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Τεχνολογικές επιλογές για τον επισιτισμό 10 δισεκατομμυρίων ανθρώπων 

 – Επιλογές για τη βιώσιμη επεξεργασία τροφίμων 

 

 

 

Το παρόν έγγραφο συνοψίζει, σε απλή και κατανοητή γλώσσα, την έκθεση της STOA σχετικά με 

τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις στον συγκεκριμένο τομέα, με τίτλο «'Technology 

options for feeding 10 billion people - Options for sustainable food processing» (Τεχνολογικές 

επιλογές για τον επισιτισμό 10 δισεκατομμυρίων ανθρώπων – Επιλογές για τη βιώσιμη 

επεξεργασία τροφίμων).  

Η πλήρης έκθεση σχετικά με το εν λόγω ζήτημα είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της STOA. 

 

Περίληψη της έκθεσης 

 

Οι καινοτομίες που αφορούν τις τεχνικές επεξεργασίας τροφίμων μπορούν να συμβάλουν 

σημαντικά στην κάλυψη των αναγκών του παγκόσμιου πληθυσμού, ο οποίος μελλοντικά 

αναμένεται να ανέλθει σε 10 δισεκατομμύρια, ως προς την ποιότητα, την ποσότητα και τη 

βιωσιμότητα των τροφίμων που καταναλώνονται. Με την παρούσα μελέτη παρέχεται η γνώμη 

των εμπειρογνωμόνων όσον αφορά τις δυνατότητες των νέων και αναδυόμενων τεχνολογιών 

να αυξήσουν τη βιωσιμότητα του τομέα επεξεργασίας τροφίμων. Στη μελέτη εξετάζονται οι 

ακόλουθες τεχνολογίες: τεχνολογία αισθητήρων, βιώσιμες συσκευασίες και ψύξη-κλιματισμός, 

μη θερμική παστερίωση και αποστείρωση, νανοτεχνολογία και μικροτεχνολογία, καινοτόμες 

διαδικασίες για την αξιοποίηση των υποπροϊόντων, εναλλακτικές διαδικασίες που 

χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια ή νερό, υποκατάστατα κρέατος φυτικής προέλευσης και 

μεταφορά γνώσεων και πληροφοριών.  

Για κάθε τεχνολογία περιγράφεται τόσο ο άμεσος αντίκτυπος (λιγότερες απώλειες, μειωμένη 

χρήση ενέργειας και νερού) όσο και ο έμμεσος αντίκτυπος (απώλειες τροφίμων, μη βέλτιστη 

αξιοποίηση και άσκοπη υποβάθμιση της ποιότητας στο εσωτερικό της αλυσίδας εφοδιασμού), 

καθώς και η συμβολή της κάθε τεχνολογίας στους τομείς βελτίωσης της ευρωπαϊκής 

βιομηχανίας επεξεργασίας τροφίμων (νέα και καλύτερα τρόφιμα, αποδοτικές από πλευράς 

πόρων διαδικασίες μεταποίησης, ολοκληρωμένες και διαφανείς αλυσίδες εφοδιασμού και 

ενισχυμένη ικανότητα καινοτομίας). 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η επεξεργασία τροφίμων, η οποία εντάσσεται στο σύστημα εφοδιασμού τροφίμων, αφορά τη 

μετατροπή γεωργικών πρώτων υλών σε (συσκευασμένα) τρόφιμα με τα επιθυμητά ποιοτικά 

και λειτουργικά χαρακτηριστικά. Η βιομηχανική παραγωγή τροφίμων ξεκίνησε τον 18ο και 

19ο αιώνα, περίοδο κατά την οποία οι παραδοσιακές και βιοτεχνικές μέθοδοι παραγωγής 

αντικαθίσταντο σταδιακά από τεχνικές που βασίζονταν περισσότερο στην επιστήμη και 

μπορούσαν να αναπαραχθούν. Οι σύγχρονες τεχνικές επεξεργασίας τροφίμων έχουν τους 

εξής τρεις βασικούς στόχους: 

 

1. Να παράγουν τρόφιμα που είναι επαρκώς σταθερά και ασφαλή για ανθρώπινη 

κατανάλωση (από μικροβιολογική και χημική άποψη). 

2. Να προσδώσουν στα προϊόντα τα απαιτούμενα εγγενή χαρακτηριστικά ποιότητας, 

μεταξύ άλλων, πεπτικότητα, θρεπτικά συστατικά, γεύση, χρώμα και υφή. 

3. Να προσδώσουν αξία στα προϊόντα σε σχέση και με άλλες πτυχές, π.χ. ως προς την 

ευκολία, τον τρόπο ζωής και την εμπορική προώθηση. 

 

Οι καινοτομίες όσον αφορά τις τεχνικές για την επεξεργασία των τροφίμων μπορούν να 

συμβάλουν σημαντικά στην κάλυψη των αναγκών του παγκόσμιου πληθυσμού, ο οποίος 

μελλοντικά αναμένεται να ανέλθει σε 10 δισεκατομμύρια, ως προς την ποιότητα, την 

ποσότητα και τη βιωσιμότητα των τροφίμων που καταναλώνονται. Με την παρούσα μελέτη 

παρέχεται η γνώμη των εμπειρογνωμόνων όσον αφορά τις δυνατότητες των νέων και 

αναδυόμενων τεχνολογιών να αυξήσουν τη βιωσιμότητα του τομέα επεξεργασίας τροφίμων. 

