
πό τα μέσα της δεκαετίας του 2000 άρχισε 
να εμφανίζεται η νέα τάση του κρεοπωλείου, 
όσον αφορά το στήσιμο και την παρουσίαση 

του καταστήματος, αλλά και το περιεχόμενο των πρώ-
των υλών. Το παλαιού τύπου κρεοπωλείο, που κά-
λυπτε τις βασικές ανάγκες των καταναλωτών, δίνει 
την σκυτάλη στις μπουτίκ κρεάτων που πλέον προω-
θούν την ανάγκη πολλαπλής εξυπηρέτησης του κατα-
ναλωτή. Στο σύγχρονο κρεοπωλείο επικρατεί πλέον 
η αισθητική, η φαντασία και οι προτάσεις. H νέα 
τάση θέλει το σύγχρονο κρεοπωλείο να αποτελεί ένα 
delicatessen σημείο, όπου κυριαρχεί η υψηλή ποιό-
τητα με όλες τις προδιαγραφές υγιεινής.

Ο παλιός ξύλινος πάγκος αντικαταστάθηκε από πο-
λυτελείς βιτρίνες που παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία 
ειδών κρέατος, μαριναρισμένα είδη έτοιμα προς μα-
γείρεμα ή ψήσιμο, σε συσκευασίες και υλικά που πα-
ρέχουν  στον καταναλωτή περισσότερη ασφάλεια και 
τον βοηθούν να κερδίσει πολύτιμο χρόνο. Ψυγεία και 
θάλαμοι που ελέγχουν την ωρίμανση των κρεάτων, 
αποτελούν πλέον βασικό εξοπλισμό. Eίναι πλέον εμ-
φανής η διαφοροποίηση και η τάση για μια μεγάλη 
γκάμα από προϊόντα και υπηρεσίες (όπως η διανομή) 
υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας προσφέ-
ροντας έτσι ολοκληρωμένες λύσεις στους πελάτες. 

Παράλληλα με τα προϊόντα κρέατος ο καταναλω-
τής έχει την δυνατότητα να προμηθευτεί και άλλα 
είδη. Συσκευασμένα προϊόντα  τυροκομείων, οινοποι-
είων, αρτοσκευασμάτων, ζυμαρικών που δεν τις συ-

ναντάς στο super market, κοσμούν τα delicatessen 
κρεοπωλεία και επιδοκιμάζονται από τους καταναλω-
τές. Aυτό δίνει τη δυνατότητα σε πολλούς μικρούς το-
πικούς παράγωγους από όλη την Ελλάδα να προωθή-
σουν τα προϊόντα τους. Παράλληλα πολλά κρεοπωλεία 
προχωρούν σε προσθήκη ετοίμων ή ημι-ετοίμων φα-
γητών. Τα έτοιμα παρασκευάσματα αποτελούν εργα-
λείο marketing του κρεοπωλείου. Προϊόντα που προ-
ϋποθέτουν μια χρονοβόρα και συνθέτη διαδικασία 
προετοιμασίας, ο πελάτης μπορεί τώρα να τα μαγειρέ-
ψει γρήγορα στο σπίτι 

Οι τάσεις που επιδρούν σήμερα στη ζωή των κα-
ταναλωτών έχουν αλλάξει. Άνθρωποι όλων των ηλι-
κιών δίνουν προτεραιότητα στην υγειά και την ευεξία 
τους  με έναν  πιο ολιστικό και εξατομικευμένο τρόπο. 
Έχουν συνεχώς υψηλότερες προσδοκίες για  ποιότητα, 
ποικιλία και συναρπαστικές «καταναλωτικές εμπει-
ρίες». Εκτιμούν την ασφάλεια και την παράδοση, λόγω 
της αύξησης του στρες και της αβεβαιότητας στη ζωή 
τους και του κόσμο γύρω τους. Έχουν γνώση των κοι-
νωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων σε παγκό-
σμιο επίπεδο. Σε μια κοινωνία υπερ-συνδεδεμένη, οι 
καταναλωτές ενσωματώσουν τη χρήση πολλαπλών τε-
χνολογιών στη ζωή τους και στην αγοραστική τους συ-
μπεριφορά. Ψάχνουν τρόπους για να μεγιστοποιήσουν 
τους  περιορισμένους προσωπικούς τους πόρους. Οι 
προσδοκίες των καταναλωτών για τα προϊόντα συνοψί-
ζονται στον παρατεταμένο χρόνο ζωής, την περισσό-
τερη φρεσκάδα τη μέγιστη ασφάλεια. Επίσης προτι-

