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Τ α τελευταία χρόνια παρατηρείται μια επαγρύπνηση του 
κόσμου για διαφύλαξη της άυλης πολιτιστικής κληρο-
νομιάς με την προώθηση των παραδοσιακών προϊό-
ντων. Ολοένα και περισσότερο στη σύγχρονη κουζίνα 

αναζητούνται εκλεπτυσμένες γεύσεις με τη χρήση παραδοσιακών 
προϊόντων. Συγκεκριμένα, παραδοσιακά προϊόντα κρέατος, όπως 
το απάκι, χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο σε διάφορα 
πιάτα όπως σαλάτες, ορεκτικά, σάλτσες κ.ά. Οι τάσεις όμως της 
εποχής απαιτούν συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας και 
ασφάλειας των τροφίμων. Για τα παραδοσιακά προϊόντα κρέατος 
όμως, όπως και για πολλά παραδοσιακά τρόφιμα, δεν υπάρχουν 
δεδομένα για τη διαδικασία παραγωγής τους, ούτε επιστημονικά 
δεδομένα σχετικά με την ποιότητα και την ασφάλειά τους. Πα-
ράδειγμα αποτελεί η τελευταία αναθεώρηση του άρθρου 91 του 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και συγκεκριμένα το Παράρτημα 2, 
όπου γίνεται μια καταγραφή και μόνο ελληνικών παραδοσιακών 
προϊόντων κρέατος που αναφέρεται ότι δεν αποτελεί αντικείμε-
νο επίσημου ελέγχου.

Το απάκι είναι κρητικό παραδοσιακό προϊόν που παράγεται 
από χοιρινό κρέας (ραχιαίους μύες). Η μακρόχρονη σύνδεση του 
απακίου με την κρητική παράδοση δεικνύεται από αναφορές σε 
κείμενα, όπως τα χριστουγεννιάτικα παραδοσιακά κρητικά κάλα-
ντα και η αναγεννησιακή κρητική λογοτεχνία. Τα χρόνια του Με-
σαίωνα και της Αναγέννησης, τα απάκια, λουκάνικα και απόχτια 
ήταν από τις σημαντικές και εκλεκτές τροφές. Συγκεκριμένα, σε 
κείμενα όπως Πανώρια, Στάθης και Φουρτουνάτο, πεινασμένοι 
δούλοι ή φτωχοί της εποχής συχνά φαίνεται να ονειρεύονται το 
απάκι συνδέοντας έτσι την κατανάλωσή του με την οικονομι-
κή κατάσταση των Κρητικών. Η δημιουργία προϊόντων, όπως το 
απάκι, βασίστηκε στην ανάγκη των ανθρώπων να διατηρήσουν 
το κρέας για μεγάλο χρονικό διάστημα σε εποχές που η κατα-
νάλωση κρέατος ήταν περιορισμένη. Συγκεκριμένα, ένα σφάγιο 
έπρεπε να αξιοποιηθεί κατάλληλα ώστε να διατηρείται για με-

γάλο χρονικό διάστημα. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν 
και άλλα προϊόντα που παρήγαγαν οι κάτοικοι του νησιού, όπως 
το ξύδι καθώς και αρωματικά φυτά, όπως ρίγανη, φασκόμηλο, 
θρούμπι, θυμάρι που ευδοκιμούσαν στα βουνά της Κρήτης. Πα-
ρατήρησαν λοιπόν ότι η χρήση αυτών των φυσικών συστατικών 
και η εφαρμογή συγκεκριμένων μεθόδων, όπως η κάπνιση βοη-
θούσε στη διατήρηση του κρέατος σε συνθήκες περιβάλλοντος 
για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Παραδοσιακή μέθοδος παραγωγής
Παραδοσιακά, το απάκι παραγόταν από άπαχο χοιρινό κρέας 

