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Σπληήξεζε ηξνθίκσλ 
ρσξίο 

ρεκηθά πξόζζεηα  



Εηζαγσγή 

   Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : 
 

   α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο 
ζηα  ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα - πθή) θαη 
ηε ζξεπηηθή αμία ησλ ηξνθίκσλ. 
β) λα κεηώζνπλ ηνλ πνιιαπιαζηαζκό ησλ 
κηθξννξγαληζκώλ πνπ βξίζθνληαη ζηα ηξόθηκα.  
γ) λα αδξαλνπνηήζνπλ ηα έλδπκα, πνπ δηαζπνύλ 
ηηο πξσηεΐλεο, ηα ιίπε θαη ηνπο πδαηάλζξαθεο 
ησλ ηξνθίκσλ. 



 
 
 
 
 
 

Σπληήξεζε ζε αιάηη 
 

    Φξεζηκνπνηείηαη εδώ θαη ρηιηάδεο ρξόληα πνπ κπνξεί λα 
εθαξκνζζεί κόλε ηεο ή θαη ζε ζπλδπαζκό κε άιιεο  
κεζόδνπο.   

    Πξνζηίζεηαη αιάηη ζε πνζνζηό 10% - 20% επί ηνπ 
βάξνπο ηνπ ηξνθίκνπ πξνο ζπληήξεζε. Εθαξκόδεηαη 
θπξίσο ζε αιιαληηθά, ςάξηα θαη θάπνηα ιαραληθά.  

    Βαζίδεηαη ζηελ θαηαζηξνθή ησλ κηθξννξγαληζκώλ εμ 
αηηίαο ηνπ αιαηηνύ. 

    Τν αιάηηζκα κπνξεί λα γίλεη κε δύν ηξόπνπο: 

    1) Με πξνζζήθε αιαηηνύ, όπσο γίλεηαη κε ηα ςάξηα   
(ξέγθεο, βαθαιάνη, ζαξδέιεο). 

    2)  Με βύζηζε ηνπ ηξνθίκνπ ζε άικε (ζαιακνύξα ), 
όπσο γίλεηαη κε ηηο ειηέο,  ηα θιεκαηόθπιια, θ.ά.  

 





  





Παζηεξίσζε 
 

 Υπάξρεη ε αξγή θαη ε γξήγνξε παζηεξίσζε. 

 Σηελ αξγή, ρξεζηκνπνηνύληαη ζεξκνθξαζίεο 

κεηαμύ +60ν έσο + 65ν C γηα 20 έσο 30 ιεπηά. 

 Σηε γξήγνξε, ρξεζηκνπνηνύληαη ζεξκνθξαζίεο 

κεηαμύ +70ν έσο +85ν C γηα 3 έσο 5 ιεπηά.  

Με ηε κέζνδν απηή κπνξνύλ λα δηαηεξεζνύλ γηα 

αξθεηό δηάζηεκα ηα ηξόθηκα.  

Φαξαθηεξηζηηθή, είλαη ε παζηεξίσζε ζην γάια. 

 





  



Απνζηείξσζε 
 

    Πνιιέο από ηηο θνλζέξβεο πνπ παξαζθεπάδνπκε 
ζην ζπίηη καο βαζίδνληαη ζε απηήλ ηε κέζνδν.    

   Βαζίδεηαη ζηελ μερσξηζηή απνζηείξσζε 
πξντόληνο θαη πεξηέθηε. Η ζεξκνθξαζία ηεο 
απνζηείξσζεο κπνξεί λα θηάζεη θαη ηνπο 150ν C.  

    Αθνινπζεί ςύμε ηνπ ηξνθίκνπ, γέκηζκα ησλ 
πεξηεθηώλ θαη θιείζηκν, ππό ζπλζήθεο αζεςίαο. 

 









Σπληήξεζε ζε θελό αέξνο 
 

    Με απηή ηε κέζνδν αθαηξείηαη ην νμπγόλν από 
ηηο ζπζθεπαζίεο θαη δεκηνπξγνύληαη ζπλζήθεο 
αθαηάιιειεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 
κηθξννξγαληζκώλ.  

    Φξεζηκνπνηείηαη από ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ 
ζε κεγάιε γθάκα πξντόλησλ. 

 









Σπληήξεζε κε θαπληζκό 
 

    Γίλεηαη έθζεζε ησλ ηξνθίκσλ ζε θαπλό πνπ 
πξνέξρεηαη από ηελ αηειή θαύζε μύισλ ή θαη 
αξσκαηηθώλ ζάκλσλ, π.ρ. θαζθνκειηά.  

