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Περίληψη  

Το εύρος αποδοχής ενός προϊόντος από τους καταναλωτές εξαρτάται από την 

ποιότητά του. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του αρνίσιου 

κρέατος η οποία μπορεί να εκφραστεί από την περιεκτικότητα του  σε λίπος, σε  υγρασία,  

σε  πρωτεΐνη, και σε  κολλαγόνο. Η παρούσα έρευνα διεξήχθη με στόχο την διερεύνηση 

του επιπέδου της  ποιότητας του αρνίσιου κρέατος της ορεινής φυλής Μπούτσικο και πως 

αυτή προσδιορίζεται από τα φυσικά χαρακτηριστικά του που περιλαμβάνουν την ηλικία, το 

φύλο και την διαφορά βάρους πριν και μετά τη σφαγή.   

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ποσοστιαία περιεκτικότητα λίπους, πρωτεΐνης, 

υγρασίας και κολλαγόνου βρίσκονται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Η ανάλυση 

παλινδρόμησης ανέδειξε ότι η διαφορά βάρους είναι αυτή που έχει την μεγαλύτερη 

επίδραση στα επίπεδα περιεκτικότητας του λίπους, της πρωτεΐνης και της υγρασίας ενώ η 

ηλικία  στη περιεκτικότητα του κολλαγόνου.  

Συμπεραίνεται, ότι το φύλο δεν έχει καμία σημαντική επίδραση στην ποιότητα του 

κρέατος αλλά εμφανίζεται να έχει επίδραση στα επίπεδα των κορεσμένων λιπαρών οξέων 

γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την θρεπτική αξία του κρέατος. Η πιο σημαντική 

ερμηνευτική μεταβλητή της ποιότητας εμφανίζεται ότι είναι η διαφορά βάρους. Η μείωση  

της διαφοράς βάρους  θα έχει ευεργετικά αποτελέσματα στην ποιότητα μέσω της μείωσης 

του λίπους και της αύξησης της υγρασίας και της διατήρησης του επιπέδου πρωτεΐνης. Η 

υιοθέτηση κατάλληλων πρακτικών και χειρισμών διατροφής  μπορεί να προσδώσει την 

απαιτούμενη μείωση στη διαφορά βάρους του αρνιού με θετικά αποτέλεσμα στην θρεπτική 

αξία του. Η θρεπτική αξία μπορεί περαιτέρω να βελτιωθεί  μέσω της μείωσης της ηλικίας 

του σφάγιου ώστε να αυξηθούν τα επίπεδα πρωτεΐνης 
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Abstract 

Quality is a main factor for  lambmeat to be successfully marketed. The purpose of 

this study was to identify the impact that animal factors have on the quality of lamb meat. 

Quality was represented by the chemical properties of fat, moisture, protein and collagen. A 

sample of 22 lambs of the Greek Boutsiko breed was chosen to assess its quality based 

upon data on age, sex and weight difference between carcass weight and slaughter weight. 

Measures of the four chemical components were taken by carcass cuts and included 

shoulder, leg, racks, kidney, rear flank, breast ribs, and scrag-end. 

Results have shown that the percentage content of fat, protein, moisture and 

collagen are in a good level compared to other sheep breeds andto  E.C.  Directives. 

Regression analysis showed that among the three variables only the difference between 

carcass weight and slaughter carcass weight has significant effect to the content of fat, 

protein and moisture, while the age is the only factor which has an impact on the value of 

collagen. 

The findings of the current research indicated that sex has no significant effect on 

the quality of lamb. The importance of weight difference suggested  that lessening the 

carcass weight by a small amount will have comparatively favorable results in the chemical  

quality of meat through the reduction of fat and the increasing of moisture and protein 

content. Small reduction of slaughter age will further improve the level of collagen which is 

the basic parameter affecting the tenderness of the meat. Reduction of weight and age 

means less meat in the market and lower returns for producers. Τo pursue a balance 

between  producer’s and consumer’s needs,  the former should  emphasize on diet practices, 

on environmental and on pre-slaughter and post-slaughter conditions. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η ποιότητα διατροφής αποτελεί έναν βασικό παράγοντα επιρροής τόσο στις 

αποφάσεις των καταναλωτών όσο και στις επιλογές των παραγωγών, παρόλο που η 

ποιότητα αξιολογείται από διαφορετική οπτική από τις δύο αυτές ομάδες (Sepúlveda et 

al.,2011). Η ποιότητα μπορεί να ορισθεί με διάφορους τρόπους. Ένας ορισμός αρκετά 

τεχνοκρατικός, αλλά ταυτόχρονα ευρέως αποδεκτός, είναι αυτός που συσχετίζει την 

ποιότητα με χαρακτηριστικά, ιδιότητες και παραμέτρους που ικανοποιούν απαιτήσεις, 

ανάγκες και προσδοκίες του πελάτη – καταναλωτή. Επιπρόσθετα, η αντιμετώπιση ενός 

τροφίμου ως συνόλου, που είναι αποτέλεσμα παρεχόμενης υπηρεσίας και όχι απλώς ως 

μεμονωμένων υλικών χαρακτηριστικών, επεκτείνει την αναγκαιότητα αναζήτησης της 

έννοιας της ποιότητας και σε άυλες πτυχές και ανάγκες. Αυτές μάλιστα αποδεικνύονται 

με την πάροδο των χρόνων ιδιαίτερα σημαντικές, αφού ολοένα και περισσότερο 

επηρεάζονται από προηγούμενες εμπειρίες του καταναλωτή, οι οποίες επιδρούν στη 

λογική ή συναισθηματική νοημοσύνη του, από διαφημιστικές υποσχέσεις προς αυτόν 

και από τις εξελίξεις στην αντίληψη για τη στάση ζωής και φιλοσοφίας για τον κόσμο 

(π.χ. φιλο-περιβαλλοντικές αντιλήψεις, προστασία της ευζωίας των ζώων),  

τοποθετώντας νέα χαρακτηριστικά (Βαρλάμος, 2007). Οι σύγχρονοι καταναλωτές είναι 

πιο συνειδητοποιημένοι όσον αφορά την υγεία και προτιμούν προϊόντα διατροφής 

υψηλής ποιότητας. Κατά συνέπεια, η επιτυχία των τροφίμων καθορίζεται από την 

αποδοχή των καταναλωτών, η οποία με τη σειρά της καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από 

την αντίληψη της ποιότητας (Dransfield, 2001, ανάφ. από Hoffman et al., 2003). 

Η ποιότητα του κρέατος αδιαμφισβήτητα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για 

τους καταναλωτές που επιθυμούν να το αγοράσουν. Σε πολλές χώρες  η περιεκτικότητα 

του κρέατος σε λίπος και κορεσμένα λιπαρά οξέα  συνιστούν μη δημοφιλή  συστατικά,  

καθότι  θεωρούνται επιβλαβή και επομένως επηρεάζουν την αξία και την αποδοχή του 

κρέατος. Παρόλα αυτά οι παράμετροι αξιολόγησης της ποιότητας του κρέατος είναι 

πολυάριθμες, καθώς η έννοια της ποιότητας είναι μια δυναμική έννοια (Bernués et al., 

2003). Η ποιότητα  μπορεί να εξετασθεί μέσααπό διαφορετικές πτυχές, οι οποίες 

σχετίζονται με παραγωγικές διαδικασίες (π.χ. πρακτικές διατροφής, φωτισμός, 

θερμοκρασία), παράγοντες αγοράς (π.χ. διανομή, προτιμήσεις καταναλωτών) και 

ζωϊκούς παράγοντες που συνδέονται με τα εγγενή ή φυσικά χαρακτηριστικά των ζώων 

(π.χ. φυλή, ηλικία, φύλλο, βάρος)  (Sañudo et al., 1998).  Ο Karlsson (1992) πρότεινε 

ότι όταν υπάρχει συσχετισμός μεταξύ μεγάλου αριθμού παραμέτρων για την 
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αξιολόγηση της ποιότητας του κρέατος, οι παράμετροι αυτοί μπορούν να 

αντικατασταθούν με λιγότερους χωρίς σημαντική απώλεια πληροφοριών (Cañeque et 

al., 2004). Η ποιότητα του κρέατος, όμως, εξαρτάται από τα ίδια κριτήρια που 

αξιολογούν και τα άλλα τρόφιμα. Τα βασικά χαρακτηριστικά αφορούν το θρεπτικό τους 

περιεχόμενο, όπως πρωτεΐνες, λίπη, ίνες, βιταμίνες και μέταλλα (κυρίως σίδηρο) 

(Damez και Clerjon, 2008).  

 

Λόγοι που οδήγησαν στη μελέτη αυτού του προβλήματος.  

 

Τα πρόβατα είναι σημαντικά κρεατοπαραγωγικά ζώα σε όλο τον κόσμο, ενώ και 

οι αίγες αποτελούν σημαντική πηγή κρέατος,  κυρίως στις τροπικές περιοχές (Sen et al., 

2004). Τα πρόβατα είναι επίσης, μια από τις σημαντικότερες πηγές πρωτεϊνών για τους 

κατοίκους της Μεσογείου, καθώς η διατροφή των ζώων αυτών βασίζεται κατά κύριο 

λόγο σε βοσκοτόπια, όπου επικρατούν δύσκολες περιβαλλοντικές και κλιματικές 

συνθήκες (Zervas et al., 1996). Η Ελλάδα θεωρείται ότι έχει ηγετική θέση στην 

παραγωγή μικρών μηρυκαστικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατέχει το 35% από τη 

συνολική παραγωγή αιγών της ΕΕ με τον πληθυσμό των προβάτων να φτάνει τα 9 

εκατομμύρια το 2009  (FAO 2010). Υπάρχουν τέσσερις κύριες φυλές  προβάτων στην 

Ελλάδα. Οι ορεινές φυλές  Μπούτσικο (Boutsiko) και Σφακιανό  οι πεδινές φυλές 

Σερρών και Καραγκούνικό και η νησιώτικη φυλή Χίου.  

Τα τελευταία χρόνια οι τάσεις ως προς την κατανάλωση κρέατος τείνουν προς 

τις κατηγορίες κρεάτων με λιγότερο λίπος, καθώς οι καταναλωτές είναι ιδιαίτερα 

ευαισθητοποιημένοι ως προς την πρόσληψη κορεσμένων λιπαρών οξέων και 

χοληστερόλης. Ως ιδανικό επίπεδο λίπους θωρείται αυτό που διατηρεί την ισορροπία 

μεταξύ του ελάχιστου ποσού που απαιτείται για να ικανοποιήσει τις προτιμήσεις των 

καταναλωτών και ταυτόχρονα εγγυάται τόσο τη διατήρηση των σφαγίων, όσο και τη 

γεύση και το άρωμα του κρέατος (Castro et al., 2005).  

Η ανάπτυξη και εξέλιξη των ζώων αποτελεί την βάση για την παραγωγή 

κρέατοςδεδομένου ότι η ποσότητα και η θέση του λίπους στο σφάγιο επηρεάζει την 

ποιότητά του (Mahgoub και Lu, 1998). H ποιότητα του πρόβειου κρέατος παρουσιάζει 

μεγάλο ενδιαφέρον για τους παραγωγούς,τους καταναλωτές και τους επιστήμονες. Για 

την παραγωγή αρνιών με μεγάλη απήχηση στο καταναλωτικό κοινό, οι παραγωγοί και 

οι μεταποιητές πρέπει να αναγνωρίσουν τη σημασία των αλληλεπιδράσεων μεταξύ 
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φυλής, ηλικίας, βάρους σφαγής, φύλου, αξιοποίησης της επιστήμης της γενετικής και 

των διατροφικών πρακτικών (Hoffman et al., 2003). 

Παρόλο που οι προτιμήσεις των καταναλωτών για κρέας είναι ιδιαίτερα 

δύσκολο να προσδιοριστούν, οι καταναλωτές τείνουν να αξιολογούν την ποιότητα του 

κρέατος με βάση το πόσο χυμώδες , πόσο τρυφερό και πόσο γευστικό είναι (Rubino et 

al.,1999, Carpenter,1966, ανάφ. από Schönfeldt et al., 1993). Με άλλα λόγια με βάση  

τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του (Bukala και Kedzior, 2001). Η ποιότητα 

διατροφής και η γευστικότητα εξαρτώνται από την αλληλεπίδραση πολλών χημικών και 

φυσικών ιδιοτήτων του κρέατος. Για παράδειγμα,  η χυμώδης υφή και η τρυφερότητα 

του κρέατος  δεν εξαρτώνται μόνο από την περιεκτικότητα του σε λίπος, αλλά και από 

την διατήρηση της υγρασίας του, καθώς και από τα δομικά χαρακτηριστικά του, όπως η 

συσταλτική κατάσταση των μυϊκών ινών (contractile state of muscle fibers) (Andrés et 

al., 2007). Επιπλέον, οι καταναλωτές δεν αντιλαμβάνονται τα χαρακτηριστικά 

ποιότητας μεμονωμένα,αλλά τα αντιλαμβάνονται  σε συνδυασμό και με άλλα 

χαρακτηριστικά (Warriss, 2000, αναφ. από Andrés et al., 2007).  

Ανάμεσα σε αυτά τα χαρακτηριστικά αξιολόγησης της ποιότητας η 

τρυφερότητα του κρέατος είναι το κυρίαρχο κριτήριο (Miller et al., 2001,  Zamora et 

al., 2005). Η τρυφερότητα όμως, μπορεί να παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις παρά 

τις προσπάθειες που καταβάλλονται για τη βελτιστοποίηση των συνθηκών παραγωγής 

και σφαγής (Zamora et al., 2005). Η σκληρότητα του κρέατος  εξαρτάται κυρίως από 

δύο παράγοντες, από τη δομή των μυϊκών ινών και το συνδετικό ιστό (Damez και 

Clerjon, 2008). Ο καλύτερος δείκτης πρόβλεψης της τρυφερότητας του κρέατος, 

σύμφωνα με αποτελέσματα ερευνών, είναι το συνολικό κολλαγόνο (Okeudo και Moss, 

2005, Seidemanκ, et al., 1987). Καθώς η περιεκτικότητα του κολλαγόνου μειώνεται, η 

τρυφερότητα των μυών του κρέατος αυξάνεται (Field et al., 1996). 

Η χυμώδης υφή του κρέατος είναι άμεσα συνδεδεμένη με τα ενδομυϊκά λιπίδια 

και την περιεκτικότητα του κρέατος σε υγρασία (Cross et al.,1986, ανάφ. από 

Schönfeldt et al., 1993). Ωστόσο, ο κύριος παράγοντας για την αίσθηση της χυμώδους 

υφής του  είναι το νερό που παραμένει στο έτοιμο προϊόν (Forrest et al., 1975, ανάφ. 

από Schönfeldt et al.,1993). Επίσης, η περιεκτικότητα του κρέατος σε νερό συνδέεται 

και με το πόσο χυμώδες είναι, με  την ωχρότητα και την τρυφερότητά του (Damez και 

Clerjon, 2008). 
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Η θρεπτική αξία του κρέατος θεωρείται σημαντική παράμετρος της ποιότητάς 

του (Damez και Clerjon, 2008) και διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην διατροφή του 

σύγχρονου καταναλωτή παρέχοντας την αναγκαία ποσότητα πρωτεΐνης  και βιταμινών 

(Grunert, 2006). Ανάμεσα στα πολλά συστατικά του μυϊκού ιστού του κρέατος, η 

πρωτεΐνη είναι η σημαντικότερη και μπορεί να επηρεάσει την τρυφερότητα του κρέατος 

(Sazili et al.,2004, Therkildsen et al.,2002), όπως επίσης και το χρώμα του (Lawrie, 

1998). Το κρέας των νεότερων σε ηλικία ζώων θεωρείται πιο τρυφερό, καθώς όσο το 

ζώο γερνάει, το πρωτεϊνικό ενζυμικό σύστημά του μειώνεται  (Sazili et al.,2004, 

Therkildsen et al.,2002). 

Εκτός από τις πρωτεΐνες, η κατανάλωση κρέατος σχετίζεται με την κατανάλωση 

λίπους (Rowe et al.,1999), το οποίο σύμφωνα με τον Davies (1989) αυξάνεται όσο 

αυξάνεται το βάρος, καθώς αντικαθιστά την υγρασία στους ιστούς (ανάφ. από Abdullah 

και Qudsieh, 2008). Μια γενική τάση, την οποία παρουσίασαν οι Gaili  et al.,(1972), 

περιγράφει ότι όσο αυξάνεται η ηλικία και το πάχος, τόσο μειώνονται η υγρασία και η 

περιεκτικότητα του κρέατος σε πρωτεΐνη και ταυτόχρονααυξάνεται η περιεκτικότητα 

σε λίπος. Στο ίδιο πλαίσιο ο Klingbiel  (1984) παρατήρησε  ότι  η μείωση του ποσοστού 

της υγρασίας και των πρωτεϊνώνπροκαλούν αύξηση στο πάχος. Επιπροσθέτως, είναι 

ευρέως αποδεκτό ότι η ποσότητα του λίπους στο κρέας επηρεάζει δύο σημαντικές 

συνιστώσες της ποιότητας του κρέατος, την τρυφερότητα και τη γεύση (Wood et 

al.,1999, Webb και O’Neill, 2008). Τα σφάγια με πολύ λίπος  δεν θεωρούνται  υγιεινά, 

ενώ τα αδύνατα γίνονται αντιληπτά ως σκληρά (Webb και O’Neill, 2008). Επομένως, 

τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά μπορούν να επηρεαστούν από την ποσότητα του 

λίπους μεταξύ των μυών, όταν σκληρές (firm) μυϊκές ίνες αντικαθίστανται με μαλακό 

λίπος. Τότε το κρέας γίνεται πιο τρυφερό, η υγρασία του βελτιώνεται από το λίπος, το 

κρέας γίνεται πιο χυμώδες και το λίπος «εγκλωβίζει» και διατηρεί αρωματικές ενώσεις 

βελτιώνοντας τη γεύση (Enser, 1995, ανάφ. από Sañudo et al.,2000).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  

Βιβλιογραφική ανασκόπηση  

Το πρώτο κεφάλαιο της έρευνας  εστιάζει στην πολυσύνθετη έννοια της  

ποιότητας του κρέατος,στις ωφέλειές του στην ανθρώπινη υγείακαι στην βιβλιογραφική 

επισκόπηση σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν  την ποιότητα του αρνίσιου 

κρέατος.  Γενικότερα η ποιότητα μπορεί  να εκτιμηθεί ως αντικειμενική και ως 

υποκειμενική. Η πρώτη συνδέεται με τα φυσικά χαρακτηριστικά του κρέατος  και με τις  

διαδικασίες παραγωγής, ενώ η δεύτερη με τον τρόπο που αντιλαμβάνεται ο ίδιος ο 

καταναλωτής την ποιότητα.  Για το σύγχρονο καταναλωτή κρέατοςη γεύση και η 

θρεπτική αξία είναι δύο σημαντικά χαρακτηριστικά της ποιότητας του κρέατος. 

Έμφαση δίνεται  στην  ποσότητα και το είδος του λίπους στο κρέας, καθότι επηρεάζουν 

δύο σημαντικές συνιστώσες της ποιότητας του κρέατος, την τρυφερότητα και τη γεύση. 

Η περιεκτικότητα σε λίπος και λιπαρά οξέα αποτελεί σημαντικό συστατικό της 

διατροφικής ποιότητας. 

Η εστίαση της επισκόπησης διεξάγεται σε αναφορά  στους αποκαλούμενους 

εσωτερικούς παράγοντες  των οποίων η διερεύνηση και η σχέση τους με την ποιότητα 

του κρέατος συνιστούν τον απώτερο στόχο της έρευνας. Οι εν λόγω παράγοντες είναι 

αυτοί που συνδέονται άμεσα με το ίδιο το ζώο ή τους προγόνους του. 

Επιπλέον αποτυπώνεται η σύσταση του αρνίσιου κρέατος με το κεφάλαιο να 

ολοκληρώνεται με τα χαρακτηριστικά της φυλής μπούτσικο. 

 

1.1 Ποιότητα Διατροφής .  

Σήμερα, οι καταναλωτικές συνήθειες εξελίσσονται με ταχείς ρυθμούς 

αντιμετωπίζοντας τις κοινωνικοοικονομικές αλλαγές και τις εξελίξεις των πολιτιστικών 

και ηθικών αξιών. Οι καταναλωτές γίνονται όλο και πιο απαιτητικοί σε σχέση με το 

είδος των τροφίμων που αγοράζουν, τα προτιμώμενα χαρακτηριστικά και την 

αναμενόμενη ποιότητα του κόκκινου κρέατος που αγοράζουν και καταναλώνουν. 

Επομένως, τα τρόφιμα και ιδίως το κρέας, για να προωθηθούν με επιτυχία στην αγορά 

πρέπει να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες προσδοκίες των καταναλωτών. 

Η ποιότητα των τροφίμων είναι ένα πολυσύνθετο φαινόμενο και δεν μπορεί να 

προσδιοριστεί επακριβώς (Steenkamp και Van Trijp, 1996). Με άλλα λόγια δεν υπάρχει 

μοναδικός ορισμός, καθώς εξαρτάται από το ποιος δίνει τον ορισμό (Becker, 2000, 
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Verbeke και Viaene, 1999, Wandel και Bugge, 1996). Ο Issanchou (1996), επισημαίνει 

ότι η ποιότητα των τροφίμων δεν αποτελεί εγγενές χαρακτηριστικό των τροφίμων αλλά 

μάλλον συνδέεται με την έννοια της αποδοχήςτης ποιότητας. Η κριτική της ποιότητας 

των τροφίμων από τους καταναλωτές εξαρτάται από τις αντιλήψεις, τις ανάγκες και 

τους στόχους τους (Steenkamp, 1990). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το οποίο είναι 

προσανατολισμένο στο χρήστη, γνωστό ως «προσέγγιση της αντιλαμβανόμενης 

ποιότητας» (perceived quality approach), η έννοια της ποιότητας ορίζεται ουσιαστικά 

από τον καταναλωτή και ως εκ τούτου, δεν είναι εύκολο να μετρηθεί (Grunert et al., 

1996). 

Αρκετές προσεγγίσεις έχουν ως αντικείμενο τη μελέτη της διαδικασίας του πώς 

αντιλαμβάνονται την ποιότητα των τροφίμων οι καταναλωτές. Η προσέγγιση που είναι 

ευρέως αποδεκτή είναι η προσέγγιση των πολλαπλών χαρακτηριστικών (multi-attribute 

approach). Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση η ποιότητα είναι ένα πολυδιάστατο 

φαινόμενο που περιγράφεται από ένα σύνολο χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων, τα οποία 

είναι υποκειμενικά αντιληπτά από τους καταναλωτές (Grunert, 1997). 

Όμως, για κάποιους ερευνητές τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και οι 

ιδιότητές τους δεν είναι συνώνυμα. Σύμφωνα με τον Becker (2000), τα χαρακτηριστικά 

του προϊόντος που χρησιμοποιούνται ως τεχνικοί δείκτες ποιότητας και 

προσδιορίζονται κατά κανόνα με αναλυτικές μεθόδους είναι τα χαρακτηριστικά των 

προϊόντων. Τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που πληρούν τις ανάγκες των 

καταναλωτών αποτελούν τις ιδιότητες των προϊόντων. Το κέντρο του ενδιαφέροντος 

δεν αποτελούν τα αντικειμενικά χαρακτηριστικά των προϊόντων αλλά η υποκειμενική 

αντίληψη των χαρακτηριστικών αυτών. 

Οι Grunert et al., (1996) προτείνουν τέσσερεις διαφορετικούς τύπους ποιότητας 

τροφίμων. Α) Ποιότητα που αφορά το προϊόν:  Προσδιορίζεται από τις φυσικές 

ιδιότητες ενός τροφίμουόπως, το ποσοστό λίπους, το μέγεθος των μυών, το χρώμα κλπ. 

Β) Ποιότητα διαδικασιών:Αφορά τα χαρακτηριστικά της παραγωγικής διαδικασίας τα 

οποία δεν είναι απαραιτήτως εμφανή στα φυσικά χαρακτηριστικά του προϊόντος και 

περιλαμβάνουν την τήρηση των προτύπων, όσον αφορά την υγιεινή, την οικολογία και 

την καλή διαβίωση των ζώων. Γ) Ποιοτικός έλεγχος:Αναφέρεται στο βαθμό στον οποίο 

τα προϊόντα και η ποιότητα των διαδικασιών παραμένουν σταθερά σε προκαθορισμένα 

επίπεδα. Δ) Ποιότητα που προσανατολίζεται στο καταναλωτή:Αφορά την υποκειμενική 

αντίληψη της ποιότητας του κάθε καταναλωτή.  
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Καθώς η ποιότητα του προϊόντος και των διαδικασιών μπορεί να μετρηθεί στο 

ίδιο το προϊόν με φυσικές μεθόδους, αποτελεί την αντικειμενική ποιότητα. Αντιθέτως, 

επειδή η υποκειμενική ποιότητα του κάθε καταναλωτή μπορεί να είναι διαφορετική από 

καταναλωτή σε καταναλωτή, θεωρείται υποκειμενική ποιότητα. Οι τέσσερεις αυτοί 

τύποι ποιότητας είναι αλληλένδετοι. Συγκεκριμένα, ο προσανατολισμός στην ποιότητα 

κατανάλωσης θα επηρεαστεί από την ποιότητα του προϊόντος και των διαδικασιών, 

αλλά και από τον ποιοτικό έλεγχο.  

Επιπλέον, η ποιότητα κατανάλωσης μπορεί να επηρεαστεί και από άλλους 

παράγοντες εκτός των χαρακτηριστικών του ίδιου του προϊόντος,όπως η κατάσταση 

αγοράς κατά τη χρονική στιγμή της συναλλαγής, το είδος του καταστήματος λιανικής 

πώλησης και η τιμή κλπ. Μεταβολές στην αντικειμενική ποιότητα θα βελτιώσουν την 

ανταγωνιστική θέση μίας εταιρείας τροφίμων, όταν τουλάχιστον, μία από τις δύο 

παρακάτω προϋποθέσεις βρίσκονται σε ισχύ: α) η μεταβολή της αντικειμενικής 

ποιότητας οδηγεί σε μείωση του κόστους του κατασκευαστή ή του εμπλεκόμενου στην 

αλυσίδα τροφίμων, συνήθως του λιανοπωλητή (για παράδειγμα όταν ένα νέο είδος 

συσκευασίας συνεπάγεται καλύτερο τρόπο αποθήκευσης) και β) η μεταβολή της 

αντικειμενικής ποιότητας οδηγεί σε μεταβολή της υποκειμενικής αντίληψης της 

ποιότητας των καταναλατών.  

Τα χαρακτηριστικά της υποκειμενικής ποιότητας μπορούν, επίσης, να 

κατηγοριοποιηθούν σε ερευνητικά και εμπειρικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά 

αξιοπιστίας. Τα ερευνητικά χαρακτηριστικά (π.χ. τιμή, χρώμα κρέατος, ποσότητα 

λίπους κ.λπ.) μπορούν να αξιολογηθούν πριν από την αγορά. Τα εμπειρικά 

χαρακτηριστικά (π.χ. γεύση, τρυφερότητα, πόσο χυμώδες είναι το κρέας κ.τ.λ.) 

μπορούν να αξιολογηθούν μόνο μετά την αγορά. Στην τελευταία περίπτωση οι 

καταναλωτές θα προσπαθήσουν να ανιχνεύσουν την ποιότητα μέσω κάποιου 

εναλλακτικού δείκτη, όπως για παράδειγμα το εμπορικό σήμα η μάρκα ή το επίπεδο 

του λίπους. Συχνά οι καταναλωτές κρίνουν την ποιότητα του κρέατος από την 

ποσότητά του σε λίπος. Τα χαρακτηριστικά αξιοπιστίας (π.χ. οικολογική παραγωγή, 

ζωοτροφές χωρίς περιεκτικότητα σε ζωικά μέρη κλπ.) δεν αντανακλώνται στα φυσικά 

χαρακτηριστικά του προϊόντος και είναι είτε αδύνατο να εξακριβωθούν, είτε γιατί δεν 

υπάρχουν δυνατότητες να βρεθούν πληροφορίες, είτε γιατί το κόστος επαλήθευσής τους 

καθίσταται απαγορευτικό για τον καταναλωτή. 
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1.1  Ποιότητα Κρέατος  

 

Για την ποιότητα του κρέατος έχουν γίνει πολλές μελέτες και έρευνες. 

Παραδοσιακά η ποιότητα του κρέατος είναι συνάρτηση της  ποιότητας βρώσης και της 

επεξεργασίας του  γεγονός που υποδηλώνει  που σημαίνει ότι η ποιότητα είναι άμεσα 

συνδεδεμένη με την κατανάλωσή του.  

Η ποιότητα βρώσης περιλαμβάνει τη γευστικότητα, το πόσο υγιεινό είναι το 

κρέας και την απαλλαγή του από παθογόνους παράγοντες και τοξίνες. Η γευστικότητα 

περιλαμβάνει την τρυφερότητα, τη γεύση και το ποσο χυμώδης είναι. Κάθε ένα από 

αυτά τα κριτήρια εξαρτάται, επίσης, από έναν μακρύ κατάλογο άλλων παραγόντων 

όπως η ηλικία και το φύλο του ζώου, η φυσιολογική κατάσταση του ζωντανού ζώου και 

η βιοχημεία των μυών μετά τη σφαγή, το λίπος και ο συνδετικός ιστός, η σύνθεση του 

σφάγιου  και η συμβολή των ζωοτροφών στη γεύση, ο σχηματισμός των πρωτεϊνών και 

του λίπους και τα χαρακτηριστικά του καθενός από αυτά, καθώς και η επίδραση της 

γενετικής σχετικά με τους ιστούς και το μεταβολισμό. Ο καθορισμός της ποιότητας του 

κρέατος είναι, επομένως, μια περίπλοκη διαδικασία, επειδή η έννοια της είναι 

πολύπλευρη. 

