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Wetenschap

Actieve verpakkingen reguleren de condi-
ties binnenin de verpakking en kunnen
daarmee de kwaliteit van het verpakte
levensmiddel actief beïnvloeden. De
afgelopen jaren is er veel onderzoeks- en
ontwikkelingswerk gedaan op het gebied
van actieve verpakkingen [1-3]. De
bekendste en meest gepatenteerde actie-
ve verpakking is de zuurstofaborberende
verpakking.
Zuurstof speelt een belangrijke rol bij
veroudering en bederf van levensmidde-
len . Producten die gevoelig zijn voor
zuurstof worden daarom vaak verpakt
onder vacuüm of onder beschermende
atmosfeer (modified atmosphere packa-
ging of MAP). Deze technologieën heb-
ben nadelen. De in de verpakking aanwe-
zige zuurstof kan niet altijd volledig wor-

den verwijderd, bijvoorbeeld als zuurstof
zit opgelost in het product. Ook blijft
altijd een bepaalde restzuurstof achter.
Daarnaast kan zuurstof na het verpakken
de verpakking binnendringen door de
permeabiliteit van de verpakking. Dit
wordt niet ondervangen bij toepassing
van MAP of vacuüm.

Voordelen
Toepassing van een zuurstofabsorber, die
de zuurstof uit de verpakking wegvangt,
kan de kwaliteit van levensmiddelen ver-
beteren en de houdbaarheid verlengen,
ook in vergelijking met toepassing van
MAP of vacuüm.
Zuurstofabsorbers bieden ook nog ande-
re voordelen. Een voorbeeld is de vervan-
ging van glazen flessen door PET-flessen

met een zuurstofabsorber voor zuurstof-
gevoelige producten als bier en vruchten-
sappen, of de vervanging van een dure
meerlaagsbarrièrefolie door een goed-
kopere folie en een zuurstofabsorber.
Bij toepassing van MAP of vacuüm wordt
de snelheid van het verpakkingsproces
veelal beperkt door het spoelen met stik-
stof of door de vacuümstap in de produc-
tielijn. Door combinatie van MAP met een
zuurstofabsorber kan de vacuümstap
worden verkort doordat de absorber de
restzuurstof kan wegvangen. Mogelijk
kan een zuurstofabsorber voor bepaalde
toepassingen zelfs MAP geheel vervan-
gen. Dit werkt kostenbesparend omdat
geen investering in een MAP- of vacuüm-
verpakkingslijn nodig is.
Voorbeelden van producten waarbij zuur-
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Samenvatting
Toepassing van een zuurstofabsorber, de bekendste actieve
verpakking, kan de kwaliteit en houdbaarheid van levens-
middelen verbeteren. Ook kan het dienen als vervanging van
of aanvulling op MAP of vacuümverpakken en voor de ver-
vanging van zware verpakkingen (glas, dure meerlaagsver-
pakking) door lichtere varianten. Voor toepassing van een
zuurstofabsorber is toetsing van de werking (effectiviteit,
invloed op microbiële en sensorische productkwaliteit)
noodzakelijk. Enkele case studies geven goede resultaten.
De verwachting is dat de markt voor zuurstofabsorbers in
Europa significant zal groeien met het veranderen van de
wetgeving voor actieve verpakkingen.

Abstract
Application of an oxygen absorber, the best-known active
packaging technology, may extend shelf life and improve the
quality of packed foods. Oxygen absorbers may also be used
supplementary to or as an alternative for MAP or vacuum
packaging and to replace heavy packaging (glass, expensive
multilayer materials) by lighter alternatives. Before applica-
tion of an oxygen absorber, validation of the effectiveness
and influence on the microbial and sensory product quality is
necessary. Several case studies show positive results. It is
expected that the European market for oxygen absorbers
will grow significantly with the changing legislation for acti-
ve packaging.

Zuurstofabsorbe-
rende materialen
kunnen aan de bin-
nenkant van de ver-
pakking worden
bevestigd.
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stofabsorbers kunnen worden toegepast
staan in tabel 1.

Soorten
In theorie zou elk materiaal dat gemak-
kelijk met zuurstof reageert, kunnen die-
nen als zuurstofabsorber. In de praktijk
moeten absorbers echter voldoen aan
eisen op het gebied van veiligheid, prijs
en prestatie. Bestaande zuurstofabsorbe-
rende systemen zijn gebaseerd op oxida-
tie van ijzerpoeder, ascorbinezuur, licht-
gevoelige kleurstof, speciale polymeren,
onverzadigde vetzuren en enzymen. De
meest gebruikte commercieel beschikba-
re zuurstofabsorbers maken gebruik van
ijzeroxidatie.
Zuurstofabsorberende materialen kun-
nen op verschillende manieren worden
toegepast, namelijk:
– als losse (doorlaatbare) sachet waarin

het zuurstofabsorberende materiaal is
opgeslagen;

– als label dat aan de binnenkant van
het verpakkingsmateriaal kan worden
bevestigd;

– verwerkt in het verpakkingsmateriaal
zelf, bijvoorbeeld door dispersie van
het absorberende materiaal door het
basismateriaal (meestal plastic).

