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ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ

Ή 21η Ευρωπαϊκή Συνάντησις Ερευνητών Κρέατος
"Ελαβε χώραν εις Βέρνην Ελβετίας, άπο 31 Αυγούστου εως 5 Σεπτεμ
βρίου 1975, η 21η Ευρωπαϊκή Συνάνιησις των 'Ερευνητών Κρέατος, εις τήν
οποίαν συμμετέσχον 197 επιστήμονες εξ 24 χωρών. Αι συναντήσεις αΰται
αϊ όποϊαι από εικοσαετίας λαμβάνουν χώρον κατ^ έτος, άρχίσασαι με περιορισμένας συμμετοχάς εξελίχθησαν ήδη εις μεγίστου ενδιαφέροντος διε
θνή έπιστημονικήν έκδήλωσιν δια τα θέματα τής επιστήμης και της Τεχνο
λογίας του Κρέατος. Κατά τήν έφετεινήν συνάντησιν άνεκοινώθησαν 75
πρωτότυποι έρευνητικαί έργασίαι. Κατωτέρω αναφερόμεθα εις το περιεχόμενον μερικών εξ αυτών.
'Από πλευράς βιοχημικών, μορφολογικών κ.λ.π. χαρακτηριστικών
του κρέατος παρουσιάσθησαν έργασίαι άφορώσαι εις τήν δρασιν τών λυσοσωμικών ένζυμων, και είς τάς αλλοιώσεις του κολλαγόνου και τών πρωτεϊ
νών τών μυϊκών ινιδίων εν σχέσει προς τήν τρυφεροποίησιν του κρέατος,
ώς επίσης και εις τάς αλλοιώσεις εις τάς ζώνας του μυός Ζ και Ι κατά τήν
έπεξεργασίαν με νιτρικά άλατα. Φαίνεται δτι ό θρυματισμός τών μυϊκών
ινιδίων είναι από τους βασικούς παράγοντας τρυφεροποιήσεως κατά τήν
ώρίμασιν του κρέατος.
'Ομοίως παρουσιάσθησαν νέαι έργασίαι έπί τών χαρακτηριστικών
τής άποχρωματικής μυοπάθειας τών χοίρων (pse muscles). Μελέτη, εξ άλ
λου, επί τών μορφολογικών και χημικών χαρακτηριστικών τών τεμαχίων
σφαγίου μόσχου επέτρεψε τήν διάκρισιν πέντε κατηγοριών κρέατος. Με
ταθανάτιοι μεταβολαί τοΰ pH και του ρυθμού πτώσεως τής θερμοκρασίας
έδειξαν τον κίνδυνον όστις υφίσταται δια τήν ποιότητα του κρέατος, είς
μεν τον επιμήκη ραχιαϊον μΰν λόγω τής βραδείας πτώσεως του pH και τής
ταχείας τοιαύτης τής θερμοκρασίας (εν ψυχρώ μυϊκή συστολή) εις δε τους
ψοίτας δια τους αντιθέτους ακριβώς λόγους (άλλοδομή πρωτεϊνών).
Τό πρόβλημα τής ελλείψεως πρωτεϊνών υψηλής βιολογικής αξίας ώδήγησε πολλάς ομάδας ερευνητών εις τήν μελέτην τών δυνατοτήτων άπολήψεως άπό τα σφάγια όσον τό δυνατόν μεγαλυτέρων ποσοτήτων πρωτεϊ
νών, αί όποϊαι σήμερον δεν χρησιμοποιούνται δια τήν διατροφήν του αν
θρώπου. Παρουσιάσθησαν έργασίαι ύποβοηθοΰσαι εις τήν άντιμετώπισιν
τοΰ προβλήματος δια τής έκμεταλεύσεως τοΰ αίματος και τών οστών. Καί-

