
De verpakking draagt bij het
gebruik van gemodificeerde
atmosfeer (MAP, modified

atmosphere packaging) actief bij aan
het behoud van de kwaliteit van het
verpakte product en een verlenging
van de houdbaarheidstermijn. Micro-
bieel bederf wordt door de afwezig-
heid van zuurstof geremd en oxida-
tieprocessen worden gereduceerd of
stopgezet. Het toevoegen van zuur-
stofscavengers, ook wel ‘zuurstof-
vangers’ genoemd, aan de verpak-
king zorgt voor volledige actieve ver-
wijdering van de eventueel nog aan-
wezige zuurstof. Dit ‘jongleren’ met
het zuurstofgehalte blijkt ook andere
mogelijkheden te bieden. Kwaliteit
en houdbaarheid zijn tevens gediend
bij zeer hoge zuurstofconcentraties
(zie kader).

In Gent kwam dit alles eind vorig
jaar ter sprake tijdens een symposi-
um van de Hogeschool Gent, depar-
tement Biotechnologische Weten-
schappen, georganiseerd in samen-
werking met Alumni Ingenieurs Voe-
dingsindustrieën.

Modelleren
In de praktijk gebruik maken van
modellen bij het ontwerpen van
MAP-concepten komt binnen hand-
bereik. ATO-DLO ontwikkelde een
model om de gehaltes aan primaire
vetoxidatieproducten en de zuurstof-
concentratie in de kopruimte van een
verpakking te voorspellen als functie
van het verpakkingsconcept en bij
verschillende bewaaromstandighe-
den. Het model werd in eerste
instantie toegepast op een plantaar-
dige olie maar bleek ook geschikt
voor complexere voedingsmatrices en
voor secundaire oxidatieproducten.

Het Vlaams Centrum voor de Bewa-
ring van Tuinbouwproducten in Leu-
ven ontwikkelde een simulatiemodel
voor witlofstruikjes. Aan de hand van
gegevens als de afmetingen van de
verpakking, de hoeveelheid product

en de respiratie-eigenschappen werd
met behulp van een model de zuur-
stof- en kooldioxideconcentratie in
de verpakking bepaald en op basis
daarvan de ontwikkeling van kwali-
teitsaspecten voorspeld, zoals de
roodverkleuring door oxidatie.

Zuurstofscavengers
Beide modellen waren vooral gericht
op het voorspellen en de reductie van
oxidatieprocessen als functie van een
specifiek MA-verpakkingsconcept.
Oxidatieprocessen, die optreden
indien zuurstof aanwezig is, hebben
een negatieve invloed op de kleur,
smaak en het aroma van veel voe-
dingsmiddelen. Ook vermindert de
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voedingswaarde en hebben oxidatie-
reactieproducten een negatief effect
op de gezondheid.

Zuurstofscavengers nemen zuurstof
actief weg en helpen daarmee om
deze negatieve effecten tegen te gaan
én het bederf door anaërobe micro-
organismen. Producenten van sca-
vengers, zoals Mitsubishi Gas Che-
mical Company, richten zich op een
betere vormgeving en een eenvoudi-
ger gebruik. Want het veel gebruikte
klassieke zakje met ijzerpoeder is
toch niet zo handig en veilig. Stel
immers dat de consument er bij het
openen van de verpakking doorheen
prikt. Voorbeelden van de betere
vorm zijn de sticker- of labelvorm,
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Modellen lijken een onmisbaar hulpmiddel te worden

bij het verpakken van levensmiddelen onder

gemodificeerde atmosfeer – beter bekend als MAP.

