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η  Ποιότητα του κρέατος                                                                                
και των  προϊόντων κρέατος 

 

1.6  Μεταβολές μετά τη σφαγή ( p.m. ) – Post mortem – 

1.6.1  Μεταθανάτιες βιοχημικές  διεργασίες   

• νεκρική  ακαμψία   

• μυϊκή συστολή ( διασύνδεση ακτίνης – μυοσίνης ) 

 

1.6.1.1 Ωρίμαση του κρέατος - “Conditioning”  και “ Aging”  

         Η “τρυφερότητα” του κρέατος 

        Το χρώμα  και το άρωμα / γεύση του κρέατος 
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Περιεχόμενα (κατάρτιση πίνακα ) 

 

Μέρος 1  

Η ποιότητα του κρέατος   

1.1  Ποιότητα τροφίμων- Γενική προσέγγιση 

• Υποκειμενική ποιότητα 

• Ποιότητα διαδικασιών 

1.2   Η ποιότητα του  κρέατος – Γενική προσέγγιση 

1.2.1 “Ποιότητα κρέατος “ – Συνιστώσες-(πίνακας )  

1.2.2   Χαρακτηριστικά ποιοτικής / δομαισθητικής   αξιολόγησης του κρέατος   

• Eμπορική ποιότητα   

• Ποιότητα καταναλωτή 

• Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά 

1.3  Παράγοντες,  που επηρεάζουν  την ποιότητα του  κρέατος 

       1.3.1   φυλή των ζώων 

       1.3.2   ηλικία των ζώων 

        1.3.3   κατηγορία των ζώων ( φύλο και  ηλικία ) 

         1.3.4   εκτροφή των ζώων 

         1.3.5   επίδραση της διατροφής των ζώων στη  ποιότητα  του κρέατος 

         1.3.5.1 σύνθεση  των  ζωοτροφών 

         1.3.5.2 σχέση ζωοτροφής και λίπους 
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 1.4  Μεταχείριση των ζώων a.m. ( ante mortem - προθανάτια ) 

   1.4.1 φόρτωση – μεταφορά - στρεσογόνοι  παράγοντες 

       1.4.1.1  διάρκεια και  απόσταση μεταφοράς 

         1.4.1.2  πυκνότητα φορτίου, stress της μεταφοράς -  ανάνηψη των ζώων 

1.4.1.3 κλιματικές συνθήκες 

1.4.1.4  νηστεία των ζώων 

1.5  Μεταχείριση των ζώων περι τη σφαγή - stress - Επιπτώσεις  στην ποιότητα του       
      κρέατος 
 

1.6 Μεταβολές μετά τη σφαγή ( p.m. ) – Post mortem - Μεταθανάτιες βιοχημικές     
      διεργασίες 
1..6.1 Ωρίμανση του κρέατος -ν “Conditioning” και “ Aging”  

• νεκρική  ακαμψία 
• μυϊκή συστολή ( ιασύνδεση ακτίνης – μυοσίνης ) 

Η “τρυφερότητα” του κρέατος 
Το χρώμα  και το άρωμα / γεύση του κρέατος 
 

1.7  Ποιοτικά  ελαττώματα  του κρέατος ( γενικά ) 

1.8  Παράμετροι και Εργαλεία  Ελέγχου Ποιότητα ς του κρέατος  

 

Συνεχίζεται η κατάρτιση του πίνακα περιεχομένων .... 
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Συνέχεια των προηγούμενων σημειώσεων :  (1.1 , 1.2 ,  1.3, 1.4 , 1.5  )  
 

 

1.6   Μεταβολές μετά τη σφαγή ( p.m. ) -Μεταθανάτιες βιοχημικές διεργασίες  

Μεταθανάτιες βιοχημικές διεργασίες  στους ιστούς και τα όργανα του σφάγιου,  αποτελούν 
παράγοντες  που επηρεάζουν / επιδρούν σημαντικότατα στην ποιότητα του κρέατος.  

 
 
1.6.1  Ωρίμανση του κρέατος   
 

Η ωρίμανση συνδέεται σε πολύ μεγάλο βαθμό  με την ποιότητα του κρέατος. Πρόκειται για  

σύνολο βιοχημικών και βιοφυσικών διεργασιών – μεταβολών, που επισυμβαίνουν στο μυικό ιστό , 

κυρίως ενδοκυτταρικά, απουσία μικροοργανισμών και έχει ως επιθυμητό αποτέλεσμα τη σταδιακή 

μετατροπή του σε τρυφερό και  χυμώδες κρέας ,  ευχάριστης οσμής και γεύσης. Το αποτέλεσμα 

αυτό δεν  εξαρτάται   μόνο από τη διαδικασία της ωρίμανσης, αλλά  και από πολλούς παράγοντες, 

όπως  το είδος του ζώου κ.α. 

Τις πρώτες δέκα  ημέρες μετά τη σφαγή υπάρχει   ταχύτατη μείωση της τρυφερότητας .Εκτός 

αυτής με την ωρίμανση επηρεάζονται και άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά του κρέατος,   όπως το 

χρώμα, η Ικανότητα Συγκράτησης Νερού ΙΣΥ  , η γεύση και η  διατηρησιμότητα ( χρόνος ζωής ). 

Η  διαδικασία ωρίμανσης αρχίζει μετά  μικρό χρονικό διάστημα μετά θάνατον ( p.m. ).  