Επιπλέον, η έννοια της ποιότητας είναι μία δυναμική έννοια. Υπάρχουν 

διαφορετικοί προσδιορισμοί της ποιότητας του βοδινού και του αρνίσιου κρέατος 

(Grunert, 1997), οι οποίοι εξαρτώνται από διαφορετικά χαρακτηριστικά (φυσικά 

χαρακτηριστικά, ασφάλεια (assurance), συσκευασία, συστήματα παραγωγής, 

προέλευση κλπ.). Επίσης, η ποιότητα ερμηνεύεται διαφορετικά από τους 

εμπλεκόμενους φορείς (παραγωγούς, μεταποιητές, εμπόρους λιανικής πώλησης) και 

από τους καταναλωτές και συνεπώς η μεταφορά πληροφοριών μεταξύ τους 

χαρακτηρίζεται από ασάφειες και αναποτελεσματικότητα. Από τη πλευρά της 

προσφοράς υπάρχουν δύο αλληλένδετες διαδικασίες κατά την παραγωγή ενός 

ποιοτικού προϊόντος: α) τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που προσφέρονται από τη 

βιομηχανία και β) την αξιολόγηση της ποιότητας από τους καταναλωτές, όχι μόνο ως 

προς το προϊόν, αλλά και ως προς την παραγωγική διαδικασία (Henson, 2000). Η 

ποιότητα θεωρείται ως βασικό στοιχείο των ανταγωνιστικών στρατηγικών των εταιριών 

(Wolff, 1986) και είναι ένας από τους κύριους παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχία 

τους (Steenkamp, 1990). Επομένως, ο στόχος των προμηθευτών κρέατος είναι η 

κατανόηση των υλικών και άυλων απαιτήσεων των καταναλωτών σχετικά με την 
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ποιότητα του κρέατος και στη συνέχεια τη μετατροπή αυτών σε ενδογενή (προϊόν) ή 

εξωγενή (διαδικασία) χαρακτηριστικά που ικανοποιούν αυτές τις απαιτήσεις. 

Κατά το παρελθόν η βιομηχανία του κόκκινου κρέατος είχε  περιέλθει σε 

μακροχρόνια κρίση λόγω υγειονομικών σκανδάλων (Latouche, Rainelli και Vermersch, 

1998). Ένα από τα κυριότερα προβλήματα στον τομέα του κρέατος είναι ότι οι 

βιομηχανίες δεν εστιάζονται στις ανάγκες των καταναλωτών (Henson και Northen, 

2000, Northen, 2000). 

Επιτυχημένες επιχειρηματικές στρατηγικές για τις βιομηχανίες παραγωγής 

κρέατοςδίνουν έμφαση στα χαρακτηριστικά της ποιότητας που αποζητούν οι 

καταναλωτές, καθώς και στην παροχή αμερόληπτης και αξιόπιστης πληροφόρησης 

στους καταναλωτές για τα προϊόντα τους. Αυτού του είδους οι στρατηγικές βοηθούν 

στη βιωσιμότητα, την ανάπτυξη και επέκταση των επιχειρήσεων (Corcoran et al., 

2000).  Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η ανάπτυξη νέων προϊόντων είναι ένας 

σημαντικός παράγοντας επιτυχίας στις ανταγωνιστικές αγορές των βιομηχανιών 

κρέατος (Grunert και Valli, 2001), όπου το προϊόν εξακολουθεί να είναι ως επί το 

πλείστον χωρίς εμπορικό σήμα. Η ανάπτυξη προϊόντων με βάση τις ανάγκες των 

καταναλωτών θα πρέπει να ενσωματώσει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που 

εμφανίζονται ως αξιόπιστα και είναι σημαντικά για ένα μεγάλο αριθμό καταναλωτών. 

Το κατά πόσο σημαντικά είναι αυτά τα χαρακτηριστικά για τους καταναλωτές 

εξαρτάται από τα διαφορετικά κοινωνικά, πολιτιστικά, οικονομικά κλπ. 

χαρακτηριστικά τους (Verbeke και Viaene, 1999). 

Η τάση των παραγωγικών διαδικασιών προς την κατεύθυνση μίας μεγαλύτερης 

και τεχνολογικά προσανατολισμένης βιομηχανίας έχει ως αποτέλεσμα την 

απομάκρυνση των καταναλωτών από τους παραγωγούς και την δημιουργία καχυποψίας 

και παραπληροφόρησης σχετικά με τις διαδικασίες παραγωγής και μεταποίησης. Οι 

πρόσφατες τροφικές κρίσεις έχουν ενισχύσει τις παραπάνω πεποιθήσεις. Παράλληλα 

αναπτύσσονται αγορές για εξειδικευμένα προϊόντα κρέατος με έμφαση στην ποιότητα, 

ενώ ταυτόχρονα ικανοποιούν υποκειμενικές ανάγκες των καταναλωτών σε τομείς, όπως 

ηθική, υγεία, καλή μεταχείριση των ζώων, φυσική επεξεργασία, παραγωγή φιλική προς 

το περιβάλλον, τοπική καταγωγή κλπ (Grunert et al.,1996). 

1.2  Αξιολόγηση της ποιότητας του κρέατος από τους καταναλωτές  

Οι καταναλωτές αλλάζουν τις διατροφικές τους επιλογές όταν ανησυχούν 

σχετικά με την ποιότητα και την ποσότητα των διαθέσιμων τροφίμων. Σε πολλές χώρες, 
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αυτό οδήγησε σε μια απομάκρυνση από τα προϊόντα κρέατος με υψηλή περιεκτικότητα 

λίπους και χοληστερόλης. Για παράδειγμα, κάποιοι άνθρωποι στρέφονται από το 

χοιρινό και το βοδινό κρέας στο κοτόπουλο και τη γαλοπούλα, προϊόντα που 

θεωρούνται χαμηλότερα σε περιεκτικότητα λίπους και χοληστερόλης. Ακόμα και στο 

ίδιο είδος κρέατος, η ζήτηση είναι μεγαλύτερη για τα πιο άπαχα κομμάτια. 

Οι Steenkamp και Van Trijp (1996) παρουσιάζουν ένα εννοιολογικό μοντέλο  

«οδηγός προσέγγισης της υψηλής ποιότητας», όπου η αξιολόγηση της ποιότητας από 

τους καταναλωτές συσχετίζεται με τα φυσικά χαρακτηριστικά του κρέατος, 

προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των προϊόντων από τη σκοπιά του καταναλωτή. 

Όμως, για να είναι σε θέση ο καταναλωτής να αξιολογήσει την ποιότητα πρέπει 

να έχει στη διάθεσή του πληροφορίες σχετικά με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του 

προϊόντος. Αυτού του είδος οι πληροφορίες παρέχονται στους καταναλωτές με την 

μορφή ποιοτικών πληροφοριών οι οποίες ορίζονται από τον Steenkamp (1997) ως 

πληροφοριακά ερεθίσματα, τα οποία  σύμφωνα με τους καταναλωτές, παρέχουν 

πληροφορίες για το προϊόν, δηλαδή χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της 

απόδοσης του προϊόντος σε σχέση με τις απαιτήσεις των καταναλωτών. Οι 

πληροφορίες αυτές μπορούν να είναι ενδογενείς (intrinsic) ή εξωγενείς (extrinsic) 

(Olson & Jacoby, 1972). Οι ενδογενείς σχετίζονται με τα φυσικά χαρακτηριστικά του 

προϊόντος (π.χ. χρώμα, σχήμα, εμφάνιση κ.τ.λ.), ενώ οι εξωγενείς αναφέρονται σε 

ιδιότητες σχετικές π.χ. με το εμπορικό σήμα, την ποιότητα της σφραγίδας, την 

προέλευση, την αποθήκευση, τη συσκευασία, τις πληροφορίες παραγωγής κ.τ.λ.  

Αυτές οι πληροφορίες κατηγοριοποιούνται και αναλύονται από τον καταναλωτή 

(Steenkamp, 1990) ώστε να εξαχθούν τα χαρακτηριστικά της ποιότητας του κρέατος. 

Σύμφωνα με τον ερευνητή, υπάρχουν και εμπειρικά χαρακτηριστικά ποιότητας, τα 

οποία διαπιστώνονται κατά την εμπειρία της κατανάλωσης του προϊόντος (π.χ. γεύση, 

τρυφερότητα, πόσο είναι άπαχο, κλπ.), και αξιόπιστα χαρακτηριστικά ποιότητας, τα 

οποία δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθούν ακόμη και μετά την κατανάλωση του 

προϊόντος, ή όπως αναφέρει ο Becker (2000), χαρακτηριστικά που ενδιαφέρουν τον 

καταναλωτή, αλλά για τα οποία δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες κατά τη 

διαδικασία της αγοράς και της κατανάλωσης (π.χ. ορμόνες, εγγυήσεις για τη σωστή 

διατροφή των ζώων, παραγωγή φιλική προς το περιβάλλον, σεβασμός της καλής 

διαβίωσης των ζώων κλπ.). Επίσης, κάποιοι ερευνητές (π.χ. Becker, 2000, Grunert, 

1997) δίνουν έμφαση στα προσδοκώμενα από τους καταναλωτές ποιοτικά 
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χαρακτηριστικά τα οποία είναι διαθέσιμα κατά την πραγματοποίηση της αγοράς και 

χρησιμοποιούνται για να  εξαχθεί η ποιότητα μέσω της εμπειρίας της βρώσης. 

Στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης των πολλαπλών χαρακτηριστικών, η αναζήτηση, η 

εμπειρία και η αξιοπιστία της ποιότητας ενσωματώνονται από τον καταναλωτή σε μια 

συνολική αντίληψη της ποιότητας. 

 Παρόλα αυτά, η ποιότητα των τροφίμων δεν είναι απλά μια υποκειμενική, 

πολυδιάστατη έννοια, αλλά και μια ιδιαίτερα δυναμική έννοια.  Οι καταναλωτές 

προσδίδουν μεγάλη σημασία στα αξιόπιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά, καθώς 

πληθαίνουν οι ανησυχίες για την ασφάλεια, την υγεία, την άνεση, την τοπικότητα, τους 

δεοντολογικούς παράγοντες κλπ. (Corcoran et al.,2001, Issanchou, 1996). Αυτά τα 

χαρακτηριστικά αξιοπιστίας εστιάζονται κυρίως στην ποιότητα της παραγωγικής 

διαδικασίας (εξωγενή χαρακτηριστικά του κρέατος) και όχι στο ίδιο το προϊόν (Becker, 

1999) ενώ συχνά δεν υπάρχουν διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες. Ως πιο σημαντικά 

εξωγενή χαρακτηριστικά εντοπίστηκαν ότι είναι η διατροφή των ζώων και η προέλευσή 

τους. Επίσης, σημαντικά ήταν η φιλική παραγωγή προς το περιβάλλον και η καλή 

μεταχείριση των ζώων. Η διασφάλιση της ποιότητας των ζωοτροφών ήταν ένας δείκτης 

ασφάλειας και ένας δείκτης ότι το κρέας ήταν θρεπτικό και υγιεινό, αντίθετα με την 

προέλευση η οποία δεν είχε παρόμοια επίδραση. Για ορισμένες ομάδες καταναλωτών, ο 

σεβασμός προς το περιβάλλον και η καλή διαβίωση των ζώων σχετίζονταν με το πόσο 

υγιεινό και ασφαλές είναι το κρέας. Το εύρος των χαρακτηριστικών που οι 

καταναλωτές αντιλαμβάνονται ως εξωγενή χαρακτηριστικά θα μπορούσε να αποτελέσει 

ευκαιρία για την ανάπτυξη προϊόντων κρέατος με εστίαση σε συγκεκριμένες ανάγκες 

των καταναλωτών και περαιτέρω τμηματοποίηση των αγορών. 

Οι καταναλωτές γίνονται όλο και πιο απαιτητικοί αναφορικά με την ποιότητα 

των προϊόντων (Steenkamp, 1990) και η αντίληψη για την ποιότητα των τροφίμων, 

ιδιαίτερα του κρέατος, μεταβάλλεται με ταχείς ρυθμούς (Grunert και Valli, 2001, 

Issanchou, 1996). Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν 

σημαντικές δυσκολίες στην διαμόρφωση των προσδοκιών τους για την ποιότητα του 

κρέατος (Grunert, 2001). Έχει αναφερθεί πολλές φορές ότι η αυξανόμενη σημασία που 

αποδίδεται στα αξιόπιστα χαρακτηριστικά της ποιότητας, τα οποία αποτελούν τις 

ιδιότητες που δεν μπορούν να προσδιοριστούν ακόμη και μετά την κατανάλωση του 

προϊόντος (Steenkamp,1990), είναι συνέπεια των αυξανόμενων ανησυχιών μεταξύ των 

καταναλωτών σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία, την ευκολία,την τοποθεσία, τους 
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δεοντολογικούς παράγοντες, κλπ. Αυτά τα χαρακτηριστικά αξιοπιστίας εστιάζονται 

κυρίως στην ποιότητα της παραγωγικής διαδικασίας (εξωγενή χαρακτηριστικά του 

κρέατος) και όχι στο ίδιο το προϊόν και συχνά δεν υπάρχουν σχετικές ή κατάλληλες 

πληροφορίες διαθέσιμες (Becker, 2000). Οι Olson και Jacoby (1972) ορίζουν τα 

εξωγενή χαρακτηριστικά ως τα κυρίαρχα μέσα για την ενημέρωση των καταναλωτών 

σχετικά με τα αξιόπιστα χαρακτηριστικά ποιότητας του κρέατος (Becker, 2000), και, 

εάν αυτά τα χαρακτηριστικά επιβεβαιώνονται και από έμπιστες εξωγενείς πηγές 

πληροφοριών (π.χ. πληροφοριακές ετικέτες), γίνονται τα διαθέσιμα χαρακτηριστικά 

ποιότητας που αναζητούν οι καταναλωτές κατά τη στιγμή της αγοράς. 

Παρόλα αυτά, κάποιοι ερευνητές επισημαίνουν ότι οι καταναλωτές δεν 

χρησιμοποιούν ή δεν κατανοούν πλήρως τις ετικέτες των τροφίμων και ότι οι 

πληροφορίες στις ετικέτες δεν εστιάζονται στις ανάγκες του καταναλωτή (Issanchou, 

1996, Verbeke και Viaene, 1999). 

Ο Van Trijp et al.,(1997) τονίζουν ότι οι ετικέτες  από μόνες τους δεν αρκούν 

και πρέπει να υποστηρίζονται από διαφημιστικές στρατηγικές που αποσκοπούν στη 

γνωστοποίηση και εξοικείωση των καταναλωτών με αυτές. Στην περίπτωση του 

κρέατος, ο Goldberg (1992) σημειώνει ότι η προώθησή του μπορεί να είναι 

προβληματική,επειδή μερικά χαρακτηριστικά παρουσιάζουν αρνητική εικόνα στους 

καταναλωτές και παρόλο που οι ετικέτες παρέχουν ένα πολύ χρήσιμο μέσο για την 

ενημέρωση των καταναλωτών, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. 

 

1.4 Περιεκτικότητα σε λίπος και λιπαρά οξέα ως σημαντικοί  

παράγοντες της ποιότητας  

 Για το σύγχρονο καταναλωτή κρέατος, γεύση και θρεπτική αξία είναι δύο 

σημαντικά χαρακτηριστικά της ποιότητας του κρέατος. Η τάση που επικρατεί είναι η 

εστίαση στην παραγωγή βρώσιμων άπαχων κρεάτων με ένα ελάχιστο ορατό πλεόνασμα 

λίπους, αλλά παραμένει το γεγονός ότι το λίπος συμβάλλει στην διατροφική ποιότητα 

του κρέατος (Webb, 2006). Πρόσφατες μελέτες επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει μια χημική 

αντίληψη του διατροφικού λίπους στη στοματική κοιλότητα (Wood, 2008). Επίσης, 

είναι ευρέως αποδεκτό ότι η ποσότητα και το είδος του λίπους στο κρέας επηρεάζουν 

δύο σημαντικές συνιστώσες της ποιότητας του κρέατος, την τρυφερότητα και τη γεύση 

(Wood et al.,1999). 

Το λίπος και τα λιπαρά οξέα μακράς αλυσίδας (long-chain fatty acids), είτε στο 

λιπώδη ιστό είτε στους μυς, συμβάλλουν σημαντικά στην ποιότητα του κρέατος και 
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είναι καίριας σημασίας για τις θρεπτικές ιδιότητες του κρέατος και την όψη του. Η 

περιεκτικότητα σε λίπος και λιπαρά οξέα αποτελεί σημαντικό συστατικό της 

διατροφικής ποιότητας. Τα χαμηλά επίπεδα λίπους είναι επιθυμητά και η ισορροπία των 

λιπαρών οξέων είναι, επίσης, σημαντική. 

Δεν υπάρχει σαφής ορισμός για την ποιότητα του λίπους, επειδή η αποδοχή και 

η αντίληψη της ποιότητας του λίπους ποικίλλει σημαντικά από την άποψη της 

ποσότητας, του χρώματος, της συνοχής και της χημικής σύνθεσης σε διάφορα 

κτηνοτροφικά είδη ανά τον κόσμο. Η σχέση μεταξύ ζωικών λιπών και ανθρώπινης 

υγείας είναι σημαντική και οι συστάσεις των ειδικών κυμαίνονται από την εξάλειψη 

όλων των λιπών σε μια μέτρια κατανάλωσή τους, καθώς ο ρόλος τους είναι 

ουσιαστικός στην υγεία του οργανισμού. 

Το λίπος που προσλαμβάνεται από τη διατροφή έχει θεωρηθεί ότι αυξάνει τον 

κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου (Lin,et al.,2004) και για τους περισσότερους 

καταναλωτές είναι ένα ανεπιθύμητο συστατικό του κρέατος. Ωστόσο, μια 

συγκεντρωτική ανάλυση των αποτελεσμάτων από 13 μελέτες δεν εντόπισε κάποια 

συσχέτιση μεταξύ διατροφικής πρόσληψης λιπαρών και κινδύνου καρκίνου του παχέος 

εντέρου (Lin et al.,2004). Επίσης, έχει μελετηθεί η σχέση μεταξύ ζωικών λιπών και 

καρδιαγγειακών νοσημάτων και οι συστάσεις κυμαίνονται από τη συνολική παράλειψη 

των λιπαρών ως μια μέτρια κατανάλωσή τους, καθώς η συμβολή τους είναι σημαντική 

στην ανθρώπινη διατροφή.  

Πρόσφατα, η έμφαση έχει μετατοπιστεί από την ποσότητα του λίπους στην 

ποιότητα αυτού. Παρά τις παραπάνω προτάσεις και την αρνητική φήμη ετών, όσον 

αφορά τις δυσμενείς επιπτώσεις των ζωικών λιπών στην υγεία του ανθρώπου, η 

κτηνοτροφική βιομηχανία εμφανίζεται απρόθυμη να στρέψει την προσοχή της στην 

ποιότητα του λίπους και όχι στην ποσότητα. Αυτή η προσέγγιση μπορεί να επηρεάσει 

αρνητικά τη μελλοντική κατανάλωση κρέατος από τους καταναλωτές, οι οποίοι 

αποκτούν ολοένα και πιο κριτική στάση για τα τρόφιμα που καταναλώνουν.  

Για τον σύγχρονο καταναλωτή κρέατος, γεύση και θρεπτική αξία είναι δύο 

σημαντικά χαρακτηριστικά της ποιότητας του κρέατος. Η τάση που επικρατεί είναι η 

εστίαση στην παραγωγή βρώσιμων άπαχων κρεάτων με ένα ελάχιστο ορατό πλεόνασμα 

λίπους (Webb& O’Neill, 2008), αλλά παραμένει το γεγονός ότι το λίπος συμβάλλει 

στην διατροφική ποιότητα του κρέατος (Webb, 2006). Επίσης, είναι ευρέως αποδεκτό 

ότι η ποσότητα και το είδος του λίπους στο κρέας επηρεάζουν δύο σημαντικές 
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συνιστώσες της ποιότητας του κρέατος, την τρυφερότητα και τη γεύση (Wood et 

al.,1999). 

 

1.5 Σύνθεση των λιπαρών οξέων του κρέατος  

 

Η σύνθεση των λιπαρών οξέων (FA) παίζει σημαντικό ρόλο στον καθορισμό 

της ποιότητας του κρέατος, δεδομένου ότι σχετίζεται με τις διαφορές στα 

χαρακτηριστικά που μετρώνται με οργανοληπτικές μεθόδους, ειδικά με τη γεύση 

(Melton, 1990, Wood et al., 2003) και την διατροφική αξία του λίπους προς 

κατανάλωση. 

Τα λιπαρά οξέα έχουν μία καρβοξυλική ομάδα υδρόφιλη στην κεφαλή και μια 

αλυσίδα υδρογονανθράκων υδρόφοβη στην ουρά. Τα λιπαρά οξέα που αποτελούνται 

από μονούς δεσμούς ονομάζονται «κορεσμένα» (saturated) (Webb& O’Neill, 2008). 

Εάν υπάρχουν διπλοί δεσμοί άνθρακα σε μια αλυσίδα λιπαρού οξέως, τότε τα λιπαρά 

ονομάζονται «ακόρεστα» (unsaturated). Τα ελαϊκά οξέα (C18:1) περιέχουν ένα διπλό 

δεσμό και ονομάζονται «μονοακόρεστα» (monounsaturated). Λιπαρά οξέα με 

περισσότερους από έναν διπλό δεσμό ονομάζονται «πολυακόρεστα» (polyunsaturated). 

Τα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα κυριαρχούν στα φυτικά έλαια. Οι δύο καθοριστικοί 

παράγοντες της σύστασης των λιπιδίων είναι το μήκος των κυρίαρχων αλυσίδων των 

λιπαρών οξέων και η παρουσία ή η απουσία διπλών δεσμών (Webb & O’Neill, 2008). 

Λιπαρά οξέα με δώδεκα ή περισσότερα άτομα άνθρακα αναφέρονται ως λιπαρά οξέα 

μακράς αλυσίδας και είναι χαρακτηριστικά των λιπών από ζωική προέλευση. 

Τα λιπαρά οξέα εκφράζονται με ονόματα, όπως για παράδειγμα, λινελαϊκό οξύ, 

ενώ η ακριβή δομή τους δίνεται από τη  συστηματική τους ονομασία cis-9, cis-12-

δεκαοκταδιενικό (octadecadienoic) οξύ και από τη συντομογραφία C18:2 n-9c, 12γ.. Η 

θέση του αιθυλικού δεσμού (-ων) ορίζεται από τον καρβοξυλικό άνθρακα και τη 

γεωμετρία του αιθυλικού δεσμού φαίνεται από την πρόθεση cis ή trans. Για 

παράδειγμα, το πιο γνωστό ισομερές του συζευγμένου λινολεϊκού οξέως, με cis και 

trans αιθυλικούς δεσμούς γράφεται ως συντομογραφία C18:2 n-9c, 111.  Η 

στενογραφία ή n –ονοματολογία (που αναφέρεται επίσης ως ωμέγα ή ω) που 

περιγράφει τα ακόρεστα λιπαρά οξέα των οικογενειών των ω-3 (n-3), ω-6 (n-6) και ω-9 

(n-9), δίνει τη θέση των αιθυλικών δεσμών ξεκινώντας την αρίθμηση από την ομάδα  

μεθυλίου (methyl group), όπως C18:2 n-6 ή C18:2_6 για το λινελαϊκό οξύ. Οι αιθυλικοί 

(ethylenic) δεσμοί πρέπει να παρεμβάλλονται από cis και μεθυλένιο,όπως και στα 
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περισσότερα συνηθισμένα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, αλλά αυτή η ονοματολογία δεν 

λαμβάνει υπόψη τα λιπαρά οξέα με συζευγμένους αιθυλικούς δεσμούς (ενώσεις)  

(Seppanen-Laakso et al.,2002). 

Η ποσότητα του λίπους στην διατροφή του ανθρώπου και ιδιαίτερα το ποσοστό 

των κορεσμένων λιπαρών οξέων έχουν θεωρηθεί ως σημαντικοί παράγοντες κινδύνου 

της στεφανιαίας νόσου (Santos-Silva et al., 2002). Η αναλογία μεταξύ πολυακόρεστων 

και κορεσμένων λιπαρών οξέων (P/S) και η αναλογία μεταξύ ω-6 και ω-3 λιπαρών 

οξέων θεωρούνται δύο σημαντικοί δείκτες για την διατροφική αξιολόγηση του λίπους 

(Department of Health, 1994, αναφ. στους Santos-Silva et al., 2002). Τα ω-3 και ω-6 

λιπαρά οξέα είναι απαραίτητα για την διατροφή των ανθρώπων, όπως και για άλλα 

μονογαστρικά θηλαστικά, δεδομένου ότι δεν μπορούν να συντεθούν από μόνα τους. 

Αυτά τα λιπαρά οξέα λειτουργούν ως φορείς των λιποδιαλυτών βιταμινών (βιταμίνες Α, 

D, E και K) και διαδραματίζουν καίριο ρόλο στο ανοσολογικό σύστημα τόσο των 

ανθρώπων όσο και των ζώων. Τα απαραίτητα λιπαρά οξέα με 18 μόρια άνθρακα 

αποτελούνται από το λινολενικό οξύ (9-cis-,12-cis-,15-cis- δεκαοκταδιενικό οξύ, C18: 

3n-3) και το λινελαϊκό οξύ (9-cis, 12-cis- δεκαοκταδιενικό οξύ, C18: 2n-6). Σύμφωνα 

με τον Smith (2007), τα δύο σημαντικότερα απαραίτητα λιπαρά οξέα με 20 μόρια 

άνθρακα είναι το αραχιδονικό οξύ (C20: 4n-6), το οποίο σχηματίζεται από κορεσμό και 

επιμήκυνση του λινελαϊκού οξέως (linoleic acid), και το εικοσιπεντανοϊκό  οξύ (C20:5 

n-3, EPA ), το οποίο σχηματίζεται από κορεσμό και επιμήκυνση του α-λινολενικού 

οξέως. Το κρέας, τα ψάρια και τα ιχθυέλαια είναι οι μόνες σημαντικές διατροφικές 

πηγές του C20: 4n-6 (αραχιδονικό οξύ – arachidonic acid) και C22: 6n-3 

(δεκαεξαενοϊκό οξύ – docosahexaenoic acid). Το κρέας περιέχει χαμηλότερες 

συγκεντρώσεις αυτών των πολυακόρεστων λιπαρών οξέων σε σύγκριση με τα λιπαρά 

ψάρια (Seppanen-Laakso et al.,2002). Τα δύο πιο συνηθισμένα ω-3 λιπαρά οξέα των 

ιχθυελαίων είναι το εικοσιπεντανοϊκό οξύ (eicosapentaenoic acid) και το δεκαεξαενοϊκό 

οξύ (docosahexaenoic acid, C22: 6 n -3, DHA) (Smith, 2007). 

Κατά την διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, οι επιστημονικές έρευνες έχουν 

επικεντρωθεί στις επιπτώσεις των μεμονωμένων λιπαρών οξέων, στο μεταβολισμό των 

λιπιδίων και της πρόληψης της στεφανιαίας νόσου. Προσφάτως, οι έρευνες έχουν 

επικεντρωθεί σε μια μικρή ομάδα λιπαρών οξέων χαρακτηριστικών των μηρυκαστικών, 

το συζευγμένο λινολεϊκό οξύ (CLA), λόγω της ισχυρής αντικαρκινικής και 

αντιλιπογενετικής του (antilipogenic) δραστηριότητας σε δοκιμές σε ζώα (Santos-Silva 
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et al., 2002). Πολλά λιπαρά οξέα που περιέχουν συζευγμένους διπλούς δεσμούς 

υπάρχουν σε λίπη που προέρχονται από μηρυκαστικά ζώα, για παράδειγμα, το λίπος 

του γάλακτος και το βόειο ζωικό λίπος (Christie, et al., 1997 αναφ. στους Webb & 

O’Neil, 2008). 

 Όσον αφορά την υγεία του ανθρώπου, το cis-9, trans-11 είναι το πιο σημαντικό 

ισομερές του λινολεϊκού οξέως (CLA). Το συζευγμένο λινολεϊκό οξύ που βρίσκεται 

στο γάλα και το σωματικό λίπος των μηρυκαστικών βρίσκεται μεταξύ 2,9 και 11,3 

mg/g (Larque, et al., 2001). Το περισσότερο συζευγμένο λινελαϊκό οξύ που ανιχνεύεται 

στους ανθρώπινους ιστούς προέρχεται από τη διατροφή, παρόλο που μπορεί να 

συντεθεί ενδογενώς μέσω D-9 αποκορεσμού του C18:1_11t. Η συσχέτιση μεταξύ της 

πρόσληψης λίπους γάλακτος και εμφάνισης συζευγμένου λινελαϊκού οξέως στον 

ανθρώπινο λιπώδη ιστό είναι σημαντική. 

Υπάρχουν όμως και λιπαρά οξέα που δεν προέρχονται κατ’ ανάγκην από τη 

διατροφή, αλλά τα ζώα μπορούν να τα συνθέσουν από το ακετυλο-CoA με διάφορους 

συμπαράγοντες. Τα κυριότερα λιπαρά οξέα αυτής της κατηγορίας έχουν βρεθεί πως 

είναι τα γλυκεροφωσφολιπιδια (glycerophospholipids) και τα σφιγγολιπίδια 

(sphingolipids), που είναι κορεσμένα λιπαρά οξέα με 16 και 18 μόρια άνθρακα (π.χ. τα 

παλμιτικά  και στεαρικά  οξέα) και ω-9 μονοακόρεστα λιπαρά οξέα (π.χ. ελαϊκό οξύ). Ο 

πρόδρομος των απαραίτητων λιπαρών οξέων της ω-6 κατηγορίας είναι το λινελαϊκό 

οξύ, το οποίο έχει 18 άτομα άνθρακα και δύο διπλούς δεσμούς (εξ’ ου και η 

ονοματολογία C18:2). Τα ζώα μπορούν να ενσωματώνουν διπλούς δεσμούς στην n-9 

(ω-9) θέση ή θέσεις πιο κοντά στην καρβοξυλική ομάδα (Smith, 2007). 

