
 

0 
Το   παρόν αφορά σε   σημειώσεις του συντάκτη  για προσωπική χρήση και δεν τον δεμεύει έναντι του αναγνώστη για την ακρίβεια του περιεχομένου 

                                                         Οι σημειώσεις μου  συνέχεια Νο 3 

για το κρέας και τα  προϊόντα  κρέατος  

Για τη βελτίωση των σημειώσεών μου ευπρόσδεκτες  : παρατηρήσεις , υποδείξεις , διορθώσεις , προσθήκες .. 

 

Fqt-Consulting 

 

 

Η Ποιότητα του κρέατος 
 

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 

1.4.1.3  stress της μεταφοράς -  ανάνηψη των ζώων 

1.4.1.4  νηστεία των ζώων -  κλιματικές συνθήκες 

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

Προσθήκη : 1.2.2   Χαρακτηριστικά ποιοτικής / δομαισθητικής   αξιολόγησης του  κρέατος   
• Eμπορική ποιότητα   
• Ποιότητα καταναλωτή 

 • Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά



 

1 
Το   παρόν αφορά σε   σημειώσεις του συντάκτη  για προσωπική χρήση και δεν τον δεμεύει έναντι του αναγνώστη για την ακρίβεια του περιεχομένου 

 
 

Περιεχόμενα (κατάρτιση) 

 

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 

 

 

 

www.fqt-consulting.com 

http://www.fqt-consulting.com/


 

2 
Το   παρόν αφορά σε   σημειώσεις του συντάκτη  για προσωπική χρήση και δεν τον δεμεύει έναντι του αναγνώστη για την ακρίβεια του περιεχομένου 

 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 

1.6.1.1 “Conditioning” και “ Aging”-κύρια φάση 

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

1.7  Ποιοτικά  ελαττώματα  του κρέατος ( γενικά ) 

1.8  Παράμετροι και Εργαλεία  Ελέγχου Ποιότητα ς του κρέατος  

 

Συνεχίζεται η κατάρτιση του πίνακα περιεχομένων  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
Το   παρόν αφορά σε   σημειώσεις του συντάκτη  για προσωπική χρήση και δεν τον δεμεύει έναντι του αναγνώστη για την ακρίβεια του περιεχομένου 

Συνέχεια των προηγούμενων ( 1.3 ) σημειώσεων  
 

1.4   Μεταχείριση των ζώων a.m. ( ante mprtem - προθανάτια )  

 

1.4.1 Φόρτωση - Μεταφορά 

Οι καταναλωτές έχουν  αναπτύξει ιδιαίτερη ευαισθησία  σ΄ότι αφορά την   προστασία  των ζώων , και 

αναγνωρίζεται πλέον ότι η μεταχείρισή τους  κατά τη μεταφορά από την εκτροφή στο σφαγείο είναι 

σημαντικός παράγοντας,  που επηρεάζει  την επίτευξη ενός προϊόντος υψηλής  ποιότητας.  

Ειδικότερα , η  μεταχείριση των ζώων πριν τη φόρτωση στο μεταφορικό μέσο , κατά τη μεταφορά , μετά 

τη μεταφορά/εκφόρτωση , περι τη σφαγή και  κατα τη σφαγή καθώς και η περαιτέρω διαχείριση  των 

σφαγίων αποτελεί σημαντικότατο παράγοντα στα πλαίσια  μιας σειράς διαδικασίών , που επηρεάζουν 

αποφασιστικά τη ποιότητα του κρέατος.  

 

Πριν  τη φόρτωση , συχνά, υπάρχει ανάμιξη των ζώων  για τη  δημιουργία  ομάδων ομοιόμορφου 

ζώντος βάρους και προσαρμογής του μεγέθους  της ομάδος σε αυτό του διαθέσιμου χώρου του 

μεταφορικού μέσου.  

