
Sinds enkele jaren zijn diverse
technologische ontwikkelin-
gen te onderkennen die inspe-

len op de veranderde wensen van de
consument [1]. TNO Voeding heeft
daarom kennisinvesteringsprogram-
ma’s opgezet, onderzoeksfaciliteiten
ingericht en specifieke expertise op
dit gebied van zowel binnen als bui-
ten TNO gebundeld.

Milde conserveringstechnieken
hebben tot doel schadelijke bacteriën
in voldoende mate te inactiveren,
waarbij het verse karakter van het
product zo veel mogelijk wordt
behouden [2]. Slechts een beperkt
aantal nieuwe conserveringstechnie-
ken is op dit moment zo ver ontwik-
keld dat ze in de praktijk conventio-
nele verhittingsprocessen kunnen
vervangen. De meest veelbelovende
technieken zijn gebaseerd op toepas-
sing van Ultra Hoge Druk (UHD),
elektronenstralen (e-beam) en Pulsed

Electric Field (PEF) (tabel 1 en
kader).

UHD, e-beam en PEF
In principe kunnen met UHD, e-
beam en PEF vegetatieve micro-orga-
nismen, waartoe ook de meeste
pathogene bacteriën behoren, vele
decimalen in aantal worden geredu-
ceerd, afhankelijk van de intensiteit
van de behandelingen. Bacteriespo-
ren zijn echter veel minder gevoelig.
Bij UHD en PEF is een aanzienlijke
afdoding van bacteriesporen niet
zonder meer te realiseren [6, 7].
Hogere doses e-beam kunnen sporen
wel inactiveren, maar dit resulteert
vaak in nadelige effecten op de overi-
ge producteigenschappen [4]. De
toepassing van de aangegeven tech-
nieken zal daarom vooralsnog
beperkt blijven tot een met pasteuri-
satie vergelijkbare behandeling,
waarbij bacteriesporen nog kunnen
overleven. Het voordeel van deze
technieken zal dus voornamelijk tot
uitdrukking moeten komen in een
verbeterde productkwaliteit.

Natuurlijke conservering
De groeiende vraag naar producten
zonder conserveermiddelen leidt tot
veel onderzoek naar alternatieve con-
serveermiddelen, zoals bacteriocinen

*F.K. Stekelenburg, TNO
Voeding, Zeist, 030-
6944331, stekelenburg@
voeding.tno.nl.

41vmt • 9 mei 2003 • nr 10

en natuurlijke antimicrobiële stoffen.
Daarnaast is er weer in toenemende
mate interesse voor het gebruik van
antimicrobiële componenten uit
kruiden en specerijen. In dit kader
wordt binnen een groot Eureka-pro-
ject de werking en toepassing van
deze stoffen bestudeerd.

Bacteriocinen zijn door micro-orga-
nismen gevormde korte peptiden die
een antimicrobiële werking hebben
tegen andere micro-organismen. Het
bekendste bacteriocine, inmiddels
voor specifieke toepassingen toegela-
ten, is nisine. Verder zijn vele andere
bacteriocinen bekend met zowel een
smal als breed spectrum antimicro-
biële werking.

Remming van gevoelige micro-
organismen in voedingsmiddelen
door bacteriocinen is over het alge-
meen beperkt en mede afhankelijk
van interacties met het product, de
samenstelling van het product en de
opslagcondities van het product. De
toepassingsmogelijkheid zal daarom
per product moeten worden vastge-
steld. Enige zorg bestaat over de
mogelijkheid tot ontwikkeling van
resistentie in de doelorganismen
tegen regelmatig in voedingsmidde-
len toegepaste bacteriocinen.

