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Technologie

De houdbaarheid van een product is gede-
finieerd als de tijd waarin een product nog 
acceptabel is voor menselijke consumptie. 
Producten bederven door microbiële, 
chemische en fysische processen. De 
grondstofkwaliteit, productsamenstelling, 
het conserveringsproces, verpakking en 
opslagcondities bepalen de houdbaar-
heid van levensmiddelen. Deze proces-
sen kunnen met wiskundige modellen 
worden beschreven. Samenvoegen van 
deze modellen tot één levert een model op 
waarmee de gewenste houdbaarheid en 
de daarbij behorende conserveringscon-
dities kunnen worden bepaald. Het model 
voor sinaasappelsap maakt onderdeel uit 
van een toolbox waarmee de kwaliteit en 
houdbaarheid van levensmiddelen onder 
invloed van processing en bewaarcondi-
ties kan worden voorspeld. 

Voorspellen microbiële houdbaarheid
Sinaasappelsap is een zuur product met 

een pH van ongeveer 3,5. Bij deze pH is 
pasteurisatie afdoende om een microbi-
eel stabiel product te krijgen. Gisten zijn 
de belangrijkste micro-organismen die 
bederf veroorzaken en worden 
door UHD relatief snel geïn-
activeerd. Daarnaast zijn ook 
pathogene micro-organismen 
van belang voor een micro-
bieel veilig voedingsmiddel. 
Salmonella en E. coli worden 
gezien als belangrijkste doel-
organismen voor dit product. 
Grampositieve bacteriën, 
zoals Listeria monocytogenes, 
zijn drukresistenter.
Er zijn slechts enkele wiskun-
dige modellen voorhanden 
die de inactivatie van micro-
organismen door het gecom-
bineerde effect van druk en 
temperatuur beschrijven. 
Bijvoorbeeld Donsi et al. 

[2003] modelleert de inactivatie van 
Saccharomyces cerevisiae in een MRS 
bouillon bij 45-60°C en 50-250 MPa. 
Dogan en Erkmen [2004] beschrijven 
de inactivatie van Listeria monocytogenes 
in sinaasappelsap als gevolg van hoge 
druk (300-600 MPa) bij een constante 
temperatuur (25°C). TNO heeft een sub-
model ontwikkeld op basis van beschik-
bare literatuur die de inactivatie van 
micro-organismen beschrijft tussen de 
300 en 600 MPa bij 25°C. Er is uitgegaan 
van een initiële besmetting van 5 log 
cfu/ml, een verdubbelingstijd van 24 uur 
(bij 4°C) en als bederfgrens (houdbaar-
heid) een populatieomvang van 6 log 
cfu/ml.

Voorspellen enzymatische houdbaar-
heid
Enzymactiviteit in een voedingsmiddel 
kan leiden tot een veranderende che-
mische samenstelling van het product, 
resulterend in smaak, geur, kleur en 
textuurveranderingen. De belangrijkste 
enzymatische bederfreacties zijn oxi-
datie, bruinkleuring, textuurverlies en 

Er zijn veel testen nodig om de gewenste houdbaarheid van een levensmiddel te bepalen. Door 

de bedervende processen te modelleren kan het aantal testen worden beperkt en het R&D-traject 

worden verkort. TNO heeft daarom binnen het EU-project NovelQ een model ontwikkeld dat de 

houdbaarheid van sinaasappelsap behandeld met ultra hoge druk (UHD) voorspelt. 

Modelleren houdbaarheid sinaasappelsap verkort R&D-traject

Ten minste houdbaar tot …

Fig 1. Ultrahoge-druk-condities (procestijd en druk) die leiden tot een 
bepaalde houdbaarheid (de curves van 1 tot 4 weken) van sinaasappel-
sap gebaseerd op microbieel (rood) en enzymatisch (blauw) bederf.

UHD-unit bij TNO.
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rijping. Het enzym pectine methyl ester-
ase (PME) is in het TNO-model gekozen 
als doelenzym in sinaasappelsap omdat 
het effect van PME-activiteit op cloudi-
ness bekend is. Cloudiness is een maat 
voor de troebelheid van het sap. Een te 
hoge cloudiness betekent dat er te veel 
bestanddelen naar de bodem zijn gezon-
ken en het sap te helder is.
In de literatuur zijn modellen gevonden 
die de inactivatie van PME in sinaasap-
pelsap beschrijven door het gecombi-
neerde effect van temperatuur en druk. 
Enzymactiviteit is sterk afhankelijk van 
de matrix en om die reden kunnen resul-
taten van gezuiverde enzymen in buffers 
[Van Den Broeck, 2000] niet worden 
gebruikt in een houdbaarheidsmodel. 
TNO heeft een submodel ontwikkeld op 
basis van beschikbare literatuur die de 
inactivatie van PME beschrijft tussen de 
300 en 600 MPa met een temperatuur 
tussen de 25 en 60°C. Het model bestaat 
uit eerste-orde fractionele conversie 
met de Arrhenius- en Eyringvergelijking. 
UHD-conservering resulteert in een 
gedeeltelijke enzyminactivatie. De pro-