Ειδικότερα, προσδιορίζονται οι τεχνολογικές επιλογές που προωθούν επίσης την 

ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας επεξεργασίας τροφίμων, λόγω του ότι 

προσφέρουν τα εξής:  

 

1. Νέα και καλύτερα τρόφιμα με σκοπό την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης για 

τρόφιμα, τη μείωση του χάσματος όσον αφορά την επισιτιστική ασφάλεια, την 

αντιμετώπιση των δημογραφικών αλλαγών και των μεταβαλλόμενων απαιτήσεων 

των καταναλωτών, καθώς και την πρόληψη των ασθενειών που σχετίζονται με τον 

τρόπο ζωής. 

2. Αποδοτικές από πλευράς πόρων διαδικασίες μεταποίησης που ελαχιστοποιούν την 

εξάρτηση από καλλιέργειες υψηλής αξίας, καταναλώνουν λιγότερο νερό και ενέργεια 

και διατηρούν τις τοπικές ισορροπίες, αποτρέπουν την παραγωγή αποβλήτων, 

παράγουν προϊόντα υψηλής ποιότητας και λειτουργικότητας με μεγαλύτερη και 

προβλέψιμη διάρκεια ζωής και καθιστούν δυνατή τη διαφοροποίηση με γνώμονα τις 

ειδικές απαιτήσεις των καταναλωτών. 

3. Ολοκληρωμένες και διαφανείς αλυσίδες εφοδιασμού που συμβάλλουν στην 

παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια, συνδέουν την παγκόσμια βιομηχανία τροφίμων 

και το λιανικό εμπόριο τροφίμων με την τοπική παραγωγή και ζήτηση για τρόφιμα, 

ενισχύουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών λόγω της διαφάνειας, της 

ιχνηλασιμότητας και της αντικειμενικής πληροφόρησης, δημιουργούν λιγότερες 

απώλειες και απόβλητα και λειτουργούν με συνεργατικό τρόπο με άλλους τομείς της 

ανερχόμενης βιοοικονομίας. 
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4. Ενισχυμένη ικανότητα καινοτομίας της ίδιας της βιομηχανίας με σκοπό την 

ταχύτερη μετουσίωση των αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας σε 

βιομηχανικές εφαρμογές, καθώς και την αξιοποίηση της επιστημονικής προόδου από 

άλλους τομείς (π.χ. νανοτεχνολογία και ΤΠΕ), παρά τον έντονα κατακερματισμένο 

χαρακτήρα της (ΕΕ: 287 000 επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 285 000 είναι ΜΜΕ).  

 

Στον πίνακα 1 συνοψίζονται οι τεχνολογίες που εξετάζονται στην παρούσα μελέτη και η 

σύνδεσή τους με τους τομείς βελτίωσης, και προσδιορίζονται κατ’ επέκταση οι ευκαιρίες για 

καινοτομία στη βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων.  
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Πίνακας 1. Σύνοψη των βιώσιμων τεχνολογικών επιλογών και της σύνδεσής τους με τους 

τομείς βελτίωσης της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών της ΕΕ 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ 

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

Νέα και 

καλύτερα 

τρόφιμα 

Αποδοτικές από 

πλευράς πόρων 

διαδικασίες 

μεταποίησης 

Ολοκληρωμένη 

και διαφανής 

αλυσίδα 

Ενισχυμένη ικανότητα 

καινοτομίας 

Τεχνολογία 

αισθητήρων 

Αύξηση των 

ελέγχων 

ποιότητας & 

ασφάλειας 

Μείωση των 

απωλειών 

τροφίμων: λήψη 

αποφάσεων με βάση 

τις μετρήσιμες 

ιδιότητες των 

προϊόντων 

Προηγμένη 

διαχείριση και 

έλεγχος της 

ποιότητας και της 

ασφάλειας των 

τροφίμων 

Ενισχυμένος ποιοτικός 

έλεγχος και 

διαφοροποίηση των 

προϊόντων 

Βιώσιμες 

συσκευασίες και 

ψύξη-κλιματισμός 

Ημιπαρασκευα

σμένα τρόφιμα 

υψηλής 

ποιότητας 

Μείωση των 

απωλειών τροφίμων 

μέσω αύξησης της 

διάρκειας ζωής· 

έμφαση στις 

βιώσιμες 

συσκευασίες  

Έξυπνες 

συσκευασίες 

 

