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Αλιεύματα των ΛΘ - ΑΜΘ
Πρόκειται για :







Κέφαλους (5 είδη)
Αυγοτάραχο κέφαλου
Σσιπούρα
Λαβράκι
Καβούρια

Σα ψάρια κέφαλος, τσιπούρα και λαβράκι διακινούνται νωπά
Σο αυγοτάραχο διακινείται στη παραδοσιακή συσκευασία σε κερί,
αφού μεταποιηθούν οι γονάδες ενός είδους κέφαλου και
Σο μπλε καβούρι είναι το είδος που μπορεί να διακινηθεί μελλοντικά

Ορισμός της ποιότητας και της διατροφικής αξίας
Ποιότητα
την οικονομική επιστήμη, ως ποιότητα ορίζεται ο βαθμός της αξίας
ενός προϊόντος, δηλαδή πόσο εύκολα εμπορεύσιμο είναι το προϊόν
και σε ποια τιμή.
Ισχύουν οι κανόνες ότι:
(1) υψηλής ποιότητας προϊόν πωλείται σε υψηλή τιμή και χαμηλής
ποιότητας προϊόν πωλείται σε χαμηλή τιμή
(2) ένα προϊόν δεν μπορεί να αποκτήσει ξανά την ποιότητα που
χάθηκε
Διατροφική αξία
Ως διατροφική αξία ενός αλιεύματος ορίζεται η σύσταση και η
περιεκτικότητά του σε ορισμένες χημικές ουσίες, από τις οποίες οι
περισσότερο ενδιαφέρουσες είναι οι πρωτεΐνες, τα ω-3
πολυακόρεστα λιπαρά οξέα (ω-3 PUFA), οι βιταμίνες και τα
ιχνοστοιχεία

Χημικά ποιοτικά χαρακτηριστικά
Κοινά ψάρια (κέφαλος, τσιπούρα, λαβράκι)




Τγρασία (νερό, 70-80% κατά μέσο όρο)
Σα ψάρια των ΛΘ περιέχουν περισσότερο νερό από το κρέας των
θηλαστικών
Ανόργανα άλατα (τέφρα, 2-5 % κατά μέσο όρο)
Σα ψάρια των ΛΘ είναι πλούσια σε ανόργανα άλατα συνδυάζοντας
τις ποσότητες φωσφορικού καλίου (ψάρια γλυκού νερού) με το
ιώδιο που αφθονεί στα ψάρια των θαλασσών (120-39.000 mg/kg).
ε μεγάλη ποσότητα επίσης βρίσκεται το ασβέστιο και το
χλωριούχο νάτριο. Η πέψη των ψαριών από τον ανθρώπινο
οργανισμό γίνεται μέσα σε 2-3 ώρες για τα άπαχα ψάρια και 3-4
ώρες για τα λιπαρά. Επίσης τα σαρκοφάγα ή παμφάγα ψάρια
(λαβράκι, τσιπούρα, κέφαλος) έχουν σάρκα ανώτερης ποιότητας
από τα πλανγκτοφάγα (γαύρος, σαρδέλα)









Λίπος (3-8 % κατά μέσο όρο)
Σα ψάρια των ΛΘ είναι είναι άπαχα έως ημι-λιπαρά. Σο λίπος τους
περιέχει 50-60% ελαΐνη, πολλά τριγλυκερίδια με ω-3 πολυακόρεστα
λιπαρά οξέα και μεγάλη ποσότητα φωσφολιπιδίων
Πρωτείνες (20% κατά μέσο όρο)
Η ποιότητα των πρωτεϊνών είναι ίδια με τις πρωτεΐνες του κρέατος
των θηλαστικών. τις πρωτεΐνες των ψαριών υπάρχουν τα ίδια
αμινοξέα, τα απαραίτητα για τον ανθρώπινο οργανισμό, όπως η
λυσίνη, η ιστιδίνη, η λευκίνη, η αργινίνη και η τρυπτοφάνη
Τδατάνθρακες Σα ψάρια των ΛΘ περιέχουν ελάχιστες μόνο
ποσότητες υδατανθράκων, έτσι για να αποτελέσουν πλήρη τροφή για
τον άνθρωπο πρέπει να συνοδεύονται από λαχανικά, πατάτες ή ρύζι
Βιταμίνες Σα ψάρια είναι πλούσια σε βιταμίνες, κυρίως Α, Ρ
(βιοφλαβονοειδή), αλλά και σε βιταμίνες του συμπλέγματος Β

