ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

Pod ciśnieniem
Nowoczesne trendy na rynku żywności i napojów
napędzają zapotrzebowanie na efektywne technologie
dozowania ciekłego azotu
Rob Cockerill

Czy kiedykolwiek wziąłeś butelkę lekko gazowanej wody lub soku

środowiska opakowaniem. To, co łączy oba te trendy, to lekka butel-

z automatu lub chłodziarki sklepowej? Być może po treningu zaspo-

ka lub pojemnik, który jest bardziej podatny na zgniecenie podczas

koiłeś swoje pragnienie i zapotrzebowanie na energię popularnym

transportu i przenoszenia.
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zwaniu w branży napojów, są opakowania pod ciśnieniem. W wyniku

jętniania opakowania. Systemy te zapewniają najbardziej precyzyjne

trendów konsumenckich, być może nawet określanych jako mega-

opakowań napojów niegazowanych, a także wypierają tlen, aby wydłu-

trendy społeczne, pojawiło się dwojakie wyzwanie: po pierwsze, na

żyć okres przydatności produktów do spożycia. Kropla ciekłego azotu

całym świecie nastąpiła prozdrowotna zmiana z gazowanych napojów

jest dozowana do przestrzeni nad zawartością pojemnika przed za-

bezalkoholowych na bardziej niegazowane i lekko gazowane soki

mknięciem lub uszczelnieniem, dodając wytrzymałości cienkościennym

i wody; po drugie, wysiłki zmierzające do zmniejszenia ilości plastiku

pojemnikom i zmniejszając zawartość tlenu w przestrzeni nad produk-

używanego w każdej butelce zaowocowały bardziej przyjaznym dla

tem, który w przeciwnym razie zdegradowałby wrażliwy produkt, taki
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Tabela. Porównanie systemów dozowania ciekłego azotu
Źródło: Vacuum Barrier Systems
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do swojej oferty kawę z dozowanym azotem. Jeśli chodzi o piwo, to
w browarnictwie rzemieślniczym
rozwijają się również piwa w stylu
level
conrol

nitro. Podobnie jak
w przypadku kawy w puszce, tlen w przestrzeni
Accuracy
in dose
weight

nad powierzchnią piwa może zepsuć smak i aromat dobrze przygo-

towanego piwa. Dozowanie ciekłego azotu może to złagodzić poprzez
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Inne zastosowania w branży żywności i napojów

zmniejszenie zawartości tlenu nad produktem – a także zapewnić ten

Ten sam sprzęt, który jest używany do podnoszenia ciśnienia

sam gładki i kremowy efekt podczas nalewania. Chociaż obserwato-

w opakowaniu, może być również używany do zobojętniania pako-

rzy mogą wyraźnie wskazywać, że rozpuszczony tlen jest ściśle mo-

wanej żywności i azotowania piwa lub kawy, z widgetem lub bez

nitorowany i kontrolowany przez cały proces warzenia, VBS zauważa,

niego. Systemy NITRODOSE® są używane do zobojętniania pako-

że pobieranie tlenu może nastąpić podczas napełniania i dlatego

wanej żywności, co zmniejsza wchłanianie tlenu przez produkt w celu

istnieje zapotrzebowanie na skuteczne systemy NITRODOSE®.

►

wydłużenia jego okresu przydatności do spożycia i pozwala zachować smak, kolor i świeżość produktu, np. w przemyśle winiarskim.
Biorąc za przykład słoik orzeszków ziemnych, który można znaleźć
w hotelowym minibarze, odmierzone ilości ciekłego azotu usuwają
powietrze ze słoików i minimalizują psucie się orzeszków.
Tymczasem azotowanie piwa lub gotowych do spożycia produktów kawowych daje po nalaniu gładki, kremowy produkt z atrakcyjnym
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