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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
H ΠΑΡΆΔΟΣΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΉΣ ΚΟΠΉΣ
Ο κλάδος του γαλλικού μοσχαρίσιου κρέατος
χαρακτηρίζεται αναμφισβήτητα από τον τρόπο με
τον οποίο προσεγγίζει την κοπή και αξιοποίηση
της πρώτης ύλης: ακολουθώντας εξειδικευμένες
τεχνικές και προδιαγραφές που επεξεργάζονται
με «ανατομικό» τρόπο την κοπή του ζώου.
Χάρη σε αυτή την μοναδική προσέγγιση, η
Γαλλία αξιοποιεί στο μέγιστο τις δυνατότητες
των μυών ενός σφάγιου, ιδιαίτερα σε θέματα
τρυφερότητας, αυξάνοντας έτσι κομμάτια με
προσανατολισμό το εύχρηστο και γρήγορο
ψήσιμο.
Η ανατομική προσέγγιση στην κοπή επικυρώθηκε
από το γαλλικό νόμο, με το διάταγμα της 18ns
Μαρτίου 1993 σε ό,τι αφορά στην τιμολόγηση
του κρέατος και των αλλαντικών. Το διάταγμα
αυτό ορίζει ξεκάθαρα τις υποχρεώσεις του
εμπλεκόμενου στην πώληση κρέατος σε ό,τι
αφορά στο μαγειρικό προορισμό του κρέατος
που πωλείται, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η
απόλυτη διαφάνεια των συναλλαγών. Πρακτικά
το πλαίσιο αυτό αφορά κυρίως τους μύες με
πολλαπλές μαγειρικές χρήσεις δεδομένης της
ανομοιογενούς τρυφερότητας τους.
Το διάταγμα της 18ης Μαρτίου τροποποιήθηκε
με την απόφαση της 10ης Ιουλίου του 2014.
Στόχος αυτής: να απλοποιήσει την πληροφορία
που αφορά στα ονόματα των κομματιών που
πωλούνται συσκευασμένα, ιδιαίτερα σε ό,τι
αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους.

Η νέα απόφαση δίνει τη δυνατότητα
ομαδοποίησης ορισμένων κομματιών κρέατος
με μία κοινή ονομασία (π.χ. Steak, rôti),
αντικαθιστώντας τις μεμονωμένες ονομασίες
κομματιών λιγότερο γνωστών (π.χ. tende
de tranche, jumeau), απλοποιώντας τα
με πιο καθαρό τρόπο για τη διευκόλυνση
του καταναλωτή. Αυτή η πιο γενικευμένη
ονοματολογία συνοδεύεται από τον βαθμό
ποιότητας του κάθε κομματιού. Σε κάθε
κατηγορία αντιστοιχούν 3 ποιοτικές κατατάξεις
με τη μορφή αστέρων, με τα τρία αστέρια να
χαρακτηρίζουν το μέγιστο βαθμό ποιότητας
και το ένα τη χαμηλότερη. Η σχετική απόφαση
βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.legifrance.gouv.fr
Με βάση το παραπάνω πλαίσιο, οι χώρες της Ε.Ε
και εμπορικοί εταίροι της Γαλλίας επιθυμούν να
μοιραστούν τη γαλλική τεχνογνωσία.
Η INTERBEV, ανταποκρίνεται στα αιτήματα
τους με επιμορφωτικές δράσεις και σεμινάρια
με τη συμμετοχή γάλλων ειδικών – εκπαιδευτών
κρεοπωλών & κρεοτεχνών – με στόχο τη
μεταλαμπάδευση της τεχνογνωσίας.
Στο έντυπο αυτό θα βρείτε πληροφορίες για
τη γαλλική κτηνοτροφία και παραγωγή κρέατος
καθώς και πρακτικές καρτέλες με στοιχεία για
την ιχνηλασιμότητα, συμβουλές συντήρησης
και προετοιμασίας κρέατος, τα διαφορετικά
στάδια της κοπής αλλά και πληροφορίες για τις
οργανοληπτικές ιδιότητες του κρέατος.
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1 | Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

Οι 5 κατηγορίες ζώων που παράγουν κρέας προέρχονται από 21 φυλές βοοειδών που χωρίζονται
με τη σειρά τους σε 3 μεγάλες κατηγορίες.

Α. Κατηγορίες βοοειδών
Το γαλλικό βόειο κρέας προέρχεται από 5 κατηγορίες ζώων:
Δαμάλα: βοοειδές, γένους θηλυκού, το οποίο δεν έχει γεννήσει. Η δαμάλα είναι νεαρό
βοοειδές, μέγιστης ηλικίας 42 μηνών.
Αγελάδα: βοοειδές, γένους θηλυκού, που έχει γεννήσει. Σε γενικές γραμμές τα ζώα αυτά
προορίζονται για την παραγωγή κρέατος εφόσον έχει ολοκληρωθεί η αναπαραγωγική
τους φάση – μεταξύ 5 και 10 ετών. Εντούτοις. σε κάποιες περιπτώσεις οι αγελάδες
σφάζονται πιο αργά, μεταξύ 13 και 15 ετών.
Νεαρό βόειο: αρσενικό μη ευνουχισμένο ζώο, μέγιστης ηλικίας 24 μηνών. Η μέση ηλικία
σφαγής για αυτή την κατηγορία κυμαίνεται μεταξύ 18 και 20 μήνες.
Ταυρίδιο: αρσενικό βόειο, μη ευνουχισμένο, ηλικίας μεγαλύτερο των 24 μηνών.
Βόδι: αρσενικό ευνουχισμένο βοοειδές. Σε γενικές γραμμές, η σφαγή πραγματοποιείται
μέσο όρο στην ηλικία των 30-36 μηνών.
Στον κοινό λόγο, το κρέας όλων των παραπάνω ζώων χαρακτηρίζεται ως «βόειο».
Αυτή είναι ωστόσο μια λανθασμένη πρακτική που έχει επικρατήσει για λόγους ευκολίας. Με
στόχο τη μέγιστη διαφάνεια, ο κλάδος του Γαλλικού Κρέατος έχει ξεκινήσει να επιβάλλει
σταδιακά την ορθή ονοματολογία μέσα από διαδικασίες ιχνηλασιμότητας που επιβλήθηκαν
ως αποτέλεσμα των διατροφικών κρίσεων που αντιμετώπισε ο κλάδος.

Κρεοπαραγωγικές ή θηλάζουσες φυλές: πρόκειται για τις φυλές που έχουν επιλεγεί για την
απόδοσή τους στην παραγωγή κρέατος (μυϊκή ανάπτυξη, μέση καθημερινή αύξηση βάρους,
ποσοστό κομματιών ταχείας ψήσεως...), ενώ η γαλακτοπαραγωγός τους ικανότητα προορίζεται
μόνον για το θηλασμό των μικρών τους, κατά τους πρώτους μήνες της ζωής τους. Αν και οι
κρεοπαραγωγικές φυλές είναι πολλές, οι ευρύτερα γνωστότερες είναι η Charolaise (21 %*), η
Limousine (13%* του συνολικού κοπαδιού αγελάδων) και η Blonde d’Aquitaine (8%*).
Μία υποκατηγορία των κρεατοπαραγωγικών ή θηλάζουσων φυλών συνθέτουν οι rustique
φυλές, οι οποίες αρχικά επελέγησαν μεν για την απόδοσή τους σε ό,τι αφορά την αγροτική
εργασία ή την παραγωγή γάλακτος σε απαιτητικό περιβάλλον (υψόμετρο, κρύο...), δίνουν
ωστόσο επίσης τη δυνατότητα παραγωγής κρέατος σε περιβάλλοντα που στερούνται
φυσικούς πόρους. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλουν στη διατήρηση του φυσικού
περιβάλλοντος και στην ισορροπία αλλά και τη διαχείριση των εθνικών εδάφων. Σε αυτές τις
φυλές ανήκει η Salers (6%*), η Aubrac (2%*), κ.α.
Μικτές φυλές: διαθέτουν σημαντική γαλακτοπαραγωγό ικανότητα, ελάχιστα χαμηλότερη
από αυτή των εξειδικευμένων γαλακτοπαραγωγικών φυλών. Μετά την ολοκλήρωση της
γαλακτοπαραγωγικής φάσης, χρησιμοποιούνται και για την παραγωγή κρέατος εφόσον
διαθέτουν σφάγιο με καλή απόδοση κρέατος. Όπως δηλώνει η ονομασία τους, ο ρόλος των
μικτών φυλών είναι διττός: παραγωγή γάλακτος και κρέατος. Οι γνωστότερες μικτές ποικιλίες
είναι η Normande (6%*) και η Montbeliarde (6%*).
Γαλακτοπαραγωγικές φυλές: Οι αγελάδες αυτές εκτρέφονται για την παραγωγή γάλακτος.
Επιλέγονται με βάση ένα και μόνο κριτήριο: την παραγωγή γάλακτος, σε ποσότητα
και ποιότητα (λιπαρά και πρωτεΐνες, κυρίως). Μετά τη γέννηση του μωρού τους, οι
γαλακτοπαραγωγικές φυλές παράγουν γάλα για 10 μήνες περίπου. Η διαδικασία σταματά στη
συνέχεια για 2 μήνες, μέχρι τη γέννηση ενός άλλου μοσχαριού. Η μέση ετήσια απόδοση είναι
6.990 κιλά** το χρόνο ανά αγελάδα. Ανάλογα με τις φυλές, μια αγελάδα μπορεί να παράγει,
μέσο όρο 15 έως 30 λίτρα γάλακτος την ημέρα. Οι ράτσες Prim’ Holstein (32%*) παράγουν
περισσότερο από το 70% της συνολικής παραγωγής γάλακτος στη Γαλλία.
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Β. Οι διάφορες φυλές

Το γαλακτοπαραγωγικό κοπάδι της Γαλλίας παράγει περίπου το 41 % του κρέατος
που καταναλώνεται σήμερα στη Γαλλία. Παρότι τα χαρακτηριστικά των σφάγιων των
γαλακτοπαραγωγικών φυλών (διάπλαση...) είναι κατώτερα των κρεατοπαραγωγικών ή μικτών φυλών,
αυτό δεν επηρεάζει την ποιότητα του κρέατος στη φάση της τελικής κατανάλωσης.

* Ποσοστό στο σύνολο του κοπαδιού
** Ινστιτούτο κτηνοτροφίας και ελέγχου παραγωγής γάλακτος
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ΟΙ ΓΑΛΛΙΚΕΣ
ΦΥΛΕΣ
ΒΟΟΕΙΔΩΝ

Γ. Η γαλλική παραγωγή
Το 2018, το κοπάδι της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτιμάται σε 87,5 εκ. κεφάλια.
Η Γαλλία διαθέτει το μεγαλύτερο κοπάδι βοοειδών στην Ευρώπη με 18,6 εκ. κεφάλια και
κατέχει το 33% του ευρωπαϊκού κοπαδιού θηλαζουσών αγελάδων. Η Γαλλία είναι πρώτη
στην παραγωγή βόειου κρέατος στην Ευρώπη, με την παραγωγή της να αγγίζει 1,5 εκ.
τόνους κρέατος ετησίως.
Η Γαλλία διακρίνεται επίσης για το μεγαλύτερο κοπάδι κρεοπαραγωγικών αγελάδων στην
Ευρώπη. Το 60% της γαλλικής παραγωγής κρέατος προέρχεται από εκεί (Στοιχεία 2018 –
πηγή: GEB-Ινστιτούτο Κτηνοτροφίας).
Η Γαλλία είναι επίσης 2η στην παραγωγή σε ό,τι αφορά στα μοσχάρια γάλακτος: 1,2 εκ.
ζώα, μετά τις Κάτω Χώρες.
4,4% της γαλλικής παραγωγής διαθέτει πρότυπα ποιότητας, σημειώνοντας ανοδικές τάσεις:
σε σύγκριση με το 2017, η παραγωγή κρέατος 2018 με σήμα ποιότητας Label Rouge &
Π.Γ.Ε σημείωσε αύξηση 25,3%, ενώ η παραγωγή Βιολογικού κρέατος αύξηση 18%.
Το κρέας που παράγεται στη Γαλλία προέρχεται κατά 48% από αγελάδες (εκ των οποίων
το 60% είναι θηλάζουσες και το 40% γαλακτοπαραγωγικές), 18% από δαμάλες, 29% από
νεαρά βόεια και ταυρίδια και 5% από βόδια.
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2 | Η ΔΙΑΤΡΟΦΉ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΏΝ
Α. Η διατροφή των βοοειδών
Οι τροφές που καταναλώνουν τα γαλλικά βοοειδή είναι
κυρίως χορτάρι, άχυρο, καλαμπόκι, ζαχαρότευτλα και μήδιο.
Το χορτάρι βρίσκεται στην πρώτη θέση δεδομένου ότι
η Γαλλία είναι η ευρωπαϊκή χώρα που παραμένει στενά
συνδεδεμένη με βαθιά παράδοση ελεύθερης βοσκής.
Η βοσκή του χορταριού το καλοκαίρι και η κατανάλωση
σανού το χειμώνα, αποτελούν τη βάση της διατροφής των
βοοειδών.
Οι χορτολιβαδικές εκτάσεις της Γαλλίας ξεπερνούν τα 15
εκατομμύρια εκτάρια (εκ των οποίων 8,2 εκατομμύρια
εκτάρια είναι μη καλλιεργήσιμες γαίες και 2,5 εκατομμύρια
εκτάρια ανήκουν σε βοσκοτόπια), με το καλαμπόκι να
αντιστοιχεί μόλις σε 1,47 εκατομμύρια εκτάρια.
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Οι επιφάνειες αυτές βοσκούνται (3 έως 6 φορές το
χρόνο) ή θερίζονται (2 με 3 φορές). Στη διατροφή των
βοοειδών προστίθεται το μήδιο (425.000 εκτάρια με 4
έως 5 θερισμούς το χρόνο), το τριφύλλι και λοιπά όσπρια
(100.000 εκτάρια), το λάχανο ζωοτροφών (47.000 εκτάρια),
τα ζαχαρότευτλα ζωοτροφών (45.000 εκτάρια), το σόργο
(14.300 εκτάρια). Οι τροφές αυτές προσφέρουν στα ζώα
άφθονη κυτταρίνη (μακρές ίνες) απαραίτητες για την καλή
λειτουργία του πεπτικού των μηρυκαστικών.

