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Bij High Pressure Carbon Dioxide (HPCD)-
pasteurisatie worden micro-organismen
blootgesteld aan sub- of superkritisch CO2
(zie kader ‘Sub- en superkritisch CO2’)
gedurende een bepaalde behande-
lingstijd. Dit gebeurt doorgaans batchge-
wijs, waarbij eerst met een pomp vloeibaar
CO2 onder hoge druk in een verwarmde
hogedrukautoclaaf wordt gebracht die het
te conserveren (vaste of vloeibare) voe-
dingsmiddel bevat. Nadat de gewenste
CO2-druk is bereikt (bijvoorbeeld 100 bar),
wordt de CO2-pomp uitgeschakeld en
wordt het voedingsmiddel bij constante
(CO2-)druk en temperatuur behandeld (al
dan niet onder constant roeren). Na ver-
loop van een bepaalde behandelingstijd
wordt de CO2-druk vervolgens met een
bepaalde snelheid afgebouwd tot atmo-
sfeerdruk, waarna het behandelde voe-
dingsmiddel op een steriele manier kan
worden gerecupereerd. Er bestaan ook
semi-batch en continue implementaties

van het HPCD-pasteurisatieproces [2, 3].
De tabel geeft een (representatief) over-
zicht van gepubliceerde resultaten om-
trent het gebruik van HPCD om (vegeta-

tieve) micro-organismen en enzymen te
inactiveren in diverse voedingsmiddelen.
Uit deze resultaten kan worden geconclu-
deerd dat HPCD de mogelijkheid geeft
om microbiële contaminatie in verschei-
dene reële voedingsmiddelen in min of
meerdere mate te reduceren. De efficiën-
tie van het bacteriedodend effect blijkt
echter niet enkel afhankelijk te zijn van de
HPCD-behandelingscondities, maar ook
van het type micro-organisme en van de
samenstelling (onder andere vochtgehal-
te en vetgehalte) van het voedingsmiddel.

Hypothetisch inactivatiemechanisme
Hoe het inactivatiemechanisme exact
werkt, is nog niet bekend. Vermoed

Pasteurisatie met hogedrukk

Samenvatting
Om microbiologische voedselveiligheid te waarborgen,
wordt voor het conserveren van voedingsmiddelen door-
gaans een thermische pasteurisatie toegepast die het aantal
pathogene micro-organismen aanzienlijk reduceert. Hoewel
deze warmtebehandeling effectief is tegen de meeste micro-
organismen kunnen ongewenste effecten op de organolepti-
sche en nutritionele eigenschappen van de behandelde voe-
dingsmiddelen optreden. Vandaar dat voedingsmiddelen-
producenten al geruime tijd op zoek zijn naar alternatieve
conserveringstechnieken. Recentelijk is veel interesse ont-
staan in het gebruik van sub- en superkritisch koolstofdioxi-
de als mogelijk alternatief voor thermische pasteurisatie van
voedingsmiddelen. In dit artikel lichten Vito en de Univer-
siteiten van Gent en Leuven de stand van zaken toe omtrent
deze innovatieve conserveringstechniek.

Summary
Thermal pasteurization is the most widely used method in
industry to microbiologically stabilize foods. Although this
thermal technique assures a significant inactivation of
microorganisms, it has some disadvantages related to the
relatively high temperatures employed, such as denaturation
of proteins and undesirable side effects on the products’
organoleptic characteristics. Therefore, alternative preser-
vation techniques have been proposed. Recently, there has
been considerable interest in the use of subcritical and
supercritical carbon dioxide as a possible replacement for
thermal pasteurisation of foods. In this paper, Vito and the
Universities of Ghent and Leuven present the state-of-the-
art of this innovative preservation technology. 

Fig. 1   Schematisch fasediagram van CO2 (T = trippelpunt, K = kritisch punt). De aanvankelijk
waarneembare scheidslijn tussen vloeibaar en gasvormig CO2 (a), vervaagt (b) en verdwijnt
volledig (c) wanneer het CO2 de superkritische toestand bereikt.

De vraag naar vers – of althans vers ogend – voedsel is aanleiding

om te zoeken naar minimale bewerkingstechnieken die de orga-

noleptische en nutritionele eigenschappen van behandelde voe-

dingsmiddelen minder beïnvloeden dan traditionele hittebehan-

delingen. Een veelbelovende niet-thermische conserveringsme-

thode is pasteurisatie met sub- en superkritisch koolstofdioxide,

ofwel HPCD, High Pressure Carbon Dioxide.



