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IQ-Freshlabel
Developing novel intelligent labels for chilled and frozen food products
and promoting the influence of smart labels application on waste
reduction, food quality and safety in the European supply chains
7th Research Framework Program (PR7)- Capacities
Theme: Research for the Benefit of SME Associations
Grand Agreement: 243423
Project Duration: 01.08.2010-31.07.2013
http://www.iq-freshlabel.eu/
Το IQ-FRESHLABEL είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα που
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του 7ου ΠΠ.
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 18 φορείς από 9 διαφορετικές χώρες,
διαρκεί 3 έτη (1 Αυγούστου 2012 έως 31 Ιουλίου 2013) και αποσκοπεί
σε:
• Ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων "έξυπνων" ετικετών προς
όφελος των καταναλωτών, της αλυσίδας διακίνησης και
διάθεσης και της βιομηχανίας τροφίμων
• Ενημέρωση των καταναλωτών, του λιανεμπορίου και της
βιομηχανίας σχετικά με τις δυνατότητες και πλεονεκτήματα των
"έξυπνων" ετικετών
• Ανάπτυξη καινοτόμων δεικτών για τον έλεγχο της ψυκτικής
αλυσίδας κατεψυγμένων τροφίμων.
• Ανάπτυξη καινοτόμων δεικτών για τον έλεγχο της ποιότητας
ψυγμένων τροφίμων συσκευασμένων σε τροποποιημένες
ατμόσφαιρες.
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Το IQ-Freshlabel αναπτύσσει δύο καινοτόμους "έξυπνους" δείκτες: Για
τον έλεγχο της ποιότητας κατεψυγμένων τροφίμων και για εφαρμογή
σε ψυγμένα τρόφιμα συσκευασμένα σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα.
Μέσω του προγράμματος Freshlabel που υλοποιήθηκε στα πλαίσια του
6ου ΠΠ πραγματοποιήθηκε η ανάπτυξη εμπορικά διαθέσιμων χρονοθερμοκρασιακών δεικτών (Time-Temperature-Indicators, TTI) για
εφαρμογή σε ψυγμένα τρόφιμα. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του
Freshlabel, παρόμοιοι δείκτες είναι χρήσιμο να αναπτυχθούν για
εφαρμογή στο σύνολο των προϊόντων τροφίμων.
Το IQ-Freshlabel αναπτύσσει ΤΤΙ για τον έλεγχο της ποιότητας
κατεψυγμένων τροφίμων. Οι δείκτες αυτοί πρέπει να ικανοποιούν
διαφορετικές απαιτήσεις συγκριτικά με εκείνους που αφορούν τα
ψυγμένα τρόφιμα. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος ζωής είναι σημαντικά
μεγαλύτερος και οι θερμοκρασιακές αποκλίσεις από τις ενδεδειγμένες
συνθήκες μπορεί να είναι υψηλότερες, συντελόντας σε υποβάθμιση της
ποιότητας των κατεψυγμένων τροφίμων.
Οι δείκτες που αναπτύσσονται για τα ψυγμένα τρόφιμα συσκευασμένα
σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα
ελέγχουν την ακεραιότητα της
συσκευασίας ανιχνεύοντας την παρουσία O2 σε συσκευασίες υψηλής
συγκέντρωσης CO2.
Παράλληλα με την έρευνα για την ανάπτυξη και χρήση των ΤΤΙ, στα
πλαίσια του IQ-Freshlabel διεξάγεται έρευνα για την αποδοχή του
συστήματος επισήμανσης με ΤΤΙ από τους καταναλωτές, το
λιανεμπόριο και τη βιομηχανία καθώς και ανάλυση κόστους οφέλους
(cost benefit analysis).
Η χρήση των "έξυπνων" ετικετών θα ωφελήσει σημαντικά τομείς όπως:
• διαχείριση ποιότητας τροφίμων
• διαχείριση ασφάλειας τροφίμων (HACCP)
• διαχείριση αποθηκών
• παρακολούθηση θερμοκρασίας
• ελάττωση επιστοφών
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Ποιότητα και διατηρησιμότητα κατεψυγμένων τροφίμων
Τα τρόφιμα πρέπει να καλύπτουν τις θρεπτικές ανάγκες, να είναι
ασφαλή και ευχάριστα και να έχουν χαμηλή τιμή. Οι βιομηχανίες
τροφίμων επεξεργάζονται πρώτες ύλες (φυτικές, ζωικές) και παράγουν
προϊόντα που πρέπει να ικανοποιούν τις ανάγκες της διατροφής του
ανθρώπου.
Η ποιότητα του τροφίμου ορίζεται ως ο βαθμός προσαρμογής στις
απαιτήσεις του καταναλωτή, που έχουν σχέση με τη θρεπτικότητα και
τις οργανοληπτικές ιδιότητές του. Η ποιότητα κάθε τροφίμου εξαρτάται
από την ποιότητα των πρώτων υλών και από την τεχνολογία
παραγωγής, εκφράζετια δε με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα όπως
άρωμα, γεύση, σύσταση κ.ά.
Έλεγχος ποιότητας τροφίμου είναι κάθε ενέργεια που αποσκοπεί στην
παραγωγή του τροφίμου το οποίο να ανταποκρίνεται σε ένα
προκαθορισμένο και σταθερό επίπεδο ποιότητας και να είναι
ανταγωνιστικό στην αγορά.
Η διασφάλιση ποιότητας στη βιομηχανία τροφίμων συνεπάγεται για
τον καταναλωτή αποδεκτά προϊόντα και σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
Για τη διασφάλιση της ποιότητας στη βιομηχανία έχουν αναπτυχθεί από
το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) Πρότυπα Διαχείρισης
Ποιότητας της σειράς ISO 9000 και Δαιχείρισης Ασφάλειας (ISO
21000) τα οποία έχουν υιοθετηθεί από τη βιομηχανία τροφίμων.
Η ποιότητα των τροφίμων αφορά το σύνολο εκείνων των
χαρακτηριστικών που συντελούν στον καθορισμό του βαθμού
αποδεκτότητας από καταναλωτή. Αν και η αποδεκτότητα αναφέρεται
κυρίως στις αισθήσεις, εκτός από τις οργανοληπτικές ιδιότητες στην
συνολική ποιότητα ενός προϊόντος συνεισφέρει ένας αριθμός
παραμέτρων. Η μικροβιολογική ακεραιότητα και το θρεπτικό
περιεχόμενο είναι εξίσου σημαντικοί παράγοντες. Η ποιότητα ενός
τροφίμου μπορεί να αναλυθεί σε επί μέρους χαρακτηριστικά ποιότητας.
Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ή συντελεστές ποιότητας ενός τροφίμου
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διακρίνονται σε "οργανοληπτικά χαρακτηριστικά" ή "εμφανή
χαρακτηριστικά", τα οποία μπορούν να εκτιμηθούν εύκολα με τις
αισθήσεις και σε "μη εμφανή χαρακτηριστικά" τα οποία δεν μπορούν να
εκτιμηθούν με τις αισθήσεις αλλά παίζουν ρόλο στην ασφάλεια του
τροφίμου, στην διατροφική αξία του καθώς και την εμπορική του αξία.
Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ενός τροφίμου μπορούν να
προσδιοριστούν με φυσικές, φυσικοχημικές, χημικές, μικροβιολογικές
και οργανοληπτικές μεθόδους.
Η ποιότητα του τροφίμου είναι μια δυναμική κατάσταση που κινείται
προς φθίνουσα κατεύθυνση. Για το λόγο αυτό τα τρόφιμα έχουν
πεπερασμένη διατηρησιμότητα ή διάρκεια ζωής (shelf life).
Δεν έχει διατυπωθεί κάποιος γενικά εφαρμόσιμος ορισμός της
διατηρησιμότητας των τροφίμων. Ο καθορισμός της διάρκειας ζωής και
των κριτηρίων που οριοθετούν το τέλος της εξαρτώνται από το προϊόν
και από τη χρήση για την οποία προορίζεται. Από το Διεθνές Ινστιτούτο
Ψυγμένων Προϊόντων (International Institute of Refrigerator, IIR)
υποδεικνύονται δύο διαφορετικοί ορισμοί:
Χρόνος Υψηλής Ποιότητας (High quality life, HQL) είναι ο χρόνος
μετά την επεξεργασία του προϊόντος για την πρώτη αντιληπτή
οργανοληπτική διαφορά (70-80% θετική απάντηση σε τριγωνικό τεστ).
Ένας άλλος ορισμός είναι ο χρόνος πρακτικής διατήρησης (PSL:
Practical Shelf Life). Είναι ο χρόνος αποθήκευσης μετά την παραγωγή,
προϊόντος υψηλής αρχικής ποιότητας, στον οποίο το τρόφιμο είναι
οργανοληπτικά κατάλληλο για χρήση ή κατανάλωση. Ο χρόνος
πρακτικής διατήρησης είναι συνήθως δύο ή τρεις φορές μεγαλύτερος
από το χρόνο υψηλής ποιότητας (HQL).
Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα εισήγαγε για την επισήμανση των προϊόντων
το χρόνο ελάχιστης διατηρησιμότητας (minimum durability), ο οποίος
ορίζεται ως χρόνος στον οποίο το τρόφιμο διατηρεί τα χαρακτηριστικά
του, υπό κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης. Ο τελευταίος αυτός
ορισμός διαφέρει από τους προαναφερθέντες στο ότι αναφέρεται στο
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τρόφιμο και τις ιδιότητές του χωρίς να λαμβάνει καθόλου υπόψη τη
χρήση για την οποία προορίζεται. Πολλές φορές επιβεβαιώνεται η
βασική παραδοχή ότι το υψηλότερης ποιότητας τρόφιμο είναι εκείνο
που έχει παρασκευαστεί ή συλλεχθεί πρόσφατα. Παρ' όλα αυτά, μια και
τα διάφορα χαρακτηριστικά των τροφίμων αλληλοεπικαλύπτονται,
πρέπει να αποφασιστεί μέχρι ποιο σημείο ένα ορισμένο χαρακτηριστικό
ή η εμφάνιση κάποιου ανεπιθύμητου μπορεί να ανιχνευθεί από τον
καταναλωτή. Για παράδειγμα, αν η εμφάνιση κάποιου συγκεκριμένου
αρώματος ή γεύσης σημαίνει την απουσία άλλων γεύσεων, πρέπει να
αποφασιστεί μέχρι ποιο επίπεδο μπορεί να γίνει αυτό αντιληπτό από τον
καταναλωτή. Ένας τέτοιος ορισμός πλησιάζει αρκετά με εκείνον που
ορίστηκε παραπάνω ως χρόνος υψηλής ποιότητας (HQL).
Πάντως, όποιος ορισμός και αν χρησιμοποιηθεί σε κάθε περίπτωση,
είναι απαραίτητο να συνοδεύεται από περαιτέρω διευκρινήσεις και
οδηγίες, π.χ. πρέπει να γίνεται σαφές τι σημαίνει οργανοληπτική
ποιότητα και ποιες είναι οι εκάστοτε μέθοδοι μέτρησης και τα κριτήρια
που χρησιμοποιούνται για να οριστούν τα επιτρεπτά όρια αποδοχής.
Τα τρόφιμα είναι εκ φύσεως δυναμικά συστήματα που υφίστανται
πολλές μεταβολές, φυσικές, χημικές και μικροβιολογικές από τη στιγμή
που παράγονται μέχρι να φτάσουν στα χέρια του καταναλωτή, με άμεσο
αποτέλεσμα τη συνεχή υποβάθμιση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους
(Πίνακας 1). Ειδικά για την περίπτωση των κατεψυγμένων τροφίμων
που θεωρούνται μικροβιολογικά σταθερά, με την προϋπόθεση της
ορθής συντήρησης, αποθήκευσης και διακίνησης, οι κυριότερες
αλλοιώσεις των προϊόντων είναι αναντίστρεπτες μεταβολές σε
φυσικοχημικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Ενζυμικές και
χημικές δράσεις λαμβάνουν χώρα με βραδύτερο ρυθμό όσο μειώνεται η
θερμοκρασία, ενώ μπορεί να παρατηρηθούν και ορισμένες φυσικές
μεταβολές, όπως κρυστάλλωση ή ανακρυστάλλωση του πάγου και
απώλεια υγρασίας.
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Πίνακας 1. Αιτίες υποβάθμισης ποιότητας κατεψυγμένων τροφίμων
Τρόφιμο
Αιτίες υποβάθμισης ποιότητας
Κατεψυγμένο κρέας, πουλερικά και
Οξείδωση
ψάρι
Σκληρότητα (μετουσίωση πρωτεϊνών)
Αποχρωματισμός
Ξήρανση (έγκαυμα κατάψυξης)
Κατεψυγμένα φρούτα και λαχανικά
Απώλεια θρεπτικών συστατικών
(βιταμινών)
Υποβάθμιση υφής
Απώλεια γεύσης
Αφυδάτωση
Αποχρωματισμός
Κατεψυγμένοι συμπυκνωμένοι
Απώλεια θρεπτικών συστατικών
χυμοί
(βιταμινών)
Απώλεια γεύσης
Απώλεια διαύγειας
Αποχρωματισμός
Ανάπτυξη ζυμών (θερμοκρασιακές
διακυμάνσεις)
Κατεψυγμένα γαλακτοκομικά
Ανακρυστάλλωση
προϊόντα (παγωτό, γιαούρτι κτλ.)
Κοκκώδες (ανακρυστάλλωση
λακτόζης)
Απώλεια γεύσης και αρώματος
Διάσπαση γαλακτώματος
Κατεψυγμένα τυποποιημένα
Οξείδωση σε τεμάχια κρέατος
τρόφιμα
Διαχωρισμός ή πήξη σάλτσας
Απώλεια γεύσης
Αποχρωματισμός
Δημιουργία πάγου στη συσκευασία
Κατεψυγμένα αρτοσκευάσματα
Διάρρηξη συσκευασίας
(ζύμη, ψωμί κτλ.)
(θερμοκρασιακές διακυμάνσεις) (ζύμη)
Απώλεια ικανότητας ζύμωσης (ζύμη)
Σκληρότητα
Απώλεια γεύσης και αρώματος
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Οι κύριες ενζυμικές δράσεις που υποβαθμίζουν την ποιότητα των
κατεψυγμένων τροφίμων περιλαμβάνουν το ενζυμικό μαύρισμα, την
ενζυμική οξείδωση και υδρολύσεις πρωτεινών και υδατανθράκων που
επηρρεάζουν την υφή και τη γεύση. Οι κύριες χημικές δράσεις την
οξείδωση των λιπαρών, την υποβάθμιση αρωματικών και χρωστικών
συστατικών και τη μερική καταστροφή των βιταμινών (π.χ. Βιταμίνη
C). Λόγω μεταβολής του pH και αύξησης της συγκέντρωσης των
αλάτων μπορεί να προκληθεί μερική αδιαλυτοποίηση των πρωτεϊνών.
Επίσης καθίζηση ουσιών με μικρή διαλυτότητα, όπως η λακτόζη. Τα μη
συσκευασμένα τρόφιμα μπορεί να χάσουν επιφανειακά υγρασία με το
χρόνο και να παρουσιάσουν κηλίδες που μοιάζουν με εγκαύματα. Για
το λόγο αυτό προκειμένου για μακροχρόνια διατήρηση είναι
απαραίτητη η συσκευασία με υλικά μικρής διαπερατότητας σε υγρασία.
Μαθηματική έκφραση (μοντέλα) υποβάθμισης της ποιότητας των
τροφίμων
Η ποιότητα ενός κατεψυγμένου τροφίμου ξεκινά να υποβαθμίζεται από
τη στιγμή της παραγωγής του. Ο ρυθμός και ο βαθμός υποβάθμισης
εξαρτάται τόσο από τη σύστασή του όσο και από περιβαλλοντικούς
παράγοντες κατά τη συντήρηση και διανομή του. Συνήθως η
υποβάθμιση της ποιότητας και ο χρόνος ζωής ενός τροφίμου μελετάται
παρακολουθώντας έναν (ή περισσότερους) χαρακτηριστικό δείκτη
ποιότητας, Α. Η μεταβολή του δείκτη Α με το χρόνο (dA/dt)
περιγράφεται από μια σχέση της μορφής

