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Nieuwe technologie

Bij innovaties kan worden gedacht aan zowel bestaande als

nieuwe concepten, producten, apparatuur en processen. De

grootste behoeften liggen bij uitdagende verpakkingen en een

gezonde uitstraling, maar ook bij een verbetering van de houd-

baarheid of lagere productiekosten. TNO Voeding zet belangrij-

ke aspecten van het afgelopen jaar op een rij. 

De belangrijkste uitdagingen als het gaat
om product- en procesinnovaties zitten
in de snelheid van R&D en productont-
wikkeling, vanwege de snel veranderen-
de markten door kritische consumenten
en afnemers. Daarnaast krijgt vooral het
produceren tegen zo laag mogelijke kos-
ten meer en meer aandacht. 
Een multidisciplinaire aanpak is noodza-
kelijk om snel, efficiënt en succesvol te
komen tot product- en procesinnovatie.
Belangrijkste disciplines daarbij zijn
microbiologie, levensmiddelentechnolo-
gie, verpakkingstechnologie en proces-
technologie. Aan de productkant wordt
gestreefd naar kwaliteit- en houdbaar-
heidsverbetering door gebruik van ande-
re grondstoffen en verpakking en betere
hygiëne. Daarnaast krijgt de formulering
(in relatie tot textuur) meer aandacht.
Aan de proceskant wordt gestreefd naar
kostenbesparing en capaciteitsverhoging
door milde processing, langere runtij-
den, waarbij een adequate hygiëne een
randvoorwaarde vormt.”
In figuur 1 is het stappenplan voor een
innovatietraject weergegeven, met enke-
le voorbeelden uit een case over een
koelverse maaltijd.
Innovaties kunnen worden ingedeeld op
basis van benodigde investering in
onderzoek en ontwikkeling versus de tijd
waarbinnen het vernieuwde product op
de markt gebracht kan worden (figuur 3).
Tevens is een derde dimensie aan te
brengen, die het kwaliteitsvoordeel aan-
geeft, maar ook de te verwachten omzet-
stijging kan hier worden ingevuld.

Milde thermische conservering
Een voorbeeld van een innovatie die rela-
tief eenvoudig is te realiseren en snel tot
grote voordelen kan leiden, is milde ther-
mische conservering. Een kortere hitte-

behandeling kan leiden tot een betere
smaak en een betere textuur, maar ook
tot capaciteitsstijging en kostenbespa-
ring.
De volgende stappen dienen te worden
doorlopen om te komen tot de gewenste
verbetering:
1. Vaststellen van de doelmicro-organis-

men voor de betreffende productsa-
menstelling en bewaarcondities.

2. Afhankelijk van de besmettingsgraad
en de geaccepteerde bederfkans de
benodigde verhitting bepalen om de
onder 1 vastgestelde micro-organis-
men voldoende te inactiveren.

3. Bepalen van het effect van de verhit-
ting op de productkwaliteit: welke
kwaliteit is acceptabel?

4. Afhankelijk van de productmatrix en
apparatuur vaststellen hoe de behan-
deling zo effec-
tief mogelijk
kan worden
gerealiseerd.

5. Uitvoeren van
een
kosten/baten-
analyse.

De praktijk leert
dat bedrijven wei-
nig aandacht heb-
ben voor stap 1 en
2. Vaak hanteren
zij normen uit het
verleden. Ook is de
benodigde verhit-
ting (stap 3) niet
altijd bekend waar-
door een ‘overkill’
wordt toegepast.
Juist bij deze pro-
cesstap kan een
grote verbetering
worden bereikt. 

Vaak is er bij optimalisaties vooral oog
voor punt 4. Vanuit technisch oogpunt
wordt gekeken naar ‘cycle times’, ‘come-
up time’, ‘heat transfer’ en dergelijke.
Ondanks de gemiste kans van stap 1 en 2
is hier toch winst te behalen. Afwijkende
verpakkingsvormen (onder andere pou-
ches, PET-flesjes), nieuwe warmtewisse-
laars en vaste deeltjes in vloeibare pro-
ducten vormen voor de productontwikke-
laar de nodige uitdaging om het proces
te optimaliseren.
Voor de kosten/batenanalyse (punt 5)
heeft TNO rekenmodellen ontwikkeld
waarmee snel inzicht kan worden gekre-
gen in de financiële voordelen van door te
voeren verbeteringen. Bijvoorbeeld het
minder opwarmen van een product met
10°C (bijvoorbeeld 80°C in plaats van
90°C) kan leiden tot besparing van circa
¤ 10.000 op energiekosten per jaar op
basis van een jaarproductie van 10 mil-
joen kg. Een kortere verhitting bij dezelf-
de temperatuur leidt niet direct tot ener-
giebesparing, maar wel tot een kortere
productietijd en daarmee een hogere
capaciteit.

