
Bederf van vierdegammagroenten kan optreden
door zowel de eigen fysiologische activiteit van de
groenten als door microbiële groei. Dit uit zich in

verandering van sensorische en microbiologische eigen-
schappen (figuur 1).

De microbiologische kwaliteit kan aan de hand van spe-
cificaties worden beoordeeld. Hoewel deze microbiologi-
sche specificaties niet zijn opgenomen in de wet, zijn
voor kant-en-klare groenten verschillende normen gepu-
bliceerd. In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van
microbiologische specificaties die in verschillende Euro-
pese landen worden gehanteerd.

De sensorische kwaliteit is te beoordelen via objectieve
methoden zoals textuurmeting, aromabepaling en kleur-

meting. Deze metingen geven echter dikwijls te weinig
informatie over de sensorische kwaliteit zoals die door de
consument wordt ervaren. Een subjectieve kwaliteitsbe-
oordeling met behulp van een sensorisch panel kan infor-
matie geven over aspecten als smaakafwijkingen, sappig-
heid, aroma en geur [6]. In dit onderzoek is gekozen voor
een subjectieve beoordeling met een vast, getraind panel
waarbij smaak, textuur, sappigheid, geur, uiterlijk, vers-
heid van de stalen werd beoordeeld.

Om als producent of overheid een beslissing te nemen
over de kwaliteit van vierdegammagroenten kan schema 1
worden gebruikt. Omdat er geen wetgeving is, kan een
monster niet uitsluitend op basis van de microbiologische
kwaliteit worden afgekeurd. Dus indien de microbiologi-
sche specificaties niet te sterk worden overschreden (dit wil
zeggen < 1 log kve/g en het geen pathogenen betreft) kan
een monster nog worden aanvaard indien de sensorische
kwaliteit aanvaardbaar is.

De sensorische kwaliteit zal de beperkende factor zijn bij
aankoop en consumptie door de consument. Zodoende is
een monster onaanvaardbaar als de sensorische kwaliteit
afwijkt, ook als de microbiologische kwaliteit voldoende is.

In dit onderzoek zijn verschillende types vierdegamma-
groenten (bladgroenten, koolsoorten en suikerrijke
groenten zoals wortelen en paprika), verschillende ver-
pakkingstypes (evenwichtsgemodificeerde atmosfeer,
lucht, hogezuurstofatmosfeer) en verschillende bewaar-
temperaturen (2, 4, 7, 10, 12 tot 15°C) bekeken. Daarnaast
is een distributieketen gesimuleerd waarbij telkens de
houdbaarheid op basis van microbiologische en sensori-
sche kwaliteit en microbiële veiligheid.

EMAP
Een systematische methode voor het ontwerpen van even-
wichtsgemodificeerde atmosfeerverpakkingen (EMAP) (1-
5% O2, 3-10% CO2, rest N2) voor vierdegammagroenten
werd ontwikkeld en gevalideerd voor verschillende soor-
ten minimaal behandelde groenten. Dit betrof onder meer
schoongemaakte spruiten, gesneden bladspinazie, witlof
en ijsbergsla, geraspte wortelen en een mix van rode,
groene en gele paprikablokjes. In een eerste fase werd de
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Vierdegammagroenten, ook wel aangeduid als kant-en-klare groenten,

zijn verse, gesneden, gewassen en verpakte groenten die zijn te vinden

in het koelvak van de supermarkt. De producten zijn door het

gebruiksgemak populair, maar de houdbaarheid is beperkt. De kwaliteit

van deze producten wordt bepaald door hun sensorische en

microbiologische eigenschappen. In dit artikel is gekeken naar de

invloed van verpakking en bewaartemperatuur op de kwaliteit en

veiligheid van vierdegammagroenten. Een bewaartemperatuur van 4°C

in combinatie met goede verpakkingstechnieken zorgen voor een

optimale productkwaliteit.

