Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)
Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ
θνπδίλα θαη ζην ζύγρξνλν ιηαληθό εκπόξην . Σν ζύζηεκα ζπζθεπαζίαο θελνύ, επηβξαδύλεη
ηελ αλάπηπμε ελόο κεγάινπ αξηζκνύ κηθξννξγαληζκώλ πνπ απαηηνύλ νμπγόλν γηα λα
πνιιαπιαζηαζζνύλ. Απηό κεηαθξάδεηαη ζε κεγάια πιενλεθηήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από
ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο:
>Απνηειεζκαηηθόηεξν ζρέδην πξνγξακκαηηζκνύ εξγαζίαο ζηελ θνπδίλα.
> Απνθπγή ηεο ζπαηάιεο
> Αύμεζε ζην κέγεζνο ηνπ κελνύ θαη ηνλ αξηζκό ησλ πξντόλησλ πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο
πειάηεο
> Καιύηεξε νξγάλσζε ζηνπο ρώξνπο ησλ ςπγείσλ
> Καιύηεξε πνηόηεηα ηνπ πξντόληνο ιόγσ ηεο ζσζηήο δηαηήξεζεο
Οη επαγγεικαηηθέο κεραλέο θελνύ ηύπνπ θακπάλαο κε ηελ ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ
ζπζθεπαζηώλ κπνξνύλ εύθνια λα ζαο πξνζθέξνπλ απηά ηα πιενλεθηήκαηα.
Μεγάιε δηάξθεηα δσήο γηα ηα ηξόθηκα
Όια ηα ζπζθεπαζκέλα ζε θελό πξντόληα πνπ θπιάζζνληαη ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο,
δηαηεξνύληαη γηα κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα. Η δηάξθεηα δσήο ηνπο είλαη απμεκέλε
ρσξίο λα κεηώλνληαη νη νξγαλνιεπηηθέο ηδηόηεηεο , όπσο ε πνηόηεηα , ην ρξώκα, ην άξσκα
θαη ηε γεύζε.
Σξνπνπνηεκέλε αηκόζθαηξα. Ση είλαη;
Με ηελ ζπζθεπαζία θελνύ ηξνπνπνηεκέλεο αηκόζθαηξαο, ν αέξαο απνκαθξύλεηαη από ηελ
ζαθνύια θαη πξνζηίζεηαη κία ειεγρόκελε πνζόηεηα κίγκαηνο αεξίσλ, ην νπνίν πξνιακβάλεη
απνηειεζκαηηθά ηελ θπζηθή θζνξά ηνπ πξντόληνο, απμάλεη ηελ δηάξθεηα δσήο, ειέγρεη ην
επίπεδν πγξαζίαο θαη εκπνδίδεη ην πξντόλ από ην λα ζξπκκαηίδεηαη (π.ρ θξέζθα δπκαξηθά).
Μεξηθέο θνξέο , ην θόθθηλν θξέαο κπνξεί λα ζθνπξύλεη θαη απηό ην πξόβιεκα
αληηζηαζκίδεηαη κε ηελ πξνζζήθε κίγκαηνο νμπγόλνπ, αδώηνπ θαη δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα,
ην νπνίν βνεζά ζηε δηαηήξεζε ηνπ ρξώκαηνο γηα πνιιέο εκέξεο.
Μαγείξεκα ζε θελό (Sous vide)
ην βξάζηκν ζε θελό, ην λεξό βξάδεη
ζε ζεξκνθξαζία κηθξόηεξε ησλ 100°
C, κε απνηέιεζκα λα δηαηεξνύληαη
αλαιινίσηα
ηα
πην
επαίζζεηα
ζπζηαηηθά ηνπ ηξνθίκνπ .
Πνιιά
ρξήζηκα
ζηνηρεία
ησλ
ηξνθίκσλ όπσο νη πξσηεΐλεο, νη
βηηακίλεο θαη ηα ιίπε θαζώο θαη νη
αξσκαηηθέο
νπζίεο
παξακέλνπλ
αλαιινίσηα. Η ηερληθή απηή απαηηεί
ηε ρξήζε θαηάιιεισλ ζπζθεπαζηώλ
αλζεθηηθώλ ζηε ζεξκόηεηα.
Η πγηεηλή, ε πνηόηεηα, ε εκθάληζε θαη
ε θξεζθάδα ηνπ πξντόληνο είλαη
εμαζθαιηζκέλα.

