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Rond een glimmend rood kookeiland 
met gouden knoppen bereidt topkok 
Moshik Roth oesters met rode wijn-sja-
lot-vinaigrette, kreeft met citroenolie en 
aardappelpuree en doperwten met groe-
ne pesto. Om hem heen staan ongeveer 
40 vertegenwoordigers van verschillende 
levensmiddelenbedrijven aandachtig te 
kijken en te luisteren. Wachtend tot ze 
mogen proeven. De kenners vinden de 
oesters heerlijk. Het stukje kreeft glijdt 
ook gemakkelijk naar binnen. “Doordat 

de kreeft niet in water wordt gekookt zit 
er veel smaak aan”, legt Roth zijn toe-
hoorders uit. De kreeft is makkelijk en in 
zijn geheel te ontschalen na een hoge-
drukbehandeling. 
Organisator van deze middag is innova-
tiebedrijf TOP, de motor achter de com-
merciële exploitatie van hogedrukpas-
teurisatie in Nederland. De bijeenkomst 
vond plaats bij Koppert Cress, producent 

van ‘kressen’, zaailingen van planten, 
vooral bedoeld voor de gastronomie. 
TOP spreekt liever over pascalisatie, 
vanwege de associatie met verhitting die 
aan conventionele pasteurisatie kleeft. 
Het bedrijf heeft zelf geïnvesteerd in 
een van de drie productielijnen die in de 
Benelux staat. Levensmiddelenbedrijven 
kunnen productiecapaciteit inhuren voor 
productontwikkeling, maar ook voor 
daadwerkelijke productie. “De lijn draait 
op volle toeren. Er worden vooral sappen 
en smoothies geconserveerd”, vertelt 
TOP-directeur Wouter de Heij. Alle pro-
ducten gaan tot nu toe naar het buiten-
land. Vleeswarenproducent Zwanenberg, 
eigenaar van de andere Nederlandse 
hogedrukmachine, timmert wel aan de 
weg met filet americain gepasteuriseerd 
onder hoge druk. In VMT 10/11 vertelde 
product development manager Thea 
Dekker dat Zwanenberg binnenkort por-
tieverpakkingen filet americain zal intro-
duceren bij cateraars en horeca.

Smaakvolle kreeft
Gasten die het restaurant ’t Brouwers-
kolkje van kok Moshik Roth bezoeken, 
kunnen een voedingsmiddel behandeld 
met hoge druk op hun bord terugvinden. 
Roth is helemaal enthousiast over de 
technologie, vooral over de smaak van de 

gepascaliseerde kreeft. De bijbehorende 
citroenolie is een mengsel van olie en 
citroenrasp dat door pascalisatie een 
verse, niet ‘verhitte smaak’ krijgt. 
Ook over de smaak van een gepascali-
seerde oester was hij te spreken. Deze 
verandert wel, maar niet in negatieve zin 
volgens de topkok. De aanwezige des-
kundigen konden de oesters eveneens 
waarderen. Door de behandeling onder 
druk gaan de oesters vanzelf open. Al 
geopende oesters zijn mogelijk interes-
sant voor de consumentenmarkt. 
De doperwten bij de aardappelpuree zijn 
geblancheerd, de verdere garing vond 
plaats met hoge druk. Bij de aardappel-
puree zat ook pesto. Tijdens pascalisatie 
daarvan bleek dat zout overbodig was. 
Productontwikkelaar Dennis Favier van 
TOP denkt dat de Parmezaanse kaas en 
ansjovis voor meer smaak zorgen. “Dat is 
nog een hypothese die we verder willen 
onderzoeken. Voor de voedingsmidde-
lenindustrie is zoutverlaging een belang-
rijk aandachtspunt”, aldus Favier.
Sommige producten die via pascalisatie 
worden geproduceerd, zullen waar-
schijnlijk alleen beschikbaar zijn voor de 
gastronomie vanwege de prijs, zoals de 
kreeft. “In een restaurant zijn de marges 
hoger”, legt De Heij uit. De gastronomie 
en de voedingsmiddelenindustrie heb-
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ben beide baat bij de langere houdbaar-
heid van koelverse producten. De vinai-
grettes van Roth blijven in de koeling een 
paar maanden houdbaar. Verse sappen 
en smoothies waar de industrie vooral op 
inzet eveneens.