Καρκινοειδή (καβούρια)
Σα καβούρια έχουν μεγάλη θρεπτική αξία γιατί η χημική σύνθεση της
σάρκας τους είναι σχεδόν ίδια με τα θαλασσινά ψάρια.
 Τγρασία (80-85%), ποσοστό υψηλότερο από αυτό των ψαριών
 Ανόργανα άλατα, τέφρα (1-2%), κυρίως ασβέστιο, μαγνήσιο,
φωσφόρος και θείο
 Λίπη (1-2%), βρίσκονται σε πολύ μικρή ποσότητα και γι' αυτό η
πεπτικότητα των καβουριών είναι μεγάλη. Σο λίπος τους περιέχει
στερόλες (π.χ. χοληστερόλη)
 Πρωτεΐνες (14-23%) ποικίλουν και είναι αφθονότερες στα
μεγαλόσωμα είδη. Ποιοτικά οι πρωτεΐνες των καβουριών δεν
διαφέρουν από τις πρωτεΐνες των άλλων ζώων
 Τδατάνθρακες είναι ελάχιστοι
 Βιταμίνες, η βιταμίνη Α αφθονεί

Αυγοτάραχο Καβάλας
Σο αυγοτάραχο είναι ένα φυσικά αποξηραμένο, παραδοσιακό αλιευτικό
προϊόν, υψηλής διατροφικής αξίας, που παράγεται σε πολλές περιοχές
της Ελλάδας, κυρίως όμως στο Μεσολόγγι, τη Βιστωνίδα και την
Καβάλα. το ΙΝΑΛΕ μελετήθηκε το προϊόν των ΛΘ της Καβάλας και
ως προς την ανάδειξη της υψηλής διατροφικής του αξίας*.
Χημική σύσταση (%)
Τγρασία
Σέφρα*

22,9
6,5

Πρωτεΐνες*

40,5

Λίπος
Αλάτι

32,3
4,2

ω-3 PUFA* 37% των ολικών FA

Αυγοτάραχο Καβάλας
Μελετήθηκε επίσης τυχών βιοσυσσώρευση τοξικών βαρέων μετάλλων
όπως: χαλκός, μόλυβδος, νικέλιο, χρώμιο, κάδμιο και υδράργυρος.

Cu
Pb
Ni
Cr
Cd
Hg

3.01 ( 0.21) mg/Kg
0.78 ( 0.13)
0.63 ( 0.09)
0.11 ( 0.01)
0.05 ( 0.002)
Μη ανιχνεύσιμος

Οι παραπάνω συγκεντρώσεις βρίσκονται κάτω από τις οριακές τιμές
που έχει θεσπίσει η Ε.Ε. για αλιευτικά προϊόντα

Τποβάθμιση της ποιότητας ενός αλιεύματος
Μικροβιολογικό αίτιο
Αύξηση του πληθυσμού ειδικών μικροβίων αλλοίωσης της ποιότητας
(SSO, specific spoilage microorganisms) ιδιαίτερα στο δέρμα, στα
βράγχια και στα εντόσθια του αλιεύματος με συνέπεια τις αλλαγές
στην οσμή, γεύση και τη γενική εμφάνισή του

Ενζυματικό αίτιο
Αύξηση του αριθμού των διαφορετικών ενζύμων που βρίσκονται
φυσιολογικά στη σάρκα του αλιεύματος με συνέπεια την πτώση του
pH σάρκας, την ακαμψία αλλά και την αλλοίωση της ποιότητάς του
Μη ενζυματικό αίτιο
Οξείδωση των λιπών (τάγγιση) με συνέπεια τη δυσάρεστη για τους
καταναλωτές χαρακτηριστική οσμή και γεύση των ταγγισμένων
ελαίων

Μετρήσεις της υποβάθμισης της ποιότητας αλιεύματος
Μικροβιολογικοί δείκτες
Μη παθογόνα βακτήρια
Καταγραφή του ολικού αερόβιου πληθυσμού για τον οποίο
θεσπίστηκε (EU) και η οριακή τιμή (log CFU/g = 7)
Παθογόνα βακτήρια
 Staphylococcus aureus (παράγονται θερμοσταθερές εντεροτοξίνες
και παρουσιάζονται συμπτώματα ναυτίας, εμετού και διάρροιας)
 Salmonella spp. (ιδιαίτερα σε προϊόντα υδατοκαλλιέργειας και
λιμνοθαλασσών- παραγωγή τοξινών)
 Vibrio spp. (συνήθως από μολυσμένο υδάτινο περιβάλλον, από μη
τήρηση των κανόνων υγιεινής)
 Επίσης τα βακτήρια Clostridium botulinum, Listeria monocytogenes,
Shigella spp. και Aeromonas spp. πρέπει να ελέγχονται τακτικά

