
Gisten en schimmels groeien
over het algemeen al bij een
lage wateractiviteit (aw). Van-

af een aw  van 0,60 kunnen xerofiele
(droogteminnende) schimmels groei-
en. De meest voorkomende xerofiele
schimmels in levensmiddelen zijn
Eurotium spp., Aspergillus penicillioides
en Wallemia sebi. Zo is Eurotium herba-
riorum verantwoordelijk voor het
bederf van banketstaven gevuld met
amandelspijs (zie figuur 1). Deze lek-
kernijen worden veelal in de maand
augustus al geproduceerd. De lang-
zaam groeiende bederfschimmel
heeft tot het moment van consumptie
in december voldoende tijd om zich
te vermeerderen en het product visu-
eel te bederven. In levensmiddelen
met hogere wateractiviteit komen
weer andere schimmels tot uitgroei
(zie tabel 1). 

Problemen
Een andere categorie schimmels die
regelmatig problemen veroorzaakt
in levensmiddelen zijn de hitteresis-
tente soorten, zoals Byssochlamys
nivea, Byssochlamys fulva, Talaromyces
macrosporus of Neosartorya fischeri.
Schimmels die ascosporen produce-
ren, een type van seksuele sporen
dat wordt gevormd in speciale struc-

turen, zijn verantwoordelijk voor
bederf in onder andere fruitconcen-
traten en dranken en ingeblikte
vruchten. Ook hitteresistente Deu-
teromyceten komen steeds meer
voor, bijvoorbeeld Paecilomyces variot-
ti en Fusarium oxysporum. Hier wordt
de hitteresistentie veroorzaakt door
hyphen (schimmeldraden met dikke
celwanden) en chlamydosporen

(dikwandige aseksuele sporen, die
moeilijke omstandigheden zoals hit-
te en droogte kunnen overleven).
Door deze celstructuren kunnen
deze micro-organismen pasteurisa-
tie of zelfs een verhitting van boven
de 90°C overleven.

Een steeds belangrijkere categorie
van bederfveroorzakende schimmels
zijn de schimmels die in staat zijn
om in aanwezigheid van conserveer-
middelen uit te groeien. Veel Peni-
cillium- en Aspergillus-soorten zijn
resistent tegen sorbaat, benzoaat en
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propionaat. Deze schimmels zetten
via decarboxylatie het sorbaat om in
1,2 pentadieën, hetgeen een kerosi-
ne- of plasticachtige geur verspreidt.
Producten als boter, margarine en
banketwaren zijn hier gevoeilig
voor.

Voorkeur
Iedere schimmelsoort heeft zijn
eigen soort producten waarop hij bij
voorkeur groeit. Deze karakteristieke
combinatie kan verklaard worden uit
de specifieke groeikarakteristieken
van de schimmel en de productsa-
menstelling (tabel 2). Het is voor een
levensmiddelenproducent van belang
om de typerende bederfflora van de
grondstoffen en het eindproduct te
kennen, om zodoende de besmet-
tingsbron(nen) te kunnen identifice-
ren. Het is belangrijk altijd de schim-
mels tot op soort te determineren en
niet alleen op geslacht, zodat duide-
lijkheid bestaat over een eventueel

risico op aanwezigheid van mycotoxi-
nen (hieraan wordt aandacht besteed
in VMT 07, red.). Op basis van de
identificatie van de aanwezige schim-
mels en het productieproces van
levensmiddelen kan een effectief sys-
teem voor kwaliteitsborging worden
opgesteld.

Uitslag
De traditionele bepaling van gisten
en schimmels, zoals omschreven in
ISO 7954 (1987) is erg bewerkelijk en
de uitslag is pas na vijf dagen
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Gisten en schimmels kunnen de kwaliteit van levensmiddelen

negatief beïnvloeden. Daarnaast kunnen schimmels mycotoxinen

produceren, die een gevaar vormen voor de volksgezondheid.

Daarmee is preventie van de groei van gisten en schimmels een

belangrijk aandachtspunt voor de levensmiddelenindustrie. Naast

een overzicht van gisten en schimmels biedt dit artikel informatie

over snelle bepalingsmethoden.
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Cursus
NIZO food research heeft in samenwerking met Leatherhead Food International,

op 7 November 2002 een cursusdag gehouden over Snelle methoden voor de

detectie van gisten en schimmels (‘Rapid Methods for detection of yeasts and

moulds’). In dit artikel staat het eerste gedeelte van de behandelde stof. Het

onderwerp mycotoxinen komt in VMT 06 van 2003 aan de orde. 

Dr. R.A. Samson en Drs. E.S.Hoekstra van het Centraalbureau voor Schimmelcultu-

res (CBS) gaven een overzicht van de gisten en schimmels die verantwoordelijk

zijn voor problemen in de levensmiddelen- en diervoederindustrie. Dr. ir. P. Koen-

raad (NIZO food research) heeft een overzicht gegeven van de verschillende

methoden. Ir. H.P. van Egmond (RIVM) en dr. P. Wareing (Leatherhead Food Inter-

national) hebben facetten van mycotoxinen toegelicht. Meer informatie over

deze cursus is verkrijgbaar bij Dr. ir. Petra Koenraad, NIZO food research, 0318-

659511.

Fig. 1   Banketstaven worden al in augustus geproduceerd.

Gedurende de opslag tot december kan bederf door schimmels

optreden. Op de foto is  Eurotium herbariorum te zien.

