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ια συνήθης μέθοδος συσκευασίας κρέατος 
είναι σε κενό (vacuum). Πρόκειται για μια 
ακραία μορφή Συσκευασίας Τροποποιημέ-
νης Ατμόσφαιρας (Modified Atmosphere 
Packaging, MAP) ή Συσκευασίας Μειωμέ-
νου Οξυγόνου (Reduced Oxygen Packaging, 
ROP) όπου ο αέρας μαζί με το ~21% Οξυ-

γόνο που περιέχει αφαιρείται – σχεδόν - τελείως.
Τα πρώτα πειράματα συσκευασίας τροποποιημένης ατμό-
σφαιρας άρχισαν το 19ο αιώνα. Στην προπολεμική Γαλλία 
στη συνέχεια, αποδείχθηκε ότι τρόφιμα αποθηκευμένα σε 
κατάψυξη είχαν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, εάν πρώτα είχαν 
τοποθετηθεί σε ελαστικές σακούλες λάτεξ από τις οποίες 
αφαιρούνταν ο αέρας και σφραγίζονταν. Η μέθοδος συσκευ-
ασίας κενού διαδόθηκε ωστόσο μόνο μετά τον Β’Π.Π. όταν, 
κατόπιν της ανάπτυξης της βιομηχανικής παραγωγής πλα-
στικών υλών κατά τη δεκαετία του ‘50, ήταν πλέον διαθέσιμα 
σε εμπορική κλίμακα τα απαραίτητα υλικά συσκευασίας, και 
ξεκίνησε με τη συσκευασία πουλερικών. Έκτοτε η ανάπτυξη 
νέων μεθόδων, μηχανών και υλικών έχει κάνει αλματώδεις 
προόδους. Κατά τη δεκαετία της δεκαετίας του ’70 η ιδέα της 
έγχυσης μείγματος αδρανών αερίων (μετά την άντληση κενού) 
σε συνδυασμό με υλικά υψηλής φραγής αερίων έδωσε νέα 
παράταση στη διάρκεια ζωής των τροφίμων, νωπών και μη.

Πώς εφαρμόζεται
Σε μια τυπική διαδικασία λαμβάνει χώρα άντληση του αέρα 
μέσω αντλίας κενού από ένα ερμητικά κλειστό θάλαμο. Η 
άντληση δε μπορεί να είναι απόλυτη 100% αλλά μπορεί να 
ρυθμιστεί, ανάλογα με τη μηχανή και το προϊόν, έως και 99,9% 

(1 mbar). Στο θάλαμο είναι τοποθετημένη μία ή περισσότερες 
ειδικές σακούλες που περιέχουν το προϊόν, με την ανοικτή 
πλευρά τοποθετημένη μεταξύ των – ανοικτών ακόμα – σια-
γόνων κόλλησης. Με το άδειασμα του θαλάμου αδειάζουν 
και οι σακούλες από αέρα (δεν πρέπει να ‘παραφορτώνονται’ 
με προϊόν ώστε να υπάρχουν δίοδοι διαφυγής του αέρα) και, 
όταν τελειώσει η διαδικασία στο ρυθμισμένο σημείο, οι σια-
γόνες κλείνουν σφραγίζοντας τις σακούλες με θερμοκόλ-
ληση. Στη συνέχεια ο θάλαμος αποσυμπιέζεται, επανέρχεται 
δηλαδή ο ατμοσφαιρικός αέρας. Τώρα υπάρχει διαφορά πίε-
σης μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού της συσκευασίας και 
έτσι αυτή ‘καταρρέει’ γύρω από το προϊόν και το συμπιέζει.

Απλοποιημένη παραλλαγή της παραπάνω διαδικασίας είναι η 
μέθοδος εξωτερικού κενού (nozzle vacuum) όπου η σακούλα 
δεν τοποθετείται ολόκληρη σε ένα θάλαμο αλλά μόνο το στό-
μιό της μέσω του οποίου γίνεται η άντληση αέρα. Προκει-
μένου να μη στραγγαλιστεί το στόμιο από την υποπίεση, η 
σακούλα είναι ανάγλυφη ώστε να εξασφαλίζονται οι απαραί-
τητες δίοδοι αέρα. Η μέθοδος αυτή ωστόσο δεν ενδείκνυται 
για επαγγελματική χρήση ούτε για απαιτητικές συσκευασίες 
κενού, αλλά μάλλον για οικιακή χρήση.

