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Technologie & Techniek
Thema: Veilig verpakken

Bij het verpakken van vlees en andere 
producten (zoals sommige kant-en-
klaarmaaltijden) met een pH van onge-
veer 6 onder een beschermende atmo-
sfeer, kijken veel bedrijven alleen naar de 
initiële CO2-concentratie die in de kop-
ruimte wordt gebracht. De Universiteit 
Gent heeft ontdekt dat meer parameters 
van invloed zijn. “We hebben de hoeveel-
heid CO2 die oplost in de waterfase van 
een product bestudeerd. CO2 heeft daar 
een antibacteriële werking”, vertelt prof. 
dr. ir. Frank Devlieghere, verbonden aan 
de Universiteit Gent en het kenniscen-
trum Pack4Food. “Micro-organismen 
leven namelijk in de waterfase van het 
product. Ze voelen dus alleen hoeveel 
CO2 in de waterfase opgelost is en niet 

De Universiteit Gent heeft een model ontwikkeld voor de berekening van de invloed van CO2 op 

de bacteriegroei in vlees in Modified Atmosphere Packaging (MAP)-verpakkingen. Naast de CO2-

concentratie blijken ook de gas/productverhouding, de temperatuur en de hoeveelheid 

restzuurstof van belang.

Meer inzicht in CO2- en  
O2-effect in MAP-verpakkingen

Frank Devlieghere: “Het kiezen van de juiste atmosfeer en verpakkingsconfiguratie speelt 
een cruciale rol bij het garanderen van de houdbaarheid op het etiket van gekoelde levens-
middelen.” 
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Is het wel nodig om een dure folie te gebrui-
ken? Is de houdbaarheid van een product beter 
te verlengen met een grotere kopruimte of een 
optimale temperatuurbeheersing?
Devlieghere ontwikkelt samen met Pack4Food 
een softwareprogramma waarmee precies te 
zien is welke invloed bepaalde keuzes hebben 
op de houdbaarheid van een product. Door de 
koppeling van de vier ontwikkelde modellen 
(zie artikel) komen alle parameters samen. 
Devlieghere verwacht dat dit soort inzichten in 
de toekomst meer van belang zijn. “Levensmid-
delen worden steeds milder behandeld en 
mogen steeds minder additieven bevatten. Het 
kiezen van de juiste atmosfeer en verpakkings-
configuratie speelt daardoor een cruciale rol bij 
het garanderen van de houdbaarheid op het eti-
ket van gekoelde levensmiddelen. Bij het bepa-
len van deze atmosfeer moeten keuzes worden 
gemaakt. De software moet de gebruiker de 
kwantitatieve inzichten geven die nu vaak nog 
ontbreken.”

Inzichten met softwareprogramma
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hoeveel CO2 in de gasfase of de vetfase 
aanwezig is.” De mate waarin CO2 oplost 
is niet alleen afhankelijk van de initiële 
CO2-concentratie, maar ook van de gas/
productverhouding (g/p) en de tempera-
tuur. Hoe groter de gas/productverhou-
ding is, hoe meer CO2 er in verhouding 
oplost in de waterfase van een product 
(figuur 1). 

Temperatuur
Naast de g/p-verhouding speelt de 
bewaartemperatuur een belangrijke rol. 
Vooral in het traject bij de producent en 
de distributie kan de temperatuur laag 
worden gehouden, wat het effect van 
CO2 op de microbiële groei in belangrij-
ke mate beïnvloedt. “De invloed van de 
bewaartemperatuur moeten we niet 
onderschatten”, vertelt Devlieghere. 
“Hoe lager de temperatuur, hoe meer 
CO2 er oplost in het product. Daarnaast 
heeft CO2 onder een lage temperatuur 
een betere werking.” Om een voorbeeld 
te noemen: bij een g/p-verhouding van 1 
en een initiële CO2-concentratie van 50% 
is de hoeveelheid opgeloste CO2 bij 4 en 
8°C respectievelijk 800 en 680 ppm. “Dit 
verschil is dus niet zo groot, maar het 
effect op bijvoorbeeld Listeria is wel erg 
uitgesproken. Na drie weken zal Listeria 
kunnen uitgroeien met 5 logaritmische 

