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De voedingsmiddelenindustrie staat 
voor een duivels dilemma wat betreft de 
houdbaarheid van producten, stelt dr. 
ir. Taco Wijtzes van adviesbureau WFC-
Food Safety en redacteur van het boek 
‘Houdbaarheid van voedingsmiddelen’. 
“De consument wil zo vers en natuurlijk 
mogelijke voedingsmiddelen, maar wil 
ook dat producten lang(er) kunnen wor-
den bewaard. Daar bovenop komt nog 
eens de wens dat producten het hele jaar 
verkrijgbaar zijn. Consumenten willen 
eigenlijk niet dat de seizoenen bestaan”, 
formuleert Wijtzes. 
Hoe het spanningsveld tussen houdbaar-
heid en kwaliteit, met als belangrijk 
referentiepunt versheid, van een product 
te verkleinen, is volgens ir. Ariette Matser 
dan ook de grote uitdaging. Zij is pro-

De grens van de houdbaarheid 

van voedingsmiddelen 

wordt bepaald door de 

kwaliteitsverwachtingen van de 

consument. Louter technisch 

is onbeperkt houdbaar nu al 

mogelijk. Het zoeken is naar 

nieuwe technologieën die 

(maximale) houdbaarheid 

combineren met een minimaal 

verlies aan kwaliteit ten 

opzichte van het verse product.

Duivels houdbaarheidsdilemma

Binnen het vorig jaar gestarte Europese onder-
zoeksproject NovelQ werken 30 Europese part-
ners samen aan de ontwikkeling van nieuwe 
procesmethoden voor de productie en distribu-
tie van kwalitatief hoogwaardig voedsel.  
Centraal staan:
1.  Hogedrukbehandeling
2.  Pulserende elektrische velden
3.  Koud plasma
4.  ‘Advanced Heating Technology’, zoals micro-

golfverhitting
5.  Verpakkingen
Doel van het project is het opschalen en de 
implementatie van nieuwe technologieën in 
de voedingsmiddelenindustrie. Het budget 
bedraagt 1 17 miljoen. 
 www.novelq.org

A&F coördineert NovelQ 

Technologie
Thema: Grenzen aan voedselveiligheid

Houdbaarheidverlenging vraagt veel microbiologisch onderzoek. 

Fo
to

: W
FC

-F
oo

d 
Sa

fe
ty



vmt | 7 september 2007 | nr 18/19 31

grammacoördinator Nieuwe technologie 
en Processen bij A&F. Het onderzoeks-
instituut coördineert het Europese onder-
zoeksprogramma NovelQ, gericht op de 
ontwikkeling van nieuwe verwerkingsme-
thoden voor de productie en distributie 
van kwalitatief hoogwaardig voedsel (zie 
kader).
“Bovendien is het de vraag wat de consu-
ment nog vers vindt”, voegt Matser toe. 
“Dat is sterk productafhankelijk. Gepas-
teuriseerde melk uit een pak wordt als 
vers gezien, maar sinaasappelsap niet. 
Dat is vers als het zelf geperst is. Hoe is 
die perceptie bij soep of salades?” De 
A&F-onderzoeker wijst ook op het cultu-
rele aspect: “Het oordeel wat vers en niet 
vers is, hangt sterk af van wat de gewoon-
te is. Waar is men mee opgegroeid?”
Louter technisch gezien kent houdbaar-
heidverlenging geen grens. Wel zijn 
er consequenties voor de kwaliteit: de 
smaak, geur en het uiterlijk. Het zoeken 
is dus naar de ultieme technologieën die 
optimale kwaliteit en maximale houd-
baarheid verenigen.

Groene ingrediënten
Een bijzonder creatieve oplossing voor 
het duivels dilemma is het gebruik van 
zogenoemde groene conserveermid-
delen, meent Wijtzes. Dat zijn veelal 
extracten of onderdelen van planten. 
Vermelding van deze smaakstoffen of 

kruidenmengsels op de verpakking bete-
kent dat er geen E-nummers voorkomen 
in de ingrediëntendeclaratie. Het product 
krijgt zo een natuurlijker imago. Voor-
beelden van groene ingrediënten en hun 
effect zijn oliën uit kruidnagel, oregano 
en tijm, die de groei van Listeria mono-
cytogenes remmen. Oliën uit kruidnagel, 
koriander, sinaasappelschil en kaneel 
remmen Salmonella. 
Het gebruik van deze componenten 
hoeft geen voedselveiligheidrisico in te 
houden, maar het is volgens Wijtzes wel 
belangrijk dat hier kritisch naar wordt 
gekeken, vooral bij nieuwe bestanddelen. 
Een voorbeeld zijn extracten uit sinaasap-
pelschillen. “Sinaasappelschillen worden 
niet gegeten. Zijn alle bestanddelen dan 