Χημικοί δείκτες





Ενώσεις του αζώτου (τριμεθυλαμίνη, ολικές πτητικές αζωτούχες
βάσεις) και βιογενείς αμίνες (ισταμίνη, καβαδερίνη,
πουτρεσκίνη, σπερμίνη και σπερμιδίνη)
Βαρέα μέταλλα (υδράργυρος, κάδμιο και μόλυβδος διαθέτουν
ιδιαίτερη τοξικότητα) π.χ. όριο ολικού υδραργύρου 1-20
μg/άτομο 75 Kg/ημέρα (USA, EU)
Χλωριωμένοι υδρογονάνθρακες (DDTs, PCBs, PBBs)
Έχει απαγορευτεί η χρήση τους στις χώρες του Δυτικού
κόσμου από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 αλλά
ανιχνεύονται ακόμη και σήμερα λόγω της χημικής
σταθερότητας των μορίων τους

Οργανοληπτικοί δείκτες
Κατάταξη των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών (γενική)
 Γενική εμφάνιση και χρώμα
 Οσμή και γεύση
 Τφή
Περαιτέρω εξετάζονται: δέρμα, οφθαλμοί, σάρκα και βράγχια
Ειδικότερα εάν πρόκειται για νωπό ή μεταποιημένο ψάρι ή μαλάκιο
ή οστρακόδερμο υπάρχουν ειδικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά
που εξετάζονται κατά περίπτωση

Σι θεωρείται απαραίτητο για τη διερεύνηση των
ποιοτικών χαρακτηριστικών και της διατροφικής
αξίας των αλιευμάτων των ΛΘ ΑΜΘ?

Σεχνογνωσία, εργαστηριακές εγκαταστάσεις
με επιστημονικά όργανα υψηλής ακρίβειας

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΙΝΑΛΕ

Χημικό εργαστήριο

Τγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC) με
ανιχνευτές:
(α) υπεριώδους UV
(β) φθορισμού (FP)
(γ) παράταξης διόδων (Diode Array)

Αέρια χρωματογραφία με ανιχνευτές ιονισμού φλόγας
(FID) και αρπαγής ηλεκτρονίων (ECD)

Ατομική απορρόφηση με ανιχνευτές φούρνου γραφίτη
(GF), φλόγας (FLAME) και υδριδίων συνεχούς ροής
(FIAS)

Μικροβιολογικό εργαστήριο

Θάλαμος κάθετης νηματικής ροής – μικροβιολογικό εργαστήριο

Επίστρωση τριβλίων στο μικροβιολογικό εργαστήριο

Εργαστήριο οργανοληπτικού ελέγχου

Έλεγχος δέρματος, οφθαλμών, σάρκας και βραγχίων

Προοπτικές αύξησης της εμπορικής αξίας των αλιευμάτων
των ΛΘ ΑΜΘ


Τπάρχοντα προϊόντα (διακίνηση και εμπορία φρέσκων)

Βελτιστοποίηση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας, εφαρμογή
χημικών, μικροβιολογικών και οργανοληπτικών ελέγχων
Αύξηση της εμπορικής διάρκειας ζωής διατήρησης των φρέσκων με
την εφαρμογή καινοτόμων, προηγμένης τεχνολογίας συσκευασιών
(π.χ. κενού, τροποποιημένης ατμόσφαιρας)



Νέα προϊόντα (με βάση την υπάρχουσα πρώτη ύλη) υψηλής
προστιθέμενης αξίας

Εφαρμογή μεθόδων μεταποίησης (π.χ. φιλετοποίηση με ακόλουθη
υγρή/ξηρή κάπνιση ή παραδοσιακή ξήρανση)
Παραγωγή προϊόντων με βάση τη βιοτεχνολογία όπως π.χ. πρωτεΐνες,
ένζυμα, φάρμακα, καλλυντικά και μάλιστα από την απορριπτόμενη
πρώτη ύλη (είναι γνωστό ότι συνήθως μετά τη φιλετοποίηση,
περίπου 40% του ψαριού απορρίπτεται – κεφάλι, εντόσθια κλπ.).
Ιδιαίτερα στο μπλε καβούρι έρευνες έδειξαν την ύπαρξη πλήθους
θαλάσσιων φυσικών βιοδραστικών ουσιών, που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ως φάρμακα (κατά του καρκίνου, της
φυματίωσης) και ως καλλυντικά

 Παράλληλες δράσεις
Ανάπτυξη τεχνογνωσίας για την καλλιέργεια μικροφυκών (π.χ.
παραγωγή βιοκαυσίμων) και μακροφυκών (π.χ. δραστικές χημικές
ουσίες, βιολογικά λιπάσματα, καλλυντικά)
Σακτικός έλεγχος (monitoring) της ποιότητας των νερών των ΛΘ
και των παράπλευρων καναλιών (τάφρων) μια και το νερό αυτό
εισρέει στις ΛΘ με συνέπεια την οικολογική υποβάθμιση του
οικοσυστήματος

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!
Ν. ταμάτης

