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Az étel késszítmények egyik legm
modernebb és manapsság legelterjedtebb csoomagolási technikája, a
vákuumcsom
magolás, amely a csomaggoló anyagok és bennük
k elhelyezett étel légmenntes lezárásával jön létree.
Az ételeink a különböző kémiai és mikrobiológiai reak
kciók következtében, hhajlamosak megromlan
ni
különösen akkkor, ha szoba hőmérsékkleten levegővel érintkezznek.
Szoba hőméérsékleten, a nedvesség, az enzim tevékenység, különféle mikroorganizzmusok képződése vagy a
bogarak általli szennyeződés veszélyéének.
A levegőbenn található oxigén a fő ookozója az ételek megro
omlásának (oxidációs foolyamat) valamint felelő
ős
azok ásványii anyag tartalmának, illaatának és minőségének csökkenéséért.
Az oxigén eltávolításával a mikrooorganizmusok képződéése - mint például a baaktériumok és a penészz–
megszűnik, amely így kkéslelteti az étel romlásáának folyamatát (zsírokk avasodása, gyümölcsö
ök
képződése m
színének söttétedése, a hagyományoos módon fagyasztott élelmiszereknél,
é
a húsook színének változása és
é
természeteseen az ízek és aromák csöökkenése).
A vákuum ccsomagolás látványosan növeli az élelmiszerek
k élettartamát és állagát akkor is, ha természetees
hőmérsékletüükön tároljuk azokat éss akkor is, ha a hűtőben
n vagy fagyasztóban. Frrissességük és íz világu
uk
kifogástalan marad.
ok
A vákuumcssomagolás, nem alakítjaa át az élelmiszert mesterséges módon, mint más „tartósító eljáráso
sorában” az-az megtartja az ételek erredeti karakterét.
at
A friss vagyy romlandó ételek esetéében különösen fontos, hogy alacsony hőmérssékleten tároljuk azoka
(hűtőben vaagy fagyasztóban) főlleg mivel azok annyii nedvességet tartalm
maznak, hogy levegővel
érintkezve m
megkönnyítik a mikrooorganizmusok szaporod
dását.
Az élelmiszeerek mélyhűtésekor (vákkuumcsomagolás nélküll) a levegő kristályosodáást eredményez, azaz eg
gy
jégréteg jelennik meg a termékek felüületén, amely a lefagyaszztott élelmiszer állag rom
mláshoz vezethet.
A vákuumcssomagolással alacsony hőmérsékleten tartósíto
ott étel őrzi meg legtovvább a termékek eredeeti
színét, illatátt és tápanyag tartalmát. A hűtött termékek vák
kuum csomagolása (+3/55°) azok számára ideális,
akik előre cssomagolt élelmiszert kéészítenek; az ételt alkalo
omadtán elkészítjük és hűtőben tároljuk, hogy a
későbbiekbenn bármikor azonnal eelfogyaszthassuk azt. Ilyenkor
I
elegendő a vvákuum csomagolt éteelt
egyszerűen m
megmelegíteni, ami ígyy olyannak fog tűnni, mint
m ami frissen készültt. A vákuum csomagoláás
azon ételkésszítmények esetében iss kiválóan megőrzi azz eredeti természeti hőőmérsékletüket, amelyeek
könnyen vesszítenek a minőségükbőől (kávé) vagy illatukb
ból és frissességükből ((sütemények, kenyér). A
bi
tartósítás időőszaka a vákuum csomaagolás alkalmazásával az
a eredeti három–ötszöröösére is nőhet. Az alább
táblázat külöönböző ételkészítményekken keresztül mutatja bee a tartósítási időszakokaat normál körülmények és
é
vákuum csoomagolás összehasonlítáásával. Ezek a jelzett értékek
é
nagyban függennek az eredeti termékeek
minőségétől,, elkészítésük módjától éés higiénia feltételektől.