 Από την άποψη της υγείας, η κατανάλωση λίπους από κατσικίσιο κρέας 

συνιστάται λόγω του υγιεινού προφίλ των λιπαρών οξέων του (Mahgoub et al.,2002). 

Συλλογικά τα επιθυμητά λιπαρά οξέα στο κατσικίσιο κρέας (κυρίως τα C18:0, C18:1, 

C18:2, C18:3, C20:5, C22:6) κυμαίνονται μεταξύ 61% και 80% στις έρευνες που 

μελετήθηκαν από τους Banskalieva et al., (2002). Η επιθυμητή περιεκτικότητα σε 

λιπαρά οξέα των κατσικιών Omani ήταν 67,45% (Mahgoub et al.,2002), 65,37% και 

66,4% για τις κατσίκες Boer και τις αυτόχθονες κατσίκες της Νότιας Αφρικής 

(Tshabalala et al.,2003) και κατά μέσο όρο 74% για τις Boer αίγες (Sheradin, et al., 

2003). Τα επιθυμητά λιπαρά οξέα στον τομέα του βοδινού και του αρνίσιου κρέατος 

τείνουν να είναι χαμηλότερα και κυμαίνονται μεταξύ 63% και 71% (Banskalieva et 

al.,2002). 
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1.6 Ορισμός της Ποιότητας του πρόβειου κρέατος σε διάφορες χώρες.  

Στα πρόβατα, πολύ περισσότερο από ότι σε άλλα είδη του ζωικού βασιλείου, 

υπάρχουν χαρακτηριστικά βάρη και είδη σφαγίων που είναι συγκεκριμένα για 

μεμονωμένες χώρες και περιοχές και ακόμη και μικρές αποκλίσεις στο βάρος του 

σφαγίου μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην τιμή του αρνίσιου κρέατος 

(Sanudo, et al, 1996). 

Η ποιότητα είναι δύσκολο να οριστεί, επειδή προσδιορίζεται από παράγοντες 

σχετικούς με την υγιεινή, τη διατροφή, τους τεχνολογικούς και οργανοληπτικούς 

παράγοντες. Επιπλέον, η έννοια της ποιότητας των σφάγιων είναι διαφορετική ανά τον 

κόσμο, σύμφωνα με τα τοπικά έθιμα. Ακόμα και η επιθυμητή περιεκτικότητα σε λίπος 

από τους καταναλωτές διαφέρει ανάλογα με τις γεωγραφικές περιοχές, τη μαγειρική 

χρήση και την κοινωνική τάξη. Ιδιαίτερα, στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, ή όπου το 

ψητό κρέας είναι πολύ δημοφιλές, το λίπος προτιμάται και είναι ιδιαίτερα αρεστό (Gall, 

1982, αναφ. στον Rubinο ,1999). Η παράδοση αυτή και η προτίμηση στο λίπος 

προέρχεται από την ανάγκη εκμετάλλευσης στο έπακρο όλων των δυνατοτήτων των 

προβάτων. 

Τα πρόβατα με μαύρο κεφάλι (μαυροκέφαλα πρόβατα), τα οποία συναντώνται  

σε πολλές χώρες της Αφρικής (Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία, Λιβύη, Αιθιοπία, Κένυα, 

Σομαλία), σφάζονται όταν είναι περίπου ενός έτους (30-35 κιλά) και δίνουν σφάγια με 

πολύ λίπος. Αυτού του είδους τα προϊόντα είναι αρεστά και στις αραβικές χώρες. 

Επίσης, σε χώρες της Νότιας Αμερικής (Περού, Αργεντινή, Χιλή) τα αρνιά σφάζονται 

περίπου 30-50 κιλά ζωντανού βάρους. (Rubino et al.,1999). 

Σε πιο ανεπτυγμένες περιοχές η ποιότητα των σφαγίων αξιολογείται από δίκτυα 

της αγοράς που ορίζουν την τιμή του προϊόντος. Η ποιότητα που αναγράφεται στις 

ετικέτες φτιάχνεται  σύμφωνα με αξιολογήσεις αυτών των δικτύων (Rubino et al., 

1999). 

Στις ΗΠΑ τα σφάγια πρέπει να προσδιορίζονται ως προς το φύλο ή την 

κατηγορία τους, την ωριμότητα ή το είδος τους. Οι κατηγορίες ή το φύλο του προβάτου 

είναι η προβατίνα (θηλυκό), ο κριός εκτομίας (ευνουχισμένο αρσενικό) και το κριάρι 

(αρσενικό). Στη συνέχεια οι κατηγορίες υποδιαιρούνται ανάλογα με το είδος ή την 

ωριμότητα σε αρνιά (έως και 14 μηνών), ζώα ενός έτους (12-15 μηνών) και πρόβατα 

(μεγαλύτερα των 24 μηνών). Κάθε ένα από τα είδη ή κατηγορίες ωριμότητας περιέχουν 

προβατίνες, κριούς εκτομίας και κριάρια (USDA, 1992) 
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Τα σφάγια από αρνιά μπορούν να αξιολογούνται όσον αφορά την ποιότητα, την 

απόδοση ή και τα δύο. Ο βαθμός ποιότητας είναι μια εκτίμηση των διατροφικών 

χαρακτηριστικών, δηλαδή, της τρυφερότητας, της γεύσης, του πόσο χυμώδες είναι το 

κρέας, ενώ ο βαθμός απόδοσης είναι μια εκτίμηση του κατά πόσο το κρέας δεν έχει 

κόκαλα,πόσο στενά είναι κομμένο, τα κομμάτια που διατίθενται στο λιανικό εμπόριο 

από το φιλέτο, το πόδι, τη σπάλα και την ωμοπλάτη (USDA 2010). 

Στη Νέα Ζηλανδία ο τρόπος μέτρησης που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό 

των κατηγοριών των αρνιών που εξάγονται και της σύνθεσης των σφαγίων (κρέας και 

λίπος) είναι το GR (Kirton  et al.,1992, αναφ. στους Rubinno et al.,1999). Η 

κατηγοριοποίηση αυτή τοποθετεί τα σφάγια σε 14 κουτιά ταξινόμησης με βάση το 

βάρος και την κατάσταση της πάχυνσης. Οκτώ από τα κουτιά (Α, YL, YM, ΥΧ, PL, 

PM, PX, PH) περιέχουν σφάγια τα οποία μπορούν να εξαχθούν. Τα υπόλοιπα (TL, TM, 

TH, FL, FM, FH) περιέχουν σφάγια τα οποία θα πρέπει να κοπούν πριν από την 

εξαγωγή. Επίσης, το σύστημα αυτό κατανέμει τα σφάγια σε πέντε ζώνες λίπους (A, Y, 

P, T, F). 

Στην Ευρώπη υπάρχουν διαφορετικά είδη προϊόντων ανάλογα με την περιοχή. 

Στη βόρεια Ευρώπη, το προτιμώμενο βάρος σφαγίου είναι 16-23 κιλά και ονομάζεται 

αρνίσιο κρέας (mutton). Αντιθέτως στις Μεσογειακές χώρες προτιμώνται πολύ 

μικρότερα σφάγια (4-8 κιλών) που τρέφονται ακόμα με γάλα (αρνί γάλακτος) ή μικρά 

σφάγια (8-12 κιλών) από αρνιά που τρέφονται με συμπυκνωμένες ζωοτροφές  (Beriain 

et al. ,2000). Αυτά τα προϊόντα ονομάζονται Agneau de lait (στη Γαλλία), agnelet (στις 

Βασκικές περιοχές), αμνός γάλακτος (στην Ισπανία) και Agnello da latte (στην Ιταλία). 

Σε αυτές τις χώρες, τα αρνιά μικρού βάρους πιστεύεται ότι είναι καλύτερης ποιότητας 

(περισσότερο τρυφερά και λιγότερο γευστικά από ότι τα μεγαλύτερα αρνιά (Martinez-

Cerezo et al.,2005, Tejeda et al.,2008). Συγκεκριμένα στην Ισπανία οι καταναλωτές 

εκτιμούν ιδιαιτέρως το αρνίσιο κρέας, λόγω των θρεπτικών και οργανοληπτικών του 

χαρακτηριστικών (Linares,et al. , 2007). Επομένως, το βάρος του σφάγιου μπορεί να 

θεωρηθεί ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα 

του κρέατος. 

Αυτή η ποικιλία στην ευρωπαϊκή παραγωγή καθιστά απαραίτητη την 

αξιολόγηση των διαφορετικών ειδών των σφαγίων (Καν. ΕΚ.3013/89), ανάλογα με το 

βάρος. Η κλίμακα SEUROP χρησιμοποιείται για αρνιά μεγάλου βάρους. Υπάρχουν έξι 
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κατηγορίες διαπλάσεως (φθίνουσα κλίμακα από το S στο P) και πέντε τάξεις λίπους 

(αυξητική κλίμακα από 1 έως 5). 

Άλλα σφάγια ταξινομούνται από τις χώρες της Μεσογείου ή από δίκτυα  (Καν. 

ΕΚ.2137/92), σύμφωνα με το χρώμα του κρέατος (τρεις τάξεις) και την ποσότητα 

λίπους (τέσσερεις κατηγορίες). 

Σημαντική εμπορική σημασία δίνεται στο χρώμα του κρέατος που πρέπει να 

είναι όσο το δυνατόν περισσότερο ανοιχτό. Αυτό το γνώρισμα μετριέται πειραματικά 

και έχουν πραγματοποιηθεί διάφορες μελέτες για τον καθορισμό των παραγόντων που 

επηρεάζουν τις μεταβολές του. Ο Morbidini et al., (1995) μελέτησαν την επίδραση της 

ηλικίας και παρατήρησαν ένα ελαφρύ ροδόχρουν χρώμα στο 85% σε σφάγια αρνιών 40 

ημερών και 50% σε σφάγια 60 ημερών. Ο Borghi (1998) αναφέρει ότι η καταπόνηση 

της μεταφοράς προκαλεί ένα πιο έντονο χρώμα στο σφάγιο. Αρκετοί ερευνητές 

απέδειξαν ότι η διατροφή μπορεί να τροποποιήσει το χρώμα του κρέατος, ιδίαίτερα 

όταν συνοδεύεται από συμπληρώματα, όπως η βιταμίνη Ε, η οποία φαίνεται ότι ελέγχει 

την οξείδωση των λιπιδίων και ότι βελτιώνει τη σταθερότητα του χρώματος του 

κρέατος (Gatellier et al., 2001).   Ο περιορισμός των διατροφικών συμπληρωμάτων στα 

600γρ. την ημέρα προσδίδει καλύτερη λαμπρότητα – στιλπνότητα κρέατος, το ελαφρύ 

κόκκινο χρώμα προέρχεται από τα δημητριακά, αντί του πολτού τεύτλων στο σιτηρέσιο 

και ο χαλκός στην τροφή βελτιώνει την ένταση του κόκκινου χρώματος (Theriez et 

al.,1997, αναφ. στους Rubinno et al.,1999). 

Αναφορικά με το λίπος, η σταθερότητα αποτελεί έναν πολύ σημαντικό 

παράγοντα. Ο Normand et al.,(1997) ( αναφ. στους Rubinno et al.,1999) παρατήρησαν 

ότι η σταθερότητα του υποδόριου λιπώδη ιστού εξαρτάται από την διατροφή. Ένα 

ποσοστό 30-50% ξηράς τροφής) πολτού τεύτλων στη διατροφή βελτιώνει τη 

σταθερότητα του ιστού σε σύγκριση με τα δημητριακά, λόγω της υψηλότερης 

περιεκτικότητάς του σε ίνες. Όταν ο πολτός τεύτλων αυξάνεται στο 60-70% η 

σταθερότητα μειώνεται, υποδυκνύοντας  την ανάγκη ύπαρξης διατροφικής ποικιλίας.  

Επομένως, η επιλογή καλών σφάγιων ή τεμαχίων κρέατος για την κάλυψη της 

αγοραστικής ζήτησης γίνεται όλο και πιο σημαντική, σχεδόν όσο σημαντική πρέπει να 

είναι η ακρίβεια στην επιλογή των καλύτερων ζώων. Το καθαρό βάρος σφάγιου και η 

βαθμολόγηση με βάση το κρέας δεν είναι πλέον επαρκής για να αξιολογήσει με 

ακρίβεια τα προϊόντα. Επί της παρούσης η έρευνα επικεντρώνεται στις πιο προηγμένες 

τεχνολογίες επεξεργασίας. Μια νέα πρακτική είναι η συγκέντρωση μιας σειράς 
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μετρήσεων στο ζωντανό ζώο για τον εντοπισμό των καλύτερων σφαγίων ή των 

καλύτερων κομματιών του. 

Η έρευνα έχει εντοπίσει ένα νέο βελτιωμένο τρόπο σε ένα σημαντικό γονίδιο 

που είναι γνωστό ως «Callipyge», το οποίο εντοπίστηκε για πρώτη φορά σε ένα κοπάδι 

αρνιών Dorset στην Οκλαχόμα (Cockett et al.,1997). Η παρουσία αυτού του γονιδίου 

υποδεικνύει υψηλότερα ποσοστά ανάπτυξης των μυών στα πίσω άκρα και 

μεγαλύτερους μυς. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι το γονίδιο Callipyge δίνει επίσης 

σκληρότερο κρέας. Συνεπώς, θα πρέπει να εξεταστούν οι επιδράσεις της γενετικής στην 

ανάπτυξη των μυών σε διατροφικά θέματα ποιότητας και τρυφερότητας. 

Η γεύση και η οσμή είναι, επίσης, παράμετροι που μετρούν την ποιότητα οι 

οποίοι μεταβάλλονται ανάλογα με τη χρήση και τα έθιμα των πληθυσμών (Reid et 

al.,1992). Στην κεντρική και νοτιοανατολική Ασία το πρόβειο κρέας γενικά δεν 

προτιμάται λόγω της έντονης γεύσης και της οσμής του. Αντίθετα, στη Μέση Ανατολή 

και τη Βόρεια Ασία καταναλώνονται μεγάλες ποσότητες πρόβειου κρέατος και 

προφανώς η γεύση του είναι αρεστή. Σε αυτές τις χώρες οι φυλές με παχιές ουρές είναι 

δημοφιλείς και χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τυπικών προϊόντων μεταποίησης 

με βάση το κρέας. Στη Βόρεια Αμερική η έντονη γεύση του κρέατος είναι το κύριο 

μειονέκτημα για την κατανάλωσή του. Στην Ευρώπη, αν και το πρόβειο κρέας 

εντάσσεται στην παραδοσιακή κουζίνα, η έντονη γεύση του το καθιστά απορριπτέο 

κυρίως από τους νέους. Στην Αφρική, η κατανάλωση των ενήλικων ζώων είναι 

δημοφιλής, μερικές φορές από φυλές με παχιές ουρές και τα υψηλά επίπεδα λίπους 

είναι αποδεκτά. Στην Ωκεανία, όπου τα αρνιά και το αρνίσιο κρέας αποτελούν 

σημαντικό μέρος της διατροφής, η έντονη γεύση δεν είναι αρνητικό χαρακτηριστικό. 

 

1.7 Διατροφική αξία  του αρνίσιου κρέατος και ωφέλειες στην 

ανθρώπινη υγεία  

 Το αρνί είναι βασικό συστατικό της παγκόσμιας κουζίνας ειδικότερα στην 

Τουρκία, την Ελλάδα, τη Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία και στις χώρες της Μέσης 

Ανατολής. Το αρνί αποτελεί κύρια πηγή πρωτεϊνών υψηλής ποιότητας, βιταμινών και 

μεταλλικών στοιχείων. Όπως και στα λοιπά κόκκινα κρέατα, οι πρωτεΐνες του είναι 

πλήρεις από θρεπτικής άποψης, με τα οκτώ απαραίτητα αμινοξέα στη σωστή αναλογία. 

Μια μερίδα 85 γραμμαρίων αρνίσιου κρέατος παρέχει το 43% της συνιστώμενης 

ημερήσιας δόσης πρωτεϊνών για έναν ενήλικο άνδρα. Το αρνί έχει υψηλή 

περιεκτικότητα σε βιταμίνες συμπλέγματος Β, ψευδάργυρο και σίδηρο. Το κόκκινο 
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κρέας, και ειδικά το αρνί και το βοδινό κρέας, αποτελούν τις καλύτερες πηγές 

απορρόφησης σιδήρου. Για εκείνους που προσέχουν την πρόσληψη υδατανθράκων το 

αρνί έχει μηδέν υδατάνθρακες. 

 Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν λιγότερες πληροφορίες για το αρνί σε 

σύγκριση με το βοδινό κρέας και είναι δύσκολο να βρεθούν ερευνητικές μελέτες 

μεγάλης κλίμακας σε ανθρώπους που προσλαμβάνουν κρέας αρνιού και συσχετίσεων 

του κρέατος με εμφανιζόμενες ασθένειες. Ένας παράγοντας που ευθύνεται για την 

απουσία ερευνών για τις επιδράσεις του αρνιού στην υγεία είναι ότι στις περισσότερες 

χώρες, όπως για παράδειγμα στις ΗΠΑ, η κατανάλωση αρνιού είναι πολύ 

περιορισμένη. Σύμφωνα με στοιχείατου OECD-FAO (2015) η μέση κατά κεφαλή 

κατανάλωση πρόβειου κρέατος εκτιμήθηκε για την περίοδο 2012-2014 σε 0,4 κιλά 

(λιγότερο από μισό κιλό ανά έτος). Ωστόσο, για την  ίδια περίοδο η κατανάλωση  

στην Ε.Ε. ανήλθε σε 1,8 κιλά, λίγο περισσότερο από τη μέση κατανάλωση όλων των 

αναπτυγμένων χωρών (1,7 κιλά).  

Παρόλο που το αρνί σπάνια αναφέρεται ως σημαντική πηγή λιπαρών ωμέγα-3 

μπορεί να προσφέρει μια πολύτιμη ποσότητα αυτού στη διατροφή, περίπου 50% της 

αντίστοιχης ποσότητας που προβλέπεται από τα ψάρια που ανήκουν στον τύπο του 

μπακαλιάρου (Gadus). Το αρνί μπορεί, επίσης, να περιέχει πολύτιμες ποσότητες CLA 

(συζευγμένο λινολεϊκό οξύ), το οποίο είναι ένα καρδιοπροστατευτικό λιπαρό οξύ. 

Επιπλέον, το αρνί αποτελεί μια πολύ καλή πηγή ανοσοποιητικών και υποστηρικτικών 

πρωτεϊνών και σεληνίου. Τέλος αποτελεί μια καλή πηγή βιταμίνης Β12, η οποία 

προστατεύει την καρδιά, νιασίνης, ψευδάργυρου που εξισορροπεί το σάκχαρο στο αίμα 

και φωσφόρου ο οποίος παράγει ενέργεια.  

Το κρέας του αρνιού σε σχέση με άλλα είδη κρέατος θεωρείται αρκετά άπαχο. 

Καθώς το λίπος του αρνιού εντοπίζεται στις άκρες του κρέατος, μπορεί να αποκοπεί 

εύκολα και κατά συνέπεια μπορούν να περιοριστούν και οι θερμίδες. Η μέση ημερήσια 

θερμιδική πρόσληψη για άνδρες 23 έως 50 ετών συνιστάται σε 7%, ή εναλλακτικά σε 

175 θερμίδες σε μία μερίδα κρέατος κατά μέσο όρο 85 γραμμαρίων. Το κορεσμένο 

λίπος στο αρνί αποτελεί περίπου μόνο το 36% του λίπους του. Τα υπόλοιπα είναι 

μονοακόρεστα ή πολυακόρεστα λιπαρά, δηλαδή τα «καλά» λιπαρά για την διατροφή 

ενός ατόμου (OECD-FAO , 2015).  

Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα (πίνακας 1.1) η κατανάλωση λιπαρών είναι 

υψηλή για την Ωκεανία τόσο για το σύνολο των κρεάτων όσο και συγκεκριμένα για το 
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λίπος από αιγοπρόβειο κρέας, το οποίο και αποτελεί 25% της συνολικής ημερήσιας 

κατανάλωσης σε ζωικά λίπη. 

 

 

Πίνακας.1.1  Ημερήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση  

λιπαρών  (Fat) σε γραμμάρια ανά ήπειρο (2007)  
 Σύνολο 

κρέατος  

(gr)  

 

Αιγοπρόβειο 

κρέας   

(gr)  

Ωκεανία  35,09  Ωκεανία  8 ,92  

Βόρεια Αμερική  30,13  Ευρώπη  1 ,16  

Ευρώπη  26,7  Αφρική  0 ,89  

Νότια Αμερική  24,62  Ασία  0 ,85  

Κεντρική Αμερική  19,51  Κεντρική Αμερική  0 ,35  

Ασία  17,15  Βόρεια Αμερική  0 ,34  

Αφρική  5 ,36  Νότια Αμερική  0 ,3  

Πηγή: FAOSTAT .  

Στη  Βόρεια Αμερική ,  ενώ έρχεται δεύτερη στην κατανάλωση λιπαρών ,  το 

ποσοστό αυτών που προέρχεται από αιγοπρόβειο κρέας είναι ελάχιστο 

(μόνο 1%). Παρομοίως και οι Ευρωπαίοι καταναλώνουν 26,7 γραμμάρια 

ζωικού λίπους ημερησίως και περίπου μόνο το 4% αυτών αντιστοιχούν 

σε λιπαρά από την κατανάλωση αιγοπρόβειου κρέατος.Ο ορισμός του 

άπαχου κρέατος δίνεται από τον παρακάτω πίνακα (πίνακας 1.2 ).   

 

Πίνακας 1.2. Ορισμός του άπαχου κρέατος  (FDA) 

Ορισμός του άπαχου κρέατος από 

το  FDA*(85 γρ.)  

Μέση τιμή για μαγειρεμένο κρέας 

αρνιού (85 γρ.)  

 <10 γρ. συνολικόλίπος   8 γρ .  συνολικόλίπος  

 <4,5 γρ .κορεσμένολίπος   3 γρ .  κορεσμένολίπος  

 <100 χιλιοστογρ. χοληστερόλης   80χιλιοστογρ. χοληστερόλης  
Πηγή :  Αμερικαν ικήΕπιτροπήγιατοΑρνί  (Amer ican Lamb 

Board)*FoodandDrugAdministrat ion .  

 

Ένας από τους πρώτους τομείς των  ωφελειών στην υγεία από την κατανάλωση 

αρνιού είναι ο τομέας των  καρδιαγγειακών παθήσεων. Οι λόγοι που οδηγούν σε 

συγκεκριμένα οφέλη για την υγεία στον τομέα αυτό είναι οι εξής: 

Το αρνί συνήθως περιλαμβάνεται στη μεσογειακή διατροφή, η οποία κατ’ 

επανάληψη έχει αποδειχθεί ότι βοηθά στη μείωση των κινδύνων των καρδιαγγειακών 

παθήσεων. 

Παρά το γεγονός ότι περίπου το ένα τρίτο του αρνίσιου λίπους προέρχεται από 

κορεσμένα λιπαρά, το αρνί (ειδικά όταν η διατροφή του προέρχεται από βοσκότοπους) 

http://www.americanlambboard.org/
http://www.americanlambboard.org/
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μπορεί να αποτελέσει σημαντική πηγή ωμέγα-3 λιπαρών και μονοακόρεστων λιπαρών 

(40% του συνολικού λίπους). Και τα δύο, ω-3 και μονοακόρεστα λιπαρά, έχουν 

συσχετιστεί με μειωμένο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων. 

Φυσικά τα αρνιά που βοσκούν μπορεί να έχουν μικρές ποσότητες ακόρεστων λιπαρών 

(μονοακόρεστα και πολυακόρεστα). Όμως, στα λιπαρά αυτά περιέχεται και το vaccenic 

οξύ, μια πρόδρομη ουσία του συζευγμένου λινολεϊκού οξέος (CLA) η οποία, επίσης, 

σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων. 

Όπως προαναφέρθηκε, το αρνίσιο κρέας είναι μια καλή πηγή βιταμίνης Β12 και 

επίσης σημαντικών ποσοτήτων βιταμινών Β όπως Β1, Β2, Β3, Β6, φυλλικό οξύ, 

βιοτίνη, παντοθενικό οξύ και χολίνη. Οι βιταμίνες Β6, Β12, το φυλλικό οξύ και η 

χολίνη είναι ιδιαίτερα σημαντικά συστατικά για έναν υγιή μεταβολισμό της 

ομοκυστεΐνης και μπορούν να συμβάλλουν στην πρόληψη ανεπιθύμητης συσσώρευσης 

πλεονάζουσας ομοκυστεΐνης στον οργανισμό. Τα υψηλά επίπεδα ομοκυστεΐνης στο 

αίμα είναι ένας βασικός παράγοντας κινδύνου καρδιαγγειακών παθήσεων. 

Άπαχα κομμάτια κρέατος (όπως το φιλέτο και το πόδι) από αρνιά που τρέφονται 

σε λιβάδια παρέχουν μια αναλογία λιπαρών ωμέγα-6/ωμέγα-3 περίπου 5:1. Σύμφωνα με 

επανειλημμένες ερευνητικές διαπιστώσεις, η αναλογία αυτή εντάσσεται στο ιδανικό 

εύρος λιπαρών που βοηθά στη μείωση του κινδύνου καρδιαγγειακών παθήσεων. 

Το αρνί παρέχει αντιοξειδωτικά μέταλλα τα οποία έχει αποδειχθεί ότι βοηθούν 

στη μείωση του κινδύνου καρδιαγγειακών νοσημάτων μέσω της μείωσης ανεπιθύμητων 

οξειδωτικών καταπονήσεων (oxidative stress), όπως το σελήνιο και ο ψευδάργυρος, τα 

οποία και συναντώνται  σε σημαντικές ποσότητες. 

Από την κατανάλωση αρνιού, εκτός από τις καρδιαγγειακές νόσους, ωφελείται 

και η ρύθμιση του ζαχάρου στο αίμα. Το αρνί αποτελεί βασικό συστατικό της 

διατροφής που εγκρίνεται από την Αμερικανική Διαβητική Ένωση, καθώς θεωρείται ως 

άπαχο κρέας με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και μπορεί να ενσωματωθεί σε 

πολλές συνταγές. Το αρνί συχνά δεν κατατάσσεται στους καταλόγους γλυκαιμικών 

δεικτών (GI) λόγω της σχεδόν ανύπαρκτης περιεκτικότητάς του σε υδατάνθρακες. Αυτή 

η απουσία των υδατανθράκων στο αρνί επιτρέπει τη βιταμίνη Β, η οποία περιέχεται 

ευρέως στο αρνί, να βοηθήσει στην υποστήριξη του μεταβολισμού των άλλων 

υδατανθράκων που παρέχονται από άλλες τροφές οι οποίες καταναλώθηκαν μαζί με το 

αρνί. (Οι βιταμίνες Β1, Β2 και Β3 είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τη βέλτιστη 

λειτουργία των ενζύμων στο μεταβολισμό των υδατανθράκων). 
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1.8  Παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του κρέατος 

Ένας μεγάλος αριθμός παραγόντων επηρεάζει το ζωντανό ζώο, το σφάγιο , το 

κρέας ή την ποιότητα λίπους και, επομένως, την ποιότητα του προϊόντος. Η ποιότητα 

του σφάγιου εκτιμάται από την αναλογία σε μυς, λίπος και οστά και η ποιότητα του 

κρέατος από την τρυφερότητα, το χρώμα, το pH. Η διατροφή και ο γενότυπος 

αποτελούν σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα σφάγιου – κρέατος 

(Λάγκα, 2005). Ορισμένοι από αυτούς δεν έχουν μελετηθεί εκτενώς ή ασκούν μια 

ευμετάβλητη και αμφιλεγόμενη επιρροή, ενώ άλλοι είναι αρκετά γνωστοί και 

ελεγχόμενοι (Sañudo et al.,1998). Οι παράγοντες αυτοί θα μπορούσαν να μελετηθούν 

από πολλές οπτικές γωνίες: την οικονομική τους σημασία (μεγάλη όπως η τροφή ή 

μικρή όπως ο τύπος της μεθόδου χτυπήματος), τα φυσικά χαρακτηριστικά (όπως είναι η 

φυλή, η ηλικία ή το φύλο ή συμπληρωματικά όπως είναι ο φωτισμός που 

χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της πάχυνσης), οι δυνατότητες ποικιλομορφίας (π.χ. 

οι επιλογές φύλου ή τύπου γέννησης, είδος φυλής, τρόποι τροφοδοσίας, παράγοντες  

που επηρεάζουν το κοπάδι ή τα σφάγια). 

Ένας γενικός διαχωρισμός των παραγόντων που επηρεάζουν την ποιότητα του 

κρέατος είναι σε γενετικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Μολονότι παράγοντες 

όπως το είδος, το φύλο, η φυλή και ο γονότυπος είναι γενετικές, υπάρχουν και άλλοι, 

όπως το είδος και η ποσότητα της τροφής, η στέγαση, η διαχείριση πριν και μετά από 

τη σφαγή (ο βαθμός ψύξης, η περίοδος παλαίωσης κ.λ.π.) οι οποίες ταξινομούνται ως 

περιβαλλοντικές συνθήκες (Okeudo και Moss, 2005). 

Στον πίνακα που ακολουθεί (πίνακας 1.3) παρουσιάζεται μια πρωταρχική περιγραφή 

των πιθανών παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα του αρνίσιου 

κρέατος.  

Πίνακας 1.3  : Παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα  του αρνίσιου κρέατος 

Στάδιο Παράγοντες 

Ζώο 

(Εσωτερικοί 

παράγοντες) 

Είδος ή διασταύρωση είδους 

Φυλή ή διασταύρωση φυλής 

Ηλικία και δυνατότητα παραγωγής γάλακτος της μητέρας. 

