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Reiniging en decontaminatie

Bij het verwerken van groenten en fruit is een goede decontami-

natie noodzakelijk. Door het versnijden kunnen micro-organis-

men zich aan de snijvlakken namelijk sterk vermenigvuldigen.

Gecombineerd met een hoge respiratiesnelheid bij versneden en

verpakte groenten en fruit geeft dit een hoog risico op bederf.

Sinds kort wordt geëxperimenteerd met twee nieuwe decontami-

natiemethoden: elektrolyse en de toepassing van ClO2-gas.

De respiratiesnelheid en de microbiologi-
sche groei van versneden groenten en
fruit zijn te remmen door te verpakken
onder een verlaagde O2-concentratie en
een verhoogde CO2-concentratie. Wel
heeft deze methode vooral een remmend
effect op de respiratiesnelheid; het effect
op de microbiologische groei is variabel. 
Het initieel microbiologisch kiemgetal is
te verkleinen met een goede decontami-
natie tijdens het productieproces in com-

binatie met een goede hygiëne. Bij
decontaminatie van groenten en fruit
wordt meestal gebruik gemaakt van was-
water. Eventueel worden hieraan desin-
fectantia toegevoegd. 
Recentelijk worden ook nieuwe technie-
ken onderzocht, zoals elektrolyse en het

toepassen van chloordioxidegas (ClO2).
In tabel 1 wordt een overzicht gegeven
van de verschillende decontaminatie-
technieken. De tabel vermeldt de behaal-
de reducties in kiemgetallen en de voor-
en nadelen van zowel in vloeistof- als
onder gasvorm toegepaste decontamina-
tiemiddelen.

Elektrolyse
Een nieuwe methode voor de decontami-
natie van groenten en fruit is geëlektroly-
seerd oxiderend water (EOW). EOW
wordt geproduceerd door middel van een
elektrolysecel waardoor water (bijvoor-
beeld proceswater) stroomt (zie figuur 1).
Onder impuls van de elektrolysecel,
migreren OH-ionen en Cl-ionen naar de
anode waar vrije oxidantia ontstaan
(zuurstof- en chloorradicalen). Dit zorgt
voor een hoge oxidatie-reductiepotenti-
aal (ORP > 1.100 mV). De zuurstofradica-
len (bijvoorbeeld hydroxyradicaal) zullen

naar celmembranen van micro-organis-
men sterk oxiderend werken. De chloor-
radicalen kunnen ervoor zorgen dat
HOCl (hypochlorig zuur) en OCl-ionen
ontstaan. Hierbij heeft HOCI ook een
antimicrobiële werking. Door hun onsta-
biele karakter vinden de omzettingen van
radicalen zeer snel plaats.
Elektrolyse kan twee toepassingen heb-
ben. Om waswater of ander vervuild
water te decontamineren, kan het door
de elektrolysecel worden geleid. Naast de
directe oxiderende werking van de radi-
calen zelf, zal er in het behandelde water
nog een tijdje een residueel effect optre-
den door de aanwezigheid van andere
oxidantia als Cl2, HOCl, H2O2 en ozon.
Van dit residueel effect, en daarmee de
aanwezigheid van andere oxidantia,
wordt gebruik gemaakt in een tweede
toepassing van EOW: het decontamine-
ren van groenten en fruit tijdens het was-
sen.

Onderzoek
Uit een onderzoek van de Universiteit
Gent (Laboratorium voor Levensmidde-
lenmicrobiologie en -conservering), de
Katholieke Universiteit Leuven (Labora-
torium voor Fytopathologie en Planten-
bescherming) en Ecodis NV, producent
van desinfectiesystemen voor water,
bleek dat de populatie van bederfmicro-
organismen in proceswater werd geredu-
ceerd met 5-8 log kve/ml (gemeten na 45
minuten met een vrije oxidantiagehalte
van 5,1 ppm). Wanneer EOW werd toege-
past om versneden gemengde sla te
decontamineren, werd in dit onderzoek
een reductie van ongeveer 2-3 log kve/g
waargenomen (na 5 minuten wassen met
EOW met een vrije oxidantiagehalte van
3,6 ppm). In de literatuur zijn weinig
gegevens bekend omtrent het effect van
EOW op bederfflora. Over het effect van
EOW op pathogenen zijn daarentegen
wel enkele publicaties verschenen [1,10].
Bij decontaminatie met gechloreerd
water is een hogere concentratie aan Cl2
en HOCl (50-200 ppm) nodig dan bij
EOW. Dat er bij EOW minder nodig is,
komt doordat er in het EOW nog andere
oxiderende stoffen aanwezig zijn. Positief
gevolg hiervan is dat er - in vergelijking
met het gebruik van gechloreerd water -
minder gechloreerde organische compo-

Nieuwe decontaminatietechn

Fig. 1  Het principe van de elektrolysecel (de ‘eco-disinfector’) zoals die is ontwikkeld door
Ecodis NV.