Αντίθετα, η πλέον παραγωγική εφαρμογή συσκευασίας κενού 
συναντάται στις θερμοφοδιαμορφωτικές ή thermoforming 
μηχανές με ισχυρές αντλίες και συνδυασμό δύο εύκαμπτων 
φιλμ, κάτω και άνω. Η άντληση κενού λαμβάνει χώρα πριν 
τη θερμοκόλληση των δύο φιλμ και τη δημιουργία στεγανής 
συσκευασίας. Ίδιου τύπου μηχανές με κατάλληλη τροπο-
ποίηση μπορούν να χρησιμοποιούν άκαμπτο κάτω φιλμ και 
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ειδικό άνω φιλμ για συσκευασία τύπου skin-pack στην οποία 
το φιλμ παρακολουθεί με ακρίβεια, ‘επιδερμικά’ το προϊόν.

Προτερήματα
Τα προτερήματα της συσκευασίας κενού είναι αρκετά και 
σημαντικά, όπως:
• Αύξηση της διάρκειας ζωής, χωρίς την ανάγκη συντηρη-
τικών. Διατήρηση των οργανοληπτικών ιδιοτήτων του προ-
ϊόντος επί μακρότερο.
• Προστασία από εξωτερικές επιμολύνσεις και λερώματα. 
• Προστασία από μηχανικές καταπονήσεις και φθορές από 
σκληρά αντικείμενα, ειδικά όταν χρησιμοποιούνται σακού-
λες αυξημένου πάχους.
• Καθαρή, διαυγής, ελκυστική συσκευασία. Επαγγελματική 
και αποδεκτή παγκοσμίως.
• Με εξαιρετικά οφέλη και στην κατάψυξη.
• Συστηματική ποιότητα και δοσομέτρηση, έλεγχος παραγω-
γής, έλεγχος κόστους.
• Αποτελεσματική μείωση απωλειών προϊόντος.
• Μείωση όγκου προϊόντος, εξοικονόμηση σε κόστος συσκευ-
ασίας, μεταφοράς και αποθήκευσης.
• Οικονομική επιλογή τόσο σε αναλώσιμα υλικά όσο και σε 
εξοπλισμό. 
• Ευελιξία: στον ίδιο θάλαμο κενού μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν σακούλες διαφορετικών διαστάσεων, μία ή περισ-
σότερες σε κάθε κύκλο της μηχανής.

Η συσκευασία σε κενό παρατείνει τη ζωή ενός τροφίμου, 
όπως νωπό κρέας ή ψάρι είτε στη συνέχεια προορίζεται για 
συντήρηση είτε για κατάψυξη, επειδή:
1. Αφαιρείται το οξυγόνο
2. Διατηρείται η υγρασία
3. Υπάρχει προστασία από επιμολύνσεις
4. Με έγχρωμες ή επιστρωμένες με αλουμίνιο σακούλες 
υπάρχει προστασία από το φως

Πιο αναλυτικά:
1. Απομάκρυνση του οξυγόνου
Σημαντικότερη απ’όλα είναι η (μαζί με τον υπόλοιπο ατμο-
σφαιρικό αέρα) απομάκρυνση του Οξυγόνου, η παρουσία του 
οποίου επηρεάζει αρνητικά τη διάρκεια ζωής τόσο για άμε-
σους όσο και για έμμεσους λόγους:
Α. Ο έμμεσος λόγος είναι ότι βοηθάει στην ανάπτυξη των 
αερόβιων μικροοργανισμών, κυρίως βακτηρίων και μυκήτων. 
Αυτοί υπάρχουν ήδη στους ιστούς του κρέατος και συμβάλουν 
στην αποσύνθεσή του τρεφόμενοι από αυτό. Όπως σε εμάς, 
έτσι και στους μικροοργανισμούς το Οξυγόνο είναι απαραί-
τητο για την αναπνοή. Αφαίρεση του Οξυγόνου ισοδυναμεί 
με ασφυξία τους και σταμάτημα της αναπαραγωγής τους. Η 
διάρκεια ζωής του προϊόντος επηρεάζεται ασφαλώς και από 
το αρχικό μκροβιακό φορτίο, δηλ. τον αριθμό των μικρο-
οργανισμών τη στιγμή της συσκευασίας, κάτι που επιβάλει 

