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Οι παλιές νοικοκυρές το
κάπνιζαν αργά στο τζάκι και
το ονόµαζαν φουµικάδο στην
Κέρκυρα, απάκι στην Κρήτη
και σύγκλινο στη Μάνη... Στις
µέρες µας το κάπνισµα του
κρέατος είναι µια σύγχρονη
και ασφαλής µέθοδος
συντήρησης, ενώ συντελεί και
στην υψηλή γαστρονοµική
αξία του προϊόντος.

Με τον όρο «καπνισµό»
εννοούµε την έκθεση
του κρέατος για προδιαγεγραµµένο χρόνο σε ένα ελεγχόµενο
περιβάλλον καπνού,
µε σκοπό τη διατηρησιµότητά του για περισσότερο χρόνο, ειδικά δε σε συνδυασµό και µε άλλες τεχνικές συντήρησης,
αλλά και για να αποκτήσει το κρέας χαρακτηριστική γεύση και άρωµα.

Οι ιδιότητες του καπνού
Ο καπνός που χρησιµοποιείται για τον
καπνισµό του κρέατος προέρχεται από
την ελεγχόµενη ατελή καύση συγκεκριµένων τύπων σκληρών ξύλων σε µικρά
τεµαχίδια (wood chips) στο θάλαµο καύσης. Το ξύλο, ως γνωστόν, αποτελείται

από κυτταρίνη και λιγνίνη, ενώ περιέχει
υγρασία και πρωτεΐνες. Ειδικότερα, η
κυτταρίνη προσδίδει µε την καύση της
φρουτώδεις αρωµατικούς χαρακτήρες
στο κρέας, ενώ η λιγνίνη δίνει την οσµή
του «καπνιστού» αλλά και πικάντικους
και γλυκούς χαρακτήρες.
Τέλος, η καύση των πρωτεϊνών προσδίδει
τη µυρωδιά του ψηµένου στο προϊόν.
Ανάλογα µε τον τύπο των ξύλων που
καίγονται αντίστοιχα αλλάζει και ο αρωµατικός χαρακτήρας που αποκτά το
κρέας. Το ξύλο της βελανιδιάς, της οξιάς, της καρυδιάς αλλά και ξύλα από
καρποφόρα δέντρα (µηλιά ή κερασιά)
θεωρούνται τα πιο κατάλληλα για τον
καπνισµό του κρέατος, ενώ τα ρητινούχα πρέπει να αποφεύγονται.

Έλεγχος της καύσης
Ο έλεγχος της καύσης είναι πολύ σηµαντική παράµετρος στη δηµιουργία
των αρωµάτων στα κρέατα που καπνίζονται. Στις κατάλληλες εγκαταστάσεις
αυτό επιτυγχάνεται µε τον έλεγχο της
παροχής αέρα και της παροχής υγρασίας. Η επιθυµητή θερµοκρασία καύσης
(θερµοκρασία των ξύλων, όχι του θαλάµου καπνισµού) είναι ανάµεσα στους
300°C-400°C. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις τα τεµαχίδια των ξύλων σιγοκαίνε σε ξεχωριστό ελεγχόµενο θάλαµο καύσης, ο δε καπνός αναµειγνύεται
µε την κατάλληλη ποσότητα αέρα και το
µείγµα ανακυκλοφορεί εντός του θαλάµου καπνισµού, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται οµοιόµορφες συνθήκες σε όλο
το χώρο του θαλάµου και τα κρέατα να
αποκτούν σωστό καπνισµό.

Μηχανισµός συντήρησης
Εκτός από το να δίνει γευστικούς αρωµατικούς χαρακτήρες, ο καπνισµός βελτιώνει σηµαντικά τη διατηρησιµότητα του
κρέατος τόσο από µόνος του όσο και σε
συνδυασµό µε άλλες τεχνικές. Αυτό συµβαίνει γιατί µέσω του καπνισµού:
• Γίνεται παστερίωση στο κρέας.
• Μεταβάλλεται το περιβάλλον του κρέατος σε pH, λόγω της απορρόφησης
όξινων ουσιών από την καύση του ξύλου και υγρασίας.
• Απορροφώνται από το κρέας ουσίες
που προέρχονται από την ατελή καύση του ξύλου οι οποίες έχουν αντιµικροβιακές-συντηρητικές ιδιότητες αλλά και αντιοξειδωτικές.
Εδώ αξίζει να σηµειώσουµε ότι παρά τις
αντιµικροβιακές και αντιοξειδωτικές ιδιότητες του καπνού, ο καπνισµός από
µόνος του δεν διασφαλίζει το κρέας από τη µικροβιακή αλλοίωση και αυτό
γιατί δρα κυρίως στη επιφάνειά του και
λίγο κάτω από αυτήν, αλλά επ’ ουδενί
δεν φτάνει στο κέντρο του. Για το λόγο
αυτό συνήθως προηγείται η διαδικασία
της αλάτισης ή της αλιπάστωσης. Συντηρητικά και αντιοξειδωτικά µπορούν
επιπλέον να προστεθούν.

