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Η ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΩΝ ΠΑΓΩΤΩΝ 

 

Τα παγσηά απνηεινύλ κηα ηδηόκνξθε πεξίπησζε, ιόγσ ηεο επαηζζεζίαο ηνπο ζηηο 

ζεξκνθξαζηαθέο αιιαγέο. Τν ηππηθό παγσηό απνηειείηαη από ιηπαξά γάιαθηνο, ζηεξεά νξξνύ 

(ιαθηόδε, πξσηείλεο γάιαθηνο θαη άιαηα γάιαθηνο), ζάθραξα,   ζηαζεξνπνηεηέο θαη 

νκνηνγελεηνπνηεηέο.  Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ςύμεο ηνπ κίγκαηνο, ζρεκαηίδνληαη εθαηνκκύξηα 

κηθξνζθνπηθνί θξύζηαιινη λεξνύ. Μεηά ηε παξαγσγή ηνπ, ην παγσηό απνζεθεύεηαη ζε 

ζεξκνθξαζίεο πνιύ ρακειόηεξεο από απηέο ηεο ζπλήζνπο θαηάςπμεο, αλάινγα κε ην είδνο. 

Τα πεξηζζόηεξα παγσηά, εηδηθά απηά πνπ δηαηίζεληαη ζε άκεζε θαηαλάισζε (πεξίπηεξα θιπ), 

έρνπλ ηελ ηδηνκνξθία όηη νη ζπζθεπαζίεο ηνπο έρνπλ πνιύ ρακειό εηδηθό βάξνο. Γηα 

παξάδεηγκα, κηα παιέηα παγσηνύ δπγίδεη πεξίπνπ 300 kg, ελώ κηα ηζνδηάζηαηε παιέηα άιινπ 

είδνπο ηξνθίκνπ δπγίδεη πεξίπνπ 700 kg. Τνύην ζεκαίλεη πνιύ κηθξή ζεξκνρσξεηηθόηεηα θαη 

άξα κεγάιε ηαρύηεηα αύμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο, όηαλ ην πξντόλ δηέξρεηαη από ζεκεία 

πςειόηεξεο από ηηο ελδεδεηγκέλεο ζεξκνθξαζίεο. Άξα ηα παγσηά «δεζηαίλνληαη» γξήγνξα, 

κε επαθόινπζν ηελ ππνβάζκηζή ηνπο. Η ππνβάζκηζε έγθεηηαη ζε έλα ή ζπλδπαζκό από ηνπο 

επόκελνπο παξάγνληεο :  

 «Κξπζηάιηαζκα» ηνπ πξντόληνο. Δπέξρεηαη όηαλ ην πξντόλ πθίζηαηαη έληνλεο 

δηαθπκάλζεηο ζεξκνθξαζίαο (π.ρ. από παύζεηο ηεο ςύμεο ή από κεηαθηλήζεηο). Όπσο 

αλαθέξζεθε, θαηά ηε ςύμε ηνπ πξντόληνο ζηε θάζε παξαγσγήο ηνπ, ζρεκαηίδνληαη 

κηθξνζθνπηθνί θξύζηαιινη λεξνύ ζηε κάδα ηνπ. Όηαλ ην πξντόλ «δεζηαζεί θαη 

μαλαπαγώζεη», είλαη 4 θνξέο ζεξκνδπλακηθά δπζθνιόηεξν ην λεξό πνπ πξνθύπηεη από ην 

δέζηακα λα μαλαπαγώζεη ζρεκαηίδνληαο λένπο θξπζηάιινπο. Έηζη μαλαπαγώλεη ζηα 

ζεκεία ησλ παιηώλ (ππαξρόλησλ) θξπζηάιισλ,  απμάλνληαο ην κέγεζνο ηνπο, πξάγκα 

πνπ νδεγεί ζην γλσζηό καο «θξπζηάιηαζκα», πνπ είλαη γεπζηηθά δπζάξεζην, άξα κεηώλεη 

ηελ εκπνξηθόηεηα. 

 Παξακόξθσζε ηνπ ζρήκαηνο. Τα θαηαλαισηηθά παγσηά έρνπλ θνξκαξηζκέλα ζρήκαηα. 

Γπζηπρώο, ε παξακόξθσζε πνπ πξνέξρεηαη από ην «καιάθσκα» ιόγσ αλόδνπ 

ζεξκνθξαζίαο δελ είλαη αλαζηξέςηκε θαη ην πξντόλ γίλεηαη αλεπηζύκεην. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί όηη ηα ζεκεξηλά παγσηά παξακέλνπλ «καιαθά» αθόκα θαη ζε πνιύ ρακειέο 

ζεξκνθξαζίεο, ιόγσ ηεο πξνζζήθεο νκνηνγελνπνηεηώλ θαη αέξα. 

