Efficiency en innovatie

Invloed van invriessnelheid en temperatuur op productkwaliteit

Invriezen en ontdooien
Economisch rendabel invriezen met hoge productkwaliteit
is nog steeds moeilijk te realiseren. Sneller en lager lijkt vele
voordelen te bieden voor zowel
houdbaarheid als de neveneffecten van het vriezen. Door de
herintroductie van CO2 komen
de mogelijkheden om sneller
en lager te vriezen binnen bereik.
Het gebruik van koude voor de conservering van voedingsmiddelen is een economisch aantrekkelijke optie, getuige de
aanhoudende groei in de West-Europese
markt van gevroren producten. In de
periode 1997-2002 bedroeg de gemiddelde jaarlijkse groei zo’n 5% om uit te komen op een omzet van ¤ 60 miljard [1].
Opmerkelijk hierin is de bovengemiddelde groei voor producten als fruit (+15%)

en kant-en-klaarmaaltijden (+7%). Kwaliteit wordt hierbij steeds belangrijker en
de vergelijking met vers wordt veelvuldig
gehanteerd. Economisch rendabel invriezen, met een hoge productkwaliteit (vergelijkbaar met vers) als resultaat, is echter nog steeds moeilijk te realiseren. Het
verlies van vorm (vruchten), productvocht (vlees) en textuur (groente) tengevolge van het vriezen zijn bekende verschijnselen. De achteruitgang van kwaliteit wordt veelal veroorzaakt door twee
fysische processen die inherent zijn aan
vriezen als conserveringstechniek: vorming en groei van ijskristallen en vochttransport in het product.
IJskristallen
Water in een product bevriest, afhankelijk van compositie en concentratie, bij
een temperatuur net onder het vriespunt
van puur water. Bij aanwezigheid van celmateriaal zullen ijskristallen eerst buiten
de cellen (extracellulair) en na verloop
van tijd binnen de cellen (intracellulair)
worden gevormd. Omdat ijs dat onder
deze condities wordt gevormd een kleinere dichtheid heeft dan water neemt het
een groter volume in.
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Fig. 1 Schematische weergave celdehydratatie als functie van de vriessnelheid.
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Afhankelijk van de flexibiliteit van het celmateriaal kan dit leiden tot beschadiging
van celwanden in het product. Dit draagt
bij tot een afname in de stevigheid van
het product (textuur) en het verlies van
celvocht tot uiting komende in de zogenaamde drip na ontdooien.
Vochttransport
Het interne vochttransport, in deze context minder vaak genoemd maar minstens zo belangrijk, is een direct gevolg
van de ijsvorming. Deze ijsvorming zal,
zoals gezegd, in eerste instantie extracellulair plaatsvinden. Het productvocht bevat in de regel mineralen, zouten en suikers die niet opgenomen worden in de
kristalstructuur van het ijs. Hierdoor
neemt bij bevriezen de concentratie van
deze componenten in het overgebleven
water toe. Deze wordt hoger dan in de
cel, wat resulteert in een osmotisch drukverschil over de celwand. Dit leidt tot
vochttransport naar de extracellulaire
ruimte (celdehydratatie) of in extreme
gevallen tot directe celschade (figuur 1)
[2]. Na ontdooien zal, afhankelijk van de
ontdooisnelheid, dit vocht niet de gelegenheid krijgen terug te keren in de cellen en als drip het product verlaten.
Invloed van de invriessnelheid
De mate waarin deze processen optreden
en de invloed daarvan op de integriteit
van het product zijn sterk gerelateerd aan
de snelheid van het invriezen [3, 4]. Zoals
bekend zullen door sneller te vriezen
kleinere kristallen worden gevormd [5,
6], maar ook de mate van intern vochttransport wordt hierdoor positief beïnvloed. Wanneer een vriesfront zich snel
door het product voortplant zal het vocht
in de cellen bevriezen voordat het de cellen kan verlaten. Op dit fenomeen is een
patent gebaseerd dat een vriesmethode
beschrijft voor magnetronsnacks [7]. Deze producten worden gevroren in vloeibaar stikstof of CO2 waardoor de korst na
bereiding in de magnetron knapperig
blijft. Door de betere warmteoverdracht
wordt het product sneller ingevroren
waardoor minder vocht vanuit de kern
naar de korst migreert.
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De kwaliteit van producten na ontdooien
wordt bij TNO bepaald met de textureanalyzer.