Τύποι καπνισµού
Θερµός καπνισµός: Η θερµοκρασία
του θαλάµου καπνισµού πρέπει να είναι πάνω από 60°C έως 85°C. Τα κρέατα που καπνίζονται µε αυτήν τη διαδικασία είναι ασφαλέστερα για άµεση
κατανάλωση, επειδή η υψηλότερη θερµοκρασία παστεριώνει το προϊόν. Κατά
τη διαδικασία το κρέας παθαίνει µερική
αφυδάτωση, ενώ µπορεί να χάνει µικρότερη ή µεγαλύτερη ποσότητα σε λίπος.
Υψηλότερες θερµοκρασίες δεν πρέπει
να εφαρµόζονται καθώς αυτό οδηγεί σε
αφυδάτωση του κρέατος, συρρίκνωση
και απώλεια σε υλικό. Πρόσθετες ύλες
επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν (φωσφορικά), επειδή βελτιώνουν την κατακράτηση του νερού από το κρέας κατά
τη διάρκεια της διαδικασίας, µε αποτέλεσµα να παραµένει ζουµερό.
Ψυχρός καπνισµός: Πραγµατοποιείται σε θερµοκρασίες κάτω από 35°C
(σε ορισµένες περιπτώσεις εφαρµόζονται και αρκετά χαµηλότερες στο θάλαµο καπνισµού) και γίνεται κυρίως
για τον αρωµατικό-γευστικό χαρακτήρα των κρεάτων. Ο ψυχρός καπνισµός
συντελεί στη διατηρησιµότητα του κρέατος, αλλά λιγότερο από τον θερµό,
καθώς δεν παστεριώνει το κρέας, το
οποίο παραµένει πρακτικά ωµό και
οι µικροβιολογικοί κίνδυνοι είναι
σηµαντικοί. Για παράδειγµα, το
µπέικον, στο οποίο εφαρµόζεται ο εν
λόγω καπνισµός, δεν πρέπει να καταναλώνεται ωµό.
Υγρός καπνισµός: Κατά την υγρή κάπνιση, οι χηµικές ουσίες του καπνού έχουν προσυµπυκνωθεί µε ειδικές τεχνικές και χρησιµοποιούνται συµπυκνωµένες ως γευστικοί-συντηρητικοί παράγοντες στο κρέας.

Καπνίστε το δικό σας κρέας
Ξεφεύγοντας από τα στενά όρια των τυποποιηµένων προϊόντων, ένας έξυπνος
τρόπος για να προσελκύσετε νέους πελάτες είναι να καπνίσετε µόνοι σας το
χοιρινό, το κοτόπουλο, ακόµη και τα
αλλαντικά που χρησιµοποιείτε. Στην
ελληνική αγορά κυκλοφορούν πολλές
συσκευές καπνίσµατος, που καλύπτουν
τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ως προς
το µέγεθος, την ισχύ κ.λπ. Οι περισσότερες από αυτές παράγουν αυτόµατο,
χλιαρό καπνό για 8 περίπου ώρες, σιγοκαίγοντας τεµαχίδια ξύλου. Φτιάξτε
τσιγαρίδες, απάκι ή νούµπουλο, αφήνοντας το κρέας για 12 περίπου ώρες
(πριν το καπνίσετε) µέσα σε άλµη για
να γίνει ζουµερό, καρυκεύοντας κατ' επιλογήν. Ο χρόνος καπνίσµατος εξαρτάται από το είδος του κρέατος, το βάρος και τη συσκευή που διαθέτετε. Και

µην ξεχνάτε ότι η προσοχή στη λεπτοµέρεια είναι εµφανής σε ένα εστιατόριο που διαθέτει δικό του καπνιστήριο
υλικών, καθώς είναι ένας τρόπος για να
τονιστεί η «σπιτική» φιλοξενία που προσφέρει, µε χειροποίητα προϊόντα φτιαγµένα µε µεράκι και µε βάση τις γευστικές παραδόσεις του τόπου µας.__
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