Μη θερμική 

παστερίωση και 

αποστείρωση 

Έτοιμα φρέσκα 

προϊόντα που 

διατηρούνται 

σε θερμοκρασία 

περιβάλλοντος 

Μείωση των 

απωλειών μέσω 

αύξησης της 

διάρκειας ζωής 

 Νέες τεχνολογίες 

επεξεργασίας για την 

παραγωγή προϊόντων 

με βελτιωμένες 

ιδιότητες 

Νανοτεχνολογία & 

μικροτεχνολογία 

Προηγμένη 

ανάπτυξη 

προϊόντων 

Μειωμένη χρήση 

ενέργειας· 

εντοπισμός 

μολυσματικών 

προσμείξεων και 

αλλοιώσεων 

μικροχλωρίδας 

 Νέες τεχνολογίες 

επεξεργασίας για την 

παραγωγή προϊόντων 

με βελτιωμένες 

ιδιότητες 

Καινοτόμες 

διαδικασίες για τη 

χρήση υπολειμμάτων 

& υποπροϊόντων 

Δημιουργία 

φυσικών και 

ωφέλιμων για 

την υγεία 

συστατικών 

από 

υποπροϊόντα 

Δημιουργία 

συστατικών 

τροφίμων από 

υποπροϊόντα· 

αξιοποίηση αντί 

απόρριψης 

 Εναλλακτική 

αντιμετώπιση με 

αποτέλεσμα τη 

δημιουργία νέων 

αντιλήψεων και 

προϊόντων· συνεχής 

βελτίωση όσον αφορά 

την αποφυγή 

αποβλήτων 
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ 

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

Νέα και 

καλύτερα 

τρόφιμα 

Αποδοτικές από 

πλευράς πόρων 

διαδικασίες 

μεταποίησης 

Ολοκληρωμένη 

και διαφανής 

αλυσίδα 

Ενισχυμένη ικανότητα 

καινοτομίας 

Εναλλακτικές 

διαδικασίες που 

απαιτούν λιγότερη 

ενέργεια ή νερό 

Λιγότερο 

εντατική 

επεξεργασία, 

λιγότερο 

ραφιναρισμένα 

προϊόντα 

Μειωμένη χρήση 

ενέργειας και νερού 

Λιγότερο 
ραφιναρισμένα 
συστατικά 
προϊόντων: 
στενότερη 
συνεργασία 
μεταξύ των 
προμηθευτών 
συστατικών και 
των παραγωγών 
τροφίμων 
 

Αναζήτηση νέων 

τρόπων εναλλακτικού 

σχεδιασμού της 

αλυσίδας 

επεξεργασίας 

τροφίμων  

Ανάπτυξη 

προϊόντων: 

υποκατάστατα 

κρέατος φυτικής 

προέλευσης 

Ανάπτυξη 

περισσότερο 

ελκυστικών 

υποκατάστατω

ν κρέατος 

Η παραγωγή 

προϊόντων φυτικής 

προέλευσης είναι 

αποδοτικότερη σε 

σχέση με τα 

προϊόντα ζωικής 

προέλευσης 

 Ένα ευρύτερο φάσμα 

πρώτων υλών 

επιταχύνει τη 

διαδικασία 

καινοτομίας των 

προϊόντων 

Μεταφορά 

πληροφοριών και 

γνώσεων 

Βελτίωση του 

ποιοτικού 

ελέγχου κατά 

μήκος της 

αλυσίδας 

Βελτίωση του 

προγραμματισμού 

της παραγωγής 

βάσει των 

πληροφοριών που 

ανταλλάσσονται 

κατά μήκος της 

αλυσίδας 

Βελτίωση της 

ανταλλαγής 

γνώσεων κατά 

μήκος της 

αλυσίδας· 

επίτευξη 

διαφάνειας της 

αλυσίδας προς 

όφελος του 

καταναλωτή  

Ταχύτερη μετουσίωση 

των αποτελεσμάτων 

Ε&Α σε βιομηχανικές 

εφαρμογές 
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ 

Η τεχνολογία αισθητήρων αποτελεί καίριο στοιχείο για την αξιολόγηση της ποιοτικής 

εξέλιξης και της ιχνηλασιμότητας των πρώτων υλών, των ενδιάμεσων και των τελικών 

προϊόντων σε όλο το μήκος της αλυσίδας, από την παραγωγή έως την κατανάλωση των 

τροφίμων. Στον τομέα της επεξεργασίας τροφίμων, οι αισθητήρες χρησιμοποιούνται για τον 

σχεδιασμό, τον έλεγχο και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών μεταποίησης 

(συμπεριλαμβανομένης της εφοδιαστικής και της αποθήκευσης). Οι τεχνολογικές εξελίξεις 

στον εν λόγω τομέα εστιάζουν στην ανάπτυξη νέων αισθητήρων και αναλυτικών 

τεχνολογιών για την άμεση μέτρηση βασικών παραμέτρων ποιότητας, στη χρήση ΤΠΕ για 

την απόκτηση πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο σε σχέση με τη διαδικασία (καθιστώντας 

δυνατή την επιτάχυνση των κυκλωμάτων εμπρόσθιας και οπίσθιας τροφοδότησης) καθώς και 

στην εφαρμογή ποιοτικών μοντέλων για τη διευκόλυνση προγνωστικού ελέγχου. Οι 

αναβαθμισμένοι έλεγχοι των διαδικασιών συμβάλλουν στη βιωσιμότητα της αλυσίδας 

τροφίμων μέσω της βελτιστοποίησης της ποιότητας των προϊόντων, μεταξύ άλλων 

μειώνοντας τις απώλειες ποιότητας και τα ελαττώματα, καθώς και μέσω του περιορισμού της 

κατανάλωσης νερού, ενέργειας και συστατικών υψηλής αξίας. 

 

Οι έξυπνοι αισθητήρες μπορούν επίσης να συμβάλουν στην αποδοτική χρήση των πόρων και 

σε άλλα τμήματα του συστήματος εφοδιασμού τροφίμων. Οι προσαρμόσιμες συνθήκες 

αποθήκευσης βάσει ταυτόχρονης μέτρησης του οξυγόνου, του διοξειδίου του άνθρακα και 

της αιθανόλης κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης, καθιστούν δυνατή τη μακροχρόνια 

διατήρηση των ευαλλοίωτων φρούτων, όπως τα μήλα και τα αχλάδια. Η χρήση συσκευών 

παρακολούθησης (οι οποίες είναι εξοπλισμένες με τους απαιτούμενους αισθητήρες) καθιστά 

δυνατή την απόκτηση ζωτικής σημασίας πληροφοριών σχετικά με τις πραγματικές συνθήκες 

υπό τις οποίες αποθηκεύονται και μεταφέρονται τα προϊόντα. Η μοναδική αναγνώριση κάθε 