ductsamenstelling en de bewaarcondities 
bepalen vervolgens de activiteit van 
het enzym en daarmee de snelheid van 
het bederf. Initiële enzymactiviteiten in 
fruitdranken zijn moeilijk onderling te 
vergelijken en proportioneel met de hoe-
veelheid pulp in het sap. Voor het houd-
baarheidsmodel is de PME restactiviteit 
gekoppeld aan de cloudiness tijdens 
bewaren (zie kader).

Voorspellen houdbaarheid sinaasap-
pelsap
De submodellen voor microbieel en enzy-
matisch bederf van sinaasappelsap zijn 
gecombineerd zodat voor verschillende 
hoge-druk-conserveringscondities (bin-
nen de geldige range van de modellen) 
de houdbaarheid van sinaasappelsap kan 
worden voorspeld. Onder sommige con-
serveringscondities is microbieel bederf 
bepalend voor de houdbaarheid en voor 
andere conserveringscondities enzyma-
tisch bederf. Figuur 1 illustreert dat voor 
hogere drukken (> 500 MPa) en korte 
procestijden (< 4 min) microbieel bederf 
de houdbaarheid bepaalt. Dit is ook het 

geval voor lage drukken (300-500 MPa) en 
iets langere procestijden (< 8 min). In alle 
andere gevallen wordt de houdbaarheid 
bepaald door enzymatisch bederf. Figuur 
1 geeft ook aan dat de houdbaarheid van 
vers sinaasappelsap (procestijd nihil) 
wordt bepaald door microbieel bederf.
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De cloudiness van sap wordt bepaald 
door de activiteit van PME. Het wordt 
gemeten door bepaling van de trans-
missie van het supernatant bij 650 nm. 
De initiële cloudiness voor vers sinaas-
appelsap is 5%, na de hittebehande-
ling neemt de cloudiness toe met 10% 
en na UHD-behandeling zelfs tot 20%. 
Transmissie boven 36% is gedefinieerd 
als cloud loss. Bij cloud loss zijn er te 
veel bestanddelen naar de bodem 
gezonken en is het sap te helder. Het 
sinaasappelsap is off-spec.

De relatie tussen enzymactiviteit en 
de snelheid van cloudiness-afname is 
bepaald op basis van literatuurgege-
vens [Bayindirli et al., 2006; Bull et al., 
2004; Nienaber and Shellhammer, 2001; 
Goodner et al., 1999; Parish, 1998] (zie 
figuur 2). De restactiviteit na UHD en 
thermische behandeling is gecorreleerd 
aan de helling van de cloudiness. Wei-
nig restactiviteit leidt immers tot wei-
nig actief PME en dus een langzame 
toename van de transmissie en lange 
houdbaarheid.

Modelleren cloudiness

Fig 2. Cloudiness van sinaasappelsap tijdens opslag bij 4°C [Bayindirli et al., 2006; 
Bull et al., 2004; Nienaber and Shellhammer, 2001; Goodner et al., 1999; Parish, 1998]
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Uit de beschikbare gegevens is een 
relatie afgeleid tussen de mate van 
behandeling (UHD of thermisch) en 
cloudiness. Eerst is de hoek (a) van 
de cloudiness-toename bij 4°C gecor-
releerd aan de enzymrestactiviteit na 
behandeling (voor vers sinaasappel-
sap RA = 100%): a = 0.318e0,0307RA

De cloudiness bij 4°C kan vervol-
gens beschreven worden door 
cloudiness(t) = cloudiness(0)+a•t

De relatieve PME-restactiviteit voor 
vers sinaasappelsap is 100% en cloud 
loss treedt op na twintig dagen 
(transmissie > 36%). Het snelle verlies 
in cloudiness (grotere hoek a) komt 
door de hoge PME-restactiviteit. Na 
thermische behandeling is de ver-
andering in de cloudiness langzaam 
en de houdbaarheid gerelateerd 
aan PME langer dan een jaar. De 
houdbaarheid van UHD behandeld 
sinaasappelsap is afhankelijk van de 
intensiteit van de conserveringsstap 
en daarmee de restactiviteit.