Μέσω αυτής   μειώνονται σταθερά τα αποθέματα γλυκογόνου  και τελικά   εξαντλούνται. ( φάση 

:   έναρξη   της   “νεκρικής ακαμψίας” *). Με τη συσσώρευση     γαλακτικού οξέος    επέρχεται 

μέσα σε λίγες ώρες πτώση  του pH στο μυ,  από pH  6,8 -7,2  σε pH 5,5.   

Ειδικότερα , με το θάνατο των ζώων παύει  η  κυκλοφορία του αίματος και συνεπώς παύει και η  

τροφοδότηση των κυττάρων με θρεπτικά συστατικά. Επίσης,  παύει και η απαγωγή των 

μεταβολιτών των κυττάρων.  Ο μεταβολισμός των κυττάρων μετατρέπεται από αερόβιο σε 

αναερόβιο και ως απόθεμα ενέργειας χρησιμοποιείται η εναπομένουσα διαθέσιμη ποσότητα 

τριφωσφορικής αδενοσίνης   (ATP) . Η ΑΤΡ ελλατώνεται καθώς εξαντλείται η διαθέσιμη 

φωσφορική κρεατίνη  . Ακολουθεί παραγωγή ΑΤΡ από γλυκόλυση. Κατά την αναερόβια γλυκόλυση 

ένα μόριο γλυκόζης παράγει μόνο δύο μόρια ATP :  

 
Γλυκόζη + 2 NAD+ + 2 ADP + 2 Pi → 2 πυροσταφυλικό  + 2 NADH + H+ + 2 ATP + 2 H2O 
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Εκτός από την ακόμα διαθέσιμη ποσότητα ATP  και της κρεατίνης ( φωσφορικό άλας ), ως 

απόθεμα ενέργειας στον αναερόβιο  μεταβολισμό (γλυκόλυση )   χρησιμοποιείται μόνο γλυκογόνο ( 

γλυκογονόλυση )  . (HONIKEL, 1987a). 

Επειδή το γλυκογόνο δεν μπορεί να οξειδωθεί σε διοξείδιο του άνθρακα και νερό ( κύκλος Krebs ) , 

η μεταθανάτια ( p.m.) αναερόβια γλυκόλυση  καταλήγει σε γαλακτικό οξύ (πτώση του pH , ρυθμός 

γλυκόλυσης : f(είδος ζώου , εξωτερικές συνθήκες), (κανονικό χοιρινό κρέας pHend  = 5,5 , 4-7 h p.m 

, PSE κρέας περ. 1 h p.m ) . 

Γλυκόζη  και λίπος  δεν αποδομούνται μετά τη σφαγή ( p.m  ), καθώς η αποδόμηση  της γλυκόζης 

παρέχει  λιγότερη ενέργεια με   (2 μόρια ΑΤΡ ανά μόριο γλυκόζης σε σχέση με το γλυκογόνο, το 

οποίο παρέχει  3 μόρια ΑΤΡ ανά μονάδα γλυκόζης ). Από το λίπος μπορεί να παραχθεί ενέργεια 

(ΑΤΡ) μόνο  παρουσία οξυγόνου. 

 

 
 

Στο κανονικό* χοιρινό κρέας , το τελικό  pH έχει τιμή περ. 5,5 , μετά από περίπου τέσσερις έως 

επτά ώρες  , ενώ  στο κρέας PSE  ,  ήδη περίπου 1 ώρα μετά τη σφαγή , βόειο  κρέας,   25 έως 35 

ώρες ). (HONIKEL, και Kim, 1985). 

*κανονικό χοιρινό κρέας “  =  Ποιότητα αναφοράς του χοιρινού κρέατος 
“Ποιότητα αναφοράς” του χοιρινού κρέατος : Το κρέας με υπo-έρυθρο λαμπερό χρώμα, συνεκτική υφή και 
καλή ικανότητα συγκράτησης ύδατος (ΙΣΥ),  που λαμβάνεται 24 ώρες μετά τη σφαγή.   
 
Εάν  ο μυς κατά τη στιγμή του θανάτου του ζώου δεν περιέχει την πλήρη   ποσότητα γλυκογόνου / 

kg μυός ( περίπου 5 έως 10 g/Kg μυός ), ένα μέρος του γλυκογόνου  μπορεί να  αποδομείται εξ 

αιτίας   στρεσογόνων καταστάσεων (p.m), με αποτέλεσμα η περαιτέρω   πτώση του pH  μέχρι 5.5 

να μη είναι εφικτή. (TARRANT, 1981). Στο κρέας DFD  ολοκληρώνεται στο pH 6,2 ή και άνω. Με τη 

εξάντληση του γλυκογόνου μείωνεται και η συγκέντρωση του ATP.  

Ανάλογα με το είδος του ζώου , τη θερμoκρασία  και άλλους   παράγοντες ο απαιτούμενος 

χρόνος  κυμαίνεται  μεταξύ 1 και 24 ώρών (στους χοίρους, η ακαμψία επέρχεται ,   μετά από περίπου 45 

λεπτά . Στα μυρικαστικά , λόγω της υψηλότερης διαθέσιμης ποσότητας  γλυκογόνου επέρχεται  μετά από 

περίπου 24 ώρες). Γενικά η εγκατάσταση της νεκρικής ακαμψίας*  προσδιορίζεται, χρονικά, από το 

ρυθμός αποδόμησης  του γλυκογόνου.  
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Ο ρυθμός, λοιπόν, της  εξέλιξης της εν λόγω διαδικασίας    και το τελικό pΗ έχουν μέγιστη 

σημασία για την   ωρίμανση του κρέατος  τη διάρκεια ζωής του και κατ΄επέκταση για τη 

ποιότητά του. 