Daarnaast komen er van nature tal-
loze antimicrobiële stoffen voor in
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dierlijke en plantaardige weefsels,
die vaak dienen om binnendringende
micro-organismen te inactiveren.
Voorbeelden zijn histatines, defensi-
nes, anti-fungal proteins (AFP’s),
allylisothiocyanaat, cinnamonaldehy-
de, thymol en carvacrol. Helaas wer-
ken deze stoffen vaak zeer specifiek
tegen bepaalde micro-organismen of
groepen micro-organismen. Daar-
door kunnen ze niet universeel wor-
den toegepast. Een ander nadeel van
enkele van deze stoffen is dat ze pas
werkzaam zijn in relatief hoge con-
centraties. Toepassing in voedings-
middelen is, mede vanwege sensori-
sche aspecten, niet zonder meer
mogelijk.

Combinatietechnieken
Uit het voorgaande blijkt dat de
effectiviteit van afzonderlijke conser-
veringstechnieken in sommige geval-

len tekortschiet. In dat geval kunnen
combinaties van technieken worden
toegepast die elkaar’s werking ver-
sterken. Bekend is onder meer dat bij

een UHD-behandeling bacteriespo-
ren effectiever worden geïnactiveerd
in aanwezigheid van een conserveer-
middel, bijvoorbeeld nisine. 

Een andere mogelijkheid is de com-
binatie met een verpakking waarin
een aangepaste gasatmosfeer wordt
aangebracht (MAP: Modified
Atmosphere Packaging). Het doel
hiervan is schadelijke micro-organis-
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men die een bepaalde conserverings-
behandeling hebben overleefd in hun
ontwikkeling te remmen. Ook op dit
gebied zijn er enkele nieuwe ontwik-
kelingen, waaronder de toepassing
van koolmonoxide en edelgassen als
argon. Daarnaast bieden innovatieve
verpakkingen, zoals actieve en intel-
ligente verpakkingen, mogelijkheden
om de ontwikkeling van micro-orga-
nismen te belemmeren of te monito-
ren [3, 8]. Actieve verpakkingen
reguleren de condities en daarmee de
kwaliteit van het levensmiddel actief,
bijvoorbeeld door het absorberen van
zuurstof of door de afgifte van anti-
microbiële stoffen. Intelligente ver-
pakkingen geven informatie over de
conditie van het verpakte product
gedurende transport en opslag. Hier-
bij kan worden gedacht aan een indi-
cator voor microbieel bederf.

Wanneer de huidige trend naar mil-
de conserveringstechnieken doorzet,
zullen combinatietechnieken de bes-
te perspectieven bieden voor het

bereiken van de gewenste houdbaar-
heid en veiligheid van voedingsmid-
delen.

Decontaminatietechnieken
Bij productieprocessen, zoals het
slachtproces en de verwerking van
groenten, is niet te voorkomen dat
het product met micro-organismen
wordt besmet of van nature al is
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besmet. Bij beide processen zou een
decontaminatiestap voordelen kun-
nen bieden. In de huidige situatie
zijn er vanwege warenwettelijke
beperkingen nauwelijks mogelijkhe-
den om oppervlakken van voedings-
middelen met decontaminerende
middelen te behandelen. Voor elke
toepassing moet een ontheffing bij
de minister van Volksgezondheid
worden aangevraagd.

Voor deze probleemgebieden wordt
daarom gezocht naar alternatieve
decontaminatietechnieken [5]. Enke-
le ontwikkelingen op dit gebied zijn
de toepassing van Hoog Intensiteit
Lichtpulsen (HIL), Ultra Violet licht
(UV), plasmatechnologie en geëlek-
trolyseerd water (zie tabel 2). 

Bij de HIL-techniek wordt gebruik
gemaakt van energierijke flitsen die
een breed spectrum aan wit licht
bevatten. Het te behandelen product
of oppervlak wordt blootgesteld aan
zeer kortdurende lichtflitsen van 1 µs
tot 100 ms met een zeer hoge lichtin-
tensiteit. De techniek heeft nauwe-
lijks indringend vermogen waardoor

alleen relatief gladde oppervlakken
kunnen worden behandeld. Op scha-
duwplaatsen zullen micro-organis-
men niet worden geïnactiveerd.