−

dA
= k ⋅ An
dt

όπου k η φαινόμενη σταθερά ρυθμού της αντίδρασης (η τιμή της οποίας
εξαρτάται από τη θερμοκρασία, το προϊόν, τη συσκευασία κτλ, n είναι η
φαινόμενη τάξη της αντίδρασης. Η τιμή n καθορίζει τη μορφή της
καμπύλης μεταβολής της ποιότητας με το χρόνο του σχήματος 1.
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Σχήμα 1. Απώλεια της ποιότητας του τροφίμου ως συνάρτηση του χρόνου: (a)
γραμμική (αντίδραση μηδενικής τάξης), (b) εκθετική (αντίδραση πρώτης
τάξης), (c) υπερβολική, (d) τετραγωνική, (e) σύνθετη.

Επίδραση της θερμοκρασίας στην υποβάθμιση της ποιότητας των
τροφίμων
Η αύξηση της θερμοκρασίας έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση στο
ρυθμό των αντιδράσεων δηλαδή του συντελεστή k που αναφέρθηκε
παραπάνω. Η επίδραση αυτή περιγράφεται από την εξίσωση Arrhenius:

 − EA
k (T ) t = k Aref exp
 R


1
 − 1
T T
ref







όπου kAref είναι η σταθερά του ρυθμού της αντίδρασης σε θερμοκρασία
αναφοράς Tref, EA η ενέργεια ενεργοποίησης, R η παγκόσμια σταθερά
των αερίων (1.9872 cal/mol·K=8.314 J/mol·K), T η απόλυτη
θερμοκρασία σε Κ.
Με την εφαρμογή αριθμητικών μεθόδων προσαρμογής (στατιστική
ανάλυση) προσδιορίζονται οι παράμετροι της εξίσωσης Arrhenius,
επιτρέποντας τον υπολογισμό του ρυθμού υποβάθμισης της ποιότητας
σε οποιαδήποτε θερμοκρασία στο εύρος που μελετήθηκε χωρίς τον
άμεσο πειραματικό προσδιορισμό της. Αυτή η μεθοδολογία αποτελεί
τη βάση της μεθόδου επιταχυνόμενου ελέγχου διατηρησιμότητας
(accelerated shelf life testing, ASLT). Η χρήση αυτής της μεθόδου
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επιτυγχάνει σύντμηση του χρόνου των δοκιμών και είναι ιδιαίτερα
χρήσιμη για προϊόντα μακράς διατηρησιμότητας (μήνες ή έτη).
Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι μπορεί να υπάρχουν αποκλίσεις από
τη συμπεριφορά Arrhenius από μεταβολές στη φυσική κατάσταση του
τροφίμου, π.χ. στα κατεψυγμένα τρόφιμα, αλλαγή στην κρυσταλλική
δομή των υδατανθράκων, ρευστοποίηση λιπαρών κλπ.
Q10
Ένας εναλλακτικός τρόπος έκφρασης της επίδρασης της θερμοκρασίας
στη διατηρησιμότητα, πολύ συνήθης στην παλαιότερη βιβλιογραφία και
στη βιομηχανία, είναι ο όρος Q10. Το Q10 ορίζεται ως ο λόγος της
σταθεράς του ρυθμού αντίδρασης σε δύο θερμοκρασίες που διαφέρουν
κατά 10 βαθμούς Κ ή °C. Ακόμα το Q10 εναλλακτικά ορίζεται και ως η
μεταβολή στο χρόνο ζωής ενός προϊόντος, θs, δηλαδή στο χρόνο στον
οποίο ο δείκτη ποιότητας Α φθάνει σε μη αποδεκτά όρια, όταν το
τρόφιμο αποθηκεύεται σε θερμοκρασία κατά 10 βαθμούς υψηλότερη.

Q10 =

k (T +10 )
kT

=

θ s (T )
θ s (T + 10)

όπου T1 είναι η θερμοκρασία σε °C. Η τιμή του Q10 εξαρτάται από το
τρόφιμο και το θερμοκρασιακό εύρος. Στα κατεψυγμένα τρόφιμα
συναντώνται τιμές Q10 που κυμαίνονται μεταξύ 2 και 20.
Τα διαγράμματα χρόνου ζωής με τη θερμοκρασία συντήρησης
αποτελούν έναν εύκολα κατανοητό τρόπο απεικόνισης της υποβάθμισης
της ποιότητας και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό
της διατηρησιμότητας σε κάθε θεοκρασία συντήρησης (Σχήμα 2). Στον
Πίνακα 2 απεικονίζεται η εξάρτηση της τιμής Q10 από τη θερμοκρασία
και την ενέργεια ενεργοποίησης (EA) για παραδείγματα κατεψυγμένων
τροφίμων.

13

Σχήμα 2. Χρόνος ζωής (ημέρες) κατεψυγμένου τόνου βάσει οργανοληπτικής
αξιολόγησης
Πίνακας 2. Εξάρτηση Q10 από την Ea
Τρόφιμο
Κατεψυγμένη
γαρίδα
Κατεψυγμένο
θράψαλο
Κατεψυγμένος
τόνος

Ea (kJ/mol)

Χρόνος ζωής
(ημέρες)
στους -5°C

Χρόνος ζωής
(ημέρες)
στους -15°C

Q10

124

51

351

6.9

78

120

468

3.9

62

153

445

2.9

Μελέτη διατηρησιμότητας
Ο προσδιορισμός του χρόνου ζωής ενός τροφίμου είναι
προαπαιτούμενος για οποιαδήποτε μεταβολή της σύστασης, της
συσκευασίας ή ων συνθηκών συντήρησης/διακίνησης. Ο έλεγχος της
διατηρησιμότητας μπορεί να γίνει με διάφορες μεθόδους (Σχήμα 3).
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Σχήμα 3. Μέθοδοι ελέγχου διατηρησιμότητας τροφίμων για διαφορετικά
στάδια της παραγωγής