A termékek vákuum csomagolása teljesen megakadályozza a különösen a melegebb hónapokban
elszaporodó kórokozók bejutását az ételekbe. A száraz ételek esetében, mint például a rizs vagy a liszt nem
szükséges a hűtőszekrény alkalmazása, vákuumcsomagolásban szobahőmérsékleten is tárolható. A szemes
és őrölt kávé esetében a vákuum csomagolás megakadályozza az szemes kávéban található olaj
elsavasodását. A szárított gyümölcsök, magvak, mogyoró, tökmag szintén magas olajtartalommal bírnak,
amely oxidációját és savasodást a vákuumcsomagolás megakadályozza. A tészta vagy ravioli (töltelékkel
együtt is) elkészítése után javasolt azok hűtőben tárolása legalább egy fél órán át, amíg azok
megdermednek. Ezután lehetséges azok vákuum csomagolása.
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Mindig teremtse meg a lehető legmagasabb higiéniai feltételeket megakadályozva a
mikroorganizmusok elterjedését
Mindig alaposan mosson kezet, mielőtt vákuum csomagolja az ételt
Tartsa tisztán az eszközöket és a környezetet, amelyek érintkeznek a vákuum csomagolt
élelmiszerrel
Az előre csomagolt étel esetében lehetséges annak újra csomagolása, hogy hosszabb ideig
megőrizze ízét és frissességét. Legyen tekintettel arra, hogy ezek étel esetében is az eredeti
dobozon található lejárati dátum a mérvadó.
Az ételek kiolvasztása után fogyassza el azokat, újra fagyasztásuk már nem lehetséges.
Miután vákuum csomagolta a romlandó élelmiszert ne hagyja azt túl sokáig
szobahőmérsékleten, hanem mihamarabb tegye a hűtőbe vagy a fagyasztóba. Győződjön meg
róla, hogy a termékek hőmérsékletében ne következhessen be jelentős ingadozás.
Ne használja újra a vákuum zacskókat
Címkézze fel a csomagokat, megjelölve rajtuk az élelmiszer típusát és a dátumot.
Az olyan típusú élelmiszerek esetében, amelyek kiszúrhatják a vákuum csomagolózacskót,
helyezzen belülről papírszalvétákat a zacskó sarkaiba.
A papírszalvéták alkalmazása megakadályozza továbbá az apró szemű, szemcsés ételek
bejutását is.
A puhább és finomabb szerkezetű ételek (halak, bogyók, stb.) esetében mindenképpen
szükséges azok előhűtése legalább egy éjszakán keresztül, vákuumcsomagolás előtt és csak
utána helyezhetők vissza a fagyasztóba.
A nagyon merev szerkezetű ételek okozhatják némi levegő megjelenését a tasakban, amely
nem távolítható el.
Azon ételeket, amelyeket a vákuumcsomagolásból eltávolított és megmelegített célszerű
azonnal elfogyasztani. Amennyiben bármilyen okból kifolyólag a felmelegített, felolvasztott
ételt a tasakban hagyja szobahőmérsékleten, az néhány óra alatt patogén
mikroorganizmusok elterjedéséhez vezethet, amely veszélyes az emberi életre.
Sokféle, nem ehető termék is tárolható vákuumcsomagolásban. Tárolhat benne ezüstöt,
fontos dokumentumokat (megelőzve az elsárgulásukat), fotó negatívokat, gyógyszereket,
videó szalagokat, stb.
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SAJTO
OK (EGÉSZ VAGY R
RESZELT)

TARTÓSÍTÁSI IDŐ TÁBLÁZAT
Fagyasztott élelmiszer
(-16°C / -20 °C)

Vákuumcsom
magolással tartósítva mindd a penészedés mind ped
dig a kiszáradás megelőzzhető. Mindegyik sajtfajta
könnyedén m
megromolhat köszönhetően a magas nedvesség tarrtalmuknak. A vákuumcsoomagolással elkerülhető a
sajtok felszínéének megkeményedése vaalamint az oxidáció, amely
y azok ízének és színénekk változását eredményezi.



Tart. idő normál
körülmények esetén.

Tart. idő vákuum
csomagolás esetén

HÚS

4-5 hónap

15-20 hónap

HAL

3-4 hónap

12 hónap

ZÖLDSÉGEK

10 hónap

18-24 hónap

Tart. idő normál
körülmények esetén

Tart. idő vákuum
csomagolás esetén

NYERS HÚS

2-3 nap

6-9 nap

FRISS HAL

1-3 nap

4-5 nap

2 nap

6 nap

KEKSZ
ZEK, KÉTSZERSÜLTEK

Hűtött élelmiszer
(+3°C / +6°C)

A vákuumcsoomagolásban tartva meggőrzik illatukat és frissessségüket, ropogósak maraadnak. Így megromlásuk
k,
penészedésükk, vagy a bogarak általi beeszennyeződésük lehetetleenné válik.

