέια ηςκ αθθενβζχκ, ηαεχξ πμθθέξ
ιειανάκεξ θηζάπκμκηαζ απυ οθζηά πμο εα ιπμνμφζακ κα πνμηαθέζμοκ
αθθενβζηέξ ακηζδνάζεζξ. Σμ δζηυ ιαξ πνμσυκ πθδνεί υθεξ ηζξ απαζηήζεζξ
δεδμιέκμο υηζ μζ ιειανάκεξ είκαζ ανχζζιεξ ηαζ ημ ακηζιζηνμαζαηυ πμο
πνδζζιμπμζμφιε

(κζζίκδ),

ακήηεζ

ζηδκ

ηαηδβμνία

GRAS

(Generally

Recognized As Safe). Δπζπθέμκ θυβς ημο υηζ δ κζζίκδ δεκ ένπεηαζ ζε άιεζδ
επαθή ιε ημ ηνυθζιμ, αθθά εκζςιαηχκεηαζ ζηζξ ιειανάκεξ, δεκ λεπενκά ηα
επζηνεπηά υνζα (0.13 mg/kg ζχιαημξ) πμο επζαάθθεζ δ EFSA.
Ζ εηζηέηα ηδξ ζοζηεοαζίαξ εα πενζέπεζ μδδβίεξ βζα ηδ ζςζηή πνήζδ ημο
πνμσυκημξ ηαζ βζα ηδ ζςζηή ζοκηήνδζδ ημο.
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4. Αλάιπζε ηεο Αγνξάο
φιθςκα ιε ένεοκα ηδξ ICAP,

μ ηθάδμξ ηςκ αθθακηζηχκ ηαζ

ηνεαημζηεοαζιάηςκ πενζθαιαάκεζ θίβεξ ιεβάθμο ιεβέεμοξ αζμιδπακίεξ ηαζ
ιεβάθμ

ανζειυ

ιζηνμφ

ηαζ

ιεζαίμο

ιεβέεμοξ

επζπεζνήζεςκ

πμο

δναζηδνζμπμζμφκηαζ ηονίςξ ημπζηά. Ο ααειυξ ζοβηέκηνςζδξ ζημκ ηθάδμ
είκαζ

ζπεηζηά

ορδθυξ,

ηαεχξ μζ

πέκηε

ιεβαθφηενεξ

επζπεζνήζεζξ

ζοβηεκηνχκμοκ πμζμζηυ ιεβαθφηενμ ημο 55%. Οζ ιεβάθεξ αζμιδπακζηέξ
επζπεζνήζεζξ ημο ηθάδμο δζαεέημοκ εδναζςιέκα ειπμνζηά ζήιαηα πνμσυκηςκ,
εκχ πανάθθδθα δζαηδνμφκ εηηεηαιέκα δίηηοα δζακμιήξ πμο ηαθφπημοκ
ζπεδυκ ημ ζφκμθμ ηδξ πχναξ. Ακηίεεηα, μζ ιζηνμφ ιεβέεμοξ επζπεζνήζεζξ
πνμιδεεφμοκ ηονίςξ ηδκ ημπζηή αβμνά υπμο εδνεφμοκ ή ηζξ αβμνέξ ηςκ
βεζημκζηχκ κμιχκ. Ζ δζάεεζδ ηςκ αθθακηζηχκ ηαθφπηεηαζ ζε έκα πμζμζηυ ηδξ
ηάλεςξ ημο 60% ιέζς ζμφπεν ιάνηεη, ζε έκα πμζμζηυ ηδξ ηάλεςξ ημο 20%
ιέζς επζπεζνήζεςκ catering, ημ δε οπυθμζπμ ιμζνάγεηαζ ζε υθα ηα οπυθμζπα
δίηηοα δζακμιήξ.
πεηζηά ιε ηδκ ελέθζλδ ηδξ αβμνάξ αθθακηζηχκ ηαζ ηνεαημζηεοαζιάηςκ,
ιπμνμφιε κα πμφιε υηζ δ εβπχνζα παναβςβή αθθακηζηχκ ηαζ ημκζεναχκ
ηνέαημξ ειθάκζζε ζςνεοηζηή ιείςζδ ηδξ ηάλεςξ ημο 5.5% ηδκ ηεθεοηαία
πνυκζα. Απυ ημ ζφκμθμ ηςκ εηαζνεζχκ ημο ηθάδμο μζ 8 ημνοθαίεξ αζμιδπακίεξ
αθθακηζηχκ εθέβπμοκ ηα 3/4 ηδξ εβπχνζαξ παναβςβήξ.
Σμ ζοκμθζηυ ιέβεεμξ ηδξ εβπχνζαξ αβμνάξ αθθακηζηχκ αολήεδηε ηδκ
πεκηαεηία 2005-2009, ιε ιέζμ εηήζζμ νοειυ ακυδμο ιυθζξ 0.76%. Σμ 2010 δ
εβπχνζα θαζκμιεκζηή ηαηακάθςζδ οπμπχνδζε ηαηά 3.4% ζε ζπέζδ ιε ημ
πνμδβμφιεκμ έημξ, εκχ ημ 2011 ζδιεζχεδηε ηαζ κέα ιείςζδ (-3.3%). Σμ
ζοκμθζηυ ιέβεεμξ ηδξ εβπχνζαξ αβμνάξ ηνεαημζηεοαζιάηςκ πανμοζίαζε
επίζδξ ακμδζηή πμνεία ημ πνμκζηυ δζάζηδια 2005-2010. Χζηυζμ, ημ 2011 δ
αβμνά

ηςκ

ηνεαημζηεοαζιάηςκ

οπμπχνδζε

ηαηά

3%

πενίπμο.