(χρησιμοποιούνταν οι ραχιαίοι μύες). Για την παραγωγή του, το 
κρέας τεμαχιζόταν σε λωρίδες και ακολουθούσε μαρινάρισμα σε 
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ξύδι για 2-5 μέρες. Μετά 
την απομάκρυνση από το 
ξύδι, ακολουθούσε στέγνω-
μα και προσθήκη αλατιού, 
διαφόρων μπαχαρικών και 
τοπικών αρωματικών βο-
τάνων και στη συνέχεια 
στέγνωμα στον αέρα για 
κάποιες μέρες. Έπειτα, το 
απάκι υπόκειτο σε κάπνιση 
με τη χρήση κλαδιών από 
δέντρα που ευδοκιμούσαν 
στην περιοχή και αρωμα-
τικών φυτών των βουνών 
της Κρήτης. Αυτός ο τρόπος 
παραγωγής επέτρεπε τη συ-
ντήρηση εκτός ψυγείου για 
μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Κατά την παραδοσιακή παραγωγή, στο απάκι δεν πρόσθεταν χη-
μικές πρόσθετες ύλες αλλά μόνο φυσικές. Όπως αναφέρθηκε και 
παραπάνω, για την παραγωγή του απακίου χρησιμοποιούνταν αλά-
τι, ξύδι, μπαχαρικά και αρωματικά βότανα, και ακολουθούσε κάπνι-
ση του προϊόντος. Από την αρχαιότητα, οι ενέργειες αυτές εφαρ-
μόζονταν ως μέθοδοι διατήρησης και παραγωγής παραδοσιακών 
τροφίμων. Σχετικά με τη χρήση των αρωματικών βοτάνων, τα οποία 
είναι φυσικά συντηρητικά, έρευνες έχουν δείξει ότι τα αρωματικά 
βότανα και τα αιθέρια έλαια αυτών μπορούν να αναστείλουν την 
ανάπτυξη παθογόνων και αλλοιογόνων μικροοργανισμών ενισχύ-
οντας έτσι την ασφάλεια και την ποιότητα του προϊόντος. Παράλ-
ληλα, η χημική τους σύσταση προσδίδει ιδιαίτερα οργανοληπτικά 
χαρακτηριστικά στο προϊόν στο οποίο προστίθενται, τα οποία φαί-
νεται να εξαρτώνται από το είδος του βοτάνου, την προστιθέμενη 
ποσότητα αλλά και από τον τόπο συλλογής τους. Η τελευταία αυτή 
ιδιότητα μπορεί να διαφοροποιήσει τη γεύση ενός προϊόντος που 
παράγεται σε διαφορετικές περιοχές. H γνώση αυτή έχει βοηθήσει 
ή μπορεί να βοηθήσει περαιτέρω στη δημιουργία καινοφανών με-
θόδων συντήρησης του κρέατος και νέων προϊόντων με ιδιαίτερες 
γευστικές ιδιότητες καθώς και τη διατήρηση του τοπικού χαρακτή-
ρα των ήδη υπαρχόντων προϊόντων. 

Έργο CretApaki
Στο πλαίσιο της πράξης ΕΤΑΚ που συντονίστηκε από τον ΕΛ-

ΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας 
Αγροτικών Προϊόντων το έργο «CretApaki-από την παράδοση 
στην ποιότητα και την ασφάλεια», το οποίο στόχευσε στην αξι-
οποίηση της γνώσης που προσφέρει η έρευνα, η καινοτομία, 
η τεχνολογία στον έλεγχο και την τυποποίηση του απακίου. Ο 
σχεδιασμός του έργου CretApaki έγινε με σκοπό την απόκτηση 
ποικίλων βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων οφελών. Συ-
γκεκριμένα το έργο είχε ως στόχο τη συστηματική καταγραφή 
της διαδικασίας παραγωγής, της ποιότητας και της ασφάλειας 
του προϊόντος για πρώτη φορά καθώς και τη μελέτη της επίδρα-
σης των αρωματικών βοτάνων στην ποιότητα και την ασφάλεια 
του τελικού προϊόντος. Παράλληλα, στόχος του έργου ήταν η 
ενημέρωση της παραγωγικής βάσης σχετικά με τα αποτελέσματα 
του έργου μέσω της διοργάνωσης συναντήσεων και ημερίδων. 
Οι ενδιαφερόμενοι εκτός των ανωτέρω ενημερώθηκαν σχετι-
κά με την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την κατοχύρωση 
προδιαγραφών για το απάκι. Στην ενότητα που αφορούσε στην 
παραγωγή ασφαλών προϊόντων δόθηκαν οδηγίες που θα μπο-
ρούσε να εφαρμόσει όχι μόνο ένας παραγωγός για να ενισχύσει 

την ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων αλλά και οποιοσ-
δήποτε άλλος ενδιαφερόμενος που ασχολείται με τον χειρισμό 
τροφίμων καθώς αποτελούν προαπαιτούμενα προγράμματα και 
όχι κάποια εξειδίκευση σε συγκεκριμένο χώρο, όπως θα αποτε-
λούσε μια ανάλυση του HACCP. Αντίστοιχα, αναλύθηκε η διαδι-
κασία για την καταχώριση προδιαγραφών των τροφίμων με την 
ένδειξη ΠΟΠ (Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης), ΠΓΕ 
(Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης) και ΕΠΙΠ (Εγγυημένο 
Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την κα-
ταγραφή της παραδοσιακής συνταγής για την παραγωγή του 
προϊόντος και τα δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια 
του έργου παρατηρήθηκαν διαφοροποιήσεις στην παραγωγική 
διαδικασία που εφαρμόζουν οι παραγωγοί του προϊόντος. Σε 
κάποιες περιπτώσεις καταγράφηκε η χρήση πρόσθετων χημικών 
ουσιών, οι οποίες δεν ήταν όμοιες με αυτές που αναφέρονταν 
στην παραδοσιακή συνταγή (με βάση τα λαογραφικά δεδομέ-
να). Οι διαφοροποιήσεις που παρατηρήθηκαν σε μικροβιολογικό, 
φυσικοχημικό και οργανοληπτικό επίπεδο μεταξύ των δειγμάτων 
που ελέγχθηκαν φαίνεται να οφείλονται στη διαφορετικότητα 
της διαδικασίας παραγωγής των δειγμάτων. Αξίζει να σημειω-
θεί ότι οι παθογόνοι μικροοργανισμοί που εξετάστηκαν ήταν σε 
αποδεκτά επίπεδα με βάση τη νομοθεσία. Σύμφωνα επίσης με 
τα αποτελέσματα, η προσθήκη πρόσθετων χημικών ουσιών δι-
αφορετικών από αυτών που καταγράφονται στην παραδοσιακή 
συνταγή δε φάνηκε να ενισχύει περαιτέρω την ποιότητα των πα-
ραγόμενων προϊόντων. Παρόλο που σε γενικό επίπεδο τα προϊ-
όντα που αναλύθηκαν ήταν σε αποδεκτά επίπεδα μικροβιολογι-
κής ποιότητας και ασφάλειας, για την περαιτέρω ενίσχυση της 
ποιότητας και της ασφάλειας του τελικού προϊόντος έμφαση θα 
πρέπει να δίνεται στην εφαρμογή των κανόνων ορθής πρακτικής 
(έλεγχος πρώτων υλών, ατομική υγιεινή, απολύμανση κ.ά.). 

Συνοψίζοντας, το απάκι αποτελεί ένα παραδοσιακό προϊόν 
κρέατος με ιδιαίτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, τα οποία 
επηρεάζονται σημαντικά από τον τρόπο παραγωγής του και τα 
χρησιμοποιούμενα πρόσθετα υλικά. Για τη διατήρηση του ιδιαί-
τερου χαρακτήρα του παραδοσιακού αυτού προϊόντος κρίνεται 
σημαντική η κατοχύρωση προδιαγραφών για το απάκι (όπως 
και για άλλα παραδοσιακά προϊόντα κρέατος - τρόφιμα). Για την 
κατοχύρωση αυτή, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη η παραδοσι-
ακή συνταγή, τα μέχρι τώρα ερευνητικά αποτελέσματα και να 
συνδυαστούν με τις εφαρμογές της τεχνολογίας κρέατος και 
τις ενέργειες που απαιτούνται για την παραγωγή και διακίνηση 
ασφαλών τροφίμων.
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