Δηάξθεηα δσήο ησλ ζπζθεπαζκέλσλ πξντόλησλ
Όια ηα πξντόληα δελ έρνπλ ηελ ίδηα δηάξθεηα δσήο.
Π.ρ. : Σν λσπό θξέαο κπνξεί λα δηαηεξεζεί γηα πεξίπνπ 20 /30 εκέξεο .
Σν θξέζθν ςάξη κπνξεί λα δηαηεξεζεί γηα πεξίπνπ 10 εκέξεο.
Σα θξέζθα δπκαξηθά κε απγά κπνξνύλ λα δηαηεξεζνύλ γηα πεξίπνπ 15 εκέξεο.
Σα ηπξηά θαη ηα αιιαληηθά κπνξνύλ λα δηαηεξνύληαη αθόκε θαη γηα αξθεηνύο κήλεο.
Γεληθά, ε δηάξθεηα δσήο επηκεθύλεηαη 3 έσο 5 θνξέο από ηελ δηάξθεηα ππό ζπλήζε ςύμε
4°C.
ΠΡΟΟΥΗ: Σν ελ θελώ ζπζθεπαζκέλν πξντόλ πξέπεη λα θπιάζζεηαη ζε ςπγείν από 1 ° C
έσο 4 ° C
Άιια πιενλεθηήκαηα ηνπ θελνύ
πλνπηηθά ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ζπζθεπαζίαο θελνύ είλαη ηα παξαθάησ:
> Τγηεηλή
> Πνηόηεηα
> Φξεζθάδα
> Εκθάληζε
> Η θαιύηεξε νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο ζηελ θνπδίλα
> Καηάξγεζε ησλ νζκώλ ζηα ςπγεία
Τγηεηλή :
Κάζε ζπζθεπαζκέλν πξντόλ ζε θελό είλαη κνλσκέλν από ην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ θαη σο εθ
ηνύηνπ πξνζηαηεύεηαη από ηε επηκόιπλζε πνπ κπνξεί λα κεηαβάιιεη ηελ εκθάληζε, ηε
δηάξθεηα δσήο θαη ηηο θπζηθέο γεύζεηο ηνπ. Με ηελ ζπζθεπαζία ππό θελό, κπνξείηε λα είζηε
ζίγνπξνη όηη ζα πξνζθέξεηε έλα πξντόλ πνπ είλαη αζθαιέο θαη πγηεηλό.
Πνηόηεηα:
Σα ελ θελώ ζπζθεπαζκέλα πξντόληα δηαηεξνύλ ην αξρηθό ηνπο ρξώκα , ην άξσκα θαη ηελ
γεύζε αλαιινίσηα κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ.
Φξεζθάδα :
Η αξρηθή θξεζθάδα ησλ ηξνθίκσλ είλαη αλαιινίσηε. Αξθεί λα αλνίμεηε έλα πξντόλ ζε θελό
θαη ζα ην δηαπηζηώζεηε ακέζσο.
Εκθάληζε :
Η δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνύ ρξώκαηνο ελόο πξντόληνο είλαη πνιύ ζεκαληηθή. Μηα κπξηδόια ζε
ςπγείν κεηά από 20 /30 εκέξεο είλαη ην ίδην θόθθηλε όπσο ηελ εκέξα ηεο ζπζθεπαζίαο, ην
ηπξί δελ έρεη αιινησκέλεο επηθάλεηεο θαη ε ζαιάηα δηαηεξεί αθέξαηα ηελ θξεζθάδαο ηεο.
Η θαιύηεξε νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο ζηελ θνπδίλα:
Η παξαγσγή κπνξεί λα νξγαλσζεί θαιύηεξα κε
εθκεηάιιεπζε ησλ πεξηόδσλ κε αηρκήο. Σα
ηξόθηκα αθνύ αγνξαζηνύλ από ηνλ αμηόπηζην
πξνκεζεπηή ζαο, κπνξνύλ λα κεξηδνπνηεζνύλ, λα
θαζαξηζηνύλ θαη λα ζπζθεπαζηνύλ, αθόκε θαη ζε
αηνκηθέο κεξίδεο, αθηεξώλνληαο κόλν ιίγεο ώξεο
ηελ εβδνκάδα γηα απηό ην έξγν.
Πξηλ ην καγείξεκα , ε έηνηκε πξνο ρξήζε
ζπζθεπαζία κπνξεί απιά λα βγεη από ην ςπγείν
θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ παξαζθεπή ησλ
πηάησλ, κεηώλνληαο έηζη ηα απνξξίκαηα θαη ηνπο
ρξόλνπο πξνεηνηκαζίαο.