Τα κριτήρια για τον καθορισμό του τέλος του χρόνου ζωής μπορεί να
είναι διαφορετικά, ανάλογα με τον ορισμό του χρόνου ζωής που
εφαρμόζεται στην κάθε περίπτωση. Η υποβάθμιση της ποιότητας των
ευαλλοίωτων τροφίμων οφείλεται κυρίως σε μικροβιολογικούς
παράγοντες και είναι άμεσα αντιληπτή οργανοληπτικά. Σε τρόφιμα με
μεγάλους χρόνους ζωής, συμπεριλαμβανομένων και των κατεψυγμένων
τροφίμων, η υποβάθμιση της ποιότητας αποδίδεται συχνά σε χημικές
δράσεις που οδηγούν σε απώλεια της θρεπτικότητας. Για παράδειγμα,
το περιεχόμενο σε βιταμίνη C σε κατεψυγμένα φρούτα και λαχανικά
μπορεί να υποβαθμιστεί σε επίπεδα χαμηλότερα των ενδεδειγμένων
χωρίς αυτό να συνοδεύεται από οργανοληπτικά αντιληπτές μεταβολές.
Τα κριτήρια για τον προσδιορισμό του χρόνου ζωής μπορεί επίσης να
επιλέγονται βάσει της ευαισθησίας των καταναλωτών. Για τους
καταναλωτές, η γεύση, το άρωμα και η εμφάνιση είναι τα κυριότερα
κριτήρια, ενώ σε εργαστηριακό επίπεδο τα οργανοληπτικά
χαρακτηριστικά συσχετίζονται με ενόργανες μετρήσεις (όπως π.χ. το
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περιεχόμενο βιταμίνης C). Γενικά, οι παράγοντες και τα όρια των
τιμών για τον προσδιορισμό του χρόνου ζωής ενός τροφίμου
εξαρτώνται από:
a) απαιτήσεις της νομοθεσίας,
b) προτιμήσεις των καταναλωτών ή απαιτήσεις του μάρκετινγκ, και
c) κόστος
Στην πραγματικότητα, το τέλος του χρόνου ζωής εξαρτάται από το
ποσοστό των καταναλωτών που η εταιρία είναι διατεθειμένη να
δυσαρεστήσει. Εάν κρίνεται απαραίτητη η αποδοχή από το 100% των
καταναλωτών, τότε οδηγούμαστε σε υψηλότερο κόστος και απόλυτο
έλεγχο της διανομής μέχρι την κατανάλωση. Σε αντίθετη περίπτωση θα
υπάρχει πάντα μία μερίδα των καταναλωτών που θα παραλάβουν
προϊόν μετά το πέρας του χρόνου ζωής. Ο στόχος είναι το ποσοστό
αυτό να διατηρηθεί σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
Η οργανοληπτική εξέταση των τροφίμων μπορεί να χρησιμοποιηθεί
προκειμένου να προσδιοριστούν χαρακτηριστικά όπως η γεύση, το
άρωμα, η υφή και η εμφάνιση. Μεταβολές στα χαρακτηριστικά αυτά
μπορεί να αποδίδονται σε μικροβιολογικούς ή μη μικροβιολογικούς
παράγοντες. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται κυρίως για τον
προσδιορισμό του χρόνου ζωής περιλαμβάνουν δοκιμές διαφορών και
ηδονικές κλίμακες.
Υπάρχουν δύο τύποι ελέγχου διαφορών, εκ των οποίων ο ένας
βασίζεται στις ομοιότητες μεταξύ των δειγμάτων κι ο άλλος στις
διαφορές. Τα ελεγχόμενα προϊόντα μπορεί να είναι σε ζεύγη (DUO test)
ή σε τριάδες (TRIO test). Οι δοκιμές ζεύγους εξετάζουν τη διαφορά δύο
δειγμάτων ως προς συγκεκριμένο χαρακτηριστικό και εύρεση της
διαφοράς (απλή ή κατευθυνόμενη διαφορά). Όταν εφαρμόζονται σε
κατεψυγμένα τρόφιμα, η μέθοδος αυτή αναφέρεται συχνά ως
προσδιορισμός του χρόνου υψηλής ποιότητας (HQL), που συνήθως
αφορά μεταβολές στη γεύση και το άρωμα. Στη δοκιμή Duo/Trio
δίνονται 3 δείγματα από τα οποία το πρώτο είναι αναφοράς και ζητείται
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η εύρεση της διαφοράς από το δείγμα αναφοράς. Στην τριγωνική
δοκιμή δίνονται 3 δείγματα από τα οποία τα δύο είναι ίδια και ζητείται
η εύρεση του διαφορετικού. Οι δοκιμές διάκρισης (ή διαφοροποίησης)
εξετάζουν την ύπαρξη διαφοράς μεταξύ δειγμάτων και δίνουν ένδειξη
της κατεύθυνσης της διαφοράς. Στις δοκιμές αυτές είναι δυνατό να
προκύψουν διαφορές σε δείγματα που στην πραγματικότητα είναι όμοια
(type I error) ή να μην προσδιοριστεί διαφορά ενώ στην
πραγματικότητα τα δείγματα διαφέρουν (Type II error).
Οι περιγραφικές δοκιμές παρέχουν αξιολόγηση και εκτίμηση των
δειγμάτων σε κλίμακα ομοιότητας, γραφική κλίμακα (χαμογελαστού
προσώπου) ή σε κλίμακα αποτελούμενη από σειρά αριθμών (κλίμακα
αρεσκείας π.χ. 1-9, 0-10, 1-7, 0-5) που αντιστοιχεί σε περιοχή χαμηλής
μέχρι υψηλής έντασης του χαρακτηριστικού ή σε κλίμακα κατηγοριών
που αποτελούνται από περιγραφικές λέξεις (κατατομή- profile,
περιγραφική ανάλυση) ή θέσεις που αντιπροσωπεύουν σωστά (επιτυχή)
επίπεδα του χαρακτηριστικού (δοκιμές αναλογικών μεγεθών). Στις
περιγραφικές
συνήθως
τα
οργανοληπτικά
χαρακτηριστικά
αξιολογούνται με τη σειρά που γίνονται αντιληπτά (εμφάνιση, υφή στο
χέρι, οσμή, γεύση, υφή στο στόμα, άρωμα, μετάγευση) και καθένα από
αυτά αναλύεται σε επί μέρους συνιστώσες ανάλογα με το τρόφιμο. Ο
χρόνος ζωής που προκύπτει στην περίπτωση αυτή για τα κατεψυγμένα
τρόφιμα είναι ο πρακτικός χρόνος (practical shelf life, PSL).
Χημικές και ενόργανες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τον
προσδιορισμό του χρόνου ζωής των καταψυγμένων τροφίμων
παράλληλα με την οργανοληπτική εξέταση μπορεί να είναι η μέτρηση
της υγρασίας, η απώλεια της θρεπτικότητας, προφίλ λιπαρών οξέων
κτλ. Οι μέθοδοι αυτές είναι συχνά λιγότερο ακριβές και χρονοβόρες
από την οργανοληπτική αξιολόγηση. Η συσχέτιση με φυσικές ή χημικές
μεθόδους ανάλυσης μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερη αξιοπιστία των
οργανοληπτικών δοκιμών. Για παράδειγμα, οι παρακάτω παράμετροι
μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση των αλλαγών στην
κατεψυγμένη πίτσα: προφίλ λιπαρών οξέων με HPLC, πτητικά προϊόντα
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οξείδωσης με GC, λυσίνη, μεταβολή χρώματος (ελάττωση ερυθρότητας
και μετατροπή προς καφέ απόχρωση) συμπληρωματικά της
οργανοληπτικής εξέτασης της γεύσης και του αρώματος.
Μέθοδος επιταχυνόμενου ελέγχου διατηρησιμότητας (Accelerated
shelf life testing, ASLT)
Η διατηρησιμότητα και η διάρκεια ζωής ενός προϊόντος εξαρτάται, από
ένα πλήθος παραγόντων, όπως είναι η σύσταση, η επεξεργασία, η
συσκευασία και εξωγενείς παράγοντες με σημαντικότερο τη
θερμοκρασία. Με βάση τις αρχές της κινητικής, η διάρκεια ζωής ενός
προϊόντος μπορεί να προβλεφθεί χωρίς τον άμεσο πειραματικό
προσδιορισμό της, με τη μέθοδο επιταχυνόμενου ελέγχου της
διατηρησιμότητας.
Τα βασικά βήματα που ακολουθούνται στη μέθοδο αυτή είναι τα
παρακάτω:
Βήμα 1: Δημιουργία πρωτοκόλλου του πειράματος. Το πρωτόκολλο
αυτό πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή των παραμέτρων
του τεστ, δηλαδή του προϊόντος, της συσκευασίας και των συνθηκών
συντήρησης, απαιτήσεις του τεστ, δηλαδή χρόνο, χώρο και μέσα και
κόστος.
Βήμα 2: Προσδιορισμός των παραμέτρων που προσδιορίζουν την
ποιότητα και την ασφαλή από μικροβιολογικής άποψης κατανάλωση
του προϊόντος. Προσδιορισμός των δράσεων που επιδρούν άμεσα στην
ποιότητα του τροφίμου και άρα στο χρόνο ζωής του, ο οποίος γίνεται
μετά από εκτενή μελέτη των συστατικών του τροφίμου, της
επεξεργασίας του και των συνθηκών αποθήκευσής του. Είναι
απαραίτητη η αναδρομή σε βιβλιογραφικά δεδομένα και σε
προηγούμενη εμπειρία από ανάλογα προϊόντα.
Βήμα 3: Προσδιορισμός απαιτήσεων σε δείγματα και σε έλεγχο
παραμέτρων. Ο αριθμός των δειγμάτων και των μελετώμενων
παραμέτρων βασίζεται στον πειραματικό σχεδιασμό. Επιπλέον δείγματα
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θα ήταν χρήσιμο να είναι διαθέσιμα σε κάθε μελετώμενη συνθήκη,
εφόσον αυτό είναι εφικτό βάσει διαθεσιμότητας. Σε πολλές περιπτώσεις
κρίνεται απαραίτητος ο επανέλεγχος κάποιων παραμέτρων που
μετρήθηκαν σε μια δειγματοληψία, στην περίπτωση που η μετρούμενη
τιμή δεν είναι σύμφωνη με τις υπόλοιπες. Τα επιπλέον δείγματα θα
αποτρέψουν την έλλειψη δειγμάτων προτού ολοκληρωθεί η μελέτη. Η
θερμοκρασία μέσα στους θαλάμους είναι σημαντικό να ελέγχεται και να
παρακολουθείται με κατάλληλα καταγραφικά.
Βήμα 4: Επιλογή του υλικού συσκευασίας. Αυτό εξαρτάται σε μεγάλο
βαθμό από τις απαιτήσεις, το κόστος και τη διαθεσιμότητα, καθώς και
από την καταναλωτική αποδοχή. Παράγοντες όπως η συσκευασία σε
κενό ή τροποποιημένες ατμόσφαιρες ή η χρήση αντιοξειδωτικών είναι
θέματα που συχνά συνδυάζονται με το θέμα της επιλογής συσκευασίας.
Τα κατεψυγμένα τρόφιμα μπορούν να συσκευάζονται κατευθείαν στην
τελική τους συσκευασία.
Βήμα 5: Επιλογή συνθηκών συντήρησης. Οι συνθήκες συντήρησης
επιλέγονται βάσει του σκοπού της μελέτης. Για παράδειγμα, σε
επιβεβαιωτικές μελέτες διατηρησιμότητας πρέπει να επιλέγονται οι
συνήθεις συνθήκες συντήρησης και διακίνησης. Υψηλότερες
θερμοκρασίες από τις ενδεδειγμένες χρησιμοποιούνται για
επιταχυνόμενες μελέτες διατηρησιμότητας, με στόχο την πρόβλεψη του
χρόνου διατήρησης σε χαμηλότερες θερμοκρασίες ή σε μεταβαλλόμενες
συνθήκες. Έλεγχος ή/και παρακολούθηση της υγρασίας είναι λιγότερο
σημαντικά σε κατεψυγμένα τρόφιμα συγκριτικά με άλλους τύπους
προϊόντων (π.χ. ξηρά, αφυδατωμένα τρόφιμα). Επίσης, ο φωτισμός του
χώρου αποθήκευσης παρακολουθείται και μελετάται σε κάποιες
περιπτώσεις συσκευασίας.
Βήμα 6: Αποφασίζεται το είδος και η συχνότητα των ελέγχων που θα
χρησιμοποιηθούν για κάθε θερμοκρασία. Χρησιμοποιώντας δεδομένα
σε μεγαλύτερη θερμοκρασία μπορεί να υπολογίσει κανείς την ελάχιστη
συχνότητα των ελέγχων (μετρήσεων) σε κάθε θερμοκρασία για γνωστή
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τιμή Q10. Για παράδειγμα, εάν η τιμή Q10 είναι 3, οι μετρήσεις σε
θερμοκρασία χαμηλότερη κατά 10°C πρέπει να πραγματοποιούνται σε
τριπλάσιο χρόνο. Μεγάλα χρονικά διαστήματα μεταξύ των
πειραματικών σημείων μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα τον μη ακριβή
προσδιορισμό της διάρκειας ζωής. Γενικά πρέπει να λαμβάνονται
τουλάχιστον 6 πειραματικά σημεία σε κάθε θερμοκρασία ώστε να
μειωθεί στο ελάχιστο το σφάλμα. Διαφορετικά μειώνεται πολύ ο
βαθμός βεβαιότητας της διάρκειας ζωής ts (Σχήμα 4).
Βήμα 7: Καθορισμός προγράμματος για την εκτέλεση του πειράματος.
Πριν την έναρξη του πειράματος, είναι απαραίτητος ο έλεγχος
διαθεσιμότητας
αναλωσίμων,
υλικών
συσκευασίας,
χώρου
αποθήκευσης και χρόνου για την προετοιμασία και την υλοποίηση της
μελέτης.
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Σχήμα 4. Τρεις περιπτώσεις συχνότητας μετρήσεων. Η βέλτιστη περίπτωση
απεικονίζεται στο (c).