Μέγεθος μητέρας ζώου. 

Τύπος γέννησης. 

Φύλο. 

Ηλικία και βάρος κατά τη σφαγή. 

Συγκεκριμένα γονίδια ή γενετικός χειρισμός. 

Μυς Μυς  
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Μεταχείριση 

ζώου  

(Μεταχείριση 

και 

περιβάλλον) 

Άσκηση. 

Περιβαλλοντικές συνθήκες (θερμοκρασία, υγρασία, φωτισμός, 

πυκνότητα, ποιότητα του αέρα et al.) 

Σημαντικότητα των παραγόντων καταπόνησης(θόρυβος, παθολογία, et 

al.) 

Ο τύπος και η ποιότητα της στρωμνής. 

(Διατροφή) 

 

Τύπος τροφοδοσίας γάλακτος. 

Ηλικία και τύπος απογαλακτισμού. 

Τύπος πρώτων υλών του σιτηρεσίου. 

Φυσικά χαρακτηριστικά του σιτηρεσίου (αλεύρι, τροφή σε συμπύκνωμα, 

βοσκοτόπι, et al.) 

Χημικά χαρακτηριστικά του σιτηρεσίου (ενέργεια, πρωτεΐνες, et al.) 

Νερό, ποιότητα και διαθεσιμότητα. 

Πρόσθετα συντηρητικά. 

Άλλοι 

παράγοντες 

Χρόνος γεννήσεως. 

Κοπάδι. 

Παραγωγικό σύστημα. 

Συνθήκες 

προ της 

σφαγής 

Μεταφορά (τύπος και συνθήκες). 

Δέσιμο. 

Συνθήκες που επικρατούν στο μαντρί του σφαγείου. 

Μεταχείριση ακριβώς πριν τη σφαγή. 

Σφαγή Μέθοδος αναισθητοποίησης  

Τύπος σφαγής. 

Συνθήκες προετοιμασίας του σφαγίου (αιμορραγία, αφαίρεση 

εντοσθίων, et al.) 

Υγιεινή. 

Συνθήκες 

μετά τη 

σφαγή 

Νεκρική ακαμψία και αρχική ψύξη (τύπος, θερμοκρασία, εξαερισμός, 

υγρασία). 

Ενηλικίωση, διάρκεια και συνθήκες. 

Τύπος συντήρησης (τροποποιημένες ατμόσφαιρες, κενό, ψύξη). 

Έγχυση παραγόντων. 

Διακίνηση 

στην αγορά 

και 

κατανάλωση. 

Τύποι τεμαχίων κρέατος. 

Πακετάρισμα και παρουσίαση. 

Μαγείρεμα (θερμοκρασίες, χρόνοι και τύπος) 

Κατανάλωση (περιβάλλον, θερμοκρασία προϊόντος, παρουσίαση, 

ενσωμάτωση άλλων ειδών τροφής). 

Κατανάλωση (επικρατούσα τάση, έθιμα). 

Πηγή: Sañudo et al., , (1998), σελ. S38. 

 

1.9 Εσωτερικοί Παράγοντες 

1.9.1 Είδος 

Μόνο ορισμένες μελέτες έχουν καταφέρει μια συγκριτική ανάλυση της 

ποιότητας του κρέατος ανάμεσα σε διαφορετικά είδη. Το είδος θα μπορούσε να είναι 

ένα σημαντικό κριτήριο διαφοροποίησης, καθώς το κάθε είδος κρέατος εμφανίζει 

διαφορετικά χαρακτηριστικά. Αυτά τα χαρακτηριστικά διαφέρουν πολύ περισσότερο 

στο κόκκινο κρέας (βοδινό, αρνί, μεγαλόσωμος χοίρος et al.) και στο άσπρο κρέας 
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(νεαρός χοίρος, μοσχάρι, κοτόπουλο et al.) από ότι εντός των ομάδων αυτών, ειδικά 

όταν το κρέας καταναλώνεται κρύο (Sañudo et al.,1998). Επίσης, υπάρχουν σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των ειδών του κρέατος οι οποίες εξηγούνται μόνο εν μέρει από τις 

διαφορές στη διαδικασία της πέψης (Wood et al., 2008). 

Το αρνίσιο κρέας είναι πιο τρυφερό από το βοδινό ή το χοιρινό, αλλά υπάρχει 

μεγάλη διαφοροποίηση και ανάμεσα στα ίδια τα ζώα, γύρω στο 50% (Bickerstaffe et 

al.,1997, Okeudo και Moss, 2005). 

Επίσης, το αρνίσιο κρέας μπορεί να θεωρηθεί πιο επιθυμητό, χυμώδες, τρυφερό, 

γευστικό και λιπαρό από το κατσικίσιο κρέας (Schönfeldt et al.,1993, σε συμφωνία με 

αρκετές προηγούμενες μελέτες). Παρόλο που το αρνίσιο κρέας έχει χαμηλότερο Water 

Holding Capacity (W.H.C.) και λιγότερες σαρκοπλασματικές πρωτεΐνες και φυσικές 

χρωστικές αίματος, δεν μπορεί να θεωρηθεί βρωματολογικά ως ανώτερης ποιότητας 

από το κατσικίσιο κρέας (Babiker et al., 1990).  

 

1.9.2 Φυλή 

Η φυλή είναι ένας ακόμη παράγοντας που θεωρείται ότι επηρεάζει την ποιότητα 

του αρνίσιου κρέατος (Arsenos, 2002, Hoffman et al.,2003). Στην Ευρώπη υπάρχουν 

διαφορετικές φυλές ανάλογα με την περιοχή της εκτροφής. Στην κεντρική και βόρεια 

Ευρώπη επικρατεί η φυλή του μεγαλόσωμου αρνιού (με σφάγιο πάνω από 13 κιλά), ενώ 

στην περιοχή της Μεσογείου (Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα κτλ.) προτιμώνται πρόβατα για 

παραγωγή γάλακτος (με σφάγιο ως 7 κιλά), επειδή χρησιμοποιείται το πρόβειο γάλα 

(Rubino et al.,1999). Στην Ευρώπη υπάρχουν 264 διαφορετικές φυλές αρνιών, είναι το 

είδος με την μεγαλύτερη ποικιλία από φυλές, το 25% των οποίων θεωρούνται υπό 

εξαφάνιση. Στην Ισπανία (BOE της 21 Νοεμβρίου 1997) υπάρχουν 41 φυλές αρνιού, εκ 

των οποίων 32 θεωρούνται υπό ειδική προστασία (Sañudo et al.,1998). 

Η φυλή, ως πηγή απόκλισης ποσότητας λίπους και ποιότητας κρέατος, είναιένας 

πολύπλοκος παράγοντας, καθώς τα αποτελέσματα ποικίλλουν ανάλογα με 

τοχρησιμοποιούμενο κριτήριο σύγκρισης: ισοδύναμο βάρος ζωντανού –σφάγιου , ίση 

ηλικία, ίσος βαθμός ωρίμανσης ή ίσο ποσοστό βάρους ενήλικου ζωντανού. 

Κατά τη σύγκριση ισοδύναμου βάρους σφάγιου – ζωντανού, τα ζώα από 

πρώιμες φυλές, με μικρότερο μέγεθος ανηλίκου και κατά συνέπεια, με μικρότερη 

καθημερινή ανάπτυξη, θα είναι γηραιότερα και συνεπώς θα έχουν περισσότερο λίπος 

(Pollot et al.,1994) από τις πιο μεγαλόσωμες και αργά ωριμάζουσες φυλές (Snowder et 

al.,1991, Field et al.,1993, Beerman et al.,1995).Εάν σφαγιαστούν στην ίδια ηλικία, οι 
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πρώιμες ή μικρόσωμες φυλές θα έχουν χαμηλότερο βάρος και υποθετικά, θα έχουν 

περισσότερο λίπος από τις μεγαλόσωμες ώριμες φυλές (Zygoyiannis et al.,1990, 

Sañudo et al.,1997). 

Όταν σφαγιάζονται με ίσο βαθμό ωρίμανσης, τα αποτελέσματα διαφέρουν. Οι 

McClelland et al., (1976) μελέτησαν τέσσερις φυλές που διέφεραν ευρέως σε ώριμο 

βάρος. Ανακάλυψαν ότι οι περισσότερες διαφορές που συνδέονται με τη φυλή ή το 

φύλο, εξαλείφθηκαν, όταν τα βάρη των ιστών εκφράστηκαν σε αναλογία με το βάρος 

του σφάγιου και συγκρίθηκαν σε ίση αναλογία του ώριμου βάρους (Oberbauer et 

al.,1994, Snowder et al.,1994a) ή του βαθμού ανάπτυξης. Παρόμοια αποτελέσματα 

έχουν εντοπιστεί από τους Pasha και Lone (1991), Gaili (1993) ή Petit και Castonguay 

(1994). 

Επίσης, οι επιπτώσεις της διατροφής και η φυλή πρέπει να εκτιμηθούν σε 

συνάρτηση με την ποσότητα του λίπους (Wood et al., 2008). Ωστόσο, σε σχέση με τη 

λιπαρότητα, με την τεράστια σημασία πάνω στην ποιότητα του κρέατος (Schönfeldt   

et al.,1993) παραμένουν ακόμη ορισμένες διαφορές ανάμεσα στις φυλές, άσχετα με τον 

τύπο της σύγκρισης που γίνεται. Η λιπαρότητα του κρέατος έχει σημαντική επίδραση 

στην ποιότητα του κρέατος (Schönfeldt et al.,1993) γεγονός που εντοπίζεται σε 

ορισμένες διαφορές ανάμεσα στις φυλές. Αυτές οι διαφορές φαίνονται τόσο στην 

ποσότητα λίπους, όσο και στο που εναποτίθεται αυτό. Οι Wood et al., (1980) και 

Butler-Hogg et al., (1986) υπέθεσαν ότι οι γαλακτοπαραγωγικές φυλές περιέχουν 

περισσότερο λίπος σε υψηλά βάρη, από ότι οι κρεατοπαραγωγικές φυλές (Zygogiannis 

et al.,1990, Sañudo et al.,1997). Οι φυλές με λίπος στην ουρά εναποθέτουν περισσότερο 

υποδόριο λίπος στην οσφυϊκή περιοχή από ότι άλλες φυλές (Fahmy et al.,1992). 

Οιφυλές τείνουν να εναποθέτουν λιγότερο λίπος στην κάλυψη και περισσότερο 

εσωτερικό λίπος από τις κρεατοπαραγωγικές φυλές, έχοντας την ίδια επακριβώς 

ποσότητα ενδομυικού λίπους (Fahmy et al.,1992). Οι φυλές εναποθέτουν σχετικά 

περισσότερο εσωτερικό λίπος (Kempster, 1980), όπως κάνουν και οι καθαρόαιμες 

φυλές (McClelland et al.,1976, Thonney et al.,1987). Εξαίρεση αποτελεί η φυλή Texel 

(Croston et al.,1987, Ellis et al.,1997) που έχει λιγότερο λίπος σε οποιοδήποτε βαθμό 

ωρίμανσης. 

Επιπλέον, το πρόβλημα της σύγκρισης φυλών γίνεται ακόμα πιο πολύπλοκο, 

εξαιτίας των υπό αμφισβήτηση χωρών και τα διαφορετικά προγράμματα επιλογής ή 

στις μεταβολικές διαφορές που επικρατούν ανάμεσα στις φυλές (Derting, 1989), όπως 
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στην περίπτωση της φυλής Welsh Mountain (Ουαλικό Όρος), η οποία περιέχει λιγότερο 

λίπος από την φυλή Beulah, σε ίσο ποσοστό βάρους ώριμου ζωντανού, ειδικά μετά από 

περιόδους περιορισμού τροφής (Iason etal.,1992), γεγονός που υποδηλώνει διαφορές 

στη σύνθεση της αύξησης βάρους. 

Από την άλλη πλευρά, τα αποτελέσματα που επιφέρει η φυλή πάνω στην 

ποιότητα του κρέατος δεν θεωρούνται πολύ σημαντικά (pH, ποσότητα φυσικών 

χρωστικών, WHC, οργανική σκληρότητα και αισθητήρια χαρακτηριστικά) (Dransfield 

et al.,1990, Ellis et al.,1997, Hopkins et al.,1997, Rousset-Akrim et al.,1997). Οι πιο 

σημαντικές διαφορές βρίσκονται στο WHC, στο χρώμα και την υφή και μπορούν να 

αιτιολογηθούν από διαφορές στην πρωιμότητα (Fahmy et al.,1992, Sañudo et al.,1997) 

ή στο βαθμό κατανομής μυϊκής μάζας (Failla et al.,1996). Συνεπώς, οι πιο πρώιμες 

φυλές και οι κρεατοπαραγωγικές φυλές είναι πιο τρυφερές, για διαφορετικούς, βέβαια, 

λόγους η καθεμία, από φυλές με ενδιάμεσα χαρακτηριστικά. Φυλές με καλύτερη 

μορφολογία και υψηλό βαθμό λίπους έχουν λιγότερο WHC, ειδικά σε απώλειες λίπους 

κατά το ψήσιμο, και πιο ζουμερό κρέας από φτωχότερες μορφολογίες ή άπαχες φυλές 

(Cross, 1977). Παρόλα αυτά, η αντιστοιχία ανάμεσα στις φυλές ή τις διασταυρώσεις 

τους στην ποιότητα του κρέατος μπορεί να διαφέρει όταν γίνονται συγκρίσεις σε 

περισσότερα του ενός βάρη, εξαιτίας των αποκλίσεων στη μορφή ανάπτυξης και 

ωρίμανσης (Aziz et al.,1993). 

Οι Fahmy et al., (1992) επισημαίνουν ότι οι γαλακτοπαραγωγικές φυλές είχαν 

σκουρότερο, σκληρότερο κρέας και με πιο έντονη μυρωδιά από τις κρεατοπαραγωγικές 

φυλές, αλλά τα ζώα σφαγιάστηκαν ενόσω διατηρούσαν συγκεκριμένο βάρος εν ζωή και 

η διαφορά στην πρωιμότητα, μεγαλύτερη σε γαλακτοπαραγωγικές φυλές, θα μπορούσε 

μερικώς να εξηγήσει τα αποτελέσματα. 

Γενικά, η φυλή είναι ένας παράγοντας που αξίζει να ληφθεί υπόψη στις μελέτες 

ποιότητας του προϊόντος και στα συστήματα  παραγωγής και διακίνησης στην αγορά, 

παρόλο που θεωρείται ένας λιγότερο σημαντικός παράγοντας από άλλους, όπως είναι 

το σύστημα τροφοδοσίας (Notter et al.,1991, Kabbali et al.,1992) και παρά τη 

σημαντική ατομική απόκλιση που υπάρχει εντός της ίδιας φυλής, η οποία μπορεί να 

γίνει μεγαλύτερη υπό την έννοια της ίδιας της φυλής. Έχει, επίσης, αναφερθεί ότι το 

ενζυματικό μειοδοτικό σύστημα ή η ευαισθησία του σε οξειδωτικές μεταβολές 

εξαρτάται από τη φυλή (Sañudo et al.,1997), αλλά απαιτούνται περισσότερες μελέτες 
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σε σχέση με αυτό, όπως επίσης εκείνες που στοχεύουν συγκεκριμένα στη μελέτη της 

φυλής ως παράγοντα της ποιότητας του αρνίσιου κρέατος. 

 

1.9.3 Ατομικότητα 

Το αρνί, λογιζόμενο ως ξεχωριστή οντότητα μέσα στη φυλή, θεωρείται ένας από 

τους πιο σημαντικούς λόγους για αποκλίσεις στην ποιότητα. Είναι ένας παράγοντας με 

πολλές προελεύσεις, που προκύπτουν από διαφορές στον μεταβολισμό (Buttery et 

al.,1997), στη συμπεριφορά ή τη μορφολογία. Ιδιαίτερη ευαισθησία στην καταπόνηση ή 

γενετικοί λόγοι, μπορεί να παρουσιαστούν μόνοι τους ή ως επιπρόσθετοι παράγοντες. 

Όσον αφορά στην ποιότητα του κρέατος των σφαγίων είναι δύσκολο να οριστεί, 

επειδή επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως η υγιεινή, η διατροφή, καθώς και 

από τεχνολογικούς και οργανοληπτικούς παράγοντες. Τα σφάγια των αμνών μπορούν 

να ταξινομηθούν με βάση την ποιότητα, τον βαθμό απόδοσης ή και τα δύο. Η ποιότητα 

προσδιορίζεται από χαρακτηριστικά, όπως η τρυφερότητα του κρέατος, το πόσο 

χυμώδες είναι, από τη γεύση, ενώ ο βαθμός απόδοσης εξαρτάται από τα οστά που 

περιέχονται στο κρέας, εάν το κρέας είναι κομμένο σε λεπτά κομμάτια, εάν το φιλέτο 

προέρχεται από κομμάτι του ποδιού, του λαιμού ή της ωμοπλάτης (Rubino et al.,1999). 

Οι Pollot et al., (1994) υπολόγισαν την κληρονομικότητα της ποσότητας λίπους 

στο σφάγιο σε αξία  καθιστώντας δυνατή την επιλογή ζώων ανάλογα με τη 

περιεκτικότητα λίπους (Bennett et al.,1991, Cameron και Bracken, 1992, Alfonso και 

Thompson, 1996). Ζώα που επιλέχθηκαν για την μεγαλύτερη πυκνότητα λίπους είχαν 

την τάση να παράγουν πιο ανοιχτόχρωμο κρέας και χαμηλότερα pH, παρ’ όλο που οι 

διαφορές δεν φαίνονται σημαντικές (Kadim et al.,1993). 

Το μέγεθος και η μορφολογία μπορούν επίσης να είναι σημαντικές. Συνεπώς, σε 

ίσα βάρη ζωντανών, μεγαλόσωμες φυλές είχαν σημαντικά χαμηλότερη αναλογία λίπους 

από τις μικρόσωμες φυλές (Oberbauer et al.,1994). Οι Kempster et al., (1981) 

συμπέραναν ότι μια βελτιωμένη διάπλαση δεν συνδέεται απαραίτητα με μεγαλύτερη 

ποσότητα μυών αλλά μπορεί να αφορά μεγαλύτερη ποσότητα λίπους. Πιο πρόσφατες 

μελέτες ξεπέρασαν αυτό το πρόβλημα κάνοντας προσαρμογές στις διαφορές λίπους, 

αλλά ακόμη και τότε η σχέση διάπλασης και άπαχου κρέατος δεν είναι σημαντική 

παρόλο που συνήθως είναι θετική (Pollot et al.,1994, Purchas και Wilkin, 1995). 

Η επίδραση των προγόνων, ως παράγοντας που μας βοηθά στατιστικά να 

εκτιμήσουμε αυτή την διαφοροποίηση του ατόμου αναλύοντας τα χαρακτηριστικά των 
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απογόνων του, δεν φαίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική στο έργο των Hopkins κ.α.,(1997), 

καθώς δεν εντοπίστηκε σημαντική διαφορά στο pH, το χρώμα και τη σκληρότητα, 

παρόλο που είχαν ανιχνευθεί στο WHC. Για τον προσδιορισμό της επίδρασης του 

αρνιού ως ξεχωριστής μονάδας πρέπει να διεξαχθούν περισσότερες μελέτες στην 

ποιότητα και τις δυνατότητες γενετικής βελτίωσης του αρνίσιου κρέατος. 

 

1.9.4 Μεγαλογονίδια. 

Στη δεκαετία του ’90 μελετήθηκε ένα γονίδιο που προκαλεί μυϊκή υπερτροφία 

στα αρνιά (γονίδιο callipyge). Το γονίδιο αυτό συνδέεται με την αυξημένη ανάπτυξη 

μυών, το λιγότερο λίπος και το υπερβολικά σκληρό κρέας (Jackson et al.,1994, 

Rawlings et al.,1994, Snowder et al.,1994b, Hays et al.,1995). Αυτό ίσχυε για 

τουλάχιστον 75% των περιπτώσεων (Kerth et al.,1995), όπου υπήρχαν λίγες διαφορές 

στη γεύση (Busboom et al.,1994) και το κρέας ήταν κάπως πιο ανοιχτόχρωμο (Clare et 

al.,1997). Η μεγαλύτερη σκληρότητα στο κρέας αρνιών που περιέχουν το γονίδιο 

callipyge οφείλεται κυρίως στην μεγαλύτερη δραστικότητα της καλπαστατίνης 

(Koohmaraie et al.,1995). Έχουν πραγματοποιηθεί προσπάθειες για τη βελτίωση  αυτού 

του είδους κρέατος και της σκληρότητάς του, ώστε να τύχει καλύτερης αποδοχής από 

τους  καταναλωτές. Οι μέθοδοι αυτοί, όπως ηλεκτρική διέγερση, ωρίμανση, κατάψυξη 

πριν από τη γήρανση, έγχυση χλωριούχου ασβεστίου, η διαδικασία Hydrodyne καθώς 

και διαφορετικές μεθόδους μαγειρέματος είχαν διαφορετικό βαθμό επιτυχίας (Warner et 

al.,2010). 

 

1.9.5 Γέννηση και Διατροφή. 

Η γενετική επιλογή και η αυξανόμενη έρευνα για την κατανόηση της επίδρασης 

της διατροφής έχει οδηγήσει σε τεράστιες βελτιώσεις στην απόδοση της ζωικής 

παραγωγής και την ποιότητα των σφαγίων, τουλάχιστον όσον αφορά τις διαδικασίες 

παχύνσεως και την μυϊκή απόδοση (Dunshea et al.,2005). Έρευνα των Wood et al., 

(2008) έδειξε ότι η σύσταση των λιπαρών οξέων του λιπώδη ιστού και των μυών σε 

χοίρους, πρόβατα και βοοειδή εξαρτάται από την ποσότητα του λίπους στο σφάγιο και 

στους μυς.  

Γέννηση και διατροφή επηρεάζουν το ποσοστό του λίπους, ειδικά στα ζώα που 

προέρχονται από μια γέννα τα οποία έχουν περισσότερο λίπος από την περίπτωση των 

δίδυμων αρνιών. Το βάρος των πολύδυμων αμνών κατά τη γέννηση είναι κατώτερο 

εκείνου των μονόδυμων κατά 16-30% και ως αποτέλεσμα οι πολύδυμοι αμνοί 
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παρουσιάζουν μικρότερη ανάπτυξη (Λάγκα, 2005). Οι διαφορές ανάμεσα στα αρνιά 

που ανατράφηκαν ή γεννήθηκαν ως μονόδυμα ή δίδυμα επιφέρουν διαφορές στο βάρος 

των κουφαριών (Sañudo et al.,1998). 

Καμία μελέτη δεν έχει διεξαχθεί σχετικά με την επίδραση στην ποιότητα του 

κρέατος αυτών των παραγόντων, ή στη φυλή, στην ηλικία και στη δυνατότητα 

παραγωγής γάλακτος της μητέρας του ζώου, στο βάρος του αρνιού κατά τη γέννηση, 

μόνων τους ή σε συνδυασμό. 

 

1.9.6 Φύλο 

Υπάρχουν πολυάριθμες μελέτες που αφορούν τον παράγοντα του φύλου και 

έχουν αναλυθεί πέντε είδη φύλου: αρσενικά (Α), ερμαφρόδιτα (Ε), κρυψόρχεις (Κ), 

θηλυκά (Θ) και ορμονικά ενισχυμένα κατά την εμβρυική φάση. 

Γενικά, τα Θ είναι το είδος φύλου με τη μεγαλύτερη ποσότητα λίπους, που 

κατανέμεται στο σφάγιο κυρίως στις περιοχές (Bennett et al.,1991) και ακολουθούν τα 

Ε, Κ και Α  (Field et al.,1990, Sainz et al.,1990, Notter et al.,1991, Alfonso και 

Thompson, 1996, Teixeira et al.,1996), αλλά τα αποτελέσματα αυτά διαφοροποιούνται 

ανάλογα με το εύρος βάρους και τη φάση ανάπτυξης του κάθε φύλου (Zygoyiannis et 

al.,1990). Συνεπώς, εάν το ζώο σφαγιαστεί όσο έχει βάρος ανάλογο με αυτό του 

ενήλικου ζωντανού (πολύ μεγαλύτερο στα αρσενικά από ότι στα θηλυκά), οι διαφορές 

θα εξισορροπηθούν ή θα μπορεί να τροποποιηθεί η προηγούμενη σειρά (McClure et 

al.,1994). Από την άλλη πλευρά, το φύλο δεν φαίνεται να αποτελεί παράγοντα που 

επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της κατανομής λίπους σε σχέση με την πρόσληψη 

ενέργειας (Sainz et al.,1990). 

Οι διαφορές ανάμεσα στα φύλα ως προς την ποιότητα του κρέατος δεν είναι, 

γενικά, σημαντικές. Συνεπώς, δεν φαίνεται να υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα Α και Ε 

στο pH, WHC ή το χρώμα (Dransfield et al.,1990, Field et al.,1990, Koohmaraie et 

al.,1996), παρόλο που τα θηλυκά θα μπορούσαν να είναι πιο σκουρόχρωμα από τα 

αρσενικά εξαιτίας της μεγαλύτερης πρωιμότητας και λιπαρότητας κατά τη σύγκριση 

και των δυο φύλων σε ίσα βάρη κατά τη σφαγή (Thompson et al.,1979). Όσον αφορά 

την υφή, διαφορετικοί συγγραφείς βρήκαν ότι τα Α είναι πιο σκληρά από τα Ε 

(Dransfield et al.,1990, Beermann et al.,1995), επειδή η έκκριση κολλαγόνου μπορεί να 

προκληθεί από την τεστοστερόνη (Miller et al.,1990). Οι Ou et al., (1991) δεν βρήκαν 

σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα Ε και τα Θ ως προς την σκληρότητα. Επίσης, οι 
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διαφορές που βρέθηκαν ανάμεσα στα Ε και τα Θ υπήρξαν λίγες (Shackelford et 

al.,1995, Ellis et al.,1997). 

Οι διαφορές ανάμεσα στα φύλα είναι μικρές σε σχέση με το πόσο χυμώδη είναι 

(Dransfield et al.,1990) ή τα Ε είναι περισσότερο χυμώδη από τα Α (Misrock et 

al.,1976). Η ένταση της γεύσης φαίνεται να είναι μεγαλύτερη στα Α από τα Θ και στα 

Κ από τα Ε (Channon et al.,1997), ενώ οι διαφορές ήταν πιο εμφανείς  στα ενήλικα από 

ότι στα νεαρά ζώα (Rousset-Akrim et al.,1997). Σε αντίστοιχη έρευνα οι Arsenos et al., 

(2002) εξέτασαν κατά πόσο το φύλο των αρνιών, τα οποία σφαγιάσθηκαν σε 

διαφορετικά επίπεδα βάρους που αντιστοιχούσαν σε διαφορετικά επίπεδα ωρίμανσης, 

επηρέασαν την ποιότητα των χαρακτηριστικών του κρέατος προς κατανάλωση. Τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν δεν εντόπισαν σημαντικές επιπτώσεις του φύλου στην 

ποιότητα, εκτός από τη γεύση, όπου τα θηλυκά αρνιά έδωσαν γενικά πιο γευστικό 

κρέας από τα αρσενικά (Arsenos et al.,2002). 

Η χρήση χορήγησης ανδρογόνων στις προβατίνες ή ενώσεων με οιστρογονική 

δραστηριότητα στα Α και τα Ε από τη γέννηση έως τη σφαγή επιφέρουν βελτίωση στην 

ανάπτυξη και στα χαρακτηριστικά του κουφαριού, αλλά οι επιδράσεις στην ποιότητα 

κρέατος δεν είναι σημαντικές ή δεν είναι ξεκάθαρες (Nold et al.,1992, Hansen et 

al.,1995). 

 

1.9.7  Βάρος και ηλικία σφαγής.  

Σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες της Μεσογείου, η σφαγή ελλιποβαρών αμνών 

ηλικίας περίπου ενός μηνός είναι συνηθισμένη τακτική, λόγω του μεγάλου αριθμού των 

προβάτων και της υψηλής ζήτησης για αυτό το είδος, το οποίο και κοστολογείται 

ακριβά, ιδιαίτερα σε συγκεκριμένες χρονικές  περιόδους (Sañudo et al.,2000 ανάφ. από 

Cañeque et al.,2004). Για παράδειγμα στην Β. Γαλλία και Β. Ιταλία το επιθυμητό βάρος 

σφάγιου κυμαίνεται από 15 έως 18 κιλά, στην Αγγλία από 15 έως 25 κιλά, ενώ στις 

Η.Π.Α. περίπου στα 25 κιλά. Στις μεσογειακές περιοχές προτιμώνται κυρίως τα σφάγια 

αμνών γάλακτος 6 με 9 κιλά (Λάγκα, 2005).  

Βάρος και ηλικία μελετώνται μαζί επειδή το μεγαλύτερο βάρος αντιπροσωπεύει 

μεγαλύτερη ηλικία, εκτός αν ελέγχεται η χορήγηση τροφής. Μεγαλύτερες ηλικίες και 

βάρη συνδέονται με περισσότερη ποσότητα λίπους (Field et al.,1990, Zygoyiannis et 

al.,1990, Aziz et al.,1993, Schönfeldt et al.,1993, Vipond et al.,1993), παρόλο που 

μερικές φορές, οι διαφορές δεν είναι σημαντικές (Alfonso και Thompson, 1996). Οι 

διαφορές στο λίπος είναι, είτε στην ίδια φυλή ή σε διασταυρώσεις φυλής, περισσότερο 
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αξιοσημείωτες σε ορισμένα στάδια ανάπτυξης παρά σε άλλα (Andrews και Orskov, 

1970) ή μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον βαθμό ανάπτυξης.  

