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Technologie &Techniek

‘Innovaties met nieuwe en bestaande 
technologieën’ was medio oktober het 
onderwerp van het jaarcongres van VMT 
en de stichting PAVO. De afgelopen jaren 
timmerden flink wat bedrijven aan de 
weg met producten die behandeld zijn 
met hoge druk, aldus Ariette Matser, 
senior scientist bij Food & Biobased 
Research, onderdeel van Wageningen UR 
en projectleider van het Europees onder-
zoeksproject NovelQ, die de nieuwe tech-
nologieën belichtte.                   
Pasteurisatie met hoge druk is inmiddels 
zo ver ontwikkeld dat het van de lijst van 
nieuwe technologieën af kan, was haar 
constatering. “Er is apparatuur op indus-
triële schaal, er is aangetoond dat 
bederf organismen, pathogenen en een 
deel van de enzymen worden geïnacti-
veerd en dat de producten gekoeld een 

maand houdbaar zijn”, verklaarde Mat-
ser. Voorbeelden van commercieel 
beschikbare HPP-producten zijn: vlees, 
oesters, vruchtensappen en kant-en-
klaarmaaltijden.

Hogedruksterilisatie
De verdere ontwikkeling van hogedruk-
sterilisatie wordt belemmerd door de 
(niet-)beschikbaarheid van industriële 
apparatuur, aldus Matser. “Machinebou-
wers zijn op zoek naar partners om deze 
apparatuur samen te ontwikkelen.” Door 
hogedruksterilisatie ontstaat een vers 
gekookt product, omdat de inactivatie 
met een juiste, minimale hoeveelheid 
hitte wordt gerealiseerd. In de Verenigde 
Staten is de technologie toegestaan voor 
de sterilisatie van aardappelen. In Europa 
is er nog voor geen enkel product toe-
stemming, maar volgens Matser is de 
eerste stap gezet met een aanvraag op 
basis van de resultaten uit NovelQ. 
De kosten voor sterilisatie liggen hoger 
dan voor pasteurisatie. De variabele kos-

ten voor pasteurisatie variëren tussen 
€0,07 en 0,12 per kilogram product. Voor 
sterilisatie bedraagt dit €0,16 tot 0,20 per 
kilogram product. “Door de relatief hoge 
investeringskosten in de apparatuur 
geldt de laagste prijs  als de machine 
gedurende alle productie-uren op volle 
capaciteit draait”, verduidelijkte Matser.

Hoge druk in de praktijk
Zwanenberg Food Group, producent en 
exporteur van vleeswaren en vleesconser-
ven, schafte in 2008 een hogedrukmachi-
ne aan. Volgens Thea Smit-Dekker, new 
product development manager bij 
Skunq, de innovatiegroep binnen Zwa-
nenberg, liggen de variabele kosten voor 
HPP in de praktijk hoger dan de theoreti-
sche berekeningen, namelijk €0,20 tot 
0,30 per kg. “Dit komt door de arbeids-
kosten. HPP is een batchproces. Iemand 
moet de producten in- en uitladen”, ver-
klaarde Smit-Dekker. In de praktijk blijkt 
de keuze voor een goede verpakking 
belangrijk. “Vettige producten kunnen 

Nieuwe conserveringstechnie-

ken zoals hogedrukprocessing 

en pulsed electric fields, zijn 

de afgelopen jaren een flinke 

stap verder gekomen door on-

derzoek en commercialisatie. 

Maar ook bestaande technolo-

gieën staan niet stil. 

Conserveringstechnologie 
wordt volwassen 

Qizini ontwikkelde een verpakking met twee compartimenten, elk met een eigen ventiel 
waardoor verschillende druk-temperatuurcombinaties mogelijk zijn binnen één verpakking.

De filet americain was het eerste HPP-product van Zwa-
nenberg.
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een waas op de verpakking achterlaten. 
Een vacuümverpakking werkt het beste, 
zowel optisch als voor de beladingsgraad 
van de machine.” 
Het eerste onderzoek naar hoge druk 
startte in 2006. Na twee jaar testen werd 
de machine aangeschaft en duurde het 
door houdbaarheidsonderzoeken nog 
een half jaar voor het eerste product op 
de markt kwam. Dat was een filet ameri-
cain die door de hogedrukbehandeling 
veiliger en langer houdbaar is. “Het pro-
duct verkoopt goed sinds de introductie. 
Wel moeten we huiverige diëtisten in 
zorg instellingen nog overtuigen.” 
Belangrijke vragen die een bedrijf zich 
moet stellen bij de aanschaf van een 
HPP-apparaat zijn volgens Smit: wat de 
kosten zijn voor onderhoud en handling 
(“Het product komt nat uit de machine, 
wat doe je daarmee?”) en of de markt de 
kostprijsverhoging accepteert. De produ-
cent van vleesproducten gebruikt de 
technologie niet alleen om langer houd-
bare filet americain te maken. Het ont-
wikkelde voor een klant in de horeca een 
product waarin alle mogelijke voordelen 
van hoge druk werden gebundeld. Het 
resultaat was Villmeau, een vleesspread 
met minder zout en toch stabiel, zonder 
conserverende of kunstmatige toevoegin-

gen, vers gekoeld dertig dagen houdbaar 
en geschikt voor warme en koude toepas-
singen. 