Η διαδικασία της ωρίμανσης περιλαμβάνει δύο φάσεις :“Conditioning” και “ Aging”-κύρια φάση   

a. “Conditioning”  :  Επηρεάζεται από τη βιοχημική κατάσταση του μυός και από  τη  

θερμοκρασία του σφάγιου.  

Στη φάση αυτή  πραγματοποιούνται   διεργασίες  που έχουν σαν αποτέλεσμα την υποχώρηση της 

μέγιστης σκληρότητας του μυικού ιστού και  εγκαθίσταται  πλήρως η νεκρική  ακαμψία*.    Εδώ,   

σημαντικός φαίνεται να είναι ο ρόλος των ιόντων ασβεστίου  ( Ca+2 ) καθώς , σε συνδυασμό με τη  

δραστηριοποίηση ενδογενών ενζύμων  και  εκτός από την  αξασθένηση   της δομής των μυοϊνιδίων 

, φέρεται να συμβάλλει και  στη κατάτμηση της δομής αυτών ,  διαδικασία που οδηγεί τελικά στη  

τρυφεροποίηση του μυός.    

 

Υπο την επίδραση πρωτεολυτικών ενζύμων (πρωτεάσες και καλπαΐνες ) επέρχεται διάσπαση  

της δομής  των  μυοϊνιδίων  (HONIKEL, 1986 β) με αποτέλεσμα το κρέας να έχει απώλεια  σε 

δύναμη   συνοχής και να γίνεται πιο τρυφερό (VALIN, 1985). 

Βασικά, στη  δράση των εν λόγω   ενζύμων οφείλεται η  τρυφεροποίηση του κρέατος  , τα οποία  
υπάρχουν  σε διαφορετικές συγκεντρώσεις και  τύπους   διαφόρων μυών των διαφόρων ειδών 

ζώων.  

Σ΄αυτές τις  διαφορές δηλ. στον τύπο των μυών και την ποσότητα των πρωτεολυτικών ενζύμων , 

μπορεί,  εν μέρει,  να αποδίδεται  η  διαφορετική ταχύτητα ( ρυθμός- χρόνος ωρίμανσης ).  

Ωστόσο, οι διαφορετικοί  χρόνοι ωρίμανσης καθορίζονται και από την ηλικία των ζώων  καθώς 

αλλά και από   διαφορές στην ενζυμική δραστηριότητα. 

 

Η “τρυφερότητα” του κρέατος είναι, ίσως,  το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό ποιότητας και  

καθορίζεται από το ενδοκυτταρικό περιβάλλον και το εξω-κυττάριο χώρο . 

Ειδική αποδόμηση  και τροποποίηση των πρωτεϊνών μπορεί να διαταράξει την αρχιτεκτονική 
και την ακεραιότητα των μυϊκών  κυττάρων ,  που έχει σαν αποτέλεσμα τη βελτίωση  της 

τρυφερότητας του κρέατος.  

Αυτό καθορίζεται κυρίως από την έκταση της πρωτεόλυσης  των  πρωτεϊνών στις μυϊκές ίνες  και 

τη μεταβολή της δομής των μυών. (Taylor et al., 1995; Koohmaraie and Geesink, 2006). 
 

Μια σειρά από μελέτες έχουν δείξει ότι μεταθανάτιοι παράγοντες, ιδιαίτερα η θερμοκρασία  και το μήκος των 

σαρκομεριδίων  θα μπορούσαν  να καθορίσουν  τη νεκρική ακαμψία  και πρωτεόλυση και να επηρεάζουν τη μετατροπή 

των μυών σε κρέας. (Taylor et al., 1995; Koohmaraie et al., 1996; Roberts et al., 1996; Gollasch and Nelson, 

1997; Hwang et al., 2003; Koohmaraie and Geesink, 2006). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4093471/#b131-ajas-26-3-443-18
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4093471/#b66-ajas-26-3-443-18
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4093471/#b113-ajas-26-3-443-18
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4093471/#b39-ajas-26-3-443-18
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4093471/#b39-ajas-26-3-443-18
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4093471/#b51-ajas-26-3-443-18
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4093471/#b67-ajas-26-3-443-18
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Σημείωση : Τρία ενδογενή πρωτεολυτικά συστήματα συμμετέχουν  στην μεταθανάτια πρωτεόλυση (και τη τρυφεροποίηση 

του κρέατος): το σύστημα της CAPNs (θεωρείται ως το κύριο ενδογενές σύστημα πρωτεϊνασών , που  συμβάλλει  στη 

μεταθανάτια πρωτεόλυση και τρυφεροποίηση του κρέατος  (Koohmaraie and Geesink, 2006; Bernard et al., 2007; 

Neath et al., 2007), οι καθεψίνες  και τα πρωτεασώματα (κυρίως πολυκαταλυτικά συμπλέγματα  πρωτεϊνασών   (MPC),   20S 

πρωτεάσωμα)). (Dutaud et al., 2006; Koohmaraie and Geesink, 2006; Bernard et al., 2007; Kemp et al., 2010). 

ΠΡΩΤΕΑΣΩΜΑ: ΜΕΓΑΛΑ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΑ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ . Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΗΝ 
ΑΠΟΡΥΘΜΙΣΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ Η ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΟΛΥΣΗΣ. 
 