Wanneer de vriessnelheid echter zeer
hoog wordt, vindt deze oriëntatie, en dus
kristalvorming, niet plaats en verandert
het water bij -135°C, de zogenaamde
glaspunttemperatuur (T’g) in amorf ijs
(figuur 2). De watermoleculen komen,
onder invloed van de temperatuurdaling,
zo dicht bij elkaar dat er te weinig bewegingsvrijheid ontstaat zodat het water
vast (amorf) wordt. Deze amorfe structuur heeft een grote dichtheid en neemt
dientengevolge minder ruimte in dan water en zeker minder ruimte dan kristallijn
ijs. De vorming van dit type ijs heeft in
bijvoorbeeld de cryobiologie (invriezen
van organen en weefsels) de voorkeur
omdat het geen celschade veroorzaakt.

Het vormen van amorf ‘ijs’
Behalve de kristalvorming en de celdehydratatie heeft de snelheid van het vriezen
ook invloed op de vorming van een amorfe toestand van de productmatrix (amorf
‘ijs’) die bekend staat als de ‘glastoestand’. In de glastoestand gedraagt het
product zich als een vaste stof waarin de
achteruitgang van productkwaliteit extreem wordt vertraagd. Om dit inzichtelijk te maken is een meer fundamentele
kijk op het vriesproces vereist. Voor de
eenvoud wordt hiertoe eerst gekeken
naar het invriezen van water, een belangrijk bestanddeel van voedingsmiddelen,
en vervolgens naar de voedingsmiddelen
zelf [8, 9].

