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Στόχος του έργου HIPEFO
Στόχος της βιομηχανίας τροφίμων είναι η
παραγωγή ασφαλών, ποιοτικών και υγιεινών
τροφίμων με αυξημένη διάρκεια ζωής με
ταυτόχρονη αύξηση της παραγωγικότητας μέσω
της αύξησης της απόδοσης σε τελικά προϊόντα.
Η εφαρμογή νέων-καινοτόμων τεχνολογιών
επεξεργασίας σε αντικατάσταση της συμβατικής

•Υπερυψηλή πίεση (ΥΠ)
Η ΥΠ είναι η τεχνολογία που έχει βρει τις
περισσότερες εφαρμογές σαν τεχνική
αντικατάστασης της συμβατικής θερμικής
επεξεργασίας για την αύξηση του χρόνου ζωής των
τροφίμων ελέγχοντας ταυτόχρονα τόσο την
ασφάλεια όσο και την ποιότητα των τελικών
προϊόντων. Η ΥΠ εφαρμόζεται και σε ήδη
συσκευασμένα τρόφιμα αποφεύγοντας την

• Παλλόμενα Ηλεκτρικά Πεδία (ΠΗΠ)
Η τεχνολογία των ΠΗΠ στηρίζεται στην εφαρμογή
μικρών παλμών ηλεκτρικού πεδίου εντάσεως από
10 έως 80 kV/cm διάρκειας από μsec έως msec, με
ελάχιστες θερμικές επιπτώσεις στο προϊόν. Το
τρόφιμο διέρχεται μεταξύ δύο αντίθετα
φορτισμένων ηλεκτρικών πλακών, με αποτέλεσμα
να δημιουργείται ηλεκτρική εκκένωση που
συμβάλλει στη συντήρησή του με απενεργοποίηση

Νέες τεχνολογίες

επεξεργασίας σε αντικατάσταση της συμβατικής
θερμικής επεξεργασίας αποσκοπεί στην παραγωγή
πρώτων υλών ή/και τελικών προϊόντων με
διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά ποιότητας και
στην αύξηση της απόδοσης.

Το ερευνητικό έργο HIPEFO αποσκοπεί στη μελέτη
νέων μη θερμικών τεχνολογιών για τον εντοπισμό
των βέλτιστων συνθηκών επεξεργασίας για την
παραγωγή ποιοτικών προϊόντων από
φρούτα/λαχανικά.

συσκευασμένα τρόφιμα αποφεύγοντας την
επιμόλυνση κατά τη συσκευασία, ενώ η χρήση
χαμηλών θερμοκρασιών συμβάλλει στη διατήρηση
των οργανοληπτικών, ποιοτικών και διατροφικών
χαρακτηριστικών.

συμβάλλει στη συντήρησή του με απενεργοποίηση
των αλλοιογόνων παραγόντων. Εκτός από την
αντικατάσταση της συμβατικής θερμικής
επεξεργασίας (παστερίωσης) τα ΠΗΠ μπορούν να
συμβάλλουν και στην αύξηση της απόδοσης κατά
τη χυμοποίηση φρούτων ή λαχανικών.

Εργαστηριακή διάταξη των ΠΗΠ που
Απώτερος σκοπός είναι η διερεύνηση της
ενσωμάτωσης των συγκεκριμένων νέων
τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία των
επιλεχθέντων τροφίμων δίνοντας έμφαση στο
σχεδιασμό και έλεγχο των διεργασιών ώστε να
επιτυγχάνεται αύξηση της παραγωγικότητας και
διατήρηση ή/και βελτίωση της ποιότητας των
τελικών προϊόντων.

Σύστημα ΥΠ Food Pressure Unit FPU 1,01 της ResatoInternational BV (Roden, Holland) πουχρησιμοποιήθηκε για την έρευνα στο έργο HIPEFO.

• Οζονισμός (ΟΖ)
Η τεχνολογία του ΟΖ μπορεί να χρησιμοποιηθεί
επικουρικά ΥΠ και ΠΗΠ για την εξυγίανση των
φρέσκων πρώτων υλών πριν την επεξεργασία τους
(χυμοποίηση). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί
κατά την εφαρμογή του ώστε να αποφευχθεί η
οξείδωση των βιταμινών των προϊόντων και των
χαρακτηριστικών εκείνων που προσδίδουν το
άρωμα και τη γεύση του.

Εργαστηριακή διάταξη των ΠΗΠ πουχρησιμοποιήθηκε για την έρευνα στο έργο HIPEFO