ΑΦΙΕΡΏΜΑ | Η ΕΙΚΌΝΑ ΤΌΥ ΚΡΕΌΠΩΛΕΙΌΥ

86 | MEATPLACE

Α

Ο ρόλος της συσκευασίας
στο σύγχρονο κρεοπωλείο

Άρθρο τoυ: 
Στέφανου Τσαλαπάτη 
Χημικός Μηχανικός, Ιδρυτής 
της εταιρίας  NOVEL PACK E.E., 
εξουσιοδοτημένος agent της 
SEALED AIR για λύσεις
CRYOVAC



ΑΦΙΕΡΏΜΑ | Η ΕΙΚΌΝΑ ΤΌΥ ΚΡΕΌΠΩΛΕΙΌΥ

μούν μια βιώσιμη συσκευασία (μείωση πλαστικού, ευ-
κολία για ανακύκλωση) και την ευκολία στη χρήση (εύ-
κολο άνοιγμα, μαγείρεμα).

Οι «οδηγοί» τώρα, για τη βιομηχανία κρέατος είναι 
πολλοί:
• Η ασφάλεια τροφίμων
• Η ιχνηλασιμότητα
• Η βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας
• Η αύξηση της διάρκειας ζωής του προϊόντος
• Η σύνθεση και τοποθέτηση του (εμπορευσιμότητα)
• Η βιωσιμότητα

Τα προϊόντα προστιθέμενης αξίας αυξάνονται προ-
σφέροντας μεγιστοποίηση στις πωλήσεις. Μια άλλη 
σημαντική παράμετρος ιδιαίτερα τη σημερινή εποχή 
είναι και ο δείκτης αποβλήτων τροφίμων. Σημαντικές 
ποσότητες παραγόμενων τροφίμων δεν καταναλώνο-
νται και τελικά απορρίπτονται συμβάλλοντας κατά 20 
% στις εκπομπές αέριων του θερμοκηπίου. Σημειώ-
νουμε ότι στην Ευρώπη η χώρα μας είναι ο πρωταθλη-
τής στην απόρριψη τροφίμων με μέσο όρο 130 kg ανά 
κάτοικο ανά έτος. Αυτός είναι ένας επιπλέον σοβα-
ρός λόγος για τον οποίο η συσκευασία παίζει πρωτεύ-
οντα λόγο. Υπάρχουν δυο γενικές κατευθύνσεις σε ότι 
αφορά τη συσκευασία:

1) Υπό κενό
2) Σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα (ΜΑP)
Οι συρρικνούμενες σακουλές κενού μέσα στις 

οποίες συσκευάζεται το κρέας έχουν μεγάλη αντοχή 
στη μηχανική καταπόνηση (κρέας με κόκαλα ή χωρίς 
κόκαλα) και  υψηλό φράγμα στο οξυγόνο. Προσφέρουν 
μια απόλυτα στεγανή και ασφαλή συσκευασία. Με τη 
χρήση τους, αποφεύγεται η διασταυρούμενη μόλυνση 
από υγρά και έτσι επεκτείνεται ο χρόνος ζωής αλλά 
και η ποιότητα του κρέατος. Σχηματίζει δεύτερο δέρμα 
στο προϊόν χωρίς υπερβολικό πλαστικό γύρω από 
αυτό. Το κρέας ωριμάζει καλύτερα και διατηρεί όλους 
τους χυμούς του. Αποφεύγεται ο αποχρωματισμός και 
υπάρχει δυνατότητα για εύκολο άνοιγμα. Είναι πιο λε-
πτές και ελαφρύτερες από αντίστοιχες συσκευασίες 
θερμοδιαμορφωσης ή απλές σακούλες κενού.

