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Sproeidrogen heeft een grote potentie voor het maken van mainstream 

poeders met levende bacteriën, zoals baby- en sportvoeding.

Probioticapoeders 
met hoge overleving

Gefermenteerde producten zijn populair  

bij de consument. Fermentatie heeft een  

gezond imago en is de basis voor unieke 

smaken en texturen. Bij productfermen-

taties voeren micro-organismen omzet-

tingen uit die leiden tot een betere smaak, 

textuur en houdbaarheid. In de darmen 

vinden complexe fermentaties plaats  

waarbij voedingsstoffen beschikbaar  

worden gemaakt, micronutriënten worden 

geproduceerd en de gezondheid van de 

gastheer gestimuleerd wordt. Voor beide 

fermentaties is het in veel gevallen gewenst 

om levende bacteriën te gebruiken als start-

materiaal van een goede en gecontroleerde 

fermentatie. Hiervoor wordt een groot  

scala aan producten met – probiotische – 

bacteriën op de markt gebracht. 

Fermentatie

Vers gefermenteerde producten bevatten 

meestal hoge aantallen micro-organismen, 

tot wel 1 miljard per millimeter. Een deel 

ervan kan jarenlang in leven blijven. Denk 

bijvoorbeeld aan propioni-bacteriën in  

gatenkazen. Het aantal micro-organismen 

dat daadwerkelijk overleeft, hangt sterk af 

van de eigenschappen van de bacterie, de 

kweekomstandigheden en bewaarcondities. 

Voor het organisme zijn de bewaarcondities 

vaak stressvol, bijvoorbeeld als gevolg van 

een hoge temperatuur, lage zuurgraad of 

Probiotica worden vaak geproduceerd in poedervorm. Aan  
poederprocessen zitten echter veel haken en ogen, zoals  
hoge investerings- en energiekosten, maar ook hittestress  
en lage overleving. Welke technologische ontwikkelingen  
zijn er bij droge producten met levende micro-organismen?  
Een overzicht. 

Moderne probiotica worden geïsoleerd uit 

complexe niches zoals huid, mond en darm. 

Dit maakt het kweken lastig, laat staan het 

formuleren in een stabiel product. Optima-

lisatie van bijvoorbeeld de zuurstof- en  

stikstofstatus van het medium is dan van 

groot belang.

Droge formuleringen

Vriesdrogen is verreweg de meest gebruik- 

te technologie om levende micro-organis-

men te conserveren in een droge vorm.  

De overleving van de bacteriën in het pro-

ces is  hoger dan 60 procent. Het poeder  

kan vervolgens worden gebruikt om er  

een nieuwe fermentatie mee te starten of 

kan direct worden geconsumeerd in de 

vorm van een capsule, poedertje of zelfs  

de topping op een koekje. 

Vriesdrogen is echter een relatief duur 

 proces en resulteert in andere poeder-

eigenschappen (lage flowability en lage 

bulkdichtheid) dan bijvoorbeeld sproei-

drogen (free flowing en hoge bulkdicht-

heid). Dat laatste is de standaard in de 

een lange bewaartijd. Het ene organisme 

kan zich daartegen beter wapenen dan  

het andere. Bij kweekomstandigheden  

is het belangrijk om juist die omstandig - 

heden te generen waarin het organisme 

zich gaat wapenen tegen de toekomstige 

stressfac toren die tot celdood leiden.  

Daarvan wordt in figuur 1 een voorbeeld 

grafisch weergegeven. 

Vormen van stress

In dit voorbeeld is één organisme op der-

tien verschillende manieren gekweekt  

onder verschillende vormen van stress. 

Door deze gecontroleerde hoeveelheden 

stress tijdens de groei blijkt het organisme 

een hittebehandeling onder sommige 

 condities veel beter te overleven na  

het oogsten en de toepassing in 

het uiteinde lijke product. In  

het voorbeeld hangt de aanwe-

zigheid van zuurstofstress in  

de fermentor samen met een  

veel betere overleving bij hit-

testress. Daarnaast worden  

vaak bacteriën specifiek ge-

produceerd als starter of pro- 

bioticum. Hierbij worden de  

organismen onder optimale  

omstandigheden gekweekt in  

een voor het organisme gebalan-

ceerde bouillon ofwel medium. 
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Figuur 2.  Het linker paneel toont de resultaten van een single-droplet-experiment, waarbij de overleving van Lactobacillus plantarum WCFS1 is weergegeven voor verschillende  

droogtemperaturen. In het rechter paneel is de overleving gedurende een jaar van deze bacterie in gesproeidroogd poeder weergegeven.
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levensmiddelen industrie. Als de over-

levingskans tijdens het sproeidroogproces 

hoger wordt dan de huidige 20 procent, 

heeft sproeidrogen een grote potentie  

voor het maken van mainstream poeders 

met levende bacteriën, zoals baby- en  

sportvoeding.

