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גאה  בע”מ  אריזה  שיטות  הנדסת  דויטש  חברת 
להארכה  המשמשת  חדשה  טכנולוגיה  להציג 
משמעותית בחיי מדף למזון. הטכנולוגיה מתבצעת 
על ידי עיקור מוצרי מזון שונים באמצעות לחץ גבוה.
דויטש הנה הסוכנת הבלעדית של חברת  חברת 
בעולם  המובילה  החברה   -HYPERBARIC

בהארכת חיי מדף ע”י עיקור בלחץ גבוה.
מדף  מחיי  סובלים  רבים  שמוצרים  סוד  זה  אין 
לאחר  טעמם  ואת  טריותם  את  ומאבדים  קצרים 
למגבלות  גורמת  זו  תופעה  בלבד.  ספורים  ימים 

ובעיות רבות עבור המפעל המייצר. 
את  לשווק  יכולת  בחוסר  ביטוי  לידי  בא  הדבר 
בלוגיסטיקה  צורך  לים,  מעבר  ליעדים  מרכולתם 
מרשתות  חוזרים  מוצרים  קבלת  וכן  ומהירה  יקרה 

השיווק - נושא כאוב ויקר לכשעצמו.

עד היום, לרוב, טיפלו בצורות שונות להארכת חיי 
האריזה  בתהליך  שונים  גזים  הוספת  כגון:  המדף, 
בצורה  המוצר  קלקול  את  לעכב  שיכולה  )שיטה 
מאוד מינורית אך לא מטפלת במוצר עצמו(. השיטה 
משמרים  חומרים  הוספת  כוללת  הקיימת  השנייה 
של  מרקמו  את  ולעתים  טעמו  את  לרוב  המשנים 
המוצר, ומיותר לציין שכימיקלים שקיימים בחומרים 
שהנה  השלישית,  השיטה  לבריאות.  מזיקים  הללו 
יש  אשר  הפסטור,  שיטת  היא  וותיקה,  מוכרת 
במידה  המדף  חיי  את  להאריך  ביכולתה 
זה  בהליך  אך  מסוימים  ובמוצרים  מסוימת 
של  חשובים  רבים  וויטמינים  מאבדים  אנו 

המוצר. 

השיטה של חברת HYPERBARIC הנה 
שהוזכרו  הבעיות  כל  את  ופותרת  חדשנית 

לעיל.
המבקר   HYPERBARIC חברת  נציג 
חברת  “כיום  מוסיף  בארץ  אלו  בימים 
הבלתי  הלידר  היא   HYPERBARIC
כ-75%  מהווים  ומתקניה  בענף  מעורער 
גבוה.  לחץ  ע”י  המדף  חיי  הארכת  משוק 
ניסיון  לחברה  בענף  מהמתחרים  בשונה 
ועשרות  בתחום  רבות  שנים  של  עצום 
מובילות,  בחברות  לעולם  מסביב  מתקנים 
המסמנים את הצלחתה הרבה. כיוון שתחום 
וחדשני,  טכנולוגית  מבחינה  סבוך  הנו  זה 
הלקוח  לחברה.  עצום  יתרון  מהווה  הדבר 
המשקיע ממון בלתי מבוטל אינו רוצה להיות 
שפן ניסיונות של חברה בעלת ניסיון מוגבל 
שעבודתם  מתקנים  בידיה  ושאין  בתחום 

מוכחת לאורך שנים”.
אריזה  שיטות  הנדסת  דויטש  חברת 
חברת  את  בישראל  המייצגת  בע”מ, 
פעולה  בשיתוף  פועלת   ,HYPERBARIC
עם שני מכוני מחקר אירופאים, מהמובילים 
בעולם בתחום המזון. מכונים אלו מעמידים 
הרב  ניסיונם  ואת  המתקדם  ציודם  את 
לרשות המעוניינים, כך שניתן לרכוש שעות 
במעבדה  ניסויים  ולבצע  ומחקר  מעבדה 

מהמשוכללות שקיימות בעולם.
 pilot plants-ב מצוידות  אלו  מעבדות 
בסדרי  ומחקרים  ניסויים  לבצע  שניתן  כך 
גודל ותפוקות המדמות מפעל קיים, ולא רק 

ניסויים בתנאי מעבדה ובסדרי גודל קטנים.
ניסויים אלו, במידה וידרשו, נועדו על מנת 
בטרם  עוד  הנושא  היתכנות  את  לבדוק 
אשר  כלשהי  “אופרטיבית”  החלטה  קבלת 

מחייבת את המפעלים להוצאות גדולות.
יש לציין שמספר מפעלים גדולים מהארץ 
בציודים  ראשוניים  ניסיונות  ערכו  כבר 
פיתוח  נמצאים כרגע בשלב של  והם  הללו 

אריזה

אריכות חיים דויטש מציגה: טכנולוגיה 

חדשה להארכת חיי מדף

עינב קטררו
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והיתכנות. 
מבקר   HYPERBARIC חברת  נציג 
מפעלים  עם  נפגש  בארץ,  אלו  בימים 

מובילים ופרס את משנתו בפניהם: 
הינו שיטה  גבוה  1. תהליך העיקור בלחץ 
באריזתם  )ארוזים  שונים  מזון  מוצרי  שבה 
מקורית(, מוכנסים לתנאי לחץ הידרוסטאטי 
משתנים.  זמן  פרק  למשך  מאד,  גבוהים 
בתנאי   BAR  6000 מעל  של  לחץ  הפעלת 
דקות  מספר  למשך  נמוכים  טמפרטורה 
צמחיים  חיידקים  פעולה”  מכלל  “מוציאה 
)בקטריה שמרים עובש( שנמצאים במוצרי 
הם  אלו  חיידקים  שגרתי.  באופן  המזון 