 KENYÉ
ÉR, PIZZA, CIPÓ
A vákuum cssomagolás alkalmazása küülönösen fagypont alatti hőmérsékleten
h
ajánlott ezzen, termékek esetében. A
kenyér és miinden más egyszerű vagyy komplikáltabb sütési eljárással
e
készülő pékáru a vákuumcsomagolásnak
k
köszönhetőenn megőrzi karakteres illatáát és frissességét. A terméék kiolvasztásához hasznáálhat sütőt vagy hagyhatja
azt szobahőm
mérsékleten a folyamat véggéig.



KÁVÉ, TÉSZTA, RIZS, LIS
SZTEK, SZÁRÍTOTT
T GYÜMÖLCSÖK
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VAD
SZELETELT SZALÁMI

4-6 nap

22 nap

SZALÁMI

7-14 nap

25-40 nap

KEMÉNY SAJT

6-20 nap

25-60 nap

ZÖLDSÉGEK

1-4 nap

8-10 nap

GYÜMÖLCSÖK

5-8 nap

10-14 nap

TÉSZTA FÉLÉK

2-3 nap

6-9 nap

FŐTT HÚS

3-4 nap

10-15 nap

5 nap

18-20 nap

Tart. idő normál
körülmények esetén.

Tart. idő vákuum
csomagolás esetén

SZÁRAZ SÜTEMÉNYEK DESSZERTEK

Szobahőmérsékletű élelmiszer
(+23°C / +27°C)

2 nap

6-8 nap

4-5 hónap

12 hónap

6 hónap

12 hónap

KENYÉR
KEKSZEK
TÉSZTA/RIZS

6

LISZT

4 hónap

12 hónap

SZEMES KÁVÉ

3 hónap

12 hónap

TEA

5 hónap

12 hónap

ASZALT GYÜMÖLCSÖK

4 hónap

12 hónap
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Az alábbi éleelmiszerek vákuumcsom
magolása esetében hasznáálható a megfelelő zacskkó:
 hús
 hal
g
 friss zölddség, vagy már fogyaszttásra előkészített zöldség
 friss gyüümölcs
 főtt étel (lasagna, ragu, sültek)
 hideg főőtt húsok
 sajtok (eegész vagy reszelt)
 kekszek, kétszersültek
 kenyér, ppizza, cipó

kávé, tésszta, rizs, liszt, szárított gyümölcs.



A friss, hűttőben tartott vákuum ccsomagolt hal 4-5 nap
pig is bírja, Fagyasztott és vákuumcsomagollt
állapotban ppedig akár egy évig is.. Fagyasztás előtt a haalat elő kell készíteni, mintha már a főzéshezz
készítenénk elő: meg kell pucolni, ttisztítani, vízzel alaposaan lemosni, megsózni éss alaposan megszárítanii.
őtt, ezért a húst megközzelítőleg 24 órára tegye a
Javasolt a haalat előhűteni a hűtőbe a vákuumcsomagolás elő
hűtőbe majd ezután vákuum csomaggolja azt és így helyezze vissza mélyhűtőbe.
y
Nagyobb mééretű hal esetében (mint például a tonhal) célszeerű több szeletre vágni aazt, vagy előkészíteni így
megkönnyítvve az ezt követő főzést, a kiolvadására nem szük
kséges várni.
A vákuum ccsomagolt hal minél laassabb kiolvadáshoz a hűtőszekrény legalsó ppolcát vegye igénybe és
várjon, amígg az kiolvad. Ne szobahőőmérsékleten olvassza kii a mélyfagyasztott halatt.