Σύμφωνα με  ερευνητικά στοιχεία   οι καλπαϊνες (CAPNs), συμπεριλαμβανομένων της καλπαΐνης I (CAPN1) και 
καλπαστατίνης (CAST),  έχουν τη μεγαλύτερη πρωτεολυτική δράση και σχέση  με τη τρυφερότητα. (Sentandreu et al., 

2002; Koohmaraie and Geesink, 2006) ,(Koohmaraie and Geesink, 2006; Bernard et al., 2007; Neath et al., 2007). 

Παράλληλα με  τις εν λόγω διαδικασίες αποδόμησης των μεγαλομοριακών   πρωτεϊνών, επισυμβαίνουν, επίσης,  

διασπάσεις    λιπιδίων και διεργασίες οξείδωσης λιπαρών οξέων. 

Τόσο η αποδόμηση   πρωτεϊνών όσο και  λιπαρών  οξέων  καθώς και των νουκλεοτίδιων συμβάλλει στη 

διαμόρφωη  της γεύσης/ αρώματος  του κρέατος. 
 
Αποδόμηση νουκλεοτίδιων  ( επιλεγμένο παράδειγμα ) 

Αμέσως μετά το θάνατο (p.m.), αρχίζει η αποδόμηση της τριφωσφορικής αδενοσίνης  ( ATP ), από την οποία 

σχηματίζεται μονοφωσφορική ινοσίνη (IMP), μέσω της διαδικασίας διφωσφορικής αδενοσίνης ( ADP) / μονοφωσφορικής 

αδενοσίνης ( AMP) ( βλ. εικ. ) , η οποία σταδιακά μετατρέπεται σε ινοσίνη και υποξανθίνη . 

 

 

Νεκρική  ακαμψία* Η πλήρης εξάντληση  του ΑΤΡ έχει ως αποτέλεσμα το σχηματισμό σταθερού 

συμπλόκου ακτινομυοσίνης. Ειδικότερα ,στους μυς υπάρχει μια διαταγμένη δομή που αποτελείται από  από 

δέσμες μυϊκών ινών και  συνδετικό ιστό. Αμέσως μετά την σφαγή και όσο υπάρχει διαθέσιμο αρκετό  ATP , 

στις  μυικές ίνες  τα νημάτια της ακτίνης και  μυοσίνης    χωρίζονται μεταξύ τους. Όταν  η ποσότητα του  ATP   

p.m. έχει μειωθεί σε λιγότερο από 1 µmol/g, επισυμβαίνει αμετάκλητη σύνδεση ακτίνης και μυοσίνης, ο μυς 

γίνεται άκαμπτος δηλαδή υπάρχει πλέον νεκρική ακαμψία . Ανάλογα με το είδος του ζώου και τη 

θερμοκρασία περιβάλλοντος  και  1 έως 30 h p.m ( μετά θάνατο ) η νεκρική ακαμψία είναι πλέον 

εγκατεστημένη . Στο στάδιο αυτό  το κρέας   έχει   ελάχιστη τρυφερότητα . Ωστόσο , συγχρόνως  μειώνεται 

και η ικανότητα συγκράτησης οπού του κρέατος  λόγω ταυτόχρονης μείωσης του pH. 

 

b. “ Aging”-κύρια φάση ωρίμανσης :   Κατα τη δεύτερη διαδικασία (“ aging”) λαμβάνει χώρα  

βραδεία δομική εξασθένηση   του ενδο- και περιμύϊου  και το αποτέλεσμα της τρυφεροποίησης 

του ενδομυϊκού συνδετικού  ιστού  εμφανίζεται μετά παρατεταμένη ωρίμανση ( αρκετές  ημέρες ). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4093471/#b26-ajas-26-3-443-18
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4093471/#b67-ajas-26-3-443-18
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4093471/#b5-ajas-26-3-443-18
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4093471/#b61-ajas-26-3-443-18
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Γενικά , η μεταθανάτια τρυφεροποίηση του κρέατος είναι ένα σύνθετο φαινόμενο, στο οποίο   η 

ενζυματική δραστηριότητα συμμετέχει   κατα ποσοστό 70 %   , ενώ κατα 30 % συμμετέχει η μη 
ενζυματική  ( Lawrence et. al. 2003 ).  

Τελικά, η διαδικασία της  ωρίμανσης του κρέατος   ολοκληρώνεται όταν ολοκληρωθεί   η 

διάσπαση   των πρωτεϊνών. 

Η   ωρίμανση του κρέατος  πρέπει να πραγματοποιείται υπό ελεγχόμενες συνθήκες (θερμοκρασία, 

υγρασία). Οσο υψηλότερη η θερμοκρασία, τόσο μεγαλύτερος ο ρυθμός  ωρίμανσης.  

 

Ωστόσο, σε υψηλές θερμοκρασίες υπάρχει πιο εύκολα   κίνδυνος αλλοίωσης του κρέατος.  

Σήμερα, η ωρίμανση του κρέατος πολύ συχνά πραγματοποιείται  σε  συνθήκες κενού.  

Το κρέας ( τεμάχια κρέατος  ) ,  συσκευάζεται  αεροστεγώς και συντηρείται υπό ψύξη. 

Αυτού του τύπου  ωρίμανση μειώνει τη πιθανότητα αλλοίωσης    από αερόβια μικρόβια,   διαρκεί  , 

ωστόσο, περισσότερο χρόνο ( χαμηλός ρυθμός  ).  