προσεγμένες συνθήκες υγιεινής στους χώρους παραγωγής.
Β. Ο άμεσος λόγος είναι το ότι το οξυγόνο είναι ένα χημικά 
‘επιθετικό’ στοιχείο και αντιδρά απ’ευθείας με τους ιστούς. 
Μία ελεύθερη ρίζα οξυγόνου είναι μια πολύ ασταθής και 
χημικά ενεργή ουσία. Θα αντιδράσει με σχεδόν οποιαδήποτε 
χημική ένωση δηλ. θα την οξειδώσει και άρα θα την τροπο-
ποιήσει, θα την αλλοιώσει (για παράδειγμα μπορεί να αντι-
δράσει με το DNA και να προκαλέσει μεταλλάξεις). Έτσι και οι 
τροφές αντιδρούν απ’ευθείας με το περιβάλλον οξυγόνο και 
αποσυντίθενται, ‘χαλάνε’, μέσω της διαδικασίας της Φυσικής 
Αποσύνθεσης. Όταν το κρέας ταγγίζει, η δυσάρεστη γεύση 
και οσμή προέρχεται ακριβώς από την οξείδωση των λιπών.
Γ. Ένας τρίτος λόγος που το οξυγόνο δρα βλαπτικά είναι 
γιατί ενεργοποιεί ένζυμα που διασπούν τις τροφές. Όπως 
για κάθε λειτουργία του οργανισμού υπάρχει και το αντί-
στοιχο ένζυμο, δηλ. μια ειδική πρωτεϊνη-καταλύτης, έτσι 
υπάρχουν και ένζυμα ειδικά για τη διάσπαση και αποσύν-
θεση των ιστών. Τα ένζυμα αυτά (οξειδωτικά ένζυμα) ενερ-
γοποιούνται παρουσία οξυγόνου και διασπούν τις οργανι-
κές ουσίες μέσω διαφόρων αντιδράσεων οξείδωσης. Επομέ-
νως, εκτός από τη φυσική αποσύνθεση λαμβάνει χώρα και 
η Ενζυμική Αποσύνθεση. Αυτό φαίνεται έντονα και σε ένα 
μήλο ή μια μπανάνα που εκτεθειμένα στην ατμόσφαιρα ‘μαυ-
ρίζουν’. Πέρα από την αφαίρεση του οξυγόνου, στην κατα-
στολή των αποικοδομητικών αυτών ενζύμων κυρίαρχο λόγο 
παίζει η χαμηλή θερμοκρασία.

H τοξικότητα του οξυγόνου είναι γνωστή σχεδόν μαζί με την 
ανακάλυψή του ως θεραπευτικού μέσου από την ιατρική εδώ 
και δύο περίπου αιώνες, ενώ τελευταία γίνεται πολύς λόγος 
για ‘αντιοξειδωτικές’ τροφές ή συμπληρώματα. Tο βιοχη-
μικό αυτό παράδοξο έγκειται στο γεγονός ότι, ενώ το Ο2 είναι 
απαραίτητο για όλες τις μορφές της αερόβιας ζωής, η υπέρ-
μετρη χορήγησή του μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα βλαπτική. 

Παρ’όλα τα παραπάνω ωστόσο, το οξυγόνο μπορεί να είναι 
επιθυμητό σε κάποιες περιπτώσεις. Αυτό συμβαίνει στο κόκ-
κινο κρέας λόγω…εμφάνισης αφού χωρίς οξυγόνο παίρνει ένα 
ωχρό, ‘μουντό’ χρώμα, και να γιατί: Όπως το χρώμα του αίμα-
τος οφείλεται στη γνωστή Αιμοσφαιρίνη που γίνεται έντονα 
κόκκινη όταν δεσμεύει οξυγόνο (οξυαιμοσφαιρίνη), έτσι και 
το γνωστό ροδαλό χρώμα του κρέατος οφείλεται σε μια πολύ 



όμοια πρωτεϊνη που βρίσκεται μέσα στα μυϊκά κύτταρα, τη 
Μυοσφαιρίνη ή Μυογλοβίνη. Αυτή δεσμεύει (‘αποθηκέυει’) 
οξυγόνο με τον ίδιο φυσικοχημικό μηχανισμό που το κάνει 
η Αιμοσφαιρίνη για να το αποδεσμεύσει όταν ο μυς απαι-
τήσει άμεση οξυγόνωση σε φάση δραστηρίοτητας. Το λευκό 
κρέας και το ψάρι, επίσης διαθέτουν Μυοσφαιρίνη αλλά σε 
μικρότερες συγκεντρώσεις.
Για να παραμένει επομένως το κόκκινο κρέας εμφανισιακά 