De huidige markt
Waar pasteuriseren met hoge druk op het 
punt staat commercieel door te breken, 
zal het voor steriliseren met hoge druk 
nog even duren, vertelt Carole Tonello, 
werkzaam bij het Spaanse NC Hyperba-
ric, een van de twee grote producenten 
van hogedrukapparatuur. “Om sporen 

te  inactiveren werkt alléén hoge druk 
niet goed genoeg. Sporen bevatten niet 
genoeg water”, aldus Tonello. Momen-
teel heeft alleen het Amerikaanse leger 
een HPP sterilisatieproces in gebruik 
voor aardappelpuree. 
NC Hyperbaric investeert in efficiëntere 
machines voor pasteurisatie in de Ver-
enigde Staten, waar de meeste apparaten 
worden verkocht. Voedselveiligheid is de 
belangrijkste reden voor Amerikaanse 
producenten om voor hoge druk te kie-
zen. Vooral producenten van vleespro-
ducten kiezen voor hoge druk, omdat ze 
de vleeswaren kunnen vermarkten als 
‘natuurlijk’. Ongeveer dertig procent van 
alle verkochte machines wordt gebruikt 
voor de behandeling van vleesproducten. 
“In Europa is voedselveiligheid niet zo’n 
belangrijke driver voor pascalisatie als 
in de Verenigde Staten”, vult De Heij van 
TOP aan. “Vooral toegevoegde waarde 
aan bestaande producten en nieuwe 
nicheproducten zijn interessant voor de 
Europese markt.” 
 
Productontwikkeling
“Ondanks dat koude pasteurisatie op 
een verpakt product plaatsvindt, blijft 
het huidige proces niet hetzelfde”, houdt 
De Heij zijn toehoorders voor. Product-
ontwikkeling is ook voor bestaande 
producten noodzakelijk. “De recep-
tuur en de rest van het productieproces 
moeten op de pascalisatiestap worden 
aangepast.” Hij geeft het voorbeeld 
van aardappelproducten. Deze worden 
voor pasteurisatie geblancheerd. Een 
aardappelproducent die overschakelt op 
pascalisatie zal deze processtap anders 
moeten inregelen. De verpakking vraagt 
ook om aandacht. Het type materiaal, 
de vormgeving en de kopruimte blijken 
erg belangrijk. “Een vacuümverpakking 
gaat altijd goed, een pouche in 95% van 
de gevallen en voor andere verpakkingen 
zijn meer testen nodig. Het voordeel is 
wel dat nieuw ontwikkelde verpakkingen 
moeilijk te kopiëren zijn door anderen.” 

Centrum voor Pascalisatie
Om de consument voor te lichten over 
producten behandeld met hoge druk, 
heeft marketeer Sander Verberkt het 
Centrum voor Pascalisatie opgericht. 
Hiermee wil hij consumenten informeren 
over de technologie, waarde creëren voor 
de fabrikant die van deze technologie 
gebruikmaakt en de consument warm 
maken voor pascalisatieproducten. Hij 
heeft een logo ontwikkeld, die bedrijven 

tegen een fee op hun gepascaliseerde 
product kunnen plaatsen. 
Bert van Leeuwen, process engineer bij 
Heinz, gelooft niet in de toegevoegde 
waarde van een logo. “Consumenten 
zullen denken dat we wat te verbergen 
hebben of dat er iets geheimzinnigs is 
gebeurd met het product. Heinz is altijd 
geïnteresseerd in nieuwe technologie, in 
geval van pascaliseren is het wellicht iets 
voor de productcategorie drinks. We heb-
ben nog geen testen laten uitvoeren”, 
vertelt Van Leeuwen. “Als we een versper-
ceptie kunnen bieden die consumenten 
niet bij anderen vinden en dat kunnen 
combineren met een goed marketing-

verhaal, zie ik wel mogelijkheden”, zegt 
Van Leeuwen. Hij vraagt zich wel af of 
de consument een hogere prijs zal wil-
len betalen voor pascalisatieproducten. 
Sowieso bleek dat de aanwezigen tegen 
de hoge investering aanhikken. “Door 
zelf een installatie te kopen en capaciteit 
te verhuren, willen we deze zorg wegne-
men”, vertelt De Heij. “Maar bedrijven 
zullen zelf de stap moeten nemen.”
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