ηδκ αβμνά αθθακηζηχκ ηαζ ημκζεναχκ ηνέαημξ δ εζζαβςβζηή δζείζδοζδ ήηακ
ηδξ ηάλεςξ ημο 20% ηδκ ηεθεοηαία δζεηία.
Ακαθμνζηά ιε ηδ δζάνενςζδ ηδξ εβπχνζαξ αβμνάξ αθθακηζηχκ ηαζ
ημκζεναχκ ηνέαημξ, ζδιεζχκεηαζ υηζ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηδξ αβμνάξ
ηαθφπηεηαζ

απυ

ηδκ

ηαηδβμνία

«Πάνζγα-Μμνηαδέθα»

(29%

πενίπμο),αημθμοεμφκ ζηδκ δεφηενδ εέζδ μζ ηαηδβμνίεξ «Εαιπυκ (πμζνμιένζ
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ηαζ ςιμπθάηεξ)» ηαζ «Αθθακηζηά πμοθενζηχκ. Σμ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηδξ
εβπχνζαξ αβμνάξ ηνεαημζηεοαζιάηςκ ελαημθμοεεί κα ηαθφπηεηαζ απυ
παναζηεοάζιαηα πμζνζκμφ ηαζ ιμζπανίζζμο ηνέαημξ ηαζ ηονίςξ απυ πνμσυκηα
υπςξ ζμοαθάηζ, βφνμξ ηαζ ιπζθηέηζ.
Ζ δζαεεζζιυηδηα ηαζ δ πμζυηδηα ηδξ ααζζηήξ πνχηδξ φθδξ (ηνέαξ)
επδνεάγεηαζ άιεζα απυ ημκ ηθάδμ. Ο ηφνζμξ υβημξ ημο ηνέαημξ είκαζ
εζζαβυιεκμξ, εκχ μνζζιέκεξ απυ ηζξ ιεβαθφηενεξ ιμκάδεξ έπμοκ πνμαεί ζε
ζηναηδβζηή ηάεεηδξ μθμηθήνςζδξ, δζαηδνχκηαξ μζ ίδζεξ ηηδκμηνμθζηέξ
ιμκάδεξ, ιε ζημπυ ημκ ηαθφηενμ έθεβπμ ηδξ πνχηδξ φθδξ ηαζ ηδκ
εηιεηάθθεοζδ μζημκμιζχκ ηθίιαηαξ.
Ζ ICAP ακαθένεζ υηζ πθέμκ ζήιενα, δ μζημκμιζηή ηνίζδ ηαζ ημ
πενζμνζζιέκμ εζζυδδια ηςκ ηαηακαθςηχκ ζοκέααθθακ ζηδκ οπμπχνδζδ ηδξ
γήηδζδξ βζα ηα πνμσυκηα ημο ηθάδμο ηδκ ηεθεοηαία δζεηία, ηαεχξ ηα αθθακηζηά
δεκ εεςνμφκηαζ πνμσυκηα πνχηδξ ακάβηδξ.
Ζ οπμπχνδζδ ηδξ αβμνάξ μθείθεηαζ επίζδξ ζηζξ ζοκεπείξ πνμζθμνέξ
ηαζ ιεζχζεζξ ηζιχκ πμο πνμααίκμοκ μζ εηαζνείεξ ημο ηθάδμο, πνμηεζιέκμο κα
ακηαπμηνζεμφκ ζηζξ πζέζεζξ ηςκ ηαηακαθςηχκ βζα θεδκυηενα πνμσυκηα.
φιθςκα ιε ηδκ Hellastat, ζημκ ηθάδμ δζαιμνθχκεηαζ έκα έκημκα
ακηαβςκζζηζηυ πενζαάθθμκ, ημ μπμίμ εκηείκεηαζ ηαζ απυ ηα πνμσυκηα ζδζςηζηήξ
εηζηέηαξ, ηα μπμία θυβς ηδξ παιδθυηενδξ ηζιμθυβδζήξ ημοξ ηαηαηημφκ μθμέκα
ηαζ ιεβαθφηενα ιενίδζα.
Δπζπθέμκ, μζ αθθακημαζμιδπακίεξ έπμοκ κα ακηζιεηςπίζμοκ ηαζ ημ
μφηςξ ή άθθςξ πενζμνζζιέκμ ιέβεεμξ ηδξ εβπχνζαξ αβμνάξ, υπςξ ελάθθμο
δεζηκφεζ ηαζ δ παιδθή ηαηά ηεθαθήκ ηαηακάθςζδ αθθακηζηχκ ζηδ πχνα ιαξ.
Αηυιδ, δ έθθεζρδ επανημφξ πμζυηδηαξ εβπχνζςκ πνχηςκ οθχκ
ηαεζζηά ημκ ηθάδμ ελανηχιεκμ απυ πνμιδεεοηέξ ημο ελςηενζημφ, βεβμκυξ ημ
μπμίμ ζοκεπάβεηαζ αολδιέκα έλμδα παναβςβήξ. Μάθζζηα, μζ υνμζ ειπμνζηήξ
ζοκενβαζίαξ έπμοκ δζαθμνμπμζδεεί, ιε ηα δζαζηήιαηα πανμπήξ πίζηςζδξ κα
πενζμνίγμκηαζ, εκχ πμθθέξ αβμνέξ δζεκενβμφκηαζ πθέμκ ημζξ ιεηνδημίξ.
Όπςξ ηαηαδεζηκφεζ δ ιεθέηδ, μζ ιεβαθφηενεξ εηαζνίεξ επζδζχημοκ
ακακέςζδ ηδξ πνμσμκηζηήξ αάζδξ ημοξ ιε κέα πνμσυκηα (έημζια ηαηεροβιέκα
βεφιαηα, πνμσυκηα ορδθυηενδξ δζαηνμθζηήξ αλίαξ, πνμσυκηα ιε ιεβαθφηενμ
πνυκμ γςήξ η.θπ.), εκχ επεηηείκμκηαζ ζε πχνεξ ημο ελςηενζημφ υπμο δ
ηαηακάθςζδ είκαζ ορδθυηενδ.
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5. Αλάιπζε Κφζηνπο
5.1. Κφζηνο αλά κεκβξάλε
ημοξ παναηάης πίκαηεξ πανμοζζάγεηαζ ημ ηυζημξ ακά ιειανάκδ, πμο
παναζηεοάζηδηε ιε δζαθμνεηζηέξ ζοβηεκηνχζεζξ δζαθφιαημξ αθβζκζημφ
καηνίμο (1% ηαζ 1.5%) ηαζ δζαθμνεηζηέξ ζοβηεκηνχζεζξ κζζίκδξ (250 IU/ml ηαζ
750 IU/ml). Σα ηυζηδ οπμθμβίζηδηακ ιε αάζδ ηζξ ηζιέξ πμο είπε αβμνάζεζ ηα
οθζηά ημ ενβαζηήνζμ ηαζ πνμέηορακ ηέζζενζξ πενζπηχζεζξ μζ μπμίεξ
ακαθφμκηαζ παναηάης.
A.

Τιηθά
Δδψδηκσλ
Μεκβξαλψλ

Πεξηγξαθή

Σηκή/κεκβξάλε

10 g δζάθοια αθβζκζημφ
καηνίμο (1%)

€ 0.012

Γθοηενυθδ (1%)

€ 0.003

Νζζίκδ 250 IU /mL

€ 0.005

Υθςνζμφπμ Αζαέζηζμ (2%)

€ 0.004

πλνιηθφ Κφζηνο

€ 0.024

B.