B. Η διατροφή των βοδιών και των δαμαλών
κρεοπαραγωγικών ποικιλιών
Τα ζώα αυτά έχουν βραδεία ανάπτυξη, εκτρέφονται μέχρι την ηλικία των τριών ετών κατά
μέσο όρο και δίνουν κρέας ξεχωριστής ποιότητας. Αφού έχουν ήδη περάσει οκτώ μήνες
βόσκοντας με τη μητέρα τους και αφού απογαλακτιστούν, η διατροφή τους εναλλάσσει φάσεις
αποκλειστικής βοσκής - χωρίς προσθήκη τροφής - την άνοιξη και το καλοκαίρι, με φάσεις
σταβλισμού το χειμώνα - όταν δεν φύεται χορτάρι – με διατροφή που αποτελείται από σανό ή
οποιαδήποτε άλλη αποξηραμένη ζωοτροφή, καθώς και δημητριακά και πίτες.
Το παραπάνω μοντέλο διατροφής μπορεί να διαφοροποιηθεί ανά περιοχή όπως για
παράδειγμα, στην περιοχή του Limousin, όπου ορισμένες δαμάλες σφάζονται νωρίτερα, σε
ηλικία από 10 έως 20 μηνών.
Επίσης, τα μοσχάρια που προέρχονται από γαλακτοπαραγωγές φυλές απογαλακτίζονται πολύ
νωρίς και κατά τους πρώτους μήνες της ζωής τους τρέφονται με το γάλα της μητέρας τους,
σανό, δημητριακά και πίτες πριν να βγουν για βοσκή, ενώ σφάζονται νεότερα από τα μοσχάρια
των κρεατοπαραγωγικών φυλών.
Αντίθετα, ορισμένες κρεοπαραγωγικές δαμάλες εκτρέφονται μέχρι τους 42-45 μήνες οπότε
γεννούν ένα μοσχάρι, αλλά η διατροφή τους παραμένει η ίδια με αυτή που περιγράφεται
παραπάνω.
Πηγή: Ινστιτούτο Κτηνοτροφίας

Γ. Η διατροφή νεαρών μοσχαριών και ταυριδίων
Η Γαλλία διαχωρίζει τα αρσενικά ζώα – και τη διατροφή τους – στους εξής τύπους:

Αυτές οι ζωοτροφές, καθώς και τα δημητριακά που
παράγονται στην κτηνοτροφική εκμετάλλευση αποτελούν
περίπου το 85% της διατροφής του συνόλου των βοοειδών.
Τα υπόλοιπα αποτελούνται από πηγές φυτικών πρωτεϊνών,
κυρίως πίτες σόγιας ή ελαιώδους κράμβης μετά τη σύνθλιψη
για το λάδι τους, μεταλλικά στοιχεία και βιταμίνες. Το
σιτηρέσιο και η τελική ποσόστωση της κάθε τροφής χορταριού, δημητριακών, σόγιας - ποικίλει σε μεγάλο βαθμό
ανάλογα με την ηλικία του ζώου, τον τύπο του και την
περιοχή παραγωγής.

> Τ
 α γαλακτοπαραγωγά ζώα – που παράγουν κρέας για τα κρεοπωλεία - ευνουχίζονται
σε ένα μικρό ποσοστό ή εκτρέφονται για να σφαγούν νεαρά, σε ηλικία περίπου 18 μηνών
παράγοντας κρέας «ταυριδίου».
> Τα κρεοπαραγωγικά ζώα ευνουχίζονται για να εξελιχθούν σε βόδια, είτε εκτρέφονται για
την παραγωγή ταυριδίων. Τα ταυρίδια δίνουν ένα κρέας ανοιχτόχρωμο που αφορά κυρίως το
εξαγωγικό εμπόριο, δεδομένου ότι ανταποκρίνεται περισσότερο στη ζήτηση των χωρών της
Νοτίου Ευρώπης. Η διατροφή τους είναι αρκετά τυποποιημένη.
> Τα γαλακτοπαραγωγά ταυρίδια απογαλακτίζονται στη διάρκεια του πρώτου μήνα ζωής και
για τους επόμενους τρεις μήνες τρέφονται με γάλα, σανό ή συμπυκνώματα.
> Τα κρεοπαραγωγικά ταυρίδια απογαλακτίζονται αφού περάσουν πρώτα 8 μήνες με τη
μητέρα τους στα βοσκοτόπια.

Η διατροφή των βοοειδών χωρίζεται σε 2 κατηγορίες: αυτή
των βοδιών και δαμαλών κρεοπαραγωγικών φυλών και αυτό
των νεαρών βοοειδών ή ταυριδίων.

Επιπλέον, τα 3/4 των νεαρών βόειων που παράγονται στη Γαλλία τρέφονται με τροφές που
περιέχουν καλαμπόκι ζωοτροφών ολόκληρο.
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3 | Η ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΏΝ
Η Γαλλία εφαρμόζει εδώ και 30 χρόνια ένα υποδειγματικό εθνικό σύστημα ταυτοποίησης
των βοοειδών. Από το 1978, οι διαδικασίες ταυτοποίησης έχουν εξελιχθεί προκειμένου να
ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις: παρακολούθηση της παραγωγής, διαχείριση της υγείας
των κοπαδιών, γνώση της προέλευσης των ζώων.

Η ταυτοποίηση βασίζεται σε τρία βασικά σημεία:
• Α
 ρχικά δίνεται σε κάθε ζώο ένας αριθμός, μοναδικός σε εθνικό επίπεδο, ο οποίος
εγγράφεται σε ένα ενώτιο που τοποθετείται στο αυτί του κάθε ζώου.
• Κ
 αταγράφονται οι πληροφορίες που έχουν να κάνουν με την ταυτότητα του κάθε
βοοειδούς στο μητρώο του στάβλου που διατηρεί ο κτηνοτρόφος κάθε εκμετάλλευσης
και γίνεται η μεταγραφή των πληροφοριών αυτών σε μία βάση δεδομένων.
• Ε
 κδίδεται ένα διαβατήριο που συνοδεύει κάθε βοοειδές όταν αυτό κυκλοφορεί από τη μία
κτηνοτροφική εκμετάλλευση στην άλλη.

Οι νέες εξελίξεις για την εναρμόνιση των πρακτικών των διαφόρων χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης:
Από το 1998, ένας κοινοτικός κανονισμός επιβάλλει τις ίδιες διαδικασίες ταυτοποίησης σε κάθε
χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τον νέο αυτό κανονισμό απαιτήθηκε μία νέα προσαρμογή του
γαλλικού συστήματος ταυτοποίησης, χωρίς ωστόσο να καταργηθούν οι θεμελιώδεις αρχές του.

ΓΑ Λ Λ Ι Α - Χ Ω Ρ Α Ε Κ Τ Ρ Ο Φ Η Σ

1.0

Στην πράξη, η επισήμανση ταυτότητας των βοοειδών περιλαμβάνει εφεξής τα ακόλουθα
στάδια:
Α| Π
 ρόσδοση ταυτότητας στα βοοειδή κατά τη γέννηση τους με δύο τυποποιημένα πλαστικά
σκουλαρίκια (αντί ενός που ήταν στο παρελθόν), που φέρουν τον ίδιο εθνικό αριθμό
ταυτότητας. Στη Γαλλία, αυτός ο μοναδικός για κάθε βοοειδές αριθμός περιλαμβάνει τον
κωδικό της χώρας (FR), ακολουθούμενο από 10 αριθμούς εκ των οποίων οι δύο πρώτοι
αντιστοιχούν στον αριθμό του νομού, και οι τέσσερις τελευταίοι χρησιμεύουν ως αριθμοί
εργασίας. Ο κτηνοτρόφος είναι υποχρεωμένος να τοποθετήσει τα δύο αυτά σκουλαρίκια
στο αυτί του μοσχαριού με τη γέννηση του.

Το διαβατήριο αυτό επιτρέπει, επίσης, να γνωρίζουμε τα διάφορα σημεία στα οποία εκτράφηκε
και από τα οποία πέρασε το βοοειδές, χάρη στις ετικέτες κίνησης που επικολλούνται
υποχρεωτικά από όλους τους κατόχους του ζώου. Κάθε σημείο αναγνωρίζεται με ένα μοναδικό
αριθμό, που περιλαμβάνει τον αριθμό της χώρας ακολουθούμενο από 8 ψηφία.

Αυστηρό πλαίσιο και έλεγχος των διαδικασιών ταυτοποίησης:
Oι διαδικασίες ταυτοποίησης των βοοειδών αποτελούν ανέκαθεν αρμοδιότητα του Υπουργείου
Γεωργίας. Το Υπουργείο έχει αναθέσει την υλοποίηση των πρακτικών διαδικασιών ταυτοποίησης
σε έναν συμβεβλημένο οργανισμό, σε νομαρχιακό επίπεδο, ο οποίος εξασφαλίζει τη διαχείριση
της μοναδικότητας των αριθμών που δίνονται στα ζώα και στα σημεία όπου τα ζώα εκτρέφονται
ή από τα οποία περνούν, την επιβεβαίωση των στοιχείων της ταυτότητας, τη μεταφορά τους
στη βάση δεδομένων και την έκδοση του διαβατηρίου.

Η ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΈΧΕΙ ΕΠΊΣΗΣ ΑΝΤΊΚΤΥΠΟ ΣΤΗ ΣΉΜΑΝΣΗ
ΤΟΥ ΚΡΈΑΤΟΣ, ΕΦΌΣΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΆ ΤΟΝ ΠΡΏΤΟ
ΚΡΊΚΟ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΉΣ ΑΛΥΣΊΔΑΣ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΌΤΗΤΑΣ,
ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΊΖΕΙ ΤΗΝ ΠΛΉΡΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ ΑΠΌ ΤΗ
ΓΈΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΖΏΟΥ ΈΩΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ.
Οι διαδικασίες αυτές πραγματοποιούνται με βάση ένα εθνικό σύμφωνο ποιότητας, επικυρωμένο
από το Υπουργείο Γεωργίας. Αυστηροί έλεγχοι διενεργούνται από τους νομαρχιακούς
οργανισμούς που είναι επιφορτισμένοι με την έκδοση ταυτοτήτων στο επίπεδο της μονάδας
εκτροφής καθώς και σε αυτό της βάσης δεδομένων. Στους ελέγχους αυτούς προστίθενται οι
διοικητικοί έλεγχοι.
Επιπλέον, η εγκυρότητα του συστήματος ταυτοποίησης ενισχύεται από τις ασφαλιστικές
δικλείδες που συνδέονται με κάθε επίσημο στοιχείο της ταυτότητας, από τα σκουλαρίκια που
παράγονται σε εξουσιοδοτημένους κατασκευαστές - βάσει ενός Σύμφωνου υποχρεώσεων
επικυρωμένο από το Υπουργείο Γεωργίας – έως τα διαβατήρια που εκδίδονται και τυπώνονται σε
ειδικό χαρτί ασφαλείας, με το καθένα από αυτά να διαθέτει έναν αποκλειστικό μοναδικό αριθμό.

Β | Ενημέρωση της βάσης δεδομένων ταυτοτήτων για κάθε κάτοχο ζώων. Η διαδικασία αυτή
επιτρέπει την πλήρη παρακολούθηση των μετακινήσεων του ζώου ήδη από τη γέννηση του.

Το σύστημα αυτό αφορά πρωτίστως τους κτηνοτρόφους σε ό,τι αφορά την καθημερινή
διαχείριση των ζώων τους, τον έλεγχο υγείας των κοπαδιών τους, τις παρακολουθήσεις σε ό,τι
αφορά θέματα ζωοοτεχνίας. Όλα τα παραπάνω προϋποθέτουν την άριστη ταυτοποίηση κάθε
βοοειδούς.