Pulsed Electric Fields
Binnen een paar maanden komen in 
Europa vloeibare producten op de markt 
die behandeld zijn met gepulste elektri-
sche velden (PEF), vertelde Matser over 
een andere nieuwe technologie. Het las-
tige met PEF is dat geen twee systemen 
hetzelfde zijn. Op dit moment is er nog 
geen standaard voor de ontwerpen van 
een PEF machine. “De ervaring leert dat 
een product in het ene apparaat homo-
gener wordt behandeld dan in een ander, 
met als gevolg een verschil in inactivatie 
van pathogenen en bederforganismen.”
Een innovatie die gebaseerd is op de PEF-
technologie is e-Cooking. De Nutri-Pulse 
e-Cooker van IXL Netherlands is winnaar 
van de Food Valley Award 2011. In de 
Nutri-Pulse wordt vast voedsel gegaard 
met hoogfrequente spanningspulsen. 
“Binnen een paar seconden is vlees 
gegaard bij de gewenste temperatuur”,  
legde Hans Roelofs, innovation director 
van IXL, uit. De technologie is voor onder 
andere vis, vlees, groente en aardappelen 
getest. PEF richtte zich tot dusver op vloei-
bare producten. De Nutri-Pulse richt zich 
op het garen van vaste stoffen. In samen-
werking met WUR Food & Biobased 
Research en de industrie wil het bedrijf de 
technologie verder ontwikkelen.

Microwave processing
Wiebe Visser, managing director bij Qizi-
ni, sprak over de ontwikkelingen in micro-
wave processing op industrieel en consu-
mentenniveau. Stoomkoken is een com-
binatie van microwave en pressure cooking 
in een retailverpakking. Visser toonde 
diverse voorbeelden uit de markt van 
stoomkookverpakkingen. Het principe is 
een ventiel dat opent of een verpakkings-
film die poreus wordt als door de hoge 
temperatuur de druk in de verpakking 
toeneemt. Qizini heeft samen met CH-

foods een verpakking ontwikkeld met 
twee compartimenten, elk met een eigen 
ventiel waardoor verschillende druk-tem-
peratuurcombinaties mogelijk zijn bin-
nen één verpakking. De receptuur 
bepaalt wanneer het ventiel opent en het 
product is gegaard. Door het meervaks-

systeem kunnen vlees en groente 
gescheiden worden behandeld. De houd-
baarheid van de totale maaltijd is langer, 
doordat de groente vers wordt gehouden 
via micro-aëratie en het vlees of de vis 
houdbaar blijft door de MAP-verpakking. 
In samenwerking met Shieltronics is een 
shielding technologie geïntegreerd, waar-
door de maaltijden nog beter kunnen 
worden bereid.
Pasteuriseren via microwave op indus triële 
schaal vindt wereldwijd steeds meer toe-
passingen, zoals maaltijden pasteuriseren, 
brood bakken en rijst koken. Volgens Vis-
ser is het belangrijkste voordeel dat de 
kwaliteit van de gepasteuriseerde produc-
ten organoleptisch bijzonder goed is. De 
reden dat het nog niet op grote schaal 
wordt toegepast is dat de techniek nog erg 
nieuw is. Mosselbedrijf Roem van Yerseke 
heeft onlangs een dergelijk systeem in 
gebruik genomen voor de productie van de 
magnetronmossel.

Congresverslag

Dionne Irving

‘Er is nog geen standaard voor 
de ontwerpen van een PEF 
machine’

Rondvraag bij de aanwezigen leerde dat ze op 
de hoogte willen blijven van de nieuwe techno-
logieën. De meesten waren al bekend met de 
gepresenteerde technologieën en waren 
benieuwd of de tijd rijp was om het ook binnen 
hun bedrijf te introduceren. Want om een inno-
vatie naar de markt te brengen, is vaak een lan-
ge adem nodig. Bij de introductie van een nieu-
we technologie werken de volgende zaken 
belemmerend: hoge investeringen, de aanwe-
zigheid van patenten, het ontwikkelen van een 
nieuwe markt en een nieuw volume, consumen-
tenacceptatie, de productiekosten en de 
beschikbaarheid van een betrouwbare appara-
tuurleverancier.

Innovatie naar de markt
Zwanenberg ontwik-
kelde samen met 
een klant de HPP-
vleesspread Vill-
meau.

De Nutri-Pulse e-Cooker van IXL Netherlands is winnaar 
van de Food Valley Award 2011.
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