Τιηθά
Δδψδηκσλ
Μεκβξαλψλ

Πεξηγξαθή
10 g δζάθοια αθβζκζημφ
(1%)

Σηκή/κεκβξάλε

Γθοηενυθδ (1%)

€ 0.003

Νζζίκδ 750 IU/mL

€ 0.014

Υθςνζμφπμ Αζαέζηζμ (2%)

€ 0.004

πλνιηθφ Κφζηνο

€ 0.033

€ 0.012

Γ.

Τιηθά
Δδψδηκσλ
Μεκβξαλψλ

Πεξηγξαθή
10 g δζάθοια αθβζκζημφ
(1.5%)

Σηκή/κεκβξάλε

Γθοηενυθδ (1%)

€ 0.005

Νζζίκδ 250 IU/mL

€ 0.005

Υθςνζμφπμ Αζαέζηζμ (2%)

€ 0.004

πλνιηθφ Κφζηνο

€ 0.031

€ 0.017
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Γ.

Τιηθά
Δδψδηκσλ
Μεκβξαλψλ

Πεξηγξαθή
10 g δζάθοια αθβζκζημφ
(1.5%)

Σηκή/κεκβξάλε

Γθοηενυθδ (1%)

€ 0.005

Νζζίκδ 750 IU/mL

€ 0.014

Υθςνζμφπμ Αζαέζηζμ (2%)

€ 0.004

πλνιηθφ Κφζηνο

€ 0.040

€ 0.017

Απυ ηδκ παναπάκς ακάθοζδ, ιπμνμφιε κα πμφιε πςξ βζα ιζα
ζοζηεοαζία 200g, ιε 12 θέηεξ πάνζγα (πμο ζημζπίγεζ πενίπμο 1.72 € ζημ
ζμφπεν ιάνηεη) ημ επζπθέμκ ηυζημξ παναβςβήξ πμο πνμηφπηεζ ιε ηδκ
ρξήζε 13 εδψδηκσλ κεκβξαλψλ εα είκαζ :
Γζα ηδκ πενίπηςζδ Α (αθβζκζηά 1% ηαζ κζζίκδ 250 IU/mL): 13x0.024€= +0.31 €
Γζα ηδκ πενίπηςζδ B (αθβζκζηά 1% ηαζ κζζίκδ 750 IU/mL): 13x0.033€= +0.43 €
Γζα ηδκ πενίπηςζδ Γ (αθβζκζηά 1.5% ηαζ κζζίκδ 250 IU/mL):13x0.031€=+0.40 €
Γζα ηδκ πενίπηςζδ Γ(αθβζκζηά 1.5% ηαζ κζζίκδ 750 IU/mL):13x0.040€=+0.52 €
Γζα ιζα ζοζηεοαζία 400g, ιε 24 θέηεξ πάνζγα (πμο ζημζπίγεζ πενίπμο
2.75 € ζημ ζμφπεν ιάνηεη) ημ επζπθέμκ ηυζημξ παναβςβήξ πμο πνμηφπηεζ
ιε ηδκ πνήζδ 25 εδψδηκσλ κεκβξαλψλ εα είκαζ :
Γζα ηδκ πενίπηςζδ Α (αθβζκζηά 1% ηαζ κζζίκδ 250 IU/mL):25x 0.024€= +0.60 €
Γζα ηδκ πενίπηςζδ B (αθβζκζηά 1% ηαζ κζζίκδ 750 IU/mL):25x0.033€= +0.82 €
Γζα ηδκ πενίπηςζδ Γ (αθβζκζηά 1.5% ηαζ κζζίκδ 250 IU/mL):25x0.031€=+0.77 €
Γζα ηδκ πενίπηςζδ Γ(αθβζκζηά 1.5% ηαζ κζζίκδ 750 IU/mL):25x0.040€=+1.00 €
ηδκ πενίπηςζδ ηςκ αθβζκζηχκ, είηε παναζηεοαζηεί δζάθοια 1%, είηε
1.5%, μζ ιειανάκεξ εα είκαζ ημ ίδζμ απμηεθεζιαηζηέξ. Δπμιέκςξ βζα
ιεβαθφηενδ μζημκμιία ζηα ακαθχζζια, ζοιθένεζ ηαθφηενα ιζα εηαζνία κα
παναζηεοάγεζ ιειανάκεξ ιε δζάθοια 1%. Όζμ αθμνά ηδ κζζίκδ, ηα
απμηεθέζιαηα

ημο

πεζνάιαημξ

έδεζλακ

υηζ

ηαθφηενα

απμηεθέζιαηα

πνμηφπημοκ υηακ πνδζζιμπμζείηαζ δ ζοβηέκηνςζδ ηςκ 750 IU/mL, επμιέκςξ
απυ ηζξ παναπάκς πενζπηχζεζξ, ηαθφηενδ είκαζ δ Β υπμο ημ ηυζημξ
παναβςβήξ ηδξ ζοζηεοαζίαξ ηςκ 200g εα επζαανοκεεί ιε 0.43€

ηαζ δ

ζοζηεοαζία ηςκ 400g εα επζαανοκεεί ιε 0.82€.
ε αοηυ ημ ζδιείμ εα πνέπεζ κα πμφιε υηζ ηα ηυζηδ πμο ακαθένμκηαζ
πζμ πάκς είκαζ εκδεζηηζηά, αθμφ ημ ενβαζηήνζμ αβμνάγεζ υθα ηα οθζηά ζε ηζιέξ
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θζακζηήξ. Μζα εηαζνία δ μπμία, θυβς ηδξ ιεβάθδξ ηθίιαηαξ παναβςβήξ, εα
πνμιδεεφεηαζ ηα ακαθχζζια απυ πμκδνέιπμνμοξ ηαζ ζε ιεβάθεξ πμζυηδηεξ
είκαζ ζίβμονμ υηζ εα ηδξ ζημζπίγμοκ θζβυηενα πνήιαηα, επμιέκςξ ημ ηεθζηυ
ηυζημξ παναβςβήξ ημο πνμσυκημξ εα είκαζ ιζηνυηενμ απυ αοηυ πμο
οπμθμβίζηδηε παναπάκς. Βέααζα βζα κα εθανιυζεζ ιζα ηέημζα κέα ηεπκμθμβία,
δ εηαζνία εα πνέπεζ κα εηζοβπνμκίζεζ ημ ελμπθζζιυ ηδξ ηαζ εκδεπμιέκςξ κα
ηάκεζ ηάπμζεξ αθθαβέξ ζηδκ βναιιή παναβςβήξ ηδξ. Δπμιέκςξ εα πνέπεζ κα
βίκεζ ιζα ηεθαθαζαηή επέκδοζδ δ μπμία εα επζαανφκεζ ηαζ αοηή ημ ηυζημξ ημο
ηεθζημφ πνμσυκημξ. ε πενίπηςζδ πμο δ εηαζνία δεκ είκαζ ζίβμονδ βζα ημ ακ
εέθεζ κα επεκδφζεζ ζε έκακ κέμ ελμπθζζιυ, ιπμνεί ζε πνχηδ θάζδ κα
πνμιδεεφεηαζ έημζιεξ ηζξ εδχδζιεξ ιειανάκεξ απυ ηάπμζμκ πνμιδεεοηή ηαζ
ακ δεζ υηζ ημ κέμ πνμσυκ έπεζ ακηαπυηνζζδ ζηδκ αβμνά, ηυηε ιπμνεί πζμ άκεηα
κα πνμαεί ζηδκ αβμνά ημο ηαζκμφνβζμο ελμπθζζιμφ.