Kwaliteit vierdegammagroenten 

Liesbeth Jacxsens,
Frank Devlieghere en
Johan Debevere*

MICROBIOLOGIE

Samenvatting
Vierdegammagroenten vormen een populaire productgroep,

maar de houdbaarheid is relatief kort. In dit onderzoek zijn

conserveringstechnieken getest. Microbiologische en sensori-

sche kwaliteit werden geanalyseerd voor een objectieve

beoordeling van de houdbaarheid. De microbiële veiligheid

is geëvalueerd door challenge-testen met Listeria monocyto-

genes en Aeromonas caviae. 

Summary
Fresh-cut vegetables are very popular but their shelf-life is

limited. A Ph.D. study at the University of Ghent (Belgium)

focused on possibilities to prolong their shelf-life and quali-

ty. Different aspects of microbial and sensorial quality were

analysed in order to evaluate the shelf-life period. Microbial

safety was also evaluated during the obtained shelf-life

period by the application of challenge tests with Listeria

monocytogenes and Aeromonas caviae.

In het koelvak van de supermarkt is een variëteit aan kant-en-

klare groenten te vinden. 

Simulatie toont aan dat alleen 

een korte distributieketen de sensorische en microbiële

kwaliteit kan garanderen



verdient aandacht
respiratiesnelheid berekend op basis
van twee wiskundige methoden [7,
8], gebaseerd op gasuitwisselingsme-
tingen. Deze werden uitgevoerd onder
dezelfde condities (temperatuur, rela-
tieve vochtigheid en gassamenstel-
ling) als in de verpakkingen was
gecreëerd.

Als de respiratiesnelheid, het gewicht
van de te verpakken groente en de ver-
pakkingsafmetingen bekend zijn, kan
op basis van evenwichtsvergelijkingen
de vereiste permeabiliteit voor O2 en
CO2 van de verpakkingsfolie worden
gedefinieerd voor elk type groente.
Nieuwe verpakkingsfolies met een
hoge permeabiliteit voor O2 en CO2
werden uitgetest in deze experimenten. 

De houdbaarheid van de groenten in
EMAP werd bepaald en vergeleken
met de houdbaarheid in luchtcondi-
ties. Hiertoe zijn bewaarexperimenten
uitgevoerd met verschillende mini-
maal behandelde groenten, verpakt in
EMAP en verpakt in macrogeperfo-
reerde hogebarrièrefolie met lucht-
condities, beiden bewaard bij 7°C. De
houdbaarheid van de groenten in de
twee types folie werd bepaald door
het meten van de microbiologische en
de sensorische kwaliteit. Een houd-
baarheid van productiedag plus vier
tot vijf dagen (voor zachte, kwetsbare
groenten als zachte slasoorten en
paprikablokjes) tot een houdbaarheid
van productiedag plus zes tot zeven
dagen (voor hardere groentesoorten
als wortelen, harde slasoorten en kooltypes) kan bereikt
worden bij de bewaring bij 7°C in EMAP. 

De houdbaarheid van de groenten bewaard in EMAP was
minimaal 40% langer vergeleken met de groenten
bewaard in lucht. Het houdbaarheidsverlengend effect
van EMAP was duidelijker bij de sensorische kwaliteit dan
bij de microbiële kwaliteit. De toegepaste gewijzigde
atmosfeer in EMAP bevat immers te weinig CO2 om een
onmiddellijk antimicrobieel effect te veroorzaken en heeft

meer effect op het afremmen van het fysiologische bederf
van de verpakte groenten [9, 10].

Bewaartemperatuur
De temperatuur blijkt een cruciale factor voor het garan-
deren van de houdbaarheid van deze producten. De tem-
peratuur heeft invloed op de microbiële groei, maar ook
op de fysiologische activiteit van het plantenweefsel. Bij
hogere bewaartemperaturen neemt de respiratiesnelheid

11vmt • 17 januari 2003 • nr 1/2

Tabel 1   Overzicht van de verschillende microbiologische specificaties die voor vierdegammagroenten worden gehan-

teerd

Land, bron Micro-organismen n* c* limiet M*

kve/g m*

Frankrijk [1] Totaal kiemgetal op productiedag van:
– Salades, gesneden groenten 5 2 5 x 105 5 x 106

