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Technologie & Techniek

“Koks zijn heel enthousiast over het 
pocheren van vis met PEF”, vertelt Govert 
van Oord, managing director bij OMVE. 
Het bedrijf ontwikkelt pilotapparatuur 
voor de voedingsmiddelen- en dran-
kenindustrie. Voor de ontwikkeling van 
innovatieve apparatuur zoals Nutri-Pulse, 
richtte Van Oord een apart bedrijf op: 
IXL Nederland. Levensmiddelentech-
noloog Hans Roelofs zwaait de scepter. 
OMVE heeft veel ervaring met de bouw 
van pilotapparatuur. Deze kennis was 
van groot belang bij de ontwikkeling 
van Nutri-Pulse, een pilotversie van de 
PEF-technologie voor het garen van vaste 
voedingsmiddelen. 
“De bouw van een pilotversie was een 
belangrijke eerste stap. Zo kunnen koks 
en voedingstechnologen zelf met het 
apparaat aan de slag. Zij hebben de 
kennis van het product”, legt Roelofs 
uit. Een ander voordeel van het pilotap-

paraat is dat vergelijkbare gegevens wor-
den verzameld. “Dat is het nadeel van 
alle informatie die al over PEF bekend is: 
de verzamelde data zijn zo verschillend 
dat de resultaten moeilijk te vergelijken 
zijn, dat willen we voorkomen”, aldus 
Roelofs.

Energiebesparing
Met het systeem is het mogelijk om een 
derde tot een zesde van de energie te 
gebruiken vergeleken met elektrisch 
koken, claimt Roelofs. “We kunnen 
aardappelen garen bij een lagere tem-
peratuur dan 100 graden en binnen een 
minuut. Dit bespaart niet alleen ener-
gie, maar door de lagere temperatuur 
blijven meer nutriënten behouden dan 
bij andere kooktechnieken.” Voor deze 
laatste bewering moet de vertaalslag van 
vloeistoffen naar vaste voedingsmiddelen 
nog worden gemaakt.  

Applicaties
De eerste testen met het garen van vis, 
groenten en vlees heeft IXL al uitgevoerd. 
“We zoeken contact met bedrijven die 
aan de hand van onze eerste testen 
samen de diepte in willen gaan. Bijvoor-
beeld bij het garen van vlees. Wanneer 
is vlees mals? Praten we over hetzelfde?” 
Van Oord en Roelofs zien naast vis vooral 
mogelijkheden voor de vleessector. “Nu 
moet stoofvlees lang garen. Door een 
voorbehandeling met Nutri-Pulse, kan de 
tijd enorm worden verkort.” 
De maillard-reactie treedt met de instel-
lingen in de huidige versie van het appa-
raat niet op. “Koks vinden het ook niet 
nodig. Zorg maar voor een goede garing, 
de finishing touch doen we zelf wel, zeg-
gen ze.” De koks zijn te verdelen in twee 
groepen, volgens Van Oord. “Koks die 
vooral financiële voordelen zien door 
minder afval, minder dure werknemers 
en minder energieverbruik. De andere 
groep ziet mogelijkheden voor nieuwe 
concepten zoals andere kleurtjes, sma-
ken en structuren.”

Centrum van expertise
Het streven is om een expertisecentrum 
vanaf mei 2011 op de huidige locatie op 
te zetten onder andere voor het elek-
trisch garen van vaste voedingsmiddelen. 
“Bedrijven, studenten en onderzoekers 
moeten hier experimenten kunnen 
uitvoeren waardoor de kennis over het 
apparaat en de mogelijke toepassingen 
toeneemt”, aldus Van Oord. 

De technologie Pulsed Electric Fields (PEF) wordt vooral 

gebruikt om vruchtensappen te pasteuriseren. IXL Nederland 

heeft de technologie gepatenteerd voor het garen van vaste 

voedingsmiddelen onder de naam Nutri-Pulse. Vooral voor vis 

lijkt PEF een geschikte garingstechniek, zo blijkt uit testen met 

het demonstratie-apparaat. Zo geschikt dat topkok Jonnie Boer 

enthousiast is.

Nutri-Pulse:  
PEF voor vaste voeding

Dionne Irving

Hans Roelofs van IXL Nederland zal 
op het VMT Food Event op 22 maart 
a.s. meer vertellen over deze tech-
nologie. 
•	 www.vmt.nl en  

www.nutripulse.nl. 

Zie Nutri-Pulse live op 
het VMT Food Event 2011
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Naast vis met PEF, ziet Govert Van Oord (OMVE) vooral kansen voor de vleessector.

VMT_020-020.indd   20 27-01-2011   14:30:10