5.2. Σηκνιφγεζε ηνπ πξντφληνο
Με αάζδ ημκ παναπάκς οπμθμβζζιυ ημο ηυζημοξ ακά ιειανάκδ,
οπμθμβίζηδηε ημ ηυζημξ παναβςβήξ ημο πνμσυκημξ, ηαεχξ δ ηζιή πχθδζδξ
ηςκ δομ ζοζηεοαζζχκ (200g ηαζ 400g) ζημ νάθζ ημο ζμφπεν ιάνηεη. Πζμ
ζοβηεηνζιέκα, ζημ ηυζημξ παναβςβήξ πνμζηέεδηε ημ ιεζηηυ ηένδμξ ηδξ
εηαζνίαξ, ηαεχξ ηαζ ημ ιεζηηυ ηένδμξ ημο ζμφπεν ιάνηεη. Καζ ζηζξ δομ
πενζπηχζεζξ, ηα πμζμζηά ηένδμοξ πνμέηορακ ιε αάζδ ηα ζημζπεία ηδξ
αβμνάξ. Σέθμξ πνμζηέεδηε ηαζ μ ΦΠΑ ηαζ έηζζ δζαιμνθχεδηε δ ηεθζηή ηζιή
ημο πνμσυκημξ.
A.
Σηκνιφγεζε: Πάξηδα 200g ρσξίο 12 κεκβξάλεο
Κυζημξ παναβςβήξ
1.23 €
Μεζηηυ
Σζιή πχθδζδξ ηδξ εηαζνίαξ ζημ ζμφπεν
Κένδμξ
1.32 €
ιάνηεη
Δηαζνίαξ
7%
Μεζηηυ
Κένδμξ
Σζιή πχθδζδξ ημο ζμφπεν ιάνηεη
1.52 €
Super
ζημκ ηαηακαθςηή
Market
15%
+ΦΠΑ 13% → Σεθζηή Σζιή
1.72 €

57

B.
Σηκνιφγεζε: Πάξηδα 200g κε κεκβξάλεο
Κυζημξ παναβςβήξ*

1.68 €

Σζιή πχθδζδξ ηδξ εηαζνίαξ ζημ
ζμφπεν ιάνηεη

1.83 €

Σζιή πχθδζδξ ημο ζμφπεν ιάνηεη
ζημκ ηαηακαθςηή

2.14 €

+ΦΠΑ 13% → Σεθζηή Σζιή

2.42 €

Μεζηηυ
Κένδμξ
Δηαζνίαξ
9%
Μεζηηυ
Κένδμξ
Super
Market
17%

*ημ ηυζημξ παναβςβήξ ηδξ πάνζγαξ ηςκ 200g πςνίξ ιειανάκεξ (πμο είκαζ 1.23€
αθ. πίκαηαξ Α), πνμζηίεεηαζ ημ ηυζημξ ηςκ οθζηχκ, βζα ηδκ παναβςβή ηςκ 13
ιειανακχκ, πμο ακένπεηαζ ζηα 0.43€, ηαεχξ ηαζ ηα Γεκζηά Βζμιδπακζηά Έλμδα ημοξ
(ΓΒΔ )(Δκδεζηηζηή ηζιή), πμο οπμθμβίγμκηαζ υηζ είκαζ πενίπμο 0.02€.

Γ.
Σηκνιφγεζε: Πάξηδα 400g ρσξίο κεκβξάλεο
Κυζημξ παναβςβήξ

2.11 €

Σζιή πχθδζδξ ηδξ εηαζνίαξ ζημ
ζμφπεν ιάνηεη

2.26 €

Σζιή πχθδζδξ ημο ζμφπεν ιάνηεη
ζημκ ηαηακαθςηή

2.60 €

+ΦΠΑ 13% → Σεθζηή Σζιή

2.94 €

Μεζηηυ
Κένδμξ
Δηαζνίαξ
7%
Μεζηηυ
Κένδμξ
Super
Market
15%

Γ.
Σηκνιφγεζε: Πάξηδα 400g κε 25 κεκβξάλεο
Κυζημξ παναβςβήξ*

2.96 €

Σζιή πχθδζδξ ηδξ εηαζνίαξ ζημ
ζμφπεν ιάνηεη

3.23 €

Σζιή πχθδζδξ ημο ζμφπεν ιάνηεη
ζημκ ηαηακαθςηή

3.78 €

+ΦΠΑ 13% → Σεθζηή Σζιή

4.27 €

Μεζηηυ
Κένδμξ
Δηαζνίαξ
9%
Μεζηηυ
Κένδμξ
Super
Market
17%

* ημ ηυζημξ παναβςβήξ ηδξ πάνζγαξ ηςκ 400g πςνίξ ιειανάκεξ (πμο είκαζ 2.11€
αθ. πίκαηαξ Γ), πνμζηίεεηαζ ημ ηυζημξ ηςκ οθζηχκ, βζα ηδκ παναβςβή ηςκ 25
ιειανακχκ, πμο ακένπεηαζ ζηα 0.82€, ηαεχξ ηαζ ηα Γεκζηά Βζμιδπακζηά Έλμδα ημοξ
(ΓΒΔ)(Δκδεζηηζηή ηζιή) πμο οπμθμβίγμκηαζ υηζ είκαζ πενίπμο 0.03€.
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Απυ ημοξ παναπάκς πίκαηεξ, παναηδνμφιε πςξ βζα ηδκ ζοζηεοαζία
ηςκ 200g, δ ζοζηεοαζία πμο πενζέπεζ ηζξ εδχδζιεξ ιειανάκεξ είκαζ
αηνζαυηενδ ηαηά 0,70€ (πίκαηεξ Α ηαζ Β), εκχ βζα ηδκ ζοζηεοαζία ηςκ 400g, δ
ζοζηεοαζία πμο πενζέπεζ ηζξ ιειανάκεξ είκαζ αηνζαυηενδ ηαηά 1.33€ (πίκαηεξ
Γ ηαζ Γ). Απυ αοηά ηα απμηεθέζιαηα ιπμνμφιε κα πμφιε υηζ είκαζ θίβμ πζμ
ζοιθένμοζα δ ιεβαθφηενδ ζοζηεοαζία, δδθαδή αοηή ηςκ 400g.