eenheden bij 8°C, terwijl er geen uitgroei 
te verwachten valt bij 4°C.” Bovendien 
ontdekte Devlieghere dat CO2 ook bij 
een hogere temperatuur goed werkt 
tegen de groei van gisten en schimmels. 
“Veel mensen denken dat CO2 de groei 
van gisten en schimmels niet kan rem-
men. Het tegendeel is waar. Gisten, en 
zeker schimmels, zijn behoorlijk gevoelig 
voor CO2. Bij schimmels blijkt bovendien 
dat CO2 ook werkzaam is bij kamertem-
peratuur. Het is dus zinvol producten die 
bewaard worden bij kamertemperatuur 
te verpakken in een met CO2 aangerijkte 
atmosfeer om zo schimmelgroei en 
mycotoxineproductie tegen te gaan.” 

Zuurstof
Ook heeft Devlieghere gekeken naar de 
invloed van restzuurstof op de groei van 
micro-organismen. “Bij het verpakken 
van levensmiddelen is een restzuurstof 
van 0,5 tot 2% vaak niet te vermijden. Dit 
heeft te maken met de snelheid van ver-
pakken, wat economisch van bijzonder 
groot belang is. We hebben ontdekt dat 
dit eigenlijk weinig invloed heeft op de 
groei van micro-organismen.” Zuurstof 
blijkt wel een belangrijke rol te spelen op 
het soort metabolieten (bijvoorbeeld 
zwavelcomponenten, amines, alcoholen) 
dat een bederforganisme produceert en 

dus hoe snel bederf wordt waargenomen 
door de consument. In een recent Flan-
ders Food-project, een collectief onder-
zoeksproject in samenwerking met voe-
dingsbedrijven, onderzoekt Devlieghere 
nu hoe groot dit effect is. In een vorig 

Flanders Food-project heeft Devlieghere 
modellen ontwikkeld voor de doorlaat-
baarheid van een verpakking voor zuur-
stof. “De hoeveelheid zuurstof die een 
verpakking binnenlaat gedurende de 
bewaarperiode, zal ook de hoeveelheid 
zuurstof waarmee bederforganismen in 
contact komen meebepalen. Ons model 
kan voorspellen hoeveel zuurstof in de 
verpakking komt en dit in functie van de 
samenstelling van de folie en de tempe-
ratuur. Hoe lager de temperatuur, hoe 
minder zuurstof een folie doorlaat.” 

Meer inzicht in CO2- en 
O2-effect in MAP-verpakkingen

Maaike Tindemans
M. Tindemans is freelance journaliste

‘Er zijn meer parameters van 
belang dan de initiële CO2-
concentratie in de kopruimte’

Een voorbeeld van vleeswaren. Deze simulaties geven de 
groei weer van melkzuurbacteriën (blauw) en L. monocyto-
genes (groen) bij 4°C, aw=0,985 en 0% lactaat. In curve 1 
werd initieel 60% CO2 in de verpakking gebruikt bij een gas/
product (g/p)-verhouding van 1. Bij curve 2 was de g/p-ver-
houding 3. Dit leidt tot een concentratie opgelost CO2 van 
respectievelijk 868 en 1463 ppm. Hieruit blijkt dat het verho-
gen van de gas/productverhouding bij een constante initiële 
CO2-concentratie een significante invloed heeft op de groei 
van L. monocytogenes.

Figuur 1.   De invloed van de gas/productverhouding.

De grafiek geeft de hoeveelheid zuurstof (uitgedrukt in %) weer die 
binnentreedt in een verpakking, bestaande uit een APET-schaal en een 
APET/EVOH/LDPE-topfilm (onderste curve), gedurende 21 dagen. Het 
effect van het gebruik van dezelfde topfilm, maar zonder de zuurstof 
barrièrelaag EVOH, wordt weergegeven in de middelste curve. Ten slot-
te toont de bovenste curve het effect van bewaring bij kamertempera-
tuur op de hoeveelheid zuurstof die binnentreedt.

Figuur 2.    Doorlaatbaarheid van zuurstof in verpakkingen.
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