– Peterselie, kruiden, waterkers 5 2 5 x 106 5 x 107

Totaal kiemgetal op THT-datum van salades 5 2 – 5 x 107

Coliformen (bepaald bij 44,5°C) 5 2 10 103

Duitsland [2] Totaal kiemgetal op productiedag 5 x 106

Totaal kiemgetal bij retail 5 x 107

E. coli 5 x 106 102

Nederland [3] Melkzuurbacteriën op productiedag 103 104

Melkzuurbacteriën op THT-datum 104 106

Kiemgroenten:

E. coli 103

Fecale enterococcen 103 104

UK [4] Te wassen of te koken groenten:
Totaal kiemgetal, coliformen/ Geen specificaties, 

Enterobacteriaceae wel visuele inspectie

Kant-en-klare groenten: rauw te eten
E. coli 102 103

België [5] Totaal psychrotroof kiemgetal 106 - 107** 108***

Melkzuurbacteriën 103 - 104** 107****

Thermotolerante coliformen 102 - 103** 103***

Gisten 103 - 104** 105***

Schimmels 103 - 104** 104***

* n aantal monsters dat moet worden genomen 

c maximum aantal toegelaten monsters met een waarde tussen m en M

m maximum aantal micro-organismen dat aanvaardbaar is onder GMP-condities

M maximum aantal micro-organismen. Wanneer deze waarde is overschreden, is het monster niet meer aanvaardbaar

** doel en tolerantielimiet op de productiedag 

*** aanvaardbare limiet op de THT-datum

**** aanvaardbare limiet op de THT-datum én als het aantal melkzuurbacteriën > 107 kve/g mag het monster alleen worden verworpen

indien de sensorische kwaliteit niet meer voldoet

Fig. 1   De kwaliteit van

vierdegammagroenten

wordt bepaald door een

combinatie van

microbiologische en

sensorische parameters .

Kwaliteit IVde gamma groenten

Sensorische kwaliteit

Visuele kwaliteit
– Uitzicht
– Kleur
– Glans
– . . .

Organoleptische kwaliteit
– Smaak/aroma
– Geur
– Textuur (mondgevoel)
– . . .

Microbiologische kwaliteit
– Totaal psychrotroof kiemgetal
– Melkzuuracteriën
– Gisten
– Schimmels
– thermotolerante-coliformen (als hygiëne-indicator)



en de enzymatische bruinverkleuring toe. Daarnaast heeft
de bewaartemperatuur invloed op de permeabiliteit van de
verpakkingsfolie: de doorlaatbaarheid voor O2 en CO2
neemt exponentieel toe bij stijgende temperatuur.

Het wiskundige model uit de eerste fase werd uitgebreid
voor de temperatuur en beschrijft de invloed van de soort
groente, het gewicht, de bewaartemperatuur, de O2- en
CO2-afhankelijkheid van de respiratiesnelheid, het type
verpakkingsfolie, de verpakkingsafmetingen en de tempe-
ratuursafhankelijkheid van de filmpermeabiliteit voor O2
op de inwendige zuurstofconcentratie in de EMAP die
werd ontworpen om 3% O2 bij 7°C te realiseren. Het geïn-
tegreerde wiskundige model werd gevalideerd aan de hand
van tien verschillende minimaal behandelde groenten. De
gemeten zuurstofconcentratie in de verpakkingen werd
vergeleken met de voorspelde zuurstofconcentratie bij zes
bewaartemperaturen tussen 2 en 15°C. De gebruikte ver-
pakkingsfolies konden de temperatuurafhankelijke stij-
ging in respiratiesnelheid compenseren tussen 2 en 10°C.