Γ| Έ
 κδοση ενός εγγράφου, που ονομάζεται διαβατήριο και περιέχει πληροφορίες για την
ταυτότητα του ζώου και για την κατάσταση της υγείας του. Ένας γραμμωτός κωδικός
(barcode) επιτρέπει την αυτόματη ανάγνωση των βασικών πληροφοριών.

Η ταυτοποίηση έχει επίσης αντίκτυπο στη σήμανση του κρέατος, εφόσον αποτελεί ουσιαστικά
τον πρώτο κρίκο της σημαντικής αλυσίδας της ιχνηλασιμότητας, που εξασφαλίζει την πλήρη
παρακολούθηση από τη γέννηση του ζώου έως την κατανάλωση.
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4 | ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΌΤΗΤΑ ΣΤΟ
ΒΌΕΙΟ ΚΡΈΑΣ
Το σύστημα της ιχνηλασιμότητας υιοθετήθηκε από τη Γαλλική
Διεπαγγελματική Ένωση Ζώντων Ζώων & Κρέατος ήδη από
το 1990. Διασφαλίζει την αδιάλειπτη μεταφορά πληροφοριών,
υποχρεωτικής ή μη φύσης, από την εκτροφή στη διανομή,
προς όφελος του καταναλωτή και με στόχο την εξασφάλιση
της υγειονομικής του ασφάλειας και την πληροφόρηση του
κοινού. Η διαδικασία της ιχνηλασιμότητας βασίζεται στο
σύστημα ταυτοποίησης, που δίνει στα ζώα μία πραγματικά
ατομική ταυτότητα, χωρίς την οποία απαγορεύεται να
κυκλοφορούν.

Τα διάφορα στάδια

ΓΑ Λ Λ Ι Α - Χ Ω Ρ Α Ε Κ Τ Ρ Ο Φ Η Σ

Αυτή η διαδικασία ιχνηλασιμότητας εξασφαλίζει την
επιβεβαίωση της προέλευσης του προϊόντος σε όλα τα στάδια
του κλάδου του κρέατος. Επίσημοι έλεγχοι διενεργούνται
τόσο από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας
όσο και τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, Κατανάλωσης &
Καταπολέμησης του Οικονομικού Εγκλήματος (DGCCRF).
Επιπλέον οι επαγγελματίες του κλάδου αναθέτουν τη
διενέργεια συμπληρωματικών ελέγχων σε ανεξάρτητους
φορείς.
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“

ΦΤΆΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΣΦΑΓΕΊΟ,
ΤΟ ΖΏΟ ΠΡΈΠΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΆ
ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΎΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ
ΔΙΑΒΑΤΉΡΙΟ ΤΟΥ, ΌΠΟΥ
ΑΝΑΓΡΆΦΕΤΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΌΣ
ΤΗΣ ΤΑΥΤΌΤΗΤΑΣ ΤΟΥ.

“

1.0

Φτάνοντας στο σφαγείο, το ζώο πρέπει υποχρεωτικά να
συνοδεύεται από το διαβατήριο του, όπου αναγράφεται ο
αριθμός της ταυτότητας του. Σε αντιστοιχία με τον αριθμό
ταυτότητας, ένας αριθμός σφαγής μπαίνει με μελάνι πάνω
στο σφάγιο, ο οποίος στη συνέχεια μεταφέρεται στα διάφορα
τεμάχια του ζώου. Το σφαγείο πρέπει να είναι σε θέση ανά
πάσα ώρα και στιγμή να ανατρέξει στον αριθμό ταυτότητας
του ζώου με βάση αυτό τον αριθμό σφαγής. Το σφάγιο
οδηγούμενο προς το κρεοπωλείο συνεχίζει να φέρει τον
αριθμό αυτό στο σχετικό παραστατικό. Επίσης, το σφάγιο
που παραδίδεται σε επιχειρήσεις μεταποίησης, φέρει σε κάθε
φάση τον αριθμό σφαγής, καθώς και έναν αριθμό παρτίδας,
που μεταγράφεται πάνω στο παραστατικό που προορίζεται
για το σημείο πώλησης.

5 | ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΊ ΈΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
ΤΡΟΦΊΜΩΝ
Από την εκτροφή μέχρι τη διανομή των προϊόντων κρέατος στους καταναλωτές, οι
κτηνιατρικές υπηρεσίες διενεργούν ένα σύνολο ελέγχων σε κάθε σημείο κλειδί της
αλυσίδας κρέατος, με σκοπό την εγγύηση της ασφάλειας των τροφίμων.

Τα σφάγια ή τα τεμάχια των σφάγιων που δεν αναγνωρίζονται ως υγιή κατάσχονται, δηλαδή
αποσύρονται από την κατανάλωση υπό τον έλεγχο των κτηνιατρικών υπηρεσιών.
Σε αυτά ανήκουν τα επονομαζόμενα «υλικά ειδικού κινδύνου» που αποκλείονται για την
απομάκρυνση κινδύνων σχετικών με τη ΣΕΒ. Τα υλικά ειδικού κινδύνου καταστρέφονται
υποχρεωτικά με υγειονομική καύση.
Στο σφαγείο, επίσης, γίνεται ο έλεγχος των υπολειμμάτων - φαρμάκων, εντομοκτόνων,
απαγορευμένων υλικών όπως τα αναβολικά. Εθνικά προγράμματα επίβλεψης επιτρέπουν να
ανιχνευθούν – ή όχι – με δειγματοληψία, τα προϊόντα αυτά. Η επίβλεψη αυτή είναι συνεχής.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΉ ΕΚΜΕΤΆΛΛΕΥΣΗ
Στο στάδιο αυτό, η κτηνιατρική δράση συνίσταται στην πρόβλεψη και σε ένα κλασικό
σύστημα υγειονομικής παρακολούθησης των ασθενειών των ζώων.
Ορισμένες από τις ασθένειες αυτές αποτελούν αντικείμενο επίσημης καταπολέμησης με
στόχο την εκρίζωσή τους, είτε πρόκειται για ασθένειες που μεταδίδονται στον άνθρωπο
(φυματίωση, βρουκέλωση, ΣΕΒ...) είτε όχι (τρομώδης των μικρών μηρυκαστικών).
Ο έλεγχος φτάνει μέχρι το κτηνιατρικό φαρμακείο με την παρακολούθηση των
συνθηκών παράδοσης και χρήσης των κτηνιατρικών φαρμάκων, έως την εξασφάλιση της
μη χρήσης απαγορευμένων ουσιών.

1.0

Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες εκδίδουν, επίσης, τα υγειονομικά έγγραφα των ζώων,
υποχρεωτικά κατά τη μεταφορά τους (αγορά, αγορές, εξαγωγές...) και βεβαιώνουν την
κατάσταση υγείας του ζώου, όπως για παράδειγμα το υγειονομικό πλαίσιο που μπαίνει
στο διαβατήριο των βοοειδών.

ΣΦΑΓΕΊΟ

ΓΑ Λ Λ Ι Α - Χ Ω Ρ Α Ε Κ Τ Ρ Ο Φ Η Σ

Δύο μεγάλοι τύποι ελέγχων διενεργούνται σε αυτό το επίπεδο.
Αφενός, έλεγχος του κτιρίου, της διάταξής του, της λειτουργίας του και της γενικής
υγιεινής προσωπικού και χώρων. Ο έλεγχος αυτός καταλήγει (ή όχι) στην εξουσιοδότηση
του σφαγείου και την παροχή μιας σφραγίδας, που τοποθετείται σε όλα τα σφάγια που
βγαίνουν από τις εγκαταστάσεις του σφαγείου.
Αφετέρου, συστηματικός έλεγχος του ζώου πριν και μετά τη σφαγή του. Πριν τη
σφαγή, ελέγχεται πάλι η ταυτότητα του ζώου, η προέλευσή του και η καλή κατάσταση
της υγείας του. Στο τέλος των διαδικασιών σφαγής, κάθε σφάγιο ελέγχεται από τους
φορείς των κτηνιατρικών υπηρεσιών. Εάν δεν παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα, το σφάγιο
σφραγίζεται με μία επικυρωμένη σφραγίδα, η οποία αποτελεί σήμα καταλληλόλητας, που
σημαίνει ότι το κρέας μπορεί να μπει στην τροφική αλυσίδα.
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΉ
Βγαίνοντας από το σφαγείο, το σφάγιο κατευθύνεται άμεσα προς κοπή (και στη συνέχεια
στο κρεοπωλείο), είτε αποστέλλεται σε επιχείρηση μεταποίησης.
Στη συνέχεια, το προϊόν, σε λιγότερο ή περισσότερο επεξεργασμένη μορφή (έτοιμα
πιάτα προς μαγείρεμα, κατεψυγμένα γεύματα ή κονσέρβες...) θα τεθεί στη διάθεση των
καταναλωτών μέσα από το επιλεγμένο σύστημα διανομής (υπερμάρκετ ή καταστήματα
λιανικής).
Το καθένα από αυτά τα σημεία της αλυσίδας, αποτελούν, όπως και τα σφαγεία, αντικείμενο
ελέγχου και επικύρωσης σε ό,τι αφορά κριτήρια υγιεινής, διάταξη, λειτουργία κ.λπ.
Από το 1996, οι ίδιες οι επιχειρήσεις είναι υπεύθυνες για τις συνθήκες υγιεινής που
υπάρχουν στο χώρο τους. Οφείλουν να καθορίζουν τα καταλληλότερα μέσα προκειμένου
να εξασφαλίσουν τους υγειονομικούς στόχους που προβλέπονται από τον κανονισμό.
Αυτό περνά κυρίως μέσα από τη δημιουργία ενός προγράμματος ελέγχου των υγειονομικών
κινδύνων, που μπορούν να εμφανιστούν σε μία επιχείρηση. Το εν λόγω πρόγραμμα πρέπει
να επικυρώνεται από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες πριν να τεθεί σε εφαρμογή.
Τέλος, οι διοικητικές αρμόδιες υπηρεσίες σε καταστήματα, χώρους μαζικής ή εμπορικής
εστίασης διενεργούν επίσης ελέγχους χωρίς ειδοποίηση.
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2.0

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
ΤΑΞΙΝΌΜΗΣΗ
ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΊΑ

ΔΙΆΠΛΑΣΗ

ΠΆΧΥΝΣΗ

E

1
Π Ο ΛΥ Μ Ι Κ Ρ Η

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

U

2
Π Ο ΛΥ Κ Α Λ Η

R

3
ΚΑΛΗ

2.0

Χ Α ΡΑ Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ά - Ο Ν Ο Μ ΑΤ Ο Λ Ό Γ Ι Α

ΜΙΚΡΗ

O

ΜΈΣΗ

4
Α Ρ Κ Ε ΤΑ Κ Α Λ Η

P

Μ Ε ΓΑ Λ Η

5
ΜΕΤΡΙΑ
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Π Ο ΛΥ Μ Ε ΓΑ Λ Η
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OΝΟΜΑΤΟΛΟΓΊΑ
No

FRANCEAGRIMER

1001
1002

ΣΕΛ

Οπίσθιο τεταρτημόριο - 8 πλευρές
xωρίς λάπα και στηθοπλευρές
Οπίσθιο τεταρτημόριο με 8 πλευρές
χωρίς λάπα και στηθοπλευρές (κοπή
«πιστόλα»)

No

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΣΕΛ

1130

Ουρά και νουά

46

1210

Κιλότο με εγκιγιέτ μπαρόν

47

1256

Κότσι 2

41

1111

Τάντετρανς

37

1112

Ντεσύ ντε Τρανς

39

1113

Πουάρ

38

FRANCEAGRIMER

1003
1250

Μπαβέτ ντ’ αλουαγιό

54

1114

Μερλάν

40

1251

Μπαβέτ ντε φλανσέ
Οπίσθιο Δ τεταρτημόριο με 8
πλευρές
Εμπρόσθιο Δ τεταρτημόριο με 5
πλευρές
Δ οπίσθιο τεταρτημόριο με 3
πλευρές
Δ εμπρόσθιο τεταρτημόριο με 10
πλευρές
Οπίσθιο, 3 πλευρές, κοπή «πιστόλα»

55

1115

Αρενιέ

35

1012
1021
1022
1002 b
1333 b

Πλα με τρείς πλευρές
Κότσι – Mηρός
Μηρός χωρίς κότσι

1256

41

1202

Κότσι 2
Κιλότο - Φιλέτο - Κόντρα με 8
μπριζόλες
Κιλότο - Φιλέτο - Κόντρα με 3
μπριζόλες
Κότσι - Μηρός - Κιλότο
Κόντρα φιλέτο και μπριζόλες χωρίς
μπαβέτ
Κόντρα φιλέτο

