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Technologie

Het productieproces van voorgebakken
frites heeft in de loop der tijd een ontwik-
keling doorgemaakt waarbij problemen
stuk voor stuk zijn opgelost en kostenbe-
sparingen op onderdelen zijn gereali-
seerd. In het kader van een EET-project
(zie onder) is onderzocht of er niet een
fundamenteel ander concept zou kunnen
worden ontwikkeld, waarbij milieubelas-
ting en energiegebruik sterk worden
gereduceerd, terwijl de kwaliteit van de
frites constant blijft.

Technologisch en kwaliteitsonderzoek
Om de haalbaarheid van het nieuw voor-
gestelde proces te onderzoeken, hebben
kleinschalige experimenten met een
stoomdroogproefopstelling bij TNO-MEP

plaatsgevonden (figuur 2A). Bij de proe-
ven worden de frites in de droogkamer in
beweging gehouden door een roterende
trommel (figuur 2B). Daarbij is de kwali-
teit van het product steeds sensorisch
beoordeeld (vooral kleur, uiterlijk, kro-
kantheid en vulling) en zijn het vocht- en
vetgehalte bepaald. 
Bij voordrogen en voorbakken met over-

verhitte stoom blijken andere effecten op
te treden dan bij voordrogen met lucht
en voorbakken met olie. Bij voordrogen
met oververhitte stoom is de product-
temperatuur bij atmosferische druk
hoger dan bij voordrogen in lucht, het-
geen snel tot overgaring leidt. Om overg-
aring te voorkomen, moet bij lage druk-
ken worden gewerkt. Voorbakken kan in
stoom bij atmosferische druk en een
temperatuur van bijvoorbeeld 185°C. Met
de juiste instellingen is het mogelijk om
een product te maken met de gewenste
gaarheid en vochtgehalte, maar dit blijkt
‘huidvorming’ op het frietoppervlak te
veroorzaken. Een huid resulteert na het
afbakken in frites met een taaie korst en
een vettig uiterlijk. Dit is het grootste
probleem van het nieuwe proces.

Huidvorming
Over het mechanisme van huidvorming is
de volgende theorie opgesteld (figuur 3).

Tijdens het drogen verdampt water aan
het productoppervlak. In het begin is het
alleen aanhangend water, maar daarna zal
het oppervlak gaan uitdrogen. Er ontstaat
een gradiënt vanuit de kern om water naar
het oppervlak aan te voeren. Wanneer het
water aan het oppervlak sneller verdampt
dan er vanuit de kern wordt aangevoerd,
drogen meerdere cellagen uit en ontstaat
een huid.
Tijdens afbakken in olie wordt het vocht-
transport door die huid belemmerd zodat
druk wordt opgebouwd en de huid alleen

op de zwakste plek breekt. Bovendien kan
de olie na afbakken niet in de korst trek-
ken waardoor het oppervlak van de frites
een vettig uiterlijk krijgt.
De warmteoverdracht van olie is vijf tot zes
keer zo groot als van oververhitte stoom.
Bij conventioneel voorbakken in olie
(figuur 3C) wordt damp onder het opper-
vlak gevormd die de cellen uit elkaar drukt
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Productie van frites zonder
frituurstap lijkt niet mogelijk

Het voorgestelde proces (figuur 1) is volledig nieuw en zeer
innoverend. Zo veel mogelijk stappen vinden in een stoom-
atmosfeer plaats, maar blancheren in water is nog steeds
nodig om reducerende suikers uit te logen. Voordrogen en
voorbakken vinden plaats in oververhitte stoom en koelen en
vriezen door te vacumeren. Door de druk te verlagen ver-
dampt water uit de frites waardoor deze afkoelt. Als het
vacuüm hoog genoeg is (< 1 mbar) en er voldoende vocht
beschikbaar is, kan het product tot -20°C worden ingevroren.
Het energiegebruik wordt door het nieuwe proces substan-
tieel verlaagd: het aardgasgebruik met circa 70% en het
elektrisch energiegebruik met circa 50%. Dit is enerzijds

door gebruik van oververhitte stoom in plaats van hete lucht
en olie. Er wordt geen warme drooglucht afgevoerd en de
latente warmte van het verdampte water kan worden terug-
gewonnen. Anderzijds wordt het energiegebruik verlaagd
door koelen en vriezen via vacumeren in plaats van met koel-
machines. Omdat tijdens het vacumeren extra droging
plaatsvindt, hoeft tijdens voordrogen en voorbakken minder
te worden gedroogd. Een ander voordeel is dat er in het nieu-
we proces geen olie nodig is. Naast een kostenbesparing
zorgt dit ervoor dat er geen maatregelen hoeven te worden
genomen tegen geuroverlast, omdat het systeem gesloten
is.
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Fig. 1   Conventioneel
(links) en nieuw (rechts)
productieproces voor het
voorbakken van frites. 