In het laatste geval kunnen er zuurstofab-
sorberende folies, flessen en doppen van
worden gemaakt. Voorbeelden van com-
mercieel verkrijgbare systemen zijn
opgenomen in tabel 2.

De meeste systemen in sachetvorm zijn
direct actief als ze in aanraking komen
met (vochtige) lucht. Deze moeten daar-
om tot gebruik goed afgesloten worden
bewaard. Bij verschillende verpakkings-
materialen begint het zuurstofabsorbe-
rend vermogen pas te werken na active-
ring door bijvoorbeeld UV-licht. Hoewel
hiervoor in het verpakkingsproces een
activeringsstap moet worden ingebouwd,
is opslag van het materiaal vaak eenvou-
diger, wat bij bijvoorbeeld rollen verpak-
kingsfolies een groot voordeel is.
Naast systemen die alleen zuurstof
absorberen, zijn systemen beschikbaar
die zuurstof absorberen en tegelijkertijd
CO2 afgeven. Absorptie van zuurstof uit
een verpakking kan leiden tot onderdruk
in de verpakking waardoor bijvoorbeeld

een folieverpakking significant in volume
af kan nemen en er voor de consument
onaantrekkelijk uit kan zien.
Systemen die tegelijk O2 absorberen en
CO2 afgeven kunnen daarom worden
ingezet bij verpakkingen waar het ver-

pakkingsvolume en uiterlijk belangrijk
zijn. Daarnaast heeft CO2 een antimicro-
biële werking. 

Praktijk
Het gebruik van zuurstofabsorbers in
voedselverpakking resulteert niet zonder
meer in een betere kwaliteit en houd-
baarheid. Ten eerste moet zuurstof een
belangrijke rol spelen bij de kwaliteits-
achteruitgang van het te verpakken pro-
duct. Als andere processen dan oxidatie
of aëroob microbieel bederf de overhand
hebben in het verouderingsproces, heeft
gebruik van een zuurstofabsorber weinig
nut.
Daarnaast moet de gebruikte zuurstofab-
sorber sneller met zuurstof reageren dan
het verpakte product en moet de capaci-

teit van de absorber voldoende zijn. Voor
een absorberende sachet op basis van
ijzerpoeder geldt de vuistregel dat 1 gram
ijzer reageert met 300 ml zuurstof. De
benodigde absorberende capaciteit kan
worden uitgerekend op basis van de hoe-
veelheid zuurstof die aanwezig is op het
moment van verpakken en op basis van
de doorlaatbaarheid van het verpak-
kingsmateriaal. Van belang is dat de
zuurstofdoorlaatbaarheid van de verpak-
king niet te groot is, omdat de absorber
anders te snel verzadigd raakt. Bij juist
gebruik kunnen concentraties van min-
der dan 0,01% restzuurstof worden
bereikt, hetgeen nauwelijks haalbaar is
bij toepassing van MAP.
Voor elke combinatie van product en ver-

verpakkingen iets extra’s

Tabel 1   Toepassingen

Dranken (bijv. bier, sappen)
Vlees
Kaas, zuivelproducten
Brood, koekjes, cake, cereals e.d.
Deegwaren
Kant-en-klaar-maaltijden
Conserven
Snacks (noten, chips)
Koffie, thee

Tabel 2   Producenten van zuurstofabsorbers
Productnaam Toepassingsvorm Producent

Ageless Sachet/label Mitsubishi Gas Chemical Co.*
ATCO Sachet/label Standa Industries
Freshpax Sachet/label Multisorb Technologies*
Amosorb PET-flessen e.d. BP Amoco
AEGIS OX PET-flessen e.d. Honeywell
Bericap BO2S Doppen Bericap
BindOx PET-flessen e.d. Amcor PET Packaging
Daraform Doppen Darex
OS Film Folie Cryovac Sealed Air
OSP Div. meerlaags verpakkingen CPChem
Oxyguard Schalen, bakjes e.d. Toyo Seikan Co.
Shelfplus O2 Polyolefine verpakkingen Ciba Specialty Chemicals
* Deze bedrijven leveren ook O2-absorbers/CO2-emitters.

Zuurstofabsorberende materialen kunnen worden ver-
werkt in het verpakkingsmateriaal zelf, bijvoorbeeld
door dispersie van het absorberende materiaal door het
basismateriaal.
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pakking is het raadzaam de invloed van
de zuurstofabsorber op het product te
bepalen. De volgende aspecten zijn van
belang:
– de effectiviteit van de absorber bij de

gekozen combinatie;
– de invloed van de absorber op de

microbiologische gesteldheid van het
product: de zuurstofconcentratie is
niet alleen van invloed op de groei-
snelheid, maar ook op de soort bacte-
riën en schimmels die kunnen groei-
en. Het is daarom belangrijk om uit te
sluiten dat de groei verschuift van
voor de mens onschuldige micro-
organismen naar pathogenen;

– de invloed van de absorber op de sen-
sorische (geur/smaak e.d.) en chemi-
sche kwaliteit van het product.