Een desinfectant in de gasfase heeft
als voordeel dat het goed doordringt

tot poriën en ruwe oppervlakken

A

I

+ -

V

+ -

Eco-disinfector: principe

El
ek

tr
ol

ys
ec

el

Gelijkstroom
laagspanning

Anode Kathode

Cl-

OH-

Mox

Na+

H+

Mred

Water als elektrolyt

Ontstaan van
'vrije' oxidantia
Mox:
– Zuurstofradicalen

(bijvoorbeeld OH•)
– Chloorradicalen (Cl•)



vmt | 23 april 2004 | nr 9 19

nenten als trihalomethanen (THM) wor-
den gevormd. Deze componenten wor-
den in verband gebracht met carcinoge-
ne effecten en een daling in de vrucht-
baarheid [2]. 

ClO2-gas
Een andere veelbelovende, nieuwe
decontaminatietechniek is het gebruik
van ClO2-gas. ClO2 (chloordioxide) wordt
reeds toegepast in de waterfase om pro-
ceswater te desinfecteren. In de medi-

sche sector is deze techniek al onder-
zocht voor het steriliseren van oppervlak-
ken en instrumenten. In het Laboratori-
um voor Levensmiddelenmicrobiologie
en -conservering van de Universiteit
Gent, wordt momenteel onderzocht of
ClO2 ook in de gasfase bij het decontami-
neren van groenten en fruit kan worden
toegepast.
ClO2 bezit, zoals de meeste desinfectan-
tia, ook een sterk oxiderend vermogen.
Een desinfectant in de gasfase heeft

daarbij als voordeel dat dit in het gesne-
den en gewassen product goed door-
dringt tot poriën en ruwe oppervlakken
(bijvoorbeeld snijvlakken bij versneden
groenten en fruit). Daardoor zal het
decontaminerend effect bij deze produc-
ten groter zijn dan wanneer er in water
opgeloste ClO2 wordt toegepast. Voor-
waarde voor een goede decontamineren-
de werking is een hoge relatieve vochtig-
heid en een temperatuur tussen 20°C en
25°C.

nieken voor groenten en fruit
Tabel 1   Overzicht van verschillende decontaminatiemiddelen. Hierbij is de fase (vloeistof of
gas) aangegeven waarin ze zijn toegepast, evenals de actieve component, de behaalde logre-
ducties tijdens onderzochte toepassingen op groenten en fruit en de voordelen en nadelen.
Fase Actieve 

component Reducties Voordelen Nadelen

Water - 1-2 log kve/g [5] – goedkoop, eenvoudig in gebruik – soms stijging van kiemgetal
(groenten/fruit) – geen additieven

Cl2-HOCl 1-2,5 log kve/g [6] – goedkoop – invloed van organisch materiaal
(groenten/fruit) – enkel effectief bij zure pH

– corrosief
– THM- en chlooraminevorming

ClO2 1-2 log kve/g [4] – 2,5 maal sterkere oxidatie- – agressieve geur
(groenten/fruit) capaciteit dan Cl2 – moet op toepassingsplaats zelf

– sporicidaal worden geproduceerd
– actief bij neutrale pH
– minder beïnvloed door organisch

materiaal dan Cl2-HOCl
– minder THM dan bij Cl2-HOCl
– geen chlooraminevorming
– wordt na reactie omgezet tot

Cl-ionen
EOW, mengsel – 2-3 log kve/g* – geen contact met chemicaliën – effect op kieming bij
van: (groenten/fruit) – sporicidaal behandeling zaden
– radicalen – 5-8 log kve/ml* – actief binnen een grote – nieuwe techniek
– Cl2-HOCl (proceswater pH-range
– andere gemengde sla) – concentraties Cl2-HOCl lager

oxidantia – minder THM-vorming dan
bij Cl2-HOCl

– zeer geschikt in circulatie-
systemen

– niet corrosief
ozon 1-2 log kve/ml [9] – hoge reactiviteit – invloed van organisch materiaal

