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Technologie

Er is een nieuwe technologie voor het drogen en tegelijkertijd expanderen

van producten. Gebruik wordt gemaakt van de combinatie van verwarmde

lucht met hoge snelheid, verkregen in een Torbed-reactor, en microgolfver-

hitting. Voordelen van deze milde behandeling zijn behoud van product-

kwaliteit en goede rehydratatie-eigenschappen bij een korte procestijd.

Belangrijkste pluspunt is evenwel dat het volume van het geëxpandeerde

product tot vijf keer zo groot is als van het regulier gedroogde product.

De nieuw ontwikkelde technologie is een
combinatie van een centrifugaal fluïd-
bed- en microgolftechnologie (figuur 1).
Gebruik van microgolven kan een effi-
ciënte wijze van drogen zijn door korte

procestijden, een compact proces en een
verbetering van de productkwaliteit [1].
Door het wattage van microgolven te ver-
hogen, vindt drukopbouw plaats in het
product. Wordt dit gecombineerd met
luchtstroming dan kan niet alleen wor-
den gedroogd, maar is het door expansie
(uitzetting) tevens mogelijk een
gedroogd product te verkrijgen met een
groter volume en een textuur die (later)
goed water opneemt. Ten opzichte van
andere oppervlakteverhittingstechnie-
ken, zoals stoombehandeling, wordt er
milder gedroogd/geëxpandeerd, door
een minimale hittebelasting van het pro-

ductoppervlak.
De nieuw ontwikkelde technologie is
geschikt voor alle vormvaste levensmid-
delen en is vooral bestemd voor die toe-
passingen waarbij het gewenst is om in

droge producttoestand een zo groot
mogelijk volume te hebben. Voorbeelden
zijn groente, fruit, ontbijtgranen, vlees
en zetmeelsnacks.

Expanderen
De technologie is bij Agrotechnology &
Food Innovations (A&F) ontwikkeld bin-
nen een Europees consortium. Belang-
rijkste doel was de toegevoegde waarde
van kleine, reeds (voor)gedroogde groen-
testukjes te verhogen door deze te
expanderen met een minimale hittebe-
lasting.
Het milde expansieproces is ontwikkeld

op basis van de speciaal voor levenmid-
delen geschikte Torbed-processor [2].
Dit is een semi-continu opererende cen-
trifugaal fluïd-bed met een diameter van
400 tot 1.000 mm. De lucht wordt met

hoge snelheid door een turbine via
schuin opgestelde, smalle spleten in de
reactor geblazen. De lucht wordt hier-
door zeer turbulent (figuur 2 links). Nor-
maliter leiden deze hoge luchtsnelheden

in een fluïd-bed met een geperforeerde
bodemplaat tot een te groot verticaal
pneumatisch transport en wordt het pro-
duct uit het bed geblazen. Door gebruik

Milde voedselverwerkingstechnologie III

Nieuwe technologie combine

Er wordt milder gedroogd door een
minimale hittebelasting van het
productoppervlak

Fig. 1   Milde-expansie-unit op basis van een Torbed centrifugaal fluïd-bed gecombineerd met microgolfverhitting. Het toevoegen van een
betrouwbare microgolffunctionaliteit aan bestaande apparatuur vereist de nodige modificaties en gedeeltelijk herontwerp van de behandel-
ruimte en in- en uitgangen.
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te maken van de specifiek gepositioneer-
de spleten in plaats van gaatjes, wordt
het product vlak boven de spleten in een
helixvormig luchtstroompatroon rond
geblazen en is er sprake van sterke, tur-
bulente warmteoverdracht. 
De nieuwe expansietechniek heeft voor-
delen ten opzichte van gangbare expan-
sietechnieken (zie kader). Zo is de tech-

nologie breder toepasbaar in vergelijking
met extrusie, is er geen vetopname zoals
bij frituren en zijn er geen lange proces-
tijden zoals bij vriesdrogen.

Combinatie microgolven
Om ook bij lage luchttemperaturen een
goede droging en zelfs expansie te reali-
seren, wordt microgolfenergie toege-
voegd. Deze energie zorgt voor de verhit-
ting van het gehele product. De micro-
golfenergie wordt opgewekt in een
losstaande generator en via een flexibele
golfpijp en een hoornantenne door de
bovenkant van de Torbed-reactor geleid.
Voor expansie is een hoge vermogens-
dichtheid van circa 10 kW/kg in het pro-
duct gewenst (ter vergelijking: de mag-
netron thuis haalt circa 2 kW/kg). Omdat

het droge product maar matig microgolf-
energie absorbeert, moet de elektrische
veldsterkte die zorg draagt voor het
opnemen van het gewenste microgolfver-
mogen door het product, in de reactor
bijzonder hoog zijn. De reactor en micro-
golfapplicator moeten daarvoor geschikt
zijn. Vooral aan de resonantie-eigen-
schappen worden hoge eisen gesteld.
Bovendien moeten de microgolven het
product bereiken op de (smalle) bodem
van de coaxiale reactor. De ontwikkeling
van de microgolfapplicator is dan ook
gepaard gegaan met berekeningen van
elektrische veldsterktes in de behandel-
ruimte.
Met behulp van specifieke simulaties is
bovendien de elektromagnetische veld-
verdeling geoptimaliseerd, zodat de
energie efficiënt op het product wordt
overgedragen en niet naar de generator
wordt gereflecteerd. Ook zorgde dit er
voor dat het niet op een andere plek in de
reactor tot schade zou leiden. In figuur 2
(rechts) is het eindresultaat van de simu-
latie weergegeven. Er is een optimale
koppeling verkregen tussen het veld en
belading van de behandelruimte met het
product.