 
Βόειο κρέας πχ. , όταν  ωριμάζει σε  κενό αέρος ,  για  βέλτιστη ποιοτική απόδοση απαιτείται  περίπου ένας 

μήνας.  

 

Πλεονέκτημα της ωρίμανσης σε κενό αέρος είναι ότι για το συσκευασμένο κρέας  απαιτείται 

λιγότερος  χώρος αποθήκευσης (κιβώτια  και στοίβαξη ).  

 

Επίσης , μακρά ωρίμανση - σε θερμοκρασίες ψύξης  - έχει ως αποτέλεσμα   πιο τρυφερό κρέας. 

 

Είναι γνωστές διάφορες μέθοδοι    βελτιστοποίησης και   συντόμευσης των διαδικασιών της  
συμβατικής  διαδικασίας ωρίμανσης   , όπως η διαδικασία του “tenderstrech” (εναλλακτικός 

τρόπος ανάρτησης  του σφάγιου κατά τη διάρκεια της ψύξης )  ή   και το μαρινάρισμα διαφόρων  
τεμαχίων. 

 

Επίσης, τη  πορεία της ωρίμανσης μπορούν να επηρεάσουν επιδράσεις μηχανικής φύσης          

( εφελκυσμός , η μηχανική τρυφεροποίηση  , τρυφεροποίηση με χτύπημα -    “tenderising”,   
άσκηση πίεσης ), λόγω της θραύσης και χαλάρωσης του συνδετικού ιστού και  ευνοούν την 

απελευθέρωση των λυσοσωμικών ενζύμων.  

 

Μειονέκτημα, ωστόσο,  είναι η σημαντική αύξηση     της επιφάνειας, στην οποία και οφείλεται  η  

μειωμένη διατηρησιμότητα  και το χαμηλότερο χυμώδες. 
 

Χημικές τεχνικές  μπορούν , επίσης , να έχουν θετική  επίδραση στη τρυφερότητα  και το 

χυμώδες του κρέατος.  
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Χρήση  πρωτεολυτικών ενζύμων μπορεί ,επίσης,  να συμβάλλει σε περαιτέρω βελτίωση της 

τρυφερότητας   ( Ficin, παπαΐνη και βρομελίνη), καθώς και   χρήση φωσφορικών αλάτων, αλάτων  

του γαλακτικού  και του κιτρικού οξέος . 
 

Μετά την ωρίμανση και το διαχωρισμό / τεμαχισμό / διχοτόμηση, οι συνθήκες  αποθήκευσης του 

σφάγιου  επιδρούν αποφασιτικά στην ποιότητα του κρέατος  και  βεβαίως  στο τέλος της αλυσίδας 

παραγωγής η  προετοιμασία/ μαγείρεμα  του κρέατος  έχει ιδιαίτερη σημασία. 
 

Η μυϊκή συστολή  ( διασύνδεση ακτίνης – μυοσίνης ) 
Η μυϊκή συστολή οφείλεται στη ταυτόχρονη βράχυνση όλων των σαρκομεριδίων , η οποία προκαλείται από 

την ολίσθηση των ινιδίων ακτίνης πάνω στα ινίδια μυοσίνης που προεξέχουν, χωρίς μεταβολή του μήκους 

των δύο ινιδίων. Η ολίσθηση προκαλείται από τις κεφαλές μυοσίνης που εξέχουν στο πλάι του ινιδίου και 

αλληλεπιδρούν με γειτονικά ινίδια ακτίνης. Όταν ένας μυς διεγείρεται οι κεφαλές «περπατούν» κατά μήκος 

των ινιδίων ακτίνης με συνδυασμένους κύκλους προσκόλλησης και αποκόλλησης χάρη  στην υδρόλυση του 

ATP, που αλλάζει τη στερεο-διάταξη των κεφαλών της μυοσίνης.. Η συνδυασμένη αυτή δράση προκαλεί τη 

συστολή του σαρκομεριδίου. Μετά την ολοκλήρωση της συστολής, οι κεφαλές της μυοσίνης χάνουν τελείως 

επαφή με τα ινίδια ακτίνης και ο μυς χαλαρώνει. 

 
Φωτογραφικό υλικό : http://emed.med.uoa.gr/app lication/syllabus_i/muiko/foto.htm#

 

 

Κατα την έναρξη της νεκρικής ακαμψίας,  από την  διασύνδεση  της ακτίνης και της μυοσίνης , το 

κρέας είναι πολύ σκληρό και στη δεδομένη χρονική στιγμή  ακατάλληλο   για κατανάλωση.  

Ως εκ τούτου,  πρέπει να ωριμάζει  μερικές    ημέρες έως και εβδομάδες.  

Υπο συνθήκες  ψύξης (<7 °C  ) η διαδικασία ωρίμασης διαρκεί για το : 

• κρέας κοτόπουλου   1 έως 3 ημέρες , 

• χοιρινό 3 έως 5 ημ. 

http://emed.med.uoa.gr/application/syllabus_i/muiko/foto.htm
http://emed.med.uoa.gr/application/syllabus_i/muiko/foto.htm
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• βοδινό 14 έως 21 ημ. (HONIKEL et al., 1998). 
 