   Βαζίδεηαη ζε θάπνηεο νπζίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην 
θαπλό ηεο θαύζεο ζπγθεθξηκέλσλ μύισλ. Οη νπζίεο 
απηέο είλαη θπζηθά ζπληεξεηηθά ησλ ηξνθίκσλ πνπ 
έρνπλ  αληηβαθηεξηαθή δξάζε.  

    Σπλήζσο, ζπλνδεύεηαη κε απνμήξαλζε θαη πάζησκα 
κε αιάηη. Εθαξκόδεηαη γηα ηε ζπληήξεζε ςαξηώλ, 
θξέαηνο ή πξντόλησλ θξέαηνο (π.ρ. ινπθάληθα), ζηα 
νπνία δίλεη ηδηαίηεξν άξσκα θαη γεύζε . 

 







Σπληήξεζε ζε δάραξε 
 

    Μέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε 
ζπληήξεζε θξνύησλ (θπξίσο καξκειάδεο θαη 
γιπθά θνπηαιηνύ). Βαζίδεηαη ζηηο κεγάιεο 
ζπγθεληξώζεηο ηεο ζαθραξόδεο (κπνξεί λα 
θζάζεη κέρξη 50% - 60% επί ηνπ βάξνπο).  

    Η πςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε δάραξε εκπνδίδεη 
ηελ αλάπηπμε ησλ κηθξνβίσλ θαη ηελ αιινίσζε 
ηνπ ηξνθίκνπ, απμάλνληαο ηελ σζκσηηθή 
πίεζε. 

    Έηζη, ηα ηξόθηκα δηαξθνύλ πεξηζζόηεξν. 

 









Σπληήξεζε ζε ιάδη ή δσηθό   ιίπνο 
 

    Παιηά κέζνδνο, βάζεη ηεο νπνίαο ηα ηξόθηκα 
θαιύπηνληαη από ην ιάδη.  

    Με ηνλ ηξόπν απηό δελ έξρνληαη ζε επαθή κε ην 
νμπγόλν ηεο αηκόζθαηξαο θαη εκπνδίδεηαη έηζη 
ε αλάπηπμε ησλ κηθξννξγαληζκώλ.  

    Φξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηε ζπληήξεζε 
ιαραληθώλ, ηπξηώλ αιιά θαη γηα θξέαο ή ςάξη. 

 







 

Σπληήξεζε κε μίδη θαη όμηλα δηαιύκαηα  
 

    Παιηά κέζνδνο, όπνπ ηα ηξόθηκα θαιύπηνληαη κε 
μίδη. 

    Σπρλά ρξεζηκνπνηείηαη θαη αιάηη. 

    Οη  ρακειέο ηηκέο pΗ  εμαζθαιίδνπλ έλα 
πεξηβάιινλ αθηιόμελν γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο 
κηθξννξγαληζκνύο. Έηζη, επηηπγράλεηαη ε 
ζπληήξεζε ησλ ηξνθίκσλ, όρη όκσο γηα κεγάιν 
ρξνληθό δηάζηεκα.  

    Φξεζηκνπνηείηαη γηα ιαραληθά θαη γηα ςάξηα. 

 







Σπληήξεζε κε ςύμε θαη θαηάςπμε 

  Η ζπληήξεζε ησλ ηξνθίκσλ ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο 
εθαξκόδεηαη από ηα αξραία ρξόληα.  

   
   Με ηελ ςύμε θαη  ηελ θαηάςπμε ηνπ ηξνθίκνπ, 

επηηπγράλεηαη: 
  1) Η δεκηνπξγία δπζκελώλ ζπλζεθώλ θαη επνκέλσο ε 

επηβξάδπλζε ηεο δξάζεο ησλ κηθξννξγαληζκώλ θαη ησλ 
ελδύκσλ. 

  2) Η επηβξάδπλζε ησλ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ ππνβάζκηζεο  
    ησλ ηξνθίκσλ . 
    
    Με ηνλ ηξόπν απηό ηα ηξόθηκα δηαηεξνύλ γηα κεγαιύηεξν 

ρξνληθό δηάζηεκα ηε θξεζθάδα ηνπο θαη παξακέλνπλ 
δηαζέζηκα ζηελ αγνξά πεξηζζόηεξν. 
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