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Thema: kanT-en-klaar

‘Nieuwe conserven’: 
textuur en smaak
PATS: Pressure Assisted Thermal Sterilization

amerikaanse soldaten eten al een paar jaar aardappelpuree 
geconserveerd met paTs: pressure assisted Thermal steriliza-
tion. het voordeel van deze conserveringstechniek is dat het 
product lang houdbaar is, maar de kwaliteit heeft van een 
gepasteuriseerd product. Top werkt de techniek uit voor toe-
passingen als soepen, pastasauzen, vis in blik en babyvoeding.

de textuur van het product. Dit wordt ver-
oorzaakt door het voorverwarmen, de hoge 
temperatuur tijdens hogedrukbehandeling 
en door de druk. Zo kunnen groente en 
fruit bijvoorbeeld zacht worden. Eiwitten 
denatureren bij een druk van 300 MPa 
zodat vlees en vis een gekookt uiterlijk krij-
gen. De textuur lijkt echter meer op die van 
rauw vlees. 
Het behoud van vitamines hangt sterk af 
van het product dat wordt behandeld. In 
spinazie bijvoorbeeld blijft het vitamine 
C-gehalte behouden terwijl in appelsap een 
verlies van ongeveer 25% optreedt. 

Houdbaar buiten de koeling
PATS is een batchproces waarbij het volle-
dig verpakte product wordt behandeld. De 

toegevoegde waarde ligt 
voornamelijk bij producten 
zoals kant-en-klaarmaaltij-
den, dikke sauzen en soepen. 
Het voordeel van via PATS-
behandelde producten is dat 
ze heel lang buiten de koel-
kast houdbaar zijn. TOP heeft 

een proefopstelling gebouwd waarmee 
groentepurees werden behandeld. Vergele-
ken met normaal gesteriliseerde producten 
waren de textuur en de kleur beter. De 
groentepurees zijn buiten het koelschap 
minimaal een jaar houdbaar omdat de spo-
ren via de hittebehandeling geïnactiveerd 
zijn. De hogedrukbehandeling zorgt voor 

PATS of HPP-sterilisatie is een combinatie 
van hogedrukconservering en een tempera-
tuursverhoging. Deze technologie heeft een 
aantal duidelijke voordelen. De verse eigen-
schappen van bijvoorbeeld sperziebonen 
blijven beter behouden vergeleken met con-
ventionele sterilisatie. Bovendien is de tech-
niek geschikt voor vele uiterlijke vormen en 
volumes van producten. De behandeling 
kost minder energie dan sterilisatie met een 
autoclaaf en omdat het product 
verpakt wordt behandeld is er 
geen risico op infectie tijdens 
afvullen. De snelle, homogene 
verhitting is de kern van het 
proces.

Druk en temperatuur
Bij PATS wordt het te conserveren product 
achtereenvolgens afgevuld, de verpakking 
wordt geseald en opgewarmd tot 90°C.  
Zowel het verpakte product als de container 
wordt met heet water onder druk gezet. 
Door de hoge druk warmt alles veel sneller 
op vergeleken met sterilisatie. Ook het 
afkoelen na de sterilisatietijd gaat veel snel-

ler. Bij PATS wordt een temperatuur van 
ongeveer 90 tot 100°C gecombineerd met 
een druk van ongeveer 600 tot 800 MPa om 
de sterilisatietemperatuur van 121°C te 
bereiken. Het product wordt ongeveer drie 
minuten onder hoge druk gehouden. Zodra 
de druk van het product wordt gehaald, 
daalt de temperatuur naar de begintempe-
ratuur. Na de hogedrukbehandeling wordt 
het product gekoeld.