Βήμα 8: Δειγματοληψία και προσδιορισμός ποιότητας. Οι
δειγματοληψία λαμβάνει χώρα σε προκαθορισμένους χρόνους σύμφωνα
με τον πειραματικό σχεδιασμό.
Βήμα 9: Ανάλυση δεδομένων. Τα δεδομένα τοποθετούνται σε
διάγραμμα ώστε να μπορεί να προσδιοριστεί η τάξη του αντιδρώντος
συστήματος και να εκτιμηθεί ή να μειωθεί ο αριθμός των ελέγχων.
Συνίσταται να αποφεύγεται αυτό που συχνά παρατηρείται, να
εξετάζονται δηλαδή τα δεδομένα, αφού έχει τελειώσει η πειραματική
διαδικασία, οπότε διαπιστώνεται ότι έπρεπε να έχουν γίνει νωρίτερα
αλλαγές στον προγραμματισμό του πειράματος. Για τα πειραματικά
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δεδομένα της κάθε θερμοκρασίας προσδιορίζεται η τάξη και η τιμή k
του συστήματος, κατασκευάζεται το διάγραμμα Arrhenius και εκτιμάται
η διάρκεια ζωής του προϊόντος στις πραγματικές συνθήκες
αποθήκευσης. Πολλές φορές συνηθίζεται σε ερευνητικά εργαστήρια να
τοποθετείται το προϊόν και στην πραγματική θερμοκρασία ώστε να
διαπιστωθεί η ακρίβεια των υπολογισμών. Βέβαια αυτό δε συνηθίζεται
στη βιομηχανία γιατί είναι τόσο χρονικά όσο και οικονομικά ασύμφορο.
Παρακολούθηση της ψυκτικής αλυσίδας
Η σύγχρονη προσέγγιση της διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας των
τροφίμων στηρίζεται στην πρόληψη και όχι στη λογική του ελέγχου και
αποδοχής του τελικού προϊόντος, με βάση χρονοβόρες και υψηλού
κόστους δοκιμές. Παραγωγοί και ελέγχουσες αρχές βασίζονται στην
ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης με τον καθορισμό,
καταγραφή και έλεγχο των κρισίμων παραμέτρων των τροφίμων σε όλο
το κύκλο ζωής τους από την παραγωγή ως τη τελική χρήση τους. Η
ορθή εφαρμογή τέτοιων συστημάτων σε συνδυασμό με τη βέλτιστη
συσκευασία είναι προϋπόθεση για την επίτευξη μιας αυξημένης
διατηρησιμότητας απαραίτητης για την εμπορική βιωσιμότητα των
τροφίμων. Νέα υλικά και τεχνικές όπως η συσκευασία υπό
τροποποιημένη ατμόσφαιρα (MAP) προσφέρουν νέες δυνατότητες
βελτίωσης και επιμήκυνσης της διάρκειας ζωής. Παρά ταύτα, το
τελευταίο στάδιο, η ψυκτική αλυσίδα των τροφίμων, εξακολουθεί να
χαρακτηρίζεται από απώλειες ποιότητας λόγω αποκλίσεων από τις
προδιαγραφές θερμοκρασίας (Σχήμα 5).
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Σχήμα 5. Μέση θερμοκρασία συντήρησης σε καταψύκτες πώλησης σούπερ
μάρκετ (Δεδομένα από μελέτη του ΕΜΠ σε συνεργασία με μεγάλη αλυσίδα
σούπερ μάρκετ)

Η ψυκτική αλυσίδα περιλαμβάνει τα διάφορα στάδια μεταφοράς και
αποθήκευσης, σε ενδιάμεσα σημεία διανομής, στις αποθήκες και τα
ψυγεία πώλησης των σουπερ μάρκετ και τα ψυγεία των καταναλωτών.
Το πρόβλημα είναι ότι η αλληλουχία των συνθηκών που υφίστανται τα
προϊόντα, όταν φύγουν από την άμεση επίβλεψη που είναι εφικτή στη
μονάδα παραγωγής, είναι δύσκολο να μετρηθεί. Ένα κατεψυγμένο
προϊόν κρέατος μπορεί να διατηρεί αποδεκτή ποιότητα για 24 μήνες
στους -18°C, ενώ μόνο για 6 μήνες στους -10°C. Η ημερομηνία
ανάλωσης που αναγράφεται στην ετικέτα δίνει συνήθως μία ενδιάμεση
ένδειξη (π.χ. 12 μήνες), με αποτέλεσμα να έχουμε στις περιπτώσεις
ορθής συντήρησης απόρριψη καλών προϊόντων λόγω "λήξης" τους και
σε κάποιες περιπτώσεις κακής συντήρησης, προϊόντα αλλοιωμένα πριν
την ημερομηνία ανάλωσης. Ουσιαστική λύση θα αποτελούσε ένας
πρακτικός τρόπος παρακολούθησης του ιστορικού χρόνουθερμοκρασίας του κάθε προϊόντος και με βάση αυτόν η βελτίωση της
διαχείρισης των προϊόντων στην ψυκτική αλυσίδα (Σχήμα 6).
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Νομοθεσία
Η γνώση των χρονοθερμοκρασιακών συνθηκών που επικρατούν στην
ψυκτική αλυσίδα είναι απαραίτητη για την αξιόπιστη εκτίμηση του
χρόνου ζωής των προϊόντων, ενώ μία από τις βασικότερες απαιτήσεις
είναι η συμμόρφωση με όλες τις νομοθετημένες απαιτήσεις, όπως αυτές
περιγράφονται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, την Ευρωπαϊκή
Νομοθεσία (π.χ. οδηγία 89/108/ΕΟΚ «... για την προσέγγιση των
νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα τρόφιμα βαθείας
κατάψυξης που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου», οδηγία
92/1/ΕΟΚ «...σχετικά με τον έλεγχο της θερμοκρασίας στα μέσα
μεταφοράς και στους χώρους αποθήκευσης και φύλαξης τροφίμων
βαθείας κατάψυξης που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου»,
οδηγία 92/2/ΕΟΚ «...για τον καθορισμό του τρόπου δειγματοληψίας και
της κοινοτικής μεθόδου ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των
θερμοκρασιών των τροφίμων βαθείας κατάψυξης που προορίζονται για
τη διατροφή του ανθρώπου»), τον Αμερικανικό Οργανισμό FDA, τον
Codex Alimentarius και άλλες αντίστοιχες πηγές.
- Ιχνηλασιμότητα
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των
γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και
τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων
(Ιχνηλασιμότητα: §18, §19).
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 και 853/2004 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004, για την
υγιεινή των τροφίμων αναφέρουν ότι "η ανιχνευσιμότητα των τροφίμων
και των συστατικών τροφίμων κατά μήκος της τροφικής αλυσίδας είναι
ουσιώδες στοιχείο για την εξασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων".
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Οδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου 2001, για τη γενική ασφάλεια των
προϊόντων.

Σχήμα 6. Επίδραση θερμοκρασιακών διακυμάνσεων (κατά τη διακίνηση,
συντήρηση και οικιακή αποθήκευση) στην ποιότητα και τη διατηρησιμότητα
τροφίμων.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 558/2010 της Επιτροπής της 24ης Ιουνίου 2010
για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον
καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής
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προέλευσης, τονίζει την εξάρτηση της ποιότητας και της ασφάλειας
συγκεκριμένων προϊόντων από τις συνθήκες της ψυκτικής αλυσίδας.
Πρότυπα υψηλών απαιτήσεων σε συγκεκριμένες χώρες, όπως π.χ. τη
Ρουμανία και τη Βουλγαρία (π.χ.
2010/653/ΕΕ, 2010/276/ΕΕ,
210/89/ΕΕ).
- Συσκευασία τροφίμων
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με τα υλικά και
αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και με
την κατάργηση των οδηγιών 80/590/ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ.
Χρονοθερμοκρασιακοί δείκτες (Time Temperature Integrators,
TTI)
Οι χρονοθερμοκρασιακοί δείκτες (ΤΤΙ) είναι απλά, φθηνά συστήματα,
τα οποία με μια εύκολα μετρήσιμη αλλαγή που εξαρτάται από το χρόνο
και τη θερμοκρασία, δείχνουν το θερμοκρασιακό ιστορικό και την
ποιοτική κατάσταση του τροφίμου που συνοδεύουν. Οι ΤΤΙ αποτελούν
συνιστώσα μιας ενεργής, έξυπνης συσκευασίας, ενσωματωμένοι σε
αυτήν ή με τη μορφή μιας πρόσθετης "ζωντανής" ετικέτας. Οι ΤΤΙ είναι
ένα ιδιαίτερα υποσχόμενο σύστημα επισήμανσης των τροφίμων, που
μπορεί να λειτουργήσει ταυτόχρονα με την ημερομηνία λήξης. Οι ΤΤΙ
επιτρέπουν τον έλεγχο ενδεχόμενης κακομεταχείρισης του προϊόντος
όσον αφορά τη θερμοκρασία συντήρησης. Είναι "χημικά" ενεργοί και
δείχνουν μια εύκολα μετρήσιμη, σωρευτική χρωματική αλλαγή. Η
αλλαγή αυτή, λ.χ. από πράσινο σε κόκκινο, επιταχύνεται όταν η
θερμοκρασία συντήρησης αυξάνει, με τρόπο που να μιμείται τη
συμπεριφορά και τη σταδιακή απώλεια ποιότητας του τροφίμου που
συνοδεύουν.
Έτσι
οι
δείκτες
ΤΤΙ
παρακολουθούν
το
χρονοθερμοκρασιακό ιστορικό των τροφίμων, σε όλη την πορεία τους
από το σημείο παραγωγής, τις ενδιάμεσες φάσεις μέχρι τον τελικό
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καταναλωτή. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν επικουρικά
ημερομηνίας ανάλωσης, ως "ζωντανή" ημερομηνία λήξης.

της

Η λειτουργία των ΤΤΙ βασίζεται σε μηχανικά, χημικά ή ενζυμικά
συστήματα, τα οποία μεταβάλλονται αναντίστρεπτα από τη στιγμή
ενεργοποίησής τους, μεταβολή που εκδηλώνεται σαν μια εύκολα
μετρήσιμη οπτική απόκριση των ΤΤΙ.
Τέτοια απόκριση μπορεί να είναι μια μεταβολή χρώματος (Σχήμα 7) ή η
παραμόρφωση ή μετακίνηση κάποια οπτικής ένδειξης. Έτσι η απόκριση
εκφράζει αθροιστικά τις συνθήκες αποθήκευσης που έχει υποστεί ο
δείκτης και μπορεί να συσχετιστεί με την ποιοτική κατάσταση και την
εναπομένουσα διάρκεια ζωής του τροφίμου που συνοδεύει.

Σχήμα 7. Παράδειγμα απόκρισης χρονοθερμοκρασιακών δεικτών.

Η αποτελεσματικότητα και η αξιοπιστία ενός ΤΤΙ ως δείκτη ποιότητας
του τροφίμου εξαρτάται από τα κινητικά χαρακτηριστικά της απόκρισής
του. Βασική απαίτηση είναι η παρόμοια εξάρτηση του ρυθμού
απόκρισης από τη θερμοκρασία με την θερμοκρασιακή εξάρτηση των
δράσεων ποιοτικής υποβάθμισης του τροφίμου, όπως είναι οι
μικροβιολογικές ή χημικές αλλοιώσεις. Προϋπόθεση επομένως της
εφαρμογής ενός συστήματος ελέγχου της ψυκτικής αλυσίδας με βάση
τους χρονοθερμοκρασιακούς δείκτες είναι ο σωστός σχεδιασμός της
απόκρισής τους με βάση την ενδελεχή γνώση των δεικτών αλλοίωσης
του τροφίμου και της εξάρτησής τους από τη θερμοκρασία.
Όπως προαναφέρθηκε η υποβάθμιση της ποιότητας ενός τροφίμου
μπορεί να ποσοτικοποιηθεί μέσω της συνάρτησης ποιότητας f(A), για
την οποία ισχύει f(A)=kt, όπου Α ένας δείκτης ποιότητας (quality
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index), χαρακτηριστικός για το τρόφιμο. Η παρακολούθηση και
μέτρηση της χρονικής μεταβολής του Α επιτρέπει τη μαθηματική
έκφραση της χρονοθερμοκρασιακής εξάρτησης της ποιότητας με βάση
την κινητική Arrhenius ως:
−E 1
1
A 
−
f ( A) = k (T )t = k Aref exp
 R  T Tref




 t



(1)

όπου kAref ο ρυθμός αλλοίωσης σε θερμοκρασία Tref, Εα είναι η ενέργεια
ενεργοποίησης της δράσης αλλοίωσης, R η παγκόσμια σταθερά αερίων.
Εισάγοντας την έννοια της δραστικής θερμοκρασίας Teff (effective
temperature) που ορίζεται ως η σταθερή θερμοκρασία η οποία
καταλήγει στο ίδιο αποτέλεσμα με τη μεταβλητή θερμοκρασιακή
κατανομή που υφίσταται το τρόφιμο, η f(A) μπορεί να εκφραστεί από
το δεύτερο σκέλος της εξίσωσης (2).
t
 − EA
f ( A) = ∫ k (T )dt = k Aref exp
 R
0


 1
1

−
T
 eff Tref


 t



(2)