-59τοι τά αποτελέσματα εϊναι ενθαρρυντικά απαιτείται περαιτέρω έρευνα μέ
χρι της τελειοποιήσεως των σχετικών μεθόδων αί όποιαι σήμερον παρου
σιάζουν ώρισμένα μειονεκτήματα διαιτητικής και ποιοτικής φύσεως. Βε
βαίως εις τα ϊδια πλαίσια αυξήσεως των πρωτεϊνών υψηλής βιολογικής
αξίας εντάσσεται και ή συνέχισις των ερευνών επί τών υποκατάστατων του
κρέατος.
Μετά τήν έπιβεβαίωσιν τής καρκινογόνου δράσεως τών νιτροσαμινών
τών προερχομένων εκ τών νιτρωδών αλάτων τών χρησιμοποιουμένων εις
τά κρεατοσκευάσματα πολλοί έρευνηταί ασχολούνται με το θέμα τής μειώ
σεως αυτών. Φαίνεται οτι αί νομοθεσίαι πολλών χωρών προβλέπουν ποσο
στά πολύ ύψηλώτερα άπό οτι πραγματικά είναι αναγκαία. Ποσοστό μέχρι
50 mg /kg εις τό τελικόν προϊόν (άνευ τής χρησιμοποιήσεως νιτρικών αλά
των) φαίνεται οτι είναι άρκετόν δεδομένου οτι ή δράσις τών νιτρωδών αλά
των δύναται να ύποστηριχθή εν ανάγκη δι'άλλων ουσιών, ώς άσκορβικοΰ
ίσοασκορβικοΰ και κιτρικού οξέος. 'Εδώ αξίζει να σημειωθή ότι υπό του
Ελληνικού Κωδικός Τροφίμων προβλέπεται άνώτατον όριον 200 mg /kg
νιτρωδών αλάτων και επί πλέον ... 1500 mg /kg νιτρικών, χωρίς να διευκρινίζη εάν αυτά αφορούν εις τό τελικόν προϊόν ή έτερον στάδιον τής επεξερ
γασίας.
Ά π ό τοξικολογικής πλευράς σημαντική επίσης παρατήρησις είναι ή
παρουσιασθεΐσα άπόδειξις περί καταστροφής ώρισμένων εντομοκτόνων
(μεταξύ τών οποίων καί τό DDT) κατά τήν άποστείρωσιν τών κονσερβών.
Νέαι έργασίαι παρουσίάσθησαν επί μεθόδων άλίσεως. Ή σπουδαιότερα
αφορούσε εις τήν χρησιμοποίησαν συσκευής ενέσεως άλμης άνευ βελόνης.
Μετά τήν δημιουργία τοΰ προβλήματος τής εν ψυχρώ μυϊκής συστολής
άρκεταί έργασίαι λαμβάνουν χώραν δια τήν μελέτην τής επιδράσεως τής
μετά τήν νεκρικήν άκαμψίαν καταψύξεως επί τών τεχνολογικών χαρακτηρι
στικών τοΰ κρέατος διά τήν παρασκευήν κρεατοσκευασμάτων. Φαίνεται ότι
δεν καταστρέφονται αύται κατά τήν πρόψυξιν.
Ά π ό πλευράς υγιεινής και μικροβιολογίας παρουσιάσθησαν διάφοροι
έργασίαι άπεικονίζουσαι τήν κατάστασιν τοΰ κρέατος και τών κρεατοσκευα
σμάτων υπό διαφόρους συνθήκας. 'Ανεφέρθησαν επίσης ή. άπσμσνωσις δύο
στελεχών, Κ± καί Κ 1 3 , ζυμομυκήτων τά όποια δύνανται να χρησιμοποιηθούν
ώς «Starters» εις τά αλλαντικά αέρος, ιδίως τό δεύτερον.
Τέλος, εις τήν σύσκεψιν τών συνδέσμων τών συμμετεχουσών χωρών
απεφασίσθη όπως η επομένη συνάντησις λάβη χώραν εις Malmö τής Σουη
δίας άπό 30/8 μέχρι 3/9/1976. Οί ενδιαφερόμενοι δύνανται νά απευθύνον
ται διά λεπτομερείς πληροφορίας εις τον υπογράφοντα.
Δρ.'Απ. Ράντσιος

-60"Ίστορία της Κτηνιατρικής Επιστήμης. Historia Medicinae Veterinariae
Προσεχώς θα κυκλοφορήση διμηνιαΐον πολύγλωσσον περιοδικόν της
^Ιστορίας της Κτηνιατρικής 'Επιστήμης.
"Οσοι εκ των συναδέλφων επιθυμούν να συνεργασθούν ή να εγγράφουν
ώς συνδρομηταί δέον όπως απευθυνθούν εις τήν κατωτέρω διεύθυνσιν:
Historia Medicinae Veterinariae / Ed.
Mimi Dreiler
Naestvedgade 35 3
21oo Copenhagen 0
Denmark
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ΥΠ' ΑΡΙΘ. 180

Της Γενικής Συνελεύσεως τών μελών της Ε.Κ.Ε.
συνελθούσης τήν 5ην Φεβρουαρίου 1976

Έ ν Αθήναις σήμερον τήν 5ην Φεβρουαρίου 1976, ήμέραν Πέμπτην
και ώραν 18ην συνήλθον τα μέλη του έν 'Αθήναις εδρεύοντος 'Επιστημο
νικού Σωματίου υπό τήν έπωνυμίαν «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙ
ΡΕΙΑ» εις τήν ενταύθα και επί της όδοϋ Πειραιώς 46 ίδιόκτητον αϊθουσαν
αυτής, κατόπιν της υπ'αριθ. 191 /20.12.75 προσκλήσεως του Δ.Σ. εις τήν
προβλεπομένη ν υπό του άρθρου 26 του Καταστατικού, Τακτικήν Γενικήν
Συνέλευσιν τών μελών αυτής προς συζήτησιν καί λήψιν αποφάσεων έπί
τών κάτωθι θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως:
1. 'Εκλογή Προέδρου καί Γραμματέως Γενικής Συνελεύσεως.
2. Διοικητικός καί Οικονομικός απολογισμός έτους 1975.
3. Έκρισις Προϋπολογισμού έτους 1976.
4. Παραχώρησις δικαιώματος χρήσεως αιθούσης ε'ις Π.Ε.Κ.Δ.Υ.
5. Παροχή εγκρίσεως εις το νέον Δ.Σ. δι' άγοράν μιας αιθούσης προς έπέκτασιν τής επιστημονικής στέγης.
6. 'Εκλογή τριμελούς 'Εφορευτικής 'Επιτροπής 'Αρχαιρεσιών.
7. Άρχαιρεσίαι.
Ή συνεδρίασις ήρξατο υπό τήν Προεδρίαν του Προέδρου τής Ε.Κ.Ε.
κ. 'Ιωάννου Καρδάση. Παρέστησαν εις αυτήν τεσσαράκοντα πέντε (45)
εταίροι εκ τών διαμενόντων εις τήν περιοχήν 'Αθηνών, απέστειλαν δε ψη
φοδέλτια έτεροι πεντήκοντα εννέα (59) εταίροι έπί 139 μελών τακτικών έν
τάξει. Διαπιστωθείσης ού'τω απαρτίας άρχεται ή Συνεδρίαοις.
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