προϊόντος επιτυγχάνεται μέσω της συνδυαστικής χρήσης των εν λόγω συσκευών 

παρακολούθησης με τις ετικέτες αναγνώρισης μέσω ραδιοσυχνοτήτων (radio frequency 

identification - RFID). Οι ετικέτες με ενσωματωμένο μικροελεγκτή επιτρέπουν την ανάλυση 

των περιβαλλοντικών δεδομένων εντός του μικροπεξεργαστή (on-chip). Κατόπιν ανάγνωσης 

του μικροεπεξεργαστή, καθίσταται άμεσα διαθέσιμη η πραγματική κατάσταση των 

εμπορευμάτων, ενώ η προβλεπόμενη μελλοντική κατάστασή τους μπορεί να διαπιστωθεί με 

τη χρήση ποιοτικών μοντέλων τα οποία αντλούν στοιχεία από τις επικρατούσες 

περιβαλλοντικές συνθήκες. Η τεχνολογία αυτή καθιστά δυνατή τη χρήση πιστοποιητικών 

εγγυημένης ποιότητας, την παροχή έτοιμων προς κατανάλωση προϊόντων στα 

σουπερμάρκετ, καθώς και την εφαρμογή εννοιών σχετικών με τη διαχείριση των 

εμπορευμάτων όπως είναι το σύστημα FEFO (First Expired First Out), βάσει του οποίου τα 

προϊόντα με την πλησιέστερη ημερομηνία λήξης αποχωρούν πρώτα από τις αποθήκες. 

 

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Οι απώλειες και η σπατάλη τροφίμων στις αναπτυγμένες χώρες οφείλονται κυρίως στη 

συμπεριφορά των καταναλωτών και στην έλλειψη συντονισμού εντός της (ολοένα 

περισσότερο περίπλοκης) αλυσίδας εφοδιασμού. Η υποβάθμιση της ποιότητας των 

οπωροκηπευτικών οφείλεται σε μια σειρά βιοχημικών και φυσιολογικών αλλαγών οι οποίες 

προκαλούνται από τις συνθήκες μεταχείρισής τους. Για να εξασφαλισθεί η βέλτιστη ποιότητα 

των προϊόντων και η παράταση της διάρκειας ζωής, απαιτείται μια προσέγγιση που αφορά 

ολόκληρη την αλυσίδα και η οποία περιλαμβάνει στρατηγικές ελέγχου, όπως συσκευασία (σε 



STOA - Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών 

6 

ελεγχόμενη ατμόσφαιρα), έλεγχο της θερμοκρασίας, της σχετικής υγρασίας και του 

αιθυλενίου, καθώς και φυτοϋγειονομικές και αντιμυκητικές αγωγές. 

 

Οι εξελίξεις στις τεχνολογίες συσκευασίας σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τις συσκευασίες σε 

κενό αέρος, τη χρήση περιεκτών τροφίμων από χαρτόνι που καθιστά δυνατή τη μέθοδο της 

τροποποιημένης ατμόσφαιρας, τη μείωση (του βάρους) των υλικών, τη χρήση βιοϋλικών 

συσκευασίας (όπως PLA και PEF) και τις συσκευασίες από ανακυκλωμένα υλικά (κυρίως από 

ΡΕΤ).  

 

Ο έλεγχος της θερμοκρασίας και μια άρτια σχεδιασμένη αλυσίδα ψύξης αποτελούν μακράν 

την καλύτερη στρατηγική για τη διατήρηση της επιθυμητής ποιότητας των προϊόντων. Λόγω 

των υψηλών ενεργειακών απαιτήσεών της, η ψύξη αποτελεί μια λιγότερο βιώσιμη 

τεχνολογία. Ωστόσο, αυτή η κατανάλωση ενέργειας είναι σχετική, δεδομένου ότι η ψύξη 

αποτρέπει τη σπατάλη μεγάλης ποσότητας τροφίμων. Ωστόσο, μέσω της έξυπνης διαχείρισης 

του συμπιεστή και της εσωτερικής κυκλοφορίας του αέρα των ψυχόμενων 

εμπορευματοκιβωτίων, μπορεί να επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας (έως και 

65% λιγότερες εκπομπές CO2). 

 

ΜΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ 

Οι παραδοσιακές τεχνολογίες συντήρησης, όπως η θερμική παστερίωση ή η αποστείρωση, 

μολονότι αυξάνουν την ασφάλεια και τη διάρκεια ζωής των τροφίμων, συνήθως επηρεάζουν 

αρνητικά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους, όπως η γεύση, το χρώμα, η υφή και τα θρεπτικά 

στοιχεία. Ως εκ τούτου, οι τεχνολογίες ήπιας επεξεργασίας μπορούν να αποτελέσουν μια 

ενδιαφέρουσα επιλογή τόσο για τα προϊόντα που διατηρούνται στην ψύξη όσο και για τα 

προϊόντα που διατηρούνται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, ικανοποιώντας κατά τον τρόπο 

αυτό την αυξανόμενη ζήτηση των καταναλωτών για νωπά και θρεπτικά προϊόντα που είναι 

ασφαλή και διατηρούνται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

  

Σήμερα στη βιομηχανία τροφίμων χρησιμοποιούνται τεχνικές όπως η επεξεργασία με υψηλή 

πίεση, η θέρμανση με τη χρήση μικροκυμάτων, η ωμική θέρμανση και η θέρμανση με τη 

χρήση ραδιοσυχνοτήτων, κυρίως για την παστερίωση των τροφίμων. Άλλες τεχνολογίες, 

όπως η υπό υψηλή πίεση αποστείρωση συσκευασμένων τροφίμων, η χρήση παλλόμενων 

ηλεκτρικών πεδίων για την παστερίωση υγρών τροφίμων και η χρήση ψυχρού πλάσματος 

για την απολύμανση επιφανειών, βρίσκονται ακόμη υπό ανάπτυξη. 