Ιδιαίτερη διαδικασία,  που πρέπει να τυγχάνει ιδιαίτερης προσοχής θεωρείται  η μεταφορά  προς το 

σφαγείο και η κοινή αναμονή των προς σφαγή ζώων.   

Κατά τη  μεταφορά των ζώων από την εκτροφή στο σφαγείο  (συνήθως < 24 ώρες)   αλλά και πριν τη 

σφαγή , τα ζώα υποβάλλονται σε πολλαπλές  ταχείες και έντονες μεταβολές μεταχείρισης και 

περιβάλλοντος.  

 

Το στρες,  στο οποίο μπορεί να υποβάλλονται τα ζώα   πριν από τη σφαγή (a.m) είναι σημαντικότατος 

παράγοντας,  που μπορεί να επηρεάσει τη ποιότητα αρνητικά . 

Σοβαροί στρεσογόνοι  παράγοντες  είναι οι  συνδεόμενες με  τη  φόρτωση των ζώων ( χοίρων )   

συνθήκες  ( επικοινωνία  και   έντονες  αλληλεπίδράσεις   ανθρώπου και ζώων) . 

Κατα τη διαδικασία της φόρτωσης,  κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και μετά την εκφόρτωση ,   πολύ  

σημαντικές παράμετροι  , που   είναι δυνατό να επηρεάζουν  τη ποιότητα του κρέατος είναι η  τήρηση 

των αναγκαίων κατάλληλων  συνθηκών όπως : 

• η παροχή και ελεύθερη πρόσβαση σε πόσιμο νερό  ως τη φόρτωση   

• η ανάμιξη των χοίρων  πριν  τη φόρτωση   

• η κίνηση των χοίρων  προς στο μεταφορικό μέσο  

• η πυκνότητα φόρτωσης   

• η νηστεία πρίν τη φόρτωση (μείωση του στρες της πέψης )  

• οι κλιματικές συνθήκες κατά την έναρξη της μεταφοράς   

• η απόσταση μεταφοράς   
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• η διάρκεια  μεταφοράς  

• η όσο το δυνατόν επαρκής ανάπαυση- ανάνηψη των ζώων από το stress της μεταφοράς   

• η μεταχείριση των ζώων πριν τη σφαγή,  

• ο διαθέσιμος χώρος στα ζώα  

• η σίτιση  

• ο αερισμός του χώρου. 

 

1.4.1.1  Διάρκεια φόρτωσης , μεταφορά  και απόσταση μεταφοράς  

Η  διάρκεια φόρτωσης και λόγω της αναγκαστικής κίνησης των ζώων σε διαδρόμους/κεκλιμένες 

ράμπες,  πρέπει να είναι όσο  το δυνατό  συντομότερη, καθώς η κίνηση των ζώων προς στο 

μεταφορικό μέσο συνδέεται με  ισχυρή φυσική δραστηριότητα  και προκαλεί νευρικότητα  και ανησυχία  

(Gregory, 1998, Faucitano, 2000).  

Ως γενικός κανόνας ισχύει ότι η φόρτωση 100 χοίρων πρέπει να ολοκληρώνεται σε χρονικό διάστημα 

μικρότερο των 30 λεπτών (Chevillon, 2000).  

 

Η διάρκεια και η απόσταση μεταφοράς θεωρούνται ως ιδιαιτέρα σημαντικοί  παράγοντες καταπόνησης. 

Ωστόσο,  με εφαρμογή  των ενδεδειγμένων  προληπτικών  μέτρων,  είναι δυνατόν , η   διαδικασία 

μεταφοράς να μη  είναι  επιβαρυντική για τα ζώα.   

