
Van tijd tot tijd worden we via
de media opgeschrikt met
nieuwsberichten over slacht-

offers van uiteenlopende ziektes als
gevolg van het eten van besmet voed-
sel. Vanwege de kleinschaligheid van
de voedselproductie was de omvang
van een epidemie vroeger klein. Met
het industrieel produceren van
levensmiddelen zijn epidemieën veel
omvangrijker geworden en vallen er
meer slachtoffers door voedselinfec-
ties.

Voorspellend model
Naar aanleiding van een aantal uit-
braken van Listeria monocytogenes in de
Verenigde Staten eind jaren negentig,
heeft Oscar Mayer* onderzoeken geï-
nitieerd om de veiligheid van ‘kant-
en-klare’ vleesproducten beter te
kunnen waarborgen.

Men heeft hiervoor een microbiolo-
gisch model ontwikkeld dat de groei
van Listeria monocytogenes in vleeswa-
ren voorspelt. Het model is geva-
lideerd met verschillende door Oscar
Mayer geproduceerde producten.
Kip-, varken- en rundvleesproducten
met verschillende vetgehalten zijn
onderzocht. Het gevalideerde model
kan voor producten die nitriet bevat-
ten een voorspelling geven over de

uitgroei van Listeria bij een opslag-
temperatuur van 4,4°C.

In het model dient het vochtgehalte
(50 tot 80%), het zoutgehalte (0 tot
3%) en de dosering lactaat te worden
ingevuld. In figuur 1 zijn de resulta-
ten te zien voor een product met een
zoutgehalte van 2% en een vochtge-
halte van 55%. Honderd koloniën per
gram worden door het controlemon-
ster na tweeëneenhalve week
gehaald, terwijl deze limiet door het
product met 0,12% natriumdiacetaat
na drie weken wordt gehaald. En
indien 3% Purasal (60% natriumlac-
taat) en 3,12% Purasal Opti.Form 4
aan het product wordt toegevoegd,
wordt deze grens na respectievelijk
10 en 20 weken bereikt.

TNO onderzoek
TNO Voeding heeft in dit kader
onderzoek gedaan naar het effect van
een 60% kaliumlactaatoplossing en
een 56% kaliumlactaat-/4% natrium-
diacetaatoplossing tegen de uitgroei
van Listeria monocytogenes in hot dogs.

In figuur 2 is het effect te zien van
de toevoeging van 2,5 en 3% Purasal
P Opti.Form 4 (56% kaliumlactaat,
4% natriumdiacetaatoplossing) en
3% Purasal P Hipure (60%  kalium-
lactaatoplossing) op de uitgroei van
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Listeria in hot dogs. Uit de grafiek
blijkt dat de combinatie van lactaat
met diacetaat een volledige controle
van Listeria gaf gedurende 28 dagen
bij 4,4°C.

Wat kunt u doen?
Producenten van kant-en-klare voe-
dingsmiddelen kunnen allereerst het
besmettingsniveau onder handen
nemen. Een laag beginniveau kan
worden bereikt door een goede berei-
ding en hygiëne. Bovendien dient de
producent zich bewust te zijn van
lastig te reinigen objecten in het pro-
ductieproces, zoals verdampers,
afvoerputjes, kieren en transportban-
den.

Verder kan de producent de groei
van Listeria remmen met verscheidene
ingrediënten zodat de eventuele uit-
groei gedurende de houdbaarheid-
stermijn niet of slechts beperkt
mogelijk is. Deze ingrediënten verla-
gen de wateractiviteit van het pro-
duct. Ook hebben zij een specifiek
remmende werking op Listeria. Voor-
beelden van deze ingrediënten zijn de
zouten van de natuurlijke ingrediën-
ten azijnzuur (acetaat) en melkzuur
(lactaat). ■

*K. Smits, Market Unit
Manager, Purac biochem,
Gorinchem. Voor vragen
over PURAC-producten:
Wendy Weevers, Customer
Services Purac biochem,
Gorinchem, 0183-695830.

Uitbraken van Listeria monocytogenes komen geregeld voor. Om deze te voorkomen, moet de

producent maatregelen nemen. Dit kan hij doen door verscheidene ingrediënten te gebruiken zodat

de eventuele uitgroei gedurende de houdbaarheidstermijn niet of slechts beperkt mogelijk is. Hoe

werkzaam deze ingrediënten zijn, kan door middel van een model worden voorspeld.

Koen Smits*

Hoe veilig zijn uw voedingsmid
VOEDSELVEILIGHEID EN HYGIËNE

*De naam Oscar Mayer is
een geregistreerde merknaam
en met zijn goedkeuring
gebruikt. Oscar Mayer
Foods is op geen enkele
manier betrokken bij de ont-
wikkelingen en verkoop van
Purasal, Opti.Form of ande-
re producten van Purac.