 

Πέραν της βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων, οι καινοτόμες τεχνολογίες επεξεργασίας 

συμβάλλουν επίσης στην ενίσχυση της βιωσιμότητας της επεξεργασίας τροφίμων. Καθώς οι 

τεχνολογίες ήπιας επεξεργασίας μπορούν να εφαρμοστούν σε πολύ χαμηλότερες 

θερμοκρασίες σε σχέση με τις συμβατικές μεθόδους επεξεργασίας, απαιτείται λιγότερη 

ενέργεια για τη θέρμανση και την ψύξη των τροφίμων. Επιπλέον, οι εν λόγω τεχνολογίες 

καθιστούν δυνατή την παραγωγή έτοιμων προς κατανάλωση γευμάτων ίδιας ποιότητας με 

αυτήν των νωπών γευμάτων υπό ψύξη, χωρίς όμως να χρειάζεται να διατηρούνται σε ψύξη ή 

σε κατάψυξη. Η παράταση της διάρκειας ζωής των νωπών προϊόντων επίσης αποτρέπει τη 

δημιουργία απορριμμάτων τροφίμων στην αλυσίδα εφοδιασμού. Τέλος, τα προϊόντα τα 

οποία υφίστανται επεξεργασία με υψηλή πίεση, με τη χρήση μικροκυμάτων ή με τη χρήση 

ραδιοσυχνοτήτων συσκευάζονται πριν υποβληθούν σε επεξεργασία. Κατ’ αυτό τον τρόπο, 
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αποφεύγεται ο κίνδυνος επιμόλυνσης των προϊόντων και μειώνεται σημαντικά ο όγκος των 

υλικών συσκευασίας, δεδομένου ότι δεν απαιτείται επανασυσκευασία. 

 

ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

Η νάνο/μικροτεχνολογία θεωρείται βασική τεχνολογία του μέλλοντος για τον τομέα των 

τροφίμων και της διατροφής, καθώς καθιστά δυνατή την ανάπτυξη στοχευμένων 

συστημάτων παραγωγής και διάθεσης (συσκευασία σε κάψουλες/γαλακτωματοποίηση), 

νέων αισθητήρων για τον εντοπισμό παθογόνων και τοξινών (που καθιστούν δυνατό τον 

προηγμένο έλεγχο των διεργασιών και την παρακολούθηση της ποιότητας) καθώς και 

προηγμένων υλικών συσκευασίας με μοναδικές ιδιότητες φραγμού ή αναστολής της 

μικροβιακής ανάπτυξης. Επιπλέον, η νανο/μικροτεχνολογία προσφέρει πολλές επιλογές για 

την ανάπτυξη προηγμένων εργαλείων και εξοπλισμού στον τομέα της επεξεργασίας 

τροφίμων με σκοπό την ανάμειξη και την ομογενοποίηση, τον διαχωρισμό, την κλασμάτωση 

και τον σχηματισμό δομής. Καθώς οι περισσότεροι μηχανισμοί για τον σχηματισμό δομής 

στα τρόφιμα λειτουργούν σε κλίμακα μικρομέτρου, οι εν λόγω νέες τεχνολογίες επεξεργασίας 

έχουν εγγενώς πολύ μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση και αξιοποιούν καλύτερα τις 

διαθέσιμες πρώτες ύλες. Όσον αφορά τη γαλακτωματοποίηση και την κλασμάτωση, έχει ήδη 

αποδειχθεί στην πράξη η σκοπιμότητά τους, ενώ άλλες εφαρμογές βρίσκονται ακόμη στο 

στάδιο της ανάπτυξης. 

  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Στην Ευρώπη, η μεταποίηση τροφίμων ευθύνεται κατά μέσο όρο για το 5% των συνολικών 

απωλειών τροφίμων. Παράλληλα, ωστόσο, δημιουργούνται σχετικά μεγάλες ποσότητες 

υποπροϊόντων. Για την απευθείας αξιοποίηση των εν λόγω ποσοτήτων τροφίμων απαιτείται 

η ανάπτυξη εναλλακτικών (και εν γένει τεχνικά περισσότερο σύνθετων) μεθόδων 

επεξεργασίας: ως εκ τούτου, μεγάλος μέρος των υποπροϊόντων αυτών δεν αξιοποιείται 

επαρκώς. Στην προσπάθειά τους να μεγιστοποιήσουν την (οικονομική) αξία της παραγωγής, 

οι βιομηχανίες, και ιδίως οι βιομηχανίες μεγάλης κλίμακας, έχουν σημειώσει σημαντική 

πρόοδο όσον αφορά την αξιοποίηση των υποπροϊόντων. Για παράδειγμα, τα υποπροϊόντα 

του τομέα επεξεργασίας κρέατος και γαλακτοκομικών, ενώ αρχικά προορίζονταν μόνο για 

στοιχειώδεις εφαρμογές στις ζωοτροφές, έχουν πλέον αναδειχθεί σε υψηλής αξίας συστατικά 

τροφίμων. Λόγω των αυξανόμενων τιμών των τροφίμων και της συνεχούς 

καθιέρωσης/αναβάθμισης διαφόρων βιομηχανιών επεξεργασίας τροφίμων, η εν λόγω 

πρακτική αναμένεται να εφαρμοστεί και σε άλλους τομείς (π.χ. υποπροϊόντα του τομέα 

μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων ή οπωροκηπευτικών). Εκτός από τις τεχνολογικές 

εξελίξεις (π.χ. τεχνολογία διαχωρισμού, εξαγωγής, μετατροπής, σταθεροποίησης και 

ξήρανσης) απαιτούνται επίσης νέα ποιοτικά πρότυπα για τα συστατικά και τα ενδιάμεσα 

προϊόντα, πρωτόκολλα αξιολόγησης της βιωσιμότητας, καθώς και πρακτικές επιδείξεις των 

δυνατοτήτων των υποπροϊόντων. 