Ανάλογα αντιμετωπίζεται η κινητική απόκρισης των ΤΤΙ. Η απόκριση
ενός ΤΤΙ είναι το αποτέλεσμα ενός φυσικοχημικού ή βιολογικού
φαινομένου, το οποίο εξαρτάται από τις χρονοθερμοκρασιακές
συνθήκες. Εάν Χ η μετρήσιμη αλλαγή του ΤΤΙ (π.χ. η αλλαγή
χρώματος), μπορεί να ορισθεί συνάρτηση απόκρισης F(X) με μορφή
F(X)=kt. Αν η θερμοκρασιακή εξάρτηση του ρυθμού απόκρισης k
ακολουθεί την κινητική Arrhenius η τιμή της συνάρτησης απόκρισης
μετά από έκθεση στην ίδια με το τρόφιμο θερμοκρασιακή κατανομή
T(t), δίνεται κατά αναλογία με την (2) ως:
t
−E 1
1
A 
F ( X ) = k I ref ∫ exp
−

 R T Tref
0






 t = k I exp − E A  1 − 1
ref

 R  Teff Tref





 t (3)



όπου kIref και Εα οι κινητικές παράμετροι του ΤΤΙ.
Ο συσχετισμός της ποιότητας των τροφίμων με την απόκριση των ΤΤΙ
γίνεται ως εξής:
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- Από την απόκριση Xt του δείκτη υπολογίζεται η τιμή της συνάρτησης
απόκρισης F(X)t του ΤΤΙ.
- Υπολογίζεται η δραστική θερμοκρασία από την (3).
- Με βάση τη Teff και τις παραμέτρους ποιοτικής υποβάθμισης
υπολογίζεται η τιμή της f(A) (εξίσωση 2).
- Από την τιμή τη f(A)t υπολογίζεται η τιμή του δείκτη At που δείχνει το
βαθμό ποιοτικής υποβάθμισης του τροφίμου και επιτρέπει την εκτίμηση
της εναπομένουσας ζωής.
Από τα παραπάνω, είναι φανερό ότι προκειμένου να γίνει σωστή χρήση
των ΤΤΙ, απαιτείται λεπτομερής γνώση των κινητικών χαρακτηριστικών
τόσο της ποιοτικής υποβάθμισης του τροφίμου όσο και της απόκρισης
του ΤΤΙ. Σημαντικό μέγεθος αναφοράς για την επιλογή του κατάλληλου
ΤΤΙ για το συγκεκριμένο τρόφιμο είναι η τιμή της Eα που εκφράζει τη
θερμοκρασιακή ευαισθησία του τροφίμου και του δείκτη αντίστοιχα.
Μια σημαντική απαίτηση είναι να ισχύει Εα(τροφ)≈Εα(ΤΤΙ). Πρακτικά αυτό
σημαίνει οι τιμές να διαφέρουν μέχρι 20 kJ/mol.
Οι απαιτήσεις για ένα αποτελεσματικό ΤΤΙ είναι να δείχνει μια συνεχή
αλλαγή ο ρυθμός της οποίας αυξάνει με τη θερμοκρασία και ο οποίος
δεν αντιστρέφεται όταν η θερμοκρασία μειώνεται. Υπάρχει και ένας
αριθμός άλλων επιθυμητών φυσικών ιδιοτήτων για έναν επιτυχημένο
δείκτη. Ένας ιδανικός ΤΤΙ πρέπει να έχει τις ακόλουθες ιδιότητες:
- Παρουσιάζει μια συνεχή, χρονο-θερμοκρασιακά εξαρτώμενη αλλαγή.
- Η αλλαγή εκφράζεται ως μια απόκριση εύκολα μετρήσιμη και μη
αντιστρεπτή.
- Η αλλαγή αυτή μιμείται ή μπορεί να συσχετιστεί με το βαθμό
ποιοτικής αλλοίωσης του τροφίμου και την επαπομένουσα διάρκεια
ζωής του.
- Είναι αξιόπιστος και δίνει σταθερές αποκρίσεις όταν εκτίθεται στις
ίδιες θερμοκρασιακές συνθήκες.
- Έχει χαμηλό κόστος.
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- Είναι ευέλικτος, έτσι ώστε διαφορετικές μορφές του να μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε διάφορα θερμοκρασιακά συστήματα (π.χ. ψύξη,
κατάψυξη, θερμοκρασία δωματίου) με χρήσιμες περιόδους απόκρισης
από μερικές μέρες μέχρι και περισσότερο από ένα χρόνο.
- Είναι μικρός, εύκολα προσαρμόσιμος σαν τμήμα της συσκευασίας του
τροφίμου και συμβατός με μια διεργασία συσκευασίας υψηλής
ταχύτητας.
- Είναι σταθερός πριν την ενεργοποίησή του και ενεργοποιείται εύκολα.
- Δεν επηρεάζεται από τις υπόλοιπες περιβαλλοντικές συνθήκες πέραν
της θερμοκρασίας, όπως το φως, ρυπαντές του αέρα και σχετική
υγρασία (RH).
- Είναι ανθεκτικός σε φυσιολογικές μηχανικές καταπονήσεις χωρίς να
επηρεάζεται η απόκρισή του.
- Είναι μη τοξικός και στην απίθανη περίπτωση επαφής του με το
τρόφιμο δεν περικλύει κινδύνους.
- Είναι σε θέση να μεταφέρει με απλό και ξεκάθαρο τρόπο το μήνυμα
στον καταναλωτή ή σε οποιονδήποτε άλλον ενδιαφερόμενο.
- Η απόκρισή του είναι οπτικά κατανοητή και επί πλέον μπορεί να
μετρηθεί εύκολα από ηλεκτρονικές συσκευές έτσι ώστε οι πληροφορίες
να λαμβάνονται, να αποθηκεύονται και να μεταδίδονται εύκολα και
γρήγορα.
Κανένας TTI δεν ικανοποιεί απολύτως όλες τις παραπάνω απαιτήσεις
για να χαρακτηριστεί ως ιδανικός. Ωστόσο, η εξέλιξη των δεικτών, έχει
οδηγήσει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο και πλέον το μοντέλο του
ιδανικού ΤΤΙ προσεγγίζεται αρκετά ικανοποιητικά από τους
διαθέσιμους τύπους ΤΤΙ.

29

OnVuTM φωτοχημικός TTI
Ο ΤΤΙ OnVuTM βασίζεται σε φωτοχημική αντίδραση, η οποία κατά την
ενεργοποίηση του δείκτη δίνει ένα έντονο σκούρο χρώμα που στη
συνέχεια αποχρωματίζεται με ρυθμό που εξαρτάται από τη
θερμοκρασία (Σχήμα 8-11). Ο δείκτης αυτός ενεργοποιείται ύστερα
από έκθεσή του σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV) για χρονικό διάστημα
μερικών δευτερολέπτων και ο χρόνος ζωής του είναι συνάρτηση του
χρόνου ενεργοποίησης (υψηλός χρόνος ενεργοποίησης οδηγεί σε
μεγάλους χρόνους ζωής). Το πλεονέκτημα του συστήματος αυτού είναι
το χαμηλό κόστος και η ευκολία εφαρμογής αφού θα μπορούσε να
"εκτυπωθεί" στη συσκευασία στο επιθυμητό σχήμα.

Σχήμα 8. Ενεργοποίηση του OnVuTM TTI

Σχήμα 9. Δομή του OnVuTM TTI
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(a)

(b)

Σχήμα 10. (a) Βιομηχανικός / Υψηλής ταχύτητας, (b) Χειροκίνητος charger

Σχήμα 11. Χρωματική κλίμακα του OnVuTM TTI

Μεθοδολογία για τη μελέτη των OnVuTM φωτοχημικών TTI
Οι συγκριμένοι δείκτες παράγονται σε ικανή ποσότητα ώστε να
μελετηθούν σε ικανοποιητικό αριθμό συνθηκών. Προκειμένου να
επιτευχθεί επαρκής ενεργοποίηση για χρόνους ζωής κατάλληλους για
κατεψυγμένα τρόφιμα αλλά και αρκετά σύντομους για ψυγμένα
προϊόντα, οι παρακάτω προδιαγραφές έχουν δοθεί από τους
κατασκευαστές (FRESH):
•

για το δείκτη B1 χρόνος ενεργοποίησης μεταξύ 0.6 και 6 s

•

για το F1 χρόνος ενεργοποίησης μεταξύ 8 και 10 s

•

για το F4 χρόνος ενεργοποίησης μεταξύ 3 και 15 s
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a

b

c

Σχήμα 12. Φωτοχημικοί δείκτες μετά από την ενεργοποίηση a) B1, b) F1, c)F4

Για την ενεργοποίηση των δεικτών χρησιμοποιείται η συσκευή Biserba
GLP80 (Bizerba GmbH & Co. KG, Balingen, Germany), με 2” θερμική
κεφαλή εκτύπωσης TTF εξάρτημα που χρησιμοποιείται τόσο για την
ενεργοποίηση του δείκτη όσο και για την επικόλληση προστατευτικού
φίλτρου (TTR 70QC). Η χρήση αυτού του φιλμ έχει σαν στόχο την
προστασία των φωτοχημικών ΤΤΙ από την υπεριώδη ακτινοβολία του
φωτός του περιβάλλοντος αποθήκευσης.
Η χειροκίνητη συσκευή OnVu (labor-innovation Gmbh, Wittinsburg)
χρησιμοποιείται επίσης για την ενεργοποίηση περιορισμένου αριθμού
δεικτών.

b.

a.

Σχήμα 13. (a) Bizerba Desktop Charger, (b) OnVuTM BASF handcharger

Οι δείκτες ενεργοποιούνται και συντηρούνται ισοθερμοκρασιακά στους
5, 0, -5, -9, -12 και -15°C σε θαλάμους υψηλής ακρίβειας (±0.2°C)
(Sanyo MIR 153, Sanyo Electric, Ora-Gun, Gunma, Japan) και σε
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καταψύκτες Whirlpool. Η θερμοκρασία μέσα στους θαλάμους είναι
σημαντικό να ελέγχεται και να παρακολουθείται με κατάλληλα
καταγραφικά (COX TRACER®, Belmont, NC).

Σχήμα 14. COX TRACER® καταγραφικά θερμοκρασίας

Η κινητική μελέτη της απόκρισης των ΤΤΙ βασίζεται στη μέτρηση του
χρώματος σε προκαθορισμένο χρόνο 3-5 δεικτών. Για τη μέτρηση του
χρώματος χρησιμοποιείται η συσκευή Eye-one Pro (X-Rite, Michigan,
USA) και λαμβάνονται οι τιμές L, a και b της κλίμακας CIELab.

Σχήμα 15. Χρωματόμετρο Eye-one Pro για τον προσδιορισμό του χρώματος
των TTIs

Η παράμετρος a όταν παίρνει αρνητικές τιμές προσδιορίζει το πράσινο
χρώμα, ενώ στις θετικές τιμές προσδιορίζει το κόκκινο χρώμα. Επίσης,
η παράμετρος b στις αρνητικές τιμές προσδιορίζει το μπλε χρώμα ενώ
στις θετικές τιμές το κίτρινο χρώμα. Το L προσδιορίζει την φωτεινότητα
του δείγματος.
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Σχήμα 16. Το χρωματικό διάγραμμα L, a και b.
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Η μεταβολή των παραμέτρων L, a, b του φωτοχημικού δείκτη B1 με το
χρόνο και τη θερμοκρασία συντήρησης παρουσιάζεται παρακάτω σε
χρόνο ενεργοποίησης 1s.
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Σχήμα 17. Μεταβολή των τιμών L, a, b του B1 TTI

Στα φωτοχημικά ΤΤΙ, η αλλαγή χρώματος εκφράζεται ως

ΔE = (L − L 0 ) 2 + (α − α 0 ) 2 + (b − b 0 ) 2 , όπου Lο, αο και bο είναι οι τιμές
των παραμέτρων του χρώματος για το μη- ενεργοποιημένο ΤΤΙ.

Σχήμα 18. Μεταβολή ΔΕ του Β1 ΤΤΙ
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Στην περίπτωση των φωτοχημικών ΤΤΙ η μεταβολή του χρώματος (ΔΕ)
συναρτήσει του χρόνου απεικονίζεται από μια εκθετική καμπύλη. Το
κινητικό αυτό μοντέλο αποδείχτηκε ότι περιγράφει καλύτερα την
κινητική των φωτοχημικών ΤΤΙ. Στην περίπτωση αυτή η συνάρτηση
απόκρισης είναι η εξής:
ΔΕ = ΔΕo exp(- k t)
όπου ΔΕο είναι το αρχικό χρώμα των φωτοχημικών ΤΤΙ. Η τιμή ΔΕo
εξαρτάται από το χρόνο ενεργοποίησης και η τιμή k από τη
θερμοκρασία συντήρησης. Σημειώνεται ότι το τελικό σημείο των
φωτοχημικών ΤΤΙ αντιστοιχεί σε μεταβολή χρώματος ΔΕ ίση με 9.