Εμάιεηςε νζκώλ:
Αλνίγνληαο ην ςπγείν , δελ ππάξρνπλ πιένλ αλεπηζύκεηεο νζκέο κε θίλδπλν
δηαζηαπξνύκελεο επηκόιπλζεο. Επηπιένλ, ν ρώξνο απνζήθεπζεο ησλ πξντόλησλ ζην ςπγείν
κπνξεί λα κεησζεί , αθνύ ηα ελ θελώ ζπζθεπαζκέλα πξντόληα δηαθόξσλ ηύπσλ κπνξνύλ λα
απνζεθεύνληαη καδί ζην ίδην ςπγείν , ην έλα πάλσ από ην άιιν ρσξίο θίλδπλν αιινηώζεσλ.
Ση κπνξεί λα ζπζθεπαζηεί κε θελό.
Σα πξντόληα πνπ κπνξνύλ λα :
> θξέαο
> ςάξηα
> ηπξί
> ιαραληθά
> δπκαξηθά
> ζάιηζεο
> θξνύηα
> Κιπ.
Αθόκε θαη ζηεξεά είδε επαίζζεηα ζε ζθόλε θαη ηελ πγξαζία κπνξεί λα ζπζθεπαζηνύλ ππό
θελό.

Μεξηθέο ζπκβνπιέο γηα ηελ ζσζηή ρξήζε ηνπ κεραλήκαηνο θελνύ INTERCOM
Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί άξηζην απνηέιεζκα, αθνινπζείζηε ηηο παξαθάησ νδεγίεο.

Με ηνλ δηαθόπηε Α ελεξγνπνηείηαη ε ζπζθεπή. Ακέζσο ζηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ην ηειεπηαίν
πξόγξακκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε (πρ P1). Τπάξρνπλ 6 πξνγξάκκαηα πνπ κπνξνύλ λα
ξπζκηζηνύλ πιήξσο από ηνλ ρεηξηζηή.
Με ην θνπκπί C (SET) κπνξνύκε λα ξπζκίζνπκε ηηο παξακέηξνπο ηνπ θάζε πξνγξάκκαηνο.
Μία θόθθηλε παύια εκθαλίδεηαη δίπια ζηελ παξάκεηξν πνπ ξπζκίδνπκε. H ξύζκηζε γίλεηαη
κε ην +/- θαη επηβεβαηώλεηαη κε ην SET.
Οη παξάκεηξνη είλαη:
-Ο ρξόλνο πνπ δνπιεύεη ε αληιία θελνύ γηα λα αδεηάζεη ηνλ αέξα. Ο κέζνο ρξόλνο είλαη 3032sec. Εάλ εκθαληζηεί κηα ηειεία όζν παηάηε ην + ή - , δίπια ζηνλ ρξόλν ζθξαγίζκαηνο,
ζεκαίλεη 0,5 sec επηπιένλ ζηνλ ρξόλν ηεο νζόλεο.
-Ο ρξόλνο ζπγθόιιεζεο πνπ εμαξηάηαη από ην πιηθό ηεο ζαθνύιαο (PVC, PP θιπ). Ο κέζνο
ρξόλνο είλαη 3-4sec.
-Ο ρξόλνο έγρπζεο ηνπ κίγκαηνο (εάλ ε κεραλή δηαζέηεη κνλάδα αεξίνπ).
-Η κέζνδνο απνζπκπίεζεο (πλερήο-Con ή Απαιή-Soft)
-O Αξηζκόο απνζπκπηέζεσλ (n-F) κόλν γηα ηελ soft κέζνδν γηα επαίζζεηα πξντόληα.
Η επηινγή έγρπζεο αεξίνπ ή όρη (gas on ή off) ξπζκίδεηαη από ην +/- πξηλ κπνύκε ζηηο
παξακέηξνπο θαη αλάβεη ή ζβήλεη ε ιπρλία Gas αλαιόγσο ηεο επηινγήο.