ελκυστικό (παρόλο που το καφέ χρώμα λόγω έλλειψης Οξυ-
γόνου δε σημαίνει από μόνο του κακή ποιότητα), απαιτεί-
ται Οξυγόνο και μάλιστα σε ακόμα μεγαλύτερες ποσότητες 
από ότι στην ατμόσφαιρα, έως και 80% ή 85%. Αυτό συμ-
βαίνει με έγχυση του επιθυμητού μείγματος αερίων τροπο-
ποιημένης ατμόσφαιρας (Modified Atmosphere Packaging, 
MAP) που μπορεί να γίνει σε θάλαμο κενού που διαθέτει τα 
κατάλληλα ακροφύσια για το σκοπό αυτό.
Όμως τι γίνεται με τα ανεπιθύμητα μικρόβια; Η τοξικότητα 
του οξυγόνου εκδηλώνεται ασφαλώς ακόμα πιο έντονα σε 
υψηλές συγκεντρώσεις και γι’αυτό ακριβώς το χρειαζόμα-
στε σε υπερβολικές ποσότητες, για να έχει αντιμικροβιακή 
δράση (υπεροξυγόνωση). To Ο2  δεν παύει όμως να προκαλεί 
φυσική αποσύνθεση, επομένως θα πρέπει αυτή η μέθοδος 
να εφαρμόζεται σε προϊόντα πιο ταχείας κατανάλωσης από 
αυτά που είναι συσκευασμένα σε κενό. Προσοχή: σε περι-
πτώσεις χρήσης μειγμάτων αερίων με ποσοστά Ο2 μεγαλύ-
τερα του 20% υπάρχει ο κίνδυνος έκρηξης και ο θάλαμος 
κενού θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με ειδικού τύπου 
αντιεκρηκτική αντλία!

2. Υγρασία
Η απώλεια της υγρασίας σε προϊόντα όπως το κρέας, σημαί-
νει υποβάθμιση της ποιότητας και μείωση του βάρους του. 
Οι σακούλες κενού διαθέτουν υψηλή φραγή υδρατμών και, 
εγκλωβίζοντας στεγανά τα φυσικά υγρά του προϊόντος εντός 
της συσκευασίας, το προστατεύουν από την αφυδάτωση.
Σε συνθήκες κατάψυξης, η συσκευασία κενού προστατεύει 
και από το ‘κάψιμο’ που προέρχεται και πάλι από αφυδάτωση. 
 Η υγρασία του κρέατος σε μορφή πάγου εξατμίζεται απ’ευ-
θείας στον ξηρό παγωμένο αέρα της κατάψυξης, χωρίς να 
περάσει από την υδάτινη φάση (εξάχνωση). Το αποτέλεσμα 
είναι περιοχές του κρέατος να είναι ξηρές, καφετί-ωχρού 
χρώματος, σαν ‘καμμένες’, κάτι που αποτρέπεται όταν το 
προϊόν είναι συσκευασμένο.
3. Προστασία από επιμολύνσεις

Με την ενθυλάκωση του προϊόντος σε μια ερμητικά στεγανή 
σακούλα, είναι προφανές ότι αυτό προστατεύεται από εξω-
τερικές επιμολύνσεις, είτε πρόκειται για μικρόβια, έντομα ή 
τρωκτικά, είτε για κοινά λερώματα. 
Επίσης προστατεύεται από μηχανικές φθορές (μέχρι ενός βαθ-
μού). Το προϊόν φτάνει στον καταναλωτή καθαρό και ακέραιο 
μετά από όλες τις διαδικασίες μεταφοράς και αποθήκευσης.

4. Προστασία από το φως
Το φως προκαλεί αλλοιώσεις στο χρώμα, ακόμα και εν κενώ, 
γιατί επιταχύνει τις οξειδώσεις και το τάγγισμα παρέχοντας 
την απαραίτητη ενέργεια για τις διαδικασίες αυτές. 
Για προϊόντα που χρειάζεται να εκτίθενται επί μακρόν σε 
φως, όπως πχ σε ένα φωτιζόμενο σημείο πώλησης, μια καλή 
προστασία από το φως μπορεί να προσφέρει ένα ημιδιαφα-
νές ή έγχρωμο φιλμ. Εάν ωστόσο οι συνθήκες και το προ-
ϊόν απαιτούν μεγαλύτερο βαθμό προστασίας, τότε μόνο μια 
στρώση αλουμινίου μπορεί να μπλοκάρει εντελώς το φως.
Ας μην ξεχνάμε τέλος ότι, πέρα από τις τεχνικές της συσκευ-
ασίας κενού, η μακροβιότητα ενός κρεατοσκευάσματος σχετί-
ζεται με τις συνθήκες καθαριότητας και υγιεινής, αλλά και τις 
συνθήκες αποθήκευσης και διακίνησης. 
Η σταθερότητα της θερμοκρασίας, έστω και για ένα βαθμό Κελ-
σίου, παίζει καθοριστικό ρόλο στην επί μακρόν διατήρηση του 
προϊόντος.         
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“Κάψιμο” στην κατάψυξη




