Intelligente etiketter
reduserer matavfall
Det Europeiske forskningsprosjektet IQ-Freshlabel undersøker muligheten for å ta i bruk intelligente
etiketter som overvåker temperatursvingninger til frosne matvarer, og oksygeninnholdet i matvarer
pakket i modifisert atmosfære (MAP). Målet er å redusere matavfall.
Å kontrollere påvirkningsfaktorer på mat
etter produksjon er et viktig element i
næringsmiddelkjeden. Feil håndtering av
produktet under transport, lagring og i
privat husholdning fører til kvalitetsfeil
og øker risiko for mikrobiell vekst, som
etterfølges av svinn og sløsing av spiselig mat. Merking har vært mye brukt for å
formidle informasjon til forbruker, f.eks.
produktsammensetning, ernæringsmessige
egenskaper, mål og vekt. Intelligente etiketter vil gi informasjon om kvaliteten av den
pakkede maten og advarsel ved eventuell
forringelse av matproduktet.

Overvåking av frosne produkter
Forskerne i prosjektet utvikler Tid- og
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Temperatur Indikatorer (TTIer) for å overvåke temperatursvingninger og påfølgende
tap av kvalitet på frosne matvarer. TTIene
festes på overflaten av et enkelt produkt
eller på en palle, og viser den totale tid- og
temperaturhistorien til produktet gjennom
hele distribusjonskjeden. Fra produksjon
til de er utstilt i dagligvarebutikken og frem
til lagring hjemme. Tid- og temperaturhistorien er visualisert som en irreversibel
fargeendring eller fargeforflytting som gir
indirekte informasjon på produktets kvalitet. De selvklebende TTIene kan enkelt
integreres i emballasje- /pakkeprosessen og
har en lav kostnad pr enhet. Definisjonen
av kvalitetsindeksene for frosne fiskeprodukter og respektive lagringsstudier er

Photochromic TTI (Freshpoint)

utført for å matche den funksjonalitet som
finnes i TTIens ytelse. Alle fysiske målinger
av TTIer, så vel som dataene på mikrobiologiske, kjemiske og fysisk-kjemiske egenskaper av matvarer er tatt med i TTIens
respons. Det er mulig å tilpasse responsen
i TTI til bestemte næringsmidler ved å
variere aktiveringstiden (Freshpoint) eller
enzym/substrat-konsentrasjonen i posene
(Vitsab).
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Enzymatic TTI (Vitsab International)

Overvåking av kjølte
MAP-pakkede produkter
Forskerne jobber også med å utvikle en
oksygensensor for å overvåke modifiseringen av gass-sammensetningen i kjølte
MAP-pakkede produkter for å forbedre
matsikkerheten. Sensoren er basert på en
molekylær struktur med to områder: et
oksidasjonsområde og et selvlysende område. Det selvlysende området aktiveres ved at
det på samme tidspunkt er oksygen og UVlys tilstede. Under disse betingelsene endres
molekylene til å bli selvlysende. Endringen
kan oppdages med optiske metoder eller
– enda enklere – med det blotte øye. Vanlig lys er for svakt (sammenlignet med UV
dioder) for å aktivere sensoren.
Parallelt testes også en ny TTI som er
lesbar for maskin og øye. Denne TTIen
er laget med aluminiumsfolie som reagerer med tid og temperatur og brytes ned.
TTIen består av to komponenter; et aluminiumslag og et spesielt lim. Ved å forandre
konsentrasjonen av limet eller størrelsen
på aluminiumslaget kan TTIen tilpasses
ulike produkter. TTIene gir informasjon
om temperaturhistorien og gass-sammensetningen, som til sammen gir en god indikasjon av mattrygghet.

ble utført for å evaluere aksept for TTI, ikke
bare i kalde europeiske land som Tyskland
og Finland, men også i varme europeiske
land som Hellas og Sør-Frankrike. Det ble
også utført kvantitative forbrukerstudier
med 1000 forbrukere i Finland, 600 i Tyskland, 300 i Hellas og 600 i Frankrike.
Et viktig resultat av undersøkelsen er
at matprodusentene og detaljister er svært
opptatt av spørsmålet om ansvar ved å
benytte TTI på produktene. Av forbrukerundersøkelsen lærte man blant annet at
dagens TTI ikke fullt ut møter forbrukerens forventninger i forhold til design og
anventhet. Hovedårsakene til dette var at
fargen gradvis endres fra f.eks. grønn via
gul til rød, eller lys blå til mørk blå, noe
som skapte problemer med å tolke TTImeldingen. En annen bekymring blant
forbrukere var TTIer som ikke er fullt integrert i emballasjen, for eksempel når etiketten er klistret på emballasjen. Dette gjorde
forbrukere bekymret for at TTIen kunne

manipuleres. Undersøkelsen konkluderte
med at det er behov for kommersielle
kampanjer og utdanning av forbrukerne
om hvordan TTI skal tolkes og brukes.
Den økonomiske innvirkning ved å
innføre TTI på produktene ble definert
med spesielt hensyn til en bærekraftig
matproduksjon: et fleksibelt excel verktøy
ble utviklet for å beregne kostnadene og
fordelene ved innføring av TTIer i ulike
deler av verdikjeden.
Kvaliteten og sikkerheten av mat i de
europeiske verdikjeder kan forbedres ved
bruk av intelligente etiketter som fører
til reduksjon av matavfall på alle nivåer i
næringskjeden. Prosjektgruppen mener
at både næringsmiddelprodusenter og
forbrukere kan oppnå fordeler ved bruk
av TTI på matvarer. De kan bidra til bedre
kontroll med kjølekjeden. Det vil si at
TTIer vil bidra til å kontrollere ferskheten og
sikkerheten til produkter gjennom kritiske
situasjoner, som for eksempel transport
av produktet hvor det kan oppstå temperatursvingninger. Intervjuede produsenter
mente at TTI kunne styrke produktet og
gi en merverdi til forbrukeren. Produkter
med TTI kan også øke forbrukerens tillit til
produktet som igjen kan føre til produktlojalitet, økt merkevareverdi, bedre konkurranseevne og økt salgsvolum. TTIer kan
brukes på alle typer matvarer og brukes i
dag av for eksempel flymatprodusenter og
i legemiddelindustrien.
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Implementeringen av nye smarte etiketter er fremmet gjennom å undersøke forventninger hos forbrukere, forhandlere og
industrien. Parallelt med fremdriften på det
teknologiske, ble sosialøkonomiske data
generert på europeisk nivå. Dybdeintervjuer
av interessenter gjennom de ulike identifiserte målgrupper (forhandlere, produsenter)
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IQ-FRESHLABEL er et forskningsprosjekt, delvis finansiert av EU-kommisjonen i det 7. rammeprogram.
Prosjektet går over 42 måneder (1. august 2010 til 31. januar 2014) og involverer 17 partnere fra ni forskjellige land.
www.iq-freshlabel.eu
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