 
1.6.1  Το χρώμα  και το άρωμα / γεύση του κρέατος 
 

Κριτήρια   αξιολόγησης της ποιότητας του χοιρινού κρέατος  από τον καταναλωτή  , πέραν της 

ασφάλειας και της  υγιεινής , αφορούν  σε δομαισθητικά - οργανοληπτικά χαρακτηριστικά ,   

Στο κρέας, μεταξύ των μακροσκοπικά  ορατών χαρακτηριστικών    είναι  το χρώμα, που , βασικά,  

καθορίζεται από το είδος και την ηλικία του ζώου.  
Γενικά σε νεαρά ζώα το χρώμα είναι φωτεινότερο, ενώ σε ηλικιωμένα εμφανίζεται σκοτεινόχρωο. 

Στο χοιρινό κρέας ο χρωματισμός είναι ελαφρά  ερυθρός ενώ το χρώμα του  λίπους  (λιπώδης 

ιστός) θα πρέπει να εναι λευκό.  

 

1.6.2.  Το χρώμα του κρέατος  ουσιαστικά εξαρτάται από τη συγκέντρωση της μυοσφαιρίνης. 

(Άπαχο χοιρινό κρέας περιέχει περίπου 2 g/kg μυοσφαιρίνης, στο βόειο κρέας, το περιεχόμενο μπορεί να 

είναι έως 20 g/kg (αγελάδα)) . 

Ακόμη , το χρώμα του κρέατος  συνδέεται με το  διαφορετικό επίπεδο  οξείδωσης   της 

μυοσφαιρίνης και των  επί μέρους συνιστωσών της ( πχ. Fe+2/Fe+3 ). 

Σε αντίθεση με την αιμοσφαιρίνη, το ιόν του σιδήρου  στη δομή της αίμης της μυοσφαιρίνης 

περιέχει μόνο ένα δαχτύλιο  της πορφυρίνης (αίμη) - είναι σε θέση να δεσμεύει οξυγόνο και έτσι 

αποτελεί μια δεξαμενή οξυγόνου για τον μυ. 

Ως εκ τούτου οι  μυς των ζώων που υφίστανται μεγαλύτερη     καταπόνηση  περιέχουν πολύ 

υψηλές συγκεντρώσεις   μυοσφαιρίνης . 

Το χρώμα   ενός  φρέσκου  τεμαχίου   κρέατος  είναι λαμπρό ερυθρό  και ο αριθμός οξείδωσης του 

σιδήρου είναι (+2 ) . 
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Αυτό ισχύει επίσης για το κρέας που είναι συσκευασμένο σε κενό αέρος . Παρουσία υψηλών 

συγκεντρώσεων οξυγόνου, η μυοσφαιρίνη μετατρέπεται  σε οξυμυοσφαιρίνη (MbO2, ανοικτό 

κόκκινο ), το δε ιόν του σιδήρου διατηρεί αριθμό οξέιδωσης (+2). 

Σε συκευασία τροποποιημένης ατμόσφαιρας    (π.χ. 75% O2 και 25% CO2) ή εφαρμογής 

οξυγόνου υπό πίεση  (π.χ., 100% O2; 8 bar)       το ποσοστό   της οξυ- μυοσφαιρίνης και η 

σταθερότητα του  χρώματος  (ανοικτό κερασί χρώμα ) μπορεί να αυξάνεται ακόμη περισσότερο. 

Ο σχηματισμός της μετα-μυοσφαιρίνης  (MMb) είναι το προϊόν  οξείδωσης, ο σίδηρος (+2 )  

οξειδώνεται σε  σίδηρο ( +3 )   και το κρέας μεταπίπτει σε καφέ-γκρι χρωματισμό. 

Το σταθερότητα του χρώματος αυτού  εξαρτάται από το είδος και τις συνθήκες  της συσκευασίας  

(π.χ. εν κενώ συσκευασία ) και τη διάρκεια καθώς και το   μικροβιακό φορτίο. 

Ο μικροβιακός μεταβολισμός μπορεί επίσης να προκαλέσει παράγωγα της μυοσφαιρίνης πράινης 

χροιάς. 

 
 
1.6.3  Το  Άρωμα του κρέατος 

 

Το άρωμα του κρέατος,  εκτός από το είδος του ζώου, ,τη  φυλή, το φύλο και τη σίτιση,  εξαρτάται 

πρωτίστως από το τις διεργασίες,  που ακολουθούν  μετά τη σφαγή , και , βασικά ,αναπτύσσεται 

ως επακόλουθο της (διάρκειας) ωρίμασης. 

Η διαδικασία οδηγεί σε ένα  περισσότερο ή λιγότερο έντονο σχηματισμό ποσότητας γαλακτικού 

οξέος και ενώσεων , ενισχυτών της  γεύσης-αρώματος  (όπως ινοσινικό) ή ελεύθερα αμινοξέα (π.χ. 

γλουταμινικό οξύ). 

Παράλληλα με  τις   διαδικασίες αποδόμησης των μεγαλομοριακών   πρωτεϊνών, καθώς και των 
νουκλεοτίδιων επισυμβαίνουν, επίσης,  διασπάσεις    λιπιδίων και διεργασίες οξείδωσης λιπαρών 

οξέων που .συμβάλλουν  στη διαμόρφωη  της γεύσης/ αρώματος  του κρέατος. 
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Αποδόμηση νουκλεοτίδιων  ( επιλεγμένο παράδειγμα ) 

Αμέσως μετά το θάνατο (p.m.), αρχίζει η αποδόμηση της τριφωσφορικής αδενοσίνης  ( ATP ), από την οποία 

σχηματίζεται μονοφωσφορική ινοσίνη (IMP), μέσω της διαδικασίας διφωσφορικής αδενοσίνης ( ADP) / μονοφωσφορικής 

αδενοσίνης ( AMP) ( βλ. εικ. ) , η οποία σταδιακά μετατρέπεται σε ινοσίνη και υποξανθίνη . 