Σύμφωνα με τους Sañudo et al., (2000), αν και η ποιότητα του κρέατος κατά 

κανόνα βελτιώνεται με την πάχυνση, τα ισχνά ζώα επηρεάζονται αρνητικά.  Επομένως, 

θα πρέπει να καθοριστεί η βέλτιστη ποιότητα του σφάγιου και του αποδεκτού επίπεδου 

ποιότητας στην αγορά γύρω από ένα μέσο επίπεδο λίπους (Sañudo et al.,2000). 

Σε σχέση με την ποιότητα του κρέατος, οι τρέχουσες γνώσεις δεν είναι τόσο 

ξεκάθαρες. Συνήθως, διαφέρει λίγο, ανάλογα με την ηλικία (Jaime et al.,1992), παρόλο 

που παρατηρήθηκε μια συγκεκριμένη τάση αύξησης του pH σε βάρη κατά τη σφαγή 

(Alexandrova et al.,1996, Sañudo et al.,1996) πιθανώς, εξαιτίας μιας μεγαλύτερης 

τάσης στην καταπόνηση στα μεγαλύτερης ηλικίας ζώα (Devine et al.,1993). Μια 

μεγαλύτερη ηλικία σε σχέση με ένα κατώτερο pH έχει επίσης υποδειχθεί από τους 

Failla et al., (1996). 

 Οι χρωματικές αποκλίσεις επηρεάζονται γενικά από το βάρος του σφάγιου με 

μια τάση να γίνονται πιο σκουρόχρωμες, για την ποσότητα των φυσικών χρωστικών 

ουσιών (Field et al.,1990, Rashid και Faidhi, 1990, Sañudo et al.,1996, Rousset-Akrim 

et al.,1997). Αλλά η εξέλιξη του χρώματος μπορεί να μην είναι γραμμική και σε 

ορισμένες ηλικίες το χρώμα μπορεί να σταθεροποιηθεί ή να μεταβληθεί με μεγαλύτερη 

ταχύτητα από ότι προσδοκάται (Alexandrova et al.,1996). 

Όσο για το WHC, τα αποτελέσματα είναι πιο αντιφατικά και παρόλο που 

ορισμένοι συγγραφείς δε βρίσκουν σημαντικές τροποποιήσεις ανάλογα με την επίδραση 

του WHC (Sañudo et al.,1996, Rousset-Akrim et al.,1997) σε άλλες έρευνες οι 

απώλειες αυξάνονται με την ηλικία (Rashid και Faidhi, 1990, Schönfeldt et al.,1993) ή 

μειώνονται (Aziz et al.,1993, Failla et al.,1996). Σχετικά με το πόσο χυμώδες είναι, το 

κρέας των νεαρών φαίνεται νερουλό ενώ στα ζώα με μεγαλύτερο βάρος και ηλικία 

εκτιμάται ως πιο χυμώδες εξαιτίας της μεγαλύτερης ποσότητας λίπους που περιέχουν 

(Hernando et al.,1996). Οι Sañudo et al., (1996) βρήκαν σημαντικές διαφορές ανάμεσα 

στα κουφάρια που διέφεραν κατά λιγότερο από 5∙5 kg (8,09 έναντι 13,42), αλλά τα 

αποτελέσματα δεν είναι πάντα τόσο ξεκάθαρα και έχουν, επίσης, επισημανθεί 

ασήμαντες διαφορές ως προς το πόσο χυμώδη είναι λόγω της επίδρασης της ηλικίας. 

Συνεπώς, οι Solomon et al., (1980) ανέφεραν ότι μια αύξηση στο βάρος κουφαριού 16,4 

kg (από 19,4 έως 35,8  kg) δεν επέφερε σημαντικές διαφορές στη χυμώδη, γεύση ή 

τρυφερότητα, σύμφωνα με τους Rousset-Akrim et al., (1997). 
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Οι Devine et al., (1993) υποδεικνύουν ότι η επίδραση της ηλικίας στην 

τρυφερότητα του αρνίσιου κρέατος είναι σχετικά μικρή, αλλά, τα νεαρά ζώα θα έπρεπε, 

αρχικά, να είναι πιο τρυφερά καθώς διαθέτουν περισσότερο διαλυτό κολλαγόνο (Young 

και Braggins, 1993). Αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι διαφορές στη τρυφερότητα 

ποικίλλουν ανάλογα με το χρόνο ενηλικίωσης που λαμβάνεται υπόψη, (Jaime et 

al.,1992, Pringle et al.,1993). Από την άλλη πλευρά, οι Sañudo et al., (1996) και 

Hernando et al., (1996) υπέδειξαν ότι η τρυφερότητα επηρεάζεται σημαντικά από το 

βάρος του κουφαριού.  Αυτό σημαίνει ότι σε αυτές τις νεαρές ηλικίες, οι μεταβολές στη 

σκληρότητα, όπως σε άλλες παραμέτρους ποιότητας, όπως η χυμώδης υφή, μπορούν να 

συμβούν πολύ πιο γρήγορα από ότι σε μεγαλύτερα βάρη.  

Ως προς την ένταση της γεύσης στο αρνίσιο κρέας, οι διαφορές δεν είναι 

σημαντικές σε νεαρές ηλικίες (Hernando et al.,1996, Sañudo et al.,1996). Ωστόσο, οι 

Solomon et al., (1980) και Butler-Hogg et al., (1984) εντόπισαν σημαντικές διαφορές 

μεταξύ γεύσης και βάρους, πιθανώς επειδή τα βαρύτερα σφάγια είχαν μεγαλύτερη 

περιεκτικότητα σε λιπαρά (Sañudo et al.,2000). Είναι πιθανόν η οσμή και η γεύση του 

αρνίσιου κρέατος να γίνεται πιο έντονη όταν αυτά τρέφονται με βοσκή, και επίσης με 

την ηλικία, ειδικά από τους 12 μήνες και πάνω ( Channon et al.,1997).  

 

1.9.8  Μύες  

Αποτελεί γνωστό γεγονός ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές σε σχέση με τη 

σύνθεση και την ποιότητα ανάμεσα στους μυς. Στα αρνιά δεν υπάρχουν πολλοί μύες 

των οποίων το μέγεθος και η ομογενοποίηση επαρκούν για να διεξάγονται  οι διάφορες 

δοκιμές που στοχεύουν να ανακαλύψουν την ποιότητα του προϊόντος (Sañudo et 

al.,1998). 

Οι Abdul Wahab et al., (1990), Rashid και Faidhi (1990), Kadim et al., (1993), 

Nold et al., (1992a,b), Schönfeldt et al., (1993), Farouk και Price (1994), Badiani et al., 

(1994), Rousset-Akrim et al., (1997) και Garcia et al., (1997) είναι μερικοί από τους 

συγγραφείς που έχουν κάνει συγκρίσεις σε μύς. Οι Wood et al., (2008) παρατήρησαν 

ότι τα μηρυκαστικά ενσωματώνουν τα απαραίτητα λιπαρά οξέα, τα οποία παίζουν 

σημαντικό ρόλο στο μεταβολισμό, στους μυς αντί να τα αποθηκεύουν στον λιπώδη 

ιστό. 

Σύμφωνα με τις μελέτες των Sañudo (1980) και Forcada (1985) μαζί με αυτές 

που ήδη προαναφέρθηκαν, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι το υψηλότερο pH και το 

μεγαλύτερο WHC βρίσκονται στους μύς του εντέρου και στους θωρακικούς μύς, 
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ακολουθούμενα από εκείνους στα μέλη του θώρακα και της λεκάνης. Η μεγαλύτερη 

σκληρότητα αντιστοιχεί στους μύς 3ης κατηγορίας, εκείνους κοντά στη λεκάνη και 

τελευταία για εκείνους που βρίσκονται κοντά στον θώρακα. 

Η σκληρότητα του κρέατος αποδίδεται στην ύπαρξη πολλών μυών και 

επηρεάζεται κυρίως από τις μυϊκές ίνες και σε μικρότερο ποσοστό από τον υπάρχοντα 

συνδετικό ιστό. Η τρυφερότητα του κρέατος μετά τη σφαγή συμβαίνει μέσω της 

δράσης της πρωτεϊνάσης που ενεργοποιείται από το ασβέστιο των καλπαϊνών και η 

δράση τους αντισταθμίζεται από τον ειδικό αναστολέα καλπαϊνών, την καλπαστατίνη 

(calpastatin) (Dunshea et al.,2005). 

Οι Greenwood et al., (2000) διερεύνησαν την  επιρροή του σωματικού βάρους 

κατά τη γέννηση και εντόπισαν μια μικρή αλλά σημαντική επίδραση στο βάρος των 

μυών κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των αρνιών. Επίσης, η έρευνα αυτή απέδειξε ότι 

όλοι οι μυες δεν επηρεάζονται εξίσου από την διατροφή κατά το στάδιο της κυοφορίας 

και μετά την γέννα. Επιπλέον, τονίστηκε η ευκολία με την οποία η ανάπτυξη των μυών 

μπορεί να αλλοιωθεί από τηδιατροφή, ιδίως κατά τα πρωταρχικά στάδια ανάπτυξης 

(Greenwood et al.,1998).  

 

1.10  Χημική σύνθεση μυϊκού ιστού 

Η χημική σύνθεση του μυϊκού ιστού και κατ’ επέκταση του κρέατος μπορεί 

εύκολα και με σχετική ακρίβεια να υπολογισθεί, αν είναι γνωστή η περιεκτικότητά του 

σε υγρασία (Υ). Η απλούστερη μέθοδος προσδιορισμού της περιεκτικότητας του 

κρέατος σε υγρασία είναι η ξήρανση αντιπροσωπευτικού δείγματος σε κλίβανο στους 

105C, μέχρι αυτό να αποκτήσει σταθερό βάρος. 

Μια συγκριτική και κατά προσέγγιση χημική σύνθεση του μυϊκού ιστού, του 

λίπους και των οστών του κρέατος δίνεται στον παρακάτω πίνακα  (Kauffman, 2001): 

 

Πίνακας  1.4 .  Χημική σύνθεση του μυϊκού ιστού, του λίπους και των 

οστών του κρέατος  

Συστατικά  Μυϊκός ιστός*  Λίπος*  Οστά*  

Υγρασία %  72 9 25 

Αζωτούχες ενώσεις %  

(πρωταρχική πρωτεΐνη)  
21 0,5 10 

Λιπίδια %  5 90 20 

Ανόργανα στοιχεία %  1 0,3 44,5 

Υδατάνθρακες %  1 0,2  0,5 

Σύνολο  100 100 100 
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* προσεγγ ιστική ανάλυση εκφραζόμενη με βάση τους ώριμους, ιστο ί μετά τη σφαγή  

ιστούς που εκπροσωπούν δ ιάφορες ανατομικές  περιοχές,  < λιγότερο από το 0 ,5%  

Πηγή:Kauffman  (2005) .  

 

Περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη: Στο κρέας η αναλογία των συνολικών αζωτούχων 

ενώσεων (ΣΑΕ) προς την υγρασία (Υ) είναι περίπου σταθερή και ίση με 0,3. Οι 

αζωτούχες ενώσεις του κρέατος (ΣΑΕ) αποτελούνται από πρωτεΐνες (Π) και λοιπές 

αζωτούχες ενώσεις (ΛΑΕ) η περιεκτικότητα των οποίων είναι περίπου σταθερή και ίση 

με 2%. Με βάση τα παραπάνω είναι: 

ΣΑΕ(%) = 0,3 Υ(%) = Π (%) + ΛΑΕ (%) = Π (% + 2. Συνεπώς: 

Πρωτεΐνη (%) = 0,3 x Υγρασία (%) – 2 

Περιεκτικότητα σε λίπος: Στο κρέας η περιεκτικότητα σε λίπος (Λ) διαφέρει 

μεταξύ των μυών και κυμαίνεται από 2-15%. Όμως, η περιεκτικότητα σε άλατα (1%) 

και σε υδατάνθρακες (1%) είναι περίπου σταθερή και ίση με 2%. Με βάση τα δεδομένα 

που αναφέρθηκαν για τις πρωτεΐνες ισχύει: 

Υ (%) + 0,3 Υ(%) + Π (%) + 2% (άλατα και υδατάνθρακες) = 100 

Συνεπώς: 

Λίπος (%) = 100 – 1,3 x Υγρασία (%) + 2 

Παράδειγμα: Αν η περιεκτικότητα του κρέατος σε υγρασία είναι 70%, τότε η 

περιεκτικότητά του σε πρωτεΐνες είναι 0.3 x 70 – 2= 21 – 2 = 19% και σε λίπος 100 – 

(1.3 x 70 + 2) = 100 – (91 + 2) = 100 – 93 = 7% (Μπλούκας Γ. Ιωάννης, 2007). 

 

1.11  Η σύσταση του αρνίσιου κρέατος 

Από τα αζωτούχα συστατικά των μυών, περίπου το 95% είναι πρωτεΐνες και το 

5% ολιγοπεπτίδια, αμινοξέα και άλλα συστατικά. Η ποιότητα των πρωτεϊνών είναι πολύ 

υψηλή, ενώ οι τύποι και τα ποσοστά των αμινοξέων είναι παρόμοια. Από τα ουσιώδη 

αμινοξέα, το κρέας παρέχει ικανές ποσότητες λυσίνης και θρεονίνης και αρκετές 

ποσότητες μεθιονίνης και τρυπτοφάνης, ενώ η περιεκτικότητα αυτών των αμινοξέων 

στο κρέας είναι σχετικά χαμηλή. Η βιολογική αξία των πρωτεϊνών του κρέατος είναι 

0,75 και η καθαρή χρήση πρωτεϊνών είναι 80 (Varnam  και Sutherland,1997, σσ. 10-

11). 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται αναφορικά η σύνθεση των πρωτεϊνών 

κρέατος του αρνιού σε αμινοξέα (g/100g). 
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Πίνακας 1.5: Η σύνθεση πρωτεϊνών κρέατος αρνιού σε αμινοξέα (g/100g). 

 ΑΡΝΙ  (g/100g) 

Αργινίνη  12,7 

Κυστίνη  2,7 

Ιστιδίνη  6,7 

Ισολευκίνη  9,7 

Λευκίνη  15,0 

Λυσίνη  20,3 

Μεθιονίδη  5,3 

Φαινυλαλανίνη  8,0 

Θρεολίνη  9,7 

Τρυπτοφάνη  2,7 

Τυροσίνη  7,3 

Βαλίνη  10,0 
Πηγή: Paul, A.A. Southgate, DAT. and Rusell, J. First Supplement to McCanel and Widdowson. The 

composition of foods, HMSO, London, 1980. 

 

1.12  Τα χαρακτηριστικά της φυλής Μπούτσικο 

 

Το Μπούτσικο ή η Ορεινή φυλή της Ηπείρου ανήκει στην ομάδα ορεινών 

προβάτων Zackel. Εκτρέφεται κυρίως στη βορειοδυτική και δυτική Ελλάδα, δηλαδή 

στις ορεινές περιοχές της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας. Η φυλή εξελίχθηκε 

από τις αυτόχθονες ελληνικές φυλές Βλάχικο, Σαρακατσάνικο και Γραμμουστιανό.  

 

Πίνακας 1.6. Βασικά στοιχεία φυλής Μπούτσικο 

Διεθνής Ονομασία Μπούτσικο (Ορεινό) 

Τοπική Ονομασία Μπούτσικο (Ορεινό) 

Περιοχή Ήπειρος, νομός Άρτας 

Θηλυκά Αναπαραγωγής (έτος)  50.000 

Τάση του μεγέθους του πληθυσμού Σταθερή 

Καθιέρωση Γενεαλογικού Βιβλίου 1999 
Πηγή:ΕΘΙΑΓΕ, Κέντρο Γεωργικής  Έρευνας Βόρειας  Ελλάδας,  Τράπεζα Γενετικού 

Υλικού  

Χρησιμοποιείται για τη γαλακτοπαραγωγή και το κρέας της. Ο χρωματισμός 

ποικίλλει από το λευκό έως το μαύρο. Τα λευκά πρόβατα έχουν καφετιά σημεία στο 

πρόσωπο και τα πόδια, ενώ τα αρσενικά συνήθως έχουν μεγάλα διαμορφωμένα 

ελικοειδή κέρατα.  Είναι φυλή μικρού μεγέθους, με ύψος ακρωμίου μεταξύ 52 έως 55 

εκατ. για τα θηλυκά και 55 έως 60 εκατ. για τα αρσενικά. Το βάρος των ενήλικων ζώων 

κυμαίνεται από 35 έως 45 χγρ. για τις προβατίνες και από 45 έως 50 χγρ. για τους 

κριούς.  

Είναι πολύ ανθεκτικό ζώο και ζει με ευκολία στους πετρώδεις ορεινούς και 

χαμηλής παραγωγικότητας βοσκότοπους, καθώς προσαρμόζεται άριστα στις σκληρές 

συνθήκες του περιβάλλοντος, τις απότομες πλαγιές και σε περιβάλλον με μέση 
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βροχόπτωση και υψηλή υγρασία.  Παρόλα αυτά, το να παραμένουν τα αρνιά στο 

ποίμνιο μετά την 5η γαλακτική περίοδο δεν συμφέρει οικονομικά.  

Οι ζυγούρες γονιμοποιούνται συνήθως στην ηλικία των 18 μηνών περίπου. Αν 

όμως βελτιωθούν οι συνθήκες εκτροφής, τότε μπορεί η γονιμοποίηση να 

πραγματοποιηθεί και στην ηλικία των 9 μηνών, όπου το σωματικό τους βάρος είναι 

περίπου 27 κιλά. Η πλειοψηφία των προβατίνων γεννά το Νοέμβριο. Η γονιμότητα 

είναι υψηλή (>90%), ενώ το ποσοστό πολυδυμίας είναι χαμηλό (1.1 -1.3). 

Η ποσότητα του γάλατος που δίδουν κατά τη διάρκεια της γαλακτικήςπεριόδου 

κυμαίνεται από 100 έως 125 κιλά, δίνοντας ένα γάλα πλούσιο σε λίπος (7,7%) και 

ιδιαίτερα σε πρωτεΐνες (5,7%). Τα αρνιά απογαλακτίζονται σε ηλικία 42 ημερών σε ένα 

μέσο βάρος 13,5 χγρ. Το σφάγιο είναι πολύ καλής ποιότητας με βάρος περίπου 8-9 χγρ. 

Το γάλα χρησιμοποιείται για την παραγωγή τυριών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Υλικά  και Μέθοδοι  

2.1 Σκοπός της έρευνας  

 

Σκοπός της παρούσης έρευνας είναι η διερεύνηση της ποιότητας του κρέατος 

του αρνιού της ορεινής φυλής προβάτου Μπούτσικο. Η ποιότητα του κρέατος 

ενσαρκώνεται  από την τρυφερότητα, τη χυμώδη υφή και τη γεύση του.  Με βάση τη 

σχετική βιβλιογραφία αυτές οι τρείς ιδιότητες επηρεάζονται από την περιεκτικότητα 

του λίπους, της υγρασίας της πρωτεΐνης και του κολλαγόνου στο κρέας.  Στόχος της 

παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθούν οι επιδράσεις που μπορούν να ασκήσουν τα 

φυσικά χαρακτηριστικά των αρνιών της Ηπειρωτικής φυλής Μπούτσικο στα συστατικά 

του κρέατος που διαμορφώνουν την ποιότητά του. Τα φυσικά χαρακτηριστικά 

απαρτίζονται από το φύλο, την ηλικία και τη διαφορά βάρους του αρνιού πριν και μετά 

την σφαγή. 

 

2.2 Υλικά  

2.2.1 Ζώα  

Για την έρευνα αυτή χρησιμοποιήθηκαν 24 αρνιά της αυτόχθονης φυλής 

Μπούτσικο στην περιοχή του Μετσόβου.Ο χωρισμός των αρνιών σε δύο ομάδες 

πραγματοποιήθηκε για την ομαλότερη διεξαγωγή της έρευνας και την αντιμετώπιση 

διάφορων λειτουργικών και οικονομικών προβλημάτων . Επίσης να σημειωθεί ότι δύο 

αρνιά θηλυκού γένους απομακρύνθηκαν λόγω ασθένειας. 

ΟΜΑΔΑ Α΄  

Η παραλαβή της ομάδας αυτής πραγματοποιήθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου το 

2010.Η ομάδα αυτή αποτελούνταν από 12 εγχώρια αρνιά της αυτόχθονης φυλής 

μπούτσικο, τα οποία διαβιούσαν  στην κοινότητα Κεραμιδίου του νομού Τρικάλων (36 

Κm από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λάρισας) και ανήκαν σε μια μονάδα 

παραγωγής και εκτροφής 600 προβάτων, όλα της ίδιας φυλής μπούτσικο, από τα οποία 

τα 25 ήταν αρσενικά κριάρια. H μέτρηση του σωματικού βάρους των αρνιών γινόταν 

ανά 7 ημέρες μέχρι και την ημερομηνία σφαγής τους.Το κοπάδι ήταν μετακινούμενο 

κατά τους θερινούς μήνες σε ορεινή περιοχή του Μετσόβου με υψόμετρο 1.500-2.000μ. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο κοπάδι δεν υπέστη καμία διασταύρωση με 
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άλλη φυλή με αποτέλεσμα να διατηρείται αυτούσια και καθαρόαιμη από τον 

κτηνοτρόφο μέχρι και σήμερα. 

ΟΜΑΔΑ  Β΄  

Στην ομάδα αυτή πραγματοποιήθηκε ο ίδιος χειρισμός όπως και στην ομάδα 

Α΄και απλά ακολούθησε χρονικά. Η ομάδα αυτή αποτελούνταν από 12 εγχώρια αρνιά 

της ίδιας αυτόχθονης φυλής μπούτσικο όπως και της ομάδας Α΄, τα οποία διαβιούσαν 

μέχρι την ηλικία των 45 ημερών στην ίδια μονάδα παραγωγής. Η μέτρηση του 

σωματικού βάρους της ομάδας αυτής γινόταν ανά 7 ημέρες μέχρι και την ημερομηνία 

σφαγής τους, όπως και της ομάδας Α΄ (πίνακας,παράρτημα πινάκων). 

 

2.2.2 Εκμετάλλευση  

 Τα αρνιά της ομάδας Α΄ και Β΄ ήταν σταβλισμένα σε μονάδα κατασκευασμένη 

από τσιμεντόλιθους, διαστάσεων χώρου 16×42 με οροφή από λαμαρίνες και αποθήκες 

διαστάσεων χώρου 38×8. Στην μονάδα ήταν  τοποθετημένες 2 αποθήκες μεταλλικές 

(silo) χωρητικότητας 50 τόνων μαζί, 1 μείκτης ζωοτροφών 1.500  κιλών και ένας 

σφυρόμυλος σιτηρών με άλεση ανά ώρα (1.200Kg/ώρα). Το αμελκτήριο τοποθετήθηκε 

μεταχειρισμένο το 2009 τύπου DE LAVAL γραμμικό 48 θέσεων. Η παγολεκάνη τύπου 

Freegomilk με δυνατότητα αποθήκευσης και διατήρησης γάλακτος έως 600 lt. Και 

τέλος οι ταΐστρες μεταλλικές και  ξύλινες διαστάσεων 2m×80cm η καθεμία.   

 

2.2.3Διατροφή.  

Η διατροφή των αρνιών βασιζόταν κυρίως  στο μητρικό γάλα.  

Η διατροφή των ζώων βασιζόταν׃ 

 Στην ελεύθερη βόσκηση άγριου χόρτου σε τεχνητούς λειμώνες. 

 Στην λήψη μηδικής (άγριο τριφύλλι) σε συχνότητα 2 φορές  τη μέρα. 

 Στη συμπυκνωμένη τροφή. 

α) Συμπυκνωμένη τροφή 

Το σιτηρέσιο για την διατροφή  των ζώων αποτελούνταν από συμπυκνωμένη τροφή η 

οποία αποτελούνταν από τα εξής συστατικά׃ 

Καλαμπόκι                         50% 

Κριθάρι                              15% 

Σογιάλευρο                        12% 

Ηλιάλευρο (ηλιόσπορος)   10%  

Βαμβακόπιτα                     10% 
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Ισορροπιστής                       2%     

Αλάτι                                 0,5%  

Μαρμαρόσκονη                 0,5% 

                           Σύνολο    100% 

 

β) Ισορροπιστής τύπου MILLAPHOS PRO  

(Ο συγκεκριμένος τύπος ισορροπιστή παρασκευάζεται και συσκευάζεται στη Γερμανία 

από τον οίκο Schaumann Agri International GmbH) 

Περιεκτικότητα σε συστατικά ׃ 

18,0 %  Ασβέστιο 

6,0 %    Νάτριο 

5,5%     Φώσφορος 

3,0%     Μαγνήσιο 

Πρόσθετα στοιχεία ανά κιλό ׃ 

500.000 I.E Βιταμίνη Α 

24.000   I.E  Βιταμίνη D³ 

1.000     mg   Βιταμίνη Ε 

 

Σύνθεση: Ανθρακικό Ασβέστιο, Φωσφορικό Νάτριο – Ασβέστιο –Μαγνήσιο, Πίτυρα, 

Χλωριούχο Νάτριο, Μελάσα, Φωσφορικό Μονοασβέστιο, Οξείδιο του Μαγνησίου, 

Πρόμιγμα βιταμινών Schaumann,Πρόμιγμα Ιχνοστοιχείων  Schaumann. 

Δοσολογία׃ 

Δίνεται σε ποσότητα 15-30  γραμμάρια ημερησίως ανά ζώο ή 20 εώς 25 κιλά στον τόνο 

τροφής. 

 γ)  Χημική ανάλυση συμπυκνωμένης ζωοτροφής. 

δ) Χημική ανάλυση χονδροειδής τροφής. 

ε) Χημική ανάλυση γάλακτος από προβατίνα  

 

2.3 Προσδιορισμός λίπους ,  πρωτεϊνών ,  υγρασίας  και κολλαγόνου στο 

αρνίσιο Μπούτσικο κρέας  

2.3.1 Μέθοδοι  και υλικά .  

Μετά 24 ώρες από τη σφαγή  γινόταν ο  τεμαχισμός των αρνιών στα εξής μέρη: 

α. Σπάλα 
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β. Μπούτι 

γ. Παϊδάκια 

δ. Νεφραμιά 

ε. Λάπα 

ζ. Στηθοπλευρές 

η. Σβέρκος 

θ. Περινεφρικό λίπος 

ι. Σκέπη 

κ. Κεφαλή 

Σε κάθε μέρος, αφού γινόταν μέτρηση του βάρους του σε ηλεκτρονική ζυγαριά 

τύπου angel Α (model no-15A), διατηρούνταν σε καταψύκτη τύπου CANDY σε 

θερμοκρασία -40
C
 για μια με δυο εβδομάδες μέχρι τη φάση της απόψυξης. Μετά τη 

φάση της απόψυξης κάθε τεμάχιο εκτός από το περινεφρικό λίπος και τη σκέπη, τα 

οποία μέρη είναι λιπώδη ιστοί και δεν ανήκουν στα τεμάχια κρέατος,περνούσε δύο 

φορές από μηχάνημα άλεσης κρέατος τύπου SEVERIN (Τyp 3781, 700w), ώστε να 

είναι πιο ομοιογενές το δείγμα για τις μετρήσεις στο μηχάνημα του φωτομετρικού 

τύπου FOSS Foodscan Lab, Type 78810 (Denmark). To λογισμικό του φωτομετρικού 

που χρησιμοποιήθηκε για τις μετρήσεις είναι το FOSS CIS της εταιρείας Foss analytical 

(Sweden). Οι αναλύσεις έγιναν σε θερμοκρασία 25
C
  ώστε να  μην επέλθει κάποια 

αλλοίωση ως προς τα αποτελέσματα, καθότι το μηχάνημα μπορεί να αναγνωρίσει 

υψηλή θερμοκρασία και να δώσει ανακριβείς αποτελέσματα.  

 

2.3.2 Στατιστική Ανάλυση  

Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων διεξήχθη με βάση τα ζητούμενα της 

έρευνας και περιλαμβάνει πέρα από την περιγραφική ανάλυση (μέτρα διασποράς, 

διαγράμματα),το στατιστικό έλεγχο t , την ανάλυση διακύμανσης και την ανάλυση 

παλινδρόμισης.   

Η ανάλυση στη παρούσα έρευνα απαρτίζεται από δύο μέρη. Στο επίκεντρο της 

πρώτης βρίσκεται η  εξέταση της σχέσης  που μπορεί να υπάρχει μεταξύ των τεσσάρων 

ποιοτικών στοιχείων  με τα φυσικά χαρακτηριστικά του αρνιού που είναι το φύλο, η 

ηλικία και η διαφορά βάρους πριν και μετά τη σφαγή. Έμφαση δίνεται στο φύλο με την 

ανάλυση διακύμανσης και το στατιστικό έλεγχο t να εστιάζεται στη διερεύνηση της 

διαφοράς που ενδεχομένως υπάρχει στο λίπος, στην υγρασία, στην πρωτεΐνη και στο 
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κολλαγόνο μεταξύ των φύλων. Στο πρώτο μέρος η  ανάλυση παλινδρόμισης 

υιοθετήθηκε, για να διερευνηθεί η αιτιατή σχέση μεταξύ των τριών φυσικών 

χαρακτηριστικών με το κάθε συστατικό (λίπος, υγρασία, πρωτεΐνη, κολλαγόνο). Στις 

εξισώσεις παλινδρόμισης η εξαρτημένη μεταβλητή ενσαρκώθηκε  από  το εκάστοτε 

συστατικό (λίπος, πρωτεΐνη, υγρασία, κολλαγόνο), αρχικά για το σύνολο (μέσος όρος)  

και κατόπιν για κάθε ένα από τα επτά τεμάχια ξεχωριστά (σπάλα, μπούτι, παϊδάκια, 

νεφραμιά, λάπα , στηθόπλευρες και τράχηλος). Οι επεξηγηματικές μεταβλητές 

εκπροσωπήθηκαν από το φύλο, την ηλικία και την διαφορά βάρους (πριν και μετά τη 

σφαγή).  Στο σύνολο εκτιμήθηκαν 32 εξισώσεις, 4 για το σύνολο των τεμαχίων και  

επτά για κάθε ένα  από τα τέσσερα συστατικά. Το γενικό  μοντέλο που υιοθετήθηκε 

είναι της μορφής: 

Υ ι j  =  a + b1X1  +  b2X2  + b3X3  + e 

Όπου Υ είναι η εξαρτημένη μεταβλητή , i είναι η το συστατικό και j το τεμάχιο. 