Όηαλ ε ζπζθεπή δελ ιεηηνπξγεί θαη ε θακπάλα είλαη αλνηρηή, ε αληιία ιεηηνπξγεί
γηα 15sec γηα πξνζέξκαλζε.
Σνπνζεηήζηε ηε ζαθνύια ζσζηά, απνθεύγνληαο πηπρώζεηο επάλσ ζηελ κπάξα.

Αθνύ βάιεηε ηελ ζαθνύια ζηελ κπάξα (Fig.6), απιώο θιείζηε ην θαπάθη θαη ε ζπζθεπή
μεθηλάεη ην πξόγξακκα ελεκεξώλνληαο ζαο ζηελ νζόλε γηα ηελ θάζε θάζε. Εάλ
ρξεζηκνπνηείηε κίγκα πξνζέμηε ώζηε ε ζαθνύια λα κπαίλεη ζηα αθξνθύζηα έγρπζεο πίζσ
από ηελ κπάξα όπσο θαίλεηαη ζην Fig.7.

Σν θνπκπί START/FORCE (D)
Εάλ πηέζηε ην D ελώ ε αληιία ηξαβάεη αέξα από ηελ ζαθνύια, ε δηαδηθαζία ζηακαηάεη θαη ε
ζαθνύια ζπγθνιιείηαη θαη αλνίγεη ε θακπάλα.
Εάλ πηέζηε ην D 2 θνξέο γξήγνξα, ε κεραλή ζηακαηάεη όηη θάλεη θαη αλνίγεη ηελ θακπάλα.
Υξεζηκνπνηείηε κόλν ζαθνύιεο γηα ηε ζπζθεπαζία θελνύ θαηάιιειεο γηα ηξόθηκα (ζπλήζσο
ζεκεηώλνληαη κε ηα ζύκβνια PA / PE ή πνιπακίδην / πνιπαηζπιέλην).
Γηα ην καγείξεκα ζε θελό νη ζαθνύιεο πξέπεη λα είλαη θαηάιιειεο γηα ζεξκνθξαζίεο κέρξη
90/110 °C.
Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ην CO2 πξνηείλεηαη νη ζαθνύιεο θελνύ λα έρνπλ πάρνο 200 micron.
Γηα ηα θαηάιιεια κίγκαηα αεξίσλ ζπκβνπιεπηείηε ηηο εηαηξείεο αεξίσλ ηξνθίκσλ νη νπνίεο
πξνκεζεύνπλ ηηο θηάιεο θαη ηνπw κεραληζκνύο εμππεξέηεζεο (κεησηήξεο, πξνζεξκαληήξεο
δηνμεηδίνπ θιπ).

Πεξηνδηθή ζπληήξεζε ηεο ζπζθεπήο θελνύ INTERCOM
1.
Ειέγμηε θαη αληηθαηαζηήζηε πεξηνδηθά (θάζε 400 ώξεο ιεηηνπξγίαο) ην ιάδη ηνπ
θηλεηήξα ζηελ αληιία αλαξξόθεζεο (Fig.2). Γεκίζηε ηελ δεμακέλε θαηά ¾ όπσο θαίλεηαη
ζηελ εηθόλα. Η απόδνζε ηεο αληιίαο εγγπάηαη ηελ κέγηζηε απόδνζε θαη επίηεπμε θελνύ. Σν
αιεύξη ή ηα πγξά κπνξνύλ λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ πνηόηεηα ηνπ ειαίνπ ζηελ αληιία θαη
ζπλεπώο ηε ιεηηνπξγία ηεο. Λάδη κπνξείηε λα βξείηε ζην εκπόξην ζύκθσλα κε ηνπο
παξαθάησ ηύπνπο.

2. Ειέγμηε ηε θιάληδα ηνπ θαιύκκαηνο (Fig.10). Καζαξίζηε ηελ κε νηλόπλεπκα θάζε 15
εκέξεο.

3. Ειέγμηε θαη αληηθαηαζηήζηε πεξηνδηθά (θάζε 200 ώξεο ιεηηνπξγίαο εάλ απαηηείηαη) ην
Teflon ζηελ κπάξα ζθξαγίζκαηνο (Fig.9). Καζαξίζηε ηελ κε νηλόπλεπκα θάζε 15 εκέξεο.

4. Κξαηήζηε ην εζσηεξηθό ζάιακν ηεο κεραλήο θαζαξό ρξεζηκνπνηώληαο εηδηθά πξντόληα
γηα ηνλ αλνμείδσην ράιπβα.