1230

Μπριζόλες – Καπάκι

53

1101
1203

1333 a
1012

Φoς αρενιέ
Στρογγυλό

1121

Ρον ντε Τρανς Γκρας

45

1122

Πλα ντε Τρανς Γκρας

43

34

51
51

Στηθοπλευρές
Εμπρόσθιο τεταρτημόριο με 5
πλευρές
60

42

Μουβάν

44

1130a

Ουρά και νουά

46

1130b

Ουρά χωρίς τορτουγκίτα

1133

1102

1200

1116
1120

1123

1100

1201
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Εμπρόσθιο τεταρτημόριο με 5
πλευρές χωρίς κόντρα και μπριζόλες

1011

2.0

1 | ΩΡΊΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΡΥΦΕΡΌΤΗΤΑ
ΤΟΥ ΜΟΣΧΑΡΊΣΙΟΥ ΚΡΈΑΤΟΣ

Τορτουγκίτα

47

1131 a

Ουρά

49

1131 b

Τμήμα ουράς

50

1131 c

Πλα

50

1132

Νουά

48

1211

Κιλότο χωρίς εγκιγιέτ μπαρόν

56

1212

Εγκιγιέτ μπαρόν

57

1213

Εγκιγιέτ ντε ραμστέκ

1214

Κερ ντε ραμπστέκ

1220 a

Φιλέτο με λωρίδα

1220 b

Φιλέτο χωρίς λωρίδα

52

1221 a

Κόντρα με λωρίδα

58

1221 b

Κόντρα χωρίς λωρίδα

58

1231

Μπριζόλες

1233

Νουά/Αντρεκότ

1232

Κερ vτ’ αντρεκότ

1330

Στήθος, στηθοπλευρές, λάπα

60

1310

Ρακέτα χωρίς κόκαλο

67

1320

Τράχηλος – Σπαλομπριζόλες

64

1316

Κότσι 1

73

1311

Μπουλ ντε μακρέζ

71

Στήθος, στηθοπλευρές και λάπα

1300

Εμπρόσθιο τεταρτημόριο με
5 πλευρές χωρίς στήθος και
στηθοπλευρές

1316

Κότσι 1

1302

Ρακέτα

1320

Τράχηλος – Σπαλομπριζόλες

1340

Ράχη

1312

Ζιμό α μπιφτέκ

69

1331

Γκρο μπου

1313

Μακρέζ ζελατινέζ

72

64

Στηθοπλευρές – Λάπα

63

1314

Ντεσύ ντε παλέτ

68

1334

Στήθος

61

1315

Ποντίκι

70

1335

Ταντρόν φλανσέ

62

1321

Σπαλομπριζόλες

66

1110

Τρανς

36

1322

Σπαλομπριζόλες

1120

Στρογγυλό

42

1327

Τράχηλος

1333 a
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Η τρυφερότητα του μοσχαρίσιου κρέατος αυξάνεται με τη διάρκεια της συντήρησης: αυτό
ονομάζουμε ωρίμανση (βλ. γράφημα που ακολουθεί).
Η ωρίμανση αποτελεί ένα φυσικό τρόπο για να γίνει το κρέας πιο μαλακό. Η βελτίωση της
τρυφερότητας οφείλεται στη χαλάρωση των δεσμών των μυϊκών ινών, μετά τη νεκρική ακαμψία
(rigor mortis). Το γεγονός αυτό προκύπτει από τη δράση διαφόρων ενζύμων (πρωτεολυτικών
ενζύμων). Αντιθέτως, η ωρίμανση δεν επηρεάζει τη βάση της σκληρότητας του κρέατος, που
οφείλεται στο κολλαγόνο δεδομένου ότι επηρεάζει αποκλειστικά τις μυϊκές ίνες.

52

1330

73

Η τρυφερότητα του κρέατος βασίζεται σε 2 συνιστώσες: το συνδετικό ιστό (κολλαγόνο) και
τις μυϊκές ίνες.

Σκληρότητα
Λίγο μαλακό

Νεκρική ακαμψία
24ω μετά το θάνατο

Πολύ μαλακό
Αρχική σκληρότητα
Χρόνος

65
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Εάν η τρυφερότητα αυξάνει με τη διάρκεια συντήρησης, οι
διάφορες αλλοιώσεις (βακτηριολογικές, χρωματικές...) που
επιφέρει η αύξηση του χρόνου συντήρησης, περιορίζουν
τις δυνατότητες βελτίωσης της τρυφερότητας μέσω της
ωρίμανσης. Για τα κομμάτια που προορίζονται για σχάρα,
η διάρκεια της βέλτιστης ωρίμανσης, που επιτρέπει
ικανοποιητική τρυφερότητα, φτάνει τις 14 ημέρες ωρίμανσης
στον αέρα και σε τεταρτημόριο (1 έως 3 εβδομάδες ανάλογα
με τον τύπο του ζώου). Η συντήρηση σε κενό αέρος
επιτρέπει στο κρέας να διατηρηθεί ακόμα περισσότερο, ενώ
μπορεί να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο τη διάρκεια της
ωρίμανσης, καθώς επίσης να βελτιώσει την τρυφερότητα του.
Η γαλλική οδηγία NF V 46-001 «Κρέας μεγάλου βοοειδούς
- Συνθήκες αξιοποίησης του δυναμικού τρυφερότητας»
συνιστά μία ελάχιστη διάρκεια ωρίμανσης 7 έως 10 ημερών
για τα σφάγια με κόκαλο και σε κενό αέρος, αντίστοιχα.

2 | ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΤΟΥ
ΜΟΣΧΑΡΊΣΙΟΥ ΚΡΈΑΤΟΣ
Πέρα από τη θρεπτική και υγιεινή του διάσταση, το κρέας επιτελεί και έργο γευστικής απόλαυσης.
Η απόλαυση προέρχεται από όλες τις ξεχωριστές ιδιότητες του κρέατος που ορίζονται ως
τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του. Αφορούν, κυρίως, τις πτυχές που «πουλάνε», όπως το
χρώμα που παίζει ρόλο κατά την αγορά, καθώς τη γεύση, την τρυφερότητα και την αίσθηση του
«χυμώδους» κατά τη διάρκεια της κατανάλωσης.

Ωστόσο, η ταχύτητα ωρίμανσης ποικίλει σημαντικά, αναλόγως του μυ και από σφάγιο σε σφάγιο.
Επιπλέον, το αποτέλεσμα της ωρίμανσης δεν είναι το ίδιο στους διάφορους μύες. Για παράδειγμα,
σύμφωνα με μία μελέτη, η εξέλιξη της διαδικασίας τρυφερότητας είναι σταθερή ως προς το
χρόνο για ορισμένους μύες όπως το κόντρα φιλέτο. Για άλλα κομμάτια όπως το στρογγυλό ή
το τρανς, η βελτίωση της τρυφερότητας πραγματοποιείται κυρίως μεταξύ 7ης και 14ης ημέρας
ωρίμανσης και λίγο πριν. Εξάλλου, η τρυφερότητα που κερδίζουμε από την ωρίμανση δεν είναι η
ίδια για όλους τους μύες: έτσι η ωρίμανση είναι πλέον επωφελής για κομμάτια όπως το κόντρα απ’
ό,τι για κομμάτια όπως η μακρέζ.
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Καμία διάρκεια ωρίμανσης δεν επιτρέπει να πετύχουμε με βεβαιότητα μια ικανοποιητική
τρυφερότητα, ανεξαρτήτως μυός ή ζώου. Η ωρίμανση βελτιώνει το μέσο όρο της τρυφερότητας,
αλλά δεν μας εγγυάται ένα δεδομένο επίπεδο τρυφερότητας.
Η ταχύτητα ωρίμανσης αυξάνει με τη θερμοκρασία της συντήρησης. Ωστόσο, η θερμοκρασία
συντήρησης που θα επιλεγεί, πρέπει να διατηρεί τις ιδιότητες του κρέατος σε επίπεδο χρώματος
και περιεκτικότητας μικροβίων, σεβόμενη πάντα τα όρια που ορίζονται από τη νομοθεσία.
Το κρέας ωριμάζει ανεξαρτήτως του τρόπου συντήρησης του κρέατος: είτε διατηρηθεί σε
τεταρτημόρια ή σε κενό αέρος, είτε αφορά μεγαλύτερα τεμάχια (για τον έμπορο) ή μικρότερα
(για τον καταναλωτή).
Η ωρίμανση είναι απαραίτητη για τους περισσότερους μύες που προορίζονται για ταχύ ψήσιμο.
Δεν είναι απαραίτητη για το φιλέτο δεδομένης της φυσικής του τρυφερότητας. Το ίδιο ισχύει
για τα κομμάτια όπως το διάφραγμα (onglet) και το «λεπτό» διάφραγμα (hampe) δεδομένου ότι
πρόκειται για ιδιαίτερα ευπαθή κομμάτια που εμπεριέχουν κίνδυνο αλλοίωσης της όψης τους.
Για τους μύες βραδείας ψήσεως, η ωρίμανση δεν είναι απαραίτητη. Δεν προσφέρει βελτίωση
της τρυφερότητας, γιατί η τρυφερότητα αυτών των μυών είναι περιορισμένη εξ’ αιτίας της
περιεκτικότητας τους σε κολλαγόνο. Για αυτό οι μύες αυτοί προορίζονται για αργό ψήσιμο ή για
παρασκευή κιμά.
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Το χρώμα αποτελεί συχνά ένα στοιχείο καθοριστικό στην απόφαση αγοράς. Εξαρτάται σε μεγάλο
βαθμό από την περιεκτικότητα σε αιμοσφαιρίνη (που συνδέεται με την περιεκτικότητα σε σίδηρο),
τη βασική χρωστική του κρέατος και τη φυσικο-χημική κατάσταση της οξειδοαναγωγής του.
Η γεύση αντιστοιχεί στην αίσθηση της όσφρησης, όταν το κρέας μπαίνει στο στόμα και στα
ερεθίσματα που γίνονται αισθητά από τους γευστικούς κάλυκες της γλώσσας και ελευθερώνονται
κατά τη μάσηση. Εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την περιεκτικότητα του κρέατος σε λιπαρά, την
ποσότητα, τη φρεσκάδα και τέλος τη σύστασή τους.
Ως τρυφερότητα ορίζουμε την ιδιότητα του κρέατος να αλλάζει σχήμα και να κόβεται. Συνδέεται,
αφενός, με την κατάσταση του συνδετικού ιστού (ελαστικός αλλά πολύ ανθεκτικός ιστός που
περιβάλλει τους μύες και αποτελείται από πρωτεϊνικό κολλαγόνο) και, αφετέρου, με την κατάσταση
των μυϊκών ινών.
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Συμπερασματικά:

Η ΠΟΙΌΤΗΤΑ
ΤΟΥ ΚΡΈΑΤΟΣ ΔΕΝ
ΕΠΙΔΈΧΕΤΑΙ ΕΎΚΟΛΑ
ΤΥΠΟΠΟΊΗΣΗ!
Οι χυμοί, που καθιστούν ένα κρέας λιγότερο ή περισσότερο ζουμερό συνδέονται με την
ξηρότητα του κρέατος. Γενικά, διακρίνουμε 2 τύπους χυμών: ο πρώτος αντιστοιχεί στην
ποσότητα του νερού που ελευθερώνεται στο στόμα κατά τις πρώτες μασήσεις και ο
δεύτερος με τη σιελόρροια που προκαλείται από την παρουσία των λιπαρών.
Εκτός από το χρώμα, τα παραπάνω οργανοληπτικά χαρακτηριστικά δεν συνδέονται με μία
συγκεκριμένη φυλή ή κάποιο συγκεκριμένο τύπο ζώου.
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Ειδικότερα: η γεύση του κρέατος εξαρτάται άμεσα από την περιεκτικότητα του σε λιπαρά
και αυξάνει με την περιεκτικότητα των μυών σε λιπίδια, μέχρι ενός συγκεκριμένου ορίου. Το
όριο αυτό ποικίλει αναλόγως μυών. Με τον ίδιο τρόπο, οι χυμοί του κρέατος βελτιώνονται
σε συνάρτηση με την περιεκτικότητά του σε λιπαρά. Σε ό,τι αφορά την τρυφερότητα, αυτό
το χαρακτηριστικό εξαρτάται από πολλούς άλλους παράγοντες πέρα από τη φυλή ή την
κατηγορία ζώου, όπως: την ανατομική προέλευση του μυός, το βαθμό προετοιμασίας του
(καθάρισμα, ξάκρισμα, περιποίηση...), την περιεκτικότητα του σε λιπαρά, τις συνθήκες ψύξης
των σφάγιων, το χρόνο ωρίμανσης.
Συγκριτικά με τα άλλα 3 οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, το χρώμα του κρέατος μοιάζει να
εξαρτάται περισσότερο από τη φυλή ή/και τον τύπο του ζώου και να σχετίζεται, κυρίως,
με την ηλικία του ζώου και την προωρότητά του. Η περιεκτικότητα σε σίδηρο μεγαλώνει
σε όλους τους μύες με την ηλικία, αλλά στην περίπτωση των νεαρών ζώων (που βρίσκονται
ακόμα στην ανάπτυξη) το χρώμα του κρέατος είναι σαφώς πιο σκούρο απ’ ό,τι στα πιο
πρόωρα ζώα. Αντίθετα, στον ίδιο βαθμό ωρίμανσης δεν γίνεται αισθητή κάποια διαφορά
ανάμεσα στις φυλές των ζώων.
Σε ό,τι αφορά το χρώμα, όπως και τα υπόλοιπα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του κρέατος,
το κάθε ζώο έχει πολύ σημαντικό ρόλο.
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3.0

Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΟΠΗ

O Π Ι ΣΘ Ι Ο ΤΜ Η Μ Α

Εισαγωγική σημείωση

Το οπίσθιο τμήμα περιλαμβάνει το μηρό, το κότσι,
το κιλότο, το φιλέτο, και το κόντρα

Στην Ελλάδα, το μοντέλο που ακολουθείται για την κοπή του βόειου κρέατος είναι το
γαλλικό, σε ό,τι αφορά την «πρώτη» κοπή, δηλαδή τα 20 κομμάτια που απεικονίζονται
στην παρακάτω αφίσα.