Οι επεξηγηματικές μεταβλητές X1, X2 και  X3  εκπροσωπούν το φύλο , την ηλικία και 

τη διαφορά βάρους αντίστοιχα.  Το βάρος στην στατιστική ερμηνεία δίνεται στην 

ικανότητα ερμηνευτικότητας της εκάστοτε επεξηγηματικής μεταβλητής  με βάση το 

επίπεδο σημαντικότητας το οποίο τέθηκε για a=0,10. H μηδενική υπόθεση που 

εξετάζεται είναι εάν ο συντελεστής (π.χ. b1) είναι μηδέν έναντι της εναλλακτικής ότι 

δεν είναι μηδέν. Απόρριψη της μηδενικής (p<01,0) σημαίνει ότι η επεξηγηματική 

μεταβλητή (π.χ.  φύλο) ασκεί επιρροή στην εξαρτημένη (π.χ. περιεκτικότητα υγρασίας).    

Στο δεύτερο μέρος η  ανάλυση  εστιάζεται  στη ποσοστιαία σύσταση του λίπους σε 

λιπαρά οξέα. Η διερεύνηση της επιρροής των φυσικών χαρακτηριστικών των αρνιών 

(γένος, ηλικία και βάρος) επεκτάθηκε και στα λιπαρά οξέα.  

Η  εξέταση ακραίων τιμών έγινε με βάση τον υπολογισμό των  τυποποιημένων 

καταλοίπων  (standardized residuals) και με βάση τα διαγράμματα  steam-leaf. Η πρώτη 

μέθοδος  δεν εξήγαγε κάποια  ακραία τιμή,  αφού όλες απείχαν λιγότερο από  τρεις 

τυπικές αποκλίσεις από το μέσο. Ωστόσο , τα διαγράμματα (steam-leaf) , παρόλο που 

στη πλειονότητά τους  (για το σύνολο των τεμαχίων) δεν διέκριναν  ακραίες τιμές 

ανέδειξαν κάποιες  που επηρεάζουν την κανονικότητα των δεδομένων.  Με βάση αυτά 

τα αποτελέσματα αφαιρέθηκαν οι μετρήσεις που αφορούσαν  δύο αρσενικά αρνιά στις 

θέσεις οκτώ και δέκα.  Οι μετρήσεις για λιπαρά οξέα διεξήχθησαν για τα υπόλοιπα  20 

αρνιά  (δέκα θηλυκά και δέκα αρσενικά).  
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 Ο στατιστικός έλεγχος t  χρησιμοποιήθηκε για να ελέγξει τυχόν διαφορές που  

υπάρχουν στα λιπαρά οξέα  μεταξύ των δύο φύλων  για κάθε τεμάχιο και για το σύνολό 

τους. Ακολούθησε η  ανάλυση παλινδρόμισης, η οποία πραγματοποιήθηκε σε δύο 

επίπεδα περιλαμβάνοντας αντίστοιχα δύο ομάδες εξισώσεων.  Στην πρώτη  ομάδα οι 

εξαρτημένες μεταβλητές  εκπροσωπήθηκαν από το μέσο  των λιπαρών οξέων για το 

σύνολο των τεμαχίων για  κάθε αρνί ξεχωριστά.  Στόχος είναι η διερεύνηση της σχέσης  

του εκάστοτε φυσικού χαρακτηριστικού με το  εκάστοτε λιπαρό οξύ  αλλά για το 

σύνολο των τεμαχίων. Στη δεύτερη ομάδα η έμφαση δίνεται στα τεμάχια με τις  

εξαρτημένες  να αντιπροσωπεύονται  από το σύνολο των λιπαρών οξέων για κάθε 

τεμάχιο ξεχωριστά. Κατά αυτό τον τρόπο διερευνάται η επιρροή    που μπορεί να 

ασκήσει κάποιο φυσικό χαρακτηριστικό του αρνιού στη διαμόρφωση της 

περιεκτικότητας λιπαρού οξέος σε κάθε τεμάχιο ξεχωριστά.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 Αποτελέσματα  και σχολιασμός  

3.1 Περιγραφικά  στατιστικά στοιχεία των μεταβλητών .  

Στο σύνολο των 22 αρνιών (n=22) τα 10 ήταν θηλυκού φύλου και τα υπόλοιπα 

12 αρσενικού φύλου. Τα συγκεντρωτικά μέτρα διασποράς της κατανομής του δείγματος 

παρουσιάζονται στο παρακάτω  πίνακα. Η μέση ηλικία σφαγής  των αρνιών ήταν 47,8 ± 

4 ημέρες. Στο χρονικό αυτό διάστημα η συνολική πρόσκτηση βάρους ανήλθε σε 11,55 

± 2,4 κιλά, με την Μέση Ημερήσια Πρόσκτηση βάρους (ΜΗΠΒ)να ανέρχεται σε  242 ± 

47 γραμμάρια .  Η απόδοση σε ψυχρό σφάγιο ήταν 59,4 ± 2,2 %. (πίνακας 4.1). 

 

Πίνακας 3.1: Μέτρα διασποράς  για τις βασικές μεταβλητές.  

 
 Ηλικία 

Σφαγής 

Διαφορά 

Βάρους ΜΗΠΒ 

Απόδοση σε 

σφάγιο 

Μέσος 47,792 11550,000 241,939 59,358 

Τυπικό σφάλμα 0,819 497,202 9,543 0,451 

Διάμεσος 47,000 11700,000 254,196 59,649 

Μέσηαπόκλισητετραγώνου 4,011 2435,784 46,752 2,211 

Διακύμανση 16,085 5933043,478 2185,718 4,890 

Κύρτωση -1,812 -0,521 0,515 -0,470 

Ασυμμετρία 0,219 -0,303 -0,850 -0,090 

Εύρος 10,000 9000,000 189,630 8,398 

Ελάχιστο 44,000 6500,000 120,370 55,667 

Μέγιστο 54,000 15500,000 310,000 64,065 

Βαθμόςεμπιστοσύνης(95,0

%) 1,694 1028,541 19,741 0,934 

 

Ο παρακάτω πίνακας (πίνακας 4.2) παρουσιάζει τα μέτρα διασποράς  σχετικά με 

την περιεκτικότητα του λίπους της πρωτεΐνης, της υγρασίας και του κολλαγόνου και για 

το σύνολο των επτά τεμαχίων. Το ποσοστό λίπους ανέρχεται σε 32,6 % ενώ σε 15,6% , 

51,8% και 1,6% για την πρωτεΐνη, την υγρασία και το κολλαγόνο αντίστοιχα επτά 

τεμάχια.    
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Πίνακας 3 .2: Μέτρα διασποράς των τεσσάρων συστατικών.  

 Λίπος Πρωτεΐνη Υγρασία Κολλαγόνο 

Μέσος 32,575 15,607 51,818 1,643 

Τυπικό σφάλμα 0,962 0,221 0,750 0,046 

Διάμεσος 35,165 14,705 50,215 1,620 

Επικρατούσα τιμή 40,180 14,620 48,880 1,620 

Μέσηαπόκλιση 

τετραγώνου 
9,027 2,071 7,035 0,432 

Διακύμανση 81,486 4,289 49,490 0,187 

Κύρτωση -0,568 -0,377 -0,647 -0,101 

Ασυμμετρία -0,839 0,907 0,782 0,454 

Εύρος 28,510 7,170 22,640 1,830 

Ελάχιστο 14,790 12,740 43,260 0,840 

Μέγιστο 43,300 19,910 65,900 2,670 

Άθροισμα 2866,630 1373,430 4559,940 144,620 

Πλήθος 88 88 88 88 

 

Η μέση περιεκτικότητα του λίπους (32,6 %) θα μπορούσε να θεωρηθεί υψηλή 

σε σύγκριση με άλλες μελέτες. Για παράδειγμα  οι  Sanudo, Sanchez και Alfonso 

(1998) αναφέρουν αντίστοιχη περιεκτικότητα λίπους για τις ισπανικές φυλές Ternasco 

και Pascual   περιεκτικότητα λίπους 20,1% και 22,2% αντίστοιχα. Η φυλή Pascual 

προέρχεται εν μέρει από τη φυλή Merino. Παρόμοια περιεκτικότητα  (23,1%) σε λίπος 

βρήκαν οι Loest et al.,(1997) για τα Ν. Αφρικάνικα  αρνιά Merino με τα παϊδάκια της 

συγκεκριμένης φυλής να έχουν λίπος της τάξης του 25,2%.  Ας σημειωθεί ότι ο μέσος 

όρος για το λίπος παρουσιάζει μεγάλη διακύμανση με την ελάχιστη τιμή  να βρίσκεται 

λίγο κάτω από το 15% ενώ η μέγιστη να υπερβαίνει το 43%. Αυτή η διαφορά είναι 

πιθανό να αντανακλά τημεγάλη διαφορά βάρους των σφάγιων(πίνακας  4.2).  Αρκετές 

μελέτες έχουν δείξει ότι το συνολικό λίπος μπορεί να επηρεαστεί από το βάρος δηλαδή 

αυξάνεται,  όταν και το βάρους του σφάγιουαυξάνεται (Abdullah & Qudsieh, 2008, 

Sobrinho et al.,2003, Pérez et al.,2002).  

 Η περιεκτικότητα της πρωτεΐνης, ανήλθε στο μέσο όρο της για όλα τα τεμάχια, 

σε 15,6% (πίνακας 6.2) που μπορεί να θεωρηθεί  κανονική αφού κυμαίνεται μεταξύ 

15% και 20% και δεν απέχει πολύ από τα αποτελέσματα άλλων μελετών. Για 

παράδειγμα οι Loest et al., (1997), βρήκαν 18,5%, ο Brzostowski et al.,(2006) βρήκαν 

για την πολωνική φυλή Pomerian 18,1% ενώ οι Abdullah & Qudsieh (2008) 18,8%. 

Mια τιμή σε περιεκτικότητα κοντά στο 20% θα ικανοποιούσε περισσότερο αν και 

σύμφωνα με στοιχεία του USDA (2001) μία εδώδιμος μερίδα αρνιού θα πρέπει να 
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περιέχει 16,88% πρωτεΐνη. Το ίδιο θα μπορούσε να ειπωθεί και για την υγρασία η 

οποία μεν βρίσκεται πάνω από το 50% (Loest et al.,1997, 54,01%) αλλά αρκετά κάτω 

από το 60%. Το 52% περιεκτικότητας σε υγρασία μπορεί να θεωρηθεί κανονικό αν και 

σύμφωνα με στοιχεία της προαναφερθείσας πηγής (USDA, 2001) η υγρασία θα πρέπει 

να είναι κατά προσέγγιση κοντά στο 60%. Αξίζει να αναφερθεί ότι τα αρνιά τα όποια 

έχουν το γονίδιο callypige έχουν περιεκτικότητα λίγο κάτω από το 60% ενώ τα 

κανονικά λίγο πιο πάνω από το 50% (Field et al.,1996).  Ο μέσος όρος 1,64% που 

αντιστοιχεί στη περιεκτικότητα του κολλαγόνου δε θεωρείται υψηλός ή χαμηλός και 

εντάσσεται μέσα στα  τυπικά επίπεδα που έχει ορίσει η οδηγία της Ευρωπαϊκής 

επιτροπής 2001/10/ΕC (Food Standards Agency Labelling & Composition of Meat 

Products, 2003).  

Τα παρακάτω ιστογράμματα απεικονίζουν την ποσοστιαία περιεκτικότητα του 

λίπους (διάγραμμα 4.1),της πρωτεΐνης (διάγραμμα 4.2), της υγρασίας (διάγραμμα 4.3) 

και του κολλαγόνου (διάγραμμα 4.4) για κάθε ένα από τα τεμάχια ξεχωριστά. Το λίπος 

φαίνεται να προέρχεται σε συγκριτικά μεγάλο βαθμό από τηνεφραμιά, τη λάπα και τις 

στηθόπλευρες, όπου τα ποσοστά υπερβαίνουν το 30% και λιγότερο από τη σπάλα και 

το μπούτι,  καθότι η περιεκτικότητα βρίσκεται κάτω από το 20%. Τα δύο αυτά τεμάχια 

διατήρησαν σε σχέση με τα υπόλοιπα τεμάχια τα μεγαλύτερα ποσοστά σε υγρασία.  

Γίνεται ορατό από τα δύο ιστογράμματα  της υγρασίας και του λίπους η αντιστρόφως 

ανάλογη σχέση τους σε περιεκτικότητα. Δηλαδή εκεί που παρουσιάζονται μεγάλα 

ποσοστά υγρασίας εμφανίζονται υψηλά ποσοστά περιεκτικότητας σε λίπος. Αυτό 

οφείλεται στην απώλεια υγρασίας πριν και μετά την σφαγή  που οδηγεί  στηδιαφορά 

βάρους του τεμαχίου αλλά και στην ανάλογη περιεκτικότητα σε λίπος.  

Η κατανομή της πρωτεΐνης στα τεμάχια παρουσιάζεται αρκετά ομοιόμορφη με 

τημικρότερη τιμή  να βρίσκεται στις στηθόπλευρες (15.37%) και τη μεγαλύτερη στο 

μπούτι (19,47%).   

Τέλος το κολλαγόνο κυμαίνεται μεταξύ 1-2% με εξαίρεση τη λάπα η οποία 

εμφανίζει υψηλά ποσοστά κολλαγόνου (2,31%) και το τράχηλο-σβέρκο που οριακά 

υπερβαίνει τη τιμή του 2%.     
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Διάγραμμα 3.1 Περιεκτικότητα  (%) σε λίπος. 

 
 

Διάγραμμα 3.2 Περιεκτικότητα  (%) σε Υγρασία. 

 
Διάγραμμα 3.3  Περιεκτικότητα  (%) σε Πρωτεΐνη. 
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Διάγραμμα 3.4  Περιεκτικότητα (%) σε Κολλαγόνο. 

 

 
 

Αρκετές έρευνες έχουν δείξει ότι το φύλο του αρνιού επηρεάζει τα συστατικά 

στοιχεία που συνθέτουν την ποιότητα του κρέατος. Τα παρακάτω διαγράμματα 

(διαγράμματα 4.5, 4.6, 4.7 &4.8) απεικονίζουν τις ποσοστιαίες τιμές περιεκτικότητας  

των τεσσάρων συστατικών για τα θηλυκά και αρσενικά αρνιά. Είναι ορατό ότι οι 

διαφορές μεταξύ των μέσων όρων σε όλα τα τεμάχια και για τα τέσσερα συστατικά δεν 

είναι μεγάλες. Στο λίπος φαίνεται να υπερτερούν σε περιεκτικότητα τα θηλυκά 

(διάγραμμα 4.5)με τη μεγαλύτερη διαφορά να βρίσκεται στα παϊδάκια (23,87% για τα 

θηλυκά και 20,73% για τα αρσενικά).  

 

Διάγραμμα 3.5 Περιεκτικότητα (%) σε λίπος ανά τεμάχιο με βάση το 

φύλο .  
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Το ίδιο συμβαίνει και στην περιεκτικότητα κολλαγόνου (διάγραμμα 4.8) με 

εξαίρεση τη λάπα όπου υπερτερεί  το αρσενικό, 2,44% έναντι 2,12%. Στα άλλα δύο 

συστατικά δηλαδή στην υγρασία  (διάγραμμα 4.6)  και στην πρωτεΐνη (διάγραμμα 4.7) 

το αρσενικό είναι αυτό που κυριαρχεί με εξαίρεση την περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη 

στηνεφραμιά, όπου το θηλυκό υπερτερεί ελαφρώς με 0,11%. Σε γενικές γραμμές οι 

διαφορές εμφανίζονται μεγαλύτερες στο λίπος και στην υγρασία και πολύ λιγότερο στο 

κολλαγόνο και στην πρωτεΐνη. 

 

Διάγραμμα 3.6  Περιεκτικότητα (%) σε πρωτεΐνη  ανά τεμάχιο με βάση το φύλο. 

 

Διάγραμμα  3.7 Περιεκτικότητα (%) σε υγρασία ανά τεμάχιο με βάση το φύλο. 
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Διάγραμμα 3.8 Περιεκτικότητα (%) σε κολλαγόνο ανά τεμάχιο με βάση το φύλο. 

 

 

3.2 Στατιστικά Αποτελέσματα  

3.2.1 Σχέσεις ποιοτικών συστατικών με το  φύλο  την ηλικία και 

τηδιαφορά βάρους.  

 

Ωστόσο, η οπτική παρατήρηση δεν είναι αρκετή για να επιβεβαιώσει εάν αυτές 

οι διαφορές μπορούν να θεωρηθούν σημαντικές. 

Η διπλή ανάλυση διακύμανσης με κύριες συνθήκες  τα τεμάχια και το φύλο του 

αρνιού ανέδειξε ότι δεν υπάρχει σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ των συστατικών 

των επτά τεμαχίων και του γένους. Ο λόγος F για την διπλή αλληλεπίδραση  μεταξύ 

των δύο μεταβλητών (συστατικών των τεμαχίων και του φύλου) είναι 0,850 (πίνακας 

4.3). Καθώς το επίπεδο σημαντικότητας αυτού του λόγου είναι 0,470  συμπεραίνεται 

πως δεν υπάρχει σημαντική αλληλεπίδραση.  

Επειδή ο παράγοντας τεμάχια έχει περισσότερες από δύο συνθήκες ακολούθησε 

ο στατιστικός έλεγχος t (ανεξάρτητα δείγματα) για κάθε ένα τεμάχιο και συστατικό 

ξεχωριστά με βάση το φύλο, ώστε να ελεγχθούν πιθανόν κάποιες στατιστικά 

σημαντικές διαφορές σε κάποια από τα τεμάχια.Τααποτελέσματα   (πίνακας  4.4) 

έδειξαν  
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Πίνακας3.3: Αποτελέσματα Ανάλυσης Διακύμανσης 

Εξαρτημένη μεταβλητή : ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

Source 

Type III Sum 

of Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Corrected Model 36361,809(a) 7 5194,544 356,990 ,000 

Intercept 54374,741 1 54374,741 3736,855 ,000 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ 35342,775 3 11780,925 809,633 ,000 

ΦΎΛΟ 0,008 1 ,008 ,001 ,982 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ* 

ΦΎΛΟ 
37,127 3 12,376 ,850 ,470 

Error 1164,075 80 14,551   

Total 93751,930 88    

Corrected Total 37525,884 87    

a  R Squared = ,969 (Adjusted R Squared = ,966) 

 

ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά στα τεμάχια για κάθε ένα συστατικό ξεχωριστά και 

μεταξύ αρσενικού και θηλυκού αρνιού. Καμία τιμή από τους ελέγχους δεν είναι 

στατιστικά σημαντική (p <0,05). Επομένως δεν υπάρχουν διαφορές στα συστατικά, για 

κάθε τεμάχιο μεταξύ αρσενικού και θηλυκού αρνιού.  

 

Πίνακας 3.4: Έλεγχος t για διαφορές στα τεμάχια ανάμεσα σε θηλυκά και αρσενικά 

αρνιά.  

 ΛΙΠΟΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ 

ΣΠΑΛΑ 0,773 0,945 0,712 0,632 

ΜΠΟΥΤΙ 0,932 0,371 0,918 0,958 

ΠΑΪΔΑΚΙΑ 0,632 0,871 0,580 0,715 

ΝΕΦΡΑΜΙΑ 0,376 0,401 0,374 0,942 

ΛΑΠΑ 0,473 0,678 0,442 0,264 

ΣΤΗΘΟΠΛΕΥΡΕΣ 0,852 0,900 0,843 0,581 

ΤΡΑΧΗΛΟΣ 0,636 0,555 0,659 0,815 

 

Όσο αφορά την αιτιοκρατική σχέση της περιεκτικότητας των συστατικών με 

τους παράγοντες του βάρους (διαφορά βάρους) ηλικίας του αρνιού και του γένους αυτή 

διερευνήθηκε με τη ανάλυση παλινδρόμησης. Αρχικά κατασκευάστηκαν  τέσσερις 

εξισώσεις  έχοντας ως εξαρτημένες μεταβλητές  τα τέσσερα συστατικά (λίπος, 

πρωτεΐνη, υγρασία και κολλαγόνο) και ως επεξηγηματικές την ηλικία τη διαφορά 

βάρους πριν και μετά τη σφαγή και το γένος του αρνιού. Η ανάλυση διεξήχθη σε 2 

φάσεις.  Στη πρώτη χρησιμοποιήθηκαν όλα τα τεμάχια (μέσοι όροι), ενώ στη δεύτερη 
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σε πιο αποσυνολοικοποιημένο επίπεδο η ανάλυση προχώρησε στηδιερεύνηση των 

σχέσεων για κάθε ένα τεμάχιο ξεχωριστά.  

Οι  εκτιμημένες εξισώσεις για τα τέσσερα συστατικά και για το σύνολο των 

τεμαχίων παρουσιάζονται στις  παρακάτω εξισώσεις 1-4 ενώ για κάθε ένα τεμάχιο 

ξεχωριστά στους  πίνακες  4.5, 4.6, 4.7 &4.8. Σε παρενθέσεις τοποθετήθηκε η 

στατιστική σημαντικότητα των ερμηνευτικών μεταβλητών. Τα αποτελέσματα έδειξαν 

ότι η διαφορά βάρους είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που ασκεί επιρροή στην 

περιεκτικότητα του λίπους  (εξ. 1), στην πρωτεΐνη (εξ. 2) και στην υγρασία (εξ. 3), ενώ 

η ηλικία στην επιρροή της περιεκτικότητας του κολλαγόνου (εξ. 4). Το φύλο των 

αρνιών δεν εμφανίστηκε στατιστικά σημαντικό σε καμία από τις εξισώσεις.  Ο 

συντελεστής προσδιορισμού εμφανίζεται μεγαλύτερος στην εξίσωση του λίπους 

υποδεικνύοντας ότι το 45% της διακύμανσης του λίπους στα τεμάχια οφείλεται στη 

διαφορά βάρους ( R2=0,45).  Ακολουθεί η υγρασία με R
2
 = 44%  και κατόπιν η 

πρωτεΐνη με R2 = 35%. Κρίνοντας από τις εκτιμήσεις των συντελεστών η επιρροή είναι 

επίσης μεγαλύτερη στο λίπος. Ένα κιλό (1000 γρ)  μεταβολής. (π.χ. αύξησης) 

στηδιαφορά βάρους θα προκαλέσει  2% (1000x0,002) ανάλογη μεταβολή (π.χ. αύξηση)  

στο λίπος κατά μέσο όρο στο σύνολο των τεμαχίων  (εξ. 1).  Η αντίστοιχη επιρροή στην 

πρωτεΐνη φαίνεται να είναι κάτω από 1% (εξ. 2), ενώ για την υγρασία  (εξ. 3), 

ανέρχεται σε 1%.  Θα πρέπει ωστόσο να αναφερθεί ότι για την εξίσωση της υγρασίας ο 

συντελεστής της μεταβλητής της διαφοράς βάρους δέχεται αρνητικό πρόσημο. Αυτό 

σημαίνει ότι αύξηση της διαφοράς βάρους (π.χ. 2 κιλά) οδηγεί σε μείωση της υγρασίας 

(π.χ. 2%) και αντίθετα.   

Για το κολλαγόνο (εξ. 4) βρέθηκε ότι είναι ο παράγοντας ηλικία που ερμηνεύει σε 

σημαντικό ποσοστό (R
2
 = 58%) την ποσοστιαία περιεκτικότητα του στο σύνολο των 

τεμαχίων.  Η επιρροή της ηλικίας στην περιεκτικότητα του κολλαγόνου είναι θετική. 

Δηλαδή αύξηση (η μείωση)  της ηλικίας οδηγεί σε αύξηση (η μείωση) του κολλαγόνου. 

Η μεταβολή ωστόσο του κολλαγόνου που θα προκύψει από την μεταβολή της ηλικίας 

κατά μία ημέρα είναι κάτω από το 1%.  

 

ΥΛΙΠΟΣ = 4,739 + 0,002 ΧΔΒΑΡΟΥΣ  + e                                    (1) 

                              (0,3701)    (0,001) 

 

R
2
 = 0,45         R

2
 adj=0,42     F: 16,399 (sign. 0,001) 

 

ΥΠΡΩΤΕΪΝΗ = 20,382 + 0,000 ΧΔΒΑΡΟΥΣ  + e                           (2) 

                                     (0,000)    (0,004) 



 

54 

 

 

R
2
 = 0,35          R

2
 adj= 0,32   F: 15,692 (sign. 0,001) 

 

 ΥΥΡΑΣΙΑ = 74,258 - 0,001 ΧΔΒΑΡΟΥΣ  + e                                    (3) 

                                   (0,000)           (0,001) 

 

R
2
 = 0,44 ,   R

2
 adj= 0,41       F: 16,399 (sign. 0,001) 

 

    ΥΚΟΛΛΑΓΟΝΟ = -1,296 + 0,064 ΧΗΛΙΚΙΑ  + e                                (4) 

                                       (0,039)    (0,000) 

 

R
2
 = 0,58          R

2
 adj= 0,56   F: 27,641  (sign. 0,000) 

 

Η ανάλυση παλινδρόμησης, όπως προαναφέρθηκε, προχώρησε σε πιο 

αποσυνολικοποιημένο επίπεδομε εξέταση της επιρροής των ερμηνευτικών μεταβλητών 

(ΔΒΑΡΟΥΣ, ΗΛΙΚΙΑ κ.τ.λ.) σε κάθε τεμάχιο ξεχωριστά και κάθε ένα συστατικό 

(πινάκες  4.5, 4.6, 4.7 &4.8). Τα αποτελέσματα συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό με τα 

αποτελέσματα για το σύνολο των τεμαχίων. Η διαφορά βάρους βρέθηκε και εδώ να 

είναι στατιστικά σημαντική στην επιρροή της στο λίπος,στην πρωτεΐνη  και στην 

υγρασία, ενώ η ηλικία στην περιεκτικότητα του κολλαγόνου.  

Συγκεκριμένα για το λίπος (πίνακας 4.5), η μεγαλύτερη ερμηνεία της 

περιεκτικότητας του δίνεται από τη διαφορά βάρους στο τεμάχιο της σπάλας (R2=0,50) 

ενώ η μικρότερη στο μπούτι (σχεδόν 1%). Ωστόσο, κρίνοντας από τους συντελεστές η 

μεγαλύτερη επιρροή σε μέγεθος ασκείται στη νεφραμιά, όπου 1 κιλό μεταβολής στο 

βάρος του αρνιού μπορεί να προκαλέσει αντίστοιχη μεταβολή στη περιεκτικότητα του 

λίπους 3%.  Σε όλα τα υπόλοιπα τεμάχια με εξαίρεση το μπούτι όπου η επιρροή είναι 

κάτω από 1% ασκείται επιρροή της τάξης του 2%.  

 

Πίνακας 3.5: Αποτελέσματα Παλινδρόμησης για το Λίπος ανά Τεμάχιο .  

        Εξαρτ. 

Ανεξ. 

ΣΠΑΛΑ ΜΠΟΥΤΙ ΠΑΪΔΑΚΙΑ ΝΕΦΡΑΜΙΑ ΛΑΠΑ ΣΤΗΘΟΠΛΕΥΡΕΣ ΤΡΑΧΗΛΟΣ 

C 
0,122 

(0,979) 

6,472 

(0,136) 

-1,11 

(0,855) 

1,284 

(0,883) 

7,34 

(0,274) 

11,177 

(0,108) 

7,924 

(0,248) 

Φύλο Μ.Σ.
 

Μ.Σ Μ.Σ Μ.Σ Μ.Σ Μ.Σ Μ.Σ 

Ηλικία Μ.Σ Μ.Σ Μ.Σ Μ.Σ Μ.Σ Μ.Σ Μ.Σ 

Διαφ. 

Βάρους 

0,002 

(0,000) 

0,000 

(0,169) 

0,002 

(0,001) 

0,003 

(0,001) 

0,002 

(0,001) 

0,002 

(0,006) 

0,002 

(0,006) 

        

R
2 

0,50 0,09 0,44 0,41 0,41 0,32 0,32 

R
2 
adj 0,47 0,05 0,41 0,38 0,38 0,29 0,29 
*
Μ.Σ. : Μη στατιστικά σημαντική ανεξάρτητη μεταβλητή 
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Ωστόσο, αυτή η επιρροή του παράγοντα της διαφοράς βάρους δεν είναι η ίδια 

στην περιεκτικότητα της πρωτεΐνης (πίνακας 4.6). Οι συντελεστές προσδιορισμού 

κυμαίνονται μεταξύ 40% (σπάλα) και 0,9% (μπούτι),  ενώ  η επιρροή είναι κάτω από 

1%  πρωτεΐνης για ένα κιλό μεταβολής στο βάρος. Εξαίρεση αποτελούν ηνεφραμιά 

όπου ανέρχεται σε 1%. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι στηνεφραμιά η διαφορά 

βάρους ασκεί αρνητική επίδραση. Δηλαδή,  όσο αυξάνει η  εν λόγω διαφορά τόσο 

μειώνεται και η ποσοστιαία περιεκτικότητα της πρωτεΐνης.  

   

Πίνακας  3.6: Αποτελέσματα Παλινδρόμησης για τη Πρωτεΐνη ανά Τεμάχιο. 