Langzaam vriezen

Amorf ‘ijs’ in water
Bij het verlagen van de temperatuur van
puur water zal volgens de conventie bij
een temperatuur van 0°C ijs kunnen worden gevormd. De eerste ijskristallen worden in de praktijk echter gevormd bij een
temperatuur die lager ligt dan 0°C (onderkoeling) in verband met een energiebarrière die moet worden overwonnen. Hoe
sneller het vriesproces, hoe groter de
mate van onderkoeling die kan worden
bereikt. Dan wordt het energetisch gunstiger om meerdere kleine ijskristallen te
vormen in plaats van enkele grote. Kristalvorming vindt plaats na oriëntatie van de
watermoleculen ten opzicht van elkaar om
zo een kristalstructuur te vormen.
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Fig. 2 Schematische weergave van de vorming van ijs bij snel en langzaam vriezen.
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Amorf ‘ijs’ in voedingsmiddelen
Het invriezen van voedingsmiddelen naar
-135°C is nauwelijks reëel te noemen. Bij
voedingsmiddelen ligt de glaspunttemperatuur door de aanwezigheid van andere ingrediënten aanzienlijk hoger. Voor
tonijn ligt deze waarde op -70°C, voor appels op -37°C en voor broodproducten
zelfs op -12°C. Deze waarden komen al
meer in de buurt van huidige toegepaste
producttemperaturen. De hoogte van deze temperaturen zijn afhankelijk van de
compositie en matrixstructuur van het
product. Naarmate de invriessnelheid
hoger is, is de kans groter dat de productmatrix in de glastoestand terecht
komt. Bij nadering van de glaspunttemperatuur zullen processen die bijdragen
aan de achteruitgang van de productkwaliteit aanzienlijk langzamer verlopen.
De ‘shelf life’ kan daardoor oplopen van
maanden naar jaren met bovendien een
betere kwaliteit als resultaat. Dit is de
reden dat in Japan tonijn tot -70°C (T’g)
wordt ingevroren en ook op die temperatuur wordt bewaard.
Het vriestraject
Naast de invloed op het glaspuntfenomeen speelt de samenstelling van het
product een belangrijke rol in het vriestraject. De aanwezigheid van productcomponenten zorgt er voor dat een gedeelte van het water niet bevriest bij één
temperatuur maar dat er sprake is van
een vriestraject. Op basis van de smeltdan wel vriescurve kan dat worden geïllustreerd. In figuur 3 is de smeltcurve
weergegeven van een product (eiwitmatrix) dat voor 60% uit water bestaat. In de
figuur staat de door het product opgenomen warmte als functie van de temperatuur weergegeven. Rond de -3°C is daarin
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Sneller invriezen: CO2
Het snel en tot een lage temperatuur
vriezen lijkt dus voldoende mogelijkheden te bieden om de productkwaliteit te
verbeteren. Door recente ontwikkelingen
is het mogelijk om tegen weinig meerkosten producten sneller en naar een
lagere temperatuur te vriezen. Was tot
voor kort het vriezen op lagere temperaturen voorbehouden aan het direct toepassen van stikstof, door de herontdekking van CO2 als koudemiddel kunnen
temperaturen tot -55°C worden gerealiseerd waar tot voor kort -40°C de ondergrens was.
Wat de winst is van deze lagere temperaturen en of de kwaliteitsvoordelen, zoals
boven beschreven, kosteneffectief kunnen worden gerealiseerd is momenteel
onderwerp van onderzoek in het Europese COMPFREEZE-project. Dit project is
door TNO en het Danish Technology
Institute (DTI) in samenwerking met partijen uit de apparatenbouw en voedingsmiddelenindustrie opgezet. Vanuit de
Nederlandse markt zijn dit F&F Europe in
Kerkrade (champignons), IceCrystal in
Rotterdam (contractvriezen en opslag) en
van de Leur Banketspecialiteiten in Bolsward (vlaaien en vlaaibodems). Doelstelling van dit project is uit te zoeken wat de
invloed is op de eindkwaliteit van diepvriesproducten wanneer sneller en/of tot
een lagere temperatuur wordt gevroren.
Voorspellen van productkwaliteit
Voor het project worden diverse vriezers
ontworpen (spiraalvriezers, platenvriezers, et cetera) waarin producten onder
verschillende condities worden ingevro-
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een duidelijke piek te zien: het smeltpunt
van het product. Een gedeeltelijk smelten
van dit product vindt echter al plaats bij
een temperatuur onder -20°C, wat lager
is dan de veel gehanteerde opslagtemperatuur van -18°C. Boven deze temperatuur (Tim = incipient melting) neemt de
kans op groei van grote kristallen ten
koste van de kleinere aanzienlijk toe [10].
Het (mobiele) water dat na het smelten
wordt gevormd kan op een andere plaats
in het product weer bevriezen (re-kristallisatie) [11]. Dit resulteert in een mogelijk
ongewenste impact op cellen (celschade), waardoor de productkwaliteit versneld zal teruglopen. Bovenstaande illustreert hoe opslagtemperatuur en stabiliteit van deze temperatuur een belangrijke invloedfactor is met betrekking
tot productkwaliteit.
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Fig. 3 Smeltcurve bij verwarming van een product met een watergehalte van 60%.

ren. Van de ingevroren producten wordt,
na ontdooien, de kwaliteit bepaald in termen van textuur, drip, kleur, et cetera.
Op basis van de experimenten en kwaliteitsanalyses zal gebruikerssoftware worden ontwikkeld die de kwaliteit van diverse producten als functie van het invriestraject voorspelt. Deze software is gebaseerd op reeds bestaande, door TNO ontwikkelde modellen ter bepaling van de
temperatuurontwikkeling en het vochtverlies van diverse voedingsmiddelen tijdens koelen en vriezen. Deze zogenaamde TIX-programma’s bestaan reeds voor
een breed scala aan producten en worden reeds lange tijd toegepast.
Conclusie
Snel invriezen tot een lage temperatuur
heeft zowel voordelen voor het kwaliteitsbehoud in oorspronkelijke zin (minder
mobiliteit dus minder achteruitgang van
kwaliteit) als in relatie tot ‘bijverschijnselen’ van het vriezen, te weten kristalgroei
en intern vochttransport. De komende
anderhalf jaar wordt binnen het COMPFREEZE-project hard gewerkt aan de realisatie van het optimale vriesproces voor
de producten van F&F Europe, IceCrystal
en van de Leur Banketspecialiteiten. De
eerste stap daarna is het koppelen van de
modellen aan de regeling van de invriesprocessen van deze partijen.
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