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Technologie
Thema: Vetten

De superheated steam-techniek is een prima alternatief voor het frituren

en bakken van frites en andere snacks, zo blijkt uit onderzoek van TNO

Kwaliteit van Leven. De behandeling levert knapperige en smakelijke

producten met een aanmerkelijk lager vetgehalte.

Bij de superheated steam-techniek (SHS)
wordt oververhitte stoom – dit is stoom
die tot boven het condensatiepunt is ver-
hit - in direct contact gebracht met het te
behandelen product. De stoom, die een
temperatuur van zo’n 200°C heeft, draagt
hierbij warmte over aan het product. Bij
SHS is sprake van een gesloten circuit,
wat tot 50% aan energiebesparing kan
opleveren. Een eenvoudige manier om
SHS te genereren is door verzadigde
stoom verder te verhitten. Dit kan met
een elektrisch verwarmingselement,
maar ook met een gasheater. In figuur 1
is het SHS-proces schematisch weergege-
ven.
De SHS-techniek was oorspronkelijk be-
doeld voor het drogen van producten (zie
ook VMT 2005, nr. 18/19, pp. 31-32) maar
blijkt ook geschikt voor diverse andere
toepassingen. TNO heeft de afgelopen
jaren onderzoek gericht naar onder meer
het frituren van snacks, bakken van vlees,
pasteuriseren en branden van noten en
koffie, de-oilen van snacks en het snel
regenereren van kant-en-klaarmaaltij-
den.

Minder vet
Bij zowel frituren en bakken als pasteuri-
seren, branden, de-oilen en regenereren
spelen vetten een belangrijke rol, zowel
in het productieproces als in relatie tot

de productkwaliteit (bijvoorbeeld smaak,
textuur, vetoxidatie, vetgehalte). Zo is
een lager vetgehalte bij gelijkblijvende
kwaliteit interessant in het licht van de
overgewicht- en transvetzurenproblema-
tiek. Zowel kwaliteitsverbetering als pro-
cesvereenvoudiging zijn belangrijke mo-

tieven voor de toepassing van SHS. Een
andere belangrijke driver is de verlaging
van het acrylamidegehalte. Dit kan bij de
meeste geteste producten worden be-
reikt door toepassing van stoomproces-
sing in plaats van olie- of luchtbakken.
De crux ligt in het toepassen van stoom
van de gewenste aw in het proces. Bij
SHS is het mogelijk de aw te sturen, bij
oliebakken niet.
Voordelen van SHS als alternatief voor
oliefrituren en bakken zijn onder meer
dat het eindproduct niet meer afhanke-
lijk is van de kwaliteit van het afbakvet
(transvetzuren, veroudering) en dat vet-
handling in snackbars en restaurants,
zoals de afvoer van gebruikt vet, overbo-
dig wordt. De techniek is bovendien

brandveilig en naar verwachting op veel
plaatsen toepasbaar.

Krokant en bruin
Uit eerder onderzoek (zie ook VMT 2004,
nr. 26, pp. 20-22) is gebleken dat SHS niet
geschikt is voor het gehele droog-, voor-
bak- en invriesproces van frites. Toepas-
sing leidde tot taaie friet met een vettig
uiterlijk. Afbakken van conventioneel
voorgebakken frites met SHS blijkt wel
succesvol. Dit proces, waarop TNO een
patent heeft aangevraagd, levert produc-
ten die in kwaliteit vergelijkbaar zijn met
in olie afgebakken frites en hoger dan die
van oven- of magnetronfrites. De frites zijn
krokant, gaar en goed bruin van kleur.
Via SHS afgebakken frites hebben daarbij

Superheated Steam-techniek

Low-fat alternatief voor fritur

Afbakken van conventioneel voorgebakken frites met SHS levert een productkwaliteit verge-
lijkbaar met die van in olie afgebakken frites en hoger dan die van oven- of magnetronfrites. 

