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Technologie

Pluimveevlees is vaak besmet met patho-
gene bacteriën zoals Salmonella en Cam-
pylobacter. Via kruisbesmetting in de
keuken kunnen andere voedingsmidde-
len worden besmet. Om ziekte te voorko-
men, kan pluimveevlees direct na slach-
ten worden ontsmet. Sinds 1 januari 2006
is dit onder bepaalde voorwaarden toe-
gelaten binnen de EG. Uit TNO-onder-
zoek blijkt dat het effect van decontami-
natie op het aantal pathogene bacteriën
gering is omdat niet het gehele opper-
vlak goed wordt bereikt. Bovendien kun-
nen bij decontaminatie sensorische
afwijkingen optreden en bestaat er kans
op herbesmetting na de behandeling.
Doorstraling van verpakt pluimveevlees,

bijvoorbeeld met e-beam, kan resulteren
in pathogeenvrij vlees. Hoewel dit proces
warenwettelijk is toegestaan, is de accep-
tatie in de markt gering. Een meer recen-
te decontaminatietechniek is de toepas-
sing van ultra hoge druk (UHD). Deze

technologie is door TNO getest op pluim-
veevlees.

Drukkamer
Bij het UHD-proces wordt het te conser-
veren product in een gesloten, flexibele
verpakking in een drukkamer met druk-
vloeistof blootgesteld aan zeer hoge
drukken, variërend tussen 200 en 800
MegaPascal (MPa), ofwel 2000 en 8000
bar. Hierbij wordt het product door en
door behandeld. De drukvloeistof zorgt
voor een uniforme drukverdeling. UHD
werkt dan ook gelijkmatiger dan e-beam,
waarbij de stralingsdosis naar de kern
toe afneemt. De voordelen van UHD zijn
de afwezigheid van residuen, uniforme
behandeling van het gehele product, bij
behandeling in de eindverpakking geen
kans op herbesmetting en een goede
consumentenacceptatie.
TNO heeft vacuümverpakt kippevlees
onder verschillende condities behandeld
met UHD. Om zeker te zijn van de aanwe-
zigheid van telbare aantallen Campylo-
bacter-bacteriën is een mengsel van kip-

Salmonella en Campylobacter

op kippevlees zorgen jaarlijks

voor vele voedselinfecties. De

effecten van decontaminatie,

toegestaan sinds 1 januari

2006, zijn beperkt. TNO Kwa-

liteit van Leven heeft kipfilets

behandeld met ultra hoge

druk. De resultaten zijn veel-

belovend.

Ultrahoge druk maakt vlees 

Medewerker Volmar Hatt bestuurt de UHD-opstelling bij TNO Kwaliteit van Leven.

Fig. 1   Invloed van UHD-behandelingen op de aantallen Enterobacteriaceae en Campylobac-
ter op kip/kipvelmengsels.
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vel met uitgesneden kipfilets afkomstig
van vers geslachte kipkarkassen
gebruikt. De kippen zijn binnen een uur
na de slacht verwerkt. Voorafgaand aan
de hogedrukbehandeling is het kippe-
vlees vacuümverpakt in plastic folie. Als
indicator voor Salmonella zijn de Entero-
bacteriaceae geteld. Het effect van de
behandeling is vastgesteld door microbi-
ologisch onderzoek. Daarnaast zijn de
UHD-behandelde kippen in rauwe en
gebraden toestand sensorisch beoor-
deeld. Ter vergelijking is ook in vacuüm-
verpakking gepasteuriseerde kipfilet (5
min bij 70°C kerntemperatuur) in het
sensorisch onderzoek meegenomen.