zonder meer veilig? Bij E-nummers weet 
je in elk geval zeker dat de gebruikte stof-
fen veilig zijn.” Wijtzes verwijst naar de 
grondige procedure en het omvangrijke 
dossier dat moet worden ingediend alvo-
rens stoffen worden toegelaten en een 
E-nummer krijgen. 
Doorgaans bevinden de antimicrobiële 
bestanddelen zich in de etherische olie-
fractie, die ook de karakteristieke geur 
en smaak geeft. Is dat niet gewenst, dan 
kunnen de actieve stoffen door stoom-, 
droog- en vacuümdestillatie worden 
geëxtraheerd. Deze methoden beïnvloe-
den echter wel de werkzaamheid van de 
stoffen.
De kennis over antimicrobiële kruiden-
bestanddelen is overigens nog beperkt. 

Duivels houdbaarheidsdilemma

Nederlanders kopen gemiddeld drie keer per week brood. 
Houdbaarheid is daarom belangrijk. De broodgeur is volgens 
Cees Hack van Sonneveld Group BV (Papendrecht) de belang-
rijkste kwaliteitsparameter. Daarna volgen krokantheid van 
de korst en malsheid van het brood. Omdat een ingrediënten-
leverancier als Sonneveld een beperkte invloed heeft op geur 
en krokantheid bij het bakproces in de industriële of ambach-
telijke bakkerij, richt Sonneveld  zich op optimalisering van 
de malsheid en smaak van brood. Recent is het broodverbe-
termiddel Proson XS ontwikkeld, dat enzymen, emulgatoren 
en antioxidanten bevat. Met name de mix van enzymen zorgt 
voor het verlengen van de houdbaarheidstermijn van brood. 
Omdat de kwaliteit van tarwe fluctueert, wordt de receptuur 
van het broodverbetermiddel daar steeds op afgestemd. Zo 
is momenteel de hoeveelheid amylase verlaagd omdat als 
gevolg van de vele regen de amylaseactiviteit in de tarwe zelf 
hoog is.

R&D
Bij de malsheid van brood is onderscheid is te maken in kle-
verige en elastische malsheid. Uit consumentenonderzoek 
dat de ingrediëntenfabrikant heeft verricht, blijkt dat de 
consument elastische malsheid als het meest prettige ervaart. 
Per productsoort zou die elastische malsheid naar mening van 
Hack beter kunnen worden gestuurd. “Een busbrood bevat 
heel veel kruim en heeft een hele andere malsheid nodig dan 
een krentenbol met weinig kruim. Het zoeken is naar de opti-
male enzymenmix per product.”
Ander onderzoek is gericht op een alternatief voor zout dat 
water vasthoudt en dus van belang is voor de versheid. “Over-
stappen naar kaliumzouten ligt voor de hand, maar is niet het 
juiste antwoord. Dit gaat ten koste gaat van de smaak”, aldus 
Hack over de eerste resultaten.

Brood langer vers

Na de geur bepalen malsheid en krokantheid de versheid van brood. 

Foto: Sonneveld G
roup
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Yves De Groote
Ir. Y. De Groote is freelance journalist.

Wijtzes vertelt dat zijn bedrijf momenteel 
een groot screeningonderzoek doet naar 
de effectiviteit van bepaalde kruiden op 
de groei van bederfveroorzakende micro-
organismen. Meer wil hij daarover nog 
niet kwijt.

Hordentechnologie
Door (al dan niet groene) conserveer-
middelen te combineren met milde 
conserveringstechnologieën kan de 
hoeveelheid conserveermiddelen worden 
teruggedrongen. Interessant aan deze 
hordentechnologie is dat concentraties 
van afzonderlijke stoffen die te laag zijn 
voor een houdbaarheidverlengde wer-
king door de combinatie met een behan-
deling wel toereikend kunnen zijn. “Eén 
plus één is bij wijze van spreken drie”, 
verduidelijkt Wijtzes. Een voorbeeld is 
het gebruik van nisine in combinatie met 
pulserende elektrische velden of andere 
natuurlijke conserveermiddelen zoals 
carvacrol.

Milde conserveermethoden
Volgens Matser zijn de laatste twee jaren 
belangrijke doorbraken gerealiseerd in 
het gebruik van nieuwe milde conserve-
ringstechnologieën zoals hogedrukpas-
teurisatie en het gebruik van pulserende 
elektrische velden of koud plasma. De 
technologieën zijn volwassen geworden. 
Groot voordeel is dat deze de houdbaar-
heid verlengen zonder dat het ten koste 
gaat van de sensorische en nutritionele 
kwaliteit.