Via SHS afgebakken frites hebben
daarbij een beduidend lager vetgehalte

dan conventioneel afgebakken frites
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een beduidend lager vetgehalte dan con-
ventionele frites, doordat ze tijdens het
afbakproces geen vet meer opnemen.
Afhankelijk van de snijmaat en het voor-
bakproces is het vetgehalte 5-8% tegen
10-18% bij normale frites. De afbaktijden
van SHS-frites zijn vergelijkbaar met de
baktijd in een frituurpan, namelijk drie à
vier minuten. 
SHS blijkt ook bij andere producten met
vergelijkbare frituurprocessen, zoals kip-
nuggets, kroketten en frikadellen, een
goede productkwaliteit te geven. Hetzelf-
de geldt voor de behandeling van vlees-
producten als spekblokjes, knabbelspek,
rollade en kipfilet.

Temperatuur en zuurstof
De gevoeligheid voor oxidatieve reacties
hangt sterk af van de vetsamenstelling
van het te behandelen product. Ook tem-
peratuur en de aanwezigheid van zuurstof
spelen een belangrijke rol bij oxidatie en
de daarmee gepaard gaande smaak-
verandering (off-flavour).
Het SHS-proces kan zo geregeld worden
dat de behandeling van het product
plaatsvindt onder omstandigheden die
de kans op oxidatie verminderen (zonder
zuurstof, temperatuur zo laag mogelijk).
Zuurstof moet zoveel mogelijk worden
uitgesloten tijdens en na het proces –
dus ook tijdens koelen en inpakken – om
oxidatie te minimaliseren. Momenteel
ontwikkelt TNO in samenwerking met
enkele partners producten en apparaten
voor het concept.

Pasteuriseren en branden
Uit proeven van TNO blijkt dat SHS ook
bruikbaar is bij de oppervlaktepasteuri-

satie van noten, waarbij vegetatieve pa-
thogenen geïnactiveerd worden en geen
noemenswaardig kwaliteitsverlies op-
treedt. De SHS-behandeling moet dan
wel in zeer korte tijd uitgevoerd worden.
Stoom condenseert op het koude opper-
vlak en wordt in dit geval direct gevolgd
door een vacumeerstap. Door het vacu-
meren verdampt het gecondenseerde
water weer, wat voor snelle koeling zorgt.
Op deze wijze wordt blijft de kern van de
noten koud maar wordt het oppervlak
heet zodat de bacteriën en schimmels
daar worden afgedood. Ook groenteza-
den zijn met succes behandeld.
Daarnaast biedt SHS mogelijkheden voor
het branden van noten. Stoom heeft de
eigenschap op ‘koude’ oppervlakken te
condenseren, waardoor een homogene
oppervlaktebehandeling en daarmee een
egale bruinkleuring en smaakontwikke-
ling worden gewaarborgd.

Light
TNO heeft ook een SHS-proces commer-
cieel beschikbaar voor de productie van
light-chips. Deze behandeling, de-oilen
genoemd, verlaagt het vetgehalte, zon-
der afbreuk aan de krokantheid te doen. 
In veel frituurprocessen wordt het groot-
ste gedeelte van het vet pas in het pro-
duct opgenomen na het frituren. Dit
komt doordat tijdens het frituren water
uit het product verdampt. De poriën met
waterdamp blijven echter bestaan. Als

het product uit het vet gehaald wordt, zal
het afkoelen waardoor de waterdamp in
de poriën weer condenseert. Hierdoor
ontstaat er een vacuüm in de poriën dat
ervoor zorgt dat het vet naar binnen
wordt gezogen.
De-oilen maakt gebruik van een hoge
flow SHS, die langs net afgebakken pro-
duct wordt geblazen. Hierdoor blijft de
waterdamp in de poriën en wordt het vet
van het oppervlak weggeblazen. De afge-
blazen olie kan worden hergebruikt in
het frituurproces.
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– Low-fat alternatief voor afbakken
en frituren

– Egale bruinkleuring en smaakont-
wikkeling door homogene opper-
vlaktebehandeling.

– (Zeer) laag energieverbruik.
– Er komt geen lucht met stof- en

geurcomponenten vrij.

– Eenvoudige apparatuur, zeker bij
atmosferische uitvoering. Een
stoomketel is geen noodzaak.

– Grote verscheidenheid aan proces-
instellingen mogelijk: tempera-
tuur, druk, RV, flow.

– Gering explosiegevaar vanwege
zuurstofvrij proces.

Voordelen SHS-proces

Fig. 1    Schematisch overzicht van het SHS-proces.

Er is een SHS-proces commercieel
beschikbaar voor de productie van
light-chips
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