Meten
Bij het controleren van de effectiviteit van
de absorber moet de zuurstofconcentra-
tie in de beoogde verpakking worden
gemeten, zowel in de lege verpakking als
in combinatie met het product. Hiervoor
zijn verschillende methoden beschik-
baar. Een voorbeeld is de niet-invasieve
zuurstofbepaling die is ontwikkeld door
TNO [4]. Hierbij kan zowel in de kop-
ruimte als in het product de zuurstofcon-
centratie worden gemeten zonder een
verpakking te openen of te beschadigen.
Daardoor is het mogelijk de zuurstofcon-
centratie in een bepaalde verpakking te
volgen in de tijd. Deze meetmethode is
snel, nauwkeurig en onafhankelijk van
pH en zoutconcentratie.
Voor het bepalen van de sensorische en
chemische houdbaarheid van het pro-
duct bij gebruik van een absorber kun-
nen verschillende parameters worden
onderzocht, zoals vitamines, zuurgraad,
vetoxidatieproducten, geur/smaak en het
zogeheten ‘flavour-patroon’. Voor het
maken van een flavour-patroon worden
alle vluchtige componenten (geur/
smaakcomponenten) in het product

geanalyseerd met behulp van gaschro-
matografie. De invloed van een zuursto-
fabsorber op belangrijke geur- en smaak-
componenten in het product kan op deze
manier goed worden bepaald.

Onderzoek
In het door TNO gecoördineerde, Euro-
pese Actipak-project [1] en andere TNO-
onderzoeken is de werking van zuurstof-
absorbers en andere actieve verpakkin-
gen in combinatie met verschillende
levensmiddelen onderzocht. Een voor-
beeld is de invloed van een zuurstofab-
sorber op verpakt melkpoeder. Melkpoe-
der werd hiervoor op verschillende
manieren verpakt:
– in blik onder modified atmosphere

(standaard verpakking; referentie);
– in blik;
– in blik met een zuurstofabsorber;
– in een plastic pouch (PE/PET) met een

zuurstofabsorber.
De monsters werden bij twee temperatu-
ren (20°C en 30°C) opgeslagen geduren-

de 12 maanden. Een belangrijke veroude-
ringsparameter in melkpoeder is vetoxi-
datie. Dit leidt onder meer tot een ver-
slechtering van de sensorische eigen-
schappen van het melkpoeder
(ranzigheid). Opvallend was dat er geen
significant verschil in vetoxidatie was tus-
sen de blikverpakking met modified
atmosphere en de blikverpakking met de
zuurstofabsorber. In het blik zonder MA
of absorber en in de pouch was vetoxida-
tie veel duidelijker waarneembaar. Analy-
se van de sensorische eigenschappen
was hiermee in overeenstemming. In de
blikken met MA en absorber werd geen
ranzigheid waargenomen, in de twee
andere verpakkingen wel. Bij een vol-
doende barrière van het verpakkingsma-
teriaal was de absorber dus in staat om
vetoxidatie te voorkomen. Zuurstofabsor-
bers kunnen daarom in sommige geval-
len een goed alternatief zijn voor MAP.
Eveneens gunstige resultaten werden
verkregen in een onderzoek naar het
effect van een zuurstofabsorber op de
kwaliteit van onder MA voorverpakte
ham. Belangrijke verouderingsparame-
ters voor ham zijn microbieel bederf, ver-
kleuring en vetoxidatie. In de verpakking
met zuurstofabsorber nam de zuurstof-
concentratie in de verpakking snel af
naar 0% en bleef op dat niveau geduren-
de de opslagperiode van 20 dagen. Hoe-
wel de zuurstofabsorber geen effect had
op de microbiële gesteldheid van de
ham, werden de sensorische eigenschap-
pen (geur en kleur) van de ham aanzien-
lijk verbeterd door de zuurstofabsorber.
Ook in dit geval was het effect van de
zuurstofabsorber dus positief.
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Glazen verpakkingen van zuurstofgevoelige producten, zoals bier, kunnen worden vervangen
door PET-flessen met een zuurstofabsorber.

Wetgeving
Naast het verifiëren van de
invloed van de absorber op de
houdbaarheid en kwaliteit van het
product, is het belangrijk dat de
gekozen verpakking met absorber
voldoet aan de wetgeving voor
materialen en artikelen in contact
met levensmiddelen (zie ook VMT
2004;7:14-15). In Europa zijn nog
niet veel commerciële producten
op de markt door restricties op
het gebied van wetgeving. In
november 2003 heeft de Europese
Commissie amendementen van
de kaderrichtlijn voor voedselcon-
tactmaterialen aangenomen
waardoor het gebruik van actieve
en intelligente verpakkingsmate-
rialen mogelijk gaat worden.