Οι συνθήκες μεταφοράς εγκυμονούν  περισσότερο κίνδυνο  στρεσικής   πρόκλησης   απ’ ότι η διάρκειά 

της, ενώ μείωση του κινδύνου πρόκλισης στρες  συνδέεται με τη βελτίωση  των  συνθηκών μεταφοράς  

. Εάν  η μεταφορά είναι ομαλή ( ενδεδειγμένες συνθήκες ) ,  η  απόσταση μεταφοράς δεν αποτελεί 

σημαντικότερο κίνδυνο σε σχέση με τη  διάρκεια μεταφοράς  (Fischer, 1994, Τroeger, 1998, Faucitano, 

2000, Gispert και συν. 2000, Pérez και συν. 2002). Ωστόσο, ο χρόνος αναμονής πριν  την εκφόρτωση των 

ζώων ( πχ. χοίρων)  δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 λεπτά της ώρας .(Grandin, 2002). 

 Η καταπόνηση των ζώων κατά τη μεταφορά  μπορεί να μετριάζεται,  εάν παρέχεται στα ζώα αρκετός 

χώρος , για  στερνική κατάκλιση .( ιδανικά 2,5 χοίροι/μ2 ) (Warris, 1998) 

 

1.4.1.2  πυκνότητα φορτίου   

Αυξημένη  πυκνότητα φορτίου  ευθύνεται , συχνά , για    σοβαρούς  τραυματισμούς (μωλωπισμούς, 

θλάσεις ) στα ζώα   . Η ζημιά μπορεί να είναι σε τέτοιο βαθμό  που  σφάγια προερχόμενα   απο τέτοια 

ζώα ενδέχεται  να είναι  ποιοτικά μειονεκτικά έως και  ακατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο. 

 
Σημαντικό : Σε κάθε περίπτωση, η μεταφορά είναι αγχωτική διαδικασία για το ζώο. Η άμεσα καταναλισκόμενη  

διαθέσιμη ενέργεια  κατά τη  μεταφορά  οδηγεί σε πτώση του επιπέδου σακχάρου - ή του επιπέδου του 

γλυκογόνου-.  Επειδή  δε κατα την  ωρίμαση του κρέατος  η παραγωγή  γαλακτικού οξέος εξαρτάται άμεσα  από 

τη διαθέσιμη ποσότητα γλυκογόνου ,   ανεπαρκής  ποσότητα   διαθέσιμου σακχάρου οδηγεί  σε   ανεπαρκή  

παραγωγή ποσότητας  γαλακτικού οξέος , με αποτέλεσμα   προβληματική    ποιότητα κρέατος . 
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Όπως η μεταφορά των προς σφαγή ζώων έτσι   και η σφαγή  είναι επίσης στρεσσογόνος  για το ζώο  

και  σχετίζεται  επίσης με απώλεια γλυκογόνου.  

Σημαντική,  επίσης,  παράμετρος είναι και  η  Υγιεινή.   Ανεπαρκής τήρηση  υγειονομικών απαιτήσεων    

οδηγεί  σε  υψηλό βακτηριακό φορτίο. Αυτό επηρεάζει αρνητικά  την  ωρίμανση και το  χρόνο  

αποθήκευσης του κρέατος ( διατηρησιμότητα ). 

 
Η ανάνηψη των ζώων από το stress της μεταφοράς επιτυγχάνεται με το σταβλισμό τους στους 

χώρους ανάπαυσης του σφαγείου. Γενικά, σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος και ύστερα από 

ήρεμη μεταφορά, διάρκεια ανάπαυσης 2-4 ωρών είναι επαρκής για την μείωση της PSE απόκλισης 

(Fischer, 1994, Troeger και συν. 1998, Faucitano, 2000). Μετά παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος   

στους χώρους σταβλισμού διαπιστώνεται  αύξηση της φυσικής δραστηριότητας των ζώων που έχει ως 

αποτέλεσμα την αύξηση του ποσοστού του PSE κρέατος αντί της περαιτέρω μείωσής του (Fischer, 

1994), ενώ όσο αυξάνεται το χρονικό διάστημα του σταβλισμού (3-9 ώρες) αυξάνεται συγχρόνως η 

συχνότητα της DFD απόκλισης.  