 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ 

ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Οι πλέον ενεργοβόρες διεργασίες στη βιομηχανία τροφίμων είναι η βιομηχανική θέρμανση 

(εξάτμιση, παστερίωση, βρασμός, ξήρανση), η βιομηχανική ψύξη/κατάψυξη, τα 

μηχανήματα επεξεργασίας (π.χ. ανεμιστήρες, αντλίες, εξαερισμός, πεπιεσμένος αέρας) και οι 

μεταφορές. Στρατηγικές όπως η χρήση της υπολειπόμενης θερμότητας, η εντατικοποίηση των 
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διαδικασιών και η εναλλακτική διαμόρφωση της αλυσίδας (π.χ. συμπεριλαμβάνοντας ένα 

στάδιο ήπιας συντήρησης) συμβάλλουν στη μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων της 

βιομηχανικής θέρμανσης. Η αποθήκευση υπό ψύξη είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον 

βιώσιμο εφοδιασμό τροφίμων καθώς συμβάλλει στη μείωση των απωλειών τροφίμων. 

Επιπλέον ενίσχυση της βιωσιμότητας μπορεί να επιτευχθεί μέσω της περαιτέρω ανάπτυξης 

της τεχνολογίας ψύξης (νέα ψυκτικά μέσα, εξοπλισμός με υψηλότερη ενεργειακή απόδοση 

και χαμηλότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου), των προηγμένων συστημάτων ελέγχου 

(π.χ. όσον αφορά τη μεταφορά ψυχόμενων εμπορευματοκιβωτίων) καθώς και της εφαρμογής 

ήπιων τεχνολογιών για την αποθήκευση νωπών προϊόντων σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

 

Το νερό χρησιμοποιείται κυρίως στο πλαίσιο των διαδικασιών πλύσης, αραίωσης και 

διαχωρισμού. Οι μέθοδοι ξηρής κλασμάτωσης (αντί της υγρής κλασμάτωσης) θα μπορούσαν 

να μειώσουν σημαντικά τη χρήση νερού και ενέργειας κατά την επεξεργασία τροφίμων, 

καθώς μέσω αυτών αποφεύγεται η συνήθης στην παραγωγή συστατικών πρακτική της 

προσθήκης νερού, της ξήρανσης και της συνακόλουθης επανενυδάτωσης κατά το στάδιο της 

ανάμειξης/σύνθεσης. Η ξηρή κλασμάτωση έχει ως αποτέλεσμα τα συστατικά να είναι 

λιγότερο «καθαρά», αλλά σε πολλές εφαρμογές τροφίμων η υψηλή καθαρότητα των 

συστατικών δεν είναι ουσιωδώς απαραίτητη (αν και συνήθως, στο τρέχον σύστημα, 

προτιμάται από τη βιομηχανία τροφίμων). 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

Η ανάπτυξη νέων προϊόντων μπορεί να συμβάλει στη μείωση του περιβαλλοντικού 

αντίκτυπου της διατροφής μας. Σε πολλές περιπτώσεις, η ανάπτυξη τεχνολογικών 

καινοτομιών είναι απαραίτητη προκειμένου τα προϊόντα να αποκτούν τις επιθυμητές 

ιδιότητες. Παραδείγματος χάρη, για την ανάπτυξη των αποκαλούμενων υποκατάστατων 

κρέατος φυτικής προέλευσης τρίτης γενιάς χρειάστηκε να βελτιωθούν οι υφιστάμενες 

τεχνολογίες επεξεργασίας με σκοπό την καλύτερη ανταπόκριση στις απαιτήσεις των 

καταναλωτών όσον αφορά, μεταξύ άλλων, την υφή και τη χυμώδη σύσταση. Οι τεχνολογίες 

διαμόρφωσης μέσω διάτμησης, οι οποίες βρίσκονται υπό ανάπτυξη, αποσκοπούν στην 

καλύτερη απομίμηση της ινώδους υφής του κρέατος. 

 

Το επόμενο επίτευγμα όσον αφορά τα υποκατάστατα κρέατος μπορεί να είναι η ανάπτυξη 

νέων βιώσιμων πηγών πρωτεΐνης, όπως είναι τα έντομα, η λέμνα και τα φύκια. Για την 

αξιοποίηση των νέων πηγών πρωτεϊνών απαιτείται η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών ήπιας 

επεξεργασίας με σκοπό τον διαχωρισμό και την εξαγωγή της πρωτεΐνης. Η εφαρμογή της 

έννοιας των βιοδιυλιστηρίων (η οποία συνίσταται στη μέγιστη αξιοποίηση υποκλασμάτων σε 

εφαρμογές τροφίμων και άλλες) αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην εμπορική 

εκμετάλλευση των εν λόγω πηγών. Οι υφιστάμενες νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις 

ενδέχεται να αποτελέσουν περιοριστικό παράγοντα για τη χρήση νέων πηγών πρωτεϊνών. 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΩΝ 

Η μειωμένη ικανότητα καινοτομίας αποτελεί μία από τις βασικές αιτίες για τη μείωση του 

μεριδίου της ευρωπαϊκής βιομηχανίας τροφίμων και ποτών στις διεθνείς αγορές. Η υψηλού 