Eνα σύστημα συσκευασίας κενού που προσφέρει 
παρατεταμένο χρόνο ζωής είναι η τεχνολογία «skin». 
Ο αέρας εξάγεται από το πακέτο για τη διατήρηση του 
κρέατος  από μικροβιολογικές  και βακτηριολογικές 
επιδράσεις. Δεν χρειάζεται να προσθέσετε ένα ουδέ-
τερο αέριο μέσα στο πακέτο (μικρότερος όγκος), το 
κενό θα μπλοκάρει κάθε μικροβιολογική ανάπτυξη. 
Η τεχνολογία skin βελτιώνει την  ποιότητας του κρέα-
τος μέσω της συνεχούς ωρίμανσης των πρωτεϊνών και 
εμποδίζει τυχόν εκκρίματα στο πακέτο. Προσφέρει την 
ευκαιρία για κατακόρυφη τοποθέτηση  του προϊόντος 
στο ράφι. H εμφάνιση του πακέτου παραμένει ίδια από 
την πρώτη μέρα μέχρι το τέλος. Μεγιστοποιείται η αξι-

οποίηση του χώρου στο ράφι (μικρότερες σε όγκο συ-
σκευασίες) και το προϊόν είναι ο «ήρωας».

Σε ότι αφορά την τροποποιημένη ατμόσφαιρα σε 
αυτή συνήθως χρησιμοποιούνται κάθε είδους πλαστι-
κοί περιέκτες (PP, PET) αλλά πλέον κερδίζουν έδαφος 
και οι χάρτινοι περιέκτες με κατάλληλη επίστρωση:

1) Στην εφαρμογή «tray sealing» έχουμε  συγκόλ-
ληση περιμετρικά στο χείλος του περιέκτη με φιλμ 
νέας τεχνολογίας, με εξαιρετική διαφάνεια για να φαί-
νεται το προϊόν, υψηλή μηχανική αντοχή και ευκολία 
στο άνοιγμα. Είναι κατάλληλα για θερμοσυγκόληση με 
οποιοδήποτε τύπο περιέκτη

2) Στην εφαρμογή «form fill seal» έχουμε τη χρήση 
συρρικνωμένου λεπτού φιλμ υψηλού φραγμού σε οξυ-
γόνο, antifog που περιβάλει εξωτερικά το προϊόν (με 
περιέκτη ή χωρίς) προσφέροντας μια ερμητικά κλειστή 
συσκευασία. Είναι ένα εξαιρετικά ευέλικτο σύστημα, 
αφού μπορεί να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα διαφορετικά 
μεγέθη, αλλά και είδη περιεκτων χωρίς την χρήση κα-
λουπιών

Τέλος, οι ψηνόμενες συσκευασίες (σακούλες, φιλμ) 
ανοίγουν έναν ολόκληρο κόσμο από νόστιμες νέες επι-
λογές προϊόντων, που πηγαίνουν κατ’ ευθείαν στον 
φούρνο με τη συσκευασία τους, για ένα απλούστερο, 
ασφαλέστερο μαγείρεμα με μικρή προετοιμασία. Είναι 
ιδανικές για μαριναρισμένα κρέατα (ψήσιμο) και κάθε 
είδους έτοιμα φαγητά (αναθέρμανση). Η συγκεκρι-
μένη συσκευασία είναι κατάλληλη για χρήση σε φούρ-
νους αερίου ή ηλεκτρικού, συμβατικούς, μικροκυμά-
των, ατμού, καθώς και τα λουτρά νερού. Είναι βαρέως 
τύπου και ανθεκτικές στην καταπόνηση, ενώ το προϊόν 
διατηρεί τα υγρά του και δεν ξεραίνεται.

Προσφέρουν αποτελεσματικότητα στην εργασία, 
τόσο με τη μείωση του χρόνου προετοιμασίας τους, 
όσο και του καθαρισμού. Αυξάνουν την ασφάλεια των 
τροφίμων μέσω της εξάλειψης της διασταυρούμενης 
μόλυνσης, ενώ μετά τη χρήση τους δεν απαιτείται κα-
θάρισμα του φούρνου. 