Hogedrukpasteurisatie
Bij hogedrukpasteurisatie wordt een 
product batchgewijs korte tijd op 
een druk tot 6.000 bar gehouden. Bij 
een batchgrootte van 600 liter is een 

productiecapaciteit van  2.055 liter per 
uur mogelijk, verwijst Matser naar appa-
ratuur van de Spaanse machinefabrikant 
NC Hyperbaric. De extra kosten van deze 
technologie worden geschat op ¤  0,05 
- ¤  0,2 per kg product. 
Voorbeelden van producten die al op 
de markt zijn, zijn vruchten- en groente-

sappen van het 
merk Beskyd Fry-
covice in Tsjechië 
en Espuña-ham in 
Spanje. Het sap 
heeft na de behan-
deling van een tot 
tien minuten bij 
4.000 tot 6.000 bar 
in de koelkast een 
houdbaarheid van 
een aantal weken. 
Voor de productie 
van vacuümver-
pakte ham wordt 
het vlees tien 
minuten op 4.000 
bar gehouden. De 
houdbaarheidster-
mijn is dan zestig 
dagen, meldt het 
bedrijf.

Hogedruksterilisatie
Gebruik van hoge druk (8.000 bar) voor 
sterilisatie beperkt zich nog tot de proef-
fabriek. “Door een hogedrukbehandeling 
uit te voeren bij verhoogde ingangstem-
peratuur, 80°C, kunnen sporen worden 
geïnactiveerd. Producten zijn zo te steri-
liseren. Dit heeft echter wel een effect op 
de smaak”, weet Matser.
Binnen een samenwerkingsproject van 
A&F met Unilever R&D, Resato (Roden), 
Solico (België) en Stork beschikt het con-
sortium over een pilot hogedrukinstalla-
tie. Binnenkort wordt de locatie gekozen 
voor het batchapparaat, dat is ontworpen 
voor producties tot tachtig liter per uur. 
Opschaling naar grote volumes lijkt tech-
nisch haalbaar.  

Pulserende elektrische velden
De Amerikaanse vruchtensapprodu-
cent Genesis Juice Corporation bracht  
onlangs   vruchtensap op de markt dat 
door pulserende elektrische velden 
(PEF) lang houdbaar is gemaakt. Hierbij 
worden spanningen tussen 20-80 kV 
gebruikt. Winst zit hem in de smaak, geur 
en kleur. Ook is de voedingswaarde gelijk 
aan die van vers sap. De houdbaarheids-
termijn van het sap is vergelijkbaar met 
regulier gepasteuriseerd sap. De extra 
kosten van deze technologie zouden 
¤ 0,01 per liter zijn. Groot procesvoordeel 
ten opzichte van hogedrukbehandeling is 
dat de PEF-techniek continu kan worden 
uitgevoerd in plaats van batchgewijs. PEF 
is uitstekend geschikt voor vloeistoffen 
die geen koolzuurgas bevatten. Dit heeft 

te maken met de elektrische geleidbaar-
heid. De apparatuur die de Amerikaanse 
sappenfabrikant gebruikt, is geleverd 
door Diversified Technologies Inc.
In Nederland  beschikt  Stork over een 
pilotinstallatie met een capaciteit van 
400 liter per uur. De installatie is ontwik-
keld in een consortium met Friesland 
Foods, Unilever, Stork, TNO, TU Delft en 
A&F. Het DIL, Duits Instituut voor Levens-
middelentechniek, gevestigd in Quaken-
brück, heeft een pilotinstallatie die met 
een capaciteit van enkele honderden 
liters per uur iets kleiner is. Op 2 oktober 
houdt het DIL hierover een seminar.

Competitief
Duidelijk is dat nieuwe technologieën die 
houdbaar en ‘de kwaliteit van vers’ com-
bineren hun intrede beginnen te doen. 
Veel onderzoek en ontwikkeling vindt 
momenteel plaats. Dat er ruim in wordt 
geïnvesteerd, is verklaarbaar. Houdbaar-
heidsonderzoek is competitief onderzoek 
waar geld mee valt te verdienen. “Een 
product een dag langer in het schap, 
betekent minder productie, minder ver-
pakkingen en minder logistieke kosten”, 
verklaart Wijtzes. Ook wijst hij op het 
belang van houdbaarheid voor de merk-
uitstraling: “Een product dat er goed uit 
blijft zien, scoort bij de consument. Hier 
ligt een belangrijk verschil tussen A- , B- 
en C-merk.” 

Hogedrukpasteurisatie is volwassen geworden. Op de foto het hoge-
drukvat van een installatie. 
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Houdbaarheidsonderzoek is 
competitief onderzoek, waar 
geld mee valt te verdienen