Veelbelovend
De UHD-behandeling van kippevlees is
microbiologisch gezien veelbelovend. De
aantallen Enterobacteriaceae en Campy-
lobacter-bacteriën zijn na een UHD-
behandeling van 4-10 minuten bij 200 tot
400 MPa met een factor 100 tot 1000
gereduceerd (2-3 logeenheden, figuur 1).
Des te hoger de druk, des te groter is het
kiemdodende effect. Ter vergelijking: bij
een behandeling met decontaminatie-
middelen is de reductie niet meer dan
een factor 3 tot 10 ( 0,5-1 logeenheid).
Het aantal minuten UHD-behandeling is
van ondergeschikt belang voor het kiem-
dodend effect.
Een nadeel van UHD is dat een zekere
mate van eiwitcoagulatie in het behan-
delde vlees optreedt. Hierdoor verbleekt
de kleur van het UHD-behandelde rauwe
kippevlees ten opzichte van vers kippe-
vlees. Des te intensiever de drukbehan-
deling, des te bleker het kippevlees
(figuur 2). De geur van de UHD-behan-

delde kipfilet is neutraal ten opzichte van
de onbehandelde kipfilet. Bij de
gepasteuriseerde kipfilet werd een kook-
geur waargenomen.

Gebraden
Bij het sensorisch onderzoek van de
gebraden, verschillend behandelde kipfi-
lets waren de onderlinge verschillen
gering (tabel 1). Het gepasteuriseerde
kippevlees was iets droger van textuur
dan het onbehandelde en met lage druk
behandelde kippevlees. Het met 600 MPa
behandelde kippevlees werd als iets taai
beoordeeld. De conclusie is dat een rela-
tief milde UHD-behandeling, van 200-
400 MPa, een aanzienlijke reductie van
het besmettingsniveau van kipfilet ople-
vert zonder grote veranderingen in de
sensorische eigenschappen van vooral
gebraden kippevlees.

Horeca en zorg
Gezien de positieve effecten van de UHD-
behandeling lijkt de methode geschikt
voor toepassing in de praktijk. Bij pluim-
veeverwerkende bedrijven kan hogedruk-
apparatuur in verpakkingslijnen worden

ingebouwd. Voor de UHD-behandeling is
weinig extra expertise nodig.
Omdat de methode wel extra kosten met
zich meebrengt, geschat wordt 10-20
cent per kilo, ziet TNO op korte termijn
vooral toepassingsmogelijkheden voor
nichemarkten zoals horeca en grootkeu-
kens van (zorg)instellingen. Op derge-
lijke centrale voedselbereidingsplaatsen
is voedselveiligheid belangrijk. Boven-

dien krijgt de consument hier alleen de
bereide kip te zien en merkt hij niet dat
het kippevlees in rauwe toestand iets ble-
ker is.
Vanwege de verandering in uiterlijk ligt
levering van UHD-behandeld kippevlees
direct aan de consument in eerste instan-
tie niet voor de hand. De UHD-behande-
ling van consumentenverpakkingen met
gemarineerd kippevlees is wel een optie.

Informatie
Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een
kennisinvesteringsproject van VWS.
Meer informatie over de effecten van verschillen-
de decontaminatiemethoden van pluimveevlees
is verkrijgbaar bij TNO.
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Fig. 2   Het uiterlijk van UHD-behandelde kipfilet versus onbehandeld en gepasteuriseerd
product. Tijdens de UHD-behandeling waren de stukken kipfilet verpakt.

Gepasteuriseerd Vers product 200 MPa 400 MPa 600 MPa

Resultaten sensorische beoordeling UHD-behandeld kippevlees na braden

Behandeling Score* na braden Opmerking
Kleur Geur Smaak Textuur

Onbehandeld 10 10 10 10 Standaard
Gepasteuriseerd
(5 min bij 70°C 
kerntemperatuur) 10 8 9 8 iets droog
200 MPa 10 10 10 10 
400 MPa 10 10 10 10
600 MPa 10 10 10 7 iets taai
*De score voor kleur, geur, smaak en textuur is uitgedrukt in een schaal van 1 tot 10, waarbij 10
volledig vergelijkbaar is met het onbehandelde kippevlees en 1 zeer sterk afwijkt.

De UHD-behandeling van 
kippevlees is microbiologisch
gezien veelbelovend