שגורמים לקלקול המזון ולטעמי הלוואי.
2. עיקור בלחץ גבוה פועל בעקרון לשינוי 
אנזימים  מנטרל  וכן  החיידק  תאי  מבנה 
פיזור  אחידות  המוצר.  “לקלקול”  החיוניים 
על  אחיד  חיטוי/עיקור  מאפשרת  הלחץ 
בהעלאת  צורך  ללא  המוצר,  כל  פני 
של  התוצאה  המוצר.  של  הטמפרטורה 
תהליך זה הינה רמה גבוהה של עיקור וזאת 
ובוויטמינים  במרקם  בטעם,  פגיעה  ללא 

שנמצאים בכל מוצר ומוצר.
למגוון  מתאימה  בלחץ  העיקור  שיטת   .3
בשר  מוצרי  כגון  מזון,  מוצרי  של  רחב 
מזון  חלב,  מוצרי  דגים,  ויבשים(,  )מבושלים 

הפירות,  מרבית  וכן  בישול  לפני 
הירקות ומיצים למיניהם, 

המכילים  מוצרים  כללי,  ובאופן 
אחוז גבוה של מים בתוכם. שיטה זו 

- HPP, יעילה מאד לגביהם.
הגדלת  של  המוסף  הערך   .4
את  להכחיש  ניתן  לא  האיכות: 
וה”בטיחות”  שהאיכות  העובדה 
מרכיבים  שני  הנם  המזון  מוצרי  של 
אופי  על  שמשפיעים  עיקריים 
של  יותר  “הדרשני”  הצריכה/בחירה 
הטיפול  שיטות  ימינו.  של  הלקוחות 
גורם  והשימור של מוצרי מזון שונים 
בטעמו  רצוי  לא  לשינוי  אחת  לא 
ריח,  איבוד  כגון  המזון,  של  ומרקמו 
בטריות  הפחתה  בקיצור  תזונתי.  וערך  צבע  טעם, 

ואיכות המזון בשלב הסופי שהצרכן מצפה לו.
5. תהליך העיקור בלחץ גבוה, או כפי שהוא נקרא 

-HPP, הינו תהליך ידידותי לסביבה 
ומציע  טכנולוגית  נבדק  אשר  ולתעשייה, 
של  הכנתם  בתהליך  יותר  טבעית  אלטרנטיבה 
זו  שיטה  המזון.  בתחום  ומגוונים  שונים  מוצרים 
מאריכה את אורך “חיי המדף” של מוצרי המזון ובו 

בזמן שומרת על הרכב ואיכות המוצר.
בתחום  בעיקר  רב  גיוון  בעלת  הינה  זו  טכנולוגיה 
מוצרי המזון והינה בעלת ערך מוסף גבוה במיוחד. 
טכנולוגיה זו מיועדת בעיקר לקבוצה ההולכת וגדלה 
בטיחות  מקסימום  שדורשת  ויצרנים  צרכנים  של 

ואיכות במוצרים שאותם הם קונים. 

לפרטים ומידע נוסף: דויטש הנדסת שיטות אריזה 
בע”מ 08-9322912

מכון האריזה עורך יום עיון 
בנושא שימוש בחומרים 

פלסטיים מתכלים
הישראלי  והעיצוב  האריזה  מכון 
מזמין  שיפלסט,  אקו  חברת  בשיתוף 
עיון  ליום  בענף  העוסקים  ציבור  את 
באמצעות  הסביבה  על  הגנה  בנושא 
מתכלים פלסטיים  בחומרים  שימוש 
OXO Bio-Degradable) D2W(, אשר 
אביב  בתל  התעשיינים  בבית  יתקיים 

בתאריך 05.03.12. 
מהו  בנושא:  הרצאות  כולל  היום  סדר 
אישור  על  בשורה   - האוקסו  תוסף 
 oxo-תקינה הבריטית לנושא  תוספי ה
(אלי עמיר(; נקודת המבט של סימפוני 
ומוצר  הסביבה  איכות  ירוק  פלסטיק 
טכני  מנהל  בוקסטון,  (דיוויד  ידידותי 
נקודת המבט  בכיר בחברת סימפוני(; 
(נועם  באוקסו  משתמש   – יצרן  של 
הופרט, מנכ”ל רשת או-פלסט(; נקודת 
(מאיר  קצה  לקוח\משתמש  של  מבט 
מגמות  כללית(;  בריאות  שירותי  לוי, 
ארד,  (חנן   2012 באריזה  עולמיות 
מכון אריזה-stage packaging ( ואיכות 
הסביבה -2012 היבטים ומגמות (אלי 

פיינגולד, מכון האריזה(. 

מיכלים
ארגזים

כפר טרומן, משק 33, טל. 03-9799428
www.plastic-box.co.il

חברת לוגיסטיפלסט בע"מ, הינה חברה המתמחה בפיתרונות 
אחסון ושינוע בתחומי התעשייה החקלאות והשוק המוסדי.

ומתאימה  מחפשת  גדול,  ועד  מקטן  לקוח  כל  מלווה  חברתנו 
פתרונות אחסון ושינוע בהתאמה אישית ומדוייקת לפי האפיון 

אותו מגדיר הלקוח.
חברתנו מייצגת מספר יצרנים בארץ ובעולם בתחומי האריזה 

האחסון והשינוע ומסוגלת לתת מגוון פתרונות ללקוחותיה.

עגלות

בן דוד פרסום והפקות בע”מ

להצעה מיוחדת 
התקשר כעת 
054-8834551