επιπέδου επιστημονική έρευνα που διεξάγεται στον τομέα των τροφίμων και της διατροφής 

δεν μετουσιώνεται επαρκώς σε βιομηχανικές εφαρμογές για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών 

ή νέων τροφίμων (το λεγόμενο «ευρωπαϊκό παράδοξο» στον τομέα της καινοτομίας). Για την 
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ενθάρρυνση της μεταφοράς γνώσεων εντός της βιομηχανίας τροφίμων είναι διαθέσιμα 

διάφορα εργαλεία και μέσα, όπως είναι η παροχή οικονομικών κινήτρων, η διαμόρφωση 

δικτύων και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Παρότι έχουν αναπτυχθεί και δοκιμαστεί 

στην πράξη πολλά συστήματα και μέσα, δεν έχει ακόμη εντοπιστεί μια ευρέως εφαρμόσιμη 

βέλτιστη πρακτική για τη μεταφορά γνώσεων στη βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων. Η πιο 

εύλογη εξήγηση για το φαινόμενο αυτό είναι πιθανώς ο έντονα κατακερματισμένος 

χαρακτήρας του εν λόγω βιομηχανικού κλάδου, ο οποίος περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό 

ΜΜΕ.  Ωστόσο, λύσεις ΤΠΕ όπως η διαδικτυακή πύλη καινοτομίας για τον τομέα της 

τεχνολογίας τροφίμων (Food Technology Innovation Portal-Food TIP, η οποία 

δημιουργήθηκε εντός του δικτύου αριστείας HighTech Europe) μπορούν να συμβάλουν στη 

βελτίωση της μεταφοράς γνώσεων από τον ακαδημαϊκό χώρο στις επιχειρήσεις.  

 

Επιπλέον, για την προώθηση της καινοτομίας στον τομέα των τροφίμων, ενεργό ρόλο 

μπορούν να διαδραματίσουν και οι ρυθμιστικοί φορείς. Όπως και στη βιομηχανία 

φαρμάκων, μια μονόπλευρη εστίαση στην εξάλειψη των κινδύνων όσον αφορά την 

ασφάλεια των τροφίμων θα οδηγήσει σε αδράνεια σε σχέση με την καινοτομία. Με την 

εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης κινδύνου καθώς και διαδικασιών 

μεταποίησης τροφίμων που βασίζονται περισσότερο στην επιστήμη, θα καταστεί δυνατό να 

επιτευχθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ, αφενός, της εξασφάλισης της ασφάλειας των 

προϊόντων και, αφετέρου, της τόνωσης της καινοτομίας. Ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την 

κατεύθυνση μπορεί να είναι η εξασφάλιση μεγαλύτερης κανονιστικής ελευθερίας για τη 

βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων, μεταξύ άλλων για την εφαρμογή νέων τεχνολογιών ή 

τη χρήση υποπροϊόντων σε εφαρμογές τροφίμων, υπό τον όρο να μπορεί να αποδειχθεί 

επαρκής κατανόηση των σχετικών διαδικασιών μεταποίησης («μεταποίηση βασισμένη στην 

επιστήμη»). 

  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

Η τεχνολογική ανάπτυξη μπορεί να συμβάλει στην καθιέρωση οικολογικά αποδοτικών 

διαδικασιών επεξεργασίας στη βιομηχανία τροφίμων, εξασφαλίζοντας άμεση εξοικονόμηση 

πόρων, ιδίως ενεργειακών και υδάτινων, καθώς και μείωση των αποβλήτων. Μπορεί να 

συμβάλει επίσης στον περιορισμό του κόστους και τη μείωση της ευπάθειας έναντι τυχόν 

μελλοντικών ελλείψεων πόρων και αυξήσεων των τιμών. Ως παραδείγματα μπορούν να 

αναφερθούν τα εξής: 

 περισσότερο βιώσιμες τεχνολογίες ψύξης σε συνδυασμό με αποτελεσματικότερες 

στρατηγικές κλιματισμού, αναζήτηση κατευθυντήριων επιλογών όσον αφορά την 

ποιότητα των προϊόντων, και χρήση καινοτόμων συσκευασιών με σκοπό τη μείωση 

της ενεργειακής χρήσης των ψυκτικών μέσων· 

 ξηρή επεξεργασία, ως εναλλακτική επιλογή αντί της υγρής επεξεργασίας, με 

αποτέλεσμα τη μείωση του ενεργειακού κόστους των διεργασιών ξήρανσης· 

 καινοτόμα μικροσυστήματα τροφίμων τα οποία θα συμβάλουν στη μείωση της 

ενέργειας που απαιτείται για τις διαδικασίες κλασμάτωσης και για την παραγωγή 

προηγμένων δομών τροφίμων όπως οι σχηματισμοί γαλακτώματος· 

 προηγμένα συστήματα ελέγχου της παραγωγικής διαδικασίας με σκοπό τη 

διαχείριση των μεταβολών στη διαδικασία. 