Σχήμα 19. Εκθετική καμπύλη που περιγράφει την απόκριση των φωτοχημικών
ΤΤΙ

Για τον προσδιορισμό των κινητικών παραμέτρων των φωτοχημικών
ΤΤΙ γίνεται προσαρμογή της εκθετικής καμπύλης της συνάρτησης
απόκρισης στο υπολογιστικό πρόγραμμα Εxcel, οπότε προκύπτει η
σταθερά k για κάθε θερμοκρασία. Για τον προσδιορισμό της
θερμοκρασιακής εξάρτησης της απόκρισης των φωτοχημικών ΤΤΙ
υπολογίζονται οι κινητικές παράμετροι ΕΑ και kA της εξίσωσης
Arrhenius. Με κατασκευή του διαγράμματος lnk ως προς 1/Τ-1/Τref,
όπου Τref μια μέση θερμοκρασία των πειραμάτων και με γραμμική
προσαρμογή στα σημεία προκύπτει η λογαριθμική μορφή της εξίσωσης
Arrhenius. Η κλίση της ευθείας που προκύπτει ισούται με -EA/R απ’
35

όπου γνωρίζοντας τη σταθερά R υπολογίζεται η EA. Έπειτα, από την
αποτέμνουσα που ισούται με lnkΑ υπολογίζεται η σταθερά Arrhenius
kA.
Η απόκριση (και ο χρόνος ζωής) του φωτοχημικού ΤΤΙ εξαρτάται από
τη θερμοκρασία συντήρησης και το χρόνο ενεργοποίησης. Παρακάτω
παρουσιάζεται ο χρόνος ζωής του δείκτη Β1 για διάφορες θερμοκρασίες
συντήρησης και χρόνο ενεργοποίησης 0.1 έως 1.0 s.

Σχήμα 20. Απόκριση Β1 φωτοχημικού ΤΤΙ για διαφορετικούς χρόνους
ενεργοποίησης και θερμοκρασίες συντήρησης

Vitsab TTI
Ο ενζυμικός δείκτης της VITSAB Α.Β. βασίζεται σε μια χρωματική
αλλαγή η οποία προκαλείται από μια μείωση του pH σαν αποτέλεσμα
ελεγχόμενης ενζυμικής υδρόλυσης ενός λιπαρού υποστρώματος. Πριν
την ενεργοποίηση το ένζυμο και το υπόστρωμα βρίσκονται σε δύο
ξεχωριστούς μικροθαλάμους (Σχήμα 21). Κατά την ενεργοποίηση σπάει
με την επιβολή μηχανικής πίεσης το φράγμα που χωρίζει τους δύο
θαλάμους και το ένζυμο και το υπόστρωμα αναμειγνύονται. Η
υδρόλυση του υποστρώματος προκαλεί μεταβολή του pH, η οποία
μεταφράζεται με μια σταδιακή χρωματική αλλαγή από πράσινο σε
κίτρινο (Σχήμα 22) ή από πράσινο σε κίτρινο και τελικά σε κόκκινο
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(Σχήμα 23). Η χρωματική αυτή αλλαγή είναι ιδιαίτερα ευκρινής και
δίνει σαφές μήνυμα σε σχέση με την εξέλιξη της χρονοθερμοκρασιακής
επιβάρυνσης του προϊόντος. διαφορετικά μίγματα ενζύμουυποστρώματος χρησιμοποιούνται για διαφορετικά θερμοκρασιακά
διαστήματα και διάρκειες ζωής.

Σχήμα 21. Δομή και ενεργοποίηση του Vitsab TTI

Σχήμα 22.Χρωματική κλίμακα του δίχρωμου Vitsab TTI

Σχήμα 23. Χρωματική κλίμακα τρίχρωμου Vitsab TTI

Μεθοδολογία για τη μελέτη του Vitsab TTI
Οι δύο μελετώμενοι ενζυμικοί δείκτες είναι οι εξής:
• M-type ενζυμικός TTI με παγκρεατική λιπάση σε διαφορετικές
συγκεντρώσεις και μυριστικό μεθυλεστέρα ως υπόστρωμα.
Πρόκειται για έναν τρίχρωμο δείκτη με μεταβολή χρώματος
από βαθύ πράσινο σε κίτρινο και τελικά σε κόκκινο.
• LP-type ενζυμικός TTI με παγκρεατική λιπάση σε διαφορετικές
συγκεντρώσεις και ένα συνδυασμό τριλαουρίνης και
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μυριστικού μεθυλεστέρα. Πρόκειται για ένα δίχρωμο δείκτη με
μεταβολή χρώματος από βαθύ πράσινο σε κίτρινο.
Προκειμένου να επιτευχθούν μεγαλύτεροι χρόνοι ζωής ώστε οι δείκτες
να είναι κατάλληλοι για κατεψυγμένα τρόφιμα, οι παρακάτω
προδιαγραφές έχουν δοθεί από τους κατασκευαστές (VITSAB):
•

Συγκέντρωση μεταξύ 1 και 200 Units για τον M δείκτη

•

Συγκέντρωση μεταξύ 600 και 1000 Units για τον LP δείκτη

Κατά την ενεργοποίηση του ενζυμικού δείκτη σπάει με επιβολή
μηχανικής πίεσης το φράγμα που χωρίζει τους δύο θαλάμους και το
ένζυμο και το υπόστρωμα αναμειγνύονται. Παρακάτω απεικονίζονται
ενεργοποιημένοι δείκτες M-type και LP-type.

a

b

Σχήμα 24. Ενεργοποιημένοι δείκτες a)M-type, b) LP-type

Μελετήθηκαν τρεις τύποι LP-type δεικτών με διαφορετικές
συγκεντρώσεις ενζύμου (LP-600U, LP-800U and LP-1000U) και εννέα
τύποι δεικτών M-type labels με διαφορετικές συγκεντρώσεις ενζύμου
(M-1U, M-2U, M-4U, M-6U, M-10U, M-30U, M-50U, M-100U and M200U). Για τη μέτρηση του χρώματος χρησιμοποιήθηκε η συσκευή Eyeone Pro (X-Rite, Michigan, USA) και λαμβάνονται οι τιμές L, a και b
της κλίμακας CIELab.
Η μεταβολή των παραμέτρων L, a, b του ενζυμικού δείκτη με το χρόνο
και τη θερμοκρασία συντήρησης παρουσιάζεται παρακάτω.
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Σχήμα 25. Μεταβολή των τιμών L, a, b του ενζυμικού TTI

Στα ενζυμικά ΤΤΙ, η αλλαγή χρώματος εκφράζεται ως:
norm(a + b) =

(a + b) − (a + b) min
(a + b) max − (a + b) min

όπου a, b είναι οι συντεταγμένες του χρώματος που ελήφθησαν με το
χρωματόμετρο X-rite.
Η παραπάνω εξίσωση δείχνει την απόκριση του δείκτη, η οποία όταν
σχεδιαστεί σαν συνάρτηση του χρόνου έχει σιγμοειδή μορφή. Το
κινητικό αυτό μοντέλο είναι δύο παραμέτρων και αποδείχτηκε ότι
περιγράφει καλύτερα την κινητική των ενζυμικών ΤΤΙ. Στην περίπτωση
αυτή η συνάρτηση απόκρισης είναι η εξής:

1

Norm(a + b) =

1+ e

k1 −t
k2

όπου, k1 και k2 είναι συναρτήσεις της θερμοκρασίας.
Σημειώνεται ότι το οπτικά παρατηρούμενο τελικό σημείο των
ενζυμικών ΤΤΙ αντιστοιχεί στο τέλος της εκθετικής φάσης σε τιμή
απόκρισης norm(a+b)=0.8.
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Σχήμα 26. Σιγμοειδής προσαρμογή της απόκρισης του ενζυμικού δείκτη
Μ100U με το χρόνο

Η απόκριση (και ο χρόνος ζωής) του ενζυμικού ΤΤΙ εξαρτάται από τη
θερμοκρασία συντήρησης και τη συγκέντρωση του ενζύμου στη
σύνθεση του δείκτη. Παρακάτω παρουσιάζεται ο χρόνος ζωής του
δείκτη Μ για διάφορες θερμοκρασίες συντήρησης και συγκέντρωση
ενζύμου 10 έως 100U.

Σχήμα 27. Απόκριση M-type ενζυμικού ΤΤΙ για διαφορετικές συγκεντρώσεις
ενζύμου και θερμοκρασίες συντήρησης

40

Εφαρμογή 1: Μελέτη διατηρησιμότητας κατεψυγμένης γαρίδας
Η θερμοκρασία στους θαλάμους παρακολουθείται με χρήση
ηλεκτρονικών καταγραφικών θερμοκρασίας. Τα προς ανάλυση
δείγματα αφήνονται αρχικά να αποψυχθούν σε θερμοκρασία
περιβάλλοντος.

- Προσδιορισμός σύστασης - βασικές παράμετροι υποβάθμισης
ποιότητας
Προσδιορισμός οξείδωσης λιπαρών (TBARS)
Η οξείδωση των λιπών προσδιορίζεται με ανάλυση των αντιδρώντων
ουσιών με το 2-θειοβαρβιτουρικό οξύ (Analysis of 2-thiobarbituric
acid-reactive substances-TBARS values), όπως περιγράφεται από τον
Loovas (1992). 5 g δείγματος ομογενοποιούνται με 15 mL απιονισμένο
νερό. 1 mL του ομογενοποιημένου δείγματος προστίθεται σε 2 mL
διαλύματος ΤΒΑ (15 g trichloroacetic acid, TCA; 0.375 g TBA,
1.76 HCl 12N, 82.9 mL απιονισμένο νερό) σε δοκιμαστικό σωλήνα. Το
μείγμα φέρεται σε υδατόλουτρο στου 100°C για 15 min, στη συνέχεια
ψύχεται και φυγοκεντρείται (2000 g για 15 min). Η απορρόφηση
μετράται στα 532 nm με χρήση φασματοφωτομέτρου. Η συγκέντρωση
των TBARS προσδιορίζεται με καμπύλη αναφοράς κατασκευασμένη
από 1,1,3,3-τετρα-αιθοξυ-προπάνιο και εκφράζεται σε mg μηλονικής
αλδεΰδης/kg σάρκας.
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Μέτρηση πτητικών αζωτούχων βάσεων (TVBN)
Η μέτρηση των πτητικών αζωτούχων βάσεων (TVBN)
πραγματοποιείται με εκχύλιση με τριχλωροοξικό οξύ και στη συνέχεια
με απόσταξη με υδρατμούς με χρήση συσκευής προσδιορισμού αζώτου
Kjeldhal και τιτλοδότηση με θειικό οξύ (ΕΕ, 152/2009).
Ολική μικροβιακή χλωρίδα
Για τον προσδιορισμό της ολικής μικροβιακής χλωρίδας εφαρμόζεται η
μέθοδος της επιφανειακής ανάπτυξης σε τρυβλία, με χρήση του
επιλεκτικού υποστρώματος Plate Count Agar (PCA, Merck, Darmstadt,
Germany) και επώαση στους 25ºC για 72 ώρες. Λαμβάνοντας υπόψη
την αραίωση του δείγματος, υπολογίζεται ο αριθμός των
μικροοργανισμών που περιέχει 1g δείγματος και μεταφράζεται σε
logcfu/g.
Μέτρηση pH
Οι μετρήσεις της τιμής του pH πραγματοποιούνται με χρήση
ηλεκτρονικού pH-μέτρου. Η μέτρηση πραγματοποιείται σε
ομογενοποιημένο μίγμα 10% δείγματος ιχθύος σε 25% διαλύματος
Ringer, αμέσως μετά τη μικροβιολογική ανάλυση.
Μέτρηση παραμέτρων χρώματος (L,a,b)
Το χρώμα των δειγμάτων μετράται με τη βοήθεια της συσκευής Minolta
CR-200 (Minolta Company, Chuo-Ku, Osaka, Japan), με χρήση των
παραμέτρων χρώματος CIE (Commission International de l’Eclairage)
Lab (CIE 1978). Το χρωματόμετρο αυτό φέρει στο άκρο του οπή
διαμέτρου 8 mm. Αρχικά, πριν πραγματοποιηθεί η μέτρηση, προηγείται
βαθμονόμηση (Calibration plate CR-200, L=97,5, a=-0,31, b=-3,83).
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Φορητό χρωματόμετρο Minolta CR-200

Παράμετροι υφής
Για τον προσδιορισμό των παραμέτρων υφής χρησιμοποιείται η
συσκευή Stable Micro Systems TA-XT2 Texture Analyser. Για την
εξέταση των δειγμάτων χρησιμοποιείται κυλινδρικό στέλεχος διαμέτρου
20cm για συμπίεση σε δύο κύκλους. Από τη συσκευή λαμβάνονται
διαγράμματα δύναμης χρόνου, όπως αυτό που φαίνεται παρακάτω. Από
την επεξεργασία των δειγμάτων υπολογίζονται τα εξής χαρακτηριστικά
υφής: η σκληρότητα (hardness), η ελαστικότητα (elasticity), η
συνεκτικότητα (cohesiveness), η προσκολλησιμότητα (adhesiveness),
το κομμιώδες (gumminess) και η μασητικότητα (chewiness).