6. Αλάιπζε Marketing
6.1. Marketing mix strategy – 4Ps (Product, Price, Place, Promotion)
α) ηο πποϊόν (Product)
Σμ πνμσυκ ιαξ είκαζ πάνζγα ημιιέκδ ζε θέηεξ ηαζ ζοζηεοαζιέκδ ζε
ηεκυ αένμξ. Όπςξ υθα ηα αθθακηζηά, πνυηεζηαζ βζα έκα εοαθθμίςημ πνμσυκ ημ
μπμίμ ζοκίζηαηαζ κα δζαηδνείηαζ ζημ ροβείμ, ζε εενιμηναζία 4 oC. Ζ
ζδζαζηενυηδηα ημο πνμσυκημξ πμο πανμοζζάγμοιε ανίζηεηαζ ζηδκ εκενβή
ζοζηεοαζία δ μπμία πενζθαιαάκεζ εδχδζιεξ ιειανάκεξ ιε κζζίκδ (ςξ θοζζηυ
ακηζιζηνμαζαηυ) ηαζ πνμζδίδεζ ζημ πνμσυκ ιεβαθφηενδ δζάνηεζα γςήξ.
οκήεςξ δ ζοζηεοαζία πμο ζοκακηάιε ζηα νάθζα ηςκ ζμφπεν ιάνηεη
είκαζ αοηή ηςκ 200g, πμο ιεηαθνάγεηαζ 10-12 θέηεξ πάνζγαξ. Σμ ζοβηεηνζιέκμ
πνμσυκ, θυβς ημο υηζ εα έπεζ ιεβαθφηενδ δζάνηεζα γςήξ, είκαζ πνμηζιυηενμ κα
ζοζηεοάγεηαζ ηαζ ζε ιεβαθφηενδ ζοζηεοαζία υπςξ είκαζ αοηή ηςκ 400g. Αοηυ
εα απμηεθέζεζ ηίκδηνμ βζα έκακ ηαηακαθςηή πμο δεκ έπεζ πμθφ πνυκμ βζα
ρχκζα κα αβμνάζεζ ημ πνμσυκ ιζα θμνά ηαζ κα λένεζ υηζ εα δζαηδνδεεί ζημ
ροβείμ ημο βζα ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια, αηυια ηαζ ακ δ ζοζηεοαζία έπεζ
ακμζπηεί.
β) Τιμή (Price)
Ζ ηζιή ημο πνμσυκημξ εα είκαζ 2.42€ βζα ηδκ ζοζηεοαζία ηςκ 200g ηαζ
4.27€ βζα ηδκ ζοζηεοαζία ηςκ 400g.
γ) Η Διανομή (Place)
Σμ πνμσυκ ανπζηά εα δζαηίεεηαζ ζηζξ ιεβάθεξ αθοζίδεξ Super market
πνμηεζιέκμο κα βίκεζ βκςζηυ ζημοξ ηαηακαθςηέξ. Έπεζηα, αθμφ ημ βκςνίζεζ μ
ηυζιμξ, εα ιπμνεί ηακείξ κα ημ ανεζ ηαζ ζε πζμ ιζηνέξ αθοζίδεξ ζμφπεν
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ιάνηεη ή αηυια ηαζ ζε ιίκζ ιάνηεη. ε πενίπηςζδ πμο δ εηαζνία ηάκεζ
ελαβςβέξ ζημ ελςηενζηυ, ηυηε ημ πνμσυκ ιαξ εα δζαηίεεηαζ ηαζ ζηζξ πχνεξ ημο
ελςηενζημφ.
δ) Η Πποβολή (Promotion)
Σμ πνμσυκ ιπμνεί κα πνμςεδεεί ιε δζάθμνμοξ ηνυπμοξ. Κάπμζμζ απυ
αοημφξ είκαζ: μζ δζαθδιίζεζξ ζηδκ ηδθευναζδ (απθέξ δζαθδιίζεζξ ή αηυια ηαζ
πμνδβυξ ζε εηπμιπέξ) ηαζ ηα πενζμδζηά (εζδζηά ζηα πενζμδζηά ιαβεζνζηήξ), δ
πνμχεδζδ ιέζς ημο δζαδζηηφμο ηαζ ηςκ social media, πνμηεζιέκμο κα
εκδιενςεμφκ πενζζζυηενμζ κέμζ άκενςπμζ ηαζ δ πανμοζίαζδ ημο πνμσυκημξ
εκηυξ ηςκ ηαηαζηδιάηςκ πμο πςθείηαζ (ζμφπεν ιάνηεη). Δπζπθέμκ,
πνμηεζιέκμο δ εηαζνία κα πνμηαθέζεζ ημοξ ηαηακαθςηέξ κα δμηζιάζμοκ ηδ κέα
ζοζηεοαζία, ιπμνεί κα λεηζκήζεζ κα πμοθά ημ πνμσυκ ιε ιζα πζμ παιδθή ηζιή
(ηζιή βκςνζιίαξ), δ μπμία εα είκαζ πμθφ δεθεαζηζηή βζα ημκ ηαηακαθςηή. Σέθμξ
εα πνέπεζ ημ πνμσυκ κα έπεζ ιζα έλοπκδ εηζηέηα δ μπμία εα πανμοζζάγεζ ιε
απθυ ηνυπμ 2-3 δοκαηά ζδιεία ηδξ ζοζηεοαζίαξ, έηζζ χζηε ηάπμζμξ πμο δεκ
ηα βκςνίγεζ, κα ιπμνεί κα ηα ιάεεζ αιέζςξ ιε ιζα απθή ιαηζά.
6.2. Πσιήζεηο θαη ηξαηεγηθή Μάξθεηηλγθ
Ζ πάνζγα δ μπμία είκαζ ζοζηεοαζιέκδ ζε ηεκυ ηαζ πενζθαιαάκεζ
εδχδζιεξ ιειανάκεξ ιε κζζίκδ, απμηεθεί έκα πνμσυκ έημζιμ πνμξ ηαηακάθςζδ,
ημ

μπμίμ

απεοεφκεηαζ

ζε

πμθθμφξ

ηαηακαθςηέξ.