Conservering van een product met PATS 
heeft invloed op de aanwezigheid van 
micro-organismen, enzymen, smaak, tex-
tuur en het vitaminegehalte. De effectiviteit 
van het inactiveren van enzymen hangt af 
van het soort enzym, druk, procestijd, pH-
waarde en temperatuur. Deze conserve-
ringstechnologie heeft een groot effect op 

‘ Door de hoge druk warmt 
alles veel sneller op ver- 
geleken met sterilisatie’
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meer kwaliteit. “De kwaliteit van een gepas-
teuriseerd product met de houdbaarheid 
van een gesteriliseerd product: dat is het 
voordeel van PATS”, vat creative director 
Dennis Favier van TOP samen. “De tech-
niek is vooral geschikt voor niet-zure pro-
ducten die buiten de koeling een gesloten 
houdbaarheid van een jaar hebben.” Dit 
geldt bijvoorbeeld voor groenteconserven, 
vis in blik en pastasauzen en niet-zure 
kant-en-klaarmaaltijden die nu in de koe-
ling staan. Favier geeft als voorbeeld pasta 
carbonara. “Deze maaltijd staat nu in de 
koeling met conserveermiddelen. Via 
PATS is de pasta ook houdbaar buiten de 
koeling en zonder het gebruik van conser-
veermiddelen.”

Uitdagingen
“Het zal nog een aantal jaar duren voordat 
deze technologie commercieel beschikbaar 
is”, verklaart Favier. De reden voor TOP 
om te investeren in de ontwikkeling van 
deze machine is de potentie die het bedrijf 
ziet in de categorie ‘Nieuwe conserven’: 
lang houdbare voedingsmiddelen met een 

goede textuur en smaak. “Voor hoge druk 
worden overal ter wereld al systemen  
verkocht. Daar hebben we verschillende 
toepassingen voor bedacht. Nu willen we 
zelf de machine ontwikkelen.”
Vooral de verpakking zorgt voor een uit-
daging. “Dat is best lastig. We moeten een 
verpakking hebben die tegen druk kan, 
maar ook tegen hoge temperaturen. Daar-
door wordt de keuze al een stuk lastiger. 
Een voor de hand liggende verpakking is 

een aluminium pouch. Het is dan wel 
belangrijk dat de verpakking ook aantrek-
kelijk is voor de consument en dat die 
gemakkelijk is in gebruik.” Ook het afvul-
len is een belangrijke parameter bij sterili-
satie. Er moet zo min mogelijk lucht in de 
kopruimte zitten. Daarnaast moeten de 
seals heel goed zijn, omdat de verpakking 
lang zal staan in de opslag.
Ook zal de voorverwarming en het koel-
proces voldoende snel moeten zijn om de 
voordelen van een snelle PATS niet teniet 
te doen. 

Toekomst PATS
Een prijsbepaling is lastig, omdat er nog 
geen commerciële machines op de markt 
zijn. De totale investering van de HPP-unit 
en de voorverwarmer wordt geschat op 
€1.400.000. De totale runningkosten wor-
den geschat op €0,15 per kg. “We verwach-
ten over drie tot vijf jaar met PATS-behan-
delde producten in de Nederlandse super-
markten te hebben liggen”, vertelt Favier. 
“Het zal een dure technologie zijn in het 
begin. Daarom kiezen we ervoor om het in 
te zetten voor producten met een hoge 
toegevoegde waarde. Bij HPP zijn we ook 
begonnen met kreeften. Nu gaan we met 
die technologie langzaam richting com-
modities.” Favier heeft al een aantal appli-
caties in gedachten, maar houdt die nog 
geheim.
TOP werkt nu nog alleen en intern aan de 
ontwikkeling van PATS. Favier: “Op deze 
manier kunnen we de patenten goed gere-
geld hebben. Het is wel noodzakelijk om 
op termijn partners te zoeken voor de ver-
dere ontwikkeling, zoals machinebouwers 
en launching customers.” 

• Dionne irving •

Zo’n kant-en-klaarmaaltijd zou in kwaliteit verbeteren 

met een paTs-behandeling.

paTs-proefopstelling bij Top.