*
Μ.Σ. :  Μη στατιστικά σημαντική ανεξάρτητη μ εταβλητή  

Στην περιεκτικότητα υγρασίας (πίνακας 4.7), όπως και στο συνολικοποιημένο 

υπόδειγμα παλινδρόμησης (εξ. 3), η διαφορά βάρους είναι η μοναδική ερμηνευτική 

μεταβλητή. Ωστόσο, στην εξίσωση που εκφράζει το μπούτι του αρνιού η εν λόγω 

επεξηγηματική δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική  (p>0,05). Επομένως δεν ασκείται 

επιρροή στην περιεκτικότητα της υγρασίας στο μπούτι από κανένα επεξηγηματικό 

παράγοντα (διαφορά βάρους, ηλικία  και φύλο).   

 

Πίνακας 3.7: Αποτελέσματα Παλινδρόμησης για την Υγρασία ανά 

Τεμάχιο .  
          Εξαρτ. 

Ανεξ. 
ΣΠΑΛΑ ΜΠΟΥΤΙ ΠΑΪΔΑΚΙΑ ΝΕΦΡΑΜΙΑ ΛΑΠΑ ΣΤΗΘΟ-

ΠΛΕΥΡΕΣ 

ΤΡΑΧΗΛΟΣ 

C 
79,103 

(0,000) 

72,847 

(0,000) 

79,578 

(0,000) 

76,995 

(0,000) 

72,676 

(0,000) 

69,776 

(0,000) 

72,998 

(0,000) 

Φύλο Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. 

Ηλικία Μ.Σ Μ.Σ Μ.Σ Μ.Σ Μ.Σ Μ.Σ Μ.Σ 

Διαφ. Βάρους 
-0,001 

(0,000) 

0,000 

(0,189) 

-0,002 

(0,001) 

-0,002 

(0,001) 

-0,002 

(0,001) 

-0,001 

(0,006) 

-0,001 

(0,004) 

        

R
2 

0,51 0,09 0,45 0,43 0,42 0,33 0,34 

R
2 
adj 0,48 0,04 0,42 0,4 0,39 0,29 0,31 
*
Μ.Σ. : Μη στατιστικά σημαντική ανεξάρτητη μεταβλητή 

     Εξαρτ.      

Ανεξ.  
ΣΠΑΛΑ  ΜΠΟΥΤΙ ΠΑΪΔΑΚΙΑ ΝΕΦΡΑΜΙΑ ΛΑΠΑ  ΣΤΗΘΟ -

ΠΛΕΥΡΕΣ  

ΤΡΑΧΗΛΟΣ 

C 
20,759  

(0,000)  

20,637 

(0,000)  

21,53  

(0 ,000)  

21,72  

(0 ,000)  

19,96  

(0 ,000)  

19,036 

(0,000)  

19,007 

(0,000)  

Φύλο  Μ.Σ.  Μ.Σ  Μ.Σ  Μ.Σ  Μ.Σ  Μ.Σ  Μ.Σ  

Ηλικία  Μ.Σ  Μ.Σ  Μ.Σ  Μ.Σ  Μ.Σ  Μ.Σ  Μ.Σ  

Διαφ. 

Βάρους  

0,000  

(0,002)  

-0 ,0001  

(0,175)  

0 ,000 

(0,004)  

-0 ,001  

(0,009)  

0 ,000 

(0,008)  

0 ,000 

(0,016)  

0 ,000 

(0,041)  

        

R
2  

0,40  0,09  0,35  0,29  0,3  0 ,26  0,19  

R
2  

adj  0 ,37  0,04  0,31  0,26  0,27  0,22  0,15  
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Ας σημειωθεί ότι η επιρροή της διαφοράς του βάρους είναι συγκριτικά  αρκετά 

μεγάλη, αφού ανέρχεται σε 2% αύξηση (μείωση) της υγρασίας σε 3 από τα 7 τεμάχια 

(παϊδάκια, νεφραμιά, λάπα) ανά κιλό μείωσης (αύξησης) του βάρους (πίνακας 6.7).   

Στις εξισώσεις που αφορούν την περιεκτικότητα τα αποτελέσματα διαφέρουν αφού η 

διαφορά βάρους όπως και το γένος  δεν παρουσιάστηκαν  στατιστικά σημαντικές. Εδώ 

η σημαντική ερμηνευτική μεταβλητή  για όλα τα τεμάχια είναι η ηλικία. Εξαίρεση 

αποτελεί  η εξίσωση που  συνδέεται με τα παϊδάκια, όπου  μαζί με την ηλικία  βρέθηκε 

και η διαφορά βάρους να ερμηνεύουν την περιεκτικότητα του κολλαγόνου. Οι 

συντελεστές προσδιορισμού έχουν συγκριτικά μεγάλο εύρος. Ο μικρότερος 

συντελεστής  βρέθηκε στη σπάλα (16%), ενώ ο μεγαλύτερος στον τράχηλο (60%).  

Κρίνοντας από το μέγεθος των συντελεστών  η επιρροή του παράγοντα «ηλικία»  είναι 

μεγάλη στηνεφραμιά  και στο τράχηλο και η μικρότερη στη σπάλα και στο μπούτι. Όλα 

τα πρόσημα είναι θετικά υποδεικνύοντας ότι υπάρχει θετική σχέση μεταξύ των 

ανεξάρτητων μεταβλητών και των εξαρτημένων. Συγκεκριμένα, 10 ημέρες μεταβολή  

στην ηλικία θα επιφέρει μεταβολή στη περιεκτικότητα του κολλαγόνου στη λάπα κατά 

1,4% . Στο μπούτι και στη σπάλα  η επιρροή αυτή θα είναι της τάξης του 0,25% και 

0,20% αντίστοιχα.  Στα παϊδάκια  το εν λόγω ποσοστό μεταβολής είναι 0,4% ενώ η 

διαφορά βάρους  κατά  1 κιλό  επηρεάζει κατά 1% την περιεκτικότητα.   

 

Πίνακας 3.8: Αποτελέσματα Παλινδρόμησης για το Κολλαγόνο  ανά 

Τεμάχιο .  
Εξαρτ.          

 

Ανεξ. 

ΣΠΑΛΑ ΜΠΟΥΤΙ ΠΑΪΔΑΚΙΑ ΝΕΦΡΑΙΜΙΑ ΛΑΠΑ ΣΤΗΘΟ- 

ΠΛΕΥΡΕΣ 

ΤΡΑΧΗΛΟΣ 

C 0,36 

(0,605) 

0,242 

(0,626) 

0,104 

(0,884) 

-1,298 

(0,142) 

-4,37 

(0,075) 

-1,372 

(0,143) 

-2,782 

(0,002) 

Φύλο Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. Μ.Σ. 

Ηλικία 0,028 

(0,067) 

0,025 

(0,022) 

0,044 

(0,016) 

0,062 

(0,002) 

0,14 

(0,009) 

0,065 

(0,002) 

0,101 

(0,000) 

Διαφ. Βάρους 
Μ.Σ Μ.Σ 

0,001 

(0,068) 
Μ.Σ Μ.Σ Μ.Σ Μ.Σ 

        

R2 0,16 0,24 0,29 0,38 0,29 0,38 0,65 

R2 adj 0,12 0,2 0,21 0,35 0,26 0,35 0,63 
*
Μ.Σ. :  Μη στατιστικά σημαντική ανεξάρτητη μεταβλητή  

 Σε γενικές γραμμές τα αποτελέσματα των αποσυνολικοποιημένων μοντέλων 

παλινδρομήσεων (για κάθε τεμάχιο ξεχωριστά)  σχεδόν ταυτίζονται με τα 

αποτελέσματα των συνολικοποιημέων (για το σύνολο των τεμαχίων). Η διαφορά 
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βάρους του αρνιού πριν και μετά τησφαγή του είναι ο παράγοντας που επηρεάζει την 

περιεκτικότητα λίπους, πρωτεΐνης και υγρασίας,  ενώ η ηλικία αυτή του κολλαγόνου. 

 

3.3 Συζήτηση  

Σε γενικές γραμμές τα ποσοστά περιεκτικότητας του λίπους της υγρασίας της 

πρωτεΐνης και του κολλαγόνου εμφανίζονται να κινούνται σε  ικανοποιητικά επίπεδα. Η 

μέση περιεκτικότητα του λίπους (32,6 % ) θα μπορούσε να θεωρηθεί υψηλή σε 

σύγκριση με άλλες μελέτες. Για παράδειγμα οι Sanudo, Sanchez και Alfonso (1998) 

αναφέρουν  αντίστοιχη περιεκτικότητα λίπους για τις ισπανικές φυλές Ternasco και 

Pascual   περιεκτικότητα λίπους 20,1% και 22,2% αντίστοιχα. Η φυλή Pascual 

προέρχεται εν μέρει από τη φυλή Merino. Παρόμοια περιεκτικότητα  (23,1%)   σε λίπος 

βρήκαν οι  Loest et al.,(1997) για τα Ν. Αφρικάνικα  αρνιά Merino με τα παϊδάκια της 

συγκεκριμένης φυλής να έχουν λίπος της τάξης του 25,2%.  Ας σημειωθεί ότι ο μέσος 

όρος για το λίπος παρουσιάζει μεγάλη διακύμανση με τη ελάχιστη τιμή  να βρίσκεται 

λίγο κάτω από το 15%, ενώ η μέγιστη να υπερβαίνει το 43%. Αυτή η διαφορά είναι 

πιθανό να αντανακλά την μεγάλη διαφορά βάρους των σφαγίων.  

Η περιεκτικότητα της πρωτεΐνης, ανήλθε στο μέσο όρο της για όλα τα τεμάχια, 

σε 15,6%  που μπορεί να θεωρηθεί  κανονική, αφού κυμαίνεται μεταξύ 15% και 20%  

και δεν απέχει πολύ από τα αποτελέσματα άλλων μελετών. Για παράδειγμα οι Loest et 

al., (1997), βρήκαν 18,5% , ο Brzostowski et al.,(2006) βρήκαν για την πολωνική φυλή 

Pomerian 18,1% ενώ οι Abdullah & Qudsieh, (2008) 18,8%. Μια τιμή σε 

περιεκτικότητα  κοντά στο 20% θα ικανοποιούσε περισσότερο, αν και σύμφωνα  με 

στοιχεία του USDA (2001)  μία εδώδιμος  μερίδα αρνιού θα πρέπει να περιέχει 16,88%  

πρωτεΐνη. Το ίδιο θα μπορούσε να ειπωθεί και για την υγρασία η οποία μεν βρίσκεται 

πάνω από το 50%  (Loest et al.,1997, 54,01%)  αλλά αρκετά κάτω από το 60% . Το 

52% περιεκτικότητας σε υγρασία μπορεί να θεωρηθεί κανονικό, αν και σύμφωνα με 

στοιχεία της προαναφερθείσας πηγής (USDA, 2001) η υγρασία, θα πρέπει να είναι κατά 

προσέγγιση κοντά στο 60%.   Αξίζει να αναφερθεί ότι τα αρνιά τα όποια έχουν το 

γονίδιο callypige  έχουν περιεκτικότητα λίγο  κάτω από το  60%, ενώ τα κανονικά λίγο 

πιο πάνω από το 50% (Field et al.,1996).   Ο μέσος όρος 1,64% που αντιστοιχεί στη 

περιεκτικότητα του κολλαγόνου δε θεωρείται υψηλός ή χαμηλός και εντάσσεται  μέσα 

στα  τυπικά επίπεδα που έχει ορίσει η οδηγία της Ευρωπαϊκής επιτροπής 2001/10/ΕC 

(Food Standards Agency Labelling and Composition of Meat Products, 2003).  
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Όσον αφορά τα αποτελέσματα των παλινδρομήσεων, αυτά συμφωνούν αρκετά 

με τα ευρήματα άλλων ερευνών. Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι το συνολικό λίπος 

μπορεί να επηρεαστεί από το βάρος, δηλαδή αυξάνεται,  όταν και το βάρους του 

σφάγιουαυξάνεται  (Abdullah & Qudsieh, 2008, Sobrinho et al.,2003, Pérez et al.,2002).  

Μεγαλύτερες ηλικίες και βάρη συνδέονται με περισσότερη ποσότητα λίπους (Field et 

al.,1990, Zygoyiannis et al.,1990, Aziz et al.,1993, Schönfeldt et al.,1993, Vipond et 

al.,1993) παρόλο που μερικές φορές, οι διαφορές δεν είναι σημαντικές (Alfonso και 

Thompson, 1996). 

 Ωστόσο, στην παρούσα έρευνα η ηλικία δεν εμφανίστηκε ως παράγοντας 

επίδρασης της περιεκτικότητας του λίπους αλλά και της πρωτεΐνης.  Πιθανό η επιρροή 

που ασκεί η ηλικία να είναι ενδιάμεση, αφού μεγαλύτερη ηλικία συνεπάγεται και 

μεγαλύτερο βάρος εκτός αν ελέγχεται η χορήγηση τροφής. Η άποψη αυτή για την  

επιρροή της ηλικίας μέσω του βάρους μπορεί να ειπωθεί και για την περιεκτικότητα της 

υγρασίας. Σε άλλες έρευνες οι απώλειες υγρασίας αυξάνονται με την ηλικία (Rashid και 

Faidhi, 1990, Schönfeldt et al.,1993) ή μειώνονται (Aziz et al.,1993, Failla et al.,1996). 

Στη παρούσα έρευνα τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά 

βάρους τόσο μικρότερη είναι η υγρασία.  Σε σχέση με την περιεκτικότητα του 

κολλαγόνου η ηλικία έχει το κυρίαρχο ρόλο αφού είναι η μόνη σημαντική μεταβλητή 

επιρροής του, γεγονός που εναρμονίζεται με την άποψη και τα ευρήματα πολλών 

ερευνητών ότι η αύξηση της ηλικίας συνεπάγεται αύξηση της περιεκτικότητας του 

κολλαγόνου και μείωση της διαλυτότητάς του  με αποτέλεσμα να αυξηθεί  η 

σκληρότητα του κρέατος (Lawrie, 1998, Devine et al.,1993, Gerrard  και Grant, 2003).  

Το αποτέλεσμα ότι το φύλο δεν βρέθηκε να ασκεί επιρροή στο λίπος έρχεται σε 

συμφωνία με τα ευρήματα των Sainz et al.,(1990) ανεξάρτητα εάν το θηλυκό είναι το 

είδος φύλου με την μεγαλύτερη ποσότητα λίπους (Field et al.,1990, Sainz et al.,1990, 

Notter et al.,1991, Alfonso και Thompson, 1996, Teixeira et al.,1996). Διάφοροι 

ερευνητές έχουν δείξει  ότι τα αρσενικά αρνιά έχουν μεγαλύτερη σκληρότητα κρέατος 

επειδή η προσαύξηση κολλαγόνων μπορεί να υποκινηθεί από την τεστοστερόνη 

(Dransfield et al.,1990; Beermann et al.,1995 , Miller et al.,,1990) .  Ωστόσο η παρούσα 

έρευνα έδειξε ότι το  φύλο  δεν έχει σημαντική επιρροή  όχι μόνο στο  κολλαγόνο και 

στην πρωτεΐνη  αλλά και στην  περιεκτικότητα υγρασίας γεγονός που συμφωνεί με τα 

ευρήματα των  Horcada et al., (1998).  

.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 Η σημασία που αποδίδεται στην ποιότητα είναι ένας από τους πιο σημαντικούς 

παράγοντες στην τροφική αλυσίδα αγροτικών προϊόντων τα τελευταία χρόνια 

(Sepúlveda et al.,2011). Η ποιότητα του αρνίσιου κρέατος παρουσιάζει μεγάλο 

ενδιαφέρον για τους παραγωγούς, καταναλωτές και επιστήμονες. Ο τύπος της 

ποιότητας στη τροφή διαχωρίζεται σε αντικειμενική και υποκειμενική. Και οι δύο 

τύποι  είναι αλληλένδετοι, ωστόσο οι μεταβολές των αντικειμενικών παραγόντων  

είναι εκείνοι που προσδιορίζουν  σε μεγάλο βαθμό τους υποκειμενικούς παράγοντες 

που είναι προσανατολισμένοι στον καταναλωτή. Πολλά από τα φυσικά 

χαρακτηριστικά του κρέατος αφορούν τις χημικές  τους ιδιότητες (π.χ. 

περιεκτικότητα σε λίπος). Επιπλέον και σύμφωνα με τον Hoffman  et al.., (2003) για 

την παραγωγή αρνιών με μεγάλη απήχηση στο καταναλωτικό κοινό, οι παραγωγοί 

και οι μεταποιητές πρέπει να αναγνωρίσουν τη σημασία των αλληλεπιδράσεων 

μεταξύ φυλής, ηλικίας, βάρους σφαγής, φύλου, αξιοποίησης της επιστήμης της 

γενετικής και των διατροφικών πρακτικών.  

Η βιβλιογραφική επισκόπηση ανέδειξε ότι οι παράγοντες που επηρεάζουν την 

ποιότητα του αρνιού είναι πολυπληθείς και τοποθετούνται σε ένα ευρύ φάσμα  

έχοντας στη μια  άκρη   τα  φυσικά χαρακτηριστικά του  ζώου (π.χ. ηλικία, φύλο, 

βάρος) και  στην άλλη άκρη τη διακίνηση στην αγορά και την κατανάλωσή του. 

Επομένως, δεν προκαλεί έκπληξη  ότι διάφοροι επιχειρηματίες, όπως οι παραγωγοί 

και οι έμποροι λιανικής πώλησης, μπορούν να αντιλαμβάνονται την ποιότητα με 

διαφορετικό τρόπο, γεγονός που οδηγεί σε ασάφεια ως προς την ερμηνεία των 

δεδομένων και των αποτελεσμάτων. Από την πλευρά της προσφοράς, οι παραγωγοί 

και οι μεταποιητές θα πρέπει να προσδιορίσουν την σπουδαιότητα των συσχετίσεων 

που υπάρχουν μεταξύ της φυλής του αρνιού, την ηλικία, το φύλο το βάρος του 

σφαγίου, τις πρακτικές διατροφής αλλά και την εκμετάλλευση  της γενετικής 

επιστήμης. Ωστόσο, και όπως έχει προτείνει ο Karlson (1992) όταν υπάρχει μεγάλος 

αριθμός  παραγόντων για την αξιολόγηση της ποιότητας, τότε αυτοί οι παράγοντες 

μπορούν να αντικατασταθούν από έναν μικρότερο  δίχως  σημαντική απώλεια 

πληροφοριών.  

Από την πλευρά της ζήτησης, οι προτιμήσεις των καταναλωτών και η 

υποκειμενική τους αντίληψη  για την ποιότητα  είναι δύσκολο να προσδιοριστεί. 

Εντούτοις, υπάρχει μια τάση να εκτιμάται η ποιότητα του κρέατος σύμφωνα με τα 
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ειδικά οργανοληπτικά συστατικά,   όπως η τρυφερότητα,  η  γεύση και η  χυμώδης 

υφή. Αυτά τα συστατικά συνδέονται με πολλές από τις χημικές ιδιότητες του κρέατος, 

όπως το κολλαγόνο, η υγρασία, οι πρωτεΐνες και το λίπος. Στην παρούσα έρευνα το 

επίπεδο της περιεκτικότητας αυτών των τεσσάρων χημικών συστατικών  

εκπροσώπησαν  την ποιότητα.   

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση παλινδρόμισης ανέδειξαν 

οτι το φύλο δεν συνιστά  σημαντικό προσδιοριστικό  παράγοντα της ποιότητας.. 

Ωστόσο το βάρος και συγκεκριμένα η διαφορά βάρους του αρνιού Μπούτσικο πριν 

και μετά την σφαγή του, εμφανίζεται να είναι βασικός παράγοντας διαμόρφωσης της 

ποιότητάς του, όπως αυτή εκφράζεται από την περιεκτικότητα λίπους, πρωτεΐνης και 

υγρασίας. Η θετική σχέση με τα δύο πρώτα συστατικά δείχνει αρκετά αντιφατική με 

δεδομένη την ανάγκη για μικρότερη περιεκτικότητα λίπους και μεγαλύτερη σε 

πρωτεΐνη. Με βάση το μέγεθος επιρροής η ίδια διαφορά βάρους θα έχει μεγαλύτερες 

επιπτώσεις στο λίπος και μικρότερες στην περιεκτικότητα της πρωτεΐνης. Για να 

ισοσταθμιστούν αυτές οι επιπτώσεις αλλά και να  μετριαστούν όσον αφορά το λίπος 

θα πρέπει να δοθεί έμφαση στις πρακτικές διατροφής των αρνιών αλλά και στις 

περιβαλλοντικές συνθήκες (θερμοκρασία, υγρασία, φωτισμός, πυκνότητα, ποιότητα 

του αέρα), καθώς και στις  διαδικασίες που ακολουθούνται πριν και μετά την σφαγή. 

Οι Devine  et al., (1993), και Kristensen et al., (2006) βρήκαν ότι το άγχος που 

δημιουργείται στα ζώα και τα επίπεδα θρέψης τους πριν τη σφαγή επηρεάζουν την 

τρυφερότητα του κρέατος. Επιπλέον, έρευνες έχουν δείξει ότι, όταν τα αρνιά 

οδηγούνται στη σφαγήμε μεγαλύτερη βάρη, έχουν χαμηλότερα ποσοστά πρωτεΐνης 

(Kemp et al., 1976, Solomon et al., 1980). Το ίδιο μπορεί να ειπωθεί, σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της παρούσας έρευνας και για την περιεκτικότητα υγρασίας και 

μάλιστα σε μεγαλύτερο βαθμό αφού το μέγεθος επιρροής της διαφοράς βάρους είναι 

μεγαλύτερη από ότι στην περιεκτικότητα της πρωτεΐνης.  

Επομένως  η μείωση της διαφοράς του βάρους  θα οδηγήσει  στην αύξηση της 

υγρασίας και στη  μείωση της πρωτεΐνης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί είτε με την 

αύξηση του βάρους του αρνιού πριν την σφαγή είτε και με  τη σφαγή του σε 

μικρότερο βάρος. Εάν αυτό συνδυαστεί με πρακτικές διατροφής  αλλά και με τη 

σφαγή σε μικρότερη ηλικία, θα οδηγήσει στην βελτίωση της ποιότητας  του κρέατος. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα διεθνών εμπειρικών μελετών το φύλο σε 

γενικές γραμμές δεν εμφανίζεται ως παράγοντας ουσιαστικής σημασίας για τη 
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διαμόρφωση της ποιότητας του κρέατος και ειδικότερα του αρνιού. Το ίδιο 

συμπέρασμα εξάγεται και στη παρούσα έρευνα με βάση τα αποτελέσματα που 

αφορούν τα τέσσερα συστατικά που  διαμορφώνουν την ποιότητα του αρνιού 

Μπούτσικο.  

Είναι αρκετά εμφανές ότι η κατάλληλη σύνθεση σιτηρεσίου μπορεί να έχει 

ευεργετικά αποτελέσματα στην ποιότητα του κρέατος. Χρειάζεται όμως προσοχή, 

καθότι, αφενός μπορεί να επηρεαστούν θετικά για την ποιότητα τα επίπεδα των 

λιπαρών οξέων, αφετέρου να προκληθεί διαφοροποίηση του βάρους σε ανεπιθύμητο 

βαθμό. Τα ποσοστό των λιπιδίων στη διατροφήτων μηρυκαστικών θα πρέπει να 

περιορίζεται σε 5% (Gadoud et al., 1992, και Normand et al., 2005, αναφ. στους 

Keddam et al., 2010). Τυχόν υπέρβαση του διαιτητικού λίπους διαταράσσει τις 

λειτουργίες της μεγάλης κοιλίας (Rondia et al., 2003, αναφ. στους Keddam et al., 

2010) και μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του βάρους. 

Τα παραπάνω αποτελέσματα στηρίχθηκαν σε μοντέλα παλινδρόμησης τα 

οποία διερευνούν τους συσχετισμούς των μεταβλητών μέσα σε ένα στατικό σύστημα 

όπου δεν υπάρχουν αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους. Ωστόσο, το πεδίο στο οποίο  

ενδεχομένως θα πρέπει να εξεταστούν αυτοί  οι παράγοντες και τα στοιχεία που 

ενσαρκώνουν την ποιότητα να είναι δυναμικό, αφού  φαίνεται να υπάρχουν 

αλληλεπιδράσεις τόσο μεταξύ των επεξηγηματικών μεταβλητών (π.χ. ηλικία με 

βάρος)  όσο  και των μεταβλητών που ενσαρκώνουν την ποιότητα του κρέατος. Για 

παράδειγμα  οι Dransfield et al., (1990) και οι Mart  nez-Cerezo et al.,(2005) 

ερμήνευσαν τα χαμηλά ποσοστά υγρασίας σε σφάγια αρνιών με περισσότερο λίπος  

μέσω της αρνητικής σχέσης μεταξύ λίπους και υγρασίας. Η υιοθέτηση της μεθόδου 

SEM (Structural Equation Modelling) και της path analysis θα μπορούσαν να 

εμφανίσουν τους παράγοντες που λειτουργούν ως ενδιάμεσοι αλλά και τις 

αλληλεπιδράσεις των μεταβλητών.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 
ANOVA 

 
Between-Subjects Factors 

 

 Value Label N 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ 1,00 ΛΙΠΟΣ 22 

2,00 ΠΡΩΤΕΪΝΗ 22 

3,00 ΥΓΡΑΣΙΑ 22 

4,00 ΚΟΛΛΑΓΟΝ
Ο 

22 

ΦΥΛΟ 1,00 ΘΗΛΥΚΟ 36 

2,00 ΑΡΣΕΝΙΚΟ 52 

 

 
Descriptive Statistics 

 

Dependent Variable: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΦΥΛΟ Mean Std. Deviation N 

ΛΙΠΟΣ ΘΗΛΥΚΟ 24,2129 6,42026 9 

ΑΡΣΕΝΙΚΟ 26,1339 5,33518 13 

Total 25,3480 5,73607 22 

ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΘΗΛΥΚΟ 16,8323 1,42805 9 

ΑΡΣΕΝΙΚΟ 16,6009 ,99928 13 

Total 16,6955 1,16664 22 

ΥΓΡΑΣΙΑ ΘΗΛΥΚΟ 58,3559 5,04655 9 

ΑΡΣΕΝΙΚΟ 56,5566 4,63919 13 

Total 57,2926 4,77705 22 

ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ ΘΗΛΥΚΟ 1,7522 ,26921 9 

ΑΡΣΕΝΙΚΟ 1,7862 ,39413 13 

Total 1,7722 ,34156 22 

Total ΘΗΛΥΚΟ 25,2883 21,40165 36 

ΑΡΣΕΝΙΚΟ 25,2694 20,52966 52 

Total 25,2771 20,76853 88 

 
Levene's Test of Equality of Error Variances(a) 

 

Dependent Variable: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

F df1 df2 Sig. 

6,606 7 80 ,000 

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups. 
a  Design: Intercept+ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ+ΦΥΛΟ+ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ *ΦΥΛΟ 
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Tests of Between-Subjects Effects 
 

Dependent Variable: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

Source 
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 36361,809(a) 7 5194,544 356,990 ,000 

Intercept 54374,741 1 54374,741 3736,855 ,000 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ 35342,775 3 11780,925 809,633 ,000 

ΦΥΛΟ ,008 1 ,008 ,001 ,982 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ * ΦΥΛΟ 37,127 3 12,376 ,850 ,470 

Error 1164,075 80 14,551   

Total 93751,930 88    

Corrected Total 37525,884 87    

a  R Squared = ,969 (Adjusted R Squared = ,966) 
 

 
Τ-ΤΕST (θηλυκό- αρσενικό) 

 
  

ΛΙΠΟΣ 

 
 

 

Independent Samples Test

1,258 ,275 -,292 20 ,773 -,6701667 2,2921963 -5,45160 4,1112711

-,279 13,783 ,785 -,6701667 2,4053622 -5,83677 4,4964382

2,348 ,141 ,086 20 ,932 ,1362500 1,5777751 -3,15493 3,4274312

,083 14,842 ,935 ,1362500 1,6415268 -3,36583 3,6383321

1,125 ,302 -,487 20 ,632 -1,3908333 2,8580910 -7,35271 4,5710400

-,474 16,569 ,642 -1,3908333 2,9329821 -7,59118 4,8095172

,112 ,741 -,905 20 ,376 -3,57654 3,95041 -11,81696 4,66388

-,912 19,739 ,373 -3,57654 3,92166 -11,76392 4,61084

,001 ,975 -,731 20 ,473 -2,2109167 3,0242082 -8,51930 4,0974711

-,724 18,466 ,478 -2,2109167 3,0524915 -8,61237 4,1905380

,031 ,863 ,189 20 ,852 ,5482 2,9038 -5,5090 6,6054

,189 19,489 ,852 ,5482 2,8955 -5,5018 6,5982

,105 ,749 ,481 20 ,636 1,391708 2,895986 -4,649212 7,432629

,481 19,335 ,636 1,391708 2,894209 -4,658845 7,442261

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

ΛΣΠΑΛΑ

ΛΜΠΟΥΤΙ

ΛΠΑΪΔΑΚΙΑ

ΛΝΕΦΡΑΙΜ

ΛΛΑΠΑ

ΛΣΤΗΘΟΠΛ

ΛΤΡΑΧΗΛΟΣ

F Sig.

