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Milde conservering, 
stand van zaken

De Rabobank ziet milde conserverings-
technologieën als veelbelovend, zo blijkt  
uit de eerste presentatie. “We zien dat  
onze klanten hier succesvol in investe - 
ren. HPP- behandelde producten zijn  
nu al goed voor een wereldwijde omzet  
van ! 20 miljard per jaar”, zegt Sebastiaan 
Schreijen, senior analist F&A Nederland 
bij de Rabobank. “Het is echter een forse 
investering en consumenten zijn niet  

Eisen aan verpakking bij HPP-pasteurisatie 
Jasper van Altena, makelaar bij Food Tech Brainport, ging tijdens de themabijeenkomst  
in op HPP-pasteurisatie in de praktijk. Hij legde uit dat de producten in een korf worden 
gebracht die wordt gevuld met zo’n 100 liter water. Daar wordt 15 liter bijgepompt, zodat 
de producten onder druk komen te staan. “De verpakking moet dus flexibel zijn”, zegt hij. 
“Glas en blik zijn niet geschikt. Plastic, zoals een PET-fles, wel.” GEA Food Solutions  
meldt dat vrijwel alle dieptrekverpakkingen geschikt zijn voor HPP. “Ook hersluitbare  
verpakkingen en easy opening zijn in principe geen probleem”, zegt Marcel Janssen, 
Country Manager Sales Benelux. “Maar je moet altijd in de praktijk testen of een ver-
pakking daadwerkelijk geschikt is. Het is direct te zien als een verpakking de druk niet  
aankan. Dan komt er namelijk water in.” Janssen somt een aantal aandachtspunten op.  
Zo moet de  kopruimte beperkt blijven, omdat anders de verpakking te veel vervormt.  
Bij vers vlees kunnen de ribbels van de verpakking een blijvende afdruk geven in het  
vlees. Dit is op te lossen door de verpakking anders te ontwerpen of minder gas te  
gebruiken. Verder mag de inkt op de verpakking niet oplossen in water. 

Food Tech Brainport in Helmond wil kennis over innovaties 
samenbrengen in één regionaal centrum. Op 22 april hield  
het centrum zijn eerste themabijeenkomst over milde  
conserveringstechnologieën, in het bijzonder over HPP,  
High Pressure Processing. Wat is de stand van zaken? Is  
het voor mkb-bedrijven interessant om hierin te investeren?

Vijf veelbelovende technologieën voor mkb

van de markt. Het middensegment staat 
onder druk, dat nog wel 50 tot 60 procent 
van de markt vertegenwoordigt.” Schreijen 
laat zien dat supermarkten elkaar al jaren 
vooral op prijs beconcurreren. “Misschien 
begint het tij te keren. Zo hee" Albert  
Heijn sinds een paar maanden een reclame-
campagne over de breedte van zijn assorti-
ment. Die focusverschuiving zorgt voor 
meer schapruimte voor producten met 
een onderscheidend karakter. Producten 
die bijvoorbeeld behandeld zijn met milde  
conserveringstechnologieën.”

HPP-pasteurisatie 
Ariette Matser belicht vijf veelbelovende 
milde conserverings technologieën. Ze is 
senior scientist sustainable process  
technology bij Wageningen UR Food & 
Biobased Research. Allereerst gaat ze in  
op HPP, waarbij de producten onder een 
hoge druk worden gebracht van zo’n 5.000 
bar. De vegetatieve micro-organismen en 
enzymen worden geïnactiveerd. Mits de 
producten koel bewaard worden, gee" dit 
een houdbaarheidsverlenging van vier tot 
acht weken. Daarnaast hee" de druk vooral 
invloed op de aanwezige macromoleculen 
in het product. Die kan bijvoorbeeld zorgen 
voor denaturatie van eiwitten, kristallisatie 
van vetten of het verstijven van zetmeel. 
De druk hee" weinig invloed op kleine 
moleculen, zoals smaaksto#en, geursto#en 
en vitamines. “Pasteurisatie van producten 
met hoge druk wordt wereldwijd al veel 
toegepast”, aldus Matser. 

bereid om enkel te betalen voor een  
inno vatieve technologie. HPP is dus  
alleen interessant als het daadwerkelijk 
iets toevoegt voor het speci$eke product, 
bijvoorbeeld een langere houdbaarheid  
of een reductie van E-nummers.”
Schreijen schetst in zijn presentatie de 
opkomst van de hybride consument. “De 
consument maakt scherpere keuzes. We 
zien dus groei aan de boven- en onderkant 
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Vrijwel elke dieptrekverpakking is geschikt voor HPP. 