UV-behandeling is een al wat oude-
re techniek die opnieuw in de belang-
stelling staat. In tegenstelling tot de

HIL-techniek wordt bij de UV-behan-
deling gebruik gemaakt van licht met
een beperkte golflengte tussen 200
en 300 nm. Al vele jaren is bekend
dat UV-licht een bacteriocide werking
heeft. Evenals bij de HIL-techniek zal
de behandeling alleen bij directe
belichting effectief zijn. De resulta-
ten van een in 2000 uitgevoerd
onderzoeksproject heeft een duidelij-
ke impuls gegeven aan de toepas-
singsmogelijkheden van UV. Dit heeft
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inmiddels geleid tot een driejarig
onderzoeksproject van TNO Voeding
dat zich richt op de daadwerkelijke
vernieuwing en opschaling van deze
technologie. Een industrieel prototy-
pe van een UV-tunnel is beschikbaar,
waarmee de effectiviteit van de
behandeling op uiteenlopende voe-
dingsmiddelen kan worden bestu-
deerd.

Plasmatechnologie kan dienen als
energiezuinig alternatief voor chemi-
sche decontaminatie van oppervlak-
ken. Deze techniek verkeert nog in
een experimenteel stadium. Koud
plasma wordt gevormd wanneer een
inert gas onder elektrische spanning
wordt gezet. In dit gas, met een tem-
peratuur tussen 20 en 85°C, worden
gasmoleculen elektrisch aangesla-
gen. De energie van deze deeltjes kan
worden gebruikt om oppervlakken te
decontamineren.

Een eveneens recente ontwikkeling
is de toepassing van elektrolyse van
water. Bij dit in Japan ontwikkelde
concept wordt een spanning aange-
bracht op elektroden geplaatst in lei-

dingwater, zonodig aangevuld met
enkele tienden procent NaCl, waar-
door een elektrochemische reactie
optreedt. Hierbij worden OH-ionen
omgezet in zuurstofradicalen, ato-
mair zuurstof en hydroxylradicalen
en chloride-ionen in elementair 
chloor en hypochlorigzuur (HOCl).
Het op deze wijze geproduceerde
‘Electrolyzed Oxidizing’ (EO)-water
kan watercirculatiesystemen en
oppervlakken decontamineren. De

Tabel 1   Overzicht milde conserveringstechnieken.

Techniek Principe Toepassingsgebied

UHD Hoge druk (2.000-8.000 bar) Producten in min of meer flexibele

verpakking

E-beam Elektronenstralen (bèta-deeltjes) Uiteenlopende producten

PEF Hoge spanningspotentiaal Verpompbare producten

(15-80 kV/cm) door korte elektrische

pulsen (1-10 µs)

Tabel 2   Overzicht milde decontaminatietechnieken.

Techniek Principe Toepassingsgebied

Hoge Intensiteit Energierijke lichtflitsen Decontaminatie relatief gladde 

Lichtpulsen (HIL) (1 µs – 100 ms) oppervlakken

Ultra Violet licht UV straling Decontaminatie relatief gladde

(UV) (golflengte 200 – 300 nm) oppervlakken

Plasmatechnologie Elektrisch aanslaan van Decontaminatie van verpakkingen

gasmoleculen

Elektrolyse Genereren van oxiderende en Decontaminatie

desinfecterende stoffen in circulatiesystemen

water
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geproduceerde hoeveelheden elektro-
lyseproducten zijn zodanig laag dat
deze geen belemmering vormen bij
de recent voor leidingwater voorge-
stelde normwaarden voor desinfec-
tienevenproducten.

Onderzoek op het gebied van deze
decontaminatietechnieken heeft
laten zien dat het succes sterk afhan-
kelijk is van het te behandelen pro-
duct en het beoogde effect. Een volle-
dige sterilisatie van oppervlakken
met behulp van deze technieken is
echter in de praktijk meestal niet
mogelijk.

Overige hygiënemaatregelen
Ook op het gebied van hygiëne in de
voedingsmiddelensector zijn nieuwe
ontwikkelingen gaande. Genoemd
kunnen worden de ontwikkeling van
‘groene’ desinfectiemiddelen en
diverse antimicrobiële materialen.