BOVILLAGE

Επιλέξτε το κομμάτι που σας ταιριάζει...
1

/ ΕΛΙΆ

2

/ ΣΠΆΛΟΜΠΡΙΖΟΛΆ
ΜΕ ΚΆΠΆΚΙ

3

/ ΣΠΆΛΟΜΠΡΙΖΟΛΆ

4

/ ΣΠΆΛΟΜΠΡΙΖΟΛΆ
ΧΩΡΙΣ ΚΟΚΚΆΛΟ

5

/ ΚΟΝΤΡΆ

...και μαγειρέψτε το
με τον σωστό τρόπο!

ΒΡΑΣΤΟ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑΣ

6

/ ΦΙΛΕΤΟ

7

/ ΚΙΛΟΤΟ

8

/ ΝΟΥΆ

9

/ ΤΡΆΝΣ

10

/ ΟΥΡΆ ΤΜΗΜΆ

ΨΗΤΟ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑΣ

ΦΟΥΡΝΟΣ

11

/ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ

12

/ ΠΟΝΤΙΚΙ

13

/ ΚΙΛΟΤΟ

14

/ ΛΆΠΆ

15

ΣΧΑΡΑΣ

/ ΣΤΗΘΟΠΛΕΥΡΕΣ

ΤΗΓΑΝΙ

3.0

16

/ ΣΤΗΘΟΣ

17

/ ΣΤΗΘΟΣ
ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ

18

/ ΣΠΆΛΆ

19

/ ΝΟΥΆ ΣΠΆΛΆ

20 / ΚΟΤΣΙ

2

1
19
17

3-4

6

18
15
20

7

5

16

13

9

14
11

8
10

Η ΓΑ Λ Λ Ι Κ Η Κ Ο Π Η

Τα κομμάτια φέρουν τις γαλλικές ονομασίες τους, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν
αντίστοιχα ελληνικά, ωστόσο αναφέρεται καθαρά η ανατομική τους προέλευση προς
διευκόλυνση του αναγνώστη για την αντιστοιχία.

Κ ΑΤ Σ Α Ρ Ο

Β ΡΑ

Σ ΤΟ

Φ

ΨΗ

ΣΧ

ΑΡΑ Σ

ΦΟΝΤΥ

Τ Η ΓΑ Ν Ι

Ρ Π ΑΤ Σ Ι Ο

ΚΙΜ ΑΣ

ΚΑ

Σε κάθε κομμάτι αντιστοιχεί ένα σύμβολο που δηλώνει το μαγειρικό προορισμό του.
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ΟΥ Ρ Ν ΟΣ

Σ

Στις σελίδες που ακολουθούν παρουσιάζεται η γαλλική κοπή όπως εφαρμόζεται στη
Γαλλία («δεύτερη» ή και «τρίτη» κοπή).

Ο

ΛΑ

Τ

12

-- 33
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O Π Ι ΣΘ Ι Ο ΤΜ Η Μ Α | Κότσι-μηρός

Kότσι-μηρός

ΑΡΕΝΙΕ

(χωρίς τη λεκάνη)
Το μεγάλο αυτό κομμάτι αντιστοιχεί στα παρακάτω οπίσθια μέλη του ζώου:

ΤΡΑΝΣ
ΤΑΝΤΕΤΡΆΝΣ
ΠΟΥΆΡ
ΝΤΕΣΎ ΝΤΕ ΤΡΑΝΣ
ΜΕΡΛΆΝ

Η αρενιέ και η φος αρενιέ, που περιλαμβάνεται στο τρανς, είναι δύο μικρά κομμάτια,
250 γραμμαρίων περίπου που βρίσκονται εκατέρωθεν του ισχύου, οστού της λεκάνης. Τα
κομμάτια αυτά απαιτούν πολλή και λεπτή εργασία καθαρίσματος από το επιφανειακό λίπος
και κυρίως καθαρισμό του συνδετικού ιστού.
Όταν τα κομμάτια αυτά έχουν προετοιμαστεί σωστά μπορούν να αξιοποιηθούν τέλεια στη
σχάρα.

ΑΡΕΝΙΈ

ΟΥΡΆ & ΝΟΥΆ

ΚΌΤΣΙ 2

ΚΩΔ
1100

ΚΩΔ
1115
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΌ
ΜΟΥΒΆΝ
ΠΛΑΤ ΝΤΕ ΤΡΑΝΣ ΓΚΡΑΣ
ΡΟΝ ΝΤΕ ΤΡΑΝΣ ΓΚΡΑΣ

O Π Ι ΣΘ Ι Ο ΤΜ Η Μ Α | Κότσι-μηρός

ΤΡΑΝΣ

Ταντετράνς

To μεγάλο αυτό κομμάτι βρίσκεται στην εσωτερική πλευρά του μηρού, δίπλα στην
ηβική σύμφυση και αποτελείται από 5 μέρη:
•
•
•
•
•

το ταντετράνς
το πουάρ
το ντεσύ ντε τρανς
το μερλάν
τη φος αρενιέ (στην οποία αναφερθήκαμε μαζί με την αρενιέ)

Η προετοιμασία του συνίσταται στο καθάρισμα του επιφανειακού συνδετικού ιστού, και
στο ξάκρισμα του μυός (που χρησιμοποιείται για κιμά) χωρίς να λησμονούμε μία μικρή
τομή του μυός από την πλευρά του προσαγωγού ώστε να αφαιρείται ένα μέρος της
μηριαίας αρτηρίας. Ο μυς αυτός προορίζεται για την προετοιμασία ψητών με διαφορετικό
βαθμό τρυφερότητας, πιο τρυφερό προς τη μεριά του προσαγωγού και σκληρότερο
πλησιάζοντας προς την κνήμη.
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Πουάρ

Ντεσύ ντε τράνς

Το εξαιρετικά τρυφερό αυτό κομμάτι – εφόσον καθαριστεί σωστά - αξιοποιείται
δεόντως σε φοντύ, μπορεί μερικές φορές να χρησιμοποιηθεί και ως ψητό όταν το
μέγεθος του το επιτρέπει (σφάγια με καλή διάπλαση).

Αυτός ο μυς πρέπει να καθαρίζεται σωστά στην εσωτερική του πλευρά και να ξακρίζεται σε
δύο μέρη στο μέσο του πριν από τη χρήση του. Το πιο τρυφερό και παχύ μέρος (προσαγωγός)
θα αξιοποιηθεί σε φιλεταρισμένες φέτες, ενώ τα ξακρίδια (λεπτό κομμάτι κοντά στη κνήμη) θα
χρησιμοποιηθούν σε κιμά.
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ΚΌΤΣΙ 2

Μερλάν
Αυτό το κομμάτι το οποίο ονομάζεται επίσης μερλάν μηρού ώστε να διαφοροποιηθεί
από το μερλάν της σπάλας, επιτρέπει να βγάλουμε 1 με 2 φιλέτα αναλόγως μεγέθους
κομματιού.

Κομμάτι πλούσιο σε κολλαγόνο, το πίσω κότσι ή αλλιώς κότσι 2 αποτελείται από 2 τμήματα. Η
συχνότερη χρήση του παραμένει το βραστό κατσαρόλας (σούπα ή συνταγή pot au feu) όπου
μπορεί να μαγειρευτεί με ή χωρίς κόκαλο.
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΌ

Πλα ντε Τρανς Γκρας

Το κομμάτι αυτό που βρίσκεται στο εμπρόσθιο τμήμα του μηρού αποτελείται από 3 μύες:
• το πλα ντε τρανς γκρας,
• το μουβάν,
• το ρον ντε τρανς γκρας.

Αφού καθαριστεί επιφανειακά από το συνδετικό ιστό, και ξακριστεί (τα ξακρίδια
χρησιμοποιούνται για κιμά) στις 2 πλευρές (πρόσφυση στην επιγονατίδα και στο επίπεδο
μέρος) ο μυς αυτός θα χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή φιλέτων και ψητών φούρνου.
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Μουβάν

Ρον ντε τρανς γκρας

Η προετοιμασία αυτού του μυός συνίσταται σε επιφανειακό καθάρισμα από
το συνδετικό ιστό και μία κατά μήκος τομή για την εξαγωγή του επίπεδου και
σκληρότερου μέρους που προορίζεται για την παρασκευή κιμά. Το μουβάν, πολύ
τρυφερός μυς, προορίζεται κυρίως για την παρασκευή φοντύ. Τα ξακριδια που
προκύπτουν από τη διαδικασία προετοιμασίας προορίζονται για την παρασκευή κιμά.

Ο μυς αυτός προορίζεται για την παρασκευή ψητών φούρνου και δεδομένου του κυλινδρικού
σχήματός του και της τρυφερότητάς του, για ψητά τύπου «tournedos». Προηγουμένως, το κομμάτι
θα πρέπει να καθαριστεί καλά από τον επιφανειακό συνδετικό ιστό και από το κεντρικό «νεύρο» του
(άνοιγμα του κομματιού από τη μεριά της λεκάνης), και τα ξακρίδια (για κιμά) προς τη μεριά του
μυός (προς επιγονατίδα).
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ΟΥΡΆ ΚΑΙ ΝΟΥΆ

Τορτουγκίτα

Η ουρά και το νουά, το πιο βαρύ μέρος του μηρού, περιλαμβάνει 3 μύες
• την τορτουγκίτα (γαστροκνήμιος μυς),
• το νουά,
• την ουρά

Παρά το κεντρικό της τμήμα που είναι εξαιρετικά ινώδες, και το οποίο αντιστοιχεί στον Αχίλλειο
τένοντα (αφαιρείται προοριζόμενο για μπουργκινιόν ή κιμά) το κομμάτι αυτό προορίζεται (2
τμήματα: η τορτουγκιτα και το πλα ντε νερβέ) για τη δημιουργία φιλέτων, ψητών φούρνου ακόμα και
για φοντύ δεδομένης της εξαίρετης τρυφερότητάς τους.
Προηγουμένως όμως θα πρέπει να καθαριστούν πολύ καλά από τον επιφανειακό και εσωτερικό
συνδετικό ιστό. Θα πρέπει, επίσης, να κοπεί το μέρος που αντιστοιχεί στον αχίλλειο τένοντα.
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Νουά

Ουρά

Κυλινδρικός μυς με κανονικό σχήμα που προορίζεται μετά από επιφανειακό καθάρισμα του
συνδετικού ιστού και ξάκρισμα, για την παρασκευή ψητών φούρνου και φιλετάρεται σε λεπτές
φέτες, επειδή δεν πρόκειται για ιδιαίτερα τρυφερό κομμάτι.

Κομμάτι που στο σύνολο του είναι αρκετά σκληρό, και το οποίο στο μεγαλύτερο μέρος του θα
αξιοποιηθεί ως ψητό φούρνου, αλλά με τη συμβουλή προς τον καταναλωτή να το απολαύσει
κομμένο σε πολύ λεπτές φέτες.

Το κομμάτι αξιοποιείται έξοχα στην παρασκευή carpaccio.

Προηγουμένως, από το εν λόγω κομμάτι θα απομακρυνθεί η κιλότ (ένας μικρός μυς που βρίσκεται
σε ένα από τα άκρα του κεντρικού μυός, από τη μεριά του κιλότου) το οποίο μπορεί να μαγειρευτεί
κάλλιστα στην κατσαρόλα. Στη συνέχεια, το κομμάτι θα πρέπει να καθαρίζεται τέλεια από τον
επιφανειακό συνδετικό ιστό.

3.0

ΚΩΔ
1131a

- 48 -

- 49 -

Η ΓΑ Λ Λ Ι Κ Η Κ Ο Π Η

ΚΩΔ
1132

O Π Ι ΣΘ Ι Ο ΤΜ Η Μ Α | Κότσι-μηρός

Ουρά

Ουρά

(συνέχεια)
Στη συνέχεια, καλό είναι να χωριστεί στα 2, στη μέση κατά μήκος από τη μεριά του νουά (το
τμήμα αυτό της ουράς ονομάζεται «αυτί» της ουράς). Αυτό το τμήμα, σημαντικό σε μέγεθος
μπορεί να αξιοποιηθεί στη δημιουργία έτοιμων παρασκευών κρεοπωλείου (τύπου ποπιέτ) ή κιμά.