Πζμ

ζοβηεηνζιέκα

απεοεφκεηαζ ζε υθεξ ηζξ δθζηίεξ, απυ 18 ηαζ πάκς, ηαζ ζηα δομ θφθα, ζε υθμοξ
ημοξ ηαηακαθςηέξ ακελανηήηςξ μζημβεκεζαηήξ ηαηάζηαζδξ, ζε υθμοξ ημοξ
ηαηακαθςηέξ ακελανηήηςξ εζζμδήιαημξ, ζε υθα ηα επαββέθιαηα, ζημοξ
ηαηακαθςηέξ πμο δμοθεφμοκ πμθθέξ χνεξ ηαζ δεκ ιπμνμφκ κα πδβαίκμοκ
ηαηηζηά ζημ ζμφπεν ιάνηεη ηαζ ηέθμξ ζημοξ ηαηακαθςηέξ πμο εκδζαθένμκηαζ
βζα έκα πνμσυκ ιε ιεβαθφηενδ δζάνηεζα γςήξ ηαζ πζμ οβζεζκυ, ιε θζβυηενα
πδιζηά ζοκηδνδηζηά.

7. SWOT analysis ηεο ελεξγήο ζπζθεπαζίαο
ημκ παναηάης πίκαηα, πανμοζζάγμκηαζ ηα πθεμκεηηήιαηα ηαζ ηα
ιεζμκεηηήιαηα ημο πνμσυκημξ, ηαεχξ ηαζ μζ εοηαζνίεξ ηαζ μζ απεζθέξ πμο
επζηναημφκ ζηδκ αβμνά βζα ημ ζοβηεηνζιέκμ πνμσυκ.
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Πλεονεκτήματα:

Μειονεκτήματα:

 Καζκμημιία

 Πνέπεζ μζ ιειανάκεξ κα απμεδηεφμκηαζ ζημ
ροβείμ

 Γζαθμνμπμίδζδ ημο πνμσυκημξ
 Έπμοκ ιζηνή δζάνηεζα γςήξ
 Μεβαθφηενδ δζάνηεζα ειπμνζημφ πνυκμο γςήξ
ηαζ ηαθφηενδ ζοκηήνδζδ αηυια ηαζ υηακ δ

 Δλεζδίηεοζδ ακά πνμσυκ. Γεκ είκαζ δοκαηή δ

ζοζηεοαζία έπεζ ακμζπηεί

«μνζγυκηζα» εθανιμβή ιίαξ ηεπκμθμβίαξ/παηέκηαξ
ζε υθα ηα ηνυθζια, αθθά ακη’ αοημφ απαζηείηαζ

 Ζπζυηενδ πνμ-επελενβαζία

ελεζδζηεοιέκδ ιεθέηδ, άνα ηαζ ηυζημξ ένεοκαξ

 Δφημθμ ζηδκ πνήζδ

 Ζ βεκζηεοιέκδ εθανιμβή ημοξ ζε ιεβάθμ εφνμξ
πνμσυκηςκ ζοκήεςξ πνμαπαζηεί εηηεκή ένεοκα



Καθφηενμξ

δζαπςνζζιυξ

ηςκ

θεηχκ

(δεκ

ηαζ ηεθαθαζαηή επέκδοζδ πνζκ ηδκ

ημθθάκε ιεηαλφ ημοξ)

ειπμνεοιαημπμίδζή ημοξ

 Υνήζδ θοζζηχκ μοζζχκ: Οζ πνχηεξ φθεξ βζα ηδκ

 Καζκμφνβζα αβμνά πςνίξ κα έπεζ ηάπμζα

παναζηεοή ηςκ εδχδζιςκ ιειανακχκ απμηεθμφκ

ζηναηδβζηή

οπμπνμσυκηα

ηαζ

ηνμθίιςκ

αβνμημαζμιδπακίαξ,

ηαζ

απυαθδηα

αζμιδπακζχκ
άνα

είκαζ

μζημκμιζηέξ ηαζ θζθζηέξ πνμξ ημ πενζαάθθμκ.

Εσκαιρίες:

Απειλές:

 Ζ ηάζδ κα ηαηακαθχκμοιε εφημθα ηαζ βνήβμνα

 Σμο ηυζημξ εβηαηάζηαζδξ ηαζ ημ είδμξ ημο

βεφιαηα

αζμιδπακζημφ ελμπθζζιμφ πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ

 Ζ ηάζδ κα ηαηακαθχκμοιε πζμ οβζεζκά ηνυθζια

εθανιμβή ηδξ ζοζηεοαζίαξ

ιε θζβυηενδ επελενβαζία ηαζ θζβυηενα ζοκηδνδηζηά
 Πανάθθδθδ ακάπηολδ ηςκ ηθάδςκ παναβςβήξ

 Ζ δζαεεζζιυηδηα ηαζ ημ ηυζημξ ηςκ ακαθχζζιςκ

οθζηχκ ζοζηεοαζίαξ ηαζ ηδξ ζπεηζηήξ ένεοκαξ
 Ακηζζηάειζζια βζα ημ ηυζημξ εθανιμβήξ ηαζ ηδκ

 Ζ μζημκμιζηή επζαάνοκζδξ ακά ιμκάδα

αφλδζδ ημο ηυζημοξ ηςκ παναβυιεκςκ

πνμσυκημξ

πνμσυκηςκ, είκαζ δ ιεβαθφηενδ αζθάθεζα ηαζ δ
πνμζηζεέιεκδ αλία

 Σμ αζηαεέξ μζημκμιζηυ πενζαάθθμκ

 Δθαπζζημπμίδζδ απςθεζχκ θυβς αθθμζςιέκςκ
πνμσυκηςκ

 Σμ βεβμκυξ υηζ μ Έθθδκαξ ηαηακαθςηήξ δεκ

 Αλζμπμίδζδ αζεένζςκ εθαίςκ απυ θοηά ηδξ

είκαζ αηυια ελμζηεζςιέκμξ ιε αοημφ ημο ηφπμο ηζξ

εθθδκζηήξ πθςνίδαξ βζα εδχδζιεξ ιειανάκεξ

ζοζηεοαζίεξ

 Πνμχεδζδ ηδξ εζηυκαξ (image) ημο θοζζημφ ηαζ
μζημθμβζημφ πνμσυκημξ, πςνίξ πδιζηά ζοκηδνδηζηά
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8. Άιιεο πξνηάζεηο
Ζ ηεπκμθμβία ηδξ εκενβμφ ζοζηεοαζίαξ ιπμνεί άκεηα κα εθανιμζηεί
ηαζ ζε άθθα αθθακηζηά, υπςξ θέηεξ βαθμπμφθαξ, ζαθάιζ αένμξ, γαιπυκ,
ιμνηαδέθα ηθπ, ή αηυια ηαζ ζε άθθα πνμσυκηα. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, μζ εηαζνίεξ
αθθακηζηχκ ζήιενα έπμοκ επεηηαεεί ηαζ ζηδκ πχθδζδ/παναβςβή άθθςκ
πνμσυκηςκ υπςξ είκαζ ηα ηονμημιζηά. Πμθθέξ θμνέξ μζ θέηεξ αθθακηζηχκ,
ζηδκ ίδζα ζοζηεοαζία,