vmt | 25 februari 2005 | nr 5 29

wordt dat blootstelling van micro-orga-
nismen aan HPCD tot gevolg heeft dat de
CO2 in de bacteriecellen diffundeert en
zo de intracellulaire pH verlaagt. Tenge-
volge van deze intracellulaire pH-daling
zouden bepaalde intracellulaire en mem-
braangebonden enzymen, die noodzake-
lijk zijn voor de goede werking van de cel,
worden geïnactiveerd. Tevens kan de toe-
genomen membraanpermeabiliteit, ver-
oorzaakt door het oplossen van CO2, een
vrijstelling veroorzaken van vitaal cyto-
plasmatisch materiaal en zo interfereren
met het actief en passief massatransport
door het membraan heen [3].
Hoewel experimenteel bewijs voor dit
hypothetisch inactivatiemechanisme zeer
schaars is, is het momenteel duidelijk dat
penetratie van HPCD in de bacteriecellen
een zeer belangrijke rol speelt in het waar-
schijnlijk complexe inactivatiemechanis-
me. Roeren, cycleren in CO2-druk, en de
aanwezigheid van water, versnellen de in-
activatie omdat deze factoren de diffusie
van HPCD in de cellen wellicht bevorde-
ren.

Voordelen
De fundamentele voordelen van super-
kritische CO2-pasteurisatie hebben te
maken met de milde condities waarmee
wordt gewerkt. De techniek werkt im-
mers bij lage temperatuur zodat kwali-
teitsverlies (structuur-, kleur-, smaak-,
en vitamineverlies) dat voorkomt bij hit-
tebehandelingen zou kunnen worden
vermeden. Ook ten opzichte van een
andere niet-thermische inactivatietech-
niek (High Hydrostatic Pressure [HHP;
hoge hydrostatische druk] pasteurisa-
tie) biedt superkritische CO2-pasteuri-
satie voordelen. De gebruikte drukken
zijn lager en dus gemakkelijker te con-
troleren. Bovendien is CO2 onbrand-
baar, (relatief) chemisch inert, goed-
koop, en minder toxisch dan vele ande-
re organische oplosmiddelen [1, 2].
Koolstofdioxide wordt bovendien
beschouwd als een milieuvriendelijk
(‘groen’) solvent, dat algemeen
beschouwd wordt als veilig en daardoor
zonder veel beperkingen kan en mag
worden gebruikt in de voedingsmidde-
lenindustrie [2].

Toepasbaarheid?
Ondanks het feit dat de afdoding van
micro-organismen door middel van
HPCD een veelbelovend alternatief lijkt
te zijn voor thermische pasteurisatie van
bepaalde voedingsmiddelen, heeft deze
techniek nog niet echt geleid tot com-

merciële toepassingen. Recent onder-
zoek in België wil de optimale omstan-
digheden voor het HPCD-proces bepalen
en toepassingen voor de techniek ont-
wikkelen. Tevens willen de onderzoekers
dieper ingaan op een aantal fundamente-
le aspecten van de HPCD-techniek.

oolstofdioxide

Bij het onderzoek naar de toepasbaar-
heid van HPCD zijn drie onderzoeksin-
stellingen betrokken. De Vlaamse
Instelling voor Technologisch Onder-
zoek (Vito) heeft op technologisch
gebied ruime ervaring met HPCD en
heeft al verschillende niet-voedings-
middelentoepassingen van de tech-
niek onderzocht. Het Laboratorium
voor Levensmiddelenmicrobiologie en
-conservering heeft veel ervaring met
de microbiologische en productgere-
lateerde aspecten van het conserve-

ren van voedingsmiddelen. Het
Departement Chemische Inge-
nieurstechnieken, BioTeC van de
Katholieke Universiteit Leuven levert
de expertise voor een kwantitatieve
aanpak en het gebruik van modelleer-
technieken. In een gemeenschappelijk
doctoraatsonderzoek van L. Garcia-
Gonzalez onderzoeken deze drie
instellingen de toepasbaarheid van
HPCD voor pasteurisatie van voe-
dingsmiddelen.

Krachtenbundeling onderzoek

Tabel   Het gebruik van sub- en superkritisch CO2 om micro-
organismen te inactiveren in voedingsmatrices
Subkritisch CO2

Micro-organisme(n) Voedingsmatrix Condities Reductie Log
(N0/N) 1

Natief 2 Appelsap 55 bar, 45°C, 30 min > 3.6
Natief 2 Sinaasappelsap 55 bar, 55°C, 30 min > 4.3
Natief 2 (aëroben) Wortelsap 49 bar, 5°C, 10 min 4
Natief 2 (aëroben) Oregano 55 bar, 45°C, 120 min > 7.3
Enterococcus Perzikensap 61 bar, 45°C, 180 min > 6.0
feacalis
Brochothrix thermo- Sinaasappelsap 61 bar, 45°C, 90 min > 5.5
sphacta