(proceswater gemengde – wordt na reactie omgezet – vorming bijproducten
sla) tot O2

melkzuur 1-2 log kve/g* – natuurlijk product – textuurafwijkingen
(groenten/fruit) (bij bladgroenten)

– corrosief
Gas ClO2 3-6 log kve/g [7] – goed penetratievermogen – moet op toepassingsplaats zelf

(groenten/fruit) (in poriën, op snijvlakken) en batchgewijs worden
– geschikt voor steriliseren van geproduceerd

oppervlakten – nieuwe techniek
* Eigen resultaten (EOW–melkzuur).
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Net zoals bij de elektrolyse vermeldt de
literatuur vooral de effecten van ClO2-gas
op pathogenen, die zijn geïnoculeerd op
groenten of fruit. Zo werden bij bescha-
digde groene paprika’s (simulatie snij-
vlakken) reducties van E. coli O157:H7
van 3 en 6 log kve/g waargenomen bij het
toepassen van respectievelijk 0,62 mg/l
en 1,24 mg/l ClO2-gas gedurende 30
minuten. Ook werd bij dit onderzoek dui-
delijk dat het micro-organisme enkel kon
groeien op de beschadigde plekken. Dit
illustreert het belang van een goed pene-
tratievermogen van de desbetreffende
desinfectant. Desinfectantia die vooral
decontaminatie aan de intacte opper-
vlakten bewerkstelligen (bijvoorbeeld
ClO2 in waterfase of Cl2 in waterfase) zul-
len zorgen voor een reductie in dat deel
van het kiemgetal dat tijdens bewaring
nauwelijks kan uitgroeien wegens een
gebrek aan nutriënten op het hydrofoob

oppervlak. De toepassingen van ClO2 in
waterfase liggen dan ook vooral in het
decontamineren van proceswater, wat
dan ook reeds in vele gebieden gebeurt.
Zo bleek dat 5 mg/l ClO2 even effectief
was als 34 mg/l Cl2 bij het behandelen
van proceswater uit de pluimveeverwer-
kende industrie [3].
Naast het decontamineren van groenten
en fruit kan het ClO2-gas ook - net als in
de medische sector - worden gebruikt om
oppervlakten en dergelijke te sterilise-
ren. Zo bleek dat na inoculatie van
opslagtanks voor vruchtensap met ver-
schillende bederfmicro-organismen een
behandeling vanaf 10 mg/l ClO2-gas

zorgde voor steriele tanks.
Bij toepassing van ClO2 zal het gehalte
aan THM lager liggen dan bij het gebruik
van Cl2. Dit komt doordat ClO2 desinfec-
teert door oxidatie en niet, zoals het
geval is bij Cl2, door substitutie.

Veelbelovende technieken
Zowel voor elektrolyse als ClO2-gas als
decontaminatietechniek moet nog veel
onderzoek plaatsvinden. Zo is er nog wei-
nig bekend over de afdoding van de
bederfflora van groenten en fruit. Daar-
naast is er nog weinig tot niets bekend
over de mogelijke effecten op de nutritio-
nele en de sensorische kwaliteit. Ook
moet er in de toekomst voldoende aan-
dacht worden besteed aan de vorming
van chloorhoudende organische bijpro-
ducten tijdens de behandeling. Verder is
het ook belangrijk te onderzoeken wat
het effect is van het combineren van ver-
schillende decontaminatiestappen. Zo is
inmiddels ontdekt dat het achtereenvol-
gens toepassen van tijmolie (1,0 ml/l voor
5 minuten), geozoneerd water (9,3 mg/l
voor 10 minuten) en ClO2 in water (10,0
mg/l voor 10 minuten) reducties van 3-4
log kve/g opleverden bij sla en wortelen,
die geïnoculeerd zijn met E. coli O157:H7
[4]. Effecten op de sensoriek zijn hierbij
niet onderzocht. Ten slotte is het belang-
rijk te vermelden dat de effecten van
EOW en ClO2-gas zeer productspecifiek
zijn.
Genoemde aspecten worden in de toe-
komst verder worden onderzocht.
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bederf is groot bij ver-
sneden en verpakte
groenten.

ClO2-gas kan ook worden gebruikt
om oppervlakken te steriliseren