Πέρα από αυτό, και για να ολοκληρώσουμε την προετοιμασία αυτού του μεγάλου τμήματος θα
πρέπει να απομακρυνθεί ο έντονος συνδετικός ιστός που βρίσκεται κατά μήκος του τμήματος, προς
τη μεριά του στρογγυλού, πριν να ξακριστεί (προοριζόμενο για κιμά) στην ίδια πλευρά.
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Κιλότο - Φιλέτο - Κόντρα - Μπριζόλες
Το μέρος αυτό του οπίσθιου τεταρτημορίου του σφάγιου περιλαμβάνει
τους μύες της πλάτης από την 6η πλευρά και προς τα εμπρός έως την
ουρά του ζώου καθώς και τους μύες του οπίσθιου μέρους των πλευρών.
Στο μεγαλύτερο μέρος, οι μύες αυτοί δεν λαμβάνουν συχνά μέρος στις
κινητήριες ενέργειες του ζώου και είναι εξαιρετικά τρυφεροί. Στο σύνολό του
περιλαμβάνει ένα μεγάλο ποσοστό από τους μύες που προορίζονται για τη
σχάρα ή το φούρνο.
Αποτελείται από 5 κομμάτια:

ΦΙΛΈΤΟ
Ο μυς αυτός αντιστοιχεί στον ψοΐτη μυ και βρίσκεται στο εσωτερικό της θωρακικής χώρας,
κατά μήκος των ραχιαίων σπονδύλων. Μετά από καλό καθάρισμα από συνδετικό ιστό και
λίπη της επιφάνειας, αυτός ο μυς, ο πλέον τρυφερός του σφάγιου, προορίζεται κυρίως για
την παρασκευή ψητών φούρνου (chateaubriand) και μεριδοποιημένα «tournedos». To πιο
λεπτό άκρο του μυός, δεδομένου του μεγέθους του προορίζεται για φιλεταρισμένες φέτες.
Επειδή πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο κομμάτι, πρέπει να καθαριστεί από συνδετικό
ιστό και λίπη την τελευταία στιγμή πριν από την προετοιμασία των ψητών ή των «tournedos».
Είναι επίσης δυνατόν να γίνει ένα πιο εξεζητημένο παρασκεύασμα με την αφαίρεση ενός
εσωτερικού «νεύρου», που περικλείεται μεταξύ του βασικού μυός και ενός επιμήκους μυός
που βρίσκεται δίπλα στους σπονδύλους και ονομάζεται λωρίδα.

ΚΌΝΤΡΑ
MΠΡΙΖΟΛΕΣΚΑΠΑΚΙ

ΦΙΛΕΤΟ

ΚΙΛΟΤΟ
ΕΓΚΙΓΙΈΤ ΜΠΑΡΌΝ
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ΜΠΡΙΖΌΛΕΣ - ΚΑΠΆΚΙ

ΜΠΑΒΈΤ

Αναφερόμαστε στο τμήμα του σφάγιου που περιλαμβάνεται μεταξύ 6ης και 10ης
πλευράς.

Οι μπαβέτ αποτελούν ένα σύνολο επίπεδων μυών δίπλα στο κιλότο. Το σύνολο αυτό
περιλαμβάνει:

Το κομμάτι αυτό απαρτίζεται από 2 μέρη: το καπάκι (που καλύπτει συνολικά τις 5
πλευρές) και τις πλευρές με το κόκαλο.

• τη μπαβέτ ντ’αλουαγιό,
• τη μπαβέτ α ποτ ο φε,
• τη μπαβέτ ντε φλανσέ

Το καπάκι, που εύκολα αποχωρίζεται από τις μπριζόλες προορίζεται για την παρασκευή
κιμά και μπουργκινιόν. Οι πλευρές (με το κόκαλο), κομμάτια εξαιρετικά τρυφερά,
προορίζονται για ψητά στη σχάρα. Ετοιμάζονται και χωρίς κόκαλο και τότε λέγονται
εντρεκότ.

Μπαβέτ ντ’ αλουαγιό
Μετά από καθάρισμα όλης της επιφάνειας από
το συνδετικό ιστό και το ξάκρισμα των δύο μικρών
άκρων, ο μυς αυτός προορίζεται για φιλετάρισμα. Η
ιδιαιτερότητα αυτού του μυός είναι το μήκος των ινών
του, που στην περίπτωση αυτή είναι ιδιαίτερα μακρές σε σχέση με τις ίνες των υπόλοιπων
μυών του σφαγίου.

Μπαβέτ α ποτ ο φε
Το σκούρο μέρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή ποτ ο φε, ενώ τα πιο
ανοικτόχρωμα κομμάτια, αφού αφαιρεθεί ο συνδετικός ιστός, μπορούν να γίνουν κιμάς.
3.0
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ΚΙΛΌΤΟ (Ραμστέκ) - ΕΓΚΙΓΙΈΤ ΜΠΑΡΌΝ

Μπαβέτ ντε φλανσέ
Το κομμάτι αυτό πρέπει να καθαριστεί ολόκληρο και να ξακριστεί από την πιο φαρδιά
πλευρά του (κιμάς).
Δεν πρέπει να ξεχάσουμε την απομάκρυνση του συνδετικού ιστού, ακόμα και στο πιο
λεπτό μέρος του, από την καρδιά του.
Αυτό το κομμάτι, που διαθέτει, επίσης, μακριές ίνες, μπορεί να φιλεταριστεί.

Το κιλότο αντιστοιχεί στη λεκάνη, κομμάτι που βρίσκεται δίπλα στην εγκιγιέτ μπαρόν (ουρά
του κιλότου). Ο διαχωρισμός της εγκιγιέτ μπαρόν από το υπόλοιπο κιλότο γίνεται στο ύψος
του συνδετικού ιστού. Κομμάτι όχι ιδιαίτερα τρυφερό, η εγκιγιέτ μπαρόν αφού καθαριστεί
επιφανειακά μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε φιλεταρισμένες φέτες και ψητά φούρνου.
Το κιλότο, στη συνέχεια χωρίζεται σε 3 μέρη μεταξύ των οποίων η εγκιγιέτ ντε ραμστέκ και
η καρδιά του ραμστέκ. Η εγκιγιέτ ντε ραμστέκ αφού καθαριστεί και ξακριστεί μπορεί να
αξιοποιηθεί πλήρως με την παρασκευή ψητών και/ή φιλέτων.
Το υπόλοιπο αυτού του μυός θα πρέπει στη συνέχεια να καθαριστεί τέλεια και να
διαχωριστεί. Από το κέντρο του κομματιού αυτού θα αποκοπεί η «γλώσσα της γάτας», ένα
πολύ τρυφερό κομμάτι. Αφού καθαριστεί καλά από το συνδετικό ιστό θα αξιοποιηθεί σε
φιλέτα.
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ΚΙΛΌΤΟ (Ραμστέκ) - ΕΓΚΙΓΙΈΤ ΜΠΑΡΌΝ
(συνέχεια)

Στη συνέχεια, το υπόλοιπο κιλότο θα χωριστεί στα 2 στο ύψος ενός κρυφού «νεύρου».
Το καθάρισμα της επιφάνειας των δύο αυτών κομματιών επιτρέπει να πάρουμε ένα
μεγάλο κομμάτι, το κιλότο, που χρησιμοποιείται σε ψητά και φιλεταρισμένες φέτες,
καθώς και ένα άλλο κομμάτι πιο μικρό από την καρδιά του κιλότου, που χρησιμοποιείται
επίσης σε ψητά φούρνου. Τα περισσεύματα του τεμαχισμού από αυτό το κομμάτι
μπορούν να αξιοποιηθούν στην παρασκευή κιμά.

ΚΌΝΤΡΑ
Μόλις αποστεωθεί, αυτός ο επιμήκης μυς πρέπει να καθαριστεί πλήρως από το συνδετικό
ιστό κυρίως προς τη μεριά των σπονδύλων και των αποφύσεων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί
σε φιλεταρισμένες φέτες ή ακόμα και σε ψητά.
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Π Ρ ΟΣΘ Ι Ο ΤΜ Η Μ Α
Το πρόσθιο τμήμα αποτελείται από το στήθος,
τις στηθοπλευρές και τη λάπα, τον τράχηλο,
τις σπαλομπριζόλες, το καπάκι και τη ρακέτα.

Αυτό το σύνολο επίπεδων μυών του θώρακα αποτελείται από:
•
•
•
•
•

το στήθος (που περικλείει το γκρο μπου)
το τεντρόν
το φλανσέ
τις στηθοπλευρές
τις στηθοπλευρές (που βρίσκονται κάτω από τη ρακέτα-καπάκι)
ΣΤΗΘΟΠΛΕΥΡΈΣ
ΛΆΠΑ
TΡΆΧΗΛΟΣ
ΣΠΑΛΟΜΠΡΙΖΌΛΕΣ

ΣΤΗΘΟΣ
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ΣΤΉΘΟΣ

ΤΑΝΤΡΌΝ ΦΛΑΝΣΈ

Με τα κόκαλα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ποτ ο φε. Μπορεί επίσης να αποστεωθεί
πλήρως με το γκρο μπου για την παρασκευή κιμά.

Το ταντρόν με κόκαλο και το φλανσέ προορίζονται για ποτ ο φε. Αφού αποστεωθουν
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κιμά, καθώς και σε παρασκευές κρεοπωλείου, όπως
ποπιέτ, κ.λπ. Αυτό απαιτεί πολύ καλό καθαρισμό από τα επάλληλα στρώματα εσωτερικού
συνδετικού ιστού.
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ΣΤΗΘΟΠΛΕΥΡΈΣ - ΛΆΠΑ
Για το παρόν κομμάτι αρκεί να κοπεί το κρέας σε κομμάτια κατά μήκος των πλευρών και
κόβοντας το κόκαλο στη μέση, ώστε να διευκολύνεται η κοπή του κομματιού στο πιάτο
του καταναλωτή. Το κρέας προορίζεται για ποτ ο φε. Σύμφωνα με την κατάσταση
πάχυνσης μπορεί να είναι χρήσιμο να καθαριστεί το κομμάτι από το ενδεχόμενο
παραπανίσιο λίπος της εσωτερικής πλευράς, από τη μεριά της θωρακικής χώρας.

TΡΆΧΗΛΟΣ - ΣΠΑΛΟΜΠΡΙΖΌΛΕΣ
Αυτό το κομμάτι βρίσκεται ανάμεσα στο κεφάλι και μέχρι την 5η πλευρά και περιλαμβάνει:
• τον τράχηλο,
• τις σπαλομπριζόλες
Ο διαχωρισμός του τραχήλου από τις σπαλομπριζόλες γίνεται μεταξύ πρώτης πλευράς και
τελευταίου αυχενικού σπονδύλου, προσέχοντας να μην αγγιχθεί το φιλετάκι (φιλέ μινιόν)
που βρίσκεται δίπλα στον τράχηλο.

3.0
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Τράχηλος (ελιά, σβέρκος)

Σπαλομπριζόλες

Σε ό,τι αφορά τον τράχηλο, μπορούμε να βγάλουμε το φιλέ μινιόν, που αφού
καθαριστεί, μπορεί να μαγειρευτεί στη σχάρα ή στο τηγάνι. Το άκρο του τραχήλου θα
χρησιμοποιηθεί κυρίως σε κιμά, ενώ το ανώτερο κομμάτι του τραχήλου προς τη μεριά
του αυχένα θα αξιοποιηθεί καλύτερα εάν μαγειρευτεί στην κατσαρόλα.
Ο τράχηλος (προς τη μεριά της σφαγίτιδας αύλακας) προορίζεται για την παρασκευή
κιμά ή μπουργκινιόν.

Από αυτό το μεγάλο κομμάτι μπορούμε να βγάλουμε μπριζόλες που θα μαγειρευτούν στη
σχάρα.
Το τμήμα που αντιστοιχεί στις 5 πρώτες πλευρές θα χρησιμοποιηθεί κυρίως για κιμά ή
μπουργκινιόν.
Μετά τις μπριζόλες ανακαλύπτουμε το ενδομυικό «περσιγιέ» (marbling), που όταν
καθαριστεί καλά μπορεί να φιλεταριστεί.

3.0

ΚΩΔ
1321

Η ΓΑ Λ Λ Ι Κ Η Κ Ο Π Η

ΚΩΔ
1327

- 66 -

- 67 -

Π Ρ ΟΣΘ Ι Ο ΤΜ Η Μ Α | Στήθος - Στηθοπλευρές - Λάπα

ΡΑΚΈΤΑ

Ντεσύ ντε παλέτ

Το χονδρό αυτό κομμάτι του προσθίου τμήματος αντιστοιχεί στην ωμοπλάτη του ζώου
και περιλαμβάνει:
•
•
•
•
•

Αυτός ο μυς βρίσκεται στο πάνω μέρος της ρακέτας, από τη μέσα μεριά, στην ωμοπλάτη.
Αφού καθαριστεί, ο μυς αυτός χωρίζεται σε δύο μικρούς μύες: το μερλάν της ρακέτας
(με πολύ χαρακτηριστικό σχήμα) και τη σιρπρίζ. Και τα δύο μπορούν να φιλεταριστούν ή
να μαγειρευτούν σε φοντύ. Ειδικά η σιρπρίζ χρειάζεται μια επιπρόσθετη και ευαίσθητη
δουλειά ξακρίσματος για να αφαιρεθούν τα κομμάτια του εσωτερικού συνδετικού ιστού.