Optimaal
De veranderingen in de sensorische kwaliteit en de groei
van pathogene en bederfveroorzakende micro-organis-

men op drie soorten minimaal behandelde verpakte
groenten (gemengde sla, komkommerschijfjes en een mix
van rode, groene en gele paprikablokjes) werden gevolgd
als functie van de bewaartemperatuur. De sensorische
kwaliteit was sneller beperkend voor de houdbaarheid van
de gemengde sla en de komkommerschijfjes dan de
microbiële groei. Verpakte komkommerschijfjes konden
bij 2, 4, 7 en 10°C respectievelijk 4, 7, 5 en 4 dagen wor-
den bewaard, verpakte gemengde sla respectievelijk 9, 7,
5 en 3 dagen. Voor de paprikablokjes werd de houdbaar-
heid beperkt door een snelle microbiële groei vanwege
een hogere initiële besmetting en meer snel metaboliseer-
bare suikers dan in de andere twee groentesoorten.

De optimale bewaartemperatuur van vierdegammagroen-
ten is bepaald op 4°C. Een lagere bewaartemperatuur
resulteert voor kant-en-klare groenten als komkommer-
schijfjes en paprikablokjes in een verslapt en waterig pro-
duct door koudeverwonding van het plantenweefsel [11].

Distributieketen
Omdat de bewaartemperatuur in een distributieketen van
verse producten nooit constant is, werd de invloed van
temperatuurfluctuaties nagegaan op de microbiële en de
sensorische kwaliteit van gemengde sla, komkommer-
schijfjes en paprikablokjes in EMAP in een gesimuleerde
distributieketen (figuur 2). De inwendige zuurstofconcen-
traties in de verpakkingen voor de verschillende stappen
in de distributieketen werden voorspeld aan de hand van
het geïntegreerde wiskundig model. Door het gebruik van
hoogpermeabele verpakkingsfolies voor O2 en CO2 bleef
de zuurstofconcentratie in de verpakkingen aëroob
(boven de 2%, de minimale O2-concentratie voor de
meeste groenten) bij bewaring van de verpakkingen in de
distributieketen.

Bederfveroorzakende micro-organismen groeiden snel,
waarbij gisten het snelst de vooraf gestelde limiet bereik-
ten. Het uiterlijk was bij sensorische eigenschappen de
beperkende factor. Alleen bij de paprikablokjes was dit
niet het geval. Daar veroorzaakte snelle groei van melk-
zuurbacteriën een zure smaak. De houdbaarheid van de
komkommerschijfjes werd bepaald door de sensorische
eigenschappen. Voor de gemengde sla en de paprikablok-
jes was de houdbaarheid op basis van zowel de sensori-
sche als de microbiële eigenschappen op dezelfde dag
verlopen.

Simulatie van een distributieketen van producent tot con-
sument toont aan dat alleen een korte
distributieketen de sensorische en
microbiële kwaliteit kan garanderen.
De consument heeft de verantwoorde-
lijkheid om de verpakte groenten zo
snel mogelijk na aankoop in de koeling
te plaatsen bij 4 tot 7°C [12] en zo snel
mogelijk te consumeren.

Sensorische kwaliteit
Gezocht werd naar een relatie tussen
microbiële groei, de corresponderende
productie van niet-vluchtige compo-
nenten en daaraan gerelateerde afwij-
kingen van de sensorische kwaliteit. 
Gemengde sla en witlof, beide blad-
groenten die van nature lage suiker-
concentraties bevatten, vertoonden
een bederfpatroon dat werd gedomi-
neerd door Gramnegatieve bacteriën.
Deze bacteriën produceerden lage
hoeveelheden aan niet-vluchtige
bestanddelen. Afwijkingen in de sen-
sorische kwaliteit waren hoofdzake-
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Fysiologisch en microbieel bederf
Verschillend van andere groepen verse levensmiddelen, zoals vlees of vis, bestaan vierde-

gammagroenten uit levende weefsels en kennen de verse groenten een metabolische en

een fysiologische activiteit. De ademhaling regelt verschillende metabolische activiteiten

noodzakelijk voor het onderhoud van het levende weefsel. Door de ademhaling raken

reservestoffen uitgeput en verslapt het plantenweefsel. Naast de ademhaling zijn ook

andere fysiologische processen verantwoordelijk voor een kwaliteitsachteruitgang: trans-

piratie leidt tot een daling in gewicht en een verlies van de typische turgordruk van plan-

tencellen. Bij het snijden van groenten komen enzymen (polyfenoloxidasen) in contact

met substraat (fenolische componenten) en zuurstof. De typische roodbruine enzymati-

sche bruinkleuring ontstaat door vorming van melanines.

