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ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΤΟΙΜΕΣ 

ΣΑΛΑΤΕΣ 

1. Εισαγωγή 

 Οι τρόποι κατανάλωσης των τροφίμων διαφοροποιούνται συνεχώς, ανάλογα 

με την διαθεσιμότητα τους και την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Στις μέρες 

μας, λόγω του τρόπου ζωής, δεν αξιολογούνται στα τρόφιμα από τους καταναλωτές 

μόνο οι θερμίδες και τα θρεπτικά συστατικά αλλά και η συνολική ποιότητα καθώς και 

η ευκολία χρήσεως. Έτσι η επιθυμία για ευκολία και ταχύτητα στην προετοιμασία 

φρέσκων οπωρολαχανικών (σαλατών) έχει οδηγήσει σε ένα νέο τύπο προϊόντων, τα 

οποία είναι γνωστά ως ελαφρώς επεξεργασμένα προϊόντα (minimally processed fruits 

and vegetables ή lightly processed fruits and vegetables ή partially processed fruits 

and vegetables ή 4eme gamme). 

 Ο νέος αυτός τύπος προϊόντος που αναπτύσσεται και διαδίδεται τα τελευταία 

χρόνια έχει σκοπό τη διευκόλυνση των σύγχρονων νοικοκυριών, των μεγάλων 

εστιατορίων και γενικότερα των μονάδων μαζικής εστίασης. Οι έτοιμες σαλάτες 

μοιάζουν με τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, έχουν σχετικά μεγάλη διάρκεια 

εμπορικής ζωής, διατηρούν τη θρεπτική τους αξία, την οργανοληπτική ποιότητα και 

εγγυώνται την ασφάλεια. Σε αυτά τα προϊόντα περιλαμβάνονται: οι καθαρισμένες και 

τεμαχισμένες πατάτες, το τεμαχισμένο μαρούλι, λάχανο, το πλυμένο και καθαρισμένο 

σπανάκι, το τριμμένο καρότο, τα καθαρισμένα και τεμαχισμένα κρεμμύδια, οι φέτες 

φρούτων, τα λαχανικά snacks (καρότο, σέλινο, πιπεριά, μπρόκολο, κουνουπίδι), τα 

καθαρισμένα εσπεριδοειδή κ.α.  

 Στις Η.Π.Α, η αγορά των ελαφρώς επεξεργασμένων προϊόντων έχει αυξήθηκε 

από 5,8 δισεκατομμύρια δολάρια το 1994 στα  19δις το 1999. Στην Ευρώπη, το 

πρόβλημα της προετοιμασίας των ελαφρώς επεξεργασμένων προϊόντων στις  

διάφορες χώρες έχει λυθεί με διαφορετικούς τρόπους και η βιομηχανία αυτής 

αναπτύσσεται ραγδαίως. Η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν το μεγαλύτερο 

μερίδιο της αγοράς των ελαφρώς επεξεργασμένων προϊόντων στην Ευρώπη, στην 

Αγγλία δε το 90% του συνόλου πωλούνται ως τυποποιημένα. Οι Κάτω Χώρες είναι 

επίσης ένας μεγάλος καταναλωτής. Η αγορά μέχρι πρόσφατα ήταν σχετικά 

εύθραυστη στην Γερμανία και την Ιταλία. Η επιτυχία και η εξάπλωση των προϊόντων 

με ελάχιστη επεξεργασία εξαρτάται από την αλυσίδα συνεχούς διάθεσης ποιοτικών 

τέτοιων προϊόντων. 
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2. Οι έτοιμες σαλάτες στην Ελλάδα 

Οι νέες διατροφικές συνήθειες που υπαγορεύουν οι σύγχρονες εργασιακές 

συνθήκες αλλά και η υιοθέτηση ενός νέου κοινωνικού μοντέλου που κερδίζει πλέον 

έδαφος στην ελληνική κοινωνία, κατέστησαν το προϊόν «έτοιμη σαλάτα» ένα από τα 

βασικά νέα προϊόντα στο τμήμα μαναβικής των αλυσίδων Super Markets. 

Τα τελευταία χρόνια μεγάλες αλυσίδες Super Markets περιλαμβάνουν τις 

έτοιμες σαλάτες στο τμήμα μαναβικής τους και θεωρείται ότι τα επόμενα χρόνια οι 

πωλήσεις στις έτοιμες σαλάτες θα συνεχίσουν να είναι ανοδικές.  

Το 2003 αυξήθηκαν κατά 50% οι πωλήσεις της έτοιμης ατομικής σαλάτας. 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι αγοραστές είναι κυρίως άτομα που διάγουν εργένικη ζωή 

καθώς και νέα ζευγάρια χωρίς παιδιά. Η οικονομική κατάσταση εξάλλου των 

καταναλωτών είναι καθοριστική για την προτίμηση αυτών των προϊόντων, εφόσον η 

τιμή στην οποία διατίθενται στην αγορά θεωρείται σχετικά υψηλή για την ελληνική 

κοινωνία. Καθοριστικοί παράγοντες για την αργή ανάπτυξη των πωλήσεων της 

έτοιμης σαλάτας στην ελληνική αγορά, είναι ο μικρός χρόνος ζωής του προϊόντος σε 

συνδυασμό με την υψηλή τιμή πώλησής του.  

Ο μεγαλύτερος όγκος πωλήσεων της έτοιμης σαλάτας, πραγματοποιείται κατά 

το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο έως τον Απρίλιο, ενώ τους επόμενους μήνες 

οι πωλήσεις σημειώνουν σημαντική πτώση, επειδή κατά τους καλοκαιρινούς μήνες ο 

έλληνας καταναλωτής δείχνει σαφή προτίμηση στις σαλάτες που έχουν ως βάση την 

τομάτα και το αγγούρι.  

