
 
 

Case study ( περίπτωςη μελζτησ ) :  Γφροσ    

Η   ςυηιτθςθ περιςτράφθκε βαςικά ςτο κζμα :  

Γφροσ και  χρήςη φωςφορικών αλάτων   

Είναι γνωςτό ότι ςτα παραςκευάςματα κρζατοσ – εν προκειμζνω Γφροσ - ( Κωδ. Τροφίμων και 

Ποτϊν , άρκρα 89-91 ) ςε ςυνδυαςμό με τον Καν. ΕΕ 1333/2006 , παράτθμα ΙΙ περί προςκζτων 

υλϊν και των όρων χριςθσ τουσ , δεν επιτρζπεται θ χριςθ φωςφορικϊν αλάτων . 

Η απαγόρευςθ αυτι δθμιουργεί αντικειμενικά τεχνολογικό πρόβλθμα ςτο “ ςτιςιμο “ του Γφρου 

και ςτα μετζπειτα ποιοτικά χαρακτθριςτικά του  ( πχ. μειωμζνθ ςυγκράτθςθ νεροφ (ΙΣΥ )  ), 

κατάρευςθ μάηασ , ευρυπτότθτα κλπ ).  

Γενικά θ απουςία φωςφορικϊν αλάτων  κατα τθ μάλαξθ ι τον βελονιςμό των τεμαχίων κρζατοσ 

που χρθςιμοποιοφνται  αφαιρεί ουςιαςτικά τεχνικά οφζλθ που ςυνδζονται με τθν χριςθ τουσ . 

Ωςτόςο , τον περιοριμό αυτό ζχει προβλζψει και θ περιγραφι του προϊόντοσ ςτα νεα- 

ανακεωρθμζνα άρκρα του ΚΤΠ  ( Γφροσ ). 

Η χριςθ βοθκθτικϊν υλϊν για να εξυπθρετθκοφν τεχνολογικζσ  ανάγκεσ περιορίηονται μόνο ςτο 

άμυλο – τισ πρωτεϊνεσ – τισ ίνεσ  

Ο παραςκευαςτισ  Γφρου κα πρζπει, λοιπόν,  να αναηθτιςει  ςτα πλαίςια αυτϊν των 

περιοριςμϊν τθν βζλτιςτθ λφςθ με τα  εργαλεία που προςφζρει θ νομοκεςία , γεγονόσ που 

μπορεί να είνα μια απλι άςκθςθ εωσ και δφςκολθ , κακϊσ ςυνδζεται με παραμζτρουσ που 

ζχουν ςχζςθ μεταξφ άλλων με :  

 το είδοσ και τθν ποιότθτα του χρθςιμοποιουμενου κρζατοσ  (πχ  το επίπεδο λίπουσ  τθσ 

πανςζτασ, των trimmings  , θ μορφι και το μζγεκοσ των τεμαχίων του κρζατοσ , οι 

ςυνκικεσ μάλαξθσ κλπ.  )  

 τθν  επιδιωκόμενθ ποςότθτα  αποροφοφμενου νεροφ   κ.α 

Ένα ποιοτικά  ικανοποιθτικό “ςτιςιμο “ του γφρου , εξαρτάται και απο μια ςειρά απο  άλλουσ 

παράγοντεσ.  

Υπάρχουν άλλεσ εναλλακτικζσ λφςεισ , που ςυνδζοντα με τθν χριςθ ενηφμων , που όμωσ θ 

νομιμότθτα χριςθσ τουσ είναι αμφιςβθτοφμενθ προσ το παρόν. Αν,  ωςτόςο,  αποςαφθνιςτεί το 

νομικό κακεςτϊσ ,  που διζπει πχ τθν m-τρανςγλουταμινάςθ , τότε το κζμα γίνεται πιό απλό .  

Συνεπϊσ , αν κελιςει κάποιοσ να  υποκαταςτιςει  τα φωςφορικά και να μθ χρθςμοποιιςει 

τρανςγλουτςμινάςθ , οι δυνατότθτεσ περιορίηονται ςτα προβλεπόμενα από τον ΚΤΠ , με 

αποτελζςματα  κα καλφπτεται  εν μζρει  θ  μθ χριςθ  φωςφορικϊν.  

 Λφςεισ,  όπωσ : 



 
 Χριςθ “sophisticated”  φωςφορικϊν  είναι κι αυτό ζνα κζμα , μη ανεκτό 

 Χριςθ  φωςφορικϊν με ζμμεςο τρόπο ( μαρινάτεσ ) , δεν είναι νόμιμη  ςφμφωνα με τθν 

κείμενθ νομοκεςία.  

 

Συνεπϊσ  για   άρςθ του εν λόγω ποιοτικοφ   προβιματοσ-Γφρου    , κα πρζπει να διερευνθκοφν  

μια ςειρά απο παραμζτρουσ για να δει κανείσ  αν το πρόβλθμα βρίςκεται  ςτθ μθ χριςθ 

φωςφορικϊν  ι ςε άλλουσ ι και ςε άλλουσ λόγουσ.  

Όπωσ γίνεται αντιλθπτό κα πρζπει να μελετθκεί ςυςτθματικά το κζμα πριν προχωριςει κανείσ ςτθ 

χριςθ τθσ μιασ ι τθσ άλλθσ ςυνδετικισ φλθσ ι ςυδυαςμοφ αυτϊν.  

 

Συμπεραςματικά :  Για μια ενδεχόμενθ ςυνεργαςία ςτο κζμα του “Γφρου”   

 Θα πρζπει ερευνθκοφν οι παραπάνω παράμετροι  

 Να εντοπιςτοφν παράγοντεσ που οδθγοφν ςτο ποιοτικό πρόβλθμα του γφρου  

 Με βάςθ τισ διαπιςτϊςεισ , να δοκιμαςτοφν εναλλακτικζσ λφςεισ που κα μποροφςαν να 

ςυμβάλλουν  ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του προϊόντοσ.  

Βαςικι προχπόκεςθ είναι:  

 να περιγραφοφν / εντοπιςτοφν τα ςτοιχεία που  κα πρεπει να διορκωκοφν και   

 να περιγραφεί  θ όλθ διαδικαςία όπωσ αυτι εφαρμόηεται ςιμερα για τθν παραγωγι του 

γφρου ( ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ςυνταγισ και των χρθςιμοποιοφμενων ςυςτατικϊν   )  

 με βάςθ τθν καταγραφι των πραγματικϊν δεδομζνων να επιχειρθκεί θ εφαρμογι ςειράσ 

εναλλακτικϊν παρεμβάςεων .  

 

Τρόποσ ςυνεργαςίασ – Αμοιβζσ :   

Συνεργαςία ςυμφωνα με την παραπάνω περιγραφή. 

Αμοιβζσ :  προχπολογιςμόσ χρόνου απαςχόληςησ , ςφμφωνα με το πρόγραμμα που θα 

ςυνταχθεί.  ( 100, - € /ώρα ςυν 23 % ΦΠΑ )  ή  

Αμοιβή 1500 €  και bonus 1500 € , εάν επιτευχθεί η βελτίωςη του προϊόντοσ  ( ςυγκεκριμζνα 

επιθυμητά χαρακτηριςτικά του προϊόντοσ ).  

παραμζνω ςτη διάθεςή ςου  

Βαςίλησ Τςουκαλάσ ( δρ. Χημικόσ )  


