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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Η ικανότητα της Υπερυψηλής πίεσης (ΥΠ) να προκαλεί ενεργοποίηση επιλεκτικών ενζύμων [1] 
θεωρείται πολύ σημαντική για τη βιομηχανία τυριού. Κατά τη διάρκεια του σταδίου παρασκευής 
τυριού και ειδικά κατά τη διάρκεια του σταδίου ωρίμανσης, ένζυμα που περιέχονται στη μάζα του, 
προκαλούν την υδρόλυση πρωτεϊνών προς παραγωγή ολιγοπεπτιδίων και ελεύθερων αμινοξέων 
απελευθερώνοντας αρωματικές ενώσεις που δίνουν στο τυρί τα ιδιαίτερα οργανοληπτικά 
χαρακτηριστικά του. Η ενεργοποίηση αυτών των ενζύμων θα μπορούσε να οδηγήσει σε τυριά 
βελτιωμένων χαρακτηριστικών σε μειωμένο χρόνο ωρίμανσης [2]. Στόχος της έρευνας ήταν η 
αξιολόγηση και συγκριτική μελέτη της επίδρασης της ΥΠ στην εξέλιξη της ωρίμανσης και σε 
ποιοτικές παραμέτρους τυριών άλμης διαφορετικής περιεκτικότητας σε λιπαρά κατά τη διάρκεια 
του σταδίου ωρίμανσης. 
Τυρί Φέτα (λιπαρά:24%) και λευκό τυρί άλμης χαμηλής λιποπεριεκτικότητας (λιπαρά:14%) 
προμηθεύτηκαν από μεγάλη ελληνική βιομηχανία. Όλα τα δείγματα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία 
με ΥΠ σε συνθήκες 200 MPa-20oC-20 min, επιλεγμένες βάσει προηγηθείσας μελέτης προς μέγιστη 
ενεργοποίηση πρωτολυτικών ενζύμων. Κατά τη διάρκεια ωρίμανσης 3 μηνών στους 4oC, 
αξιολογήθηκε η εξέλιξη της πρωτόλυσης (διαλυτά κλάσματα αζώτου, προφίλ πεπτιδίων) και 
πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις μικροβιακού φορτίου, υφής, φυσικοχημικών και οργανοληπτικών 
χαρακτηριστικών. Τα αποτελέσματα που ελήφθησαν συγκρίθηκαν με αντίστοιχα αποτελέσματα 
από μη επεξεργασμένα τυριά (δείγματα αναφοράς). 
Η επεξεργασία με ΥΠ οδήγησε σε επιταχυνόμενη δευτερογενή πρωτεόλυση της Φέτας και των 
λευκών τυριών χαμηλής λιποπεριεκτικότητας συγκριτικά με τα δείγματα αναφοράς, όπως 
αξιολογήθηκε από τα αυξημένα επίπεδα υδατοδιαλυτών κλασμάτων αζώτου, από την ανάλυση 
των προφίλ πεπτιδίων και από τη ληφθείσα βαθμολογία ως προς την οργανοληπτική αντίληψη 
ωρίμανσης. Τα δείγματα Φέτας έδειξαν σημαντικά αυξημένη ωριμότητα σε σύγκριση με τα τυριά 
χαμηλής λιποπεριεκτικότητας για διάστημα ωρίμανσης 90 ημερών (p<0.05). Η ΥΠ δεν είχε 
σημαντική επίδραση στους ενδογενείς μικροοργανισμούς, στα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά και 
στο χρώμα των τυριών καθ' όλη τη διάρκεια των τριών μηνών αποθήκευσης στους 4°C. 
Η τεχνολογία της ΥΠ θα μπορούσε να οδηγήσει σε επιτάχυνση του σταδίου ωρίμανσης τυριών 
άλμης χωρίς να επιδρά σε ποιοτικά χαρακτηριστικά, με σημαντικά οφέλη για τη βιομηχανία 
τυριών. 
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