Κατακόρυφη άνοδο παρουσίασαν οι πωλήσεις της έτοιμης σαλάτας στη χώρα 

μας τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τόσο των εκπροσώπων του 

παραγωγικού τομέα αλλά και διακίνησης του προϊόντος αυτού, όσο και των 

εκπροσώπων των αλυσίδων S/M. 

Σύμφωνα με τις δηλώσεις των εκπροσώπων αυτών αλλά και τα στοιχεία που 

συλλέχθηκαν κατόπιν έρευνας, διαπιστώθηκε ότι έχει ήδη δημιουργηθεί και στην 

Ελλάδα μια δυναμική αγορά, κατά την οποία διαφαίνεται ότι ο τζίρος στα προϊόντα 

αυτά κυμαίνεται κοντά στα 3 εκατ. € το χρόνο. 

3. Επεξεργασία των Λαχανικών και Φυσιολογική τους 
Συμπεριφορά 

Η γραμμή παραγωγής έτοιμης σαλάτας φυλλωδών λαχανικών αποτελείται, 

συνοπτικά, από τα εξής στάδια: 
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Συγκομιδη→Συσκευασία→Ψυχροσυντήρηση→Έλεγχος→Τεμαχισμός→Απολύμανση

→Πλύσιμο→Ξέβγαλμα→Στράγγιση→Συσκευασία→Συντήρηση→Αποστολή/ 

Πώληση. 

 Τα ελαφρώς επεξεργασμένα προϊόντα παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα ρυθμού 

ποιοτικής υποβάθμισης διότι οι βλάβες της προετοιμασίας (τεμαχισμός) προκαλούν 

αύξηση του ρυθμού αναπνοής και επιτάχυνση διαφόρων βιοχημικών αντιδράσεων 

όπως είναι ή αλλαγή του χρώματος κυρίως λόγω της οξείδωσης των φαινολικών 

συστατικών, της γεύσης, της υφής αλλά και της θρεπτικής αξίας. Τέλος ο υψηλός 

ρυθμός ποιοτικής υποβάθμισης (Εικ. 1) των ελαφρώς επεξεργασμένων προϊόντων 

οφείλεται και στην αυξημένη ευκολία προσβολής από μικροοργανισμούς λόγω της 

θραύσης των κυττάρων κατά τον τεμαχισμό η οποία είναι αυξημένη στις υψηλότερες 

από τις βέλτιστες θερμοκρασίες συντήρησης. 

 

Εικόνα 1. Μήλα Golden Delicious μετά από ελάχιστη επεξεργασία (Η λήψη της 

εικόνας πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια πειραμάτων ποιοτικού ελέγχου στο 

εργαστήριο Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών) 

Στον παρακάτω πίνακα (Πιν. 1.) παρουσιάζονται η αύξηση της αναπνοής ολόκληρου 

και μετά από ελάχιστη επεξεργασία μαρουλιού. 
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Πίνακας 1. Ρυθμός αναπνοής, mg CO2 kg
-1

h
-1

, ολόκληρου και ελαφρώς 

επεξεργασμένου μαρουλιού 

Είδος Τύπος Θερμοκρασία 

0
o
C 5

o
C 7,5

o
C 10

o
C 

Μαρούλι Ολόκληρα 2,4 2,9 5,0 7,6 

Ελαφρώς 

επεξεργασμένα 

7,6 8,5 12,6 15,9 

% αύξηση 316 293 250 209 

                                                                                                                             Πηγή: Watada et al. 1996 

4. Συντήρηση λαχανικών με ελάχιστη επεξεργασία 

Ο τεμαχισμός, όπως έχει ήδη ειπωθεί συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση της 

ευαισθησίας στη φθορά των προϊόντων, με συνέπεια η συντήρηση τους να είναι 

δυσκολότερη από αυτά τα οποία δεν έχουν υποστεί καμιά επεξεργασία. Η συντήρηση 

των προϊόντων αυτών επιτυγχάνεται με εφαρμογή κοινής ψύξης, παράλληλα με 

διάφορες άλλες επεμβάσεις οι οποίες συμβάλλουν στην διατήρηση της ποιότητας, 

όπως: 

 Συντήρηση με τροποποιημένη ατμόσφαιρα: Το τεμαχισμένο μαρούλι 

διατηρείται συσκευασμένο με συγκεντρώσεις περίπου 12%CO2 και 3% O2  

 Εδώδιμες επικαλύψεις: Πρόκειται για μεμβράνες οι οποίες δημιουργούν ένα 

ημιπερατό εμπόδιο στα αέρια και τους υδρατμούς διατηρώντας έτσι την 

ποιότητα των προϊόντων. 

 Επίδραση με χλωριούχο ασβέστιο: Χρησιμοποιείται για την διατήρηση της 

υφής. 

 Χρήση αντιοξειδωτικών: Ουσίες οι οποίες με την εφαρμογή τους καθυστερούν 

τον αποχρωματισμό εξαιτίας της οξείδωσης (τάγγισης) των λιπών και άλλων 

συστατικών. 

 Θερμότητα: Επιτυγχάνεται μείωση του καφετιάσματος. Θερμικό σοκ στους 

50
o
C για 90sec προστάτευσε φρεσκοτεμαχισμένο μαρούλι από τη καστάνωση 

βοηθώντας στην διατήρηση του πράσινου χρώματος.  

Προσοχή. Τα προϊόντα με ελάχιστη επεξεργασία  απαιτούν πολύ προσεκτική διαχείριση, 

διότι είναι υψηλού κινδύνου σε ότι αφορά την μικροβιακή επιμόλυνση. 

Λευτέρης Χατζής, Γεωπόνος MSc 

                                                                  Σύμβουλος Ποιότητας 