Levene's Test f or

Equality  of  Variances

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Dif f erence

Std.  Error

Dif f erence Lower Upper

95% Conf idence

Interv al of  the

Dif f erence

t-test  for Equality  of  Means
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ΠΡΩΤΕΪΝΗ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Independent Samples Test

1,930 ,180 -,070 20 ,945 -,03008 ,42818 -,92325 ,86308

-,066 12,856 ,948 -,03008 ,45286 -1,00955 ,94938

6,654 ,018 -,984 20 ,337 -,30663 ,31155 -,95652 ,34327

-,928 12,493 ,371 -,30663 ,33057 -1,02373 ,41048

1,017 ,325 ,165 20 ,871 ,0981 ,5944 -1,1419 1,3381

,161 16,776 ,874 ,0981 ,6090 -1,1881 1,3843

,079 ,782 ,858 20 ,401 ,778875 ,907775 -1,114710 2,672460

,861 19,551 ,400 ,778875 ,904291 -1,110226 2,667976

,269 ,609 ,422 20 ,678 ,2531667 ,6001078 -,9986363 1,5049697

,412 16,902 ,685 ,2531667 ,6141646 -1,04318 1,5495135

,143 ,710 -,127 20 ,900 -,075583 ,593449 -1,313497 1,162330

-,126 18,096 ,901 -,075583 ,601124 -1,338015 1,186849

,552 ,466 -,600 20 ,555 -,361708 ,602728 -1,618978 ,895561

-,589 17,465 ,563 -,361708 ,613950 -1,654408 ,930992

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

ΠΣΠΑΛΑ

ΠΜΠΟΥΤΙ

ΠΠΑΪΔΑΚΙΑ

ΠΝΕΦΡΑΙΜ

ΠΛΑΠΑ

ΠΣΤΗΘΟΠΛ

ΠΤΡΑΧΗΛΟΣ

F Sig.

Levene's Test f or

Equality  of  Variances

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Dif f erence

Std.  Error

Dif f erence Lower Upper

95% Conf idence

Interv al of  the

Dif f erence

t-test  for Equality  of  Means
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ΥΓΡΑΣΙΑ 

 
 

 

 

 

 

 

Independent Samples Test

1,012 ,326 ,374 20 ,712 ,706542 1,889594 -3,235082 4,648166

,357 14,071 ,726 ,706542 1,978207 -3,534286 4,947369

1,345 ,260 ,105 20 ,918 ,1370417 1,3089572 -2,59340 2,8674786

,101 15,853 ,920 ,1370417 1,3509602 -2,72903 3,0031126

1,021 ,324 ,562 20 ,580 1,2927083 2,2993852 -3,50373 6,0891419

,548 16,498 ,591 1,2927083 2,3609717 -3,70007 6,2854863

,094 ,762 ,909 20 ,374 2,797667 3,077931 -3,622784 9,218117

,915 19,715 ,371 2,797667 3,057053 -3,585157 9,180491

,016 ,901 ,784 20 ,442 1,93692 2,46962 -3,21462 7,08845

,779 18,772 ,445 1,93692 2,48486 -3,26822 7,14206

,062 ,806 -,201 20 ,843 -,475125 2,363189 -5,404652 4,454402

-,202 19,587 ,842 -,475125 2,352712 -5,389443 4,439193

,023 ,882 -,447 20 ,659 -1,04646 2,33862 -5,92474 3,83183

-,449 19,537 ,658 -1,04646 2,33017 -5,91450 3,82158

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

ΥΣΠΑΛΑ

ΥΜΠΟΥΤΙ

ΥΠΑΪΔΑΚΙ

ΥΝΕΦΡΑΙΜ

ΥΛΑΠΑ

ΥΣΤΗΘΟΠΛΕΥΡ

ΥΤΡΑΧΗΛΟΣ

F Sig.

Levene's Test f or

Equality  of  Variances

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Dif f erence

Std.  Error

Dif f erence Lower Upper

95% Conf idence

Interv al of  the

Dif f erence

t-test  for Equality  of  Means
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ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ 

 
 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΑΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ. 
 

ΛΙΠΟΣ 
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,671(a) ,451 ,423 4,35693 

a  Predictors: (Constant), ΔΒΑΡΟΥΣ 
 

ANOVA(b) 

Model  
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 311,296 1 311,296 16,399 ,001(a) 

Residual 379,657 20 18,983   

Independent Samples Test

,079 ,781 ,487 20 ,632 ,0598750 ,1230345 -,1967704 ,3165204

,495 19,998 ,626 ,0598750 ,1209453 -,1924140 ,3121640

,146 ,706 -,054 20 ,958 -,005000 ,092664 -,198293 ,188293

-,055 19,974 ,957 -,005000 ,090705 -,194222 ,184222

,116 ,737 -,371 20 ,715 -,049417 ,133271 -,327414 ,228581

-,373 19,632 ,713 -,049417 ,132574 -,326294 ,227460

,415 ,527 -,074 20 ,942 -,0131250 ,1784284 -,3853200 ,3590700

-,074 19,804 ,942 -,0131250 ,1768686 -,3823002 ,3560502

2,036 ,169 1,148 20 ,264 ,510417 ,444479 -,416750 1,437584

1,067 10,983 ,309 ,510417 ,478404 -,542740 1,563573

1,774 ,198 -,561 20 ,581 -,1050833 ,1873421 -,4958721 ,2857054

-,579 19,559 ,569 -,1050833 ,1814903 -,4842140 ,2740474

1,802 ,195 ,237 20 ,815 ,053083 ,223649 -,413441 ,519607

,246 19,384 ,809 ,053083 ,216118 -,398653 ,504819

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

ΚΣΠΑΛΑ

ΚΜΠΟΥΤΙ

ΚΠΑΪΔΑΚΙ

ΚΝΕΦΡΑΙΜ

ΚΛΑΠΑ

ΚΣΤΗΘΟΠΛΕΥΡ

ΚΤΡΑΧΗΛΟΣ

F Sig.

Levene's Test f or

Equality  of  Variances

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Dif f erence

Std.  Error

Dif f erence Lower Upper

95% Conf idence

Interv al of  the

Dif f erence

t-test  for Equality  of  Means
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Total 690,953 21    

a  Predictors: (Constant), ΔΒΑΡΟΥΣ 
b  Dependent Variable: ΛΙΠΟΣΜΟ 

 
Coefficients(a) 

Model  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) 4,739 5,173  ,916 ,371 

ΔΒΑΡΟΥΣ ,002 ,000 ,671 4,050 ,001 

a  Dependent Variable: ΛΙΠΟΣΜΟ 
 

ΠΡΩΤΕΪΝΗ 

 
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,590(a) ,348 ,316 ,96492 

a  Predictors: (Constant), ΔΒΑΡΟΥΣ 
 

ANOVA(b) 

Model  
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 9,961 1 9,961 10,698 ,004(a) 

Residual 18,621 20 ,931   

Total 28,582 21    

a  Predictors: (Constant), ΔΒΑΡΟΥΣ 
b  Dependent Variable: ΠΡΩΤΕΙΝΜΟ 

 
 

Coefficients(a) 

Model  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) 20,382 1,146  17,790 ,000 

ΔΒΑΡΟΥΣ ,000 ,000 -,590 -3,271 ,004 

a  Dependent Variable: ΠΡΩΤΕΙΝΜΟ 
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ΥΓΡΑΣΙΑ 

 
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,663(a) ,440 ,412 3,66423 

a  Predictors: (Constant), ΔΒΑΡΟΥΣ 
 

ANOVA(b) 

Model  
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 210,692 1 210,692 15,692 ,001(a) 

Residual 268,532 20 13,427   

Total 479,224 21    

a  Predictors: (Constant), ΔΒΑΡΟΥΣ 
b  Dependent Variable: ΥΓΡΑΣΙΑΜΟ 

 
Coefficients(a) 

Model  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) 74,248 4,351  17,065 ,000 

ΔΒΑΡΟΥΣ -,001 ,000 -,663 -3,961 ,001 

a  Dependent Variable: ΥΓΡΑΣΙΑΜΟ 
 

ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ 

 
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,762(a) ,580 ,559 ,22677 

a  Predictors: (Constant), ΗΛΙΚΙΑ 
 

ANOVA(b) 

Model  
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1,421 1 1,421 27,641 ,000(a) 

Residual 1,029 20 ,051   

Total 2,450 21    

a  Predictors: (Constant), ΗΛΙΚΙΑ 
b  Dependent Variable: ΚΟΛΛΑΓΜΟ 

 
Coefficients(a) 

Model  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF B Std. Error 

1 (Constant) -1,296 ,586  -2,213 ,039   

ΗΛΙΚΙΑ ,064 ,012 ,762 5,257 ,000 1,000 1,000 

a  Dependent Variable: ΚΟΛΛΑΓΜΟ 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΑΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 
 

ΛΙΠΟΣΣΠΑΛΑ 
 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,705(a) ,498 ,473 3,8024410 

a  Predictors: (Constant), ΔΒΑΡΟΥΣ 
 

ANOVA(b) 

Model  
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 286,460 1 286,460 19,812 ,000(a) 

Residual 289,171 20 14,459   

Total 575,631 21    

a  Predictors: (Constant), ΔΒΑΡΟΥΣ 
b  Dependent Variable: ΛΣΠΑΛΑ 

 
Coefficients(a) 

Model  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF B Std. Error 

1 (Constant) ,122 4,515  ,027 ,979   
ΔΒΑΡΟΥΣ ,002 ,000 ,705 4,451 ,000 1,000 1,000 

a  Dependent Variable: ΛΣΠΑΛΑ 
 

ΛΙΠΟΣ ΜΠΟΥΤΙ 
 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,355(a) ,126 -,079 3,7365547 

a  Predictors: (Constant), ΜΗΑΒ, ΗΛΙΚΙΑ, ΦΥΛΟ, ΔΒΑΡΟΥΣ 
 

ANOVA(b) 

Model  
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 34,318 4 8,580 ,614 ,658(a) 

Residual 237,351 17 13,962   

Total 271,669 21    

a  Predictors: (Constant), ΜΗΑΒ, ΗΛΙΚΙΑ, ΦΥΛΟ, ΔΒΑΡΟΥΣ 
b  Dependent Variable: ΛΜΠΟΥΤΙ 

 

Coefficientsa

35,100 38,481 ,912 ,374

-,472 1,863 -,066 -,253 ,803 ,757 1,321

-,533 ,733 -,601 -,727 ,477 ,075 13,290

,003 ,003 1,771 ,947 ,357 ,015 68,124

-,125 ,157 -1,321 -,795 ,437 ,019 53,635

(Constant)

ΓΕΝΟΣ

ΗΛΙΚΙΑ

ΔΒΑΡΟΥΣ

ΜΗΑΒ

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity  Statistics

Dependent Variable:  ΛΜΠΟΥΤΙa. 
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Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,304(a) ,092 ,047 3,5110752 

a  Predictors: (Constant), ΔΒΑΡΟΥΣ 
 

ANOVA(b) 

Model  
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 25,116 1 25,116 2,037 ,169(a) 

Residual 246,553 20 12,328   

Total 271,669 21    

a  Predictors: (Constant), ΔΒΑΡΟΥΣ 
b  Dependent Variable: ΛΜΠΟΥΤΙ 

 

 
 

ΛΙΠΟΣ ΠΑΙΔΑΚΙΑ 
 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,659(a) ,435 ,406 5,0485308 

a  Predictors: (Constant), ΔΒΑΡΟΥΣ 
 

ANOVA(b) 

Model  
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 391,927 1 391,927 15,377 ,001(a) 

Residual 509,753 20 25,488   

Total 901,681 21    

a  Predictors: (Constant), ΔΒΑΡΟΥΣ 
b  Dependent Variable: ΛΠΑΪΔΑΚΙΑ 

 

 
 

Coefficientsa

6,472 4,169 1,552 ,136

,000 ,000 ,304 1,427 ,169 1,000 1,000

(Constant)

ΔΒΑΡΟΥΣ

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity  Statistics

Dependent Variable:  ΛΜΠΟΥΤΙa. 

Coefficientsa

-1,108 5,994 -,185 ,855

,002 ,000 ,659 3,921 ,001 1,000 1,000

(Constant)

ΔΒΑΡΟΥΣ

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity  Statistics

Dependent Variable:  ΛΠΑΪΔΑΚΙΑa. 
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ΛΙΠΟΣ ΝΕΦΡΑΙΜΙΑ 
 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,636(a) ,405 ,375 7,26153 

a  Predictors: (Constant), ΔΒΑΡΟΥΣ 
 

ANOVA(b) 

Model  
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 717,624 1 717,624 13,609 ,001(a) 

Residual 1054,597 20 52,730   

Total 1772,221 21    

a  Predictors: (Constant), ΔΒΑΡΟΥΣ 
b  Dependent Variable: ΛΝΕΦΡΑΙΜ 

 

 
 

ΛΙΠΟΣ ΛΑΠΑ 
 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,640(a) ,410 ,380 5,4982889 

a  Predictors: (Constant), ΔΒΑΡΟΥΣ 
 

ANOVA(b) 

Model  
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 419,767 1 419,767 13,885 ,001(a) 

Residual 604,624 20 30,231   

Total 1024,390 21    

a  Predictors: (Constant), ΔΒΑΡΟΥΣ 
b  Dependent Variable: ΛΛΑΠΑ 

 

 

Coefficientsa

1,284 8,622 ,149 ,883

,003 ,001 ,636 3,689 ,001 1,000 1,000

(Constant)

ΔΒΑΡΟΥΣ

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity  Statistics

Dependent Variable:  ΛΝΕΦΡΑΙΜa. 

Coefficientsa

7,340 6,529 1,124 ,274

,002 ,001 ,640 3,726 ,001 1,000 1,000

(Constant)

ΔΒΑΡΟΥΣ

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity  Statistics

Dependent Variable:  ΛΛΑΠΑa. 
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ΛΙΠΟΣ ΣΤΗΘΟΠΛΕΥΡΕΣ 
 

Model Summary 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,568(a) ,322 ,289 5,5875 

a  Predictors: (Constant), ΔΒΑΡΟΥΣ 
 

ANOVA(b) 

Model  
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 297,078 1 297,078 9,516 ,006(a) 

Residual 624,406 20 31,220   

Total 921,484 21    

a  Predictors: (Constant), ΔΒΑΡΟΥΣ 
b  Dependent Variable: ΛΣΤΗΘΟΠΛ 

 
 

ΛΙΠΟΣ ΤΡΑΧΗΛΟΣ 
 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,566(a) ,321 ,287 5,606970 

a  Predictors: (Constant), ΔΒΑΡΟΥΣ 
 

ANOVA(b) 

Model  
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 296,719 1 296,719 9,438 ,006(a) 

Residual 628,762 20 31,438   

Total 925,481 21    

a  Predictors: (Constant), ΔΒΑΡΟΥΣ 
b  Dependent Variable: ΛΤΡΑΧΗΛΟΣ 

 
Coefficients(a) 

 

Model  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF B Std. Error 

1 (Constant) 7,924 6,658  1,190 ,248   

ΔΒΑΡΟΥΣ ,002 ,001 ,566 3,072 ,006 1,000 1,000 

a  Dependent Variable: ΛΤΡΑΧΗΛΟΣ 
 
 
 

Coefficientsa

11,177 6,634 1,685 ,108

,002 ,001 ,568 3,085 ,006 1,000 1,000

(Constant)

ΔΒΑΡΟΥΣ

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity  Statistics

Dependent Variable:  ΛΣΤΗΘΟΠΛa. 



 

92 

 

ΠΡΩΤΕΙΝΗ 
 
 

ΠΡΩΤΕΙΝΗ ΣΠΑΛΑ 
 

ANOVA(b) 

Model  
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 7,871 1 7,871 12,972 ,002(a) 

Residual 12,135 20 ,607   

Total 20,005 21    

a  Predictors: (Constant), ΔΒΑΡΟΥΣ 
b  Dependent Variable: ΠΣΠΑΛΑ 

 
Coefficients(a) 

 

Model  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) 20,759 ,925  22,445 ,000 

ΔΒΑΡΟΥΣ ,000 ,000 -,627 -3,602 ,002 

a  Dependent Variable: ΠΣΠΑΛΑ 
 

ΠΡΩΤΕΙΝΗ ΜΠΟΥΤΙ 
 

Model Summary 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,300(a) ,090 ,044 ,71076 

a  Predictors: (Constant), ΔΒΑΡΟΥΣ 
 

ANOVA(b) 

Model  
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,998 1 ,998 1,976 ,175(a) 

Residual 10,104 20 ,505   

Total 11,102 21    

a  Predictors: (Constant), ΔΒΑΡΟΥΣ 
b  Dependent Variable: ΠΜΠΟΥΤΙ 

 
Coefficients(a) 

Model  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) 20,637 ,844  24,453 ,000 

ΔΒΑΡΟΥΣ -9,82E-005 ,000 -,300 -1,406 ,175 

a  Dependent Variable: ΠΜΠΟΥΤΙ 
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ΠΡΩΤΕΙΝΗ ΠΑΪΔΑΚΙΑ 
 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,587(a) ,345 ,312 1,1247 

a  Predictors: (Constant), ΔΒΑΡΟΥΣ 
 

ANOVA(b) 

Model  
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 13,302 1 13,302 10,516 ,004(a) 

Residual 25,299 20 1,265   

Total 38,602 21    

a  Predictors: (Constant), ΔΒΑΡΟΥΣ 
b  Dependent Variable: ΠΠΑΪΔΑΚΙΑ 

 
Coefficients(a) 

Model  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) 21,530 1,335  16,122 ,000 

ΔΒΑΡΟΥΣ ,000 ,000 -,587 -3,243 ,004 

a  Dependent Variable: ΠΠΑΪΔΑΚΙΑ 
 
 
 

ΠΡΩΤΕΙΝΗ ΝΕΦΡΑΙΜΙΑ 
 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,542(a) ,294 ,259 1,814066 

a  Predictors: (Constant), ΔΒΑΡΟΥΣ 
 

ANOVA(b) 

Model  
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 27,389 1 27,389 8,323 ,009(a) 

Residual 65,817 20 3,291   

Total 93,206 21    

a  Predictors: (Constant), ΔΒΑΡΟΥΣ 
b  Dependent Variable: ΠΝΕΦΡΑΙΜ 

 
Coefficients(a) 

Model  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) 21,720 2,154  10,084 ,000 

ΔΒΑΡΟΥΣ -,001 ,000 -,542 -2,885 ,009 

a  Dependent Variable: ΠΝΕΦΡΑΙΜ 
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ΠΡΩΤΕΙΝΗ ΛΑΠΑ 
 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,550(a) ,302 ,267 1,1761026 

a  Predictors: (Constant), ΔΒΑΡΟΥΣ 
 

ANOVA(b) 

Model  
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 11,972 1 11,972 8,655 ,008(a) 

Residual 27,664 20 1,383   

Total 39,636 21    

a  Predictors: (Constant), ΔΒΑΡΟΥΣ 
b  Dependent Variable: ΠΛΑΠΑ 

 
Coefficients(a) 

Model  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) 19,960 1,396  14,293 ,000 

ΔΒΑΡΟΥΣ ,000 ,000 -,550 -2,942 ,008 

a  Dependent Variable: ΠΛΑΠΑ 
 
 

ΠΡΩΤΕΙΝΗ ΣΤΗΘΟΠΛΕΥΡΕΣ 
 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,506(a) ,256 ,219 1,195878 

a  Predictors: (Constant), ΔΒΑΡΟΥΣ 
 

ANOVA(b) 

Model  
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 9,849 1 9,849 6,887 ,016(a) 

Residual 28,602 20 1,430   

Total 38,451 21    

a  Predictors: (Constant), ΔΒΑΡΟΥΣ 
b  Dependent Variable: ΠΣΤΗΘΟΠΛ 

 
Coefficients(a)  

Model  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) 19,036 1,420  13,406 ,000 

ΔΒΑΡΟΥΣ ,000 ,000 -,506 -2,624 ,016 

a  Dependent Variable: ΠΣΤΗΘΟΠΛ 
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ΠΡΩΤΕΙΝΗ ΤΡΑΧΗΛΟΣ 
 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,439(a) ,193 ,153 1,275932 

a  Predictors: (Constant), ΔΒΑΡΟΥΣ 
 

ANOVA(b) 

Model  
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 7,784 1 7,784 4,782 ,041(a) 

Residual 32,560 20 1,628   

Total 40,344 21    

a  Predictors: (Constant), ΔΒΑΡΟΥΣ 
b  Dependent Variable: ΠΤΡΑΧΗΛΟΣ 

 
Coefficients(a) 

Model  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) 19,007 1,515  12,546 ,000 

ΔΒΑΡΟΥΣ ,000 ,000 -,439 -2,187 ,041 

a  Dependent Variable: ΠΤΡΑΧΗΛΟΣ 
 
 

ΥΓΡΑΣΙΑ 
 

ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΠΑΛΑ 
 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,712(a) ,507 ,482 3,109064 

a  Predictors: (Constant), ΔΒΑΡΟΥΣ 
 

ANOVA(b) 

Model  
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 198,913 1 198,913 20,578 ,000(a) 

Residual 193,326 20 9,666   

Total 392,239 21    

a  Predictors: (Constant), ΔΒΑΡΟΥΣ 
b  Dependent Variable: ΥΣΠΑΛΑ 

 
 

Coefficients(a) 

Model  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) 79,103 3,692  21,428 ,000 

ΔΒΑΡΟΥΣ -,001 ,000 -,712 -4,536 ,000 

a  Dependent Variable: ΥΣΠΑΛΑ 
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ΥΓΡΑΣΙΑ ΜΠΟΥΤΙ 
 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,291(a) ,085 ,039 2,9255088 

a  Predictors: (Constant), ΔΒΑΡΟΥΣ 
 

ANOVA(b) 

Model  
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 15,843 1 15,843 1,851 ,189(a) 

Residual 171,172 20 8,559   

Total 187,015 21    

a  Predictors: (Constant), ΔΒΑΡΟΥΣ 
b  Dependent Variable: ΥΜΠΟΥΤΙ 

 
Coefficients(a) 

Model  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) 72,847 3,474  20,971 ,000 

ΔΒΑΡΟΥΣ ,000 ,000 -,291 -1,361 ,189 

a  Dependent Variable: ΥΜΠΟΥΤΙ 
 
 
 

ΥΓΡΑΣΙΑ ΠΑΪΔΑΚΙΑ 
 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,667(a) ,445 ,417 4,0316137 

a  Predictors: (Constant), ΔΒΑΡΟΥΣ 
 

ANOVA(b) 

Model  
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 260,819 1 260,819 16,047 ,001(a) 

Residual 325,078 20 16,254   

Total 585,898 21    

a  Predictors: (Constant), ΔΒΑΡΟΥΣ 
b  Dependent Variable: ΥΠΑΪΔΑΚΙ 

 
Coefficients(a) 

Model  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) 79,578 4,787  16,624 ,000 

ΔΒΑΡΟΥΣ -,002 ,000 -,667 -4,006 ,001 

a  Dependent Variable: ΥΠΑΪΔΑΚΙ 
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ΥΓΡΑΣΙΑ ΝΕΦΡΑΙΜΙΑ 
 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,657(a) ,432 ,403 5,529748 

a  Predictors: (Constant), ΔΒΑΡΟΥΣ 
 
 

ANOVA(b) 

Model  
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 464,620 1 464,620 15,195 ,001(a) 

Residual 611,562 20 30,578   

Total 1076,182 21    

a  Predictors: (Constant), ΔΒΑΡΟΥΣ 
b  Dependent Variable: ΥΝΕΦΡΑΙΜ 

 
Coefficients(a) 

Model  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) 76,995 6,566  11,727 ,000 

ΔΒΑΡΟΥΣ -,002 ,001 -,657 -3,898 ,001 

a  Dependent Variable: ΥΝΕΦΡΑΙΜ 
 

ΥΓΡΑΣΙΑ ΛΑΠΑ 
 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,649(a) ,421 ,392 4,45461 

a  Predictors: (Constant), ΔΒΑΡΟΥΣ 
 

ANOVA(b) 

Model  
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 288,939 1 288,939 14,561 ,001(a) 

Residual 396,872 20 19,844   

Total 685,810 21    

a  Predictors: (Constant), ΔΒΑΡΟΥΣ 
b  Dependent Variable: ΥΛΑΠΑ 

 
Coefficients(a) 

Model  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) 72,676 5,289  13,740 ,000 

ΔΒΑΡΟΥΣ -,002 ,000 -,649 -3,816 ,001 

a  Dependent Variable: ΥΛΑΠΑ 
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ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΤΗΘΟΠΛΕΥΡΕΣ 
 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,570(a) ,325 ,291 4,538518 

a  Predictors: (Constant), ΔΒΑΡΟΥΣ 
 

ANOVA(b) 

Model  
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 198,504 1 198,504 9,637 ,006(a) 

Residual 411,963 20 20,598   

Total 610,467 21    

a  Predictors: (Constant), ΔΒΑΡΟΥΣ 
b  Dependent Variable: ΥΣΤΗΘΟΠΛΕΥΡ 

 
 

Coefficients(a) 

Model  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) 69,776 5,389  12,948 ,000 

ΔΒΑΡΟΥΣ -,001 ,000 -,570 -3,104 ,006 

a  Dependent Variable: ΥΣΤΗΘΟΠΛΕΥΡ 
 
 

ΥΓΡΑΣΙΑΤΡΑΧΗΛΟΣ 
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,585(a) ,343 ,310 4,45080 

a  Predictors: (Constant), ΔΒΑΡΟΥΣ 
 

ANOVA(b) 

Model  
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 206,416 1 206,416 10,420 ,004(a) 

Residual 396,193 20 19,810   

Total 602,609 21    

a  Predictors: (Constant), ΔΒΑΡΟΥΣ 
b  Dependent Variable: ΥΤΡΑΧΗΛΟΣ 

 
ANOVA(b) 

Coefficients(a)  

Model  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) 72,998 5,285  13,813 ,000 

ΔΒΑΡΟΥΣ -,001 ,000 -,585 -3,228 ,004 

a  Dependent Variable: ΥΤΡΑΧΗΛΟΣ 
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ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ 
ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ ΣΠΑΛΑ 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,398(a) ,158 ,116 ,2652069 

a  Predictors: (Constant), ΗΛΙΚΙΑ 
 

ANOVA(b) 

Model  
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,264 1 ,264 3,757 ,067(a) 

Residual 1,407 20 ,070   

Total 1,671 21    

a  Predictors: (Constant), ΗΛΙΚΙΑ 
b  Dependent Variable: ΚΣΠΑΛΑ 

 
 

ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ  ΜΠΟΥΤΙ 
Model Summary 

 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,485(a) ,235 ,197 ,189252 

a  Predictors: (Constant), ΗΛΙΚΙΑ 
 
 

ANOVA(b) 

Model  
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,221 1 ,221 6,157 ,022(a) 

Residual ,716 20 ,036   

Total ,937 21    

a  Predictors: (Constant), ΗΛΙΚΙΑ 
b  Dependent Variable: ΚΜΠΟΥΤΙ 

 

 

Coefficientsa

,360 ,685 ,526 ,605

,028 ,014 ,398 1,938 ,067 1,000 1,000

(Constant)

ΗΛΙΚΙΑ

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity  Statistics

Dependent Variable:  ΚΣΠΑΛΑa. 

Coefficientsa

,242 ,489 ,495 ,626

,025 ,010 ,485 2,481 ,022 1,000 1,000

(Constant)

ΗΛΙΚΙΑ

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity  Statistics

Dependent Variable:  ΚΜΠΟΥΤΙa. 
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ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ ΠΑΪΔΑΚΙ 
 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,535(a) ,286 ,211 ,270809 

a  Predictors: (Constant), ΔΒΑΡΟΥΣ, ΗΛΙΚΙΑ 
 

ANOVA(b) 
 

Model  
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,557 2 ,279 3,801 ,041(a) 

Residual 1,393 19 ,073   

Total 1,951 21    

a  Predictors: (Constant), ΔΒΑΡΟΥΣ, ΗΛΙΚΙΑ 
b  Dependent Variable: ΚΠΑΪΔΑΚΙ 

 

 
 

ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ ΝΕΦΡΑΙΜΙΑ 
 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,613(a) ,376 ,345 ,3292102 

a  Predictors: (Constant), ΗΛΙΚΙΑ 
 

ANOVA(b) 

Model  
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1,306 1 1,306 12,054 ,002(a) 

Residual 2,168 20 ,108   

Total 3,474 21    

a  Predictors: (Constant), ΗΛΙΚΙΑ 
b  Dependent Variable: ΚΝΕΦΡΑΙΜ 

 

Coefficients(a) 

Model  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF B Std. Error 

1 (Constant) -1,298 ,850  -1,527 ,142   

ΗΛΙΚΙΑ ,062 ,018 ,613 3,472 ,002 1,000 1,000 

a  Dependent Variable: ΚΝΕΦΡΑΙΜ 
 
 

Coefficientsa

,104 ,700 ,148 ,884

,044 ,017 ,587 2,653 ,016 ,768 1,303

-5,9E-005 ,000 -,429 -1,938 ,068 ,768 1,303

(Constant)

ΗΛΙΚΙΑ

ΔΒΑΡΟΥΣ

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity  Statistics

Dependent Variable:  ΚΠΑΪΔΑΚΙa. 
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ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ ΛΑΠΑ 
 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,541(a) ,293 ,258 ,901089 

a  Predictors: (Constant), ΗΛΙΚΙΑ 
 

ANOVA(b) 

Model  
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 6,734 1 6,734 8,293 ,009(a) 

Residual 16,239 20 ,812   

Total 22,973 21    

a  Predictors: (Constant), ΗΛΙΚΙΑ 
b  Dependent Variable: ΚΛΑΠΑ 

 

 
 

ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ  ΣΤΗΘΟΠΛΕΥΡΕΣ 
 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,613(a) ,376 ,345 ,3484023 

a  Predictors: (Constant), ΗΛΙΚΙΑ 
 
 

ANOVA(b) 

Model  
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1,461 1 1,461 12,039 ,002(a) 

Residual 2,428 20 ,121   

Total 3,889 21    

a  Predictors: (Constant), ΗΛΙΚΙΑ 
b  Dependent Variable: ΚΣΤΗΘΟΠΛΕΥΡ 

 

 
 

Coefficientsa

-4,370 2,327 -1,878 ,075

,140 ,048 ,541 2,880 ,009 1,000 1,000

(Constant)

ΗΛΙΚΙΑ

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity  Statistics

Dependent Variable:  ΚΛΑΠΑa. 

Coefficientsa

-1,372 ,900 -1,525 ,143

,065 ,019 ,613 3,470 ,002 1,000 1,000

(Constant)

ΗΛΙΚΙΑ

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity  Statistics

Dependent Variable:  ΚΣΤΗΘΟΠΛΕΥΡa. 
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