FRISS ZÖLDSÉGEK

HÚS

p
A vákuumcsoomagolt friss hús 6-9 naapig is tarható hűtőben; a fagyasztott hús esetébeen ez az idő 15-20 hónap
is lehet. A leeggyakoribb álláspont sszerint – a 0 fok alatti hűtés
h
, vákuumcsomagoolással – a legideálisabb
b
d
tartósítás. Íggy érhető el a levegőtől a legtökéletesebb elszig
getelés. A fagyasztott éttel ráadásul így nem tud
olt a húst előhűteni a vvákuumcsomagolás előttt,
kiszáradni éss megőrzi eredeti tápannyag tartalmát is. Javaso
ezért a húst megközelítőleg 24 órárra tegye a hűtőbe, majd ezután vákuum csomaggolja azt és így helyezzee
n
vissza a méélyhűtőbe. Az előre előőkészített húsgolyókhozz, panírozott csirkemelllhez, kroketthoz szintén
ni
kiválóan alkkalmazható a vákuum--csomagolás, itt azonb
ban az egyes darabokaat célszerű elválasztan
egymástól vvalamilyen csomagooló papírral, alufóliiával – ellenkező eesetben kiolvadásnál
nehezebb leesz szétválasztani ők et. A fent leírt előkészü
ületeket követően helyezzze a húst a fagyasztóbaa,
majd amikorr el akarja fogyasztani aazt, vegye ki a kívánt mennyiséget
m
a fagyasztóóból és egyből sütheti is
anélkül, hoggy várnia kellene az étell kiolvadására. Mielőtt becsomagolná
b
a csirkét, vadhúst vagy a nyulatt,
készítse elő – mintha a főzéshez késszítené elő az ételt – (tissztítsa meg és vágja a kíívánt méretű darabokat)).
Tárolja a húst vákuumcsomagolásbaan, és amikor elhatározzza, hogy megfőzi azt, eegyszerűen lásson hozzáá,
b
Amikor előkészíti a hú
úst a főzésre, fontos hogy a minél lassabb
ne várjon aannak felengedésére. A
kiolvadáshozz a hűtőszekrény legalsóó polcát vegye igénybe.
Ne olvassza ki a húst szobahőmérsékkleten!
Oxigén hián
nyában a hús sötétebb
b színt ölt, ám ez a jellenség pusztán átmeneeti, nem hosszú távú és
k,
közvetlenül azután történik, amikor a hús darabokra vá
ágjuk. Amint a húst újrra levegővel érintkezik
visszanyeri eeredeti színét.
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y
A vákuum ccsomagolásos technika a zöldségek széles köréének a tartósítását teszii lehetővé anélkül, hogy
olyan nyilváánvaló direkt fagyasztásskor (vákuumcsomagoláás nélküli) felmerülő kkövetkezményekkel kénee
számolnia, m
mint például az értékes táápanyagok elvesztése, ízz- vagy minőség vesztéss. Valójában a zöldségek
k
vízben nagyon gazdagok, így ha eggyszer lefagyasztjuk azo
okat újbóli felengedésükhöz fel kell forralnunk
k
n
azokat, ezzeel azonban elveszítik erredeti halmazállapotukaat és jellegzetességeikett. A zöldségek esetében
általánosságbban is nagyon fontos az enzimtevékenység megállítása és éppen ezért az elkerülhetetlen
n
pusztulás meegállítása érdekében meeg kell tisztítani azokatt, megpucolni, megmossni és forró vízben félig
g
megfőzni (sóózás nélkül) vagy mikrrohullámú sütőben 3-5 perc alatt félig megfőzzni. Amint a félig főzöttt
zöldségek ellérik a kívánt hőmérséklletet, tegyük hideg vízbee azokat, majd töröljük le róluk felesleges vizeet
y
és hagyjuk m
megszáradni. Majd helyyezzük azokat vákuumccsomagolásba és tegyükk a fagyasztóba. Néhány
k
zöldség esettében, mint például a brokkoli, karfiol, kápo
oszta, ha frissen vákuuum csomagolunk, gázok
szabadulhatnnak fel, amelyek kitágíítják és adott esetben ki is nyithatják a vákuuumcsomagolást, ami a
zöldségek m
megromlásához vezethet;; ez a helyzet könnyedéén kezelhető, ha félig m
megfőzzük a zöldségekeet
mazok becsom
magolása előtt. Javasooljuk, hogy paradicsomot és fokhagymát nne helyezzen vákuum
csomagolásbba. A vákuum csomagollt zöldségek minél lassaabb kiolvadáshoz a hűtőőszekrény legalsó polcáát
vegye igénybbe és várjon, amíg azok kiolvadnak.



FŐTT É
ÉTELEK (LASAGNA
NA, RAGU, PECSENY
YÉK, stb.)

Természeteseen van lehetőség az előre elkészített ételek vákuum
m csomagolására; várjon, aamíg az ételek kihűlnek és
6-8 órán át véégezze el az előhűtésüket. Ezután helyezze az ételek
ket vákuumcsomagolásbaa és fagyassza le azokat.



SZALÁ
ÁMIK

HAL

A hal, mint az köztudott viszonylagg gyorsan megromlik. Ezért
E
a vákuum csomaggolás az ideális választás
ennek elkerüülésére.

ő.
A termék tarrtósításakor vákuum csoomagolásos technológia esetében fontos, hogy aaz oxidáció elkerülendő
mi
A vákuum ccsomagolt és hűtőben tartott szalámi 25-40 napig
n
is fogyasztható, míg a szeletelt szalám
esetében ugyyanez az idő átlagosan 222 nap.
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