Ανάπαυση > 9 ώρες μειώνει τη συχνότητα του PSE κρέατος, αλλά αυξάνει το ποσοστό της DFD 
απόκλισης (μείωση  μυϊκού γλυκογόνου) (Gispert και συν. 2000).  

 

1.4.1.3  Οι κλιματικές συνθήκες 

Οι κλιματικές συνθήκες επιδρούν στη φυσιολογική κατάσταση του ζώου κατά την έναρξη της 

μεταφοράς, επηρεάζουν τη στρεσσική του επιβάρυνση ,κατά τη διάρκεια της μεταφοράς,   και το βαθμό 

ανάνηψης από το stress της μεταφοράς κατά την περίοδο ανάπαυσης στο σφαγείο. Καμία μεταφορά 

δεν πρέπει να εκτελείται σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από (-20 0C) και υψηλότερες από (30 0C ) 

(Τroeger, 1998). 

 

1.4.1.4  Η νηστεία των ζώων  
Κατά κανόνα, στις σύγχρονες χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις οι χοίροι υποβάλλονται σε μία χρονική 

περίοδο νηστείας πριν από τη σφαγή, ενώ η πρόσβαση σε πόσιμο νερό είναι ελεύθερη έως τη 

φόρτωσή τους στα οχήματα μεταφοράς.  

Η νηστεία είναι το σημαντικότερο στάδιο της προετοιμασίας των χοίρων πριν από τη μεταφορά τους 

στο σφαγείο , διότι μειώνει τo stress της πέψης, που συνδέεται με την επιβάρυνση του κυκλοφορικού 

συστήματος,  ενδεχομένως την  πρόκληση ναυτίας. Συμβάλλει στη μείωση της συχνότητας  θανάτων 

κατά τη μεταφορά. Ακόμη , περιορίζονται   απέκκριση και   διασπορά παθογόνων μικροοργανισμών ( 

ζώα φορείς)  με τα  κόπρανα στα άλλα μεταφερόμενα ζώα αλλά και με της εξόδου περιεχομένου του 

πεπτικού σωλήνα κατά τον εκσπλαχνισμό στο κρέας των σφάγιων και στο περιβάλλον του σφαγείου 

(Eikelenboom και συν. 1991, Faucitano, 15 2000, Faucitano και συν. 2010).  

Μικρή χρονική περίοδος νηστείας ενισχύει την επίδραση των εντασιογόνων  παραγόντων, αυξάνει τους 

θανάτους κατά τη μεταφορά και ευνοεί την παραγωγή PSE κρέατος (Troeger, 1998).  
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Η συχνότητα εμφάνισης του PSE κρέατος μειώνεται με νηστεία 16 - 24 ωρών, ενώ συγχρόνως 

ελαχιστοποιούνται οι απώλειες στην απόδοση των σφάγιων (Eikelenboom και συν. 1991).  

Η παρατεταμένη διάρκεια νηστείας προκαλεί μείωση του μυϊκού γλυκογόνου και οδηγεί στην 

παραγωγή κρέατος με υψηλότερο τελικό pH, σκοτεινότερο χρώμα, μείωση της απώλειας οπού και 

αύξηση της τρυφερότητας (Eikelenboom και συν. 1991, Starten και συν. 2010). Ωστόσο, σε συνδυασμό με 

μια μεγάλης διάρκειας μεταφορά ή ανάπαυση των ζώων στο σφαγείο, είναι πιθανόν να προκαλεί 

αύξηση της συχνότητας εμφάνισης του DFD-κρέατος (Fischer και συν. 1986).  

 

1.5   Σφαγή  - Στρες περι τη σφαγή -  Επιπτώσεις  στην ποιότητα του κρέατος 
Ήπια μεταχείριση των ζώων στο σφαγείο   είναι υψίστης σημασίας από  άποψη  ευζωϊας και με  

καθοριστική επίδραση στην ποιότητα του κρέατος. 