Europese wetgeving
Vandaag de dag is er steeds meer bekend over groeiomstan-

digheden en letaliteit van Listeria en methoden om de groei

van de bacterie in voedingsmiddelen te remmen. Enkele van

deze aspecten zijn al opgenomen in de wetgeving zodat de

veiligheid van voedingsmiddelen voor de consument

gewaarborgd blijft.

Het niveau van de Listeria-besmetting is van invloed op het

gezondheidsrisico. De consumptie van met Listeria besmet

voedsel leidt immers niet in alle gevallen tot een infectie.

Over het algemeen treedt een infectie op vanaf een besmet-

tingsniveau van 10.000 bacteriën per gram (dosisresponse).

De EU-commissie voor voedselveiligheid heeft om deze

redenen in 1999 een wetenschappelijk comité verzocht om

onderzoek te doen naar het gezondheidsrisico van Listeria

bij diverse besmettingsniveaus. In dat onderzoek richtte men

zich op de kant-en-klare voedingsmiddelenmarkt. Uit het

onderzoek is gebleken dat de aanwezigheid van minder dan

100 koloniën Listeria per gram in voedsel bij alle bevolkings-

groepen een zeer laag risico met zich meebrengt.

Op basis hiervan is een veiligheidsniveau voor kant-en-

klaar voedsel van maximaal 100 koloniën Listeria per gram

vastgesteld. Omdat Listeria-besmetting bij de consument ver-

der kan uitgroeien, is verder vastgesteld dat ook gedurende

de houdbaarheidstermijn deze grens niet mag worden over-

schreden.

Het wetenschappelijk comité heeft haar uitspraken geba-

seerd op beschikbare informatie die is verkregen na onder-

zoek van Listeria-uitbraken. Dit zijn epidemiologische gege-

vens en er zijn geen dosisresponseonderzoeken uitgevoerd.

De resultaten van het onderzoek zijn omgezet in een voor-

stel, dat te zijner tijd zal worden geïmplementeerd in de

Europese wetgeving. In Nederland is dit inmiddels gebeurd.

De Warenwet schrijft nu een maximaal aantal koloniën van

100 stuks per gram voor aan het einde van de houdbaar-

heidsdatum. Buiten de Europese Unie zijn er ook landen die

dit risico geheel willen beperken en een zogeheten nul-

tolerantie ten aanzien van de aanwezigheid van Listeria in

de lokale wetgeving hebben opgenomen.
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delen?

Fig. 1   Het gevalideerde model kan voor

producten die nitriet bevatten een

voorspelling geven over de uitgroei van

Listeria bij een opslagtemperatuur van

4,4°C.

Fig. 2   De combinatie van lactaat met

diacetaat gaf een volledige controle van

Listeria gedurende 28 dagen bij 4,4°C.

Amerikaanse wetgeving
Kant-en-klare voedingsmiddelen worden vaak gezien als pro-

ducten met een hoog risico. Onder kant-en-klare producten

verstaat men delicatessenproducten die zijn voorgesneden of

nog moeten worden gesneden bij de supermarkt. Voorbeel-

den van deze hoogrisicoproducten zijn: ham, rosbief, kal-

koen, pastrami en andere soorten gesneden vleeswaren.

Onlangs heeft de Amerikaanse overheid een wet aangeno-

men over deze producten die de functionaliteit van natuur-

lijke ingrediënten in kant-en-klare voedingsmiddelen erkent.

In deze wet staat dat natuurlijke ingrediënten als natrium of

kaliumlactaat de veiligheidsrisico’s kunnen beperken.

Naast deze wet zijn er strikte regels opgesteld voor inspec-

tiepersoneel om monsters te nemen op productlocaties. Dit

reglement is opgesteld door de Voedselveiligheid en Inspec-

tiedienst (Food Safety and Inspection Service; FSIS). Deze wet

en het reglement zijn aangenomen na onderzoek te hebben

gedaan bij verschillende levensmiddelenproducenten.

De FSIS heeft drie risico’s benoemd, te weten: laag, midden

en hoog risico. Bedrijven hoeven voor producten die in de

lage risicocategorie vallen geen verplichte Listeria-testen uit

te voeren. Een laagrisicoproduct dient minimaal aan een van

de onderstaande kenmerken te voldoen:

– pH < 4,5;

– pH < 5 in combinatie met gekoelde opslag;

– Aw  < 0,90;

– Aw 0,92 in combinatie met gekoelde opslag;

– Aw < 0,95 en pH < 5,5;

– opslag bij T < 0°C;

– napasteurisatie met validering;

– toepassen natrium of kaliumlactaat en natriumdiacetaat.
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