
Utvikling av nye intelligente etiketter for 

kjølte og frosne produkter og fremme 

inflytelsen av smarte etikker på reduksjon 

av svinn, kvalitet og matsikkerhet i den 

europeiske forsyningskjeden



17 partnere fra 9 ulike land



• Delvis finansiert av EU og det 7. rammeprogram

• Prosjektet pågår i 42 måneder ( 1.august 2010 – 31.januar 2014)

• Webside: www.iq-freshlabel.eu



Bakgrunn for prosjektet
En stor del av kjølte og frosne produkter blir utsatt for 

temperaturer som avviker fra de anbefalte temperaturene.

Matavfall

• 40% av kastet mat kunne vært spist

• I Storbritannia kastes 6,7 mill tonn årlig av husholdninger

• � koster 10 milliarder pund

Miljøpåvikning

• 1 tonn avfall � 4,5 tonn CO₂ slippes ut i atmosfæren



• Kontinuerlig temperaturkontroll

• Introduksjon av TTI til kjøtt- og fiskeindustrien

• Forbedring av forbrukerens tillitt til produktkvaliteten





Markedets behov

• Kvalitet på mat

• Matsikkerhet

• Kvalitet på mat

• Matsikkerhet
Globale markedstrender

Forbruker forvirring 

angående holdbarhet og «holdbar til» datoer

Flere matskandaler

Viktigste faktorene som fører til redusert kvalitet 

på hygiene, ernæring og sensorikk på bedervelige 

produkter

• TID
• TEMPERATUR



Kjølekjede – behov for bedre styring

• En stor prosentandel av matbåren sykdom skyldes brudd på 

temperatur i kjølekjeden

• Matindustrien

• Forhandlere

• Myndigheter

• Forbrukere

Det svakeste leddet som påvirker 

sikkerheten og kvaliteten til kjølte 

produkter

=

Den faktiske kjølekjeden

Det svakeste leddet som påvirker 

sikkerheten og kvaliteten til kjølte 

produkter

=

Den faktiske kjølekjeden



Smarte etiketter for frosne produkter
Tid- og temperaturindikatorer (TTI)

Hva er en TTI?

Etikett som kumulativt indikerer tid-temperaturhistorien til 

produktet



Kjennetegn
• Selvklebende etiketter

• Lett å integrere i pakkeprosessen

• Enkel, lett å håndtere og måle

• Lang holdbarhet før aktivering

• Lagring: under normale omgivelser (romtemperatur)

• Lav pris pr enhet: under 3% av produktpris

• Reproduserbar, konsistent og fleksibel

• Irreversibel aktivering

• Indikerer den kumulative tid-temperaturhistorien til produktet 

fra produksjon til forbruker



Tid- og temperaturindikatorer

• TTI viser en visuell oppsummering av tid-temperaturhistorien til produktet

• Det forskes på flere typer TTIer for bruk på næringsmidler

Typer av 
TTIer

Typer av 
TTIer

DiffusjonsbasertDiffusjonsbasert

EnsymatiskEnsymatisk

MikrobiellMikrobiell PolymerbasertPolymerbasert

FotokjemiskFotokjemisk





OnVu™ TTI teknologi (Photochromic TTI)

• Teknologien er basert på egenskapene til organiske krystaller som endrer 

farge i forhold til den akkumulerte temperaturhistorien til produktet

• Krystaller danner basis for et pigment som brukes til å lage intelligent blekk



Aktivering av en OnVu™ TTI





Vitsab TTI teknologi (enzymatisk TTI)

Enzymatisk TTI er basert på en fargeforandring pga av fall i PH-

verdi som er et resultat av en kontrollert enzymatisk hydrolyse av 

et lipid substrat.

For denne typen TTI er konsentrasjonen av substratet den 

avgjørende faktoren



Aktivering av Vitsab TTI

• Indikatoren starter med to væskefylte poser som er 

varmeforseglet i plast

• Innholdet blandes ved å bryte forseglingen mellom de to posene 

• Når etiketten utsettes for påvirkning av tid og temperatur, 

forandres fargen på innholdet fra grønn til gul og til rød

Aktivert TTIAktivert TTI



Hvordan kan TTIen tilpasses det spesifikke produkt?

Ved å holbarhetsteste hvert enkelt produkt for å finne parameterne som 

bestemmer livstiden til produktet

• Luftfuktighet

• Behandling: kjølt, fryst, vakumert, MAP…

• Mikrobiologisk startpunkt

Responsen til TTIen under definerte lagringsbetingelser (temp, tid) og 

variabel aktiveringsgrad.

• Ulike landingstider for fotokromatisk TTI 

• Ulike konsentrasjoner for den enzymatiske TTI

Velg den best egnede TTIen med den beste aktiveringsparameteren







Å velge den rette TTI





Smart etikett for kjølte MAP pakkede produkter
Oksygensensor

Pakking i modifisert atmosfære (MAP)

• Atmosfæren i pakket produkt består av inertgass (N₂, CO₂) som 

holder oksygeninnholdet konstant på 0,5-10% eller ˂ 70%

lengre holdbarhet / farge / utseende på produkt



Hvorfor trenger vi O₂ sensor?

• Gir informasjon om gass sammensetningen over tid

God predikasjon for matsikkerhet

• Atmosfæren inne i pakken endres pga av gjennomtrengning, 

mulig lekkasje og biokjemisk konvertering fra mikrobiell 

aktivitet

En liten lekkasje i pakken

Rask nedbryting av produktet

Reduksjon i holdbarhet på 30%





Teknologiske prinsipp for Aluminiums TTI



Nedbrytningsprosess av AL-TTI over tid ved 2˚C







Fordeler
• Kontroll med kjølekjeden TTIer vil bidra til å kontrollere 

ferskheten og sikkerheten til produkter gjennom kritiske 

situasjoner som transport av produktet som kan føre til brudd 

på kjølekjeden.



• Produktforbedring Produsenter mente at TTI kunne styrke 

produktet og gi merverdi til forbrukeren. PRODUKTKVALITET

• Middel for markedsføring TTIer kan promoteres som en ekstra 

funksjon til produktet som kan sikre matsikkerheten

• Forbrukernes tillitt 

• Produktloyalitet

• Merkevareverdi

• Konkurranseevne

• Salgsvolum



Ulemper
• Forbrukerforvirring Holdbarhetsdato – TTI

Fargetolkning

• TTIens manglende evne til å registrere og lagre tid-

temperaturhistorien

• Hvem er ansvarlig?

• Hvordan behandler forbruker produktet etter kjøp

• Økning i produktkostnad 

• Forbrukere som plukker ut de «beste» produktene