 Γηαρσξηζκόο ησλ ζπζηαηηθώλ. Δπέξρεηαη κεηά από έληνλε ζέξκαλζε ηνπ πξντόληνο θαη ην 

θαζηζηά εληειώο αθαηάιιειν γηα θαηαλάισζε. 
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Βιέπνπκε ινηπόλ όηη ζηα παγσηά δελ ζπγρσξνύληαη ζεξκνθξαζηαθέο αβιεςίεο, πνπ πηζαλά  

ζε άιια πξντόληα δελ γίλνληαη άκεζα αληηιεπηέο. Η εκθάληζε θαη ε γεύζε ηνπ πξντόληνο 

πξνδίδνπλ άκεζα ηηο απνθιίζεηο.  

 

Παξαθάησ δίλνληαη κεξηθέο βαζηθέο νδεγίεο γηα ηνπο ππεπζύλνπο δηαθίλεζεο παγσηώλ 

(logistics), ώζηε λα ειαρηζηνπνηνύληαη νη πηζαλόηεηεο ππνβάζκηζεο :  

1. Μεηξήζηε ηηο ζεξκνθξαζίεο ησλ παγσηώλ ζε ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία ηνπ θνξηεγνύ πνπ 

παξαιακβάλεηε. Με πξνρσξάηε ζηε παξαιαβή, αλ νη ζεξκνθξαζίεο είλαη πςειόηεξεο από 

απηέο πνπ πξνδηαγξάθεη ν παξαγσγόο 

2. Να είλαη έηνηκνο ν απνζεθεπηηθόο ρώξνο ππνδνρήο ησλ παγσηώλ. Ο ςπθηηθόο ζάιακνο 

πξέπεη ήδε λα ιεηηνπξγεί ζηελ ηδαληθή ζεξκνθξαζία 

3. Με ηνπνζεηείηε πξνζσξηλά ην πξντόλ ζε ρώξνπο πςειόηεξσλ ζεξκνθξαζηώλ. Τνπνζεηείηε 

κηα – κηα παιέηα θαηεπζείαλ ζηε ηειηθή ηεο απνζεθεπηηθή ζέζε. 

4. Λεηηνπξγείηε ην ζάιακν ζηελ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία, κε κηθξό εύξνο cut in – cut out ηνπ 

ζεξκνζηάηε (10 C). 

5. Απνθύγεηε ηηο εζσηεξηθέο κεηαθηλήζεηο. Αλ είλαη απαξαίηεην λα γίλνπλ, θάληε ηηο ην 

ηαρύηεξν δπλαηόλ, εηδηθά αλ πξόθεηηαη από ζάιακν ζε ζάιακν.  

6. Γηαηεξείηε ηα ςπθηηθά ζηνηρεία θαζαξά από πάγν, θάλνληαο ηνπο απαξαίηεηνπο θύθινπο 

απνςύμεσλ. Τνύην, εθηόο από ηε δηαζθάιηζε ηεο ζσζηήο ζεξκνθξαζίαο, νδεγεί θαη ζε 

νηθνλνκηθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο ςύμεο. 

7. Καηά ηε παξάδνζε, θάλεηε ηηο θαηακεηξήζεηο θαη ινηπνύο ειέγρνπο εληόο ηνπ ζαιάκνπ 

θαη παξαδώζαηε ην πξντόλ θαηεπζείαλ ζην θνξηεγό, ρσξίο θακηά θαζπζηέξεζε ζε 

ρώξνπο αληηθαλνληθήο ζεξκνθξαζίαο.  

8. Χξεζηκνπνηείηε γηα δηαλνκή παγσηνύ κόλν θνξηεγά ηύπνπ «ηδέιαο». Τα θνξηεγά απηά 

επηηπγράλνπλ ζεξκνθξαζίεο κέρξη –350 C  θαη έρνπλ κεγάιε «ςπθηηθή αδξάλεηα» από ην 

άλνηγκα ησλ πνξηώλ. 

9. Γηα κηθξέο πνζόηεηεο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηζνζεξκηθά δνρεία. Πξνζνρή, ηα δνρεία 

πξέπεη λα θέξνπλ θύζηε κε gel πνπ λα ζηεξενπνηείηαη ζε πνιύ ρακειή ζεξκνθξαζία (<-

250 C)  

10. Οη ζεξκνθξαζίεο απνζήθεπζεο θαη κεηαθνξάο πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη ζπλερώο, ώζηε 

λα εμαζθαιίδεηαη ε ηρλειαζηκόηεηα, ζύκθσλα κε ηηο ζύγρξνλεο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο. 

11. Δλεκεξώζηε ηνπο ζπλεξγάηεο ζαο (πειάηεο – πξνκεζεπηέο) γηα ηελ ηδηνκνξθία ηνπ 

πξντόληνο θαη ηα ζεκεία πνπ πξέπεη λα πξνζέμνπλ ηδηαίηεξα.  