Πέρα από  κακή διαχείριση, κακό   χειρισμό , ανάμειξη των ζώων  κατά τη μεταφορά  ή   και άλλες 

εντασιογόνες  συνθήκες  για  στα ζώα ( χοίρους ) , μικρό χρονικό διάστημα   πριν   τη σφαγή,  η  

παροχή τροφής  και πόσιμου νερού και  φροντίδα για ψεκασμό των χοίρων με νερό θεωρείται 

απαραίτητη.   

 

Τα χαρακτηριστικά του κρέατος επηρεάζονται , επίσης, και από το  είδος της αναισθησίας (σύμφωνα με 

τον Littmann). Ακόμη  ,  ιδιαίτερης σημασίας είναι ε  ο χρόνος,  που μεσολαβεί  , μεταξύ 

αναισθητοποίησης  και αφαίµαξης.  

Σημαντικό : Η έντονη  αύξηση   του γλυκολυτικού  μεταβολισμού  αυξάνει   τη  θερμοκρασία   του 

σώματος του ζώου . Η παροχή αίματος στο σώμα του ζώου  δεν μπορεί να ρυθμίσει τη θερμοκρασία  

του , με αποτέλεσμα να υπάρχει αδυναμία αποβολής των προϊόντων,  που προκύπτουν  από τον 

αναερόβιο μεταβολισμό.  

Η  αυξημένη  θερμοκρασία  σε συνδυασμό με και τον  ταχύ ρυθμό  μεταβολισμού έχει σαν αποτέλεσμα 

τη ταχύτερη πτώση του pH από τη φυσιολογική και   σχετική μετουσίωση πρωτεϊνών.  

Η   μειωμένη  Ικανότητα Συγκράτησης Νερού ( ΙΣΥ )  στο   κρέας, οφείλεται στο    χαμηλότερο  pH και  

στη μετουσίωση  πρωτεϊνών. Συνέπεια αυτού είναι  η  αυξημένη συσσώρευση ποσότητας   

ελεύθερου  νερού στην επιφάνεια του κρέατος και η μεγαλύτερη ανάκλαση του φωτός , που οπτικά 

γίνεται αντιληπτή  με  την ωχρή  εμφάνιση του κρέατος. 

Επιπρόσθετη αιτία για τον ωχρό χρωματισμό του κρέατος,  πάλι  λόγω αυξημένης ανάκλασης του 

φωτός,  είναι οι ασθενείς χημικοί δεσμοί μεταξύ των πρωτεϊνών, (  πιό μαλακό και λιγοτερο 

συνεκτικό κρέας ).  

 

Ορμόνες του στρες, η οποίες διατηρούνται , ακόμη ,   στο σώμα των ζώων μετά τη σφαγή, μπορούν 

επίσης,  να οδηγήσουν  σε  μειονεκτική  ποιότητα  κρέατος (π.χ.   κρέας με απόκλιση PSE  ). 
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Σε κάθε περίπτωση πριν τη θανάτωση , προς αποφυγή παραλαβής ωχρού , μαλακού και 

εξιδρωματικού  κρέατος (PSE),  πρέπει να ελαχιστοποιείται η  εντασιογόνος  επιβάρυνση των ζώων.  

 

Το τελικό pH πρέπει να θεωρείται  σημαντική μεταβλητή ποιότητας,  καθώς ευθύνεται για 

βραχυπρόθεσμες στρεσικές επιδράσεις  πριν τη σφαγή και για την επακόλουθη μακροσκοπική  

ποιότητα και την ποιότητα για κατανάλωση  του κρέατος. 

