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Vooral op het gebied van milde conserve-
ringstechnieken, de non-thermische pro-
cessen, is veel vooruitgang geboekt.
“Denk aan hoge drukbehandeling (HPP)
van kant-en-klare kipproducten, guaca-
mole, oesters en pluimveevlees en aan
het gebruik van ozon en UV-licht voor
gesneden verse groente en fruit. Andere
voorbeelden zijn de bestraling van gema-
len vlees en de toepassing van ‘pulsed
electric fields’ (PEF) op vers sap”, somt
Paul Bartels, directeur van het expertise-

centrum voor novel food processing van
het Wageningse onderzoeksinstituut
Agrotechnology & Food Innovations
(A&F), op. Bartels is net terug van de
jaarlijkse bijeenkomst van het Institute of
Food Technologists (IFT) in Las Vegas,
waar de nieuwste ontwikkelingen in mil-
de voedselconservering werden gepre-
senteerd.

Veilig sap
Veel methoden worden in de VS al com-
mercieel toegepast, terwijl men in Euro-
pa de stap nog niet durft te zetten. “In de
VS heerst een sterkere claimcultuur dan
bij ons. Bedrijven worden eerder aan-
sprakelijk gesteld voor misstanden,
waardoor zij zich risicomijdender opstel-
len”, verklaart Hennie Mastwijk, collega
senior onderzoeker van Bartels. Illustra-
tief is de hardnekkige zoektocht van
Amerikaanse sapfabrikanten naar milde
conserveringstechnieken als superkriti-
sche kooldioxide en PEF, sinds de FDA
hen in 1996 verplichtte tot etikettering
van ongepasteuriseerd vruchtensap

nadat mensen ziek waren geworden na
het drinken van het verse product. In
Europa is het onderwerp vooralsnog geen
issue. Inmiddels is bekend dat toepas-
sing van PEF-behandeling veilige vruch-
tensappen zonder toevoegingen kan
opleveren, die niet te zijn onderscheiden
van vers.
Volgens Wilco Fauth, directeur van Food
Technology Noord-Oost Nederland BV
(FTNON) in Almelo, gespecialiseerd in
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Pulsed electric field (PEF)-behandeling biedt
mogelijkheden voor veilige, verse vruchten-
sappen zonder toevoegingen. 
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het bouwen van machinerie voor de
levensmiddelenindustrie, is de geringe
investeringsbereidheid van bedrijven
vooral te wijten aan de huidige economi-
sche malaise. “Bedrijven streven wél naar
veilige producten, maar maken tegelij-
kertijd continu prijs/kwaliteitafwegingen.
De recente prijzenoorlog in de super-
markten heeft de bereidheid tot investe-

ren nog verder doen afnemen.”
“Bij de kostenafwegingen speelt ook de
verhouding tussen vaste en variabele
kosten een rol. En de initiële investering.
Als die relatief klein is, is ook het finan-
ciële risico kleiner en daarmee de drem-
pel tot investeren lager”, vult Mastwijk
aan. HPP kost ongeveer tien eurocent per
liter behandeld product. Hiervan is een
relatief groot deel vaste kosten, zoals
investeringen in apparatuur. Behande-
ling met CO2 en ozon leveren vooral
variable kosten, slechts één eurocent per
liter product. Voor PEF liggen de kosten

rond twee eurocent per liter. Dit zijn
vooral apparatuurkosten, de energiekos-
ten zijn laag.

Maatwerk
Huub Lelieveld, adviseur van Unilever en
voorheen verantwoordelijk voor de intro-
ductie van nieuwe technologieën, heeft
niet de indruk dat bedrijven nu minder
huiverig zijn voor nieuwe methoden dan
vroeger. Unilever inventariseert wel
degelijk toepassingsmogelijkheden voor
nieuwe conserveringstechnieken. “De
aandacht gaat vooral uit naar PEF en
HPP”, aldus Lelieveld.
De noodzakelijke investeringen in R&D
zijn door de jaren heen flink toegeno-
men. “Vroeger was de situatie simpel:
wilde je de houdbaarheid van groente
verlengen, dan paste je een bepaalde
standaardtechniek, bijvoorbeeld sterili-
satie toe. Maar tegenwoordig hebben
fabrikanten specifieke product(ie-)eisen
en daar moet de conserveringsmethode
op worden afgestemd. Een product moet
bijvoorbeeld niet alleen veilig zijn en een

vers karakter hebben, maar ook houd-
baar zijn en op een bepaalde manier ver-
pakt”, verklaart Bartels. 