 

 
 

 
 

Η σύνθεση ζωοτροφών έχει αποφασιστική επιρροή στη γεύση του (χοιρινού κρέατος) . Έτσι, οι 

ζωοτροφές που περιέχουν υψηλό ποσοστό πολυακόρεστων λιπαρών  οξέων επηρεάζουν 
αρνητικά  τη γεύση και την οσμή αλλά και τη συνοχή του χοιρινού κρέατος. 
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Η σύνθεση του λιπώδους ιστού  των μηρυκαστικών  , ωστόσο, εξ΄αιτίας μικροβιολογικών 
διεργασιών,  που επισημβαίνουν στη  μεγάλη  κοιλία  (ανασύνθεση λιπαρών οξέων ), εξαρτάται 

πολύ λιγότερο   από τη σύνθεση των ζωοτροφών. 

 
Μετατροπές του λίπους στη μεγάλη κοιλία μυρικαστικών  :  

Tο περιεχόμενο του λίπους σε σιτηρέσια βοοειδών προς  πάχυνση είναι συνήθως 2 έως 5% επί ξηρού.  

Αποτελείται από  τριγλυκερίδια, φωσφολιπίδια , γλυκολιπίδια ,  ελεύθερα λιπαρά οξέα και λιποδιαλυτές ουσίες, όπως π.χ. 

κηροί.  

Ενώ στα μη μηρυκαστικά ( μονογαστρικά ζώα ) το λίπος της ζωοτροφής  φτάνει σχεδόν αμετάβλητο  στο λεπτό έντερο, 

στα μηρυκαστικά , αυτά υφίστανται εκτενείς μεταβολές  από τα μικρόβια του προστόμαχου .   

Αυτές οι μεταβολές οφείλονται σε υδρόλυση τριγλυκεριδίων , υδρογόνωση (προσθήκη υδρογόνου σε διπλούς δεσμούς – 

ανόρθωση διπλού δεσμού -) και σε σύνθεση  λιπιδίων μικροβιακής προέλευσης .   

Ως κύρια προϊόντα, γλυκερίνη και γαλακτόζη, που  στη συνέχεια μεταβολίζονται περαιτέρω σε πτητικά λιπαρά οξέα. 
Οι ακόρεστοι δεσμοί των ελεύθερων λιπαρών οξέων (κυρίως λιπαρά οξέα με αλυσίδες 18 ατόμων  άνθρακα και με δύο ή 

τρεις διπλούς δεσμούς) υφίστανται  σε μεγάλο βαθμό υδρογόνωση (κορεσμός) με την επίδραση μικροβιακών ενζύμων.  

Αυτό  έχει ως αποτέλεσμα ότι σχετικά μικρές ποσότητες ακόρεστων λιπαρών οξέων φθάνουν  στο λεπτό έντερο και 

ενσωματώνονται στο λίπος των ζώων ( συμπεριλαμβανομένων και μικρών ποσοστήτων trans-λιπαρών οξέων και 

συζευγμένου  λινελαϊκού οξέος (CLA) προερχόμενα από τη   μεγάλη  κοιλία  (BESSA et al., 2000).  ( ακόρεστα λιπαρά 
οξέα – ευοξεόδωτα – πτητικές ενώσεις διάσπασης  ). 
Λίπη βακτηριακής προέλευσης ,σε σύγκριση με λίπη ζωοτροφών ,   έχουν  ένα σχετικά μεγάλο ποσοστό των κορεσμένων 

και άλλων  ασυνήθιστων  λιπαρών  οξέων. ( Ernaehrung , Futerrung , Grünlandnutzung- LANDBAUFORSCHUNG 

FOELKENRODE, Sonderheft 313 , (2007)) 

 

 

Η οξείδωση των ακόρεστων λιπαρών οξέων έχει επίσης ένα μεγάλο μερίδιο στη διαμόρφωση του 

αρώματος. Τα προϊόντα αποδόμησης , που προκύπτουν     από μικροβιολογικές διεργασίες είναι 

χαμηλού μοριακού βάρους ενώσεις που επηρεάζουν το  άρωμα όπως είναι οι   καρβονυλικές 

ενώσεις, λιπαρά οξέα αλλά και άλλες πτητικές ενώσεις. 
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ΑΥΤΟΞΕΊΔΩΣΗ ΛΙΠΙΔΊΩΝ 

Ακόμη,  φωσφολιπίδια είναι ιδιαίτερης σημασίας για τη γεύση, γιατί παρέχουν   ενώσεις  με 

υψηλό ποσοστό ακόρεστων και λιπαρά οξέα διακλαδούμενης  αλύσίδας . 

 

Επιβλαβή προϊόντα  διάσπασης,  που προκαλούνται  από την οξείδωση των λιπαρών οξέων 

(αυτοξείδωση), ξεκινούν  με αντιδράσεις ριζών  στα  ακόρεστα  λιπαρά οξέα και μέσω πολλαπλών  

χημικών αντιδράσεων , οδηγούν σε σχηματισμό  διάφορων ενώσεων όπως αλδεΰδες, αλκοόλες, 

οργανικά οξέα και υπεροξείδια. 