(a)
Stable Micro Systems TA-XT2
Texture Analyser

(b)
Διάγραμμα δύναμης-χρόνου, που
προκύπτει μετά από συμπίεση δύο κύκλων
του δείγματος στον αναλυτή υφής
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Οργανοληπτική αξιολόγηση
Η οργανοληπτική εξέταση των δειγμάτων πραγματοποιείται για τη
βαθμολόγηση των οργανοληπτικών παραμέτρων και τον καθορισμό της
αποδοχής του προϊόντος. Μία ομάδα εκπαιδευμένων δοκιμαστών (6-8
άτομα) εξετάζει τα δείγματα και τα βαθμολογεί ως προς την εμφάνιση,
τη γεύση, το άρωμα, την υφή και τη συνολική οργανοληπτική
εντύπωση.
Οι αποψυγμένες γαρίδες βράζουν για 3 min σε νερό. Για τη
βαθμολόγηση χρησιμοποιείται κλίμακα από το 1 έως το 9, με 9 την
υψηλότερη ποιότητα και 1 τη χαμηλότερη (9:εξαιρετικά φρέσκο, 1:
εμφανείς αλλοιώσεις). Σημειώνεται ότι όλες οι ερωτήσεις αφορούν την
αρέσκεια των δοκιμαστών ως προς την κάθε παράμετρο. Ως όριο
αποδοχής ορίζεται ο βαθμός 5.

- Επιλογή συσκευασίας για τη μελέτη διατηρησιμότητας
Δείγματα ολόκληρης κατεψυγμένης γαρίδας στις εμπορικές τους
συσκευασίες (χάρτινη συσκευασία με HDPE φιλμ, καθαρό βάρος 425 g,
διαστάσεις 20x16x5cm).
- Επιλογή θερμοκρασιακών συνθηκών
Τα δείγματα τοποθετούνται σε ψυκτικούς θαλάμους στους -5, -8, -10
και -15°C.
- Για κάθε θερμοκρασία συντήρησης καταστρώνονται τα διαγράμματα
"Δείκτης ποιότητας vs Χρόνος", προσαρμόζεται η κατάλληλη εξίσωση
που περιγράφει τη μεταβολή του δείκτη με το χρόνο (μηδενικής,
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πρώτης, δεύτερης κτλ. τάξης) και προσδιορίζονται οι τιμές k και
κατασκευάζονται τα διαγράμματα Arrhenius
Αντίδραση πρώτης τάξης:

CTVB − N
= exp(k TVB − N ⋅ t ) ⇒ ln CTVB − N = ln CTVB − N o + k TVB − N ⋅ t
CTVB − N o
-5C

TVB-N (mg N/100g)
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T (°C)

kTVB-N(d-1)

R2

-5
-8
-12
-15

0.0306
0.0174
0.0059
0.0043

0.956
0.917
0.961
0.959

-8C

30

-12C

25

-15C

20
15
10
5
0
0

50

100

150

200

250

300

350

days

-3
-3,5

lnk

-4
-4,5
-5
-5,5
-6
0,00003

lnk = lnk ref +

0,00008
0,00013
1/Tref-1/T

EA
R

0,00018

2
-1
 1
1

−  --> EA = 119 kJ/mol, R =0.98, kref=0.0020 d ,
 Tref T 

Tref=-18°C
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Αντίδραση μηδενικής τάξης: s = so + k sens ⋅ t
9
sensory score (taste)

8
7

T
(°C)

ktaste (d1
)

R2

-5
-8
-12
-15

0.0986
0.0551
0.0175
0.0127

0.913
0.942
0.936
0.973

6
5
4
3
2
1
0

50

100

150
200
Time (d)

250

300

-2

lnk

-3

-4

-5
0,00003

0,00008

0,00013

0,00018

1/Tref-1/T

lnk = lnk ref +

EA
R

 1
1

− 
 Tref T 

--> EA = 124 kJ/mol, R2=0.97, kref= 0.0056 d-1,

Tref=-18°C
- προσδιορισμός χρόνου ζωής σε "πραγματικές" συνθήκες
t SL =

ln CTVB − N ,l − ln CTVB − N ,o
− E  1
1
A 
k ref ,TVB − N exp 
−

R
T
T
ref








t SL =
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so − sl
− EA  1
 − 1
k ref , sens exp 
 R  T Tref






Χρόνος ζωής (ημέρες) κατεψυγμένης γαρίδας
Θερμοκρασία
συντήρησης (°C)

Οργανοληπτική
εξέταση (όριο=5)

-5
-8
-12
-15
-18

51
90
194
351
644*

TVBN
(όριο=25mgN/100g)
45
82
187
353
677*

Υπολογισμοί βάσει μαθηματικών μοντέλων

*

Εφαρμογή των μαθηματικών μοντέλων σε πραγματικές συνθήκες
της ψυκτικής αλυσίδας
Στη συνέχεια παρουσιάζεται ένα υπόδειγμα χρήσης και ελέγχου του
μοντέλου, προσομοιάζοντας στο εργαστήριο ένα ρεαλιστικό σενάριο
διανομής δειγμάτων από την παραγωγή έως τη στιγμή της
κατανάλωσης. Περιλαμβάνει ένα αρχικό στάδιο 25 ημερών (1ο στάδιο),
που ακολουθείται από ένα στάδιο μεταφοράς και συντήρησης σε κέντρο
διανομής για 25 ημέρες (2ο στάδιο), ένα στάδιο 50 ημερών λιανικής
διάθεσης (3ο στάδιο) και ένα τελευταίο στάδιο 50 ημερών διατήρησης
σε οικιακούς καταψύκτες (4ο στάδιο). Η ποιότητα της κατεψυγμένης
γαρίδας προσδιορίζεται στο τέλος καθενός από τα επιμέρους στάδια της
ψυκτικής αλυσίδας. Με χρήση των παραπάνω μαθηματικών μοντέλων
υπολογίζεται η εναπομένουσα διάρκεια ζωής του προϊόντος στο τέλος
του κάθε σταδίου σε θερμοκρασία ανφοράς, δηλαδή ο χρόνος που
απομένει μέχρι την τιμή TVB-N ίση με 25mg N/100g που αντιστοιχεί
στην οργανοληπτική απόρριψη, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των
ισοθερμοκρασιακών πειραμάτων.
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Εφαρμογή τρίχρωμου ενζυμικού ΤΤΙ
Η εναπομένουσα διάρκεια ζωής προσδιορίζεται στη συνέχεια με χρήση
κατάλληλων χρονοθερμοκρασιακών δεικτών (ΤΤΙ), σύμφωνα με το
παραπάνω χρονοθερμοκρασιακό σενάριο. Χρησιμοποιήθηκε ένα
ενζυμικό ΤΤΙ με απόκριση σύμφωνη με την υποβάθμιση της ποιότητας
της κατεψυγμένης γαρίδας. Η αρχή λειτουργίας του οφείλεται στην
πτώση του pH, που είναι αποτέλεσμα της ελεγχόμενης ενζυμικής
υδρόλυσης ενός υποστρώματος λιπιδίου.
Στο τέλος του κύκλου, δηλαδή τη στιγμή της κατανάλωσης, η
εναπομένουσα διάρκεια ζωής της γαρίδας (στους -15ºC) βάσει της τιμής
TVB-N και της οργανοληπτικής εξέτασης είναι περίπου 70 ημέρες. Η
ονομαστική εναπομένουσα διάρκεια ζωής βάσει της αναγραφόμενης
ημερομηνίας λήξης, η οποία δε λαμβάνει υπόψη τις θερμοκρασιακές
διακυμάνσεις στην ψυκτική αλυσίδα, θα είναι μεγαλύτερη από 200
ημέρες. Το σφάλμα υπολογισμού της εναπομένουσας διάρκειας ζωής
βάσει της απόκρισης του ΤΤΙ είναι χαμηλότερο από 5.8%,
υποδεικνύοντας την εφαρμοσιμότητα του ΤΤΙ για την παρακολούθηση
της ποιότητας της κατεψυγμένης γαρίδας σε πραγματικές συνθήκες.
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Εναπομένουσα διάρκεια ζωής (remaining shelf life, SLR) βάσει της μεταβολής
TVB-N (όριο=25mgN/100g) και οργανοληπτικής αξιολόγησης σε
κατεψυγμένη γαρίδα στο τέλος κάθε σταδίου της ψυκτικής αλυσίδας

Teff actual
SLR actual
(Tref=-15ºC)
Teff TTI
SLR TTI
(Tref=-15ºC)
%error for TTI

1ο στάδιο
διάρκεια:25d
-15.5ºC

2ο στάδιο
διάρκεια:25d
-13.2ºC

3ο στάδιο
διάρκεια:50d
-11.7ºC

4ο stage
διάρκεια:50d
-10.3ºC

329 d

294 d

197 d

69 d

-15.6ºC

-13.3ºC

-11.8ºC

-10.4ºC

331 d

295 d

196 d

65 d

0.6

0.3

0.5

5.8

Εφαρμογή 2: Προσδιορισμός χρόνου ζωής κατεψυγμένου
σπανακιού
Mελετήθηκε
η
διατηρησιμότητα
κατεψυγμένου
σπανακιού.
Μετρήθηκαν η περιεκτικότητα βιταμίνης C (ασκορβικού οξέος) και
χλωροφύλλης. Ο στόχος είναι ο προσδιορισμός του χρόνου ζωής στους
-5, -8 and -18°C βάσει των παραπάνω ποιοτικών δεικτών.
1)

Μέτρηση ασκορβικού οξέος:

Η συγκέντρωση βιταμίνης C μετρήθηκε σε κατεψυγμένο σπανάκι που
συντηρήθηκε στους -10°C. Η φαινόμενη τάξη αντίδρασης είναι πρώτη.
Η θερμοκρασιακή εξάρτηση της ελάττωσης της συγκέντρωσης
βιταμίνης C περιγράφεται με τη σχέση Arrhenius και προκύπτει τιμή
ενέργειας ενεργοποίησης ίση με 110 kJ/mol.
Η μέγιστη αποδεκτή τιμή απώλειας βιταμίνης C για τον προσδιορισμό
του χρόνου ζωής είναι 50%.
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Cvita min C
= exp(− kvita min C ⋅ t ) , k-10°C=0.0091 d-1
Cvita min Co
lnk = lnk ref +

Eα  1 1 

− 
R  Tref T 

kvitaminC (d-1)
0.0225
0.0129
0.0018

T (°C)
-5
-8
-12

t SL =

ln Cvita min C ,l − ln Cvita min C ,o
− E
k ref ,vita min C exp  a
 R

1
 − 1
T T
ref







and Cvita min C ,l = 0,5 ⋅ Cvita min C ,o

Χρόνος ζωής
(ημέρες)
31
54
380

T (°C)
-5
-8
-12

2)

Μέτρηση χλωροφύλλης:

Η συγκέντρωση χλωροφύλλης μετρήθηκε σε θερμοκρασία συντήρησης
-15°C. Η φαινόμενη τάξη αντίδρασης είναι μηδενική.
50

Η σταθερά ρυθμού αντίδρασης k στους -8ºC και τους -20ºC
(mg/100g•day)
και
k-20ºC=0,090
υπολογίστηκε
k-8ºC=0,19
(mg/100g•day).
Η μέγιστη αποδεκτή τιμή ελάττωσης της χλωροφύλλης είναι 20%.