Tot ‘groene’ desinfectiemiddelen
behoren middelen die biologisch

afbreekbaar zijn, waarbij geen
schadelijke stoffen ontstaan voor
mens en milieu. Als voorbeelden
kunnen onder andere worden
genoemd: voedingszuren, alcohol,

waterstofperoxide, natuurlijke micro-
biële beheersingssystemen en meng-
sels hiervan. Dergelijke biologisch
afbreekbare desinfectiemiddelen
kunnen echter minder effectief zijn.
Het is nog maar de vraag of het ver-
lies aan effectiviteit bij het gebruik
van dergelijke middelen de vermeen-
de schadelijkheid van conventionele,
maar bewezen zeer effectieve desin-
fectiemiddelen (bijvoorbeeld op basis
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van chloor) in alle gevallen compen-
seert.

Tenslotte kan de toepassing van
antimicrobiële materialen als vrij
recente ontwikkeling worden
genoemd. Voorbeelden van dergelijke
materialen zijn: laarzen, handschoe-
nen en doeken, kunststof materialen
als transportbanden, snijplanken en
verpakkingsmateriaal, en construc-
tiematerialen als roestvast staal en
tegels. In deze materialen zijn bioci-
den met verschillende werkingsprin-
cipes verwerkt. Afhankelijk van de
gewenste toepassing en effectiviteit
kunnen hiervoor organische en anor-
ganische verbindingen worden
gebruikt. De antimicrobiële activiteit
berust respectievelijk op een ‘slow
release’ van organische moleculen of
van metaalionen en specifieke radica-
len. 

De toepassing van migrerende
organische verbindingen in materia-
len die in contact komen met voe-
dingsmiddelen is op dit moment vol-
gens de huidige Europese regelge-

ving verboden. De status van de toe-
lating van niet of nauwelijks migre-
rende anorganische stoffen als
metaalionen is op dit moment niet
duidelijk. Hoewel het effect van anti-
microbiële materialen nog niet onder
praktijkomstandigheden is bewezen,
kunnen deze materialen een bijdrage
leveren aan het hygiëneniveau bij het
bereidingsproces van bepaalde voe-
dingsmiddelen. Het gebruik van der-
gelijke materialen mag echter nooit
leiden tot een verlaging van de
gebruikelijke hygiënestandaarden. ■
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Toepassing van een antimicrobiële transportband.

UHD, e-beam en PEF
Bij het UHD-proces wordt het te conserveren product in een flexibele verpakking

in een drukkamer met drukvloeistof gedurende een bepaalde tijd behandeld bij

zeer hoge drukken variërend tussen 200 en 800 MegaPascal (MPa), ofwel 2.000 en

8.000 bar. 

Bij een e-beambehandeling worden hoog energetische elektronenstralen opge-

wekt die op een product worden gericht. Door toepassing van elektronen (bèta-

deeltjes) onderscheidt deze techniek zich van een doorstralingsbehandeling met

gammastraling. Omdat het doordringend vermogen in het product bij e-beambe-

handeling minder is dan bij gammastralen, kunnen voedingsmiddelen alleen in

relatief dunne verpakkingen van enkele centimeters dikte, worden behandeld.

Het effect van de stralingsdosis van de behandeling uitgedrukt in kiloGray (kGy) is

echter vergelijkbaar met die van een behandeling met gammastralen.

Het principe van een PEF-behandeling berust op het aanleggen van een zeer

hoog spanningspotentiaal over een productstroom (veldsterkte 15 tot 80 kV/cm)

door middel van een snel opeenvolgende serie van korte elektrische pulsen met

een pulsduur van 1tot 10 µs. Het product wordt daarbij door een kamer gepompt

die is voorzien van twee op een hoogspanningspulser aangesloten elektroden.

Het proces is dus voornamelijk geschikt voor verpompbare producten met of zon-

der kleine deeltjes. 

Het toepassen van migrerende organische verbindingen 

in materialen die in contact komen met voedingsmiddelen

is in de Europese regelgeving verboden