Αυτές οι διεργασίες οξείδωσης, η οποίες  οδηγούν  τελικά σε τάγγιση, επιταχύνονται από υψηλές 

θερμοκρασίες και την έκθεση σε ατμοσφαιρικό οξυγόνο.  
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Το μεγαλύτερο μέρος του αρώματος στο κρέας δημιουργείται κατα τη θερμική επεξεργασία. 

Περισσότερες από 800 χημικές ενώσεις   είναι γνωστές  και   έχουν ταυτοποιηθεί  ή που μπορεί να 

προκύψουν κατά την ωρίμανση και την προετοιμασία του κρέατος και επιδρούν ως γευστικοί 

παράγοντες . 

 

Με τη θερμική επεξεργασία του κρέατος και  από χημική αντίδραση μεταξύ  αζωτούχων ενώσεων 

και   υδατανθράκων (αντίδραση Maillard), σχηματίζονται πτητικές και μη πτητικές  αρωματικές 
- ενώσεις.     

 
 

Μια διαφορετική, δυσάρεστη οσμή και  γεύση ενδέχεται να εντοπίζεται οργανοληπτικά  κατα 

την επαναθέρμανση  και τη μετάπειτα ψύξη  κρέατος  (warmed over flavour), που αποδίδεται ως 

αίτιο σε  ιόντα   σιδήρου  της  μυοσφαιρίνης, τα οποία συμβάλλουν στην   αυτο-οξείδωση των 
ακόρεστων λιπαρών οξέων. 
 ; και )..... 

 

Το ενδομυϊκό λίπος  
Στο κρέας είναι επιθυμητή  μια κάποια ποσότητα λίπους. Από αυτό ,   το  ενδομυϊκό  λίπος 

αντιπροσωπεύει μια πολύ σημαντική   ιδιότητα του κρέατος καθώς ,  ενεργεί ως φορέας   

αρωματικών και γευστικών ουσιών, αλλά και λιποδιαλυτών βιταμινών. Ειδικά , το ποσοστό 
ενδομυϊκού λίπους επηρεάζει συνολικά τη γεύση,   τρυφερότητα και το χυμώδες.  

Εντονο μαρμαρωτό ( ενδομυϊκό  λίπος ) και σε  αντίθεση με το  πολύ άπαχο κρέας  , κάνει  το 

κρέας   τρυφερό και ζουμερό. Το ποσοστό του ενδομυικόύ λίπους προσδιορίζουν η ηλικία  το  

φύλο και  ο βαθμός πάχυνσης των ζώων. Σημειώνεται    ότι το κρέας  νεαρών ζώων  εμφανίζει 

ελάχιστότατο μαρμαρωτό .  
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Το   παρόν αφορά σε   σημειώσεις του συντάκτη  για προσωπική χρήση και δεν τον δεμεύει έναντι του αναγνώστη για την ακρίβεια του περιεχομένου 

Η  αύξηση του ενδομυϊκού λίπους  (IMF) και η μείωση  της απώλειας οπού   (DL) με  

συστηματική αποκατάσταση του στρες  του χοίρου , ειδικά ,  αποτελούν σημαντικά  ζητούμενα στη 

διαμόρφωση της ποιότητας του κρέατος .  

 

Τρυφερότητα του κρέατος  
Η τρυφερότητα του κρέατος,  ανάλογα με το φύλο και την ηλικία ,  παρουσιάζει διακυμάνσεις.  

Επιπλέον,  η επίδραση  παραγόντων όπως  τεχνικών διεργασιών ( ωρίμανση , η ψύξη ) μετά την 

σφαγή (post mortem ) , μπορεί να είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντική για τη τρυφερότητα  του 

κρέατος. (  χοιρινό κρέας,  ειδικότερα,  ωριμάζει ήδη μετά από δύο ή τρεις ημέρες ). 

Η περιεκτικότητα σε λίπος καθώς και το ποσοστό του συνδετικού ιστού έχουν περαιτέρω 

επίδραση  στη τρυφερότητα .  

Το περιεχόμενο και η  δικτύωση του  συνδετικού ιστού είναι καθοριστικής σημασίας. 

Με την ηλικία του ζώου,   δημιουργούνται όλο και περισσότεροι διασταυρούμενοι  δεσμοί  , με 

αποτέλεσμα  το κρέας να είναι πιό σκληρό . 

 Όσο  υψηλότερο είναι το ποσοστό του συνδετικού ιστού των μυών, τόσο σκληρότερο το κρέας  . 

Πτωχοί σε συνδετικό ιστό  μύες είναι πιο τρυφεροί  από ό,τι οι πλούσιοι . Γενικά ,  μέρη  του 

σφάγιου   διαφέρουν στη σύνθεση των ιστών   και ως εκ τούτου, δεν είναι εξίσου κατάλληλα για 

όλους τους τρόπους  μαγειρέματος. 

Τέλος  , το  πάχος των μυϊκών ινών   επηρεάζει σημαντικά τη δομή του κρέατος, όπου  η ηλικία 

και το φύλο  του ζώου είναι,  επίσης ιδιαίτεροι παράγοντες .Το κρέας   νεαρών ζώων έμφανίζει 

γενικά λεπτοϊνώδη  υφή.   

 
Πηγές :  Steinwidder 2003,  Augustini und Weiszmann 1999,   Augustini und Fischer 1998,   Troeger 1995,  Troeger 

1999,  Littmann 2000, Dransfield 1994,   Eichhorn 2010, DFS 

 

 

 
 

Συνεχίζεται ......με  Ποιοτικά  Ελαττώματα του κρέατος  
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