 

 

 

Χαρακτηριστικά ποιοτικής / δομαισθητικής  αξιολόγησης του κρέατος   
•  Εμπορική ποιότητα –Ποιότητα καταναλωτή  

 

Όλα τα μέρη του σφάγιου διαθέτουν  μια ορισμένη εμπορική ποιότητα, που γενικά , μπορεί να 

διακρίνεται σε  :  

• κανονική ποιότητα κρέατος,   

• αποκλίνουσα ποιότητα  (κρέας PSE / DFD) αλλά και  σε   

• κρέας “ανώτερης  ποιότητας”  

 

 

Εμπορική ποιότητα – εμπορική αξία  
Η εμπορική ποιότητα του κρέατος επηρεάζεται από την κατηγορία του και σχετίζεται με την εμπορική 

κλάση (σύμφωνα με το σύστημα SEUROP) του σφαγίου από το οποίο προέρχεται.  

 

• Ποιότητα βοδινού κρέατος  

Η ποιότητα του βοδινού κρέατος προσδιορίζεται  από εκτιμητές κτηνιάτρους κατα τη διαδικασία 

κρεοσκοπικού ελέγχου. 

Κατάλληλη σήμανση επί του σφάγιου υποδηλώνει  κατηγορία φύλου και ηλικία : 

• κατηγορία φύλου ( A, B, C, D, E ) , με κριτήρια διαφοροποίησης μεταξύ των κατηγοριών 

τη *διάπλαση1  και τη *κατάσταση πάχυνσης2  
A : σφάγια νεαρών μη ευνουχισμένων αρρένων ζώων – ηλικία μέχρι 2 χρόνων 

B : σφάγια άλλων μη ευνουχισμένων αρρένων ζώων 

C : σφάγια   ευνουχισμένων αρρένων ζώων 

D : σφάγια θηλέων ζώων , που έχουν γεννήσει 

E : σφάγια  άλλων θηλέων ζώων 
1αξιολόγηση με βάση την ανάπτυξη των σημαντικότερων μερών του σφάγιου ( μηρός , ράχη, 

ωμοπλάτη ) (S–ανώτερη, E-εξαιρετική , U-πολύ καλή , R-καλή, O-αρκετά καλή , P-μέτρια ). 
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Κατάσταση πάχυνσης 
2αξιολόγηση με βάση τη περιεκτικότητα σε λίπος ( εξωτερικό του σφάγιου ) και στην εσωτερική 

πλευρά της θωρακικής κοιλότητας ( κατηγορίες : 1 . πολύ μικρή , 2.μικρή, 3. μέση, 4. μεγάλη,  

5. πολύ μεγάλη ) 

 

• Ποιότητα χοιρινού  κρέατος  

 

 

 
Ο όρος  “σφάγιο “  αναφέρεται σε σφαγμένο σώμα χοίρου, απο το οποίο έχουν αφαιρεθεί τα σπλάχνα , 

είναι ολόκληρο ή τεμαχισμένο σε δύο μέρη ( μισάδι ) , χωρίς   γλώσσα ,  τρίχες , οπλές , γεννητικά όργανα , 

περινεφρικό λίπος, νεφρά και διάφραγμα.  

 

Μια σειρά χαρακτηριστικών  ( εμφάνιση του σφάγιου , συστατικά του κρέατος,  μυϊκός ιστός , 

λιπώδης ιστός , γευστικότητα , καταλληλότητα προς μεταποίηση )   συνιστούν  παράγοντες 

συνεκτίμησης της ποιότητας του χοιρινού κρέατος . 

 

 
                                                  ΜΥΪΚΟΣ ΙΣΤΌΣ                          ΛΙΠΏΔΗΣ ΙΣΤΟΣ ( ΥΠΟΔΟΡΙΟ ΛΙΠΟΣ )   

 

Το πάχος των μυϊκών ινών ασκεί  ιδιαίτερη επιρροή στη δομή του κρέατος , όπου  η ηλικία και το φύλο  

του ζώου είναι ιδιαίτεροι παράγοντες . Το κρέας   νεαρών ζώων έμφανίζει γενικά λεπτοϊνώδη  υφή. 
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Ταξινόμηση σφάγιου χοίρου με βάση το ποσοστό 