το ντεσύ ντε παλέτ,
το ζιμό α μπιφτέκ,
το ποντίκι, η μακρέζ,
η μακρέζ ζελατινέζ,
το μπροστινό κότσι

3.0
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Ζιμό α μπιφτέκ

Ποντίκι

Αυτός ο μυς που βρίσκεται στο εμπρόσθιο εξωτερικό μέρος της ρακέτας βρίσκεται
κάτω από το οστό της ωμοπλάτης. Αφού καθαριστεί και ξακριστεί τέλεια μπορεί να έχει
ποικίλες χρήσεις: φιλέτο ή της κατσαρόλας, ακόμα και ψητά φούρνου όταν οι μύες είναι
αρκετά ευμεγέθεις.

Το πλούσιο σε συνδετικό ιστό αυτό κομμάτι περιβάλλει το οστό του βραχίονα. Προορίζεται για
την κατσαρόλα. Είναι δυνατόν να γίνει ένα μικρό ξάκρισμα προς την πάνω μεριά της ρακέτας.

Τα ξακρίδια που κόβονται χρησιμοποιούνται στην παρασκευή κιμά.

3.0
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Μακρέζ

Μακρέζ ζελατινέζ

Ο μυς αυτός βρίσκεται στο οπίσθιο και άνω μέρος της ρακέτας. Η προετοιμασία του
απαιτεί πλήρη επιφανειακό καθαρισμό από συνδετικό ιστό. Στη συνέχεια θα πρέπει
να χωριστεί σε δύο κύρια κομμάτια: το επάνω μέρος της μακρέζ, το «καπέλο» (σαπό)
και τη μπουλ, που μεταξύ τους χωρίζονται με ένα εσωτερικό «νεύρο» που πρέπει να
αφαιρεθεί. Το σαπό θα φιλεταριστεί σε steaks.
Η μπουλ μπορεί να ξακριστεί στο άκρο της και να χρησιμοποιηθεί σε ψητά ή σε
φιλέτα.

Ο μυς αυτός χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη ενός εσωτερικού τένοντα που βρίσκεται στο
ανώτερο σημείο της ρακέτας, από την έξω πλευρά.
Aφού αφαιρεθεί το επάνω μέρος (για κιμά), το υπόλοιπο κομμάτι μπορεί να χρησιμοποιηθεί
- εφόσον καθαριστεί ο επιφανειακός συνδετικός ιστός - σε ψητά της κατσαρόλας και
βραστά.
Μπορούμε επίσης αφού αφαιρέσουμε κάθε συνδετικό ιστό να φιλετάρουμε το κομμάτι σε
steaks ταχείας ψήσης.

Τα άκρα που θα κοπούν θα χρησιμοποιηθούν σε κιμά.

3.0
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Μπροστινό κότσι 1
Όπως και το πίσω κότσι 2, το κομμάτι αυτό είναι πλούσιο σε κολλαγόνο και αποτελείται
από 3 μέρη. Προορίζεται κυρίως για βραστό στην κατσαρόλα, αλλά μετά από ένα καλό
καθάρισμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην παρασκευή κιμά.

3.0
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1| Ο
 Ι ΔΙΆΦΟΡΟΙ ΤΡΌΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΚΡΈΑΤΟΣ
Ανάλογα με την ποιότητά του το κρέας μπορεί να αξιοποιηθεί με διαφορετικούς τρόπους.
Η θερμοκρασία που πετυχαίνουμε κατά το ψήσιμο στην καρδιά του κρέατος επιδρά
σε μεγάλο βαθμό στην τρυφερότητά του. Ανάλογα με το κομμάτι, το κρέας μπορεί να
σκληρύνει ή να γίνει μαλακότερο. Σε γενικές γραμμές, ισχύει ο εξής «κανόνας»: το ψήσιμο
μειώνει τη σκληρότητα που οφείλεται στο συνδετικό ιστό και αυξάνει τη σκληρότητα που
οφείλεται στις μυϊκές ίνες.

Κρέατα ταχείας ψήσεως
Φοντύ μπουργκινιόν: Μοσχάρι που κόβεται σε μικρούς κύβους (10-15 γραμμαρίων περίπου)
που προέρχονται από τρυφερά μέρη του σφαγίου, τα οποία θα φαγωθούν αφού βουτηχτούν σε
φοντιέρα με άφθονο καυτό λάδι.
Ψητά (πχ: Côte de boeuf): Θωράκισμα σε κάθε πλευρά & ψήσιμο στο φούρνο σε
θερμοκρασίες 220 έως 250°C στο φούρνο. Αφορά κομμάτια μεγάλου μεγέθους.
Σνίτσελ & φέτες (Steaks), μπριζόλες (entrecôtes): Θωράκισμα και ψήσιμο στους 250°C, αλλά
στο τηγάνι ή στη σχάρα. Αυτός ο τύπος μαγειρέματος αφορά κομμάτια κρέατος φιλεταρισμένα
λιγότερο ή περισσότερο λεπτά, αναλόγως προτίμησης.

Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΑΊΝΟΥΜΕ ΚΑΤΆ ΤΟ ΨΉΣΙΜΟ
ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΆ ΤΟΥ ΚΡΈΑΤΟΣ ΕΠΙΔΡΆ ΣΕ ΜΕΓΆΛΟ ΒΑΘΜΌ
ΣΤΗΝ ΤΡΥΦΕΡΌΤΗΤΆ ΤΟΥ. ΑΝΆΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΜΜΆΤΙ, ΤΟ
ΚΡΈΑΣ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΣΚΛΗΡΎΝΕΙ Ή ΝΑ ΓΊΝΕΙ ΜΑΛΑΚΌΤΕΡΟ.
Κρέατα βραδείας ψήσεως
4.0
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Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και προκειμένου να πετύχουμε τα καλύτερα
αποτελέσματα, τα κομμάτια που περιέχουν μικρό ποσοστό συνδετικού ιστού δεν πρέπει να
ψήνονται σε θερμοκρασίες άνω των 60°C (κομμάτια ταχείας ψήσεως) ενώ τα άλλα, αυτά
που ονομάζουμε βραδείας ψήσεως πρέπει να φτάσουν σε θερμοκρασίες άνω των 80°C.
Αυτοί οι 2 τύποι ψησίματος διαχωρίζουν τα κομμάτια που προορίζονται για σχάρα ή για το
φούρνο από αυτά που μαγειρεύονται βραστά ή στην κατσαρόλα.
Για τα πρώτα (σχάρα ή φούρνο), η περιφέρεια του κομματιού πρέπει αρχικά να θωρακιστεί
με λιπαρή ουσία ώστε να επιτευχθεί η αντίδραση Μαγιάρ, να δημιουργηθεί δηλαδή μία
εξωτερική κρούστα που θα περιορίσει τις απώλειες νερού κατά το ψήσιμο. Στη συνέχεια το
κομμάτι ψήνεται σε χαμηλότερη θερμοκρασία έτσι ώστε στην καρδιά, η θερμοκρασία να
μην ξεπερνά τους 60°C. Για τα δεύτερα (βραστά ή κατσαρόλα), η θερμοκρασία θα πρέπει
να ξεπερνά τους 80°C, έτσι ώστε το κολλαγόνο να έχει μετατραπεί σε ζελατίνη.
Ακολουθούν επιγραμματικά κάποιες προτάσεις / τρόποι μαγειρέματος.
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Μπουργκινιόν ή ψητό της κατσαρόλας: Μοσχάρι σε κομματάκια κρέατος 50 έως 100
γραμμαρίων, που ψήνονται στην κατσαρόλα, με «υγρή θερμότητα». Κατά παράδοση, αυτός
ο τύπος μαγειρέματος
γίνεται με κόκκινο κρασί
Βουργουνδίας, περιοχή
που έδωσε το όνομα της
σε αυτού του τύπου τις
μαγειρικές παρασκευές.
Βραστό, σούπα, ποτ ο
φε: Ζελατινώδη κομμάτια
κρέατος (ποντίκι)
και λιπαρά κομμάτια
(στηθοπλευρές) που
γίνονται βραστά. Συνήθως
στο ζωμό βράζει και
ένα «μπουκετακι» από
αρωματικά βότανα.
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2| Σ
 ΥΜΒΟΥΛΈΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΕΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΈΑΤΟΣ
Mία γαλλική έκφραση χαρακτηρίζει «το όμορφο εμπόρευμα» ως «τη μισή πώληση».
Η έκφραση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία στο χώρο του κρεοπωλείου.
Ανέκαθεν, αλλά ιδιαίτερα σήμερα αποδεικνύεται πως ο επαγγελματίας που γνωρίζει να
αναδεικνύει αισθητικά τα προϊόντα του με γούστο αλλά και - γιατί όχι – τέχνη (άλλωστε
η λέξη artisan εμπεριέχει την έννοια art, τέχνη και μεταφράζεται κυριολεκτικά ως
«κρεοτέχνης») καταφέρνει να προσελκύσει και να κρατήσει πελάτες. Αυτό έχει σίγουρα
επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τις προτάσεις των παρασκευασμάτων που προετοιμάζονται
καθημερινά στα κρεοπωλεία.
Χωρίς να μπούμε σε λεπτομέρειες για την προετοιμασία και την παρουσίαση του κρέατος,
υπάρχουν ορισμένες βασικές συμβουλές που μπορούν να φανούν χρήσιμες στον κρεοπώλη.

Η απομάκρυνση συνδετικού ιστού
Για τα κομμάτια ταχείας ψήσεως: αρκεί να αφαιρεθεί σχεδόν ολοκληρωτικά ο συνδετικός
ιστός που περιβάλλει τους μύες.

Σ Υ Μ Β Ο ΥΛ Έ Σ & Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ί Ε Σ

4.0

Η τεχνική της αφαίρεσης του συνδετικού αυτού ιστού συνίσταται στο άνοιγμά του με
την άκρη του ειδικού μαχαιριού και στην αφαίρεση λεπτών τμημάτων του με μία κίνηση
του μαχαιριού προς τη μεριά του κρεοπώλη και υπό σταθερή γωνία (σχεδόν παράλληλα
προς τις ίνες). Πέρα από δεξιοτεχνία, που απαιτείται για την επαρκή εφαρμογή αυτής
της τεχνικής, ο στόχος της είναι να αποφευχθούν οι τρύπες στους μύες με την άκρη
του μαχαιριού και να μειωθεί στο ελάχιστο η παρουσία κρέατος πάνω στον ιστό, που
απομακρύνεται για λόγους απόδοσης του προϊόντος.

Η αφαίρεση του λίπους
Για λόγους καλής παρουσίασης πρέπει,
επίσης, να αφαιρείται το εμφανές λίπος που
περισσεύει πάνω στο κρέας. Ο καταναλωτής
αγοράζει «με το μάτι», είναι η πρώτη επαφή
που θα ορίσει την απόφαση αγοράς.
Συνεπώς, η εμφανής παρουσία λίπους είναι
μάλλον δυσάρεστη.
Η εργασία συνίσταται στην αφαίρεση, με τη
βοήθεια ενός μαχαιριού, του μεγαλύτερου
μέρους των επιφανειακών λιπών (ενδομυϊκό
λίπος) των κομματιών, αφήνοντας όμως
επαρκές λίπος – πάνω στα πιο φτωχά σε
λιπαρά ζώα, όσο χρειάζεται για λόγους
γεύσης και χυμών.
Η τέχνη του κρεοπώλη συνίσταται ακριβώς
στην επίτευξη της βέλτιστης αυτής
ισορροπίας.

Η χρήση του επεξεργασμένου χοιρινού λίπους – το γαλλικό «barde»
Για να ετοιμαστούν μεγάλα κομμάτια κρέατος και να παρασκευαστούν έτοιμα για το φούρνο,
ενδείκνυται η χρήση επεξεργασμένου χοιρινού λίπους για λόγους που αφορούν τόσο την
παρουσίαση όσο και τη γεύση. Χάρη στη χρήση του λίπους αλλά και το δέσιμο στη συνέχεια (με
σπάγκο και όχι με δίχτυ), το κομμάτι αποκτά ομοιογένεια – γεγονός που ευνοεί την ομοιομορφία
στο ψήσιμο και συνεπώς την τελική γεύση ενός π.χ ροσμπίφ.