ζοκμδεφμκηαζ ηαζ ιε θέηεξ ηονζμφ, επμιέκςξ

μζ

εδχδζιεξ ιειανάκεξ εα ιπμνμφζακ κα εθανιμζημφκ ηαζ ζημ ηονί. Δπζπθέμκ
αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ζηζξ εδχδζιεξ ιειανάκεξ, εηηυξ απυ κζζίκδ ή άθθεξ
ααηηδνζμζίκεξ, ή έκγοια υπςξ δ θοζμγφιδ, ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ςξ
ακηζιζηνμαζαημί πανάβμκηεξ ηζ άθθεξ θοζζηέξ μοζίεξ υπςξ είκαζ ηα αζεένζα
έθαζα (ππ αζεένζμ έθαζμ νίβακδξ ηθπ) ή αηυια ηαζ ηάπμζμ πμηυ (μφγμ,
ηζίπμονμ, ημκζάη ηθπ), ηα μπμία πνμζδίδμοκ ζημ πνμσυκ πμθφ ζδζαίηενδ ηαζ
λεπςνζζηή βεφζδ. Έηζζ ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ ιπμνμφκ κα δδιζμονβδεμφκ ηαζ
άθθα ηαζκμηυια πνμσυκηα πμο δεκ οπάνπμοκ ζηδκ αβμνά.

9. πκπεξάζκαηα
Πνυηεζηαζ βζα έκα κέμ πνμσυκ ημ μπμίμ ηαθφπηεζ πθήνςξ ηζξ ακάβηεξ
ηςκ ηαηακαθςηχκ βζα πνμσυκηα ορδθήξ πμζυηδηαξ,

αζθαθή, ιε παιδθυ

ηυζημξ, ιε ιεβαθφηενμ πνυκμ γςήξ ηαζ πμο ηαοηυπνμκα απμθεφβμοκ ηδ
πνήζδ «πδιζηχκ μοζζχκ». ε ζπέζδ ιε ηα πθεμκεηηήιαηα πμο πνμζθένεζ
έκακηζ ηςκ απθχκ πνμσυκηςκ, δδθαδή αολδιέκδ δζάνηεζα γςήξ (υηακ δ
ζοζηεοαζία

είκαζ

ηθεζζηή

ή

αηυια

ηαζ

υηακ

ακμζπηεί)