Naast het fysiologische bederf treedt ook microbieel bederf op. Gesneden groenten

vormen van nature een ideale voedingsbodem voor groei van micro-organismen door de

natuurlijke besmetting met mesofiele micro-organismen, de licht zure tot neutrale pH en

de snijvlakken waar celsap vrijkomt. Microbieel bederf leidt bij bladgroenten zoals sla en

spinazie tot een afwijkende visuele kwaliteit door het ontstaan van een zachte rotting.

De verantwoordelijke micro-organismen zijn pectolytische Gramnegatieve bacteriën zoals

Pseudomonas spp. en Erwinia spp. Suikerrijke groenten als wortel en knolselderij geven

aanleiding tot groei van melkzuurbacteriën en gisten. Hierbij ontstaan een afwijkende

geur en smaak door de productie van onder andere zuren.
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lijk visueel waar te nemen. Het betreft afwijkingen zoals
verkleuring van de snijvlakken door enzymatische bruin-
verkleuring.

Paprikablokjes en geraspte knolselderij vertoonden een
snelle groei van bederfveroorzakende micro-organismen,
gedomineerd door melkzuurbacteriën en gisten. Dit
resulteerde in waarneembare concentraties melkzuur,
azijnzuur en propionzuur bij paprikablokjes. De produc-
tie van deze niet-vluchtige bestanddelen leidde tot het
afkeuren van deze groenten door het getrainde sensori-
sche panel op basis van afwijkende organoleptische
eigenschappen (ontwikkeling van een zure geur en
smaak). De toegepaste microbiologische specificaties [5]
voor de belangrijkste bederfveroorzakende groepen
micro-organismen kwamen goed overeen met waarneem-
bare afwijkingen in de sensorische kwaliteit en meetbare
concentraties geproduceerde niet-vluchtige bestanddelen.
Dit was zeker het geval bij groenten waar melkzuurbacte-
riën en gisten bederf veroorzaken. Voor groenten die rijk
zijn aan suiker, zoals wortelen, knolselderij, paprikablok-
jes en een mix van verschillende soorten niet-bladgroen-
ten, kan de versheid snel worden bepaald aan de hand van
een chemische analyse van de geproduceerde niet-vluchti-
ge componenten [13].

Microbiële veiligheid
Een belangrijk doel van het onderzoek was het kwantifi-
ceren van de microbiële veiligheid van vierdegamma-
groenten tijdens de vastgestelde houdbaarheidstermijn op
basis van zowel de microbiologische als de sensorische
kwaliteit. Relevante pathogene micro-organismen voor
vierdegammagroenten zijn onder andere Listeria monocyto-
genes en Aeromonas caviae. In een challenge-test werden vier
soorten minimaal behandelde groenten (spruiten, worte-
len, ijsbergsla en witlof ) geïnoculeerd met een cocktail
van deze psychrotrofe pathogenen voor verpakking in
EMAP of in luchtcondities.

De groei van de pathogenen bij 7°C werd meer beïnvloed
door het type groente dan door het type atmosfeer. Geen
groei werd gevonden op de spruiten. In wortelen zijn ver-
schillende antilisteriale componenten aangetoond, die de
uitgroei van L. monocytogenes verhinderen. Aeromonas spp.
had een grotere groeisnelheid in vergelijking met L. mono-
cytogenes op gesneden witlof en ijsbergsla, bewaard bij 7°C.