Snelheid wordt bij het ontwikkelen en ontwerpen van

een verpakking immers steeds belangrijker. Bovendien

zijn veel verpakkingsconcepten productspecifiek.
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Verpakkingen op maat
VERPAKKEN

Naast het uitsluiten van zuurstof in

verpakkingsconcepten, is er ook de

mogelijkheid juist hoge zuurstofcon-

centraties in MA-verpakkingen toe te

passen. Het laboratorium Levensmid-

delenmicrobiologie en -conservering

van de Universiteit Gent onderzocht

het gebruik van deze zogenoemde

superatmosferische concentraties voor

het verpakken van vers vlees, vis,

schelpdieren en groenten. Daarbij

bleek de houdbaarheid te verbeteren.

Wel gold ook hier dat de beginkwali-

teit optimaal moest zijn en dat het

gaat om een verpakkingsconcept op

maat. Melkzuurbacteriën en verschil-

lende stammen van eenzelfde species

van een micro-organisme, bijvoorbeeld

Candida lambica, blijken een hoge

variabiliteit in gevoeligheid en gedrag

te vertonen voor superatmosferische

zuurstofconcentraties. Vooral de enzy-

matische bruinkleuring en schimmel-

ontwikkeling op rood zacht fruit kun-

nen door zeer hoge zuurstofconcentra-

ties worden geremd.

Superatmosferische zuurstofconcentraties

Schimmelontwikkeling op rood fruit wordt door zeer hoge zuurstofconcentraties

geremd. De foto toont aardbeien na 14 dagen bewaren bij 7°C. Links:

macrogeperforeerde verpakking (luchtcondities); midden: hoge

zuurstofatmosfeer; rechts: MAP (weinig zuurstof).

Onderzoek naar verkleuring van

vleeswaren onder invloed van licht in

het koelvak.
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zonder ijzerpoeder, of de toepassing
als absorberende laag geïncorporeerd
in de verpakkingsfolie.

Weinig zuurstof al te veel
Dat lage zuurstofconcentraties inder-
daad al storend kunnen zijn, bleek
uit onderzoek naar vleeswaren, dat
werd uitgevoerd door de Hogeschool
Gent. Metingen wezen uit dat bij ver-
pakken onder praktijkomstandighe-
den vaak kleine percentages zuurstof
tot 0,2% achterblijven in de verpak-
king. Problemen zijn vaak ook te wij-
ten aan microlekken in de verpak-
king. Dergelijke minieme hoeveelhe-
den zuurstof zijn al voldoende om
bijvoorbeeld in aanwezigheid van
licht verkleuring van voorverpakte
gesneden vleeswaren als kalfsworst
te veroorzaken (zie foto). Een zuur-
stofscavenger in de verpakking voor-
komt verkleuring tijdens de volledige
houdbaarheidstermijn van het pro-
duct.

Bij gebruik van hogebarrièrefolies
blijken micro-incorporaties van zuur-
stof tijdens opslag de kwaliteit van de
verpakte waar negatief te kunnen
beïnvloeden. Bovendien mag niet
worden vergeten dat de zuurstofdoor-
laatbaarheid van dergelijke folies
afhankelijk is van het type folie en in
meer of mindere mate afhankelijk is
van de extrinsieke bewaarcondities
als vochtigheid en temperatuur.

Lage zuurstofpercentages spelen
ook een belangrijke rol in de mogelij-
ke groei en overleving van bepaalde
micro-organismen. Dit werd aange-
toond voor Listeria monocytogenes op
diverse vleeswaren. Tevens maakte
dit onderzoek duidelijk dat groei en
overleving van bederforganismen en
pathogenen zeer sterk is gecorreleerd
met het totale concept van de verpak-
king, dus zowel het product, de gas-
samenstelling, folie als de gehele ver-
pakkingsconfiguratie. ■

MAP
MAP (‘modified atmosphere packa-

ging’) is een verpakkingsconcept

waarbij de normale samenstelling van

de atmosfeer (79% stikstof, 20,96%

zuurstof en 0,04% koolstofdioxide) in

de verpakking wordt veranderd. De

concentraties zuurstof (nul, verhoogd

of verlaagd), koolstofdioxide (voor

een bepaalde antimicrobiële werking)

en stikstof (doorgaans inert vulgas)

kunnen daarbij variëren. 

