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Doorbraak-
technologieën:

De meerwaarde van innovatieve 
houdbaarheidstechnieken

Dankzij PEF zijn aardappelen beter verwerkbaar.
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‘ PEF is een goed alternatief 
voor thermische verwarming’

Pulserende elektrische velden (‘Pulsed Electric Field’) is een 
alternatieve technologie voor het pasteuriseren van producten. 
De techniek is inline inzetbaar. Een pulserend veld perforeert de 
microbiële cellen, waardoor deze niet meer verder groeien. Smaak, 
geur en textuur, maar ook de voedingswaarde blijven intact. 
Sterilisatie is mogelijk wanneer de productstroom is voorverhit op 
70-80°C. Sporen worden zo 
gedood. Het Duitse Instituut 
voor Voedingstechnologie 
(DIL) ontwikkelde samen 
met het Duitse technologie-
bedrijf Elea een installatie 
met een vermogen van 80 
kW en een capaciteit tot 5.000 liter per uur. Voor droge stof is op 
een bandbreedte van 1 meter een capaciteit mogelijk van 50 ton per 
uur. Voor een optimaal resultaat zijn vooral de veldsterkte, behan-
delingstijd, pulsfrequentie en de totale energiebelasting van belang. 
Geleidbaarheid, productsamenstelling en de zuurtegraad zijn de 
voornaamste productparameters die meespelen voor een optimaal 
proces. Voor een log 5 reductie (factor 100.000) van E. coli in 
ananassap (pH 3,3-5,2) volstaat een veldsterkte van 12,2 kV/cm 
en een speci! eke energie van 137,4 kJ/kg. 

Verwerking aardappels
Voor de aardappelverwerkende industrie is PEF een goed alterna-
tief voor thermische voorverwarming. In 2014 lanceerde Pulse-
master een nieuwe generatie energiezuinige PEF-technologie, die 
inline wordt ingebouwd. De compactere, modulair opgebouwde 
pulsgenerator zorgt voor een meer evenwichtige pulsbehandeling. 
Kenmerkend zijn het robuust en hygiënisch ontwerp van het trans-
portsysteem en de PEF-behandelkamer. 
“Een PEF-behandeling van de aardappelen hee"  verschillende 
voordelen”, zegt directeur Mark de Boevere van dit bedrijf, geves-
tigd in het Nederlandse Bladel. Elektroporatie van de aardappelcel-
len maakt de rauwe aardappel zachter. Door vere# ening van de 
structuurverschillen is het verwerken van aardappels een meer 
homogeen proces. Kwaliteitsverschillen door seizoenvariatie 
verkleinen hierdoor. A$ ankelijk van de aardappelvariëteit en het 
moment in het seizoen is de benodigde veldsterkte van 0,8-3,0 kV/
cm en de energieopname 0,2-1,5 kJ/kg. 
Dankzij de technologie verbetert het snijresultaat van de aardappel, 
de oppervlakken zijn gladder. Het snijden vraagt 40% minder ener-
gie in vergelijking met niet-behandelde aardappelen. De Boevere 

legt uit: “Dankzij de PEF-behandeling gebeurt het snijden nu bij 
een optimale aardappeltextuur, met als extra voordeel een signi! -
cant lager breukpercentage (minder dan 0,5% breuk) voor de 
gesneden frietstaven tijdens de verdere verwerking.” Andere duur-
zaamheidswinsten zijn lager water- en energieverbruik. Ook leidt 
de pulserende elektrische velden-technologie tot een betere uitlo-

ging van suikers, 
kortere blancheer-, 
droog- en voorbak-
tijden en een lagere 
olieopname bij het 
voorbakken. 
Pulsemaster levert 

onder de merknaam Conditioner een reeks industriële systemen 
met capaciteiten van 1 tot 50 ton per uur per aardappelverwer-
kingslijn. De apparatuur is daarnaast geschikt voor het verbeteren 
van andere droog-, snij-, pel- en persprocessen. Denk aan het 
drogen van paprika en druiven, het pellen en snijden van tomaten 
en het persen van groente en olijven. In de vleesverwerking leidt 
PEF-processing tot kortere tumbletijden. 

Koude plasmatechnologie
In de voedings- en verpakkingsindustrie bevinden de toepassingen 
van koude plasma als desinfectiemiddel van oppervlakken zich nog 
in de onderzoeksfase. Koud plasma ontstaat wanneer een neutraal 
gas – argon, helium lucht of stikstof – in een elektrisch veld wordt 
geïoniseerd. Door een cascadereactie leidt dit tot een grote hoe-
veelheid ionen, elektronen, reactieve deeltjes (radicalen), mole-
culen en soms ook UV-licht. De hoog-reactieve deeltjes doden 
micro-organismen en sporen af. Voordeel van de technologie is dat 
geen water of chemische middelen nodig zijn, waardoor geen resi-
duen op het product achterblijven. De technologie is daarmee een 
duurzaam alternatief voor het gebruik van chloor, waterstofperoxi-
de en perazijnzuur, maar ook doorstraling of intensief verhitten. 
Onderzoek bij Wageningen UR Food & Biobased Research toont 
aan dat Bacillus cereus en thermisch resistente sporen van Geobacil-
lus stearothermophilus en chemisch resistente sporen van Bacillus 
atrophaeus met ten minste 4 log eenheden (99,99%) geïnactiveerd 
worden. In december vorig jaar verscheen hierover een artikel in 
Food Microbiology. Plasma’s op basis van lucht en stikstof zijn vol-
gens de onderzoekers economisch voor toepassingen op bulk-
schaal. Wel moet goed worden uitgezocht welke sporen gevoelig 
zijn en of chemische of thermische resistentie de achilleshiel 