Voor elk product moeten kweek en condi-

ties van het droogproces op elkaar worden 

afgestemd in een optimalisatie naar maxi-

male robuustheid van de stammen met  

minimale stress in het droogproces. Omdat 

droogproeven flinke investeringen beteke-

nen, heeft NIZO een set screeningsdroog-

modellen ontwikkeld die gebruikt kunnen 

worden voor het optimaliseren van de mi- 

crobiële robuustheid. Een van die model-

systemen is het single droplet drying- 

systeem (zie figuur 2). Daarmee kan een 

enkel druppeltje worden gemaakt dat onder 

gecontroleerde omstandigheden gedroogd 

wordt tot een poederdeeltje. Dit poeder-

deeltje kan vervolgens geanalyseerd wor-

den. In figuur 2 is bij voorbeeld te zien dat 

de overleving van Lactobacillus plantarum 
WCFS1 bij hogere luchttemperaturen en 

langere droogtijden meer geïnactiveerd 

wordt. Het single droplet drying-systeem is 

in het gezamenlijk onderzoek met de WUR 

ontwikkeld. Aan de hand van de meetdata 

zijn computermodellen ontwikkeld die  

de overleving in een grotere schaal sproei- 

droogproces voorspellen. Deze modellen 

zijn vervolgens gevalideerd op een pilot-

schaal sproeidroger. Hieruit volgde dat  

het computermodel goed voorspelde wat  

er in een echt sproeidroogproces  gebeurt. 

Tevens werd aangetoond dat in bacteriën  

in dit proces vooral geïnactiveerd worden 

tijdens de eerste seconde in de droger en 

dat de inactivatie tijdens de rest van de  

verblijftijd in de droger relatief laag is.   

Vacuüm walsdrogen

Hoewel sproeidrogen veel potentie biedt, is 

een uitgebreide optimalisatie belangrijk. 

Naast sproeidrogen zijn er nog een aantal  

andere droogtechnieken in omloop, zoals 

walsdrogen. Daarbij wordt een product als 

een laagje op een wals gebracht en vervol- 

gens gedroogd doordat de wals vanbinnen 

met stoom verhit wordt. Het droge product 

wordt na één omwenteling met een mes van 

de wals geschraapt. Een walsdroger is niet 

geschikt voor het drogen van bacteriën,  

vanwege de hittebelasting, tot bijvoorbeeld  

200 °C. Een recenter ontwikkeling is de 

commercieel verkrijgbare vacuümwals-

droger, waarbij de wals in een vacuüm- 

omkasting wordt  gebracht. Hierdoor kan  

de droogtemperatuur worden gereduceerd 

tot 50 °C. De  hittebelasting wordt zodoende 

sterk terug gebracht. 

Optimalisatie sproeidrogen

Het organisme kan alleen zeer korte droog-

tijden bij hoge temperaturen overleven. Het 

is daarom zaak de droger te optimaliseren 

naar een zo snel mogelijke droging bij  

lage luchttemperaturen. Dit gaat vaak ten 

koste van de capaciteit, en juist hier ligt een 

mogelijkheid tot optimalisatie. Een initiële 

sproeidroogoptimalisatie in een normale 

sproeidroger zonder fluid bed van een  

Lactobacillus plantarum heeft geleid tot een 

productie van 80 kg poeder met een lange 

stabiliteit gedurende opslag (zie figuur 2,  

grafiek rechts). Een standaardsproei droger 

kan vervolgens verder geoptimaliseerd  

worden door lucht voor te drogen door  

middel van adsorbtie van vocht aan de  

ingaande lucht, en door na te drogen in  

een fluid bed. Met deze stap is NIZO op  

dit moment bezig.   
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Figuur 1. Overleving van op verschillende manieren gekweekte 

Lactobacillus plantarum WCFS1 na een identieke hittebehande-

ling (Bron: Dijkstra et al. Microbial Cell Factories 2014, 13:148).