Η προετοιμασία φιλεταρισμένων φετών – steaks
Το φιλετάρισμα, όσο απλό κι αν φαίνεται, προυποθέτει τεχνογνωσία σε αρκετά σημεία: κατ’
αρχάς, πρέπει τα κομμάτια να κόβονται προς την κατεύθυνση των ινών του κρέατος. Στη
συνέχεια, πρέπει να διατηρείται σταθερό πάχος μεταξύ των φετών αποφεύγοντας τις διαγώνιες
τομές, έτσι ώστε το ψήσιμο να είναι ομοιογενές σε όλο το κομμάτι. Τέλος, μικρές κάθετες
τομές προς την κατεύθυνση των ινών επιτρέπουν στο φιλεταρισμένο κρέας να μη «μαζέψει» στο
ψήσιμο.
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3 | Η ΥΓΙΕΙΝΉ ΤΟΥ ΜΟΣΧΑΡΊΣΙΟΥ ΚΡΈΑΤΟΣ
Μόνο το κρέας όσων ζώων είναι σε καλή υγεία φτάνει
στην αγορά (συστηματική Υγειονομική Επιθεώρηση).
Το κρέας που φτάνει στην αγορά προέρχεται από
μύες που είναι, εξ ορισμού, στείροι μικροβίων στο
εσωτερικό τους. Ωστόσο, η επιφάνεια του κρέατος έχει
αναπόφευκτα υποστεί μολύνσεις κατά τη σφαγή, τη
φάση της εκδοράς ή και κυρίως κατά τη διάρκεια του
εκσπλαχνισμού.
Η εν λόγω μόλυνση αφορά, κυρίως, την επιφάνεια
των μυών, γιατί το εσωτερικό προστατεύεται από
το συνδετικό ιστό και το λίπος. Το κρέας είναι ένα
προϊόν που βγαίνει στην αγορά νωπό και άψητο, κατά
συνέπεια, ο μικροβιακός φόρτος του δεν μειώνεται
ποτέ κατά τη διάρκεια της ζωής του, δεδομένου
ότι δεν παρεμβάλλεται καμία φάση απομάκρυνσης
μικροβίων.
Τρεις βασικές αρχές πρέπει να γίνονται σεβαστές
ώστε να εξασφαλίζεται η μικροβιολογική ασφάλεια του
κρέατος:
• Μείωση της αρχικής μόλυνσης των προϊόντων
4.0

• Μείωση της επιβάρυνσης με νέα μικρόβια

Σ Υ Μ Β Ο ΥΛ Έ Σ & Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ί Ε Σ

• Μ
 είωση του πολλαπλασιασμού των υπαρχόντων
μικροβίων, ώστε να μην φτάνουν σε επίπεδο ικανό
να δημιουργήσει αλλοιώσεις (μη παθογόνος,
ψυχρόφιλη χλωρίδα) ή δηλητηρίαση (παθογόνος
χλωρίδα)
Για να ληφθούν υπόψιν οι βασικές αυτές αρχές, οι
εμπλεκόμενοι συντελεστές που φέρουν την ευθύνη για
την υγειονομική ποιότητα των τροφίμων που βγαίνουν
στο εμπόριο, οφείλουν να εφαρμόζουν μία διαδικασία
βασισμένη στις αρχές HACCP (Ανάλυση κινδύνων.
Κριτικά σημεία για τον έλεγχο τους).
Χωρίς να μπούμε στις λεπτομέρειες της μεθόδου, η
εφαρμογή του συστήματος HACCP στο παραδοσιακό
κρεοπωλείο πρέπει να εστιάζει όλως ιδιαιτέρως στον
έλεγχο ορισμένων βασικών σημείων:
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Η υγιεινή των εμπλεκομένων ατόμων
Στο σημείο αυτό πρόκειται για τη μείωση των μικροβιακών μολύνσεων από
παθογόνα μικρόβια, τα οποία μεταφέρουν οι άνθρωποι που ασχολούνται
με τη διαχείριση του κρέατος. Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται μέσα από τη
σωστή ενημέρωση και εκπαίδευση, και σε πρακτικό επίπεδο, μεταφράζεται
σε συχνό πλύσιμο των χεριών, σε προστασία και απολύμανση όλων των
πληγών, σε καθαρές στολές που αλλάζονται τακτικά, και γενικότερα σε
μία συμπεριφορά που χαρακτηρίζεται από σεβασμό των βασικών κανόνων
υγιεινής.

Ο καθαρισμός και η απολύμανση
Η μείωση των άμεσων μολύνσεων, τόσο από εργαλεία όσο και από τον
περιβάλλοντα χώρο, αποτελεί το βασικότερο σημείο. Αυτό μεταφράζεται
σε αποτελεσματικό καθαρισμό και απολύμανση με τη χρήση κατάλληλων
προϊόντων και κατάλληλων μεθόδων σε τακτά χρονικά διαστήματα.
> Η
 οργάνωση της εργασίας
Στόχος είναι να αποφεύγονται οι διασταυρούμενες μολύνσεις, από τους
πάγκους και τα εργαλεία, μεταξύ προϊόντων των οποίων τα επίπεδα
μόλυνσης είναι διαφορετικά. Στην πράξη, πρόκειται για το διαχωρισμό
των καθαρών από τους εκτεθειμένους σε μόλυνση χώρους, καθώς και
για το διαχωρισμό των εργασιών διαφορετικού επιπέδου μόλυνσης. Κάτι
τέτοιο διευκολύνεται από την κατάλληλη διάταξη των χώρων.
> Τ
 ο εργασιακό περιβάλλον
Ο χώρος εργασίας πρέπει να μην αποτελεί πηγή έμμεσης μόλυνσης.
Οι τουαλέτες, τα παράθυρα, οι σωληνώσεις, τα απορρίμματα πρέπει
να αποτελούν αντικείμενο μεγάλης προσοχής, χωρίς να λησμονούμε
την καταπολέμηση των βλαβερών ζώων και εντόμων (μυοκτονία/
εντομοκτονία).
> Ο
 ι πρώτες ύλες
Πρέπει να περιορίζεται η μόλυνση των προϊόντων που μπαίνουν στο
εργαστήριο. Στην πράξη πρέπει να ελέγχεται η ποιότητα (όψη, οσμή,
κατάσταση συσκευασίας...) των προϊόντων, όχι μόνο κατά την παραλαβή
αλλά και κατά τη χρήση τους. Πρέπει, επίσης, να εξασφαλίζονται
ορθές συνθήκες μεταφοράς προϊόντων (θερμοκρασία, κατάσταση των
φορτηγών ψυγείων...).
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3| Η
 ΥΓΙΕΙΝΉ ΤΟΥ
ΜΟΣΧΑΡΊΣΙΟΥ ΚΡΈΑΤΟΣ
(συνέχεια)

> Ο
 έλεγχος της θερμοκρασίας
0 πολλαπλασιασμός των υπαρχόντων μικροβίων σε
ανεπίτρεπτα επίπεδα για την υγεία του καταναλωτή
αποφεύγεται με τη διατήρηση των προϊόντων στις
ενδεδειγμένες θερμοκρασίες (τουλάχιστον 7°C
για το κρέας σε σφάγιο ή ημισφάγιο, 4°C για τα
τεμάχια κρέατος και 3°C για τα εντόσθια). Αυτός
είναι ο στόχος κατά την αποθήκευση, την έκθεση
ή τη μεταφορά των προϊόντων. Εξάλλου, εάν η
εργασία και η προετοιμασία των κρεάτων δεν
μπορούν να γίνουν σε συνθήκες ψυγείου, θα πρέπει
να ελέγχονται προσεκτικά οι περίοδοι έκθεσης του
κρέατος σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.
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> Η
 διαχείριση εμπορευμάτων
Η διάρκεια και οι συνθήκες αποθήκευσης δεν
πρέπει να επιτρέπουν τη σοβαρή αύξηση
μικροβίων στα ευαλλοίωτα προϊόντα. Για το λόγο
αυτό πρέπει κυρίως να εξασφαλίζεται η καλή
ροή/κυκλοφορία των αποθεμάτων, των εργασιών
(καθαρισμός, περιποίηση...) αμέσως πριν από την
πώληση των προϊόντων, εκτός και αν πρόκειται για
προϊόντα σε κενό οξυγόνου. Απαιτείται, επίσης, η
προσαρμογή των ποσοτήτων και της συχνότητας
ανεφοδιασμού στη δραστηριότητα και τις
αποθηκευτικές δυνατότητες της επιχείρησης.
> Ο
 έλεγχος ειδικών εργασιών
Τέλος, η υγειονομική κατάσταση του κρέατος
περνάει από ορισμένες διαδικασίες όπως η
κατάψυξη, η απόψυξη, η συσκευασία σε κενό
οξυγόνου, οι οποίες όταν δεν γίνονται με
επαγγελματισμό και πραγματική τεχνογνωσία,
μπορούν να αυξήσουν τους κινδύνους μόλυνσης.
Δύο ενδεικτικά παραδείγματα: η απόψυξη πρέπει
να γίνεται σε χώρο ψύξης, προστατευμένο
από μολύνσεις και η συσκευασία σε κενό
οξυγόνου πρέπει να γίνεται σε όσο το δυνατόν
φρεσκότερους μύες.
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4 | Η ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΣΧΑΡΊΣΙΟΥ ΚΡΈΑΤΟΣ
Το κρέας είναι ένα ζωντανό ευπαθές προϊόν, που εξελίσσεται μέσα στο χρόνο. Όταν οι
εμπλεκόμενοι στην αλυσίδα ελέγχουν, επεξεργάζονται, προετοιμάζουν και πωλούν το κρέας
πρέπει να λαμβάνουν όλα τα μέτρα, ώστε να εξασφαλίζουν καλή ποιότητα συντήρησης.
Η ποιότητα αυτή καλύπτει πολλές πτυχές του κρέατος, κυρίως δε την εμπορική πλευρά
(χρώμα, οσμή, εμφανείς χυμοί...), τη μικροβιακή κατάσταση (όγκος παθογόνων αλλά και μη
παθογόνων ψυχρόφιλων μικροβίων, που μειώνουν την εμπορική αξία του κρέατος) καθώς και
την πτυχή της γεύσης (τρυφερότητα, χυμοί, γεύση...).
Με αυτές τις βάσεις, η συντήρηση έχει στόχο την καθυστέρηση ανεπιθύμητων φαινομένων
όπως:
• Τον πολλαπλασιασμό μη παθογόνων (ή παθογόνων μικροβίων) ψυχρόφιλων μικροβίων
που αλλοιώνουν το κρέας μειώνοντας την εμπορική αξία του και συχνά προξενούν
δυσάρεστες οσμές
• Τις αλλοιώσεις βιοχημικής φύσης, κυρίως χρώματος
• Την απώλεια βάρους και τη διαφυγή χυμών.

Εξάλλου, η συντήρηση πρέπει να διευκολύνει
την εξέλιξη των διαδικασιών που βελτιώνουν
τις οργανοληπτικές ιδιότητες του κρέατος,
κυρίως την ωρίμανση, που συμβάλλει στην
τρυφερότητα του κρέατος.
Στην πράξη, για να μειωθεί η αύξηση των
μικροβίων, πέρα από τα όρια που επιβάλλουν
οι ορθές πρακτικές υγιεινής, επιβάλλεται
ο έλεγχος των συνθηκών ψύξης (χαμηλή
θερμοκρασία, περιορισμένη υγρασία).
Για να μην υπάρχει αλλοίωση του χρώματος,
επιβάλλεται ο σεβασμός των ακόλουθων
σημείων κατ’ ελάχιστο:
• α
 ποστέωση των τεταρτημορίων την
τελευταία στιγμή
• κ αθαρισμός και περιποίηση των μυών σε
όσο το δυνατόν συντομότερο διάστημα
• κ αλή κυκλοφορία και όσο το δυνατόν
πιο γρήγορη ανάλωση των αποθεμάτων
κρέατος
• ε νδεχομένως, χρήση της συσκευασίας σε κενό οξυγόνου για το κρέας που πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί αργότερα, προσέχοντας ώστε το κενό οξυγόνου να είναι σωστής ποιότητας
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• ο
 ρθές συνθήκες ψύξης κατά την αποθήκευση του κρέατος (θερμοκρασία από 0/2°C σε όλη
τη διάρκεια της συντήρησης).

Σ Υ Μ Β Ο ΥΛ Έ Σ & Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ί Ε Σ

Όσο για την καταπολέμηση της απώλειας χυμών και βάρους του κρέατος θα ήταν χρήσιμο να
υπενθυμίσουμε τα παρακάτω στοιχεία:
• η
 απώλεια χυμών του κρέατος αυξάνει με τη θερμοκρασία συντήρησης και όσο η διάρκεια της
αποθήκευσης επιμηκύνεται
• η
 πρακτική της συσκευασίας σε κενό οξυγόνου παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, σε σχέση
με την αποθήκευση χωρίς περίβλημα. Εντούτοις, η επανασυσκευασία σε κενό οξυγόνου πρέπει
να αποφεύγεται
• σ
 ε γενικές γραμμές θα πρέπει τα προϊόντα να μη στοιβάζονται και να μην αποθηκεύονται πάνω
σε σχάρες
• γ ια τα κομμάτια σε κενό οξυγόνου που περιέχουν λίπος, είναι προτιμότερο να αποθηκεύονται
με το λίπος προς τα πάνω, ώστε αυτό να μην διαποτίζεται από διαφυγόντες χυμούς.
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