Superkritisch CO2

Micro-organisme(n) Voedingsmatrix Condities Reductie Log
(N0/N) 1

Bacillus subtilis Tomatensaus 150 bar, 35°C, 45 min > 6.8
Bacillus subtilis Tomatensaus 90 bar, 35°C, 75 min > 6.8
Natief 2 Fruitsap 80 bar, 32°C, 30 min > 3.1
Staphylococcus Vloeibaar héélei 106 bar, 40°C, 30 min > 6.9
aureus
Salmonella Eigeel 137 bar, 35°C, 120 min > 8.6
typhimurium
Listeria Melk (ontvet) 207 bar, 45°C, 60 min 6.1
monocytogenes
1 N0 = de initiële microbiële telling; N = de microbiële telling na behandeling;

2 Zoals natuurlijk voorkomend; “>”= aantal kolonies ligt onder de dectectielimiet. 
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Zo is het allereerst noodzakelijk om een
systematische HPCD-screening van een
hele reeks micro-organismen uit te voe-
ren. Een dergelijke screening is belang-
rijk omdat dit een uitstekend overzicht
geeft van de gevoeligheid van de organis-
men voor de HPCD-techniek. Tevens
dient te worden onderzocht of micro-
organismen resistentie ontwikkelen
tegen HPCD-behandelingen. Resistentie-
ontwikkeling zal immers een serieuze
bedreiging vormen voor de veiligheid en
de stabiliteit van HPCD-behandelde voe-
dingsmiddelen. Ook is (meer) kwantita-

tief onderzoek nodig naar de invloed van
de verschillende voedingsmiddelencom-
ponenten (zoals vetten, proteïnen, NaCl
en zetmeel) en van de intrinsieke eigen-
schappen (pH en wateractiviteit) van het
voedingsmiddel op de afdoding via
HPCD.
Daarnaast blijkt uit de literatuur dat de
producten die tot nu toe zijn onderzocht
op HPCD-inactivatie, voornamelijk
beperkt zijn gebleven tot melk, fruitsap-
pen en eieren. Verder onderzoek is nodig
om te zien of de techniek uitbreidbaar is
naar andere voedingsmiddelen (zoals
rund- en kippenvlees, schaaldieren en
rauwe vis). Ook dient meer inzicht te wor-

den verkregen in het exacte inactivatie-
mechanisme van HPCD. Tenslotte kan
dan op basis van al deze informatie een
predictief model voor HPCD-inactivatie
worden opgesteld als functie van de
belangrijkste procesparameters en voe-
dingsmiddeleneigenschappen.

Alleen door een grondige kennis van al
deze aspecten kunnen de beperkingen
voor praktisch gebruik van HPCD over-
wonnen worden, en kan het werkelijk
potentieel van deze innovatieve conser-
veringstechniek worden ingeschat. 
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Wanneer vloeibaar koolstofdioxide
(CO2), dat in evenwicht is met zijn
dampfase, in een gesloten container
wordt verwarmd, neemt de druk in de
container toe omdat de dichtheid van
het gasvormige CO2 wordt verhoogd.
De dichtheid van het vloeibare CO2
daarentegen daalt door thermische
uitzetting. Bij een voldoende hoge
temperatuur kan de dichtheid van het
vloeibare CO2 gelijk worden aan de
dichtheid van het gasvormige CO2 en
verdwijnt de scheidslijn tussen vloei-
stof en damp (figuur 1). Deze toe-
stand wordt superkritisch genoemd:
men spreekt niet meer van een gas of
vloeistof, maar van een superkritisch
fluïdum [1].
Om (zuiver) CO2 in de superkritische
toestand te brengen, moet het ver-
warmd worden tot boven zijn kriti-
sche temperatuur (Tc = 31.1°C) en
moet de druk worden verhoogd tot
boven zijn kritische druk (pc = 73,8

bar). Bevindt de druk en/of de tempe-
ratuur van CO2 zich onder deze kriti-
sche waarden, dan is sprake van sub-
kritisch CO2 (hetzij vloeibaar, hetzij
gasvormig CO2). De fysisch-chemi-
sche eigenschappen van CO2 in de
superkritische toestand kunnen het
best omschreven worden als interme-
diair tussen die van vloeibaar en gas-
vormig CO2. Zo heeft superkritisch
CO2 (afgekort als scCO2) de fysische
(transport-)eigenschappen van gas-
vormig CO2 (hoge diffusiviteit, lage
viscositeit, geen oppervlaktespan-
ning) en de chemische (solvent-)
eigenschappen van vloeibaar CO2
(hoge dichtheid en groot oplossend
vermogen) [1]. Deze fysisch-chemi-
sche eigenschappen, die de pasteuri-
serende werking van HPCD bepalen,
kunnen vrij sterk worden gewijzigd
nabij het kritisch punt door het aan-
passen van druk en/of temperatuur.

Sub- en superkritisch CO2

Fig. 2   PREMEX-batchreactor voor superkritisch CO2-pasteurisatie bij Vito. Deze 200-ml reac-
tor is voorzien van een magnetisch gekoppelde roerder en is inzetbaar tot temperaturen van
250°C en drukken tot 200 bar.

Verder onderzoek is nodig om te zien
of de techniek uitbreidbaar is naar

andere voedingsmiddelen