Een nieuw productieproces voor het voorbakken van frites dat

begon als een veelbelovende innovatieve procesroute biedt

onvoldoende (economisch) perspectief. Wel heeft het project

veel inzicht opgeleverd in de processen die op microschaal in 

frites optreden en in hoe de procesomstandigheden de product-

kwaliteit beïnvloeden. Deze nieuwe kennis kan worden gebruikt

bij het ontwikkelen van innovatieve producten met bijvoorbeeld

een verbeterde krokantheid.
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en voor een poreuze korst zorgt. Tijdens
afbakken wordt het vochttransport naar
het oppervlak niet belemmerd en de olie
kan na afbakken in het frietje trekken.
De theorie is bevestigd met behulp van
CSLM (Confocal Scanning Laser Micro-
scopy, figuur 4) bij NIZO food research.
Voorbakken met oververhitte stoom leidt
tot een compacte structuur (figuur 4B),
terwijl voorbakken in olie (figuur 4C) een
poreuze structuur oplevert, waarbij vocht
tussen de cellen door kan ontsnappen en
olie in kan trekken.

Koelen en vriezen door vacumeren blijkt
ook huidvorming te veroorzaken. In feite
wordt ook hier water aan het oppervlak
onttrokken en is de aanvoer vanuit de
kern ontoereikend waardoor de buitenste
cellagen uitdrogen. Er is vervolgens niet
voldoende water aan het oppervlak
beschikbaar om het product met een
acceptabele snelheid in te vriezen.

Uiteindelijk nieuw proces
Vele methoden zijn geprobeerd om huid-
vorming te voorkomen of te verminde-

ren, maar het lijkt er op dat productie van
voorgebakken frites zonder frituurstap
niet mogelijk is. Dit betekent dat er van
het oorspronkelijke nieuwe proces wei-

nig elementen over blijven. Vanuit het
oogpunt van productkwaliteit is het
alleen mogelijk lucht bij voordrogen te
vervangen door oververhitte stoom.
Voordrogen met oververhitte stoom vindt

bakken frites verbeterd?

Fig. 2   Stoomdroog-
proefopstelling (A)
en trommel met fri-
tes (B) waarmee
kleinschalige experi-
menten zijn uitge-
voerd.

Het elektriciteitsgebruik neemt in het
geheel niet af
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plaats bij onderdruk en stelt daarom spe-
ciale eisen aan de apparatuur. Tussen de
blancheur en voordroger zullen boven-
dien roterende sluizen nodig zijn. Dit zijn
kritische onderdelen met betrekking tot
productbreuk, beschadiging en vervui-

ling. Het opstarten is lastig en het appa-
raat is moeilijk toegankelijk voor reini-
ging, inspectie en monstername. Ook
kan er moeilijker worden ingegrepen in
het proces, waardoor bij storingen het
product niet meer verkoopbaar is.

Energiegebruik
Er is een model opgesteld dat van de
diverse processtappen de massa- en
energiebalansen uitrekent, inclusief de
mogelijkheden voor warmteterugwin-
ning. Het model is gebruikt om het ener-

giegebruik van de diverse procesroutes te
berekenen.
Door de concessies aan het oorspronke-
lijke ontwerp vanwege problemen met de
productkwaliteit is het energievoordeel
van het nieuwe proces uiteindelijk aan-
zienlijk minder dan beoogd: het aardgas-
gebruik neemt slechts met 25% af ten
opzichte van het conventionele proces en
het elektriciteitsgebruik neemt in het
geheel niet af.

Conclusie
Met het oorspronkelijke nieuwe proces
van voorgebakken frites blijkt het niet
mogelijk frites te produceren met een
acceptabele kwaliteit. De belangrijkste
oorzaak hiervan is de vorming van een
huidje op de frites dat leidt tot een taai
eindproduct dat er vet uitziet.
Alleen het conventionele proces, waarbij
voordrogen met lucht is vervangen door
voordrogen met oververhitte stoom bij

onderdruk, leidt tot een productkwaliteit
vergelijkbaar met conventioneel gepro-
duceerde frites. De energiebesparing die
hierbij wordt bereikt, is echter niet vol-
doende om de benodigde investering te
rechtvaardigen.

EET
EET staat voor de regeling Ecologie, Economie,
Technologie. Projectpartners: Kiremko,
TO&MMA, Aviko, Farm Frites, Prokal Stoom-
techniek, NIZO food research, TNO-MEP en
Wageningen Universiteit.

Wil van Loon, Henk van Deventer, Ruud
Heijmans, Jozef Linssen, Maurits 
Burgering, Bas van Drooge
W. van Loon, Wageningen Universiteit, H. van Deventer,

h.c.vandeventer@mep.tno.nl, R. Heijmans, TNO-MEP, Apel-

doorn, J. Linssen, Wageningen Universiteit, M. Burgering,

NIZO food research, Ede, B. van Drooge, TO&MMA, Bussum.

Het aardgasgebruik neemt met
slechts 25% af

Fig. 4   Coupes van frites na blancheren (A,
100 x vergroot), na voorbakken met overver-
hitte stoom (B, 200 x vergroot) en na voor-
bakken in olie (C, 200 x vergroot). 

Fig. 3   Schematische weergave van frietje na blancheren (A), tijdens afbakken met huid (B) en
tijdens afbakken met korst (C). Cellen worden weergegeven door zeshoeken en pijlen geven
de richting van vet (geelbruin) en vocht (blauw) weer. 
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