άπαχου κρέατος επί του βάρους  σφάγιου  
E >55 
U 50 μέχρι  < 55 
R 45  μέχρι  < 50 
O 40  μέχρι  < 45 
P < 40 

 

 

Κριτήρια καλής ποιότητας σφάγιου :  

• Ικανοποιητική ανάπτυξη μυών ( ευγενή τεμάχια : μηρός , ωμοπλάτη, οσφυϊκή χώρα ) 

• Απόδοση σε μεγάλα μυώδη τεμάχια 

• Ικανοποιητική ανάπτυξη κοιλιακών μυών ( πανσέτα ) 

• Περιορισμένη αναλογία  λίπους (   υποδόριο , ενδομυϊκό , εσωτερικό λίπος ) 

• Απόδοση σε άπαχο κρέας  

• Αναλογία οστών 

 

 

Ποιότητα   καταναλωτή 

Η  ποιότητα   καταναλωτή  και τα χαρακτηριστικά, που την προσδιορίζουν,  δεν ταυτίζεται  απόλυτα  με 

αυτά του  παραγωγού/ κτηνοτρόφου / εμπόρου  , στα οποία περιλαμβάνονται κριτήρια με εμπορική 

αξιολόγηση . 

Με κριτήρια αποδοχής του καταναλωτή το χοιρινό κρέας   

o δεν πρέπει να προέρχεται από νεαρό ζώο 

o κατα τον τεμαχισμό το κρέας θα πρέπει να έχει ροδινέρυθρο χρωματισμό 

o να έχει συμπαγή και ξηρή σύσταση  

o χαμηλό ποσοστό ενδομυϊκού λίπους , κατανεμημένο ομοιόμορφα  

o υποδόριο και εσωτερικό  λίπος να είναι συμπαγές και λευκό 

 

Ποιοτική προσδοκία καταναλωτή για το μαγειρεμένο κρέας - Να είναι : Γευστικό – τρυφερό – χυμώδες – 

χωρίς δυσοσμία  . 

 

Σημείωση :  

o κρέας με μικρή ή /  και μέτρια ποσότητα λίπους με ομοιόμορφη κατανομή στους μυς , 

μαγειρεμένο είναι χυμώδες και γευστικό  

o αντίθετα , αυξημένη ποσότητα λίπους , δίνει στο μαγειρεμένο κρέας ελαιώδη γεύση  
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Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά,  που συμβάλλουν στη  διαμόρφωση της ποιότητας του κρέατος 

είναι επίσης  :  

• η ανάπτυξη των μυϊκών μαζών  

• η εμφάνιση  

• το χρώμα στην επιφάνεια και την διατομή  

• η γεύση 

• το άρωμα 

• το χυμώδες  

• η τρυφερότητα  

• η σύσταση   ( του κρέατος ) 

 

 

Η θρεπτική αξία αναφέρεται στην περιεκτικότητα του κρέατος σε διάφορα μακροσυστατικά ( υγρασία, 

λίπος ( κορεσμένα και ακόρεστα λιπαρά οξέα ), πρωτεΐνες,  ιδίως υψηλής βιολογικής αξίας, 

υδατάνθρακες και μικροσυστατικά (βιταμίνες, ανόργανα άλατα). 

 

Εκτός της Ασφάλειας και της Υγιεινής  και της περιεκτικότητας  θρεπτικών συστατικών ,  σημαντικά  

κριτήρια   αξιολόγησης της ποιότητας του   κρέατος  από τον καταναλωτή  αφορούν  στα  

οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, τη τρυφερότητα του κρέατος . 

 

Τα μέρη  του σφάγιου  διαφέρουν στη σύνθεση των ιστών . Ως εκ τούτου, δεν είναι όλα εξίσου 

κατάλληλα για όλους τους τρόπους  μαγειρέματος.  

