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Superscripts
Op vier plaatsen in de tekst zijn de super-
scripts (x2) weggevallen: pag. 24, eerste
kolom 10e regel: ‘106 sporen’ moet zijn
‘106 sporen’. Deze fout staat ook in de
samenvatting en de summary. Op pag.
26 staat in de eerste kolom op regel 16
‘tot meer dan 1.105 sp/ml’, dit moet zijn:
‘tot meer dan 1 x 105 sp/ml’.

Tabel
In de tekst van het artikel wordt diverse
keren verwezen naar tabel 1. De tabel
ontbrak echter in het artikel en is opge-
nomen in deze rectificatie. 

Literatuur en informatie
Aan het eind van het artikel is de volgen-
de tekst weggevallen: 

‘Geraadpleegde literatuur
De bronnen die voor dit onderzoek wer-
den geraadpleegd, inclusief de methode
voor optimalisatie en validatie van de
CIP-reiniging, zijn op te vragen bij NIZO
food research: Esther Kiezebrink, 0318-
659633, esther.kiezebrink@nizo.nl.’ 

Compleet artikel
De complete, gecorrigeerde tekst, dus
inclusief de op deze pagina vermelde
gegevens en de complete literatuurlijst,
is beschikbaar in de vorm van een artikel
van vier pagina’s. Lezers kunnen dit per
mail opvragen bij de hoofdauteur van dit
artikel: ing. E.A. Kiezebrink, afdeling Pro-
cessing, Quality & Safety, NIZO food
research, Ede, 0318-659633, 
esther.kiezebrink@nizo.nl.

Wetenschap

Bacteriesporen
in procesapparatuur

Tabel 1   Proceslijnen met de bijbehorende proces- en productparameters, reinigingsprocedures,
stilstandperiodes en de maximale sporenconcentraties en de gevonden bacteriesoorten. 
Proceslijn Proces- Producteigen- Reinigingsprocedure Stilstand- Maximale sporencon- Gevonden soorten

parameters schappen (product- (R = reiniging; periode centratie per ml, vlak
voorbeelden) S = sterilisatie; voor productie (zon-

D = desinfectie) der extra reiniging)

1. Pasteur Pasteuri- pH: 2,5-4,5 R: 1% NaOH Ander- >100.000 Paenibacillus amylolyticus
satie: (karnemelk, (tot 95°C) halve (uitloop pasteur) Brevibacillus parabrevis
1-10 sec. vruchtensap) S: 20 min, 125-145°C week Bacillus fusiformis
85-95°C Bacillus megaterium

Bacillus amnivorans
Paenibacillus pabuli
Bacillus lentus-groep
Bacillus pumilis
Paenibacillus curdlanolyticus

2. Vul- Afvullen bij: pH: 5-7 R: 1% NaOH met Een week 2,5 (in het Bacillus cereus
machines 15-30°C zoet sequestreermiddel vulreservoir) Bacillus firmus

(chocolademelk, (70°C) Bacillus pseudomegaterium
vruchtendrank) D: perazijnzuur en Bacillus circulans

H2O2 (0,2 à 0,3 %) Bacillus alcalophilus
Bacillus mycoides

3. Pasteur Pasteuri- pH: 5-8 R: 1% NaOH met Ander- 1500 (na stopklep) Bacillus pumilis
satie: zoet sequestreermiddel halve Bacillus circulans
10-20 sec. (melk, vla) (70-90°C) dag Bacillus pseudomegaterium
70-90°C D: perazijnzuur en

H2O2 (0,2 à 0,3 %)
4. Indam- Sterilisatie: pH: 6-8 R: 2% NaOH Een dag 0,9 (vlak voor Bacillus subtilis
per 5-50 sec. (melk, sojamelk, (85-70°C) poedertoren) Bacillus thermoleovorans

110-120°C koffiemelk) en 1% HNO3
Indampen: (85-70°C)
85-70°C

In VMT nummer 7 van dit jaar is het artikel ‘Bacteriesporen in

procesapparatuur veroorzaken productbederf ’ verschenen.

Helaas zijn hierin storende fouten opgetreden. In onderstaande

tekst volgt een rectificatie. Lezers kunnen het complete artikel

ontvangen.