Opnieuw bleek een verlaagde bewaartemperatuur een
cruciale factor om microbiële veiligheid te garanderen
tijdens de houdbaarheidstermijn van de groenten. De
consument speelt hierbij een belangrijke rol: hij moet
aangekochte verpakkingen zo snel mogelijk bewaren bij
een temperatuur beneden 7°C. De pH van de groente, de
initiële microbiële belasting en de bewaartemperatuur
hadden een duidelijk effect op de groei van L. monocyto-
genes en Aeromonas caviae. Komkommerschijfjes bewaard
bij 7 en 10°C vertoonden meer dan twee log eenheden
groei van L. monocytogenes tijdens de houdbaarheidspe-
riode. Bij dezelfde temperaturen werd op gemengde sla
een beperktere maar significante groei van beide patho-
genen teruggevonden. Bij bewaartemperaturen tot 4°C
werd geen groei vastgesteld op gemengde sla, maar wel
een beperkte groei op komkommerschijfjes. Op paprika-
blokjes werd een afname in het aantal L. monocytogenes
en een overleving van A. caviae vastgesteld bij alle tempe-
raturen.

Realistische en haalbare specificaties, gebaseerd op
challenge-testen met L. monocytogenes en A. caviae, op de
productiedag moeten de microbiële veiligheid van het ver-
pakte product kunnen garanderen tijdens de houdbaar-
heidstermijn. Dit is in het bijzonder het geval indien iets
hogere bewaartemperaturen (7 en 10°C) worden getoler-
eerd. Om de kwaliteit en de veiligheid van de vierdegam-

magroenten verpakt in een optimale evenwichtsgemodifi-
ceerde atmosfeer te kunnen garanderen, is een bewaar-
temperatuur van 4°C ideaal [9, 12]. 

Grondstof
Voor een goede kwaliteit van vierdegammagroenten is
behalve de verpakking en de temperatuur ook de kwaliteit
van de grondstoffen essentieel. De verwerking van de grond-
stoffen dient plaats te vinden volgens strikte GMP- en
HACCP-principes om besmetting met micro-organismen te
voorkomen. Een lage product- en omgevingstemperatuur is
vereist om uitgroei van micro-organismen te beperken en
fysiologisch bederf af te remmen. Verder moeten de groen-
ten zorgvuldig worden gewassen met water van goede kwali-
teit. Hierbij kunnen milde additieven worden gebruikt. Wet-

geving hieromtrent laat een zeer beperkt aantal additieven
toe. Aanbevolen wordt om zachte en qua tijd en snelheid
aangepaste centrifugetechnieken in te zetten om mechani-
sche schade te verhinderen. Het toepassen van snij- en pel-
technieken met geslepen messen en een op de betreffende
groente afgestemde frequentie draagt eveneens bij aan het
minimaliseren van beschadigingen aan het plantenweefsel.

Conclusie
De optimale bewaartemperatuur voor vierdegammagroen-
ten is 4°C. Bij deze temperatuur is zowel de fysiologische
activiteit als de groei van bederfveroorzakende en patho-
gene micro-organismen minimaal [14]. Aangepast ver-
pakkingsmateriaal (gassamenstelling, verpakkingsmetho-
de) en een geschikte bewaartemperatuur gedurende de
distributie en transport hebben eveneens een belangrijke
invloed op de kwaliteit.

De microbiële veiligheid binnen de vastgestelde houd-
baarheidstermijn kan worden bepaald via challenge-stu-
dies uitgevoerd met relevante pathogenen. Voor vierde-
gammagroenten is dit voornamelijk Listeria monocytogenes
[15]. De veiligheidsbeoordeling van vierdegammaproduc-
ten moet per productgroep gebeuren door de producent
binnen de gestelde houdbaarheidstermijn omdat de
mogelijke uitgroei, overleving of afsterving van pathoge-
nen sterk afhankelijk is van het soort vierdegammapro-
duct. ■
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Schema 1   Beslissings-

matrix voor de kwaliteit

van vierdegamma-

groenten.

Voor groenten rijk aan suiker kan de versheid snel

worden bepaald aan de hand van een chemische analyse

van geproduceerde niet-vluchtige componenten
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Microbiologische
kwaliteit

*) dat wil zeggen < 1 log kve/g boven 
criterium en het geen pathogenen betreft

Sensorische
kwaliteit

OK Niet OK

OK Staal aanvaardbaar

Staal aanvaardbaar
(indien de micro-

biologische criteria
niet te sterk over-
schreden zijn *)

Niet OK
Staal onaanvaardbaar

(fysiologisch bederf Staal onaanvaardbaar