ηαζ

θοζζηή

ακηζιζηνμαζαηή δνάζδ, ιπμνμφιε κα πμφιε πςξ δ ηζιή ημο πνμσυκημξ είκαζ
ανηεηά ηαθή. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, έκαξ ηαηακαθςηήξ πμο αβμνάγεζ ημ πνμσυκ,
δεκ έπεζ ημ άβπμξ υηζ πνέπεζ κα ημ ηαηακαθχζεζ βνήβμνα, θμαμφιεκμξ υηζ εα
ημο αθθμζςεεί ηαζ ηαηά ζοκέπεζα εα πάζεζ ηα θεθηά ημο. Αοηυ είκαζ ηάηζ πμο
ζζπφεζ ηαζ βζα ηζξ εηαζνίεξ, μζ μπμίεξ θυβς ηδξ ιεβαθφηενδξ δζάνηεζαξ γςήξ ηςκ
πνμσυκηςκ , εθαπζζημπμζμφκ ηζξ απχθεζεξ ημοξ απυ ηα αθθμζςιέκα πνμσυκηα.
Πζμ ζοβηεηνζιέκα έπμοκ θζβυηενεξ επζζηνμθέξ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα θζβυηενα
έλμδα βζα ηαηαζηνμθέξ. Δπζπθέμκ μ ηαηακαθςηήξ ιπμνεί κα αβμνάζεζ ηαζ ηδκ
ιεβαθφηενδ ζοζηεοαζία, ηςκ 400g, δ μπμία είκαζ πζμ μζημκμιζηή ηαζ
ηαοηυπνμκα εα λένεζ υηζ δ ιεβαθφηενδ δζάνηεζα γςήξ ημο πνμσυκημξ μθείθεηαζ
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ζε θοζζημφξ πανάβμκηεξ ηαζ υπζ ζε πδιζηέξ μοζίεξ, ζοκηδνδηζηά ή εενιζηέξ
επελενβαζίεξ ορδθήξ έκηαζδξ μζ μπμίεξ ηαηαζηνέθμοκ ηα ενεπηζηά ζοζηαηζηά
ημο πνμσυκημξ. Δπίζδξ, δ ιεβαθφηενδ δζάνηεζα γςήξ ημο πνμσυκημξ επζηνέπεζ
ζημοξ ηαηακαθςηέξ πμο δεκ έπμοκ πμθφ εθεφεενμ πνυκμ, κα πδβαίκμοκ
θζβυηενμ ζοπκά ζημ ζμφπεν ιάνηεη βζα ρχκζα. Σέθμξ μ ηαηακαθςηήξ εα λένεζ
υηζ αμδεά ημ πενζαάθθμκ αθμφ δ εκενβή ζοζηεοαζία είκαζ πμθφ θζθζηή πνμξ
αοηυ.
Όπςξ ακαθένεδηε ηαζ πζμ πάκς, δ ηζιή πμο δυεδηε είκαζ εκδεζηηζηή
ηαζ εκδέπεηαζ κα είκαζ αηυια πζμ παιδθή, αθμφ μζ εηαζνίεξ πνμιδεεφμκηαζ ηα
ακαθχζζια απυ πμκδνέιπμνμοξ, ζε ιεβάθεξ πμζυηδηεξ, επμιέκςξ ηαζ ζε
ηαθφηενεξ ηζιέξ. Υαναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια ηδξ ιείςζδξ ηςκ ηζιχκ υζμ
αολάκεζ δ πμζυηδηα είκαζ αοηυ ηδξ κζζίκδξ. Απυ ένεοκα πμο έβζκε ζημ site
Sigma-Aldrich πμο πμοθάεζ ακαθχζζια, ημ 1g κζζίκδξ ημζηίγεζ 43.90€, ηα 5g
ημζηίγμοκ 137€ πμο ζδιαίκεζ υηζ ημ 1g ημζηίγεζ 27.4€ ηαζ ηα 25g ημζηίγμοκ
471.5€ πμο ζδιαίκεζ υηζ ημ 1βν ημζηίγεζ 18.86€. Δπμιέκςξ ιζα εηαζνία πμο εα
αβμνάζεζ ηζθά απυ ημ ηάεε πνμσυκ πμο πνεζάγεηαζ βζα ηδκ παναζηεοή ηςκ
ιειανακχκ, είκαζ ζίβμονμ υηζ εα ηδξ ζημζπίζμοκ πμθφ θζβυηενα πνήιαηα.
Αλίγεζ επίζδξ κα ζδιεζςεεί υηζ ημ ηυζημξ ιπμνεί κα ιεζςεεί ηζ άθθμ αθμφ υζμ
αολάκεηαζ δ παναβςβή ιζαξ εηαζνίαξ, ιεζχκεηαζ ηαζ ημ ηυζημξ παναβςβήξ ηδξ.
Δπζπθέμκ, εθυζμκ ημ πνμσυκ έπεζ ιεβαθφηενδ δζάνηεζα γςήξ ηαζ ηαηά
ζοκέπεζα βίκμκηαζ θζβυηενεξ επζζηνμθέξ θδβιέκςκ πνμσυκηςκ, δίκεηαζ δ
δοκαηυηδηα ζηδκ εηαζνία κα πανάβεζ ημ πνμσυκ ηδξ ζε πζμ αναζή αάζδ. Αοηυ
εα ηδξ επζηνέρεζ κα ιεζχζεζ ηζξ αάνδζεξ ηαζ κα ελμζημκμιήζεζ πενζζζυηενδ
εκένβεζα, ιε απμηέθεζια κα ιεζςεεί ηζ άθθμ δ ηζιή ημο πνμσυκημξ. Δπίζδξ, δ
ακηζιζηνμαζαηή ζοζηεοαζία εθυζμκ ακαζηέθθεζ ηδκ ιζηνμαζαηή αφλδζδ ιπμνεί
κα ακηζηαηαζηήζεζ ιζα παζηενίςζδ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δ εηαζνία ακηί κα ηάκεζ
δζπθή παζηενίςζδ ζημ πνμσυκ, κα ιπμνεί κα ηάκεζ ιμκή, ηαζ ηαηά αοηυκ ημκ
ηνυπμ κα ελμζημκμιήζεζ ηζ άθθδ εκένβεζα, πνάβια πμο εα ιεζχζεζ ηζ άθθμ ημ
ηυζημξ παναβςβήξ ηδξ. Σέθμξ, αλίγεζ κα ακαθενεεί υηζ δ ηζιή ημο πνμσυκημξ
ελανηάηαζ ηαζ απυ ηα πενζεχνζα ηένδμοξ ηδξ εηαζνίαξ πμο πανάβεζ ημ πνμσυκ
ηαζ ημο ζμφπεν ιάνηεη πμο ημ πμοθάεζ ζημκ ηαηακαθςηή. Σα πμζμζηά πμο
πνδζζιμπμζήεδηακ βζα ηδκ εηηίιδζδ ηδξ ηζιήξ είκαζ ηαηά πνμζέββζζδ. Ακ αοηά
ηα πμζμζηά έπμοκ πενζεχνζμ ιείςζδξ ηαζ απυ ηζξ δομ πθεονέξ, ηυηε δ ηζιή
ημο πνμσυκημξ εα είκαζ πζμ παιδθή.
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Αοηυ πμο δοζημθεφεζ ημ θακζάνζζια αοημφ ημο κέμο πνμσυκημξ ζηδκ
Δθθδκζηή αβμνά ηδκ πανμφζα πνμκζηή ζηζβιή, είκαζ δ μζημκμιζηή ηνίζδ. Όπςξ
ακαθένεδηε ηαζ ζηδκ ακάθοζδ ηδξ αβμνάξ ηςκ αθθακηζηχκ, απυ ημ 2011
παναηδνείηαζ ιζα ιείςζδ ηςκ πςθήζεςκ ηςκ αθθακηζηχκ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα,
θυβς ηδξ ιείςζδξ ηςκ εζζμδδιάηςκ, μζ ηαηακαθςηέξ αβμνάγμοκ θζβυηενα
αθθακηζηά, ή αηυια ζηνέθμκηαζ πενζζζυηενμ ζηα πνμσυκηα ζδζςηζηήξ εηζηέηαξ
ηα μπμία έπμοκ πμθφ παιδθυηενεξ ηζιέξ. Γζα αοηυκ ημκ θυβς θμζπυκ μζ
εηαζνίεξ θμαμφκηαζ κα δαπακήζμοκ θεθηά βζα ένεοκα ηαζ κα επεκδφζμοκ ζε
αοηή ηδκ κέα ηεπκμθμβία. Έηζζ θμζπυκ μζ εηαζνίεξ πμο επζδζχημοκ ιζα
ακακέςζδ ηδξ πνμζμκηζηήξ ημοξ αάζδξ ιε πνμσυκηα πμο έπμοκ ορδθυηενδ
δζαηνμθζηή αλία, ιεβαθφηενμ πνυκμ γςήξ ηθπ, ιπμνμφκ κα λεηζκήζμοκ ηδκ
επέηηαζδ ημοξ ζηζξ πχνεξ ημο ελςηενζημφ υπμο δ ηαηακάθςζδ είκαζ
ιεβαθφηενδ, ηαζ υηακ ημ επζηνέρμοκ μζ ζοκεήηεξ ηδξ εθθδκζηήξ αβμνάξ κα
επεηηαεμφκ ηαζ εβπχνζα. Μζα άθθδ θφζδ, δεδμιέκμο υηζ μ ηθάδμξ παναβςβήξ
οθζηχκ ζοζηεοαζίαξ πανμοζζάγεζ ιεβάθδ ακάπηολδ, εα ήηακ ζε πνχηδ θάζδ
δ εηαζνίεξ πμο εκδζαθένμκηαζ βζα ηδκ εκενβυ ζοζηεοαζία, κα ηθείζμοκ ιζα
ζοιθςκία ιε ηάπμζα άθθδ εηαζνία δ μπμία εα παναζηεοάγεζ βζα θμβανζαζιυ
ημοξ ηζξ εδχδζιεξ ιειανάκεξ ηαζ ακ οπάνλεζ ακηαπυηνζζδ απυ ηδκ εβπχνζα
αβμνά, ηυηε δ εηαζνία κα πνμπςνήζεζ ζηδκ επέκδοζδ.
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