GEMAKSVOEDING

beantwoordt vier vragen voordat hij
de koffie-op-maat krijgt. 

Starbucks heeft eerst zijn eigen
winkels gebouwd en gaat nu vanuit
de out-of-home-markt richting retail.
Deze weg is volgens Van Rongen
gemakkelijker dan vanuit de retail
richting out-of-home: “Je kunt je met
eigen winkels in het out-of-home-
kanaal goed profileren. Het is wel
zaak om de merkemotie op een con-
sistente manier door te trekken naar
de producten in de winkelschappen
(figuur 2).” 

Toch lukt het bedrijven ook om van-

uit het winkelschap de out-of-home
markt op te komen. Cup-a-soup is
hiervan een geslaagd voorbeeld.
Inmiddels is Cup-a-soup geïnte-
greerd in veel drankenautomaten.
Goed nadenken over welke emoties je
wilt koppelen aan een merk is essen-
tieel. Want “niet kiezen is verliezen”,
aldus Van Rongen. Consistent zijn in
boodschappen is essentieel omdat
consumenten denken in merken en
niet in kanalen, hield hij zijn publiek
voor.

Bioscoop
Hoe een A-merk uit de retail com-
merciële successen behaalt in het
out-of-home-kanaal door te denken
vanuit de consument, bleek uit een
voorbeeld van Coca Cola. Rob Besse-
ling vertelde over de aanpak in bio-
scopen: “Tot begin jaren negentig
ging alle aandacht uit naar de film,
het was vooral lastig als mensen in

de pauze iets wilden drinken. Toen
zijn we winst opnieuw gaan definië-
ren; niet meer als ‘opbrengst minus
kosten’, maar als ‘klantenpotentieel x
hit rate (percentage van het klanten-
potentieel dat daadwerkelijk iets
koopt) x aantal items per transactie x
winst per item’. Met deze nieuwe
visie zijn we halverwege de jaren
negentig gestart. Eerst hebben we
onze focus gericht op de snelheid van
de service om de hit rate te vergroten.
Dit heeft geleid tot uitbreiding van
het aantal verkooppunten en assorti-
mentreductie. Om het aantal ver-
kochte items per transactie te vergro-
ten, werken we sinds 1998 met de
combinatie ‘cola + popcorn’. Ook
zijn sinds die tijd grotere formaten
beschikbaar dan de 0,2 l flesjes. Pro-
motieactiviteiten en actieve verkoop
door het personeel ondersteunen een
verhoging van het aantal gekochte
items per keer. En dat buffetbeïnvloe-
ding zinvol is, blijkt uit een onder-
zoek waarbij maar 16% van de men-
sen aangaf vooraf te weten wat ze
zouden gaan bestellen. 51% wist het
ongeveer en 33% helemaal niet.”

In de pauze van het foodservice-
congres stonden alle bezoekers in de
rij voor hun kopje koffie of thee. Ook
in de congreswereld is nog een
wereld te winnen met denken vanuit
de consument.

Kloppen
“Alles moet kloppen. Dan is de con-
sument tevreden”, waren de slot-
woorden van het betoog van Figee.
Met deze boodschap roept hij alle
spelers in de foodservice-markt op
om vanuit de consument naar hun
eigen product te kijken en vervolgens
vanuit die invalshoek aan de slag te
gaan. Figee is ervan overtuigd dat het
werkt: “Succes dwing je af ”. ■

Een consistent concept is niet alleen zichtbaar in de eetgelegenheden zelf, maar ook

op internet. De foodservice-ketens Pret-a-manger geeft zijn visie op eten en biedt

uitgebreide productinformatie op internet (www.pret.com).

Cup-of-Soup is het  gelukt 

om vanuit het winkelschap de out-of-

home markt op te komen
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