Functionele ingrediënten
Er zijn zowel op korte als middellange
termijn diverse ontwikkelingen in func-
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Fig. 1   Stappenplan innovatietraject voor kwaliteitsverbetering.
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tionele ingrediënten waarmee de emul-
gerende-, schuim- en geleringseigen-
schappen van ingrediënten kunnen wor-
den verbeterd. Hiervoor wordt veel
onderzoek verricht naar eiwit- en koolhy-
draatmodificaties. In relatie tot efficiën-
tere processing bestaan er bijvoorbeeld
gemodificeerde zetmelen die nageleren.
Het voordeel daarvan is dat er tijdens de
warmtewisseling convectie optreedt
waardoor producten sneller afkoelen.
Daardoor kan de procesvoering worden
geoptimaliseerd in combinatie met een
sterk kwaliteitsvoordeel. Het enige risico
van een grotere besmettingskans op
micro-organismen dient met passende
hygiënemaatregelen te worden afgedekt.

Ultrahoge druk
Voor de middellange termijn is ultra
hoge druk (UHD) als milde conserve-
ringstechniek ontwikkeld als alternatief
voor thermisch pasteuriseren en sterilise-
ren. Onderzochten wetenschappers tot
enkele jaren terug nog voornamelijk de
inactivering van micro-organismen, de
afgelopen jaren gingen zij vooral na hoe
nieuwe producten met behulp van UHD
kunnen worden ontwikkeld. 
TNO is in samenwerking met een aantal
(inter)nationale voedingsmiddelenbe-
drijven betrokken bij ontwikkelingen om
te komen tot grote productkwaliteitsver-
beringen en de mogelijkheid voor de ont-
wikkeling van geheel nieuwe producten.
De verdere introductie van meer UHD
geproduceerde producten in de markt
laat naar verwachting niet lang op zich
wachten. Inmiddels zijn wereldwijd diver-
se met hoge druk behandelde producten
op de markt, waaronder guacamole, oes-
ters, vruchtensappen, fruit smoothies en
vleeswaren.
UHD lijkt vooral winstgevend te zijn voor
producten met hoge toegevoegde waar-
de en geheel nieuwe producten met
nieuwe producteigenschappen. De kost-
prijs verhoging wordt geschat op circa
¤ 0,10 per kg product, afhankelijk van de
capaciteit.

Eetbare barrières
Wanneer in een product bijvoorbeeld
ongewenst vocht of kleurstoffen migre-
ren naar andere lagen kan dit proces met

eetbare barrières worden vertraagd.
Ongewenste migratie kan de sensorische
houdbaarheid van samengestelde pro-
ducten behoorlijk beperken. TNO werkt
al gedurende acht jaar succesvol aan de
ontwikkeling van applicatiespecifieke
eetbare barrières. Deze eetbarebarrière-
technologie kan worden toegepast in de
zuivel-, bakkerij-, groente- en fruit-, en
vleessector. De uitdagingen van onder-
zoek zijn groot aangezien er veel variatie
is in proces- en product eigenschappen,
zoals bijvoorbeeld temperatuur, zuurte-
graad, vocht (aw), enzovoorts.

Genomics
Bij genomics, een innovatie voor de lan-
gere termijn, wordt uitgegaan van het
principe dat micro-organismen direct en
specifiek reageren op een wijziging in de
omgeving, bijvoorbeeld hitte-behande-
ling of zuurgraad. Met conventionele
microbiologische technieken worden
micro-organismen uit producten (soms
na lange tijd) gekweekt op selectieve of
verrijkte media. Op basis hiervan wordt
besloten of een conserveringsstrategie
voldoet of niet. Echter, waarom bepaalde
micro-organismen juist onder deze con-
dities wel of juist niet uitgroeien, wordt
niet bekend. Dit leidt tot veel trial-error’’

benaderingen die tijdrovend en kostbaar
zijn.
Daarom wordt gewerkt aan zogenaamde
‘Smart man genomics’, een techniek
waarbij op een snelle manier de reactie
van het gehele RNA van een micro-orga-
nisme wordt gevolgd. Dit systeem wordt
op maat gemaakt voor de relevante

bederfmicro-organismen uit de praktijk.
Er worden geen specifieke genen onder-
zocht, zoals bij wetenschappelijk onder-
zoek op dit terrein, maar direct naar het
over-all effect gekeken: stabiel of niet;
groeit wel of niet; levend of dood. Hier-
door is gerichte optimalisatie van de con-
serveringsstrategie mogelijk. De resulta-
ten tot dusver laten zien dat onbegrepen
bederfmechanismen ontrafeld kunnen
worden. Met deze kennis kunnen produc-
ten en processen worden geoptimali-
seerd.

ocesoptimalisatie

Erik Hoornstra, Rik Thijssen en Jolanda
Maagd
Ir. E. Hoornstra, R. Thijssen en ir. J. Maagd, TNO Voeding,

Zeist, 030-6944131, hoornstra@voeding.tno.nl.

Fig. 2   Om na te gaan welke innovaties in aanmerking komen voor om de kwaliteit van koel-
verse maaltijden te verbeteren, worden de benodigde investering in onderzoek en ontwikke-
ling afgezet tegen de tijd tot marktintroductie. Het kwaliteitsvoordeel dat het onderwerp
levert, is weergegeven in de ovalen.
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