In de praktijk van de 

levensmiddelenindustrie is een analysetijd 

van vijf dagen te lang
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en schimmels in zowel vaste als in
vloeibare levensmiddelen bepalen.
Het monster, of een maceraat daar-
van, wordt in een vaatje met een
sponsoppervlak gepipetteerd. Met
behulp van een kleurindicator wordt
de CO2-productie ten gevolge van
schimmelgroei gevolgd. Dit is een
maat voor de concentratie gisten en
schimmels aanwezig in het product.
Detectietijden variëren van 65 uur
voor tarwe besmet met 50 kolonie-
vormende eenheden (kve)/gram pro-
duct tot 9,6 uur voor kaas met
100.000 kve/gram. Deze methode
kan binnen drie dagen een besmet-
ting vanaf 20 kve/gram aantonen.
Wereldwijd is dit systeem nu bij circa
100 kwaliteitslaboratoria in de
levensmiddelenindustrie succesvol in
gebruik. Een groot voordeel van dit
systeem is de mogelijkheid om de
meetmodule te koppelen aan een
datamanagementsysteem, waarin de
interne kwaliteitsnormen van het
bedrijf ingegeven zijn. ■

bekend. In de praktijk van de levens-
middelenindustrie, met systemen als
HACCP en ketenborging, is deze ana-
lysetijd te lang. Een lastig aspect is
dat de identificatie van schimmels
veelal gebaseerd is op morfologische
kenmerken en bij de identificatie van
Penicillium, Aspergillus, en Fusari-
um-species spelen specifieke media
een belangrijke rol. Moleculair-biolo-
gische methodes worden meer en
meer ontwikkeld, maar de databases
met de benodigde sequentiedata zijn
bij lange na niet volledig. Hierdoor is
identificatie tot op soortniveau met
deze methodes op dit moment vaak
nog niet mogelijk.

Een aantal snelle, betrouwbare
detectie- of identificatiemethoden
voor de levensmiddelenindustrie zijn
in ontwikkeling of reeds commer-
cieel beschikbaar. De firma Biolog
heeft met het Biolog-systeem een
veelbelovende methode ontwikkeld
voor ondersteuning bij de identifica-
tie van schimmelisolaten. Dit sys-
teem identificeert schimmels op
basis van hun vermogen om te groei-
en op een brede renage van verschil-

lende koolstofbronnen. Het bijna
volledig geautomatiseerde Biolog-
systeem bestaat uit een microtiter-
plaat met 95 verschillende koolstof-
bronnen. In deze microtiterplaten
worden de schimmels geënt en de
platen worden 4 tot 24 uur geïncu-
beerd. Als de schimmel de koolstof-
bron kan gebruiken, wordt de kleur-
indicator tetrazoliumviolet omgezet
van kleurloos in zijn purperkleurige

reactieproduct. Met de Biolog kun-
nen 500 verschillende soorten
schimmels, die regelmatig worden
geïsoleerd uit levensmiddelen en
lucht, worden geïdentificeerd aan de
hand van de uitslag van deze bioche-

mische reacties. Het Biolog-systeem
omvat ook aanvullende, gedetailleerde
informatie omtrent morfologie en
ecologie van schimmels om de identi-
ficaties te toetsen. 

Succesvol
Microfoss heeft een andere nieuwe
detectiemethode ontwikkeld, het
Rapid Micro systeem. Dit systeem
kan in 72 uur de concentratie gisten

iddelen: Een zorg?

De Biolog identificeert schimmels aan de hand van

biochemische reacties. Op dit moment is de

methode geschikt voor 500 verschillende

schimmels, die regelmatig voorkomen in

levensmiddelen en lucht.

Met de Microfoss kan de concentratie gisten en

schimmels worden bepaald binnen 72 uur. De

meting is gebaseerd op de CO2-productie.

Bij de traditionele plaatmethode voor schimmels

duurt het vijf dagen voor de resultaten bekend

zijn. In de levensmiddelenindustrie is deze tijd

veelal niet beschikbaar.

Tabel 1   Overzicht van uitgroeimogelijkheden van verschillende schimmelsoorten bij verschillende waardes van water-

activiteit

Bij een hoge wateractiviteit (aw > 0,90-0,95)

Aspergillus fumigatus, Trichoderma, Exophiala, Stachybotrys, Phialophora, Fusarium, Ulocladium, gisten (Rhodotorula),

Actinomyceten

Bij middelmatige wateractiviteit (0,85 < aw < 0,90)

Aspergillus versicolor

Bij een lage wateractiviteit (aw < 0,85)

A. versicolor, Eurotium, Wallemia, Penicillia (bv. P. chrysogenum, P. aurantiogriseum)

Tabel 2   Enkele levensmiddelen en de geassocieerde bederfschimmels.

Levensmiddel Schimmelsoorten

Kruiden Aspergillus flavus, A. tamarii, A. niger, A. ochraceus, A. candidus, A. versicolor, Eurotium spp.

Wallemia sebi, Penicillium islandicum, P. neopurpurogenum, P. citrinum

Noten P. commune, P. crustosum, P. discolor, P. soltum, P. funiculosum, P. oxalicum, P. citrinum, A.

flavus, A. wentii, A. versicolor, Eurotium spp. Alternaria infectoria group 

Roggebrood P. roqueforti, P. paneum, P. carneum, P. corylophilum, E. repens, E. rubrum, Paecilomyces

variotii, Monascus ruber

Kaas P. commune, P. nalgiovense, P. atramentosum, P. nordicum, A. versicolor, Scolariopsis fusca, S.

candida, S. brevicaulis

Vetten, margarine, etc. P. echinulatum, P. commune, P. solitum, P. spinulosum, Cladosporium herbarum

Knoflook en uien P. allii, P. albocoremium, P. glabrum, Petromyces alliaceus, Botrytis aciada 

Een aantal snelle, betrouwbare 

methoden voor de levensmiddelenindustrie zijn

reeds commercieel beschikbaar