Nieuwe houdbaarheidstechnologieën dragen bij aan duurzamere voeding en minder 
voedselverlies. Kwaliteit- en voedselveiligheidsverbetering zijn echter minstens even belangrijk. 
Doorbraaktechnologieën als pulserende elektrische velden, microgolven en koud plasma bieden 
interessante meerwaarde. 
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Anuga FoodTec 2015 
‘Resource efficiency’, ofwel optimaal gebruik van grondstoffen en productie-
middelen, is dit jaar het centrale thema tijdens de Anuga FoodTec, van 24-27 
maart in Keulen. Optimaal gebruik van grondstoffen, energie en water staan 
bovenaan de agenda van de voedingsindustrie wereldwijd. Afval, afvalwater en 
vervuiling van het milieu moeten zo veel mogelijk worden voorkomen. Op 24 
maart geeft prof. dr. Dietrich Knorr van EFFoST (European Federation of Food 
Science and Technology) ‘s middags een lezing over duurzame voedingssyste-
men en verwerking van voeding. Stefanie Hardtmann van Bühler AG vertelt 
over het drogen van de beste pastakwaliteit met een zo laag mogelijk energie-
verbruik. Namens het Fraunhofer Umsicht instituut gaat dr. Christophe Glasner 
in op het Europese programma Susmilk, herontwerp van de zuivelindustrie met 
het oog op duurzame melkverwerking.

Beursvloer evenementen
Op de beursvloer van de Anuga FoodTec vinden tal van evenementen plaats, 
waaronder de Robotik-Pack-Line, FutureLab en Live Labs. 

Robotik-Pack-Line
Een cluster van meer dan tien bedrijven, waaronder CSB-System, Mettler- 
Toledo, Linde, Fanuc, Akon Robotics, toont dagelijks een werkende verpak-
kingslijn met robots, de Robotik-Pack-Line. Vegetarische producten worden 
volledig automatisch met behulp van robots verpakt in een grotere omverpak-
king. De robots pakken de geëtiketteerde producten zo efficiënt mogelijk in en 
allerlei controles van de verpakking vinden plaats. 

FutureLab
Een internationaal team van studenten ontwerpt op het FutureLab producten 
en verpakkingen. Elke dag gaat het team een andere ontwerpuitdaging aan. 

Live Labs
Internationale leveranciers van analyse-instrumenten en -systemen presenteren in 
Live Labs werkende analysesystemen. Diverse toepassingen worden gepresen-
teerd: van monstervoorbereiding tot en met de evaluatie van de analyseresultaten. 

is. Het vervolgonderzoek van Food & Biobased Research richt zich 
dan ook op het verder ophelderen van het werkingsmechanisme en 
op de opschaling van de technologie richting industrieel relevante 
schaalgroottes.

Microgol!echnologie
“Het op industriële schaal in buis verhitten van verpompbare  
producten door middel van microgolven, levert tal van kwalitatieve 
voordelen op ten opzichte van conventionele technieken”, weet 
Stijn Olyslaegers, bio-ingenieur bij Dymowave in Olen. De onder-
neming commercialiseert installaties met capaciteiten tot 5000 liter 
per uur. Polaire moleculen en ionen wekken in een snel wisselend 
elektrisch veld wrijvingswarmte op. Het veld verandert minder dan 
circa 2,45 miljard keer per seconde van richting. De vloeistof wordt 
volumetrisch opgewarmd en dus niet via oppervlaktewarmteover-
dracht, zoals bij conventionele warmtetechnieken in platen- en  
buizenwarmtewisselaars. Het ontbreken van deze hete oppervlak-
ken zorgt ervoor dat er minder vervuiling en verbranding aan het 
binnenoppervlak van de warmtewisselaars optreedt. Smaakafwij-
kingen worden voorkomen. Olyslaegers: “Ona!ankelijke studies 
tonen aan dat bij pasteurisatieprocessen vegetatieve cellen veel  
e"ciënter – bij lagere temperaturen en kortere verblijf- 
tijden – worden afgedood. De snelle en goed controleerbare op- 
warming, met verwaarloosbare interne temperatuurgradiënten, 
zijn hier zeker debet aan. Doordat de vooropgestelde pasteurisatie-
temperatuur sneller dan bij conventionele verwarmingstechnieken 
wordt bereikt, kan het product binnen een kortere bereidingstijd 
gekoeld worden. Dit komt de nutritionele kwaliteit ten goede.” Vol-
gens Olyslaegers is het opmerkelijk dat met deze innovatieve tech-
nologie het vet- en zoutgehalte van vetrijke producten kan worden 
verlaagd zonder in te boeten aan smaak, textuur of houdbaarheid.

• YVES DE GROOTE •

Dymowave commercialiseert microgolfinstallaties met een capaciteit tot 5000 

liter per uur.
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Van 24-27 maart is in Koeln Messe de Anuga FoodTec. Op de foto het FutureLab.


