Νίκος Χαριτωνίδης
Αρτέμιδος 119, Π. Φάληρο 175 62
210-9837940 info@cryologic.gr www.cryologic.gr

ΕΓΚΑΥΜΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ (FREEZING BURN)
28-2-11
Όηαλ κηα ηξνθή θαηαςύρεηαη, ηα κόξηα ηνπ λεξνύ ζρεκαηίδνπλ παγνθξπζηάιινπο.
Επεηδή ππάξρνπλ ζην πεξηβάιινλ πεξηνρέο ςπρξόηεξεο από ηε κάδα ηνπ
πξντόληνο, όπσο π.ρ. ε επηθάλεηα ηνπ ςπθηηθνύ ελαιιάθηε, ππάξρεη κηα ζπλερήο
ηάζε κεηαλάζηεπζεο κνξίσλ λεξνύ, από ηε κάδα ηνπ πξντόληνο, πξνο ηηο
ςπρξόηεξεο επηθάλεηεο. Τν λεξό απηό, επηθάζεηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ ελαιιάθηε
θαη πξννδεπηηθά απνκαθξύλεηαη από ην ςπθηηθό ζάιακν, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο
απόςπμεο (defrost) ηνπ αεξνςπθηήξα. Η απνκάθξπλζε ηνπ λεξνύ από ηε κάδα ηνπ
πξντόληνο, πξνθαιεί ην θαηλόκελν ηεο αθπδάησζεο, ην νπνίν ζπλνδεύεηαη από
αιιαγέο ζηελ εκθάληζε θαη ηε γεύζε. Επηπξόζζεηα, πηζαλόλ λα δηεηζδύζεη νμπγόλν
ζηε ζέζε ηνπ λεξνύ πνπ κεηαλάζηεπζε θαη λα πξνθαιέζεη ρξσκαηηθέο θαη
γεπζηηθέο αιιαγέο (νμείδσζε – ηάγγηζκα). Αλ ε αθπδάησζε - νμείδσζε είλαη ζε
θάπνηα ζεκεία εληνλόηεξε, δεκηνπξγνύληαη ηνπηθέο θειίδεο κε γθξη – θαηό ρξώκα
θαη «μεξή» πθή. Τέηνηα θαηλόκελα αιινίσζεο είλαη γλσζηά ζαλ «εγθαύκαηα
θαηάςπμεο».
Οη αηηίεο ησλ εγθαπκάησλ θαηάςπμεο είλαη νη εμήο :


Τν πξντόλ δελ είλαη θαηάιιεια ζπζθεπαζκέλν. Καηάιιειε λνείηαη εθείλε ε
ζπζθεπαζία, πνπ «αγθαιηάδεη» ζθηθηά ην πξντόλ θαη ην πιηθό ηεο έρεη κηθξό
ζπληειεζηή δηαπεξαηόηεηαο ζε λεξό θαη νμπγόλν. Αλ ε ζπζθεπαζία είλαη
«ραιαξή», ηόηε δεκηνπξγείηαη θελό κεηαμύ απηήο θαη ηνπ πξντόληνο. Η
ζεξκνθξαζία ηνπ θελνύ ρώξνπ είλαη θαηά πεξηόδνπο ρακειόηεξε από απηή ηνπ
πξντόληνο

(ζηε

«θαζνδηθή»

θάζε

ιεηηνπξγίαο

ηεο

ςύμεο).

Λόγσ

ηεο

ρακειόηεξεο ζεξκνθξαζίαο, ην λεξό κεηαλαζηεύεη από ηε κάδα ηνπ πξντόληνο,
πξνο ην θελό ηεο ζπζθεπαζίαο. Αλ ε ζπζθεπαζία είλαη δηαπεξαηή ζην λεξό, ην
λεξό δηαπεξλάεη θαη απηήλ θαη θαηαιήγεη ζηελ επηθάλεηα ηνπ ελαιιάθηε θαη
κέζσ ηεο απόςπμεο εθηόο ζαιάκνπ. Αλ ε ζπζθεπαζία είλαη αδηαπέξαηε, ην
λεξό επηθάζεηαη ζηελ εζσηεξηθή ηεο επηθάλεηα, ππό κνξθή παγνθξπζηάιισλ.


Τν πξντόλ παξέκεηλε ζηελ απνζήθε γηα ππεξβνιηθό δηάζηεκα. Πξέπεη λα
γλσξίδνπκε, όηη αξγά ή γξήγνξα, ην λεξό λα βξεη δηόδνπο κεηαλάζηεπζεο θαη
ζα επέιζεη αθπδάησζε. Γηα ηνύην ππάξρνπλ κέγηζηεο δηάξθεηεο απνζήθεπζεο,
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νη νπνίεο λννύληαη ππό ηδαληθέο ζπλζήθεο. Η αθπδάησζε (ςπθηηθό έγθαπκα)
είλαη ζπρλά ν πξώηνο παξάγνληαο, πνπ νδεγεί ην πξντόλ ζε θαηαλαισηηθή
απόξξηςε


Η ζεξκνθξαζίεο ηεο θαηάςπμεο ήηαλ κεγαιύηεξεο ησλ -180 C. Σε ηέηνηεο
ζεξκνθξαζίεο, εθηόο από ηελ αθπδάησζε, επηηαρύλνληαη θαη νη ελδπκαηηθέο
νμεηδώζεηο θαη κειαλώζεηο.



Η ζεξκνθξαζίεο, ήηαλ κελ θαηά κέζν όξν κηθξόηεξεο ή ίζεο κε -180 C, αιιά
έθαλαλ έληνλεο δηαθπκάλζεηο. Οη θαζνδηθέο δηαθπκάλζεηο δεκηνπξγνύλ έληνλε
δηαθνξά δπλακηθνύ ηάζεο κεηαλάζηεπζεο λεξνύ από ηα κέζα πξνο ηα έμσ
(θαηλόκελν αληιίαο).

Σεκεηώλεηαη, όηη εθόζνλ ε ζεξκνθξαζία παξακέλεη κηθξόηεξε ησλ -120 C, ην
θαηλόκελν ηνπ ςπθηηθνύ εγθαύκαηνο δελ έρεη ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα ηνπ
θαηαλαισηή

(ηξνθηθέο

αζζέλεηεο),

δεδνκέλνπ

όηη

πξαθηηθά

δελ

ππάξρεη

δξαζηεξηόηεηα κηθξνβίσλ ζηηο ζεξκνθξαζίεο απηέο. Τν πξντόλ όκσο ζεσξείηαη
αιινησκέλν, ιόγσ νπηηθώλ θαη γεπζηηθώλ θξηηεξίσλ.
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