Risico
Opvallend is dat het vooral de middelgro-
te (familie)bedrijven zijn die durven te
investeren in innovaties. “Middelgrote
bedrijven hebben investeringskracht, zijn
flexibel en lopen niet al te grote risico’s.
Kleine bedrijven daarentegen hebben
weinig investeringskracht en grote
bedrijven lopen aanzienlijke risico’s,
zowel qua investeringen als wat betreft
imago”, verklaart Bartels. “Bovendien
hebben grote bedrijven intern te maken
met veel verschillende meningen die
moeten worden afgestemd”, voegt Lelie-
veld toe. “Dan is het vaak minder risico-
vol een klein, succesvol en innovatief
bedrijf over te nemen dan te investeren in
eigen R&D.”
Bedrijven die niet direct te maken heb-
ben met de consument durven relatief
veel te investeren in nieuwe technolo-
gieën. Een goed voorbeeld is het Ameri-
kaanse cateringbedrijf Avomix, dat HPP
toepast op onder meer vruchtensappen

en guacamole. “Zij werken volgens dui-
delijke specificaties van afnemer (vaak
een cateraar) en distributeur. Heb je con-
sumenten als klant, dan is het altijd maar
afwachten of iets aanslaat”, zegt Bartels.

Spiraal
Wetgeving vormt voor alle bedrijven een
bottleneck bij de introductie van nieuwe
producten of technologieën. Zo leidt de
Europese novel food regulation, geba-
seerd op het ‘precautionary principle’,
vaak tot aanzienlijke vertraging bij de
productintroductie. “Voordat je als
bedrijf een product of technologie intro-
duceert, moet je zo veel mogelijk risico’s
doornemen en de veiligheid ervan aanto-
nen. Wie bijvoorbeeld PEF gaat toepas-
sen, moet tot op de bodem uitzoeken
hoe groot het risico op metaalafgifte is”,
illustreert Mastwijk.
Volgens Lelieveld belanden bedrijven
door deze situatie vaak in een spiraal.
“De aanvraag kan een tot twee jaar in
beslag nemen en dat kost geld. Voordat
je geld investeert, moet je weten wat je

wilt, maar dat hangt weer af van de goed-
keuring in de novel food procedure. Er
moeten dus lastige afwegingen worden
gemaakt.”
Voor het MKB en machinefabrieken
vormt de novel food-regulering een nóg
hogere drempel. “Men weet vaak niet
hoe de juiste route te bewandelen, of
welke risico’s door te nemen”, zegt
Fauth. Volgens hem zouden deze organi-
saties gesteund moeten worden door
grotere bedrijven of instituten, die de
noodzakelijke expertise wél in huis heb-
ben.
Mastwijk heeft goede hoop dat de Euro-
pese goedkeuringsprocedure op korte
termijn sneller gaat verlopen. “Autoritei-
ten als de European Food Safety Authori-
tity (EFSA) stellen steeds vaker de juiste
vragen aan bedrijven. Daarnaast begint
er een archief van toegelaten technieken
te ontstaan, wat de toelating verder zal
versoepelen.”

Innovatieklimaat
Volgens Bartels zal de verschuiving in het
risicodenken leiden tot een verdere ver-
betering van het innovatieklimaat. “Vroe-
ger hanteerde men het principe dat een

risico niet aantoonbaar mocht zijn, maar
met de verfijnde technieken van tegen-
woordig is alles aantoonbaar. Daardoor
verschuift het accent van het uitsluiten
van risico’s naar risicobeheersing. Deze
benadering sluit aan bij de natuurlijke
denkwijze van de consument, die dit con-
cept ook bij een activiteit als autorijden
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Kleinere bedrijven weten bij
toelatingsprocedures vaak niet
welke weg te bewandelennog) niet investeren

TNO Voeding, FTNON en Philips Lighting hebben geza-
menlijk gewerkt aan de NPT-tunnel™.

De consument is bij
voedsel gewend om in termen van 

‘zero risk’ te denken
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accepteert. Bij levensmiddelen heeft de
consument echter geleerd om in termen
van ‘zero risk’ te denken en moet hij nog
wennen aan acceptabele risico’s.”
Gaat het om individuele nieuwe conser-
veringstechnieken, dan heeft Lelieveld
hoge verwachtingen van PEF. “Deze tech-
niek is toepasbaar op veel verschillende
producten. Bovendien is het gebruik
ervan goedkoper dan HPP. Ik verwacht
dat deze techniek de komende jaren een
grote vlucht neemt en bijvoorbeeld hitte-
behandeling van melk zal vervangen.”