Μέσω της βελτιωμένης αξιοποίησης των πόρων, μπορεί να επιτευχθεί ακόμη μεγαλύτερη 

ενίσχυση της βιωσιμότητας (έμμεσες επιπτώσεις). Οι βασικότερες αδυναμίες του τομέα της 
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επεξεργασίας τροφίμων είναι οι απώλειες τροφίμων, η μη βέλτιστη αξιοποίηση των 

υποπροϊόντων/υπολειμμάτων επεξεργασίας και η άσκοπη υποβάθμιση της ποιότητας στο 

εσωτερικό της αλυσίδας εφοδιασμού. Η τεχνολογική ανάπτυξη θα μπορούσε να συμβάλει 

στην αντιμετώπιση των εν λόγω αδυναμιών μεταξύ άλλων με τους κάτωθι τρόπους: 

 Εφαρμογή διαδικασιών ψύξης, σταθεροποίησης/συντήρησης και τεχνολογιών 

συσκευασίας, οι οποίες συμβάλλουν στην αύξηση της διάρκειας ζωής των προϊόντων, 

με αποτέλεσμα τη μείωση των απωλειών στο σύνολο της αλυσίδας. Οι τεχνολογικές 

εξελίξεις όσον αφορά τις καινοτόμες τεχνολογίες αισθητήρων και συσκευασιών 

στηρίζουν τις εξελίξεις αυτές. 

 Δημιουργία μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας μέσω εφαρμογών υποπροϊόντων 

υψηλότερης αξίας. Οι βιομηχανίες που αναπτύσσουν νέα συστατικά τροφίμων από 

πρώην ροές αποβλήτων ή από υποπροϊόντα χαμηλής αξίας αποτελούν επιτυχημένα 

παραδείγματα. 

 Εφαρμογή έξυπνων αισθητήρων και ετικετών RFID με σκοπό τον ποιοτικό έλεγχο 

ολόκληρης της αλυσίδας εφοδιασμού. Η εφαρμογή των εν λόγω αισθητήρων καθιστά 

δυνατή τη χρήση πιστοποιητικών εγγυημένης ποιότητας, την παροχή έτοιμων προς 

κατανάλωση προϊόντων στα σουπερμάρκετ, καθώς και την εφαρμογή εννοιών 

σχετικών με τη διαχείριση των εμπορευμάτων όπως είναι το σύστημα FEFO (First 

Expired First Out). 

 Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών ήπιας συντήρησης όπως οι τεχνικές μη θερμικής 

παστερίωσης ή αποστείρωσης. Η χρήση των εν λόγω τεχνολογιών θα μπορούσε να 

συμβάλει στη μείωση των απωλειών τροφίμων κατά μήκος της αλυσίδας 

παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής των (έτοιμων) φρέσκων προϊόντων.  

 Εφαρμογή τεχνολογιών ήπιου διαχωρισμού για την ανάπτυξη λειτουργικών 

κλασμάτων (αντί καθαρών συστατικών): εκτός από τη διατήρηση της θρεπτικής αξίας 

του πρωτότυπου φυτικού υλικού, η χρήση των λειτουργικών κλασμάτων θα 

μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση νερού και ενέργειας, κυρίως διότι 

θα μπορούσαν να παραλειφθούν τα στάδια της ξήρανσης και της συνακόλουθης 

επανενυδάτωσης της μεταποιητικής διεργασίας. 

 Ανάπτυξη υποκατάστατων κρέατος φυτικής προέλευσης: οι τεχνολογικές εξελίξεις 

που έχει δρομολογήσει η βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων μπορούν να 

συμβάλουν στην ενίσχυση της αποδοχής των εν λόγω προϊόντων από τους 

καταναλωτές. 

 

Οι συστάσεις πολιτικής για την υποστήριξη της εφαρμογής των τεχνολογιών βιώσιμης 

επεξεργασίας είναι οι ακόλουθες:  

 Τόνωση της εφαρμογής καινοτόμων τεχνολογιών συντήρησης που είναι έτοιμες προς 

χρήση (π.χ. παστερίωση υψηλής πίεσης, προηγμένα συστήματα θέρμανσης) μέσω της 

μεταφοράς γνώσεων και της διεξαγωγής μελετών σκοπιμότητας, στοχεύοντας ιδίως 

στις ΜΜΕ. 

 Ενίσχυση της βάσης γνώσεων για τις τεχνολογίες που δεν είναι ακόμη έτοιμες προς 

εφαρμογή, όπως η επεξεργασία με ψυχρό πλάσμα. 

 Προώθηση της ανάπτυξης βιομηχανικού εξοπλισμού για τις τεχνολογίες που 

παρουσιάζουν αποδεδειγμένο ενδιαφέρον (π.χ. αποστείρωση υπό υψηλή πίεση και 

παλλόμενα ηλεκτρικά πεδία) αλλά για τις οποίες δεν διατίθεται προς το παρόν ο 
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κατάλληλος βιομηχανικός εξοπλισμός (λόγω του ότι οι κατασκευαστές διστάζουν να 

επενδύσουν στην ανάπτυξη καινοτόμου εξοπλισμού). 

 Στήριξη της έκδοσης εγχειριδίων οικολογικής αποδοτικότητας που θα μπορούσαν να 

βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να εντοπίσουν τομείς βελτίωσης, μεταξύ άλλων μέσω της 

παροχής δεδομένων συγκριτικής αξιολόγησης σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας 

και νερού ή μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών.  

 Δυναμική προώθηση των προγραμμάτων επιχειρησιακής αριστείας, όπως το Lean 

Manufacturing ή το Six Sigma, ως σύγχρονων μεθόδων για την ποιοτική διαχείριση 

των κινδύνων. Τα εν λόγω προγράμματα έχουν ήδη εφαρμοστεί με επιτυχία σε 

άλλους βιομηχανικούς τομείς και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μειώσεις της τάξης 

του 80% του κόστους λόγω κακής ποιότητας. 

 Περαιτέρω ανάπτυξη των προγραμμάτων Βιομηχανικής Συμβίωσης με σκοπό την 

τόνωση νέων συνεργασιών μεταξύ προμηθευτών και δυνητικών χρηστών ροών 

υπολειμμάτων ή αποβλήτων. 
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