 

Καθοριστικής σημασίας για τη ποιότητα είναι η περιεκτικότητα του συνδετικού ιστού.   

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

 

Η  υφή  του συνδετικού ιστού επηρεάζεται από την  ηλικία των ζώων καθώς αυξάνει ο αριθμός των 
διασταυρούμενων δεσμών , με αποτέλεσμα  το κρέας να είναι πιό σκληρό. Γενικά ισχύει ότι μύες 

πτωχοί  σε τένοντες είναι πιο τρυφεροί   από ό, τι  οι πλούσοι. 

Η τρυφερότητα του κρέατος  διαφέρει  ανάλογα με το φύλο και την ηλικία. Επίσης,  για τη 

τρυφερότητα του κρέατος σημαντικός είναι ο ρόλος του τεχνικού  παράγοντα  , όπως η   ωρίμανση  

και η  ψύξη του κρέατος μετά την σφαγή (p.m) . 
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Η περιεκτικότητα σε λίπος  
Εκτός απο το ποσοστό του συνδετικού ιστού η περιεκτικότητα σε λίπος,  επιδρά σημαντικά  στη 

τρυφερότητα του κρέατος . 

 

 

       

 

Στα  μακροσκοπικά  ορατά χαρακτηριστικά  του  κρέατος  συγκαταλέγεται  , το μαρμαρωτό  του κρέατος 

(εκόνα ), που    αντιπροσωπεύει μια ιδιαίτερα  σημαντική ιδιότητα. [23] και συνδέεται ως έννοια με το 

ενδομυϊκό  λίπος ( IMF). 

 

 
  

 

Με το ενδομυϊκό λίπος   συνδέεται,  επίσης, η   ποιότητα γεύσης , η τρυφερότητα και το χυμώδες του 

κρέατος , καθώς το λίπος λειτουργεί  ως φορέας   αρωματικών και γευστικών ουσιών, αλλά  και 

λιποδιαλυτών βιταμινών. 

Σε αντίθεση με πολύ άπαχο κρέας,  έντονο μαρμαρωτό  παραπέμπει σε  
ικανή περιεκτικότητα  ενδομυϊκού λίπους και  καθιστά  το κρέας   

τρυφερό και ζουμερό. 

 

Το βαθμό του μαρμαρωτού προσδιορίζουν η  ηλικία, το φύλο και βαθμός 

πάχυνσης των ζώων. Αξίζει δε να σημειωθεί    ότι το κρέας  νεαρών ζώων  

εμφανίζει ελαχιστότατο μαρμαρωτό.  
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Χρώμα του κρέατος  
Το χρώμα ( χρωματισμός ) του κρέατος καθορίζεται από το είδος και την ηλικία του ζώου. Γενικά σε 

νεαρά ζώα είναι φωτεινότερο ενώ σε ηλικιωμένα εμφανίζεται σκοτεινόχρωο.  

Το χοιρινό κρέας είναι ελαφρά   ερυθρό,  ενώ   το λίπος ( λιπώδης ιστός) θα πρέπει να είναι λευκό  σαν 

χιόνι.. περισσότερα στο επόμενο ..... 

 

Άρωμα του κρέατος 
Tο άρωμα του κρέατος   αναπτύσσεται ως επακόλουθο της διάρκειας ωρίμασης. (πχ.το χοιρινό κρέας  

ωριμάζει ήδη μετά από δύο ή τρεις ημέρες). περισσότερα στο επόμενο ..... 

  

 Επειδή  το pΗ είναι μεταβλητή παράμετρος , πχ.  για το χοιρινό μπούτι και τη  μπριζόλα, σε ορισμένες 

χώρες έχουν ορισθεί μακροσκοπικά  πρότυπα κρέατος- PSE,  επειδή αυτό είναι δύσκολο να 

κατηγοριοποιηθεί με βάση το τελικό pH . περισσότερα στο επόμενο .....”ε 

 

 

 

Συνεχίζεται ...... 