Lelieveld benadrukt dat ook duurdere
technologieën toekomstperspectief kun-
nen hebben. “Zolang je de meerkosten
maar kunt rechtvaardigen richting de
consument: de kwaliteit van het product
moet merkbaar verbeteren. Bij dure pro-
ducten zoals guacamole kan dat, net als
bij vlees en duurdere kaassoorten.”

Eenvoudig
De FTNON zet vooral in op UV-technolo-
gie. “UV is een vrij eenvoudig en geschikt
voor toepassing op verschillende produc-
ten, bijvoorbeeld voorgesneden groen-
ten, brood, champignons, kaas en noten.
Bovendien zijn de investeringskosten
voor bedrijven relatief laag”, motiveert
Fauth. In samenwerking met TNO Voe-
ding in Zeist werkt FTNON aan een verde-
re optimalisatie van de UV-technologie.
Bartels en Mastwijk zien voor Nederland
de eerste toepassingen voor PEF: “Het is
een bewezen techniek op industriële
schaal, waarvan de investeringen relatief
laag zijn. Toepassing voor verse sappen is
aantrekkelijk, gezien de vraag van consu-
menten naar producten zonder conserve-
ringsmiddelen en de voorwaarde dat
levenmiddelen veilig zijn.”

Samenwerking
Volgens Mastwijk sluit de nieuwste gene-
ratie technieken aan op de vraag naar
versere producten met een betere kwali-
teit. “Door een goede samenwerking tus-
sen producenten, apparaatbouwers en

materiaalontwikkelaars, met onder-
zoeksondersteuning en een overheid die
het langer termijn perspectief mogelijk
maken, is snelle technische innovatie in
de voedselketen zeker te realiseren”,
zegt Mastwijk. “Via samenwerking zijn
producties op testmarkten mogelijk bij
aanzienlijk lagere risico’s”, verklaart
Lelieveld. Fauth: “Producenten en machi-
nebouwers moeten zich open naar elkaar
opstellen en gezamenlijk de hordes
nemen. Voor het doorlopen van goed-
keuringsprocedures is nu eenmaal pro-
ductspecifieke kennis nodig.”

Lees ook:
‘Investeringsangst remt technologische vernieu-
wing’ Food Management (2004), nr. 9 (septem-
ber). Een exemplaar van het vaktijdschrift ligt
voor u klaar bij de stand van Keesing Noorder-
vliet (7F067) op Industrial Processing of is op te
vragen via m.aardoom@keesing.nl.
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Tabel   Milde conserveringstechnieken
Technologieën Eigenschappen Bestaande Specifieke Wet en Status

Toepassingen regelgeving voor
toepassing op
levensmiddelen*

Hogedruk (HPP) Batchproces Vruchtensappen, Novel Foods Regulation Bewezen conserverings-
Geen toevoegingen Guacamole,  Ham,  (EC) 258/97/6 technologie
Alternatief voor pasteurisatie Salsa, Jam (aanmelding) Commerciële
en sterilisatie toepassingen
Enzyminactivatie

Pulsed Electric Continu flow-proces Geen Novel Foods Regulation Bewezen conserverings-
Fields (PEF) Geen toevoegingen (EC) 258/97/6 technologie

Alternatief voor pasteurisatie (aanmelding) Commercialisatiefase
Ultraviolet licht Oppervlakteontsmetting Verpakkingen Voor nieuwe Bewezen ontsmettings-

door belichting Drinkwater toepassingen technologie
Geen toevoegingen Novel Foods Regulation Commerciële
Gladde oppervlakken (EC) 258/97/6 toepassingen
zonder schaduwwerking Onderzoek naar nieuwe 

toepassingen
Koud plasma Oppervlakteontsmetting Geen Onbekend Onderzoeksfase

door gas
Gladde en ruwe oppervlakken

Kooldioxide Continu proces Vruchtensap Novel Foods Regulation Commercialisatiefase
Toevoeging van CO2 in (zonder pulp) (EC) 258/97/1
superkritische fase (aanmelding + toela-
Alternatief voor pasteurisatie tingsprocedure)

Ozon Ontsmetting door toevoeging Ontsmetting Novel Foods Regulation Bewezen ontsmettings-
sterk oxiderend gas proceswater (EC) 258/97/1 technologie
Beperkte werking bij (aanmelding + toela- Commerciële
aanwezigheid van tingsprocedure) toepassingen
organische materialen Onderzoek naar nieuwe

toepassingen
Bron: Agrotechnologie & Food Innovations.

*) Naast de regels rond productaansprakelijkheid gelden algemene principes binnen de levensmiddelenverwerking zoals GMP, HACCP en branchespecifieke eisen.
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