Cchlorophyll = Cchlorophyll + kchlorophyll ⋅ t , k-10°C=0.1362 d-1
lnk = lnk ref +

t SL =

E α  1 1  , E =38 kJ/mol

−  A
R  Tref T 

Cchlorophyll ,l − ln Cchlorophyll ,o
− E
a
k ref ,chlorophyll exp 
 R

1
 − 1
T T
ref







and Cchlorophyll ,l = 0,8 ⋅ Cchlorophyll ,o

Χρόνος ζωής
(ημέρες)
114
136
251

T (°C)
-5
-8
-12
51

Εφαρμογή
3:
Μελέτη
διατηρησιμότητας
κατεψυγμένου
προτηγανισμένου παναρισμένου κοτόπουλου
Στόχος της μελέτης είναι η μαθηματική προτυποποίηση της ποιοτικής
υποβάθμισης
κατεψυγμένου
προτηγανισμένου
παναρισμένου
κοτόπουλου κατά τη συντήρηση σε κατάψυξη. Τα δείγματα
συντηρήθηκαν στις εμπορικές συσκευασίες τους (500 g)
ισοθερμοκρασιακά (-5, -8, -12 και -15°C). Επιπλέον δείγματα
συντηρήθηκαν ως μάρτυρες στους -30°C.
Ο έλεγχος της ποιότητας βασίστηκε στις εξής παραμέτρους:
- οξείδωση λιπαρών (2-thiobarbituric acid-reactive substances values,
TBARS), and
- οργανοληπτική αξιολόγηση μαγειρεμένων δειγμάτων

85 ημέρες συντήρησης
4,00

TBARS (mg MA/kg)

3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
0

25

50

75

100

Time (days)

52

125

150

175

200

225

250

Η υποβάθμιση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του προϊόντος
συσχετίστηκε ικανοποιητικά με την οξείδωση των λιπαρών. Το όριο
αποδοχής ορίστηκε στην τιμή 3 mg MDA/kg.
Ο χρόνος ζωής υπολογίστηκε ως εξής:
1 μήνας στους -5°C
3 μήνες στους -8°C
7 μήνες στους -12°C, και
15 μήνες στους -15°C.
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Εφαρμογή 4: Μελέτη διατηρησιμότητας κατεψυγμένου γλαυκού
(Prionace glauca)
Κατεψυγμένα τεμάχια γλαυκού (Prionace glauca) συντηρήθηκαν
ισοθεροκρασιακά στους -5, -8, -12 και -15°C.

Μεταβολή TVB-N --> CTVB − N = exp(k TVB − N ⋅ t )
CTVB − N
o

E
ln(k) = ln(k ref ) -  a
 R

1 
 1
 −
 , Ea=117.0 kJ/mol
  T Tref 
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Μεταβολή TBARs --> CTBARs = CTBARso + kTBARs ⋅ t

E
ln(k) = ln(k ref ) -  a
 R

1 
 1
 −
 , Ea=112.4 kJ/mol
  T Tref 

Συνολική οργανοληπτική εξέταση --> sov.impr . = sov.impr .o + kov.impres. ⋅ t

E
ln(k) = ln(k ref ) -  a
 R

1 
 1
 −
 , Ea=112.5 kJ/mol
  T Tref 

Εφαρμογή της εξίσωσης Arrhenius για τον προσδιορισμό του χρόνου
ζωής κατεψυγμένου γλαυκού
t SL =

t SL =

ln CTVB − N ,l − ln CTVB − N ,o
− E
k ref ,TVB − N exp  a
 R

1
 − 1
T T
ref







CTBARS ,l − CTBARS ,o
− E
k ref ,TBARS exp  a
 R

1
 − 1
T T
ref
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t SL =

so − sl
− E
k ref , s exp  a
 R

1
 − 1
T T
ref







Θερμοκρασία
συντήρησης
(°C)

Χρόνος ζωής
(ημέρες) βάσει
TVBN
(όριο=12
mgN/100g)

Χρόνος ζωής
(ημέρες) βάσει
TBARs
(όριο =3.5
mgMDA/kg)

Χρόνος ζωής
(ημέρες) βάσει
οργανοληπτικής
εξέτασης
(όριο =5 για τη
συνολική
οργανοληπτική
εντύπωση)

-5

47

52

48

-8

85

92

86

-12

191

200

187

-15
-18

357
677

365
675

342
633
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Επιλογή κατάλληλων χρονοθερμοκρασιακών δεικτών για την
παρακολούθηση της ποιότητας κατεψυγμένων τεμαχίων γλαυκού
M-type Enzymatic TTI - Blueshark sensory evaluation

M-type Enzymatic TTI - Blueshark sensory evaluation
M-10U

1000

900

M-25U

800

700

M-30U

700

M-20U

600

Blueshark

M-40U

600

M-50U

500

M-80U

400

M-100U

300

Blueshark

Shelf Life (days)

M-20U

800

900

Shelf Life (days)

1000

M-15U

200

400
300
200

100
0
-18

500

100
0

-13

-8

-3

2

-18

-13

-8

-3

2

T ( C)

T ( C)

Selected TTI: M-20U
LP enzymatic TTI - blueshark sensory evaluation

LP enzymatic TTI - blueshark sensory evaluation
900

LP-200U
LP-400U
LP-600U
LP-800U
LP-1000U
LP-1200U
LP-1400U
LP-1500U
LP-1600U
LP-2000U
blueshark sensory evaluation

5000
4000
3000
2000

800
700

Shelf Life (days)

Shelf Life (days)

6000

600
LP-1200U

500

LP-1400U

400
blueshark sensory evaluation

300
200

1000

100

0
-18

-13

-8

-3

0

2

-18

-13

Temperature (C)

-8

-3

2

Temperature (C)

Selected TTI: LP1200U or LP1400U
B1 Photochromic TTI - Blueshark sensory evaluation

B1 Photochromic TTI - Blueshark sensory evaluation
0.1s

2000

800

0.2s

700

0.3s

1600

0.4s

1400

0.5s

1200

0.6s
0.8s

1000

1s

800

blueshark

600

600

Shelf Life (days)

Shelf Life (days)

1800

0.3s
blueshark

500
400
300
200

400
100

200
0

0

-18

-13

-8

-3

2

-18

T ( C)

-13

-8

-3
T ( C)

Selected TTI: B1-0.2s
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2

8s

F1 Photochromic TTI - blueshark sensory evaluation

9s

F1 Photochromic TTI - blueshark sensory evaluation
4500

10s

1000

12s

3500

14s

900

16s

800

18s

3000

20s
24s

2500

blueshark sensory
evaluation

2000
1500

Shelf Life (days)

4000

Shelf Life (days)

9s

11s

10s

blueshark sensory
evaluation

700
600
500
400
300
200

1000

100

500

0
0
-18

-13

-8

-3

-18

2

-13

-8

-3

2

T ( C)

T ( C)

Selected TTI: F1-9s or F1-10s

F4 Photochromic TTI - blueshark sensory evaluation

F4 Photochromic TTI - Blueshark sensory evaluation
800

4500
2s

4000

700

3s
4s
5s
6s

3000

8s
10s

2500

12s

2000

15s
blueshark

1500

3s

600

Shelf Life (days)

Shelf Life (days)

3500

blueshark

500
400
300
200

1000

100

500

0

0

-18

-18

-13

-8

-3

2

-13

-8

-3

T ( C)

T ( C)

Selected TTI: F4-3s
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Εφαρμογή 5: Μελέτη διατηρησιμότητας κατεψυγμένου θράψαλου
(Nototodarus sloanii)
Κατεψυγμένα θράψαλα (Nototodarus sloanii) συντηρήθηκαν
ισοθεροκρασιακά στους -5, -8, -12 και -15°C.

Μεταβολή TVB-N -->

CTVB − N
= exp(k TVB − N ⋅ t )
CTVB − N o

E
ln(k) = ln(k ref ) -  a
 R

1 
 1
 −
 , Ea= 80.5 kJ/mol
  T Tref 

Μεταβολή TBARs --> CTBARs = CTBARso + kTBARs ⋅ t

E
ln(k) = ln(k ref ) -  a
 R

1
 1
 −
  T Tref


 , Ea= 72.9kJ/mol
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Συνολική οργανοληπτική εξέταση --> sov.impr . = sov.impr .o + kov.impres. ⋅ t

E
ln(k) = ln(k ref ) -  a
 R

1 
 1
 −
 , Ea= 78.4 kJ/mol
  T Tref 

Εφαρμογή της εξίσωσης Arrhenius για τον προσδιορισμό του χρόνου
ζωής κατεψυγμένου θράψαλου

t SL =

t SL =

t SL =

ln CTVB − N ,l − ln CTVB − N ,o
− E
k ref ,TVB − N exp  a
 R

1
 − 1
T T
ref







CTBARS ,l − CTBARS ,o
− E
k ref ,TBARS exp  a
 R

1
 − 1
T T
ref







so − sl
− E
k ref , s exp  a
 R

1
 − 1
T T
ref
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Θερμοκρασία
συντήρησης
(°C)

Χρόνος ζωής
(ημέρες)
βάσει TVBN
(όριο=12
mgN/100g)

Χρόνος ζωής
(ημέρες)
βάσει TBARs
(όριο=2
mgMDA/kg)

Χρόνος ζωής
(ημέρες) βάσει
οργανοληπτικής
εξέτασης
(όριο=5 για τη
συνολική
οργανοληπτική
εντύπωση)

-5

112

126

120

-8
-12
-15
-18

169
295
454
705

183
303
447
667

179
308
468
720

Επιλογή κατάλληλων χρονοθερμοκρασιακών δεικτών για την
παρακολούθηση της ποιότητας κατεψυγμένου θράψαλου
M-type Enzymatic TTI - Arrow squid sensory
evaluation

M-10U

900

M-12U

1000

800

M-13U

900

700

M-15U

800

600

M-20U

500

M-30U

400

M-50U
M-100U

300

Arrow squid

200

Shelf Life (days)

Shelf Life (days)

M-type Enzymatic TTI - Arrow squid sensory evaluation
1000

700

M-12U

600

Arrow squid

500
400
300
200

100

100

0

0

-18

-13

-8

-3

2

-18

-13

-8

T ( C)

-3

2

T ( C)

Selected TTI: M-12U

LP enzymatic TTI - squid sensory evaluation

LP enzymatic TTI - squid sensory evaluation
LP-200U

6000

LP-400U
LP-600U
LP-800U
LP-1000U

4000

LP-1200U
LP-1400U

3000

LP-1500U
LP-1600U

2000

LP-2000U
squid

1000

Shelf Life (days)

Shelf Life (days)

5000

0
-18

-13

-8

-3

LP-1000U

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

2

LP-1200U

squid sensory
evaluation

-18

Temperature (C)

-13

-8
T (C)

Selected TTI: LP1000U+LP1200U
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-3

2

B1 Photochromic TTI -Arrow squid sensory evaluation

B1 Photochromic TTI -Arrow squid sensory
evaluation
0.1s
1400

2000

0.2s

0.4s

1400
1200

0.5s

1000
800

0.6s

600

0.8s

Shelf Life (days)

0.3s

1600

Shelf Life (days)

0.4s

1200

1800

1000
arrow squid

800
600
400

400
1s

200
0
-18

-13

-8

-3

2

200

arrow
squid

0
-18

-13

-8

-3

2

T ( C)

T ( C)

Selected TTI: B1-0.4s

F1 TTI - squid sensory evaluation

8s

F1 Photochromic TTI - squid sensory evaluation

9s

1000
900

11s

4000

800

12s

3500

700
600
500

10s

400

11s

300

12s

Shelf Life (days)

Shelf Life (days)

10s

4500

14s

3000

16s

2500

18s

2000

20s

1500

24s

1000

200

squid sensory
evaluation

100

squid sensory
evaluation

500
0

0
-18

-13

-8

-3

-18

2

-13

-8

-3

2

T ( C)

T ( C)

Selected TTI: F1-10s, 11s, 12s

F4 TTI - squid sensory evaluation

F4 TTI - squid sensory evaluation
3s

4000

4s

3500

5s
6s

3000

8s

2500

10s

2000

12s

1500

15s

1000

squid

1200
Shelf Life (days)

Shelf Life (days)

2s
4500

3s

1000
800

4s

600
400
squid
200

500

0

0
-18

-13

-8

-3

2

-18

-13

-8

-3

T ( C)

T ( C)

Selected TTI: F4-3,4s
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