Expansie van groente
De warmte wordt aan de groentestukjes
overgedragen door oppervlakteverhitting
via de verwarmde turbulente lucht en via

verhitting door microgolven. Microgolven
zorgen voor een gelijkmatige, homogene
verhitting van het gehele volume en
bewerkstelligen een drijvende kracht van
de waterdamp van binnen naar buiten.
Omdat de warmteoverdracht door lucht
vooral fungeert om het naar het opper-
vlak gedreven vocht te verwijderen, kan
de temperatuur van de lucht laag blijven.
Gebruik van turbulente, verwarmde lucht
zonder microgolven kan ook een geëx-
pandeerd product opleveren, maar dan
zijn hoge temperaturen nodig om het
gewenste effect te verkrijgen. De micro-
golven kunnen door een interne verdam-
ping zorgen voor een druktoename in het
product, waardoor krimp wordt vermin-
derd [3]. Bij meer vermogen via micro-

eert drogen en expanderen

In 40 of 50 seconden kan al een
geëxpandeerd product worden

verkregen
Fig. 2   Boven: Schematische torïodale
luchtstroming in een Torbed reactor.

Onder: Simulatie van de microgolfveldverde-
ling weergegeven op drie verschillende
hoogten in de reactor. De reactor is zodanig
geconfigureerd dat juist op de bodem een
hoge veldsterkte wordt bereikt.

Het volume van levensmiddelen die
met lucht worden gedroogd, neemt
tijdens drogen altijd af. Om volume te
behouden of zelfs te vergroten zijn,
naast de nieuwe door A&F ontwikkel-
de en in dit artikel beschreven techno-
logie, verschillende processen
beschikbaar:
Directe eexpansie mmet eeen eextruder
Vooral geschikt voor producten op
basis van zetmeel. 
‘Explosion ppuffing’
Een proces waarbij een product in een
vat op hoge druk wordt gebracht met
behulp van stoom. Vervolgens wordt

instantaan de druk van het vat ver-
laagd. Door de snelle verdamping
expandeert het product. 
Frituren
Door snelle verdamping resulteert fri-
turen in geëxpandeerde producten.
Tegelijkertijd leidt dit echter tot hoge
oppervlaktetemperaturen en vetop-
name.
Vriesdrogen
Door invriezen wordt het volume
gefixeerd. Het vocht in de vaste fase
wordt verwijderd via sublimatie. Hier-
door treedt nauwelijks krimp op.

Expansie levensmiddelen
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golven zal niet alleen het product snel
drogen, maar kan het product door de
opgebouwde interne druk ook expande-
ren. Er wordt zo een poreus eindproduct
verkregen.

Procesvariabelen
De totale behandeltijd, luchttempera-
tuur, luchtsnelheid, microgolfvermogen,

tijdspanne dat microgolven worden toe-
gevoerd en belading van de behandel-
ruimte zijn procesvariabelen die optimaal
moeten worden gekozen voor een zo
goed mogelijke productkwaliteit. Figuur
3 geeft de procescondities die nodig zijn
om een geëxpandeerd product te verkrij-
gen. De temperaturen bij heteluchtbe-
handeling zonder microgolven zijn aan-
zienlijk hoger en de procestijden bij lage-
re temperaturen langer om hetzelfde
effect te bereiken als met gebruik van
microgolven. Aan het product is ook te
zien dat de hittebelasting aanzienlijk
hoger is door het toepassen van de tur-
bulente luchtbehandeling zonder micro-
golven. Met microgolven kan in 40 of 50
seconden al een geëxpandeerd product
worden verkregen, terwijl luchttempera-
turen niet hoger hoeven te zijn dan 120 of
140°C.
Figuur 4 toont wortelstukjes die volledig
met lucht zijn gedroogd (a) en door een
combinatie van microgolven en hete
lucht (b). Om eenzelfde eindvochtgehalte
te bereiken, is bij de combinatietechno-
logie slechts tweederde van de droogtijd
nodig in vergelijking met uitsluitend
luchtdroging. Bovendien is het volume
van het droge product een factor twee tot
vijf groter.
De poreuze textuur van het geëxpandeer-
de product is merkbaar bij de rehydrata-
tie in kokend water, zoals bij gebruik van
gedroogde producten in bijvoorbeeld
soepen en sauzen gebeurt. De waterop-
name van een luchtgedroogd product is

40% van het vochtgehalte van het (oor-
spronkelijke) verse product en 70% bij
een met de combinatietechnologie
behandeld product. 
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Fig. 3   Temperatuur/tijd-combinaties voor
het proces van groente-expansie met en zon-
der toepassing van microgolftechnologie.
Als gevolg van het toevoegen van microgolf-
energie kan het operationele gebied naar
veel mildere condities worden verschoven
dan bij uitsluitend heteluchtexpansie. 

Fig. 4a   Gedroogde wortelstukjes. Fig. 4b   Wortelstukjes behandeld met het
gecombineerde lucht/microgolfproces.

Fig. 4c   Gerehydrateerde wortelstukjes van
het gecombineerde proces.

De wateropname is 70% van het
oorspronkelijke (verse) product

Drieluik
In een serie van drie artikelen
beschrijft Agrotechnology & Food
Innovations (A&F) milde voedsel-
verwerkingstechnologieën. Deel I
behandelde milde scheidings-
technologie (VMT 2004, nr. 20, pp.
26-28) en deel II mild conserveren
(VMT 2004, nr. 21, pp. 28-30).
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