HPP-sterilisatie
Als tweede technologie noemt ze HPP- 
sterilisatie, ook wel PATS: Pressure  
Assisted %ermal Sterilisation. Bij deze 
technologie worden de producten voor-
verwarmd tot 70 à 80˚C. Daarna worden 
ze twee tot drie minuten onder een druk 
gebracht van 6.000 tot 8.000 bar. Door het 
adiabatische compressie-e#ect stijgt de  
producttemperatuur hierbij snel en homo-
geen tot 120˚C. Bij het a&aten van de druk 
daalt de producttemperatuur direct terug 
naar de startwaarde van 70 tot 80˚C.  
“Deze technologie bevindt zich nog in  
de onderzoeksfase”, vertelt Matser. “Er is 
pilot-apparatuur voor onderzoek beschik-
baar, maar er zijn nog geen industriële  
units in gebruik. Het onderzoek richt zich 
met name op de opschaling en de validatie 
van de temperatuurbepaling tijdens de 
behandeling. Het voordeel van deze tech-
nologie is dat de stevigheid, de smaak en 
het aroma van producten beter behouden 
blijven dan bij reguliere sterilisatie. Zowel 
de levende micro-organismen als de sporen 
worden geïnactiveerd. De producten zijn 
dus een half jaar buiten de koeling houd-
baar.” Matser vertelt dat er naar de invloed 
van HPP-pasteurisatie en -sterilisatie op 
voedingsmiddelen veel onderzoek is 

gedaan. Voor veel inhoudssto#en zijn er 
schema’s beschikbaar waarin het e#ect  
van druk- en temperatuurvariabelen af  
te lezen is. “Zo’n schema kan een handig 
startpunt zijn.”

PEF en koude plasma
Pulserende elektrische velden ofwel Pulsed 
Electric Field (PEF) noemt ze als derde veel-
belovende technologie. Daarbij worden pro-
ducten op lage temperatuur gepasteuriseerd 

door behandeling met elektrische pulsen.  
Deze methode is vooral geschikt voor vloei-
bare bulkproducten, zoals melk, yoghurt, 
vruchtensap en soep. “Een nadeel is dat de  
technologie veel uitvoeringsvormen en  

procesvariabelen kent”,  
vertelt ze. “Daardoor  
zijn onderzoeksresul  -   
taten moeilijk met  
elkaar te vergelijken.”  
Als vierde technologie 
noemt Matser koude  

plasma, waarbij inerte gassen worden 
gebruikt om het productoppervlak te  
desinfecteren. “Het voordeel van gas is  
dat het zich goed verspreid. Daardoor  
kan het ook ruwe oppervlakken ontsmet-
ten. De kosten van de apparatuur zijn  
niet hoog, maar het stikstofgas wel. Het 
stikstofgas dat we gebruiken is wel duur.  
We doen onderzoek naar de mogelijkheden 
om levensmiddelen met minder stikstofgas 
te ontsmetten. Ook doen we onderzoek 

‘ Druk heeft weinig invloed 
op kleine moleculen’ 

naar opschalingskwesties en het rond-
krijgen van het voedselveiligheidsdossier.”

Volumetrisch verhitten
Als laatste noemt Matser volumetrische 
verhitting met behulp van elektromagne-
tische energie. “We kennen deze techno-
logie van de magnetron”, licht ze toe. “In 
de jaren zestig en zeventig heeft deze 
technologie een slechte naam gekregen 
vanwege de hot- en coldspots. Daar zijn 
nu technologische oplossingen voor. 
Gecombineerd gebruik met stoom zorgt 
voor een meer homogene verwarming 
bijvoorbeeld.” De toegepaste elektromag-
netische straling kunnen radiofrequente 
of microgolven zijn. Radiofrequente ver-
warming wordt vooral gebruikt voor de 
napasteurisatie van grotere producten, 
zoals bake-off broodjes of verse pasta. 
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